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     ســخنگوی دولت گفت: تصمیم بر آن 
شــد هیئــت وزیــران اختیــار خــود مبنــی بر 
تصمیم گیــری در خصــوص افزایش حقوق 
بازنشســتگان را به هیئت امنای ســازمان 

تامین اجتماعی تفویض کند...

معاون وزیر صمت:

 لوازم خانگی
گران نمی شود

     معاون وزیر صمت با بیان اینکه لوازم 
خانگــی گــران نمی شــود، گفــت: قیمت ها 
بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه کاالها قابلیت 
صــادرات پیــدا کننــد؛ در صــورت گرانــی نه 
تنهــا بــازار داخــل بلکــه بــازار خــارج هم از 

دست می رود..   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 22  

فرصت احتمالی برای احیای برجام
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می رســد فرصتــی بــرای توافــق فراهــم شــده؛ فرصتــی که البته نیاز به بررســی دو طرف 
دارد.به گفته مقامات آمریکایی، یک »برجام جدید« روی میز است که هیچکس تا 

کره کننده چه در  دیــروز از مفــاد آن مطلــع نبــود و پیش  بینی می شــد هیات هــای مذا
ایران و چه در آمریکا یا حتی اروپا، احتماال به این زودی ها یا شاید هم هرگز جزییاتی 
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خبر کوتاه

گشت  3 راهکار برای باز
 رونق به بورس

   احمد اشتیاقی
 کارشناس بورس و بازار سرمایه 

کارشناســان معتقدند کاهش 
زیــاد قیمت هــای جهانی و 
اصــاح قیمــت های ســهام 
نتوانسته تطابقی میان قیمت 
هــای روی تابلــوی بورس با قیمت های جهانی برقرار 
کند. در این میان به ارزیابی تحلیلگران بازار ســرمایه، 
برخی عوامل همچون اتخاذ سیاست های درست برای 
کنترل نقدینگی که به محدودسازی شرکتها و فعالیت 
هــای تجاری آنها نینجامد و نیز تاش برای توســعه 
تعامات اقتصادی با کشورهای مختلف می تواند باعث 
شود به تدریج شاهد روند افزایشی در بازار سرمایه باشیم.
وضعیت امروز بورس نسبت به سایر بازارها مطلوب و با 
ثبات است، اما بورس از کمبود نقدینگی رنج می برد. با 
تحلیلی بر گزارش های سه ماهه می توان مثبت بودن 
کلیت گزارش ها را تأیید کرد، به این معنا که گزارش 
های ســه ماهه نشــان دهنده خوب بودن سودآوری 

شرکتهاست.
گزارش های تیر ماه نشان دهنده فروش در حد نسبتاً 
خوب و مثبت است. با وجود اینکه قیمت های جهانی با 
کاهش زیادی مواجه شده اند و قیمت های سهام اصاح 
شده اند، اما قیمت های روی تابلوی بورس با قیمت های 

جهانی سنخیت دارد.
 P اگر مبنای نظردهی خود را روی گزارش بازار و براساس
برE   قرار دهیم، صرف نظر از پاالیشگاهی ها P بر E بین 
چهار تا پنج و قابل دسترس است، بنابراین از لحاظ سود 
آوری اتفــاق بــدی در بازار رخ نداده، بلکه موضوعی که 
این روزها باعث روند کاهشی بازار شده کمبود نقدینگی 

برای نگه داشتن تعادل بازار است.
در نبود نقدینگی هر بازاری که ســهام های با کاهش 
قیمت را خریداری کند با تداوم روند بازار کاهشی مواجه 
خواهد بود. به هر حال باید برای تأمین نقدینگی بورس 
راهکاری اندیشیده شود، زیرا بازار از نظر بنیادی با توجه 
به P بر E ســه ماه اخیر اســت و اگر این گزارش ها را با 
9 ماه گذشــته مقایســه می کنیم به زیر میانگین بازار 
رسیده است و این نشان می دهد بازار ارزنده است، لذا 

بازار فقط از کمبود نقدینگی رنج می برد.
تعامل بیشتر اقتصادی با دنیا می تواند به احیای مالی 
شــرکت های بازرگانی و تجاری دولتی بیشــتر کمک 
کند و منابع کافی در اختیار آنها قرار دهد، یعنی آنها به 
جای اینکه  فروشنده باشند می توانند خریدار باشند، 
زیرا کنترل نقدینگی با برداشت از شرکت های دولتی 
به بهبود وضعیت بازار سرمایه و بورس منجر نمی شود. 
موضوعات را باید همه جانبه نگریست و نگاه تک بعدی 
به سیاست کنترل نقدینگی می تواند رکود شدیدی در 

اقتصاد ایجاد کند.
اتخاذ سیاســت های درست برای کنترل نقدینگی که 
به محدودســازی شــرکتها و فعالیت های تجاری آنها 
نینجامد، تاش هر چه بیشــتر برای توســعه تعامات 
اقتصادی با کشورهای مختلف و افزایش میزان تجارت 
منطقه ای و بین المللی راهکارهای خوبی است که به 
رونق گیری بورس و بازار منجر می شود، به طوری که به 
تدریج روند افزایشی را در بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.

 سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران:

غنی سازی را برای رفع نیازهای کشور 
ادامه می دهیم

بهروز کمالوندی تاکید کرد: از اظهارات رئیس سازمان 
انرژی اتمی در مورد توانایی ایران در دستیابی به بمب 
هســته ای اشتباه برداشت شده است و ایران به سمت 

ساخت بمب هسته ای نخواهد رفت.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران 
در گفت وگو با شبکه المیادین گفت: طبق قانون مجلس 
شــورای اســامی و به منظور حفظ منافع ملت ایران، 
مجموعه ای از وظایف را انجام دادیم. یکی از کارهایی که 
 IR6 انجام دادیم راه اندازی 1000 دستگاه سانتریفیوژ
بود و از دیروز شروع به تزریق گاز به این ماشین ها کردیم.
کمالوندی تاکید کرد: ما روند غنی سازی را برای رفع 
نیازهای کشــور ادامه خواهیم داد. ما قباً برنامه خود 
را بــه آژانس بین المللــی انرژی اتمی اطاع داده ایم و 
طرف هــای دیگر مذاکــرات هم می دانند که ما در این 

باره قانون داریم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به سخنان 
اخیر محمد اســامی، رئیس ســازمان انرژی اتمی و 
برداشت های از این سخنان، گفت: از اظهارات اسامی 
در مورد توانایی ایران در دســتیابی به بمب هســته ای 
اشتباه برداشت شده است. ایران به دلیل توانمندی های 
استراتژیک خود نیازی به بمب هسته ای ندارد و به سمت 

ساخت بمب هسته ای هم نخواهد رفت.
وی همچنین گفت: اگر طرف های دیگر به تعهدات خود 
بازگردند، ما نیز در چارچوب توافق هسته ای به تعهدات 

خود باز خواهیم گشت. 

یادداشت

اقدام اخیر سازمان انرژی اتمی بابت چه بود؟ 

گشت چرخش به سانتریفیوژ های جدید باز

اقدام ســازمان انرژی اتمــی اجرای قانون مصوبه 
مجلس شــورای اسامی است؛ بندی از مصوبه ای 
کــه اجــرای آن ایــران را به لحــاظ مذاکراتی در 
موضــع قدرت قــرار داد و طرف های غربی را وادار 
به بازگشــت به میز مذاکــره کرد، به همین دلیل 
اجــرای بخش هایی از این مصوبه تکمیل پازلی با 

هدف نهایی رفع تحریم هاست.
دوشــنبه شــب بهــروز کمالوندی ســخنگوی 
ســازمان انرژی اتمی از راه اندازی و تزریق گاز به 
سانتریفیوژهای جدید یا پیشرفته خبر داد. هرچند 
او گفت که این اقدام در راستای مصوبه مجلس در 
زمینه اقدامات راهبردی برای رفع تحریم ها است 
اما قرابت زمانی آن به تحریم هایی که آمریکا علیه 
جمهوری اســامی ایران اعمال کرده است کمی 

معنادار به نظر می رسد.
بهروز کمالوندی دوشــنبه شــب در گفت وگویی 
تلویزیونی گفت: »دستور راه اندازی صدها ماشین 
جدید سانتریفیوژ عصر امروز داده شد که متشکل 

از انواع ماشین پیشرفته IR6 و IR1 است.«
سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: »این اقدام را 
در راســتای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها و صیانت از منافع ایران و رسیدن به حداقل 
میزان غنی سازی 190 هزار سو انجام شده که کف 
نیاز کشور است. در این رابطه با آژانس بین المللی 

انرژی اتمی اطاع رسانی شده است.« 
همچنین روز دوشــنبه، وزارت خزانه داری آمریکا 
اعام کرد که اسامی شرکت های جدیدی را به دلیل 
ارتباط با ایران در فهرســت تحریم قرار داده است 
و معاون وزیر خزانه داری آمریکا بعد از تحریم های 
یکجانبه این کشور علیه ایران، گفت: آمریکا تا زمان 
بازگشت ایران به برجام، به اعمال تحریم های بیشتر 
علیه فروش نفت خام و محصوالت پتروشیمی ایران 

ادامه می دهد.
در حالــی که گمانه زنی ها و اظهاراتی در خصوص 
احتمــال برگزاری دور جدید گفت وگوهای ایران 
با 1+۴ در وین منتشــر می شــود، به نظر می رسد 
آمریکایی هــا با اعمال تحریم های جدید به دنبال 
اهرم سازی و افزایش توان چانی زنی خود هستند، 

اما واکنش و اقدام به موقع ســازمان انرژی اتمی 
ایــران، ایــن تاش آمریکا را خنثی کرده و آن را به 
بوم رنگی تبدیل کرد که به سمت خودشان برگردد.
طرف غربی همواره ثابت کرده اســت که در قبال 
هرگونــه انفعال، زیاده خواهی را در پیش می گیرد 
و به دنبال فرار از تعهدات خود اســت و به همین 
دلیل تنها راه برای وادار کردن آنها برای بازگشت 
به تعهداتشان، مقابله به مثل و اعمال فشار است.

در اصل این اقدام اخیر که دوشــنبه شــب اعام 
شد اجرای بندی از مصوبه مجلس شورای اسامی 
اســت، مصوبه ای که اجــرای آن ایران را به لحاظ 
مذاکراتــی در موضع قــدرت قرار داد و طرف های 
غربی را وادار به بازگشــت به میز مذاکره کرد. به 
همین دلیل اجرای بخش هایی از این مصوبه تکمیل 

پازلی با هدف نهایی رفع تحریم ها است.
به نظر می رســد یک هماهنگی مناسب در دولت 
جه در حوره سیاســی و چــه در حوزه فنی وجود 
دارد که برآیند تصمیمات و اقدامات مقوم جایگاه 
و موضع مذاکراتی کشــور است. از طرفی برعکس 
و در نقطه مقابل، به ویژه آمریکا همچنان افتراق و 
اختاف شدیدی حتی در درون هیات حاکمه این 
کشــور وجود دارد که باعث شــده است که دولت 
بایدن نتواند تصمیم به بازگشت به توافق بگیرد و 
کاهش محبوبیت بایدن در نظرسنجی ها مزید بر 
علت شده است و او را در نقطه ضعف قرار داده است.
از طرفــی ورود جــدی اروپا بــرای مذاکرات لغو 
تحریم ها، بــا تحریم های جدید آمریکا با ابهامات 
جدی روبرو شــد و به نظر می رســد اروپا علیرغم 
میانجیگیری های خود اما نتوانسته است آمریکا را 

برای اجرای تعهدات برجامی اش قانع کند.
مهم تریــن نکته این اســت که غرب باید بداند در 
صورت ادامه تحریم ها و عدم بازگشت به تعهدات 
بایــد هزینــه آن را نیز بپــردازد، ضمن آنکه تمام 
اقداماتی ایران به عنوان طرفی است که هنوز عضو 
برجام است و همه اقدامات هسته ای را اطاع رسانی 
آژانــس بین المللــی انرژی اتمی انجام می دهد اما 
طــرف دیگر همــواره با نقض مفاد توافق قطعنامه 

۲۲۳1 رفتار غیرقانونی انجام می دهد.
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سیاست 2

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شــامگاه دوشــنبه از 
کشته شدن ایمن الظواهری رهبر القاعده در جریان 

یک حمله هوایی در کابل خبر داد.
الظواهری در روز ۳1 جوالی گذشــته در هنگام این 
حمله در منزلش حضور داشت، اما کشته شدن وی 
با واکنش منفی طالبان مواجه شده و آنها این عملیات 

هوایی آمریکا را محکوم کردند.
بایدن در سخنان خود ضمن اعام خبر کشته شدن 
ایمن الظواهری مدعی شــد که این حمله به خانواده 
الظواهری آسیبی وارد نیامده و هیچ فرد غیرنظامی 

کشته نشده است.
منابــع آمریکایــی اعام کردند که ســرویس های 
جاسوسی آمریکا در سال ۲0۲۲ مکان محل زندگی 
رهبر القاعده را شناسایی کرده بودند و در نهایت پس 
از مدتی عملیات حذف فیزیکی وی را اجرایی کردند.
ایمن محمد ربیع الظواهری در 19 ژوئن سال 19۵1 

در منطقه الجیزه در پایتخت مصر، قاهره چشــم به 
جهان گشــود.خانواده وی از طبقه متوسط بودند که 
در بین آنها پزشک و عالم دینی بسیار دیده می شد. 
پدربزرگ ایمن ظواهری امام دانشگاه اسامی االزهر 
بود و پدرش دکتر داروساز و استاد دانشگاه قاهره بود.
وی در ســن پایین به جنبش اخوان المسلمین مصر 
پیوســت و برای نخســتین بار در 1۵ سالگی به اتهام 

وابستگی به این جنبش بازداشت شد.
بعدها از دانشــکده پزشــکی عین الشمس مصر در 
رشــته پزشــکی و تخصص جراحی فارغ التحصیل 
شد و فعالیت های پزشکی خود را در مصر آغاز کرد.

الظواهری در سال 19۷۳ به همراه هم فکرانش گروه 
جهاد اسامی را در مصر تأسیس کرد. در پی ترور انور 
سادات، رئیس جمهوری اسبق مصر به دست پیروان 
این گروه در ســال 19۸1، ایمن ظواهری به همراه 

صدها تن دیگر به زندان افتاد.

وی در سال 19۸۵ از شهر جده عربستان به افغانستان 
ســفر کرد تا در بین گروههای جهادی افغانستان به 

مبارزه مشغول شود.
بعدها به عنوان پزشــک در بیمارســتان هال احمر 
کویت در شــهر پیشــاور پاکستان مشــغول به ارائه 
خدمات پزشــکی شد. در سال 19۸6 روابط نزدیکی 
با اسامه بن الدن برقرار کرد که این روابط در نهایت 
موجب تأسیس گروه القاعده در فوریه 19۸9 از سوی 

بن الدن و الظواهری شد.
در ســال 199۳ الظواهری به رهبری جهاد اسامی 
مصر انتخاب شد و به مبارزه ای جدی برای سرنگون 
کردن حکومت این کشــور دست زد. آمریکا در سال 
199۷ ظواهری را مسئول کشتار توریست های غربی 
در لوکسور مصر معرفی کرد. دو سال بعد یک دادگاه 
نظامی در مصر به صورت غیابی الظواهری را به مرگ 

محکوم کرد.

در روز 10 اکتبر ۲001 پس از حمات 11 سپتامبر، 
نام ایمن الظواهری در بین فهرســت ۲۲ تروریســت 
خطرناک تحت پیگرد اف بی آی اعام شد، فهرستی 
که از ســوی جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا 

اعام شد.
در نوامبر همین سال حکومت طالبان در افغانستان 
اعام کرد که به ایمن الظواهری و همچنین اسامه بن 
الدن به طور رسمی تابعیت افغانی را ارائه خواهد کرد.
در ماه مه ۲011 پس از ترور اســامه بن الدن رهبر 
القاعده از ســوی آمریکا، ایمن الظواهری رسماً رهبر 
جدید القاعده شــد. نقش برجســته وی در هدایت 
القاعده باعث شد تا که دولت آمریکا برای دستگیری 

او ۲۵ میلیون دالر جایزه تعیین کند.
در دهه های اخیر از وی بیشتر به عنوان دست راست 

بن الدن و همچنین مغز متفکر القاعده یاد می شد.

ایمن الظواهری که بود و چه کرد؟ 

ماجرای دسِت راسِت بن الدن

اخبار کوتاه

رزمایش نیروی دریایی ترکیه 
در استانبول/ خبرگزاری 

تصاویری از تحصن دسته آناتولی
جمعی حامیان مقتدی 
صدر در پارلمان عراق در 
بغداد

گزارش تصویری

فرصت احتمالی برای احیای برجام

روزهایحساسبرایدیپلماسیهستهای
روزهای حساســی اســت و گفت و گوهای 
وین به مرحله ای رسیده که به نظر می رسد 
فرصتی برای توافق فراهم شده؛ فرصتی که 

البته نیاز به بررسی دو طرف دارد.
بــه گفته مقامــات آمریکایی، یک »برجام 
جدید« روی میز است که هیچکس تا دیروز 
از مفاد آن مطلع نبود و پیش  بینی می شــد 
هیات هــای مذاکره کننــده چه در ایران و 
چه در آمریکا یا حتی اروپا، احتماال به این 
زودی ها یا شــاید هم هرگز جزییاتی از آن 

منتشر نکنند.
این متن جدید احتماال با اندکی تغییرات، 
همان متنی باشــد که اسفند پارسال میان 
طرفین نهایی شده بود و امضای شش کشور 
پــای آن منتظر ارائــه تضمین های الزم از 
ســوی آمریکا به ایــران و اعام خبر توافق 
از ســوی اتحادیه اروپا و ایران بود؛ درســت 
مثل همــان چیزی که روز های پایانی تیر 
9۴ با اعان رسمی اجرای برجام اتفاق افتاد.

متنــی نهایی شــده که مقامــات  ایرانی و 
آمریکایــِی درجریان مذاکرات، در برخی از 
صحبت های خود به آن اشاره کرده بودند.

مثا اظهارات اخیر ند پرایس، ســخنگوی 
وزارت امور خارجه آمریکا، این موضوع را تا 
حدودی زیادی تایید می کند چراکه او گفته 
»متن پیشنهادی جدید که توسط جوزپ 
بورل  ارائه شده، بر اساس توافقی است که در 
مذاکرات فشرده کشور های حاضر در برجام 
در وین تدوین شده و از اسفند پارسال روی 

میز بوده است.«
البته »العربی الجدید« روز یکشــنبه پیش 
دســتی کــرد و به نقــل از منابع نزدیک به 
مذاکــرات، جزئیات تــازه ای درخصوص 
پیشنهاد مسئول سیاست خارجی اتحادیه 

اروپا به ایران و  آمریکا منتشر کرد.
ایــن رســانه عربی به نقــل از منابع خود 
می نویســد »مســئوالن ایرانی معتقدند 

کــه طــرح اروپایی چیز مهــم و بزرگی به 
پیش نویس توافقی که اسفند پارسال مطرح 
شد اضافه نمی کند و پیشنهاد کنونی به طور 
کافی ســه مطالبه اصلی تهران را برآورده 

نمی کند.«
منابع این رسانه درخصوص مطالبات تهران 
تاکید کردند که در درجه اول ایران خواهان 
گســترش چارچوب رفع تحریم هاست )به 
این معنی که تیم ایرانی مذاکرات در تاش 
است تاجایی که می تواند تحریم های قرمز 
)غیرقابــل رفع( را به تحریم های زرد )قابل 
مذاکره( و تحریم  های زرد را هم سبز )قابل 
تعلیق( تبدیل کند.( و در وهله بعدی، دادن 
ضمانــت های کافی و همچنین در مطالبه 
آخر، اعان آژانس بین المللی انرژی اتمی 
مبنی بر بستن پرونده تضمین های مربوط 
بــه اختافات میان تهران و آژانس اســت؛ 
اختافاتی که به سه سایت هسته ای ایران 
مربوط می شود و آژانس بین المللی انرژی 

اتمی پیش از این مدعی شده بود که ایران 
در آن ها فعالیت هسته ای اعام نشده دارد.

به گفته این منابع، پیشنهاد  جدید بورل رفع 
تحریم های بخشــی از موسسات یا شرکت 
های وابسته به سپاه پاسداران و نه همه آن 
ها را شــامل می شــود و جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا نیز متعهد می شود به توافق 

احترام بگذارد.
امــا اعام خبر ایــن برجام جدید آن هم از 
سوی کاخ سفید و در ادامه انتشار جزئیات 
آن درســت زمانی  اتفــاق می افتد که قرار 
اســت بنا به شــنیده ها  ۴0 - ۴۵ روز دیگر 
نیز نشست شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی درباره ایران تشــکیل شود و از 
سویی دیگر، واشنگتن هم موافقت خود را 
با این متن نهایی شــده تا چند روز آینده 

اعام خواهد کرد.
البته مقامات کاخ سفید این را به صراحت 
اعام نکردند، اما به عنوان مثال ند پرایس، 

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته 
»آمریــکا خیلی ســریع به پیشــنهاد تازه 
اتحادیــه اروپا برای خروج از بن بســت در 
مذاکرات احیای توافق هسته ای موسوم به 
برجام پاسخ خواهد داد و واشنگتن با شرکای 

اروپایی خود در این باره در تماس است.«
اما هرچه که هســت چه این جزئیاتی که 
به بیرون درز کرده، دقیق باشــد یا نه آنچه 
مشخص است این است که در مقطع فعلی 
دعوا بر ســر جزئیات متن توافق اســت و 
باتوجــه به صحبت های امیرعبداللهیان به 
نظر می رسد ایران آنطور که باید از متن آماده 
شده راضی نیست چراکه وزیر امور خارجه 
کشورمان در یکی از آخرین گفت و گوهای 
تلفنی خود با جوزپ بورل مسئول سیاست 
خارجــی اتحادیه اروپــا به او گفته بود اگر 
آمریکا واقعا خواهان توافق است باید تمایل 
به حصول توافق را در متن آن نشان دهد.

امــا آمریکا بــا پذیرش یکطرفه متن آماده 

شــده از ســوی اتحادیه اروپا و درحالی که 
هنوز در اذهان عمومی این ســوال مطرح 
اســت که چرا باوجود عدم نرمش آمریکا 
و انعطاف پذیری این کشــور، تهران هنوز 
به مذاکرات هســته ای ادامه می دهد، قصد 
دارد فشــار را بر روی ایران افزایش داده و 
در نهایت ایران را مقصر شکست مذاکرات 

معرفی کند.
حســن بهشتی پور، کارشناس مسائل بین 
الملــل در این باره می گوید: در این مرحله 
از مذاکرات که متاســفانه صرفا کلیاتی از 
گفتگوها به بیرون درز می کند و به جزئیات 
دقیق دسترسی نیست تنها می توان گفت 
که در قضیه پذیرش متن آماده شده از سوی 
اتحادیه اروپا، تنها کشوری مقصر است که 
باتوجــه به متــن دالیل منطقی برای عدم 

پذیرش آن نداشته باشد.
اما این احتمال پذیرش یکطرفه متن توافق 
از سوی آمریکا درحالی است که در سمت 
مقابل ایران از ابتدا انتفاع اقتصادی از برجام 
را شرط ادامه مذاکرات هسته ای و پذیرش 
توافق احتمالی آینده اعام کرده و عاوه بر 
دالیل اقتصادی به دنبال اثبات این امر است 
که درصورت شکســت مذاکرات هسته ای 
این واشــنگتن بوده که به تاش چندساله 
مذاکره کنندگان چندین کشور ضربه زده 
و پرونده پیچیده ترین مذاکرات طول تاریخ 

را با شکست مواجه کرده است.
مشخصا، تیم ایرانی مذاکرات لغوتحریم ها 
این بار برخاف روال گذشته که محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه پیشــین، سال ها 
پــس از امضــای توافق برجام اعام کرد، از 
جزئیات متن توافق بی اطاع بوده نســبت 
به متن توافق احتمالی حساسیت بیشتری 
پیــدا کــرده و بنا به آنچــه اظهار می کند، 
نمی خواهــد تجربه تلخ برجــام این بار با 

نامی دیگر تکرار شود.

