
روایتی آماری از عملکرد حلقه وصل ملت و دولت

 ارتباط دولت با ملت 
یک ضرورت است

      روزی کــه آیــت اهلل رئیســی در  انتخابــات 
ریاست جمهوری سیزدهم شعار خود را دولت 
مردمی اعالم کرد، مشــخص بود که در آســتانه 
یکســالگی دولتــش ارتبــاط بــا مــردم در اولویت 
اقدامــات و برنامه ریزی هــا خواهــد بــود و مرکــز 
ارتباطــات مردمــی نهــاد ریاســت جمهــوری از 

مهمترین ارکان دولت...

سخنگوی دولت:

  برنامه ای برای تغییر 
هیچ یک از وزرا نداریم

     سخنگو و رئیس شورای اطالع رسانی 
دولــت گفــت: دولــت هیــچ تصمیمی برای 
تغییــر در کابینــه نــدارد و وزرای اقتصــادی 

دولت هیچ تغییری نمی کند...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 33  

تهران و واشنگتن؛

کرات فرسایشی؟  توافق یا ادامه مذا
   در روز های اخیر و همزمان با تشدید رایزنی های دیپلماتیک با محوریت احیای برجام که به طور 
خاص با ارائه بسته پیشنهادی اروپا به ایران آغاز شد و متعاقبا با پاسخ ایران به این پیشنهاد و سپس 
کنش آمریکا به پاســخ ایران همراه شــد، بســیاری نســبت به این مســاله اظهار امیدواری کردند که  وا

دستیابی به یک توافق برجام، به امری در دسترس َتر از هر زمان دیگری تبدیل شده است. در این رابطه 
شاهد بودیم که حتی بازار های ارز و طال در ایران نیز نسبت به گشایش های تازه و احتماِل دستیابی 

کنش نشان دادند و کاهش قیمت قابل مالحظه ای را در آن ها شاهد بودیم...   || صفحه  صفحه 22  به یک توافق وا

گار « از آزاد سازی واردات خودرو  و کاهش قیمت ها  تحلیل »روز

بازار خودرو در انتظار شگفتیبازار خودرو در انتظار شگفتی

صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

جان تاالب های ساحلی دریای خزر در خطر است

 مرگ پهنه های آبی

7

 اروپا و کابوس 
یک زمستان سرد

2

تکلیف حق آبه هیرمند 
مشخص شد

4

بالتکلیفی برجام، بورس را به آتش می کشد

رشد بورس متوقف شد
3
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پایگاه خبری

مناقصه عمومی یک مرحله ایمناقصه عمومی یک مرحله ای

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه گیالن

دانشــگاه گیــان در نظــر دارد از طریــق مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای قــرارداد " نگهــداری و راهبــری تجهیــزات و ارائــه خدمــات رایانــه ای کلیــه 
ــد  ــه باش ــناد مناقص ــدرج در اس ــروط من ــایر ش ــل و س ــروط ذی ــه دارای ش ــت ک ــب صاحی ــد و صاح ــرکت توانمن ــه ش ــود را ب ــگاه  "  خ ــای دانش واحده

ــد : ــذار نمای واگ
1-دارای ســابقه اجــرای کار مشــابه بــا خدمــات موضــوع قــرارداد در 3 ســال اخیــر باشــد  2- دارای رضایــت نامــه مرتبــط بــا ســابقه کار ارائــه شــده در 

بنــد 1 باشــد )شــرکتهایی کــه دارای ســابقه کار بــا دانشــگاه گیــان بــوده انــد الزم اســت رضایــت نامــه دانشــگاه گیــان را نیــز ارائــه نماینــد(. 

مدت اجرا تضمین شرکت در مناقصه  برآورد ریالی
اولیه موضوع مناقصه ردیف

 6 ماه ) ابتدای مهر1401 تا پایان 
) اسفند 1401  نگهداری و راهبری تجهیزات و ارائه خدمات رایانه ای 13/410/513/210 700/000/000

کلیه واحدها 1

- محل اجرای کار:  واحدهای تابعه دانشگاه گیان مندرج در اسناد مناقصه
-  تذکر : بازدید از واحدهای  دانشگاه با هماهنگی قبلی امکان پذیر است.  

ی : آقای ساغری  013-33690821 (  ) شماره تماس هماهنگی در ساعت ادار
  www.setadiran.ir محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی -

- مهلت دریافت اسناد :از ساعت 10 مورخ  1401/06/07  تا ساعت 13 مورخ  1401/06/12      
- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت : تا ساعت 13 مورخ  1401/06/22       

- تاریخ بازگشایی پاکتها : ساعت 11 صبح مورخ 23 /1401/06    
- محل بازگشایی پاکتها : رشت- بزرگراه خلیج فارس - دانشگاه گیان- سازمان مرکزی 

 - مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت : 3 ماه از تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه
- محــل تحویــل پاکــت الــف بــه صــورت فیزیکــی : دبیــر خانــه دانشــگاه گیــان واقــع در : رشــت -  بزرگــراه خلیــج فــارس ) کیلومتــر 5 جــاده رشــت بــه 

قزویــن(- مجتمــع دانشــگاه گیــان - دفتــر معاونــت اداری و مالــی دانشــگاه
* تذکر : درصورت عدم تحویل پاکت الف تا ساعت 10  روز 23 /1401/06 پیشنهاد مناقصه گر در فرایند مناقصه بازگشایی نخواهد شد.

www.setadiran.ir ونیکی : سامانه تدارک الکترونیکی دولت به نشانی محل تحویل پاکتها به صورت الکتر
هزینه انتشار  آگهی بر عهده برنده مناقصه است 

جوادعبدی سرپرست مدیریت منابع انسانی 

ارزاش  اهلل  روح  دکتــر  آقــای  جنــاب 
بدینوســیله بــه اطــاع مــی رســاند پرونــده 
اتهامــی شــما در هیــات بــدوی رســیدگی به 
تخلفــات اداری کارکنــان دانشــگاه علــوم 
پزشــکی ایــام تحــت رســیدگی مــی باشــد لــذا مقتضــی اســت 
آگهــی دفاعیــه  حداکثــر ظــرف 10 روز از تاریــخ انتشــار ایــن 
کتبــی خــود را بــه انضمــام مــدارک الزم بــه هیــات بــدوی 
رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارکنــان دانشــگاه بــه نشــانی 
ایــام - بلــوار آزادی دانشــگاه علــوم پزشــکی ارســال نمایید. 

ابالغ اتهام ابالغ اتهام 

گهی: 1371678 شناسه آ

سایه بالتکلیفی همچنان سنگینی می کند

 برجام
 گرفتار در بازی »مارپله«

   جالل خوش چهره 
 کارشناس مسائل سیاسی

مذاکــرات پــر افــت و خیز 
برجامی به بــازی »مارپله« 
در  اســت.  شــده  شــبیه 
بزنگاهی که طرف ها به نقطه 
پایانی بازی نزدیک می شــوند بــه ناگاه در یکی از 
خانه هایی قرار می گیرند که مار نیششــان می زند 
 و آنــان اگــر نــه حتی بــه ابتدا، بلکه بــه میانه راه 

سقوط می کنند. 
ایــران و امریــکا و بلکه مذاکرات برجامی به چنین 
وضعی دچار اســت؛ نه نزدیک به توافق و نه دور از 
 آن. بالتکلیفی و انجماد همچنان بر سر برجام باقی

 است. 
جالــب این جاســت که همیشــه بهانــه توقف و 
ایجــاد بن بســت در رونــد مذاکــرات دم دســت 
طرف هاســت تا به ســرعت، امیدها بــه توافق در 
آینــده نزدیک را تا دوردســت عقب  برانند. این بار 
نظارت فنی آژانس بین المللی انرژی هسته ای کار را 

متوقف کرده است.
 آژانــس می گویــد؛ آنچه میان تهران و واشــنگتن 
درحــال توافق شــدن اســت با گــزارش فنی این 
نهــاد دربــاره پرونده هســته ای ایــران دو جنس 
متفــاوت هســتند. از ایــن رو الزم اســت در 
 این بــاره نیــز میان آژانس و تهــران توافق صورت

 گیرد.  
تهران اصرار آژانس بر حل و فصل پاره ای پرسش ها 
را نمی پســندد. تهران بر این نظر اســت که آنچه 
امروز »رافائل گروسی« بر آن اصرار می کند، بازی 
در زمینی است که اسرائیلی ها فراهم کرده اند. به 
عقیده طرف ایرانی، آژانس نباید پرسش هایش از 
منظر تل آویو طراحی و بیان شود و به اتهام هایی 
پاســخ دهد که آشپز آن اسرائیلی ها هستند. این 
درحالی اســت که در نیمه سپتامبر آینده یعنی 
همین شهریور ماه، شورای حکام آژانس تشکیل 

جلسه می دهد. 
ایــران  هســته ای  پرونــده  دربــاره  گــزارش 
 اصلی تریــن دســتور کار اعضــای ایــن شــورا 

خواهد بود.
 بــا ایــن وضع تهــران در برزخ انتخابــی قرار دارد 
کــه از یک ســو یــا باید در فرصت محــدود تن به 
خواســت هایی دهد که الزاما با منافع آن در پرونده  
هســته ای و  مقابله با سیاســت های  ایران ستیزی 
اســرائیل هم سو نیست. از سوی دیگر،  مقاومت در 
برابر خواســت آژانس به ادامه بالتکلیفی در پرونده 
 برجــام و به تبــع آن پیامدهای احتمالی این وضع 

می انجامد.  
واشــنگتن در این میان بــازی زیرکانه ای را دنبال 
می کند. توقف ۹ روزه در پاسخ به طرح پیشنهادی 
اتحادیه اروپا و ســرانجام اعالم پاســخ  با رویکرد 
دوگانه به موضوع توافق  همراه شده است. واشنگتن 
با بررسی پاسخ به هنگام تهران به پیشنهاد ارائه شده 
از ســوی »جوزف بورل« هماهنگ کننده مذاکرات 
وین، فرصت کافی را برای بررســی و ایجاد امکان 
چانه زنی در خواست ها  و تحفظات تهران برای خود 

فراهم کرد...
ادامه در صفحه 2

یادداشت

یک نماینده مجلس:
عرضه خودرو در بورس یک شارالتانیزم است

یک نماینده مجلس گفت: در کجای دنیا فروش خودرو از طریق مزایده است؟ این یک شارالتانیزم جدید 
در حوزه خودروسازی برای ارتقاء قیمت خودرو است؛ چراکه نمی توانند در چارچوب قانون قیمت خودرو 
را افزایش دهند آن را در بورس عرضه می کنند. لطف اهلل سیاهکلی  درباره بحث تفکیک وزارت بازرگانی از 
وزارت صمت که بین دولت و مجلس مطرح می شود، گفت: این بحثی است که در مجلس وجود دارد و 
امیدوارم در چند روز آینده تعیین تکلیف شود. در هر صورت یکسری فعالیت ها در وزارت بازرگانی جزو 
وظایف این وزارت خانه است که در وزارت صنعت نیست و یکسری وظایف در صنعت است که ربطی 
به بازرگانی ندارد، جدا شدن این ها به نظر من خوب است البته رأی مجلس را نمی دانم که با نظر من 
موافق یا مخالف باشد، آن نظر نمایندگان است. نماینده قزوین در مجلس شورای اسالمی با بیان این که 
نظارت و تنظیم بازار جزو وظایف اصلی دولت است اما آن را ضعیف مشاهده می کنیم، افزود: این امر در 
واقع وزیر صنعت را هم از صنعت می اندازد و هم از تجارت  زیرا آنقدر حجم کار زیاد اســت و گرفتاری 
روزمره در حوزه بازار وجود دارد که کار را سخت می کند. در حوزه صنعت کارها بلندمدت، کنترل کیفی 
و تولید کمی و کیفی است و سیاست گذاری و استراتژی بلندمدت تری دارد. در حوزه بازار گاهی اوقات 
تصمیمات باید به لحظه گرفته شود بنابراین اشراف کامل و تسلط می خواهد و تنظیم بازار باید بلد باشند 
که من فکر می کنم امروز این گونه نیست و کار سخت است.  وی با اشاره به این که ما ابتدا باید مسئله را 
بفهمیم بعد اراده برای حل مسئله داشته باشیم و آن را حل کنیم و چون نمی توانیم مسئله را بفهمیم 
با آن بازی می کنیم، اظهار داشــت: بورس محل مزایده اســت، مگر می شــود با مزایده خودرو فروخت؟ 
در کجای دنیا فروش خودرو مزایده است این یک شارالتانیزم جدید در حوزه خودروسازی برای ارتقاء 
قیمت خودرو است، چراکه نمی توانند در چارچوب قانون قیمت خودرو را افزایش دهند آن را در بورس 
عرضه می کنند و چون مردم نیاز دارند از سر اضطرار می خرند و قیمت در آنجا تعیین می شود و قیمت 

را در آنجا باال می برند این یک بیماری کهنه ای است که در صنعت خودروی ما وجود دارد.
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

گوست 2022 1 صفر  1444   29 آ دوشنبه 7 شهریور 1401  شماره پیاپی 2186

سیاست 2

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن ابراز خوشبینی نسبت به احیای توافق هسته ای بیان کرد: 
»ما به لحظه حســاس رســیده ایم. این آخرین میلی متر اســت.« جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در بخشــی از مصاحبه خود با روزنامه اتریشــی "کرونن" درباره احیای توافق هســته ای گفت: »من پاســخ را از ایاالت 
متحده دریافت کردم. اکنون بر عهده ایران است که به آنها پاسخ دهد.« وی ضمن امیدواری نسبت به احیای توافق 
برجام اظهار کرد: »ما به لحظه حساس رسیده ایم. من خوشبین هستم، این آخرین میلی متر است. این )احیای توافق 

هسته ای( دنیا را کمی امن تر می کند.« وی همچنین از نقش فعال اتریش در خصوص مذاکرات تشکر کرد. بررسی 
دقیق پاسخ های آمریکا به محورهای اصالحی ایران در خصوص ایده های هماهنگ کننده اتحادیه اروپا همچنان در 
سطوح کارشناسی در جریان است و این روند حداقل تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت. بعد از اینکه ایران پاسخ 
خود به پیش نویس توافق احیای برجام و لغو تحریم های آمریکا علیه ایران را به اتحادیه اروپا تحویل داد، آمریکا نیز 

پاسخ خود به نظرات تهران را تحویل داد.

ابرازخوشبینیبورلنسبتبهاحیایتوافقهستهای

تحلیل

دستگیری یک معترض محیط 
زیستی در پمپ بنزینی متعلق 

به شرکت "بی پی" در شهر 
رژه نظامی گردان های لندن/ گتی ایمجز

قدس شاخه نظامی جنبش 
جهاد اسالمی فلسطین در 
نوار غزه/ زوما

گزارش تصویری

تهران و واشنگتن؛

کرات فرسایشی؟  توافق یا ادامه مذا
در روز های اخیر و همزمان با تشدید رایزنی های 
دیپلماتیک با محوریت احیای برجام که به طور 
خاص با ارائه بسته پیشنهادی اروپا به ایران آغاز 
شــد و متعاقبا با پاسخ ایران به این پیشنهاد و 
سپس واکنش آمریکا به پاسخ ایران همراه شد، 
بسیاری نسبت به این مساله اظهار امیدواری 
کردند که دســتیابی به یک توافق برجام، به 
امری در دسترس تَر از هر زمان دیگری تبدیل 

شده است.
در این رابطه شــاهد بودیم که حتی بازار های 
ارز و طال در ایران نیز نســبت به گشایش های 
تازه و احتماِل دستیابی به یک توافق واکنش 
نشان دادند و کاهش قیمت قابل مالحظه ای 
را در آن ها شــاهد بودیم. با این حال، برخالف 
برخی گمانه زنی ها و خوانش های رایِج کنونی 
در خصوص احتمال باالی دســتیابی به یک 
توافق میان ایران و غرب، برخی منابع خبری 
غربی و البته شماری از کارشناسان و تحلیلگران 
داخلی، مســاله در دسترس بودِن یک توافق 
قریــب الوقــوع را چندان منطقــی ارزیابی 
نمی کننــد و بر این باورند که اختالفات میان 
تهران و واشینگتن هنوز برقرار هستند و صرفا 

باید انتظار تداوِم مذاکرات را داشت.
در واقع این طیف اینطور اســتدالل می کنند 
که در شــرایط کنونی، نَه ایــران و نَه آمریکا، 
منفعت زیــادی را از حصول توافق برای خود 
حــس نمی کنند و بهترین ســناریو را حفظ 

وضعیت موجود ارزیابی می کنند.
 در گفتگو با "مهدی مطهرنیا"، استاد دانشگاه 
و کارشناس حوزه سیاست خارجی، سعی کرده 
ایم به طور خاص به این ســوال پاســخ دهیم 
که آیا حقیقتا دستیابی به یک توافق در قالب 
معادله اتمی ایران قریب الوقوع است یا خیر ما 
با پروژه ای رو به رو هستیم که در قالب رونماِی 
امیدوار کننده آن، صرفا بنا اســت مذاکراتی 
فرسایشــی با اهدافی خاص به ویژه از جانب 

ایاالت متحده آمریکا دنبال شود؟
"مهدی مطهرنیا" استاد علم سیاست در پاسخ 
به این پرســش که آیا دســتیابی به یک توافق 
با محوریت معادله اتمی ایران را قریب الوقوع 
می بیند و یا اینکه در ادامه باید شاهد مذاکرات 
فرسایشی در این رابطه باشیم؟ می گوید: »من 
بر این باور هستم که ما دچار نوعی لغزندگی و 
بحران واژگان هستیم. توافق به چه معناست؟ 
آیــا قرار اســت میان آمریــکا و ایران، به عضو 
دو بازیگــر اصلــی و نَه پیرامونی پرونده اتمی 
تهران توافقی شکل گیرد و متعاقبا مساله ای 
حل شود، یا خیر، بنا است "تحملی" در قالب 
یک توافق شکل بگیرد؟  مسائل ایران و آمریکا 
ماهیتی گسترده و دارای اصالتی ایدئولوژیک 

از جنس تقابل گفتمانی را شامل می شوند که 
الیه فوقانی آن ها در تنازع های سیاسی خود را 
به نمایش می گذارد و بالطبع پرونده هسته ای 
ایران، داللت ضمنی یا ملزم بر یک داللت عینی 
دیگر یعنی مســائل و چالش های فراوان ایران 

و آمریکا دارد«.
مطهرنیــا در ادامــه گفت: »ایران کشــوری 
دارای رویکرد های ایدئولوژیک اســت و جهت 
گیری های این کشور نیز در قالب های سیاسی 
و امنیتی خود را نشــان می دهند. این کشــور 
خود را چالشــگِر نظم موجــود بین المللی و 
در نقطه مقابِل آمریکا به مثابه ســرکرده دار 
الکفر و امپریالیســم جهانی ارزیابی و تعریف 
می کنــد. از این جهــت، زنجیره های "تقابل، 
تحمل و تنــازع" میان ایران و آمریکا همواره 
وجود داشــته اســت و اگر توافقی نیز تاکنون 
صورت گرفته، یکچنین توافقی در چهارچوب 
"تحمل" بوده است.  نمود عینی این مساله را 
در ماه جوالی ســال ۲۰۱۵ و در قالب انعقاد 
نسخه اولیه تولفق برجام نیز مشاهده کردیم. 
نباید فراموش کرد که تصمیم گیرنده اصلی در 
مسائل مهم و راهبردی سیاست خارجی ایران، 
رهبری معظم انقالب هســتند. این واقعیتی 
آشکار است. در این چهارچوب، ایشان شروط 
۹ گانه ای را نیز در مورد انعقاد نسخه اولیه توافق 
برجام مطرح کردند و این مساله نشان می دهد 
که تهران اساسا سخت گیری های خاص خود 
را در مــورد توافق برجام دارد. اکنون نیز ایران 
مساله دستیابی به یک توافق در قالب معادله 
احیای برجام را مشــروط به شروطی می داند 
که رهبری کشــورمان تعییــن کننده آن ها 

هستند«.

این کارشناس سیاســت خارجی کشورمان 
افــزود: »بــا این حــال، به دلیل فشــار های 
اقتصادی که بر کشورمان وارد شده و در عین 
حال معادالت راهبردی دیگر، ایران بنا ندارد که 
مساله برجام را پایان یافته نشان دهد و اساسا 
شــاهدیم که تهران با وجود دالیل بسیار زیاد 
جهــت خــروج از برجام در مواردی نظیر ترور 
ســردار شهید قاسم سلیمانی، شهید فخری 
زاده، مصوبه مجلس شــورای اسالمی جهت 
صیانــت از حقوق هســته ای و دیگر اقدامات 
مخربی که علیه کشورمان در زمینه هسته ای 
انجام شده، همچنان در چهارچوب مذاکرات 
برجامی باقی مانده و این مساله نشان می دهد 
که ایران به دنبال توافق اســت و این توافق را 
بر اساس ضرورت های دوره "تحمل" به خود 

هموار می بیند«
او ادامــه داد: »از ســوی دیگر، ایاالت متحده 
آمریکا نیز در شرایط کنونی از دولتی ضعیف 
برخودار اســت. دولت بایدن بر اســاس آرا و 
دیدگاه ها و نظرسنجی ها، یکی از ضعیف ترین 
دولت هــای نیم قرِن اخیر آمریکا محســوب 
می شــود و در عین حال اساســا این دولت به 
دنبال یک حرکت معنادار جهت خروج پرونده 
هســته ای ایران از چهارچوب معادالت مطرح 
در رابطه با دولت آمریکا، به سمِت آژانس بین 

المللی انرژی اتمی است«.
مطهرنیــا تصریح کــرد: »من بر این باورم که 
آمریکایی ها نمی خواهند توافقی مانا، پایدار و 
معنا دار با ایران داشته باشند. از این رو آن ها در 
پی آن هستند که با مطرح کردِن مسائل جدید 
و البته فرسایشی کردِن روند مذاکرات، زمینه را 
جهت ارجاع پرونده ایران به آژانس بین المللی 

انرژی اتمی بر اســاس مسائل پادمانی و رو در 
رو قرار دادن ایران با آژانس به جای آمریکا در 
معادله اتمی و در عین حال استفاده ابزاری از 
این مساله در راستای منافع خود فراهم کنند. 
در واقع آن ها سعی دارند به محض اینکه ایران 
و آژانس به نقطه تقابل با یکدیگر رسیدند، افکار 
عمومی بین المللی را علیه کشــورمان بسیج 
کنند و زمینه را برای منزوی ســازی گسترده 

کشورمان فراهم سازند.«
این کارشناس بین الملل افزود: »به عبارت دیگر 
دانه ای را که اکنون دموکرات ها می کارند، شاید 
جمهوریخواهان ثمره آن را برداشت کنند و با 
تعریف پرونده هسته ای ایران در قالب تعارض 
تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و حل 
نشدِن این مساله، زمینه سازِ این مساله شوند 
کــه افــکار عمومی خیلی راحت فشــار های 
تحمیلی علیه ایران را بپذیرند. در این معادله، 
آمریکا عمال خود را از مظان اتهامات در رابطه با 
مسائل مرتبط با ایران دور می کند و به بازیگری 

در سایه در این چهارچوب تبدیل می شود«.
این استاد علم سیاسِت گفت: »در این راستا، 
آمریکایی هــا هم می توانند ایران را در ســایه 
وضع تحریم های گســترده علیه این کشــور 
تحت فشار های بیشتر قرار دهند و هم انگشت 
اتهام را از خود )در پرونده ایران( دور کنند. اگر 
تهران هم توافقی جدید را بپذیرد، در میان دو 
لبه شمشیر قرار می گیرد. از یک طرف اقتصاد 
متزلزلی که وجود دارد و این مســاله می تواند 
پیامد های دیگری نیز برای کشورمان به همراه 
داشته باشد و در عین حال اگر دولت ابراهیم 
رئیسی توافقی را بپذیرد که به هر تقدیر پایین تر 
از نســخه اولیه برجام باشــد، این مساله عمال 

حاکی از خسارت های ایدئولوژیک جدی برای 
دولت رئیسی خواهد بود )دولتی که چهره های 
مهم و اصلی آن مخالف با توافق برجام هستند(.
او در ادامــه گفت: »این دولت خواهان آن بود 
که همه تحریم ها علیه ایران چه هسته ای و چه 
فراهســته ای لغو شوند و اساسا همین دولت، 
ُحســن انجام اقدامات آمریکا در قالب توافقی 
جدید را راســتی آزمایی کند و تضمین های 
معتبری نیز مبنی بر عدم خروج دولت های آتی 
آمریکا از توافق برجام دریافت کند. با این حال 
هیچکدام از این  شروط هنوز حاصل نشده اند. 
در عین حال باید توجه داشت که ما از ماهیت 
دقیــق مذاکرات هنــوز اطالع دقیقی نداریم. 
توافق احتمالی نیز شــبیه به کتابی است که 
هنــوز آن را نخوانــده ایم و نمی توانیم نقدش 

کنیم«.
مهــدی مطهرنیا گفت: »بــا این حال برخی 
درز هــای اطالعاتی و خبر هایی که از گوشــه 
و کنار می آیند نشــان دهنده این هستند که 
آمریکا بر سِر مواضع خود ایستاده و ایران هم 
وضعیتی مشابهی دارد. در این میان، مقاومت 
ثابت ایران و آمریکا در برابر مقاومت وابســته 
اروپا عمال وضعیتی را ای     به نظر می رســد 
بیش از آنکه میل به توافق وجود داشته باشد، 
عمال نوعی میل به حفظ وضعیت موجود وجود 
دارد. حتــی افکار عمومی نیز تا زمانی که یک 
توافــق، تاثیرات عینی خود را بر زندگی مردم 

نشان ندهد، آن را باور نمی کنند.
این استاد دانشگاه و کارشناس حوزه سیاست 
خارجی در پایان و در مقام جمع بندی افزود:  
»از ایــن منظر، توافق جدید همچون توافق 
اولیــه، تاثیرات روانی خاص خود را هم ندارد 
و فضا اندکی تغییر کرده اســت )در مقایســه 
با ســال ۲۰۱۵(. در واقع در شــرایط کنونی 
همانطور که گفتم مردم به دنبال مشــاهده 
نتایج یک توافق هستند. در این چهارچوب، 
اگر قرار باشــد ایران توافقی را بپذیرد و حتی 
نتواند از تاثیرات روانی آن نیز اســتفاده کند، 
دچار نوعی فشــار داخلی خواهد شــد، زیرا 
توقعــات فزاینده پس از دســتیابی به توافق 
جدید، در میان جناح های سیاســی مختلف 
باال می گیرد. این مســاله موجب می شود که 
دولت و حکومت تحت فشــار قرار بگیرند که 
چرا با امضای توافق نیز وضعیت معیشت مردم 
هنوز بهتر نشــده اســت؟ از این رو باید گفت 
توافق باید تعریف پذیر شود. من معتقدم که 
زنجیره "تقابل، تحمل و منازعه )یا تنازع( " 
میان ایران و آمریکا، تا زمانی که مسائل اصلی 
و محوری میان این دو حل نشــود، همچنان 

ادامه پیدا خواهد کرد.«

خبر ویژه

وزیر کشور اقدامات انجام شده در حوزه زیر ساخت برای تسهیل تردد زائران اربعین را مناسب ارزیابی کرد 
و گفت: در هماهنگی با دولت عراق، برگه ویژه اربعین صادر می شود.

