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گرانی دارو از کمبود و 
     نماینده مردم تهران در مجلس گفت: قیمت 
ح دارویار به سمت واقعی  داروها بعد از اجرای طر
ح اعتبارات  شــدن رفت، مجلس هم برای این طر
مناســبی را در نظــر گرفــت امــا واقعیــت ایــن اســت 
گــر تولیــد بــرای تولیدکننــدگان داخلــی صرفــه  کــه ا
کمبودهــا  اقتصــادی نداشــته باشــد مــا شــاهد 

خواهیم بود...

رییس سازمان انرژی اتمی:

کره    مذا
کالس انشا نیست

     رییــس ســازمان انــرژی اتمــی بــا بیــان 
اینکه ایران ســایت هسته ای معرفی نشده 
کیــد کــرد: ســواالت آژانــس قبــل از  نــدارد، تا
بازگشــت همــه طرف ها بــه برجام باید حل 
و فصــل شــوند در غیــر ایــن صــورت روز بــاز 

اجراییوجود نخواهد داشت...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 77  

آنچه می تواند در روابط بین المللی ایران بین بلوک های غرب و شرق تعادل ایجاد کند؛ 

تقویت رابطه با دنیا در راستای دیپلماسی همسایگی
کونومیک جمهوری اسالمی ایران با کشورهای اروپای شرقی     تقویت روابط ژئوپلتیک و ژئوا
و مرکزی )سی. ای. ای( می تواند نقطه امتداد سیاست همسایگی در پیشبرد سیاست خارجی 
متــوازن و مبتنــی بــر منطقــه گرایــی کشــورمان باشــد. ایــن تحــول همزمــان مــی توانــد در روابط 

بین المللــی ایــران بیــن بلــوک هــای غــرب و شــرق و در حــوزه هــای انتقال انــرژی، زنجیره انتقال 
کاالهای منطقه ای و دیپلماسی کریدورها تعادل ایجاد کرده و به تبع منجر به تقویت رویکردهای 

  || صفحه  صفحه 22  مستقل سیاست خارجی کشورمان به عنوان یک قدرت منطقه ای شود...
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  فرار سرمایه از ایران؛ 
! ساالنه ۱۰ میلیارد دالر

3

با گرانی ۵ برابری مواد غذایی؛

 رستوران رفتن یک تفریح 
کچری شد ال
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گهی : 1374754 شناسه آ

 فراخوان مناقصات عمومی  فراخوان مناقصات عمومی ۱۱ مرحله ای  مرحله ای 
تجدیدی نوبت دوم تجدیدی نوبت دوم 

روابط  عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم 

ی مناقصات ذیل اقدام نماید:  ی و حمل و نقل جاده ای استان ایالم در نظر دارد نسبت به برگزار اداره کل راهدار
رشته مورد نیاز مبلغ تضمین - ریال برآورد مدت اجرا موضوع مناقصه شماره مناقصه 

الت سبک، سنگین و 83/401/80 خرید قطعات یدکی ماشین آ
شرکت ها و فروشگاههای 1013/000/000/000650/000/000 روز نیمه سنگین

دارای مجوز قانونی 

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/06/12
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: 1401/06/22

تاریخ بازگشایی پاکات: 1401/06/23
نــوع تضمیــن: تضمیــن معتبــر شــرکت در فراینــد ارجــاع کار بــه صــورت یــک یــا ترکیبــی از ضمانــت نامــه هــای موضــوع بندهــای الــف، ب، پ، ج، چ، ح و 

مــاده 4 آییــن نامــه تضمیــن معامــات دولتــی )شــماره 123402/ ت 50659 ه مــورخ 94/09/22 مــی باشــد.
فیــش واریــزی نقــدی بــه حســاب ســپرده IR560170000002176378009000 تمرکــز وجــوه ســپرده نــزد بانــک ملــی مرکــزی مــی باشــد. کلیــه مراحــل 
ــا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پــاکات و مراحــل بعــد از آن از طریــق ســامانه تــدارکات  برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه ت
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل 

ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. 
محل تحویل پاکت الف - ایام - بلوار مدرس - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایام واحد دبیرخانه 

جهت دریافت اطاعات مناقصه به سایت اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایید. 
تلفن تماس 08433362922 - 08433330915 - 08433338400 اداره پیمان و رسیدگی فاکس 3341638 

تاریخ چاپ 1401/06/10

گهی مناقصه عمومی  گهی مناقصه عمومی  آ  آ
شماره شماره 3232//۱4۰۱۱4۰۱/ع/ع

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر )ســهامی عــام( در نظــر دارد پــروژه  طراحــی، تامیــن مصالــح و تجهیــزات و نصــب و راه انــدازی تجهیــزات انتقــال بــرق 
زمینــی 33kVاز پســت بــرق کارخانــه خــط 6 تــا پســت بــرق ناحیــه 912 همــراه بــا اجــرای کاندوییــت بانــِک کارخانجــات خطــوط 5 و6 و 7 کنســانتره خــود را بــه 
صــورت EPC از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا کلیــه متقاضیــان می تواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه 
زیابــی  آدرس الکترونیکــی شــرکت بــه نشــانی WWW.GEG.IR   بخــش مناقصــه و مزایــده مراجعــه نمــوده و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ار
تأمیــن کننــدگان دانلــود نماینــد. مهلــت تحویــل پــاکات تــا ســاعت 14 روز یکشــنبه مــــورخ 1401/06/27 در محــــل دفترکمیســیون معـــامات مجتمــع و یــا 
دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران مــی باشــد. ضمنــًا بازدیــد از محــل اجــرای موضــوع مناقصــه روز یکشــنبه مــورخ 1401/06/20 مقــرر شــده اســت و حضــور در آن 
الزامــی مــی باشــد. شــایان ذکــر اســت فرمــت ضمانــت نامــه هــای مــورد تهیــه مــی بایســت عینــًا مطابــق بــا فرمــت ارائــه شــده در اســناد مناقصــه باشــد. شــرکت 

معدنــی و صنعتــی گل گهــر در قبــول یــا رد هــر یــک از پیشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار می باشــد.

 حقوق بازنشستگی سبد تامین معیشت 
یا سبب شرمندگی؟!

   محمدهادی جعفرپور 
وکیل دادگستری شیراز

 چنــد وقتی اســت که بــه موازات 
انتشــار هر یک از یادداشــت هایم 
پیامی از سوی برخی بازنشستگان 
عزیــز دریافت می کنم که ای کاش 
راجع به معضالت ومشکالت ما نیز مطلبی منتشر می کردید 
بلکه مسئولین مربوطه فکری عاجل واساسی برای وضعیت 

معیشت وحقوق ما کنند.
پیرو فرمایش ایشان ذهنم درگیر بود تا به قول پیشکسوتان 
رســانه َمالت و مایه ی نوشــتن را فراهم کنم بلکه از منظر 
حقوقی و مقررات اســتخدامی و...مطلبی درخور و شایسته 

تقدیمشان کنم.
لذا شــروع کردم به جســتجو و مطالعه پیرامون این موضوع 
که حاصلش شــد مواجهه با انبوهی از مطالِب مســتند به 
دستورالعمل های دولت و بخشنامه های متنوع، این شد که 
گفتم اگر در خانه کس است یک حرف بس است،خاصه اینکه 
در یادداشت های منتشر شده الحق واالنصاف حق مطلب به 
خوبی ادا شده بود وآنچه که باید از منظر حقوق وقانون تذکر 
داده شود به شکلی شایسته بیان شده لذا دریافتم مشکل همان 
مشکل همیشگِی گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ی من است 
و سنگینی گوش کسانی که یا نمی شنوند یا نمی خواهند که 
بشنوند. در همین حال واحوال به فکر ویزیت قطره ای جهت 
باز شــدن راه گوش میانی و رفع ناشــنوایی مصلحتی برخی 
ها بودم که یکباره ضرب المثل دیگری در گوشــم صدا کرد 
که آب درکوزه وما گرد جهان می گردیم وخدارا شــاکر شدم 
که گوش این بنده ی کمترین مثل گوش برخی ها سنگین 
نیست و ندای درونی وجدان و یادآوری َمَثل های با مسمی 
و نغز زبان پارسی را می شنود .یادآوری این مثل، سبب شد 
چهل وچند سال تالش شبانه روزی حاج بابا در کنار وضعیت 
امروزش که مجبور است بسان آن سال ها از صبح تا شام پای 
دیگ برنج وخورشت عرق بریزد تا زبانم الل برای تامین حداقل 
های زندگی عرق شرمندگی روی پیشانی اش ننشیند،جلوی 

چشمانم نمایان شود.
همینطور که با مرور ســختی های درد معیشــت مادران و 
پدران این سرزمین عرق شرم روی پیشنانی ام می نشست، 
بــه روزهایــی فکر کردم که حاج بابا آفتاب نزده از خانه بیرون 
می رفت و شب ها آنقدر خسته به خانه بر می گشت که حتی 
قادر نبود از پله های خانه باال بیاید و هر دوپله یکی می نشست 
ونفسی تازه می کرد.با یادآوری روزهایی که برای حاج بابا پیش 
از طلوع آفتاب شــروع  می شــد وتا پاســی از شب به انتها می 
رسید این پرسش به ذهنم خطور کرد که به راستی چه دلیل 
و انگیزه ای جز سیر کردن شکم زن وبچه وتامین هزینه هایی 
مانند پوشاک، مدرسه و دانشگاه برای این حجم از تالش و کار 
کردن می توان تصور کرد؟مگر مردان وزنان این سرزمین تا به 
امروز جز تامین معاش ورفع نیازهای اولیه ای چون مسکن 
و...چیز دیگری طلب کرده و توقع خارق العاده ای داشته اند؟
چطور ممکن اســت پدران ومادران ســرزمینی که هر گوشه 
اش سرشار از ثروتی خدادادی است، پس از سال ها زحمت و 
تالش صادقانه در ایامی که مثال موصوف است به بازنشستگی 
و استراحت ،پی رزق وروزی حداقلی مجبورند به کار وتالشی 
بیش از پیش تن دهند تا مبادا دست نیاز سوی ناکسان روزگار 
دراز کنند،اصال چه تفاوتی است بین تالش پدران ومادران این 
سرزمین با پیران ینگه دنیا؟همان پیرمردان و زنان چشم آبی 
وچشم بادامی که دست در دست هم به ضیافت جهانگردی 
آمده، درحافظیه وسعدیه وباغ ارم می بینمشان؟این تلخ کامی 
حاصل کدام مدیریت است که حاج بابا ی من و فرزندان این 
اقلیم لحظه و دقیقه ای حق ندارند فارغ از درد معیشت همراه 
با نوه ها و بچه هایشــان به تماشــای قد کشیدن ایشان ُکنج 
آرامگاه حافظ کیف کنند و از همصحبتی با شــریک زندگی 
اشان حظ وافر ببرند تا کی قرار است تمام هم وغم مردان وزنان 
این سرزمین نگرانی خالی ماندن سفره ی کوچک خانه از نان و 
قاتق باشد؟این حجم از سوءمدیریت و ندانم کاری سبب شده 
تا بازنشستگان عزیز پس از سال ها تالش و خستگی طاقت 
فرســا که هیچ تمنایی جز تامین نیازهای ابتدایی و اساســی 
فرزندانشان در پس این تالش نبوده ، به عوض قهقه ی شادی 
و اشک شوق ناشی از بالندگی فرزندان و حاصل عمر خویش، 
شاهد درد معیشت و فریاد دادخواهی هم نسالن خویش باشند 

آن هم برای همان حقوق حداقلی و ابتدایی!
واقعا رفع و رجوع نیازهای ایشان که چیزی جز حقوق حقه 
ایشان نیست،اینقدر کار صعب و سختی است که روزها و ماه 
ها بشود دغدغه ی این عزیزان؟چطور باور کنیم در سرزمینی 
که رقم اختالس هایش هر نوبه رکورد جدیدی به جا می گذارد 
و صفرهای حقوق نجومی مدیرانش هوش از ســر آدمی می 
برد ، ِچندرغاز بودجه برای تامین حداقلی حقوق بازنشستگان 

وجود ندارد؟
نوشتن یادداشت که به اینجا رسید،نام حاج بابا روی صفحه ی 
گوشی نقش بست:بابا خبر داری قانون همسان سازی حقوق 

بازنشسته ها کی اجرا می شود؟
مانــده بــودم با چه رویی جواب پیام پدر را بدهم و به کدام 
قانون معطل مانده و کدام طریق قانونی اســتناد کنم که 
پاســخم رنــگ و بوی قول و حرف مــردان مردی چون او 
بگیــرد که حرف و عملشــان یکی بــود و تا پای جان پای 

کالم و حرفشان هستند.
حال شما مسئول محترِم خداترس بفرمایید کی این قانون 

وطریق معطل مانده اجرایی می شود؟!

یادداشت

کدام یک شدنی است

خنثی سازی تحریم ها یا رفع تحریم ها؟
اکبر معصومی، کارشناس مسائل بین الملل 

غرب با هدف مهار جمهوری اســالمی ایران و ایجاد 
چالش در توسعه و پیشرفت کشور تحریم را به عنوان 
مهتریــن ابزار انتخاب کــرد؛ گزینه ای که به تصور 
نخبگان سیاسی، امنیتی و اقتصادی، آخرین سالح 
آمریکا در مدیریت قدرت جمهوری اســالمی ایران 
است. تا به امروز غرب در هیچ شرایطی نتوانسته است 
با ســالح تحریم به موفقیت دست یابد و جمهوری 
اسالمی ایران نیز با توجه موقعیت ژئوپلیتیک خود، 
همواره غرب را به چالش کشــیده است. البته نباید 
غافل شد تحریم در بدبینانه ترین حالت ممکن 30 
درصد مشکالت را در حوزه های مختلف اقتصادی 
و تجاری برای کشورمان ایجاد کرده است؛ بنابراین 
برای عبور و رفع مشکالت حاصل از تحریم ایران دو 

مسیر پیش رو دارد:
1- مذاکره با آمریکا برای لغو تحریم: این راهبرد در 
دهه 90 شمسی شبانه روزی پیش گرفته شد و کل 
عمر دولت یازدهم و دوازدهم در این موضوع صرف 
شد که راه به جایی نبرد. در واقع بعد از انتخاب تاکتیک 
مذاکره برای رفع اثر تحریم، آمریکا سالح خود را به 
طور کامل از غالف بیرون کشید و با اتخاد سیاست 
فشار حداکثری، تمام توان خود را برای تحریم ایران 
در پیــش گرفت. آمریکا با انتخاب رویکرد تحریم- 
معیشــت رفتار دوگانه ای را در مذاکره به نمایش 
گذاشت که تصور می شود، آنها به این وسیله به دنبال 
شرطی نگه داشتن جامعه ایرانی باشند؛ هدفی که 
در درازمدت خطر زیر سؤال بردن مدیریت کشور را 

را نزد افکار عمومی گوشزد می کند.
گرچه جامعه صلح جوی ایرانی مذاکره و دیپلماسی 
با غرب را بهترین گزینه برای رفع تحریم ها می داند، 
اما واقعیت آن اســت تصور افکار عمومی کشورمان 
از مذاکره با غرب بســیار متفاوت از نگاه غربی ها به 
مذاکره باشد. مذاکره در نزد نخبگان سیاسی و امنیتی 
غرب به معنای عادی کردن وضعیت ایران، بازطراحی 
تحریمها و فرسایشی کردن مدیریت کشور است که 
با آن بتوانند با کمترین هزینه آنچه در نبرد سخت به 
دست می آید، در مذاکره به دست بیاورند. بنابراین 
برخالف تصــور طرف جامعه ایرانی، رفع تحریم ها 
نقطــه مماس راهبرد مدنظر واشــنگتن و تهران از 

اجرای توافق هسته ای نبود.
2- خنثی سازی تحریم ها: با ارزیابی رفتار آمریکا در 
روند مذاکرات و بررسی پیشینه آمریکا در مذاکره و 
تعهداتی که در 100 سال اخیر به جامعه بین الملل 
داشته است، هیچ گاه آمریکا به سمت رفع تحریم بر 
اثر مذاکره نخواهد رفت. بنابراین باید شــرایط را در 
میدان عمل به سمتی برد که این کشور به اعتراف 
به ناکارآمد بودن تحریم ها مجبور شــود. از این رو 

خنثی سازی تحریم ها در مقایسه با رفع تحریم ها از 
جمله محورهایی است که همواره مورد تأکید رهبر 

معظم انقالب اسالمی قرار داشته است.
رهبر معظم انقالب اسالمی 26 آذرماه سال 1399 
درباره چرایی اولویت داشــتن خنثی سازی به رفع 
تحریم ها فرمودند: رفع تحریم دست دشمن و خنثی 
 کردن تحریم دست ماست؛ دشمن باید رفع تحریم 
کند، اما خودمان می توانیم تحریم دشمن را خنثی 
کنیم. پس این مقّدم است، این درست است؛ بیشتر 
دنبال این باشیم. نمی گویم دنبال رفع تحریم نباشیم؛ 
اگر بتوانیم تحریم را رفع کنیم، یک ساعت هم نباید 
تأخیر کنیم. البته چهار سال است تأخیر شده. اگر 
بتوانیم با روش درست تحریم را برطرف کنیم، باید 
برطرف کنیم. اما به این نیندیشید؛ عمده به خنثی 

کردن تحریم بیندیشید که دست شماست.
ارزیابی ها از رویکرد دولت سیزدهم نشان می دهد 
بر خالف دولت قبل، خنثی سازی تحریم ها راهبرد 
اساسی است که در مجموعه وزارتخانه های مختلف 
پیگیری و دنبال می شود. حتی واکاوی نوع مذاکره 
دولت  نشان می دهد سیاست خنثی سازی اولویت  
دولت نسبت به رفع تحریم هاست.  اهم اقداماتی که 
در دولت انجام شــده اســت، نشان می دهد خنثی 
سازی تحریم برخالف تالش برای رفع تحریم، امکان 

پذیر است.
در شرایطی که قدرت آمریکا روبه افول است، جهان 
به ســمت چندقطبی حرکت می کند، کشورهای 
مقابل با سیاســت اســتکباری آمریکا رو به فزونی و 
امکان ایجاد مسیر تجارتی متفاوت از نظارت آمریکا 
و ســاختارهای ترسیم شده این کشور فراهم است، 
می توان به این نتیجه دســت یافت خنثی ســازی 
تحریم را می توان راحت تر از رفع تحریم با مذاکره 

با آمریکا به دست آورد.
در وضعیت کنونی بین الملل می توان گفت، در وهله 
نخســت امکان بازارسازی برای صادرات پایدار نفت 
ایران حتی در شرایط تحریم وجود دارد. فروش باالی 
یک میلیون بشــکه نفت در شرایط کنونی تأکیدی 

برای امکان پایدارسازی فروش نفت وجود دارد.
دوم، اینکــه با برنامه ریزی دقیق دولت ســیزدهم 
دیپلماسی انرژی برای توسعه همکاری  با کشورهای 
منطقه و سراســر دنیا با وجود تحریم احیا شــده 
اســت. قرارداد سوآپ ســه جانبه و احیای روابط با 
ترکمنستان، امضای تفاهم نامه 40 میلیارد دالری با 
شرکت گازپروم روسیه برای توسعه میدان های گازی 
کیش و پارس شــمالی- فشــارافزایی میدان پارس 
جنوبــی- احداث خطوط لوله صادرات گاز به عمان 
و پاکستان و... ازجمله موفقیت ها با رویکرد خنثی 

سازی تحریم هاست.
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سیاست 2
تحلیل

ملکه مارگارت دوم دانمارک 
در رژه ناوگان سلطنتی 

دانمارک به مناسبت پنجاهمین 
سالگرد سلطنتش از روی 

عرشه قایق تفریحی سلطنتی 
دست تکان می دهد./ 

خبرگزاری فرانسه

ادامه تظاهرات در 
اعتراض به مشکالت 
اقتصادی و بحران سوخت 
در شهر کلمبو سریالنکا/ 
رویترز

گزارش تصویری

آنچه می تواند در روابط بین المللی ایران بین بلوک های غرب و شرق تعادل ایجاد کند؛ 

تقویت رابطه با دنیا در راستای دیپلماسی همسایگی
تقویــت روابــط ژئوپلتیــک و ژئواکونومیک 
جمهوری اســالمی ایران با کشورهای اروپای 
شــرقی و مرکــزی )ســی. ای. ای( می تواند 
نقطه امتداد سیاســت همسایگی در پیشبرد 
سیاســت خارجی متوازن و مبتنی بر منطقه 

گرایی کشورمان باشد.
ایــن تحول همزمان می تواند در روابط بین 
المللی ایران بین بلوک های غرب و شرق و 
در حــوزه های انتقال انرژی، زنجیره انتقال 
کاالهای منطقه ای و دیپلماســی کریدورها 
تعــادل ایجاد کرده و به تبع منجر به تقویت 
رویکردهــای مســتقل سیاســت خارجی 
کشــورمان به عنوان یک قدرت منطقه ای 

شود.
فهم مفهومی و تاریخی اروپا در سازه غرب

اروپای بعد از جنگ جهانی دوم به گســترش 
روابط همه جانبه سیاسی-نظامی و اقتصادی با 
آمریکا پرداخت. چون نزدیکی با آمریکا- یعنی 
کشوری که از خرابی های جنگ در امان ماند و 
مرکز انتقال ثروت، علم و تکنولوژی شد- را به 
نفع منافع خود می دید. امروز هم تمرکز اصلی 
سیاســت خارجی کشورهای اروپایی، به ویژه 
سه کشور قدرتمند آلمان، بریتانیا و فرانسه، بر 
این است که حفظ و تقویت روابط فراآتالنتیک 
)روابط اروپا و آمریکا( برای حفظ برتری بلوک 
غرب در معادالت سیاســت جهانی ضروری 
است. حتی از لحاظ گفتمانی هم، فلسفه صلح 
اروپایی بر پایه این مفهوم نهاده شــده اســت. 
بــه همین دلیل، اروپایی ها از دونالد ترامپ و 
سیاست آمریکا نخست او متنفر بودند، چون 
معادله فراآتالنتیک را تضعیف می کرد و از نگاه 
اروپایی ها در نهایت منجر به تقویت بلوک رقیب 
در شــرق همچون روسیه، چین، هند، ایران و 
و حتی ترکیه می شــد. اکنون با بازگشت جو 
بایدن رئیس جمهور فعلی به مفهوم ســنتی 
تقویــت روابط فرا آتالنتیک، بار دیگر اروپا در 
مرکز توجه سیاست جهانی قرار گرفته است.

علی رغم چالش های جاری اروپایی همچون 
پدیده پناهندگان، ظهور راست افراطی، بحران 
های انرژی و غذایی که با جنگ اوکراین تشدید 
شده، همچنان می توان به صراحت گفت که 
اروپا یک قطب مهم در معادله سیاست جهانی، 
به ویژه: الف، در حوزه های سیاســی همچون 
نفــوذ در نهادها و موسســات بیــن المللی و 
تاثیرگذاری در شورای امنیت و قطعنامه های 
ســازمان ملل. ب، در حــوزه های فرهنگی و 
اجتمایی از قبیل حکمرانی خوب و دمکراسی 
و ... و ج، در حــوزه هــای تکنولــوژی و انتقال 
ســرمایه گذاری بین المللی است. به ویژه که 
روابط بلوک شرق و کشورهایی همچون روسیه 
و چین، هند و ترکیه با کشورهای اروپایی در 
قالــب های مختلــف دوجانبه و چندجانبه بر 
مبنــای جبر تاریخــی و اتصال جغرافیایی در 

حال پیشرفت است.
ضرورت تقویت روابط با اروپا

برای ایران هم باز بودن کانال های ارتباطی 
همــه جانبه با کشــورهای اروپایی در قالب 
دوجانبه، چند جانبه و حتی در قالب گروهی 
اتحادیه اروپایی برای حفظ معادله روابط بین 

المللی کشورمان و همچنین اهمیت بیشتر 
یافتن برای کشــورهای بلوک شرق، به ویژه 
در مواجهه با ائتالف سازی سیاسی آمریکا بر 
ضد ایران، یک اصل استراتژیک در پیشبرد 
سیاســت خارجی در حوزه همسایگی است. 
اگرچــه تحریم هــای اقتصــادی ظالمانه 
آمریکا در موضوع هســته ای ایران به نوعی 
ناکارآمــدی اروپــا در معادله روابط با ایران 
را اعیان کرد، اما روابط ایران و کشــورهای 
اروپایی نباید صرفا به روابط اقتصادی تقلیل 
یابد. به واقع، در کنار روابط اقتصادی و جذب 
ســرمایه گذاری ها، صــدور انرژی و انتقال 
تکنولوژی، همزمان روابط ژئواســتراتژیک 
ایــران و کشــورهای اروپایی در حوزه های 
همکاری های منطقه ای و برنامه هسته ای 
کشــورمان هم بســیار مهم هستند. تقویت 
روابــط با اروپــا بی تردید بــر ارزش نقش 
اســتراتژیک ایران در صحنه سیاست های 

منطقه ای و جهانی می افزاید.
در قالب مفهوم ســازی فوق، و در چارچوب 
ارزش گــذاری بــه اهمیت منطقه گرایی در 
پیشــبرد سیاســت خارجی ایران در حوزه 
های خلیج فارس، قفقاز و آســیای مرکزی، 
آســیای جنوبی و شــامات که در حوزه شرق 
مدیترانــه قــرار می گیرند، تــداوم و تقویت 
روابط با کشــورهای اروپای شرقی و مرکزی 
به عنوان نقطه امتداد سیاست ادغام اقتصادی 
و سیاسی ایران در حوزه همسایگی و اتصال 
بــه زنجیره منطقه ای انتقال کاالها و تحقق 
ژئوپلتیک کریدورها، بر اهمیت قدرت منطقه 
ای و بین المللی ایران می افزاید. به واقع، در 
شرایط تنازع ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی 
با بلوک غرب )آمریکا و ســه قدرت اروپایی و 
متحدان اشان در منطقه و آسیا(، برقراری و 
تقویــت روابط با دوســتان جدید در اروپای 
شرقی و مرکزی منجر به متعادل شدن معادله 
روابط ژئوپلتیک کشــورمان با معادله غرب 
اروپا می شــود. کشــورهای اروپایی شرقی و 
مرکــزی در ماهیت اروپایی هســتند، اما در 
بنیاد گفتمانی و اقتصادی با بلوک غرب اروپا 

تفاوت های زیادی دارند.