    

خبر ویژه

وزیر امور خارجه گفت: جمهوری اسامی ایران در پاسخ به اقدام آمریکا از دوشنبه شب نسبت به گازدهی صدها سانتریفیوژ 
نسل جدید اقدام کرد. حسین امیر عبداللهیان در حاشیه مراسم اعطای هفتمین جایزه حقوق بشر اسامی و کرامت 
انسانی در جمع خبرنگاران افزود: مایلم در جمع شما و در رابطه با آنچه بین ما و طرف آمریکایی در موضع مذاکرات 
جهت لغو تحریم ها رخ داد اشاره کنم. وی ادامه داد: به یاد دارید که در هفته های گذشته در حالی  که ما برای مرحله 
جدیدی از مذاکرات آماده می شدیم، به یکباره طرف امریکایی با هدف امتیاز گرفتن در میز مذاکره طرح قطعنامه ای را 
در آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح کرد و قطعنامه ای را روی میز گذاشت و ما متعجب شدیم از اینکه در حالیکه 
در همان زمان و مکرر در این ایام از طرف جو بایدن دائما پیام هایی با واسطه دریافت می کنیم که امریکا حسن نیت 
دارد و در بازگشت به توافق جدی است و پاسخ قاطع خود را به طرف آمریکایی  دادیم.  وزیر امور خارجه اظهارداشت: 

در هفته جاری نیز اخیرا »بورل« هماهنگ کننده اتحادیه اروپا، ابتکاری را ارائه داد و متنی را برای همه طرف ها؛ ایران 
و 1+۴ و آمریکا ارسال کرد و ما در پایتخت ها در حال بررسی این متن و توافق برای جمع شدن دور میز مذاکره هستیم. 
امیرعبداللهیان اضافه کرد: روز دوشــنبه شــاهد صدور قطعنامه جدید از ســوی آمریکا بودیم، این اقدامات غیرمنطقی 
و  این جنون تحریم های بی اثر جو بایدن، بلینکن و راب مالی را که به آن اشاره کردند، تحریم های حداکثری ترامپ 
شکست خورده است؛ حتی خود بورل در متن اخیر به شکست حداکثری تحریم های ترامپ علیه ایران اشاره داشته و 
بعد ایده های جمع بندی شده خودش را مطرح می کند اما باز شاهد جنون اعمال تحریم ها که البته فقط نمایش است 
و تاثیر ملموســی ندارد، هســتیم. وزیر امور خارجه اظهار داشــت: من مایلم اشــاره کنم که در پاسخ به این اقدام آمریکا، 

ایران نسبت به گازدهی صدها سانتریفیوژ نسل جدید از شب گذشته بر اساس تصمیمی که گرفته شد اقدام کرد.

 وزیر امور خارجه:

گازدهی صدها سانتریفیوژ نسل جدید پاسخ به اقدام آمریکا بود  

وزیر ورزش نتوانست نمایندگان را قانع کند

کارت زرد سوم
نمایندگان مجلس شورای اسامی در جلسه روز گذشته 
از پاسخ های حمید سجادی وزیر ورزش قانع نشدند. این 
ســومین کارت زرد مجلس یازدهم به دولت سیزدهم 
است.  در جلسه صحن علنی دیروز )11 مرداد( مجلس 
شــورای اســامی نمایندگان در نخستین دستور به 
بررسی سوال احمد راستینه هفشجانی نماینده محترم 
شــهرکرد، بن و ســامان و تعدادی دیگر از نمایندگان از 

سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان پرداختند.
در پایان وقت طرح ســوال و پاســخ های وزیر ورزش، 
راستینه از پاسخ های سجادی قانع نشده و سوال خود 
را در صحن علنی به رأی گذاشــت. پس از عدم اقناع 
نماینده سوال کننده از وزیر ورزش و جوانان و با اعام 
قالیباف رئیس مجلس این ســوال در صحن علنی و با 
حضور ۲۴۳ نماینده به رأی گذاشته شد که نمایندگان 

از پاسخ های وزیر ورزش و جوانان قانع نشدند.
این ســومین کارت زرد مجلس یازدهم به دولت ســید 
ابراهیم رئیسی است، پیش از این سیدرضا فاطمی امین 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و سید جواد ساداتی نژاد 
وزیر جهاد کشاورزی دو وزیری بودند که از مجلس کارت 

زرد دریافت کردند.

رئیس مجلس:

 یارانه دارو به هیچ عنوان 
حذف نمی شود

رئیس مجلس شورای اسامی با تاکید بر اینکه یارانه دارو 
به هیچ عنوان حذف نمی شود، گفت: االن یارانه دارو از 
طریق شرکت های بیمه گذار در اختیار بیماران قرار می 
گیرد؛ به هیچ عنوان ارز دارو حدف نمی شود و نه قانونگذار 
و نه دولت چنین سیاستی را ندارند و نخواهند داشت.

محمدباقر قالیباف در جلســه مجلس شورای اسامی 
در جریان رســیدگی به گزارش کمیســیون بهداشت 
مجلس درباره بررسی عملکرد وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در نحوه اجرای »طرح دارویاری« پس 
از طرح اظهارات تعدادی از اعضای کمیسیون بهداشت 
و همچنین وزیر بهداشت طی سخنانی با تاکید بر اینکه 
موضوع دارو موضوعی اساســی در کشــور است، گفت: 
متاسفانه در حوزه دارو و یارانه ها یک غلط مصطلحی 
مطرح و همه جا گفته می شود که »حذف ارز ترجیحی«؛ 
درحالی که این غلط ترین حرف ممکن است که مطرح 
می شود. وی تاکید کرد: در خصوص دارو و یارانه ها به 
هیچ عنوان ارزی که پرداخت می شده، حذف نمی شود 
و در حقیقت اتفاقی که افتاده این است که یارانه ها به 
طور مســتقیم به خود افراد داده می شود. بنابراین االن 
یارانه دارو از طریق شــرکت های بیمه گذار در اختیار 
بیمــاران قرار می گیرد. بــه هیچ عنوان ارز دارو حدف 
نمی شــود و نه قانونگذار و نه دولت چنین سیاســتی را 

ندارند و نخواهند داشت. 

سخنگوی دولت خبر داد؛

رئیسی به نیویورک می رود
سخنگوی دولت گفت: تصمیم بر آن شد هیئت وزیران 
اختیار خود مبنی بر تصمیم گیری در خصوص افزایش 
حقوق بازنشســتگان را به هیئت امنای سازمان تامین 

اجتماعی تفویض کند.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری 
خود با خبرنگاران ضمن عرض تسلیت به خانواده های 
جانباختگان و همچنین با اشاره به بی سابقه بودن سیل 
اخیر گفت: الزم اســت از مقام معظم رهبری به خاطر 
پیام ایشان در خصوص حضور به موقع مدیران اجرایی 

در صحنه مدیریت این بحران تشکر ویژه کنم.
سخنگوی دولت با اشاره به برگزاری جلسات نمایندگان 
بازنشستگان با معاون اول رئیس جمهور، گفت: گزارشات 
در جلسه اخیر هیئت دولت ارائه شد و دولت راهکارهای 
پیشنهادی جمع بندی شده از سوی معاون اول و وزارت 
کار را بررســی کرد و تصمیم بر آن شــد هیئت وزیران 
اختیار خود مبنی بر تصمیم گیری در خصوص افزایش 
حقوق بازنشســتگان را به هیئت امنای سازمان تأمین 

اجتماعی تفویض کند.
بهــادری جهرمــی درباره حضور رئیــس جمهور در 
اجاس ســاالنه مجمع عمومی ســازمان ملل، گفت: 
برنامه ریزی هــای مقدماتی برای حضور رئیس جمهور 

کشورمان در سازمان ملل انجام شده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی عنوان کرد:

سه شرط مهم ایران برای توافق
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: به روشنی 
عرض می کنم که ما در تضمین ها، تحریم های سپاه و 
لیست قرمز با آمریکایی ها مشکل داریم و تا این مشکات 
حل نشود، از منافع ملی خودمان عدول نخواهیم کرد.

وحید جال زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اســامی، با اشاره به تعیین 
ضرب االجل های متعدد از طرف کشــورهای اروپایی، 
گفت: از اولین روزهای مذاکرات در دولت ســابق تا به 
امروز، ضرب االجل های آمریکا و غربی ها تاکنون عملی 
نشــده اســت و همه ی آن ها پوچ بوده است. در همین 
قصــه نیز می گویند که این آخرین فرصت اســت و ما 
پیشــنهاداتمان را دادیم و اگر ایران نپذیرد این آخرین 
فرصت خواهد بود. وی می گوید: به نظر من به این ضرب 
االجل ها نباید توجه کنیم. این یک جنگ روانی اســت 
که رسانه های غربی و مسئوالن سیاست خارجی غربی 

علیه ایران به راه می اندازند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
تاکید کرد: من به روشنی عرض کنم که ما در تضمین ها، 
تحریم های ســپاه و لیست قرمز با آمریکایی ها مشکل 
داریم و تا این مشکات حل نشود، از منافع ملی خودمان 
عدول نخواهیم کرد و اصًا دولت حق ندارد عدول کند. 

جنجال »پلوسی گیت«
مهدی خورسند، کارشناس مسائل اوراسیا 

آمریکایی ها که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
تقریباً خود را قدرت برتر دنیا می دانســتند با موجی از 
خیزش قدرت های نوظهور دنیا مواجه شدند. در این میان 
خیزش قدرت نوظهوری همچون چین برای واشنگتن 
به معمایی بزرگ تبدیل شد. آمریکایی ها با بهره گیری 
از حربه های مختلف تاش کردند چین را در سیســتم 
نهادهای بین المللی هضم کندد و مسیر کنترل نهادی 

این اژدهای در حال خروش را فراهم آورند.
ایــن در حالــی بود که چینی ها بــا درایت عاوه بر بهره 
بردن از مواهب حضور در نهادهای بین المللی، در عمل 
از این نهادها »سواری رایگان« گرفتند. حضور چین در 
سازمان تجارت جهانی یکی از مهم ترین این فضاهاست 
که چین توانست با چراغ سبز آمریکا به عضویت آن درآید، 
اما برخاف اصول و ساختار سازمان تجارت جهانی که 
بر اصل اقتصاد غیررانتی و آزاد استوار است، چین یارانه 
پنهان در اختیار شرکت های خود برای رقابت با رقبای 
بین المللی قرار می داد و همین موضوع سبب شد کاالها 
و خدمات چین به دلیل کیفیت باال و قیمت تمام شده 
پایین تر نســبت به نمونه های غربی، مورد توجه بیشتر 

قرار گیرد.
همین موضوع سبب شد تا آمریکا نسبت به سواری رایگان 
چین بارها و بارها هشــدار دهد، ولی رسوخ تکنولوژیک 
چیــن در اقتصاد بین الملل، قابلیت حذف و محدودیت 
کان این کشور را به آمریکا نمی داد. چینی ها از ابتدای 
قرن بیست و یکم تاکنون با یورش به ابزارهای هژمونی ساز 
آمریــکا در دنیا یعنی دالر و نهادهای بین المللی، تاش 
کردنــد نظام تک قطبی به رهبــری آمریکا را به چالش 
بکشــند و به رقیب هژمونیک این کشــور در دوران گذار 

نظم بین المللی بدل شود.
چینی ها با ایجاد نهادهای منطقه ای همچون ســازمان 
همکاری شانگهای، بریکس و RCEP و همچنین محور 
قرار دادن مبادالت تجاری در این نهادهای منطقه ای با 
ارزهای ملی به جای دالر، رقابت شدید هژمونیکی را با 
آمریکا رقم زده اند. آمریکا با فهم چنین رویکردی از سوی 
چین، مسیرهای متفاوتی را برای مقابله با پکن امتحان 
کرده اســت. حضور در نهادهای بین المللی برای رسوخ 
ارزش های نظام لیبرال دموکراســی در چین نخستین 
حربه برای کنترل چین بود، اما این موضوع نتوانست پکن 
را کنترل کند. حتی مسیر جنگ تعرفه های تجاری دوران 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا با چینی ها هم 
نتوانست خللی در مسیر رشد و توسعه چین ایجاد کند.
آمریکایی هــا بــرای کنترل یکی دیگر از این قدرت های 
نوظهوری)روسیه( که منتقد نظام تک قطبی به رهبری 
آمریکا در دنیاست، با بهره بردن از حربه گسترش ناتو به 
شرق برای روسیه که حضور ناتو در عمق راهبردی خود را 
نشانه ناامنی قلمداد می کند، دغدغه مندی امنیتی ایجاد 
کرد. امروز آمریکا می کوشد تا با فرسایشی کردن جنگ 

اوکراین، زمینه تضعیف روسیه را فراهم کند.
به نظر می آید این حربه علیه چین در حال تکرار است. 
آمریکا با علم به اینکه چینی ها ســرخوردگی ســنتی از 
غرب برای جداســازی هنگ کنگ و تایوان از جغرافیای 
اصلی چین دارند و می دانند حزب کمونیست که صدها 
میلیون نفر را در ۷0 سال گذشته از گرسنگی و فقر مطلق 
نجــات داده، برای بازگرداندن غرور ملی و نشــان دادن 
قدرت نظامی خود، به دنبال الحاق تایوان به جغرافیای 
اصلی و در حال برنامه ریزی برای ایجاد تنش در دریای 
چین جنوبی )حدفاصل چین و جزیره تایوان( هستند.

اوج تنش های دیپلماتیک میان چین و آمریکا به موضوع 
ســفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
برمی گردد که تنش های میان دو کشور چین و آمریکا 
و البته حساســیت چین برای تســریع در اقدامش برای 
الحاق تایوان به جغرافیای اصلی را تشــدید کرده است. 
چینی ها در روزهای گذشته با برگزاری رزمایش نظامی 
بی سابقه با تحرکات نظامی بسیار باال در استان فوجیان 
)نزدیکترین اســتان چین به تایوان( و همچنین تهدید 
مستقیم پلوسی مبنی بر حتی هدف قرار دادن هواپیمای 

وی، تاش کردند از این سفر جلوگیری کنند.
به دنبال این هشــدارها و مواضع بود که پلوســی در 
پیامی توئیتری مقاصد ســفر خود به آسیا را مشخص 
کــرد و نامــی از تایوان به عنوان مقصد ســفر نبرد تا 
بســیاری از محافل رسانه ای این تحرکات و تبلیغات 
برای ســفر پلوســی به تایوان و برهم خوردن این سفر 
)تاکنون( را عقب نشــینی آشکار دموکرات ها در قبال 
چین عنوان کرده اند؛ چیزی که بســیاری از محافل 
سیاســی در دنیا آن را زمینه ســاز باخت دموکرات ها 
در انتخابــات میــان دوره ای کنگره و انتخابات ۲0۲۴ 

ریاست جمهوری این کشور می دانند.
این موضوع البته بافاصله تاش شد تا از سوی کاخ سفید 
مدیریت شــود. سخنگوی کاخ سفید در موضعی نسبت 
به حواشــی سفر پلوســی به آسیا اعام کرد کاخ  سفید 
نمی تواند مانع یا توصیه کننده به سفر نمایندگان مجلس 
این کشــور باشــد، اما دولت آمریکا تاش خواهد کرد تا 
تنش های ایجاد شده را با رایزنی دیپلماتیک با چینی ها 

مرتفع کند.
چیزی که مشــخص است، واکنش قاطع چین در قبال 
برنامه پلوسی به تایوان، محاسبات آمریکا را برهم زده و 
مواضــع ضــد و نقیض مجلس و دولت دموکرات آمریکا 
احتماال تبعات ســنگینی برای دولت بایدن و اکثریت 
شکنننده آنها در انتخابات چند ماه آینده میان دوره ای 
کنگره آمریکا دارد و شاید همانطور که رسوایی »واترگیت« 
به اتمام پیش از موعد کار نیکسون در کاخ سفید منجر 
شــد، سفر پلوســی هم تبدیل به »پلوسی گیت« برای 

دموکرات ها و بایدن شود.

اخبار کوتاه
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3اقتصاد گزارش

 اقدام عجیب و جنجالی
 برخی از دندان پزشکان

  ویزیت را به کارت همسرم 
بریزید!

برخی مطب ها به خصوص دندان پزشکی ها، 
از بیماران خود می خواهند به جای اســتفاده 
از دســتگاه کارتخوان، هزینه خدمت را کارت 

به کارت کنند.
به دنبال تصمیم ســازمان امور مالیاتی کشور 
مبنی بر رصد مطب ها برای استفاده از دستگاه 
کارتخــوان، برخی از این مطب ها به خصوص 
مطب های دندانپزشکی، از بیماران و مراجعان 
خود می خواهند که هزینه خدمات ارائه شده 

را کارت به کارت کنند.
یکی از شــهروندان تهرانی،  نســبت به اقدام 
این دسته از مطب ها به شدت گایه مند بود.

وی گفــت: چندی پیش بــرای ترمیم دندان 
پوسیده ام به مطب دندانپزشکی که در غرب 
تهران اســت، مراجعه کردم. وقتی خواســتم 
هزینــه را پرداخت کنم، منشــی مطب گفت 

که هزینه را کارت به کارت کنید.
این خانم جوان افزود: من نسبت به این موضوع 
اعتــراض کردم و گفتم امــکان انتقال ندارم. 
منشــی هم در کمال خونسردی گفت که این 
مشــکل شماست. به یکی از نزدیکان بگویید 

مبلغ را انتقال دهد.
مشابه این اتفاق در مطب دندانپزشکی واقع در 
جنوب غربی تهران نیز گزارش شــده و جالب 
اینکه در این مطب دندانپزشکی، منشی مطب 
شــماره کارت همسر دندانپزشک را به بیمار 
داده و از او خواسته است هزینه را به آن شماره 

کارت انتقال دهد.
ایــن خانم شــهروند در توضیح ماجرا  گفت: 
در چند نوبت و به مدت 6 ماه اســت که برای 
ترمیــم دندان هایــم به آنجا می روم. هر بار که 
می خواهم کارت بکشــم، منشــی می گوید 

هزینه را انتقال دهید.
وی افــزود: یکبــار گفتم که امــکان انتقال از 
گوشی را ندارم که منشی هم گفت از دستگاه 

عابر بانک سر خیابان انتقال دهید.
این خانم میانســال در ادامه گایه های خود 
از مطــب دندانپزشــکی، گفت: دفعه آخر که 
خواســتم هزینه را انتقال بدهم، منشی مطب 
شماره کارت همسر دندانپزشک را داد و گفت 

به این شماره انتقال دهید.
از این دســت تخلفات در مطب ها به خصوص 
مطب هایــی کــه خدمــات هزینه بــر ارائه 
می دهند، زیاد مشــاهده می شــود و پاســخ 
سازمان نظام پزشکی به این گایه ها، این است 
که شهروندان شکایت کنند تا برخورد شود.

متأســفانه شــیوه و شــکل نظارت سازمان 
نظام پزشــکی بر این قبیل تخلفات مطب ها، 
فقط به واســطه شــکایات شهروندان صورت 
می گیــرد. امــا، نکته ای که وجــود دارد، این 
است که شهروندان میل و رغبتی به پیگیری 

گایه های خود ندارند.
محمد خردمند معاون انتظامی سازمان نظام 
پزشــکی گفت: مطابق مقررات سازمان نظام 
پزشــکی، هر پزشــک، دندانپزشک، مؤسسه 
درمانی، مطب و…، برای کارهای تشــخیصی 

و درمانی، باید کارتخوان داشته باشد.
وی افزود: دســتگاه کارتخوان باید مربوط به 
شخص پزشک یا مؤسسه تشخیصی و درمانی 
باشد و اجازه ندارند از کارتخوانی استفاده کنند 

که به اسم شخص دیگری باشد.
معاون انتظامی ســازمان نظام پزشکی ایران، 
در واکنش به این موضوع که برخی پزشــکان 
و مطب هــا و…، به دلیل فرار مالیاتی از بیمار 
می خواهنــد که مبلغ حق الزحمه را کارت به 
کارت کند و یا اینکه نقد بپردازد و یا اینکه به 
او شــماره کارت می دهند که از دســتگاه عابر 
بانک پرداخت کند، گفت: چنین برخوردهایی 
با بیماران تخلف است و سازمان نظام پزشکی 
بــا چنین مواردی که گزارش شــود، برخورد 

انتظامی خواهد کرد.
بــه رغم توضیحات معاون انتظامی ســازمان 
نظام پزشــکی مبنی بر برخورد با مطب های 
متخلــف، اما باید گفت که این قبیل تخلفات 
در مطب ها و…، به دلیل فرار از پرداخت مالیات 
و پنهــان ماندن رقم درآمد واقعی پزشــک و 
دندانپزشک و…، هر روز در حال افزایش است.

مرکز ملی فضای مجازی:

  رفع فیلتر تلگرام
 کذب است

مرکــز ملی فضای مجــازی اعام کرد: رفع 
فیلتر پیام رسان تلگرام کذب است.

 مرکــز ملی فضای مجازی امروز با انتشــار 
اطاعیــه ای اعام کرد: با توجه به انتشــار 
خبــری بــا عنــوان »تلگــرام رفــع فیلتر 
می شــود« در رسانه های کشور، صراحتا به 
اطاع می رســاند؛ این خبر صحت نداشته و 

تکذیب می شود.
در ایــن اطاعیــه تأکید شــده: در صورتی 
کــه تصمیم جدیــدی درخصوص فعالیت 
پیام رســان ها در کشور اتخاذ شود، از طریق 
ســایت رسمی مرکز ملی فضای مجازی در 

اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

گزارش

 بی اعتمادی  سهامداران
 به بازار سهام!

