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دفترروابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران

مــورخ  اســتاندارد  عالــی  شــورای  اجــاس  نودویکمیــن  مصوبــات  برمبنــای 
مقــررات  سنتی(مشــمول  تولیــدات  )باســتثنای  لبنــی  هــای  1373/9/8پنیروســایرفرآورده 
ــتنی- ــوان بس ــت عن ــماره 2450 تح ــه ش ــران ب ــی ای ــی باشد.اســتاندارد مل ــتاندارد اجبــاری م اس
ملــی  کمیتــه  اجاســیه  هزاروهفتصدوهفتادودومیــن  دریــک  آزمــون  هــای  هــاوروش  ویژگــی 
مربوطــه مــورد تجدیــد نظرششــم قرارگرفتــه اســت کــه مراتــب جهــت اطــاع عمــوم و توجــه بــه 

گــردد. مــی  آگهــی  قانونــی  الزامــات 
الزاماتقانونی:

ازتاریــخ  مــاه  ســه  فــرآورده  ایــن  وصادرکننــدگان  کنندگان،واردکننــدگان  تولیــد  لذاکلیــه 
اســتاندارد  رعایــت  بــه  تانســبت  داشــت  خواهنــد  مهلــت  رســمی  درروزنامــه  انتشــارآگهی 

آورنــد. عمــل  بــه  را  الزم  مذکوراقــدام 

واردات فــرآورده هــای مشــمول مقــررات اســتاندارد اجبــاری پــس ازانقضــای مهلــت مقرربرحســب 
معتبرومــورد  فنــی  ویااســتانداردهاوضوابط  بااســتانداردملی  بایدمنطبــق  واولویــت  ضــرورت 

ــول ســازمان باشــد. قب
ــی  ــه صدورگواه ــوط ب ــتاندارداجباری من ــرای اس ــمول اج ــی مش ــی ایران ــای صادرات ــادرات کااله ص
ــی  ــن الملل ــتانداردهای بی ــورهدف یااس ــط کش ــده توس ــن ش ــتاندارد تعیی ــاس اس ــر اس ــاق ب انطب
ذیصــاح  ویــا  قانونــی  مراجــع  توســط  اظهارشــده  فنــی  ویامشــخصات  طرفیــن  موردقبــول 

خواهدبــود. ایــران  اســتاندارد  ملــی  ســازمان  توســط  انطبــاق  ویاصدورگواهــی  کشــورهدف 
کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ذیربــط مــی تواننــد جهــت کســب اطاعــات بیشــتر در مرکــز بــه 

ــد. ــه نماین ــتاندارد مراجع ــه ادارات کل اس ــتانها ب ــران و دراس ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل س
شناسه اگهی 1373945         میم الف 2190  

پبیش بینی نشریه آمریکایی؛

کراتوین  احتمالتعویقمذا
انتخاباتکنگره تابعداز

یک مجله آمریکایی با اشاره به نزدیک بودن انتخابات 
میاندوره ای کنگره آمریکا )هشتم ماه نوامبر- ۱۷ آبان 
۱۴۰۱ ( و لزوم بررســی مفاد توافق  هســته ای در این 
نهاد، از احتمال تعویق مذاکرات وین تا بعد از برگزاری 

انتخابات مزبور خبر داد.
مجله پولیتیکو چاپ آمریکا در گزارشی درباره واکنش 
آمریکا به پاسخ پنجشنبه شب ایران به اتحادیه اروپا 
نوشــت: آمریکا پاسخ ایران را عقب گرد عنوان کرده 

و اکنون مذاکرات هسته ای در خطر نابودی است.
میــان دو حزب جمهوریخواه و دمکرات در ارتباط با 
بازگشت آمریکا به برجام اختالفات عمیق و شدیدی 
وجــود دارد و این روزها تالش جمهوریخواهان برای 
ممانعت از بازگشت دوباره واشنگتن به برجام و تصمیم 
جــو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در این خصوص 

بشدت افزایش یافته است.
این رســانه انگلیسی زبان با اشاره به اینکه واشنگتن 
پاسخ ایران را »کامال دلسردکننده« می داند، افزود: 
در چنین فضایی معلوم نیست دو کشور چقدر تمایل 

به تالش برای احیای برجام خواهند داشت.
پولیتیکو با اشاره به این که موضوع هسته ای هم در 
ایران و هم در آمریکا بســیار حســاس است، نوشت: 
حساسیت موضوع آن قدر باالست که روز پنجشنبه 
گروهی از نمایندگان آمریکا در نامه ای به بایدن درباره 

