
رئیس جمهور:

 ظرفیت های متنوعی 
برای توسعه همکاری میان 

ایران و مالزی وجود دارد
     رئیــس جمهــور بــا ابــراز خرســندی از روابط 
بســیار خــوب ایجــاد شــده میــان شــرکت های 
تجاری ایران و مالزی اظهار داشت: موضوعات 
همکاری هــای  توســعه  جهــت  در  مختلفــی 
دوجانبــه وجــود دارد کــه امیــدوارم در ســایه 
تعامل و تالش های مقامات دو کشــور شــاهد 

تحقق آنها باشیم...

عضو کمیسیون صنایع و معادن:

گر دو وزیر معرفی نشوند  ا
 خواهان اعالم وصول 

استیضاح هستم
     لطــف اهلل ســیاهکلی گفــت: قــرار بــود در آییــن 
 ، نامه واردات خودرو به چند نکته اعم از تنظیم بازار
ایجــاد رقابــت، انتقال تکنولوژی، پاســخگویی به نیاز 
جامعه و اصالح قیمت و کیفیت خودرو توجه شود، 
اما با این آیین نامه باید مجدد به پراید تعظیم کنیم، 
چــرا کــه اتفــاق خاصــی در بــازار نمی افتــد و این آیین 
نامه بســیار ضعیف و دارای اشــکال اســت و باید این 

نگاه اصالح شود...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 22  

صدر با کناره گیری از سیاست به دنبال چیست؟

عراق روی خط آشوب
    وضعیت در عراق با اعالم کناره گیری مقتدی صدر از سیاست متشنج شد. طرفداران 
جریان صدر با هجوم به منطقه ســبز وارد کاخ ریاســت جمهوری شــدند. این آشــوب، 
منع رفت و آمد سراسری و تعطیلی جلسات دولت را منجر شد. اما این اتفاق مسبوق 

به ســابقه اســت. مقتدی صدر در اواخر بهمن ماه ســال ۱۳۹۲ یکبار از عرصه سیاســت 
کناره گیری کرده بود. صدر به دنبال چیست؟ آیا این جریان می تواند با این بازی قدرت 

  || صفحه  صفحه 22  را بدست بگیرد...

رهبر انقالب در دیدار با  رییس جمهور و اعضای هیئت دولت :

 مجموع عملکرد دولت، امید و اعتماد مردم را  مجموع عملکرد دولت، امید و اعتماد مردم را 
تا حدود زیادی احیا کردتا حدود زیادی احیا کرد

صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

»روزگار «دالیل تفکیک وزارت صمت را بررسی می کند

شکست سیاستگذاری 
برای توسعه صنعتی
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گهی مناقصات عمومی یك مرحله ای گهی مناقصات عمومی یك مرحله ایآ آ

به شماره   به شماره   2200722007//14011401  ،  ،2200622006//14011401  ،  ،2100921009//14011401      

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای تهران 

1-نــام و نشــانی مناقصــه گــزار : شــركت بــرق منطقــه ای تهــران بــه شــماره ثبــت 9764، شناســه ملــی 10100402664 و كــد پســتی 1981969961، بــه نشــانی تهــران، ســعادت آبــاد ، باالتــراز 
كــوی فــراز ، بلــوار بــرق تهــران ، شــركت بــرق منطقــه ای تهــران ، ســاختمان حــوزه ســتادی ، طبقــه ســوم ، بــال شــرقی، امــور تــداركات و قراردادهــا

2- موضوع مناقصات: مناقصات عمومی یك مرحله ای بشرح ذیل
شماره مناقصه

)مرجع(
شماره فراخوان در سامانه تدارکات 

مبلغ برآوردیموضوع مناقصهالکترونیکی دولت
 )به ریال(

میزان تضمین ) سپرده(
کار )ریال( گشایش پیشنهاداتشرکت در فرآیند ارجاع  زمان 

 1401/22007  2001001008000064
کیلوولت  تامین تجهیزات و عملیات ورود و خروج خط 63 
کیلوولت دائم جاجرود  عامری-امین االشرافی در پست 63 

)تپه سیف( 
خ 1401/06/28 ساعت 58.099.066.7702.910.000.000 روز دوشنبه مور

10 صبح

بارگیری،حمل و باراندازی سه دستگاه ترانسفورماتور 400/230/20 2001001008000066 1401/22006
خ  1401/06/30 11.974.630.014600.000.000کیلوولت از انبار برق تهران به پست قم2 روز چهارشنبه مور

ساعت10صبح

کیلوولت خروجی پستهای فوق توزیع 1401/210092001001008000065 خ  1401/07/09 ساعت 70.649.829.0403.533.000.000خرید 16 دستگاه فیدر 20  روز شنبه مور
10 صبح

3- زمــان، مهلــت، مبلــغ و محــل دریافــت اســناد: متقاضیــان مــی تواننــد از تاریــخ 1401/06/09 
 setadiran.ir آدرس  بــه  دولــت  تــداركات  الكترونیكــی  ســامانه  بــه   ،  1401/06/15 لغایــت 
www. مراجعــه و بــا پرداخــت مبلــغ 000‘500 ریــال از طریــق درگاه پرداخــت اینترنتــی بــه شــماره 
حســاب 4001050904005655 )شــماره شــبا IR 890100004001050904005655( بــه نــام 
شــركت بــرق منطقــه ای تهــران نــزد اداره كل خزانــه بانــك مركــزی بــه شــماره شناســه واریــزی 
0000000001003-82-221500-74-0509-64-3 جهــت خریــد هریــك از اســناد مناقصــات 

فــوق اقــدام نماینــد.
4-مدت اعتبار پیشنهادات : اعتبار پیشنهادات از زمان افتتاح پاكات شش ماه می باشد.

5-نــوع و مبلــغ تضمیــن شــركت در فرآینــد ارجــاع كار : مبلــغ تضمیــن شــركت در فرآینــد ارجــاع 
كار بصــورت ضمانتنامــه بانكــی معتبــر یــا واریــز نقــدی بحســاب 4001050906372822 )شــماره 
شــبا IR 740100004001050906372822( تمركــز ســپرده های بــرق تهــران نــزد خزانــه می باشــد 

.
6-نام ونشانی دستگاه نظارت : شركت برق منطقه ای تهران به نشانی مندرج در بند یك

7-زمان و محل تحویل پیشنهادات : مطابق با بند9 سایر شرایط
 8-گشــایش پیشــنهادات : زمــان بازگشــائی پــاكات مناقصــات مذكــور مطابــق بــا جــدول فــوق 

می باشد.
9- سایر شرایط: 

مناقصه شماره 1401/22007 )ردیف 1( :
- آخرین پایه اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو -پایه 5 

-  ارائــه رضایتنامــه حســن انجــام كار از كارفرمایــان قبلــی در حداقــل ســه مــورد كار مشــابه یــا دو 
پــروژه بــه طــول مجموعــا باالتــر از 10 كیلومتــر و بــا پیشــرفت باالتــر از70 درصد)یكــی از قراردادهــا 
ــا شــركت بــرق منطقــه ای باشــد(را ارائــه نمایــد و مــی بایســت مربــوط بــه اجــرای  مــی بایســت ب

كامــل خطــوط 63 كیلوولــت )تهیــه تجهیــزات كامــل و اجرایــی (باشــد.
- پیشــنهاد دهنــدگان مــی بایــد ضمــن بارگــذاری كلیــه مــدارك پــاكات )الــف ، ب ، ج( در ســامانه 
تــداركات الكترونیكــی دولــت تــا ســاعت 19 روز یكشــنبه  مــورخ 27 /1401/06 ، نســبت بــه ارســال 
اصــل مــدارك مطابــق شــرایط درج شــده در اســناد مناقصــه، در پاكــت الك ومهــر شــده تــا پایــان 
ســاعت كاری روز )یكشــنبه مــورخ 27 /1401/06(،بــه دبیرخانــه حراســت بــه نشــانی منــدرج در 

بنــد یــك )طبقــه دوم( تحویــل و رســید دریافــت دارنــد
ارائــه گواهینامــه تاییــد صالحیــت ایمنــی براســاس ضوابــط و مقــررات وزارت تعــاون ، كار و رفــاه 

اجتماعــی الزامــی اســت. 
مناقصه شماره 1401/22006 )ردیف 2(

- دارابودن مجوز باربری معتبر
ــا ارائــه حســن ســابقه و رضایتنامــه حســن  - دارا بــودن حداقــل دوكار مشــابه حمــل ترانــس ب

ــزام مــی باشــد. انجــام كار از كارفرمایــان بــرای شــركت در مناقصــه فــوق ال
پیشــنهاد دهنــدگان مــی بایــد ضمــن بارگــذاری كلیــه مــدارك پــاكات )الــف ، ب ، ج( در ســامانه 
تــداركات الكترونیكــی دولــت تــا ســاعت 19 روز ســه شــنبه  مــورخ 29 /1401/06 ، نســبت بــه 
ارســال اصــل مــدارك مطابــق شــرایط درج شــده در اســناد مناقصــه، در پاكــت الك ومهــر شــده 
تــا پایــان ســاعت كاری روز )ســه شــنبه مــورخ 29 /1401/06(،بــه دبیرخانــه حراســت بــه نشــانی 

منــدرج در بنــد یــك )طبقــه دوم( تحویــل و رســید دریافــت دارنــد
ارائــه گواهینامــه تاییــد صالحیــت ایمنــی براســاس ضوابــط و مقــررات وزارت تعــاون ، كار و رفــاه 

اجتماعــی الزامــی اســت.
مناقصه شماره 1401/21009 )ردیف 3( :

- دارا بــودن حداقــل دوكار مشــابه بــا موضــوع فــوق بــا ارائــه حســن ســابقه و رضایتنامــه حســن 
انجــام كار از كارفرمایــان بــرای شــركت در مناقصــه فــوق الــزام مــی باشــد.

- دارا بــودن پروانــه ســاخت از وزارت صنعــت ، معــدن و تجــارت مطابــق بــا موضــوع مناقصــه 
ــد ــی باش ــی م الزام

- پیشــنهاد دهنــدگان مــی بایــد ضمــن بارگــذاری كلیــه مــدارك پــاكات )الــف ، ب ، ج( در ســامانه 
تــداركات الكترونیكــی دولــت تــا ســاعت 19 روز چهارشــنبه  مــورخ 06 /1401/07 ، نســبت بــه 
ارســال اصــل مــدارك مطابــق شــرایط درج شــده در اســناد مناقصــه، در پاكــت الك ومهــر شــده 
تــا پایــان ســاعت كاری روز )چهارشــنبه مــورخ 06 /1401/07(،بــه دبیرخانــه حراســت بــه نشــانی 

منــدرج در بنــد یــك )طبقــه دوم( تحویــل و رســید دریافــت دارنــد

عالقمنــدان بــه شــركت در مناقصــه مــی بایســت جهــت ثبــت نــام و دریافــت گواهــی امضــای 
الكترونیكــی )توكــن( بــا شــماره هــای دفتــر ثبــت نــام 88969737 و 85193768 و مركــز تمــاس 

ــد. 27313131 تمــاس حاصــل نماین

www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

http://iets.mporg.irپایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

http://tender.tavanir.org.irپایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت توانیر

www.trec.co.irپایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت برق منطقه ای تهران

میم الف 2146شناسه اگهی 1371446

نیاز غرب به توافق با ایران
  سید مصطفی خوش چشم، کارشناس مسائل بین الملل 

مذاکرات رفع تحریم ها هر چند پس از چانه زنی های بسیار 
از وضعیت بن بســت خارج شــد، اما روی دور کند افتاده و از 
شتاب چندی پیش به شدت کاسته شده است. بلومبرگ در 
گزارشی نوشت، آمریکا و ایران بر سر جزئیات کلیدی توافق 
برای بازگشت آمریکا به برجام با یکدیگر اختالف دارند و به 
گفته مقام ها، ممکن است مذاکرات چندین هفته دیگر طول 

بکشد تا اختالفات حل شود.
همان گونه که مقام های کشورمان می گویند، بسیاری از موانع 
بدون توافق هم برداشته و مهم ترین اهرم فشار واشنگتن، یعنی 
ممنوعیت فروش نفت در دوره دموکرات ها کم اثر شده استو از 
این منظر بی تمایلی ایران و تیم مذاکره کننده از شتابزدگی 
و گره نزدن اوضاع داخلی کشــور به موضوع مذاکرات برجام 
قابل درک است. عالوه بر این، نزدیک تر شدن زمستان و نیاز 
مبرم غرب به منابع ایران در بازار انرژی، فشار بیشتری به آنها 

برای پذیرش خواسته های ایران وارد خواهد کرد.
 با وجود اینکه پیغام آمریکا به ایران در دســت بررســی قرار 
دارد، واقعیت این اســت تا زمانی که پرونده های سیاســی باز 
شده برای ایران از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی بسته 
نشود، ایران به هیچ وجه تعهدات خود را اجرا نمی کند، زیرا 
توافقی که ایران را همچنان زیر فشار نگاه دارد، به هیچ وجه 

قابل قبول نیست.
ایران در صورتی توافق را می پذیرد که نقطه پایان فشارهای 
تحمیلی باشد. این فشارها شامل تحریم و فشار سیاسی از سوی 
آژانس است و طبعاً منطقی نیست با وجود توافق، همچنان 

اهرم فشار در دست طرف مقابل باقی بماند.
وضعیــت وخیــم افزایش قیمت های انرژی در آمریکا و اروپا 
اهرم فشار مضاعفی بر طرف غربی به نفع ایران وارد کرده است 
و زمان را به نفع ما جلو می برد. کمبود ســوخت در اروپا هر 
روز بحرانی تر از قبل می شود، لذا این موضوع سران اروپایی 
را زیر فشــار قرار داده اســت. بی تردید افزایش قیمت انرژی 
عواقب اقتصادی، سیاسی و امنیتی در ماه های سرد سال برای 

کشورهای اروپایی به دنبال خواهد داشت.
آمریکا در قضیه اوکراین یا موضوع مذاکرات سعی می کند با 
هزینه اروپا به اهداف خود نزدیک تر شود، اما حتی آمریکایی ها 
نیز به خوبی می دانند در حال حاضر اهرم فشار زمان روی آنها 
قرار دارد، لذا در نقطه ای از زمان مجبور به مصالحه می شوند؛ 
اما از آنجایی که آمریکا دهه ها خود را ابرقدرت جهان دیده اند، 
زیر بار خواسته های منطقی نمی روند و همچنان تالش می 
کنند موضوعات را با رویکردهای خودبرتربینی دنبال کنند.

معموالً آمریکا به دلیل نخوت، استکبار و خودبرتربینی دیرتر 
بــا منطــق کنار می آید، از این منظر ممکن اســت توافق و 
دستیابی به نتیجه مشخص چند هفته طول بکشد، اما آنچه 
مسلم است هر چه زمان بگذرد دست ایران برتر و دست طرف 

مقابل تضعیف می شود.
ایران خواستار مکتوب شدن دو قول شفاهی است؛ یک مورد 
از تضامین و سه چهار عبارت و کلمه مبهمی که به »میدان 
مین گذاری شده« تعبیر می شود. طرف آمریکایی نه تنها در 
این دور از مذاکرات، بلکه در مذاکرات برجام و همه قراردادها 
تــالش مــی کند عبارت های کلی و مبهمی بگنجاند تا راه را 
برای تفاسیر بعدی و نقض عهد خود باز کند. مشابه این نمونه 
را در قول های شــفاهی در زمان برجام می توان عنوان کرد، 
ازجمله تحریم های آیسا و وعده هایی که هیچ گاه عملیاتی 
نشد. نه تنها قول شفاهی، بلکه به وعده ها و قول های کتبی 

آمریکا نیز نمی توان اعتماد کرد.
آمریکایی ها با توسل به روش های عنوان شده تالش می کنند 
در این دور از مذاکرات ما را به عقب برانند، هر چند فشــار و 
جنــگ ترکیبی که از فروردین تا تیرماه ســال جاری انجام 
دادند، آنها را به هدفشان نرساند، اما تالش می کنند با قول 
های شفاهی، وعده دادن ها و استفاده از کلمات مبهم با فریب 

کاری امتیازات مدنظر خود را حاصل کنند.
با توجه به سوءظن همیشگی به آمریکا و تجربه قبلی که در 
برخورد با آمریکا با توافق برجام وجود دارد، جمهوری اسالمی 
ایران خواهان برطرف کردن تمامی این موارد و مکتوب کردن 
آنها در متن توافق است. از این نظر باید دید آمریکایی ها تا چه 
حد این موضوع را می پذیرند؛ بنابراین چانه زنی های بیشتری 
در پیش رو داریم، زیرا آمریکایی ها به سادگی خواسته های 

ما را نمی پذیرند.

یادداشت

دیپلماسی ایران برای تقویت حضور در قفقاز
ایــران فعاالنه برای ایجاد پلتفرم ۳+۳ تأکید دارد که 
در حالت ایده آل ارمنستان، آذربایجان و گرجستان 
را به همراه سه قدرت بزرگ هم مرز در قفقاز جنوبی 

متحد می کند.
پــس از پایــان جنگ دوم قره باغ در ســال ۲۰۲۰ و 
تحوالت پس از آن، به نظر می رسد که اهمیت منطقه 
قفقاز برای تهران افزایش یافته باشد. باید توجه داشت 
که این منطقه در دو قرن اخیر تحت حاکمیت و نفوذ 
شدید روسیه بود که در شرایط کنونی اندکی از این 

نفوذ کاسته شده است.
با این وجود ایران که دارای تاریخ، فرهنگ و حتی زبان 
مشــترکی با برخی از اقوام این منطقه دارد نتواســت 
نفوذ سیاســی خود را تقویت کند و حاال در شرایطی 
قــرار دارد که ترکیه بعنــوان رقیب منطقه ای خود 
از درگیری روســیه در اوکراین اســتفاده کرده و به با 
همکاری آذربایجان و گرجستان به دنبال تقویت نقش 
و نفوذ خود در این منطقه مهم و راهبردی کرده است.
به نظر می رسد که ایران تحت دولت رئیسی سیاست 
خارجــی متنــوع و فزاینده ای را دنبال می کند که در 
این میان، چین و روســیه نقش مهمی در این تفکر 
دارند. یکی دیگر از همچنین شامل دیدگاه ایران در 
قفقاز جنوبی است که اخیراً برای جمهوری اسالمی 

اهمیت بیشتری داشته است.
البته امروزه دغدغه اصلی دولت ایران، اصالح شرایط 
ســخت اقتصادی کشور است که به باور کارشناسان 
تنهــا با لغو تحریم های آمریکا امکان پذیر خواهد بود 
که امکان آن در حال مذاکره است. از همین مجموعه 
تحــوالت منطقــه و فرامنطقه ای کــه تاثیر مهمی 
بر نظم جهانی خواهد داشــت باعث شــد تا تهران 
تمرکز بیشــتری بر قفقاز داشته باشد و حتی برخی 

از کارشناســان خواســتار قرار گرفتن این منطقه در 
دکترین سیاست خارجی ایران شده اند.

ابزارهای ایران برای تقویت حضور در قفقاز
دومین جهت گیری مهم جمهوری اسالمی، پیگیری 
سیاســت خارجی چندجانبه در دنیای چندقطبی 
اســت. این به معنای اســتفاده از ظهور چین برای 
ایجاد تعادل در برابر فشار غرب است. دقیقاً به همین 
دلیل است که تهران برای عضویت دائمی در سازمان 
همکاری شــانگهای )SCO( پس از سال ها مذاکره 
تالش کرد. اخیرا رسانه های ایران نیز گزارش داده اند 
که تهران در حال مذاکره فعال با مســکو برای تهیه 
یک توافقنامه همکاری اقتصادی جامع است. در تفکر 
ایــران، ایجاد روابط نزدیکتر با دو قطب در اوراســیا، 

موقعیت منطقه ای ایران را ارتقا داده است.
توافقنامه همکاری اقتصادی ۲۵ ساله امضا شده بین 
ایــران و چیــن هنوز به نتایج قابل توجهی که در این 
قرارداد توضیح داده شــده است، نداشته است. با این 
وجود، آنچه برای ایران حیاتی است اینکه نشان دهد 
این کشــور می تواند مانور دهد و در بحبوحه روابط 
دشوار با غرب، راه نجات اقتصادی و سیاسی جایگزینی 
به دست آورد. تهران همچنین می خواهد خود را به 
عنوان قطب پروژه های زیرساختی منطقه ای و اوراسیا 
قرار دهد. احیای مفهوم جاده های ابریشم که در دوران 
باستان و قرون وسطی از فالت ایران عبور می کردند، 

اکنون در دستور کار قرار گرفته است.
هرچند حضور نیروهای حافظ صلح روسیه در قفقاز 
جنوبــی بر موضع ایران تأثیر می گذارد، اما این نفوذ 
فزاینده ترکیه اســت که واقعاً باعث نگرانی می شود 
چون دامنه آنکارا اکنون بسیار فراتر از آذربایجان به 

منطقه خزر و آسیای مرکزی می رسد. 

گهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای گهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ایآ آ
)شماره فراخوان )شماره فراخوان 75877587//14011401//110110( ( 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب اهواز 

شــركت آب و فاضــالب اهــواز در نظــر دارد خریــد 150 تــن پركلریــن را بــا شــرایط ذیــل از طریــق مناقصــه عمومــی 
بــه شــركت واجــد صالحیــت واگــذار نمایــد لــذا از شــركتهای واجــد صالحیــت دعــوت مــی شــود نماینــدگان خــود 
را بــا در دســت داشــتن مهــر شــركت و معرفــی نامــه )كــه در آن نشــانی تلفــن ثابــت تلفــن همــراه و نمابــر قیــد 
شــده اســت( و فیــش واریــز وجــه بــه مبلــغ 500/000 ریــال بــه حســاب جــاری شــماره 0102952722001 بانــک 
ــا  ــام شــركت آب و فاضــالب اهــواز جهــت خریــد اســناد مناقصــه ت ــه ن ــارس ب صــادرات شــعبه فلكــه اول كیانپ
پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه مــورخ 1401/06/14 بــه آدرس اهــواز كیانپــارس خیابــان 5 غربــی نبــش خــرداد 

طبقــه ســوم دفتــر قراردادهــای شــركت آب و فاضــالب اهــواز معرفــی نماینــد. 
ــر  ــم ب ــرایط حاك ــد ش ــل نمایی ــاس حاص ــماره 33389605-061 تم ــا ش ــد ب ــی توانی ــاز م ــورت نی ــا در ص ضمن

پــروژه بــه شــرح ذیــل مــی باشــد: 
1- كافرما: شركت آب و فاضالب اهواز 

2- دستگاه نظارت: معاونت بهره برداری و توسعه آب - مدیریت بازرگانی 
3- محل تحویل كاال: انبار مركزی واقع در تصفیه خانه شماره 2 آب اهواز 

4- محل تامین اعتبار: درآمدهای جاری 

5- مدت زمان تحویل كاال: 6 ماه 
6- مدت اعتبار پیشنهادها: 3 ماه 

7- مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار: 1/325/000/000 ریال می باشد. 
8- شــركت هــای تولیــد كننــده )دارای پروانــه بهــره بــرداری( و یــا تامیــن كننــده مــی تواننــد در مناقصــه فــوق 

شــركت نماینــد. 
9- تاریــخ و محــل تســلیم پاكتهــای تكمیــل شــده مناقصــه )الــف - ب - ج( روز یكشــنبه مــورخ 1401/06/27 
حداكثــر تــا ســاعت 10 صبــح اهــواز كیانپــارس خیابــان 5 غربــی نبــش خــرداد طبقــه چهــارم دفتــر حراســت شــركت 

آب و فاضــالب اهــواز مــی باشــد. 
10- تاریــخ و محــل بازگشــایی پــاكات مناقصــه )الــف - ب - ج( روز یكشــنبه مــورخ 1401/06/27 ســاعت 13:00 

اهــواز كیانپــارس خیابــان 5 غربــی نبــش خــرداد طبقــه ســوم دفتــر قراردادهــای شــركت آب و فاضــالب اهــواز 
11- بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــا، مشــروط، مخــدوش و پیشــنهادهایی كــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر واصــل 

شــوند مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. 
12- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 

 نوبت دوم
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سیاست 2

طوالنی شدن شدن بحران اوکراین و وضع تحریم بی سابقه 
علیه مسکو از سوی غرب سبب کمبود و افزایش قیمت 
منابع هیدروکربنی در بازارهای انرژی شده است. به دلیل 
وابستگی گازی قاره سبز به روسیه بحران بی سابقه برای 
کشورهای اروپایی )پس از دهه 197۰ میالدی( در حوزه 
امنیت انرژی و تأمین نیازهای صنعتی-خانگی به وجود 
آمده است. برهمین اساس بروکسل به همراه تروئیکای 
اروپایی عالوه بر رایزنی با طرف های منازعه اوکراین برای 
کاهش تنش ها و تداوم انتقال مســیر انرژی از مســکو به 
سمت قاره سبز، به دنبال یافتن جایگزین های مطمئن 
در نقــاط مختلف جهان، برای تأمین امنیت انرژی خود 

هستند.
 در جدیدترین دور از تکاپوی اروپایی ها برای یافتن منابع 

جدید گازی، انگلیس و اسپانیا در مسقط و فرانسه و ایتالیا 
در الجزیره به دنبال حل این ابر چالش هستند. پیش تر 
اروپایی ها برای تأمین گاز خود برای فصل سرما به سراغ 
قطر، جمهوری آذربایجان، آمریکا، نروژ و حتی هلند رفته 
بودند، اما به نظر می آید خالء حضور گاز روسیه در قاره 

سبز به این سادگی ها پر نمی شود.
مســقط بــه دلیــل افزایش ضرب آهنگ اکتشــفات و 
پروژه های خود با همکاری شرکت های »شل« و »توتال« 
به تولید گاز خود شدت بخشیده و پیشرفت قابل توجهی 
در زمینه صادرات داشته است. تا پایان سال جاری میالدی 
مجمــوع ذخائر گازی عمان به ۲۳ تریلیون فوت مکعب 
رسیده است. طبق گزارش منتشر شده از سوی سازمان 
»چارچوب صادرات نفت عربی« این ســلطان نشین در 

می۲۰۲۲ با رشــدی 11.۵درصدی ۲.9 میلیون تن گاز 
LNG تولید کرده است. با افزایش روز افزون بحران انرژی 
در اروپا، صادرات گاز عمان به قاره سبز افزایش یافت. طبق 
آمارهای منتشر شده در سال ۲۰۲۲ میزان صادرات گاز 

عمان به اروپا هشت درصد رشد داشته است.
18 آگوست روزنامه سعودی »الطاقه« در گزارشی فاش 
کرد، انگلیس به دنبال پیوستن به جمع مشتریان گازی 
عمان اســت. در این گزارش آمده اســت، لندن اواخر ماه 
جاری محموله گاز LNG از مبدأ استرالیا و عمان دریافت 
خواهد کرد. اســپانیا دیگر مشــتری گاز سلطان نشین 
 LNG عمان اســت. در ســال ۲۰۲۲ بیشتر محموله های
عمان به سمت اسپانیا صادر شد، البته مسقط باید به این 
نکته توجه کند ورود به بازار انرژی اروپا و پر کردن جای 

روسیه می تواند پیامدهای سیاسی-امنیتی جدی برای 
این کشور داشته باشد.