بورس در کما
 درحالی که بورس تهران طی چند هفته گذشته 
روند نزولی رو در پیش گرفته، بسیاری از سهام 
داران ترجیح می دهند با ضرر از این بازار خارج 
شوند، اما با این حال با توجه به اینکه قیمت ها به 
مناطق ارزنده رسیده و شاخص کل در منطقه 
حمایتی مناسبی قرار دارد، می توان انتظار داشت 
که بورس یک نوســان مثبت هرچند محدود را 

برای سهام داران خودرو رقم بزند.
احسان رضاپور کارشناس بازار سهام با اشاره به 
اینکه درک و برداشت ناصحیح از وضعیت بازار 
ســهام و تبعات تصمیماتی که بازار سهام را به 
وضعیت امروز درآورده، به هیچ عنوان مورد توجه 
مسئوالن قرار ندارد، گفت: گویا مسئولین که باید 
امروز رویکرد مدیریت بحران را در پیش بگیرند، 
خیلی خونسرد و با بی تفاوتی به تحوالت آن نگاه 
می کنند که این نوع نگرش و بی تفاوتی به بازار 
سرمایه قطعا به دلسرد شدن سرمایه گذاران و 
خروج آخرین بازمانده ها از بازار بورس و حرکت 
منابع آن ها به ســمت بازار های مسکن، خودرو 

و…، دامن می زند.
وی افزود: این رویکرد دولت و مسئولین اقتصادی 
به تحوالت و فضای بازار ســرمایه در مقایسه با 
وعده ها و بازدید های پیــش از انتخابات کمی 
عجیب و نگران کننده است. در این رابطه خروج 
پول گسترده ای طی د و سال اخیر از بازار سرمایه 
انجام شده و عما بر خاف سایر بازار های موازی 
که تورم های تامل برانگیزی را تجربه کرده اند، 
فضای معاماتی بسیار کم رمقی را رقم زده است.
رضاپور اظهار داشــت: بازاری که معامات ۲0 
هزار میلیاردی تومانی را تجربه کرده، می بایست 
با این افت ها و جذابیت های قیمتی، معاماتی 
حداقل بین ۵ تا 10 هزار میلیارد تومان را روزانه 
تجربه کند، اما به دلیل ترک و کوچ فعاالن بازار 
بعضا معامــات خرد کمتــر از ۲۵00 میلیارد 
تومانی را ثبت می کند. ایــن یعنی با بازار عما 
مرده و نیمه جانی مواجهیم که برخاف بازار های 
دیگر انگیزه ای برای حضــور در میان فعاالنش 

باقی نگذاشته است.
این کارشناس بازار سهام اضافه کرد: البته شاید 
معامــات و مدیریت شاخص ســاز ها این خطا 
و کم توجهــی را در ذهن مدیران و مســئولین 
تشدید کرده است. از ســویی همه این موارد در 
حالی است که شــرکت های بورسی متشکل از 
همین دارایی های تورم یافته به شمار می روند 
و عاوه بر آن سود های جذابی هم دارا هستند. 
البته باید توجه داشت با انتشار گزارش های سه 
ماهه و عملکردی سال گذشته مشاهده می شود 
که پی بر اس های بــازار و ارزش دالری بازار به 

محدوده های جذابی رسیده است.
وی ادامه داد: باتکلیفی های سیاسی و مخابره 
شــدن اخبار تصمیماتی که عملی نمی شود و 
قیمتگذاری هایی که سراسر منافع تولیدکننده 
و شــرکت ها را هدف قــرارداده و عدم مدیریت 
همه بازار های ســرمایه پذیر و رشد سرسام آور 
آن ها همزمان با رکود بــورس در غلبه این فضا 
بر بازارموثر بوده اســت. این درحالیســت که 
اصاحات در تصمیم گیری ها را باید در دو سطح 
دنبال کرد. اصاحات سیاست ها در جهت منافع 
شرکت ها به جای اشخاص و رانت های گسترده 
و شفافیت سیاست ها و خروج از باتکلیفی ها و 
وعده های فاقد پشتوانه که بر بی اعتمادی بازار 

موثر بوده است.
رضاپور بیان داشت: انتظار می رود رویکرد های 
اصاحی پس از گذر از دوران شناخت و آزمون 
و خطا های نخست هرچه ســریعتر در دستور 
کار قرار گیــرد؛ بنابراین در صورت مشــاهده 
فاکتور های بهبود علیرغم تجربه تلخ گذشــته، 
مجددا منابع به دلیل جذابیت به ســمت بازار 
حرکت خواهند کــرد و بازار با اخبــار مثبت و 
منفی مواجهه منطقی تری باید داشته باشد. این 
درحالیست که در حال حاضر بازار سهام اخبار 
مثبت را نادیده می گیرد و به دلیل جو حاکم بر 
بازار، سرمایه ها بدون واقع نگری صرفا فرار را بر 

قرار ترجیح می دهد.
وی عنوان داشت: از ســویی انتظار گروهی از 
کارشناسان بر این مبنا بود گزارشات سه ماهه 
و جذابیت قیمت پس از مجامع بتواند محرک 
خوبی برای تقویت و اقبال به باژار در مرداد ماه 
باشد، اما سایه سنگین بی اعتمادی و روند منفی 
حاکم و خروج پول ســنگین از بازار تا به امروز 
مانع بوده، ولی رفع این شــریط نیز نه تنها سه 
روزه بلکه چند هفته ای هم امکان پذیر نیست، 
ولی رشــد محدود و رســیدن به حمایت های 
از دســت رفته که اکنون نقش مقاومتی را ایفا 
می کند، می تواند رشد موقتی را در بازار به همراه 

داشته باشد.
رضاپور تصریح کرد: اما این به شرط آن است که 
پالس های مثبتی را از سوی سیاست گذاران به 
دنبال داشته باشد. اگر این طور شود، می توان در 
کوتاه مدت انتظار رشد را داشت، اما اگر همین 
پالس ها هم نرســد این پیکر نیمه جان بورس 

کماکان در کما بسرخواهد برد.

گار « از چشم انداز نامطلوب عرضه در بازار  مسکن تحلیل » روز

الن بازارمسکن،جوالنگاهدال
به گواهی آمارهای منتشر شده، بازار مسکن 
در ۲ ماه اخیر رشد باالی 1۵ درصدی قیمت 
را تجربه کرده، این در حالی است که سایر 
بازارهــای مــوازی، در روزهایی که ظاهرا 
دولت ســیزدهم سیاســت های انقباضی 
در دســتور کار قرار داده شرایط رکودی و 
سردی را تجربه می کنند.در خصوص رشد 
عجیب بازار مســکن در ماه های اخیر با ۳ 
کارشناس اقتصاد کان گفت وگو کردیم و 
نظرات آن ها را در خصوص این رشــد کم 

سابقه جویا شدیم.

قیمت خانه در کالیفرنیا و لندن برابر 
قیمت خانه در مناطق شمالی بعضی 

شهرهای ایران است!
احســان ســلطانی پژوهشگر و کارشناس 
اقتصادی در خصوص رشد بازار مسکن در 
ســال جدید با اشاره به اینکه بازار مسکن 
به جوالنگاه دالالن و ســفته بازان تبدیل 
شــده است، گفت: مشخصا در دولت قبل 
قانون نانوشته ای شکل گرفت تحت عنوان 
رابطه بازار مسکن و نرخ ارز که تا قبل از آن 
هیــچ گاه به این صورت مطرح نبود. جالب 
اینجاست که سفته بازان و دالالن آنقدر بر 
طبل رابطه بین قیمت مســکن و نرخ دالر 
کوبیدند که این موضوع در افکار عمومی هم 
جــای خود را به خوبی باز کرد، بطوری که 
امروزه شاهد این هستیم که تقریبا اکثریت 
مــردم می گویند قیمــت یک متر مربع از 
یک واحد مسکونی در تهران تقریبا معادل 

1۲00 دالر است.
وی افزود: »وقتی شما کشورهای دیگر که 
تقریبا شــرایط مشــابهی با کشور ما دارند 
را بررســی می کنید، اصا شاهد همچین 
موضوعی نیســتید، مثا در همین کشور 
ترکیــه، که طبــق آمارهای اقتصادی این 
روزها، بــه دالیل مختلفی از جمله جنگ 
اوکراین و روسیه، هزینه های کاال و انرژی 
رشــد چشــمگیری کرده است و طبیعتا 
تــورم باالیی را تجربه می کند و ارزش پول 
ملی آن ها که لیر اســت، روز به روز کاهش 
چشمگیری پیدا می کند، آیا قیمت مسکن 
خــود را بــا نرخ دالر تنظیم می کند؟ قطعا 
این طور نیســت و قیمت مســکن در آنجا 
روز به روز باال نمی رود و شــاید کاهش هم 

پیدا کرده است.
اساسا به اعتقاد من، بازار مسکن بازار چند 
الیه ای اســت که ســفته بازان و دالالن، 
بــازار مســکن ما را احاطــه کرده اند، این 
افزایش قیمتی که ما نه در این ماه ها بلکه 
در ســال های گذشته تجربه کردیم، قطعا 
طبیعی نبوده است و باید بپذیریم که بازار 
مســکن جوالنگاه ابرسفته بازان و دالالن 

شده است.
نکته دیگر که باید در اینجا به آن اشاره کنم، 

دیگر مقصران اصلی رشــد عجیب و غریب 
بازار مسکن در کشور ما هستند. دیگر مقصر 
این رشــدها، بی شک بانک ها و موسسات 
مالی خصوصی هســتند، الزم به ذکر است 
که بعضی از این بانک ها بدهکارهای جدی 
هســتند و بدهی های ســنگینی را دارند، 
وقتی قیمت مسکن رشد می کند طبیعی 
اســت که قیمت اماک و مســتغات این 
بانک هــا افزایش پیدا می کند و طبیعتا در 
ترازنامه های این بانک ها بدهی کاهش پیدا 

می کند.«
وی گفت: »متاسفانه ادبیات و طرز فکری 
تحت عنوان »طبقه نوسان گیر« در دولت 
قبل پدید آمد که مشکات زیادی را برای 
اقتصاد ما درست کرده است و همچنان نیز 
درست می کند. حتی دولت سیزدهم هم با 
این طبقه در چالش جدی است. تا قبل از 
دولت یازدهم و در دولت های قبلی ما اصا 
شاهد چنین پدیده ای به این شدت و حدت 
نبودیم، عده ای جای کار کردن و اشــتغال 
داشــتن به حرفه ای و کســب سود از این 
محل، هر روز دنبال چک کردن قیمت ها 
در بازارهای مختلف هستند تا نوسان گیری 
کنند، یک روز در بازار سرمایه، یک روز در 
بــازار طــا، یک روز در بازار ارز و امروز هم 
در بازار مسکن به دنبال ماهی گیری از آب 
گل آلود هستند. البته فکر نکنید که وقتی 
از طبقه نوسان گیر صحبت می کنیم عامه 
مردم را می گوییم، منظور عده ای هســتند 
که اغلبا بواســطه نفوذ و روابطی که دارند، 
از رانت هایی برخوردار هستند و اصطاحا 
افزاد ذینفوذی به حساب می آیند که برخی 
از آن هــا افــراد حقیقی و برخی دیگر افراد 

حقوقی هستند.
شــاید برخــی بگویند منظــور از این ابر 
ســفته بازان و دالالن چه کسانی هستند، 

مشــخصا این افراد همان هایی هستند که 
این وضعیت را برای بازار ســرمایه درست 
کردند، سوپرحبابی در بازار سرمایه در سال 
9۸ به وجود آورند در حالیکه آن قیمت های 
باال و شاخص کل ۲ میلیون واحدی اصا و 
ابدا مبتنی بر شــرایط بنیادی شرکت های 
بورسی ما نبودند، به راحتی نوسان سنگینی 
از بازار سرمایه گرفتند و اکثریت مردم دچار 

ضررهای سنگین شدند.«

عدم حمایت از بازار سرمایه، نقدینگی 
را به مسکن برد!

علی سعدوندی دیگر کارشناس اقتصادی  
در خصوص دالیل رشــد بازار مســکن در 
ماههــای اخیــر، گفت: »سیاســت های 
اقتصادی که ما در دولت جدید شــاهد آن 
بودیم، بر خاف گفته هایی که از دولتمردان 
شــنیده می شود در جهت بهبود وضعیت 
اقتصادی موجود نیســت. انتظاراتی که از 
دولت ســیزدهم می رود با توجه به شرایط 
اقتصادی کشــور انتظارات بسیار ویژه تری 

بود.
وقتی بودجه ما همچنان انبســاطی است، 
وقتی ما همچنان شــاهد کسری بودجه، 
افزایــش روزافزون نقدینگی، عدم کاهش 
نرخ رشد پایه پولی و از این دست مشکات 
در اقتصاد کشور هستیم چه طور باید انتظار 
کاهش قیمت یا حداقل کاهش در رشــد 
قیمت هــا را در بازاری مثل بازار مســکن 

داشته باشیم؟«
ســعدی وندی افزود:  عــاوه بر همه این 
مــوارد، وقتــی بازار ارز به طور دســتوری 
کنترل می شود و تحت تاثیر عواملی خارج 
از ســازوکار بازار قرار می گیرد، تصمیمات 
خلق الساعه و منسوخ در بازار طا اجرایی 
می شــود مانند تعطیل کــردن معامات 

فردایــی بازار طــا و از همه این ها مهم تر 
وقتی چنین اتفاقاتی در بازار ســرمایه رقم 
می خورد که در نوبه خودش بی ســابقه و 
منحصر بفرد است، بطوری که سهامداران 
خرد به کلی اعتمادشــان را نســبت به این 
بازار از دست می دهند و روزانه شاهد خروج 
میلیاردها تومان از بازار ســرمایه هستیم، 
مشخص است که این پول ها به بازار مسکن 
می گریزند و ســبب افزایش تورم در بازار 
مســکن می شوند، اساسا اگر اتفاقی غیر از 

این روند رخ بدهد باید شک کرد.
وی افزود: به تمامی موارد باال عدم نظارت بر 
بانک های خصوصی را هم اضافه کنید، البته 
به اعتقاد من نظارت درســتی در خصوص 
بانک های دولتی هم وجود ندارد، همانطور 
که نظارت درســتی در بورس و سایر سایر 
ارکان های اقتصادی وجود ندارد. اساســا 
با ادامه این روند، چشــم انداز بازار مسکن 

متاسفانه همچنان صعودی است.

 عرضه مسکن بسیار کمتر 
از تقاضای آن است!

مجید شاکری دیگر پژوهشگر اقتصادی 
در خصــوص دالیــل تورم کم ســابقه 
تیرماه مســکن، گفت: »وقتی چشم انداز 
عرضه در بازار مســکن نامطلوب است و 
تحرک قابل توجهی در این خصوص رخ 
نمی دهد طبیعتا افزایش قیمت مســکن 

امری بدیهی به حساب می آید.
شــاید همین امر اســت که روند تغییرات 
قیمــت بازار مســکن را کمی از تورم جدا 
کرده است، ما در شهری مثل تهران به طور 
طبیعی، یعنی بر اســاس تقاضای طبیعی 
که در بازار شــکل می گیرد اعم از ازدواج 
و طــاق و مابقــی دالیل که محل بحث ما 
نیســت، حدودا به ســالی 1۵0 هزار واحد 

مسکونی به طور قطعی نیاز داریم در حالی 
که حداقل در ۳ سال گذشته ساخت وساز 
مسکن از ۳۵ هزار واحد در طول یک سال 

باالتر نرفته است.«
وی افــزود: در چنیــن صورتی که عرضه 
نمی تواند پاســخگوی تقاضا باشد طبیعی 
اســت که ما شاهد رشــد قیمت در حوزه 
مســکن باشیم. ذکر این نکته هم در اینجا 
الزم اســت که اساســا نوع تعیین قیمت 
متوسط در بافت های اصلی در شهر تهران 
در تعیین کننده قیمت مســکن در سطح 
کشــور هســتند و در واقع نوعی پیشران 
قیمت مسکن در کشور به حساب می آیند. 
متاســفانه در ۵ سال گذشته فاصله جدی 
بین عرضه و تقاضای مســکن در کشــور 
بوجود آمده اســت که امروز شــاهد اثرات 

این موضوع هستیم.
شــاکری در ادامــه گفت: »یک ســری 
تصمیمات در حوزه مسکن گرفته می شود 
یا در گذشــته گرفته شده است که شاید 
تصمیمــات خوبی باشــند امــا قطعا این 
تصمیمات کافی نیستند. مثا طرح هایی 
نظیــر مالیات بر خانه هــای خالی یا حد 
بســتن برای رشــد اجاره ها و از این دست 
اقدامات که شاید اقدامات خوبی به حساب 
بیایند امــا به احتمال زیاد نمی توانند در 
مقابل رشد قیمت مسکن مقاومت کنند. 
این ها ابزارهایی در دســت سیاســتگذار 
هســتند که شــاید به عنوان مسکن های 
موقت عمل کنند و باید بدانیم که درمان 

اصلی نیستند.
بحث دیگر که مطرح می شــود این اســت 
برخــی می گویند، مســکن باید از حالت 
کاالی ســرمایه ای خارج شود که مشخصا 
این حرف خیلی دقیق نیســت چرا که در 
آن صورت موتور محرک سازندگان مسکن 
خاموش می شود و ساخت مسکن که نیاز 
آن به شدت در کشور حس می شود، دیگر 
توجیــه اقتصادی ندارد و طبیعتا خود این 
موضوع سبب افزایش مجدد قیمت مسکن 

می شود.
بــه نظر می رســد عرضه بافت شــهری 
مســکونی مناســب بتوانــد پیشــنهاد 
راهگشــایی برای وضعیت فعلی مسکن 
باشــد. نیاز به مســکن در درون شهرها 
بسیار است و طرح هایی که ساخت و ساز 
مسکن در اطراف شهر ها را در برمی گیرد 
احتمــاال خیلی نمی تواند ســبب کنترل 
قیمت مســکن در داخل شــهرها شود. 
عرضه بافت مســکونی شــهری در قالب 
ساخت وســاز خانه هــای قدیمی تــر به 
صورت تجمیعی و مجتمع سازی احتماال 
یکــی از راهکارهای مقابل سیاســتگذار 
برای کنترل قیمت مســکن در شــهرها 

است.«

جزییات عرضه و نحوه خرید خودرو در بورس کاال

ویراژ مجدد خودرو در بورس
رئیــس اداره ناظران و امــور تاالرهای بورس کاالی 
ایران به جزییات عرضه و نحوه خرید خودرو در بورس 
کاال اشــاره کرد و گفت: چهارشــنبه ۲6 مرداد ماه دو 
خــودرو دیگنیتی و فیدلیتی گــروه بهمن موتور در 
قالب 6 ردیف در بورس کاال عرضه می شود. حمیدرضا 
رحمنــی، رئیس اداره ناظران و امور تاالرهای بورس 
کاالی ایــران به جزییات عرضه و نحوه خرید خودرو 
در بورس کاال اشاره کرد و گفت: چهارشنبه ۲6 مرداد 
ماه دو محصول دیگنیتی و فیدلیتی گروه بهمن موتور 
در قالــب 6 ردیــف در بورس کاال عرضه می شــود.به 
گفته رحمنــی، متقاضیان برای خرید این خودروها 
در بورس ابتدا باید نسبت به اخذ کد معامات بورس 

کاال اقــدام کننــد. وی ادامه داد: نحوه اخذ کد بورس 
کاال نیز به این شــکل اســت که متقاضیان به یکی از 
کارگزاری هــای مجــاز مراجعه و به صورت آناین یا 
حضــوری کد بــورس کاال را دریافت می کنند. البته 
پیش تر باید در ســامانه ســجام ثبت نام کرده و احراز 
هویت شــده باشند.رحمنی گفت: متقاضیان پس از 
اخذ کد بورس کاال، باید نســبت به گشــایش حساب 
وکالتی اقدام نمایند. حســاب وکالتی حســابی است 
کــه بــه بــورس کاال این امکان را مــی دهد تا پس از 
آنکــه خریدار در فرآیند رقابت شــرکت کرده و کاال 
را خریداری کرد بتواند از آن حســاب برداشت نماید 
و به این ترتیب مراحل تســویه انجام شود.وی افزود: 

نکته ای که باید به آن توجه شــود این اســت که برای 
خریــد خــودرو، باید ۳0 درصد قیمت پایه خودرو در 
حســاب وکالتی خریدار موجود باشــد. به این ترتیب 
زمانی که ثبت سفارش صورت می گیرد این مبلغ تا 
زمان انجام فرآیند حراج در حســاب وکالتی مسدود 
می شــود.رئیس اداره ناظران و امور تاالرهای بورس 
کاالی ایــران درباره محدودیت های خرید خودرو از 
بورس کاال گفت: در حال حاضر هر کد ملی صرفا مجاز 
به ثبت ســفارش بر روی یکی از کدهای عرضه شــده 
اســت و صرفا هم امکان خرید یک دستگاه خودرو را 
دارند. همچنین صدور سند و شماره گذاری نیز تنها 

به اسم خریدار خواهد بود. 

وی اظهار کرد: پس از انجام فرآیند حراج و نهایی شدن 
خریدار، یکسری هزینه های عوارض، شماره گذاری 
و هوشمندسازی کارت خودرو که در اطاعیه عرضه 
به آن اشــاره شــده لحاظ خواهد شد.رحمنی درباره 
فرآیند حراج نیز عنوان کرد: پس از نهایی شدن ثبت 
سفارش خریداران در روزی که عرضه و فرآیند حراج 
صــورت می گیرد، خریداران بر مبنای قیمت پایه در 
فرایند حراج شــرکت و در صورتی که تقاضا از عرضه 
بیشتر باشد در رقابت شرکت خواهند کرد و همچنین 
مالیات بر ارزش افزوده ای که پرداخت خواهد شد بر 
مبنای قیمت نهایی است که خریدار در سامانه ثبت 

و خرید خود را نهایی کرده است.

خبر ویژه

معاون وزیر صمت با بیان اینکه لوازم خانگی گران نمی شود، گفت: قیمت 
ها باید به گونه ای باشد که کاالها قابلیت صادرات پیدا کنند؛ در صورت 
گرانی نه تنها بازار داخل بلکه بازار خارج هم از دست می رود.محمدمهدی 
برادران در مورد تغییر قیمت لوازم خانگی، با بیان اینکه در حال حاضر بازار 
لوازم خانگی رقابتی است، اظهار کرد: بر خاف اینکه گاهی اوقات قیمت 
مواد اولیه افزایش می یابد اما تولیدکننــدگان کمترین افزایش قیمت را 
نسبت به سایر صنایع اعمال کرده اند. بازار رقابتی است و فعاالن این حوزه 
در همین بازار در حال کار هستند و مشکل خاصی هم وجود ندارد.معاون 
صنایع عمومی وزیر صمت افزود: تولید و عرضه اجناس با کمترین مشکل 

در حال انجام اســت و حتی اخیراً برخی از تولیدکننــدگان بزرگ برای 
فروش کاالهای خود تخفیفاتی نیز در نظر گرفته اند؛ به عنوان نمونه یکی 
از تولیدکنندگان بزرگ یخچال های ساید خود را با تخفیف و در حجم انبوه 
به بازار عرضه کرده است. تولیدکنندگان دیگر هم طرح های خاص برای 
ارائه کاال با تخفیف دارند تا سهم بازار را بگیرند.وی در مورد اینکه آیا ستاد 
تنظیم بازار مصوبه ای برای افزایش قیمت لوازم خانگی دارد یا خیر، گفت: 
ستاد تنظیم بازار به دنبال افزایش قیمت لوازم خانگی نیست و مصوبه ای 
در این زمینه نداشته ایم.برادران تصریح کرد: حتی در برخی موارد که ما 
اجازه افزایش قیمت دادیم، به دلیل رقابتی بودن بازار خود تولیدکنندگان 

تمایلی به افزاشی قیمت نداشتند زیرا تا یک حدی می توان قیمت را باال 
برد و مردم نمی توانند هزینه کنند.معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: 
از سویی دیگر قیمت ها باید به گونه ای باشد که بتوان بازار هدف صادراتی 
تعریف و کاالها را به کشورهای دیگر نیز صادر کرد. در حال حاضر تاش ما 
بر این است که قیمت ها به گونه ای باشد که کاال قابلیت صادرات پیدا کنند 
و در کشورهای منطقه حضور فعالی داشته باشیم. اگر قیمت ها غیرمنطقی 
افزایش یابد بازار داخلی را هم از دســت می دهیم چه برسد به بازارهای 
خارجی.برادران تاکید کرد: روال عادی است و افزایش قیمت لوازم خانگی 

به صاح نیست.

معاون وزیر صمت:

گران نمی شود لوازم خانگی 
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نفت و انرژی 4

کرد؛ کارشناس انرژی اعالم  یک 

احتمالکمبودگاز،حتیدرفصولگرمسال

کوتاه از انرژی

بین الملل

 اعمال نفوذ عربستان 
برای افزایش تولید نفت 

اوپک پالس
خبرنــگار فاکــس بیزنس مدعی شــد 
عربستان سعودی در دیدار هفته جاری 
وزیــران اوپک پــاس، از افزایش تولید 
حمایــت خواهــد کرد. ایــن خبرنگار 
در توییتــی نوشــت: ملک ســلمان بن 
عبدالعزیز، پادشــاه عربستان سعودی 
در دیــدار 16 ژوئیه به جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا، درباره افزایش تولید نفت 
اطمینان داده اســت.کاخ ســفید اعام 
کرده اســت انتظار دارد تولیدکنندگان 
بــزرگ نفت اوپک پاس پس از ســفر 
مــاه گذشــته رئیس جمهــور آمریکا 
بــه خاورمیانه، تولید نفــت را افزایش 
دهند.فیصل بــن فرحان، وزیر خارجه 
عربستان سعودی اعام کرد در نشست 
ســران کشورهای عرب و آمریکا، درباره 
نفت بحث نشــد و اوپک پاس همچنان 
به ارزیابی بازار ادامه داده و آنچه ضروری 
است، انجام می دهد.هشت منبع آگاه در 
اوپــک هفته گذشــته به رویترز گفتند: 
احتمــال دارد افزایش مایم تولید نفت 
در این نشســت مورد بررسی قرار گیرد. 
با این حال منابع آگاه پیش تر خبر داده 
بودند نرخ پایبندی اوپک پاس به توافق 
کاهــش تولیــد از ۲۵6 درصــد در مه و 
۲۲0 درصــد در آوریل، به ۳۲0 درصد 
در ژوئــن افزایش پیدا کــرد. این گروه 
۲.۸۴ میلیون بشکه در روز کمتر از سطح 
هدف گذاری شده، نفت تولید کرد.اکثر 
اعضای اوپک با کمبود ســرمایه گذاری 
بــه دلیل افت قیمت نفت در ســالهای 
گذشته و همچنین فشار سرمایه گذاری 
برای رها کردن ســوختهای فســیلی و 
یافتن منابع انرژی پاک، روبرو شــده اند.