دکتر احمد وحیدی در حاشیه نشست بیست و چهارمین گردهمایی معاونان اجتماعی و فرهنگی فراجا در 
جمع خبرنگاران از قدرت و سرعت عمل فراجا در دستگیری سارقان قدردانی کرد.

وی همچنین با تشکر از اقدام رئیس قوه قضائیه در تقویت مجازات اخالل گران نظم و آسایش عمومی کشور، 
افزود: فراجا با آمادگی تمام، با عوامل برهم زننده آرامش و نظم عمومی کشور برخورد می کند.

وزیر کشــور در خصوص آخرین تمهیدات انجام شــده برای برگزاری مراســم معنوی اربعین حسینی)ع( هم 
اظهــار کــرد:  مراســم امســال بــا توجه به مدیریت بیماری کرونا، رنگ و بوی جدیــدی دارد و با توجه به لغو 

روادید انجام شــده با دولت عراق، پیش بینی می شــود شــاهد عزیمت تعداد زیادی از عاشــقان حســینی به 
عتبات عالیات باشیم.

دکتر وحیدی با بیان اینکه تالش های خوبی در حوزه زیرساخت برای تسهیل تردد زائران اربعین انجام شده 
است، گفت: با هماهنگی به عمل آمده با دولت عراق، برگه ویژه اربعین صادر می شود.

بر اســاس گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت کشــور، وی همچنین به تالش دشمن برای ترویج بی حجابی 
در کشــور اشــاره کرد و ادامه داد: دولت ســیزدهم براســاس مصوبه شــورای انقالب فرهنگی برای مقابله با 
هنجارشکنی مسئولیت دارد و در این خصوص همه دستگاه ها باید اهتمام الزم را داشته باشند.تداوم خواهد 

داشت، اظهار داشت

وزیر کشور:

برگه ویژه اربعین صادر می شود

اعالم تاریخ پایان بررسی پاسخ 
 برجامی آمریکا از سوی رسانه 

شورای عالی امنیت ملی
نورنیوز تاریخ پایان بررســی پاســخ برجامی آمریکا را 

اعالم کرد.
نورنیوز، رسانه شورای عالی امنیت ملی نوشت :

بررسی دقیق پاسخ های آ مریکا به محورهای اصالحی 
ایــران در خصوص ایده های هماهنگ کننده اتحادیه 
اروپایی همچنان در سطوح کارشناسی در جریان است و 
این روند حداقل تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت .

سخنگوی دولت:

  برنامه ای برای تغییر 
هیچ یک از وزرا نداریم

ســخنگو و رئیس شورای اطالع رســانی دولت گفت: 
دولــت هیــچ تصمیمی برای تغییــر در کابینه ندارد و 

وزرای اقتصادی دولت هیچ تغییری نمی کند. 
علی بهادری جهرمی ســخنگوی دولت در پاسخ به این 
سؤال که آیا جمع بندی مشخصی در دولت در خصوص 
یارانه های نقدی و کاالبرگ الکترونیک وجود دارد، اظهار 
داشــت: جمع بندی حوزه یارانه از ابتدا کاماًل مشخص 
بوده است، مجلس شورای اسالمی دولت را مکلف کرده 
است که یارانه را به صورت کاالبرگ در اختیار مردم قرار 
دهد و این بســیار روشــن و مشهود بود و مسیر دولت از 

ابتدا همین بوده و اعالم شده است. 
وی افزود: هر زمان زیرساخت های الزم به صورت ۱۰۰ 
درصد فراهم شود و امکان اجرایی داشته باشد طبیعتاً 
دولــت مکلف به اجرای قانون اســت بنابراین تا زمانی 
که نظر قانون بر کاالبرگ اســت دولت باید این کار را 

انجام دهد. 
بهادری جهرمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر »آیا دولت 
برنامه ای برای تغییر وزرای اقتصادی دارد؟« بیان کرد: 
دولت هیچ برنامه ای برای تغییر هیچ یک از وزرا ندارد 
اعم از فرااقتصادی یا کادر اقتصادی، هیچ تغییری وجود 

ندارد.

نایب رئیس کمیسیون عمران در تذکر شفاهی 
عنوان کرد:

گرانی شدید بلیت اربعین
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی از 
گرانی شدید بلیت هواپیما و اتوبوس برای زائران اربعین 

انتقاد کرد و خواستار پیگیری این موضوع شد.
کمال علیپور خنکداری در جلسه علنی مجلس شورای 
اســالمی طی تذکر شــفاهی اظهار داشت: وزارت راه و 
شهرسازی باید با جدیت بیشتری به موضوع بلیت اربعین 

ورود کند.
وی بیان کرد: بلیت هواپیما و اتوبوس به شدت افزایش 
یافته و وزیر راه و شهرسازی هم اعالم کرده است قیمت 

بلیت اتوبوس ۱۷۵ درصد اضافه خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
تصریــح کــرد: باید حتماً وزارت راه و شهرســازی این 
موضوع را پیگیری کند چرا که افزایش بلیت هواپیما، 
اتوبوس و قطار برای زائران اربعین مشــکالت جدی را 

ایجاد کرده است.

 روایت داماد ترامپ از لحظات 
پیش از ترور سردار سلیمانی

جَرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور پیشین آمریکا در کتاب خود با عنوان »شکستن 
تاریخ« جزئیاتی را درباره لحظات پیش از حمله هوایی 
آمریکا به خودروی حامل ســردار حاج قاسم سلیمانی 
و همراهانش در نزدیکی فرودگاه بغداد، پایتخت عراق 

ارائه داده است.
کوشنر در کتاب خود که به تازگی منتشر شده، آورده 
اســت: در ســوم ژانویه ۲۰۲۰ در حالی که ترامپ در 
جلســه ای برای تدارکات انتخابات ریاســت جمهوری 
حضور داشــت، رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی وقت 
آمریکا وارد اتاق شد و خطاب به ترامپ گفت: آقای رئیس 

جمهور، وقتش رسیده است.
کوشنر می افزاید: ترامپ از جای خود برخاست و به دنبال 
اوبرایــن از اتــاق بیرون رفت. او پیش از آن خطاب به ما 
)حاضران در جلسه( گفت که همین جا منتظر باشید.

این مشــاور ترامپ در ادامه می نویســد: تیم ترامپ در 
حال بررسی یک آگهی تبلیغاتی بودند که قرار بود در 
طول مســابقات فوتبال که انتظار می رفت 8۰ درصد 
رأی دهندگان آن را ببینند، پخش شود. جرد کوشنر در 
کتاب خاطرات خود ادامه می دهد: من به آنها گفتم که او 
تا چند دقیقه دیگر برمی گردد. او می افزاید که لیندسی 
گراهام، سناتور جمهوری خواه یک شب قبل به کوشنر 
گفته بود که رئیس جمهور می خواهد به کاری دســت 
بزند که بازی را تغییر می دهد اما در ادامه می نویسد که 
متوجه منظور گراهام نشــده است. کوشنر می نویسد: 
ترامپ در مدت زمانی کوتاه تر از آنچه فکر می کردیم به 
اتاق برگشت و بحث درباره تبلیغات را از سر گرفت و هیچ 

توضیحی درباره خروج ناگهانی خود از اتاق ارائه نداد.
در خاطرات داماد ترامپ آمده اســت: در این میان، دن 
اســکاوینو، یکی از مشــاوران رئیس جمهور که او را در 
جریان اخبار فوری قرار می داد، توئیتر خود را نگاه کرد 
و گفت: »تصاویری از یک انفجار در عراق منتشر شده 
که می گویند نزدیک فرودگاه بوده، جالب است.« ترامپ 
جواب داد: »حواست به اخبار باشد و هر خبر تازه ای شد 
به من بگو«. پنج دقیقه بعد مشاور ترامپ گفت: باید این 
را ببینید، یک روزنامه نگار ایرانی تصویری از یک دست 
آســیب دیده، در میان خاکستر منتشر کرده که مزین 
به یک انگشتر با سنگ سرخ بزرگ و خونی است و برای 
مقایسه، عکس جدیدی از قاسم سلیمانی منتشر کرده 

که نشان دهنده همان دست است.

اروپا و کابوس یک زمستان سرد
جهان دارای سه منبع عظیم نفت و گاز در سیبری، خلیج 
فارس و دریای کارائیب است. آمریکا ابتدا ایران، سپس 
ونزوئال و سرانجام روسیه را تحریم کرد. همچنین حمله 
عربســتان، و امارات به یمن موجب شد تا صادرات نفت 
از خلیج فارس در معرض تهدید جدی جنگ قرار گیرد. 
انرژی که رابطه ای مســتقیم با تورم و رکود یا شکوفایی 
اقتصادی کشــورهای جهان دارند در معرض بیشترین 
آســیب قرار گرفت اما اصل ماجرا چیست و چه تاثیری 

بر بلوک غرب دارد؟
تا سال قبل روسیه ۴۰ درصد گاز مصرفی اروپا را تامین 
می کرد و با ساخت خط لوله نورد استریم ۲ قصد داشت 
صادرات گاز بیشتری داشته باشد که با مخالفت جدی 
آمریکا مواجه بود. مســکو هیچ اقدامی علیه اروپا انجام 
نداده بود در مقابل گسترش ناتو و انقالب های مخملی در 
کشورهای همسود را هم تحمل می کرد. پس چرا آمریکا 

به دنبال تقویت نئونازی ها در اوکراین بود؟
راهبردنگاران ایاالت متحده برای کاهش ســرعت افول 
جهانی آمریکا و به تعویق انداختن اســتقرار نظام چند 
قطبی متوازن، تالش کردند همزمان روســیه و چین را 
تحت فشــار قرار دهند و غرب آســیا را با واگرایی تحت 
سیطره خود درآورند. از منظر آنان روسیه غیر از قدرت 
نظامی خود، برگ برنده ای نداشت که بتواند اقتصاد آمریکا 
را تحت فشار قرار دهد پس تصور کردند با تحمیل شرایط 
تحریم اقتصادی بر روسیه، خواهند توانست مانع کسب 
درآمد آن شده و زمینه فروپاشی یا تغییر نظام سیاسی 
در مسکو را فراهم سازند. با این راهبرد هم رقیب حذف 
می شــد هم دسترســی به منابع عظیم انرژی آن میسر 

می گردید.
دقیقــاً برعکــس آن راهبرد را برای چین طراحی کردند 
که یک هزار و ۹۰ میلیارد دالر اوراق بدهی خزانه آمریکا 
را خریــداری کــرده )و از این منظر رتبه دوم را در جهان 
دارد( و بــا فــروش آن می تواند توفانــی در ارزش دالر و 
ســپس اقتصاد آمریکا ایجاد کند. بنابراین واشنگتن در 
مقابل قدرت اقتصادی چین سعی کرد با قدرت نظامی 
خود، پکن را تحت فشار قرار دهد و وضعیت یک »شبه 
محاصره دریایی« را بر چین برنامه ریزی کرد. اما واشنگتن 
خیلی دیر دست به کار شده بود و تقریباً برگ برنده ای 

در اختیار نداشت.
سالحی که وارونه شلیک کرد

آمریــکا بــا تبدیــل دالر به یک ســالح اقتصادی برای 
مداخالت سیاســی، بزرگترین آســیب را به مهمترین 
مولفه قدرت خود درجهان زد چرا که تحریم ۱۰ ســال 
قبل ایران به معنای هشــداری بود برای دیگر کشــورها 
که وابســتگی خود را به دالر به عنوان ارز رایج جهانی 
کم کنند و به دالر و سامانه پیام رسان بانکی )سوئیفت( 
دیگر اعتماد نداشته باشند. از این رو برای شرایط مشابه 

از مدت ها قبل آماده شدند؛
»ســامانه پیام رسان مالی روسیه« ) SPFS( و نوعی 
چینی آن ) CIPS( برای مقابله با خطر قطع دسترسی 
بانک های روسیه به سامانه سوئیفت طراحی شد. اتصال 
آنها به ســپام ) SEPAM( ایرانی و در یک گام بســیار 
بزرگ تر از آن، فعال شــدن ســامانه پیام رســان مالی 
کشورهای بریکس تالش موثری برای بی اثر کردن دالر 
است. روسیه بالفاصله پس از تحریم شدن توسط غرب، 
فروش انرژی به روبل را اعالم کرد. ارزش روبل باال رفت 
و آمریکا و اروپا با فشار اقتصادی مواجه شدند. ضمن اینکه 
اقتصادهای بزرگی مانند چین، هند، افریقای جنوبی و 
آرژانتین که نیازمند انرژی هستند حاضر به تحریم مسکو 
نشدند. مشتریان آفریقایی و آسیایی مانند قبل از روسیه 
سالح و غالت می خرند. حتی در مجموعه ناتو هم ترکیه 
و مجارستان اروپایی حاضر به تحریم روسیه و همکاری با 

آمریکا نشدند. مسکو به کاخ سفید رودست زد.
تحریم آمریکا علیه روسیه نتیجه وارونه داد و با افزایش 
قیمت انرژی در جهان، کشورهای ایران، ونزوئال و روسیه 
در اقدامی ارزشمند دست به مدیریت راهبردی مدیریت 

صادرات انرژی زدند.
واردات نفت چین از ایران همچنین واردات هند از روسیه 
افزایش یافت. در مقابل اروپا نفت و گاز گرانتری از مسیر 
دورتری نسبت به روسیه، خریداری می کند که تضمینی 
هم برای اســتمرار آن نیست. آمریکا نیز دست به دامان 
عربســتان برای افزایش روزانه ۵ میلیون بشکه نفت در 
آینده شد آن هم در شرایطی که عربستان به اشغال یمن 
خاتمه نداده و آتش بس شکننده هر لحظه ممکن است 
پایان یابد و عربســتان زیر آتش انتقام دولت صنعا قرار 
گیرد. واشــنگتن دیگر اهرم فشار موثری برای مدیریت 

اقتصادی جهان ندارد.
صعود قیمت ها و زمستان پیش رو

واشنگتن می خواست گاز )LNG( ایاالت متحده به اروپا 
صادر شود اما آنچه کاخ سفید پیش بینی نمی کرد این بود 
که با تحریم روسیه و کاهش میزان عرضه انرژی به اروپا، 
قیمت نفت و گاز سپس برق و بنزین در جهان افزایش 
می یابد و پیامد آن افزایش نرخ تورم و کاهش شدید قدرت 
خرید مردم در غرب از جمله خود آمریکا خواهد شــد. 

این وضعیت اکنون در زندگی آنها کاماًل مشهود است.
»گزارش وزارت کار آمریکا نشــان می دهد که شاخص 
قیمت مصرف کننده، ســریع تر از حد انتظار رشد کرده 
کــه بخش مهمی از آن بــه دلیل افزایش قیمت بنزین 
اســت. افزایش ۹.۱ درصدی تــورم آمریکا طی ۱۲ ماه 
گذشــته منتهی به ژوئن ۲۰۲۲، سریع ترین افزایش از 
نوامبر ۱۹8۱ بوده است و قیمت بنزین در ایاالت متحده 

به ۶ دالر در هر گالن رسید.«
همــه اینها در حالیســت که اروپــا نمی تواند به دلیل 
فرســودگی برخی از نیروگاه های اتمی امید چندانی به 

برق اتمی داشته باشد.

اخبار کوتاه
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3اقتصاد
گزارش

 شوآف در راه اندازی بورس بین الملل 
در مناطق آزاد

  اتصال به اقتصاد جهانی
 از شاهراه مناطق آزاد

  میناسادات حسینی/ گروه اقتصاد
 چندی پیش دبیر شورای عالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی از ایجاد بورس بین الملل در 
یکی از مناطق آزاد بعد از ۳۰ ســال فعالیت 
این مناطق خبر داد. بعــد از اعالم این خبر، 
وزیر اقتصاد از پا ننشســت و در یک توئیت 
نوشت: »پس از پیگیری های بسیار، موافقت 
اصولی تاســیس بورس بین الملل توســط 
شورای عالی بورس صادر شد. بورسی که با 
کارکرد ارزی و در یکی از مناطق آزاد مستقر 
خواهد شد. با ایجاد ساختار تسویه فراملی، 
جریان ورود ســرمایه به کشورمان تسهیل 

می شود.« 
تالش وزیــر اقتصاد برای همــراه و همگام 
شــدن با مناطق آزاد با انتشــار این پست، 
نشان دهنده اذعان ایشــان بر ظرفیت ها و 
فرصت های مناطق آزاد است و نمی توان از 

این فرصت چشم پوشید.  
هرچند اقداماتی که زمینه تضعیف جایگاه 
قانونی و حاکمیتی نهادهای مناطق آزاد می 
شود، رویه ای است فراقانونی، اما اذعان وزیر 
محترم اقتصاد به فرصت بورس بین الملل را 
باید به فال نیک گرفت و امید می رود که این 
همراه نشان دادن ایشان در ارتباط با بورس 
به همدلی با شورایعالی مناطق آزاد ختم شود 
چراکه وزارت اقتصاد و مناطق آزاد می توانند 
در حوزه های جذب سرمایه گذار خارجی و 
برون رفت کشور از مشکالت ناشی از تحریم 
نقش های خوبی را در کنار هم و نه در تقابل 

هم داشته باشند.

جریان چیست؟
روز سه شــنبه )۱ شــهریورماه( با تصویب 
شــورای عالی بــورس، راه انــدازی بورس 
بین الملل در دســتور کار قــرار گرفت. این 
بورس بــا ســرمایه ارزی در مناطــق آزاد 
تاسیس خواهد شــد و تمامی معامالت آن 
ارزی می باشد. قرار اســت بورس بین الملل 
مهم ترین بســتر برای جــذب منابع مالی 
خارجی به کشور باشــد که از طریق انتشار 
ابزار های ارزی، زمینه جذب ســرمایه های 
خارجی و همچنین شرکت های واجد شرایط 
در حوزه های مختلــف اقتصادی، صنعتی و 

انرژی را فراهم آورد.
در این بیــن پــس از ماه ها نامه نــگاری و 
پیگیری های مشاور رئیس جمهور قرار است 
پنجمین بــورس ایران بعــد از بورس اوراق 
بهادار تهران، بورس کاالی ایران، فرابورس 
ایــران و بورس انرژی تشــکیل شــود. این 
پیگیری ها طبق مســتندات از سال گذشته 
آغاز شده و در دستور کار شورایعالی بورس 

قرار گرفته است.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس نیز در 
گفتگو با ایرنا ۳ مردادماه امسال به راه اندازی 
بورس بین الملل اشاره کره بود. محمدرضا 
پورابراهیمــی با بیان اینکه به درخواســت 
دبیر خانه شــورای عالی مناطق آزاد کشور 
قرار است بستر تشکیل بورس بین الملل در 
منطقه آزاد کیش مراحل نهایی خود را طی 
کند، بر تشــکیل این بورس با پیگیری های 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مهر تایید 
زده بــود. وی در بیان جزئیــات این بورس 
گفته بــود: این موضوع در ســازمان بورس 
کشور تصویب شده و ظرف یک الی دو هفته 
آینده به شورای عالی بورس می رود، از این 
رو پیش بینی می شــود ظرف مدت یک ماه 
آینده مصوبه شورای عالی بورس در خصوص 

تشکیل بورس بین الملل ارائه شود.

کشمکش بر سر مناطق آزاد
اینکه شــخص وزیر اقتصاد پــس از اعالم 
خبر های مربوط به راه انــدازی بورس بین 
الملل ازسوی مسئوالن مختلف اعم از رئیس 
کمیسیون اقتصادی و دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و شــورایعالی بورس بخواهد در 
توئیتی این اقدام را به نام خود ثبت کند بی 

سابقه است.
اما چرا شاهد بروز چنین رخداد های عجیب 
و غریبی در مورد مناطق آزاد هســتیم؟ به 
نظر می رســد تالش ها برای دستاوردسازی 
با طرح این ادعا که دبیرخانــه مناطق آزاد 
به اصطالح »کاره ای نیســت« موجب ایجاد 
نهضت دستاوردســازی در مناطــق آزاد با 
ادعای راه اندازی بورس بین الملل از طریق 
ایجاد ساختار تسویه فراملی و تسهیل جریان 
ورود سرمایه به کشور شده است. با همه این 
اوصاف نباید چشم بر این واقعیت پوشید که 
راه اندازی بورس بین الملل در مناطق آزاد در 
راستای شفاف سازی ارتباطات بین المللی 
و اعتمادسازی اســت و نباید قربانی تقابل 

سازمان ها و دولتمردان شود. 

روایتی آماری از عملکرد حلقه وصل ملت و دولت

 ارتباط دولت با ملت یک ضرورت است
 روزی کــه آیــت اهلل رئیســی در  انتخابات 
ریاســت جمهوری سیزدهم شــعار خود را 
دولت مردمی اعالم کرد، مشخص بود که در 
آســتانه یکسالگی دولتش ارتباط با مردم در 
اولویت اقدامات و برنامه ریزی ها خواهد بود و 
مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری 

از مهمترین ارکان دولت.
 ســوم شــهریور ماه سال گذشــته و در پی 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
در ایران، دولتی بر سرکار آمد که گفتمان خود 
را مردم و هرآنچه به نفع آن هاســت، تعریف 
کرد. دولتی که به ریاســت آیت اهلل »ســید 
ابراهیم رئیســی« و در یکی از دشــوارترین 
مقاطع کشــور تشکیل شد. دولت سیزدهم 
در حالی سکان هدایت امور اجرایی کشور را 
بر عهده گرفت که اقتصاد آلوده به رانت ارزی 
و نظام توزیع یارانه در کشور، از مسیر عدالت 
خارج شده بود و شرایط معیشتی مردم چندان 
مطلوب نبود. شاخص اعتماد اجتماعی و امید 
مردم به بهبود شرایط افول قابل مالحظه ای 
را نشــان می داد و مردم بــه ویژه در مناطق 
محــروم از بی توجهی ها گالیه مند بودند.  در 
عرصه روابط بین الملل همه چشم ها به برجام 
و مذاکرات و سه کشور اروپایی و آمریکا دوخته 
و در عرصه سیاست داخلی هم درگیری های 
لفظی اعضای قوای مجریه و مقننه به روتین 
تریبون های کشور تبدیل شده بود. این بخشی 
از چالش هایی بود که دولت سیزدهم در آغاز 
کار بــا آن روبــرو بود و برای اصالح هریک از 
این رویه های اشــتباه در یک سال گذشته به 
صورت جهادی و شــبانه روز در میدان بوده 
است. اکنون در نخسین سالگرد آغاز رسمی 
کار و مسئولیت دولت در گزارش های مختلف 
به مرور این تالش های جهادی در عرصه های 
مختلف می پردازیم. در این گزارش به عملکرد 
مرکــز ارتباطات نهاد ریاســت جمهوری در 
دولت ســیزدهم و دستاوردهای آن خواهیم 

پرداخت.