الجزایــر، دیگر مقصد اروپایی ها برای یافتن منابع گاز 
بود. هم اکنون این کشــور بزرگ ترین صادرکننده گاز 
در آفریقاســت کــه 11 درصــد گاز قاره اروپا را تأمین 
می کنــد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه در 
ســفر به الجزیره به دنبــال افزایش واردات گاز از این 
کشــور بود. به گزارش بلومبرگ، این رقم می تواند تا 
۵۰ درصد افزایش یابد. روزنامه لوموند فرانســه هدف 
از ســفر مکرون به الجزایر را متنوع کردن منابع گازی 
اروپا عنوان کرد. همچنین در این ســفر شــرکت برق 
Engie SA به دنبال توافق با دولت الجزایر برای افزایش 

واردات گاز طبیعی بود.

کابوس سهمگین زمستان سرد در اروپا

تحلیل

بازرسان سازمان بین المللی 
انرژی اتمی در شهر وین 

اتریش در حال عزیمت به 
اوکراین برای بازرسی از 

نیروگاه اتمی در معرض تهدید 
EPA /"زاپوریژیا"

اشغال کاخ جمهوری در 
منطقه سبز بغداد از سوی 
طرفداران جریان صدر/ 
رویترز

گزارش تصویری

کناره گیری از سیاست به دنبال چیست؟ صدر با 

عراق روی خط آشوب
 وضعیــت در عراق با اعــالم کناره گیری 
مقتدی صدر از سیاســت متشــنج شــد. 
طرفــداران جریان صدر با هجوم به منطقه 
سبز وارد کاخ ریاست جمهوری شدند. این 
آشوب، منع رفت و آمد سراسری و تعطیلی 
جلســات دولت را منجر شد. اما این اتفاق 
مســبوق به ســابقه است. مقتدی صدر در 
اواخر بهمن ماه سال 1۳9۲ یکبار از عرصه 
سیاســت کناره گیــری کرده بود. صدر به 
دنبال چیســت؟ آیا این جریان می تواند با 

این بازی قدرت را بدست بگیرد.
قاسم محبعلی کارشناس مسائل خاورمیانه 
در این رابطه با اینکه آیا این وضعیت قابل 
پیش بینی بود به خبرآنالین گفت: قبل از 
انتخابات واضح بود که هیچ گروهی اکثریت 
الزم را برای تشــکیل دولت در عراق ندارد 
و جریان صدر هم که بیشــترین کرسی را 
بدست آورده است نیاز داشت با گروههای 
دیگــر ائتالف کنــد، از این رو این موضوع 
و مســائل خاص عــراق، وضعیت پیچیده 
ای را شــکل داده بود. به همین جهت در 
بین احتماالت می شــد ایــن مورد را نیز 
مدنظــر قرار داد که اگــر توافقی پیرامون 
یک دولت موقت سیاســی برای رسیدن به 
انتخابات جدید حاصل نشود یا تفاهمی بین 
گروههای شیعه بوجود نیاید، بحران عراق 
اوج و شــدت بگیرد. با این همه شخصیت 
مقتدی صدر شخصیت غیر قابل پیش بینی 
اســت و او از گذشــته و در جریان تحوالت 
مختلف نشان داده است که از منطق خاصی 
پیروی نمی کند و در این موضوع هم نمی 
توان منطق مشــخصی برای رفتار او بیان 

کرد.
محبعلی در پاسخ به این سوال که آیا اعالم 
خروج از سیاســت توســط صدر با هدف 

خاصی انجام شــده است، گفت: تحلیل 
ها بیشتر بر این محور هست که مقتدی 
صدر به دنبال بدست گرفتن قدرت است. 
ایــن را باید در نظــر گرفت که عراق هم 
هنوز در یک وضعیت سیاسی با معیارهای 
دولت های مدرن نیست. گروهها بر اساس 
معیارهای خانوادگی یا قومی و قبیله ای 
چه در بین شیعیان و چه سنی ها و کردها 
عمل می کنند و شخصیت ها نیز به شکل 
خانوادگی نقش ایفا می کنند. گروههایی 
هســتند که به دالیل مختلف از وضعیت 
فعلی ناراضی هستند. گروههای قوم گرا 
یا برخی شــیعیان با مداخالت خارجی یا 
حتی نقش آفرینی ایران در عراق ناراضی 
هستند. عراق همیشه کشوری بوده است 
کــه محل بازی بازیگــران خارجی بوده 
است. از این رو رفتارها بر اساس رسیدن 

به هدفی برای آرامش عراق شــکل نمی 
گیرد.

این کارشــناس مســائل خاورمیانه در 
پاســخ به این ســوال که آیا صدر تحت 
تاثیر گروهی خاص است یا تنها به دنبال 
به هم ریختن بازی گروههای دیگر است 
گفت: مقتدی صدر بر موج عرب گرایی 
و قوم گرایی و استقالل عراق سوار شده 
و بــاال آمد و افکار عمومی عراق هم بعد 
از حضــور نظامی امریــکا از مداخالت 
خارجــی ســرخورده بوده و هســتند. 
صدر به شــکل غیر مستقیم تحت تاثیر 
طرفداران چینن موضوعاتی هســت و 
کشورهایی مانند کشورهای عرب خلیج 
فــارس یا جریان های بعثی عراق روی 
او تاثیــر دارند. جریانهای بعثی با اینکه 
تحت عنوان بعث فعالیت نمی کنند ولی 

این جریان هنوز در عراق وجود دارد و از 
این روند استقبال می کنند.

صــدر چند روز پیش نیز اعالم کرده بود 
که مشروط به خروج همه احزاب سیاسی 
فعال در صحنه سیاسی عراق از مناصب 
دولتــی و حکومتی تحت اشــغال خود، 
حاضر به کنار گذاشــتن شــرط انحالل 
پارلمــان و برگزاری انتخابات زودهنگام 

است.
برخی ناظران سیاســی در تحلیل عملکرد 
صدر و جریان وابســته معتقد هســتند که 
کناره گیــری او یک ترفند سیاســی برای 
پیشــبرد اهداف قبلی است اما برخی این 
اقدام را نوعی اعتراض به شــرایط موجود 
سیاســی و اثبات ادعای مبارزه با فســاد 

تحلیل کرده اند.
در همین راســتا »نجم القصاب« تحلیلگر 

سیاسی عراق در گفت وگو با خبرنگار ایلنا 
در پاســخ به پرسش های مطرح شده تاکید 
کرد که کناره گیری مقتدی صدر از دنیای 
سیاست، قابل پیش بینی بود چرا که او در 
برابر دیگران هیچ مســئولیتی را نپذیرفته 
اســت به ویژه اینکه طرفداران او در حال 
حاضر به مؤسســه های دولتی و حکومتی 

رسانده اند.
وی در ادامه درباره حل شــرایط و بحران 
سیاسی موجود تأکید کرد: بهترین راه حل 
این اســت که دادگاه فدرال دستور انحالل 
پارلمــان را صــادر کند و زمــان برگزاری 

انتخابات زودهنگام را مشخص کند.
نجم القصــاب درباره اهداف مقتدی صدر 
از چنین اقدامی گفت: صدر موضوع دولت 
اکثریت، مبارزه با فســاد و سهم خواهی را 
مطرح کرده بود اما این خواســته او محقق 
نشــد. بــه تبــع، اکنون که پایــان حیات 
سیاســی خود را اعالم و از صحنه سیاست 
کناره گیری کرد، مردم زیادی که حاال دیگر 
فقط از طرفداران او نبوده و از همه اقشــار 
جامعه هســتند، بــه خیابان ها آمدند. این 
همان ابزار صدر برای اعمال فشار بر دادگاه 

فدرال به منظور انحالل پارلمان است.
وی در پاســخ بــه این پرســش کــه آیا 
کناره گیری صدر از سیاســت نوعی ترفند 
سیاســی برای بازگشــت مجدد به صحنه 
قدرت اســت چنانکه در گذشته نیز شاهد 
چنین رفت و برگشت هایی بوده ایم، گفت: 
من فکر نمی کنم که کناره گیری صدر یک 
فریب سیاسی باشد. او در اظهارات و مواضع 
خود شفاف بوده و واضح عمل کرده است. 
اما ممکن است که اگر پارلمان منحل شود 
و انتخابات زودهنگام برگزار شود، دوباره به 

حیات سیاسی خود بازگردد.

خبر ویژه

همزمان با هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر، رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت صبح دیروز سه شنبه 
هشتم شهریور با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی دیدار کردند.

رهبر انقالب در این دیدار بیان کردند: به نظر من مهم ترین توفیق این دولت زنده کردن امید و اعتماد در مردم است، 
مجموع عملکرد دولت چه شخص رئیس جمهور محترم، چه مسئولین در بخشهای مختلف به مردم این احساس را داد 
که دولت وسط میدان است، مشغول کار است، دارد تالش میکند. و برای آنها خدمت میکند، خدمت رسانی میخواهد 

بکند. این ]کار[ امید مردم را اعتماد مردم را تا حدود زیادی احیاء کرد.
به گفته ایشان یک توفیق دیگری که دولت پیدا کرده این سفرهای استانی است.

ایشان افزودند که این خیلی حادثه ی درخشان و مهمی است. این که سی و یک سفر در یازده ماه انجام بگیرد به سرتاسر 
کشور، نقاط محروم، دورافتاده، صحنه های کم نظیری اتفاق بیفتد و دیده بشود از همدلی صادقانه ی با مردم. نظارت 

میدانی به مسائل گوناگون مردم این خیلی چیز مهمی است.
مقام معظم رهبری تاکید کردند: توفیق دیگری که شــما در دولت داشــتید ســرعت عمل شماســت درقبال حوادث 
پیش بینی نشده؛ مثل سیل، مثل حوادثی که اتفاق می افتد. این سرعت عمل خیلی چیز مهمی است. این که یک جایی 
زلزله بشود، سیل بیاید مسئولین خودشان را بالفاصله آنجا برسانند و باالی سر کار بایستند و کار را سامان بدهند این 

خیلی چیز باارزشی است.

به گفته ایشان رئیس جمهور محترم از سفر خارجی برگشتند بالفاصله رفتند کرمان سراغ سیل زده ها و ]مانند[ اینها. 
یا وزیر محترم چند روز میرود باالی ســر یک کاری می ایســتد، اینها مهم اســت این یکی از توفیقات شماســت که این 

نشاندهنده ی هم درد بودن دولت با مردم و در میدان بودن دولت است، این هم یک توفیق است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمودند: توفیق دیگر دولت، جوانگرایی درمجموعه ی اجرایی کشور است. این موجب میشود 
که حلقه ی فرسوده ی مدیران باز بشود، یک نفس تازه ای به دستگاه های اجرایی کشور دمیده بشود این خیلی چیز خوبی 
است. این را حفظ کنید. البته جوانها هم در مواردی اشتباه میکنند اما می ارزد اینکه بدنه ی اجرایی کشور یا تقنینی 
کشور با روح جوان اداره بشود. این خطاها به تدریج برطرف خواهد شد و انشاء اهلل مدیران قوی خوبی تربیت خواهند شد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت: توفیق دیگر شما این است که این دولت از 
فرافکنی و بهانه  تراشی احتراز کرده. مسئولیت پذیر بوده. ما نشنیدیم  در این مدت از مسئولین محترم دولتی که بگویند 

آقا نمیگذارند کار کنیم، اختیار نداریم. از این حرف ها نشنیدیم از شما. این مسئولیت پذیری خیلی چیز خوبی بود.
به ظرفیت های داخل کشور اهمیت داده شده روی آنها تکیه شده و کار دارد میشود؛ اینکه بگویند که حاال باید حتماً با 
فالن کشور ارتباط برقرار کنیم تا مشکالت مان حل بشود یا فالن گره باید از فالن جا باز بشود تا مشکالت ما حل بشود 
این خیلی برای کشور مضر است. این شرطی کردن حوادث کشور و در انتظار دیگران نگه داشتن چیز بدی است که 

این الحمداهلّل در دولت شما به میزان زیادی کاسته شده. 

رهبر انقالب:

کرد مجموع عملکرد دولت، امید و اعتماد مردم را تا حدود زیادی احیا 

رئیس جمهور:

ظرفیت های متنوعی برای توسعه 
همکاری میان ایران و مالزی وجود دارد

رئیس جمهور با ابراز خرســندی از روابط بســیار خوب 
ایجاد شــده میان شــرکت های تجاری ایران و مالزی 
اظهار داشــت: موضوعات مختلفی در جهت توســعه 
همکاری های دوجانبه وجود دارد که امیدوارم در سایه 
تعامل و تالش های مقامات دو کشور شاهد تحقق آنها 
باشیم. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در گفت وگوی تلفنی 
با »اسماعیل صبری یعقوب« نخست وزیر مالزی ضمن 
تبریک روز ملی مالزی به وی و مردم این کشور، گفت: 
مالزی دارای جایگاه قابل توجهی در سیاست خارجی 
جمهوری اســالمی ایران است و ظرفیت های متنوعی 
برای توسعه همکاری میان دو کشور دوست، وجود دارد.

رئیــس جمهور ضمن ابراز امیدواری برای گســترش 
روابط سیاســی، اقتصادی و فرهنگی در جهت منافع 
دو ملت در ســایه همکاری و همدلی دوطرف، تصریح 
کرد: موضوعات مختلفی در جهت توسعه همکاری در 
زمینه هــای اقتصادی، علمی، تحقیقاتی، فناوری های 
نوین و نهایی کردن معاهدات تجاری در دســتور کار 
است که امیدوارم در سایه تعامل و تالش های مقامات 

دو کشور شاهد تحقق آنها باشیم.
رئیســی با اشاره به روابط بسیار خوب ایجاد شده میان 
شرکت های تجاری دو کشور، تصریح کرد: حجم روابط 
تجــاری میان ایران و مالزی متناســب با ظرفیت های 

موجود نیست و جای گسترش زیادی دارد. 

ادعای واشنگتن پست درخصوص 
ارسال پهپاد های ایرانی به روسیه

روزنامه واشــنگتن پســت مدعی شــد که ایران اولین 
محموله از پهپاد های نظامی را به روسیه ارسال کرد.

روزنامه واشنگتن پست طبق اطالعاتی که گفته می شود 
از آژانس های جاسوســی و مقامات آمریکایی دریافت 
کرده مدعی شد که هواپیما های ترابری روسیه »بی سر 
و صدا« اولین محموله هواپیمای بدون سرنشین نظامی 
ساخت ایران را به روسیه رساندند، اقدامی که تاکیدی 
بر تعمیق روابط بین مسکو و تهران است و در عین حال 
بر تالش روسیه برای تامین و تقویت بیش از حد ارتش 
خود تاکید می کند. طبق ادعای این روزنامه آمریکایی، 
روز 19 اوت هواپیما های ترابری روسیه که حامل دو نوع 
هواپیمای بدون سرنشین )پهپاد( ایرانی که هر دو قادر 
به حمل مهمات برای حمله به رادارها، توپخانه و سایر 
اهداف نظامی بودند، »بی سر و صدا« خاک ایران را به 

مقصد روسیه ترک کردند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن:

گر دو وزیر معرفی نشوند  ا
 خواهان اعالم وصول 

استیضاح هستم
لطف اهلل سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی قوه مقننه در 
اخطاری با اســتناد به بندهای 9 و 1۲ اصل ۳ قانون 
اساســی گفت: قرار بود در آیین نامه واردات خودرو 
بــه چند نکته اعم از تنظیم بازار، ایجاد رقابت، انتقال 
تکنولوژی، پاسخگویی به نیاز جامعه و اصالح قیمت 
و کیفیت خودرو توجه شود، اما با این آیین نامه باید 
مجدد به پراید تعظیم کنیم، چرا که اتفاق خاصی در 
بازار نمی افتد و این آیین نامه بسیار ضعیف و دارای 
اشکال است و باید این نگاه اصالح شود. معلوم نیست 
مجلس و کمیسیون در رابطه با این آیین نامه چکاره 
هستند و در موارد مربوط به آیین نامه باید تکلیف ما 
مشــخص شود که رابطه ما چگونه است؟ سیاهکلی 
خاطر نشان کرد:آقای حسینی معاون پارلمانی رئیس 
جمهور در مصاحبه با رســانه ها اظهاراتی داشــته که 
خالف وعده رئیس جمهور است و این در حالی است 
که آقای رئیسی گفته بود شما برای استیضاح وزیر به 
مــا وقــت بدهید. ما نیــز دو ماه به دولت وقت دادیم و 
قرار شد دو وزیر برای وزارتخانه های صنعت و معادن 
و وزارت بازرگانــی انتخاب و معرفی شــوند، اما آقای 
حسینی اعالم کرده که باید یک وزیر بیاید، چرا خالف 
نظر رئیس جمهور صحبت می کند؟ اگر حرف آنها یکی 
است، قول رئیس جمهور چه می شود؟ این نوع نگاه 
تمسخر مجلس و کار کارشناسی است. نماینده قزوین 
در مجلس در ادامه خطاب به رئیس قوه مقننه، گفت:تا 
شما به این موضوع اشاره کردید، ما در مورد خواسته 
رئیس جمهور کوتاه آمدیم، اما استیضاح از بین نرفته 
که بخواهد احیا شــود، اســتیضاح وجود دارد و اگر دو 
وزیر معرفی نشوند، به عنوان نماینده استیضاح کننده، 

خواهان اعالم وصول استیضاح هستم.

سخنگوی کاخ سفید:

 ایران آماده انجام تعهدات خود 
باشد ما نیز هستیم

سخنگوی کاخ سفید با ادعای اینکه واشنگتن از ابتدای 
مذاکرات وین، رویکرد اصولی داشــته است، گفت: اگر 
ایران آماده انجام تعهدات خود ذیل برجام باشد ما نیز 

این کار را انجام خواهیم داد.
کارین ژان پی یر، سخنگوی کاخ سفید عصر دوشنبه به 
وقت محلی در نشستی خبری با ادعای اینکه واشنگتن از 
ابتدای مذاکرات وین، رویکرد اصولی داشته است، مدعی 
شد اگر ایران آماده انجام تعهدات خود ذیل توافق هسته 

ای ۲۰1۵ باشد ما نیز این کار را انجام خواهیم داد.
ســخنگوی کاخ سفید با بیان اینکه آمریکا پاسخ خود 
را به نظرات درخواســت های ایران درباره پیشنهادات 
اتحادیه اروپا ارائه داده است، تاکید کرد بصورت علنی 

مذاکره نمی کنیم و با اتحادیه اروپا در ارتباط هستیم.

پشت پرده قتل متحدان پوتین؛

قاتل در کمین است!
جنبش مقاومت اوکراین یک پیام برای پوتین و دســت 
اندرکاران اش در مناطق تحت اشغال روسیه دارد؛ شما 

هرگز حتی در رختخواب خود نیز در امان نیستید.
 به نقل از سان، در هفته های اخیر شاهد افزایش ترور های 
هدفمنــد مقام هایــی بوده ایم که بــه دلیل همکاری با 
نیرو هــای روس حمله کننده به اوکراین به ضرب گلوله 
کشته شده، منفجر شده و یا مسموم شده اند. کارشناسان 
معتقدند که زمان برای رهبری پوتین رو به پایان است 
و او با تهدید هایی از سوی حلقه داخلی افراد نزدیک به 

خود نیز روبروست.
این افراد ناراضی پوتین را متهم می کنند که در پشت پردۀ 
مرِگ »داریا دوگینا« روزنامه نگار راست افراطی در مسکو 
در هفته گذشته نقش داشته است. کرملین کی یف را به 
طراح اصلی حمله در خاک روســیه متهم کرد و مدعی 
شد که آنان برای اجرای نقشه از یک جاسوس اوکراینی 
و دختر جوان اش اســتفاده کرده اند؛ اتهاماتی که دولت 

اوکراین قویاً رد کرده است.
پیش تــر دوگینا از پوتین در مورد جنگ اوکراین انتقاد 
کــرده بــود و معتقد بود پوتین موضع نرمی دارد و باید با 
شدت بیش تری به اوکراین حمله کند. مرگ او از سوی 
بســیاری از کارشناســان به عنوان تالش پوتین برای 

سرکوب منتقدان تلقی شده است.
»گــری تاباچ« رئیس ســابق ناتــو که اکنون در کی یف 
مســتقر اســت می گوید که نیرو های اوکراینی در حال 
»شکار« هواداران کرملین در سرزمین های اشغال شده 
اوکراین هســتند. او به »سان« می گوید: »افرادی که به 
اوکرایــن خیانــت کردند برخی از نمایندگان و برخی از 
رهبران اوکراین که در حال حاضر داوطلبانه به روســیه 
رفته انــد تــا آخر عمر تحت تعقیب اوکراینی ها خواهند 
بود. اوکراینی ها قوه تخیل بسیار خوبی دارند، آنان بسیار 
مبتکر هستند و در ردیابی اهداف خوب عمل می کنند«.
این کهنه ســرباز نیــروی دریایی ایاالت متحده مدعی 
شــد که اوکراین »فهرســت اهدف دارای اولویت« را در 
اختیار دارد و نام افرادی در آن فهرســت گنجانده شــده 
که کی یف می خواهد مرده آنان را ببیند و پوتین در صدر 

آن فهرست قرار دارد.
»یوری برزا« سرهنگ گردان داوطلب دنیپرو می گوید که 
خائنان در روسیه نیز در امان نیستند. او پیشنهاد می کند 
که سرویس مخفی اوکراین کارزاری ویرانگر از مسموم 
کردن، اعدام های نیمه شب و بمب گذاری میان هواداران 

پوتین در شرق اوکراین را انجام دهد.
او می گوید: »این افراد یا به دلیل ناکارآمدی توسط روس ها 
اعدام می شوند یا در خالل خلع اشغال کشته می شوند. 
تنها بخش کوچکی از آنان شانس زنده ماندن را خواهند 
داشت و در زندان های اوکراین قرار می گیرند و بعید است 

که بتوانند به روسیه فرار کنند«.
جنگ چریکی

این هشــدار در حالی مطرح می شــود که کیســه های 
حاوی اجســاد حاوی متحدان پوتین کماکان روی هم 
انباشــته می شوند. اخیراً یکی از مقام های ارشد طرفدار 
پوتیــن در مناطق اشــغالی اوکرایــن در حالی که برای 
بــردن دخترش از مهدکودک بیــرون رفته بود در یک 
خودروی بمب گذاری شــده کشــته شد. کشته شدن او 
کار چریک های اوکراینی بود که پیش تر توسط نیرو های 
ویژه امریکایی و بریتانیایی آموزش دیده اند. پس از انجام 
حمالت، آنان ناپدید می شوند سپس به طور یکپارچه با 
جمعیت محلی ترکیب می شوند تا از هرگونه تالش روسیه 
برای بازداشت شان فرار کرده و به کی یف بازگردند. آنان 
مجهز به مواد منفجره و اسلحه صدا خفه کن و اسلحه های 

کالشنیکف و نارنجک انداز مجهز هستند.
یکــی از چریک ها به »نیویــورک تایمز« گفت: »هدف 
این است که به اشغالگران نشان دهیم که در خانه خود 
نیستند، نباید در اینجا حضور داشته باشند و نباید راحت 
بخوابند«. او یکی از ماموریت ها علیه یک ایستگاه پلیس 
تحت کنترل روسیه را توصیف کرد که با قطع برق برای 
تاریک سازی یک خیابان آغاز شد و سپس بمب بر روی 

خودرو کار گذاشته بود.
بمب روی چرخ خودرو کارگذاری شده بود و نخی به داخل 
چرخ و به چاشــنی بمب چســبانده شده بود تا زمانی که 
راننده خودرو را به حرکت درآورد دستگاه منفجر شود. 
وزارت دفاع اوکراین در مورد زمان حمله ۲7 ژوئیه گفت 
کــه در جریان انفجار بمب با حمله »جنبش مقاومت« 

یک افسر پلیس کشته و یک افسر دیگر زخمی شد.
در همین حال، خرسون اولین شهر بزرگی که به دست 
روس ها افتاد کانون مقاومت بوده اســت و از زمان ورود 
نیرو هــای پوتین صد ها نفر از مردم محلی بازداشــت و 
شکنجه شده اند و اجساد آنان هفته ها بعد پیدا شده است.
بنابراین، هنگامی که یک مقام طرفدار مسکو از نیرو های 
روس دعوت کرد تا در آنجا یک پایگاه نظامی ایجاد کنند 
پوستر هایی با جایزه 1۵۰۰۰ پوندی برای مرگ اوروی 
دیوار ها دیده شد. اقدامات اخیر شامل ترور »ویتالی گورا« 
از افراد نزدیک به پوتین می باشد. گوارا یکی از مقام های 
منطقه خرسون بوده که در دفتر خود به ضرب گلوله کشته 
شــد. »دیمیتری ســاولوچنکو« رئیس بخش خانواده، 
جوانان و ورزش اداره نظامی - غیرنظامی خرســون نیز 

در جریان یک بمب گذاری کشته شد.
ایــن انفجــار باعث ســوختن دو خودرو و شکســتن 
شیشــه های یک خانه چهار طبقه در نزدیکی آن شد. 
»آسکیار الیشف« همکار پوتین که پیش از پیوستن 
به جدایی طلبان شرق اوکراین در سال ۲۰1۴ میالدی 
برای ســرویس مخفی دولتی اوکراین کار می کرد در 
ماه ژوئیه در یک انفجار خودروی بمب گذاری شده در 

لوهانسک از بین رفت.