نشست وزیران اوپک پاس چهارشنبه 
هفته جاری برگزار می شــود.در همین 
حال، نتایج نظرســنجی ماهانه رویترز 
نشــان داد اوپک در ژوییــه ۳10 هزار 
بشکه در روز نفت بیشتری برای جبران 
افــت عرضه نیجریه و لیبی تولید کرده 
اســت و اعضــای این گــروه حدود 60 
درصــد از افزایــش تولید هدف گذاری 
شــده تحت توافق اوپک پاس را محقق 
کردند.بر اســاس نظرســنجی رویترز، 
اوپــک در ژوئیه ۲۸.9۸ میلیون بشــکه 
در روز نفــت تولید کــرد که ۳10 هزار 
بشــکه در روز در مقایسه با سطح تولید 
ژوئن، افزایش داشــت.حدود ۲۴0 هزار 
بشــکه در روز از این افزایش توسط 10 
تولیدکننــده اوپک انجام گرفت که در 
توافــق محدودیــت عرضه اوپک پاس 

مشارکت دارند. 

 سوددهی نفت از 
بورس و دالر بیشتر شد

قیمت نفت در برابر نگرانی ها نسبت به 
وقــوع رکــود اقتصادی، تاب آور بوده و 
از ابتدای ســال میادی جاری تاکنون، 
از شــاخص های بورس بــزرگ و دالر 
آمریکا عملکرد بهتری داشــته اســت.
آمار رفینیتیو آیکان نشــان می دهد دو 
شــاخص اصلی بازار نفت شامل برنت 
و وســت تگزاس اینترمدیت، از ابتدای 
ســال میادی جــاری تاکنون حدود 
۳0 درصد رشــد کرده اند در حالی که 
شاخص ACWI حدود 1۵ درصد نزول 
کرده است.شاخص MSCI با صعود تورم 
به باالترین رکورد ۴0 ســاله و افزایش 
نرخهای بهره از سوی بانک های مرکزی 
بزرگ جهان، بــا بزرگترین کاهش در 
نیمه اول سال از زمان راه اندازی شدن 
در سال 1990 روبرو شد.شاخص دالر 
آمریــکا که عملکــرد این ارز را در برابر 
سبدی از ارزهای رقیب نشان می دهد، 
از ابتــدای ســال ۲0۲۲ تاکنون حدود 
10 درصد رشــد کرده است.جیووانی 
اســتونوو، تحلیلگر موسســه مالی یو 
بــی اس گفت: ذخایــر اندک و کاهش 
ظرفیت مازاد تولید نفت، عوامل اصلی 
تاثیرگذار بر افزایش قیمت نفت بوده اند.
در طول دو ســال گذشــته، تولید نفت 
اوپــک و متحدانش پایین تر از ســطح 
توافق شــده بوده است زیرا بسیاری از 
اعضای گروه اوپک پاس با مشــکات 
محدودیــت ظرفیــت تولید دســت و 
پنجه نــرم می کنند. طبق آمار داخلی 
اوپــک پاس، کمبود عرضه در ژوئن به 
حدود ســه میلیون بشکه در روز رسید 
که معادل حدود ســه درصد از عرضه 

جهانی بود.

در روزها اخیر محقق شد؛

افزایش 1.2 میلیارد متر مکعبی 
ذخیره سدهای کشور

بارش های تابســتانی شــدید اتفــاق افتاده در 
مجمــوع 6 میلیــارد متر مکعــب آب به همراه 
داشــتند که از به صورت زیرزمینی و ســطحی 
در ســازه های طبیعی و دست ساز ذخیره شد. 
در بازه فعالیت سامانه بارشی در روزهای اخیر، 
ورودی کل به مخازن سدها بر اساس آمار دبی 
پایه و ورودی متأثر از بارش برابر با 1۲۸۸ میلیون 
مترمکعب بوده است.عاوه بر این ۴۷۲۷ میلیارد 
متر مکعب آب نیز در سفره های آب زیرزمینی 
و همچنیــن در محل هــای ذخیــره طبیعی 
نظیر تاالب ها ذخیره شــده تا مجموعاً 601۵ 
میلیارد متر مکعب مجموع آورد آبی بارش های 
تابستانی اخیر باشد.بیشترین تأثیر در افزایش 
ورودی های ســیاب اخیر، در سدهای استان 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان رخ داده است.

براین اساس در استان سیستان و بلوچستان سد 
پیشین، 61 میلیون متر مکعب؛ سد زیردان ۵۴ 
میلیارد متر مکعب؛ سد ماشکید علیا ۲۲ میلیارد 
متر مکعب افزایش ورودی داشته اند. همچنین 
در استان هرمزگان سد جگین، ۷1 میلیارد متر 
مکعب؛ ســد استقال 1۴ میلیارد متر مکعب و 
سد شمیل ونیان 1۲ میلیارد متر مکعب افزایش 

ورودی داشته اند.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی 
گاز ایران:

آمادگی برای تولید و فرآورش گاز 
 در فصل های سرد سال 

ضروری است
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی 
گاز ایــران گفت: باید بــا همدلی و کارگروهی 
برای تولید مستمر و حداکثری و فرآورش گاز 
به استقبال فصل سرد سال حرکت کرد. احمد 
زمانی در نشست تخصصی بررسی چالش ها و 
مشــکات مهم پاالیشگاه ششم پارس جنوبی 
افزود: یکی از اولویت های بسیار مهم و کلیدی، 
آمادگی پاالیشــگاه های مجتمــع گاز پارس 
جنوبی در راســتای فرآورش حداکثری گاز و 
آرامش و آسایش هموطنان در فصل های سرد 
ســال جاری اســت و این مهم به آمادگی کامل 
نیاز دارد.وی اظهار کرد: پاالیشگاه های مجتمع 
گاز پارس جنوبی با انجام برنامه ریزی های دقیق 
و منســجم برای تعمیرات اساسی، اکنون برای 
فــرآورش حداکثری گاز تاش می کنند و امید 
می رود این اصل مهم با موفقیت به ســرانجام 
مطلوب برسد.وی بیان کرد: مدیران پاالیشگاهی 
باید در حرکت جهادی با صداقت و هوشــیاری 
کامل مســائل را پیگیری و با آمادگی حرکت 
به ســمت روزهای سرد زمستان  را آغاز کنند.

زمانــی تاکید کــرد: موضوعاتی که در کاهش 
تولید نقش و تاثیربسیار منفی دارند شناسایی 
و در کوتاه ترین بازه زمانی برطرف می شود.وی 
اظهارکرد: همه ما یک تیم هستیم و نگرانی ها 
و چالش ها درســایه همدلی، هم بستگی و کار 
منســجم تیمی باید به ســمت بهبودی سوق 
داده شــود.مدیرهماهنگی و نظــارت بر تولید 
شرکت ملی گاز ایران گفت: طبق برنامه ریزی 
و پیگیری های انجام شده، شرایط جذب 1۷۳ 
نفر از فارغ التحصیان گروه الف دانشگاه صنعت 
نفت برای اشــتغال در پاالیشگاه های مجتمع 
گاز پارس جنوب فراهم و اقدامات اولیه جذب 
و بکارگیری این افراد در دست اقدام است.وی 
ادامه داد: همچنین برنامه ریزی برای مصاحبه 
حــدود ۳00 نفر دیگر از فارغ التحصیان گروه 
الف دانشــگاه صنعت نفت نیز در دســت اقدام 
است که از این تعداد پیش بینی می شود حدود 
100 نفر شــرایط جذب آنان برای مجتمع گاز 
پارس جنوبی فراهم شــود.زمانی با بیان اینکه 
مجتمــع گاز پــارس جنوبی بــه نماد افتخار و 
عزت در کشــور تبدیل شده گفت: مسائل مهم 
مجتمع گاز پارس جنوبی در حوزه منابع انسانی 
و عملیاتی درسایه همدلی و کارگروهی برطرف 

می شود.
 

مدیرعامل بورس انرژی ایران:

آخرین محموله بنزین صادراتی 
ایران مربوط به فروردین ماه است

مدیرعامــل بورس انــرژی ایران گفت: آخرین 
محمولــه بنزیــن صادراتی ایــران مربوط به 
فروردین ماه امسال بوده که با قیمت ۷0 سنت به 
فروش رفته است.علی نقوی درباره اخبار منتشر 
شــده درباره صادرات بنزین ارزان در بعضی از 
رسانه ها گفت: آخرین محموله صادراتی بنزین 
ایران که از طریق بورس انرژی صادر شده است 
مربوط به ۲۴ فروردین ماه امســال بوده و پس 
از ایــن تاریخ، بنزینــی از طریق بورس انرژی 
صادر نشده است.وی افزود: مقدار بنزینی که در 
فروردین ماه صادر شده ۲9۵ هزار بشکه دریایی 
با اکتان ۸۷ درصد بوده که با قیمت ۷0 سنت 
به فروش رفته اســت.مدیرعامل بورس انرژی 
ایــران تأکید کرد: آخرین محموله بنزین صادر 
شــده ایران به فروردین ماه امسال باز می گردد 
 و صــادرات ایــن فرآورده هم اکنــون متوقف 

شده است.

 ایــران کشــوری با حــدود ۸0 میلیون جمعیت و 
دومیــن دارنده ذخایر گازی جهان با عددی حدود 
۲۳۳ میلیــارد مترمکعب از این انرژی و چهارمین 
مصرف کننــده بــزرگ گاز در دنیا اســت. با وجود 
منابــع عظیــم انرژی، ایران باز هم نیازمند واردات 
گاز بوده و البته شــدت مصرف انرژی فقط محدود 
به گاز نبوده بلکه در همه حامل ها مسئله پرمصرف 
بــودن و در نهایت کمبــود وجود دارد.با این حال 
کمبود گاز محسوس تر و جدی تر از سایر حامل های 
انرژی است. این وضعیت در فصل زمستان و با آغاز 
روزهای ســرد، افزایش قابل تأملی خواهد یافت و 
آمارها حاکی از رشــد غیراستاندارد مصرف گاز در 
ایران است. چه بسا به دلیل اهمیت زیاد گاز، تقریباً 
همه کشورهای دنیا بهینه سازی مصرف این انرژی 
را به صورت جدی در دســتور کار خود قرارداده اند.
قطعاً اگر ایران هم بهینه ســازی مصرف گاز را در 
پیش نگرفته و روال سال های گذشته را ادامه دهد، 
با شــدت بیشــتری به کمبود تأمین گاز در فصل 
زمستان بر خواهد خورد. سال گذشته نیز به دلیل 
سرمای زودرس، مصرف فزاینده گاز بخش خانگی 
و رعایــت نکردن الگوی مصرف، ناترازی زیادی را 

در بخش تولید و مصرف شاهد بودیم.

متهم ردیف اول کمبود گاز در ایران کیست؟
عده ای مصرف گزاف گاز در بخش خانگی را دلیل 
پرمصرف بودن تمامی شهروندان می دانند. برخی 
هــم بر این باور هســتند که عمــده مصرف گاز از 
سوی قشر مرفه کشور انجام می گیرد. آمارها نشان 
می دهد، ۵0 درصد گاز بخش خانگی را ۷۵ درصد 
مشترکان و ۵0 درصد باقی را ۲۵ درصد مشترکان 
که جزو دهک های پردرآمد جامعه مصرف می کنند. 
عده ای دیگر هم اندک بودن کیفیت ساختمان ها و 
عایق بندی نشدن پوسته خارجی ساختمان را دلیل 
اصلی هدر رفت انرژی عنوان می کنند. بخشــی از 
کارشناســان نیز نبود استاندارهای الزم در وسایل 
گازســوز را دلیل اصلی کمبود گاز می دانند.دلیل 
معضل کمبود گاز هرچه باشد، ادامه وضعیت فعلی 

پیامدهای سخت و شاید جبران ناپذیری را به دنبال 
خواهد داشت. بدون شک افزایش مصرف به عاوه 
کمبــود تولیــد و عرضه گاز، به افت فشــار گاز در 
مناطق مختلف کشور به خصوص ساکنان مناطق 
سردســیر می انجامد. قابــل تأمل آنکه همزمان با 
وجود این معضات در صنعت گاز کشــور، شــدت 
مصرف انرژی در ایران ۵ برابر متوسط دنیا برآورد 
شــده اســت.محمدرضا کثیری یک کارشــناس 
انــرژی، در همین زمینه گفت: »در رابطه با میزان 
مصرف گاز، نکته قابل توجه که بســیار هم ســاده 
در نظر گرفته می شــود، تقســیم انرژی مصرفی بر 
کل جمعیت اســت و در این جریان خطایی اتفاق 
می افتد. دلیل بروز این خطا، وجود اختاف دما در 
مناطق و کشــورهای مختلف است.«کثیری اظهار 
کرد: »بخشــی از انرژی به صورت اولیه و بخشــی 
هــم مصرف نهایی دارد. بــه عنوان مثال در ایران 
گاز، حامــل اصلی بــرای گرمایش خانگی بوده اما 
در برخی از کشــورهای اروپایی، برق منبع اصلی 
گرمایش است. بنابراین بایستی شاخص دقیقی در 
مقایســه مصرف انرژی به جای گاز یا برق تعریف 
شــود. بر این اســاس الزم است، شاخص ها دقیق 
تعریف شــود و این مهم با ۲ شــاخص شدت انرژی 

که نشان دهنده میزان بهره وری انرژی بوده و سرانه 
مصرف مشــخص می گردد.«وی افزود: »حال اگر 
قصد مقایسه مصرف گاز در ایران با کشورهای دیگر 
را داشــته باشــیم، قطعاً شاخص باالیی در مصرف 
داریم اما مقایســه منصفانه آن اســت که ایران را با 
گذشته اش بســنجیم. به عبارتی عملکرد امروز با 
سال های قبل قیاس شود و در این سنجش با رشد 
مواجه می شویم.«این کارشناس انرژی تاکید کرد: 
»برخاف روند تاریخی کشــورهای دیگر، شاخص 
شــدت انرژی ما صعودی است. همچنین شاخص 
ســرانه مصرف انرژی هم در حال افزایش اســت، 
در حالی که وضعیت کشــورهای متفاوت ارزیابی 
می شــود.در ادامهوی در رابطه با تلفات بخش گاز 
گفت: »در نیروگاه ها ضرورت بهینه ســازی وجود 
دارد، زیــرا اکنون تلفات باالیــی داریم. در بخش 
بهینه ســازی دو سیاست وجود دارد. نخست توجه 
بــه مصرف نهایی و دیگر بهینه ســازی که مربوط 
به صنایع اســت. هر دو مورد از اهمیت برخوردار 
اســت و بایــد همزمان با هم پیــش رود. در واقع 
ضعف بهینه سازی باعث پیک شدید مصرف خانگی 
در تابســتان و زمستان شــده است. این چنین که 
تابستان مصرف برق و زمستان مصرف گاز زیادی 

داریــم. با این اوصاف ضرورت اصاح روند مصرف 
با مشوقات قیمتی و غیرقیمتی محسوس است.«به 
گفته کثیری، اعتقاد بســیاری از افراد آن است که 
اصاح قیمت ها باعث بهبود شرایط می شود اما این 
مهم را هم باید در نظر داشت، اگر قیمت گاز افزایش 
یابد، مشترک باید به جز گزینه کاهش دمای خانه، 
گزینه کاهش مصرف از طریق بهبود کارایی وسایل 
گرمایشی و سایر روش های بهره وری مصرف را در 

اختیار داشته باشد.

در سال های آینده، تابستان هم میزبان کمبود 
گاز می شود

این کارشناس انرژی یادآور شد: »با تعلق یارانه به 
انرژی های مصرفی در داخل کشــور، هزینه ســبد 
خانوار از این بخش کمتر شــده و مصرف کنندگان 
هم اهمیتی به مصرف بهینه نمی دهند. البته برای 
تغییر قیمت ها می بایست کشش قیمتی را هم در 
نظــر گرفت و پیش از اصــاح قیمت ها، به اصاح 
سیســتم های مصرفی توجه نمود.«کثیری افزود: 
»ایــران از لحــاظ ذخایــر گازی در رتبه دوم و از 
لحاظ تولید در رتبه پنجم قرار گرفته اما به دالیلی 
چون نبود مدیریت مصرف، با مشــکل تأمین گاز 
در فصل زمســتان مواجه می شــویم. در این زمان، 
مصرف گاز خانگی افزایش 6 برابری داشــته و به 
دلیل فقدان مدیریت صحیح، معموالً از میزان گاز 
صنایع کاسته و به بخش خانگی منتقل می شود. با 
این روند، بخشی از صنایع بورسی و غیربورسی به 
دلیل قطعی گاز با زیان شدیدی روبه رو می شوند. 
به ویژه صنایع جذاب بورســی مانند پتروشیمی ها 
و فوالدی هــا که به دلیل ضعف تأمین انرژی مورد 
نیــاز، با کاهش درآمد و زیان قابل توجه ناشــی از 
افت صادرات همراه می شوند.«وی در پایان تاکید 
کرد: »به احتمال قوی با ادامه این شرایط در مصرف 
انرژی تا ۳ سال دیگر به غیر از فصول سرد در فصل 
گرم هم با کمبود گاز مواجه خواهیم شــد. از این 
رو الزم اســت، هرچه سریع تر بهینه سازی مصرف 

در واحدها به انجام رسد.«

گروهی از محققان یکی از شــرکت های دانش بنیان دســتگاهی را 
طراحی کردند که از پسماند نیروگاه های فسیلی سوختی را تولید 
می کند که به گفته آنها این سوخت که از آن با عنوان "Black Oil" یاد 
می شود، قابل قیاس با نفت سیاه است.پرویز نوروز مهر، کارشناس 
ارشد واحد تحقیق و توسعه یک شرکت فناور در گفت وگو با ایسنا، 
زمینه تحقیقاتی این شرکت را عمدتا مدیریت جامع زیست محیطی 
دانست و افزود: بیشترین تحقیقات ما در زمینه بازیابی وانادیوم و 
فلزات با ارزش از پسماندهای نیروگاهی، هوشمندسازی مدیریت 
پســماند، ســاخت پایلوت و دستگاه پیشرفته فرآیند سبز است که 

به بهره برداری رســیده است.وی مدیریت پسماندهای پزشکی در 
برخی از اســتان ها و موضوع اینترنت اشــیا را از دیگر زمینه های 
تحقیقاتی این شــرکت نام برد و یادآور شــد: دستگاه پیرولیز تولید 
شــده در این شــرکت به منظور تبدیل پسماند به سوخت طراحی 
شــده اســت، به این صورت که پســماند وارد این دستگاه می شود 
و به صورت غیر مســتقیم و در غیاب اکســیژن، شکســته شــده و 
مواد هیدروکربنی آن تبدیل به ســوخت های مایع و مواد با ارزش 
می شود.نوروز مهر تاکید کرد: سوختی که از این دستگاه به دست 
می آید، قابلیت ســوزاندن دارد و مواد با ارزش به دســت آمده از آن 
قابلیت جداسازی و ریکاوری دارند و از آن می توان مواد با ارزش را 

اســتخراج کرد.وی تاکید کرد: پسماندهایی که دارای ماهیت آلی 
هستند، می توانند در شرایط بدون اکسیژن، در معرض حرارت ۳00 
تا ۸00 درجه ســانتی گراد قرار گیرند .نوروز مهر، از این ســوخت با 
عنوان "Black Oil" یاد کرد و گفت: این سوخت قابل قیاس با نفت 
ســیاه اســت.محقق این شرکت فناور با اشاره به دستاوردهای این 
شرکت در زمینه بازیابی وانادیوم و فلزات با ارزش، خاطرنشان کرد: 
نیروگاه هایی که از سوخت فسیلی استفاده می کنند، پسماندهایی 
بــه دیواره هــای کوره آنها می چســبد که تاکنون به دلیل اینکه در 
ایران در این زمینه کار تحقیقاتی قابل توجهی صورت نگرفته، این 

پسماندها دفع می شد و امکان بازیابی آنها وجود نداشت.

 توسط گروهی از محققان انجام شد؛

تولید رقیب نفت از پسماندهای نیروگاهی

خبر  ویژه

شرکت آب و فاضالب کشور اعالم کرد؛

 اجرای ۹5 پروژه آب  شیرین کن 
با ظرفیت تولید ۶34 هزار مترمکعب آب

مدیر دفتر تجهیز منابع مالی شرکت مهندسی 
آب و فاضــاب کشــور گفــت: 9۵ پــروژه آب  
شیرین کن کشور با ظرفیت 6۳۴ هزار مترمکعب 
در شبانه روز با حجم سرمایه گذاری بیش از ۳۸ 
هــزار و 600 میلیــارد ریال در حال ســاخت و 
بهره برداری اســت. »فریبــا گلریزان« افزود: ۴ 
استان جنوبی کشور، تولیدکنندگان عمده آب 
شرب از آب شیرین کن ها هستند.وی  ادامه داد: 
حدود ۳ درصد از آب شــرب کشــور از طریق 
آب شــیرین کن ها تامین می شــود و 9۲ درصد 
از قراردادهــای تأمین آب از محل نمک زدایی، 
متعلق به استان های هرمزگان، بوشهر، سیستان 
و بلوچستان و خوزستان است.مدیر دفتر تجهیز 
منابع مالی شــرکت آبفای کشوری خاطرنشان 
کرد:  بیشتر قراردادهای ارتقای کیفی نیز مربوط 
به تأسیسات آب شیرین کن استان های مرکزی 
و کم آب کشــور اســت.گلریزان گفت: در حال 
حاضر، بسیاری از جزایر استان هرمزگان که تا 
قبل از سال 91، با مشکل تأمین آب روبرو بوده اند 
که از طریق انعقاد قرارداد با بخش خصوصی برای 
نمک زدایی از آب دریا و پرداخت از محل ردیف 
خرید تضمینی آب/پســاب حل شده است.وی  

با اشاره به ظرفیت باالی چهار استان خوزستان، 
سیســتان و بلوچســتان، هرمزگان و بوشهر در 
تولید آب شرب با این روش ادامه داد: این چهار 
اســتان ظرفیت باالیی در تولید آب شــرب با 
تاسیسات آب شیرین کن دارند که از این میزان 
۸0 درصد آب مورد نیاز از طریق دریا و ۲0 درصد 
نیز از طریق منابع آب سطحی و یا چاه ها تامین 
می شــود.مدیر دفتر تجهیز منابع مالی شرکت 
مهندســی آب و فاضاب کشــور افزود: برای 
تولید هر مترمکعب آب توســط این تاسیسات 
به طور متوســط 9۸ هزار ریال در ســال 1۴00 
بوده که از ســوی دولت پرداخت می شود.البته 
گفتنی اســت این رقم با توجه به شــرایط آب 
خام ورودی، شــرایط جغرافیایی، محل احداث 
آب شــیرین کن ها، وجود زیرساخت های قبل 
و بعــد از کارخانه شــامل خطــوط انتقال آب و 
برق، نوع آب گیری،  ظرفیت آب شــیرین کن ها 
و مشــخصات آب تحویلــی، متفاوت اســت.

گلریزان گفت: آبی که توســط این دســتگاه ها 
تولید می شــود دارای استاندارد ملی ۲0۷0۵ 
و اســتاندارد ۲0۷0۴ ایــران برای پارامترهای 

میکروبی، فیزیکی و شیمیایی است .