ضرورت ارتباط با مردم
همزمان با تاســیس و ســامان مجموعه نهاد 
ریاست جمهوری در ابتدای انقالب، ضرورت 
ارتباط این نهاد به عنوان رکن اصلی اجرایی 
در کشــور، با مردم احساس و هسته ابتدایی 
مرکز ارتباطات مردمی رئیس جمهور در این 
نهاد ایجاد شــد. این مجموعه در طول ســه 
دهه گذشــته و به تناسب میزان اهمیتی که 
دولت وقت به موضوع ارتباط با مردم می داد، 
رشد کرد و خود به نهادی مهم و مجزا تبدیل 
شد. فعالیت این مجموعه در دولت های نهم و 
دهم اوج گرفت و به واسطه سفرهای استانی 
رئیس جمهــور وقت و درخواســت هایی که 
مردم به این نهاد ارسال می کردند؛ به یکی از 
پرمششغله ترین بخش های دولت تبدیل شد.

در دولت های یازدهم و دوازدهم گســترش 
و تجهیز فیزیکی آن پیش رفت و به تناســب 

پیشرفت راه های ارتباطی، سامانه های جدید 
در روابط دولت و مردم در استان های مختلف 
ایجاد شد. این نهاد اما در دولت سیزدهم و با 
توجه به نگاه متفاوت آیت اهلل رئیسی به مردم 
و ارتباط با آن ها، تحوالتی یافت که نتیجه این 
تغییــر دیدگاه کالن و تحوالت حاصل از آن، 
مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری را به 
بازوی دولت در اداره کشور و اتخاذ تصمیمات 

درست و برنامه ریزی دقیق تبدیل کرد.
ایــن نهــاد در تــالش اســت تا براســاس 
الزامات قانونی، دســتگاه های زیرمجموعه 
قــوه مجریه را نســبت بــه وظایف خود در 
قبال مردم پاســخگو ســازد. تصمیم گیری 
و برنامه ریــزی در ایــن دســتگاه ها باید با 
مشــارکت مردم و براساس نیازهای واقعی 
و ملمــوس آن ها صورت گیرد و اصالح امور 
و رویه های اشــتباه با نظارت ایرانیان انجام 
شود. ایجاد و گسترش سامانه های ارتباطی 
می تواند زمینه مطالبه گری مردم از یک سو 
و خدمت رسانی بهتر مسئوالن را از دیگر سو 

فراهم سازد.
اینک در آســتانه یک سالگی دولتی که تمام 
سرمایه خود را مردم می داند و ارتباط با آن ها را 
چه با واسطه و چه بی واسطه برای خود مغتنم؛ 
آمار اعالم شده از سوی نهادی که در مسیر این 
ارتباط قرار دارد، قابل توجه است و نشان می 
دهد رســیدگی به دغدغه ها و نیازهای مردم 
ایران با چه کمیت و کیفیتی پیش رفته است.

سه راهی که مردم با نهاد ارتباط دارند
مرکــز ارتباطات مردمــی رئیس جمهور در 
دولت ســیزدهم به طور مشــخص سه روش 
مشخص به منظور برقراری ارتباط بین مردم 
و مســئوالن تدارک دیده است: نامه، تماس 

تلفنی، میز ارتباطات دستگاه ها.
نامه نگاری: نوشتن نامه مکتوب و روی کاغذ 
از قدیمی ترین روش های دسترسی مردم به 
مســئوالن بوده است و اکنون نیز بسیاری از 
افــراد به ویــژه در مناطق محروم تر، ترجیح 
می دهنــد از ایــن روش برای ایجاد ارتباط با 
مدیران و روســا استفاده کنند. بخشی از این 

نامه ها در ســفرهای استانی به دست هیأت 
همــراه رئیس جمهور و گاهی حتی خود وی 
می رسد و بخش دیگری به صورت حضوری 
در کوچه خوش زیان خیابان پاستور به دست 
مسئوالن مرکز ارتباطات مردمی دفتر ریاست 
جمهــوری. در هــر حالت نامه هنوز پل رابط 
بیــن دولــت و ملت کارایی خود را از دســت 
نداده و همچنان کاغذ برای بسیاری امن ترین 

پیام رسان محسوب می شود.
مراجعه حضوری و تماس تلفنی: حضور 
در خیابان پاستور و عالم حضوری مشکالت 
به مســئوالن و نیز پیگیری درخواســت ها از 
طریــق تمــاس تلفنی از دیگر مســیرهای 

ارتباطی مردم با مدیران دولتی است.
ســامانه سامد: مســیر دیگری که مرکز 
ارتباطات نهاد ریاست جمهوری برای آگاهی از 
مشکالت و دیدگاه های مردم پیش بینی کرد، 
سامانه سامد است. سامانه ای الکترونیکی که 
به منظور توســعه تعامالت مردم و دولت در 
بســتر دولت الکترونیک تدارک دیده شده و 
از ضریب نفوذ باالیی در دستگاه های اجرایی 

)ستادی و استانی( برخوردار است.
میزخدمت دستگاه ها: حضور مسئوالن 
ارشد هر سازمان و نهادی در مکان مشخصی 
از آن نهاد و ســازمان، الزامی اســت که دولت 
سیزدهم برای مدیران دستگاه های اجرایی در 
نظر گرفته و برآن پافشاری دارد. میز خدمتی 
که در ادارات و ساختارهای زیرمجموعه قوه 
مجریــه تدارک دیده شــده؛ از دیگر راه های 

ارتباطی مردم با مسئوالن است.

آماری از مرکز ارتباطات مردمی
از ســوم شــهریور ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم 
به صورت رســمی مســئولیت اداره کشــور 
را برعهده گرفت، تا نیمه تابســتان امســال، 
در مجمــوع ۱/۷۵۱/۶۰۹ مــورد شــامل: 
نامــه ، تمــاس  تلفنی، مراجعــه حضوری، 
پیــام الکترونیکی و میــز ارتباطات مردمی 
دستگاه های اجرایی )برقرار شده در سفرهای 
استانی رئیس جمهور( واصل شده است که از 
این میزان ۱/۵۵۶/۰8۲ مورد، در ســتادهای 

پاســخگویی و میزهــای ارتباطات مردمی 
دســتگاه های اجرایی در ســفرهای استانی 
بررســی و در چرخه رســیدگی قرار گرفته و 
۱۹۵/۵۲۷ مــورد نیز در چرخه کاری مرکز  
قرارگرفته که پس از اقدامات الزم متناســب 
بــا موضوع، درخواســت ها به دســتگاه ها و 
بخش هــای مربوط به منظور اقدام ارســال 
شــده اســت. در جریان ســفرهای استانی، 
بیش از ۲۵ ســتاد پاســخگویی برخط تلفن 
ســه شماره ای )۱۱۱( در مرکز استان ها برپا 
گردید که در مجموع ۴۷۶۱۵۹ مورد، تماس 
تلفنی معادل ۳۴/۴۵ درصد کل موارد ثبتی 

در سامانه سامد بوده است.
در ســفرهای اســتانی یک ســال گذشته 
و یــا حضــور رئیس جمهور میــان مردم در 
زمان هــا و مکان هــای مختلــف، نامه های 
مکتوب بســیاری به مرکز ارتباطات رسیده 
اســت. تعداد ۹۰۵۹۷۵ نامه معادل ۶۵/۵۵ 
درصد کل موارد ثبتی، نامه در ســامد ثبت 
شــد. همچنین با برگزاری و اســتقرار ۵۲۳ 
میز ارتباطات مردمی دســتگاه های اجرایی 
ســتادی در سفرهای اســتانی به مطالبات 
۱۷۳۹۴8 نفر از شــهروندان رسیدگی شده 

است.
همچنیــن در مرکــز ارتباطــات مردمــی 
رئیس جمهور، بیش از ۳۱88 مورد از مسائل 
و مشکالت عمومی و عام المنفعه در استان ها 
شناســایی شده است که ۱۳۰۹ مورد از آنها 
تحت عنوان صدای مردم به وزراء و معاونین 
رئیس جمهور منعکــس و تعداد ۲۴۳ مورد 
نیز تعیین تکلیف شــده اند به این معنی که 
بــا انجام ۱۹8 مکاتبه، تعــداد ۹۲۰ مورد از 
موارد احصاء شده صدای مردم، از طریق ۲۳ 
وزارتخانه و سازمان مستقل دولتی بررسی و 

مورد پیگیری واقع شده است.

یک نهاد و دو آمار
مقایسه عملکرد مرکز ارتباطات مردمی دولت 
دوازدهم و سیزدهم در بازه زمانی مشخص و 
مشابه، خود بهترین گواه اجرایی شدن شعار 
آیت اهلل رئیســی در انتخابات اســت. اعداد از 

تفــاوت بزرگی خبر داده و نشــان می دهند 
که ســخنان حجت االسالم »احمد صالحی« 
رئیــس این مرکز در دولت ســیزده، تنها در 

مقام حرف نیست.

مقایسه آماری عملکرد مرکز ارتباطات 
مردمی در دو دولت

صالحی اردیبهشت سال جاری و در نشست 
خبری برگزار شــده در ایرنــا، تصریح کرده 
بــود: »در مرکز ارتباطات مردمی، نام مبارک 
»مردم« بر تارک آن نقش بســته و منظور ما 
از مردم از هر رنگ و نژاد و طیف اســت و هر 
کسی که دغدغه کشور را داشته و برای اعتالی 
آن خدمت می کند، برای ما ارزشمند است«. 

مردم از دولت مردمی چه خواستند؟
بررســی محتــوی نامه ها، تلفن هــا، پیام ها 
و مراجعه هــای حضــوری مــردم به مرکز 
ارتباطــات مردمی نهاد ریاســت جمهوری 
هــم موضوع جالــب و جذابی خواهد بود اگر 
بدانیــم؛ مجموعه این پیام ها از ســوی نهاد 
به ارگان ها و وزارتخانه ها و ســازمان ارســال 
می شــود و در تصمیم گیری های کالن مورد 

توجه قرار می گیرد. 

کدام حوزه ها بیشترین دغدغه مردم بود؟
مرور حوزه هایی که بیشــترین دغدغه مردم 
در آنجا ثبت شــده اســت می تواند مســیر 
برنامه ریزی برای این حوزه ها و دستگاه های 
زیرمجموعه آن را روشــن تر کند. بررســی 
موضوعات مطرح شــده از سوی مردم نشان 
می دهــد که حوزه اقتصاد و زیر مجموعه آن 
مهمترین دغدغه مردم اســت به طوری که 
نزدیــک به ۳۰ درصــد از مراجعان به مرکز 
ارتباطــات مردمی، امور بانکی و تســهیالت 
وام را مهمترین دغدغه خود اعالم کرده اند. 

دولت برای خواسته های مردم چه کرده 
است؟ 

بخــش مهم و شــاید اصلــی وظایف مرکز 
ارتباطات مردمی ریاست جمهوری به نتیجه 
رساندن، درخواست ها و رفع مشکالت مردم 
اســت. در همین راستا ۱۷8۴ مورد از موارد 
دریافت شده با قید فوریت )حداکثر ظرف ۴8 
ســاعت( به صورت مستقیم از طریق رئیس 
حوزه مرکز مورد رسیدگی قرار گرفته است. 
مرکز ارتباطات در ۷۹ برنامه رئیس جمهور و 
پنــج برنامه معاون اول، ۶۴۲۷۷ برنامه دیدار 
چهره به چهره و پاسخگویی برخط استانداران 
و مدیران دســتگاه های اجرایی اســتان ها، 
برگزاری و استقرار ۵۲۳ میز ارتباطات مردمی 
دســتگاه های اجرایی ســتادی در سفرهای 
اســتانی و رسیدگی به مطالبه ۱۷۳۹۴8 نفر 
از شهروندان هم از مهمترین اقدامات مرکز و 
ریاست آن در مدت یک سال از استقرار دولت 

سیزدهم بوده است.

از سوی وزارت صمت؛
چهارچوبآئیننامهوارداتخودرواعالمشد

  روزگار / گروه اقتصاد 
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت 

از تعیین چارچوب آئین نامه واردات خودرو خبر داد.
منوچهر منطقی با اعالم این خبر گفت: واردات خودرو در 
راستای تنظیم بازار بوده که آئین نامه آن توسط هیئت 

دولت تصویب شد.
منطقی با بیان اینکه برمبنای قانون ساماندهی صنعت 
خودرو مصوب مجلس، واردات خودرو باید همراه با انتقال 
فناوری باشــد، افزود: اجرایی شــدن آئین نامه واردات 

خودرو حائز شرایطی است که باید احراز شود.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت 
طی اطالعیه ای شرایط ذیل را برای اجرایی شدن آیین 

نامه واردات خودرو اعالم کرد:
- ایجاد و یا اســتفاده از شــبکه خدمات پس از فروش 

موجود با شرایط زیر:
- به ازای واردات هر یک هزار خودرو یک نمایندگی پس 
از فــروش )برای واردات زیر هزار خودرو یک نمایندگی 

الزامی است.(
- تامین قطعات یدکی ضروری قبل از واردات که فهرست 

آن به تائید مراجع ذیصالح می رسد.
- تامین تجهیزات، اسناد و آموزش نفرات خدمات پس 

از فروش
- اعالم فناوری های انتقال یافته در خدمات پس از فروش

- داشــتن مجوز رســمی از تولیدکننده محصول جهت 

تضمین ارائه خدمات پس از فروش و یا انتقال فناوری
- داشــتن تجربــه در واردات خــودرو و یا به کارگیری 

شرکت های دارای تجربه در این زمینه
- ارائه ســطح انتقال فنــاوری در خودروهای اقتصادی 

برای تولید در کشور
- اعالم مشخصات فنی خودرو و قیمت آن

بــا توجه به اولویت داشــتن واردات خودروی اقتصادی 
متقاضیان تا ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ اسناد و مدارک بند ۳ را به 
مدیرکل خودرویی وزرات صمت تحویل و تا آخر شهریور 
ماه در کارگروه تخصصی اسناد بررسی و الویت ها جهت 

سیر مراحل اجرایی معرفی می شوند.
- جهت سرمایه گذاری در صنعت خودرو، سرمایه گذاران 

می توانند اقدام به واردات خودرو کرده و از محل فروش 
آن نحوه ســرمایه گذاری در صنعت خودرو را مشــخص 
کنند. پیشــنهادهای در این بخش تا ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ به 

مدیرکل خودرویی وزارت صمت داده می شود.
به موازات این امر جهت سرمایه گذاری مراحل الزم در 
ســازمان سرمایه گذاری خارجی ایران توسط متقاضی 

طی خواهد شد.
- برای مناطق آزاد پیشنهادهای برای واردات خودروی 
برقــی و نحوه اجرای زیرســاخت ها تــا ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ 

مدیرکل خودرویی وزارت صمت تحویل داده شود.
شــرایط واردات ســایر خودروها در بیستم شهریورماه 

اعالم می شود.

 بالتکلیفی برجام، بورس را به آتش می کشد

رشد بورس متوقف شد
دیروز باتوجه به تشــدید ابهامات برجامی روند رو به رشــد بورس متوقف 
شد، در حالیکه در روزهای گذشته شاخص روی ریل صعودی قرار داشت.

شاخص کل بورس تهران دیروز دوشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱ با افتی پنج هزار 
و ۹۴۹ واحــدی در محــدوده یک میلیون و ۴۴۴هزار واحدی تثبیت شــد. 
شاخص هم وزن نیز یکهزار و ۷۷۲ واحد ریزش را تجربه کرد و به محدوده 

۴۰8 هزار واحدی بازگشت.
چرا رشد بورس متوقف شد؟

کارشناســان بر این باورند تشــدید ابهامات برجامی باعث توقف رشد بورس 
در طول معامالت امروز در این بازار شــد. از طرفی هم ســهامداران اعتقاد 

دارند ســیگنال های برجامی به اقتصاد بســیار نگران کننده بوده و بورس نیز 
از این ســیگنال ها تاثیر منفی پذیرفته اســت. در شرایطی که روند مذاکرات 
پیچیده شــده به نظر می رســد بورس نیز نسبت به آینده پرونده اتمی ایران 

نگران شده است.
این نگرانی را می توان در سهام ریالی بورس تهران به وضوح مشاهده کرد. گروه 
هایی مانند بانکی ها، بیمه ای ها، خودرویی ها و… در روزهای اخیر وضعیت 
نامســاعدی داشــتند که به باور تحلیلگران تحت تاثیر ابهامات برجامی رقم 
خورده است.از طرفی هم بسیاری از سهامداران نسبت به وضعیت پرتفوی 
خود در روزهای اخیر اعتراض دارند. به ادعای این دسته از فعاالن بازار سهام 

وضعیت پرتفوی آنها با وجود رشدی که شاخص کل در روزهای گذشته تجربه 
کرده، نامســاعد اســت.این در حالیست که شاخص کل در روزهای شنبه و 
یکشنبه رشد قابل قبولی را به ثبت رسانده بود و انتظار می رفت سهامداران 
از این وضعیت خرسند باشند. اما به نظر می رسد سبدهایی که شامل سهام 

ریالی بوده عملکرد نامطلوبی را داشته و یکدست قرمز هستند.
با این وجود برخی از رسانه های داخلی دولت را به رها کردن مذاکرات تشویق 
می کنند. اما باید در نظر داشت که بدون تعیین تکلیف برجام فعاالن حقیقی 
و کم تجربه تر بازارهای مالی بزرگترین بازنده خواهند بود. در چنین شرایطی 

است که بهترین خبر برای نوسانگیران توقف مذاکرات خواهد بود.

گزارش

تحلیل »روزگار « از آزاد سازی واردات خودرو  
و کاهش قیمت ها 

بازار خودرو در انتظار شگفتی
  مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد

 بازار خــودرو علی رغــم وعــده متولیان در 
خصوص بازگشــت رونق و ارزانی همچنان به 
واسطه عرضه نامناسب تولیدات و بی کیفیتی 
و یک نواختی در محصــوالت داخلی، دچار 
سردرگمی و رکود شــدید در خرید و فروش 

شده است.
اما امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت معتقد 
اســت؛ پس از اجرای هر دو مرحله از فروش 
یکپارچه خودروها، شاهد کاهش قیمت ها در 
بازار آزاد بودیم. این موضوع نشان می دهد که 
فروش خودرو ها و قرعه کشی بصورت یکپارچه 
در راستای تحقق هدف خود به درستی عمل 
کرده و التهاب قیمت ها در بازار کم کرده است.
اما بررسی های میدانی نشان می دهد؛ رکود کم 
سابقه و تاریخی همچنان در بازار خودرو حاکم 
است و این روز ها به دلیل سیاست های داخلی 
و خارجی، برخی خودرو ها کاهش اندک قیمت 

را تجربه کرده اند.
اسد کرمی نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودرو تهران گفت: ســال هاست خودروی 
بی کیفیت را با هر قیمتــی به مصرف کننده 
می فروشــند، اما امروز مردم بــا ایجاد تحول 
اساسی در بازار می خواهند درآمد خود را صرف 
خرید خودرویی کنند که از لحاظ کیفی حرفی 

برای گفتن داشته باشد.
کرمی در خصوص وضعیت این روز های بازار 
خودرو گفت: با عرضه بدون قرعه کشی چند 
محصول ســایپا مانند کوییک و شــاهین به 
مردم، افت تقاضا و ریزش حــدود ۶ میلیون 
تومان قیمت برخی محصوالت در بازار همراه 

با آشفتگی را شاهد بودیم.
نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو 
تهران ادامه داد: شاید این روز قیمت تولیدات 
داخلی کمی کاهش یافته اســت و در برخی 
محصوالت مانند پراید ۵ میلیون تومان و پژو 
۲۰۶ بیش از شش میلیون تومان افت قیمت 
بوده، اما این وضعیت کاهش قیمت ها به دلیل 
ابهام در اجرای برخی تصمیمات ادامه نخواهد 

داشت.
وی دلیل آشــفتگی بازار خــودرو را چنین 
تشریح کرد؛ مردم در انتظار واردات خودرو 
می باشند، اما هنوز برنامه دقیقی از زمان، دالر 
و نحوه ورود خودرو های خارجی به بازار اعالم 

نشده است.
وی در خصــوص واردات خودرو های خارجی 
گفت: از اسفند ۱۴۰۰ خبر هایی مبنی برآزاد 
سازی واردات خودرو شــنیده می شود، اما از 
اجرای آن هنوز خبری نیست. از همین روی 
تردید مردم در خرید و فروش بیشــتر شــده 
و بیــش از ۲۰ درصد از مــردم بدلیل همین 
وعده ها ترجیح می دهند خرید خودروی خود 

را به تعویق بندازند.
کرمی تأکید داشت: بیش از ۷ ماه از خبر آزاد 
ســازی واردات خودرو می گذرد؛ اما وضعیت 
اجرای این تصمیم هنوز به طور قطعی مشخص 
نیست. در حال حاضر مردم رقبتی برای خرید 
در بازار ندارند؛ چراکــه نگرانند اگر امروز با ۳ 
میلیارد تومان ســانتافه خریداری کند، فردا 
با ورود خودرو های خارجــی یک تا یک و نیم 

میلیارد تومان زیان می بینند.
نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو 
تهران گفت: بــا اعــالم واردات، خودرو های 
خارجی موجود در بازار خریدار ندارد و خرید 
خودرو های داخلی هم به موجب ایجاد چنین 
موجی در رکود اســت؛ مردم فکر می کنند با 
آزاد سازی واردات، قیمت ها به شدت ریزش 
می کند و یا برخی در تفکر کســب خودروی 

رایگان هستند!
وی تصریح داشت: سیاست های فعلی و ابهام 
در آزاد سازی واردات، بازار محصوالت داخلی 

و خارجی را بشدت خراب کرده است.
کرمی می گوید: اما با آزاد ســازی واردات، در 
بازار خودرو های خارجی تغییراساسی بوجود 
خواهد آمد و اگر وضعیــت واردات خودرو به 
روال گذشته باز گردد، شرکت ها به طور منظم 

پاسخ گوی نیاز های مردم خواهند بود.
وی ادامه داد: اگر مردم دسترســی آسانی به 
خودرو ها داشته باشند، قیمت محصوالت در 
بازار می شکند و شاهد اُفت قیمت محصوالت 
خارجی و داخلی در بــازار خواهیم بود و بازار 
رونق از دســت رفته خود را بدســت خواهد 

گرفت.
نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو 
تهران در ادامه وضعیت بازار را پیش بینی کرد 
و گفت: با آزادسازی و اجرای واردات خودرو، 
حداقل قیمت خودرو های خارجی در بازار اُفت 
۴۰ درصدی را خواهد داشت ومردم ترغیب به 
خرید خودرو های خارجی می شوند و به موجب 
آن تولیدات داخلی نیز ریزش شدید قیمت را به 

دلیل کاهش تقاضا تجربه می کند.
وی تصریــح داشــت: در غیــر ایــن صورت 
محصوالت خارجــی گران تر خواهد شــد و 
این وضعیت گریبان تولیــدات داخلی را هم 
می گیرد و خودروی خارجــی و خودرو های 
 بی کیفیــت داخلی بیش از گذشــته گران تر 

خواهد شد.
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نفت و انرژی 4

وزیر نیرو :

تکلیف حق آبه هیرمند مشخص شد

کوتاه از انرژی

بین الملل

آیا قیمت نفت سال آینده 
تر می رود؟ باال

وقوع رکود اقتصادی، ممکن است باعث 
شود تقاضای جهانی برای نفت کاهش 
پیدا کند اما بســیاری از تحلیلگران، به 
دورنمای قیمت نفت در ســال ۲۰۲۳ 
خوش بین هســتند.قیمت های نفت از 
ابتــدای اوت تــا هفته جاری، با هراس 
ســرمایه گــذاران از نابــودی تقاضا، 
نگرانی ها نسبت به وقوع رکود در اروپا و 
آمریکا و نمایان شدن نشانه های کندی 
رشــد اقتصادی چین کــه بزرگترین 
واردکننــده نفت جهان اســت، پایین 
۱۰۰ دالر در هر بشــکه معامله شدند. 
آخریــن بار روز جمعه، بهای معامالت 
نفــت برنــت با یک دالر و ۶۵ ســنت 
افزایش، در ۱۰۰ دالر و ۹۹ سنت در هر 
بشــکه بسته شد. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۵۴ سنت 
افزایش، در ۹۳ دالر و شــش سنت در 
هر بشــکه بسته شد. هر دو شاخص در 
طول معامالت جمعه، یک دالر کاهش 
و افزایش داشتند.بعضی از تحلیلگران 
می گوینــد اگر رکود عمیقی که باعث 
ریزش تقاضای جهانی برای نفت خواهد 
شد، روی ندهد، قیمت ها در اواخر سال 
و ابتدای ســال میالدی آینده، افزایش 
پیــدا خواهند کرد. اکثر تحلیلگران به 
ظرفیت مــازاد تولید محدود در میان 
تولیدکننــدگان نفت شــیل آمریکا و 
تولیدکننــدگان اوپک پالس به عنوان 
عامل اصلی تاثیرگذار روی قیمت های 
نفت در ســال ۲۰۲۳ اشاره می کنند؛ 
حتــی اگر تقاضــای جهانی برای نفت 
کمتــر از میزانی که پیش بینی شــده 
اســت، رشد کند.نزدیک شدن به زمان 
اجــرای تحریم های اتحادیه اروپا علیه 
واردات نفت دریابرد روســیه در پنجم 
دســامبر هم قیمت ها را باالتر خواهد 
بــرد زیرا جریان تجارت نفت مانند دو 
ماه نخســت آغاز جنــگ در اوکراین، 
یک بار دیگر باید تنظیم شود.در میان 
عواملی که بــرای افزایش قیمت نفت 
منفی هستند، مذاکرات هسته ای ایران 
دیده می شــود که در صورت به نتیجه 
رسیدن، ورود حدود یک میلیون بشکه 
در روز نفت به بازار جهانی در مدت یک 
ســال را به همراه خواهد داشت.با این 
حال هفته جاری عربستان سعودی که 
بزرگترین صادرکننده نفت در جهان و 
بزرگترین عضو اوپک است، اعالم کرد 
اوپک پالس آماده اســت تولید نفت را 
بــرای اصالح کاهــش اخیر قیمت که 
تحت تاثیــر نقدینگی ضعیف در بازار 
معامــالت آتی و نگرانی های اقتصادی 

روی داده است، کاهش دهد. 