رویکردهای ادغام سیاسی-اقتصادی اروپا
اکنــون دو رویکرد متفــاوت در حوزه ادغام 
اقتصادی و سیاسی کشورهای اروپایی وجود 
دارد. نخســت، تعداد اعضای هسته مرکزی 
ادغام از 6 عضو اولیه به 28 عضو رسید )اکنون 
بــا خروج بریتانیا به 27 عضو تقلیل یافت(. 
موتور محرکه ادغام اروپایی در مرحله اولیه 
دستیابی به اهداف اقتصادی بود. اما اکنون 
شامل اهداف سیاسی و هویتی هم می شود 
که با مرکزیت بروکســل تالش دارد تا روند 
ادغام را تسریع کند. البته جنگ اوگراین بر 
پیچیدگی های این موضوع افزوده است. در 
این روند، شــیوه ادغام اقتصادی از رویکرد 
اقتصادهای متمرکز کشورهای اروپای شرقی 
و مرکــزی )برگرفته از میراث شــوروی( به 
تجارت آزاد بلوک غربی با موتور ایدئولوژیک 
لیبرال-دمکراســی تغییر شکل داد. همین 
مســئله موضوع ادغام اقتصادی- سیاسی را 
پیچیده و با مشــکالت عدیده روبرو کرده و 
بر این مبنا انتظارات کشورهای سی. ای .ای 
در حال تغییر است. نتیجه این شیفت سبب 
شده که یک احساس عمومی در کشورهای 
سی. ای. ای بوجود آید که آنها با غرب اروپا 
تا اندازه زیادی متفاوتند، هر چند این حس 
ناراحتی بطور رســمی اعالم نمی شود. این 
حس تفاوت با کشــورهای غــرب اروپا، بر 
رویکردهای کشورهای سی. ای .ای در حوزه 
هایی همچون ســرعت ادغام، نوع مشارکت 
های اقتصادی و سیاســی، گفتگو و تعامل 
میان اعضای اتحادیه اروپایی در موضوعاتی 
همچون پدیده پناهندگان، ظهور راســت 
افراطــی و ... و بطور کلی تنظیم سیاســت 
خارجــی با دنیای خــارج از اروپا از جمله با 
چین، روســیه، ایران، ترکیه و سایر کشورها 

تاثیر می گذارد.
 اتصال های کریدوری 

و زنجیره انتقال منطقه ای
در چنین شرایطی، تقویت روابط با کشورهای 
اروپای شرقی و مرکزی فرصت های ژئوپلتیک 
و ژئواکونومیــک جدیدی برای ایران به همراه 
دارد. چنین فرصت هایی را می توان در متعادل 

کردن روابط بین المللی کشورمان و همچنین 
در زنجیره اتصال های کریدوری و انتقال منطقه 
ای کاالها و انرژی و در قالب سه ابتکار موجود زیر 
در بین کشورهای سی. ای. ای جستجو کرد.

ابتکار 1+17
این ابتکار همکاری فرامنطقه ای بین چین و 
کشــورهای اروپای شرقی و مرکزی است که 
در سال 2012 در لهستان تشکیل شد. هدف 
این ابتکار تقویت اقتصاد های محلی و سرمایه 
گذاری در توسعه زیرساخت های حمل و نقل 
و توسعه تجارت کشورهای سی. ای .ای برای 
دستیابی به توسعه متوازن در مقایسه با غرب 
اروپا اســت. این در حالی است که کشورهای 
این حوزه )به اســتثنای صربستان، ملداوی، 
بلغارستان و تا حدودی مجارستان( با آمریکا و 
ناتو روابط نزدیکی دارند و به روسیه متعصب 
و بدبین هستند. از این لحاظ، روابط سیاسی و 
اقتصادی آنها با آمریکا و بلوک غرب بر روابط 
آنها با کشورهای شرقی از جمله چین، روسیه 
و ایران تاثیر می گذارد. سه نمونه آشکار عدم 
تعامل جدی کشورهای سی . ای . ای در قالب 
ابتکار 17+ 1 با چین، ضدیت اکثر این کشورها با 
روسیه در جنگ اوکراین، و برگزاری کنفرانس 
ضد ایرانی در لهستان در سال های اخیر است.

ابتکار بی-9
لهســتان و رومانــی یک ابتکار مشــترک به 
نام بی-9 دارند که شــامل لهســتان، رومانی، 
بلغارســتان، اسلواکی، مجارستان، جمهوری 
چک و سه کشور حوزه بالتیک یعنی استونی، 
لتونی و لیتوانی می شــود. این ابتکار در سال 
2015 تشــکیل شــد و ویژگی مشترک آن 
تقویت جایگاه این کشــورها در شرقی ترین 
نقطــه پیمان نظامی-امنیتی ناتو و همچنین 
ایجاد فهم مشــترک از تهدیدات و گرایش به 
آمریکا است. بر اساس این ابتکار قرار بر این است 
تا سرمایه گذاری در حوزه دفاعی و جایگزینی 
تسلیحات قدیمی بجا مانده از زمان شوروی با 

تسلیحات آمریکایی صورت پذیرد.
ابتکار سه دریا )آدریاتیک- بالتیک- سیاه(:

این ابتکار شامل 12 کشور حوزه سی. ای. ای 
شامل اطریش، بلغارستان، کرواسی، جمهوری 

چک، اســتونی، لتونی، لیتوانی، مجارستان، 
لهستان، رومانی، اسلواکی و اسلونی می شود. 
هدف تشــکیل این ابتــکار ایجاد گفتگوهای 
منطقه ای و اتصال بیشتر توسعه ای و دیجیتالی 
در امتداد یک محور شمالی-جنوبی از دریای 
بالتیک تا آدریاتیک و دریای ســیاه در اروپای 
شرقی و مرکزی است. تمرکز اصلی این ابتکار 
اتصال ریلی بندر کنســتانا در سواحل دریای 
ســیاه در رومانی به بندر گدانسک در سواحل 
دریای بالتیک درلهســتان اســت. این ابتکار 
اولین با بوســیله اندیشکده آمریکایی شورای 
آتالنتیک با هدف توســعه زیرســاخت ها در 
حوزه انتقال انرژی، حمل و نقل و بخش های 
دیجیتالی مطرح شــد. آمریکا و آلمان هم به 
عنوان شریک در این ابتکار فعال هستند. این 
ابتکار بیشتر گرایش آمریکایی و سیاسی برای 
جذب کشــورهای اروپای شرقی دارد. منطق 
مطرح شــده هم این است که ملت های غرب 
اروپا اتصاالت مدرن جاده ای، راه آهن، خطوط 
برق، لوله های نفت و گاز داشته و بطور برابر در 
هم ادغام شده اند، اما کشورهای اروپای شرقی 
و مرکزی از این زیرساخت ها مدرن محرومند.

کونومیک   اهمیت ژئوپلتیک و ژئوا
در امتداد سیاست همسایگی

در این شرایط، ویژگی های متفاوت سیاسی و 
اقتصادی کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، 
فرصت های ژئوپلتیک و ژئواکونومیک جدیدی 
برای ایران فراهم می کند تا سیاســت منطقه 
گرایی خود را در امتداد حوزه همســایگی و با 
اتصال به کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و 
باز کردن راه تجارت آنها به حوزه آسیای غربی 

و جنوبی تقویت کند.
در حــوزه ژئوپلتیک، مشــاهده کردیم که 
کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به لحاظ 
بنیادهــای سیاســی، اقتصادی و تاریخی با 
کشورهای غرب اروپا فرق دارند. بعضی از این 
کشــورها به دلیل جبر تاریخی و جغرافیایی 
گرایش به روسیه و شرق دارند و بعضی دیگر 
منافع خود را در نزدیکی به بلوک غرب و به 
ویژه آمریکا می بینند. این ویژگی یک فرصت 
ژئوپلتیک برای ایران در جهت متعادل کردن 
همزمان روابط خود با روســیه و آمریکا در 
حوزه ژئواســتراتژیک همسایگی پدید می 
آورد. بــه عنوان یــک قدرت منطقه ای، بی 
تردید کشورمان در آینده با چالش متعادل 
کــردن روابــط خود با قــدرت های بزرگ 
مواجــه خواهد شــد. در چنیــن وضعیتی، 
جذب دوستان جدید و گسترش دیپلماسی 
در مناطــق مجــاور جغرافیایی همچون در 
حوزه کشورهای اروپای شرقی و مرکزی بر 
عیــار قدرت ملی ایران می افزاید. در حوزه 
ژئواکونومیک، پیشبرد رویکردهای دوجانبه 
و چندجانبــه در روابــط اقتصادی یک نیاز 
متقابل و قابلیت موفقیت بیشتری در روابط 
دو طرف دارد. پیش از این، چینی ها با ابتکار 
17+1 به گونه ای کشــورهای این منطقه را 
در یک قالب دیدند، اما به دلیل تفاوت های 
آشکار بین این کشورها به موفقیت چندانی 

دست پیدا نکردند.

خبر ویژه

رئیس جمهور با اشاره به دغدغه رهبر معظم انقالب مبنی بر لزوم کاهش تورم تاکید کرد: همه دستگاه های 
اجرایــی و نهادهــای اقتصــادی ضمن کنترل هزینه های خود، با تمام توان برنامه های مصوب را برای کاهش 

هر چه بیشتر نرخ تورم بویژه در کاالهای مربوط به معیشت و سفره مردم اجرا کنند.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد و در این جلسه گزارشی درباره 

روند کاهشی تورم ماهانه در کشور بویژه کنترل رشد قیمت اقالم خوراکی در مردادماه بیان شد.
بر اساس این گزارش نرخ تورم مرداد 2 درصد اعالم شد که در مقایسه با ماه های گذشته کاهش محسوسی 
داشته است. رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به دغدغه رهبر معظم انقالب مبنی بر لزوم کاهش تورم تاکید 
کرد: همه دستگاه های اجرایی و نهادهای اقتصادی ضمن کنترل هزینه های خود، با تمام توان برنامه های 

مصوب را برای کاهش هر چه بیشتر نرخ تورم بویژه در کاالهای مربوط به معیشت و سفره مردم اجرا کنند.
در این جلســه همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشــی از نتیجه اقدامات خود در زمینه تولید و 

عرضه انواع خودرو در داخل کشور ارائه داد.
بر اســاس این گزارش به همت صنعتگران داخلی میزان عرضه خودرو بدون نقص قطعه، در پنج ماه اخیر 
نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته رشد فزاینده ای یافته و صنعت خودرو کشور توانسته با تکیه بر توان و 
ظرفیت های داخلی زنجیره تولید را کامل کند. پس از این گزارش، صنایع خودروسازی کشور موظف شدند 
در کنار افزایش تولید، با نوآوری و ارتقای فناوری و با کمک گرفتن از صنایع و واحدهای دانش بنیان، تالش 

خود برای ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل را مضاعف کنند.

رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی:

خ تورم را دنبال کنند دستگاه های اجرایی با تمام توان رفع دغدغه رهبری در کاهش نر

سوژه روز

رییس سازمان انرژی اتمی:

کره کالس انشا نیست  مذا
رییس ســازمان انرژی اتمی بــا بیان اینکه ایران 
سایت هســته ای معرفی نشده ندارد، تاکید کرد: 
ســواالت آژانس قبل از بازگشــت همه طرف ها به 
برجام باید حل و فصل شــوند در غیر این صورت 
روز باز اجراییوجود نخواهد داشــت. اسالمی ادامه 
داد: 16 نهاد اطالعاتی و امنیتی آمریکا و اخیرا در 
سال 2022، تعداد زیادی از نهادهای امنیتی آنان 
به طور غیرمستقیم بر صلح آمیز بودن برنامه ایران 
صحه گذاشــته اند. طرح مجدد سواالت با اتهامات 
بی اساس، ابزاری است برای تخریب برنامه هسته ای 
ایران. فلســفه وجودی برجام مولود پاســخ به این 
اتهامات اســت. اما می بینید از همان حنجره که 
می گوید می خواهد صنعت هســته ای ما را از بین 
ببرد و بمباران کند، این اسناد و مدارک جعلی بیان 
می شــود. این حنجره که مشــخص اســت، متلعق به 
دشــمن ما اســت و برای برنامه هســته ای ایران خط و 
نشان می کشد، سعی دارد از طریق اسناد جعلی به نحو 
دیگری به ما فشار آورد، از این رو معتقدم این سواالت 
ادامه همان PMD است و اصال مبنای پادمانی ندارد، 
چون ایران سایت هسته ای معرفی نشده ندارد. وی در 
پاسخ به این که اگر بعدا انتقاد شود که صنعت هسته ای از 
بین رفت یا سایت فردو را به زمین فوتبال تبدیل کردید، 
پاسخ تان چه خواهد بود؟ گفت: مذاکره داد و ستد است، 
کالس انشا نیست که حرف های قشنگ آنجا بزنید. اکثر 
مطالب در مذاکرات هم بر سر لغو تحریم هاست و توجه 
اصلی بر ماندگاری و پایداری دستور لغو تحریم هاست 
که به هر بهانه نخواهند آنها را برگردانند که ســختی 

مذاکرات هم همین جاست.

رئیس کمیته تفحص از فوالد مبارکه :

اسناد فساد را داریم
حجت االسالم میرزایی گفت: برخی با دادن آدرس غلط 
در رســانه ها تحقیق و تفحص مجلس درباره فوالد را 
زیر ســوال می برند، در حالی که ما در مورد فســاد در 

آنجا سند داریم.
حجت االسالم حسین میرزایی در جلسه علنی مجلس 
شــورای اســالمی در تذکر شفاهی با اشاره به تصویب 
تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه در مجلس، گفت: این 
شرکت درخت پرثمری بود که ریشه و ساقه اش به دلیل 
مدیرعامل سیاسی و غیرمتخصص تأیید نشده توسط 

دستگاه های امنیتی دچار آفت شده بود.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه اصفهان 
بیان کرد: فرآیند تحقیق و تفحص قانونی بود و مجلس 
قانون را رعایت کرده است. متأسفانه امروز برخی با دادن 
آدرس غلط در رسانه ها، تحقیق و تفحص مجلس را زیر 
سوال می برند در حالی که ما در مورد فساد در آنجا سند 

داریم و تا لحظه آخر آن را پیگیری خواهیم کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی 
تصریــح کــرد: برخی از افراد در فــوالد مبارکه حقوق 
نجومــی می گرفتند اما یــک ثانیه هم در آنجا فعالیت 

و حضور نداشتند.

 درخواست میانجیگری ایران 
در جنگ روسیه و اوکراین

پیام محرمانه مکرون به رئیسی
معاون سیاســی دفتر رئیس جمهوری از درخواســت 
یکی از روســای ارشد اروپای غربی برای میانجی گری 
ســیدابراهیم رئیســی در جنگ روسیه و اوکراین خبر 

داده بود، اما این مقام اروپایی کیست؟
محمد جمشیدی در حساب کاربری خود در توئیتر با 
اعالم این موضوع، از ارسال یک ابتکار صلح در کنار یک 

پیام مهم از تهران به مسکو خبر داد.
در پی انتشار این توییت، خبرنگار ی کسب اطالع کرده 
اســت که مقام ارشد اروپایی که خواستار میانجی گری 
رییس جمهوری ایران شده است، امانوئل مکرون رییس 

جمهوری فرانسه است.
جمشــیدی در توئیت خود توضیح داده بود که پس از 
مجموعه ای از رایزنی ها، این بسته ابتکار صلح در کنار 
یک پیام مهم از سوی امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه 

به مسکو ارسال شده است.
در همین راستا حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
عصر روز سه شنبه در خصوص اهدافش از سفر به روسیه 
اظهار کرد: هدف اصلی از ســفر به مســکو تالش برای 
حل بحران اوکراین براساس درخواست به عمل آمده از 
جمهوری اســالمی ایران است. برخی طرف های غربی 
خواهان نقش آفرینی فعال تهران در این موضوع هستند.

نماینده روسیه در در وین: 

در تاسیسات ایران فعالیت غیرقانونی 
هسته ای انجام نمی شود

نماینده روســیه در سازمان های بین المللی در وین در 
گفت وگویــی بــا تاکید بر این که پاســخ دادن ایران به 
ســواالت اساسی آژانس بین المللی انرژی اتمی منجر 
به مختومه شدن پرونده ایران در شورای حکام آژانس 
خواهد شــد، گفت که نگرانی کشــورهای غربی درباره 

برنامه هسته ای ایران بی اساس است.
میخائیل اولیانوف، نماینده روســیه در ســازمان های 
بین المللــی در ویــن در گفت وگو با  یک  روزنامه گفت 
که بیشــتر نگرانی های غرب درباره ذرات اورانیوم که 
پیش از سال 2003 در تاسیسات ایران یافت شده بود، 

بی اساس است.
نماینده روسیه در وین درباره پرونده هسته ای ایران در 
شورای حکام آژانس گفت: ایران باید به سواالت اساسی 
]آژانس بین المللی انرژی اتمی[ در حدی که می تواند 
پاســخ دهد تا در شــورای حکام برای خارج کردن این 

موضوع از دستور کار تصمیم گیری شود.

صدر برمی گردد؟
یک تحلیلگر مســائل خاورمیانه گفت: عجیب نیســت 
مقتدی صدر مجددا با جایگاه، نقش و گفتمان جدیدی 
وارد سیاست شود و با توجیهات خاص خود در خصوص 
شــرایط عراق و شــرایط دینی، دوباره به عرصه سیاست 

بازگردد.
دکتر علی اکبر اســدی با اشــاره به کناره گیری مقتدی 
صدر از سیاست که منجر به شکل گیری آشوب در عراق 
شــد، اظهار کرد: صدر از جمله سیاستمدارانی است که 
دارای رفتارهای سیاســی پرنوسان، غیرقابل پیش بینی 
و شــگفت انگیز اســت. این اولین باری نیست که صدر 
از سیاســت کناره گیری می کند. قبال هم در دوره های 
مختلف و بنا به شرایط مختلف اعالم کرده است که قصد 
کناره گیری از قدرت را دارد و مشارکت جریان سیاسی 

وی در روند سیاست متوقف می شود.
وی با اشــاره به اینکه این هفتمین بار اســت که مقتدی 
صدر اعالم کناره گیری از سیاست می کند، عنوان کرد: 
صدر هر بار پس از مدتی دوباره به سیاســت برگشــته 
و نقش آفرینی کرده اســت. در انتخابات ســال گذشته، 
تعداد کرســی های طرفدار صدر در انتخابات زیاد شده 
بــود و صــدر تالش های زیادی برای تعیین دولت عراق 
داشت، اما نمایندگان سیاسی طرفدار صدر به صالحدید 
وی از پارلمان کناره گیری کردند. این تحلیلگر مســائل 
خاورمیانــه با تاکید بر اهمیت نقش صدر و جریانش در 
عرصه سیاسی عراق ادامه داد: صدر بعد از کناره گیری از 
پارلمان به دنبال انحالل پارلمان بود و حتی شعارهایی با 
هدف تغییر نظام سیاسی را مطرح کرد. بنابراین شرایط 

این گروه خاص، حساس و بسیار اثر گذار است.
اســدی با اشاره به انتقادات غیرمستقیم آیت اهلل حائری 
بــه صدر، بیان کرد: ســخنان آیت اهلل حائری به صدر و 
جریانش شوک وارد کرد و از سوی دیگر متغیر جدیدی 
به عرصه داخلی عراق وارد شد. به طوری که اصلی ترین 
علت کناره گیری صدر را می توان توصیه ها و صحبت های 
آیت اهلل حائری دانست، زیرا در این شرایط دیگر صدر قادر 

به ادامه نقش آفرینی در عرصه سیاست نبود.
وی ادامــه داد: صدر به دلیل اینکه مقلد آیت اهلل حائری 
بوده و پدر و خاندانش بر مرجعیت آیت اهلل حائری تاکید 
می کردنــد، از توصیه های آیت اهلل حائری تاثیر گرفته و 
مجبور به کناره گیری از سیاست شد. اما عجیب نیست 
او مجددا با جایگاه، نقش و گفتمان جدیدی وارد سیاست 
شــود و با توجیهات خاص خود مبنی بر شــرایط عراق 
و شــرایط دینی، دوباره به عرصه سیاست بازگردد، زیرا 
اهدافی در خصوص در دســت گرفتن رهبری سیاســی 
عراق دارد و همچنین از طرفداران زیاد و پایگاه اجتماعی 
باالیی برخوردار است. این کارشناس خاورمیانه با اشاره 
به تظاهرات طرفداران صدر و ورود آنها به منطقه سبز، 
تاکید کرد: صدر هیچگاه فرصت سازماندهی به چنین 
تظاهراتی را نداشــته و احســاس خشم ناشی از شوک 
کناره گیــری مقتدی صدر در طرفــداران وی، موجب 

شکل گیری اعتراضات و تظاهرات شده است.
اسدی خاطرنشان کرد: صدر با چنین مانوری سعی کرد 
که نشــان دهد به رغم اینکه در سیاســت حضور ندارد، 
امــا هنوز می توانــد در عرصه ثبات و امنیت عراق نقش 
تعیین کننده ای داشته باشد. در واقع کناره گیری صدر 
پایان ماجرا نیست و حتی اگر صدر کنار بکشد، با توجه 
به شــکاف ها، ناکارآمدی ها، تنش ها و التهابات و سابقه  
خــراب مقامات عراقی در ذهــن مردم، این تظاهرات و 
مخالفت ها به شکل های متفاوت و در سطح مالیم تری 

ادامه پیدا خواهد کرد.

 گورباچف آخرین رهبر بازمانده 
از جنگ سرد

آخرین رهبر اتحاد جماهیر شــوروی سوسیالیستی که 
در غرب ستایش و در روسیه سرزنش می شد درگذشت. 
   هر چند میخاییل سرگویچ گورباچوف به عنوان کسی 
که موجب فروپاشی اتحاد شوروی شد شناخته می شود 
اما آن که شوروی را به سوی فروپاشی برد و چسب اتحاد 
جمهوری ها را زدود بوریس یلتســین رییس جمهوری 
وقت فدراسیون روسیه بود که وقتی گورباچوف از حصر 
خانگی ســه روزه در کریمه به مســکو بازگشت تصمیم 
گرفت دیگر اتحادی وجود نداشــته باشــد و از آن پس 
گورباچــوف رییس جمهوری اتحادی بود که دیگر نبود 
و بالموضوع شــد! در واقع یلتســین تخت اتحاد را از زیر 
پای گورباچوف کشید و چشم باز کرد دید هر جمهوری 
رییســی دارد ولی اتحادیه ای دیگر نیســت تا او رییس 

آن باشد.
   گورباچوف از یک طرف دبیر کل حزب کمونیست بود و 
از سوی دیگر صدر هیات رییسه اتحاد جمهوری ها. او پس 
از شکست کودتای سه روزه به جای آن که به پارلمان برود 
و از آنها تشکر کند بر حفظ حزب کمونیست تاکید کرد 
و یلتسین هم خواستار انحالل حزب شد و هم برچیدن 
اتحادیه و گورباچوف بی آن که برکنار شود دیگر نهادی 
نداشــت تا بر آن ریاســت و رهبری کند و می توان گفت 
گورباچوف بعد از کودتای سه روزه آن گورباچوف قبل از 
کودتا نبود و یلتسین که حاال فاتح میدان بود گورباچوف 

را معلق و بالموضوع کرد.
  بر خالف تصور غالب شــوروی کشــوری نبود که به 
کشــورهای مختلف تجزیه شــود بلکــه حاصل اتحاد 
جمهوری هــای مختلــف با زور ارتش و ســرکوب بود و 
وقتی این زور برداشــته شــد آن اتحاد هم فروپاشــید و 
نمی توان گفت گورباچوف موجب تجزیه شــوروی شد. 

بله، او آن زور را برداشت.