اخبار کوتاه
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3اقتصاد
گزارش

 »روزگار «دالیل تفکیک وزارت صمت را 
بررسی می کند؛

 شکست سیاست گذاری
 برای توسعه صنعتی

 مطرح شدن موضوع احیای وزارت بازرگانی، وزیر 
صمت را از تیغ اســتیضاح خالص کرد، اما طرح 
همین موضوع و قول دولت برای ارســال الیحه 
تشکیل وزارت بازرگانی ظرف دو ماه آینده، وزارت 
صمت را تا پایان تابستان به حالت تعلیق درآورد و 
بسیاری از سیاست ها و تصمیمات مشترک صنعت 

و تجارت را نیمه تعطیل کرد.
تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش تر از 
جانب دولت دوازدهم به مجلس شورای اسالمی 
تقدیم شــده بود اما با مخالفت مواجه شده بود، 
اکنون دوباره این موضوع توسط دولت سیزدهم 
مطرح شــده و برخی نمایندگان معتقدند چون 
مجلس بــا تفکیــک وزارتخانه از طــرف دولت 
دوازدهم مخالفت کرده و اکنون موافق آن است، به 

نوعی سیاسی کاری انجام داده است.
به نظر می رسد اختالف نظر در حوزه تشکیل این 
وزارتخانه بین وکالی مجلــس نیز وجود دارد اما 
از هزینه های تشــکیل این وزارتخانه نمی توان 

غافل بود.
امیرحســن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه 
علم و صنعت در این خصــوص می گوید: حدود 
۲۰ سال پیش از این، در همه کشورهای صنعتی 
تجارت صنعت توازن داشت. تعرفه واردات خودرو، 
قطعات آن و مواد اولیه، همراه با مالیات ها و عوارض 
با یکدیگر توازن داشت تا نه تولیدکننده داخلی 
بتواند یکه تازی کند و نــه واردکننده ها بتوانند 

تولیدکننده را متضرر کنند.

مهندسی مجدد فرایندها در زمان ادغام 
وزارت صمت انجام نشد

وی اضافه می کند: جمهوری اسالمی ایران در آن 
زمان با الگوگیری از دنیا، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت را با ادغام وزارتخانه های صنایع سنگین و 
سبک و بازرگانی تشــکیل داد. باید در آن زمان 
فرایندها مهندسی انجام و سازمان های مختلف 
متضاد در یکدیگر ادغام می شــد کــه این اقدام 
انجام نشد و سازمان هایی همچون توسعه تجارت 
جداگانه به فعالیت خود ادامــه دادند. گویی دو 
وزارتخانه در کنار یکدیگر قرار گرفته و یک وزیر 

برای آن تعیین شده است.
این استاد دانشگاه معتقد است: در این بین هرگاه 
وزرای متخصص بر سرکار می آمدند، کارها خوب 
پیش می رفت، اکنون به جای حل مشکل اصلی 
و اصالح روند فرآیندها به دنبال جدایی وزارتخانه 
صنعت، معدن از تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی 
هستند. این در حالی است که در یک دولت، وزیر 
صمت چهار مرتبه تغییر کــرد. وکالی مجلس 
به جای ارائه راهکار مهندســی مجدد سازمانی 
و فرایندی و انتخاب یــک وزیر قدرتمند، راهکار 

جدایی وزارتخانه ها را ارائه داده اند.
کاکایی اضافــه می کند: درحالی کــه هم اکنون 
نیز درگیری هایــی درخصوص تعییــن تعرفه، 
قیمت گذاری در وزارت صمت وجــود دارد، اگر 
وزارت بازرگانی تشکیل شود شاهد تقویت واردات 
و در پی آن نابودی بیش ازپیش صنعت خواهیم 

بود.

تشدید بیماری هلندی با رفع تحریم ها
وی تصریح می کند: باید توجه داشت اگر تحریم ها 
برداشته شــود، درآمدهای ارزی کشور افزایش 
می یابد و شاهد تشدید بیماری هلندی خواهیم 
بود. کشورهایی که درآمد اضافه ای از محلی به غیر 
از تولید دارند، قیمت ارز را پایین نگه می دارند و با 
این اقدام واردات به صرفه می شود. با سرازیر شدن 
کاالهای خارجی به کشور، مصرف گرایی افزایش 
پیدا می کند و تولیدکننده ها نابود می شوند. داللی 
راحت تر از تولید است و همین موضوع منجر به 

انجام چنین اقداماتی در کشور ما شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت می گوید: 
جداسازی وزارت بازرگانی از صنعت، یک فاجعه و 
به معنای اعالم رسمی شکست سیاست گذاری 
برای توسعه صنعتی در جمهوری اسالمی ایران 
است. به جای حل مشکل صنعت به دنبال نابودی 

آن هستند و صورت مسئله را پاک می کنند.
محمدحســن آصفــری، نماینــده مــردم 
اراک، کمیجــان و خنداب در مجلس شــورای 
اسالمیمی گوید: معتقدم مشکل ما در حوزه بازار 
و تأمین کاالی اساسی مردم، تفکیک وزارتخانه ها 
نیست و این موضوع نمی تواند اثر مستقیمی در 
حوزه اقتصادی کشــور یا تأثیر مثبتی در حوزه 
صنایع، تجارت و بازرگانی کشــور داشته باشد.

وی اضافه می کند: مخالف تفکیک این وزارتخانه 
هستم؛ چراکه مشکل ما در حوزه اقتصادی تفکیک 
وزارتخانه ها نیست. مشکالت این وزارتخانه باید 
اصالح شــود و تا زمانی که این مشکالت اصالح 
نشود، احیای وزارتخانه ای دیگر، غیر از اینکه بار 
مالی برای دولت دارد و ما را مورد تمسخر قرار دهد 
که در حوزه اقتصادی گیــر کردیم و می خواهیم 
با تغییر وزارتخانه ها مشکالت داخلی را برطرف 
کنیم، خروجی قابل اطمینانی برای اوضاع تجارت 

و بازرگانی نخواهد داشت.

در سازمان بورس چه خبر است؟

گالیه مند از عملکرد نظارتی بورس سهامداران خرد 
 در حالی بازار ســرمایه همچنان تحت تاثیر مذاکرات 
برجام و خبرهای مربوط به واگذاری ها و ... پر نوســان 
هست، گزارش میدانی خبرنگار بازار از سازمان بورس 
هم نشــان می دهد که فعاًل ســازمان بورس رویکردی 
محتاطانه نســبت به شرایط موجود حفظ کرده است، 
هرچند رئیس این سازمان تالش کرده مصاحبه هایی 
را دربــاره اقدامات این ســازمان بــرای حمایت از بازار 
ترتیب دهد اما عمال خیلی تمایل به مصاحبه با رسانه 
هایی که ممکن است روی نقاط ضعف سازمان یا بازار 
دســت بگذارند، ندارد و روابط عمومی این سازمان هم 
خیلی پاسخگوی خبرنگاران نیست، با این حال رسانه 
ها به دلیل رســالت خبری که دارد باید با شکســتن 
حصار محافظه کاری اطالعات درستی را به مخاطبان 

ارائه دهند.
ســازمان بورس از زمانی که خیابان حافظ را ترک کرد 
و باالنشــین شــد کمتر میزبان سهامداران شد و مانند 
گذشته شلوغ نیست و رفت و آمد در آن کمتر شده است، 
هرچند هنوز برخی از فعاالن بازار سرمایه و سهامداران 
عمده به ســازمان ســر می زنند و رفت و آمد مدیران 
کارگزاری ها و حقوقی ها به ساختمان جدید زیاد است، 
اما شــور و هیجان ســازمان باال دستی یک بازار مالی را 
دیگر ندارد و این مساله ناشی از ناامیدی هست که در 

چند سال گذشته دولت در دل سهامداران کاشته است.
یک سهامدار که برای پیگیری وعده های سازمان بورس 
به این ســازمان مراجعه کرده بود با انتقاد به اینکه در 
حال حاضر این سازمان پاسخگوی وعده هایی که از یک 
سال پیش و در دولت رئیسی داده است نیست، گفت: 
قرار بود مصوبات دولت برای واریز نقدینگی به صندوق 
تثبیت پیگیری شــود و از طرف دیگر دستورالعمل ها 
و مقرراتی که منجر به آســیب به بازار ســرمایه هستند 
با رایزنی های این ســازمان به نوعی ملغی شــوند اما 
تاکنــون نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه چندین مصوبه 
دیگر که موجب فشــار به بازار سرمایه شده است ادامه 

پیدا کرده است.
ســعید سلمانی با بیان اینکه ســازمان بورس حداقل 
می توانســت با بانک مرکزی درباره کنترل نرخ ســود 
بانکی مذاکره کند، افزود: در چند ماه گذشته بسیاری 
از نمادهای شاخص ساز بازار تحت تاثیر سیاست های 
دستوری کاهش پیدا کرده اند و از طرف دیگر نقدینگی 
خرد هم از بازار خارج شــده اســت زیرا در چند وقت 
اخیر نرخ ســود بانکی به بیش از ۲۰ درصد رســید و 
همین موضوع باعث ادامه خروج نقدینگی و رکود بازار 

شده است.
همچنین چند نفر دیگر از ســهامداران خرد که برای 

پیگیری عملکرد ناظران برخی نمادهای بورسی به این 
سازمان مراجعه داشتند نسبت به ضعف نظارت ها گالیه 
مند بودند. آقای حافظی که یکی از این سهامداران بود 
در این باره گفت: در چند وقت اخیر معامالت برخی از 
نمادها تحت تاثیر الگوریتم افت بسیار زیادی داشته و 
با توجه به اینکه اوردرهای ثابتی در یک قیمت ارائه می 
شود کامال مشهود است که حقوقی یا بازارگردان نماد 
اجازه ای افزایش قیمت سهم را نمی دهد در حالی که 
نماد افت بسیار زیادی داشته است و نکته جالب توجه 
اینجاست که ناظر بازار هیچ توجهی به اتفاقاتی که در 

معامالت رخ می دهد ندارد.
حمیدرضا رضایی هم درباره ضعف نظارت ســازمان بر 
معامالت بازار سرمایه گفت: حقوقی ها نسبت به افشای 
اطالعات با اهمیت کامال مدیریت شده عمل می کنند و 
در حالی که یک اتفاق مهم در نماد رخ داده آن را افشا 
نمی کنند و بعد از اینکه سهام را از کف قیمت خریدند 
افشــا می زنند تا نماد به قیمت های باال برســد و بعد از 
آن دوباره سهام را به صورت آبشاری عرضه می کنند و 
قیمت را دوباره به کف می رســانند در چنین شرایطی 
باید ناظر بازار وارد عمل شــود که چرا افشــا به موقع 
انجام نشــده اســت و از طرف دیگر اگر افشای موثری 
اتفاق افتاده و باعث ایجاد صف خرید شــده چرا دوباره 

قیمت سهم باید به کف قبلی برسد؟
او افزود: نکته دیگری که در بازار بســیار عجیب اســت 
توقف نماد است برخی از نمادها تا یک سال هم بسته 
می مانند در حالی که شفاف سازی درستی درباره این 
نمادها نشــده است و بسیاری از سهامداران سرگردان 
هستند زیرا از یک طرف تمام نقدینگی آنها در بورس 
هست و حتی اگر برای نیاز ضروری خود به نقدینگی نیاز 
داشته باشند نمی توانند بخشی از سهام خود را عرضه 
کنند و این بن نظر من نوعی ظلم به ســهامدار اســت و 
اگر بخواهیم به صورت منطقی به عملکرد سه سال اخیر 
بورس ایران توجه کنیم تنها چیزی که مشــهود است 
تبانی علیه ســهامداران خرد است و عده ای با استفاده 
از رانــت اطالعاتــی و هماهنگی با دولت قیمت برخی 
نمادها را باال بردند و بعد ســهام خود را خالی کردند و 
حاال مردم با تعدادی سهام در بازار سرگردان هستند و 
منتظرند ببینند چه زمانی به اصل پول خود دست پیدا 
می کنند و این بدترین اتفاق است زیرا در حال حاضر 
ارزهــای دیجیتالــی هم که از هیچ قانونی تبعیت نمی 
کنند به اندازه برخی از نمادهای بورس ایران ســقوط 
نکرده اند و این دقیقا همان مســاله ای هســت که باید 
سیاســت گذار و ناظر بازار پاســخ دهد زیرا هیچ جوری 

نمی توان این مساله را به تغییر بازار و ... نسبت داد.

گزارش

 چالش های صنعت خودروسازی کشور

 زیاندهی خودروسازان
 ادامه دارد

 صنعت خودروســازی کشور با چالش های متعددی 
همچــون بهــره وری پایین، تنــوع و کیفیت پایین 
محصوالت، عدم رضایتمندی مشتریان، ساختارهای 
مالکیتــی و مدیریتی معیوب، عــدم تفاهم و درک 
مشــترک تصمیم گیران و ذی نفعــان اصلی بازار و 

صنعت خودرو مواجه است.

شیوه قیمت گذاری عامل اصلی زیان دهی 
خودروسازان

رســول سلیمانی کارشــناس صنعت خودرو  اظهار 
داشــت: اگرچــه عوامــل متعــددی در زیان دهی 
خودروسازان نقش داشته اما عامل اصلی شیوه قیمت 
گذاری خودروهاست؛ فرمولی که شورای رقابت برای 
قیمت گذاری استفاده می کرد ایرادات اساسی داشت 
و بعد از اینکه قیمت گذاری از شورای رقابت گرفته 
شــد همان روند ادامه یافت و ســتاد تنظیم بازار هم 

تغییر خاصی در شیوه قیمت گذاری ایجاد نکرد.
وی افزود: خطای انباشته ای در این شیوه وجود دارد 
زیرا یک قیمت به عنوان قیمت پایه مربوط به ســال 
9۰- 91 انتخاب شــده و نرخ تورم روی این قیمت 
اضافه می شــود و اگر خطایی در میزان تورم وجود 
داشــته باشــد، این خطاها در بازه زمانی 1۰ ساله با 
هم جمع می شوند و خطای بزرگی را در قیمت ایجاد 
می کنند.سلیمانی ادامه داد: همچنین باید اشاره شود 
که همان قیمت پایه ای که مد نظر قرار گرفته شــده 
هم خطای 1۴ درصدی نســبت به قیمت تمام شده 

تولید داشته است.
وی گفت: از سویی دیگر بحث تأخیر در به روزرسانی 
قیمت ها هم به ایرادات قیمت گذاری افزوده شده که 
نتیجه همه این مســائل زیان خودروساز شده است.
این کارشــناس صنعت خــودرو افزود: خودروهایی 
که مربوط به گذشــته هســتند با خودروهایی که 
در دوره هــای جدیدتر قیمت گذاری شــده اند تأثیر 
قیمت گذاری را در میزان زیان نشــان می دهند؛ به 
عنوان نمونه قیمت مصوب خودروی ســاینا با ساینا 
اســت فاصله زیادی دارد اما قیمت تمام شده فاصله 
کمتری دارد که نشان می دهد خودروی ساینا که در 
گذشــته قیمت گذاری شده خطای بیشتری داشته 
اما »ساینا اس« که اخیراً قیمت گذاری شده خطای 

کمتری دارد.
 مدیریت نامطلوب 

و برنامه های تکلیفی هزینه بر
سلیمانی با اشاره به مدیریت نامطلوب خودروسازان، 
گفت: خودروســاز عماًل یک بنگاهی است که توسط 
دولت اداره می شــود و مدیران دولتی دارد؛ یکی از 
چالش های اساســی هر بنگاه دولتی هم پایین بودن 
بهره وری و کارایی اســت که برنامه های تکلیفی هم 
به این نوع مدیریت اضافه می شود و هزینه ها را چند 

برابر باال می برد.
وی افزود: از جمله این مسائل باید به احداث خط های 
تولید در شــهرهای مختلف و حتی کشورهای دیگر 
اشــاره کرد که با توجه به پراکنده بودن ســایت های 
تولید هزینه های اضافی همچون هزینه های حمل و 
نقل، ارســال قطعات از نقاط مختلف به سایت تولید 

و… را به خودروساز تحمیل می کند.
 سهام چرخه ای خودروسازان 

به زیان دهی دامن زد
این کارشــناس صنعت خودرو به ســهام چرخه ای 
خودروسازان اشاره کرد و گفت: از دیگر مشکالتی که 
موجب زیان دهی خودروسازان شده سهام چرخه ای 
اســت؛ به این معنا که مثاًل یک شرکت زیرمجموعه 
ایران خودرو ســهام ایران خودرو را خریده اســت که 
موجب شده بخشی از سرمایه در داخل شرکت حبس 
شود و شرکت برای کسب نقدینگی اقدام به اخذ وام 

کند تا هزینه ها را پاسخ دهد.
ج شوند؟ خودروسازان چگونه از زیان خار

وی تاکیــد کــرد: با توجه به اینکه تولید هر خودرو از 
همان ابتدا با زیان مواجه اســت و ســایر هزینه های 
بنگاه که در ادامه صورت سود و زیان می آید، بر این 
زیان می افزاید و ســبب ایجاد زیان خالص می شود و 
همچنین کاهش مستمر حقوق صاحبان سهام را در 
پی دارد، باید سیاست گذار صنعتی به سمتی حرکت 
کند که آسیب مالی ناشی از زیان خودروسازی را به 

حداقل برساند.
ســلیمانی ادامه داد: همچنین باید اشــاره شود که 
زیان دهی خودروسازان موجب عدم سرمایه گذاری 
در تحقیق و توســعه بنگاه برای افزایش بهره وری و 
کاهش ارزبری می شــود زیــرا تولیدکننده به دلیل 
عدم دسترسی کافی به نقدینگی توان و انگیزه تولید 
داخلــی قطعات و افزایش بهره وری در فرایند تولید 

را ندارد.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: در همین راستا 
برای خروج از زیان دهی و کاهش زیان انباشــته باید 
ابتدا شیوه قیمت گذاری خودروها اصالح شودبرای 
خروج از زیان دهی و کاهش زیان انباشــته باید ابتدا 
شــیوه قیمت گذاری خودروها اصالح شود؛ در ادامه 
نیز ســهام های چرخه ای بــا طراحی خوبی فروخته 
شوند و در سایت های تولید بازطراحی صورت گیرد 
به این صورت که یا تعطیل و یا منتقل شوند، همچنین 
می توان این سایت ها را تجهیز کرد و تمام قطعات را 

در همین سایت ها نصب کرد.
ســلیمانی گفت: همچنین بایــد با اصالح وضعیت 
مدیریت شــرکت ها، بهره وری در فرایند تولید را باال 
برد و به صورت موازی نیز شــرایط افزایش شفافیت 
در هزینــه تأمیــن مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید 

خودرو فراهم کرد.

کرد  « هزینه تهیه لوازم التحریر کالس اولی ها را بررسی  گار »روز

جیب خالی و هزینه های سرسام آور لوازم التحریر
لیست لوازم التحریر کالس اول از حدود 17 
مورد شامل دفتر، مداد، جامدادی، کیف و 
کوله، خط کش و تعدادی وســایل کوچک 
تشکیل شده، اما حدود یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان خرج روی دســتتان می گذارد. 
تازه به شــرط اینکه خریدتــان را از میان 
محصوالت معمولــی انتخاب کنید و قول 
بدهید سمت کاالهای لوکس و گرانقیمت 
نروید. امسال مردم بیشتر سمت کوله هایی 
می رونــد که قیمت آن ها بین 1۵۰ تا ۳۰۰ 
هزار تومان است. اگر دست روی یک کوله 
استاندارد خارجی بگذارید، باید حداقل یک 
تا 1.۵ میلیون خرج کنید. چهار، پنج تا دفتر 
مشــق، نقاشــی و یادداشت روی هم 17۰ 
هزار تومان می شود و برای مداد، مدادرنگی، 
تراش و پاک کن ناچار می شوید ۲۴۰ هزار 
تومــان پرداخت کنید. خرده ریزه ایی مثل 
قیچی، چسب، خط کش، جامدادی، لیوان و 
ظرف تغذیه هم باید در لیست لوازم التحریر 
کالس اول قرار دارند. یادتان باشــد مهرماه 
نزدیک شــده و از همین حاال باید خودتان 
را آماده کنید. به همین مناسبت یک سری 
نمایشــگاه لوازم التحریر در حال برگزاری 

است.
خریــد دفتر 8۰ برگ، قدم نخســت برای 
تکمیل کردن لیســت لوازم التحریر کالس 
اول اســت. معلم ها سه عدد دفتر 8۰ برگ 
توصیــه می کننــد که بــرای درس های 
فارســی، نــگارش و ریاضــی کاربرد دارد. 
اگــر می خواهید طبــق توصیه معلم های 
همیــن دوره زمانــه عمل کنید، یک دفتر 
۶۰ بــرگ هم برای درس علوم توی ســبد 
قرار دهید. خرید یک دفتر نقاشــی و یک 
دفتر یادداشــت باعث می شود این بخش 
کار را تکمیل کرده باشــید. فکر می کنید 
تــا اینجای کار همین چند قلم کاال چقدر 
خرج روی دســتتان گذاشته؟ قیمت دفتر 
مشــق 1۰۰ برگ ســیمی بــا جلد رنگی 
ســاده، حدود ۳۵ هزار تومان اســت. برای 
دفتر 8۰ برگ ســیمی باید حدود ۲۵ هزار 
تومــان و بــرای دفتر ۶۰ برگ باید ۲۰ هزار 
پول بدهید. دفتر مشــق فانتزی و طرح دار 
را حدود ۴۰ هزار تومان می فروشــند. اگر 
دفتر نقاشی فانتری با طرح شخصیت های 

کارتونی مثل باب اســفنجی بخواهید، باید 
بیــن ۲۰ تا ۴۰ هزار تومــان هزینه کنید. 
همچنین یک ســری دفتــر با جلد مقوایی 
ضخیــم در بازار پیــدا می کنید که قیمت 
نمونــه 1۰۰ بــرگ آن ها به 9۰ هزار تومان 
می رســد. جزو نمونه های پرفروش امسال 
دفتر مشــق با رایحه هایی مثل شــکالت 
اســت که البته خیلی گرانقیمت نیستند. 
حداکثــر ۲۰ هزار تومــان برای یک دفتر 
8۰ برگ. قیمت دفتر یادداشــت معمولی 
حدود 1۰ هزار تومان اســت. برندی مثل 
پاپکو دفتر یادداشت 1۰۰ برگ خود را ۳۴ 
هزار تومان می فروشد، اما بعید است حداقل 
بچه های کالس اولی خیلی از ظاهر ســاده 
آن خوششان بیاید. برای همین نمونه های 
طــرح دار فانتزی بــا قیمت باالی ۳۰ هزار 
تومان پرفروش شــده اند و قیمتشان تا ۵۰ 
هزار تومان می رســد. نمونه های دیگری از 
دفتر یادداشــت با طرح و ظاهر شــکالت و 
بیســکوییت را در بــازار پیدا می کنید که 
قیمت آن ها از ۵۰ هزار تومان به باال است.

خرید چهار، پنج تا دفتر و دفترچه ابتدای کار 
17۰ هزار تومان خرج روی دستتان می گذارد. 
این عدد را گوشه ذهن تان یادداشت کنید و 
بیایید بدون دلسرد شدن به خرید ادامه دهید. 
باالخره بچه است و نباید سر کالس به چیزی 

جز درس و مشق فکر کند.

لیست لوازم مورد نیاز کالس اول؛ 
نوشت افزار

قیمــت مدادرنگی 1۲ رنــگ از برندهای 
خارجی مثل فابرکاســتل ممکن است به 
7۰۰ تا 8۰۰ هزار تومان برســد با این حال 
امسال مردم بیشتر سراغ نمونه های ایرانی 
کم ادعــا می روند که یک جعبه مدادرنگی 
1۲ تایی را ۲۳ هزار تومان می فروشند. اگر 
برندهای شــناخته شده تر را مدنظر داشته 
باشــید، قیمت همین جعبــه 1۲ رنگ به 
۵۰ هــزار تومان خواهد رســید. آن هایی 
کــه می خواهند ولخرجی کنند جعبه ۲۴ 
رنگ برمی دارنــد که نمونه های ایرانی آن 
بین ۴۳ تا 9۵ هزار تومان فروخته می شود. 
اگر دوره مدرســه خودتان را به یاد بیاورید، 
حتمــا ترجیح می دهید عوض خرید مداد 
تکی، یک بســته بردارید تا به صرفه تر تمام 
شــود. قیمت یک بســته مداد مشکی 1۲ 
تایی حدود 18 هزار تومان است. برندهای 
سرشناس مثل آریا قیمت همین بسته 1۲ 
تایی مداد ســیاه را ۴۴ هزار تومان تعیین 
کرده اند. همچنین باید یک بسته مداد قرمز 
به ســبد اضافه کنیم که قیمت نمونه های 
ایرانی آن به ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان می رسد. 
قیمت بسته 1۲ تایی مداد قرمز استدلر در 
حــال حاضر حدود ۶۴ هزار تومان و قیمت 
بسته 1۲ تایی مداد مشکی فابرکاستل 7۵ 

هزار تومان اســت. پــس الکی به برندهای 
ایرانی غر نزنید.

لیســت لوازم التحریر کالس اول، شــامل 
تراش هم می شــود. قیمت تراش ســاده از 
نمونه هــای پرفروش بیــن 1۵ تا ۲۰ هزار 
تومان اســت. برای تراش فکتیس باید ۲۳ 
هزار تومــان پول خرج کرد، اما نمونه های 
فانتــزی یا طــرح دار را باید در اولویت قرار 
داد و مثال اگر جا داشت با خرید تراش های 
رومیزی کمــی ولخرجی کرد. اوتللو جزو 
برندهــای معروف اســت کــه تراش های 
رومیزی خــود را با قیمت تقریبا منصفانه 
۲۴۰ هزار تومان می فروشد. گفتیم تقریبا 
منصفانه، چون قیمت تراش رومیزی به یک 
میلیون می رسد. بین نمونه های تولید شده 
توسط برندهای معروف خارجی می توان به 
تراش فابرکاستل با قیمت ۴۶ هزار تومان، 
تــراش فکتیس با قیمــت ۲۵ هزار تومان، 
تــراش owner با قیمــت ۶۰ هزار تومان 
اشــاره کرد. اگر جای شــما بودیم با توجه 
بــه احتمال گم کردن تراش توســط بچه 
مدرســه ای ها، یک بسته شش تایی ساده 
رنگــی از فکتیس برمی داشــتیم با قیمت 
7۵ هزار تومان و خیال خودمان را آســوده 
می کردیــم. همین کار را با برند کنکو انجام 
دهید که بســته هشت تایی پاک کن ساده، 
اما رنگ رنگی را ۳۰ هزار تومان می فروشد. 