 فرصت دوباره آسیا 
به برق هسته ای

آســیا در پی بحران انــرژی جهانی، به 
صنعت نیروی هسته ای فرصت دیگری 
داد.دولت هــا در ژاپــن و کــره جنوبی، 
سیاســت های ضد هسته ای خود را کنار 
گذاشته اند و چین و هند به دنبال ساخت 
راکتورهای بیشــتری بــرای اجتناب از 
کمبود سوخت هستند تا از کمبودهای 
احتمالــی در تامین آتی انرژی اجتناب 
کــرده و آالیندگی هــا را محدود کنند. 
حتی کشــورهای در حال توســعه در 
سراســر جنوب شرقی آســیا، سرگرم 
بررسی فناوری هسته ای هستند.در پی 
افزایش قیمت گاز طبیعی و زغال سنگ 
که دو سوخت فسیلی مورد استفاده برای 
تولید نیرو در آسیا هستند و پس از حمله 
نظامی روســیه به اوکراین، قیمت آنها 
صعــود خیره کننده ای پیدا کرد، نیروی 
هسته ای مورد توجه قرار گرفت. همزمان 
با کاهش وابســتگی کشورهای متعدد 
به انرژی روســیه، منابــع تامین انرژی 
محدود مانــده و قیمت ها همچنان باال 
هســتند.این وضعیت، نیروی هسته ای 
پاک و قابل اتکا را برای سیاســتگذاران 
و نیروگاه ها که مشتاقند تورم را کنترل 
کرده، اهداف سبز را محقق و وابستگی به 
تامین کنندگان انرژی خارجی را کمتر 
کنند، بســیار جذاب کرده است.دیوید 
هــس، تحلیلگر خط مشــی در انجمن 
هســته ای جهان می گوید مخالفت های 
قدیمی، با ســرعت تعجب آوری از بین 
می رود. نیروگاههای هســته ای فعلی، 
یکی از ارزان ترین برق را تولید می کنند. 
افزایش سرســام آور قیمت گاز، تمامی 
این مزایای اقتصادی را آشــکارتر کرده 

است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خبر داد؛

افزایش ٦٤ درصدی درآمدهای 
صادرات گاز

مدیرعامــل شــرکت ملی گاز ایــران گفت: 
در دولت ســیزدهم ارتقــای جایگاه ایران در 
زمینه تجارت گاز با ثبت رکورد باالترین میزان 
فروش میعانات گازی در ســه ســال اخیر و 
افزایش ۶۴ درصدی درآمدهای صادرات گاز، 
وصــول حــدود ۱.۶ میلیارد دالر طلب گازی 
ایــران از عراق محقق شــد.مجید چگنی، در 
مراســم بهره بــرداری و آغاز عملیات اجرایی 
طرح های گازرسانی در هفته دولت، با اشاره به 
مهم ترین فعالیت های یک ساله شرکت ملی 
گاز، گفت: رسیدن به توان اسمی فرآورش گاز 
طبیعی  در پاالیشگاه  ها و تاسیسات نمزدایی 
بــه میزان ۱۰۳۰ میلیون مترمکعب، احداث 
و بهره بــرداری از ۵۳۰ کیلومتر، گازرســانی 
به ۷ نیروگاه جدید محقق شــده اســت.وی 
ادامــه داد: همچنیــن افزایش ۱۱ درصدی 
حجــم صادرات گاز به ترکیه، ادامه مذاکرات 
برای افزایش صادرات گاز، وصول حدود ۱.۶ 
میلیارد دالر طلب گازی ایران از عراق، افزایش 
۱۳8 درصدی سوآپ گاز، استمرار  تهاتر گاز 
با برق کشــور ارمنســتان و انجام مذاکرات با 
کشــورهای مختلــف با اولویت کشــورهای 
همســایه جهت افزایش ســهم ایران در بازار 
بین المللی گاز از دیگر اقدامات انجام شــده 
برای گســترش دیپلماسی انرژی بوده است.
مدیر عامل شرکت ملی گاز از افتتاح گازرسانی 
به ۱۶ شــهر، ۱۰۹۱ روســتا و ۱۹۵۹ واحد 
صنعتــی با ۷8 هزار میلیارد ریال اعتبار خبر 
داد.وی با اشاره به پروژه های قابل کلنگ زنی 
) آغــاز عملیات اجرایی(، گفت: امروز کلنگ 
گازرســانی به ۹ شــهر، ۹۲8 روستا و ۲۰۹۱ 
واحــد صنعتی با ۵۳ هزار میلیارد ریال اعتبار 

زده  می شود.

 رئیس کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی:

اولویت نخست، رفع ناترازی گاز 
در کشور است

 رئیــس کمیســیون انرژی مجلس شــورای 
اسالمی با بیان اینکه امروز نوک حمله تحریم 
اقتصادی به ســمت صنعت نفت نشــانه رفته 
است، گفت: اولویت نخست ما رفع ناترازی گاز 
در کشور است.فریدون حسنوند گفت: امروز 
صنعــت گاز به عنوان یک صنعت راهبردی و 
تأثیرگذار در امنیت و اقتصاد کشور محسوب 
می شــود.وی با اشاره به اینکه اولویت نخست 
ما رفع ناترازی گاز در کشــور اســت و دولت 
و مجلــس باید برای تقویت زیرســاخت های 
حوزه گاز همکاری کنند، افزود: باید به سمت 
تولیــد هرچه بیشــتر در این صنعت حرکت 
و بــرای ناتــرازی و توزیــع عادالنه و به صرفه 
آن تــالش کنیم، همچنین باید برای نظارت، 
کنتــرل بر مصرف صحیح کــه امروز یکی از 
مشــکالت ما در حوزه گاز است چاره اندیشی 
کرد.رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: این اقدام ها و فعالیت ها 
در صنعت نفت و گاز در حالی انجام می شــود 
کــه ما در شــدیدترین تحریم های اقتصادی 
قــرار داریم.حســنوند اظهار کرد: امروز نوک 
حمله تحریم ها به سمت صنعت نفت است، اما 
ســربلندترین وزارتخانه در این شرایط وزارت 
نفت است که هم در فروش نفت و هم ارزآوری 
و هم توســعه میدان های نفت و گاز و ســایر 

پروژه ها موفق عمل کرده است.
معاون وزیر صمت:

احداث 14 هزار مگاوات نیروگاه 
برنامه ریزی شده است

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت با بیان اینکه طبق 
تفاهم نامه راهبردی میان وزارت نیرو و صمت 
احــداث ۱۴ هزار مگاوات نیروگاه اختصاصی 
حــوزه صنعت در دســتور کار قــرار گرفت، 
گفــت: از این میزان حدود ۴۰۰ مگاوات برق 
در تابستان سال جاری به بهره برداری رسید و 
امیدوار هستیم که تا سال آینده این میزان به 
حدود ۲ تا  سه هزار مگاوات برسد.سیدمهدی 
نیازی   درخصوص تالش هایی که برای جبران 
کسری برق صنایع صورت گرفته است، اظهار 
داشــت: در تابســتان سال گذشته حدود ۱۴ 
تــا ۱۵ هزار مــگاوات ناترازی از حیث نیروی 
برق داشــتیم، از ســویی خاموشی بی برنامه 
در صنایع ســبب ضرر به بنگاه های اقتصادی 
به لحاظ آســیب به دســتگاه ها، مواد اولیه و 
تجهیزات شــد.وی در ادامه تشــریح کرد: به 
منظور جبــران ناترازی و کمبود برق صنایع 
امســال محدودیت مصــرف را برای صنایعی 
ماننــد فوالد، مس و ســیمان لحاظ کردیم، 
امــا بــرای کمک به چرخه تولیــد آنها طبق 
برنامه ریزی انجام شــده از اواخر ســال قبل 
انباشت شمش فوالدی خوبی را برای صنایع 
فلزی پائین دســتی تعیین کردیم . در بحث 
تامین ســیمان کلینکر در ابتدای سال جاری 
برنامه ریزی هــای الزم صورت گرفت تا بازار 

ساخت وساز مسکن دچار مشکل نشود.

وزیر نیرو گفت: در بخش خانگی حدود ۴۰ درصد 
مصرف کنندگان نسبت به سال قبل صرفه جویی 
کردند و حدود ۱۱ میلیون مشــترک تا تیرماه 
به طور متوســط ۲۵۰ میلیــارد تومان پاداش 
دریافت کردند.علی اکبر محرابیان در نشســتی 
خبری با اشاره به اهدای پاداش خوش مصرفی 
به مشــترکان خانگی، اظهار کرد: به مردم قول 
داده بودم، کسانی که زیر الگو مصرف می کنند، 
در ازای صرفه جویی مشــمول پاداش شوند؛ در 
این راســتا برای مشترکان به ازای هر کیلووات 
ســاعت صرفــه جویی پنج برابــر پاداش لحاظ 
شــد.وی افزود: در این میان برخی مشــترکان 
مشمول پاداش، برخی مشمول قبوض رایگان و 
برخی نیز بستانکار شدند.وزیر نیرو با بیان اینکه 
در حال حاضر در پیک مصرف قرار داریم، اظهار 
کرد: سال گذشته به گونه ای پشت سر گذاشته 
شــد که حداقل ۱۵ هزار مگاوات ناترازی تولید 
داشتیم و رشد مصرف برق نیز به صورت ساالنه 
حــدود ۴.۵ درصد افزایش می یابد و پیش بینی 
می شــد که امسال نیز میزان ناترازی با توجه به 
این رشــد مصرف افزایــش یابد و به حدود ۲۰ 

هزار مگاوات برسد.
وی افــزود: هرچند کــه پیش بینی می کردیم 
شــاهد خاموشی های وسیع و مشکالت فراوان 
باشــیم اما تاکنون توانســتیم تابستان را بدون 
خاموشی برنامه ریزی شده پشت سر بگذاریم و 
این در حالیست که تابستان گرمی را نیز پیش 
رو داریم. امروز متوســط وزنی دمای کشور ۳8 
درجه ســانتیگراد اســت که نسبت به سال قبل 
۱.۱ درجه افزایش یافته اســت.او افزود: هر یک 
درجــه افزایش گرما حــدود ۱۵۰۰ مگاوات به 
میزان مصرف اضافه می کند. اگر ۱۰۰۰ مگاوات 
ظرفیت ایجاد کنیم، درنهایت می توانیم از ۶۰۰ 
تــا ۶۵۰ مــگاوات آن بهره ببریم. لذا به ازای یک 
درجــه افزایش دما باید ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه 

جدید احداث شــود.وزیر نیرو با بیان اینکه در 
برخی از نقاط کشــور چهار تا پنج درجه رشــد 
دمــا را شــاهد بوده ایم تاکیــد کرد: در برخی از 
شــهرها امســال رکورد درجه حرارت زده شد و 
شاهد دمای ۵۴ درجه و بیشتر از آن نیز بودیم 
اما در این شرایط توانستیم مدیریت تامین برق 
را داشته باشیم.او با اشاره به رشد ساالنه مصرف 
برق در کشــور، گفت: امســال علی رغم صرفه 
جویی هایی که صورت گرفت، رشــد مصرف از 
ســال های قبل که معادل ۴.۵ درصد بود پیشی 
گرفــت و به عدد ۴.8۵ درصد رســید. هر چند 
که این مسئله موجب خوشحالی است. چرا که 
افزایش تولید را نشــان می دهد اما تامین برق 
را با مشــکالتی مواجه کرد. با این حال از پس 

آن برآمدیم.
محرابیان با بیان اینکه از سال گذشته تا به امروز 
یک میلیون کنتور برق اضافه شده است، تاکید 
کرد: در تابستان امسال میزان تقاضا ۶۹ هزار و 
۲۷8 مگاوات بود که نسبت به تقاضای انرژی در 
ســال گذشته ۲۲۰۰ مگاوات بیشتر بوده است.

وی با بیان اینکه امســال همکاران صنعت برق 
در دو جبهه تامین و توزیع و مقابله با ســیالب 
مســتقر شــدند، گفت: ۲۱ استان کشور درگیر 
ســیالب شــدند و در شرایطی که درگیر تامین 
برق پایدار تابســتان بودیم، توانستیم خسارات 
وارده بــه شــبکه های انتقال و توزیع برق را نیز 
برطرف کنیم.به گفته وزیر نیرو در برخی از نقاط 
حادثه دیده همچون فیروزکوه شاهد قطعی های 
گسترده بودیم که آن هم در کمتر از ۱۰ ساعت 

برطرف و شبکه برق پایدار شد.
وزیر نیرو با اشــاره به اســتفاده از ظرفیت های 
بورس انرژی در صنعت برق، گفت: حرکت های 
بسیار خوبی در این حوزه آغاز شده، در چارچوب 
یک تیم حرفه ای نتایج خوبی را به دست آورده ایم 
و معتقدیــم که برق مانند بقیه کاالها در بورس 
عرضه شــود اما باید تابلوهای متعددی داشــته 
باشد. امیدواریم اگر تمهیدات الزم حاصل شود، 
در نیمه دوم ســال بتوانیم بخش قابل توجهی 
بــرق را از طریــق بورس انرژی عرضه کنیم.وی 
درباره تخصیص حق آبه هیرمند گفت: یک حق 

آبه قانونی از افغانســتان داریم که در شــرایط 
نرمــال باید 8۲۰ میلیون متر مکعب از مســیر 
هیرمند آب تحویل بگیریم که در طول ســال ها 
این تامین آب انجام شد اما در سال های گذشته 
در افغانســتان در ۷۰ کیلومتــری ایران در بند 
کمال خان یک ســازه الحاقی ســاخته شد که 
آب را از مســیر طبیعی خود منحرف و به نقطه 
جنوب هدایت می کند. متاســفانه یکی دو سال 
اســت که این اتفاق افتاده اســت و زمانی که آب 
به این ســمت پیش مــی رود حتی والیت های 
افغانســتان در همجواری ایــران نیز از این آب 
محروم شــده اند.وی با بیان اینکه در سفر اخیر 
مذاکرات فراوانی با مقام افغان داشــتیم و اعالم 
کردیم که این سازه الحاقی مانع دریافت حقابه 
ما از هیرمند شــده اســت، گفت: این موضوع را 
طرف افغان پذیرفت و بنا بر این شد که یک قطره 
آب هم به آن سمت نرود. در سیالب بارش ها و 
رهاسازی های آینده حقابه رسمی ایران دریافت 
و در چارچوب دیپلماســی آب عمل می شــود.
محرابیان ادامه داد: در سال آبی جاری در فصل 
پاییــز و زمســتان ۹۰۰ میلیون متر مکعب آب 
به این ســمت رفته که در واقع هدر رفته اســت؛ 
یعنی نه ما از حقابه خودمان اســتفاده کردیم و 
نه افغانســتان توانست از این آب بهره مند شود 
اما امروز هیات حاکمه افغانستان به این نتیجه 
رســیده که طرح انحرافی به ضرر هر دو کشــور 
است و هر دو را از حق خود ساقط می کند. دولت 
افغانســتان رسما اعالم کرده به معاهده پایبند 
است و اجازه انحراف آب را نخواهد داد.وزیر نیرو 
در پایان درباره جلســه مشــترک با وزارت نیرو 
جهت تامین سوخت زمستانی نیروگاه ها تاکید 
کرد: جلســات مشــترک با وزارت نفت به طور 
مســتمر ادامه دارد، همکاری های خوبی داریم 
و در ســایه این همکاری اتفاقات خوبی افتاده و 

نگرانی بابت تامین سوخت وجود ندارد.

یک کارشــناس حوزه بین الملل انرژی گفت: توســعه میدان آرش 
یــک بحــث جدی اســت و می تواند در انتقــال گاز این میدان به 
کویت اســتفاده شــود، البته بحث انتقال گاز و انعقاد قراداد چه به 
صورت ایجاد خطوط لوله و تبدیل به ال ان جی بحث اســتراتژیک 
مهمی اســت که معموال در فضای سیاســی آرام و احترام متقابل و 
اراده سیاســی طرفین باید تحقق یابد.صباح زنگنه درباره امکان 
همکاری ایران و کویت در حوزه میادین مشــترک نفتی و گازی 
بخصوص میدان آرش باتوجه به احتمال گسترش همکاری سیاسی 
دو کشــور اظهار داشــت: یکی از بهترین راه حل ها برای توســعه 
میادین مشــترک نفتی و گازی بهره برداری مشترک از آنها است، 

در بســیاری از کشــورهای دنیا هم از این روش استفاده کرده اند، 
در مورد میدان آرش هم  بحث فنی آن باید حل شود تا به صورت 
یکپارچه بهره برداری مشترک داشته باشیم و اینکه هر کدام از دو 
طرف چه میزان از این میدان برداشــت داشــته باشند نیز براحتی 
قابل حل است، مثال در مورد میادین مشترک بین امریکا و مکزیک، 
میادین انگلیس و نروژ، بخش کوچکی هم میادین مشترکی بین 
ایران و امارات و ده ها میدان دیگر به همین شکل یکپارچه سازی 

میدان عمل شده و مشکلی از این بابت نیست.
وی افزود: توسعه میدان آرش یک بحث جدی است و می تواند در 
انتقال گاز این میدان به کویت استفاده شود،  البته بحث انتقال گاز 

و انعقاد قراداد چه به صورت ایجاد خطوط لوله و تبدیل به ال ان جی 
بحث استراتژیک مهمی است که معموال در فضای سیاسی آرام و 
احترام متقابل و اراده سیاسی طرفین باید تحقق یابد، چراکه انتقال 
گاز مباحث مالی و اقتصادی فراورانی نیاز دارد، نوع قیمت گذاری ها 
پیچیده است، باید به جدیدترین مدل های قیمت گذاری دسترسی 
داشــت و به صورت عامیانه و دم دســتی نباید با آن برخورد شــود. 
این کارشناس حوزه بین الملل تصریح کرد: توسعه میادین گازی 
سرمایه گذاری بزرگی نیاز دارد که تحقق آن بر پایه حصول امنیت 
قابل اعتماد و فضای آرام سیاســی کســی است در غیر این صورت 

کسی حاضر به سرمایه گذاری نیست.

یک کارشناس حوزه بین الملل انرژی پاسخ داد؛

سرانجام توسعه آرش چه می شود؟

خبر  ویژه

وزیر نفت  خبر داد؛

کاهش سهمیه بنزین  ح   بررسی طر
در برخی استان ها

وزیر نفت گفت: به همکاران پخش و پاالیش 
اعــالم کرده ایــم که یک بررســی مجدد در 
کاهش ســهمیه بنزین در برخی اســتان ها 
صــورت بگیــرد و اکنون در حال مدیریت در 
این حوزه هســتیم.جواد اوجی در آیین بهره 
برداری و آغاز عملیات طرح های گازرســانی 
در هفتــه دولــت، در جمــع خبرنگاران و در 
پاســخ به ســوالی درباره برنامه وزارت نفت 
برای اجرای طرح کاهش ســهمیه بنزین در 
برخی استانها اظهار کرد: این روزها در حوزه 
تامین بنزین به دلیل افزایش حجم سفرها با 
چالش مواجه هستیم چراکه در برخی از روزها 
میــزان مصــرف به ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون لیتر 
می رسد. اما از آن طرف تولید در ۱۰ پاالیشگاه 
نفت، ۱۰۲ تا ۱۰۴ میلیون لیتر بیشتر نیست.
وی افزود: ســراغ مخازن نیز رفتیم و در حال 
مدیریت شــرایط هستیم و امیدواریم در ۲۰ 
روز آینده نیز مردم از این نعمت خدادادی با 
تالشی که همکاران در حوزه پاالیش و پخش 
انجام می دهند و شبکه را مدیریت می کنند، 
بدون مشــکل بهره مند باشــند و دغدغه ای 

برای مردم وجود نداشــته باشــد.وزیر نفت 
درباره ناترازی گاز در زمســتان گفت: ســال 
گذشته اعالم کردیم که میزان ناترازی ۲۵۰ 
میلیون متر مکعب درفصل ســرد اســت که 
علت آن نیز عدم ســرمایه گذاری در سالهای 
قبل بود. در همین راستا طی این مدت برخی 
از پروژه ها در حوزه توســعه میادین گازی و 
تکمیــل فازهای پارس جنوبی را آغاز کردیم.
اوجی با بیان این که قطعا امسال نیز با کسری 
گاز مواجهیم تاکید کرد: تالش می کنیم که با 
همت همکاران در شــرکت ملی نفت فاز ۱۱ 
پارس جنوبی را که شاید در طول ۲۰ سال به 
صورت قرارداد روی کاغذ با پیمانکاران داخلی 
و خارجی ردو بدل می شد به سرانجام برسانیم.
وی بر نقش مؤثر گازرسانی به صنایع در ایجاد 
اشــتغال و اقتصاد کشــور تأکید کرد و گفت: 
امــروز بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان افتتاح 
پروژه گازرسانی و ۵ هزار میلیارد تومان آغاز 
عملیات اجرایی گازرســانی انجام شده است. 
یکی از شاخص های رفاه در جامعه، گازرسانی 

شهری و روستایی است .