اخبار کوتاه
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3اقتصاد
گزارش

غ در نیمه دوم سال گران می شود مر

  گرانی هزینه تولید
 با اصالح نظام یارانه ای

  مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد
 حبیب اســداهلل نــژاد، مدیرعامــل اتحادیه 
سراسری مرغداران گوشتی گفت: قیمت مرغ 
تولیدی در کشــور با قیمت جهانی همخوانی 
ندارد چراکه همواره بازار رقابت بدنبال محصول 

با کیفیت و قیمت مناسب تر می باشد.
وی تصریح داشت: بازار هدف مرغ ایران بیشتر 
کشور افغانســتان و عراق اســت؛ درحالی که 
تولیدات سایر کشــور ها در بازار این دو کشور 
از قیمت نهایی مــرغ تولیدی در ایران ارزان تر 
اســت از این رو جایی برای صادرات مرغ ایران 

نیست.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی 
با توجه به عدم صادرات مازاد تولید گفت: تعادل 
نسبی با کاهش تولید در بازارعرضه و تقاضای 
مرغ برقرار شده اســت، اما مشخص نیست این 

وضعیت تا چه زمانی ادامه داشته باشد.
اسداهلل نژاد با تأکید بر اینکه حفظ تولید پایدار 
و امنیت غذایی مــردم دراولویت برنامه ها قرار 
دارد، گفت: انتظار می رود بحث کاالبرگ های 
الکترونیکی و یارانه ای که دولت به دهک های 
هدف اختصاص می دهد به طور مســتقیم به 
سمت سفره های مردم هدایت شود چراکه در 
غیر این صورت قطعاً انحــراف در تأمین مواد 

پروتئینی کشور خواهیم داشت.
وی ادامه داد: قیمت مصوب مرغ )هر کیلو 59 
هزارو 800 تومان( با قیمت واقعی فاصله زیادی 
دارد؛ از این رو دولت با تأییــد این موضوع که 
قیمت تمام شده تولید مرغ خیلی بیشتر از نرخ 
مصوب است، قول تغییر قیمت مصوب مرغ را 
تا پایان مهر سال جاری به تولید کنندگان مرغ 

داده است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی 
ادامه داد: اتحادیه در حال آماده کردن آنالیزی 
از هزینه های تولید مرغ می باشد که در صورت 
تهیه به وزارت جهاد کشــاورزی ارســال و در 
نهایت تدابیر الزم بــرای تغییر قیمت مصوب 

مرغ اعالم می شود.
اســداهلل نژاد در خصوص تأثیر اصــالح نظام 
یارانه ای بر بخش تولید گفت: دورانی که تولید 
کنندگان و مرغداران به هر شــکلی تولید خود 
را حفظ نگه داشــته بودند، تمام شده و درحال 
حاضر شرایط به گونه ای شده که بخش تولید و 
دولت به سمتی حرکت کنند که نهضتی برای 
کاهش هزینه ها با افزایــش بهره وری راندمان 

تولید ایجاد شود.
وی تصریح داشت: اگر سیاســت گذاری های 
دولت در راســتای حمایت به موقع و قابل اجرا 
از تولید باشــد، تولید کننــدگان می توانند به 
گونه ای برنامه ریزی کنند که قیمت تمام شده 
محصــوالت حداقل 25 تــا 30 درصد کاهش 
پیدا کند، که می طلبــد در این خصوص دولت 
به نظرات کارشناســان توجه کنــد و تغییرات 
بهسازی و ساختاری واحد های مرغداری انجام 

شود.
باید دولت با ارائه تسهیالت ارزان به مرغداران و 
تقویت بخش نظارت بر کیفیت نهاده های دامی 
وارداتی از این صنعت حمایت کند. اسداهلل نژاد 
با بیان این موضوع ادامه داد: متأسفانه نهاده ها 
با کیفیت نامناسب و ســطح انرژی و پروتئین 
پایین وارد کشور می شــوند از این رو راندمان 

تولید بسیار اُفت داشته است.
به گفته مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران 
گوشتی؛ برای اینکه تولید کنندگان سود تولید 
را افزایش و قیمت تمام شده را کاهش دهند و 
مازاد محصوالت تولید شده را راهی بازار جهانی 

کنند باید سیاست های دولت تثبیت شود.
وی در پاسخ به این ســوال که اگر موانع تولید 
ســریعتر برداشته نشــود چه سرنوشتی برای 
بخش تولید و قیمت مرغ ایجاد خواهد شــد، 
گفت: از زمان آغاز اصالح نظام یارانه ای تا امروز 
مرغداران در حال زیان می باشند چراکه قیمت 

واقعی تولید با نرخ فروش همخوانی ندارد.
وی تصریح داشت: واحد های مرغداری به ازای 
هر کیلو مرغ بیش از 15 هزار تومان ضرر کرده 
اند و هنوز هم به قیمت واقعی نرسیده است. این 
ناشی از عدم هماهنگی و ایجاد زیر ساخت های 

الزم قبل از اصالح نظام یارانه ای است.
اســداهلل نژاد گفت: برای نیمه دوم ســال باید 
قیمت هر کیلو مرغ به بــاالی 70 هزار تومان 
برســد. در غیر این صــورت وضعیــت تولید 
کنندگان برای فعالیت در ادامه سال غیر قابل 

پیش بینی خواهد شد.

 سنگ بزرگ در مسیر واردات موبایل

گوشی  نجومی می شود قیمت 
  میناسادات حسینی/ گروه اقتصاد

 واردات گوشی   های باالی 600 دالر در حالی از اردیبهشت 
امسال به دلیل عدم تخصیص ارز با مشکل روبروست که 
این موضوع باعث کاهش واردات گوشــی های رده باال به 
بازار شده و در ادامه گوشی های پرچمدار با قیمت نجومی 
سر از بازار درخواهند آورد. قیمت گوشی در بازار در حال 
حاضر به دلیل کاهش قیمت دالر روند کاهشــی را طی 
می کند. به گفته یکی از فروشندگان موبایل، قیمت گوشی 
به خصوص گوشی های آیفون رو به کاهش است؛ اما آنطور 
که فعاالن بازار می گویند سنگ بزرگی در مسیر واردات 
تلفن هــای همراه قرار دارد. عدم تخصیص ارز وارداتی به 
گوشی های باالی 600 دالر که از اردیبهشت امسال اجرایی 
شد موجب شده با وجود باز بودن ثبت سفارش برای این 

مدل گوشی ها، اما تامین ارز آن با مشکل مواجه شود.

آیفون های جدید با قیمت نجومی وارد می شوند؟
آیفون 14 قرار است در 19 شهریور ماه رونمایی شود. 
همچنین پرچمداران جدید سایر شرکت ها به زودی 
رونمایی خواهند شد. فعاالن بازار معتقدند که با توجه 
به وضعیت موجود، امکان واردات این گوشــی های 
جدید تنها از طریق قاچاق و مسافری وجود خواهد 
داشــت که این موضوع که مشکالت دیگری را برای 
کاربران به دنبال دارد. نخست اینکه به دلیل بازار سیاه 
این گوشــی ها، قیمت آن ها غیرواقعی خواهد شد و 
به صورت نجومی به دســت خریداران خواهد رسید. 
در وهله بعدی موضوع امکان رجیســتری و گارانتی 
اســت که می تواند خریداران را با مشــکالت جدی 
مواجه کند. در میان همه این مشــکالت، یک منبع 
مطلع اعالم کرد که خبر های خوشــی برای واردات 

گوشی های باالی 600 دالر در راه است، زیرا اگر این 
ممنوعیت برداشته نشود تاثیر آن بر همه انواع گوشی 

مشخص خواهد شد.

آخرین قیمت گوشی های آیفون در بازار
به گفته یک فروشــنده موبایل در بازار، قیمت انواع 
آیفون در بازار به دلیل کاهش قیمت دالر رو به کاهش 
است. آیفون 13 از 35 میلیون تومان و آیفون 13 پرو 
از 47 میلیون تومان شروع می شود. همچنین آیفون 
پرومکس با حافظه 256 گیگابایت، 53 میلیون تومان 
قیمت خورده اســت. این در حالی اســت که دو هفته 
پیش آیفون پرومکس 55 میلیون تومان بود، ولی در 
حال حاضر با ریزشی 3 میلیون تومانی، به 52 میلیون 

تومان رسیده است.

قیمت گوشی های سامسونگ در بازار
گوشــی گلکســی A۱۳ پرفروش تریــن گوشــی 
 ،A۲۳ سامســونگ در بازار است. همچنین گلکسی
گلکســی M۳۲ و گلکســی M۱۲ دیگر گوشی های 
 S۳۲ پرفروش برند سامســونگ هســتند. گلکسی
۵G FE با حافظه موقت هشــت گیگابایت و فضای 
ذخیره ســازی 256 گیگابایت جزو گوشی های شبه 
پرچمداری اســت که خریداران باید بهای بیشــتر 
برایش بپردازند؛ به این معنی که امکانات گوشی های 
پرچمــدار مثــل دوربین باکیفیت را با قیمتی کمتر 
 S۲۲ در اختیــار مخاطبان قرار می دهد. گلکســی
نســخه اولترا شاید قیمت ترسناکی داشته باشد، اما 
 بررســی ها نشان می دهد جزو گوشی های پرفروش

 سامسونگ قرار دارد.

 ناجی بازار سرمایه فرهنگ سازی و اطالع رسانی است

نوسانات باال هیجان را باال می برد؛ حالل مشکل نیست
  سمیه شوریابی/ گروه اقتصاد

 مهدی حاجی وند کارشــناس و تحلیلگر بازار ســرمایه در خصوص حال و 
روز این روزهای بازار بورس اظهار داشت: بازار در حال طی کردن روزهای 
نوســانی خود می باشــد و بهترین استراتژی برای سهامداران این باید باشد 
که درگیر نوســانات روزمره به خصوص در ســهام خودرویی نشوند و منتظر 
باشند تا ببینند تکلیف مؤلفه های مهمی چون برجام و نرخ دالر چه می شود.

تداوم نوسانات بازار و صبر تا تعیین تکلیف
حاجی وند ابراز کرد: در مجموع تا مادامی که تکلیف برجام و نرخ دالر مشخص 
نشود شرایط نوسانی را در بازار سرمایه خواهیم داشت، در سایر بازارها نیز 
شاهد رکودی هستیم که نشان می دهد این بازارها مانند بازار سرمایه و نیز 

کلیت اقتصاد منتظر تعیین تکلیف برجام می باشند.

افزایش دامنه نوسان هفت درصدی در بازار اول بورس و فرابورس یک مقدار 
باعث می شود که هم نقدشوندگی افزایش پیدا کند و هم صف های خرید 

و فروش را نداشته باشیم

ایجاد هیجان با افزایش دامنه نوسان
این مدرس بازار ســرمایه با توجه به افزایش دامنه نوســان بیان کرد: نکته 
قابل توجه در مورد بازار این اســت که شــاهد افزایش دامنه نوســان در بازار 
اول بورس و فرابورس هستیم و این در حالی است که افزایش دامنه نوسان 
به خودی خود نمی تواند حالل مشکالت بازار سرمایه باشد و باید عالوره بر 
افزایش دامنه نوسان این موضوع را تعمیم دهیم به سایر بازارها به ویژه بازار 
پایه و همانطور که اهدافی چون نقدشوندگی و جذابیت معامالت را در بازار 
اول ایجاد می کنیم در بازار پایه فرابورس و همچنین سایر بازارهای بورس 

و فرابورس این موضوع را ایجاد کنیم.
حاجی وند با بیان اینکه افزایش دامنه نوســان هفت درصدی در بازار اول 
بورس و فرابورس یک مقدار باعث می شود که هم نقدشوندگی افزایش پیدا 
کند و هم صف های خرید و فروش را نداشــته باشــیم، تأکید کرد: شــاید تا 
حدودی این افزایش دامنه نوسان بتواند در دو بازار بورس و فرابورس ایجاد 

هیجان کند و خیلی ها در مثبت هفت فروشنده باشند.
این کارشــناس بازار ســرمایه در انتها با اشاره به اینکه افزایش دامنه نوسان 
نمی تواند مشــکالت بازار را به تنهایی حل کند خاطر نشــان کرد: بازار نیاز 
به ورود نقدینگی دارد و ســایر زیر ســاخت  ها باید در این بازار فراهم باشــد 
و تا مادامی که زیر ســاخت ها در کنار فرهنگ ســازی و اطالع رســانی در 
بازار ســرمایه ایجاد نشود، موضوعاتی چون افزایش دامنه نوسان نمی تواند 

حالل مشکالت باشد.

گزارش

 افزایش ثبت شرکت های ایرانی در دبی

  فرار سرمایه از ایران؛ 
! ساالنه 10 میلیارد دالر

 ایران ســاالنه 10 میلیارد دالر فرار سرمایه 
دارد. بخشــی از این فرار ســرمایه به صورت 
ثبت شــرکت در دوبی، ابوظبی و … اتفاق 
می افتد. این امر بیشتر به دلیل عدم تضمین 
ســودآوری ســرمایه و نحوه ارتباط ایران با 

بانک جهانی و کشورهای جهان است.
در سال های اخیر روند ثبت شرکت در امارات 
توسط ایرانی ها افزایش داشته و این امر خود 
را در بازار مسکن امارات نشان می دهد. این 
اظهار نظر فرشــید فرزانــگان، عضو هیات 
رئیســه اتــاق بازرگانی ایــران و امارات، در 
گفتگو با ایلناســت که از حجم فرار سرمایه 

از ایران به امارات خبر می دهد.
با این حال هنوز هیچ آمار دقیقی از میزان فرار 
ســرمایه وجود ندارد. اما خرید ملک توسط 
ایرانیان در کشورهایی مانند امارات و ترکیه، 
ثبت شــرکت در این کشــورها و کنش های 
مشــابه خبر از افزایش فرار سرمایه ایرانی ها 
به امارات می دهد. بســیاری از کارشناسان 
معتقدنــد که اقدامات دولت ها پس از جنگ 

تحمیلی بزرگ ترین عامل این اتفاق است.
بســیاری از کارشناســان معتقدند که اگر 
دولت هــا می توانســتند بســتری امــن و 
اطمینان بخــش برای تجــارت ایرانی ها در 
داخل کشور ایجاد کنند، هرگز اقتصاد ایران 
متحمل این حد از فرار ســرمایه نمی شــد. 
برای اینکه سرمایه در کشور بماند ابتدا باید 
سودآوری آن تضمین شود. برای این مقصود 
الزم است ایران ارتباط سالم با بانک جهانی 
و کشــورهای جهان ایجاد کند. چراکه هیچ 
نهــادی جز دولت تــوان و وظیفه این اقدام 

را ندارد.
مســعود دانشمند، کارشناس اقتصادی، در 
رابطــه با فرار ســرمایه ایرانی ها به امارات و 
ترکیه گفت: برآوردهای سرانگشتی حاکی از 
این است که ساالنه 10 میلیارد دالر سرمایه 
از ایران خارج می شود. مقصد این سرمایه ها 
امارات و ترکیه و باقی کشورهای جهان است. 
دولــت باید توان خــود را برای جلوگیری از 
خروج ســرمایه بسیج کند، بیش از اینکه به 

فکر وارد کردن سرمایه خارجی باشد.
او افزود: سرمایه ترسو است. اگر می خواهیم 
سرمایه در ایران بماند، باید زمینه سودآوری 
آن را فراهم کنیم و به سرمایه داران اطمینان 
خاطــر بدهیم. این کار نه تنها وظیفه دولت 
اســت، بلکه کســی جز دولت تــوان انجام 
چنیــن کاری را ندارد. البته منظور ما دولت 
رئیسی، روحانی، احمدی نژاد و … نیست. ما 
سال هاست که این مشکل را داریم. سرمایه 

از جایی که تهدید شود، فرار می کند.
دانشمند با بیان اینکه آرامش در ایران باعث 
ماندگاری ســرمایه می شود، تشریح کرد: از 
زمــان جنگ تا امروز دولت ها نتوانســته اند 
به ســرمایه دار برای ســرمایه اش اطمینان 
دهند. این اطمینان هرگز حاصل نمی شــود 
مگر اینکه ایران ارتباط خود با بانک جهانی 
و جهــان را تصحیح کنــد. تاجر ایرانی باید 
امــکان تجارت در ایران را داشــته باشــد. 
برای جلوگیری از فرار ســرمایه باید قوانین 

محکمی داشته باشیم.
این کارشــناس اقتصادی اشــاره کرد: چون 
ســرمایه  در امارات امنیــت دارد، ایرانی ها 

سرمایه خود را منتقل می کنند.
رئیــس اســبق اتاق ایران و امــارات درباره 
مســدود شدن حســاب ایرانی ها در امارات 
توضیح داد: درســت نیســت که می گویند 
حساب ایرانی ها در امارات مسدود می شود. 
امارات تنها حســاب هایی را مسدود می کند 
کــه فعالیت ندارنــد یا اقامت صاحبان آن ها 
منقضی شــده اســت. این انسداد به وسیله 
سامانه بانک انجام می شود. بنابراین درست 
نیست که می گویند امارات حساب ایرانیان را 

می بندد. نباید گرفتار تبلیغات شویم.
دانشمند بیان کرد: هیچ آمار مشخصی از فرار 
سرمایه به امارات نیست. صرافی ها به دالیل 
تجــارت، انتقال به کشــورهای دیگر، خرید 
خانــه و … پول را به امارات منتقل می کنند. 
اینکه ریال چگونه به درهم تبدیل می شــود 
پیچیده اســت. حتی دولت هم آمار درستی 

از خروج سرمایه به امارات ندارد.
دانشــمند یادآور شد: تنها راه محاسبه فرار 
ســرمایه از ایران، محاسبه تفاوت کل درآمد 
ارزی کشور و موجودی ارزی فعلی در زمانی 
اســت کــه میــزان واردات را از آن کم کرده 
باشیم. این ها برآوردکردنی هستند و در یک 
فضای مه آلود می شــود تخمین زد که فرار 
ســرمایه ســاالنه حدود 10 میلیارد دالر در 
سال است. هیچ مستند دیگری وجود ندارد.

با گرانی 5 برابری مواد غذایی؛

کچری شد  رستوران رفتن یک تفریح ال
با گرانی تا 5 برابری مواد غذایی، در فســت 
فودها و رستوران با افت کیفیت و کم فروشی 
و اخراج کارگران ایرانی و استخدام کارگران 
افغانستانی مواجه شده ایم.هر برش پیتزا 30 
هزار تومان، این جدیدترین نوع فروش غذایی 
اســت که بعد از گرانی های اخیر خریدش 
در توان بســیاری از خانوارها نیست. پیتزای 
کاملــی کــه این روزها خریدش بین 120 تا 
200 هزار تومان آب می خورد، از سبد خرید 
بسیاری از مردم خارج شده است. اگر حداقل 
مزد یک کارگر ساده را 5 میلیون و 700 هزار 
تومان و دســتمزد روزانه را حدود 190 هزار 
تومان در نظر بگیریم، می توان گفت که خرید 
یک عدد پیتزای کامل تقریبا معادل حقوق 

یک روز کارگر است.
رستوران داران و مراکز عرضه غذا می گویند 
بعد از حذف یارانه ارزی و رشــد قیمت مواد 
غذایی، غذا خوردن در بیرون از خانه دیگر یک 
تفریح الکچری بوده و در عمل دیگر در توان 
دهک های پایین درآمدی نیست. البته دیگر 
دهک های متوســط هم قادر نیستند برای 
صرف غذا به بیرون از منزل بروند. به عنوان 
مثال یک شام 3 نفره در خارج از منزل دست 
کم 500 هزار تومان آب می خورد. رستوران 
دارها برای فرار از گرانی ها ناچار شده اند که 
ســاندویچ ها یا پیتزا های کوچک تری را در 
منــوی غذایی خود جــای بدهند. به عنوان 
مثــال هم اکنــون یک برش پیتزای پپرونی 
حدود 30 هزار تومان فروخته می شــود. در 
سایر بخش ها هم شرایط چنگی به دل نمی 
زند و اوضاع دست کمی از فست فودها ندارد.

یک فســت فودی در خیابان ویال می گوید: 
خرید مواد اولیه نقدی شــده و ما همیشــه 
بــرای یک ماه خریــد می کردیم. اما قیمت 

ها آنقدر باال رفته که ســرمایه نقدی ما کم 
شــده، ضمن این که مشتری های ثابت هم 

به شدت کم شده اند.
وی می گوید: قیمت پنیر پیتزا، نان و کالباس 
و سوسیس تا 5 برابر در چند ماه اخیر افزایش 
یافته و چون در این منطقه بیشــتر کارمند 
هستند، لذا فروش ما از نصف هم کمتر شده 

است.
وی در پاســخ به این سئوال که برای فروش 
بیشــتر چه کاری کرده اید؟ گفت: دو غذای 
معروف ما یکی ساندویچ بیکن و دیگری پیتزا 
مخصوص فروششــان بــه ترتیب 70 و 80 
درصد کم شده. ما مجبور شده ایم برای این 
که خودمان را با قدرت خرید متقاضیان محلی 
و اداری اینجا تطبیق دهیم هات داگی ارزان 
با کیفیت پایین گوشت اوردیم و ساندویچ را 
بــا 40 هــزار تومان عرضه می کنیم که فقط 

قیمت نان باگت آن 10 هزار تومان است.
در این میان برخی ســاندویچ فروشی ها نیز 
کارگــران ایرانــی خود را اخــراج کرده اند و 
کارگران افغانســتانی را جایگزین کرده اند. 
انها برای کاهش هزینه هایشان حداقل پول 

تامین اجتماعی را کمتر می دهند.
میر ابراهیمی رییس اتحادیه رستوران و سلف 
ســرویس می گوید: بعد از گرانی های اخیر 
فروششــان حدود 40 درصد کاهش یافته و 
دخل و خرج بسیاری از رستوران ها هم دیگر 

با هم جور نیست.
او با بیان اینکه رستوران ها بر اساس مصوبه 
ســازمان حمایت غذای خود را با 20 درصد 
ســود و حتی کمتــر از آن عرضه می کنند، 
گفت: با این وجود هر روز از تعداد مشتریان 
این صنف کمتر می شود و بسیاری از مغازه 
دارها در بهترین حالت هزینه اجاره مغازه و 

پرداخت حقوق کارگران بر می آیند.
البتــه این تنها تغییر در ســبک خرید مواد 
غذایی مردم ایران نیست. همین دو روز پیش 
بود که دارایی نژاد رییس اتحادیه بارفروشان 
در گفتگو با یکی از رسانه های خبر با اشاره 
به کاهش 50 درصدی خرید میوه از ســوی 
مــردم، گفته بود کــه این روزها خرید میوه 
دانه ای شــده اســت. حال آنکه در گذشته 
مردم دســت کم 2 کیلو میوه می خریدند. 
پیش از این نیز فعالین کشــاورزی از دزدی 
میــوه از باغات کشــاورزی خبر داده بودند. 
دزدی هایــی که بیشــتر حاصل تورم باالی 
مــواد غذایی در ایــران و قدرت پایین خرید 
مردم است. گزارش های جهانی هم این ادعا 
را تایید می کند. بر اســاس آخرین گزارش 
بولتن امنیت غذایی بانک جهانی ایران جزء 
10 کشــور جهان با باالترین نرخ تورم مواد 

غذایی قرار گرفته است.

دو رویکرد متفاوت در حوزه سالمت
در این میان ســعیده ســماواتی کارشناس 
تغذیــه درباره اثرات گرانی ناگهانی غذا های 
رستورانی و فست فودها می گوید: ما در حوزه 
سالمت و در برابر این گرانی ها با دو رویکرد 

کامال متفاوت روبرو هستیم.
ســماواتی خاطر نشــان کرد: در میان طبقه 
مرفــه و دهک های باالتــر احتماال مصرف 
معقوالنه تر و حســاب شــده تر را داریم. زیرا 
آنهــا مجبورند برای خوردن غذای با کیفیت 
هزینه بیشتری بدهند و لذا پرهیز از اسراف 
و اصالح عادات های غلط غذایی را در دستور 
کار قرار خواهند داد. به عنوان مثال مصرف 
پیتزای بزرگ برای یک نفر بسیار فراتر از حد 
کالرهای های مورد نیاز بدن اســت و فروش 
تکــه ای بر خالف تصور کاری منطقی برای 
افرادی اســت که به ســالمتی خود اهمیت 
مــی دهند. ضمن این که این نوع فورش در 
خارج از کشور بسیار مرسوم است همان طور 

که فروش دانه ای میوه مرسوم بوده است.
وی افزود: در صورت ادامه گرانی مواد غذایی 
برای دهک های پایین موجب سوء تغذیه به 
ویــژه در میان دهک های پایین ســاکن در 
شــهر های بزرگ خواهدشد. به ویژه آن که 
تالش برای ارزان نگه داشتن قیمت از سوی 
رستوران ها و فست فودها به معنای کاهش 
کیفیت و استفاده از مواد اولیه نامرغوب است.
این کارشــناس تغذیه گفــت: آن چه مایه 
نگرانی است، افزایش سبد هزینه ای خوراکی 
های سالم برای دهک های مختلف است که 
نمود آن به تدریج در قالب سوئ تغذهیه ها 

و آثار آن نمود پیدا خواهد کرد.

خبر ویژه

رئیس کل بیمه مرکزی بــا بیان اینکه طرح کروکی 
آنالین مبنی بر پرداخت خســارت تصادف زیر 20 
میلیون تومان طی دو تا ســه هفته آینده رونمایی 
می شود، گفت: حق بیمه اربعین را ثابت نگه داشتیم 
و نسبت به میزان دو سال قبل تغییری نکرده است.

مجیــد بهزادپور  اظهار کرد: حــق بیمه تولیدی در 
کشــور را معادل 27.4 میلیارد دالر است که سهم 
صنعت بیمه ایران در دنیا 0.4 درصد است.وی افزود: 
حق بیمه سرانه در ایران نیز 322  میلیارد دالر است. 

همچنین، ضریب نفوذ بیمه نیز 2.4 درصد است. وی 
گفت: در سال 1400 حق بیمه تولیدی معادل 115 
هزار میلیارد تومان که 41 درصد رشد داشته است. 
در 4 ماه 54.5 هزار میلیارد تومان که نسبت به مدت 
زمان مشابه سال قبل 73 درصد رشد داشته است. 
بهزادپور ادامه داد: تعداد موارد خســارت پرداختی 
سال گذشته 52.5 میلیون فقره بوده که 44.6 درصد 
رشد داشته و این میزان در 4 ماه ابتدایی امسال نیز 
23.6 میلیون فقره بوده که معادل 50 درصد رشــد 

داشــته اســت. وی تعداد بیمه نامه صادره در سال 
گذشته را 71.3 میلیون فقره اعالم کرد و گفت: این 
میزان حدود 4.6 درصد رشــد داشته است. رئیس 
کل بیمه مرکزی درباره پروژه های این صنعت اظهار 
کرد: یکی از طرح های بیمه مرکزی، کروکی آنالین 
اســت که برای تصادف های زیر 20 میلیون تومان 
اســت و مردم اطالعات مربــوط را وارد می کنند و 
 بدون نیاز به بیمه خســارت خود را دریافت خواهند 

کرد.