کارشناس حوزه بین الملل انرژی  خبر داد؛

 اتحاد تهران-مسکو 
حول بازارهای جدید صادراتی

یک کارشناس حوزه بین الملل انرژی گفت: 
در شرایط کنونی باید خیلی مسائل مان مثل 
نیروگاه بوشــهر، مســائل نفت و گاز، رژیم 
حقوقــی خزر، مســائل گمرکی، مســائل 
نظامــی و دفاعــی را با روســیه حل کرده و 
امتیازگیری کنیم.میرقاسم مومنی در این 
خصــوص گفت: بخــش عمده توافقات ۲۵ 
ساله ایران با روسیه در زمینه تبادل انرژی، 
ســرمایه گذاری های مشترک و یا صادرات 
نفــت و گاز اســت. دو کشــور عاقه دارند 
در این حوزه ها همکاری مشــترک داشــته 
باشــند اما مسئله مهم نحوه اجرایی کردن 
این تفاهمنامه ها اســت، صرفا با تفاهمنامه 
و انعقــاد قرارداد نمی توان انتظار انجام کار 
داشــت.وی افزود: هم ایران و هم روسیه از 
کشــورهای مهم تولیدکننــده نفت و گاز  
هستند و بخش مهمی از نیاز جهان را تامین 
می کنند اما در این بین بحث تحریم هر دو 
کشور مطرح است، در چنین فضایی فعالیت 
نفتی و گازی نیاز به اســتراتژی نوینی دارد 
که دو کشور باید اتخاذ کنند، اولین مسئله 
اینکــه اگر روســیه بخواهد در بخش تولید 

و صادرات ایران ســرمایه گذاری کند نحوه 
صادرات ما باتوجه به تحریم به چه شــکل 
خواهد بود؟ از سوی دیگر  روسیه هم خود 
صادرکننده نفت و گاز است و دنبال مشتری 
می گردد تا بتواند نفت و گاز خود را بفروشد 
زیــرا به صورت قانونــی و آزاد این امکان را 
نــدارد. تنهــا از طریق فروش غیررســمی 
فعالیت می کند. اما در ین حال باید گفت در 
شرایطی که اروپا و امریکا از دادن تکنولوژی 
بــه ایران جهت باال بردن راندمان چاه های 
نفت و گاز ما خوددداری می کنند، روس ها 
می توانند بابت تکنولوژی و نظر کارشناسی 
بــه مــا کمک کنند و بــه ازای آن مبادالت 
دو کشــور انجام شود. این کارشناس حوزه 
انــرژی تصریح کرد: در شــرایط فعلی این 
تفاهم نامه می تواند امتیازی باشــد تا ایران 
بتواند از کمک های روســیه جهت نوآوری 
بخشــی از صنایع نفت و  گاز اســتفاده کند، 
هرچند فناوری و توانمندی روســیه از نظر 
کیفیت به کاالهای غربی نمی رســد، اما در 
شــرایط فعلی می تواند خیلی از مشــکات 

صنعت نفت و گاز کشور  را حل کند.
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55بانک و بیمه
سوگواری حضرت 

اباعبداهلل الحسین و نوای زیارت 
عاشورا  در بیمه میهن

همزمــان بــا چهارمین روز از ماه محرم الحرام، 
مراســم زیارت عاشــورا و عــزاداری حضرت 
اباعبــداهلل الحســین )ع( در محــل نمازخانه 
شــرکت بیمه میهن برگزار شد.به مناسبت ایام 
ماتم و سوگواری شهادت سید و ساالر شهیدان 
حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( و یاران باوفایش 
در چهارمین روز ماه محرم سه شنبه 11 مرداد 
1۴01 مراسم پرفیض زیارت عاشورا و عزاداری 
با حضور جمعی از مدیران و کارکنان این شرکت 
با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در نمازخانه 
برگزار شد. دوستداران اهل بیت با قرائت زیارت 
عاشورا و شرکت در مراسم عزاداری یاد و خاطره 

حماسه حسینی را زنده نگه داشتند.
گفتنی اســت مراســم ســوگواری و عزاداری 
حضــرت اباعبداهلل الحســین علیه الســام و 
زیارت عاشــورا روزهای چهارشنبه دوازدهم و 
شــنبه پانزدهم مرداد نیز در بیمه میهن برگزار 

خواهد شد.

فراخوان ششمین دوره سوگواره 
 عکاسی “محرم ایران زمین” 

در قاب تصویر

همزمان با فرارســیدن ماه محرم الحرام بانک 
ایران زمین برای ششــمین سال متولی اقدام 
به برگزاری ســوگواره فرهنگی و هنری تحت 
عنــوان »محرم ایــران زمین« در قاب تصویر 
با موضوع آیین محرم نموده اســت. همزمان 
با فرارســیدن ایام ســوگواری ســید و ساالر 
شــهیدان حضرت اباعبداهلل حسین همچون 
سنوات گذشــته مسابقه عکاسی بانک ایران 
زمیــن  تحــت عنوان »محــرم ایران زمین« 

برگزار می شود.
گفتنی اســت اطاعات کامل مســابقه»محرم 
ایــران زمین« در روزهای آتی توســط روابط 
عمومــی ایــن بانــک به اطاع عاقــه مندان 

خواهد رسید.

بانک توسعه تعاون350 میلیارد 
ریال تسهیالت به صنعت چای 

پرداخت کرد

سرپرســت بانک توســعه تعاون در جریان 
ســفر دو روزه به اســتان گیان در دیدار با 
رئیس ســازمان چای کشــور و مدیر عامل 
صنــدوق حمایت از صنعت چای گفت: بانک 
توســعه تعاون از محل تفاهم نامه فی مابین 
با صندوق حمایت صنعت چای کشــور بیش 
از ۳۵0 میلیــارد ریال تســهیات پرداخت 
کرده است.سرپرســت بانک توســعه تعاون 
اظهارکرد:اســتان گیــان در بخــش های 
صنعت، کشــاورزی، گردشــگری و خدمات 
دارای مزیت های ویژه ای اســت، که تامین 
مالــی طرح ها می تواند در توســعه، تولید و 

ایجاد اشتغال استان موثر واقع شود.

ح  استفاده بیش از 27 هزار طر
اشتغال روستایی از تسهیالت 

بانک توسعه تعاون

بانک توســعه تعاون تا پایان تیرماه سال جاری 
به ۲۷ هزار و ۴1۸ طرح روســتایی و عشــایری 
تسهیات پرداخت کرده است.اطاعات سامانه 
کارا نشــان می دهد که تســهیات پرداختی 
بانک توســعه تعاون در سرفصل اشتغال پایدار 
روســتایی و عشایری ۵۴ هزار و 100 شغل در 

سراسر کشور ایجاد کرده است.

اخبار

درآمد پنج هزار میلیارد ریالی 
موسسه اعتباری ملل در چهار 

ماهه نخست امسال

موسسه اعتباری ملل در پنج سر فصل اصلی 
درآمدی توانست ۲۷ هزار و ۷6۲ میلیارد ریال 
درآمد کسب کند و همچنین هزینه های این 
بانک در ســه ســر فصل اصلی به ۲۲ هزار و 
۵0۳ میلیارد ریال رســید که حاصل آن ثبت 
تراز درآمدی مثبت پنج هزار و ۲۵9 میلیارد 
ریال در سرفصل های اصلی درآمدی و هزینه 
ای است.براســاس تازه ترین گزارش ماهیانه 
موسسه اعتباری ملل منتهی به پایان تیرماه 
سال جاری در پنج بخش اصلی درآمدی شامل 
درآمدهای تسهیاتی، سپرده گذاری، اوراق 
بدهی، ســرمایه گذاری و کارمزد، ۲۷ هزار و 
۷6۲ میلیــارد ریــال درآمد محقق کرد و در 
بخش هزینه ها شامل هزینه سود سپرده های 
ســرمایه گذاری، مالی و کارمزد هم ۲۲ هزار 
و ۵0۳ میلیــارد ریــال هزینه کرد که حاصل 
تراز مثبت پنج هزار و ۲۵9 میلیارد ریال بود.
در ایــن دوره مهمترین بخش درآمدی بانک 
هــا  و موسســات مالی یعنــی درآمد حاصل 
از تســهیات پرداختــی برای این موسســه 
اعتبــاری ملــل ۲6 هــزار و 69 میلیارد ریال 
درآمد داشت و در مقابل سود اختصاص داده 
شــده به ســپرده ها ۲۲ هزار و ۴۷۲ میلیارد 
تومان هزینه داشته است که حاصل آن ثبت 
تراز مثبت ســه هزار و ۵9۷ میلیارد ریال در 
این بخش بود که در مقایســه با دور مشــابه 
ســال گذشــته نزدیک به 196 درصد رشد 
داشته است.موسســه ملل در دومین بخش 
مهــم درآمدی یعنی درآمد کارمزدی دراین 
دوره ۲۲۴ میلیارد ریال درآمد کســب کرد و 
در مقابل ۳0 میلیارد ریال هزینه پرداخت کرد 
کــه حاصل آن ثبت تراز مثبت 19۴ میلیارد 
ریال بود.مانده تسهیات اعطایی این مو سسه 
به ۳0۷ هزار میلیارد ریال رسید که حاکی از 
رشد بیش از ۳6 درصدی نسبت به دوره مشابه 
ســال گذشته اســت و در بخش حذب منابع 
توانست ۲۷ درصد منابع خود را افزایش دهد 
و مانده ســپرده ها به رقم ۳۸9 هزار میلیارد 

ریال افزایش یافت.

؛ با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

پستبانکایرانوصندوقتوسعهفناوریهاینوین
تفاهمنامههمکاریامضامیکنند

پســت بانک ایران و صندوق توســعه 
فناوری های نوین با هدف ارائه خدمات 
مالی به شــرکت هــای دانش بنیان و 
فناور صبح روز چهارشــنبه 1۲ مرداد 
ماه ســال جاری، تفاهم نامه همکاری 

یکساله امضا می کنند.
 ایــن تفاهم نامه با هدف اســتفاده از 
امکانــات و ظرفیت هــای طرفین و به 
منظور توســعه و ارتقا سطح همکاری 
های فی مابین برای ارائه انواع خدمات 
مالــی و بانکــی در چارچوب قوانین و 
مقــررات جاری بانک و ضوابط اباغی 
از ســوی بانک مرکــزی ج.ا.ا به امضا 

می رسد.
بر اســاس این تفاهم نامه، پست بانک 
ایران متعهد می شــود، عاوه بر افتتاح 
حســاب جاری قرض الحســنه برای 
اشخاص حقیقی و حقوقی زیر مجموعه 
صنــدوق، تمامی خدمات بانکی ارزی، 
ریالــی را بر اســاس ضوابط و مقررات 
پولی و بانکی به آنان ارائه کند.همچنین 

پســت بانک ایران، با معرفی صندوق 
و بــا صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت 
صندوق به نفع بانک، به شــرکت های 

دانــش بنیــان و فنــاور از محل منابع 
صندوق توســعه ملی یا منابع داخلی 
بانک طبق سیاست ها و ضوابط اعتباری 

موجود، انواع تسهیات سرمایه در گرد 
ثابــت پرداخت و در تامین مالی طرح 
ها و پروژه های صندوق و شــرکت های 

تابعــه مشــارکت می کند.بر اســاس 
ایــن تفاهم نامه، پســت بانــک ایران 
بــا رعایــت ضوابط و مقــررات پولی و 
بانکی انواع ضمانتنامه بانکی )باستثنا 
تعهــد پرداخت و گمرکی( و اعتبارات 
اســنادی داخلی ریالی برای صندوق و 
اشــخاص معرفی شده توسط صندوق 
صادر کند.همچنین، افتتاح حســاب و 
تمرکز حساب های شرکت های تابعه 
در پست بانک ایران، صدور ضمانت نامه 
تعهد پرداخت برای معرفی شــدگان از 
ســوی بانک که مــورد تایید صندوق 
هســتند با تضمین ریسک پرداخت از 
دیگر محورهای این تفاهم نامه اســت.
بر اســاس این گزارش، صندوق توسعه 
فنــاوری های نوین تاکنون توانســته 
است با همکاری شبکه بانکی، به بیش 
از ۲000 شــرکت دانش بنیان و فناور 
سراسر کشور خدمات مالی و بانکی ارائه 
دهد و در رشــد و توســعه اکوسیستم 

فناوری کشور نقش ایفا کند.

خبر ویژه

رئیــس اداره کل صــادرات خدمات فنی و مهندســی و طرح های 
ســرمایه گذاری بانک توســعه صادرات ایران گفت: بیش از دو هزار 
شــغل مســتقیم در نتیجه مشارکت بانک توسعه صادرات ایران در 
طرح های صنعتی طی دو ســال اخیر ایجاد شــده است. مجید تفته 
اظهار داشت: طرح های یادشده عمدتا در حوزه های صنعت و معدن 
و پتروشیمی بوده و از محل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانک 
وهمچنین فاینانس تامین مالی شــده اند.وی بیان داشــت: شرکت 
هایی چون فوالد کاوه جنوب کیش، مجتمع فوالد اردکان، سولیکو 
کاله، دســتکش گیان، زرین چوب آرتاویل، پتروشــیمی بوشهر و 
کیمیا پارس خاورمیانه از تســهیات بانک توســعه صادرات ایران 
بهره مند شــده اند.وی، میزان پیشــرفت فیزیکی احداث کارخانه 

تولید اتیلن پتروشیمی گچساران را تا پایان فروردین 1۴01 معادل 
91 درصــد؛ ایجــاد واحد تولید آهن اســفنجی فوالد اردکان را صد 
درصد؛ تولید اسلب عریض فوالدی در فوالد جهان آرا را 9۷ درصد؛ 
احداث واحد تولید شــمش فوالد آلیاژی ایران را ۷۷ درصد؛ ســه 
خط بســته بندی و پرکنی محصوالت ســولیکو کاله را 100 درصد و 
طرح توســعه تولیدات بلوکات گازی صنایع خاک چینی را هم 9۴ 
درصد اعام کرد.این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه حجم 
صادرات طرح های یادشده از سهم صادرات کشور قابل توجه است، 
گفت: تولید محصوالتی چون، شمش فوالد، آهن اسفنجی، متانول، 
MDFخام، دستکش و توسعه واحدهای صنعتی، عاوه بر اشتغالزایی، 

ارزآوری مطلوبی برای کشور در پی دارند.

ح های سرمایه گذاری اعالم کرد:  رئیس اداره کل صادرات خدمات فنی و مهندسی و طر

ایجاد بیش از 2 هزار شغل با مشارکت بانک توسعه صادرات ایران

اخبار

مفقودی
بــه  نیســان  وانــت  مالکیــت  شناســنامه  و  ســندکمپانی 
 897 انتظامــی  شــماره  بــه   1387 مــدل  روغنــی  آبــی  رنــگ 
ج 53-ایــران46 بــه شــماره موتــور 455467 بــه شــماره 
ــان  ــی خلخالی ــید پورغالم ــه جمش ــق ب ــی L164771 متعل شاس
میباشــد. ســاقط  اعتبــار  وازدرجــه  مفقــود  غالمعلــی  زنــد  فر

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
نظــر بــه اینکــه برابــر رای شــماره 140060325004002566 مورخــه 1400/10/07 صــادره از 
هیــات قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و امــالک فاقــد ســند رســمی در ششــدانگ یــک بــاب 
ســاختمان )مرغــداری( بــه مســاحت 5000 متــر مربــع در مالکیــت آقــای حســن ســبزعلی فرزند 
صیــد تحــت پــالک 44 اصلــی واقــع در بخــش 3 بروجــرد قــرار گرفتــه و مطابــق ســوابق ثبتــی 
تحدیــد حــدود پــالک فــوق بعمــل نیامــده اســت و اجــرای تبصــره ذیــل مــاده 15 قانــون ثبــت 
ــد  ــات تحدی ــف عملی ــن تکلی ــون تعیی ــاده 13 قان ــره م ــر تبص ــد، براب ــی باش ــر نم ــز امکانپذی نی
حــدود اختصاصــی پــالک فــوق در روز شــنبه 1401/06/19 ســاعت 12 صبــح  در محــل وقــوع 
ملــک شــروع و انجــام خواهــد شــد لــذا بــه مالکیــن و مجاوریــن و دارنــدگان حقــوق ارتفاقــی و 
انتفاعــی اخطــار مــی شــود در ســاعت و تاریــخ مقــرر در محــل وقــوع ملــک حضــور بهــم رســانند. 
چنانچــه هــر یــک از صاحبــان امــالک یــا نماینــدگان قانونــی آنهــا در وقــت تحدیــد حــدود 
حضــور نداشــته باشــند برابــر مــاده 15 قانــون ثبــت تحدیــد حــدود بــا حــدود اظهــار شــده از 
طــرف مجاوریــن بــه عمــل خواهــد آمــد هــرگاه مجاوریــن نیــز در محــل حضــور نداشــته باشــند 
تحدیــد حــدود از ردیــف خــارج خواهــد شــد، اعتــراض نســبت بــه تحدیــد حــدود طبــق مــاده 
20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی بــه مــدت 30 روز خواهــد بــود کــه 
باســتناد مــاده 86 اصالحــی قانــون ثبــت معتــرض مــی بایســت در مهلــت مقــرر در آگهــی فــوق 
ضمــن تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت شهرســتان بروجــرد، دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح 
قضایــی تقدیــم و گواهــی مشــعر بــر طــرح دعــوی را از مراجــع مذکــور اخــذ و بــه ایــن اداره 

تســلیم نماینــد در غیــر اینصــورت حــق آنهــا ســاقط خواهــد شــد.
1401/05/12 : تاریخ انتشار
تاریخ تحدید حدود: 1401/0۶/1۹
سید مهدی موسوی
ک بروجرد کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال معاون مدیر 

مفقودی
ســندکمپانی و شناســنامه مالکیت یکدســتگاه موتورســیکلت 
بــه   1382 مــدل  زرشــکی  قرمــز  رنــگ  بــه   CG125 تــالش 
شــماره انتظامــی 15262-581 بــه شــماره موتــور 0398374 
ز کرامتــی  بــه شــماره شاســی 82140238 متعلــق بــه فریبــر
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــود وازدرج ــدون مفق ــد فری فرزن

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند  " آ
رسمی"

برابــر رای شــماره 140160318603003961 مــورخ 1401/04/20 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض آقــای 
ابراهیــم تــوژی فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 140 صــادره از رشــت درقریــه ســلیمانداراب  درشــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر بنــای احداثــی  بــه مســاحت 50.44 مترمربــع پــالک فرعــی 31905 از اصلــی 14 مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 2629 
از اصلــی 14 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــک رســمی آقــای علــی اصغــر میالنچــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم 
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 

شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/05/12 ونوبــت دوم:1401/05/29
ک ناحیه 2رشت-سعید بدوی رئیس اداره ثبت اسناد وامال

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید

www. ins tagram.com/rozegarnews

www.jaaar.com/kiosk/archives/rozgar

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
ــادره از  ــه 1400/09/01 ص ــماره 140060325004002340 مورخ ــر رای ش ــه براب ــه اینک ــر ب نظ
هیــات قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و امــالک فاقــد ســند رســمی در ششــدانگ یــک بــاب 
ســاختمان )مغــازه( بــه مســاحت 53.95 متــر مربــع در مالکیــت آقــای محمــد واقعــی فرزنــد 
محمــد علــی تحــت پــالک 73 اصلــی واقــع در بخــش 3 بروجــرد قــرار گرفتــه و مطابــق ســوابق 
ثبتــی تحدیــد حــدود پــالک فــوق بعمــل نیامــده اســت و اجــرای تبصــره ذیــل مــاده 15 قانــون 
ثبــت نیــز امکانپذیــر نمــی باشــد، برابــر تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تکلیــف عملیــات 
تحدیــد حــدود اختصاصــی پــالک فــوق در روز ســه شــنبه 1401/06/22 ســاعت 9 صبــح  در 
محــل وقــوع ملــک شــروع و انجــام خواهــد شــد لــذا بــه مالکیــن و مجاوریــن و دارنــدگان 
حقــوق ارتفاقــی و انتفاعــی اخطــار مــی شــود در ســاعت و تاریــخ مقــرر در محــل وقــوع ملــک 
حضــور بهــم رســانند. چنانچــه هــر یــک از صاحبــان امــالک یــا نماینــدگان قانونــی آنهــا در وقت 
تحدیــد حــدود حضــور نداشــته باشــند برابــر مــاده 15 قانــون ثبــت تحدیــد حــدود بــا حــدود 
اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن بــه عمــل خواهــد آمــد هــرگاه مجاوریــن نیــز در محــل حضــور 
نداشــته باشــند تحدیــد حــدود از ردیــف خــارج خواهــد شــد، اعتــراض نســبت بــه تحدیــد 
حــدود طبــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی بــه مــدت 30 
روز خواهــد بــود کــه باســتناد مــاده 86 اصالحــی قانــون ثبــت معتــرض مــی بایســت در مهلــت 
مقــرر در آگهــی فــوق ضمــن تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت شهرســتان بروجــرد، دادخواســت 
بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی تقدیــم و گواهــی مشــعر بــر طــرح دعــوی را از مراجــع مذکــور اخذ و 

بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد در غیــر اینصــورت حــق آنهــا ســاقط خواهــد شــد.
1401/05/15 : تاریخ انتشار
تاریخ تحدید حدود: 1401/0۶/22
سید مهدی موسوی
ک بروجرد کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال معاون مدیر 

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
ــادره از  ــه 1400/09/01 ص ــماره 140060325004002340 مورخ ــر رای ش ــه براب ــه اینک ــر ب نظ
هیــات قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و امــالک فاقــد ســند رســمی در ششــدانگ یــک بــاب 
ســاختمان )مغــازه( بــه مســاحت 47.45 متــر مربــع در مالکیــت آقــای امیــر واقعــی فرزنــد 
محمدعلــی تحــت پــالک 73 اصلــی واقــع در بخــش 3 بروجــرد قــرار گرفتــه و مطابــق ســوابق 
ثبتــی تحدیــد حــدود پــالک فــوق بعمــل نیامــده اســت و اجــرای تبصــره ذیــل مــاده 15 قانــون 
ثبــت نیــز امکانپذیــر نمــی باشــد، برابــر تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تکلیــف عملیــات 
تحدیــد حــدود اختصاصــی پــالک فــوق در روز ســه شــنبه 1401/06/22 ســاعت 10 صبــح  در 
محــل وقــوع ملــک شــروع و انجــام خواهــد شــد لــذا بــه مالکیــن و مجاوریــن و دارنــدگان 
حقــوق ارتفاقــی و انتفاعــی اخطــار مــی شــود در ســاعت و تاریــخ مقــرر در محــل وقــوع ملــک 
حضــور بهــم رســانند. چنانچــه هــر یــک از صاحبــان امــالک یــا نماینــدگان قانونــی آنهــا در وقت 
تحدیــد حــدود حضــور نداشــته باشــند برابــر مــاده 15 قانــون ثبــت تحدیــد حــدود بــا حــدود 
اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن بــه عمــل خواهــد آمــد هــرگاه مجاوریــن نیــز در محــل حضــور 
نداشــته باشــند تحدیــد حــدود از ردیــف خــارج خواهــد شــد، اعتــراض نســبت بــه تحدیــد 
حــدود طبــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی بــه مــدت 30 
روز خواهــد بــود کــه باســتناد مــاده 86 اصالحــی قانــون ثبــت معتــرض مــی بایســت در مهلــت 
مقــرر در آگهــی فــوق ضمــن تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت شهرســتان بروجــرد، دادخواســت 
بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی تقدیــم و گواهــی مشــعر بــر طــرح دعــوی را از مراجــع مذکــور اخذ و 

بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد در غیــر اینصــورت حــق آنهــا ســاقط خواهــد شــد.
1401/05/12 : تاریخ انتشار
تاریخ تحدید حدود: 1401/0۶/23
سید مهدی موسوی
ک بروجرد کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال معاون مدیر 

حضور بانک آینده در صنعت استراتژیک خودرو 
پررنگ تر می شود

بانک آینده و شــرکت  امداد خودرو 
ایــران بــر توســعه همکاری های 
مشــترک در حوزه کســب وکار و 
بانکــداری نوین، تأکید کردند.ارائه 
انواع خدمات در زمینه های مختلف 
بانکــی، مالی، بیمــه ای، تجاری، 
گردشــگری، تفریحــی، عملیات 
بانکداری الکترونیکی و صدور انواع 

ضمانت نامه بانکی از سوی بانک آینده به شرکت امداد خودرو ایران و شرکت های پیمان کاری 
آن از جمله خدمات قابل ارائه در این تفاهم نامه  است.هم چنین اعطای انواع تسهیات در قالب 
طرح های »آینده داران«، »طراوت«، »کارا« و »کارگشــا«، اعطای وام  قرض الحســنه ازدواج و 
فرزندآوری، صدور کارت اعتباری برای کارکنان این شــرکت و شــرکت های هم گروه از دیگر 

موضوعات مطرح در این تفاهم نامه بود.
تمرکز بخشــی از عملیات بانکی شــرکت امداد خودرو ایران و شــرکت های طرف قرارداد و 
پیمان کاران آن، از طریق افتتاح حســاب و تمرکز حســاب ها نزد بانک، اخذ ضمانت نامه ها، 
تمرکز حساب های واریز حقوق کارکنان این شرکت و شرکت های پیمان کار نزد بانک آینده، 

از جمله دیگر مفاد این تفاهم نامه است.