رئیس کمیسیون صنایع مجلس اظهار کرد:

گاز صنایع با صرفه جویی  عدم قطعی 
پرمصرف ها

در ســال های گذشــته مصرف گاز به شــدت 
افزایــش یافته و این موضــوع با توجه به ثابت 
مانــدن ظرفیت تولیــد گاز، موجب ناترازی و 
کســری شده اســت، تا جایی که به گفته وزیر 
نفت زمستان سال گذشته روزانه بین ۲۰۰ الی 
۲۵۰ میلیون متر مکعب کســری گاز طبیعی 
در کشــور وجود داشــت. اخیراً نیز وزیر نفت 
گفته اســت که امســال نیز با مشــکل کسری 
گاز مواجه خواهیم بود.هرچند ســال گذشته 
در بخــش خانگــی و تجاری قطعــی رخ نداد 
ولــی محدودیت های وارده به صنایع در فصل 
زمســتان مشــکالت زیادی را به وجود آورده 
اســت. چنــدی پیــش معاون انجمــن فوالد 
ایــران از زیان ۵ تــا ۶ میلیاردی صنعت فوالد 
به واســطه قطعی گاز در زمســتان خبر داد و 
گفت: کل تولید ســال گذشــته نسبت به سال 
۹۹ که آن هم قطعی هایی داشــت حدود ۲.۲ 
میلیون تن کاهش پیدا کرد. در واقع در ســال 
۱۴۰۰ هــدف گــذاری ۳۴ میلیون تومان بود 
که به حدود ۲۷.۹ میلیون تن رســیدیم یعنی 
نسبت به هدف حدود ۶ میلیون تن عدم النفع 

داشتیم.در این رابطه مصطفی طاهری، رئیس 
کمیســیون صنایع مجلس گفت: در سال های 
اخیــر قطعــی و محدودیت گاز صنایع اصلی از 
جمله فوالد و سیمان در زمستان، منجر به یک 
چالش اساسی برای توسعه صنعت کشور شده 
اســت.وی با بیان اینکه محدودیت این صنایع 
منجر به محدودیت توسعه تمام صنعت کشور 
می شــود، ادامه داد: در صورتی که بخواهیم به 
چشــم انداز صنعت فوالد برســیم، مصرف گاز 
در ایــن صنعــت باید به ۲۰ میلیارد مترمکعب 
در ســال برسد، در صورتی که االن فقط حدود 
۱۱ میلیــارد مترمکعب اســت.طاهری افزود: 
باید توجه داشــت محدودیت صنایع سیمان و 
فوالد تأثیر مستقیمی بر افزایش تولید مسکن 
و برنامه تولید ۴ میلیون مسکن دولت سیزدهم 
دارد. همچنین با توجه به ســهم ۲۰ درصدی 
بازار ســرمایه از صنعت فوالد به همراه زنجیره 
ارزش آن، قطعی گاز تأثیری به شدت منفی بر 
بازار سرمایه می گذارد.رئیس کمیسیون صنایع 
مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 
8۰۰ میلیون مترمکعب در روز، تولید گاز داریم .
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55بانک و بیمه
معرفی مدیران سرپرستی  های 
بیمه کوثر مازندران و اصفهان

مدیرعامــل بیمه کوثر، هادی احمدزاده و زهرا 
هاشم  زاده را به عنوان مدیران سرپرستی  های 

مازندران و اصفهان معرفی کرد.
در جلســاتی کــه با حضــور مدیرعامل و تنی 
چنــد از معاونان و مدیران بیمه کوثر، کارکنان 
و شــبکه فروش و برخی مســئوالن استان در 
محل سرپرستی های بیمه کوثر در استان های 
اصفهــان و مازندران برگزار شــد، مدیرعامل 
بیمه کوثر با تشــکر از زحمات محمد حســین 
شــیرانی نژاد و علیرضا فاطمی بهشتی در طی 
فعالیت  شان در این سمت، اظهار امیدواری کرد 
با حضور مدیران جدید، برنامه های اســتان در 
راستای تحقق اهداف افزایش رضایت مشتریان 

و سودآوری به صورت دقیق اجرایی شود.

افزایش ساعت کاری  بانک سامان

بانک ســامان ســاعت کاری شعب و ستاد خود 
را افزایش داد.

بانک ســامان در راســتای ارائه خدمات بهتر به 
مشــتریان، از روز شــنبه ۵ شهریورماه ساعات 

کاری شعب و ستاد خود را افزایش داد.
بر این اساس ساعت کاری شعب برای پذیرش 
مشــتریان در روزهای شــنبه تا چهارشنبه از 
ساعت 8 صبح تا ۱۴:۴۵ است. همچنین شعب 
در روزهای پنج شــنبه نیز از ســاعت 8 صبح تا 

۱۲:۳۰ پذیرای مشتریان خواهند بود
در همین حال ساعت کاری واحدهای ستادی 
بانک ســامان نیز از ســاعت ۷:۴۵ الی ۱۵:۳۰ 

خواهد بود.
 

اخبار

دکتر محمود شایان از پروژه زیتون 6 
پردیسان قم که توسط بانک مسکن 
تامین مالی شده و آماده تحویل به 
متقاضیان است، بازدید به عمل آورد

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، 
دکتر محمود شــایان مدیرعامل بانک مسکن 
از پروژه زیتون ۶ پردیسان قم بازدید به عمل 

آورد.
طی این بازدید داریوش بلدی مدیرکل بنیاد 
مسکن قم،محسن بابایی مدیر شعب بانک در 
استان و تنی چند از مدیران بانک مسکن در 
این استان دکتر شایان را همراهی می کردند.

در این مراســم مدیرکل بنیاد مسکن استان 
قم ضمن تشریح روند تکمیل پروژه پردیسان 
از حمایت های مدیرعامل بانک مسکن برای 

انجام این پروژه تقدیر و تشکر کرد.
وی بــا بیان اینکه پروژه زیتون ۶ طبق برنامه 
زمان بندی شــده پیش رفت و به ســرانجام 
رسید، اظهار داشت که مساعدت بانک مسکن 
در زمینه تامین مالی این پروژه ســبب شد تا 
پروژه زیتون ۶ پردیسان در زمان مقرر آماده 

عرضه به متقاضیان شود.
محسن بابایی مدیر شعب استان قم نیز بیان 
داشــت با تکمیل پروژه ۱8۰ واحدی زیتون 
۶ پردیســان اقدامات الزم برای تحویل آن به 
متقاضیان در حال انجام اســت که تا به امروز 
۱۱۲ متقاضی تشــکیل پرونده داده اند که تا 
پایان شهریورماه ســال جاری اقدامات الزم 

برای تحویل واحدها انجام می شود.
گفتنی است پروژه ۱8۰ واحدی زیتون ۶ در 
زمینی به وســعت ۱۰ هزار متر مربع احداث 
شده است که به صورت کامل تکمیل و آماده 

تحویل می باشد.

پوشش بیمه ای خاص سرمد برای همه اعضای خانواده
طرح بیمه حوادث خانواده بیمه سرمد، تمامی اعضای خانواده را تحت 

پوشش قرار می دهد.
این شــرکت با توجه جایگاه ارزشــمند خانواده، بیمه نامه ای با عنوان 
»بیمه حوادث خانواده« طراحی کرده اســت که افراد خانواده شــامل 
سرپرست خانواده، همسر، فرزندان و پدر و مادر سرپرست خانواده را 

تحت پوشش بیمه حوادث قرار می دهد. 
بیمه حوادث خانواده، یکی از ارزانترین محصوالت بیمه ای اســت که 
تمامی اعضای خانواده را بدون محدودیت ســنی تحت پوشــش قرار 
می دهد و مواردی مانند نقص عضو، از کار افتادگی دائم )کلی و جزئی( 
و فوت را پوشــش می دهد و هزینه های پزشــکی و درمانی کل اعضای 

خانواده در اثر حادثه را جبران می کند. 
این بیمه نامه، در ۱۰ طرح با سرمایه های مختلف از حداقل ۲۰ میلیون 
تومان تا حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان، ســرمایه فوت و نقص عضو، به 

بیمه گذاران ارائه می شود. حداقل تعداد نفرات بیمه نامه در طرح بیمه 
حوادث خانواده، ۲ نفر )سرپرست و همسر( است. 

بــرای تهیــه این بیمه نامه، بیمه گذاران می توانند به هر یک از شــعب 
اســتانی و نمایندگان بیمه ســرمد در سراســر کشور  مراجعه نمایند. 
آدرس و تلفن شعب و نمایندگان بیمه سرمد در وب اپلیکیشن سرمد به 
آدرس webapp.sarmadins.ir و در بخش مراکز صدور، در دسترس 

بیمه گذاران است.
بیمه ســرمد که در تمام ســال های فعالیت خود، ســطح یک توانگری 
را با تائید بیمه مرکزی کســب کرده اســت، با پشــتوانه بانک صادرات 
ایران و شــبکه فروش قدرتمند خود، در تمامی اســتان های کشــور 
نماینــدگان فعــال دارد. ایــن شــرکت با بیــش از ۱۰۰۰ نمایندگی 
 فعــال در سراســر کشــور، آمــاده خدمت رســانی بــه هم وطنــان 

گرامی است.

اخبار

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

شهرســتان  امــاک  و  اســناد  ثبــت  اداره  در  مســتقر  مذکــور  قانــون  اختــاف  هــل  هیــات  صــادره  رای 
ــر رای شــماره  ــی واقــع در بخــش یــک  بروجــرد کــه براب بروجــرد بــه شــرح ذیــل پــاک شــماره 1730 اصل
کــرم  الــه  زنــد  فر ســبزعلی  معصومــه  خانــم  بنــام    1401/05/02 مورخــه   140160325004000950
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان مســکونی بــه مســاحت 113.8 متــر مربــع خروجــی از مالــک رســمی 
( رســیدگی و انشــاء رای گردیــد؛ لــذا مراتــب در اجــرای مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف  )صــادق مروتــی فــر
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــاع 
مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــاوه بــر آن در 
روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی 
و در روســتاها از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان بروجــرد تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض 
مکلــف اســت ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع 
ــات  ــه عملی ــد و ادام ــناد نمای ــت اس ــل ثب ــت تحوی ــم دادخواس ــی تقدی ــدام و گواه ــاح اق ــی ذیص قضای
ثبتــی موکــول بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی تقدیــم 
دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم وصــل اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر 
اســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه 

ر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود. متضــر
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/05/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/07
سید مهدی موسوی
ک بروجرد کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال معاون مدیر 

آئین نامه قانون تعیین تکلیف  گهي موضوع ماده 3قانون و ماده13  آ  "
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي"

موضــوع  هیــات   1401/04/26 مــورخ  شــماره140160318021000516  راي  برابــر 
ــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي  قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت
و  مالکانــه  تصرفــات  کوچصفهــان  ملــك  ثبــت  حــوزه  ثبتــي  واحــد  در  مســتقر 
شــماره  بــه  حســین  زنــد  فر چلکــی  زائــی  میر حســن  اقــای  متقاضــي  بامعــارض 
شناســنامه 414 صــادره ازرشــت در ششــدانگ خانــه مشــتمل برمحوطــه وبــاغ بــه 
مســاحت 5411.71 مترمربــع پــاك 110 مفــروز و مجــزي شــده از پــاك 19 فرعــي از 
زائــی  23 اصلــي واقــع در قریــه چلــک خریــداري از مالــك رســمي آقــاي حســین میر
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه  محــر
فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
اگهــي بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه 
مرجــع قضائــي تقدیــم نماینــد بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و 

عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/05/23 ونوبت دوم:1401/06/07
کوچصفهان نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك 

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

شهرســتان  امــاک  و  اســناد  ثبــت  اداره  در  مســتقر  مذکــور  قانــون  اختــاف  هــل  هیــات  صــادره  رای 
بروجــرد بــه شــرح ذیــل پــاک شــماره 32  فرعــی از 56 اصلــی واقــع در بخــش ســه  بروجــرد کــه برابــر رای 
شــماره 140160325004000725 مورخــه 1401/04/11  بنــام صنایــع غذایــی دامــون زاگــرس بروجــرد 
)خــوراک کــودک( بــه شناســنامه کــد ملــی 10101849558 در ششــدانگ ســاختمان )محــل کارخانــه بــه 
مســاحت150146.50  متــر مربــع خروجــی از مالــک رســمی )صنایــع غذایــی دامــون زاگــرس بروجــرد – 
خــوراک کــودک( رســیدگی و انشــاء رای گردیــد؛ لــذا مراتــب در اجــرای مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــاع 
مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــاوه بــر آن در 
روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی 
و در روســتاها از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان بروجــرد تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض 
مکلــف اســت ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع 
ــات  ــه عملی ــد و ادام ــناد نمای ــت اس ــل ثب ــت تحوی ــم دادخواس ــی تقدی ــدام و گواه ــاح اق ــی ذیص قضای
ثبتــی موکــول بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی تقدیــم 
دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم وصــل اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر 
اســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه 

ر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود. متضــر
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/05/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/07
ک بروجرد کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال سید مهدی موسوی       معاون مدیر 

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

موضــوع  اول/دوم  هیــات   1401/5/9 مــورخ   140160316001001383 شــماره  رای  برابــر 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی 
آقــای ســید محمــد ســجاد میرمعینــی فرزنــد ســید نجــات بشــماره شناســنامه 3918 کدملــی 
3258932913  صــادره از کرمانشــاه در ششــدانگ یــک در بــاغ و ســاختمان احداثــی در 
آن بــه مســاحت 1675.61 مترمربــع در محــدوده اراضــی پــاک 6 فرعــی از 145 اصلــی واقــع 
در بخــش یــک حومــه کرمانشــاه بــه آدرس میــدان آناهیتــا خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
ــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه  ز گردیــده اســت. ل کریــم فدائــی محــر
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دومــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/07
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/23
ک مهدی زارعی وش- رئیس ثبت اسناد و امال
1207/م الف/12

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

موضــوع  اول/دوم  هیــات   1401/5/4 مــورخ   140160316001001285 شــماره  رای  برابــر 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی 
زنــد نورانــی بشــماره شناســنامه 410 کدملــی 3256642152 صــادره  آقــای خســرو خزائــی فر
از کرمانشــاه در دودانــگ از ششــدانگ اعیــان یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 252 
مترمربــع در محــدوده اراضــی پــاک 56 اصلــی واقــع در بخــش یــک حومــه کرمانشــاه بــه 
ل اقــا کــوی شــهید رضــا معتمــدی کــه اداره اوقــاف بعنــوان  آدرس 22 بهمــن 45 متــری آ
ز گردیــده  مالــک عرصــه موافقــت خــود را بــا صــدور ســند مالکیــت اعیانــی اعــام نمــوده، محــر
اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 

و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/07
ک مهدی زارعی وش- رئیس ثبت اسناد و امال
1042/م الف/12

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

رای صــادره هیــات هــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان 
بروجــرد بــه شــرح ذیــل پــاک شــماره 16 فرعــی از 3848 اصلــی واقــع در بخــش دو  بروجــرد کــه 
زنــد  برابــر رای شــماره 140160325004000714 مورخــه 1401/04/09  بنــام آقــای ایــرج بوالحســنی فر
عبدالرضــا  در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان مســکونی بــه مســاحت 52.20 متــر مربــع خروجــی از 
مالــک رســمی )غامحســن پارســا( رســیدگی و انشــاء رای گردیــد؛ لــذا مراتــب در اجرای مــاده 3 قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
ــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار  روز جهــت اطــاع مالکیــن و ســایر صاحب
و عــاوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از 
تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان بروجــرد تســلیم 
دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت 
بــه تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل 
ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی موکــول بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت 
ــا عــدم وصــل  ــا ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و ی متقاضــی ب
اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد در هــر 

ر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود. حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/05/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/07
سید مهدی موسوی
ک بروجرد کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال معاون مدیر 

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

رای صــادره هیــات هــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان 
بروجــرد بــه شــرح ذیــل پــاک شــماره 11 فرعــی از 2431 اصلــی واقــع در بخــش یــک  بروجــرد کــه برابــر 
زنــد  رای شــماره 140160325004001043 مورخــه 1401/05/11  بنــام خانــم معصومــه ســعیدی فر
حاتــم در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان مســکونی بــه مســاحت 151.81 متــر مربــع خروجــی از مالــک 
ــون  ــاده 3 قان ــرای م ــب در اج ــذا مرات ــد؛ ل ــاء رای گردی ــیدگی و انش ــعیدی( رس ــه س ــمی )معصوم رس
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
ــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار  روز جهــت اطــاع مالکیــن و ســایر صاحب
و عــاوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از 
تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان بروجــرد تســلیم 
دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت 
بــه تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل 
ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی موکــول بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت 
ــا عــدم وصــل  ــا ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و ی متقاضــی ب
اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد در هــر 

ر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود. حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/05/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/07
سید مهدی موسوی
ک بروجرد کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال معاون مدیر 

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

موضــوع  اول/دوم  هیــات   1401/4/26 مــورخ   140160316001001209 شــماره  رای  برابــر 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی 
زنــد نورانــی بشــماره شناســنامه 315 کدملــی 3256606148   آقــای حبیــب الــه خزائــی فر
صــادره از کرمانشــاه در دودانــگ از ششــدانگ اعیــان یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 
252 مترمربــع در محــدوده اراضــی پــاک 56 اصلــی واقــع در بخــش یــک حومــه کرمانشــاه 
ل اقــا کــوی شــهید رضــا معتمــدی کــه اداره اوقــاف بعنــوان  بــه آدرس 22 بهمــن 45 متــری آ
ز گردیــده  مالــک عرصــه موافقــت خــود را بــا صــدور ســند مالکیــت اعیانــی اعــام نمــوده، محــر
اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 

و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/07
ک مهدی زارعی وش- رئیس ثبت اسناد و امال
1038/م الف/12

مفقودی
 315Hتیــپ ام  وی  ام  بــک  هــاچ  ســواری  مالکیــت  شناســنامه 
NEW  مــدل 1395 بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره پــاک 436 
 MVM477FJAF043654 ق 48-ایــران 68 بــه شــماره موتــور
بــه شــماره شاســی NATFBAMD0F1032626 متعلــق بــه خانــم 
هایــده یاراحمدیــان فرزنــد عبــاس مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

مفقودی
ســندکمپانی وشناســنامه مالکیــت هــاچ بــک ســایپا تیــپ تیبا2 
مــدل 1396 بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره پــاک 614 
ل 54-ایــران46 بــه شــماره موتــور M15/8497173  بــه 
شــماره شاســی NAS821100H1122321 متعلــق بــه خانــم لیــا 
عبدالهــی طارمســری مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

همزمان با هفته دولت: 

ح های اقتصادی استان مرکزی بازدید سرپرست بانک توسعه تعاون از طر
سرپرســت بانک توســعه تعاون همزمان با هفته دولت از طرح های 

اقتصادی و کارخانه های تولیدی استان مرکزی بازدید کرد.
محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در هفته دولت طی 
بازدید از چند طرح صنعتی در شــهر اراک بازدید کرد و با مدیران و 
مســئولین شرکت های تکالن، پارس گالوانیزه و مجموعه گردشگری 
قزل پارک به گفتگو نشســت و از نزدیک در جریان فعالیت های آنان 

قرار گرفت.
هشتاد میلیارد ریال حد اعتباری به شرکت تکالن

شیخ حسینی در بازدید شرکت ماشین سازی تکالن اظهار داشت: این 
بانک در حمایت از بخش تولید در کشور اهتمام بسیار ورزیده است.

وی افزود: بانک توســعه تعاون در هفته دولت نیز مصمم تر از قبل، با 
توجه به ماموریت توسعه  ای که برعهده دارد و با هدف رونق بخشیدن 
به صنایع، تمرکز فعالیت را بر کمک به بنگاه های کوچک و متوســط 

جهت تسهیل فرآیند تولید قرار داده است.
گفتنی اســت تکالن زمینه اشــتغال بیش از ۲۲۰ نیرو را فراهم آورده 
است که اعطای خط اعتباری هشتاد میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون 

نیز در مسیر تولید راهگشا بوده است.
انواع قطعات و لوازم خودرو از محصوالت تکالن است و میزان رضایت 

شرکت از خدمات بانک در سطح مطلوب است.
خدمات بانک به شرکت پارس گالوانیزه

شــیخ حســینی در نشست با مدیران شــرکت پارس گالوانیزه گفت: 
شــرکت از مشــتریان خوب بانک محسوب می شود که در میان هشت 

شرکت برتر استان در حوزه صادرات است.
گفتنی اســت پارس گالوانیزه با ۳۵هزار تن ظرفیت تولیدی ســاالنه 

موجب اشتغال ۳۵۰ نفر گردیده است.
۱۱۰ میلیارد ریال تسهیالت شرکت قزل پارک در مسیر پرداخت

سرپرســت بانک توســعه تعاون در بازدید طرح گردشگری قزل پارک 
گفت: ۱۱۰ میلیارد ریال تســهیالت تبصره ۱8 برای شــرکت تصویب 
شــده اســت. شایان ذکر است قزل پارک اولین تولیدکننده قزل آال به 

صورت متراکم در فضایی به مساحت ۲۷ هزار متر است.
۹۹۲۰میلیارد ریال تسهیالت بانک توسعه تعاون در استان مرکزی

شیخ حسینی با اشاره به عملکرد بانک در عمل به تکالیف قانونی بیان 
داشــت: در شــرایط حاضر صنعتگران کشــور بیش از هر زمانی نیاز به 
حمایت دارند و این بانک بر اساس شاخص های عملکردی خود نشان 

داده که در این زمینه نقش موثری داشته است.
سرپرست بانک توسعه تعاون اعالم داشت: در سال گذشته در استان 
مرکزی ۹۹۲۰میلیاردریال تســهیالت پرداخت شــده است که از این 

میزان ۶۵ درصد در بخش صنعت پرداخت گردیده است.
شــیخ حســینی عنوان داشــت: یکی از اهداف بانک توسعه تعاون به 
عنوان بانک توســعه ای جلوگیری از تعطیلی واحدهایی اســت که به 

دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات با مشــکل مواجه شــده اند و 
در راســتای نیل به این هدف، اعطای تســهیالت سرمایه در گردش در 

سال جاری از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.
وی افزود: از محل تســهیالت تبصره ۱8 بخش صنعت ۹۵۹ میلیارد 
ریــال تســهیالت پرداخت گردیده که این مبلــغ برابر با ۱۴۷ درصد 

بودجه اعالمی بوده است.
سرپرست بانک توسعه تعاون یادآور شد: اولویت این بانک در پرداخت، 
تسهیالت سرمایه در گردش و تکمیل طرح های نیمه تمامی است که 
از پیشــرفت فیزیکی مطلوبی برخوردارند و ســپس اجرای طرح های 
توســعه ای واحدهای تولیدی موجود و پروژه هایی اســت که زنجیره 

تأمین را تکمیل نمایند.
وی اظهار داشــت: اســتان مرکزی به دلیل وجود ظرفیت های مهم 
صنعتی می تواند مکان مناســبی برای اســتقرار صنایع صادرات محور 
باشد که بهره برداری از چنین صنایعی ارزش افزوده و ارزآوری مناسبی 

به همراه خواهد داشت.
وی بابیان اینکه اســتان مرکزی صنایع مهم و بزرگی را در خود جای 
داده اســت، اظهار داشت: تامین نقدینگی مورد نیاز بزرگترین مشکل 
تولیدکنندگان در شــرایط تحریم های ظالمانه اقتصادی است و بانک 
توســعه تعــاون مصمم تر از گذشــته، نقطه اتــکای تولیدکنندگان و 

کارآفرینان کشور است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل:

 افتتاح پروژه های درمانی را 
محدود به مناسبت خاصی نمی کنیم

 
اردبیــل / گروه اســتان ها: رئیس 
دانشــگاه علوم پزشــکی استان 
اردبیل گفت: راه اندازی پروژه ها و 
طرح های درمانی استان اردبیل را 
محدود به مناسبت خاصی نکرده 
و بــه محض آماده شــدن به بهره 
برداری می رسانیم.علی محمدیان اردی  ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت 
و روز پزشک و داروسازی به تشریح اهم اقدامات دانشگاه پرداخت و اظهار کرد: 
افتتاح ها و راه اندازی پروژه ها و طرح ها را محدود به مناســبت خاصی نکرده و 
به محض آماده شدن جهت استفاده مردم، راه اندازی و مورد بهره برداری قرار 
می گیرد.وی با اشاره به فعالیت ۱ هزار و ۴ پزشک عمومی، ۴۷۶ پزشک متخصص، 
۹۲ پزشک فوق تخصص، ۳۶۰ دندانپزشک، و بیش از ۲۰۰ داروساز در استان 
افزود: هم اکنون در برخی رشــته های تخصصی و فوق تخصصی کمبود داریم 
که این مشکل کشوری است. با وجود این در زمان توزیع نیرو، پیگیری جدی 
از طرف دانشگاه انجام می شود.رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به 
افتتاح پروژه ها و طرح ها در بیمارســتان امام خمینی )ره( اردبیل خاطر نشــان 
کرد: با توجه به کمبود فضای اورژانسی استان، اورژانس این بیمارستان بازسازی 
شــده و نزدیک به ۴۰ الی ۵۰ تخت جدید به بخش اورژانس بیمارســتان اضافه 
شد و هم اکنون مورد استفاده قرار می گیرد و در هفته دولت امسال با اعتباری 
بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان به طور رسمی افتتاح خواهد شد.محمدیان اردی ادامه 
داد: رشته تصویربرداری مداخله ای به عنوان یک رشته جدید نیز در بیمارستان 
امام خمینی )ره( اردبیل شروع به کار کرده و یک پزشک فوق تخصص در این 
حوزه مشغول به فعالیت است و با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان افتتاح و به 
بهره برداری خواهد رسید.وی تصریح کرد: راه اندازی دستگاه آنژیوگرافی دوم 
بیمارستان با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان به عنوان دستگاه پیشرفته و با 
قابلیــت آنژیوگرافــی قلب، عروق محیطی و عروق مغزی، همچنین راه اندازی 
دستگاه سی تی اسکن دوم و رختشورخانه مرکز تروما از جمله طرح ها و پروژه های 
بیمارســتان امام خمینی )ره( در هفته دولت خواهد بود.رئیس دانشــگاه علوم 
پزشــکی اردبیل افزود: افتتاح مراکز خدمات جامع ســالمت خلیل آباد و آقاباقر 
در اردبیل با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان، افتتاح ســاختمان فوریت های 
پزشــکی چای ســقزلو در نیر با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان و کلنگ زنی 
مرکز جامع سالمت نیر و ساختمان اورژانس کورائیم، کلنگ زنی مرکز جامع 
ســالمت شــهری و روستایی شــهید باکری و پایگاه سالمت شهرک ولیعصر 

شهرستان گرمی نیز در هفته دولت انجام خواهد شد.