ح کرد:  رئیس کل بیمه مرکزی مطر

 جزئیات پرداخت آنالین خسارت تصادف زیر ۲۰ میلیون تومان
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نفت و انرژی 4

کاهش سهمیه سوخت « از افزایش تقاضا در جایگاه ها  به دنبال   گار گزارش »روز

بازگشت صف های طوالنی به پمپ بنزین ها

کوتاه از انرژی

بین الملل

تولیدکنندگان برق و گاز 
انگلیس 170 میلیارد پوند 

 سود اضافی 
به جیب می زنند

بــر اســاس یــک تحلیــل جدیــد، 
تولیدکنندگان گاز و برق انگلیس ظرف 
دو ســال آینده می توانند حداکثر 170 
میلیارد پوند )198 میلیارد دالر( ســود 
اضافی کسب کنند.اروپا با جهش خیره 
کننده هزینه های انرژی به دلیل افزایش 
قیمت گاز پس از آغاز جنگ در اوکراین و 
تحریم های اروپایی علیه روسیه، مواجه 
شده اســت. این امر، سود بخش انرژی 
را مورد توجه قرار داده اســت زیرا دولت 
انگلیــس برای افزایش حمایت مالی که 
وعده داده بــود برای مصرف کنندگان 
در برابر این افزایش چشمگیر قیمت ها، 
انجام دهد، به شــدت تحت فشــار قرار 
دارد.بلومبرگ نیوز در گزارشی به تحلیل 
منتشر نشده خزانه داری انگلیس اشاره 
کرد که میزان سود اضافی که به عنوان 
اختالف بین ســود پیش بینی شــده و 
سودی که شرکتها بر اساس پیش بینی 
قیمتها پیش از حمله نظامی روســیه به 
اوکراین، انتظار داشــتند کسب کنند، 
تعریف می شــود.این تحلیل نشان داد 
حــدود 40 درصد ســود اضافی نصیب 
تولیدکننــدگان نیرو می شــود. با این 
حــال خزانــه داری انگلیــس، تحلیل 
مذکــور را تایید نکرد.یک ســخنگوی 
دولــت انگلیــس اعالم کــرد: دولت به 
شــکل روشنی خواســتار آن است که 
صنعــت نفت و گاز، ســود خود را برای 
پشــتیبانی از اقتصاد، اشتغال و امنیت 
انرژی انگلیس، مجددا ســرمایه گذاری 
کنــد. همچنین انتظــار می رود مالیات 
ســودهای انرژی که به تازگی از ســوی 
دولت انگلیس اعالم شــده اســت، پنج 
میلیارد پوند در سال نخست، جمع کند 
که در پرداخت 37 میلیارد پوند بســته 
حمایتی بــرای خانوارها کمک خواهد 
کرد.مالیــات ســودهای انرژی، مالیات 
بر درآمــد 25 درصدی تولیدکنندگان 
نفت و گاز در دریای شــمال اســت که 
در ماه مه اعالم شــد.بر اســاس گزارش 
رویترز، دولــت انگلیس آن زمان اعالم 
کرد در حال بررســی مالیات مشــابهی 

برای تولیدکنندگان برق است .

فقط تحریم ها مانع فعالیت 
نورد استریم می شود

ســخنگوی  پســکوف،  دیمیتــری 
کرملیــن، یک روز پیــش از تعطیلی 
برنامه ریــزی شــده خــط لوله گازی 
نــورد اســتریم 1 اظهار کرد که به جز 
مشــکالت فنی ناشــی از تحریم های 
غربــی، هیچ چیزی مانع صادرات گاز 
روســیه به اروپا از طریق این خط لوله 
نیست.شرکت دولتی گازپروم روسیه 
اعالم کرد که خط لوله نورد اســتریم 
به مدت ســه روز برای انجام تعمیرات 
واحد پمپ ایستگاه کمپرسور پرتووایا 
تعطیل خواهد شد.پســکوف در پاسخ 
بــه اینکه آیا ضمانتــی وجود دارد که 
گازپــروم، جریــان گاز از طریق نورد 
اســتریم 1 را پس از انجام تعمیرات از 
ســر گیرد؟ گفت: ضمانت هایی وجود 
دارد که جدا از مشــکالت فنی ناشــی 
از تحریم هــا، هیچ چیز مانع عرضه گاز 
نمی شود.قیمت گاز طبیعی در اروپا به 
دنبال کاهش عرضه از سوی روسیه، به 
باالترین حد همه زمان ها صعود کرده 
است. روسیه انتقال گاز از نورد استریم 
1 را با اشــاره به مشــکالت تجهیزات، 
بــه 20 درصد ظرفیــت این خط لوله 
کاهش داده است. اتحادیه اروپا توجیه 
روسیه که مشکالت توربین و تحریم ها، 
عامل کاهش انتقال گاز از این مســیر 
هســتند را رد کرده است.فرانسه پس 
از اینکه گازپروم اعالم کرد تحویل گاز 
به شرکت اِنژی که یکی از نیروگاه های 
اصلی فرانسه است را کاهش خواهد داد 
و آماده توقف جریان گاز از طریق نورد 
استریم 1 است، مسکو را متهم کرد از 
عرضه انرژی به عنوان یک سالح جنگی 
استفاده می کند.سخنگوی کرملین به 
خبرنگاران گفت: کشورهای اروپایی، 
کانــادا، آمریکا و انگلیس، تحریم هایی 
را علیه فدراسیون روسیه اعمال کردند 
که اجازه نمی دهد کارهای نگهداری و 
تعمیرات عادی انجام شود و همچنین 
اجازه ثبت قانونی بازگشــت قطعات و 

وسایل به محل فعالیت را نمی دهد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز خواستار شد

عبور از فصل سرد سال 
با هم فکری، کار گروهی و 

اقدام های نوآورانه
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران تأکید کرد 
کــه باید با هم فکری، کارگروهی منســجم و 
اقدام های نوآورانه برای تأمین پایدار گاز از فصل 
سرد سال عبور کنیم.مجید چگنی در نشست 
هم اندیشی بررســی مسائل و روند پیشرفت 
عملیات تعمیرات اساســی در پاالیشگاه های 
مجتمــع گاز پــارس جنوبــی کــه در محل 
ساختمان ســتاد این مجموعه برگزار شد، با 
بیان اینکه خدمتگزاری به مردم کشور توفیقی 
بسیار بزرگ است گفت: همه ما باید در سایه 
همدلی و کار گروهی در مسیر عزت، پیشرفت 
و توسعه همه جانبه گام برداریم و شرایط را به 
صورت شایسته مدیریت کنیم.وی به افتخارات 
شــرکت ملی گاز و طرح های اجرایی در هفته 
دولت اشــاره و تصریح کــرد: این افتخارهای 
بزرگ ماحصل تالش ها و اقدام های شایســته 
همه متخصصان و کارکنان در شــرکت های 
پاالیشــی و استانی  شــرکت ملی گاز است و 
امیدواریم این موفقیت ها تداوم داشــته باشد.
معاون وزیر نفت در امور گاز ادامه داد: مدیران 
پاالیشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی باید 
شرایط را مدیریت و به همه مسائل پاالیشگاهی 
اشرافیت و شناخت کامل داشته باشند و موارد 
را بــه صورت دقیق رصد و برنامه ریزی کنند؛ 
همچنین اولویت ها باید شناســایی شــوند 
و با هم اندیشــی، بهتریــن تصمیم ها گرفته 
شــود تا برای تولید پایدار گاز برنامه مطلوبی 
داشــته باشــیم.چگنی همچنین با اشاره به 
اهمیت و جایگاه  گاز در کشــور، تاکید کرد: با 
فرهنگ سازی و تبلیغات برنامه ریزی شده باید 
اهمیت و جایگاه ارزشــمند محصول گاز را در 
جامعه پیاده سازی کرد و مصرف این محصول 
مهــم در بخش های مختلف مدیریت شــود.
وی در پایان به توانمندی و جایگاه ارزشــمند 
متخصصــان و کارکنان مجتمــع گاز پارس 
جنوبی اشاره کرد و گفت: اکنون با اقدام های 
بسیار دقیق و حرکت جهادی شما متخصصان 
و کارکنــان مجتمع گاز پارس جنوبی بیش از 
73 درصد گاز مورد نیاز کشور تامین می شود و 
این عزت و اقتدار باید روز به روز شکوفاتر شود.

گیر   مدیرکل دفتر پایش فرا
سازمان محیط زیست:

کیفیت بنزین مشکلی ندارد
بــه مایع قابل احتراق که به عنوان ســوخت 
موتورهای دیزلی اســتفاده می شود، گازوئیل 
می گوینــد و معمــوال از تقطیر جز به جز نفت 
خام بدست می آید. گازوئیل به عنوان سوخت 
دیزل شناخته می شود. سوخت دیزلی نسبت 
به حجم مســاوی بنزین انرژی بیشتری طی 
احتــراق آزاد مــی کند. یکی از موضوعاتی که 
همواره مطرح بوده میزان گوگرد این سوخت 
و آالیندگــی آن اســت.هلنا کعبی مدیرکل 
دفتر پایش فراگیر ســازمان حفاظت محیط 
زیست با بیان اینکه سوخت گازوئیل به دلیل 
باال بودن میزان گوگرد نیاز به بررســی برای 
بهبود کیفیت دارد، اظهارکرد: ســنجش های 
دفتر پایش فراگیر ســازمان حفاظت محیط 
زیســت در دو حوزه جایگاه های درون شهری 
و بین راهی اســت. با توجــه به آلودگی هوای 
کالنشهرها و به استناد ضوابط و قوانین موجود، 
وزارت نفت مکلف به تامین سوخت با کیفیت 
اســتاندارد برای این جایگاه ها است. بر اساس 
نتایج ســنجش های انجام شده در فصل اول 
سال 1401 تنها 16 درصد از نمونه ها مطابق 
اســتاندارد بود و بقیه حــدود مجاز را رعایت 
نکرده اند.وی ادامه داد: بررسی ها نشان دهنده 
این اســت که در حــال حاضر کیفیت بنزین 
مشــکل خاصی ندارد ولی گازوئیل یا نفت گاز 
نیاز به اقدامات اصالحی بیشتری دارد. یکی از 
چالش های این بخش این است که به استناد 
قانــون هوای پاک باید حدود مجاز گوگرد در 
گازوییل بازنگری و به روز رســانی شــود و این 
وظیفه به ســازمان ملی استاندارد واگذار شده 
است ولی سازمان ملی استاندارد معتقد است 
بر اســاس ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام 
استاندارد، این امر باید توسط دستگاه اجرایی 
تخصصی - که وزارت نفت است - تدوین شود.
به گفته مدیرکل دفتر پایش فراگیر ســازمان 
حفاظت محیط زیســت، بر این اساس تدوین 
حدود مجاز گوگرد موجود در نفت گاز برعهده 
شــرکت ملی نفت ایران گذاشته شده است و 
این شرکت هم به دلیل اینکه کاهش و حذف 
گوگرد را در شرایط کنونی به دلیل نبود امکان 
تامین تجهیزات گوگردُزدا انجام پذیر نمی داند، 
تدوین این حدود مجاز را به تعویق انداخته است 
و اصرار دارد که مقدار حدود مجاز 50 پی پی ام 
موجود را به 10 هزار پی پی ام افزایش دهد تا 
هیچ بخشی از تولیدات گازوییل کشور، مغایر 
حدود مجاز نباشد.کعبی اضافه کرد: بر اساس 
مســتند ارایه شده از سوی شرکت ملی نفت 
این حدود مجاز مربوط به گازوئیل جایگاه های 
سوخت است و باید حدود مجاز برای گازوئیل 
مصرفی در سایر بخش ها نظیر صنعت افزایش 

یابد. 

صــف هــای طوالنی در پمپ بنزیــن های برخی از 
استانها بسیاری از مردم را یاد شب گرانی بنزین در 
دولت حسن روحانی می انداخت. بسیاری معتقدند 
که پازل گرانی بنزین کم کم در حال تکمیل شــدن 
است. بر اساس اعالم وزارت نفت سهمیه بنزین سه 
هزار تومانی را از 250 لیتر به 150 لیتر کاهش یافته 
اســت. عالوه بر این برخالف آنچه ادعا می شــود در 
بسیاری از استان ها خبری از کارت سوخت جایگاه 
داران نیست. هرچند که مسئولین دولت در ساعت 
های گذشــته اعالم کرده انــد که خبری از افزایش 
قیمت بنزین نیست و سهمیه بنزین یارانه ای تغییری 
نکــرده امــا بی اعتمادی مردم به این گفته ها، بازهم 
بســیاری از صاحبان خودرو را راهی پمپ بنزین ها 
کرد. تقاضا در برخی از پمپ بنزین ها به قدری باال 
رفته بود که جایگاه های ســوخت دیگر قادر به ارائه 

خدمت نبودند.
ایــن روزها مصرف باالی بنزیــن نقل محافل نفتی 
شده است. همین چند روز پیش بود که جواد اوجی 
وزیر نفت در حاشیه مراسم بهره برداری و کلنگ زنی 
طرح هــای گازرســانی در هفته دولت گفت که این 
روزها با توجه به مســافرت ها بعد از کرونا، باالترین 
حجم سفرها را شاهد هستیم که مصرف بنزین را تا 
130 میلیون لیتر در روز نیز باال برده است و این در 
حالی اســت که تولید بنزین در تمام پاالیشگاه های 
کشــور بین 102 تا 104 میلیون لیتر در روز اســت. 
اوجی با بیان اینکه برای تأمین بنزین مورد نیاز کشور 
به ســراغ ذخایر رفتیم، تأکید کرد: تالش می کنیم 
تا در یک ماه آینده که همچنان ســفرها زیاد اســت، 

مشکلی در تأمین بنزین کشور وجود نداشته باشد.
امــا اظهار نظرها راجع به رشــد مصرف بنزین تنها 
به مســئولین وزارت نفت محدود نمی شــود. سورنا 
ســتاری فر معاون علمــی و فناوری رییس جمهور 
هم گفته بود که مصرف بنزین در روزهای تاســوعا 
و عاشــورا به حدود 120 میلیون لیتر هم رســید که 
معادل مصرف یک روز کل اتحادیه اروپاســت.مانور 
مســئولین روی افزایش مصرف در شــرایطی اتفاق 
می افتد که گفته می شــد که دربرخی از روزهای 
تیر امسال تولید بنزین در کشور به زیر 80 میلیون 
لیتر رسیده است. البته جلیل ساالری معاون پخش 
و پاالیش در پاســخ به بــازار کاهش تولید بنزین را 
رد کرده و گفته بود که تولید بنزین مانند سال های 

گذشــته بوده و کاهش نداشته است  و درحال حاضر 
تولیــد روزانــه بیــن 94، 98، 100 و 104 میلیون 
لیتر اســت. درواقع تولید بر مبنای تعداد پاالیشگاه 
و تعمیر اساســی در نظر گرفته می شود و به تناسب 

این مسائل، نوسان در تولید وجود دارد.

مقصر اصلی مصرف باالی بنزین در ایران 
کیست؟

اما سوال اصلی این است که دلیل اصلی مصرف باالی 
بنزین در ایران چه کســانی هســتند؟ هاشم اورعی 
کارشناس انرژی در اینباره می گوید: در شرایطی که 
درهای واردات خودرو به کشور بسته شده و مردم در 
یک بازار کامال انحصاری مجبور به خرید خودروهای 

پر مصرف هستند، چطور می توان صحبت از کاهش 
مصرف بنزین کرد.به گفته او، در شرایطی که متوسط 
مصــرف بنزیــن در دنیا حــدود 4 لیتر به ازای 100 
کیلومتر پیمایش است، مصرف خودروهای ما حدود 
8.9 لیتر به ازای هر 100 کیلومتر گزارش شده است.

 تشکیل صف های طوالنی بنزین 
در هفته های گذشته

در روزها و هفته های گذشــته تصاویر و فیلم های 
متعددی از تشــکیل صف های طوالنی در شهرهای 
آذربایجان غربی، مازندران، خراسان و فارس منتشر 
شده بود. هر بار بهانه جدیدی برای این صف ها اعالم 
می شــود. در استان های شــمالی معموال افزایش 
تقاضای ناشــی از سفرهای تابســتانه دلیل کمبود 
اعالم می شد و در استانهای هم مرز با شرق قاچاق 
ســوخت عامل اصلی است. آخرین تصاویر این صف 
ها مربوط به شهر مهاباد بود. صف هایی که در نهایت 
خرابی تعدادی از نازل ها دلیل اصلی آن اعالم شد. 
در مازندران نیز برخی از پمپ بنزینها، نصف و نیمه 
به ارائه خدمات پرداخته اند.البته یک مســئول در 
پمــپ بنزینی در تهران در این باره گفت: تجهیزات 
پمپ بنزین ها در حال بومی ســازی اســت . اما این 
تجهیزات خیلی زود خراب می شود به عنوان مثال 
قطع کن ها نیاز به یک قطعه دارد که از وقتی ساخت 
ایرانــی ان آغاز شــده طــول عمر ان کمتر از 10 روز 
اســت و از انجایــی که نمونــه خارجی آن نیز نایاب 
شــده معوال قطع کن های نازل های پمپ بنزین ها 

دچار مشکل است ..

وزیر نفت با تاکید بر سرمایه گذاری در ساخت پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه در کشور گفت: ظرفیت 
پاالیشی در کشور باید افزایش یابد.جواد اوجی در تشریح سرمایه گذاری در پتروپاالیشگاه ها و 
مشــارکت مردم در آنها با بیان اینکه یکی از بحث های کلیدی این دولت و وزارت نفت ســاخت 
پتروپاالیشــگاه اســت، اظهار کرد: ظرفیت پاالیشــی در کشور  باید افزایش پیدا کند و برای آن، 
راهی جز احداث پتروپاالیشــگاه نیســت.وی مزیت احداث پتروپاالیشــگاه را افزون بر تأمین 
سوخت کشور، فراهم آوردن خوراک پتروشیمی ها بیان کرد و گفت: برخی از پتروشیمی ها در 
سال گذشته با کمبود خوراک مواجه بودند.وزیر نفت با اشاره به برنامه دولت برای ساخت یک 

پتروپاالیشــگاه با ظرفیت پاالیش روزانه 300 هزار بشــکه  نفت )شــهید قاسم سلیمانی( و بیان 
اینکه در بودجه ســال 1401 این مهم آمده اســت، افزود: این پتروپاالیشــگاه در کنار پاالیشگاه 
ســتاره خلیج فارس قرار دارد و زمین آن هم تعیین تکلیف شــده اســت.اوجی ساخت پاالیشگاه 
نفت خام ســنگین و فوق ســنگین مروارید مکران با ظرفیت تولید روزانه 300 هزار بشــکه نفت 
از ســوی گروه اقتصادی مفید را یادآور شــد و تصریح کرد: مجوز ســاخت تعدادی پاالیشــگاه و 
پتروپاالیشــگاه با خوراک نفت خام و میعانات گازی هم صادر شــد که تالش کردیم چالش ها و 

مشکالت آنها را برطرف کنیم.

کید کرد: وزیر نفت تا

کشور لزوم افزایش ظرفیت پاالیشی در 

خبر  ویژه

مدیرکل اسبق امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت:

گاز ایران و ونزوئال است چشم اروپا به نفت و 
مدیرکل اســبق امور خزر و آســیای میانه وزارت نفت گفت: چنانچه 
اروپا به خواسته ونزوئال پاسخ مثبت ندهد، با توجه به اینکه دورنمای 
بازگشــت ایران به بازارهای رســمی انرژی اروپای شمالی خوش بینانه 
نیســت، مردم اروپا زمستان ســختی را باید بگذرانند.محمود خاقانی  
دربــاره اوضــاع کمبــود انرژی در اروپا و امکان تامین انرژی از ســوی 
صادرکنندگان نفت و گاز اظهار داشت: اروپائی ها پیش بینی می کنند 
اگر سرمای زمستان امسال مثل گرمای تابستان امسال باشد با کمبود 
انرژی و گرانی انرژی بیش از قبل مواجه باشــند. درحال حاضر حدود 
80 درصد واردات گاز اروپا از روســیه کاهش یافته اســت. اروپا ســعی 

دارد که آمریکا را متقاعد کند و از ایران و ونزوئال برای جبران کسری 
واردات گاز طبیعی و نفت خام از روســیه بهره برداری کند.وی ادامه 
داد: اروپــا می دانــد در کوتاه مــدت امکان واردات گاز از ایران را ندارد، 
بخصوص اینکه ایران برای مصرف داخلی نیز با کســری تامین امنیت 
گاز طبیعی دست به گریبان است. از سوی دیگر گازپروم با توافقی که 
اخیرا با وزارت نفت ایران کرده است به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بر 
صنعت نفت و گاز ایران تسلط ویژه ای خواهد داشت. درارتباط با واردات 
نفت خام از ایران نیز اروپا نمی تواند امید چندانی داشــته باشــد، زیرا  
بیشترین حجم نفت خام ایران توسط کاسبان تحریم به مقصد چین 

پیش فروش شــده است.این کارشناس بین الملل حوزه انرژی تصریح 
کرد: در این بین ونزوئال بطور پنهان با آمریکا به توافق رســید که به 
اروپا نفت خام صادر کند. رئیس دولت ونزوئال در سفری که به تهران 
داشت مقامات ایرانی را از توافق ونزوئال و آمریکا مطلع کرده بود. پس 
از مدتــی اویل پرایــس در خبــری عنوان کرد که دولت ونزوئال به اروپا 
اطالع داده اســت که قصد دارد صادرات نفت خام به اروپا را به حالت 
تعلیق درآورد.وی ادامه داد: صادرات نفت خام ونزوئال به اروپا درواقع 
بــه نفــع اروپــا بود و نه ونزوئال. به این معنی که اروپائی ها نفت خام این 
کشور را به ازای طلب هائی که از ونزوئال داشتند دریافت می کردند .

با وجود کاهش اعتبار سهمیه بنزین 3000 تومانی؛

 سهمیه 60 لیتری بنزین 1500 تومانی 
همچنان پابرجاست

مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 
هــای نفتی گفــت: کاهش 100 لیتــری اعتبار 
کارت های ســوخت 3000 تومانی، هیچ تاثیری 
بر مقدار سهمیه اصلی خودروهای شخصی ندارد.
جلیل ســاالری اظهار داشــت: در حال حاضر 19 
میلیون خودروی ســواری در کشور داریم که این 
خودروها دارای یک ســهمیه 60 لیتری با قیمت 
هزار و 500 تومان هستند که قابلیت ذخیره سازی 

تا 9 ماه را دارد.
وی افزود: در کنار این ســهمیه اصلی، یک اعتبار 
ســوخت هم برای کارت های خودروهای شخصی 
ایجــاد کرده ایــم که بین مردم به همان بنزین آزاد 
و یا 3 هزار تومانی مشــهور اســت با ظرفیت 250 
لیتر که در صورت اســتفاده نشــدن، این اعتبار از 
بین می رود.ســاالری ادامه داد: از ســال 1386 که 
ما نظام سهمیه بندی سوخت را اجرا کرده ایم این 
اعتبار متفاوت بوده و بسته به شرایط موجود تغییر 
کرده است. مثالً در یک سال هایی 500 لیتر بوده 
و در سال هایی هم 300 لیتر و حاال با پایش سامانه 

هوشــمند ســوخت و داده هایی که ما جمع آوری 
کرده ایم به این نتیجه رسیده ایم که ظرفیت اعتبار 
بنزین با نرخ آزاد و 3 هزارتومانی را به 150 لیتر برای 
هر کارت سوخت خودروی شخصی کاهش دهیم.
وی تاکید کرد: مردم توجه داشته باشند این اتفاق 
در حالی انجام شــده است که در تمام جایگاه های 
سوخت کشور، کارت جایگاه دار هم وجود دارد.وی 
در ادامه خاطرنشان کرد: اگر مقدر مصرف بنزین در 
زمان پیک را حدود 105 میلیون لیتر در نظر بگیریم، 
حدود 54 میلیون لیتر بنزین با سهمیه اول یعنی 
همان بنزین یک هزار و 500 تومانی مصرف می شود 
و حدود 51 میلیون لیتر با نرخ دوم و آزاد یعنی همان 
بنزین 3 هزار تومانی مصرف می شود.سالری ادامه 
داد: مهم ترین دالیل این کاهش 100 لیتری از اعتبار 
کارهای ســوخت، مهاجرت کارت های سوخت به 
مناطق مرزی است به طوری که در همان لحظات 
ابتدایی که سهمیه هر ماه کارت های سوخت شارژ 
می شود، ظرف مدت یک هفته تمام اعتبار سوخت 

کارت ها در مناطق مرزی تخلیه می شود.