ابعاد توافق ابراز نگرانی کردند.
مجلــه مزبور در ادامه انتشــار اخبــار منفی خود در 
خصوص احیای برجام به نقل از یک دیپلمات اروپایی 
نیز بدون نام وی مدعش شد که پاسخ ایران، منفی و 

غیرمنطقی به نظر می رسد.
پولیتیکــو تصریح کرد: برخالف نظر حامیان برجام، 
پاســخ منفی دولت بایدن و همچنین منابع اروپایی 
به این معنی اســت که با وجود حدود یکســال و نیم 

مذاکره، احیای توافق نزدیک نیست.
این مجله غربی در ادامه از لزوم بررسی توافق هسته ای 
در کنگره آمریکا خبر داد و نوشت: با توجه به نزدیک 
بودن انتخابات میانــدوره ای ماه نوامبر، نمایندگان 
کنگــره به ویژه دموکرات ها ترجیح می دهند هفته 
هــای پیــش رو را به بحث درباره توافق هســته ای با 
ایران اختصاص ندهند. علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه 
بین المللی بحران در امور ایران نیز در این باره گفت: 
»با از دست رفتن فرصت کنونی، تصور اینکه ممکن 
است توافقی پیش از انتخابات میان دوره ای کنگره 

حاصل شود، دشوار است.
کارشناسان سیاسی معتقدند با توجه به این که کنگره 
آمریکا در گذشته در خصوص برجام نظر مساعد داشته 
است و آمریکا در دوران ترامپ از آن خارج شده نیازی 

به تایید دوباره آن وجود ندارد.
در همین حال در شرایطی که منابع آمریکایی مثل 
پولیتیکو ســاز مخالف را علیه توافق هسته ای کوک 
کرده اند اما برخی کشورهای اروپایی واکنش مثبتی 
به پاسخ ایران داده اند و سفیر و نماینده دائم فرانسه 
در سازمان ملل که کشورش ریاست دوره ای شورای 
امنیت در ماه جاری میالدی )ســپتامبر( را برعهده 
دارد، گفت: به نظر می رسد اراده سیاسی برای احیای 

برجام وجود دارد.

یادداشتویترین  پیشنهاد

نشاندادنمسیرنجاتعراق
  اکبر معصومی

کارشناس مسائل بین الملل 
رهیافــت آمریــکا نشــان می دهد 
این کشــور بــا توجه شــرایط گذر 
نظم نوین بین المللی به دنبال فعال 

سازی کانون بحران در سه نقطه جهان ازجمله غرب آسیا، 
جنوب شرق آسیا و شرق اروپا باشد. در این وضعیت آمریکا 
در مرحله نخســت به دنبــال جلوگیری از تغییر نظم نوین 
جهانی است و اگر نتوانست به این هدف دست یابد، به ناچار 
در مرحله دوم به دنبال به تأخیر انداختن شرایط جدید بین 
المللی باشد. اتفاقاتی که در موضوع اوکراین و تایوان پیش 
آمده نیز در این پازل قابل ارزیابی و رصد است. در غرب آسیا 
نیز برنامه ریزی آمریکا به سمت ایجاد بحران جدیدی با عنوان 
»بی دولت در منطقه« است. در واقع راهبرد آمریکا به سمت 
جلوگیری از تشکیل دولت به وسیله کشورهای مستقل است. 
عراق، لبنان، سوریه، یمن، افغانستان و ... از جمله کشورهای 

هدف آمریکا به شمار می روند.
در وضعیتی که اوضاع عراق حســاس تر و تعیین کننده در 
معادالت غرب به نظر می آید، محور شــیطانی انگلیســی- 
آمریکایی در تالش اند عراق را به سمت جنگ داخلی بکشانند 
و مهمترین ابزار آمریکا نیز ایجاد و بسترســازی زمینه های 
اختالف میان گروه های مختلف عراقی بر سر تصاحب جایگاه 
نخســت وزیری اســت. در چنین وضعیتی بیم آن می رفت 
مقتدا صدر ناخواسته در زمین غرب بازی کند و باعث شود 
اقداماتش باعث جوالن توطئه های غرب شود که در بزنگاهی 
خطرناک تغییر مســیر داد و باعث برقراری صلح و ثبات تا 