آماده باش بیمه سرمد در استان های سیل زده
بیمه ســرمد اعام کرد، کارشناسان خسارت 
این شــرکت آماده رســیدگی به خسارت های 
احتمالی در مناطق ســیل زده کشور هستند. 
ضمن تســلیت به خانواده هم وطنان داغدار و 
همدردی با مردم ســیل زده، این شــرکت به 
کارشناســان خود در تمامی استان های سیل 
زده کشور اعام کرد، آماده بررسی و پرداخت 

خسارت های احتمالی در کمترین زمان ممکن در این مناطق باشند.بر اساس اعام این شرکت، 
کارشناســان ارزیاب خســارت در شعب اســتان های تهران، یزد، فارس، سیستان و بلوچستان، 
اصفهــان، البرز، قم، بوشــهر، چهارمحال و بختیاری، کرمــان، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران، 
مرکزی، هرمزگان، سمنان، قزوین و خراسان شمالی، آماده پاسخگویی به بیمه گذاران و ارزیابی 
خسارت های احتمالی در این مناطق در کمترین زمان ممکن هستند، تا این شرکت بتواند قدم 
کوچکی در جهت رفع دغدغه های هم وطنان ســیل زده بردارد.هم چنین در برخی اســتان هایی 
که خسارات سیل، بیش از نقاط دیگر بوده است، کارشناسان بیمه سرمد برای ارزیابی خسارت 

به این مناطق اعزام خواهند شد.
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آبفای مشهد خبر داد؛ سرپرست دفتر مدیریت بحران 

کنشسریعوامدادرسانآبفایمشهد اعزامتیمهایوا
یزد بهمناطقسیلزدهشهر

مشهد / سمیرا رحمتی
سرپرست دفتر مدیریت بحران، پدافند 
غیرعامل و HSE آبفای مشــهد، با بیان 
اینکــه 16 نفر درقالب تیمهای واکنش 
سریع و امدادرسان به مناطق سیل زده 
شــهر یزد اعزام شد گزارشی از اقدامات 
انجام گرفته توسط این شرکت در مناطق 
ســیل زده شــهر یزد را  ارائه کرد. رضا 
عبدا... نژاد در این خصوص اظهار داشت: 
باتوجه به آسیب های وارده به زیرساخت 
شــهر های استان یزد بدلیل وقوع سیل 
و با دستور مدیریت عامل مبنی بر اعزام 
تیم های واکنش ســریع و امداد رســان 
این شــرکت به مناطق آســیب دیده، ۵ 
تیم در قالب ســه گروه و شــامل 16 نفر 
به منطقه مذکور اعزام شدند.وی با اشاره 
بــه مذاکرات و تبــادل اطاعات با مدیر 
دفتــر مدیریت بحران، پدافند غیر عامل 
و HSE آبفای یزد و احصاء آســیب ها و 
نیازمندی ها در مناطق سیل زده تصریح 
کرد: بر این اساس مهندس قاسم وحداز 

بــه عنوان ارزیاب تخصصی و مســئول 
عملیات قبل از اعزام اکیپ های عملیاتی 
با اولین پرواز )چهار ساعت بعد از اعام 

نیاز( توســط هواپیما به شهر یزد اعزام 
شد تا قبل از ورود اکیپ های عملیاتی، 
بــا هماهنگــی همکاران آبفــای یزد از  

نقــاط حادثه دیده بازدید و شناســایی 
و نیازها مورد بررســی قرار گیرد که به 
محض ورود اکیپ ها، اطاعات الزم در 

اختیار کلیه تیــم ها قرار گرفت.عبدا... 
نــژاد از اعزام ۸ نفــر نیرو عملیاتی با دو 
دستگاه خودروی مجهز خبر داد و گفت: 
تجهیزات ارسالی گروه ها نیز شامل پمپ 
روبین، پمپ لجن کش، پمپ کف کش، 
موتور برق، هیلتی و سایر ابزار فنی بوده 
اســت. سرپرست دفتر مدیریت بحران، 
پدافند غیرعامل و HSE آبفای مشــهد 
افزود: اعزام دو دستگاه واتر جت نیسان 
از شــرکت فراســت بتن با یکنفر و خاور 
از شــرکت امیدان گستر با دو نفر )بهره 
بردارن فاضاب مناطق ۳ و 1( همراه با 
۲ نفر از اعضای تیم واکنش سریع ساعت 
در 1 بامداد)۴ ســاعت بعد از اعام( روز 
1۴01/۵/۸ و اعزام تانکر ســیار آبرسانی 
همــراه با دو نفــر از اعضای تیم واکنش 
ســریع در ساعت ۲ بامداد همان روز )۲ 
ســاعت بعد از اعــام( از دیگر اقدامات 
صورت پذیرفته توســط ایــن دفتر در 
برای کمک به مناطق ســیل زده شــهر 

یزد می باشد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

ح و توسعه شرکت برق منطقه ای  معاون طر
خراسان:

پست 132/20 کیلوولت گناباد در 
کمتر از 2 ماه برق دار شد

مشهد / سمیرا رحمتی
معاون طرح و توســعه شرکت برق منطقه ای 
خراسان از برق دار شدن پست مدوالر 1۳۲/۲0 
کیلوولــت گناباد در کمتــر از ۲ ماه خبر داد.
حسن زارع زاده با اشاره به برق دار شدن پست 
1۳۲/۲0 کیلوولت گناباد درباره اهداف احداث 
پســت مزبور اظهار کرد: این پســت با هدف 
تامین بار مطمئن و پایدار برای شهرک صنعتی 
گناباد و مصارف عمومی راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: عملیات احداث پست 1۳۲/۲0 
کیلوولت مدوالر گناباد از اردیبهشــت امسال 
آغاز شــد و در کمتر از ۲ ماه فاز نخســت آن 
به بهره برداری رســید. قرارداد این پســت از 
اردیبهشــت امسال منعقد و ۲۵ تیر ماه بخش 
اول پست مزبور برق دار شد. زارع زاده با اشاره 
به اینکه ساخت این پست با اتکا به تجهیزات 
موجود در انبار شرکت برق منطقه ای خراسان 
انجام شده عنوان کرد: هزینه احداث این پست 
۳0 میلیارد تومان بوده اســت.معاون طرح و 
توسعه شرکت برق منطقه ای خراسان با بیان 
اینکه این پســت با ظرفیت ۳0 مگاولت آمپر 
می تواند عاوه بر رفع نیازهای شهرک صنعتی 
گناباد ســایر مصارف را نیز تامین کند، گفت: 
این پســت دارای یک فیدر ورودی و سه فیدر 
۲0 کیلوولت خروجی است که تحویل شرکت 

توزیع استان می شود.
 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اردبیل:

شرکت نفت منطقه اردبیل موفق 
به کسب رتبه نخست کشوری شد 
اردبیل / گروه اســتان ها: مدیر شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: 
منطقه اردبیل موفق به کســب رتبه نخســت 
کشــوری در جایگزینی مصرف سی ان جی به 
جای بنزین در خرداد ماه سال 1۴01شد.سید 
حجت مدنی با اشاره به اهمیت توسعه صنعت 
سی ان جی به عنوان سوخت جایگزین و به تبع 
آن کاهــش مصرف بنزین و نتایج مطلوب آن 
در رشد اقتصادی، کاهش آالینده های زیست 
محیطــی و همچنین ارتقای ســامت جامعه 
گفت: با توجه به منابع غنی گاز طبیعی کشور، 
همت و تاش مســئوالن و کارکنان منطقه بر 
این است که از این ظرفیت در راستای اهداف 
عالی شرکت و شکوفایی استان استفاده شود.
مدنی اظهار کرد: در این راســتا و بر اســاس 
رتبه بنــدی جدیــد مناطق ۳۷ گانه کشــور، 
ایــن منطقه با کســب ۳۳.۸ درصد رتبه اول 
جایگزینی مصرف ســی ان جی با بنزین موتور 
در بخــش حمــل و نقل ســبک درخرداد ماه 
ســال جاری را به خود اختصاص داده اســت 
که خود نشــان از تــاش مجموعه همکاران 
منطقه اردبیل در توسعه این صنعت پاک دارد.
مدنی خاطر نشــان کرد: اســتان اردبیل با 69 
جایگاه فعال ســی ان جی، آماده ارائه خدمات 

سوخت رسانی به شهروندان عزیز است.

مدیر کل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان اصفهان:

کنش سریع در راه های  ح وا طر
استان اصفهان اجرا می شود

اصفهــان / گــروه اســتان ها: طــرح واکنش 
ســریع طوس با هدف ارتقاء کیفیت و افزایش 
ســرعت ارائه خدمات راهداری و اولویت دهی 
بــه نیازهای ضروری تامیــن ایمنی راه ها به 
منظور افزایش رضایتمندی کاربران جاده ای 
و تحقق سیاســت حکمرانی و نظارت مردمی 
در پیشــبرد اهداف دولت ســیزدهم اجرایی 
می شود.مدیرکل اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان اصفهان گفت: این استان 
دارای بزرگترین شبکه راه های کشوراست که 
ازمجموع1۲ هزار کیلومتر راه استان اصفهان 
۸00 کیلیومتر راه شــریانی خراب و یک هزار 
کیلومتر از راه های شریانی و اصلی این استان 
نیاز آنی به بهســازی رویه آسفالت دارد.وی با 
اشاره به اینکه برای جلوگیری و کنترل ازوقوع 
تصادفات که دراثر نواقص در جاده ها به وقوع 
می پیوندد طرح شبکه همیاران مردمی دولت 
در بخش راهداری با عنوان طرح واکنش سریع 
)طوس( در سطح راه های اصفهان همزمان با 
سراسر کشور درحال اجرا است گفت: کاربران 
جاده ای می توانند مشــکات مرتبط با ایمنی 
راه ها را که نیازمند اقدام ســریع برای برطرف 
اســت از طریق ســامانه 1۴1 گزارش دهند.
دادخواه افزود: افرادی در هر یک از ادارات کل 
راهداری اســتان ها به عنوان مسئول پیگیری 
اجرای طرح مذکور تعیین شده اند تا عاوه بر 
نظارت مردمی که بعد از این پیوست در اجرای 
این طرح وجود دارد، کنترل و رصد الزم برای 

اجرای دقیق و مناسب طرح را انجام دهند..

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان عنوان کرد؛ 

 خالی بودن حدود ۹2 درصد 
 حجم مخازن سد های 

استان گلستان
گلســتان / گروه اســتان ها: مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای گلســتان از خالی بودن حدود 9۲ درصد 
حجم مخازن سد های استان تا پایان تیرماه امسال 
خبر داد.ســید محسن حسینی گفت: مجموع کل 
ظرفیت ســد های استان  ۲۴۵ میلیون مترمکعب 
اســت و اکنون ســدها فقط حدود 19 میلیون متر 
مکعــب معادل ۸ درصد آب دارند.او  گفت:در مدت 
مشابه سال قبل، حجم آب موجود در پشت سد های 
اســتان ۴9 میلیون متر مکعب معادل ۲0 درصد از 
کل ظرفیت مخازن بود.او افزود: ظرفیت ســد های 
گلســتان، بوســتان و وشمگیر هم اکنون کمتر از ۵ 
درصد است و در سدکوثر گرگان معادل ۳۸ درصد، 
شهید چمران ۲۵ درصد و سد نگارستان نیز معادل 
۳۲ درصد ظرفیت مخازن آب دارد. حسینی گفت: 
با توجه به بارش های مرداد ماه امید اســت که اگر 
بارش های مناسبی در این ماه داشته باشیم، بخشی 

از کمبود آب سد های استان جبران شود

فرمانده انتظامی استان گلستان خبر داد؛

دستگیری 2 سارق با 7۶ فقره سرقت 
 سیم و کابل برق 

در مینودشت
گلســتان / گروه اســتان ها: پلیس دو سارق سابقه 
دار با اعتراف به ۷6 ســرقت ســیم و کابل برق در 
مینودشت را دستگیر کرده است.فرمانده انتظامی 
گلستان گفت : به دنبال وقوع چندین فقره سرقت 
سیم و کابل برق و مخابرات در مینودشت ، رسیدگی 
به این پرونده ها به صورت ویژه در دستور کار پلیس 
آگاهــی قــرار گرفت و با تاش بــی وقفه ، ماموران 
موفق به شناسایی دو سارق شده و با مجوز قانونی ، 
متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.سردار 
سعید دادگر افزود : متهمان در تحقیقات تخصصی و 
پس از مواجهه با مستندات پلیس به ۷6 فقره سرقت 
سیم و کابل برق و مخابرات در شهرستان مینودشت 
اعتراف کردند.فرمانده انتظامی گلستان همچنین 
گفت : یک مالخر نیز در این عملیات دستگیر شد و 
متهمان پس از تشکیل پرونده به در اختیار محاکم 

قضائی قرار گرفتند

طی حکمی از سوی وزیر نیرو انجام شد؛

انتصاب مدیر عامل شرکت برق 
 منطقه ای سمنان به عنوان 

 رئیس شورای هماهنگی مدیران 
وزارت نیرو 

ســمنان / گروه استان ها: طی حکمی از سوی وزیر 
نیرو ، مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان به 
عنوان  رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو 
در اســتان ســمنان  به مدت دو سال منصوب شد 
.در بخشــی از این حکم که از ســوی مهندس علی 
اکبر محرابیان، وزیر نیرو به مهندس مجید وفایی ، 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان  صادر شده، 
آمده اســت :   انتظار می رود در راســتای هم افزایی 
و تشــریک مســاعی و تحقق کامل اهداف و وظایف 
مندرج در نظام نامه مذکور در پیشبرد برنامه های 
اباغی با همکاری ســایر اعضای شــورا و دبیر خانه 
مرکزی شورای هماهنگی مدیران استانی با رعایت 
اصــول  عدالــت محوری  ، روحیه انقابی و جهادی  
،  مردم داری  ،و  فســاد ســتیزی  ، در انجام وظایف 
محوله در راستای تحقق شعار  دولت مردمی و ایران 

قوی  اهتمام ویژه به عمل آورید . 

در پی هشدار هواشناسی؛

 320 راهدار استان مرکزی 
 آماده خدمات رسانی 

به کاربران جاده ای هستند 
مرکزی / گروه استان ها: در پی هشدار هواشناسی 
و احتمال وقوع سیاب در راه های استان مرکزی 
زنــگ آماده باش بــرای راهداران به صدا در آمد.  
علیرضا اختری  معاون راهداری اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی از آماده باش 
۳۲0 نفــر راننده و راهدار بــرای مقابله با بحران 
احتمالی وقوع سیل در شبکه راه های استان خبر 
داد.وی افزود: در راســتای اجرای اهداف پدافند 
غیرعامل از ابتدای ســال جاری تنقیه و الیروبی 
پل های اســتان توسط ادارات تابعه شهرستان ها 
انجام شــده و طی روزهــای اخیر از مناطقی که 
احتمال عبور روان آب ها در آن وجود دارد بازدید 
الزم بعمل آمده اســت.معاون راهداری اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی بیان 
کرد: با توجه به تجربه مدیریت ســیل در سالهای 
گذشــته، در حال حاضر با تمام توان لجســتیکی 
و اعزام ماشــین آالت ســنگین به شهرستان ها بر 
اساس اولویت های مورد نظر طبق اهمیت راهها، 
در حــوزه راهداری برای مقابله با بحران احتمالی 
آمادگــی الزم را داریم.بــه گفتــه وی محورهای 
مواصاتــی اســتان از طریق ۲۷ دوربین نظارتی 
بصورت آناین توســط مرکــز مدیریت راه های 
این اداره کل در حال رصد و پایش اســت که به 
محض تغییرات جوی و شــروع بارش ها اقدامات 
پیشــگیرانه در ســریعترین زمان ممکن در قالب 

اجرای طرح  طوس  انجام خواهد شد.

استانها 6

مدیر شرکت آبفای شهرستان سمیرم:

کرد ثار ناشی از سیل موفق عمل  آ آبفای سمیرم در مهار 

اصفهان / گروه اســتان ها: مدیر آبفای ســمیرم از مهار حوادث ناشــی از وقوع 
سیل در شهرها و روستاهای سمیرم خبر داد.صابری با اشاره به ورود سامانه 
بارشــی در روزهای پایانی هفته گذشــته در منطقه ســمیرم گفت: به علت 
بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر برخی مناطق در شهر سمیرم دچار پس 
زدگی فاضاب شدند.وی به شستشوی شبکه فاضاب در برخی از نقاط شهر 

سمیرم پرداخت و اظهار داشت: با این وجود به دلیل سرازیر شدن روان آب 
ها به داخل منهول ها، پس زدگی فاضاب صورت گرفت که بافاصله اکیپ 
بحــران آبفــا با اســتفاده از پمپ های مکــش و پمپ های لجن کش اقدام به 
پاکسازی نمودند.مدیرآبفای سمیرم به تخلیه آب در معابر و محات شهرها و 
روستاهای منطقه سمیرم اشاره کرد و گفت: طبق اعام هواشناسی با فعالیت 
ســامانه بارشــی تابستانه بیشترین بارش در استان مربوط به منطقه سمیرم 
بوده که آبگرفتگی معابر ومحات در شهرها و روستاها را رقم زد؛ پس از آن 
اکیپ بحران با همکاری سایر امداد گران با استفاده از پمپ های خود مکش 
و پمــپ هــای آب کــش اقدام به جمع آوری روان آب ها نمودند.وی در ادامه 
به تامین آب شرب روستاهای نقل و دنگزلو اشاره کرد و بیان داشت: در پی 
وقوع سیل چشمه نول که تامین کننده آب شرب این روستاها بوده به دلیل 
ورود ســیاب کدورت آن افزایش یافت و از مدار بهره برداری خارج گردید، 
سپس با اعزام یک تانکر سیار و ۸ فقره تانکر ثابت آب شرب اهالی این روستاها 
تامین شد.مدیر آبفای سمیرم بابیان اینکه درحال حاضر آب شرب همه مردم 
در منطقه ســمیرم تامین اســت اظهارداشت: عاوه بر دسترسی مردم 6 شهر 
و 1۲۵ روســتا به آب شــرب، ســاکنان منطقه عشایر نشین سمیرم نیز از آب 

شرب سالم و بهداشتی برخوردار هستند.

اردبیل / گروه اســتان ها: مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: 
بــا توجــه بــه افزایــش بیش از حد دمای هوا در فصل تابســتان، کارکنان انبارهای نفت مرکز و 
شهرهای شمال و جنوب استان اردبیل بطور مستمر عملیات تامین و توزیع فرآورده های نفتی 
را بی وقفه انجام میدهند.ســید حجت مدنی گفت: در فصل تابســتان همزمان با افزایش گرما، 
افزایش ترددها و براساس اعام اداره کل هواشناسی استان در چند روز اخیر دمای ۳۸ درجه 
در شهرهای استان به ثبت رسیده و در این هوای گرم طاقت فرسا کارکنان عملیاتی انبارهای 
نفت مشغول سوخترسانی هستند.  مدنی افزود: با توجه به شروع تعطیات تابستانی و کمرنگ 

شــدن ویروس کرونا، پیش بینی میشــود امســال شــاهد این خواهیم بود که مصرف سوخت 
فرآورده های نفتی و CNG در طول تعطیات تابســتانی نســبت به روزهای عادی افزایش یابد. 
مدنی گفت: در این روزهای گرم تابســتان که مصرف برق نیز شــیب تند به خود گرفته، تامین 
سوخت نیروگاه های تولید برق منطقه در اولویت قرار دارد. وی تصریح کرد: در پی افزایش دما 
و گرم شدن بیش از حد هوا  شهروندان عزیز در رابطه با نگهداری مواد سوختی از قبیل بنزین 
و غیره... داخل ظروف اکیدا خودداری نمایند تا شــاهد حوادث ناگوار مانند انفجار در داخل و 

خارج وسایل نقلیه نباشیم.

همزمان با تشدید کنترل و نظارت بر عملکرد جایگاه ها صورت گرفت؛

تداوم سوخت رسانی بی وقفه توسط منطقه اردبیل

خبر  ویژه

طی مراسمی صورت گرفت؛

معرفی مدیر عامل جدید نیروگاه بندرعباس 
هرمزگان / گروه اســتان ها: داریوش 
محمــودی بــه عنــوان مدیرعامل 
جدیــد نیــروگاه بندرعباس معرفی 
شد.در مراســمی از زحمات حسین 
سلیمی قدردانی و داریوش محمودی 
به عنــوان مدیرعامل جدید نیروگاه 
بندرعبــاس معرفــی شــد.در این 
مراســم که ناصر اســکندری معاون 
راهبــری تولید،اســماعیل نمازی 
مدیــرکل دفتر فنی تولید شــرکت 
مادرتخصصــی تولید نیــروی برق 
حرارتی،رضــا مهرانــی مدیرعامل 
شرکت تولید نیروی برق بندرعباس 
و جمعــی از مدیــران صنعــت برق 

حضور داشــتند، از زحمات حسین 
سلیمی به عنوان مدیرعامل پیشین 
قدردانــی و داریــوش محمودی به 

عنــوان مدیرعامــل جدید منصوب 
شــد.داریوش محمودی مدیرعامل 
نیــروگاه بندرعبــاس دارای مدرک 

تحصیلــی دکترای مکانیک، گرایش 
تبدیل انرژی اســت و آخرین سمت 
وی، پیش از بر عهده گرفتن ســمت 
مدیر عامل نیروگاه، از ســال 1۳9۳ 
تاکنون به عنوان معاون مهندســی و 
برنامه ریزی در این نیروگاه مشــغول 
بود.اسکندری معاون راهبری شرکت 
مــادر تخصصی تولیــد برق حرارتی 
درایــن مراســم گفت: بیــش از 9۵ 
درصد از سهم تولید برق کشور در این 
شرایط بر عهده نیروگاه های حرارتی 
است.انتظارات زیادی از صنعت برق 
وجــود دارد که ناظــر بر عملکرد آن 
نیز جمعیت افزون بر ۸0 میلیون نفر 

اســت وحقیقت آن که صنعت تولید 
برق، حساس ترین بخش تولید کشور 
اســت.در واقع ما با یک موجود زنده 
بــه نام نیروگاه ارتباط داریم که برای 
پویایی و پایداری حرکت آن، نیازمند 
حفظ و ارتقای آمادگی آن هســتیم.
تمامــی فعالیت هــای اقتصــادی، 
اجتماعــی، آموزشــی وفرهنگی در 
کشــور، وابسته به صنعت برق است 
که خوشبختانه خدمات مورد انتظار 
از این صنعت به خوبی ارائه شده و از 
این نظر، صنعت برق کشور، روسفید 
بوده اســت که بزرگان کشــور نیز از 

عملکرد این صنعت رضایت دارند.