عضو انجمن صنفی صنعت سی ان جی خبر داد؛

 همکاری ایران 
برای توسعه صنعت سی ان جی در نیجریه

عضو انجمن صنفی صنعت سی ان جی گفت: 
بــا مذاکــرات صورت گرفته با نیجریه و پس از 
انجام شش ماه مطالعه مقرر شده تا ایران 500 
جایــگاه دختر، 40 جایگاه مــادر، 70 کارگاه 
تبدیــل در این کشــور احداث کند. همچنین 
یک میلیون خودرو بنزینی به خودروی ســی 
ان جی تبدیل خواهد شــد.محمود قاســمی با 
بیــان  این که بــرای انجام این فرایند نیازمند 
استفاده از تمام ظرفیت های موجود در کشور 
هستیم اظهار کرد: اجرای  این طرح به صورت 
سی ان جی و یا ال سی ان جی در مرحله انعقاد 
قرار داد مشخص خواهد شد و آن طور که مقرر 
شده اجرای این طرح در طول هفت سال به ثمر 
می رسد.وی با بیان این که کشور نیجریه بازار 
خوبی برای ایران اســت چراکه سرمایه زیادی 
دارد و به دنبال جذب دانش فنی در این حوزه 
است گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته 
انجــام ایــن کار حدود دو و نیم میلیارد دالر به 
دنبال خواهد داشت و امیدواریم که این اتفاق 

رقــم بخــورد و به صــورت یکپارچه و توانمند 
بتوانیم از ظرفیت شرکت های ایرانی استفاده 
کنیم.عضو انجمن صنفی صنعت سی ان جی، 
با تاکید بر این که حدود 3 سال بود که با طرف 
نیجریه ای در زمینه های مختلف به خصوص 
ســی ان جی وارد مذاکره شــدیم و در نهایت با 
توجه به رفت و آمدهایی که داشتیم، پیشنهاد 
دادیم تا از ظرفیت های ســی ان جی موجود 
در ایران در این کشور استفاده شود. درنهایت 
نیز نیجریه، ایران را از نظر فنی و مهندسی در 
حوزه ی ســی ان جی در ســطح باالیی دید و 
این همکاری آغاز شــد.وی ادامه داد: نیجریه 
یک کشور با ظرفیت و قابلیت های زیادی است 
که ایران می تواند از این ظرفیت ها اســتفاده 
کند. البته از زمان تاســیس جمهوری اسالمی 
تاکنــون نیــز تداوم رابطه این دو کشــور جزو 
دغدغــه مقامات بوده امــا در هیچ دوران این 
ارتباط قطع نشــد و اکنون نیز در تالشــیم تا 

این ارتباط را مستحکم تر کنیم.
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5بانک و بیمه

اهدای نشان عالی جشنواره 
 روابط عمومی 

 به مرکز اطالع رسانی 
شهرداری مشهد

مشهد / سمیرا رحمتی
نشــان عالی دومین جشــنواره روابط 
عمومــی و مســئولیت اجتماعــی، به 
پاس فعالیت های دبیرخانه پیوســت 
رســانه ای به عنوان نخستین دبیرخانه 
فعال در شــهرداری های کشور به مرکز 
اطالع رسانی و امور بین الملل شهرداری 
مشهد اهدا شد.دومین دوره جشنواره 
روابط عمومی و مســئولیت اجتماعی 
با حضــور روابط عمومی ســازمان ها 
و نهادهــا، وزارتخانه ها و شــرکت های 
پیشــرو در زمینه مسئولیت اجتماعی 
در مرکــز همایش های بین المللی صدا 
و ســیما برگزار شد.دبیرخانه پیوست 
رســانه ای از سال گذشته در شهرداری 
مشــهد راه اندازی شــده اســت. این 
دبیرخانه برای مسئوالن و کارشناسان 
روابط عمومی در سازمان ها، معاونت ها 
و مناطــق شــهرداری مشــهد دوره 
آموزشــی پیوست نویســی برگزار و با 
تشکیل جلســات کارشناسی عالوه بر 
آسیب شناســی و فرصت کاوی در این 
زمینه برای شــهرداری مشــهد، پروژه 
پیوست نگاری را برای برخی پروژه های 
شهری را آغاز کرده است.گفتنی است 
در این مراسم پس از سخنرانی هوشمند 
ســفیدی دبیر جشنواره و رئیس خانه 
روابــط عمومــی ایران، پیام تســکو 
ســوقی هارا رئیس انجمن بین المللی 
روابط عمومی قرائت شــد و پس از آن 
پروفســور وی آن ویــزر رئیس انجمن 
بین المللی مسئولیت اجتماعی صنفی 

سخنرانی کرد.

مدیر کل گمرکات استان اصفهان:

درآمد گمرکات استان اصفهان 
74 درصد رشد داشته است

اصفهــان / گــروه اســتان هــا:  رســول 
کوهســتانی، مدیرکل گمرکات اســتان 
اصفهــان در نشســت خبــری با اصحاب 
رســانه به مناســبت هفته دولت با اشاره 
به کشــورهای هدف صــادرات از طریق 
گمرکات اصفهان، گفت : 5 کشــور عراق 
بــا 207 میلیون دالر، پاکســتان با 104 
میلیــون دالر، ترکیــه با 45 میلیون دالر، 
افغانســتان 30 میلیون دالر و ارمنستان 
26 میلیون دالر کشــورهایی هستند که 
بیشترین صادرات به آنها ارسال شده است.
وی در ادامــه تصریح کــرد: صادرات این 
5 ماهه در 5 گمرک مهم ما انجام شــده 
که ســهم گمرک اصفهان به ارزش 329 
میلیون دالر با ســهم 60 درصد،  گمرک 
کاشــان ارزش 134 میلیون دالر با سهم 
25درصــد، گمرک ذوب آهن با ارزش 60 
میلیون دالر با ســهم 11 درصد، گمرک 
فــوالد مبارکه با ارزش 21 میلیون دالر با 
ســهم 4 درصد و گمرک فرودگاه با ارزش 
2 میلیــون دالر با ســهم 0.5 درصد بوده 
اســت. وی افزود: ورودی امانات پســتی 
تعداد 232 ورودی و ارزش یک میلیارد و 
530 میلیون ریال رشد و خروجی امانات 
پستی 1905 و ارزش 44 میلیارد و 135 
میلیون ریال بوده است. مدیرکل گمرکات 
اســتان اصفهان با بیــان درآمد گمرکات 
استان اصفهان در یکساله دولت سیزدهم، 
گفــت: درآمد 1400 میلیارد تومان بوده 
که در مقایســه با مدت مشــابه 74 درصد 
رشــد داشــته و در مبارزه با قاچاق کاال در 
5 ماه ابتدای امســال 811 فقره به ارزش 
1276 میلیارد ریال 7 درصد کاهش داشته 
اســت. وی ادامه داد: اهم دســتاوردهای 
گمرکات اســتان اصفهان در یک ســاله 
دولت ســیزدهم تصویب بسته حمایت از 
تولید، صادرات و فعاالن اقتصادی، افتتاح 
ساختمان جدید گمرک اختصاصی ذوب 
آهن، تکمیل پروژه محوطه سازی گمرک 
اصفهان و افتتاح ساختمان یگان حفاظت، 
استقرار شرکت انبارهای عمومی و خدمات 
گمرکــی ایران در گمرک اصفهان، افتتاح 
ســالن چند منظوره، اقد بهره از ترمینال 
کانتینــری در هفته دولت،  تکمیل پروژه 
محوطه ســازی گمرک اصفهان، گمرک 
تخصصی منســوجات، تخصصی صنایع 

دستی، تخصصی نمایشگاه است.

اردبیل / گروه استان ها: در دومین روز از هفته دولت، افتتاح پروژه 
های بهداشــتی درمانی دانشــگاه با بهره برداری از مرکز خدمات 
جامع ســالمت روســتایی خلیل آباد آغاز شــد.افتتاح پروژه های 
بهداشــتی درمانی دانشــگاه علوم پزشکی اردبیل در هفته دولت 
آغاز شــد.در آیین افتتاح این پروژه که با حضور حجت االســالم 
ســید کاظم موســوی نماینده مجلس، فرماندار اردبیل، جمعی از 
مســئولین استانی و شهرســتانی و اهالی منطقه برگزار شد دکتر 
علی محمدیان، رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: زمین 
این پروژه با مســاحت 1200 مترمربع توسط اهالی محترم روستا 
اهدا شده است که از سال 1396 عملیات اجرایی آن آغاز شده بود 
و بالغ بر 25 میلیارد ریال برای ســاخت و تجهیز این مرکز هزینه 
شــده اســت.دکتر محمدیان افزود: در این مرکز خدمات پزشکی، 

مامایی، پرســتاری و خدمات دارویی برای 5043 نفر ارائه خواهد 
شــد و این مرکز تعداد چهار خانه بهداشــت)خلیل آباد، ایوریق، 
کریق و بیله درق ( را تحت پوشش قرار خواهد داد.رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی اردبیل با اشاره به اینکه در هفته دولت امسال پروژه 
هــای بهداشــتی و درمانی با اعتبــاری بالغ بر 80 میلیارد ریال در 

اســتان افتتاح خواهد شــد، گفت: در روزهای آتی هم پروژه های 
مهمی در بیمارســتان امام خمینی )ره( اردبیل افتتاح خواهد شد 
که شامل راه اندازی دستگاه سی تی اسکن دوم، افزایش ظرفیت 
تخت های اورژانس قدیم، راه اندازی بخش تصویربرداری مداخله 
ای برای اولین بار در استان، رختشویخانه تروما و راه اندازی دستگاه 
آنژیوگرافــی دوم در این بیمارســتان خواهد بود.دکتر محمدیان 
ادامه داد: در شهرســتان ها هم افتتاح ســاختمان فوریت پزشکی 
سقرلو نیر، کلنگ زنی درمانگاه تخصصی مرکز جامع سالمت نیر، 
کلنگ زنی مرکز فوریت پزشــکی 115 کورائیم، کلنگ زنی مرکز 
خدمات جامع سالمت شهری روستایی شهید باکری و کلنگ زنی 
پایگاه سالمت شهرک ولیعصر شهرستان گرمی از پروژه های مهم 

دانشگاه در هفته دولت امسال است.

کردســتان / گروه اســتان ها:  طی 
مراسمی با حضور استاندار کردستان، 
فرمانــدار ســنندج ، مســئولین و 
مدیــران پخش منطقه  کردســتان، 
و دیگر مدیران شهرســتانی جایگاه 
اختصاصــی عرضه فــرآورده های 
نفتی خواجه ای  شهرســتان سنندج 
به بهره برداری رســید. مدیر منطقه 
 ضمــن تبریک هفته دولــت و ارائه 
گزارشــی از عملکرد و خدمات انجام 
شــده در گستره عملیاتی  شهرستان 
سنندج از همکاری و تعامل مسولین 
شهرستانی با پخش منطقه کردستان 
تشــکر و  قدردانــی کرد. جهانبخش 

نوکانی در مراسم بهره برداری از این 
جایگاه گفت: جایگاه عرضه فرآورده 
های نفتــی  خواجه ای در زمینی به 
مســاحت 1500 متــر مربــع با دارا 
بــودن 3 مخزن بــه ظرفیت ذخیره 
 ســازی135 هزار لیتر بنزین احداث 
شــده است . وی با اشاره به هزینه ده 
میلیارد تومانی برای ســاخت جایگاه 
افزود: این جایگاه دارای ســه  سکوی 
عرضه بنزین با شــش تلمبه 2 نازله 
وجمعــا دارای 12 نــازل می باشــد 
 .نوکانی سپس با اشاره به فعال بودن 
20 بــاب جایگاه عرضه با 187 نازل 
عرضه سوخت در  سطح  ناحیه سنندج 

افزود : این جایگاه بر اســاس آخرین 
اســتانداردهای زیســت محیطــی 

شــرکت  ملی پخش فــرآورده های 
نفتی ایران و ســازمان محیط زیست 

احداث شــده و زمینه اشتغالزایی 8 
 نفر را فراهم کرده است.مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
کردستان تحقق حقوق شهروندی و 
ارائه  خدمات مطلوب به شــهروندان 
را از رســالت های اصلی این شرکت 
عنوان و افزود: احداث  مجاری عرضه 
در نقــاط مختلف جهت دسترســی 
آســان و سریع شهروندان به فرآورده 
های نفتی  نیز در همین راستا صورت 
می پذیرد. شــایان ذکر است با افتتاح 
این جایگاه شمار جایگاه های عرضه 
فرآورده های نفتی منطقه  کردستان 

به 87 باب افزایش یافت.

طی مراسمی؛

از جایگاه اختصاصی عرضه فرآورده های نفتی خواجه ای سنندج بهره برداری شد

در هفته دولت محقق شد؛

افتتاح پروژه های بهداشتی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 

5  رونق تعاون
محصول اعتباری بانک توسعه 

تعاون ویژه تعاونگران
 رونق تعاون به عنوان یکی 
از خدمــات و محصوالت 
اعتبــاری ویژه تعاونگران 
در شــبکه شــعب بانک 
توســعه تعاون در سراسر 

کشور ارائه می گردد.
طرح رونق تعاون با هدف حمایت از گسترش 
و تقویت بخش تعاون و تعاونگران و نیز رونق 
بخشــیدن به فعالیت های اقتصادی تولیدی 
و غیرتولیــدی تعــاون از طریــق پرداخت 
تســهیالت اعتباری به جامعــه هدف برای 
ســه گروه تعاونی های تولیدی، تعاونی های 
غیرتولیدی و اعضاء و مشــتریان تعاونی های 
مصرفــی و تولیدی طراحی و اجرایی شــده 

است.
ایــن طرح طی دو ســال اخیر در بانک به اجرا 
درآمده اســت و در دوره کنونی نیز نســخه ای 
بــا رویکرد ایجاد انگیــزه در میان تعاونگران و 
با افزایش جذابیت های طرح به شــبکه شــعب 

بانک ابالغ گردیده است.
اولیــن گروه مد نظر طرح، تعاونی های تولیدی 
هســتند که این تعاونی ها متناســب با گردش 
مالــی نــزد بانک توســعه تعــاون از اولویت 
برخــورداری از تســهیالتی با نــرخ 10 تا 14 
درصــد بهره منــد می گردند. دوره بازپرداخت 
برای تسهیالت مذکور حداکثر 48 ماه با فاصله 

اقساط ماهیانه است.
دومیــن گروه مــورد نظر طــرح، تعاونی های 
غیرتولیدی هســتند که شــامل تعاونی های 
مصرفی و ســایر تعاونی ها می باشند، تسهیالت 
پرداختــی بــه این تعاونی ها نیز بســته به نوع 
تســهیالت قابــل بازپرداخــت در مدت 12 تا 
48 ماه درنظرگرفته شــده اســت و متقاضیان 
می توانند برحســب گردش مالی ایجاد شده از 
تســهیالت با نرخ 12 درصد تا 16 درصد بهره 
مند گردند. متقاضیان می توانند براساس نیاز و 
توانایی مالی خود یکی از گزینه های پیشنهادی 
طــرح را انتخاب و تســهیالت خود را در قالب 
عقود مشــارکتی مضاربه یــا مبادله ای مرابحه 

دریافت نمایند.
ســومین گروه برخــوردار از طرح رونق تعاون، 
اعضاء و مشــتریان تعاونی های مصرف و تولید 

می باشند.

اخبار

سرپرست شعبه بنیاد مسکن 
تعیین شد

 با پیشنهاد سرپرست 
امور شعب،  مدیریت 
و  فــروش  شــبکه 
بازاریابــی و تصویب 
مدیرعامــل، احمــد 
مالکی به عنوان سرپرست جدید شعبه بنیاد 

مسکن منصوب و مشغول به فعالیت شد.
در مراســمی بــا حضور رحمت خســروی 
سرپرســت مدیریت امور شــعب، شــبکه 
فروش و بازاریابی حکم سرپرســتی شعبه 

بنیاد مسکن به احمد مالکی ارائه گردید.
رحمت خســروی در مراسم معارفه احمد 
مالکــی ابراز امیدواری کرد که سرپرســت 
جدیــد به اتفاق همکاران و شــبکه فروش 
متبوع بتواند تعامالت با بدنه بنیاد مســکن 
انقالب اسالمی را تقویت و با فعالیت پُررنگ 
تر مســیر دســتیابی به اهداف شــرکت را 
هموارتر سازد و در راستای افزایش پورتفوی 
گام های ارزنده ای بردارد و منشاء خدمات 

مطلوب برای بیمه گذاران باشد.
وی گفــت بایــد بتوانیم با بهــره گیری از 
ظرفیت های شرکت و توانمندی همکاران 
ســاعی و شبکه فروش تعامالت با نهادهای 
جامعــه و مجموعــه های مرتبط را افزایش 
و برنامــه های راهبردی و تکلیفی را به نحو 
احســن انجام دهیم تا در کنار گســترش 
فرهنــگ بیمه و ایجــاد اطمینان و امنیت 
بــرای فعالیت های اقتصادی؛ درآمدزایی و 
ســودآوری برای مجموعه نیز داشته باشیم 
و موجبات رشــد و اعتــالی بیمه میهن را 

فراهم سازیم.
سرپرســت جدید شــعبه بنیاد مسکن نیز 
ابــراز امیدواری کــرد با همدلی و همکاری 
کارکنان و شــبکه فــروش متبوع بتواند با 
عملکــرد مطلوب، اهداف مجموعه را تحقق 

بخشد..

تالش ما ایجاد فضایی امن جهت ارائه خدمات به مشتریان است
به منظور نظارت مســتمر بر فعالیت مدیریت های مناطق و شــعب 
استان های بانک ایران زمین و همچنین ایجاد فضایی صمیمی بین 
مدیریت و روسای حوزه حراست بانک با کارکنان مناطق، بازدیدهای 
استانی مدیریت امور حراست در برنامه کاری این مدیریت قرار گرفت.
بر همین اساس علیرضا یارقلی مشاور مدیرعامل و مدیر امور حراست 
به همراه علی فتاحی مدیر امور توســعه ســرمایه انســانی و محمد 
حســینی کنارویی مدیر امور شــعب اســتان های بانک با همکاران 
شــعب اســتان البرز دیدار کردند.برگزاری همایش الزامات حراست 
در بانک با محوریت تشریح اقدامات و مالحضات حراست در سازمان 
از دیگر اقدامات مدیریت امور حراســت در این ســفر بود.یارقلی در 
این جلســه وظیفه حراســت را پیشــگیری از وقوع حادثه و ایجاد 
همفکــری بــا همکاران و مراقبــت از آنان اعالم کرد و گفت: یکی از 
اهداف مدیریت حراست در استان ها، آشنایی با همکاران است که 
این شناخت باعث کشف استعدادها و ظرفیت های استان و آشنایی 
با افراد متعهد و مســتعد در بانک خواهد شــد.مدیر امور حراســت 
افزود: همه ما در تالش هســتیم تا در فضایی امن خدمات بانک را 
ارائه دهیم و مشــتریان با خیال آســوده بتوانند از این ســرویس ها و 
خدمات استفاده کنند.یارقلی ضمن تشریح بخش مختلف مدیریت 
امور حراست در بانک، خاطرنشان کرد: مجموعه حراست در سه حوزه 
حفاظت و انتظامات، حفاظت کارکنان و حفاظت فناوری اطالعات 
تمامی توان خود را به کار گرفته اســت تا از اموال بانک و ســرمایه 

مشتریان و امنیت کارکنان حراست و حفاظت کند.در ادامه فتاحی 
حراست بانک ایران زمین را مصداق بارز صیانت کردن، پاسداشتن 
و حمایت از همکاران در مقابل نامالیمات دانست و گفت: همه تالش 
و هدف مدیریت حراســت در جهت حمایت و ارتقا ســالمت فکری 
و معنوی و مادی همکاران اســت.مدیر امور توســعه سرمایه انسانی 
افزود: ما مدیران ســعی می کنیم از شــما همکاران به عنوان سرمایه 
های ارزشمند بانک حمایت و حفاظت کنیم و برای آرامش و امنیت 
فکری و روحی و روانی شــما متناســب با شرایط بانک تالش کنیم.

در این جلسه حسینی کنارویی رسالت اصلی حراست را پشتیبانی 
و مراقبت از مهمترین دارایی ســازمان یعنی نیروی انســانی آن بیان 

کرد و گفت: افرادی که در این حوزه مســئولیت دارند واقعا دلســوز 
هســتند و بیشــتر به دنبال پیشگیری هستند تا پیگیری مشکالتی 
که در ســازمان ایجاد می شــود.مدیر امور شــعب استان ها افزود: ما 
به عنوان بانکدار وظیفه داریم هوشــیار باشــیم و با آگاهی کامل از 
بخشــنامه ها و دســتورالعمل ها در جهت انجام امور بانکی مشتریان 
همکاری و همراهی داشــته باشیم.محمد رسول خوشنام سرپرست 
شــعب اســتان در این همایش ضمن ارائه اطالعات جمع از عملکرد 
استان در سال های اخیر، گفت: همکاران شاغل در بانک ایران زمین 
احترام به یکدیگر، به مشتری و مشتری مداری را سرلوحه کار خود 
قرار دادند و تمام تالش خود در جهت ارائه خدمات با کیفیت به کار 
گرفتند تا رضایت مشتری را جلب کنند.سردار عباسعلی محمدیان 
فرمانده نیروی انتظامی استان البرز به همراه مقامات نظامی استان 
و رضا جعفری مدیرکل امور اقتصادی اســتان البرز از مهمانان ویژه 
این مراســم بودند.ســردار محمدیان در این همایش موضوع امنیت 
در جامعــه را یکــی از ضروریــت ها بیان کرد و گفت: امنیت به اندازه 
سالمتی دارای اهمیت است و همه ما باید در حفظ آن هم در حوزه 
اجتماعی و شما به عنوان بانکدار در جهت حفظ امنیت دارایی مردم 
که به شما امانت داده شده است کوشا باشیم.در ادامه جعفری مطالبی 
را در خصوص حفاظت گفتار و موضوع جعل اسناد بیان کرد و گفت: 
ما امانت دار مردم هستیم و باید با حفاظت گفتار و صرفه جویی در 

کلمات، حافظ سرمایه مشتریان باشیم.

اخبار

مدیر امور اعتبارات بانک شــهر با تاکید بر اینکه پرداخت تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج مطابق با دســتورالعمل ابالغی بانک مرکزی و 
مصوبات داخلی بانک به صورت مســتمر به متقاضیان پرداخت می 
شــود، گفت: از ابتدای ســال جاری تا پایان مرداد ماه، بیش از 550 
میلیارد ریال تســهیالت قرض الحســنه ازدواج از سوی شعب بانک 

شهر پرداخت شده است.
مجید کاظمی افزود: بانک شــهر در راســتای ایفای مسئولیت های 
اجتماعــی و کمــک بــه جوانان برای تامین منابع مــورد نیاز در امر 
ازدواج توانسته با اعتبارسنجی دقیق متقاضیان، مدت زمان پرداخت 

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را بسیار کوتاه تر کند.
وی افزود: در حال حاضر نیز تامین اعتبار الزم برای پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج در بانک شهر فراهم شده و تمامی متقاضیان در 

صف انتظار می توانند با مراجعه به شعب این بانک؛ اقدام به تشکیل 
پرونده کنند تا هرچه سریعتر مقدمات پرداخت آن انجام شود.

کاظمی با تاکید بر اینکه شعب بانک شهر همواره کارنامه قابل قبولی 
در جهــت تامیــن منابع مورد نیــاز جوانان برای امر مبارک ازدواج از 
خود بر جا گذاشــته اند، تصریح کرد: همچنین از ابتدای خرداد ماه 
تا پایان تیرماه در حدود 350 میلیارد ریال تســهیالت قرض الحسنه 

ازدواج پرداخت کرده ایم.
مدیر امور اعتبارات بانک شــهر با بیان اینکه شــعب این بانک نیز در 
پرداخت سایر تسهیالت همانند: اشتغال، کمک به واحدهای تولیدی، 
ودیعه مسکن، پروژه های شهری و … نیز رشد چشمگیری داشته اند، 
تاکیــد کــرد: طی ماه های اخیر 127 میلیارد ریال وام فرزند آوری و 
113 میلیارد ریال وام ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت کرده ایم.