خرید آن ها به صرفه تر از پاک کن های تولید 
شــده توسط برند معروفی مثل فابرکاستل 
اســت که قیمت یک عــدد آن به 1۴ هزار 
تومان می رســد. نه؟ نگاهی به سبد خرید 
می اندازیم. در بخش نوشت افزار یک بسته 
مدادرنگی 1۲ رنگ، یک بســته مداد سیاه، 
یک بســته مداد قرمز، هشــت تا پاک کن و 
شــش تا تراش برداشته ایم که قیمت شان 

می شود حدود ۲۴۴ هزار تومان.
لیست لوازم مورد نیاز کالس اول؛ کیف، 

جامدادی و ظرف تغذیه
لیســت لــوازم مــورد نیاز بــدون کیف و 
جامدادی تکمیل نمی شــود. انتخاب کیف 
دســت خود شماست و سلیقه بچه کالس 
اولی. حتما بپرسید بیشتر کوله دوست دارد 
یا کیف دســتی. کوله صورتی از محبوبیت 
بیشتری برخوردار است. این را فروشنده ها 
می گوینــد. هرچند پدرومادرها با توجه به 
تجربه زیادشــان رنگ مشکی را پیشنهاد 
می دهنــد. به هرحال بیشــتر افراد تالش 
می کننــد بــرای خرید کوله حدود 1۵۰ تا 
۳۰۰ هــزار تومان هزینه کنند. کوله هایی 
بــدون برند، بــا تصاویری از هــری پاتر و 
یونیکورن، شــخصیت های کارتونی، چون 

السا و انا )در انیمیشن فروزن( و...
قیمت کوله پشــتی استاندارد از برندهای 
شــناخته شــده و مشــهور مثــل گابل، 
فابرکاســتل و کورال هــای بین یک تا 1 و 
1.۵ میلیون تومان اســت. خرید جامدادی 
را می توان با پرداخت ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان 
بــرای برندهای متفرقه و نهایتا 8۰ تا 1۰۰ 
هــزار تومان برای برندهای معروفی، چون 
فابرکاســتل جمع کرد. مگر اینکه احساس 
کنیــد به چیــزی غیــر از جامدادی های 
پارچــه ای و زیپ دار ســاده و طرح دار نیاز 
دارید. بابت ظرف تغذیه الزم نیست بیشتر 
از ۵۰ هزار تومان پول خرج کرد. یک ظرف 
پالســتیکی قفل دار کفایت می کند. خرید 
کوله مدرســه، جامــدادی و ظرف تغذیه 
روی هــم رفته ۴۰۰ هزار تومان خرج روی 
دستمان می گذارد. حاال که تا اینجا آمده اید 
یک لیوان آب آبخوری تاشــو هم بردارید تا 
حمل ونقل آن ســاده باشد. نترسید، قیمت 

آن ها بیشتر از ۵۰ هزار تومان نیست.

خبر ویژه

وزیر اقتصــاد با بیان اینکــه، در این دولت اطالعات شــرکت های دولتی، 
نهاد های عمومی و اطالعات مالیاتی شفاف می شــود، گفت: مودیانی که 
مالیات مسکن خالی و لوکس را پرداخت نکنند، جریمه می شوند و در زمان 

فروش ملک با مشکل رو به رو خواهند شد.
 »احسان خاندوزی« وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص فعالیت سامانه 
جامع امالک و اسکان گفت: این سامانه از سال های قبل وجود داشت، اما این 
نقش پررنگی که در حوزه سیاست های اقتصادی و مالی بازی کرد محصول 
تالش و فشــاری بود که در آن زمانی که من در مجلس بودم آورده شد، در 
اصل قانون مالیات بر خانه های خالی وجود داشت و ما این را نگذاشتیم که 

هر وقت دولت پول کم داشت کســری بودجه را جبران کند بلکه برای این 
بود که جلوی کســانی که از خرید و فروش امالک درآمد هایی را به دست 
می آورند و گرانی خانه را به مردم تحمیــل می کنند بگیریم، همان اتفاقی 

که بهار و تابستان امسال افتاد و واقعا اوضاع در این حوزه نامناسب است.
وی با اشاره به اینکه مسئله این است که چرا دولت و حاکمیت از سال های 
قبل به سراغ این موضوع نرفت، اظهار کرد: رصد این موضوع برای این است 
که ما بدانیم چه تعدادی در ایران خانه دارند و چه تعداد مستأجر هستند، 
چون اگر این اطالعات نباشد دولت نمی تواند اعمال نظر درست و جامعی 
داشته باشد، به همین جهت گفتیم ســامانه امالک و اسکان قلب این قصه 

بوده و حتی اگر مالیات هم کمتر بگیریم به صرفه است.
ســخنگوی اقتصادی دولت با بیــان اینکه ضعف اجرای طــرح مالیات بر 
خانه های خالی به دلیل نقص اطالعات اســت، یادآور شــد: حتی در سال 
گذشته حمله شدیدی به سامانه صورت گرفت که دوستان در وزارت راه و 
شهرســازی اطالعات را تکمیل کردند، متأسفانه یک فرهنگی در کشور ما 
وجود دارد که خیلی از خرید و فروش ها در فضای رسمی صورت نمی گیرد 
و نیازمند الزام و فشار و سخت گیری اســت و تا این سامانه خوب کار نکند 
اجرای این طرح ناقص خواهد بود، وقتی اطالعات کامل نیســت نه خوب 

می توانیم حمایت کنیم و نه نظارت داشته باشیم.

وزیر اقتصاد:

که مالیات مسکن خالی و لوکس را ندهند جریمه می شوند مودیانی 
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نفت و انرژی 4

٥٠٠٠ تجهیزات برقی در تهران طی شش ماه به سرقت رفتند 

سرقت به تجهیزات برقی رسید 

کوتاه از انرژی

بین الملل

25 درصد مردم انگلیس 
زمستان امسال بخاری های 

خود را روشن نمی کنند 
نتایــج یک تحقیق از ســوی موسســه 
ســامانتا کامِرس، نشان می دهد حدود 
۲۵ درصد مردم انگلیس برای زمســتان 
پیــِش رو برنامــه ای بــرای گرم کردن 
خانه های خود ندارند زیرا قیمت گاز در 
این کشور به شدت افزایش یافته و حتی 
قرار اســت تا چند روز دیگر هم قیمت 
گاز در ایــن کشــور به بیــش از دو برابر 
برسد.بر اســاس نظرسنجی انجام شده 
توســط این موسسه            ســهم خانوارهای 
بــا فرزنــدان کمتر از 18 ســال حتی از 
این ۲۵ درصد هم باالتر بوده اســت.در 
نظرسنجی انجام شده حدود ۲۵ درصد 
از مــردم گفته اند کــه اصال بخاری ها و 
سیســتم های گرمایشی خانه های خود 
را                            روشــن نخواهنــد کــرد و 7۰ درصد 
هــم گفته بودند که اســتفاده از بخاری  
و سامانه های گرمایشی را                            کم می کنند.

نکته حائز اهمیت اینکه این نظرسنجی 
پیش از اعالم خبر دو برابر شدن قیمت 
گاز تــا چنــد روز دیگر در این کشــور 
انجام شــده اســت. قرار است از ابتدای 
مــاه اکتبــر قبض بــرق و گاز هر خانوار 
انگلیسی به طور متوسط از ۲۳۰۰ دالر 
کنونی به ۴1۵۰ دالر در ســال افزایش 
یابد.خبرگــزاری ایندیپندنت، گزارش 
داده کــه انگلیس به مرز بدترین بحران 
افزایــش هزینه هــای زندگــی در صد 
سال گذشته رســیده است.کریستین 
جاردین، سخنگوی دفتر کابینه لیبرال 
دمکــرات انگلیس، می گوید: خانوارها و 
مســتمری بگیران در سراسر انگلیس به 
خاطــر ترک فعل دولت این کشــور در 
حمایت از آنها مجبور شده اند تصمیمات 
غم انگیزی را                            بگیرند. این یک رســوای 
ملی است و خانواده ها به جایی رسیده اند 
که مجبور هستند بین گرم کردن خانه ها 
و پر کردن شــکم فرزندان خود یکی را                            
انتخــاب کنند. اوضــاع نباید این گونه 
باشــد.جاردین هشــدار داد که تا وقوع 
یــک فاجعــه اقتصادی فقــط یک ماه 

فاصله است.

عرضه گاز روسیه به شرکت 
فرانسوی کاهش یافت

غول انرژی روسی گازپروم تحویل گاز 
به شرکت اِنژی فرانسه را از روسیه سه 
شــنبه به دلیل اختالف درباره بعضی 
از قراردادها، کاهش می دهد.این خبر 
پس از درخواست روز دوشنبه الیزابت 
بورن، نخست وزیر فرانسه منتشر شد 
که از شــرکتها خواســته بود مصرف 
انرژی را کاهش دهند یا با سهمیه بندی 
احتمالی در زمستان امسال که عرضه 
گاز روســیه متوقف می شــود، روبرو 
خواهند شــد.اِنژی در بیانیه ای اعالم 
کــرد همان طور که پیش از این اعالم 
شــده بود، شــرکت اِنژی پیش از این، 
حجم الزم را برای تامین تعهداتی که 
در قبال مشــتریانش دارد و نیازهای 
خود، تامین کرده و تدابیر متعددی را 
به اجرا گذاشته است که هرگونه تاثیر 
مالی و فیزیکی مستقیم ناشی از مختل 
شدن دریافت گاز از شرکت گازپروم را 
به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

تحویل گاز طبیعی از سوی گازپروم به 
اِنژی از زمان آغاز جنگ در اوکراین، به 
میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده و 
عرضــه ماهانه اخیر حدود 1.۵ تراوات 
ســاعت بوده اســت، در حالی که کل 
عرضه ســاالنه این شرکت به اروپا، به 
بیش از ۴۰۰ تراوات ساعت می رسید.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، گازپروم 
قصد دارد عرضه گاز از طریق خط لوله 
نورد استریم به آلمان را از ۳1 اوت به 
مدت ســه روز برای تعمیرات، متوقف 
کند. کاهش عرضه گاز روســیه، باعث 
افزایــش قیمت گاز شــده و دولتهای 
اروپایــی را وادار کرده اســت پیش از 
فرا رسیدن زمســتان، منابع دیگری 
را برای تامین نیازشــان جســت و جو 
کنند.در فرانسه، مشکل کمبود تامین 
گاز بــا اختالل در فعالیت راکتورهای 
هسته ای تشدید شده است. راکتورها 
حــدود 7۰ درصد از برق این کشــور 
را تولید می کنند. با این حال فرانســه 
در مقایســه با همسایگانش، وابستگی 
کمتــری به گاز روســیه دارد که تنها 
حــدود 17 درصــد از مصرف گاز این 

کشور را تامین می کند.

استاد دانشگاه شریف تشریح کرد:

دردسرهای واردات طالی 
سیاه مسکو برای ایران

بعد از واردات گاز از روســیه حاال برخی 
از منابــع خبــری از احتمال واردات نفت 
مسکو هم خبر می دهند. این گمانه زنی 
ها در شرایطی مطرح می شود که شمارش 
معکوس برای اجرایی شــدن تحریم  های 
اتحادیه اروپا علیه جریان نفت خام روسیه 
در ماه دســامبر آغاز شــده اســت. از آن 
طرف آمریکا هفته گذشته پاسخ خود به 
آخرین پیش  نویس این قرارداد را ارسال 
کرد و امید به امضای زودهنگام آن را باال 
بــرد. برخــی امیدوارند که در صورت لغو 
تحریم ها ایران عالوه بر افزایش ظرفیت 
صادرات خود، قادر به فروش نفت مسکو 
در بــازار جهانی باشــد. اما این فرضیه تا 
چه اندازه درســت بوده و چه منافعی را 
می تواند بر اقتصاد ایران در شــرایط غیر 
تحریمی داشته باشد؟هاشم اورعی استاد 
دانشــگاه صنعتی شریف که معتقد است 
واردات نفت از روسیه چه برجام احیا شود 
و چه احیا نشــود، نمی تواند به نفع ایران 
باشــد، خیلی موافق این فرضیه نیست.

او در توضیــح ادعای خود به خبرگزاری 
بازار می گوید: آخرین اخبار منتشر شده 
از چراغ ســبز عربستان برای افزایش 1.۵ 
میلیــون بشــکه ای عرضه نفت ایران در 
بــازار جهانی حکایت می کند. به عبارت 
دیگر چنانچه برجام احیا شود ایران خیلی 
راحــت می تواند ظرفیت تولید خود را به 
مقدار قبل از تحریم ها یعنی همان حدود 
۳.8 میلیون بشــکه در روز برســاند.او با 
بیان اینکه ایــن میزان افزایش صادرات 
نفت با قیمت های فعلی سالی حدود 7۰ 
میلیــارد دالر درآمــد برای ایران خواهد 
داشت، به بررسی ابعاد واردات نفت و زیان 
حاصل از آن برای اقتصاد ایران پرداخت.

این کارشناس انرژی گفت: برای واردات 
نفت از روسیه ۳ حالت وجود دارد. حالت 
نخســت این است که شــرایط تحریمی 
روســیه ادامه داشته و تحریم های ایران 
لغو شــده باشــد. در این حالت اگر دولت 
تصمیم به سوآپ نفت روسیه بگیرد، باید 
از سهمیه خود از بازار جهانی را کم کرده 
و در مقابــل به بازیگری برای فروش نفت 
روس ها تبدیل شــود. به عنوان مثال از 
ظرفیت 1.۵ میلیون بشــکه ای صادراتی 
کــه در اختیارش گذاشــته شــده، یک 
میلیــون آن را به نفــت خود اختصاص 
داده و ۵۰۰ هــزار دیگــر را خرج فروش 
نفت مسکو بکند. به عبارت دیگر می توان 
گفت که اینگونه سود احیای برجام و لغو 
تحریم های اقتصادی ایران به جیب روس 
ها خواهد رفت. بدون شک در این حالت 
بازنده اصلی از مراودات ایران خواهد بود.

اورعی ادامه داد: حالت دوم به شــرایطی 
بــر می گردد که ایران بخواهد از ظرفیت 
1.۵ میلیون بشــکه ای صادراتی خود به 
صورت تمام و کمال استفاده کند. در این 
حالت ما باید نفت وارد شــده از روسیه را 
در بازار سیاه عرضه کنیم. این حالت هم 
هیچ توجیه اقتصادی ندارد؛ چرا که ما به 
خاطر روسیه به نوعی خود را در برابر یک 

ریسک بزرگ قرار می دهیم. 

یک کارشناس حوزه آب :

بحران کم آبی جدی است
یــک کارشــناس آب را جزو دغدغه های 
اصلی مردم دانست و گفت: تنها راه عبور 
از این مســئله شکل گیری »گفت وگوی 
ملی« بین تمامی دســتگاه ها است. سید 
علیرضا شــریعت موضــوع  آب و محیط 
زیســت را جزو دغدغه های اصلی مردم 
کشور دانست و اظهار کرد: در هشت سال 
گذشــته پیمایشی برای بیان 1۰ دغدغه 
اصلــی مردم برگزار شــد. در نتیجه این 
پیمایش بســیاری از مردم، مسئله آب و 
محیط زیســت را جــزو 1۰ اولویت خود 
دانستند و به طور قطع با توجه به شرایط 
فعلی کشور به لحاظ تغییر اقلیم و گرمای 
بی ســابقه و کم آبی شدید، دغدغه آب و 
محیط زیست در کمترین حالت جزو پنج 
دغدغه اصلی امروزه مردم  کشور ماست.

وی تاکیــد کرد: در حال حاضر مســئله 
کم آبی و خشکســالی عارضه ای است که 
سراســر آمریکا و جنــوب اروپا را هم  فرا 
گرفته و حتی شــرق آســیا را در نوردیده 
است. خاورمیانه هم که از دیرباز با کم آبی 
مواجه بوده است، بیشترین تاثیر منفی را 
از این وضعیت به خود دیده است و خواهد 
دید. در این شــرایط و با عنایت به اینکه 
دوره های خشکسالی و توالی آن سرعت 
بی سابقه ای گرفته است، تنها کشورهای 
پیشــرفته و دارای توان مالی و مدیریتی 
قادر به ســازگاری با این شرایط هستند 
و کشــورهای فقیــر در مقابل این پدیده 

به شدت آسیب پذیر می شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: در 
طول شش ماه گذشته میزان سرقت تجهیزات برقی 
در تهران ۵۰۰۰ مورد بوده اســت.کامبیز ناظریان 
در نشســتی خبری، درباره آخرین وضعیت سرقت 
تجهیزات برقی در تهران، اظهار کرد: یکی از اقدامات 
انجام شده در این بخش تبدیل کابل های هوایی به 
خودنگهدار بوده که در این راســتا 7۰۰۰ کیلومتر 
شــبکه خودنگهدار ایجاد شــده است اما همچنان 
شاهد سرقت تجهیزاتی دیگر همچون درهای داخل 
پست هستیم.وی با بیان اینکه این مساله خطرات 
زیادی برای شــهروندان دارد، گفت: در طول ســه 
ماه اخیر میزان ســرقت از تجهیزات کاهش یافته 
که دلیل آن افزایش گشت های بازرسی و هماهنگی 
با نیروی انتظامی، شناســایی مناطق ســرقت خیز 
و ایمن ســازی تجهیزات بوده اســت. به گفته وی 
بیشــترین قبض صادر شــده در تهران معادل 1۲ 
میلیــون تومان بوده اســت.ناظریان با بیان این که 
تعداد محدودی از مشــترکان که انگشت شمارند، 
میزان مصرف باالیی دارند، گفت: یک مورد مشترک 
خانگی 1۰ هزار مگاوات مصرف داشته که این میزان 
مصرف ۴۰ برابر یک مشترک با مصرف نرمال است 
که با توجه به استانداردســازی قیمت، شــرایطی 
را برای این دســته از مشــترکان لحاظ کرده ایم، 
بــدون این که تا ۳۰۰ کیلووات ســاعت مصرف در 
تابســتان مشمول هیچ افزایشی نمی شود. از ۳۰۰ 
تا ۳۵۰ مگاوات 1.۵ برابر، ۳۵۰ تا ۶۰۰ مگاوات ۲.۵ 
برابــر و ۶۰۰ مگاوات بــه باال ۳.۵ برابر قیمت تمام 
شده از این مشترکان اخذ می کنیم.وی با اشاره به 
وضعیت شــبکه برق تهران ادامه داد: سال گذشته 
بــا محدودیت هایی در تامین برق مواجه بودیم، به 
همین دلیل برای گذر از پیک ســال 1۴۰1 برنامه 
ریزی هایــی صورت گرفت. در همین راســتا 1۰۰ 
برنامه عملیاتی در ابعاد مختلف تبیین شد که بخش 
اعظــم آن مربوط به موضــوع عرضه و تقاضا بود تا 
بتوانیم با توجه به ناترازی در تولید و مصرف شبکه 
پایداری داشته باشیم.مدیرعامل شرکت توزیع برق 

تهران بزرگ با اشاره به ویژگی این 1۰۰ برنامه گفت: 
بــه دلیل این که بزرگترین بخــش در حوزه تولید 
بــود، برنامه تولید ۶۰۰۰ مــگاوات در وزارت نیرو 
تنظیم شد که به واسطه آن بخشی از محدودیت ها 
را پشــت سر گذاشــتیم. همچنین 1۰۰۰ مگاوات 
نیز از طریق انتقال سیســتم نیروگاه ها در راستای 
افزایش راندمان تدوین شــد.وی ادامه داد: اتفاقی 
کــه امســال افتاد، یک رکــورد تاریخی در صنعت 
بــرق بــود. در مرحله بعدی تعمیرات اساســی و 
اورهــال نیروگاه هــا مورد توجه قــرار گرفت تا با 
برنامه ریزی هایی که انجام شــد، اورهال و بازسازی 
کلیه نیروگاه های کشــور تا پایان اردیبهشت ماه به 
اتمام رسید.ناظریان با بیان این که پیک امسال ۶9 
هزار و ۵۰۰ مگاوات بود اما با این حال توانســتیم 
شرایط پایداری را ایجاد کنیم اظهار کرد: در تهران 
این عدد به ۵۳۵۰ مگاوات رســید که نســبت به 
نیاز مصرف ســال گذشــته ۳.۳ درصد رشد داشته 
اســت. با این حال امســال بدون اعمال محدودیت 
سپری شد.وی با بیان این که به منظور آگاه سازی و 
مشارکت مشترکان خانگی اقداماتی صورت گرفت، 
ادامه داد: به ازای هر کیلووات ساعت صرفه جویی، 

۵۰۰ تومان پاداش در نظر گرفتیم که این مســاله 
تاثیــرات زیادی را برجای گذاشــت. به طوری که 
بیش از دو میلیون مشترک نسبت به سال گذشته 
مشــارکت در کاهش مصرف داشتند، به طوری که 
در حــوزه خانگی هفت درصد کاهش مصرف اتفاق 
افتــاد کــه این میزان معادل 1۵۰ مگاوات اســت.

مدیرعامل شــرکت توزیع برق تهران بزرگ با بیان 
این که بیش از 1۵ میلیون پیامک در جهت همکاری 
برای مشترکان خانگی ارسال شد، گفت: یکی دیگر 
از اقداماتی که انجام دادیم، استفاده از ظرفیت های 
مشــترکان دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی 
بود. با توجه به این که این بخش 1۰ درصد مصرف 
را به خود اختصاص داده، دو اقدام موثر انجام دادیم 
که کاهش ساعات ادارات و ابالغ مصوبه سختگیرانه 
برای کاهش ۳۰ درصدی مصرف این بخش از جمله 
مواردی است که در این حوزه می توان به آن اشاره 
کرد. این موضوع باعث شــد تا ۲۰۰مگاوات معادل 
دو نیروگاه 1۰۰مگاواتی در حوزه ادارات شهر تهران 
صرفه جویی داشته باشیم.ناظریان با تاکید بر این که 
به دلیل اهمیت این مســاله کلیه مشترکان اداری 
و عمومی به کنتورهای هوشــمند مجهز شــدند، 

تصریح کرد: بیش از ۳۰۰ سازمان مشمول قطع برق 
شدند اما 9۰ درصد سازمان ها همکاری خوبی با ما 
داشتند.مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ 
با اشاره به برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های 
مولدهای خودتامین در شــهر تهران اظهار کرد: با 
هماهنگی هایی که با مجموعه و ســازمان ها انجام 
شد، در پیک مصرف از این مولدها استفاده و به ازای 
هر کیلووات ساعت 1۵۰۰ تومان پاداش از صنعت 
برق دریافت می کنند. در برخی روزها بیش از 1۰۰۰ 
مولد خودتامین در مدار بود که معادل یک نیروگاه 
1۵۰ مگاواتی محاســبه می شود.وی با بیان این که 
پیک شــبکه شهر تهران نسبت به مردادماه 1۰۰۰ 
مگاوات کاهش داشته است، ادامه داد: برای اولین بار 
به منظور کنترل سامانه های سرمایشی ۵۰۰ نقطه 
از مجموعه های اجرایی شــهر تهران را به ســامانه 
کنتور مجهز کردیم و قرار اســت برای سال 1۴۰۲ 
این کنتورها را توسعه دهیم.ناظریان با بیان این که 
مشــترکانی که در شهر تهران دو برابر الگو مصرف 
می کنند، نســبت به سال گذشــته تعداد و میزان 
مصرف آنها 1۰ درصد کاهش یافته اســت، تاکید 
کرد: بیش از ۴۵ درصد شبکه شهر تهران هوشمند 
است و در تابستان چهار میلیون و ۴۰۳ هزار صورت 
حســاب تاکنون صادر شــده و بیش از دو میلیون و 
۳۰۰ هزار مشترک مشمول پاداش خوش مصرفی 
شده اند و بیش از نیم میلیون مشترک صورت حساب 
صفر دریافت کردند.مدیرعامل شــرکت توزیع برق 
تهران بزرگ با بیان این که هزار و صدومین پســت 
هوشــمند را در شهر تهران راه اندازی کرده ایم و هر 
عملیات اجرایی از طریق راه دور انجام می شود اظهار 
کرد: این مساله در سرعت کار نقش بسزایی داشته و 
توانسته ایم بسیاری از چالش ها و مشکالت را از این 
طریق برطرف کنیم.ناظریان با اشاره به نرخ حوادث 
شــهر تهران گفت: ممکن است امسال تابستان در 
برخــی نقاط قطعی های پراکنده ای را شــاهد بوده 
باشــیم اما در مجموع میزان حوادث نسبت به سال 

گذشته 1۰ درصد کاهش یافته است .

با ادامه مذاکرات برای احیای توافق هســته ای که ممکن اســت 
بازگشت ایران به بازارهای بین المللی را به همراه داشته باشد، 
بعضی از تحلیلگران می گویند چنین اتفاقی، فشــار کاهشــی 
روی قیمت های نفت ایجاد خواهد کرد که عربســتان سعودی 
در تالش برای اجتناب از آن است.با این حال تحلیلگران دیگر 
می گویند بازگشــت ایران به بازارهای نفت ممکن اســت کامال 
روی قیمت ها بی تاثیر باشــد. شــاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، 
وزیر انرژی عربســتان ســعودی اوایل ماه میالدی جاری، در 
اظهاراتی اشاره  کرد اوپک پالس ممکن است در واکنش به دور 
باطل نقدینگی بســیار اندک و نوسان شدید در بازارهای نفت، 
استراتژی رشد تولید خود را معکوس کند. این خبر، قیمت نفت 

برنت را که در پی عمیق شــدن هراس جهانی از احتمال وقوع 
رکود به مرز 1۰۰ دالر نزدیک شده بود، به پایین مرز 1۰۰ دالر 
در هر بشکه برد.همین نگرانی بود که باعث شد اختالف میان 
معامالت کاغذی و بازارهای فیزیکی افزایش پیدا کند که وزیر 
انرژی عربســتان در مصاحبه هفته گذشــته با بلومبرگ، به آن 
اشاره کرده و گفته بود: معامله گران محدود شدن عرضه در بازار 
فیزیکی نفت را نادیده می گیرند. با این حال، بعضی از تحلیلگران 
می گویند که ســعودی ها نســبت به توافق احتمالی ایران که 
بازگشــت این کشــور به بازارهای نفت بین المللی را به دنبال 
خواهد داشت، مضطرب شده اند.روزنامه فایننشال تایمز هفته 
گذشــته با اشــاره به اظهارات تحلیلگران متعدد، گزارش کرده 

بود اشاره شاهزاده عبدالعزیز درباره کاهش تولید، هشداری به 
کاخ ســفید درباره آنچه ممکن اســت در صورت توافق آمریکا 
با ایران، اتفاق بیفتد، بوده اســت. هلیما کرافت از شــرکت "آر 
بی سی کپیتال مارکتس" به فایننشیال تایمز اظهار کرده بود: 
تصور می کنم درســت باشد بگوییم اوایل سال میالدی جاری، 
عربســتان سعودی و ســایر بازیگران منطقه ای مطمئن بودند 
کــه توافــق ایران در آینده نزدیک اتفــاق نخواهد افتاد. اکنون 
که مذاکرات احیا شــده اســت، تصور می کنم آنها به بازار نفت و 
پیامدهای امنیتی گســترده این توافق متمرکز شــده اند.با این 
حال، در خصوص تاثیر امنیتی، شــایان ذکر اســت که بهبودی 

در روابط میان ایران و متحدان سعودی دیده می شود. 