برگزاری نشست هم اندیشی ساماندهی 
دستفروشان سطح شهر مهستان

البرز / گروه استان ها:  نشست هم اندیشی در جهت ساماندهی بازارهای هفتگی و 
دستفروشان سطح شهر در شهرداری با حضور رئیس شورای اسالمی، سرپرست 
شــهرداری شــهر جدید مهستان، رئیس کالنتری ۱۶، رئیس راهور و مسئوالن 
شهرداری برگزار گردید.در این جلسه بر لزوم ارتقاء سطح سالمت عموم در عرضه 
مواد غذایی تاکید و نظارت بر این بازارها در دستور کار قرار گرفت.همچنین با 
توجه به نزدیک شــدن  به ایام بازگشــایی مدارس و لزوم پیش بینی های الزم 
جهت جلوگیری از مشکالت احتمالی ، مقرر گردید بازارهای هفتگی به مکان 

دائمی در یک نقطه از شهر انتقال و ساماندهی شود .

استانها
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: کشور ثار و مفاخر فرهنگی  آ رئیس انجمن 

اخوان ثالث مانع به محاق رفتن شعر نو شد
مشهد / سمیرا رحمتی

رییــس انجمن آثــار و مفاخر فرهنگی 
کشــور گفت: اگر مرحــوم اخوان ثالث 
نبود شاید حمالت شعر نوستیزان، شعر 
نــو را به محاق می برد.حســن بلخاری 
در مراســم ســالروز بزرگداشت استاد 
اخوان ثالث در مشــهد ضمن اشــاره به 
جایــگاه بــاالی ایران در جهان از لحاظ 
وجــود مفاخر عظیمــی که در خودش 
جای داده، گفت: لیکن خراسان و توس 
از جنبــه عظمــت مفاخری که دارد در 
ایــران بی نظیر اســت و ایــن به برکت 
وجود تنها امام شــیعه حضرت علی بن 
موســی الرضا علیه السالم است در این 
منطقه اســت. امام در فرهنگ شیعی ما 
مظهر رحمت نوری از انوار حضرت حق 
است و هر جانور باشد نورافشانی وجود 
دارد.وی ادامــه داد:هیچ جایی در ایران 
نیست که از لحاظ تعدد و در عین حال 
کثرت معانی و موضوعات مثل خراسان 
در حوزه حکمت، در حوزه فلســفه، در 
تفسیر اصول، در حوزه شعر، کالم و فقه 
و در حوزه حماســه این اندازه بزرگ و 
جاودانه مردان را در خودش جای داده 

باشــد که من جمله آنها اســتاد و ادیب 
نامدار مهدی اخوان ثالث اســت. رئیس 
انجمن مفاخر کشــور تصریح کرد: اگر 
نبود زبــان فوق العاده و پرصالبت او در 
شــعر نو، آنچه که می توانست در تنوع 
زبان ما باشــد به محاق می رفت.وی با 

بیان اینکه اخوان ثالث در قصیده، غزل 
و شعر نو کوالک کرده است افزود: وجه 
تأثیرگذاری او بر ادبیات فارسی بی مانند 
است.رییس انجمن مفاخر کشور اظهار 
داشت: اخوان، در همه ابعاد شعر کارهای 
مهمی انجام داد، با وجود اقتدای کاملی 

که اخوان به نیما یوشیج داشت به قول 
ســیمین بهبهانی، اوزان جدیدی به آن 
وارد کــرد.وی ادامه داد: اخوان، زمانه و 
فرهنگ تاریخ خود را می شناخت. ادیب، 
دانشمند و عربی دان دقیق و عالم بر معنا 
بود. بلخاری گفت: اخوان از کسانی است 

که در سلســله شعرای بزرگ تمدن ما، 
نسبت وثیقی بین جهان سنت و مدرن 
ایجــاد کرد. میراث بر گذشــته بود اما 
ویژگی او این بود که در گذشــته نماند.
وی افزود: قدرت بیان و اشراف کامل بر 
مســایل زمان جزو شاخصه هایی است 
که کمتر کسی را می توان با او مقایسه 
کرد.بلخــاری گفت: اخوان معتقد بود، 
شــاعر باید نیازهای مردم را بشناسد و 
آنهــا را در لطافت شــاعرانه بازگو کند.
مهدی اخوان ثالث دهم اسفندماه سال 
۱۳۰۷ هجری شمسی در مشهد متولد 
شد و چهارم شهریور ۱۳۶۹ مدتی پس 
از بازگشــت از خانــه فرهنگ آلمان در 
تهران از دنیا رفت؛ اما سرانجام پیکرش 
طبــق وصیت خودش در توس در کنار 
آرامگاه حکیم ابوالقاســم فردوســی به 
خاک سپرده شد.وی با تخلص م. امید، 
شاعری چیره دست و آشنا به نوازندگی 
تار و مقام های موسیقایی بود که عشق 
و عالقه اش به تمدن ایران باعث شد در 
تمام عمر خود ستایشــگر مفاخر ایران 
باشد و بر مراقبت از زبان فارسی تأکید 

فراوانی داشت.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان خراسان رضوی اظهار کرد:

 اشتغال ٨٠ هزار نفر 
در شهرک ها و نواحی صنعتی 

مشهد / سمیرا رحمتی
مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی خراسان 
رضوی گفت: بیش از 8۰ هزار اشــتغال در شهرک 
های صنعتی استان ایجاد شده که در صورت افزوده 
شــدن میزان در دســت بهره برداری واحدهای 
صنعتــی، ۴۴ هزار شــغل دیگر نیــز به این میزان 
اضافه خواهد شــد.جعفر فرشــچی طوسی ضمن 
گرامیداشــت هفته دولت در میز خدمت جهادی 
شــهرک صنعتی بینالود و با حضور در واحدهای 
تولیدی با محوریت رفع موانع آنان ، گفت : شــعار 
امســال برای ما نقشــه راه را تعریف می کند، بارها 
رهبر انقالب روی بحث تولید صحبت داشــته اند 
و اهمیــت تولید و صنایع کوچک را متذکر شــده 
اند. ما نیز نقشه راهی را برای توسعه تولید تدوین 
کــرده ایــم و طبق آن پیــش خواهیم رفت. وی  با 
اشاره به اقدامات هفته حمایت از صنایع کوچک و 
در همین راستا برنامه های دولت افزود : بیشترین 
صنایع ما در کشــور کوچک هســتند و بیش از ۹۰ 
درصد صنایع کوچک و متوســط هستند، بنابراین 
الزام دارد تا دستگاه های حاکمیتی توجه به صنایع 
کوچک داشته باشند. اولین صنایعی که در تالطم 
اقتصادی موجب خسارت می شوند صنایع کوچک 
هستند که این امر نیز نیازمند حمایت هرچه بیشتر 
دولت و سیاست گذاران است.فرشچی طوسی ، با 
بیان خدمات دولت مردمی و خدمتگزار ادامه داد 
: در خراســان رضوی بیش از ۵۰ شــهرک مصوب 
داریم. ۴۱ شهرک در حال واگذاری یا بهره برداری 
است و بیش از ۵ هزار قرارداد بسته شده و ۲ هزار 
و ۷۵۰ واحد با بهره برداری رســیده اند که از این 
میــزان ۲ هــزار و ۵۰۰ واحد فعال و حدود از ۲۵۰ 
واحد غیرفعال هســتند.وی اظهار داشت: ۱۲8۵ 
طرح فعال و 8۹۰ طرح غیر فعال در دســت داریم 
که در حال پیگیری برای فعال شــدن این تعداد 
هســتیم. بیش از 8۲۰ پرونده بررســی شده که به 
۵۰۰ مورد آن مهلت داده شــده تا بتوانند به بهره 
برداری برســند.مدیرعامل شــرکت شهرک های 
صنعتی استان  تصریح کرد: همچنین ۳۰۱ واحد 
کارگاهی داریم که ۲8۰ واحد بهره برداری شدند. 
در مجموع بیش از 8۰ هزار اشتغال ایجاد شده است. 
در صورت افزوده شدن میزان در دست بهره برداری 
۴۴ هزار شغل دیگر نیز به این میزان اضافه خواهد 
شد.وی همچنین مشکل تامین زمین و مشکالت 
آب و بــرق را از عمــده ترین مشــکالت واحدهای 
تولیدی اســتان دانست.فرشچی با بزرگداشت یاد 
و خاطره شهدای خدمتگذار مردم در دولت ، بیان 
نمود : ما سعی داریم مشکالت واحدهای صنعتی با 
بانک ها را حل کنیم و به ندرت پیش آمده تا بانک 
واحد صنعتی را تعطیل کند و خوشــبختانه بانک 
هــا نیز نگاه تعطیلی به واحدهای تولیدی به دلیل 
عدم بازپرداخت تســهیالت را ندارند و در معدود 
موارد موجود نیز سعی شده تا بانک یا فرد توانمند 
جایگزین شود تا از تعطیلی جلوگیری شود.وی در 
خصوص واحدهای راکد خاطرنشــان کرد : طبق 
برنامه ای که سازمان به ما داده، بنا شده ۶۰ واحد 
راکد امسال تعیین تکلیف شوند، البته هدف ما ۱۲۰ 
واحد اســت اما براســاس چیزی که مشخص شده 
میزان ۶۰ واحد اســت و همچنین ســعی داریم تا 
هیچ واحدی تعطیل نشود. همچنین ۱۷ طرح در 
۱۱ شهرک صنعتی در حوزه پروژه های زیر بنایی 
در هفته دولت امسال افتتاح خواهد شد.مدیرعامل 
شــرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی در 
خصوص ســرمایه گذاری صنعتی در اراضی اوقاف 
در انتها اعالم نمود : براســاس دســتورالعمل ها در 
اراضی وقفی نمی توانیم سرمایه گذاری کنیم، اما 
سعی داریم تا صنوف را ساماندهی کنیم تا مجوزات 
مربوطه را اخذ کنند. اما این طرح در دست مطالعه 
است زیرا اراضی وقفی برای سرمایه گذاری بسیار 

مشکل ساز است.

به مناسبت هفته دولت انجام شد؛

ح آبرسانی  افتتاح 2 پروژه مهم طر
 به شهر منصوریه 

و دهستان دودانگه            
بهبهان /  دایی زاده

 در ســومین روز از هفته دولت افتتاح ۲ پروژه 
مهم آبرســانی به شــهر منصوریه و دهســتان 
دودانگه  حضور   محمد طال مظلومی  نماینده  
مردم شهرســتان بهبهان،  عیدی پور فرماندار  
شهرســتان بهبهان ، بخشدار مرکزی،مدیر آبفا 
و مدیــران ادارات مرتبــط افتتاح گردید.  طرح 
آبرســانی به دهستان دودانگه با طول خط ۱۱ 
کیلومتر می باشد و با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد 
ریال به جهت تحت بپوشش قرار دادن ۱۶ روستا 
و ۶۰۰۰ نفــر جمعیــت و خط لوله منصوریه با 
طــول خط 8 کیلومتر، بــا اعتباری بالغ بر ۷۰ 
میلیارد ریال و تحت پوشــش قرار دادن ۷۰۰۰ 
نفر انجام گردید.شــایان ذکر است بهره برداری 
از این طرح بزرگ حاصل پیگیری و تالش های  
نماینده شهرســتان بهبهان و دیگر مســئوالن 

مرتبط بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان: 

تعرفه برق مناطق گرمسیری اصالح شد
اصفهان /  مریم کربالیی

مدیر عامل  شرکت توزیع برق استان اصفهان،حمید 
عالقمندان، در نشســت خبری با اصحاب رسانه  با 
بیــان اینکه در حال حاضر هزینه های تولید انرژی 
باال اســت، گفت: همواره در تابستان میزان مصرف 
از تولید پیشــی می  گیرد، بنابراین برای جلوگیری 
از افزایش مصرف، طرح های تشــویقی مدیریت بار 
اجرایی می شود، چرا که توسعه نیروگاه ها در مدت 
زمان کوتاه تابستان برای وزارت نیرو به صرفه نیست.
عالقمندان همچنین درباره پروژه های هفته دولت 
شــرکت توزیع برق اســتان، گفت: از ابتدای سال 
جــاری تا هفته دولت امســال، حــدود ۱8 هزار و 
۳۱ متقاضی جدید را در اســتان برق دار کردیم که 
برای آنها بالغ بر ۳۲۴ میلیارد تومان هزینه شــبکه 
و زیرساخت اجرا کرده ایم، همچنین برای افزایش 
ضریب اطمینان و نگهداری شبکه حرکتی به عنوان 
تبدیل شبکه های سیمی به کابل خودنگهدار صورت 
گرفته که تاکنون ۷۲۰ کیلومتر آن تبدیل شــده 
استوی تصریح کرد: ۱8 هزار کیلومتر شبکه فشار 
ضعیف در استان اصفهان وجود دارد که تاکنون ۱۰ 
هزار کیلومتر آن به شبکه خودنگهدار تبدیل شده 
است و تا سال ۱۴۰۲ کل شبکه فشار ضعیف به شبکه 
خودنگهدار تبدیل خواهد شــد. همچنین به گفته 
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان، نصب 
کلیدهای قدرت، توسعه و  بهینه سازی شبکه های 
برق روســتایی و … مجموعه اقداماتی اســت که با 
اعتبار حدود ۵۰ میلیارد تومان انجام شــده است.

وی در ادامه افزود: طی هفته دولت امســال ۲۵۰ 
پروژه با اعتباری بالغ بر حدود ۵۰۰ میلیارد تومان 
پروژه در حوزه های برق رســانی، توسعه مشترکین 
جدید و  پایداری شبکه در شرکت توزیع برق استان 
اصفهان به بهره برداری می رسد.مدیر عامل  شرکت 
توزیع برق استان اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگار 
ما مبنی بر تعرفه برق مناطق گرمســیری اصالح  
شد یا خبر؟تصریح کرد در جلسه بررسی مشکالت 
شــهرها و روستاهای شهرستان با اشاره به کویری 
بودن برخی مناطق اصفهان چهار شــهر اصفهان 
از ایــن طــرح بهره مند شــدند. وی در ادامه  اظهار 
کرد: با توجه به فرارســیدن فصل گرما هزینه های 
برق در شهرســتانهای کویری سرسام آور می شود 
که در این راســتا تعرفه برق مناطق گرمســیری 
بادرود،خور،کاشــان،آران اصــالح گردید.معاون 
خدمات مشــترکین شــرکت توزیع برق اســتان 
اصفهان در ادامه این نشست  با اشاره به اینکه امسال 
مشــترکین خانگی که الگــوی مصرف را رعایت و 
از میزان مصرف مشابه سال گذشته کمتر مصرف 
کردند، گفت: مبلغ کل تشــویقی که تاکنون بابت 
رعایت الگوی مصرف به مشــترکین خود پرداخت 
کرده ایم، ۳۰ میلیارد تومان است.وی درباره توسعه 
خدمات غیرحضوری شــرکت توزیع برق اســتان 
اصفهــان، اظهار کرد: خدمــات غیرحضوری این 
شــرکت از طریق مرکز ســمیع به شماره ۳۷۱۲۱ 
اســت که این سامانه روزانه پنج هزار تماس تلفنی 
ثبت می کند که ۶۰ درصد این تماس ها مشــاوره 
بوده و منجر به ثبت درخواســت نمی شود.بحرینی 
تاکید کرد: در حال حاضر تمام فرایندهای شرکت 
توزیع برق اســتان اصفهان به صورت غیرحضوری 

انجام می شود.

در جوار پاالیشگاه بید بلند خلیج فارس

کلنگ احداث پروژه واحد پروپیلن 
و پلی پروپیلن بر زمین خورد

بهبهان / دایی زاده  
در ســومین روز از هفته دولت،پروژه پتروشیمی 
واحد پروپیلن و پلی پروپیلن با حضور دکتر علی 
عســگری مدیرعامل هولدینــگ خلیج فارس، 
دکتر عیــدی پور فرماندار شهرســتان بهبهان، 
محمدطــال مظلومی نماینده مردم شهرســتان 
در مجلس شــورای اسالمی، امین نژاد مدیرعامل 
بیدبلند خلیج فارس و آیت ا... ناصری امام جمعه 
شهرستان بهبهان  بصورت ویدئوکنفرانسی وزیر 
نفت کلنگ زنی و وارد فاز اجرایی شد. این پروژه 
پایین دســتی پاالیشگاه بیدبلندخلیج فارس که 
با ســرمایه ای بالغ بر نهصد میلیون یورو ســاخته 
خواهد شــد در طول زمــان احداث برای ۳۰۰۰ 
نفر به صورت مســتقیم و ۵۰۰۰ نفر غیرمستقیم 
اشــتغال زایی خواهد داشــت و در پایان پروژه و 
زمان بهره برداری نیز ۵۰۰ نفر اشتغال پایدار ایجاد 
خواهد کرد. علی عســگری  مدیر هلدینگ خلیج 
فارس با بیان  این که این پروژه بسیار راهبردی و 
ملی می باشــد که در واقع گازهایی که از مشــعل 
ها و از سر چاه ها به این پاالیشگاه انتقال می یابد 
،گاز پروفان را تبدیل به پروپیلن و سپس به پلی 
پروپیلن تبدیل  می نماید که امروز پلی پروپیلن با 
ارزش هرتن  ۱۲۰۰ دالرمی باشد و این پاالیشگاه 
۶۰۰  هــزار تــن محصول تولید خواهد کرد که با 
بیــش از ۷۰۰ میلیــون دالر فروش و در آمد زایی 
برای کشــور خواهد داشت.ایشان در ادامه اظهار 
داشــت: این پروژه بســیار مهم و تاثیر گذار برای 
کشور است که در منطقه ای بسیار مهم  از مردمان 
سلحشــور در جوار شهرســتان بهبهان انجام می 
شــود و ادامه داد این پروژه در اصل تامین کننده 
است و یک پروژه درون مجتمعی است که از تمام 
نیروی انسانی کارگاه ها و تجهیزات پاالیشگاه بید 
بلند که قبال خریداری شده و موجود است استفاده 
می کند و موجب تسریع در پروژه و ارزان تر شدن و 
کیفی تر  شدن  پلی پرو پیلن  پاالیشگاه خواهد شد. 

استانها 6

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

57 هزار میلیارد تومان از ۹2 هزار میلیارد تومان تخلف نبوده است
اصفهان / گروه اســتان ها: محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه با بیان این که پس از انتشــار گزارشــی در خصوص 
تحقیــق و تفحــص از فــوالد مبارکه طی روزهای اخیر، شــاهد 
خبرپراکنی های گســترده رســانه های داخلی و خارجی بودیم، 
اظهار کرد: در این گزارش به دو بخش اشــاره شــده که بخش اول 
آن مربوط به تخلفات اشــخاص، در راستای دستور رئیس جمهور 
و وزیــر صمــت وقــت بوده که با آغاز فعالیــت مدیریت جدید در 
فوالد مبارکه، طی ۱۰ ماه گذشــته، برخوردهای الزم با تخلفات 

صورت گرفته است.
وی افزود: در همین راستا از شروع فعالیت خود در فوالد مبارکه 
مقابله با فساد را در اولویت خود قرارداده ایم و با رویه های نامناسب 
برخورد کردیم و بســیاری از مدیران غیرمتخصص برکنار شدند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان این که تخلفات مرتبط به 
بخش رویه ها از سوی قوه قضایه رسیدگی می شود، گفت: برخی 
از اعداد و ارقام اعالم شده در گزارش تحقیق و تفحص به تخلفات 
مرتبــط بــه بخش رویه ها بازمی گردد کــه از نظر گروه تحقیق و 

تفحــص، تخلف اســت؛ به عنوان مثال بیــش از ۵۷ هزار میلیارد 
تومانی که در این گزارش در قالب تخلف ذکر شــده در راســتای 
عمل به دستورالعمل های جاری کشور و وزارت صمت، برای عرضه 
محصوالت در بورس کاال بوده و موردی نیســت که بتوانیم از آن 
بــه عنــوان تخلف در فوالد مبارکه یاد کنیم.طیب نیا تصریح کرد: 

فوالد مبارکه محصول خود را در بورس عرضه می کند و اگر تفاوتی 
در آن مقطع زمانی بوده، طبق دستورالعمل وزارت صمت بوده و 
قوه قضائیه باید بررسی کند که آیا آن هایی که این محصوالت را 
خریداری کرده اند، آن ها را به تولید تبدیل کرده اند یا از این رانت 
اســتفاده و در بازار داخل به فروش رســانده اند.وی بیان داشــت: 
فوالد مبارکه ازجمله صنایعی بود که از ابتدای دولت جدید دچار 
تغییرات مدیریتی شــد و مأموریت های ابالغ شــده از سوی وزیر 
محترم صمت به این شرکت اوالً در جهت تحقق جهاد اقتصادی 
و شتاب توسعه بوده و دوماً ایجاد شفافیت و حاکمیت پاکدستی 
بود که به همین جهت نخستین اقدامات ما در این حوزه برکناری 
برخی مدیران و اصالح رویه ها و مواردی بود که تخلفات در آن ها 
برای ما محرز شده بود.طیب نیا افزایش ۱۰ درصدی تولید فوالد 
مبارکه نســبت به ســال گذشته را افتخارآمیز عنوان کرد و گفت: 
از ابتــدای فعالیت تیم جدیــد مدیریتی در فوالد مبارکه تاکنون 
بالغ بر ۱8۰ هزار میلیارد تومان پروژه توســعه ای در این شــرکت 
تعریف شده و طی این مدت کوتاه در مدار انجام قرار گرفته است.

 کرمانشاه / گروه استان ها: مدیر امور آب و فاضالب شهرستان داالهو از پایان پروژه آبرسانی به روستای 
کندهر در دهستان بیونیج و بهره مندی ۲۶8 نفر خبر داد.  "مهدی آزادی نیا" در حاشیه مراسم افتتاح 
پروژه آبرسانی به روستای کندهر دهستان بیونیج که با حضور جلیلیان فرماندار و تعدادی از مدیران 
شهرستان داالهو برگزار شد، با بیان اینکه روستای کندهر طی چند سال گذشته با افت فشار آب مواجه 
بود، گفت: با مطالعات انجام شــده توســط معاونت بهره برداری و توســعه آب شرکت آبفا استان پروژه 

آبرسانی از مخزن قوشچی باشی به روستای کندهر آغاز شد، که خوشبختانه امروز با بهره برداری از 
این پروژه، مشــکل افت فشــار و قطعی آب روســتای فوق مرتفع گردید.وی از اعتبار ۳۰ میلیارد ریالی 
این پروژه خبر داد و افزود: با بهره برداری از پروژه فوق که شــامل ۶.۵ کیلومتر لوله گذاری، یک باب 
مخزن ذخیره به ظرفیت ۲۰ مترمکعب، یک باب موتورخانه ۱۲ متر مربعی و یک باب ایستگاه پمپاژ 

است اهالی روستای کندهر با جمعیتی بالغ بر ۲۶8 نفر از نعمت آب شرب پایدار بهره مند شدند.