پرداخت بیش از 550 میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج از سوی بانک شهر

خبر  ویژه

استانها

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

وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول  1401/04/26هیــات  140160318021000515مــورخ  شــماره  رای  برابــر 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه 
زنــد حجــت بــه شــماره شناســنامه 2580152768  صــادره رشــت در  و بامعــارض متقاضــی آقــای فــرزاد احمدپــور فر
ششــدانگ یکبابخانــه ومحوطــه بــه مســاحت 250 مترمربــع پــاک 170 مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 76 فرعــی از 17 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه  اصلــی واقــع در قریــه آجــی بوزایــه خریــداری از مالــک رســمی خانــم ســکینه آرون جورشــری محــر
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 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 
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی قضائ

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/05/26 چهارشــنبه ونوبــت دوم:1401/06/10 پنجشــنبه
کوچصفهان ک  نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامال

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

وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول  1401/04/25هیــات  140160318021000504مــورخ  شــماره  رای  برابــر 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه 
زنــد حجــت بــه شــماره شناســنامه 2580152768  صــادره رشــت در  و بامعــارض متقاضــی آقــای فــرزاد احمدپــور فر
ششــدانگ یکبابخانــه ومحوطــه بــه مســاحت 256.15 مترمربــع پــاک 169 مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 76 فرعــی از 17 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه  اصلــی واقــع در قریــه آجــی بوزایــه خریــداری از مالــک رســمی خانــم ســکینه آرون جورشــری محــر
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 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 
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی قضائ

ــنبه ــت دوم:1401/06/10 پنجش ــنبه ونوب ــت اول :1401/05/26 چهارش ــار نوب ــد.تاریخ انتش ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی
کوچصفهان ک  نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس 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



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

4 صفر  1444   1 سپتامبر 2022 پنجشنبه 10 شهریور 1401  شماره پیاپی 2189

گرامیداشت هفته دولت؛ به مناسبت 

مناطق نفت خیز شاخِص درجه یك استانداردهای کاال را از وزارت صمت کسب کرد
خوزستان / گروه استان ها: مدیر تدارکات و امور کاال شرکت ملی مناطق نفت 
خیز جنوب گفت: به لطف خداوند پس  از گذشت چهل و سه سال از انقالب 
اسالمی برای اولین بار مناطق نفت خیز جنوب در سال 1401  شاخِص درجه 
یک استانداردهای کاال را از وزارت صمت دریافت کرد و از این جهت جزو 8 
شرکت دارنده این عنوان در کشور شدیم و این شاخص 18 امتیاز ویژه را به 
مناطق نفت خیز ارائه داده است.یوسف مزرعه فرد ضمن گرامیداشت هفته 
دولت با تشریح مهمترین اقدامات این مدیریت بیان داشت: با این شاخص 
مناطق نفت خیز جنوب می تواند در مجموعه تأسیسات خود انبار مربوط به 
کاالی بازرگانــی خارجــی را احداث کند و کاالهای ما به صورت وی.آی.پی و 
خارج از نوبت قابل ترخیص است و نیازی به توقف کاالهای خارجی در گمرک 
برای ترخیص نمی باشد و از این پس هزینه ای بابت انبارداری و مالیات در 
گمرک پرداخت نمی شود. همچنین در بحث متروکه شدن کاالها امتیاز ویژه 
داریم و اگر در مهلت مقرر کاالی ما ترخیص نشد کاالها مصادره نمی شود و با 
توجه به نیاز مصرف پروژه ها و واحدهای عملیاتی و تکمیل حلقه راه اندازی، 
کاالی خریداری شده سریع تر تامین می شود و این خود بزرگ ترین امتیاز 
است.مدیر تدارکات و امور کاال شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: 
از زمان قبول مسئولیت، تالش اینجانب بر این بود که همگام و همراستا با 
منویات مقام معظم رهبری و دولت سیزدهم، فرآیندهای موجود در سازمان  
را بررسی کنیم و نقاط قوت  و ضعف را شناسایی کنیم تا بتوانیم نقاط قوت را 
حفظ و نقاط ضعف را که خیلی هم بی شمار بود برطرف کنیم و در راستای 
تحقق اهداف و برنامه های مناطق نفت  خیز جنوب گام برداریم.وی افزود: در 
این راستا برای معاونت های متعدد مدیریت تدارکات و امور کاال، برنامه های 
تحولی در نظر گرفتیم که کارهای خوبی در دســت انجام اســت و در شــروع 
کار نتایج آن چنان که باید مدنظر باشد خود را نشان نداده که علت آن این 
اســت که آنقدر خرابی ها و مشــکالت از گذشــته بویژه در 8 سال دولت قبل 
زیاد است که هنوز فعالیت ها و کارهای مثبتی که انجام  شده دیده نمی شود 
ولی در هر صورت کارهای خیلی خوب و بزرگ صورت گرفته است.یوســف 

مزرعه فرد ادامه داد: از جمله موفقیت های ما در مدیریت جدید این است که 
در بحث گمرکات، مطالبات و بدهی های خیلی زیادی از سال 90 به بعد بر 
ما تحمیل شده بود همچنین تعهداتی که هزینه های سرسام آوری داشت و 
سپرده های حق توقف کانتینر هایی که در گمرک مستقر می شدند و برای 
ما تعهدات ذی حسابی داشت توانستیم اینها را از اول سال جاری شناسایی 
و ظرف این دو ســه ماه گذشــته با برنامه ریزی خوبی که جا دارد از همکاران 
خودم در مجموعه بیمه تشکر کنم بالغ بر 20 هزار میلیارد را در مرحله اول 
را از عهده مناطق نفت  خیز جنوب برداریم و این پول به موجودی نقدینگی 
مناطق نفت  خیز افزوده شود. در مراحل 2 و 3، مبالغی که دو تا سه برابر بیشتر 
از مرحله اول است ظرف 20 روز آینده از تعهدات ذی حسابی خارج می شود و 
به مناطق نفت خیز عودت خواهد شد که یکی از افتخارات ما در بحث گمرکات 
و تدارکات است. وی افزود: همچنین در بحث سفارشات با تغییر فرآیندها 
موفقیت های زیادی را در سفارش گذاری کاالها به دست آوردیم و توانستیم از 
خرید کاالهایی که به صورت مشابه و تکراری است جلوگیری نماییم و بر روی 
کاالهایی که نیازهای اساسی سازمان است تمرکز کنیم. در معاونت پشتیبانی 
هم توانستیم بر ساخت بالغ بر 8 هزار قطعه اقالم یدکی کمپرسور و توربین ها 
تمرکز کنیم که جا دارد از همکاران خود در مهندسی ساخت و همکاران سابق 
که توانستند 12 هزار قطعه را بومی سازی کنند تشکر کنم.  مدیر تدارکات 

و امور کاال و امور کاالی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب افزود: از 8 هزار 
کاالیی که در برنامه ساخت است 1519 قطعه تاکنون ساخته شده، 1350 
قطعه برنده مناقصه آن مشخص شده، 1063 قطعه در مرحله اخذ استعالم 
است، 846 قطعه مربوط به پروژه های 10 گانه و 14گانه است، 1940 قطعه 
فاقد نمونه اســت، 330 قطعه قابل تامین از بازار اســت و در مجموع 7048 
قطعه در حال اجراســت که یک موفقیت بزرگ اســت.وی گفت: در معاونت 
عملیات طی 6 ماه گذشته موجودی 17 انبار را شناسایی کردیم که 118305 
قلم شامل بیش از 2260000 قطعه را در مرحله اول شناسایی کرده ایم که 
59454 قلم کاالی فاقد تحرک هستند و زمان عدم تحرک آنها بین 5 تا 17 
سال بود، 7331 قلم کاالی فاقد هویت شناسایی کردیم و در این زمینه 642 
سند تعدیل صادر شد و بیش  از 11000 قطعه فاقد تحرک و بدون هویت را 
دارای هویــت کردیــم و به چرخه صنعت برگرداندیم که جا دارد از همکاران 
عملیات و طبقه بندی و استانداردهای کاال تشکر کنم. شایان ذکر است این 
اقدمات که در فاصله چهار پنج ماه صورت گرفت موفقیت بزرگ محسوب می 
شوند.مزرعه فرد ادامه داد: بیش از 220015 قلم در انبار شیمیایی شناسایی 
شد که تعداد زیادی از این کاالها از 20 سال گذشته در انبار مانده بود و این ها 
فاقد تحرک بودند و در حال تعیین تکلیف آنها هستیم. در انبار نمک زدایی 
نزدیک به 4800 قلم کاال وجود دارد که در حال جمع آوری مستندات و مدارک 
آنها هستیم تا به انبارهای تحت نظر مدیریت تدارکات برگردانیم. همچنین 
قصــد داریــم کاالی پروژها به جز پروژه های EPC را پایش کنیم تا از خرید 
کاالهایی که در انبار موجود است جلوگیری به عمل آید.وی در پایان گفت: 
طی فرصت شش ماهه اخیر به موفقیت های خوبی رسیده ایم که به همت و 
پشتکار همکاران بنده صورت گرفت و کارها با سرعت و شفافیت 99 درصد 
در حال انجام است اما به نسبت خرابی هایی که طی این 20 سال گذشته و 
به خصوص در 8 سال گذشته بود شاید موفقیت ها آن چنان که بیان نمودم به 
چشم نیاید اما کارهای خوبی صورت گرفته و یقیناً در مرحله دوم در راستای 
تحقق اهداف برنامه مناطق نفت  خیز موفقیت ها به روشنی لمس خواهد شد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان البرز اظهار کرد: 

 تشریح مهمترین عوامل 
ساخت و ساز غیر اصولی 

البرز / اکبر حیدری 
آیین تجلیل از خبرنگاران حوزه نظام مهندســی 
استان البرز با  حضور مهندس محسن خیری رییس 
سازمان ،  مهندس صدیقی دبیرسازمان و جمعی از 
اصحاب رســانه استان برگزار شد.مهندس خیری 
ضمــن خوش آمد گویــی و  قدردانی از زحمات و 
تــالش های خبرنگاران و اصحاب رســانه گفت : 
خبرنگاران رابطه تنگاتنگی با ســازمان دارند و در 
اطالع رســانی و آگاهی سازی بسیار نقش بسزایی 
دارند و امیدوارم همدلی و اطالع رســانی شــما در 
کنار ســازمان باشــد تا با قلم شیوا و درایت خود در 
خدمت رســانی ما به شهروندان عزیز یاری رسان 
ما باشید .رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان البرز ادامه سخنانش  در حوزه ساخت و ساز 
گفت :  در اســتان البرز  مشــکالت اساســی وجود 
دارد  که منشــاء اصلی معضل  2 نقشــه ای بودن 
اســت .وی تصریح کرد : در ســاختمان نقشــه ای 
اجرا می شــود که بســیاری از موارد در آن دیده 
نمی شــود و کارشناسی نشده است ، و این معضل 
تمام کشــور  را در بر گرفته اســت .وی تاکید کرد : 
ساختمان باید هم چشم نواز باشد  و نمای زیبایی 
داشته و هم دلنواز به معنای واقعی آرامش داشتن 
خانواده در محل سکونت ، ساختمانی که بر اساس 
اصول و نظام مهندســی ســاخته شــود به خودی 
خود باعث آرامش و راحتی ســاکنین می شــود . 
مهندس خیری خاطر نشان کرد : مهترین و اولین 
موضوع ساختمان  استحکام آن است ،  ساختمانی 
که نمای زیبا داشــته باشــد ولی استحکام نداشته 
باشــد ســاختمان امنی برای زندگی نیست . وی 
بــا تاکید بر اینکه برخی مشــکالت طرح تفضیلی 
موجب شده است که بیشتر سازندگان نقشه های 
مصوب در شــهرداری و کنترل شده در سازمان را 
هنگام ســاخت کنار بگذارند و نقشــه دیگری را در 
دســتور کار قرار دهنــد که این امر موجب مختل 
شــدن اجرا مطابق نقشــه های تایید شده  است . 
مهندس خیری   با اشاره به برخی مشکالت پیش 
آمده در ساختمان ها در مناطق حصارک ، حسن 
آباد و... معضل ساخت و ساز بدون کنترل سازمان 
در شــهر گرمدره گفت : وضعیت ســاخت و ساز در 
شهر گرمدره نامناسب ترین و خطرآفرین ترین نوع 
ســاخت و ساز در استان است که در آن شهرداری 
گرمدره با تخطی از قانون، نقشــه های مصوب را 
جهت تعیین و معرفی مهندسان به سازمان ارسال 
نمی کند فلذا ســازمان هیچ کنترلی روی کیفیت 
ســاخت و ســاز و بررسی صالحیت و ظرفیت های 
قانونی مهندســان ندارد ،  در موارد هم که بیش از 
15 مورد می شــود ما  شــاهد جعل مهر و امضای 
مهندســان در گرمدره بوده ایم که بســیار ناراحت 
کننده و باعث تاسف است .وی  افزود : بیش از 10 
ماه  است که تذکرات  متعددی دادیم  و همچنین در 
تمام  جلسات تخصصی استان و همچنین مواردی  
را عنوان کردیم و در خصوص وضعیت شهر گرمدره  
صحبت شده است که متاسفانه  تا کنون ترتیب اثر 
داده نشــده .مهندس خیری تاکید کرد : وضعیت 
ساختمانهای شهر گرمدره نا ایمن است و بنده بارها 
و بارها گفتم و تذکر دادم ساختمانهای شهر گرمدره 
ظاهری زیبا دارندو فاقد استحکام و آرامش هستند 
. وی تصریــح کــرد :  گرمدره نا ایمن تر از متروپل 
آبادان  است ، گرمدره ده ها متر و پل استان است 
و  علی رغم ظاهر زیبای ســاختمان های ســاخته 
شده در گرمدره، صدها متروپل در گرمدره وجود 
دارد که بســیار موجب نگرانی و البته تاسف است.
خیری ضمن تاکید بر اهتمام همه مراجع مسوول 
در حوزه ساخت و ساز ، اصالح طرح تفضیلی را  به 
عنوان دومین معضل ساخت و ساز برطرف کننده 

بسیاری از علل ساخت دو نقشه ای برشمرد.

در مسابقات والیبال شرکت های وزارت نیرو 
رقم خورد؛

 قهرمانی شرکت توزیع برق 
استان سمنان

سمنان / گروه استان ها: شرکت توزیع برق استان در 
مسابقات والیبال صنعت آب و برق سمنان به مقام 
قهرمانی دســت یافت.دبیر کمیته ورزش شرکت 
توزیع برق استان سمنان با اعالم این مطلب ورزشی 
بیان کرد: این مســابقات به مناسبت گرامیداشت 
هفته دولت و میزبانی شــرکت توزیع برق از پنجم 
تا هفتم شــهریور ماه به مدت ســه روز برگزار شده 
است.محمد علی محقق اظهار کرد: برای این دوره 
از مسابقات، تیمهای والیبال شرکت توزیع برق، آب 
منطقه ای، برق منطقه ای و آب و فاضالب اســتان 
به رقابت پرداخته و شــش بازی به انجام رســیده 
اســت.وی یادآور شــد: در مجمــوع، تیم والیبال 
شــرکت توزیع نیروی برق استان به مقام نخست، 
برق منطقه ای دوم و آب و فاضالب استان، عنوان 
سوم این مسابقات را به خود اختصاص دادند.اسامی 
بازیکنان تیم والیبال توزیع برق اســتان ســمنان: 
امیــر ابراهیمیان، علی مهدیزاده، مهدی علیزاده، 
پوریــا کیپور، علیرضــا طاهریان، مهدی همتیان، 
 حامــد قانع، حســین قهوری، محمــد صلواتیان 

و مهدی فخاریان.

شهردار اهواز عنوان کرد؛

 تحقق آینده روشن 
 خدمات شهری با ایجاد 
زیر ساخت های مناسب

خوزســتان / گروه اســتان ها: شهردار اهواز 
با اشــاره به اینکه شــائبه کم کردن عرض 
کارون صحــت ندارد گفت: بیش از دو هزار 
پرونده از شــهرداری اهواز در دیوان عدالت 
اداری وجود دارد که برای حل آن ها برنامه 
ریزی الزم صورت گرفته اســت.رضا امینی 
در نشســت خبری به مناسبت هفته دولت، 
در نمایشــگاه بین المللــی اهواز اظهار کرد: 
شــهرداری ها به دلیل گســتره کاری خود 
دائم مورد اعتراض و شــکایت مردمی قرار 
می گیرند که در دادگاه های شــهر و استان 
به آنها رســیدگی می شــود و در صورت نیاز 
شــکایت مراجــع باالتــر از دادگاه تجدید 
نظر باشــد، از طریق دیــوان عدالت اداری 
شــکایت پیگیری می شــود دیوان عدالت 
اداری بر اســاس قانون مرجع رســیدگی به 
شــکایت های مردمی از دستگاه های دولتی 
و حاکمیتی اســت این در حالی اســت که 
شــهرداری یک نهاد مستقل عمومی و غیر 

دولتی اما حاکمیتی است.
وی افــزود: در ســال 1393 پروانه ای برای 
ســاختمان یکی از شــهروندان صادر شده 
اســت در پی آن همسایه این ملک از مالک 
شکایت می کند، این شکایت هم در دادگاه 
بدوی و هم دادگاه تجدید نظر رد می شــود 
و بــه همین دلیل درخواســت ابطال پروانه 
ســاختمان را از طریق دیوان عدالت اداری 
پیگیری می کنند این در خواست نیز هم در 
دیوان عدالت اداری و هم در تجدید نظر آن 
رد می شود اما به دلیل عدم حضور شهردار در 
دادگاه حکم انفصال سه ماهه برای شهردار 
اهواز صادر می شود.شهردار اهواز ادامه داد: 
متصدی و مدیر شهرداری، شخص شهردار 
است و باید حکم برای شهردار ابالغ می شد 
اما حکم صادر شده برای شهرداری و واحد 
حقوقی ابالغ شده بود به همین دلیل واحد 
حقوقی دفاعیات خود را برای دیوان عدالت 
اداری ارسال کرد و این دفاع سبب رد شکایت 
شاکی شد اما بر اساس گفته قاضی پرونده، 
شــخص شهردار باید در دادگاه حضور پیدا 
می کرد، با پیگیری های صورت گرفته ایراد 
شکلی رأی که خطاب به شهرداری بوده و نه 
شهردار مورد تأیید قرار می گیرد و در نتیجه  
انفصال از خدمت لغو شــد با این حال بیش 
از دو هزار پرونده علیه شــهرداری اهواز در 
دیــوان عدالت اداری وجود دارد که نزدیک 
به یک هزار و 500 پرونده فعال اســت که 
مربوط به 30 ســال پیش تا کنون اســت و 
باید شهردار وقت پاسخ بدهد که با توجه به 
منافع شــهر پیگیری الزم در این خصوص 

صورت می گیرد.

 آینده روشن در خدمات شهری 
با ایجاد زیرساخت مناسب

وی تاکید کرد: درآمدهای شــهرداری اهواز 
همانند سایر شهرداری ها از مردم و دریافت 
عوارض مختلف تأمین می شود اما به دالیل 
مختلــف و وضعیت اقلیم دارای مشــکالت 
زیــادی اســت، اقداماتی کــه برای کاهش 
مشــکالت مردم بایــد انجام دهیم در وهله 
اول ســاماندهی وضعیت خدمات شهری از 
نظر زیرساختی است، اگر چه در حال حاضر 
اقداماتی که در این حوزه انجام شــده است 
قابل مشــاهده نیست اما آینده خوبی برای 
خدمات شهری اهواز متصور هستیم.امینی 
با اشــاره به فعالیت های عمرانی شهرداری 
اهواز گفت: تقاطع غیر هم ســطح شــهید 
قربانی )دانشــگاه چمران( با وجود اینکه در 
ابتدای راه با ســرعت خوبی پیشرفت داشت 
اما به مرور تقریباً تعطیل شد، با پیگیری های 
صــورت گرفته از طریق قرارگاه خاتم االنبیا 
در مهرماه سال جاری مسیر مستقیم آن به 
بهره برداری می رســد، دو مسیر فرعی آن و 
به طور کلی پروژه به صورت کامل تا آذرماه 
سال جاری تکمیل و به بهره برداری خواهد 
رسید، تقاطع شهید کجباف )چهار شیر( نیز 
دارای 5 سطح بود که پروژه ال 300 به بهره 
برداری رسید و با تعیین پیمانکار سطح ال 
400 پس از پایان روال اداری شروع به کار 
خواهد کرد و تا پایان سال به اتمام می رسد.

برنامه ریزی برای احداث 3 پارک 
 خانواده 

و بانوان در اهواز
در ادامه نشســت خبری امینی در پاسخ به 
ســواالت خبرنگاران در حوزه های مختلف 
اعم از کودکان، بانوان، فرهنگی و ورزشــی، 
آسفالت معابر، جمع آوری زباله و سگ های 
بالصاحب توضیح داد: المان ها، شهر کودک 
و پارک بانوان در برنامه کاری شهرداری اهواز 
قرار دارد عالوه بر پارک بانوان موجود، پارک 
دیگری در کنار شــهرداری منطقه 4 برای 
خانواده ها در نظر گرفته شــده است، پس از 
تکمیل در ساعت های خاصی نیز در اختیار 
بانــوان قرار می گیرد، عالوه بر آن دو پارک 
خانواده دیگر نیز برای احداث در مناطق دو 
و سه نیز در برنامه ی شهرداری قرار دارند.

استانها 6

نگاهی به دستاوردهای هفته دولت بنیاد مسکن استان سمنان 
سمنان / گروه استان ها:  مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
سمنان اعالم داشت: هفته دولت امسال 42 پروژه با اعتبار 52 میلیارد 
و 500 میلیون تومان در حوزه عمران روســتایی و ســاخت مســکن 
روســتایی به بهره برداری رســید و 160 واحد مسکونی طرح نهضت 
ملی مســکن در شهرســتان شاهرود کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن 
آغــاز گردیــد.  علیرضا فالحی گفت: این تعداد طرح نســبت به هفته 
دولت پارســال از نظر اعتباری  10 برابر  و از نظر تعداد 2 برابر شــده 
اســت.  مهندس فالحی اعالم داشــت: در چند ســال اخیر خسارات 
زیادی به منازل مسکونی و تأسیسات زیربنایی روستاها بر اثر جاری 
شــدن ســیل وارد شــد و در اینجا اهمیت پیشگیری و ایمن سازی از 
خطر ســیل در روســتاها بیش از هر زمان دیگری احساس می شود و 
در همین راستا ، در سفر پر خیر و برکت ریاست محترم جمهوری به 
اســتان ، با پیشــنهاد بنیاد مسکن انقالب اسالمی ، پروژه ای با عنوان  
ایمن ســازی روســتاهای استان ســمنان از خطر سیل مصوب و در 
دســتور کار قرار گرفت.  وی افزود: در ســفر رئیس جمهور به اســتان 
ســمنان 30 میلیارد تومان برای ایمن ســازی روستا ها در نظر گرفته 
شــد و عملیات اجرایی آن در مراحل پایانی قرار دارد. مدیرکل بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی استان سمنان با بیان اینکه تاکنون یک میلیارد 
تومان تسهیالت بالعوض به 34 نفر از متقاضیان کم درآمد به منظور 
ســاخت و بهســازی مسکن روستایی در اســتان پرداخت شده ابراز 
داشــت: براســاس راهبرد بنیاد مسکن انقالب اسالمی و حساب 100 
امام )ره( برای اقشــار کم درآمدی که ســاکن دائمی روســتا هستند، 
30 میلیون تومان تســهیالت بالعوض به منظور ســاخت و بهسازی 
مسکن در نظر گرفته شده است. فالحی با بیان اینکه به هر متقاضی 
تسهیالت بانکی یک میلیارد ریالی پرداخت شد، اظهار داشت: تاکنون 
12 میلیــارد و 150 میلیــون تومان تســهیالت بانکی کم بهره با نرخ 
ســود پنج درصد، ســه ســال دوران مشــارکت و تقسیط 17 ساله به 
امر ســاخت و بهســازی مسکن روستایی تعلق گرفت. فالحی با بیان 
اینکه در قالب طرح جهش تولید مسکن ، پرداخت هزار و 215 فقره 
تســهیالت در دســتور کار اســت افزود : تاکنون با پرداخت هزار و93 
فقره تســهیالت ، ســاخت خانه ها شروع شده است. وی اعالم داشت: 
به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و در راستای قانون جهش تولید 
مســکن در روســتاها آیین افتتاح و بهره برداری همزمان 300 واحد 
مســکن روستایی با حضور مهندس هاشمی استاندار محترم سمنان 

و جمعی از مسئوالن استان و شهرستانی در روستای اَبرسج شاهرود 
انجام شــد. وی افزود : بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان سمنان از 
نظر پیشــرفت فیزیکی و جذب اعتبار در طرح جهش تولید مســکن 
رتبه اول کشور را در اختیار دارد . مهندس فالحی، با بیان اینکه آئین 
کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی احداث 160 واحد مسکونی نهضت 
ملی مسکن در شهرستان شاهرود توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
اســتان ســمنان با حضور مهندس هاشمی استاندار محترم سمنان و 
مســئوالن اســتانی و شهرستانی برگزار شد، بیان کرد: مساحت کلی 
طرح 14 هزار و 574 متر مربع است. وی با بیان اینکه این طرح در ده 
بلوک احداث می شود، افزود: مجموعاً 160 واحد مسکونی در این طرح 
اجرا می شــود. مدیرکل بنیاد مســکن استان سمنان با بیان اینکه این 
طرح در شهرک کوثر شاهرود اجرا می شود، ابراز کرد: هر بلوک چهار 
طبقه ســاختمان بر روی پیلوت خواهد بود که متراژ واحدها نیز 80 
الی 85 متر مربع تعیین شده است. وی با بیان اینکه مجموعاً 20 هزار 
و 400 متر مربع بنا در این طرح ساخته می شود، گفت: تأمین مسکن 
برای مردم در طرح نهضت ملی مســکن دولت ســیزدهم و همچنین 

تسهیل شرایط خانه دار شدن، مهمترین محور اجرای طرح است.

مشهد / سمیرا رحمتی
هم زمان با هفته دولت پروژه های آبرسانی به روستای اسماعیل 
آباد، دوســت آباد و روســتاهای بخش مرکزی مشــهد شامل 
شــیرحصار، عباس آباد، کمینگران، پری آباد، فتح آباد گرگها، 
خلق آباد، کارده، خیرآباد، کشــف و نجم به بهره برداری رســید. 
در مراســم افتتاحیه پروژه آبرســانی روستای اسماعیل آباد که 
با حضور فرماندار، بخشــدار مرکزی مشــهد، دهیار و جمعی از 
اهالی روستا برگزار شد، مخزن 500 مترمکعبی و ایستگاه دور 
متغیر این روســتا در مدار بهره برداری قرار گرفت.مدیریت آب 
و فاضالب منطقه 5 مشــهد در این مراســم اظهار داشت: بعد از 
تحویل گیری روستاهای مشهد از سال 1399 تاکنون اقدامات 
بســیار خوبی برای آبرســانی به روســتاها انجام شده که پروژه 
مذکــور بــا اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال مختص روســتای 
اســماعیل آباد می باشد. عباس اسحاقیان افزود: احداث مخزن 
ذخیره برای 10 روســتا به ظرفیت 2 هزار متر مکعب، حفر 9 

حلقه چاه، احداث 30 کیلومتر خط انتقال، اجرای 16 کیلومتر 
اصالح شبکه جمعاً به ارزش 200 میلیارد ریال بخش دیگری از 

اقدامات انجام شده برای آبرسانی به روستاها می باشد. همچنین 
فرماندار شهرستان مشهد در این مراسم با تاکید بر خدمت رسانی 
همه جانبه و بیش از پیش به مردم بیان کرد: بسیار خرسندیم 
که در ایام هفته دولت، شاهد افتتاح پروژه های متعدد هستیم 
به ویژه افتتاح این پروژه که  موجب بهره مندی اهالی روستای 
اسماعیل آباد از نعمت حیاتی و گرانبهای آب گردید و ان شاء اهلل 
مردم روستا هم قدر این نعمت الهی را خواهند دانست.محسن 
داوری با قدردانی از تالش های مســتمر و شــبانه روزی شرکت 
آب و فاضالب مشهد خاطر نشان کرد: در شرایط دشوار کنونی 
چه به لحاظ اقتصادی و چه از نظر کمبود آب و خشکسالی های 
اخیر، اینجانب از نزدیک شاهد زحمات و اقدامات مؤثر عزیزانمان 
در آبفای مشهد بوده ام و خداوند را شاکریم که فعالیت ها به ثمر 
نشسته است. وی همچنین از بخشدار مرکزی مشهد و دهیاران 
به خصوص دهیار روستای اسماعیل آباد به دلیل همکاری موثر 

با شرکت آب و فاضالب مشهد تشکر و قدردانی کرد. 