تحلیلگران  پاسخ دادند :

گشت ایران به بازار جهانی روی قیمت  نفت چه تاثیری می گذارد؟ باز

خبر  ویژه

معاون انستیتو تجارت خارجه هند :

نفت بیشترین اهمیت را در تبادالت تجاری 
میان هند و ایران دارد 

معاون انســتیتو تجــارت خارجه هند گفت: 
نفت بیشترین اهمیت را در تبادالت تجاری 
میــان هند و ایران دارد. پروفســور »مانوج 
پانــت«، اســتاد دانشــگاه، تحلیل گر امور 
اقتصادی، نویسنده و معاون انستیتو تجارت 
خارجه هند در پاسخ به اینکه چرا هند با وجود 
توافق چابهار و توافق کریدور شمال-جنوب 
با ایران اخیرا محموله های خود را از ســمت 
پاکستان به افغانستان و از سمت گرجستان به 
روسیه ارسال می کند؟ گفت :بخشی از قضیه 
این اســت که از یک سو ایران با تحریم هایی 
از ســوی جامعه بین المللی روبه رو است. این 
قضیه ســبب می شود که نقل وانتقال پول از 
و به ایران دچار مشــکل هایی شود. بنابراین 
این قضیه خود ســبب می شود که تجارت با 
مشــکل روبه رو شود. یکی دیگر از مشکالت 
روندی اســت که این مســیر به خود گرفته 
است. برای مثال، سازوکار جاده ها در برخی 
مناطــق آنچنان کیفیت مناســبی ندارد که 
بتــوان روی آن ها حســاب کرد. با این همه، 
این کریدور طی ســه ماه گذشــته در جریان 
تحریم های غرب علیه مســکو پس از جنگ 

اوکراین، حجم بیشتری از تجارت میان هند 
و روسیه از طریق ایران را تسهیل کرده است.
نباید از یاد برد که شبکه کریدور حمل ونقل 
بین المللی شمال-جنوب، کوتاه ترین مسیر 
ارتباطی بین روسیه و هند را پیش می کشد. 
بسیاری از کارشناسان معتقدند که این مسیر 
مهم و تاثیرگذار همچنین هزینه حمل و نقل 
بین دو کشــور را حــدود ۳۰ درصد کاهش 
می دهد.بــا ایــن همــه، باید از این مســیر 
بهره برداری بیشــتری کــرد و دو طرف باید 
تالش کنند به ســازوکاری مناســب در این 
زمینه دست یابند. در نهایت، بهبود و توسعه 
این مســیر به ســود همه است و باید در این 
جهت حرکت کرد.  وی  در مورد تبادل اصلی 
تجاری میان ایران و هند در صورت برداشته 
شدن تحریم ها گفت:راستش را بخواهید نفت 
بیشترین اهمیت را در تبادالت تجاری میان 
هند و ایران دارد. پس از سال ها تحریم، برخی 
مســیرهای تجاری با مشکالت جدی روبه رو 
شده است که البته باید روی آن ها کار کرده 
و در صورت عقد مجدد توافق هسته ای، آن ها 

را احیا کرد. 

خ داد؛ طی ۵ماهه نخست امسال ر

 افزایش 2.5 درصدی ظرفیت تولید برق
در نیروگاه های حرارتی

 افزایــش ظرفیــت و آمادگــی تولیــد بــرق 
نیروگاه های حرارتی موجب شــد طی پنج ماهه 
نخســت امسال میزان تولید برق کشور با رشد 
۲.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
از مرز 1۲9 میلیارد کیلووات ســاعت عبور کند 
و در ایــن بــازه زمانی بیــش از 9۲ درصد برق 
موردنیاز کشور توسط واحدهای حرارتی تامین 
شــود.یکی از برنامه هــای وزارت نیرو در دولت 
سیزدهم برای پیشگیری از خاموشی های سال 
گذشته طرح های افزایش توان تولید برق است.

بنابر این گزارش و بر اســاس اعالم وزارت نیرو 
امســال بیش از ۴ هزار مگاوات در طی کمتر از 
یک سال به ظرفیت نیروگاه های حرارتی افزوده 
شــده اســت که این رشــد در بازه زمانی کمتر 
از یک ســال، در چند دهه گذشــته کم سابقه 
بوده است.شــرکت مادرتخصصی تولید نیروی 
برق حرارتی امســال همچنین برای نخستین 
بــار بیش از 9۴ هزار مــگاوات برنامه تعمیرات 
و آماده ســازی نیروگاه های حرارتی را پیش از 
شــروع خردادماه و پیک مصرف برق تابســتان 
به پایان رســاند تا رکورد جدیدی را در زمینه 
تعمیرات نیروگاهی به ثبت برساند.انجام به موقع 

برنامه های تعمیراتی و آماده سازی این واحدها 
موجب شــد تــا ضریب آمادگــی نیروگاه های 
حرارتی کشــور از مرز 98 درصد عبور کرده و 
این واحدها در روزهای اوج مصرف برق کشور با 
تمام ظرفیت خود در حال تولید برق پایدار برای 
مشترکان سراسر کشور باشند.بر اساس آمارهای 
جهانــی بین دو تا پنج درصد نیروگاه ها ممکن 
است در زمان اوج مصرف برق به دلیل حوادث 
پیش بینی نشده دچار خروج اضطراری شوند که 
با فعالیت های انجام شده در فصل تعمیراتی این 
دوره، نرخ خروج اضطراری نیروگاه ها از مرز سه 
درصد عبور نکرد.یکی دیگر از اقدام های وزارت 
نیرو برای توسعه توان تولید برق در کشور انجام 
تعمیرات نیروگاه های برقابی بود.بر همین اساس 
شــرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های 
برق آبی خوزســتان به عنوان متولی نگهداری 
و تعمیــرات تخصصی نیروگاه هــای برق آبی 
خوزســتان به ظرفیت 7 هزار و 1۵۰  مگاوات و 
همچنین متولی بهره برداری و نگهداشــت سد 
و نیروگاه هــای لتیان، کالن، امیرکبیر، طالقان 
)تهــران( درودزن فارس جمعاً به ظرفیت ۳۰۰ 

مگاوات است.
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5بانک و بیمه

ح برق رسانی سرخه  افتتاح 4 طر
در هفته دولت

ســمنان / گروه اســتان هــا: در هفتمین 
روز هفتــه دولت، چهــار طرح عمرانی برق 
رســانی با اعتباری به مبلــغ 1۴ میلیارد و 
۵1۵ میلیون ریال افتتاح شــد.طرح احداث 
شبکه فشارمتوسط هوایی حدفاصل شرکت 
پودر سنگسر تا ورودی روستای صوفی آباد 
با اعتبار ســه میلیارد و 1۶۰ میلیون ریال 
افتتاح شــد.طرح توسعه ســه هزار و ۶7۰ 
متر شــبکه فشارمتوسط هوایی از خروجی 
پســت ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی سرخه 
بــا صرف اعتباری به مبلغ هشــت میلیارد 
و 7۰ میلیــون ریال، بــه عنوان طرح های 
افتتاحی هفته دولت محســوب می شــود.
طــرح بهینه ســازی یک هــزار و 7۰۰ متر 
شــبکه سیمی روســتای امامزاده عبداله و 
تبدیــل آن به کابل خودنگهدار با اعتبار دو 
میلیــارد و چهل میلیــون ریال و همچنین 
طرح احداث شــبکه فشــار متوسط هوایی 
جهــت رینگ فیدر ایج با مبلغ یک میلیارد 
و ۲۵۴ میلیــون ریــال از جمله طرح های 
افتتاحی به شمار می روند.یادآور می شود: 
این طرح ها در مراسم افتتاح همزمان پروژه 
های عمرانی شهرستان سرخه که با حضور 
استاندار سمنان، امام جمعه، فرماندار سرخه 
و جمعی از مســئوالن اســتان و شهرستان 

همراه بود، به بهره برداری رسیدند.

ج: مدیر منطقه 9 شهرداری کر

بهسازی و مناسب سازی 
ج   پیاده روهای منطقه 9 کر

در دست اقدام است
البرز / فاطمه کیاحیرتی 

مدیــر منطقه 9 شــهرداری کرج از آغاز 
عملیــات اجرایــی مرمت، بهســازی و 
مناسب ســازی پیاده روهای ضلع جنوب 
بلوار شهدای دانش آموز حدفاصل میدان 
مادر تا ســه راه معلم به مســاحت حدود 
یــک هزارمتر مربع خبر داد.آرش یگانی 
؛ بابیــان اینکه مناسب ســازی پیاده روها 
در ســطح معابر به عنــوان مراحل اولیه 
ســاماندهی صــورت می پذیــرد، اظهار 
داشــت: روند اجرایی عملیات ساماندهی 
و بهبــود وضعیــت معابر ســطح شــهر 
با اجــرای اقدامــات مرمت، بهســازی 
و مناسب ســازی پیاده روهــا و باهــدف 
ســاماندهی معابر و نهرهای ســطح شهر 
و همچنین زیباســازی فضاهای شهری 
همســو با نیاز شهر و شهروندان در سطح 
معابــر منطقــه صورت خواهــد گرفت.
یگانــی هدف از اجرای این پروژه را ارتقاء 
کیفیت معابر و مناسب ســازی پیاده روها 
به منظور تســهیل در عبور و مرور عابران 
و زیباســازی معابرعنوان کرد.وی اظهار 
کرد: با توجه به اهمیت و ضرورت توجه به 
مسائل عمرانی، باهدف ساماندهی معابر و 
نهرهای سطح شهر و همچنین زیباسازی 
فضاهای شهری، مناسب سازی پیاده روها 
و جداول، در سال جاری با جدیت در حال 
انجام و همچنان ادامه دارد.مدیر منطقه 9 
شهرداری کرج ادامه داد: با توجه به پیش 
بینــی بارندگی های آتی و لزوم هدایت و 
مهار آب های سطحی در راستای تسهیل 
تردد وسایل نقلیه و عابران پیاده، عملیات 
جدول گــذاری، تعویض و اصالح جداول 
مســتهلک ســطح محالت منطقه نیز در 

حال اجرا است.

مشهد / سمیرا رحمتی
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری 
خراســان رضوی گفت: خدمت در بنیاد شــهید و 
امور ایثارگران، خدمت به ارزش های نظام اسالمی 
اســت.حجت االســالم حجت گنابــادی نژاد در 
آیین تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران خراســان رضوی که در حسینیه شهید 
قاســم سلیمانی بهشت رضا)ع( برگزار شد،  ضمن 
ادای احترام به مقام شهدا گفت: شهدا با جانفشانی 
یک مکتب و الگوی فکری برای همه کســانی که 
تصمیم دارند، در راه حق قدم بردارند، ایجاد کردند.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری 
خراسان رضوی به مقام محمود که در قرآن کریم به 
آن تاکید شده، اشاره کرد و گفت: در کنار پیامبران 
و ائمه معصومین، شــهدا نیز به مقام محمود دست 
یافتند، کسانی که در خدمت سازندگی معرفتی و 
معنوی پیشــگام بودند.حجت االسالم والمسلمین 
گنابادی نژاد افزود: بنیاد شــهید و امور ایثارگران با 
بســیاری از ادارات متفاوت است، زیرا این سازمان 
برگرفته از کرامت و عظمت است، منتسب به خون 
شهدا و شهادت است، و خدمت  در این بنیاد مقدس 
یک توفیق بســیار عظیم است، این سازمان یادگار 

امام راحل و امروز پرچمدار فرهنگ ایثار و شهادت 
اســت.وی تاکید کرد: تنفــس، امنیت و آرامش ما 
مرهون خون شهدایی است، که در سنگرها مختلف 
نظامی، علمی و پژوهشــی جانفشانی کردند.وی به 
جایگاه شــهدا در حوزه های مختلف اشــاره کرد و 
گفت: اگر شهدای دفاع مقدس داریم، شهدا مدافع 
حرم، مرزبانی، هســته ای، منا، سالمت و غیر را نیز 
در دیگر عرصه ها داریم، خط سرخ شهادت در همه 
ســنگرها مشاهده می شود، و این شهادت اقتدار و 
عظمت میهن اسالمی را تامین کرده است. معاون 
هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان 

رضــوی افزود: هر خانواده شــهید، جانباز و آزاده، 
مروج فرهنگ ایثار و شــهادت در جامعه هستند و 
با مشــارکت فعال میتوانند این فرهنک متعالی را 
بیــش از پیش ترویــج دهند.وی ادامه داد: خدمت 
گذاری در بنیاد شــهید و امــور ایثارگران خدمت 
گزاری به ارزش های اسالمی است که کارکنان این 
نهاد مقدس باید در این مسیر پیشتاز باشند.گفتنی 
است؛ ســند هویت انقالبی مردم خراسان رضوی، 
پرونــده 17 هــزار و ۳۳۵ شــهید، ۵۰ هزار و 991 
جانباز و ســه هزار و ۳9۵ آزاده اســت که به نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران عزت بخشیدند.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی:

خدمت در بنیاد شهید، خدمت به ارزش های نظام اسالمی است

مدیر کل گمرکات استان اصفهان:

گمرکات استان اصفهان 74 درصد رشد داشته است درآمد 
اصفهان / گروه استان ها: رسول کوهستانی، مدیرکل 
گمرکات استان اصفهان در نشست خبری با اصحاب 
رسانه به مناسبت هفته دولت با اشاره به کشورهای 
هــدف صادرات از طریق گمرکات اصفهان، گفت : ۵ 
کشــور عراق با ۲۰7 میلیون دالر، پاکســتان با 1۰۴ 
میلیون دالر، ترکیه با ۴۵ میلیون دالر، افغانستان ۳۰ 
میلیون دالر و ارمنستان ۲۶ میلیون دالر کشورهایی 
هستند که بیشترین صادرات به آنها ارسال شده است.

وی در ادامــه تصریــح کرد: صادرات این ۵ ماهه در ۵ 

گمرک مهم ما انجام شــده که سهم گمرک اصفهان 
به ارزش ۳۲9 میلیون دالر با سهم ۶۰ درصد،  گمرک 
کاشــان ارزش 1۳۴ میلیون دالر با سهم ۲۵درصد، 
گمرک ذوب آهن با ارزش ۶۰ میلیون دالر با سهم 11 
درصد، گمرک فوالد مبارکه با ارزش ۲1 میلیون دالر 
با سهم ۴ درصد و گمرک فرودگاه با ارزش ۲ میلیون 
دالر با سهم ۰.۵ درصد بوده است. وی افزود: ورودی 
امانات پستی تعداد ۲۳۲ ورودی و ارزش یک میلیارد 
و ۵۳۰ میلیون ریال رشــد و خروجی امانات پســتی 

19۰۵ و ارزش ۴۴ میلیارد و 1۳۵ میلیون ریال بوده 
است. مدیرکل گمرکات استان اصفهان با بیان درآمد 
گمرکات استان اصفهان در یکساله دولت سیزدهم، 
گفت: درآمد 1۴۰۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه 
با مدت مشــابه 7۴ درصد رشــد داشته و در مبارزه با 
قاچاق کاال در ۵ ماه ابتدای امسال 811 فقره به ارزش 
1۲7۶ میلیارد ریال 7 درصد کاهش داشته است. وی 
ادامه داد: اهم دستاوردهای گمرکات استان اصفهان 
در یک ساله دولت سیزدهم تصویب بسته حمایت از 

تولید، صادرات و فعاالن اقتصادی، افتتاح ساختمان 
جدیــد گمرک اختصاصی ذوب آهن، تکمیل پروژه 
محوطه ســازی گمرک اصفهان و افتتاح ساختمان 
یگان حفاظت، اســتقرار شرکت انبارهای عمومی و 
خدمــات گمرکی ایــران در گمرک اصفهان، افتتاح 
ســالن چند منظوره، اقد بهره از ترمینال کانتینری 
در هفته دولت،  تکمیل پروژه محوطه سازی گمرک 
اصفهــان، گمرک تخصصی منســوجات، تخصصی 

صنایع دستی، تخصصی نمایشگاه است.

5  سرپرست شعبه بنیاد مسکن 
بیمه میهن تعیین شد

 با پیشــنهاد سرپرســت 
مدیریت امور شعب، شبکه 
فروش و بازاریابی و تصویب 
مدیرعامل، احمد مالکی به 
عنــوان سرپرســت جدید 
شــعبه بنیاد مسکن منصوب و مشغول به فعالیت 
شد. در مراسمی با حضور رحمت خسروی سرپرست 
مدیریت امور شعب، شبکه فروش و بازاریابی حکم 
سرپرستی شعبه بنیاد مسکن به احمد مالکی ارائه 
گردید. رحمت خســروی در مراسم معارفه احمد 
مالکی ابراز امیدواری کرد که سرپرســت جدید به 
اتفاق همکاران و شبکه فروش متبوع بتواند تعامالت 
با بدنه بنیاد مســکن انقالب اســالمی را تقویت و با 
فعالیت پُررنگ تر مسیر دستیابی به اهداف شرکت 
را هموارتر سازد و در راستای افزایش پورتفوی گام 
های ارزنده ای بردارد و منشاء خدمات مطلوب برای 
بیمه گذاران باشــد. وی گفت باید بتوانیم با بهره 
گیری از ظرفیت های شرکت و توانمندی همکاران 
ساعی و شبکه فروش تعامالت با نهادهای جامعه و 
مجموعــه هــای مرتبط را افزایــش و برنامه های 
راهبردی و تکلیفی را به نحو احسن انجام دهیم تا 
در کنار گسترش فرهنگ بیمه و ایجاد اطمینان و 
امنیــت برای فعالیت های اقتصادی؛ درآمدزایی و 
سودآوری برای مجموعه نیز داشته باشیم و موجبات 

رشد و اعتالی بیمه میهن را فراهم سازیم.

فروش ارز اربعین در 150 شعبه 
منتخب بانک سپه

 شعب منتخب بانک سپه در 
سراســر کشــور از فردا سه 
شنبه هشتم شهریور ماه به 
زائران اربعین حســینی ارز 
اربعین ارائه می کنند. 1۵۰ 
شعبه منتخب بانک سپه در سراسر کشور به منظور 
تسهیل شرایط عزیمت هموطنان به کربالی معلی 
در ایام اربعین حسینی، طبق بخشنامه بانک مرکزی 
و با هماهنگی بازار متشکل ارزی اقدام به فروش ارز  
)به میــزان 1۰۰ دالر( می کننــد. متقاضیان واجد 
شــرایط باالی 18 ســال می توانند برای خرید ارز 
اربعین با همراه داشتن اصل کارت ملی، دارا بودن 
کارت بانکی و شماره تلفن همراه به نام متقاضی و 
ارائه پرینت ثبت نام در سامانه سماح) کد رهگیری 
1۰ رقمی( به شعب منتخب بانک سپه در سراسر 

کشور مراجعه کنند.

اخبار

 هدف گذاری بیمه سرمد 
برای کسب عنوان نوآورترین 

شرکت بیمه کشور

بیمه سرمد، با طراحی و ارائه محصوالت و 
خدمــات نوین بیمه ای، در نظر دارد عنوان 
نوآورترین شــرکت بیمه کشــور را به خود 

اختصاص دهد.
این شــرکت بر اســاس رویکــرد خود در 
بخــش بیمه داری نویــن، اقدام به طراحی 
بیمــه مســتمری و بیمه درمــان انفرادی 
ســرمد، بــه عنوان دو محصــول در بخش 
بیمه های زندگی کرده اســت که به زودی 

به بیمه گذاران ارائه می شود.
در بخــش بیمه های غیرزندگــی نیز این 
شــرکت با طراحی چنــد محصول جدید، 
ســعی در تنوع بخشــی به سبد محصوالت 
بیمــه ای خود دارد. بیمه توشــه بار، بیمه 
حــوادث خانواده، بیمه مســئولیت مدنی 
مدیــران هتل ها و بیمه مســئولیت مدنی 
مدیــران و هیات مدیره ســاختمان های 
مســکونی و تجــاری از جمله محصوالت 
جدید بیمه ســرمد اســت که عملیاتی و به 

بیمه گذاران ارائه شده است.
این شــرکت هم چنین، در راســتای خلق 
محصــوالت نوآورانــه در بخش بیمه های 
زندگی، جلســاتی را به اســاتید و مدرسان 
بین المللــی بیمه زندگی از جمله حســن 
جدیــدی برگــزار کرد کــه تــا بتواند با 
تنوع بخشــی به ســبد محصــوالت خود، 
نوآورترین شــرکت بیمه کشــور را به خود 

اختصاص دهد.

آغاز بکار نمایشگاه رسم تعاون به مناسبت هفته تعاون
نمایشگاه رسم تعاون با حضور مقامات بخش تعاون کشور با حمایت 
بانک توســعه تعاون افتتاح شد.سید کاظم دلخوش اباتری رییس 
فراکســیون تعاون مجلس شــورای اسالمی گفت: نمایشگاه رسم 
تعاون فرصتی برای همفکری و تعامل دست اندر کاران بخش تعاون 
کشــور اســت و فراکسیون تعاون مجلس نیز همواره ارتباط موثر با 

نهادهای تاثیر گذار بخش تعاون برقرار داشته است.
علی اکبر بســطامی عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای 
اســالمی اظهار داشــت: رویداد رسم تعاون در آستانه برنامه هفتم 
توسعه کشور آغاز بکار کرد و بخش تعاون از زیرساخت های قانونی 
متعددی برخوردار اســت و چنانچه در برنامه هفتم توســعه نیاز به 
احکام قانونی برای حمایت از تعاونگران احساس شود، مجلس در 

این زمینه همکاری های الزم را به عمل می آورد.
بسطامی افزود: انجام خدمت صادقانه و ایجاد اشتغال مولد به نفع 
آحاد جامعه از اهداف عالی متولیان تعاون کشور محسوب می شود.

محمود کریمی بیرانوند معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی ضمن تبریــک هفته دولت و هفته 
تعاون گفت: بیشــترین تعامل این معاونت با حوزه معاونت تعاون 
بوده اســت و تعاون به تعبیر مقام معظم رهبری به عنوان چشــمه 
جوشان اشتغال، بهترین مدل برای توسعه اشتغال و مردمی سازی 

اشتغال است.
بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران گفت: رویداد رسم تعاون 
فرصتی برای ارائه جدیدترین دســتاوردهای بخش تعاون اســت ؛ 
فعالیت دولت ســیزدهم فرصتی مغتنم برای اجرایی نمودن سند 
توسعه تعاون است و با اجتماع و همفکری نهادهای تعاون، اهداف 
ابالغــی مقــام معظم رهبری در سیاســت های اصل ۴۴ در بخش 

تعاون محقق می شود.
مهدی مســکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

گفت: نمایشــگاه رســم تعاون با تالش و کوشــش همکاران حوزه 
معاونــت تعاون، بانک توســعه تعاون، صنــدوق ضمانت تعاون و 
اتحادیه های تعاونی و تعاونگران در حال برگزاری است و بسیاری 
از دستاوردهای حوزه تعاون کشور در این نمایشگاه ارائه می گردد 
و عموم مردم با مزیت ها و فرصت های فعالیت اقتصادی در قالب 

تعاونی آشنا می شوند.
افتتاحیه نمایشگاه با حضور محمد شیخ حسینی سرپرست بانک 
توسعه تعاون، سید باقر فتاحی رییس و محمد جعفر ایرانی عضو 
هیات مدیره بانک توسعه تعاون، البرز محمدی مدیر عامل صندوق 
ضمانت ســرمایه گذاری تعاون، غالمحســین حسینی نیا رییس 
ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشــور، علی اکبر ابراهیمی نژاد 
رییس مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و مدیران عامل اتحادیه 
های شرکت های تعاونی برگزار شد و در ادامه برنامه های نمایشگاه 
علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از غرفه های 

نمایشگاه بازدید نمود.
شــایان ذکر اســت این نمایشــگاه طی روزهای هفتم تا سیزدهم 
شهریور ماه از ساعت 1۰ تا 18 در طبقه دوم برج میالد برقرار است 
و غرفه بانک توسعه تعاون نیز آماده معرفی خدمات و محصوالت 

خود به تعاونگران و عموم مردم است.

اخبار

پنجمین »میزگرد پاسخگویی« هفته دولت در بانک دی به منظور 
پاســخگویی به پرســش های کارکنان و مشــتریان با حضور امید 
امانداد رئیس اداره حســابداری مالی، قدرت اله امینی رئیس اداره 
خزانــه و نقدینگــی، مهرآفرین امینی اقــدم رئیس اداره عملیات 
 ارزی و ســید عبدالرضا ســیف مشــاور مدیر عامل در امور بازرسی 

برگزار شد.
در این میزگرد پاسخگویی تلفنی یک ساعته، به سواالت مشتریان 
و کارکنان درباره فعالیت های ارزی بانک، آخرین وضعیت سهام و 

نیز چگونگی فعالیت باجه های بانک دی پاسخ داده شد.
»میزگرد پاسخگویی« بانک دی تا 9 شهریور ماه، مطابق زمان بندی 
اعالم شــده در مرکز ارتباط با مشــتریان دایر خواهد بود. مشتریان 
می توانند از طریق شــماره تلفن ۲89۳۰، ســواالت خود را مطرح و 

پاسخ مناسب را دریافت کنند.
همچنیــن به مناســبت »هفته دولت«، رییس و معاونان شــعب 
 بانک دی در میز خدمت به صورت مســتقیم پاســخگوی مشتریان 

خواهند بود.