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان داالهو خبر داد؛

کندهر  افتتاح پروژه آبرسانی به روستای 

خبر  ویژه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی:

کشاورزی است کشاورزی قراردادی تنها راه نجات صنعت  ح  اجرای طر
تبریز / روح اله عبدالعلی زاده 

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان شرقی گندم را یکی 
از محصوالت اساســی کشــور اعالم کرد و گفت: با خرید بیش از 
۲۷۰ هزار تن گندم و تحویل ۲۲۰ هزار تن آن به شــرکت غله، 
نسبت به سال های قبل ۱۴۰ درصد افزایش داشته ایم.اکبر فتحی 
در نشســت خبری با خبرنگاران، با بیان اینکه آذربایجان شــرقی 
در بحث تولید گندم، به خودکفایی رســیده اســت اظهار داشت: 
امســال ۲۷ هزار هکتار از اراضی دیم گندم آذربایجان شــرقی به 
زیر کشت قرارداری رفته و برنامه داریم تا حداکثر سطح زیرکشت 
موجود در اســتان را در این قالب به زیر کشــت ببریم تا در ســال 
آینده به عنوان سال پایداری، خودکفایی گندم را جشن بگیریم.
وی با اشاره به موضوع توسعه گلخانه ها و رتبه نخست استان در 
این خصوص، گفت: منابع امروز تولید، اجازه تولید خیار، هندوانه 
و گوجــه فرنگــی در فضــای آزاد را نمی دهد و این وضعیت ما را 
مجاب به استفاده از گلخانه ها می کند به همین منظور شهرک 
گلخانه ای مرند در سطح ۵۰۰ هکتار آماده جذب سرمایه گذاران 
و کشــاورزان بوده، تا محصوالت ســبزی و صیفی فضای آزاد را 

به گلخانه هدایت کنیم.فتحی در ادامه این نشست، پایین بودن 
میزان شــیر تولیدی در آذربایجان شرقی به نسبت برخی استان 
ها را کوچک مقیاس بودن واحدهای دامداری اســتان دانســت و 
خاطر نشان کرد: البته این به معنی کمبود شیر در استان نیست، 
اما با توجه به اصالح نظام یارانه ای پیش بینی می شــود برخی 
واحدهای کوچک دام و طیور ما قادر به ادامه فعالیت نباشــند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان این که اجرای طرح 
کشاورزی قرارداری نجات دهنده بخش کشاورزی استان است، 

گفت: قطعات کوچک اراضی استان اجازه مکانیزه کردن اراضی را 
نمی دهد، اما در قالب کشاورزی قراردادی که با مشارکت شرکت 
غله و تعاون روستایی انجام می گیرد، می توان بخشی از مشکالت 
بخش کشاورزی را حل کرد.فتحی از تهیه نقشه کاداست اراضی 
کشاورزی استان خبر داد و گفت: با عقد قراردادی با یک شرکت 
دانش بنیان، تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون حضور فیزیکی 
شناسایی شده و پیش از انجام ساخت و سازها، اقدامات پیشگیری 
انجام می گیرد. امروزه  کشاورزی بدون فناوری نوین معنایی ندارد 
چــرا کــه آب و خــاک به عنوان عوامل اصلی تولید محدود بوده و 
روز به روز در حال نابودی اســت اما تولیدات کشــاورزی به دلیل 
بهره گیری از علوم نوین چون بذر اصالح شــده، مبارزه اصولی با 
آفات و ... نه تنها کاهش نیافته بلکه در حال افزایش است.رئیس 
ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به 
آخرین وضعیت صدور سند برای اراضی کشاورزی استان، گفت: 
تاکنون باالی ۶۰ درصد پالکات ثبتی استان به عنوان پیش نیاز 
صدور ســند، تعیین تکلیف و رفع تداخل شــده و تا پایان ســال 

جاری نیز مابقی پالکات تعیین تکلیف می شوند.
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یادداشت

جان تاالب های ساحلی دریای خزر در خطر است

 مرگ پهنه های آبی 
  کیمیا عبدا... پور / گروه جامعه

اطراف دریای خزر تاالب های ســاحلی 
زیادی قرار گرفته که پســروی آب این 
پهنــه آبی حیات آنها را به خطر انداخته 
و زمینــه را برای تصرف اراضی خشــک 
شــده این تاالب ها برای تغییر کاربری 
فراهــم کرده، از ایــن رو حفاظت از آن 
نیازمند داشــتن یــک مدیریت جامع 
ســاحلی است.عضو هیأت مدیره انجمن 
مهندسی ســواحل و سازه های دریایی 
دراین باره گفت: در راستای حفظ دریای 
خــزر و به دنبال آن حفاظت از تاالب ها 
و عرصــه های ســاحلی آن نیازمند یک 
مدیریت جامع ســاحلی است.همایون 
خوشــروان افــزود: در مدیریت جامع 
مناطق ســاحلی دریای خــزر ۳ مولفه 
وجــود دارد، اول کاربــران یا ذینفعانی 
هســتند که در محدوده مناطق ساحلی 
زندگی می کنند که نوع کنش و واکنش 
هایی که به همراه خواهند داشــت باعث 
می شــود که در رونــد مدیریت مناطق 
ســاحلی تاثیرگذار باشــد، دوم سازمان 
هایی هستند که بر اساس مقررات مصوب 
مجلس شورای اسالمی و آیین نامه های 
اجرایی وزارتخانه ها مکلف به انجام یک 
سری از مسوولیت هایی شدند که مرتبط 
با بحث مدیریت مناطق ساحلی و به نوعی 
نیازها و ضرورت های قشر اول ) کاربران 
ســاحلی ( اســت تا آنها را ساماندهی و 
مدیریت کنند و در راستای توسعه پایدار 
فعالیــت هایی انجام دهند که بتوانند از 
مناطق ساحلی حفاظت کنند.سوم بحث 
حوزه های نظارتی بر عملکرد مولفه اول ) 
کاربران ســاحلی ( و سازمان هایی که به 
نوعی در مناطق ســاحلی دست اندرکار 
هستند، بنابراین مدیریت جامع مناطق 
ساحلی یعنی اینکه یک ارگان حکومتی 
متشــکل از سازمان های مختلف که به 
صورت همه جانبه بر روی تصمیم هایی 
که قرار اســت بر روی مناطق ســاحلی 
گرفته شــود نظارت و این تصمیم ها را 
در راســتای توسعه پایدار علمیاتی کند.

وی ادامه داد: آنچه که امروز در سواحل 
جنوبــی دریــای خزر لمــس می کنیم 
متاســفانه چالش های بسیاری است که 
در حال رخ دادن است، بزرگترین چالش 
بحث کاهش ســطح تراز آب دریای خزر 
اســت که از سال ۱۹۹۵ میالدی تا حال 
حاضر سطح تراز آب دریای خزر نزدیک 
به یک متر و ۶۰ سانتمیتر کاهش یافت و 
سرعت افزاینده این کاهش بسیار بسیار 
نگران کننده است، پیش بینی هایی که 
انجام شــده حجم نگرانی ها را تا انتهای 
قرن حاضر بســیار افزایــش می دهد و 
این نگرانی باعث شــده در برخی مناطق 
ساحلی شاهد خشک شدن سریع تاالب 
های ســاحلی، از بین رفتن اکوسیستم 
های بسیار پویا و کاهش تنوع زیستی و 
تجاوز آشکار به مناطق ساحلی باشیم که 
یکی از نگرانی های عمده ما در شــرایط 
فعلی بر سواحل دریای خزر است.اما نکته 
حایــز اهمیت در زمینه مدیریت خطوط 
ســاحلی دریای خزر اســت که روی آن 
تاکید می شود، حفاظت از منابع رسوبی 
و لنفوم های ســاحلی اســت، در دریای 
خزر لنفوم های ســاحلی متنوعی داریم 

اعم از زبانه های ماســه ای، دهانه های 
رودخانه ای ، محیط های رســوبی مانند 
مارش های شــور و لب شــور ) باتالق (، 
پیت لندها ، تاالب ها و زیستگاه ها تحت 
تاثیر کاهش ســطح تراز آب دریای خزر 
و دخل و تصرفات انســانی قلمروشان در 
حال کاهش اســت و این کاهش و تغییر 
زیســتگاه ها با یکدیگر باعث شــده که 
مدیریت بر روی آنها دچار چالش شود و 
امروز باید با یک تصمیم صحیح نسبت به 
ساماندهی دریای خزر کوشا باشیم.برای 
مثال با خشک شدن سطح تراز آب دریای 
خزر مارش های شور در حاشیه ساحلی 
افزایش می یابند اما در عوض تاالب های 
ســاحلی خشک می شوند و به دنبال آن 
زیســتگاه ها ماسه ای افزایش می یابند، 
این اتفاقات امروزه در حاشیه دریای خزر 
در ابعاد وســیعی در حال رخ دادن است 
بنابراین خیلی اهمیت دارد که ما به منابع 
رسوبی که دریای خزر از خودش به جای 
می گذارد توجه کنیم و ببینیم چطور می 
توانیم از این منابع رسوبی به عنوان ارزش 
زیرساخت اقتصادی استفاده و حفاظت 
کنیم و اجازه ندهیم که مورد تجاور و هرج 

و مرج انسانی قرار بگیرند و یک سری از 
ذینفعان برای مقاصد اقتصادی خودشان 
آنها را نابود کنند.نکته دوم این است که 
وقتی ســطح تراز آب دریای خزر کاهش 
مــی یابد تعادل رســوبی در تاالب های 
ساحلی به هم می خورد، اختالف ارتفاعی 
ایجاد شــده بین تاالب های ســاحلی و 
سطح آب دریای خزر باعث می شود که 
آب های شــیرینی که وارد تاالب ها می 
شــود مســتقیم از طریق دهانه و کانال 
های ارتباطی به دریای خزر تخلیه شود 
و تاالب ها آب خودشان را از دست بدهند 
این اتفاق برای تاالب های استان گیالن 
که مستقیم از طریق یک کانال ارتباطی 
با دریای خزر در ارتباط هستند در حال 
رخ دادن اســت که تــاالب انزلی در این 

میان سرآمد آنها است.

برنامه مشخصی برای مدیریت 
جامع رسوبات ساحلی داشته باشیم

وی گفــت: بنابرایــن باید به این نکته 
توجه داشته باشیم که برنامه مشخصی 
برای مدیریت جامع رسوبات ساحلی 
و منابع آب دریای خزر داشــته باشیم 

که متاســفانه روی این مســاله کمتر 
صحبت می شود آنچه که مسلم است تا 
انتهای قرن حاضر در صورت نبود یک 
برنامــه جامع مدیریت کاربردی برای 
فعل و انفعاالت در مناطق ســاحلی و 
برای مدیریت منابع آب سواحل دریای 
خزر، ما دچار مشکالت عمده خواهیم 
بود و اگر از آســتانه تحمل خارج شود 
دیگر قابل ساماندهی نخواهند بود.وی 
تاکید کرد: متاسفانه بحث ریزش آب 
ها به سمت دریای خزر و خشک شدن 
تــاالب ها فرصتی را ایجاد کرده برای 
اینکه انسان ها کاربری تاالب ها را برای 
ساخت و ســاز و کارهای دیگر تغییر 
دهند که این مساله در سواحل گیالن 
در حال اتفاق اســت، تاالب هایی که 
آب خودشــان را از دست دادند عمدتا 
بسترشــان از مواد دانه ریز تشــکیل 
شده که رسوبات ماسه ای حمل و در 
این تاالب ها ریخته می شوند و بستر 
جدیدی برای ســاخت و ساز و توسعه 
کاربری های مد نظر ایجاد می شــود 
که این اتفاق متاســفانه خوب نیست 
و بــا ســاختار مدیریت جامع مناطق 

ساحلی هماهنگ نیست.
وی گفــت: بنابراین هر فعل و انفعالی 
اگــر بــدون نظارت جامــع مدیریت 
مناطق ســاحلی انجام شود می تواند 
بحــران هــای ســاحلی را رقم بزند و 
این بحران هــا اگر مدیریت پیگیری 
نداشته باشد می تواند زیرساخت های 
اجتماعی و اقتصادی را تحت الشــعاع 
قرار دهد که الزم است در این خصوص 
در کشــور یک سازمانی شکل گیرد، 
البته سازمان بنادر و دریانوردی خود را 
متولی این امر می داند اما این سازمان 
تاکنــون موفق نبــوده با این نوع عدم 
تعــادل ها در مناطق ســاحلی مقابله 
کنــد و این نشــان مــی دهد که ما به 
لحاظ زیرساختی نیاز به یک سازمان 
قدرتمند و مســئول که از طریق قوه 

قضاییه تقویت شود داریم. 

7جامعه
آغاز پرداخت پاداش پایان 
 خدمت جانبازان مشمول 

به محض تأمین اعتبار 
معاون تعاون واموراجتماعی بنیادشهید 
وامــور ایثارگران  گفت: بنیاد شــهید 
و امــور ایثارگران با ابالغ ســند تحول 
دولت گزارش شناخت وضعیت موجود 
را تهیه کرد که بر این اســاس بار مالی 
اجرای قوانین مصوب مجلس ۱۲۶ هزار 
میلیارد تومان برآورد شــد و با حمایت 
دولت و مجلس بودجه بنیاد از ۳۱ هزار 
میلیارد تومان به ۷۰ هزار میلیارد تومان 
افزایش یافت که ۵۰ هزار میلیارد تومان 
در ردیف ها و ۲۰ هزار میلیارد تومان در 
تبصره ها است.محمود پاکدل افزود: بر 
اســاس مصوبات دولت مقرر شده است 
۱۰ درصــد از فرصت ها و ظرفیت های 
اشتغال هر استان به ایثارگران اختصاص 
یابد که براســاس تماس گرفته شده با 
دولت نخستین تخصیص در این زمینه 
از هفته آینده از محل اعتبارات ســال 
۱۴۰۱ محقق می شود.وی با بیان اینکه 
از ابتدای ســال جاری کمک  معیشت 
۶۲۰۰ ایثارگر فاقد شغل و درآمد برقرار 
شده است، افزود: ۳۴ هزار پرونده دیگر 
نیز برای برقراری کمک  معیشت آماده 
شــده است که در صورت تأمین اعتبار 
کمک  معیشــت این عزیزان نیز برقرار 
می شود. ۱۲ هزار پرونده ایثارگرانی که 
بر اساس قانون برنامه ششم مجروحیت 
آنها به تأیید نیروهای مسلح رسیده بود 
و فاقد مدارک بالینی بودند رســیدگی 
شــده و به افتخار جانبازی نائل شدند و 
۶۵۰ میلیــارد تومان معوقات جانبازان 
ماده ۳8 در ســه ماه پایانی سال ۱۴۰۰ 
پرداخت شــد و برای نخســتین بار در 
سال ۱۴۰۱ مبلغ ۹۰۰۰ میلیارد تومان 
بــرای پاداش پایــان خدمت جانبازان 
حالت اشــتغال پیش بینی شــده است 
که امیدواریــم در آینده نزدیک اولین 
تخصیص آن صــورت گیرد و عملیات 
پرداخت آن را آغاز کنیم.پاکدل افزود: 
بر اســاس مکاتبات صــورت گرفته با 
ســازمان امور اداری و استخدامی مقرر 
شــده اســت دومین آزمون بند ج ماده 
8۷ قانون برنامه ششم توسعه به زودی 

برگزار شود.

آماری عجیب از رتبه های 
برتر کنکور با معدل زیر 12 

مدیرکل دفتر تدوین و راهبری اســناد 
شــورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره 
بــه آمار رتبه های برتر کنکور، گفت: در 
آزمون کنکور ســال گذشــته ۲۵۶ نفر 
معدل زیر ۱۲ داشــتیم که رتبه زیر ۳ 
هزار آوردند.سید جالل موسوی، ادامه 
داد: ایــن یعنی اینکه کیفیت تحصیلی 
به شــدت پایین است، یعنی فرد درس 
نخوانده و معدل زیر ۱۲ کســب کرده 
ولــی، مهارت های تســت زنی خود را 
افزایش داده و رتبه زیر ۳ هزار کســب 
کرده اســت.وی افــزود: در این صورت 
ایــن فرد کنار فــردی تحصیل می کند 
کــه معــدل ۱۹ و نیــم و ۲۰ داشــته 
است اســتادی که می خواهد تدریس 
کنــد، نمی تواند هماهنگ برای این دو 

تدریس کند.

نتایج نهایی کنکور 
کارشناسی ارشد این هفته 

اعالم می شود
مشاور رئیس و مدیر کل روابط عمومی 
ســازمان سنجش آموزش کشور گفت: 
نتایج نهایی آزمون کارشناســی ارشد 
سال ۱۴۰۱ این هفته در سایت سازمان 
سنجش منتشــر می شود، زمان دقیق 
آن به زودی اطالع رســانی می شــود. 
دکتر علیرضــا کریمیان افزود: آزمون 
کارشناســی ارشــد ســال ۱۴۰۱ در 
روزهــای ۲8، ۲۹ و ۳۰ اردیبهشــت 
مــاه ۱۴۰۱ با حضور ۶۴۷ هزار و ۲۰۹ 
داوطلــب با احتســاب عالقه مندی به 
شــرکت در مجموعــه امتحانــی دوم 
برگزار شــد. مشــاور رئیس و مدیر کل 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش 
کشــور یادآور شــد: نتایج اولیه در ۲۹ 
خرداد ۱۴۰۱ اعالم شد و از تعداد ۶۴۷ 
هزار و ۲۰۹ داوطلب شرکت کننده در 
آزمون کارشناســی ارشد سال ۱۴۰۱ 
تعــداد ۴۵۰ هــزار و ۴۲۲ نفر مجاز به 
انتخاب رشــته شدند. وی گفت: مهلت 
انتخــاب رشــته داوطلبان مجاز نیز در 

چند نوبت تمدید شد. 

معاون نظارت اداره کل امور بیمه شدگان 
سازمان تأمین اجتماعی خبر داد؛ 

افزایش 400 درصدی پرداخت 
 هزینه وسایل کمک پزشکی

معاون نظارت و تعهدات کوتاه مدت اداره کل 
امور بیمه شــدگان سازمان تأمین اجتماعی 
از افزایــش بیش از ۴۰۰ درصدی پرداخت 
 هزینه وسایل کمک پزشکی در سال ۱۴۰۰ 
خبــر داد. محمد بایندریان پرداخت هزینه 
اقــالم و وســایل کمک  پزشــکی را یکی از 
تعهدات کوتاه مدت سازمان تأمین اجتماعی 
عنــوان و اظهــار کرد: جمع مبالغ پرداختی 
ســازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان و 
مســتمری بگیران بابت هزینه وسایل کمک 
پزشــکی – اروتز و پروتز – در ســال ۱۴۰۰ 
و متعاقــب بازنگــری و افزایش قابل توجه 
ارقــام و تعرفه های مربــوط به این اقالم در 
این ســال، از ۷۱ میلیارد تومان در ســال 
۹۹ بابت ۲۹۱ هزار ســند، به ۳۶۳ میلیارد 
تومان بابت ۷۲۹ هزار سند افزایش یافت.وی 
گفت: وسایل کمک پزشکی، اقالم و وسایلی 
هستند که برای اعاده سالمت افراد و جبران 
نقض جســمانی یا تقویــت یکی از حواس 
مورد اســتفاده قرار می گیرند. مشــموالن 
این خدمت تمامی بیمه شــدگان اجباری، 
توافقــی، اختیــاری، راننــدگان، کارگران 
ســاختمانی و مقرری بگیران بیمه بیکاری و 
همچنین بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی 
و بازماندگان و افراد تحت تکفل آنها هستند.

وی افزود: در حال حاضر ۱۵۲ قلم وســایل 
کمک پزشــکی، تحت پوشــش قرار دارند و 
عــالوه بر این ۱۵۲ قلم؛ هزینه آندوپروتزها 
که در داخل بدن نصب می شوند و در مراکز 
درمانی مورد استفاده قرار می گیرند، مطابق 
تعرفه ها و قوانین موضوعه، توســط سازمان 

تأمین اجتماعی پرداخت می شود.

 رییس گروه مدیریت بیماری های 
 قابل انتقال بین انسان و حیوان 

وزارت بهداشت:

 افزایش جان باختگان 
تب کریمه کنگو

رییس گــروه مدیریــت بیماری های قابل 
انتقال بین انســان و حیوان وزارت بهداشت 
با اشاره به آخرین اخبار پیرامون شیوع تب 
کریمــه کنگو در کشــور، گفــت: از ابتدای 
امســال تا ۵ شهریورماه تعداد موارد مثبت 
شناســایی شــده مبتال به تب کریمه کنگو 
۶۷ نفر بوده است که از این تعداد متاسفانه 
شش نفر جان خود را از دست داده اند.دکتر 
بهــزاد امیری افزود: تــب خونریزی دهنده 
کریمــه کنگو مهمترین و گســترده ترین 
بیماری ویروســی منتقل شــونده از طریق 
کنه اســت که در بیش از  ۳۰ کشــور دنیا 
وجــود داشــته و در قاره های آفریقا، اروپا و 
آسیا اندمیک است.امیری درباره این بیماری 
که در حال حاضر هیچ گونه واکسن انسانی 
یا حیوانی مورد تایید علیه آن در دســترس 
نیست، گفت: تب کریمه کنگو دارای قابلیت 
انتقال انسان به انسان است و به عنوان یکی 
از مــوارد عفونت های بیمارســتانی، مطرح 
و همه گیری هــای داخل بیمارســتانی آن 
نیز شایع اســت. موارد عفونت بیمارستانی 
ناشــی از آن در کشورهای مختلف از جمله 
ایران گزارش شــده است. بیماری خونریزی 
دهنده تب کریمــه کنگو یک تهدید جدی 
برای کارکنان مراقبت های بهداشــتی است 
و باعث شــیوع بیماری در بیمارستان ها می 
شــود که ممکن اســت با میزان مرگ و میر 
بــاال همراه باشــد.از طرفــی گروهی که در 
مشــاغل مرتبط با دام و دامپروری هســتند 
نیــز در معرض خطر این بیماری هســتند. 
کادر دامپزشکی، دام پروران،  افراد شاغل در 
دامداری و کارکنان کشــتارگاه ها به واسطه 
اینکه بیشتر در معرض مواجهه با دام هستند 
بایــد مراقبت از خود را افزایش دهند.وی با 
اشاره به اینکه تعداد زیادی از مبتالیان تب 
کریمه کنگو، بدون عالئم هســتند، تصریح 
کــرد: افرادی که دچار عالئم می شــوند در 
فــاز اولیه دچار تب ناگهانی، لرز، ســردرد، 
درد عضالنــی، درد عضالت شــکم و کمر، 
گیجــی، حالت تهوع، اســتفراغ و پرخونی 
مخاط می شــوند. اگر بیماری وارد فاز حاد 
شــود، خونریزی زیر پوستی، کبودی بدن، 
خونریزی داخل ملتحمه چشــم، خونریزی 
مخاط، خونریزی از مجاری بدن و در نهایت 
درگیری چندین ارگان بدن مثل سیســتم 
گوارشــی، ادراری و تنفسی بروز می کند که 
اگر درمان مناسب انجام نشود، ممکن است 
منجر به مرگ بیمار شود.وی با  اشاره به اینکه 
اگر افراد گوشت و احشاء دام را به شکل خام 
یا درست پخته نشده مصرف کنند، احتمال 
ابتال به بیماری تب کریمه کنگو وجود دارد، 
خاطرنشــان کرد: گوشت دام ذبح شده باید 
قبل از مصرف به مدت حداقل ۲۴ ســاعت 
در دمای ۴ درجه سانتی گراد در یخچال قرار 
داده شــود و جگر و سایر امعاء و احشاء دام، 
پس از ۴8 ســاعت نگهداری در دمای چهار 

درجه سانتی  گراد، مصرف شوند.

خبر ویژه

معاون بهداشــت وزارت بهداشت، با اشاره به تزریق 
نزدیک به ۱۵۴ میلیون دوز واکسن کرونا در کشور، 
گفت: پوشــش دوز ســوم، رضایتبخش نبوده است.

کمــال حیــدری، افزود: در حدود ۱۵۴ میلیون دوز 
واکسن کرونا در سه نوبت اول، دوم و سوم در کشور 
انجام شده که تزریق دوز اول و دوم، خوب بوده است.

وی به نقش مردم در مشارکت برای واکسیناسیون 

اشاره کرد و گفت: مشارکت مردم باعث شد تا شرایط 
کشــور به حالت عادی باز گردد.حیدری ادامه داد: 
بررســی های ما نشــان می دهد که پوشش دوز اول 
واکســن کرونا در کشــور به مرز ۹۵ درصد رسیده و 
دوز دوم نیز در برخی از استان ها در حدود 8۵ درصد 
است.وی گفت: متأسفانه در پوشش دوز سوم واکسن 
کرونا، آن طور که انتظار داشتیم نبود و عادی انگاری 

در جامعه شکل گرفته، به رغم اینکه واکسن به اندازه 
کافی وجود دارد.بر اساس این گزارش، تا کنون ۶۴ 
میلیون و ۹۷۶ هزار و ۶۵8 نفر دوز اول، ۵8 میلیون 
و ۳۵۴ هزار و ۱۷۵ نفر دوز دوم و ۳۰ میلیون و ۶۷۷ 
هزار و ۹۷8 نفر، دوز ســوم و باالتر واکســن کرونا را 
تزریق کرده اند.مجموع واکسن های تزریق شده در 

کشور به ۱۵۴ میلیون و 8 هزار و 8۱۱ دوز رسید.