شهردار اهواز مطرح کرد؛ 
اصالح هندسی بخش کندرو 

 جاده ساحلی
 با هدف کاهش ترافیک

خوزستان / گروه استان ها: رضا امینی شامگاه  
در بازدید از عملیات اصاح هندسی بخشی از 
جاده ســاحلی اظهار کرد: با توجه به مســدود 
شدن پل فوالد که اثرات زیادی بر ترافیک دو 
شهرستان کارون و اهواز دارد، عملیات اصاح 
هندسی کندرو جاده ساحلی حد فاصل میدان 
قوری تا رســتوران پاالدیوم در دستورکار قرار 
گرفت.وی افزود: این اصاح هندســی به طول 
۸00 متر در عرض 1۲ متر با ســرعت خوبی 
توسط معاونت فنی و عمرانی و سازمان عمران 
شــهرداری در حال انجام است.شهردار اهواز 
تاکید کرد: امیدواریم همانگونه که دانشــگاه 
شــهید چمران تاکنون حمایت های بســیار 
خوبی داشته اند با تدوام این همکاری طی یک 
الــی دو هفتــه آینده این پروژه به بهره برداری 
برسد و از حجم ترافیک ایجاد شده کاسته شود.
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

گوست 2۰22 چهارشنبه 12 مرداد 14۰1  شماره پیاپی 521۶۶ محرم  1444   3 آ
خبر ویژه

کوتاه از جامعه

مرگ ساالنه ۶0 هزار ایرانی به دلیل مصرف دخانیات

ُپکمرگبرسیگار
  سارا فهیم / روزگار

امــروزه اســتعمال مواد مخــدر یکی از 
چالش های مهم ســامت عمومی است 
که همه جوامع با آن رو به رو هســتند و 
یکی از معضات عمده بهداشتی که گروه 
هــای جمعیتی مختلفی را مورد تهدید 
قــرار می دهد. اعتیــاد به مواد مخدر به 
عنوان جــدی ترین مســاله اجتماعی 
ایران ، وجوه مختلف جامعه شناســی ، 
روان شناســی ، حقوقی ، سیاسی و ... را 
در بــر مــی گیرد. به اعتقاد تحلیل گران 
اجتماعــی ، اعتیــاد به مــواد مخدر ، به 
عنوان یکی از مســائل پیچیده در عصر 
حاضر اســت که زمینه ساز بروز بسیاری 
از آســیب هــا و انحرافات اجتماعی می 
باشــد.در واقع اعتیاد فقط جنبه فردی 
و شــخصی نــدارد ، بلکه آســیب های 
اجتماعی محســوب می شود که عاوه 
بر تهدید ســامت جسم و روان افراد در 
جنبه های اخاقی ، اجتماعی و اقتصادی 
جامعه نیز آثار زیانبار و جبران ناپذیری بر 
جای می گذارد.از این رو کنترل و کاهش 
عوامل موثر در رو آوردن به مصرف مواد 
مهمترین اقدامی اســت که می تواند در 
سامت آینده جامعه نقش داشته باشد.

 روند افزایشی مصرف دخانیات 
در کشور کنترل شود

دکتــر محمدرضا مســجدی، دبیر کل 
جمعیــت مبارزه با اســتعمال دخانیات 
ایران در نشســتی خبری، گفت: سالیانه 
بیــش از 60 هــزار نفر در ایــران در اثر 
مصرف دخانیات جان خود را از دســت 
می دهند که اگر روند افزایشــی کنترل 
نشــود، میزان مرگ و میر در ایران طی 
10 سال آینده به ۲00 هزار نفر در سال 
خواهد رسید.وی با اشاره به اینکه مصرف 
دخانیات، سالیانه موجب مرگ ۸ میلیون 
نفر در جهان می شــود، گفت: ۷ میلیون 
نفر به علت مصرف مستقیم و 1.۲ میلیون 
نفــر به علت قرار گرفتن در معرض دود 
ناشــی از استعمال دخانیات )دود دست 
دوم(   از دنیــا می رونــد. از این تعداد 6۵ 
هــزار مرگ ســهم بچه های زیر شــش 

سال اســت.او تاکید کرد: دود دخانیات 
وارد دســتگاه تنفسی زنان بارداری که 
در معــرض دود ســیگار و قلیــان قرار 
می گیرند،   می شــود و از طریق گردش 
خون از جفت عبور کرده و وارد دستگاه 
گردش جنین می شــود و مرگ، ســقط 
نارس، تولد با وزن کم و مشــکل تنفسی 
نوزاد در روزهای نخست تولد را به دنبال 
دارد.وی افزود: بر اساس محاسبات بانک 
جهانــی و ســازمان بهداشــت جهانی، 
دولت هــا بیــش از 1۲0 هــزار میلیارد 
تومان برای درمان بیماری های ناشــی 
از دخانیات هزینه می کنند. بســیاری از 
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 
از جمله کشورهای همسایه نظیر ترکیه 
و پاکســتان و کشورهای حاشیه خلیج 
فارس بــا افزایش مالیات بر دخانیات تا 
۸0 درصد قیمت خرده فروشــی، باعث 
کاهــش مصــرف محصــوالت دخانی، 
افزایش درآمد دولت و کاهش قابل توجه 
مــرگ و میر و بار بیماری های ناشــی از 
آن شــده اند.او تاکید کرد: طبق آخرین 
گزارش ســازمان بهداشت جهانی، ایران 
با نرخ متوســط 1۵.۵ درصد مالیات، به 
عنوان یکی از ضعیف ترین کشــورهای 
منطقه رتبه بندی شــده است و مقایسه 

ایــران با ســایر کشــورهای منطقه در 
زمینــه اجــرای راهبردهــای کلیدی 
کاهش تقاضای مصرف دخانیات نشــان 
می دهــد که به رغم اقدامات قابل توجه 
کشورمان در حیطه های مذکور، وضعیت 
کشور در حوزه مالیات بر دخانیات قرمز 
است.وی گفت: دود سیگارحاوی ۴ هزار 
ماده زیانبخش و دود قلیان دارای ۷۵00 
ماده ســمی است. از سال 1۳9۵ تا سال 
1۴00 بر اســاس آمار وزارت بهداشت، 
1۴.01درصد از جمعیت باالی 1۸ سال 
مصرف کننده دخانیات بودند. )۲۵.۸۸ 
درصــد مــردان و ۴.۴۴ درصد زنان(. در 
عیــن حــال مصرف قلیان از ســال 90 
تــا 1۴00 در افراد باالی 1۸ ســال، در 
زنــان ۵۷.6 درصد و مردان 1۷.۸ درصد 
افزایش داشته است و به طورکلی حدود 
۲۸ درصد افزایش در گروه ســنی باالی 
1۸ سال گزارش شده است.وی ادامه داد: 
مصرف ســیگار از ســال 9۵ تا 1۴00 در 
بین گروه سنی )باالی 1۸سال( در زنان 
1۷.۲ درصــد و مردان 0.۵۴درصد و به 
طور کلــی ۷.۴۴ درصد کاهش گزارش 
شــده اســت.وی با بیان اینکــه ماده ۲ 
قانــون جامع کنترل دخانیات، تبلیغات 
محصــوالت دخانی را ممنوع اعام کرده 

اســت، اظهار کرد: در صورت وجود این 
تبلیغات دستگاه های قضایی باید با آنها 
برخــورد کنند. متاســفانه در تولیدات 
ســینمایی بخش نمایش خانگی و حتی 
صدا و سیما به موضوع ممنوعیت تبلیغ 
مصرف مواد دخانی توجهی نمی شــود؛ 
این در حالی است که طبق قانون مصوب 
مجلس شورای اسامی در سال 1۳۸۵، 
هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم 
و غیرمســتقیم و یــا تحریــک افراد به 
اســتعمال دخانیات اکیداً ممنوع است. 
بنابراین انتظار می رود که دســتگاه های 
مربوطه همانند وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســامی نسبت به حل این مساله ورود 
کنند.او با اشــاره به اینکه ســاالنه 600 
میلیون درخت، برای تولید سیگار بریده 
می شــوند، گفت: این تعداد درخت قطع 
می شــود تا 6 هزار میلیارد سیگار تولید 
شــود که همین کار سبب کاهش هوای 
ســالم می شــود. ســاالنه ۳.۵ میلیون 
هکتار زمین برای کشــت توتون از بین 
مــی رود. متاســفانه ۴۵ الی ۵0 درصد 
زمین های زراعی کشــور در استان هایی 
ماننــد آذربایجان غربــی، گیان و...  به 
کشــت توتون اختصاص دارد، حتی در 
آستارا شرکت دخانیات، کشاورزان را به 

کشــت توتون در زمین های شان تشویق 
می کند. حاال ســوال اینجا اســت چرا به 
جای توتون، در زمین ها دانه های روغنی 
کشت نمی شود؟ چرا به جای خودکفایی 
در گنــدم به فکــر خودکفایی در تنباکو 
هســتند؟ او در ادامه در خصوص طرح 
پــاد، بیان کرد: طرح پاد )پیشــگیری از 
اســتعمال دخانیات( بــا هدف کاهش 
استعمال دخانیات در بین دانش آموزان 
برای اولین بار در کشــور در سال 9۵ در 
شهرســتان ورامین با همکاری جمعیت 
مبارزه با اســتعمال دخانیات شروع شد. 
ایــن طرح باهدف اجرا در ســطح ملی، 
هم اکنــون در ورامین به عنوان پایلوت 
در حال اجراست که در حال حاضر بیش 
از ۵ هــزار نفر دانش آموز را آموزش داده 
اســت و در شهرستان رباط کریم نیز در 
حال اجراســت. همچنین واحد فرآموز 
نفس پاک جمعیت مبارزه با اســتعمال 
دخانیات، برای آشــنایی هرچه بیشــتر 
خردســاالن با مضرات دخانیات از سال 

1۳۸۸ راه اندازی شده است.

فرصت 2 ماهه وزیر کشور برای 
جمع آوری معتادان متجاهر

اولین قرارگاهی که در شهرداری تهران 
تشــکیل شد، قرارگاه اجتماعی و اولین 
دســتور کار آن جمــع آوری معتادان 
متجاهر بــود. وعده جمــع آوری آنها 
زمستان سال گذشته بود اما محقق نشد 
و به تازگی نیز وزیر کشــور درخصوص 
جمــع آوری معتادان متجاهر دســتور 
فوری داده است، البته این دستور فقط 
به تهران اختصاص ندارد.وزیر کشــور 
از اســتانداران سراســر کشور خواسته 
اســت به فوریت و با برنامه ریزی جامع 
و عملیاتــی، تــا پایان شــهریور ماه به 
جمع آوری معتادان متجاهر از ســطح 
شــهر اقدام کنند.وحیدی یادآور شد: 
واقعیت این اســت که معتادان متجاهر 
امنیــت عمومــی شــهرها را به خطر 
می اندازنــد و برای همین الزم اســت 
بــا رویکرد جهادی این مســاله هر چه 

سریع تر برطرف شود.

7جامعه
 سیل امام زاده داوود 

 و دارآباد هشداری 
برای تهران

رئیس شــورای اسامی شهر تهران در 
هشــتاد و سومین جلسه علنی شورای 
اسامی شهر تهران با اشاره به اقدامات 
مناسب انجام شده در سطح شهر تهران 
برای تبلیغات محیطی ماه محرم، اظهار 
کــرد: امیدواریم این فضا به معنویت و 
روحانیت بیشــتر شــهر کمک کند تا 
بتوانیم از ایثارگری های ســرور و ساالر 
شهیدان درس بگیریم. مهدی چمران 
ادامــه داد: بی تردید تهــران هنوز در 
معرض خطر سیل قرار دارد و امیدواریم 
بــا پیش بینی های مدیریت شــهری 
اتفاقی در شــهر رخ ندهد و شــهرداری 
نیــز الیحــه ای در خصوص روان آب ها 
داشــت که برای اعمال اصاحات این 
الیحه را پس گرفت و قطعا باید موضوع 
سیاب ها نیز به این الیحه اضافه شود. 
چمران با بیان اینکه برخی مســیل ها 
به بزرگراه و خیابان تبدیل شــده است، 
اضافــه کرد: در بزرگراه شــهید باکری 
میزان زیادی سیاب  جاری شد اما چون 
برای عبور از آن فضایی پیش بینی شده 
بــود حادثه ای رخ نداد اما اتفاقات کن، 
امامزاده داوود و دارآباد هشــداری برای 
ما بود تا در این زمینه آماده باشیم و باید 
مطالعات گذشــته را مجددا در دستور 
کار قرار دهیم و بررسی و پیگیری کنیم 
تا پیشــگیری های الزم در این حوزه را 
محقق کنیم. رئیس شــورای اسامی 
شــهر تهران تاکید کرد: پیشگیری تنها 
گزارشات هواشناسی نیست قطعا باید 
کاری کنیم که از روان آب ها به بهترین 
شــکل ممکن اســتفاده کنیم نه اینکه 
به شــکل گل و الی به منازل و کســب 
و کار مردم آســیب بزند و این موضوع 
نیازمند برنامه ریزی است. ممکن است 
این حوادث را مجددا داشــته باشــیم. 
برنامــه ریزی صحیح اگر صورت بگیرد 
می توانیم از منابع آبی به شــکل بهینه 

بهره بگیریم.
 

اولین محموله داروی 
 SMA بیماران 
وارد کشور شد

رئیس سازمان غذا و دارو از ورود اولین 
محموله داروی بیماران SMA به کشور 
خبر داد.دکتر بهرام دارایی با اعام این 
خبر افزود: پیرو دســتور رئیس جمهور 
مبنــی بر لزوم تامیــن داروی بیماران 
SMA، ســازمان غــذا و دارو اقدامات 
الزم را به منظور ثبت ســفارش و نقل و 
انتقال مالی به منظور تامین ســریع دو 
قلــم داروی این بیماران را در دســتور 
کار قــرار داد.وی اظهار داشــت: بر این 
اســاس داروی »اســپینرازا« به عنوان 
 SMA اولین داروی تامین شده بیماران
وارد کشور شده است و به زودی داروی 
بعدی نیز تامین و با هماهنگی معاونت 
درمان وزارت بهداشت در دسترس این 

بیماران قرار خواهد گرفت.

 همه مکلف 
به اعالم آخرین نشانی خود 

به ثبت احوال هستند
رئیــس ســازمان ثبت احوال کشــور در 
خصوص اعام تغییر نشــانی ایرانیان به 
ســازمان ثبت احوال، گفت: مطابق قانون 
الزام اختصاص شــماره ملی و کد پستی 
مصــوب 1۳۷6 و آیین نامه اجرایی آن و 
نیز مصوبه ســال  1۳9۷ کارگروه اجرایی 
فنــاوری اطاعــات دولت، همــه افراد 
مکلفند حداکثر ۲0 روز بعد از جا به جایی، 
چه اقامتگاه جدید آنان ملکی باشــد چه 
استیجاری، نشانی اقامتگاه جدید خود و 
اعضای خانواده را به سازمان ثبت احوال 
اعــام کنند.هاشــم کارگر، در خصوص 
راه هــای ارتباطــی برای اعام نشــانی، 
گفت: تمام افراد به صورت رایگان نشانی 
 NCR.IR جدید خود را در درگاه اینترنتی
ثبت می کنند. این درگاه از طریق مرورگر 
تلفن همراه نیز در دســترس افراد است. 
محدودیت زمانی ندارد و در هر ســاعت 
شــبانه روز قابل مراجعه است.وی با بیان 
اینکه تغییر نشانی از طریق درگاه مذکور 
به ســادگی و با صرف چند دقیقه وقت، 
در کمتر از ۵ دقیقه، نشــانی جدید ثبت 
می شود، افزود: تمامی خدمات دهندگان 
مکلف به اســتفاده از خدمت )سرویس( 

نشانی ثبت احوال هستند.

 سخنگوی کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس:

ح دارویار   موفقیت طر
 در گرو تکیه بر منابع معین 

و قابل استحصال است 
ســخنگوی کمیســیون بهداشــت و درمان 
مجلــس با بیان اینکه اجرای طرح دارویار در 
بستر نســخ الکترونیک و پرونده الکترونیک 
ســامت ایرانیان با ابهام روبرو اســت، گفت: 
موفقیت طرح حذف دارو از سبد ارز ترجیحی 
موســوم به طرح » دارویار« در گرو آن اســت 
کــه این طرح روی منابع مشــخص، معین و 
قابل استحصال تکیه داشته باشد. زهرا شیخی 
مبارکه در جلسه علنی مجلس شورای اسامی 
در جریان قرائت گزارش کمیسیون بهداشت 
و درمــان در مورد بررســی عملکــرد وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در نحوه 
اجــرای "طرح دارویار" گفت: تاکنون تکالیف 
قانونــی مرتبط با نســخ الکترونیک و پرونده 
الکترونیــک »موضوع بندهــای )ی( و )ک( 
تبصره )1۷( قانون بودجه سال 1۴01 « که از 
ملزومات مهم اجرای صحیح این طرح است به 
صورت کامل اجرایی نشده است.همان طور که 
پیش تر اشاره شد، کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسامی با اصاح سیاست های 
ارزی در حــوزه دارو موافق بوده و اجرای آن را 
در قالب طرح هایی مانند طرح » دارویار« یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر برای کشــور می داند. 
اما به باور اعضای کمیســیون، صاح مردم و 
منافــع ملی تنها زمانی با اجرای طرح مذکور 
تأمین خواهد شد که اجزای این طرح به صورت 
صحیــح اجرایی گردد. صــرف نظر از برخی 
ایرادات موجود در زیرساخت های الکترونیک 
و اجرایی  که انتظار می رود در اسرع وقت رفع 
گردد، تأمین اعتبارات کافی برای جبران مابه 
التفاوت نرخ ارز ترجیحی و ارز نیمایی  به صورت 
پایدار و هزینه کرد آن به صورت نشان دار در 
طول زنجیره ســامت کشــور، دو عامل مهم 
برای موفقیت و به ثمر نشستن  طرح دارویار 
می باشــند که در صورت عدم تحقق  ممکن 
اســت اجرای این طــرح منجر به بروز تبعات 
جبران ناپذیری برای تولیدکنندگان و مصرف 
کنندگان از سوی دیگر شود.علی ایحال، این 
کمیسیون ضمن اعام همکاری حداکثری در 
اجــرای طرح دارویار با دولت محترم، نظارت 
مستمر بر عملکرد دستگاه های متولی در این 
حــوزه را از طریــق کمیته غذا و دارو در برنامه 
های خود قرار داده و گزارش اقدامات صورت 
گرفتــه را طــی ماه های آتی و به صورت دوره 
ای به استحضار مردم شریف ایران و نمایندگان 
محترم مجلس شورای اسامی خواهد رساند.

عبدالحســین روح االمینی نجــف آبادی در 
نشست علنی مجلس شورای اسامی پس از 
قرائت گزارش کمیسیون بهداشت در خصوص 
طــرح دارویار با بیان اینکه طرح دارویار مورد 
تائید قاطبه اعضای کمیسیون بهداشت است، 
گفت: شرط اجرای درست این طرح این است 
که ابتدائا بدهی های بنگاه های مرتبط که بعضا 
تا ۸ الی 9 ماه بوده تســویه شود. خوشبختانه 
طی ۲ هفته اخیر تاش بسیار خوبی از سوی 
بیمه نیروهای مســلح، بیمه سامت و تامین 
اجتماعی صورت گرفته و این عقب افتادگی ها 
جبران شده است.وی تاکید کرد: به هیچ عنوان 
نباید این بدهی ها تکرار شود. شاهد بودیم که 
1۲ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته شده از 
جانب دانشــگاه ها وجود داشــته که اموال را 

گرفته و صرف امور دیگر می کردند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یکی 
دیگر از ضروریات اجرای این طرح را قرارگاهی 
بودن آن برشمرد و تصریح کرد: در حال حاضر 
پیش بینی شده که قرارگاه مربوط به این طرح 
زیر نظر وزیر اداره شود در حالی که آقای رئیس 
جمهور باید با تشکیل قرارگاهی فردی را در تراز 
باالتر از وزرا بتواند وزارت رفاه، وزارت بهداشت 
و بانک مرکزی را پای کار بیاورد.روح االمینی 
اضافه کرد: پول هایی که در راستای این طرح 
تزریق می شود نباید صرف هیچ امور دیگری 
شــود و این طرح فرصت فوق العاده ای برای 
جبران ایرادات حوزه سامت از جمله پزشک 
خانواده، فناوری اطاعات و پرونده الکترونیک 
سامت است.وی اصاح سبد داروهای وارداتی 
و عدم رقابت با تولیدات داخلی مشابه را یکی 
دیگر از موضوعاتی برشــمرد که در این طرح 
مــورد توجه قرار گرفته و افزود: امیدواریم در 
این طرح موضوع تجهیزات و ملزومات پزشکی 
نیز در فازهای بعدی دنبال شــود و نســبت به 
اســتهمال بدهی شرکت ها نیز اقدامات الزم 
صورت گیرد. سیدمحمد پاک مهر در نشست 
علنی مجلس شــورای اسامی پس از قرائت 
گزارش کمیســیون بهداشــت در خصوص 
طــرح دارویار، گفت: این طرح، طرحی مثبت 
در راستای قانون بودجه سال 1۴01 و سیاست 
های اباغی از جانب مقام معظم رهبری است.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، 
گرمــه، راز و جرگان در مجلس با بیان اینکه 
ایــن طرح در راســتای حــذف رانت و قاچاق 
معکوس دارو به خارج از کشور است، تصریح 
کرد: این طرح در راستای حفظ منافع ملی و 
هدفمندسازی و مردمی سازی یارانه ها است.

خبر ویژه

رئیس اداره عضانی اسکلتی دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت 
بهداشت، گفت: در حال تدوین برنامه و بسته تشخیص و خدمات برای 
کمردرد هســتیم تا با رویکردهای آموزشــی و مداخاتی ضمن ارتقای 
تحرک بدنی برنامه ریزی شــده و اســتاندارد به ارجاع افرادی که کمر 
دردشــان موجب آســیب به ستون مهرها شــده است، بپردازیم.فاطمه 
حاجی ولی زاده افزود: با توجه به افزایش بیماری های عضانی، اسکلتی 
در کشور و بار زیادی که این بیماری ها به نظام سامت تحمیل می کند و 
جمعیت کشور که رو به سالمندی می رود، چهار بیماری پوکی استخوان، 
کمر درد و گردن درد، التهابات مفصلی و بیماری تقریباً جدید سارکوپنی 

که موجب ضعف و تحلیل عضانی افراد سالمند می شود را مورد هدف 
قرار داده ایم.وی با بیان اینکه در سال های گذشته موفق شده ایم طول 
عمر افراد را افزایش دهیم و اکنون افراد بیشــتری از جمعیت کشــور 
دوران سالخوردگی را تجربه می کنند ولی هدف بهداشت فقط افزایش 
طول عمر نیســت، بلکه هدف اصلی زندگی با کیفیت و توأم با ســامتی 
است، گفت: طی سال های گذشته به ویژه در سه سال اخیر برای پوکی 
اســتخوان اقدامات زیادی انجام شــده است. شیوع و عوامل خطر پوکی 
استخوان را در کل کشور با استفاده از پیمایش کشوری رصد کرده ایم 

که نتایجش امسال منتشر می شود. 