 حضور مدیران حوزه های مالی و ارزی بانک دی 
در پنجمین میزگرد پاسخگویی تلفنی  به مناسبت هفته دولت

خبر  ویژه

استانها

آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13  آ
بخش 2 شاهرود

باغزنــدان - یــک اصلــی      برابــر رای شــماره 1416032910001799 مــورخ 1401/05/26 هیــات اول / دوم موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک شــاهرود تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای / خانــم هــادی عامریــان فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 25 صــادره از شــاهرود در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 323/27 
ز گردیــده اســت.   لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو  متــر مربــع قســمتی از پــالک 393 فرعــی از یــک اصلــی واقــع در باغزنــدان بخــش 2 شــاهرود خریــداری از محمــد عامریــان احــدی از ورثــه محمــود عامریــان محــر
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1401/06/9     تاریخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1401/06/24
ک شهرستان شاهرود سرپرست ثبت اسناد و امال

اصفهان / گروه استان ها:  دکتر طباطبایی بالفاصله پس از معارفه و زیارت شهدای گمنام این شهر جدید، از پروژه 
احداث ســاختمان اورژانس بهارســتان بازدید کرد.ساختمان اورژانس شهر بهارستان در زمینی به مساحت ۴۴1 
مترمربع با زیربنای 7۶8 مترمربع و هزینه ای بالغ بر ۲9 میلیارد ریال توســط شــرکت عمران بهارســتان در حال 
ساخت است.ساختمان اورژانس با امکاناتی مانند سالن، اتاق ورزش، اتاق درمان، انباری، اتاق خشکشویی، آشپزخانه، 
سرویس بهداشتی و حمام مجهز می باشد.این پروژه مراحل نهایی احداث را پشت سر می گذارد و ان شاء اهلل با 
تالش بی وقفه شرکت عمران، ساختمان اورژانس بهارستان در آینده بسیار نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

 توسط مدیر عامل 
شرکت عمران شهر بهارستان انجام شد؛

بازدید از پروژه احداث 
ساختمان اورژانس بهارستان

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

برابــر راي شــماره 140160318015000802 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك خمــام تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــاي حمیدرضــا 
مومنــی تــازه آبــادی فرزنــد عبدالــه بــه شــماره شناســنامه 431 صــادره از خمــام درشــش دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه 
بــه مســاحت 464.98  مترمربــع در پــالك 1072 فرعــي از 27 اصلــي مفــروز ومجــزی شــده از پــالک 14 فرعــی از 27 اصلــی 
ز گردیــده اســت. .لــذا  واقــع در خمــام بخــش 5 گیــالن خریــداري از مالــك رســمي آقــای غالمحســن مومنــی تــازه آبــادی محــر
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالكیــت 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 
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــاي م ــورت انقض ــت در ص ــي اس ــد بدیه ــم نماین ــي تقدی قضائ

مالكیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/05/26 ونوبــت دوم:1401/06/09
ک 9564                                                                            محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامال

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید
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آذربایجان شرقی دستور داد؛ دادستان مرکز استان 

لزوم تسریع در رفع نواقص خودروهای موجود در پارکینگ ایران خودرو
تبریز / مریم عبدالعلی زاده 

دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی 
گفت: باید در ســریع ترین زمان نسبت 
به تامیــن قطعات و رفع نواقصات اقدام 
شــود تا در آینده خودروهای تولید شده 
به بازار عرضه و در اختیار مشتریان قرار 
گیرد.بابک محبوب علیلو به همراه رئیس 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
آذربایجان شــرقی به صورت ســرزده از 
واحد تولیدی ایران خودرو تبریز بازدید 
و در جریان وضعیت تولید و مشکالت و 
موانــع موجود قرار گرفت.در این بازدید 
بابــک محبــوب علیلو بــا تاکید بر لزوم 
تســریع در روند شماره گذاری خودرو و 
ارتقای کیفیت محصوالت اظهار کرد: از 
هر اقدامی برای جلب رضایت مشتریان، 
بویــژه ارتقا میزان کیفیت محصوالت در 
مراحــل مختلف خط تولید دریغ نکنید.

وی با اشــاره به اهمیــت رعایت حقوق 

مصرف کنندگان، گفت: افزایش مراحل 
تعیین کیفیت محصوالت خودرو در این 
مجموعه از دو مرحله به ســه مرحله در 
خور توجه است.دادســتان مرکز استان 
آذربایجان شرقی با اشاره به ماندن برخی 
خودروها در پارکینگ به بهانه نواقصات و 
نبــود قطعات مورد نیاز، تاکید کرد: باید 
در ســریع ترین زمان نســبت به تامین 
قطعات و رفع نواقصات اقدام شــود تا در 
آینــده خودرویی به بهانه نقص قطعه یا 
قطعات در پارکینگ دپو نشــود.در این 
بازدید سرزده که به منظور بررسی روند 
تحویل محصوالت خودرو به مشــتریان 
انجام شد، عالوه بر سرکشی به پارکینگ 
سایت ایران خودروی تبریز و خط تولید، 
موضوع پالک گذاری خودروها نیز مطرح 
شــد که در این زمینه بــا تماس تلفنی 
دادستان تبریز با مسئوالن مربوطه مقرر 
شد بخشی از این فرآیند تسریع پیدا کند.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مشهد:

 56 پروژه در مشهد 
 همزمان با هفته دولت افتتاح  

و کلنگ زنی می شود
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب مشــهد از 
افتتــاح و کلنــگ زنی ۵۶ پروژه آب و فاضالب 
در شهرمشهد و روستاهای تحت پوشش جمعا 
بــه مبلــغ ۴ هزار و 77۰ میلیارد ریال در هفته 
دولت خبر داد . حسین اسماعیلیان با اعالم این 
مطلب اظهار کرد: حفر و تجهیز 19 حلقه چاه 
با ظرفیت آبدهی ۳78 لیتر بر ثانیه، بازســازی 
و بهسازی مخزن ۳۰ هزار متر مکعبی ، اصالح 
و بازســازی خطوط و شبکه توزیع به طول ۳9 
کیلومتر و نیز توسعه و تکمیل خطوط آبرسانی 
بــه طــول 8 کیلومتر با هزینه اجرایی ۲ هزار و 
۳۵ میلیارد ریال از پروژه های آبرســانی سطح 
شهرســتان مشــهد می باشد. وی در خصوص 
پروژه های افتتاحی و کلنگ زنی در روستاهای 
تحت پوشــش این شرکت افزود: طرح احداث 
مخازن با ظرفیت 1 هزار و ۵۰۰ متر مکعب در 
روستاهای شــیرحصار، خلق آباد، معین آباد، 
عبــاس آبــاد، کمینگران، پری آباد و فتح آباد و 
.... بــا جمعیتی بالــغ بر ۶ هزار نفر، اجرای ۳۰ 
کیلومتــر خط انتقال کنه بیســت به خیرآباد، 
آبرســانی به روســتاهای نجم آباد، کشــف و 
شــیرحصار و... با جمعیتی حدود 18 هزار نفر 
از پــروژه هــای قابل افتتــاح در هفته دولت با 
هزینه 1 هزار و ۴9۰ میلیارد ریال می باشــد.
اســماعیلیان با اشــاره به اقدامات مثبت انجام 
شــده در سطح روستاها خاطرنشان کرد: طی 
یک سال اخیر اقدامات خوبی در حوزه تامین آب 
روســتایی، علیرغم خشکسالی و کاهش منابع 
آبی، صورت گرفته اســت؛ به نحوی که تعداد 
روســتاهای با شرایط تنش آبی از 1۴۰ روستا 
به حدود 9۵ روستا کاهش پیدا کرده است .وی 
گفت: براساس سیاست محرومیت زدایی دولت، 
اقدامات تکمیلی خوبی نیز برای حاشــیه شهر 
مشهد صورت گرفته و روی این حوزه متمرکز 
شــده ایم؛ امیدواریم با بهره مندی از پروژه های 
یاد شــده، بخش قابل توجهی از مشکالت 9۵ 
روستا نیز مرتفع شود. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب مشــهد در خصوص افتتاح پروژه های 
فاضــالب طی این هفته نیز خاطرنشــان کرد: 
اجرای شــبکه جمع آوری فاضالب بخشــی از 
محدوده شــهرک شهید رجایی و طبرسی حد 
فاصل جاده گاز تا پنجتن و نیز اجرای شــبکه 
جمع آوری و نصب انشعابات فاضالب در سطح 
شهر مشهد )عصمتیه، قدس و آزادگان، ثامن، 
گلشــاد، شهرک شــیرین، طبرسی، کشاورز، 
حجــت و...( با هزینه 1 میلیارد و ۲۲۰ میلیون 
ریال به طول ۲۶/۵ کیلومتر و نصب 8 هزار فقره 
انشعاب برای ۲8 هزار نفر جمعیت تحت پوشش 
از پروژه های انجام شده در حوزه فاضالب شهر 

مشهد مقدس می باشد. 

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان:

 همکاری مشترکان عامل مهمی 
 در گذر از پیک بار تابستان 

محسوب می شود
ســمنان / گروه اســتان ها: مدیرعامل شرکت 
توزیع برق اســتان سمنان بیان کرد: همراهی 
و همکاری مشــترکان، عامل مهم و اثرگذاری 
برای عبور موفق از پیک بار تابســتان اســت.
ســید محمد حســینی نــژاد در بخش همراه 
با دولتمردان ســیمای مرکز ســمنان، ضمن 
قدردانی از همکاری شایســته مشــترکان برق 
اســتان برای گــذر از اوج بار تابســتان گفت: 
مدیریــت مصرف کم مصرف کردن نیســت، 
بلکــه اســتفاده به جا ، به انــدازه و به موقع از 
انرژی الکتریکی اســت و موضوع صرفه جویی 
و مدیریــت مصــرف برق شــامل زمان و مکان 
خاصی نیست، بلکه در تمامی برهه ها می باید 
این مهم رعایت شــود.وی با اشــاره به این که 
مجموع پروژه های قابل افتتاح این شرکت در 
هفته دولت امسال در پنج عنوان است افزود: 1۵ 
پروژه توسعه و احداث شبکه، 1۶ پروژه اصالح و 
بهینه ســازی خطوط برق رسانی، هشت پروژه 
تامین برق متقاضیان جدید شهری و روستایی، 
شــش پروژه افزایش قابلیت اطمینان شبکه و 
دو پروژه هوشمندســازی شــبکه و تجهیزات 
الکتریکی است که برای این ۴7 پروژه عمرانی، 
۴88 میلیارد و ۲۰1 میلیون ریال اعتبار سرمایه 
گذاری شــده اســت.وی همچنین به ارائه سه 
خدمت رایگان از دوم تا هشتم شهریور ماه سال 
جاری اشاره کرد و یادآور شد: تغییر نام انشعاب 
برق خانگی تک فاز، جابه جایی انشــعاب برق 
خانگی تک فاز و تســت و بازرســی لوازم اندازه 
گیری اشــعاب برق خانگی تکفاز، در زمره ی 
این ســه خدمت اســت و مشترکان برق استان 
می توانند از طریق نصب اپلیکیشن برق من بر 
روی گوشــی تلفن همراه خود، بدون پرداخت 

هزینه این خدمات را اخذ نمایند.

 همزمان با سومین روز 
از هفته دولت صورت گرفت؛

دیدار صمیمانه رئیس 
مخابرات شهرستان کردکوی 

با کارکنان 
گلســتان / گــروه اســتان هــا: همزمان 
بــا ســومین روز از هفتــه دولــت رئیس 
مخابرات شهرستان کردکوی، با کارکنان 
این مجموعه دیدار کرد.در سومین روز از 
هفته دولت و به پاس قدردانی از خدمات 
ارزنده کارکنان اداره مخابرات شهرستان 
کردکــوی ، مهنــدس صابری در دیداری 
صمیمانــه در محــل کار کارکنان حضور 
یافت. وی با اشــاره به اینکه ارائه خدمت 
مناســب توســط کارکنان تاثیز بسزایی 
در رضایتمنــدی مشــترکان و توســعه 
مخابرات خواهد داشت بر ایجاد همدلی و 
همفکری بیشتر درپیشبرد اهداف تاکید 
کرد . ریاســت اداره مخابرات شهرســتان 
کردکوی با قدردانی از زحمات و تالشهای 
مجموعه مخابرات شهرســتان کردکوی 
بمناســبت هفته دولت و ایام گرامیداشت 
خدمتگــزاری به مردم ، آنرا مایه مباهات 
دانســت و گفت : فرصت خدمتگزاری را 
غنیمت دانسته و از آن بهترین بهره مندی 

را باید داشت .

 رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان کردکوی:

حریق در جنگل چهارکوه 
کردکوی اطفا شد

گلســتان / گروه اســتان ها: رییس منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان کردکوی 
از اطفای حریق در جنگل های سوزنی برگ 
منطقه چهارکوه این شهرســتان خبر داد.

امین کیا گفت: حوالی ســاعت 1۴ امروز 
آتش ســوزی در منطقه جنگلی چهارکوه 
در روســتای والغــوز کردکــوی رویت 
شــد.او افزود: حــدود ۴۰ نفر از نیرو های 
یــگان حفاظــت شهرســتان کردکوی 
همــراه با نیرو های آتش نشــانی و مردم 
در محــل حریق حاضر شــدند و اقدام به 
مهار آتش ســوزی کردنداو گفت: دقایقی 
پیش این آتش سوزی مهار و اطفا شد.کیا 
گفت: درختان جنگل های چهارکوه عمدتا 
از نوع سوزنی برگ هستند، اما امروز بیشتر 
بوته های تمشک طعمه حریق شد.او افزود: 
کارشناسان در حال بررسی خسارت وارد 
شده هستند، اما پیش بینی می شود حدود 
دو تا ســه هکتار از این جنگل ها در آتش 
سوخته اســت.کیا گفت: بررسی ها نشان 
می دهد ســهل انگاری عامل انسانی دلیل 
ایــن آتش ســوزی بوده اســت و از مردم 
می خواهیــم حتما بعد از روشــن کردن 
آتش نســبت به خاموش کردن آن اقدام 
کنند.جنگل های ســوزنی برگ چهارکوه 

کردکوی ظهر امروز دچار حریق شد

معاون خدمات شهری و محیط زیست 
شهرداری رشت عنوان کرد؛ 

 آغاز عملیات اجرایی الیروبی
  2 رودخانه گوهر رود 

و زرجوب 
گیالن/ گروه اســتان ها: محمد باقر بشــر 
دانــش معاون خدمات شــهری و محیط 
زیســت شــهرداری در جلســه ای که به 
ریاســت سرپرست شــهرداری رشت و با 
حضــور معاونین، مدیــران و نمایندگان 
شــرکت تی تــی اس برگزار شــد اظهار 
داشت: اقدامات شهرداری رشت در حوزه 
مدیریت پســماند به شــکل تدریجی و با 
اســتفاده از اعتبــارات ملی در حال انجام 
بوده و شهرداری رشت در این راستا از هیچ 
تالشــی در سرعت بخشی به روند اجرای 
اقدامات مضایقه نکرده و نمی کند.معاون 
خدمات شهری و محیط زیست شهرداری 
رشــت اضافه کرد: در بحث رودخانه های 
گوهــررود و زرجوب رشــت تنها در یک 
مقطع و با منابع داخلی ۳۰۰ میلیارد ریالی 
حدوداً یک کیلومتر عملیات الیروبی انجام 
شــد و با توجه به انتخاب پیمانکار جدید 
به عنوان برنده مناقصه، حدوداً یک هفته 
دیگــر عملیات اجرایی فاز بعدی الیروبی 
دو رودخانــه گوهــر رود و زرجــوب آغاز 
می شود.بشــر دانش در خصوص احداث 
ابنیه و سوله های جدید کارخانه کود آلی 
هم مواردی را تشریح کرد و افزود: قرارداد 
متمم تکمیلی سوله های a و b منعقد شده 
و در حال اجرا است همچنین برای احداث 
سالن c هم برنده مناقصه مشخص و فرآیند 
تجهیز کارگاه و عملیات اجرایی پروژه هم 
آغاز شده اســت.وی در خصوص احداث 
خطــوط ۳ و ۴ کارخانــه کود آلی گیالن 
هم ابراز داشــت: در حال حاضر و با توجه 
به ســرعت عملیات اجرایی پروژه، تقریبا 
1۰ درصــد از کار باقی مانده که حدود دو 
تا سه هفته دیگر توسط پیمانکار مربوطه 

پروژه مورد نظر به اتمام می رسد. 

استانها 6

ج خبر داد؛ سرپرست شهرداری کر
ج کر گرداندن هویت باغ شهری به  تمرکز شهرداری بر باز

البرز /  اکبر حیدری 
سرپرست شهرداری کرج با اشاره به ضرورت تمرکز بر طراحی و اجرای 
پارک های موضوعی گفت: در پارک هایی مثل مادر و کودک می توان 
از پتانســیل دفاتر بین المللی هم اســتفاده کرد تا شرایط ارائه خدمات 
ویژه به شهروندان در این فضاها فراهم شود.منوچهر غفاری در بازدید 
از سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج که با حضور جواد 
چپردار عضو شــورای شــهر و برخی مدیران شهری برگزار شد، اظهار 
کرد: سازمان سیما، منظر و فضای سبز یکی از مهمترین سازمان های 
شهرداری کرج است.وی افزود:  طی سال های گذشته اتفاقات خوبی 
در این ســازمان افتاده و بخش عمده ای از این روند مرهون ســرمایه 
انسانی متخصص و متعهدی است که در این مجموعه مشغول به کار 
هستند.غفاری با بیان اینکه طی سال های اخیر جهش قابل توجهی در 
حوزه فضای سبز کرج اتفاق افتاده، توضیح داد: مهمترین مراکز علمی 
کشاورزی کشور در استان البرز واقع شده و کرج به نوعی به عنوان قطب 
کشــاورزی شــناخته می شود.وی با بیان اینکه کرج در گذشته هویت 
باغشهری داشته، توضیح داد: کرج در دهه های نه چندان دور با باغات 
و زمین های کشــاورزی پربارش شــناخته و شهره شده بود.سرپرست 
شهرداری کرج اضافه کرد: به واسطه پتانسیل هایی که در کرج وجود 

دارد، انتظار ما برای بازگرداندن هویت باغشــهری به این کالنشــهر بی 
مورد نیست.وی گفت: از سازمان سیما و منظر انتظار می رود بیش از 
گذشته برای توسعه، حفظ و نگهداری فضای سبز شهری تالش کند 

و در اقدامات خود خالقیت و نوآوری را فراموش نکند.

از تغییر نترسیم
غفاری با اشاره به بحران تامین آب در کشور از جمله کرج اظهار کرد: برای 
توسعه فضای سبز استفاده از پوشش گیاهی کم آب بر و متناسب با اقلیم 
منطقه ضروری به نظر می رسدو متاسفانه طی سال های گذشته در این 
خصوص به خوبی عمل نشده است.وی ابراز کرج در شرایط آبی موجود 
کاشت چمن به هیچ وجه وجیه ندارد، گفت: باید علت تغییرات پوشش 
گیاهی در گوشه و کنار شهر به مردم توضیح داده شود تا شهروندان بدانند 
که مثال اگر چمن محدوده ای برداشته و به جای آن نوع دیگری از پوشش 
گیاهی کاشته می شود، علتی جز صرفه جویی در منابع آبی ندارد و قطعا 

شهروندان هم با این کار همدل و همراه خواهند بود.

کز علمی برای توسعه فضای سبز  ضرورت استفاده از توان مرا
سرپرست شهرداری کرج اضافه کرد: برای توسعه فضای سبز شهری 

نیاز اســت از دانش مراکز علمی فعال در اســتان اســتفاده کنیم تا 
بتوانیم با استفاده از نظر متخصصان از بهترین گونه ها برای تبدیل 
کرج به شهری سبز استفاده کنیم.این مسئول در ادامه با تاکید بر 
ضرورت کاشت درختان مثمر ابراز کرد: باید رویکرد سازمان سیما 
و منظر به ســمت کاشــت بیشتر درختان مثمری که با اقلیم کرج 
هماهنگ هستند تغییر کند و هر چند طی دو سال اخیر اقداماتی 
در ایــن خصــوص صورت گرفته ولی تا رســیدن به نقطه مطلوب 
فاصلــه زیادی داریم.وی در بخــش دیگری از صحبت های خود با 
تاکید بر اینکه نیروی انســانی مهمترین ســرمایه سازمان سیما و 
منظر است، گفت: باید از تجربه و تخصص نیروهای متخصص این 
ســازمان استفاده شــود چون در صورت گوشه نشینی آنها اهداف 

پیش بینی شده محقق نخواهد شد.

کید بر تسریع در روند تکمیل پارک های محله ای  تا
سرپرست شهرداری کرج با اشاره به هدفگذاری برای ایجاد ۳۰ پارک 
محله ای در گوشه و کنار شهر ابراز کرد: متاسفانه تا حدی از زمانبندی 
صــورت گرفتــه برای افتتاح این فضاها عقــب مانده ایم و امیدواریم با 

تالش بیشتر شاهد بهره برداری تعدادی از آنها تا پایان سال باشیم.

 اردبیل / گروه اســتان ها: مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 
اردبیل گفت: امسال همزمان با هفته دولت ۵۴ پروژه عمرانی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان اردبیل به بهره برداری رسید.مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان اردبیل با بیان اینکه همزمان با هفته دولت ۵۴ پروژه 
عمرانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل به بهره برداری رسید، 
اظهار کرد: بیشتر این پروژه ها در قالب عملیات زیرسازی و آسفالت معابر 
عمومی ۳۶ روستا در سطح استان اردبیل به مساحت بیش از 18۰ هزار 
مترمربع از محل اعتبارات ملی، استانی، اجرا شده است افزود: این پروژه ها 
با مشــارکت دهیاری ها در روســتاهای استان به پایان رسیده و در طول 

هفته با حضور مسئوالن استانی و شهرستانی در اختیار اهالی قرار گرفت.
فرهاد سبحانی خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته با 
ادامه روند آســفالت ریزی در روســتاهای استان اردبیل تا پایان سال این 
عدد به بیش از ۶۰۰ هزار متر مربع خواهد رسید که نسبت به سال های 
گذشته افزایش چشمگیری خواهد داشت.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان اردبیل افزود: احداث مسکن محرومین نیز تمامی ۳ هزار 
واحد سهمیه استان اردبیل با اعتباری بالغ بر 9۰۰ میلیارد ریال به بهره 
برداری کامل رســیده و در ادامه این روند طی تفاهم نامه بنیاد مســکن 
انقالب اسالمی با بنیاد مستضعفان از مجموع ۶9۵ سهمیه ابالغی استان 

اردبیل ۲1۰ واحد مسکونی آماده بهره برداری می باشد.سبحانی در ادامه 
از شروع عملیات اجرایی ساخت ۲ هزار واحد مسکونی تحت عنوان پروژه 
نهضت ملی مسکن در استان اردبیل با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان خبر داد و خاطرنشان کرد: با حل مشکالت مربوط به تأمین 
زمین در سطح استان سرعت پیشرفت این پروژه به مقدار قابل توجهی 
افزایش یافته است.وی یادآور شد: طی یک سال گذشته و از شروع دولت 
سیزدهم تهیه طرح هادی و بازنگری 178 روستا و تهیه طرح گردشگری 
در ۵ روستا مجموعاً با اعتباری بالغ بر 17۵ میلیارد تومان به اتمام رسیده 

و در اختیار مراجع ذیربط قرار گرفته است.

مدیر کل بنیاد مسکن استان اردبیل خبر داد؛

افتتاح 54 پروژه عمرانی بنیاد مسکن به مناسبت هفته دولت

خبر  ویژه

کنون؛ از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا

گیالن به بهره برداری رسیده است گازرسانی در استان  ح  79 طر
گیالن / گروه استان ها: از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون، 
79 طرح گازرسانی در سراسر استان گیالن به بهره برداری رسیده 
است.عیســی جمال نیکویی، مدیرعامل شــرکت گاز استان گیالن 
با بیان این خبر، اظهار داشــت: مجموع هزینه اجرای این پروژه ها 
در حوزه های خانگی، تجاری و صنعتی بیش از ۲۴۳ میلیارد ریال 
اســت.وی درخصوص گازرســانی به روستاهای استان در یک سال 
گذشــته، گفت: از ابتدای مرداد ماه 1۴۰۰ تاکنون، 1۴ روســتای 
صعــب العبــور و کوهســتانی با جمعیت یک هــزار و ۵۶۶ خانوار، 
بهره منــد از گاز طبیعی شــده اند.جمال نیکویی با بیان این که این 

روستاها در ۵ شهرستان آستارا، تالش، املش، رودبار و شفت قرار 
دارند، گفت: در همین راســتا بیش از ۴۰ هزار مشــترک جدید نیز 
طی یک سال گذشته جذب شدند که برای تحقق این مهم، حدود 
۳۲۶ کیلومتر شبکه گاز اجرا و بیش از 1۳ هزار انشعاب گاز نصب 
شده است.وی با اشاره به نگاه ویژه دولت سیزدهم به امر رونق تولید، 
گفت: در یک سال گذشته به ۶۵ واحد صنعتی و تولیدی در گیالن 
گازرســانی شــده است.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با بیان 
این که این طرح های صنعتی در 11 شهرستان استان انجام شده، 
گفت: حجم جایگزینی ســوخت در این طرح ها، مجموعاً بیش از 

۳۴ هزار مترمکعب بر ساعت است.جمال نیکویی در خاتمه، گفت: 
این شــرکت هم اکنون به پایان عملیات توســعه ای خود نزدیک 
شده و به همین علت هدف مهم دیگری را در دستور کار خود قرار 
داده و آن اجــرای پــروژه های کیفی متنوع در جهت ارائه خدمات 
پایدار و افزایش رضایتمندی مشترکین است که ازجمله، می توان 
به طرح قرائت برخط صورتحساب گاز، سامانه مکانیزه پاسخگویی به 
شکایات، نرم افزار موبایلی خدمات الکترونیک گاز، اجرای سیستم 
مرکز پیام و اتفاقات متمرکز و سیســتم قرائت از راه دور ایســتگاه 

ها اشاره کرد.