با حضور فرماندار مشهد صورت گرفت؛

افتتاح پروژه های آبرسانی به روستاهای بخش مرکزی 

خبر  ویژه

کرد کل تعاون استان البرز با تعاونگران ساوجبالغی دیدار  مدیر 
البرز / اکبر حیدری

در دومین روز از هفته تعاون، عبدا... دارایی در ســفر یک روزه 
خود به شهرستان ساوجبالغ، ضمن بازدید از دو مجموعه تعاونی 
فعال و نمونه در این شهرستان در جلسه هم اندیشی تعاونگران 
ســاوجبالغی شــرکت و پای صحبت ها و مطالبات آنان نشست.
مدیــرکل تعــاون کار و رفاه اجتماعی اســتان البرز با همراهی 
رییس سرپرستی شعب بانک توسعه تعاون استان و رئیس اتاق 
تعاون استان البرز از با حضور در شهرستان ساوجبالغ و بازدید 
از مجموعه تعاونی تولید موزاییک و سرامیک در شهر هشتگرد 
و بازدید از یک مجموعه تعاونی بســته بندی عســل و تولید مربا، 
با تعدادی از تعاونگران فعال ســاوجبالغی دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار تعاونگران با اشــاره به برخی مشــکالت تعاونی ها، 
عدم حمایت های بانکی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و 

فقدان فرهنگ تعاون در کشــور و همچنین فقدان فضای جدید 
رقابتــی و صــادرات و عدم اعتماد نظــام بانکی به تعاونی ها را از 
جمله موضوعات و مشــکالت تعاونی ها برشــمرد.موضوع بیمه 
تامیــن اجتماعی و حمایت هــای الزم از بخش تعاون، همکاری 
جدی بخش دولت با بخش های تعاونی و فراهم ساختن ابزار ها 
و زمینه های رفع و موانع مشــکالت تعاونی ها و ضرورت اصالح 
قانون تعاونیها متناسب با اسناد باالدستی نظام را از الزامات توسعه 
تعاونی ها برشــمردند.در این دیدار مدیران و هیات عامل تعاونی 
های فعال با اشاره به دالیل تبدیل نشدن واحدهای کوچک تعاونی 
بــه قــدرت های اقتصادی ، رقابــت پذیری تعاونی ها با مجموعه 
های تولیدی خاطرنشان کردند: عدم مشارکت اعضا در تصمیم 
گیری ها و نبود اســتراتژی های مناســب برای توسعه تعاونی ها 
و عــدم توجــه به اجــرای طرح های جدید و نوین دانش بنیان از 

دیگر مســائلی اســت که مدیران عامل و برنامه ریزان تعاونی باید 
برای آن تدبیر کنند.مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان 
البــرز نیز با اشــاره به ظرفیت هــای موجود قانونی و کمک های 
دولت در بخش فرهنگ سازی و حمایت از پیشرانه ای تعاونی ها 
گفــت: بهــره گیری مطلوب تعاونی ها از ظرفیت ها و مزیت های 
درونــی خــود به جای صرفا تکیــه به حمایت های دولت و توجه 
جدی ارزش آفرینی تعاونی ها باید ســرلوحه سیاســت گذاران 
بخش های تعاون باشــد. تعاونی ها باید سیســتم های مدیریت 
ســنتی خود را کنار بگذارند و خود را مســلح به دانش روز هم در 
مدیریت مجموعه تعاونی و هم در تولید محصوالت رقابت پذیر 
آماده کنند.در این برنامه رئیس اتاق تعاون استان البرز و رئیس 
شــعبه سرپرســتی بانک توسعه تعاون استان البرز نیز هرکدام و 
بیان دیدگاه های خود در خصوص توسعه تعاونی ها پرداختند.
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کوتاه از جامعه

کشیدن محبت بین زوج ها تبدیل می شود وقتی مهریه به ابزاری برای به بند 

چوب قانون بر سر مهریه های سنگین
به موازات رشــد طالق در جامعه، با زیاد 
شــدِن پرونده های مطالبــه مهریه هم 
روبه رو هســتیم. در کنار تمام آسیب ها 
و ناهنجاری هــای جامعه، آســیب های 
مرتبط با مســائل خانواده، از حساسیت 
بیشتری برخوردار است، زیرا تهدید نهاد 
خانواده، ضربه به هستی جامعه و ارکان 
اجتماعــی را درپی دارد. به همین دلیل، 
ازآنجا که فروپاشــی خانواده، اضمحالل 
جامعه را نیز در پی دارد، حساســیت در 
این حوزه، بسیار بیشتر از سایر حوزه های 
اجتماعی اســت.یکی از مشکالتی که در 
رابطــه با دعــاوی مربوط به طالق، طی 
سال های اخیر در کشور ما وجود داشته، 
بحث وجود مهریه های سنگین و زندانی 
شــدن بسیاری از مردان، به دلیل ناتوانی 
مالــی بــرای پرداخت مهریــه بوده که 
خــود، یکی از عوامــل افزایش جمعیت 
زندان های کشــور اســت.برای حل این 
مشــکل، دولت اقــدام به ارائه طرح های 
مختلفی کرده که یکی از مهم ترین آنها، 
طرح اصالح نحوه اجرای محکومیت های 
مالی و مهریه است که مطابق آن، زوجین 
موظف هستند برای ثبت مهریه در مبالغ 
معین، میزان وجهی را تحت عنوان حق 
ثبت مهریه بپردازند که گاه مبلغ بسیاری 
ســنگینی است؛ بنابراین پیش از توافق 
دربــاره مهریه و مراجعه به دفاتر ازدواج، 
جهــت ثبت نــکاح و مهریه، باید این امر 
مــورد توجه زوجین قرار گیرد.حق ثبت 
مهریــه که این روزها در اخبار مربوط به 
مهریه بسیار به گوش می رسد، مفهومی 
است که برای نخستین بار، در طرح اصالح 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و 
مهریه، مطرح شــده و در مرحله بررسی 
اســت. برای اطالع از مشــکالت مطالبه 
مهریــه و جزئیات قانــون ثبت مهریه با 
زینب خزایی، وکیل پایه یک دادگستری 
گفت وگویی داشتیم که مشروح آن را در 

ادامه می خوانید:

نحــوه محاســبه حــق ثبت ســکه چگونه 
اســت و آیــا مشــکل مهریه بــا تعیین حق 

ثبت حل می شود؟

حق ثبت مهریه مفهومی اســت که برای 
نخستین بار در طرح اصالح قانون نحوه 
اجــرای محکومیت هــای مالی و مهریه 
مطرح شــده اســت. حق ثبت یا مالیات 
مهریه، وجهی اســت که در هنگام ثبت 
نکاح در سند ازدواج در دفاتر ازدواج بابت 
ثبت سندی که در آن مبلغی مهریه قید 
شــده دریافت می شود.تا سقف 14 سکه 
حق ثبت به مهریه تعلق نمی گیرد، برای 
14 تا 100 سکه چهار دهم درصد قیمت 
ســکه و بــرای مهریه های باالی 100 تا 
200 ســکه دو درصد و برای مهریه های 
باالی 200 سکه 15 درصد به عنوان حق 
ثبت گرفته می شــود. حق ثبت موجب 
حل شــدن مشکل مهریه نمی شود، زیرا 
درواقع تنها حقی است که به دفاتر داده 
شــده و این مبالغ وارد درآمدهای دولت 

می شود.

ح  نظــر موافقــان و مخالفــان ایــن طــر
چیست؟

موافقان این طرح بر این عقیده هســتند 
کــه بــا تعیین حق ثبت بــرای مهریه از 
مهریه های ســنگین جلوگیری شــده و 
تعــداد محکومان به حبس کاهش پیدا 
می کند. مخالفــان این طرح نیز اعتقاد 

دارند مهریه تنها ابزار زن در کشور برای 
دریافت حقوق مالی و گرفتن حق طالق 
است و حذف اجباری این طرح و حقوق 
مالی، موجب می شــود موقعیت حقوق 

زوجه متزلزل شود.

باعــث  مهریــه  ثبــت  حــق  قانــون  آیــا 
نمی شــود که ازدواج های رســمی ثبت 

نشود؟
ازدواج رسمی قوانین و شرایط خاص خود 
را دارد و این باعث نمی شود که خانواده ها 
به سمت نوشتن مهریه ها در قالب اسناد 
عادی بروند. این قانون اســت و بعید می 
 دانــم برای فرار از مهریــه خانواده ها به 
ســمت ازدواج های غیررســمی بروند. 
رســمیت داشتن ازدواج بر مهریه ارجح 
است و اگر ازدواج به صورت رسمی ثبت 
نشــده باشد، مشکالت بســیاری برای 

زوجین به وجود می آورد.

مهریه های سنگین چه آسیب هایی به 
زندگی وارد می کند؟

مهریه های ســنگین آسیبی به زندگی 
وارد نمی کنــد، اصــوالً تعییــن چنین 
مهریه هایــی تنها چند کلمه روی کاغذ 
است که با این وضعیت اقتصادی مردان، 

اگــر زن مهریــه اش را مطالبه کند، باید 
رونــد زمان بــری را در دادگاه طی کند 
کــه در نهایــت، پرداخــت مهریه برای 
مرد قســط بندی می شود. برای زندانیان 
مهریه حکم اعسار صادر شده به این دلیل 
که مرد نتوانسته اقساط را پرداخت کند.

در برخــی مواقع نیــز مردها نه به دلیل 
نداشــتن توانایی مالی بلکه از روی عمد، 
این مبلغ را پرداخت نمی کنند تا پس از 
رفتن به زندان به طور مجدد درخواست 
تعدیل دهند و به طور عملی اقساطی را 
که مــرد می تواند پرداخت کند، برایش 
تعییــن می کنند. اگــر مهریه زن باالی 
یــک میلیارد هم باشــد به جهت اینکه 
وصول نمی شــودف آسیبی به زندگی ها 
وارد نمی کنــد زیــرا در عمل نتیجه ای 
به ســود زن ندارد. آســیب به زندگی از 
مهریه نیســت و در جاهای دیگر باید آن 

را جست وجو کرد.

نقــش مهریــه در پشــتوانه مالــی، طالق 
آسان تر و گرفتن حضانت فرزندان چه 

میزان است؟
نمی توان نقش مهریه را در راحت طالق 
گرفتــن زنان یا گرفتن حضانت فرزندان 
پررنگ دانست، زیرا درحال حاضر بیشتر 

مهریه ها در قالب سکه بوده و انتقال ملک 
برای زن در نظر گرفته نمی شود. بنابراین 
مرد معموالً تعهد می کند از یک تا شش 
دانگ منزل در زمان خانه دارشــدن خود 
را به نام زن کند. این موارد وجود خارجی 
نــدارد و زن اگــر مطالبه کنــد، با اطاله 
دادرسی می تواند مرد را به پرداخت مهریه 
محکوم ســازد؛ اما مرد روی این موضوع 
حکم اعسار می گذارد که در بیشتر مواقع 
هم پذیرفته می شود.شــاید تعداد بسیار 
اندکی باشند که پیش قسط های سنگین 
برای آن ها درنظر گرفته می شــود اما در 
بیشتر مواقع، پیش پرداختی برای اقساط 
مهریه وجود ندارد؛ این چه پشــتوانه ای 
برای زن اســت که برای تحت فشار قرار 
دادن مــرد از طریق مهریه بتواند طالق 
گرفته یا حضانت فرزندان خود را برعهده 
بگیرد. بنابراین در بیشــتر مواقع به اجرا 
گذاشتن مهریه، کمک و پشتوانه ای برای 
زن بــه منظــور طالق گرفتن یا حضانت 

فرزندان نیست.

در صــورت بخشــیدن مهریــه مراحــل 
طالق تسهیل می شود؟

درجایی کــه مهریــه مالکیتی برای زن 
بــه دنبال دارد یا اموال مرد را توانســته 
توقیــف کند و مرد ببیند مالش در حال 
رفتن است ممکن است پای میز مذاکره 
بیاید و قســمتی از مهریه را پرداخت و 
بــا طالق موافقت کند اما درحال حاضر 
زنانی وجود دارند که حاضرند مهریه خود 
را نیز ببخشــند اما مرد حاضر به طالق 
نمی شــود زیرا کفه تــرازو از جانب مرد 
سنگین تر است چون حق طالق مختص 
مرد است و به همین دلیل همواره اعتقاد 
دارم مهریه نمی تواند پشــتوانه ای برای 
ادامه زندگی یا اهرم فشاری بر مرد باشد.

آیــا قانــون جدیــد مهریــه رونــد بررســی 
پرونده را کوتاه تر می کند؟

این قانون هنوز تصویب نشــده اســت 
امــا با روندی که برای آن تعریف شــده 
مراحل بررسی دادرسی و مطالبه مهریه 

را کوتاه تر می کند.

7جامعه
 نماینده مردم تهران در مجلس 

ح کرد؛ مطر

 معافیت مالیاتی مواد اولیه 
 الزمه جلوگیری 

از کمبود و گرانی دارو
نماینده مردم تهران در مجلس در جلسه 
علنی مجلس شورای اسالمی در تذکری 
به استناد ماده )22( آیین نامه داخلی و با 
اشاره به الیحه معافیت واردات مواد اولیه 
دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی 
از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گفت: 
قیمت داروها بعد از اجرای طرح دارویار 
به سمت واقعی شدن رفت، مجلس هم 
برای این طرح اعتبارات مناســبی را در 
نظــر گرفــت اما واقعیت این اســت که 
اگر تولیــد برای تولیدکنندگان داخلی 
صرفه اقتصادی نداشــته باشد ما شاهد 
کمبودها خواهیم بود. عبدالحسین روح 
االمینــی نجــف آبادی با تأکید بر حفظ 
شــأن مجلس در حمایت از مردم ادامه 
داد: بــه عنوان مثال ده ها تن مواد اولیه 
قــرص متفورمین کــه یکی از داروهای 
پرمصرف بیماران قلبی در کشور است، 
در گمرک مانده است چرا که منابع بیش 
از تولید برای آزادسازی آن از گمرک نیاز 
دارد. نماینده مردم تهران، شــمیرانات، 
ری، اسالمشــهر و پردیــس در مجلس 
شــورای اسالمی با اشاره به آماری که از 
داروخانه 13 آبان گرفته است، گفت: این 
داروخانه به عنوان یکی از داروخانه های 
مرجــع و پرفــروش دارو اعالم کرده که 
300 قلم کســری یــا کمبود دارو دارد 
و اگــر ما این مســئله را بــا فوریت حل 
نکنیم، مشــکالت مضاعف خواهد شد. 
روح االمینی یادآور شــد: در صورتی که 
داروهای ساده ای مانند برخی سرم ها یا 
قطره ها به خاطر کمبود مواد اولیه تولید 
نشــوند، در لیست داروهای کمیاب قرار 
می گیرند و بســیاری از مشکالت برای 
مــردم به وجود می آید؛ دولت و ســران 
قــوا قرار بود مانند مســئله نان و آرد به 
ایــن موضوع هــم بپردازند که فراموش 
کردنــد لذا این الیحه بــرای جبران به 

مجلس ارسال شده است.

 آسمان 3 استان ایران
 بارانی می شود 

بر اساس اعالم سازمان هواشناسی طی 
امروز و چهار روز آینده در غالب مناطق 
کشور جوی آرام و پایدار استقرار خواهد 
داشــت. در شــرق و شمال شرق کشور 
به ویــژه در منطقه زابل وزش باد پدیده 
غالب و در نیمه  شــمالی کشــور روند 
افزایش نسبی دما حاکم است.طی امروز 
و فردا  به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل 
شب در ارتفاعات جنوب شرق سیستان 
و بلوچستان، شرق هرمزگان همچنین 
شــرق و جنوب خوزستان افزایش ابر و 
رگبار پراکنده انتظار می رود. طی امروز 
و دو روز آینده نیز در اســتان خوزستان 
و جنوب ایالم آســمان غبارآلود اســت.

آسمان تهران امروز)10 شهریور( صاف 
و وزش باد با حداقل دمای 21 و حداکثر 
دمای 34 درجه سانتیگراد و طی  جمعه 
)11 شهریور( صاف و وزش باد با حداقل 
دمــای 22 و حداکثــر دمای 35 درجه 

سانتیگراد پیش بینی می شود.

 مسئول کارگروه 
الگوی سوم وزارت کشور:

زنان موفق در عرصه های 
 مختلف اجتماعی 
شناسایی می شوند

مســئول کارگروه الگوی ســوم وزارت 
کشــور از شناسایی و معرفی زنان موفق 
در زمینه خانواده و حضور موثر اجتماعی 
به عنوان الگوی سوم زن مسلمان ایرانی 
به جامعه خبرداد.فاطمه گریوانی اظهار 
کرد: با توجه به طرح الگوی ســوم برای 
زنــان مســلمان ایرانی از ســوی مقام 
معظــم رهبری، زنان مســلمان الگوی 
ســومی همزمان با ایفای نقش مادری و 
همسری، در جامعه نیز با حفظ کرامت 
انسانی نقش فعالی دارند و در این راستا 
بایــد حمایت های الزم از این زنان برای 
موفقیت در نقش های مادری و اجتماعی 
انجام پذیرد.وی با اشــاره به تعدادی از 
زنان نمونه و الگوی ســومی در ســطح 
کشــور، گفت: توانمندســازی بانوان و 
ارتقای عــزت نفس آنان دارای اهمیت 
بوده و برگزاری دوره های مهارت افزایی 
و موفقیت در زمینه الگوی سوم ضروری 

است.

 برخی مجرمان 
گانگستر شده اند

  امان ا... قرایی مقدم ، جامعه شناس
بــا اظهارات رییــس قوه قضاییه درباره در 
نظر گرفتن اشــد مجــازات برای مجرمان 
خشــن مانند زورگیران و سارقان به عنف 
موافقم. بر اســاس نظریــه هزینه فایده، 
زورگیــران، باجگیران، دزدان و مزاحمان 
مــردم وقتــی ببینند هزینــه ای که برای 
جــرم خود پرداخــت می کنند از فایده ای 
که می برند به مراتب کمتر است به ارتکاب 
جرم ادامــه می دهند. این موضوع باید به 
تعادلی منطقی برسد و باید هزینه ارتکاب 
چنین جرائمی بســیار زیاد و عبرت انگیز 
باشد.البته عواملی وجود دارد که خشونت 
را در جامعــه باال می بــرد اما هیچکدام از 
این موارد دلیل نمی شود که فرد دست به 
ســرقت، زورگیری و ... بزند. مجرمان این 
چنینی باید هزینه زیاد و تاوان ســنگینی 
برای جرم خــود بدهند. برای مثال انجام 
اعمال شــاقه می تواند مجازات مناســبی 
برای این افراد باشد. حبس های کوتاه مدت 
به هیچ وجه نمی تواند موثر باشــد.جرائم 
خشــن روی جامعــه تاثیرات منفی دارد، 
وقــوع جرائــم خشــن در جامعــه باعث 
می شــود تا احساس ناامنی به وجود بیاید. 
احســاس ناامنی خطرناک ترین موضوع 
در جامعه اســت و ســبب افزایش فشار و 
ناراحتــی در جامعه می شــود. همچنین 
این مسئله اقتدار مشروعه حکومت را زیر 
ســوال می برد و اعتماد عمودی را کاهش 
می دهد. جرائم خشــن ســبب وارد شدن 
هجمه های فرهنگــی، اقتصادی و روحی 
و روانــی به جامعه می شــود. تصور کنید 
فــردی در محــل کار خــود حضور دارد و 
از نظر ذهنی برای خانواده خود احســاس 
امنیت نمی کند. بدیهی اســت که بازدهی 
فــرد در محیط کارش پایین می آید و این 
مســئله آسیب اقتصادی به  همراه خواهد 
داشت. از نظر سیاسی نیز مردم از مسئوالن 
کشور خود انتظار برخورد قاطع با این موارد 
را دارند و خوشــبختانه آنچه که دســتگاه 
قضایــی و پلیــس تصمیمش را گرفته اند، 
بســیار موثر و به جاســت.این موارد سبب 
نمی شــود که مبارزه با عوامل خشــونت و 
اتخاذ تمهیدات درباره آن ها فراموش شود. 
اما این موضوع نیز قابل تامل است که برخی 
مجرمان خشــن یا سارقان به عنف نیازی 
بــه انجام چنین کاری ندارند؛ برای چنین 
افرادی درنظر گرفتن اشــد مجازات الزم 
است. همچنین بعضی افراد در برخی نقاط 
کشور جوانان خام را پیدا می کنند و به آنها 
دزدی آموزش می دهند. این افراد نیز نباید 
از چنــگال قانون فرار کنند.نباید مجرمان 
خشن مشمول دلسوزی شوند و اتفاقا باید 
با آنان برخوردی قاطع و عبرت آموز شود. 
همزمان الزم اســت کــه زمینه های وقوع 
جرائم نیز رفع شود و برای آن برنامه ریزی 
مناســبی صــورت بگیرد.بهرحال جرم و 
خشــونت برای مردم ذاتی و نژادی نیست 
و محیط و جامعه هستند که این وضعیت 
را پدید می آورند. این اظهار نظر که برخی 
روانشناسان یا کارشناسان درباره مجرمان 
بالفطره بیان می کنند اشتباه است و هیچ 
کس مجرم بالفطره نیست. چیزی به عنوان 
جــرم بالفطره وجود نــدارد و مجرمان در 
جامعه مجرم می شوند. کسی که از خانواده 
رانده شــده، در معرض مشکالت مختلفی 
قرار داشــته و هم نشــین های نامناسبی 
داشــته باشــد، امکان تبدیل شدنش به 
یک مجرم بســیار باالتر از افرادی اســت 
کــه در معرض چنیــن جرائمی نبوده اند.
بهرحال مجازات ســنگین مجرمان خشن 
اهمیــت غیرقابل انــکاری دارد و عوامل 
وقوع یک جرم اما ســبب نمی شــود که از 
مجازات مجرمان خشــن غافل شویم چرا 
که متاســفانه بسیاری از آن ها به اصطالح 

گانگستر  شده اند.

 شرط معدل سه سال آخر 
برای کنکور 1404 اجرا شود

نایب رئیس مجلس بیان کرد: تعداد زیادی 
از کســانی که در آزمون سراسری شرکت 
کردند، متاسفانه سازمان سنجش نمره آنها 
را اعالم نکرده که این هم تبعیض دوم است. 
کسی که در کنکور شرکت کرده اگر تقلبی 
صــورت گرفته اعالم و بــه دادگاه معرفی 
کنید، اما نمی شود گفت اینها یک بار دیگر 
آزمون دهند.عبدالرضا مصری با بیان اینکه 
دسته سوم کسانی هستند که شرط معدل 
برای آنها گذاشتید، گفت: نمی شود برای 
خیابانی که تا حاال دوطرفه بوده و اگر امروز 
تابلوی یکطرفه می زنیم بگوییم کســانی 
هم که در گذشــته از اینجا عبور کرده اند 
جریمه شــوند.مصری گفت: اگر قرار است 
شرط معدل سه سال آخر باشد، باید کنکور 
1404 شــرط معدل سه ساله برگزار شود 
که امیدواریم به این موضوعات توجه شود.

خبر ویژه

فرمانده ستاد مدیریت مقابله با بیماری کرونا در کالنشهر تهران گفت: در حال 
حاضر 1140 بیمار کرونا بســتری شــده اند که 400 نفر در بخش مراقبت های 
ویژه و بقیه در قســمت تنفســی بیمارستان های تهران بستری هستند. به گفته 
علیرضا زالی، پیش بینی ســازمان جهانی بهداشــت این اســت که در فصل پاییز 
احتماال واریانت های جدید و بیماری زا نخواهیم داشت. زالی افزود: در برخی از 
کشورهای با درآمد پایین، میزان پوشش واکسیناسیون حدود 10 درصد است و 
تنها در 18 کشور پوشش واکسیناسیون باالی 70 درصد است. در ایران احتماال 

به شرط تکمیل واکسیناسیون و رعایت بهداشت فردی، با امواج سهمگینی رو به 
 رو نخواهیم شد. فرمانده ستاد مدیریت مقابله با بیماری کرونا در تهران در ادامه 
گفت: در حال حاضر موثرترین راه برای پیشــگیری از ابتال به کرونا اســتفاده از 
ماسک و رعایت دستورالعمل های بهداشتی است. افرادی که فاقد عالئم بیماری 
هســتند، هنوز یک پنجره طالیی برای تکمیل واکسیناســیون برایشــان فراهم 
است. زالی افزود: در حوزه بستری بیمارستانی و سرپایی آمار ما کاهشی است. 
در علم نوین اپیدمی شکل دهی موج جدید منوط به پایان کامل موج قبلی است.

فرمانده ستاد مدیریت مقابله با بیماری کرونا در تهران:

کرونا نخواهیم داشت  در پاییز سویه های جدید 

تک خبر

 مدارس از مهر ماه 
قطعا حضوری هستند

معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و پرورش و رئیس ســتاد پروژه مهر ســال 
تحصیلی 1402-1401 با بیان اینکه از همان ابتدای امسال برنامه ریزی کردیم که 
مهر ماه 1401، آموزش حضوری داشته باشیم، گفت: قطعا از مهر ماه آموزش به صورت 
حضوری شروع خواهد شد و برنامه ریزی در این راستا انجام شده است.محمدمهدی 
کاظمی با تأکید بر اینکه طرح ملی بازگشایی مدارس یکی از ابر برنامه های وزارت 
آموزش و پرورش و کشور هست، افزود: در این طرح برنامه ریزی چند ماهه صورت 
می گیرد که یکسال تحصیلی را با برنامه برگزار شود. ماحصل این طرح، روز اول مهر 
است.کاظمی درباره روز بازگشایی مدارس، اظهار کرد: با توجه به اینکه اولین روز 
مهر، جمعه هست، بازگشایی مدارس در دوم مهرماه اتفاق خواهد افتاد و هفته اول 
مهر، 3 روز آموزش داریم و حتما برقرار خواهد بود. وی با بیان اینکه سال تحصیلی 
آینده 16 میلیون دانش  آموز در مدارس خواهیم داشت، گفت: سازماندهی 16 میلیون 
دانش آموز و 900 هزار فرهنگی، یک ابر برنامه اســت و برنامه ریزی ویژه نیاز  دارد. 
این برنامه نیازمند همکاری ستاد آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش 
استان ها با حمایت استانداران و فرمانداران است.وی گفت: موضوع هدایت تحصیلی 
دانش آموزان، ساماندهی و سازماندهی معلمان، جذب معلمان جدید برای جبران 
کسری نیروی انسانی، پیش بینی فضا، تجهیزات و امکانات از جمله اقداماتی است 
که انجام شده است. وی افزود: در این دولت و با پیش بینی هایی که صورت گرفت، 2 
هزار میلیارد تومان تجهیزات فقط برای شروع سال تحصیلی توسط سازمان نوسازی، 
توســعه و تجهیز برای مدارس و به ویژه هنرســتان ها در نظر گرفته شــد. همچنین 
2013 مدرســه با 10 هزار و 433 کالس درس ســاخته شــد و تا قبل از شروع سال 
تحصیل به بهره برداری خواهد رســید. وی درباره نتایج کنکور امســال، اظهار کرد: 
متأسفانه به گونه ای جا انداخته شد که نتایج کنکور سراسری و برگزیدگان و آمار را 
به مدارس غیردولتی نسبت ندهند؛ در حالی که 77.5 درصد از برگزیدگان کنکور 

در مدارس دولتی درس می خوانند.