کمردرد تدوین بسته خدمات 

اینفوگرافی 

دالیل ترس از 
تاریکی در کودکان 

و راهکارهای 
کمک به آنها 

چیست؟
 بیشتر بچه ها از مواجهه با 

فضاهای تاریک می ترسند 
و از آن فرار می کنند، 

ترسی که می تواند عوارض 
منفی هم برای آنها به 
همراه داشته باشد. به 
خاطر همین باید برای 

برطرف کردن این ترس 
از راهکارها و روش های 

مختلف استفاده کرد.
منبع: تبیان

فرمانده انتظامی پایتخت:

 زورگیری زیاد نشده
شیوه آن تغییر کرده است

رئیس پلیس پایتخت در اجرای سومین مرحله از طرح کاشف در سال جاری، گفت: 
مرحله جدیدی از طرح کاشف در سال جاری توسط همکاران من در پلیس آگاهی 
و پلیس امنیت اقتصادی به مرحله اجرا درآمد. سردار حسین رحیمی با بیان اینکه 
در ایــن مرحلــه از طرح ماموران پلیس آگاهی ۳۵۲ نفر از مجرمان حرفه ای پایتخت 
شامل سارقان، جاعان، کاهبرداران، سارقان خودرو، زورگیران، گوشی قاپان، قاتان 
و ... را دســتگیر کردند؛ گفت: ۲۳۵ نفر از این افراد، ســابقه دار هســتند. همچنین در 
اجرای این طرح ۷6 باند ســارق منزل، کیف قاپ، موبایل قاپ و ... نیز منهدم شــد. 
1۷00 فقره سرقت مختلف نیز کشف و مقادیر از اقام مسروقه نیز از سارقان کشف 

و ضبط شده که به مالباختگان تحویل داده می شود. 
رحیمــی بــه عملکرد پلیس امنیت اقتصادی نیز اشــاره کــرد و گفت: پلیس امنیت 
اقتصادی ماموریت های خود در این طرح را حول دو بخش عمده اجرا کرده اســت. 
بخش اول مربوط به مبارزه با قاچاق کاال بود که در این راســتا 1۴۸ پرونده تشــکیل 
شــده و 1۷1 نفر به اتهام جرائم مرتبط با حمل و توزیع کاالی قاچاق شناســایی و 
دستگیر شدند. همچنین دو میلیون و ۲۲۵ هزار قلم انواع کاالی قاچاق نیز کشف و 
ضبط شــد. فرمانده انتظامی تهران بزرگ اضافه کرد:  همچنین طی این مدت  6۴۸ 
هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق در این طرح کشف و ضبط شد و ۴1 دستگاه خودرو 
شوتی که از آن برای حمل کاالی قاچاق استفاده شده بود نیز توقیف و ضبظ شد.وی 
در پاسخ به پرسشی درباره تغییر شیوه موبایل قاپی ها نیز گفت: طبیعتا سارقان مانند 
ســایر مجرمان دائما در حال تغییر شــیوه سرقت هستند. تعداد زورگیری زیاد نشده 
اما شیوه ها تغییر کرده است. پلیس با هر گونه سرقت در زمان های مختلف برخورد 
می کند و از لحظه ای که یک سرقت اتفاق می افتد و ما به عنوان پلیس مطلع می شویم 

با آن برخورد می کنیم.
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 روستای »خرو« نیشابور
 بی فاصله با تن طبیعت 

شــرق ایران و ناحیــه خراســان از روزگاران قدیم 
سرزمین خورشــید و زادگاه زبان و فرهنگ فارسی 
بوده است. اینبار  قصد داریم به روستایی سفر کنیم 
که بعنوان شرقی ترین و مرتفع ترین نقطه نیشابور و 
محل طلوع خورشــید، بارها در کتب تاریخی از آن 
یاد شده است. روستای خرو امروزه بخشی از استان 
خراسان رضوی و پرجمعیت ترین شهر منطقه پس 
از نیشابور می باشــد که با وجود داشتن شهرداری 
همچنان به روستای خرو شــهرت دارد. این روستا 
در 1۸ کیلومتری شمال شرقی نیشابور قرار گرفته و 
از قدیم یکی از کانون های عمده فرهنگی و انســانی 
دشت نیشابور بحساب می آید.  جاذبه های گردشگری 
فراوان، معماری خاص منازل و باغات میوه انبوه این 
شهر را به یکی از قطب های گردشگری منطقه تبدیل 

کرده اند.
جاهای دیدنی روستای خرو

خرو با قرارگیری در منطقه ای کوهســتانی بعنوان 
یکی از ییاقات جنوبی رشــته کوه بینالود شناخته 
می شود. بسیاری از کوهنوردان و طبیعت دوستان با 
عبور از این روستا خود را به دامنه زیبا و قلل مرتفع 
بینالود می رسانند. روستای خرو بر روی کوهپایه ای 
واقع شده که از آن جا دره اصلی به دوشاخه تقسیم 
می شود. دره سمت چپ و شــمالی به سمت آبشار 
رودمیان رفته و با ورود به دره سمت راست می توانید 
به چشمه علی و در صورت ادامه دادنش به گذرگاه 
تاریخی و روستای زشــک در دامنه شمالی بینالود 
برسید. در ادامه تعدادی از نقاط دیدنی این روستا را 

معرفی خواهیم کرد.
بقعه چشمه علی

این بقعه سنگی در ۴ کیلومتری شمال شرقی و در 
دره سمت راست روســتا و نزدیکی محل تاقی دو 
رودخانه خرو قــرار دارد. از درون این بقعه ســنگی 
چشمه ای بنام چشمه علی می جوشد که آبش گوارا 
و بسیار خنک است. مردم خرو اعتقاد دارند که این 
محل قدمگاه حضرت علی می باشد و از اینرو احترام 
فراوانی برایش قائل هســتند. برخــی نیز احتمال 
می دهند امام رضا در سفر به نیشابور به این چشمه 

آمده باشد که این روایت محتمل تر است.
بوستان حاج قره

این بوستان کوهستانی مابین محله های علیا و صفلی 
روســتا قرار دارد و از باالیش می توان چشم اندازی 
زیبا به نواحی اطراف را مشــاهده کرد. بر روی این 
تپه مرتفع دشــت نیشــابور و باغ های میوه خرو به 
زیبایی هرچه تمام تر دیده می شــوند. مردم روستا 
اعتقاد دارنــد در محل تخته ســنگ های باالی این 
تپه، بانویــی از نزدیکان ائمه اطهــار در حالی که از 
دشمنانش  فرار می کرده ناگهان غیب می شود. بنا به 
این روایت تخته سنگ ها و درخت طاغونی باالی این 
تپه از جایگاه معنوی باالیی میان اهالی روستای خرو 

برخوردار هستند.
گذرگاه تاریخی خرو به زشک

در روایات تاریخی آمده که پــس از حمله مغول ها 
به ایران، لشــکریان تاتار پس از فتح توس از طریق 
این جاده و گذرگاه قدیمی بســمت نیشابور حرکت 
می کنند و در میانه راه مردم خرو جانانه با آن ها وارد 
نبرد می شوند. امروزه این جاده کوهستانی و مرتفع 
ارتباط میان دشت های شــمالی و جنوبی رشته کوه 
بینالود را ایجاد می کند و در مســیرش جاذبه های 

طبیعی بسیاری قرار دارند.
رباط قلعه

در انتهای رودخانه خرو و در محل سه راهی زشک، 
جاغرق و خرو بقایای رباطی به چشــم می خورد که 
دارای پانی چهارتاقی با مصالح سنگی می باشد. رباط 
قلعه یکی از کاروانسراهای 999 گانه ساخته شده در 
زمان صفویه است که با هدف ایجاد سرپناهی برای 

کاروان زائران امام رضا احداث شده است.
آبشار شش آب

آبشار شــش آب که به نام های شش او، آبشار بزرگ، 
و یا آبشار شاه آب هم شهرت دارد در مسیر رودخانه 
کوچک خرو و در فاصله 9 کیلومتری روستا واقع شده 
است. آبشار شش آب یکی از زیباترین و مرتفع ترین 
آبشارهای خراسان بحساب می آید. تا پیش از رسیدن 
به آبشار چندین چشمه گوارا و خنک وجود دارند که 
محلی مناسب برای رفع خستگی و عطش مسافران 

بوجود آورده اند.
رودمیان

یکی از زیباترین جاذبه های طبیعی اطراف روســتا 
دره ای سرســبز و خرم به اســم رودمیان است که 
چندین چشــمه در طــول می جوشــند. رودخانه 
بزرگ خرو از درون این دره پرشیب به سمت پایین 
جاریست و در مسیر همین رودخانه آبشاری زیبا و 
دیدنی بنام رودمیان نیز قرار دارد. آبشار رودمیان در 
فاصله حدود شــش کیلومتری شمال شرقی روستا 

واقع شده است.

گردشگری

 هیات عزادارای قاصدان نینوا در بجنورد/ منبع : مهر

عکس روز 

سالمندانی که زیاد چرت می زنند در خطر بیماری قلبی عروقی هستند
تحقیقات جدید نشان می دهد چرت زدن و همچنین خواب زیاد یا کم یا داشتن 
الگوهای خواب نامناسب، به نظر می رسد خطر ابتا به بیماری های قلبی عروقی 

را در افراد مسن افزایش می دهد.
 این مطالعه به شــواهد حاکی از اهمیت خواب برای ســامتی می افزاید. انجمن 
قلب آمریکا اخیراً مدت زمان خواب را به لیســت خود در مورد عوامل ســامت و 
سبک زندگی برای سامت قلب و عروق اضافه کرده است. این انجمن می گوید 

بزرگساالن باید به طور متوسط ۷ تا 9 ساعت در شب بخوابند.
»ویلی زو«، محقق ارشد از مرکز تحقیقات پیری در بخش نوروبیولوژی مؤسسه 
کارولینســکا در ســوئد، گفت: »خواب خوب برای حفظ سامت قلبی عروقی در 
میانساالن و افراد مسن تر ضروری است. ما مردم را تشویق می کنیم که بین ۷ تا 9 

ساعت بخوابند و از چرت زدن مکرر یا زیاد خودداری کنند.«تحقیقات قبلی نشان 
داده اســت که بدخوابی و کم خوابی ممکن اســت افراد را در معرض خطر بیشتر 
طیف وسیعی از بیماری ها و شرایط مزمن قرار دهد که بر سامت قلب و مغز تأثیر 
می گذارند. این شرایط شامل بیماری های قلبی عروقی، زوال عقل، دیابت، فشار 
خون باال و چاقی است.مطالعات قبلی مدت زمان خواب نشان می دهد که خواب 
زیاد یا خیلی کم هر دو ممکن است خطر ابتاء به بیماری های قلبی عروقی را افزایش 
دهند. اما اینکه چرت زدن خوب است یا بد مشخص نبوده است.در مطالعه جدید، 
محققان الگوهای خواب 1۲.۲6۸ بزرگسال را در دفتر ثبت دوقلوهای سوئد تجزیه 
و تحلیل کردند. شرکت کنندگان در شروع مطالعه به طور متوسط ۷0 سال سن 
داشتند و سابقه حوادث قلبی عروقی جدی ای نداشتند.برای جمع آوری داده ها 

در مورد مدت خواب شبانه؛ چرت روزانه؛ خواب آلودگی در طول روز؛ میزانی که 
آنها خود را شب زنده دار یا سحرخیز می دانستند؛ و عائم اختاالت خواب، مانند 
خروپف و بی خوابی، از پرسشنامه استفاده شد. شرکت کنندگان تا 1۸ سال تحت 
نظر بودند تا بررسی کنند که آیا آنها دچار مشکات قلبی عروقی از جمله بیماری 
قلبی و سکته شده اند یا خیر.افرادی که گزارش کردند هر شب بین ۷ تا 9 ساعت 
می خوابند، کمترین احتمال ابتاء به بیماری های قلبی عروقی را داشتند که این 
یافته با تحقیقات قبلی مطابقت دارد. در مقایسه با آن گروه، کسانی که کمتر از 
هفت ساعت خواب شبانه را گزارش داده بودند، 1۴ درصد بیشتر در معرض ابتاء 
به بیماری قلبی عروقی بودند و کسانی که بیش از 10 ساعت می خوابیدند، 10 

درصد بیشتر در معرض ابتاء به بیماری قلبی عروقی بودند.

دریچه علم

ماجرای خواندنی عشق سینمادار مسیحی به امام حسین )ع(

اینهیئت50سالاستدرسینمابرپامیشود
 تابلوی نقاشی روی دیوار حسینیه اقبال که جایی در 
میان پرچم ها و بیرق های سیاه قرار گرفته، روایتگر 
عشــق جاودان مرحوم »آرمن آوانسیان« سینمادار 
ارمنی و مالک سینما رنگین کمان به امام حسین )ع( 
است. زیر نقاشی چهره این ارمنی عاشق اهل بیت)ع( 
نوشته اند: »دوســت دار اهل بیت)ع(« اما این تابلو و 
هیئتی که بیش از نیم قرن در خیابان اقبال الهوری 
فعال است، حکایت یک دلدادگی متفاوت را در خود 

جای داده است.

عشق ناب سینمادار ارمنی
جوان هــای ۵ دهــه پیش کــه امروز دیگــر مویی 
ســفیده کرده  و چراغ هیئت را روشن نگه  داشته اند، 
هرگز عشــق ناب آوانسیان به امام حســین )ع( را از 
یاد نمی برند؛ عشق ناب آن ســینمادار ارمنی را که 
بنیان گذار هیئتی برای عزاداری ســاالر شــهیدان 
شــد. »داود رضایــی« یکی از قدیمی هــای هیئت 
می گوید: »اوایل دهه ۴0 همه ما جوان بودیم. دل مان 
می خواســت برای خودمان هیئتی داشته باشیم؛ اما 
نه مکانی برای هیئت داشتیم و نه هیچ امکاناتی که 
بشود با آن مراسم برگزار کرد. مرحوم »حاج  ماشااهلل 
نیکوکرداران« که از پیرغامــان اباعبداهلل)ع( بود، 
خانــه اش را در اختیار ما قرار داد تــا برنامه هفتگی 
بگیریم. اما خیلی زود تعــداد جوان های هیئت زیاد 
شــد و فضای خانه هم کوچک بــود. وقتی برگزاری 
هیئت و حضور همه عاشقان اهل بیت)ع( با چالشی 
دیگر روبه رو شد، هرگز تصور نمی کردیم که این گره 
به دست یک مسیحی باز شــود. آنهم یک هموطن 
مسیحی که در آن دوران صاحب سینما رنگین کمان 

میدان امام حسین)ع( بود.«

باورمان نمی شد یک مسیحی بانی هیئت شود
درســت اســت که جوان های هیئت هرگــز تصور 
نمی کردند که این گره به دســت یک مســیحی باز 
شــود، اما مگر عشق به امام حســین)ع( مسیحی و 
مسلمان می شناسد؟ جوانان هیئت آن شب بارانی را 

خوب به یاد دارند که آرمن آوانســیان در شب شلوغ 
ســینما رنگین کمان راهی خیابان اقبال شــد و زیر 
باران یک پاکت سفید به جوان های هیئت داد تا قصه 
آن دلدادگی از همین نقطه آغاز شــود. رضایی ادامه 
می دهد: »در خانه حاج ماشــااهلل مشغول عزاداری و 
برنامه های هفتگی بودیم. خیلی از جوان ها به دلیل 
فضای محدود نتوانســته بودند آن شــب به هیئت 
بیایند. اما هیئت ما آن شــب بارانی مهمان دیگری 
داشت. نمی دانیم این خبر از کجا به گوش آوانسیان 
رسیده بود اما آن شب ســراغ بچه های هیئت آمد و 
یک پاک ســفید به ما داد. پاکت را که باز کردیم یک 
کلید و مبلغی پــول داخل آن بود. گفــت این کلید 
پارکینگ سینماســت و آن پول هم هزینه برگزاری 
مراسم عزاداری محرم و صفر.« باورمان نمی شد. آن 
مرد خوشتیپ که صاحب ســینما رنگین کمان بود 
از ما خواســت در تمام محرم و صفر را در پارکینگ 
ســینما مراســم بگیریم. آن هم در پارکینگ سینما 

رنگین کمان که آن روزها حسابی رونق داشت.

چراغ اول را آوانسیان روشن کرد
داستان عشق آوانسیان به امام حسین )ع( به سرعت 
در محله پیچید. قدیمی هــای هیئت می گویند بعد 

از این ماجرا بود که جمعیت هیئت چند برابر شــد. 
حتی آنهایی که اهــل هیئت و مراســم نبودند و با 
شــنیدن این ماجرا پای کار آمدند و گوشه ای از کار 
هیئت را برعهده گرفتند. اما ایــن تازه آغاز ماجرای 
عشق آوانســیان به امام حســین )ع( بود. »نصراهلل 
خندان« یکی دیگــر از قدیمی های هیئت می گوید: 
»از آن ســال به بعد هر وقت نزدیک محرم می شد، 
آوانسیان کلید پارکینگ ســینما را به ما می داد و ما 
هم چادرها را برپا می کردیم. چراغ اول را هم خودش 
روشن می کرد. هر سال مبلغی می داد تا برای اطعام 
عزاداران هزینه کنیم. ســال های نخســت یک سوم 
پارکینگ را در اختیار ما قرار می داد و وقتی دید هر 
سال تعداد عزاداران بیشتر می شود، تمام پارکینگ 

سینما هیئت شد.«
شرط عجیب آوانسیان برای بچه هیئتی ها!

آوانسیان اما برای برگزاری هیئت در پارکینگ سینما 
یک شرط داشت. شرطی عجیب که خبر آنهم خیلی 
زود در محله پیچید و شــد نماد عشق و ارادت تام و 
تمام این هموطن مسیحی به امام حسین )ع( داستان 
این شرط را »احمد شکاری« برایمان تعریف می کند: 
»وقتی پارکینگ سینما را به ما داد و هزینه اطعام را 
برعهده گرفت به ما گفت یک شرط دارم. شرطش این 

بود که تا هر وقت که هیئت پابرجاســت، غذای شب 
تاسوعا و ظهر عاشورای هیئت را برای او و خانواده اش 
بفرستیم. ما هم ۵0 سال است سر قولمان مانده ایم. 
آوانسیان سال 1۳۵۳ از دنیا رفت، اما هر وقت غذای 
هیئت آماده می شود، اول از همه  غذای نذری را برای 
خانواده او ارسال می کنیم. روایت این عشق اما زمانی 
جالب تر شد که بعدها از خانواده اش شنیدیم او غذای 
هیئت را در فریزر می گذاشت و از همسرش خواسته 
بود در طول ســال هر وقت برایش غذا می پزد، کمی 
از غذای هیئت را به عنوان تبرک در غذای او بریزد.«

فرزندانش هم راه او را ادامه دادند
ســال 1۳۵۳ بود که آرمین آوانسیان از دنیا رفت اما 
وصیت کرده بود هر ســال محرم که از راه می رسد، 
این ملک در اختیار هیئت جوانان اقبال قرار بگیرد. 
سینما رنگین کمان در سال های نخست پس از انقاب 
تعطیل شد اما در تمام این ســال ها مراسم عزاداری 
هیئت در پارکینک ســینما رنگین کمان برقرار بوده 
است. »محمد کیاساالر« برگ دیگری از ارادت این 
هموطن مسیحی به امام حســین)ع( را برای مان رو 
می کند: »وقتی آوانســیان از دنیا رفت، به وارثانش 
وصیت کرده بود چراغ هیئت امام حســین)ع( نباید 
خاموش شود و آنها هم از هیچ کمکی برای برگزاری 
هیئت کوتاهی نکنند. بعد از او فرزندانش هم راهش را 
ادامه دادند و مثل پدر بدون هیچ چشم داشتی کمک 
حال هیئت بودند. تا آن موقع هیئت ما فقط ایام محرم 
و صفر برپا بود  و بعد از عزاداری ماه صفر، سیاهی ها 
و لوازم هیئت را جمع می کردیم. اما فرزندانش وقتی 
شور و اشــتیاق جوان های ما را برای برگزاری هیئت 
دیدند، پیشنهاد کردند در تمام ایام سال این هیئت 
برپا باشد. حاال عاوه بر عزاداری محرم و صفر، در تمام 
مناسبت های مذهبی از شهادت ائمه اطهار)ع( گرفته 

تا اعیاد مذهبی را در حسینیه برنامه داریم.«
آرمن آوانسیان به آروزیش رســید و حاال هر محرم 
که از راه می رســد نام او در هیئت امام حســین )ع( 

برده می شود.

چهره ها 

»اتوپیا در رمانتیسم سیاه« منتشر شد

  نگاهی به ادبیات
 رمانتیک آمریکا

»اتوپیا در رمانتیســم 
فصــل  بــه  ســیاه« 
باشــکوهی از ادبیــات 
آمریکا در نیمه نخست 
قرن نوزدهم می پردازد، 
امــا هدفــش بیش از 
آنکــه بازگویــی تاریخ 
ادبیات آمریکا در دوران رمانتیســم باشد، بازسازی 
جغرافیایی است که با انگاره مفهوم »اتوپیا« در این 

دوران شکل گرفته است.
بدیهی اســت که ابزار مورد نیاز برای این بازســازی 
ادبیات و آثار نویسندگان بزرگ است، نویسندگانی 
چون امرســون، آلن پو و هاثورن که از ســرآمدان 

رمانتیک های زمان خود هستند.
نویســنده تــاش می کند با رویکردی فلســفی به 
بازخوانــی دگرگونی های مفهــوم اتوپیا در ادبیات 
این برهه تاریخی و به خصوص آثار این نویســندگان 

بپردازد.
نویســنده خود کتابش را تاریخ ادبیات نمی داند؛ 
چــون بــا وجود تاریخ نگاری هــای مفصلی که در 
این بــاره در غــرب وجود دارد، نیــازی به این کار 
وجــود نــدارد.وی هدفــش از  نــگارش کتاب را 
چنین بر می شــمارد:  بیش از آنکه بازگویی تاریخ 
ادبیات آمریکا در دوران رمانتیسم این کشور باشد، 
بازسازی جغرافیایی است که با انگاره اتوپیا در مقام 
شــاخصی مفهومی،  در این دوران شکل می گیرد؛ 
بنابرایــن می تــوان هدف از نوشــتن این کتاب را 
توپوگرافی اتوپیا در رمانتیسم آمریکایی و رسیدن 
به نقشه ای مفهومی دانست که خطوط سازنده اش 

از متن ادبیات عبور می کنند.
کتاب »اتوپیا در رمانتیســم سیاه« شامل پنج فصل 
اســت، »آمریکا: پیدایش و گشایش اتوپیا«، »تعالی 
در منطق اگزوپیا: رالف والدو امرسون«، »فروپاشی در 
ژرفای دیسنتوپیا: ادگار آلن پو«، »سفیدی بی پایان 
در آتوپیا: هرمان ملویل« و »شــقاوت بازگشــت در 
رتروتوپیــا: ناتانیــل هاثورن« عناوین این پنج فصل 

هستند.

کتابکده

از  آیین تا  تاریخ

 درباره هلیماب
 غذای سنتی دهه محرم

 زمیــن و  آنچــه از  زمین می روید، در  باور های کهن 
ایرانی ها، پاکیزه و  مقدس بوده است. برای همین هم 
عمده آیین های کهن با  پخت غذا همراه بوده است. 
آیین های سوگواری هم از  روزگاران قدیم تا همین 
روز و روزگار، با پخت غذا و پذیرایی از  عزاداران همراه 
اســت. غذا هایی که در این مراسم طبخ می شود هم 
عمدتا غذا هایی است که با گندم و حبوبات به عمل 

می آید.
در روزگار معاصر دو غذاست که  اغلب در آیین های 
سوگواری طبخ می شود و به تبع همین، در فرهنگ 
غذایی منطقه جا گرفته است؛ »هلیم« یکی از همان 
غذاهاست که  از  گندم و بلغور به همراه گوشت فراهم 
می آید و  مثا در نیشابور، یکی از غذا های پرطرف دار 
است تا آنجا که نیشابوری ها نام شهرستان را به عنوان 
پسوند به ته نام این غذا چسبانده اند، اما هلیم بیشتر 
از آنکه نیشابوری باشد، خراسانی است و اصا شاید 
به اعتبار پیشــینه کهن نیشابور در خراسان، هلیِم 
نام دار این منطقه، هلیم نیشــابوری خوانده شــده 

است.
واژه هلیــم در  متــون تاریخــی عمدتا به شــکل 

»هلیماب« )حلیماب( آمده است. موالنا دارد که:
بریز دیگ حلیماب را که کاسه رسید

گشاده هل سر خم را که دردخواره رسید
هلیماب، احتماال تنها در روزگاران متأخر به شــکل 
»هلیم« گفته شده؛ چنان که مثا در کتاب »سفره 
اطعمه« نوشــته »میرزاعلی اکبرخان آشپزباشی« 
آشــپز دربار ناصرالدین شاه قاجار به شکل »حلیم« 

بار ها و بار ها آمده است.
برابر متون تاریخی، هلیماب همین غذایی است که از  
گندم و  بلغور و  گوشــت به عمل می آید و  از  قضا، 
غذایــی آیینی بوده و عمدتــا در محافل خانقاهی 
از آن نام برده شده است. بماند که در همین روزگار 
معاصر هم در ســرحدات خراسان، در بخش هایی 
از افغانســتان و تاجیکستان، هلیماب غذایی است 
آیینی که مثا در عید قربان و با گوشت قربانی طبخ 
می شــود. پس به اعتبار همین پیشــینه تاریخی، 
ضبط واژه »هلیــم« به صورت »حلیم« نمی تواند 
درست باشد؛ چنانچه برخی منابع در دفاع از ضبط 
ایــن کلمه بــا »ح«، طوالنی بــودن فرایند پخت 
و نیاز به حلم و بردباری را دلیل آورده اند که طبیعتا 
سست و ناصحیح است؛ بماند که استفاده از »لحم« 
یا همان گوشــت هم می توانســت ذهــن کاتبان 
و ضابطان را به سمت »حلیم« ُهل داده باشد؛ به هر 
حال در متون تاریخی، »هلیم« به صورت »حلیم« 
)و حلیماب( ثبت و ضبط شــده؛ اما روشــن است 
که غذایی با پیشــینه کهــن تاریخی نمی تواند نام 
عربی داشــته باشــد؛ چنانکه واژه »هریسه« هم، 
که در متــون تاریخی معادل همین هلیم و شــله 

مشهدی )غلور( آمده، با »ه« نوشته می شود.
هلیم، هنوز هم غذایی آیینی است و  در  همین دهه 
اول محرم، در بسیاری از محافل عزا، طبخ می شود.