ســمنان / گروه اســتان ها: مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای اســتان سمنان گفت: ۲۰ طرح مربوط به این 
شــرکت با اعتبار یکهزار و ۲۳۶ میلیارد ریال به مناســبت هفته دولت در اســتان به بهره برداری می رســد.

مجید وفایی  در نشســت خبری با اصحاب رســانه به مناســبت هفته دولت بیان کرد: افزایش ظرفیت پست 
۶۳.۲۰  کیلوولت جنت آباد در گرمســار با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال، احداث پســت ســیار ۶۳.۲۰ کیلوولت 
شهرک صنعتی شاهرود با اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال از جمله طرح های آماده افتتاح شرکت برق منطقه ای 
استان سمنان به مناسبت هفته دولت  1۴۰1 است.مجید وفایی ادامه داد: احداث فیدر ورودی و دی جی 
در پست های آرادان و شهید احمدی برای ارتباط با نیروگاه های تولید پراکنده منطقه با اعتبار ۲۰۰ میلیارد 
ریال از دیگر طرح های آماده بهره برداری به مناسبت هفته دولت در استان سمنان است.وی افزود: ارتقای 
امنیت فیزیکی اطراف پست ۶۳ کیلوولت با اعتبار 9 میلیارد و 1۳۲ میلیون ریال در سمنان و  ایمن سازی 
پست ۶۳ کیلوولت  مهماندوست دامغان با اعتبار 1۴ میلیارد و ۵77 میلیون ریال از دیگر طرح های آماده 
افتتاح برق منطقه ای اســتان ســمنان در هفته دولت اســت.مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای استان بیان 
کرد: چهار طرح از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان سمنان با پیشرفت فیزیکی نزدیک به 9۰ درصد 

و با هزینه کرد چهارهزار و 7۳۳ میلیارد ریال در دست اجرا است.
احداث واحد سوم نیروگاه سمنان نیازمند یکهزار و 200 میلیون اعتبار است

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق شاهرود بیان کرد: تولید ۳۵ هزار مگاوات برق در دولت سیزدهم 
هدفگذاری شده که از این میزان تولید 1۵ هزارمگاوات با مشارکت بخش خصوصی و دولتی، 1۰ هزار 
مگاوات با مشــارکت صنعت و 1۰ هزارمگاوات در بخش انرژی های تجدیدپذیر اســت.مجید فخاریان 
ادامه داد: سهم استان سمنان در تولید برق بخش خصوصی و دولتی 18۳ مگاوات، بخش صنایع ۶۰ 
مگاوات و بخش انرژی های تجدیدپذیر ۴۶ مگاوات است.وی افزود: احداث واحد سوم نیروگاه سمنان 
نیازمند 1۲ هزار میلیارد ریال اعتبار اســت.به مناســبت شــهادت دو یار دیرین امام )ره( و انقالب و 
دو اســوه علم و تقوا در هشــتم شــهریور ســال 1۳۶۰، شهید محمد علی رجایی، رئیس جمهور و شهید 
محمد جواد باهنر، نخست وزیر که نمونه ای از دولتمردان مردمی بودند و نیز به منظور آشنایی مردم 
با فعالیت ها و بیان اهداف و برنامه های آینده دولت، هفته ای به نام هفته دولت نامگذاری شده است 

که از دوم تا هشــتم شهریور است.

ح عمرانی برق منطقه ای استان سمنان همزمان با هفته دولت بهره برداری از 20 طر
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کوتاه از جامعه

 بیمارستان خالی از پزشک چه ارزشی دارد؟

کمبود پزشک؛ دردی کهنه در مناطق محروم
  مظاهر گودرزی / گروه جامعه 

افزایش ظرفیت رشــته های علوم پزشکی 
موضوعــی اســت کــه این روزهــا بیش 
از هــر زمــان دیگری اهمیــت یافته و از 
زوایــای مختلف مــورد بحث و تبادل نظر 
قــرار می گیرد. به باور برخی کارشناســان 
در شــرایطی که کشــور با کمبود پزشک 
مواجه اســت، پذیرش اندک دانشــجو در 
رشــته پزشــکی فاقد مبنای منطقی بوده 
و باید در این سیاســت تجدید نظر شــود. 
از ســوی دیگر برخی صاحبنظران بر این 
باورند که مشــکل اصلــی در نحوه توزیع 
پزشکان خصوصا در مناطق محروم نهفته 
اســت و ابتدا باید تدبیــری برای این نا به 
سامانی اندیشیده شود. بهرحال این روزها 
گزاره هــای زیادی درباره کمبود پزشــک 
شنیده می شود، محمد رئیس زاده، رئیس 
نظام پزشکی در این باره  گفته است: »روزی 
مجبور خواهیم شــد بیماران را برای مداوا 
به خارج از کشــور بفرستیم«. و سید موید 
علویان رئیس نظام پزشــکی تهران در این 
باره بیان کرده اســت که »با این روند که 
پیــش می رویم، باید بــه مردم بگوییم که 
در آینده بیمار نشــوند«. اما چرا باید این 
روزها را برای کشــور انتظار داشت؟ قاسم 
جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در دولت دوازدهم 
درباره آینده نگران کننده کمبود پزشــک 
در کشــور، می گوید: » تــا زمانی که نظام 
پرداخت به کادر درمان درســت نشــود، 
انگیزه ای برای ورود به این رشــته ها وجود 

ندارد«.

کمبود پزشک یا بی عدالتی در توزیع 
پزشک؟

به نظر این متخصص خون و سرطان آن چه 
در وضعیت فعلی سبب شده کمبود پزشک 
احســاس شــود، نظام غلــط توزیع منابع 
انسانی است؛ او که معتقد است در این باره 
بی عدالتــی وجود دارد، می گوید: »همین 
مســئله باعث شــده دسترسی به پزشک 
متخصــص در مناطق محروم کم شــود«. 
جــان بابایی می گوید: »مشــکل کمبود 
پزشک از سال های قبل از انقالب هم بود، 

آن زمان هم نیمی از پزشک های متخصص 
کشور در تهران فعالیت می کردند. بنابراین 
مشــکل اصلی صرفاً تعداد پزشکان نیست، 
بلکه مشــکل عدم عدالت در توزیع نیروی 
انســانی و دسترســی مــردم به پزشــک 

متخصص است«.

چرا پزشکان عالقه دارند در تهران 
خدمت کنند؟

دسترسی به پزشک در همه استان و شهرها 
یکســان نیست، در شهرهای بزرگی مانند 
تهران کمبود پزشک کمتر به چشم می آید، 
اما این مردم مناطق محروم هستند که برای 
معالجــه و درمان راهی مراکز اســتان ها و 
در مــواردی راهــی پایتخت می شــوند، 
این وضعیت را می شــود در مشاهده های 
میدانی در بیمارســتان های تهران متوجه 
شد. جان بابایی با تمرکز روی این وضعیت 
معتقد اســت بیمه ها باید هزینه ماندگاری 
پزشــک در مناطــق محــروم را پرداخت 
کننــد. وی مــی گوید: »چیزی که ما بارها 
خواســته بودیم اما متاسفانه انجام نشد و 
به نظرم شورای عالی بیمه باید روزی آن را 
انجام بدهد، پرداخت هزینه های ماندگاری 
پزشــک است. تا زمانی که پزشک احساس 
کند در شــهرهایی مانند تهران، اصفهان و 

شیراز درآمد بیشتری دارد حاضر نمی شود 
در شــهر محــروم زندگی کنــد«. او ادامه 
می دهد: »مشــکل اصلی ما این اســت که 
بیمه ها به یک خدمت پزشکی در شهرهای 
برخــوردار همان قدر پــول می دهد که در 
شــهرهای محروم پول پرداخت می کنند؛ 
نمی شــود پزشــکی طبابت در شهرهای 
محــروم را با تمام هزینه های رفت و آمد و 
مشکالت قبول کند بعد پرداختی بیمه به 
این پزشــک برابر با کسی باشد که در یک 
بیمارســتان در مرکز استان کار می کند«. 
معاون سابق درمان وزارت بهداشت یادآور 
می شــود: »تا زمانــی که نظام پرداخت به 
پرستار و پزشک بر اساس میزان محرومیت 
منطقه واقعی نشــود هر مقدار پزشــک و 
پرســتار تربیت کنیم باز هم توزیع نیروی 

انسانی به خوبی انجام نمی شود«.

لزوم افزایش تعرفه خدمات درمانی در 
مناطق محروم

»اگر پزشــکان موظفی حضور در مناطق 
محــروم دارنــد اما بعد از پایــان دوره به 
ســرعت از آن مناطق خارج می شــوند«، 
جان بابایــی با بیان ایــن جمله می گوید: 
»پزشــک و پرســتار را نمی شود به زور به 
مناطق محروم فرســتاد، ممکن است در 

دوره تعهــد بــه زور بفرســتند اما در دراز 
مدت ایــن نیروهای انســانی نمی توانند 
آن جــا بماننــد، یکی از مشــکالت جدی 
مناطق محروم ناپایداری پزشــکان برای 
ماندن در آن مناطق اســت، پزشــکان به 
ســرعت از مناطق محــروم برمی گردند 
چراکه احســاس می کنند آن یکسالی که 
آن جا هســتند ضرر کرده اند؛ تا زمانی که 
شورای عالی بیمه و بیمه ها بر اساس میزان 
ســختی کار، سختی شرایط آب و هوایی، 
ســختی عدم دسترسی به شرایط رفاهی 
خدمات پزشکی را گران تر نخرند پزشکان 
و پرســتاران بــرای کار در ایــن مناطق 
انگیــزه ای ندارنــد، در این وضعیت حتی 
اگر افزایش نیروی انســانی سه برابر شود 
شرایط عدم دسترسی به پزشک متخصص 
در مناطق محروم تغییر نخواهد کرد«. این 
فوق تخصص خون و سرطان ادامه می دهد: 
»نا برابری در توزیع نیروی انسانی یک گره 
دارد و گره آن تعرفه است، تعرفه دریافت 
خدمــات در مناطق محروم باید بیشــتر 
شــود اما نه از جیــب مردم، بلکه از جیب 
بیمه ها باید پرداخت شود، به نظرم بیمه ها 
منابــع کافــی برای انجام این کار را دارند. 
وقتــی قیمت خدمــت در مناطق محروم 
افزایش پیدا کند خود پزشکان و پرستاران 

تمایــل پیدا می کنند آن جا خدمت کنند، 
در این شــرایط پزشــک جوانــی که تازه 
فارغ التحصیل شــده و بــرای اول زندگی 
نیاز به درآمد بیشتری دارد حاضر می شود 
به طــور مثال ۵ الی 1۰ ســال در منطقه 
محروم خدمت کند«. او در پایان گفت: »ما 
باید روی نیروهای انسانی سرمایه گذاری 
کنیم، بدون تعارف در 8 ســال گذشــته 
خیلــی به تخت های بیمارســتانی اضافه 
شــد، اما وقتی نیروی انسانی حاضر نباشد 
بماند چه فایده ای دارد، بیمارستان خالی 
از پزشک چه ارزشی دارد، تا زمانی که نظام 
پرداخت درست نشود مشکالت دسترسی 

به پزشک وجود دارد«.

کمبود پزشک در مناطق محروم کامًال 
حس می شود

دکتر یحیی ابراهیمی، عضو کمیســیون 
بهداشــت و درمان مجلــس چندی قبل 
درباره وضعیت موجود آموزش پزشــکی 
در کشور گفت: در حال حاضر ساالنه حدود 
یازده هزار نفر پزشک عمومی، دندانپزشک 
و داروســاز به جامعه پزشکی کشور اضافه 
می شــود و البته حدود دو تا ســه هزار نفر 
هم فارغ التحصیالن دانشگاه های خارج از 
کشور هستند که باید در آمار نهایی مورد 
توجــه قرار بگیــرد. با این حال باید تقریباً 
هفت تا هشــت هزار نفر افزایش ظرفیت 
داشــته باشیم تا نیاز کشور برطرف بشود. 
ایــن کمبود ظرفیت به ویــژه در مناطق 
محروم کاماًل حس می شــود. متأســفانه 
در خیلی از رشــته های تخصصی ظرفیت 
خالی اســت و اگر تحقیــق کنید، متوجه 
می شوید که در خصوص پزشک اورژانس، 
بی هوشی، اطفال و ... واقعاً با کمبود مواجه 
هســتیم.وی افزود: متأســفانه باید گفت 
پزشــکان عمومــی ما چنــدان انگیزه ای 
بــرای ادامه تحصیــل ندارند. واقعیت این 
اســت که درآمد پزشــکان متخصص ما با 
دنیا و کشــور های همســایه قابل مقایسه 
نیســت. باید زمینــه ای را ایجاد کنیم که 
پزشکان کشــورمان روحیه و انگیزه الزم 
را برای ادامه تحصیل داشــته باشند و این 

ظرفیت های خالی را پر کنند. 

7جامعه
هزینه خدمات دندانپزشکی 

کاهش یافت
مدیرکل ســالمت دهان و دندان وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی از 
کاهش چشمگیر پرداخت از جیب مردم 
برای بســته خدمات دهان و دندان در 
شــهرها و روســتاها خبر داد. زهرا سید 
معلمی افــزود: تعرفه بســته خدمات 
ســالمت دهــان و دنــدان در مناطق 
روســتایی برای گروه های هدف رایگان 
و برای این گروه ها در مناطق شهری نیز 
تا ۶۵ درصد تخفیف در نظر گرفته شده 
است.وی گروه های هدف را کودکان از 
بدو تولد تا 1۴ ســال، مــادران باردار و 
مادران شــیرده اعالم کرد و افزود: برای 
ســایر افراد غیر گروه های هدف نیز در 
شهرها و روستاها خدمات سالمت دهان 
ودندان تا ۶۰ درصد کاهش تعرفه داشته 
اســت.وی بیان کرد: تخفیف ها بیشتر 
برای خدمات پیشگیری و ترمیمی یعنی 
خدمات پایه و بنیادین قرار داده شــده 
تا مردم به پیشــگیری سوق پیدا کنند.
ســیدمعلمی با بیان اینکه یکی از مهم 
ترین موضوعات در ارائه خدمات سالمت، 
گســترش دسترسی مردم به خدمات و 
کاهش هزینه ها از جیب در جهت ایجاد 
رضایتمندی بیشتر در مردم است، گفت: 
این تعدیل ها به اســتناد مصوبه هیات 
وزیران در تعرفه های خدمات ســالمت 
دهان و دندان در مراکز جامع ســالمت 
انجام شد.وی افزود: اقدام دیگر در جهت 
افزایش دسترســی مــردم به خدمات 
دندانپزشکی، گســترش پوشش بیمه 
ای خدمات دهان ودندان اســت. برنامه 
وزارت بهداشــت افزایش عمقی پوشش 
خدمات بیمه در دندانپزشــکی است که 
بیمه ها پیش از این در بحث تعداد دندان 
و نوع خدمت محدودیت هایی قائل شده 
بودند.وی گفت: از این پس، شیار پوش 
)فیشور سیالنت( دندان های دائمی ۶ و 
7 تا سن 1۴ سالگی و ترمیم کلیه دندان 
های شــیری و دائمــی بدون هیچگونه 
محدودیت دندانی و ســنی افراد، تحت 
پوشــش بیمه قرار می گیرد.وی افزود: 
افزایش پوشش بیمه های پایه برای سه 
خدمت مهم دندانپزشــکی که تاکنون 
بیمه نبوده است، نیز در دست اقدام است 
که شــامل پانسمان )پالپوتومی( دندان 
های شیری و دائمی، درمان عصب زنده 
دنــدان های دائمی و نیز درمان ریشــه 

برای دندان های دائمی خواهد شد.

 آیا الزامی برای تزریق 
کسن آبله هست؟ وا

دانشــیار ویروس شناسی و عضو هیات 
علمی انســتیتو پاســتور ایران، با بیان 
اینکــه قطعا جهش هایــی در ویروس 
آبله میمونی به وجود آمده اما شــرایط 
بــه گونــه ای نبوده که رفتــار ویروس 
خطرناک تر شــده باشد، گفت: درحال 
حاضر کیت های تشخیصی آبله میمونی 
در کشــور ساخته می شود و واردتی در 
ایــن زمینــه نداریم.دکتــر مصطفی 
صالحــی وزیــری درباره واکســن آبله 
میمونی، توضیح داد: واکســنی که علیه 
آبله میمونی اســتفاده می شــود همان 
واکســن هایی است که علیه آبله انسانی 
طراحــی می شــده؛ قبــال در ایران هم 
واکســن های آبله انسانی تولید می شد، 
اما به دلیل ریشــه کن شــدن بیماری، 
ســاخت واکسن متوقف شد. راه اندازی 
مجدد خط تولید این واکســن در کشور 
ممکن اســت زیرا این زیرساخت وجود 
دارد، امــا بایــد بدانیم اصــال الزامی به 
تزریق واکســن آبله میمونی برای همه 
افراد وجود ندارد و تنها شاید الزم باشد 
گروهــی خاص این واکســن را تزریق 
کنند. بر اســاس اطالعــات فعلی اکثر 
کشــورها هنوز اقدامی بــرای تولید یا 
خرید واکســن آبله میمونی نداشــتند.
او افزود: کســانی هم کــه پیش از این، 
واکسن آبله در کشور تزریق کرده بودند 
که درحال حاضر گروه ســنی بزرگسال 
را شامل می شــوند، چندان نمی توانند 
خود را ایمن درنظر بگیرند زیرا ســال ها 
از تزریق واکســن گذشته است و ممکن 
اســت پاسخ ایمنی ایجاد شده از تزریق 
واکســن چندان پایدار نمانده باشد. بر 
اســاس مقاالت منتشر شده، می بینیم 
که مواردی هســتند که علی رغم تزریق 
واکســن باز هم به آبلــه میمونی مبتال 
شــدند.او افزود: عالئم بالینی اولیه ابتال 
به آبله میمونی شــامل تب، سردرد، لرز 
و بدن درد، تورم غدد لنفاوی، بی حالی 

و خستگی است. 

 تمهیدات پلیس 
 برای پیشگیری از سرقت 
در ایام اربعین چیست؟

فرمانــده قــرارگاه اربعین فراجا با اشــاره به 
برنامه های پلیس برای پیشــگیری از سرقت 
در مرزهــای غربــی در ایــام اربعین، گفت: 
یکــی از موضوعاتی که مــا در مرزهای غربی 
کشــور در ایام اربعین بــرای آن برنامه ریزی 
کرده ایم موضوع پیشــگیری از سرقت خودرو 
یا لوازم خودروهایی اســت که در این مناطق 
پارک می شــوند. ســردار محمد شرفی گفت: 
یکــی از اقدامات ما برای اربعین امســال این 
اســت کــه پارکینگ ها اســتانداردهای الزم 
برای پیشــگیری از ســرقت را داشته باشند و 
مدیریــت پارکینگ ها باید این موارد را حتما 
رعایــت کنند.این موارد شــامل امکان ایجاد 
پایــش تصویری پارکینگ اســت. همچنین 
حصارکشــی پارکینگ ها، ثبــت خودروها، 
استخدام نگهبان، ایجاد روشنایی الزم و نظم 
دهــی پارک خودروهــا در پارکینگ ها را نیز 
شامل می شود. این موارد استانداردهایی است 
که پلیس برای پارکینگ ها در نظر گرفته است.
وی گفت: در پارکینگ هایی که استانداردهای 
ما را رعایت کند احتمال ســرقت قطعا وجود 
نخواهد داشــت. اما در پارکینگ هایی که این 
موارد و اســتانداردها رعایت نشــود احتمال 
ســرقت نیــز وجود خواهد داشــت لــذا ما از 
زائرانــی که با خودروهای شــخصی به مرزها 
مراجعــه می کنند نیــز تقاضا داریم که حتما 
خودروهای خــود را در پارکینگ هایی پارک 
کنند که دارای مجوز بوده و مســئول دارد و 
همچنین مورد تایید پلیس هم هســتند.وی 
افــزود: همچنین کالنتری ها و پاســگاه ها در 
مناطق منتهی به مرز و در اســتان های معین 
و همچنین گشــت هایی که در نظر گرفته ایم 
بــرای پیشــگیری از ســرقت و ارائه خدمات 

امنیتی انتظامی است.

پیش بینی افزایش 30 درصدی 
ترافیک در اول مهر

رئیــس پلیــس راهــور تهران بــزرگ گفت: 
ترافیــک تهــران رو به افزایش اســت و با یک 
شــیب مالیم در حال تغییر اســت؛ در پایان 
شــهریورماه و با بازگشــایی مدارس افزایش 
۳۰ درصــدی ترافیک را پیش بینی می کنیم.

سردار محمدحسین حمیدی با اشاره به اینکه 
در نیمه دوم ســال شاهد افزایش آلودگی هوا 
هســتیم، افزود: پیش بینی می شود که تعداد 
خودروها در شهر تهران در ماه بین 18 تا ۲۲ 
درصد افزایش پیدا می کند و ترافیک بیشــتر 
شــود.حمیدی گفت: همزمان پیگیر هستیم 
که ســاعات کاری ادارات از اول مهرماه شناور 
شــود و تردد کامیونت هــا را در ابتدای صبح 
محدود کنیم.وی گفت: عملیات های عمرانی 
ســطح شــهر تهران را از ۲۰ شهریورماه تا 1۵ 
مهرماه متوقف شــود البته هنوز قطعی نشده 
است و در صورت قطعی شدن اعالم می شود.

وی گفــت: یکی از اشــکاالت تهران که باعث 
سنگینی ترافیک می شــود همزمانی ساعت 
کار ادارات، مــدارس و … اســت کــه باید با 
شــناور کردن ســاعات حداکثر فشار به وضع 
ترددهــا آورده شــود.حمیدی گفت: روزانه 
هزار نفر راکب موتورسیکلت سوار را در قالب 
موتوریــار متوقف می کنیــم و روزانه 1۵۰ تا 
۲۰۰ دستگاه موتورسیکلت که تخلفات پالک 
دارند به پارکینگ منتقل می شوند.وی گفت: 
روزانه حدود ۲۴۰ دستگاه خودرو که رانندگان 
آنها پرخطر هستند به صورت ساعتی در کنار 
بزرگراه ها متوقف می شوند.حمیدی همچنین 
از وزارت کشور درخواست کرد که مسئولیت 
جرثقیل هــای امدادخودرو را مانند ســابق به 

شهرداری ها دهد.

تبدیل وضعیت 90 هزار ایثارگر
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران ضمن اشاره به اینکه تبدیل وضعیت 
9۰ هزار نفر از ایثارگران، افزایش 7۰ درصدی 
بودجه بنیاد شــهید و امور ایثارگران، افزایش 
۶9 درصدی حقوق والدین شــهدا و رشد ۶۰ 
درصــدی کمک معیشــت ایثارگران از جمله 
خدمات امیدبخش و حمایتی به خانواده های 
معزز شــاهد و ایثارگر اســت، گفت: برای حل 
دغدغه  اقتصادی و اجتماعی جامعه ایثارگری 
عــالوه بر تبدیل وضعیــت، تالش کرده ایم تا 
1۰ درصــد اعتبارات اشــتغال بــه ایثارگران 
در اســتان ها اختصاص یابد.سیدامیرحسین 
قاضی زاه هاشــمی، افــزود: در حوزه خدمات 
درمانی و بهداشــتی جامعه هدف، گام هایی با 
هدف گذاری های واقعی برداشــته ایم تا خاطر 
ایثارگران در زمینه درمان را آســوده ســازیم. 
در این زمینه سرانه بیمه تکمیلی ۲ برابر شده 
است و در حال حاضر یک میلیون و ۶۰7 هزار 
و 7۳۵ نفــر از ایثارگران تحت پوشــش بیمه 
تکمیلی قرار دارند. پایش سالمت حدود ۲۰۰ 
هــزار نفر از ایثارگران در مراکز درمانی پایش 
ســالمت و ارائه خدمات بهداشتی- درمانی به 
۶۰ هزار ایثارگر در منزل در زمره دیگر خدمات 

درمانی بنیاد به ایثارگران معزز قرار دارد.

خبر ویژه

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در خصوص زنان مجرد 
متقاضی فرزند خوانده، گفت: زنان مجرد اولویت دوم فرزندخواندگی هستند که 
می توانند نگهداری فرزنداِن دختر فاقد سرپرســت موثر تحت پوشــش سازمان 
بهزیســتی را بر عهده بگیرند. البته با توجه به اینکه اولویت نخســت بهزیســتی 
با خانواده های بدون فرزند اســت، معموال کودکان دختر با ســن باالی 7 ســال، 
تحت سرپرســتی بانوان مجرد قرار می گیرند. مســیر پذیرش کودکان نیازمند 
پیگیری درمان در کلیه ســنین نیز برای این بانوان گشــوده اســت و در طول 
سال های اخیر چندین مورد از پذیرش این کودکان در استان های مختلف ثبت 

شــده است.ســعید بابایی با بیان اینکه بعد از ثبت درخواست، سازمان بهزیستی 
وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و آمادگی متقاضیان را برای سرپرســتی 
از کودکان تحت پوشــش را بررســی خواهد کرد، گفت: در این بررســی، شرایط 
سنی، تحصیلی، درآمد، سالمت جسمی و روانی و تناسب کودک موردتقاضا با 
خانواده ها ارزیابی خواهد شد و بهزیستی نظر خود را جهت صدور حکم به دادگاه 
اعالم می کند.وی با بیان اینکه تعداد متقاضیان فرزندپذیری بســیار باال اســت، 
گفت: برای سرعت در تحویل کودک، متقاضیان می توانند کودک با سن باالی 

پنج سال یا کودکان دارای معلولیت یا نیازمند پیگیری درمان را نیز بپذیرند.

اعطای فرزندخواندگی دختران باالی 7 سال به زنان مجرد

اینفوگرافی 

برخی اقدامات 
وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

پزشکی در دولت 
سیزدهم

کنترل کرونا و تامین و 
ذخیره راهبری واکسن 

کرونا و پوشش سراسری 
واکسیناسیون، پوشش 

فراگیر بیمه همگانی 
سالمت، استقرار نظام 

نسخه نویسی الکترونیک و 
طرح ملی دارویار در زمره 
اقدامات وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی 

در دولت سیزدهم به 
شمار می رود.