اینفوگرافی 

  سهم 41 درصدی پراید در حوادث رانندگی ایران
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی از سهم 4۱ درصدی پراید در حوادث رانندگی منجر به پرداخت خسارت از سوی این صندوق 

خبر داد.مهدی قمصریان گفت: از سال ۱3۹5 تا ۱4۰۰ خودروی پراید با بیش از 7 هزار پرونده، در صدر خسارات پرداختی صندوق 
تأمین بوده است.
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 تنگه هلت ؛
 همنشینی رودخانه و صخره

این بار می خواهیم ســفری هیجان انگیز به یکی از 
خاص و بکر ترین تنگه های ایــران یعنی تنگه هلت 
پلدختر داشته باشــیم و برای تان از زیبایی بی نظیر 
و رودخانه خروشانش بگوییم. اگر می خواهید بیشتر 
با این طبیعت زیبا آشنا شوید و بدانید که تنگه هلت 
کجاست، فرصت را از دست ندهید، کفش های تان را 
به پا کنید، نفس عمیقی بکشید، مسیر تنگه هلت را 

برانید و وارد دنیای بکرش شوید.
در شهرستان پلدختر استان لرستان، میان کوه های 
استواری که سال ها پیش پوشیده از بلوط های سبز 
بود، رودخانه خروشان زال با آبی خنک بین دو دیواره 
صخره ای در این تنگه شگفت انگیز جوالن می دهد. 
زاِل زیبا خود را آرام به رودخانه سیمره می رساند و در 
میان راه، در تنگه هلت با تمام قدرت دلبری می کند. 
طول تنگه هلت حدودا 4 کیلومتر است و اگر با سرعت 
متوسط حرکت کنید تقریبا 1.5 الی 2 ساعت مسیر 
رفت و 1.5 الی 2 ساعت مسیر برگشت زمان می برد. 
این تنگه به قدری بکر و ناشــناخته است که با یک 
جست و جوی ساده در اینترنت نمی توانید موقعیت 
مکانــی آن را پیدا کنید؛ اما ما شــما را با خود به این 
مکان بکر و دیدنی می بریم. هلت در مســیر بزرگراه 
لرستان-اندیمشک در شهرستان پلدختر، بین تونل 
خرگوشان 1 و 2 قرار دارد. بد نیست بدانید واژه هلت از 
نام یکی از طوایف لر یعنی نجف وندها در منطقه هلد 
لرستان گرفته شده است. محلی های آنجا تنگه را با 

نام هلد می خوانند.
نحوه شکل گیری تنگه هلت

بهتر است بدانیم شکل گیری این پدیده طبیعی بسیار 
زمان بر اســت. میلیون ها ســال طول می کشد یک 
رودخانه از قله یک کوه، آرام آرام سنگ های سخت 
را بشکافد و مســیری را در میان کوه باز کند و چنین 
پدیده شگفت انگیزی را به وجود آورد. گمان می شود 
که در سال های گذشته ورودی تنگه به شکل سد یا 
دریاچه ای بوده و پس از آمدن ســیالب، آب مسیر 
خود را باز کرده و بعد از آن بخش ورودی تنگه نمایان 

شده است.
تنگ یا تنگه؟ در زبان عامیانه واژه تنگه به جای تنگ 
به کار می رود اما خوب است بدانیم که تنگه شعبه ای 
از دریا، بین دو خشکی است که دو دریا را به هم مرتبط 
می ســازد اما تنگ به دره کوه گفته می شود. )طبق 

تعریف فرهنگ لغت عمید(
تفریحات تنگه هلت

تنگ هلت از پوشش گیاهی خاصی بهره نبرده است. 
بنابراین اگر به دنبال جایی سرسبز هستید دست نگه 
دارید؛ چون تنگه تمام زیبایی خود را از هم آغوشــی 
سنگ سخت و آب می گیرد و تمام آنچه به آن زیبایی 
بصری می بخشد سنگ های بزرگ صیقل خورده و 

حرکت آب روان است.
در سفر به تنگ هلت می توانید به سراغ این تفریحات 

بروید:
1- رودخانه نوردی در تنگه

تنگ هلت بر خالف خیلی از تفریحات هیجان انگیز 
دیگر که آخر سر اوج هیجان خود را نشان می دهند 
از همان اول شما را غافلگیر می کند. حدود صد قدم 
که به سمت جلو حرکت کنید عمق آب بیشتر و بیشتر 
می شــود و تقریبا نیمی از بدن را فرا می گیرد. بستر 
رودخانه پر از سنگ های بزرگی است که به مرور زمان 
و بر اثر تغییرات آب و هوایی و دمایی ریزش کرده اند 
و کف رودخانه را پوشانده اند. همین طور که به سمت 
جلو حرکت می کنید به دلیل خیس شــدن و وجود 
سایه، کم کم بدن تان شروع به اُفت دما می کند؛ اما 
نگران نباشید چرا که اندکی جلوتر آفتاب راه خود را 
از میان سنگ ها می یابد. آنجا می توانید کمی خود 

را گرم کنید و سپس برای ادامه مسیر آماده شوید.
در قسمت میانی تنگ سنگ بسیار بزرگی قرار دارد 
که از دور امکان ادامه مسیر را ناممکن جلوه می دهد؛ 
اما این طور نیست، ســمت چپ تان کامال باز است و 
راه عبور برای تمامی افراد وجود دارد. دقت کنید که 
یک به یک از این قسمت عبور کنید. با نزدیک شدن 
به انتهای تنگ عمق آب کمتر می شود و در آخر این 
سقف ســنگی به طور کامل کنار می رود و خورشید 

خودنمایی می کند.
2- آب بازی در تنگه

در فصل های پر بازدید مانند تابســتان عمق آب تا 
1.5 متر هم می رسد؛ بهترین تفریح در تنگه آب بازی 
است. افرادی که معموال با تورها و به صورت گروهی 
به تنگه هلت می آیند شیوه خاصی را برای آب بازی 
در نظر می گیرند. به این صورت که همگی پشت سر 
هم به دیواره های تنگه تکیه داده و یک نفر را به عنوان 
حریف خیس می کنند طوری که گاهی که این تفریح 
به شدت نفس گیر می شــود پس سعی کنید با افراد 
دارای بیماری های تنفسی و حساس این نوع آب بازی 

را امتحان نکنید.

 فیفا، تاج 
و ظرفیت های اقتصادی  پیش رو!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
بر چشــم بد بین و بد پســند لعنت... بر حســود و 
بخیل لعنت ... خدا وکیلی یک عده دیگر شــورش 
را در آورده اند و  تا کی قرار است با عینک بدبینی 

و سیاه نمایی به موضوعات نگاه کنند واهلل اعلم...
دوســت مــن ...عزیز من ... هموطــن... به نیمه پر 
لیــوان  هم نگاه کن... به قول ملک الشــعرای بهار 
نگرجزخوب صد درصد نبینی/که گر بدبین شوی 

جز بد نبینی
حــاال تاج و شــرکا یک قــراردادی هم با یک بنده 
خدایــی امضــا کردند و دو ریال پول مملکت به فنا 
رفت. قرار نیســت هر کس که به مملکت خسارت 
وارد می کند سین جین شود و جواب پس بدهد! 
علی ای حال باید انتخابات فدراسیون را به فال نیک 
گرفت چرا که با وجود سنگ اندازی ها و کارشکنی 
های عده ای فوتبال نشناس، تاج سر فوتبال ایران 
که وجود و قلب نازنینش برای اعتالی فوتبال این 
مملکت ســاخته شــده است و بی مهری های عده 
ای، قلب پر از عاطفه ایشــان را مدتی به درد آورده 
بود ، یک بار دیگر  به مام فوتبال بازگشــت و این 
نوید بخش روزهایی یورویی و دالری  برای مربیان 

کارکشته دنیا است! 
امــا پــا روی حق نگذاریم این که یک نفر به تنهایی 
بتواند گند بزند ببخشــید بتواند چنین خســارت 
عظیمــی بــه مملکت وارد کند ) البتــه از نظر ما 
معمولی ها وگرنه خطای مدیریتی و آزمون و خطا 
بخشی از مدیریت است( و دوباره به راس هرم فوتبال 
برگردد نوید بخش روزهای طالیی اقتصاد کشــور 
است!  به قول شاعر فوتبال شناس : به مدیران تان 
اجازه تجربه  بدهید. بگذارید اشتباه کنند؛ شاید 2/2 
میلیون یورو قرارداد ببندند و کمرتان را بشــکنند. 
شاید از قرارداد کمرشکنشان دفاع کنند.و شاید بعد 
از شکستن کمرتان، با چند تا آخ قلبم آخ قلبم خانه 
نشــین شوند.اما در نهایت به آغوش گرم خودتان 

باز خواهند گشت!
شما عنایت داشته باشید همین چند روز قبل اعالم 
شد که هر کس 100 هزار دالر ارز وارد کشور کند، 
می تواند اقامت بگیرد.  به نظر شما 100 هزار دالر 
بیشــتر اســت یا 3000 میلیارد تومان ؟! یعنی اگر 
خاوری ها و شــیخ االســالمی ها و امثال آنها که بی 
مهــری های ما بــه خطاهای راهبردی و مدیریتی 
ایشــان باعث شــد ترک وطن کنند، یک بازگشت 
رویایی به وطن داشته باشند و با آورده خویش اینجا 
سرمایه گذاری کنند، ما نیاز به مذاکره با هر کشوری 
داریم؟!  بعد هم اعالم کنیم فرانسه بیشترین فضولی 

و موش دوانی را در مذاکرات داشته است. 
ناگفته نمانداین ســوی داســتان اســت. با این 
رویکــرد نویــن و  سوفســطایی در قبال مدیران ، 
قطعاً دوســتانی که در ماجرای فوالد مبارکه هم 
دچار خطای اســتراتژیک مدیریتی شــدند و یک 
مختصــری بریز و بپاش داشــتند، دیگر نیازی به 
ترک وطن و االخون واالخون شدن در بالد غربت 
ندارند و  اگر قرار است سرمایه گذاری کنند، پول 
شان را در وطن خودشان هزینه می کنند! سخن 
در این باره بسیار است و از مزایای این انتخاب باز 

هم خواهیم نوشت.

نوشیدن چای عمر را طوالنی می کند
محققان دانشگاه مستقل مادرید در مطالعه اخیرشان اظهار کردند نوشیدن 
حداقل دو فنجان چای در روز از قلب افراد محافظت می کند و به آنها کمک 
می کند تا عمر طوالنی تری داشــته باشند.نتایج یک مطالعه جدید نشان 
می دهد افرادی که بیش از دو فنجان چای در روز می نوشند، نسبت به افرادی 
که چای نمی نوشند بیشتر عمر می کنند.محققان موسسه ملی سالمت از 
داده های بانک زیستی بریتانیا استفاده کردند و در آن اطالعات 85 درصد 
از نیم میلیون مرد و زن 40 تا 69 ساله که به طور منظم چای می نوشیدند 
را مورد بررســی قرار دادند. از این تعداد، 89 درصد گفتند که چای ســیاه 
می نوشند. محققان در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که اثرات مفید 
چای به اینکه چای سیاه با شیر یا شکر مصرف شود یا در دمایی که در آن 

نوشیده می شود بستگی ندارد. در این مطالعه محققان به بررسی نتایج یک 
پرسشــنامه که از ســال 2006 تا 2010 انجام شده بود پرداختند و عادات 
این افراد را تا یک دهه بعد نیز بررسی کردند. محققان با بررسی اطالعات 
و عادات نوشیدن چای افراد دریافتند مصرف منظم چای سیاه)پرمصرف 
ترین چای در اروپا( با کاهش متوسط بین 9 تا 13 درصد در مرگ و میر 
طی 10 سال در میانساالن همراه بود. اکثر افراد مورد بررسی قرار گرفته 
افراد سفیدپوســت، بزرگســال و مبتال به بیماری های قلبی عروقی بودند.
فرناندو رودریگز آرتالجو استاد پزشکی پیشگیرانه و بهداشت عمومی در 
دانشگاه مستقل مادرید، این تحقیق را نشان دهنده پیشرفت قابل توجهی 
در این زمینه توصیف کرد و گفت که بیشتر مطالعات در آسیا انجام شده 

است، چرا که آنها بیشترین مصرف چای سبز را دارند و تعداد افرادی که 
در خارج از آسیا مورد بررسی قرار گرفته بودند چندان زیاد نبودند و نتایج 
بررسی های انجام شده بر روی آنها نیز چندان نتیجه بخش نبود.وی گفت: 
این مطالعه به طور قطعی ثابت نکرد که چای عامل کاهش دهنده مرگ 
زودهنگام مصرف کنندگان چای اســت. سوال دیگری که بی پاسخ مانده 
است این است که آیا افرادی که چای نمی نوشند باید برای بهبود سالمت 
خود این کار را شروع کنند؟آرتالجو گفت: باید مطالعاتی با اندازه گیری های 
مکرر مصرف چای در طول زمان انجام شــود و میزان مرگ و میر افرادی 
که چای مصرف نمی کنند به طور مداوم با کســانی که شــروع به مصرف 
چای کرده اند یا به مرور زمان مصرف خود را افزایش داده اند، مقایسه شود.

دریچه علم

 پای صحبت یک فعال محیط زیست؛

سفر اربعین را بدون پسماند تجربه کنید
پیاده روی اربعیــن پر از لحظات زیبا و خاطره انگیز اســت. 
بسیاری از ما از این سفر خاطرات بی نهایت دلپذیری داریم 
که در عمق وجودمان ریشه کرده اند. اما تا حاال فکر کرده اید 
می توانیم اربعین بهتر و سالم تر و زیباتری هم داشته باشیم؟ 
امروز سراغ شیما ابوطالبی رفته ایم که تجربه خاصی از اربعین 
دارد و معتقد است باید همه کســانی که در مراسم اربعین 
شرکت می کنند این تجربه را به دست بیاورند؛ اربعین بدون 

پسماند!

دین ما محیط زیستی ترین دین دنیاست
من شیما ابوطالبی هستم، متولد 72 در شهر اصفهان. رشته 
تحصیلی ام معماری اســت ولــی فعالیت هایی که می کنم 
تقریباً ارتباطی با رشــته ام ندارد. سه سالی است که مسأله 
محیط زیست برایم جدی تر شده است و درباره آن تا در توانم 
کنشگری می کنم. نگاه من به محیط زیست هم دینی است؛ 
یعنی فکر می کنم دین ما یکی از محیط زیستی ترین ادیان 
جهان اســت و ما به این بعد از دین اســالم کاماًل بی توجه 

هستیم.

امانت دار خوبی برای زمین نبوده ایم
من قبالً خیلی کم و محدود به تفکیک زباله و استفاده محدود 
از پالستیک توجه داشتم اما اوج فعالیت و دغدغه ام از سه سال 
پیش شروع شد. ماه رمضان بود که با خواندن یک مقاله درباره 
محیط زیست نسبت به این حوزه چشمم باز شد. وقتی آن 
مقاله را خواندم میخکوب شدم. توی این مقاله نوشته بود که 
زمین امانت خدا در دست ماست و از آنجا که امانت داری یکی 
از ارکان و ارزش های مهم دین ماست، باید نسبت به محیط 
زیست توجه بیشتری داشته باشیم. آنجا بود که من متوجه 
شدم که ما نسبت به زمین امانت داری خوبی نبوده ایم. همان 
یک جمله من را قفل کرد و حالم بد شد. خب من آدم مذهبی 
هستم و همیشــه درباره امام زمان )عج( دغدغه داشته ام. 
بنابراین همیشه دوست داشتم که یک منتظر باشم و برای 
ظهور حضرت تالش کنم. ولی با خواندن این مقاله همه این 
شعارها و ادعاهایی که داشــتم روی سرم خراب شد و دیدم 
چندان هم منتظر نیســتم. چون در روایات گفته شده که 

شیعیان ما با گناهان شان ظهور ما را عقب می اندزند.

آلودگی های خشکی و دریا فساد در زمین نیست؟!
هرچقدر پیشتر رفتم و بیشتر خواندم دیدم چقدر در آیات و 
روایات درباره محیط زیست و رعایت حال طبیعت توصیه و 
تأکید داریم. مثالً آیه 250 بقره از بین بردن زمین ها را یکی از 
مصادیق فساد روی زمین بیان می کند. با این توصیف خیلی 
از ما داریم در زمین فساد می کنیم؛ چون با رفتارمان در قبال 
طبیعت آن را داریم به نابودی می کشانیم. خیلی وقت ها ما 
فســاد در زمین را به گناه های ظاهری محدود می کنیم اما 
ظهر الفســاد فی البر و البحر می تواند همین فجایع محیط 
زیستی باشد که ما داریم رقم می زنیم. آلودگی های خشکی 
و دریا یکی از مصادیق همین آیه است. توی سبک زندگی و 
مشاغل مان از این مصادیق زیاد داریم. وقتی من با این واقعیات 
آشنا شدم، حالم از نوع دین داری خودم که سطحی بود بد شد 
و بعد از آن بود که سعی کردم نسبت به محیط زمین دغدغه 

بیشتری داشته باشم.

مسلمانان باید درباره محیط زیست پیشرو باشند
حضور مذهبی ها باید در حوزه محیط زیست خیلی بیشتر 
از اینها باشد. نه تنها در کشــور خودمان بلکه باید در جهان 
نیز جریان ساز باشیم، چرا که در منابع دینی ما صحبت های 
بسیاری درباره محیط زیست شــده است. اگر ادعای تشیع 
داریم باید این ادعاها را در عمل نشان بدهیم. ما مسلمانان 
باید درباره محیط زیست خیلی آگاه تر و پیشروتر باشیم ولی 
متأسفانه این طور نیست. اآلن هم بسیاری از فعالین محیط 

زیستی کســانی هســتند که به آنها در عرف رایج مذهبی 
نمی گوییم.

 افطاری بدون پسماند 
و تجربه لذت بخش شستن ظرف ها!

نقطه عطف ام یک افطاری بود که حدود 150 نفر از اقوام مان 
در یک شب قرآن دور هم جمع بودند و من مدیریت افطاری 
آن شــب را به عهده گرفتــم. ظرف کرایه کردیم، ســفره 
مشمایی از اقوام گرفتیم و لیوان شیشه ای تهیه کردیم. کل 
افطاری را در ظروف پایدار به مهمان ها دادیم. بعد از خوردن 
افطاری هم با خانم ها رفتیم ظرف ها را شســتیم و حال و 
هوای خوبی رقم زدیم. از آن به بعد من همیشه توی کیفم 
یک لیوان شخصی، یک قاشق و چنگال و نی فلزی همراهم 
دارم تا اســتفاده از ظروف یکبار مصرف را به کمترین حد 
برســانم. اگر جایی بخواهم چای یا شربت و آبمیوه بخورم 
از لیوان خودم استفاده می کنم و توی خریدها هم تا جایی 
که امکان داشته باشــد محصوالتی می خرم که کمترین 
پالستیک و مواد دورریز را داشته باشــند. اآلن در بعضی 
شهرها فروشگاه های پسماند صفر افتتاح شده که زندگی 
بدون پســماند را خیلی راحت تر می کند؛ چرا که خیلی از 
اقالم مورد نیاز را بدون هیچ پالستیک و دورریزی به فروش 
می رســانند. امیدوارم به زودی در اصفهان هم فروشــگاه 
پسماند صفر افتتاح شود تا در تهیه اقالم مورد نیاز مشکلی 

نداشته باشیم.

ده روز سفر اربعین هیچ زباله ای تولید نکردم!
تا حاال دو بار قسمت شده که من به سفر اربعین بروم. یکبار که 
قبل از تحول محیط زیستی من بود و یکبار بعد از آن. چهار 
سال پیش بود که من هم مثل بقیه سفر کردم و از ظرف های 
یکبار مصرف و آب های معدنی استفاده کردم. اما دفعه دوم 
که به اربعین رفتم سعی کردم چیزهایی که درباره پسماند 
صفر یاد گرفته بودم را در اربعین پیاده کنم. کســانی که به 
اربعین رفته اند می دانند که آنجا چقدر پسماند تولید می شود. 
بعضی موکب ها زباله ها و پسماندهایی که دارند را در همان 
خندقی که کنار جاده نجف تا کربال است دفن می کنند و روی 
آن خاک می ریزند. اگر کسی توجه کند می بیند که پسماند 
سال های قبل هم توی کانال ها هستند و به صورت الیه الیه 
روی هم تلنبار شده اند. من سعی کردم به این پسماند زباله 
بیشتری اضافه نکنم؛ برای همین در سفر دومم به اربعین دو 
تا ظرف دردار با خودم بردم، به اضافه بطری آب و لیوان و یک 
قاشق کوچک. سفر من ده روز طول کشید و من در این ده روز 
هیچ زباله و پسماندی تولید نکردم و برخالف انتظارم تجربه 
راحتی هم بود. چون برعکس روضه ها و هیأت های ایران که 
محل کشیدن غذا از موکب و محل روضه جدا است، در اربعین 
دیگ های غذا کنار همان مواکب است؛ بنابراین من می توانستم 
غذا را با ظرف خودم دریافت کنم. نوشیدنی هم همینطور؛ توی 
لیوان خودم آب و چای و شربت می گرفتم. این طوری توی ده 

روز هیچ لیوان یکبار مصرفی استفاده نکردم.

شما هم اربعین بدون پسماند را تجربه کنید!
ما می گوئیم اربعین تمدن ساز. اگر بخواهیم تمدن ساز شویم 
باید به همه ابعاد تمدن سازی توجه کنیم و یکی از مهم ترین ها 
هم حوزه محیط زیست و فرهنگ سازی و تولید دانش در این 
حوزه اســت. اگر بتوانیم در اربعین حرف مان را به زبان های 
مختلف و خطاب به ملت های مختلفی که به اربعین می آیند 
برسانیم، کار بزرگی کرده ایم. برای همین است که می گویم 
اربعین فرصت بی نظیری برای فرهنگ سازی است؛ چون از 
زبان ها و ملت ها و اقوام مختلف در آن حضور دارند. گاهی با یک 
کار ساده مثل چسباندن پیکسل محیط زیستی روی کوله با 
عنوان من زباله تولید نمی کنم یا من اربعین بدون پسماند را 

تجربه می کنم می توانیم با دیگران ارتباط بگیریم. 

سبک زندگی 

عکس روز 

 زندگی پیروز، توله یوز ایرانی در پردیسان/ منبع:  ایرنا

بیست سال و سه روز ، روایت زندگی 
شهید سید مصطفی موسوی

 کتاب بیست ســال و سه روز 
شامل روایت زندگی شهید 
ســید مصطفی موســوی 
به تازگی توســط انتشارات 
روایت فتح به چاپ ششــم 

رسیده است.
ایــن کتاب مســتندی 
است داستانی از زندگی 
جوانی دهــه هفتادی، درس خوان، باهوش، 
اهــل تفریح و کامــاًل امروزی که در بزنگاهی 
خــاص انتخابــی خاص تر داشــت و در آبان 
94 در راســتای دفــاع از حــرم بانوی صبر، 
حضــرت زینــب )س( در العیس ســوریه به 
شــهادت رسید.ســمانه خاکبازان در این اثر، 
داســتان زندگی این شهید بزرگوار را از زمان 
کودکی اش تا لحظه شــهادت در 216 صفحه 
نوشــته اســت.اگر می خواهید بدانید چگونه 
یک جوان بیست ســاله پرشــور و امیدوار به 
آینــده ای درخشــان راه کشــوری غریب در 
پیش می گیرد و دل از آرزوهایش می کشــد، 
اگر پیگیر راز این انتخابید؛ حتماً مطالعه این 
کتــاب را فراموش نکنیــد. در بخش هایی از 
کتاب می خوانیم:وقتی خیال ســید مصطفی 
راحت شد که مادر سراغ کارهایش رفته، برگه 
دومی را از الی کتابش بیرون کشــید و به آقا 
ســید گفت: رضایت نامه دوم امضا می کنی؟ 
آقا سید لبخندی زد و گفت: ای کلک فکرشو 
می کردی مامان بیاد نه. آقا ســید نگاهی به 
چهره خندان ســید مصطفی انداخت و گفت: 
برو دانشگاه درس بخون مملکت ما به آدم های 
تحصیل کرده بیشتر نیاز داره جنگ حاال حاال 
هست. سید مصطفی نگاهی به چشمان آرام 
پدر انداخت و گفت: شــاید جنگ حاال حاال 
تمام نشه، اما ممکنه من عوض بشم، دوسال 

دیگه که درسم تموم شد، آدم امروز نباشم.

کتابکده

طنز

گردشگری