کسیناسیون دوز سوم رضایت بخش نیست وا

اینفوگرافی 

توصیه هایی 
برای حفظ 

سالمت زائران 
اربعین

درآستانه برگزاری 
مراسم پیاده روی 

اربعین، نکات مهم برای 
حفظ سالمت زائران 
در طول پیاده روی را 

مشاهده می کنید.
منبع: شهرآرا نیوز

کامل بیماران نادر   پوشش بیمه 
کجا رسید؟ به 

معاون درمان وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در مورد عدم تحقق 
پوشــش بیمه کامل بیماران نادر نیز اظهار کرد: بیماری نادر بر حســب تعریف 
ممکن اســت تا ۳۰۰ بیماری را شــامل شــود، البته این موضوع در کشورهای 
مختلف متفاوت اســت، با یک منبع محدود نمی توان یک شــبه تمامی این 

بیماری ها را تحت پوشش قرار دادیم. 
بــا ایــن حــال ما بیمه همگانی را برای همــه ایرانیان آغاز کردیم و تقریبا همه 
ایرانیان در حال حاضر تحت پوشش بیمه هستند و اگر هم نباشند می توانند 
بــه دفاتــر بیمه مراجعه کرده و خود را بیمه کنند. ســعید کریمی درباره بیمه 
کامل بیماران نادر گفت: به این منظور در حال احصای این بیماری ها هستیم 
تا ببینیم چه بیماری هایی قابل درمان هســتند برخی از آن ها درمان خاصی 
ندارند و ژنتیکی هســتند، آن هایی را که قابل درمان هســتند احصا شــده و به 
لیست حمایتی افزوده خواهند شد. معاون وزیر بهداشت با اشاره به راه اندازی 
صنــدوق بیمــاران صعب العالج اظهار کرد: با توجه به این صندوق یک بســته 
جدید حمایتی طراحی شده است که هم بیماری هایی از قبل در لیست ما بوده 
اســت و هم بیماری های جدید نیز مورد حمایت قرار می گیرند. این بســته به 
شورای عالی بیمه قرار داده شده و به محض تصویب آن جزئیات آن در اختیار 
رسانه ها قرار خواهد گرفت. وی افزود: حمایت از بیماران نادر یک پروسه بوده 
و اگر االن حمایتی صورت نمی گیرد به معنی این نیســت که هیچگاه این کار 
انجام نخواهد شد بلکه در حال کار کردن بر روی این موضوع هستیم که این 
بیمــاران مــورد حمایت قرار بگیرند و تالش می کنیم که منبع ۵ هزار میلیارد 
تومانی که امســال وجود دارد برای ســال آینده افزایش دهیم تا بتوان پوشش 
حداکثری داشته باشیم. معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
یادآور شد: در صندوق بیماران صعب العالج نیز بیماران نادر مورد حمایت قرار 

خواهند گرفت و به آن افزوده خواهند شد.
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 روستای گشانی همدان
طبیعت زیبا در دل تاریخ 500 ساله

همدان پایتخت تاریخ و تمدن ایران اســت و اســتانی 
است که نخســتین دولت حاکم بر فالت ایران، از این 
منطقه حکم می رانده است. در این استان جاذبه های 
گردشگری بسیار معروفی نیز غار علیصدر، هگمتانه و 
بوعلی وجود دارد که همگان آن ها را می شناسند اما این 
اســتان بزرگ تنها به همین چند جاذبه ی گردشگری 
محــدود نمی شــود و دارای جاذبه های گردشــگری 
طبیعی بسیاری هم نیز می باشد. جالب است بدانید که 
این روستا قدمتی ۵۰۰ ساله دارد و یکی از روستاهای 
مورد هدف گردشگری در بین مســافران همدان می 
باشد. به دلیل آب و هوا و جاذبه های طبیعی که دارد بین 

مسافران بسیار محبوب است.
همانطور که اشاره کردیم روســتای گشانی بخشی از 
شهرستان تویسرکان در همدان اســت و شهرستان 
تویسرکان یکی از توابع استان همدان به شمار می رود 
مرکز این شهرستان شهر تویســرکان است. موقعیت 
قرارگیری شهرستان تویسرکان در جنوب کوه الوند در 
استان همدان است و مردم آن با زبان  لری و همچنین 
با زبان فارســی نیز صحبت می کنند، ممکن است در 
برخی از نقاط شما  ببینید اهالی با زبان  های ترکی نیز 
رایج نیز صحبت می کنند. این شهر به خاطر بزرگی و 
تعدد در درخت گــردو و همچنین با کیفیت بودن آن 

شهرت دارد.

ساختار روستای گشانی در همدان
این روستا در محدوده  ای کوهستانی قرار دارد و دارای 
بافت مســکونی متمرکزی اســت. معماری خانه  های 
روستاییان تحت تأثیر نوع معیشت و فعالیت  های آنان 
شکل گرفته و به طور عمده دارای ایوان است. در فصل 
زمستان از آنجایی که در این منطقه سرمای نسبتا شدید 
به وجود می آید اهالی روستای گشانی برای جلوگیری از 
بروز سرمای شدید زمستان، دیوار خانه  ها ضخیم و پنجره  
های آن ها کوچک و چوبی است. برای بهره  گیری بهتر از 
نور و گرمای خورشید اکثر خانه  ها رو به جنوب ساخته 
شده  اند و فضاهایی همچون اتاق استراحت، تنورخانه، 
آغل، انبار، مطبخ، حمام و ســرویس بهداشتی در آن ها 

ایجاد شده و سقف اکثر خانه  ها مسطح است.

پوشش گیاهی روستای گشانی در همدان
همان طور که گفتیم به دلیل شــرایط اقلیمی بســیار 
مناسبی که در روستای گشانی در همدان برقرار است 
پوشش گیاهی مناســبی در آن وجود دارد و باغ های 
گسترده را تا چشم های کار می کند می توانید مشاهده 
کنید. وجود باغ  های وســیع گردو، بادام، گیالس، آلو و 
زردآلو و در اطراف روستا می تواند برایتان هنگام گشت 
و گذار در این روستا بسیار جذبا و هیجان انگیز باشد به 
خصوص اگر در فصل بهار به این روستا بروید که حال و 

هوا دیگری در این منطقه برقرار است.

جاذبه های اطراف روستای گشانی
وجود آثار تاریخی و مذهبی همچــون مقبره امامزاده 
ابراهیم و گورستان بزرگ و قدیمی قدمت دیرینه این 
روستا را نمایان می سازد.در طرح هادی روستای گشانی 

گفته شده این روستا بیش از ۵۰۰ سال قدمت دارد.

چشمه آب معدنی در روستای گشانی
همانطور که گفتیم این روستا در سمت شمال و شرق به 
سمت کوه های الوند قرار دارد و از همین رو به عنوان یک 
منطقه کوهستانی به شمار می رود، همین خود دلیلی 
است که در این منطقه دره ها، کوه ها و باغ های زیادی 
را مشاهده کنید. چشمه ای در این منطقه وجود دارد که 
آب آن بسیار زالل و معدنی می باشد، زمانی که به این 

چشمه رسیدید خیالتان راحت باشد و آن را بنوشید.

غذاهای محلی در روستای گشانی در همدان
زمانی که گشــت و گذارتان در این روستا انجام دادید 
می توانید برای خوردن غذاهای محلی این منطقه اقدام 
کنید. در روستای گشانی انواع غذاهای گوشتی طبخ می 
شود و همچنین می توانید انواع آش های مختلف نظیر 
آش رشته، آش اوماج، آش خیار و گوجه و آش جو را که 

در این منطقه رایج است را میل کنید.

دیگر سرگرمی ها در روستای گشانی
اگر با اهالی این روستا کمی بیشــتر عجین شوید می 
توانید به بازی های رایجی کــه در این منطقه از قدیم 
انجام می شده و هنوز هم انجام می شود نیز بپردازید. این 
بازی ها نیز عبارتند از الک و دولک، گردوبازی، کوشک، 
کمربندبازی و قایم باشک که بدون آن که نیاز به وسایل 
خاص و دیجیتالی باشد می تواند ســاعت ها شما را به 
خود مشعول کند. در این روستا به طور کلی می توانید 
از زندگی شــهری فاصله بگیرید و به روزگاران گذشته 
زمانی که مردم با وسایل بسیار ساده و بدون هیچ گونه 

پیچیدگی می توانستند خود را سرگرم کنند.

گردشگری

! کارخانه عاشق و مدیر دلسوز
  به  قلم وحید حاج سعیدی

روزگاری کارخانه ای بود که عاشق مدیرش بود. 
وقتی مدیر به کارخانه می آمد کارخانه دودکش 
هایــش را مثــل تاج در مــی آورد و با مدیر قایم  
باشک بازی می کرد. مدیر هم از پله های کارخانه 
بــاال می رفت و با دلســوزی تمــام از خط تولید 
کارخانــه بازدیــد می کرد. از بهره وری و افزایش 
تولید صحبت می کرد. به کارگران سر می زد. با 
کارگران ناهار می خورد و وقتی خســته می شد 
در ســایه دودکش کارخانه به خواب می رفت و 

کارخانه خوشحال بود.
زمان گذشت و مدیر کمتر به کارخانه سر می زد. 
یــک روز که به کارخانه رفت، کارخانه دودکش 
هایش را مثل تاج در آورد و به مدیر گفت: بیا با 
هــم بــازی کنیم. از پله ها باال برو... از خط تولید 
بازدید کن... از بهره وری و افزایش تولید صحبت 
کن... به کارگران ســر بزن، زیر ســایه دودکش 

استراحت کن ...
مدیر گفت: من االن با تجربه تر شده ام. فرزندان، 
اقوام، دوستان، همسایه ها و ... ازمن انتظار دارند. 
کارخانــه گفت: من چیزی ندارم که به تو بدهم. 
ولــی می توانی مقــداری از فوالدهای تولیدی 
کارخانه را ببری و بفروشــی و برای آشــنانیان و 
دوســتان سکه، ادکلن و کت شلوار بخری و یک 

شرکت هواپیمایی خصوصی تاسیس کنی! 
مدیر با خوشحالی به توصیه کارخانه گوش کرد. 

کارخانه هم خوشحال بود.
باز هم زمان گذشت و مدیر کمتر به کارخانه سر 

زد و پیگیر بیزینس خودش بود. 
یک روز که مدیر دوباره به کارخانه سر زد، کارخانه 
دودکــش هایش را مثل تــاج در آورد و به مدیر 
گفــت: بیــا با هم بازی کنیم. از پله ها باال برو... از 
خــط تولید بازدید کــن... از بهره وری و افزایش 
تولیــد صحبت کن... به کارگران ســر بزن... زیر 

سایه دودکش استراحت کن ...
امــا مدیــر گفت: من االن  پخته ترشــده ام. می 
خواهم خانه بســازم. ماشین بخرم. تجارت کنم. 

سفر کنم. 
کارخانــه گفت: من چیزی ندارم که به تو بدهم. 
ولــی می توانی مقــداری از فوالدهای تولیدی 
کارخانه را ببری و بفروشی و برای خودت خانه و 
ماشین بخری و به مسافرت بروی و تجارت کنی!

مدیر با خوشحالی به توصیه کارخانه گوش کرد. 
کارخانه هم خوشحال بود. 

زمان گذشت و گذشت و مدیر کمتر به کارخانه 
سر می زد. یک روز که به کارخانه رفت کارخانه 
دوبــاره دودکــش هایش را مثل تاج در آورد و به 
مدیــر گفــت: بیا با هم بــازی کنیم. از پله ها باال 
بــرو... از خط تولیــد بازدید کن... از بهره وری و 
افزایش تولید صحبت کن... به کارگران سر بزن... 

زیر سایه دودکش استراحت کن ...
مدیر گفت: من دیگر پیر شده ام و می خواهم برای 
همیشــه از این کشور بروم و دوران بازنشستگی 
را زیر سایه دودکش های کارخانه های خارجی 
اســتراحت کنم! کارخانه گفت: من چیزی ندارم 
که به تو بدهم. ولی می توانی مقداری از فوالدهای 
تولیدی کارخانه را ببری و بفروشی با پول آن به 

هر جای دنیا می خواهی بروی! 
مدیر با خوشحالی به توصیه کارخانه گوش کرد 
و مابقــی فوالدها را به پــول نزدیک کرد و برای 
همیشه از کشور رفت و برای جوانان سایر کشور 
ها اشتغال زایی کرد. کارخانه هم خوشحال بود.

از دســت  پلیس خاک بر ســر اینترپل هم کاری  
بر نیامد!

نتیجه اخالقی: پشت سر هر اختالس موفق یک 
کارخانه عاشق و یک مدیر دلسوز قرار دارد.

کند سیگار کشیدن قلب را ضعیف می 

دریچه علم

تحقیقات جدید هشدار می دهد که سیگار کشیدن برای 
قلب شما حتی بدتر از آن چیزی است که فکر می کنید.

دکتر »اوا هولت«، محقق ارشــد از بیمارستان گنتوفت 
در کپنهاگ دانمارک، گفت: »به خوبی مشــخص شده 
است که سیگار باعث انسداد شریان ها شده و در نهایت 

منجر به بیماری عروق کرونر قلب و سکته می شود.«
او می گوید: »مطالعه ما نشان می دهد که سیگار کشیدن 
منجر به قلب های ضخیم تر و ضعیف تر می شود. به این 
معنی که افراد سیگاری حجم کمتری از خون در محفظه 

چــپ قلــب و قدرت کمتری برای پمپاژ آن به بقیه بدن 
دارند. هر چه بیشــتر ســیگار بکشید، عملکرد قلب شما 
بدتر می شــود.«هولت افزود: »قلب می تواند تا حدودی 
با ترک سیگار بهبود یابد، بنابراین برای ترک هرگز دیر 
نیســت«.برای این مطالعــه، محققان داده های نزدیک 
بــه ۴۰۰۰ مــرد و زن در رده ســنی ۲۰ تا ۹۹ ســال را 
که هیچکدام بیماری قلبی نداشــتند، بررســی کردند.

شــرکت کنندگان عادت های ســیگار کشیدن خود را 
گزارش کردند و همچنین از قلب شان سونوگرافی گرفته 

شد تا ببینند چقدر خوب فعالیت می کند.
محققــان دریافتند افراد ســیگاری قلب های ضخیم تر، 
ضعیف تــر و ســنگین تری دارند. هر چه افراد ســیگار 
بیشــتری می کشــیدند، قدرت پمپاژ قلب آنها بیشــتر 
آسیب دیده بود.هولت افزود: »مطالعه ما نشان می دهد 
که ســیگار نه تنها به رگ های خونی آســیب می رساند، 
بلکه به طور مستقیم به قلب نیز آسیب می رساند. خبر 
خوب این اســت که برخی از آســیب ها با ترک ســیگار 

قابل برگشت است.«

 5G چگونه بفهمیم گوشی ما از
پشتیبانی می کند؟

در ایــن مطلــب بــه بیان چند مرحله ســاده برای 
اطمینان از اینکه گوشی هوشمندتان از فناوری نسل 
پنجم اینترنت پشــتیبانی می کند یا خیر، پرداخته 
شده اســت.مراکز ارائه دهنده خدمات مخابراتی از 

 5G کاربــران می خواهند تــا برنامه های راه اندازی
خود را تقویت کنند، کاربران گوشی های هوشمند 
می خواهنــد بــه جــای خرید گوشــی هایی که از 
شبکه های 5G پشــتیبانی نمی کنند، گوشی های 

هوشمند جدیدتر بخرند. 
برای آنکه مطمئن شوید گوشی هوشمند اندرویدی 
شــما از 5G پشــتیبانی می کند یا خیر، مراحل زیر 

را امتحان کنید:
مرحله ۱: به تنظیمات تلفن Android خود بروید.

مرحله ۲:روی گزینه »Wi-Fi & Networks« کلیک 
کنید.

مرحلــه ۳:روی گزینه »SIM & Network« کلیک 
کنید.

مرحله ۴:لیســتی از تمــام فناوری ها در زیر گزینه 

»نوع شبکه ترجیحی« روی صفحه ظاهر می شود.
 5G مرحلــه ۵:اگــر یــک تلفــن اندرویــدی از
 ۲G/۳G/۴G/۵G پشــتیبانی کنــد، بــه عنــوان 

فهرست می شود.
پس از انجام این مراحل می توانید مطمئن شــوید 
که آیا تلفن هوشــمند شــما از نسل پنجم اینترنت 

پشتیبانی می کند یا خیر.

فناوری 

 نگاهی به فیلم »ابلق«،

 برزخی زنانه
اگرچه می توان رد زنان و مصائب آنان را در همه فیلم های نرگس آبیار 
ردیابی کرد اما »ابلق« آخرین ســاخته او به شکل ویژه تری به آسیب 
شناسی زیست زنانه پرداخته و امنیت روانی- جنسی آنها را در کانون و 
مرکز درام قرار داده است. در واقع فیلم مسئله حقوق زنان و سوء استفاده 
و آزارهایی که زن را در دو راهی و برزخ کشنده فریاد یا سکوت قرار می 
دهد دستمایه قصه و روایت تراژیک آن قرار می دهد. »ابلق« البته در 
زمینه و زمانه ای تولید و اکران شده که با جنبش می تو و جنجال های 
آن هم ارتباطی فرامتنی پیدا می کند و به فرزند زمانه خویش تبدیل 

می شود.
البته فیلم بر بســتر جنبش می تو و التهاب های آن موج سواری نمی 
کند بلکه از منظری جامعه شناختی و با زبان سینما به دراماتیک کردن 
موقعیتی می پردازد که در روایت های این جنبش شاهدیم. به عبارت 
دیگر »ابلق« مسئله سوء استفاده و آزار جنسی زنان را به دنیای شخصی 
خودش وارد کرده و آن در یک خوانــش طبقاتی و خانوادگی بازنمایی 
می کند. توجه به ســویه های طبقاتی ابلق در ترسیم موقعیت آزار از 
منظر جامعه شناختی واجد اهمیت اســت بدون اینکه بخواهیم آن را 
در ترازوی نقد فرمیک و ساختار فیلمیک قرار دهیم. به این معنا که به 
جای آنکه سراغ طبقه متوسط و مرفه یا روشــنفکر جامعه با یکسری 
مولفه و ویژگی های زندگی مدرن شــهری برود که اتفاقا بیشتر درگیر 
این موضوع هستند سراغ طبقات پایین دست جامعه رفته است که در 

مناطق فقیر نشین زندگی می کنند و زیر خط فقر هستند.
انتخاب طبقه ای که درباره اش صحبت می شود به نوعی سوژه را اخالق 
زدایی می کند. اخالق زدایی نه به معنای بی اخالقی در روایت یا قصه، 
به این معنا که در تصویری کلیشه ای همواره بی اخالقی ها به طبقات 
باالی جامعه نسبت داده می شــود و گویی طبقه پایین وفقیر جامعه 
طبقه اخالقی هســتند و ما فقر را بهانه ای قرار می دهیم برای تطهیر 

اخالقی آن طبقه.
نرگس آبیار اما این سوژه در طبقه فرودست جامعه به تصویر می کشد 
تا هم این تصویر کلیشه ای را بشــکند، هم اخالق و کنشمندی های 
اخالقی را فراتــر از مرزبندی های طبقاتی روایــت کند و هم به نوعی 

جامعه شناسی طبقات پایین دست جامعه از منظر اخالقی دست بزند. 
در این میان البته باید توجه داشت که »ابلق« اخالق طبقاتی را دستمایه 
درام خود قرار نداده بلکه اخالق را در بستر مناسبات یک طبقه به درام 
گره زده تا نوعی جامعه شناسی فرودستان را به تصویر بکشد. این البته 
یک سویه و الیه از قصه ابلق است. در سویه و الیه های درونی تر فیلم، 
»ابلق« تراژدی برزخ زنانه میان سکوت و فریاد را در تجربه آزار به تصویر 
می کشد و اینکه چطور هنجارها و خرده فرهنگ های اجتماعی، امکان 
روایتگری و اعتراض زنانه نسبت به تجاوز و تعدی را از آنها گرفته و آن 
را مجبور می کند تا به سکوتی کشنده و ویرانگر تن بدهند. شاید برخی 
رفتار راحله)الناز شاکردوست( را رفتاری منفعالنه بدانند و نقد کنند که 
چرا زن زخمی قصه به کنش قهرمانانه دست نمی زند. اما منطق فیلم 
با توجه به جامعه شناسی و روانشناسی طبقه ای که راحله به آن تعلق 
دارد این امکان یا فرصت را برای واکنشــی عصیانگرانه به او نمی دهد. 

اتفاقا فیلمساز قصد دارد همین موقعیت و وضعیت منفعالنه را در بستر 
همین منطق جامعه شناسی به تصویر بکشد. به این معنا که هنجارها 
و نظام اخالقی حاکم بر این طبقه، با گزاره اخالقی محوری به اسم آبرو 
به عاملی بازدارنده در بروز واکنش های رسواگرانه تبدیل می شود که 
اختیار عمل را از زن قصه می گیرد. به ویژه اینکه پای فروپاشی احتمالی 
یک خانواده در میان اســت و این کار را سخت تر می کند. این لزوما به 
معنای تایید رفتار راحله نیست. فیلمساز تالش کرده با فاصله گرفتن 
اخالقی نسبت به ســوژه ای که روایت می کند از قضاوت فردی فاصله 
گرفته تا بتواند گزارشی از این وضعیت برزخی بدهد. نزدیک شدن لحن 
روایت به زبان مستند برآمده از همین منطق است و فیلمساز در بستر 
یک رئالیسم اجتماعی تالش کرده تا روایتی واقع گرایانه از قصه داشته 
باشد. از این رو نمی توان آن را در خوانشی فرامتنی و مبتنی بر قضاوت 
های اخالقی و رادیکال به مثابه ضعف در شــخصیت پردازی زن قصه 
تفســیر کرد. به عبارت دیگر در اینجا با روایتی محافظه کارانه مواجه 
نیستم بلکه با گزارشی جامعه شناسانه روبرویم که قرار نیست تبدیل به 
مانیفستی فمنیستی شود و مثال شعارهای جنبشی زنانه را فریاد بزند. 
به گمانم ترسیم موقعیت برزخی زن ستمدیده قصه خود عمق درد را به 
تصویر می کشد و فیلم قرار است همین وضعیت تراژیک منفعالنه را با 
ارجاع به شرایط فرهنگی و اجتماعی طبقه ای که شخصیت های قصه 
به آن تعلق دارند بازنمایی کند. اساسا قرار نیست فیلمساز از زن قصه 
خود قهرمان بسازد، همچنان که انفعال راحله او را به ضد قهرمان بدل 
نمی کند. مساله دقیقا گزارش یک واقعیت است. هر چند تلخ هر چند 
منفعالنه. اینکه شخصیت پردازی از حیث دراماتیک واجد فالن کاستی 
است بحث دیگری است اما اینکه چرا شــخصیت اصلی قصه محافظه 
کارانه رفتار می کند همان آسیبی است که فیلم در حال روایت آن است. 
اگر به تجربه های زیسته خود در فضای سنتی و متعصبانه رجوع کنیم 
می توانیم حال و قال راحله را درک کنیم. او زخمی مناسبات خانوادگی 
مردساالرانه است که طغیانش می تواند به زخمی تر شدن خودش منجر 
شود. به یک عمل انتحاری! دلیل آن را باید در امر پیچیده ای به اسم آبرو 

جستجو کرد. »ابلق« آسیب شناسی اجتماعی »آبرو« است.

پرده نقره ای 

عکس روز 

 ییالق عشایر سلسله و دلفان در کوهپایه های گرین/ منبع:  تسنیم

 »آخرین شاهدان«
روایت شاهدانی که جنگ جهانی 

دوم کودکی شان را تباه کرد 

اگر دلش را دارید کتاب آخرین شــاهدان را بخوانید 
تــا ببینید جنگ با بچه  ها چــه می  کند. چگونه تمام 
دوران کودکی شــان را تبــاه می کنــد؛ کودکانی که 
خانواده  هایشــان جلوی چشمان شان تیرباران شدند، 
سوزانده شدند و از تک تک خاطراتشان بوی جنازه و 
خون می آید. آخرین شاهدان خاطرات کودکانی است 
که  آرزوی  اســباب بازی داشــتند و در قوه تخیلشان 
فقط جنگ و توپ و تانک و تفنگ جا داشت. »من آن 
سنجاقک بزرگی را به خاطر دارم که روی شانه خواهر 
کوچکم نشســت و من فریاد زدم هواپیما و نفهمیدم 
چرا بزرگ ترها از ارابه پایین پریدند و سرهایشان را باال 
گرفتند«. وقتی کتاب به پایان برسد دلتان می خواهد 
مانند این شاهدان فریاد بزنید:» می خواهم همه چیز 
را فراموش کنم«. اما محال است شما هم -که خواننده 
روایت  های این داستان  های مستند ترسناک هستید 
- بتوانید مانند آخرین شــاهدان این دردها و زخم ها 

را فراموش کنید.

کتابکده

طنز