عضو کمیسیون عمران مجلس:

باید به فکر آینده تجهیزات آتش نشانی بود
عضو کمیســیون عمران مجلس شــورای اسالمی در مورد خالی بودن انبارهای 
سازمان آتش نشانی از تجهیزات، گفت: در گذشته برای تجهیزات آتش نشانی به 
ویژه نردبان، ردیف اعتباراتی مناسبی اختصاص داده شد و برای تامین امکانات 
تاکید ویژه ای شــده اســت. در حال حاضر این سازمان برای انجام ماموریت  های 
خود با مشــکل کمبود امکانات رو به رو نیســت. اقبال شــاکری گفت: با توجه به 
اینکه حریق در شهرها جزو حوادث پر تکرار محسوب می شود و ماموریت های 
ســازمان آتش نشــانی بسیار باال اســت؛ استهالک ماشین آالت این سازمان در 
سطح باالیی قرار دارد، برای اینکه در آینده با مشکل مواجه نشویم باید از امروز 
در اندیشــه تامین تجهیزات این ســازمان باشــیم که نقشــی پررنگ در کنترل 
بحــران دارد. نماینــده مردم تهران، ری، شــمیرانات، اسالمشــهر و پردیس در 
مجلس شــورای اســالمی گفت: شورای شهر تهران، وزارت کشور و شهرداری ها 
باید اهتمام و آینده نگری الزم را داشته باشند برای این شغل پرخطر که نقش و 
جایگاه ویژه ای در کنترل بحران دارد؛ اگر پیشنهادی در جهت حمایت از سازمان 
آتش نشــانی وجود داشــته باشد به ارسال شود، نمایندگان تمام قد حمایت های 
الزم را خواهند داشــت. وی در ادامه تصریح کرد: مقابله با بحران های غیر قابل 
پیش بینی در برابر نگاه عموم مردم و هزاران دوربین یکی از نکاتی است که این 
شغل پر خطر دارد، ضعف ها و کمبودهای این شغل پر خطر می تواند انتقادهای 
از طرف جامعه را به همراه داشــته باشــد بر همین اســاس ضعف های این شغل 
پرخطر عالوه بر خســارات جانی و مالی برای آحاد جامعه، از جمله نکاتی اســت 
که باید در دستور کار قرار بگیرد. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
در پایان خاطر نشــان کرد: شــورای شهر تهران دو مسئله حمل و نقل ترافیک و 
رســیدگی به مســائل آتش نشانان که در مدیریت بحران نقش اساسی دارند در 
دســتور کار خود قرار داده اســت. مهیا کردن نیازهای سازمان آتش نشانی باید 

جزو اولویت های سازمان های و نهادهای مربوطه باشد.
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خ  روستای ده سر
خ رنگ   داستان دیوارهایی سر

مشهد و اطراف آن پر از ییالق های خوش آب و هوا، 
باغ ها و روستاهای بکر است. اگر اهل طبیعت گردی 
هستید گزینه های زیادی برای لذت بردن از طبیعت 
خواهید داشت. یکی از روستاهای معروف و تاریخی 
اطراف مشهد، روستای دهســرخ در جاده مشهد به 
نیشابور می باشد.روستای دهسرخ روستایی تاریخی 
از توابع بخش احمدآباد در ۴۵ کیلومتری مشهد در 
استان خراسان رضوی است. علت شهرت این روستای 
تاریخی ۲۰۰۰ ساله واقع شدن آن در مسیر عبور امام 
رضا )ع( از نیشابور به سمت توس و معجزه جوشیدن 
چشمه زمزم روستا به دست مبارک ایشان می باشد. 
دهسرخ مشهد همان جایی است که به قدوم مبارک 
امام هشتم متبرک شده و در بین مردم بسیار محبوب 
است.این روستا در منطقه سردسیر واقع شده است. 
در بیشتر ماه های سال هوایی خنک دارد و ساکنین 
فقط در فصل تابســتان از وسایل سرمایشی استفاده 
می کنند. در سال های دور میزان آب موجود در این 
روستا زیاد بود به طوری که دارای چشمه ای آب شرب 
متعددی بود اما در ســالیان اخیر بخاطر خشکسالی 
های پی در پی تقریبا تمامی چشمه ها خشک شده و 

مقداری از باغات نیز از بین رفته است.
ک سرخ روستا خا

بیکی از ویژگی های منحصر به فردی که باعث شده 
است این روســتا دیدنی شــود، وجود خاکی سرخ 
در سراســر روستاســت. ویژگی نابی که شاید تنها 
در جزایری نظیر هرمز یا قشــم مثــل و مانندش را 
دیده باشیم.افراد محلی در مورد سرخ بودن خاک در 
روستای دهسرخ از داستانی مربوط به قتل عام مردم 
این روستا به دست خوارج در دوره هرج و مرج تغییر 
حکومت از امویان به عباســیان صحبت می کنند. به 
عبارتی دیگر مردم محلــی اعتقاد دارند خون ریخته 
شده بر سطح خاک سبب شده است این خاک پاک به 
رنگ سرخ تبدیل شود.اما از لحاظ علم زمین شناسی 
وجود مواد معدنی ســرخ از قبیل آهن و مس سبب 
سرخی خاک می شــود. این خاک بسیار غنی است و 
سرشار است از مواد معدنی و نمک هایی خاص که به 

خاک رنگ سرخ بخشیده اند.
چشمه های معدنی روستا

چشمه های معدنی که از دل زمین روستا می جوشند 
حاوی امالحی هستند که می توانند راهی برای درمان 
برخی از بیماری ها باشــند. گرمای آب این چشــمه 
ها می تواند دردهای عضالنی و اســتخوانی را التیام 
ببخشــد. عالوه بر این، وجود مواد معدنی خاصی که 
سبب شده خاک این روستا به رنگ سرخ ظاهر شود 
احتماال توانسته خواص نابی را برای آب این چشمه ها 
به ارمغان بیاورد تا قدرت شفابخشی بیابد. گرچه به 

دلیل خشکسالی اکثر آنها خشک شده اند.
چشمه زمزم رضوی

یکی از معــروف تریــن و پرطرفدارترین جاذبه های 
روستا چشمه  زمزم رضوی است. هر ساله تعداد زیادی 
از مسافران برای برداشتن آب زالل و گوارای چشمه 
و شــفای بیماران خود از این مکان بازدید می کنند. 

این آب متبرکه بسیاری از مریضان را شفا داده است.
مصالی امام

مصالی امام، مکانــی مقدس و متبــرک در کنار 
چشمه  زمزم است. که طبق روایت گفته شده امام 
رضا و یارانش نماز ظهر را در این مکان خوانده اند. 
مصالی امام از سطح زمین یک متر باالتر قرار گرفته 
اســت، که به اعتقاد مردم این منطقه این ارتفاع، 
یک معجزه از طرف خداوند است که متبرک شدن 
مصال به قدم های مبارک امام رضا)ع( را به ما خبر 
دهد. این مصال یک مــکان زیارتی محبوب در بین 

گردشگران است.
در باالترین قسمت روستا یک مقبره قرار گرفته که 
متعلق به امامزاده عبدالعزیز، یکی از نوادگان امام سجاد 
)ع( می باشد. مرقد مطهر امام زاده عبدالعزیز از چشمه  
زمزم و مصالی امام ۳۰۰ متر فاصله دارد. مســافران 
بسیاری به قصد زیارت این مرقد وارد روستای زیبا و 

دیدنی دهسرخ می شوند.
کاروانسرای شریف آباد

کاروانســرای بزرگ و دیدنی شــریف آبــاد از آثار 
تاریخیروستای دهســرخ محسوب می شــود. این 
کروانسرا در فاصله  ۲ کیلومتری روستا قرار گرفته و 
همواره مورد توجه گردشگران بوده است. قدمت این 

جاذبه ی بی نظیر به دوران قاجار باز می گردد.
قلعه نو

در ارتفاعات باالتر روستا آثاری از خانه های تاریخی و 
قدیمی که از آجر، خشت و گل ساخته شده اند، دیده 
می شــود. این خانه های دیدنی متعلق به یک روستا 
با نام قلعه نو بوده اند. نمــای بیرونی و معماری کهن 
این خانه ها، نشان می دهد که مربوط به دوره  صفویه 
هستند. اگر به این روستای بی نظیر سفر کردید حتما 

از این خانه های قدیمی دیدن کنید.

گردشگری

 فیش های حقوقی پالپ دار 
در فوالد مبارکه!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
ایــن روزهــا در حالی که اخبار ضد و نقیضی از 
حدود و ثغور خط فقر به گوش می رسد و هنوز 
میزان دقیق آن رســانه ای نشــده است تا خلق 
اهلل تکلیف خودشــان را بدانند، فیش حقوقی 
عــده ای از مدیران و کارکنان فوالد مبارکه که 
فقط به عشق خدمت به بنده و جنابعالی نفس 
می کشــند روی بقیه نجومی بگیران را ســفید 

کرده است.
فقط نکته اینجاســت که کارمندی همیشــه 
کارمندی اســت و همان داســتان آب باریکه و 
امثالهم. حاال این آب باریکه برای عده ای مثل 
آب جویبار بابارکن الدین است که به مو رسیده 
ولی هنوز پاره نشده و دبی یا برون ریز آن یک 
قاشــق چایخوری بر ثانیه اســت برای عده ای 
هم مثل رودخانه زرین گل در اســتان گلستان 
است که در ثانیه 1۵ لیتر ِدبی دارد! تازه عالوه 
بــر مقدار باالی برون ریز این فیش ها مثل آب 
پرتقال تکدانه دارای پالپ حسابی و فراوان نیز 
هســتند و نوشــیدنی را خوشمزه تر از همیشه 
خوردنی می کند!  وام ضروری، وام غیر ضروری، 
وام خرید مســکن، وام تعمیرات مســکن، وام 
تزئینات مســکن، وام ســفر های خارجی، وام 
هزینــه تحصیل فرزندان در خارج از کشــور و 
در یــک کالم وام های مختص زندگی مدیرانه 
از مختصــات و مخلفات این فیش های حقوقی 
اســت! البته این بزرگواران شاید فکر کرده اند 
بعد از برجام حقوق کارمندان هم به اندازه مکفی 
افزایش پیدا کرده و میزان حقوق خودشــان را 

چندین برابر کارگران افزایش داده اند!
با این وجود ما ســعی می کنیم این داســتان 
را بــه فــال بگیریــم و از دل آن نکات تراریخته 
و فراســودمند اســتخراج کنیم. پیشنهاد ما در 
وهلــه اول راه اندازی یک ســایت با نام حقوق 
دات کام و انتشار فیش حقوقی همه کارمندان 
اســت. این کار نتایج چشــمگیر و کار گشایی 

خواهد داشت از جمله:
الف( ایجاد شفافیت در قانون از کجا آورده ای؟ 
با انتشار فیش های حقوقی در فضای مجازی، 
دیگر شبهه ای برای مردم در خصوص اموال به 
دســت آمده ایجاد نمی شــود و همه به فراست 
در مــی یابند که این مدیــران با َعرق جبین و 
َکــد یمیــن در کنار حقوق های آنچنانی، برای 

خودش زندگی اینچنینی به هم زده اند!
ب( آزاد سازی قیمت ها: در حال حاضر زمزمه 
آزادسازی قیمت ها و حذف قیمت ها از روی کاال 
ها و این قبیل طرح های خلق الساعه به گوش 
می رســد. پیشــنهاد می شود بعد از رها سازی 
قیمت ها فروشــندگان مغازه ها مجاز باشــند 
وجه کاال ها را بر اســاس فیش حقوقی و میزان 
دریافتی کارمندان مندرج در سایت حقوق دات 
کام،  از مشــتری دریافت کنند. مثاًل یک قالب 
کره برای کارمند معمولی ۲۰۰۰ تومان و برای 
مدیران ارشــد ۲۰ هزار تومان و برای مدیران 
خیلی ارشد تا ۲۰۰ هزار تومان محاسبه شود.

پ( حــذف یارانــه: با راه اندازی این ســایت و 
مشــخص شــدن میزان دریافتی کارمندان، 
شــاید دولت رضایت بدهد و یارانه تعدادی از 
مدیران بیمه، بانکها، صنایع خودروسازی و ... 
را در صورتی که صالح بداند حذف کند. البته 
حذف یارانه خط قرمز عده ای محســوب می 
شــود و حاضرند اســتعفا بدهند، حقوق چند  
ده میلیونی شــان تعدیل شــود، اضافه حقوق 
دریافتــی یــا به قول خودشــان طلب قبلی را 
به بیت المال برگردانند ولی کســی دســت به 

یارانه شان نزند! 

اثر عجیب اعتماد به پزشک بر احساس درد 
نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد اگر به پزشک خود اعتماد داشته 
باشــید، اقدامات پزشکی دردناک کمتر آزاردهنده هستند. دانشمندان 
می گویند مغز بســته به اینکه آیا یک پزشــک قابل اعتماد است یا خیر، 

به روش های مختلفی به درد پاسخ می دهد.
نتایج مطالعات محققان دانشــگاه میامی نشــان می دهد بیمارانی که 
به پزشــک خود اعتماد ندارند در قســمت هایی از مغز که باعث درد می 
 شــوند، فعالیت بیشــتری داشته  اند. در چنین سناریو هایی، درد شدید 

تر و ناخوشایند تر احساس می شود.
نویسندگان مطالعه فوق می  گویند الگوی عالمت درد عصبی، که پاسخ 
 ها به درد را اندازه  گیری می  کند، زمانی قوی  تر بود که به بیماران درمان  

های دردناکی توسط پزشکی که از وی مطمئن نبودند، داده شد. عالوه 
بر این، هرچه بی  اعتمادی در برابر پزشــک بیشــتر باشــد، فعالیت  های 
مغــزی در نواحــی مغزی که درگیر درد، توجه و احساســات در هنگام 
تجربه و ارزیابی درد هستند، بیشتر می  شود. برای این مطالعه، شرکت 
کنندگان در روش های پزشــکی دردناک شــبیه سازی شده با پزشکان 
مجازی مختلف که کم و بیش قابل اعتماد به نظر می رســید شــرکت 
کردند. پزشــکان مجازی کت  های ســفید پوشیده بودند، اما چهره  هایی 
داشــتند که برای برانگیختن احســاس راحتی در بیماران طراحی شده 
بود. فعالیت مغز آنها در طول شــبیه ســازی از طریق اســکن ام آر آی 

عملکردی اندازه گیری شد.

محققان پاسخ  های آنها را به این روش دردناک  شبیه  سازی واقعی 
گرمای دردناک روی بازوهایشــان  و رتبه بندی شــرکت  کنندگان از 
میزان درد آنها در هنگام درمان توسط پزشکان بیشتر و کمتر مورد 
اعتمــاد مقایســه کردند.این تحقیق از مطالعــات قبلی الهام گرفته 
شده است که نشان می  دهد اعتماد بیماران به پزشکشان می  تواند 
بر نتایج ســالمتی، از جمله پاســخ به درد تأثیر بگذارد. این تیم قباًل 
کشــف کرده بود که بیماران اعتماد بیشــتری به پزشکانی دارند که 
از نظر فرهنگی با آنها شــبیه هســتند.برای مطالعه جدید، آنها می 
خواســتند بفهمند که چگونه مغز این پاســخ های مختلف به درد را 

پردازش می کند.

دریچه علم

 گفت وگو با »شکیب شجره« به بهانه بازی در فیلم »انفرادی«

خودم را تکرار نمی کنم
 شکیب شجره که با نقش یک داروفروش در مجموعه نمایش خانگی »هیوال« به 
کارگردانی مهران مدیری شناخته شد خیلی زود مورد توجه قرار گرفت. علت شاید 

در همان جدیتش در حرفه بازیگری باشد.
زمانی که صحبت می کند متوجه می شــوید که برای کاری که دوست دارد وقت 
می گذارد و حاضر است برای هر نقشی نیرو و توان فراوانی صرف کند. این گفت وگو به 
بهانه حضور او در فیلم »انفرادی« انجام شد؛ فیلمی ساخته سال 1۳98که حاال بعد 
از ۳ سال به نمایش درآمده است تا نخستین ۳ نقشی که از شکیب شجره می بینیم، 

نقش های کمدی باشد.
در هر ۳ نقشی که به نظر می رســد او با اغراق و غلو ایفا کرده است. اما خودش نظر 
دیگری دارد. شاید باید به انتظار بازی های او در نقش های رئالیستی یا دراماتیکی 

باشیم که به زودی به نمایش درخواهند آمد.
 در زندگینامه ای که از شــما در فضای مجازی منتشر شــده، آمده که در ایران 
کارشناسی فیزیک گرفته اید و بعد مدرک کارشناسی ارشد بازیگری را از استرالیا 
اخذ کرده اید و دوره هایی را هم در استرالیا گذرانده اید؛ ازجمله دوره هایی برای صدا، 

رقص و آموزش به عنوان دلقک؛ چطور شد که برای بازیگری به استرالیا رفتید؟
دوره کارشناسی فیزیک من 7سال طول کشید، چون بیشتر به دانشکده سینما 
و تئاتر می رفتم و در کارهای کالسی و پایان نامه ها بازی می کردم. همین موضوع 
باعث شد که وقت کمی را برای خواندن فیزیک بگذارم. آن قدر به دانشکده سینما و 
تئاتر رفت وآمد داشتم که خیلی ها فکر می کردند من آنجا دانشجو هستم. ارتباط با 
دانشجویان و استادان دانشکده سینما و تئاتر ارتباط من را با بازیگری قوی تر کرد. 

ترم دوم رشته فیزیک، در 19سالگی بود که به بازیگری عالقه مند شدم.
نخستین اجرای عمومی ام در دانشکده علوم و تحقیقات بود؛ متن داریو فو، »همه 
دزدها که دزد نیستند«. بعد که بازیگری برای ام جالب شد و سر کالس های مختلف 
در دانشگاه نشستم و به ورک شاپ های مختلف رفتم؛ مثل ورک شاپ های علی اکبر 
علی زاد، اصغر دشتی، مسعود دل خواه، سعید کشن فالح و چند ورک شاپ با حضور 
هنرمندان غیرایرانی. بعد تصمیم گرفتم که برای تحصیل بازیگری اقدام کنم. چون 
زبان انگلیسی بلد بودم در ابتدا قصد داشــتم به آمریکا بروم. ولی آن قدر نشدنی 
به نظر می رسید که باید به سراغ دو گزینه دیگر می رفتم که یکی انگلستان بود و 

دیگری استرالیا.
با اینکه از انگلستان پذیرش داشــتم اما به دلیل هزینه خیلی باال ممکن نشد و در 
نهایت استرالیا را انتخاب کردم. چون مدارک کارشناسی ام غیرمرتبط بود کسی مثل 
من را خیلی سخت قبول می کردند اما من حدود 98مدرک از اجراهای مختلف یا 

ورک شاپ هایی که شرکت کرده بودم، فرستادم.
از ۵دانشگاه در استرالیا پذیرش گرفتم و در نهایت دانشگاه وولون گانگ را انتخاب 
کردم که نزدیک شــهر ســیدنی اســت. چون تحقیق کرده بودم و استادانش را 
می شــناختم و به آنچه درنظر داشــتم خیلی نزدیک بود. با توجه به مدارکی که 

فرستاده بودم از ترم دوم سر کالس ها حاضر شدم و در پایان ترم سوم متد بازیگری 
اِمیم ترا را ارائه دادم. من قباًل روی این متد کار کرده بودم و در ایران ورک شاپ هایی 
هم براساس این متد گذاشته بودم. چون متد تازه بود، خیلی سخت پذیرفتند. بعد از 
پایان نامه براساس همین متد ورک شاپی در همان دانشگاه گذاشتم. بعد به ویکتوریا 
اکتینگ در ملبورن دعوت شدم و یک ورک شاپ ســه روزه در آنجا داشتم. بعد از 

اینها به ایران برگشتم.
 فیلم »انفرادی«، فیلم ژانر اســت. فارغ از منابعی که گفتید، فیلم های 
مشابه چقدر کمک تان می کنند؟ به سراغ فیلم های مشابه می روید یا فقط 

از واقعیت الهام می گیرید؟
نه، اصاًل. اتفاقاً بعد از اینکه نقش را می سازم، فیلم هایی را که به نقش نزدیک است 
می بینیم که مبادا کار من تکرار آنها باشد. فیلم های خوب را تماشا می کنم، اما برای 
لذت شخصی و کارشان را تحســین می کنم اما اصاًل چیزی از بازی هایی را که در 
فیلم ها می بینم استفاده نمی کنم. حتی از آدم های واقعی هم چیزی را برنمی دارم. 

از آنها الهام می گیرم، اما باید درون من بچرخد و به شکل دیگری نمود پیدا کند.
اما در »انفرادی« آقای اطیابی بارها کارهای فیزیکی من را تشویق کرد، چون مدام 
تمرین می کنم، می توانم از این قابلیت ها استفاده کنم. حیوان درونی جمشید را 
خفاش درنظر گرفتم. در راه رفتن جمشید شــلختگی اضافه کردم که از پر زدن 
خفاش الهام گرفته بودم که چون کار آقای اطیابی کمــدی و فانتزی بود، بیرون 
نمی زد و مناسب فضا بود. چیزی که پشت صحنه می گفتند این بود که جمشید 

چیزی بین انیمیشن و فیلم است.
 روشی که می گویید مبتنی بر ساخت فردی بازیگر است. نقش کارگردان 
در این فرایند چیست؟ امکان دارد که تحقیقات یا چیزی که شما از نقش 
ساخته اید با خواست کارگردان در تضاد باشد و مشکل ایجاد کند؟ تاکنون 

به چنین مشکلی با کارگردان ها برخورد کرده اید؟

من بعد از اینکه اطالعات مورد نیازم بــرای نقش را جمع آوری کردم، با کارگردان 
صحبت می کنم. در گفت وگو با کارگردان اطالعات زیادی به دســت می آورم. اگر 
فرصت کافی داشــته باشــم، تقریباً هر 1۰ روز یک بار کارگردان را می بینم و با او 
صحبت می کنم و می گویم به چه چیزهایی رسیده ام و از کارگردان نظر می پرسم که 
با کدام بخش موافق یا مخالف است. چیزهایی که با خواست کارگردان در منافات 
باشد حذف می کنم. برای فیلم »انفرادی« این فرصت مهیا نبود. اما موقع صحبت با او 
فهمیدم که کارگردانی است که اگر بفهمد بازیگر کارش را بلد است به او اجازه بازی 

می دهد. روز اول که با او صحبت کردم تا حد زیادی خیالم را راحت کرد.
 فیلم هایی که تاکنون از شما دیده ایم ذیل فیلم های تجاری قرار می گیرند و چنین 
فیلم هایی معموالً زمان فیلمبرداری محدودی دارند؛ این زمان محدود چقدر امکان 
چنین تحقیقات و طراحی هایی را به شما می دهند؟ این فرایند که توصیف کردید 

چقدر زمان می برد؟
چون من ۴ روز در هفته تمرین می کنم، تقریباً همیشه آمادگی الزم را دارم. در ضمن 
که متد اِمیم ترا به این شکل طراحی شده که بازیگر در کوتاه ترین زمان ممکن به 
نقش برســد. اگر حداقل بین ۵روز تا یک هفته فرصت داشته باشم چیز جدیدی 
می سازم. اگر فرصت کمتر باشد سعی می کنم تا ۵۰درصد را بسازم و باقی در زمان 

فیلمبرداری کامل می شود.

در فیلم »انفرادی« چقدر زمان داشتید؟
حدود ۲۰روز وقت داشتم. در ابتدا برای نقش دیگری رفته بودم که در نهایت آن 

نقش را علی رضا مهران بازی کرد.
من برای همه نقش هایم تحقیق می کنم و چیزی را بدون تحقیق به نقش اضافه 
نمی کنم. حدود ۵۰ درصد را براساس تحقیقات بنا می کنم و کارهایی می کنم که 
نقش پرورش پیدا کند. مثاًل برای سریال »خوب، بد، جلف« من سربازان چچنی را 
از طریق یوتیوب تماشا کردم و مراسم شان را دیدم. من از اغراق های شان کم کردم 
و نقش را به سمت کمدی سوق دادم. همیشه دوست دارم در بازیگری از خودم دور 
شوم و جای دیگری بنشینم. برای این کار بازیگر ۴روش در پیش دارد؛ یکی از نظر 
بدنی است.مثاًل رفتارهای شما صد درصد با من تفاوت دارد. من باید به رفتارهای 
شما، غذا خوردن شما، صحبت کردن شــما و... برسم. دوم از نظر عملکرد غریزی 
درونی است که مثاًل باز شما چگونه عملکردهای غریزی را به شکلی متفاوت از من 
انجام می دهید. یکی دیگر از طریق بعد احساسی، عاطفی و روانی است که درون 
شما بر حسب تربیت یا آموزش ها شکل گرفته و در نهایت از طریق طرز تفکر است. 
متد بازیگری من بر این اساس شکل گرفته. شاکله اصلی همه اینها از طریق محرکی 
حرکت می کند که همان انرژی اســت که ما روی کره زمین داریم و از این انرژی 
استفاده می کنیم. مدار انرژی و ضرباهنگ تنفسی شما به این ترتیب است و براساس 

اینها رفتار، عملکرد غریزی، احساسات و طرز تفکر شما شکل گرفته.

چهره ها 

عکس روز 

 بازی کودکان در آب و آتش/ منبع:  فارس

 »چهره مرد هنرمند در جوانی«
داستان یک مبارزه  معنوی

 

نشر نیلوفر هفتمین چاپ ترجمه منوچهر بدیعی 
از رمان »چهره ی مرد هنرمند در جوانی« جیمز 
جویس را در ۴۶۶ صفحه و بهای 19۵ هزار تومان 
منتشر کرد. نخستین چاپ این کتاب سال 1۳8۰ 

به بهای ۲1۰۰ تومان منتشر شده بود.
»چهره  مرد هنرمند در جوانی« اولین و شــناخته  
شــده ترین رمان جیمز جویس، نویســنده  شهیر 
ایرلندی اســت. اســتیون ددالوس، شــخصیت 
اصلی این داســتان، بین انتخاب شــغلی هنری 
یا مذهبی مردد اســت. این شــخصیت به تدریج 
بعد از فرازونشــیب هایی که می توان اســمش را 
یک مبارزه  معنوی گذاشــت، تغییری نمادین را 
از ســر می گذراند و از فردی سرگشــته به فردی 
حقیقت طلــب تبدیل می شــود. برخی معتقدند 
شخصیت این رماِن جویس خود اوست. در حقیقت 
این کتاب شــرح حال نویســنده است که در قالب 
رمانی پنج  فصلی ارائه شده و از دو سالگی تا حوالی 

بیست  سالگی  او را توصیف کرده است.
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