این لحظه شده است.
وضعیتی که صدر در آن قرار داشــت، با طراحی و مدیریت 
غیرمستقیم محور انگیسی- آمریکایی به وجود آمده بود و 
این در حالی اســت که جریان صدر هیچگاه خواهان عراقی 
آشفته و آشوب زده نبوده است. آنها توانستند با درایت و حل 
اختالفات خود به وسیله گفت و گو اجازه میدان داری نفوذی 

های ضد ملت عراق ندهند.
در شرایطی که مناطق مختلف این کشور در بحبوحه بحران 
سیاسی بار دیگر به صحنه تحرکات خشونت آمیز تبدیل شده 
بود، رسانه های وابسته به محور انگلیسی- آمریکایی تمرکز 
ویژه و تمام وقتی بر تحرکات آشوبگرانه ضد ملی و ضد امنیتی 
شماری از طرفداران صدر در عراق با هدف شعله ور کردن آتش 
فتنه مذهبی داشــتند. این رسانه ها به دنبال تخریب وجهه 
حشدالشعبی و متهم سازی ایران در ناآرامی های عراق برای 
برهم زدن روابط دو کشور همسایه و ایجاد فتنه بودند. به نظر 
می آید در شــرایطی که عده ای تالش می کنند عراق را به 
سمت بن سیاسی بکشانند و این کشور را به مرحله بی دولتی 
و هرج و مرج برسانند، رفتار آگاهانه و توصیه حکیمانه آیت 
اهلل حائری شیرازی توانست نسخه رهایی بخش عراق از بحران 
های سیاســی- امنیتی به وجود آمده باشد. وی دربخشی از 
بیانیه خود فرمود: حفظ وحدت و انسجام و اینکه به استعمار 
و صهیونیسم و مزدورانشان فرصت ندهند آتش فتنه را شعله 
ور کنند و بدانند دشمن مشترک آنان آمریکا، صهیونیسم و 
دنباله های آن دو هستند، الزم است. همچنین بر همه مؤمنان 
الزم اســت از ولی فقیه، رهبر انقالب اســالمی، حضرت آیت 
اهلل العظمی سید علی خامنه ای )دام ظله( اطاعت کنند. در 
شــرایطی که نیروهای کفر و شر علیه اسالم محمدی اصیل 
هم قســم شــده اند، ایشان برای رهبری امت و اداره مبارزه با 

نیروهای ستمگر و مستکبر شایسته تر و بایسته ترند.
تأکید آیت اهلل حائری بر اطاعت از آیت اهلل خامنه ای نشان 
دهنده مسیری برای عراق بحران زده است که بتوانند برای 
همیشــه رویکرد فتنه ســازی آمریکایی- انگلیســی را در 
کشورشــان خامــوش کنند. در واقــع با حمایت و اطاعت از 
رهبری، می توان گفت امنیت- آرامش و بازنشــانی هویت 
عراقی بدون دخالت غرب به دســت خواهد آمد. با افزایش 
بصیرت دینی و سیاسی در عراق که مهمترین معضل عراق 
فعلی است، آتش فتنه و بحران سازی و نفوذ غرب در عراق 
که در مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز نفوذ داشتند، پایان 
خواهد یافت. در این وضعیت از همه نخبگان سیاسی و امنیتی 
عراق به ویژه جریان صدر انتظار می رود به توصیه مؤکد رهبر 
معنوی خودشان، آیت اهلل حائری جامه عمل بپوشانند و عراق 
را نجات دهند. دمیدن در اختالفات و جلوگیری از تشکیل 

دولت به وسیله جریان صدر، فتنه به راه خواهد انداخت.
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سیاست 2

کسب اطالع  ها حاکی از آن است که محمدهادی 
زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشــنهادی کار توســط 

دولت انتخاب شده است.
با این حال به دلیل ورود مجلس به تعطیالت، اعالم 
وصول این معرفی پس از پایان تعطیالت و شــروع 

به کار مجدد مجلس انجام خواهد شد.
زاهــدی وفــا متولــد ۱3۴2 در تهــران و معاون 

هماهنگــی و نظارت اقتصــادی و زیربنایی معاون 
اول رئیس جمهور بوده است.

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد 
از دانشگاه اتاوای کانادا است و در زمان تصدی سعید 
جلیلی از اعضای تیم مذاکره کنندگان هســته ای 

ایران بود.
ریاست دانشکده اقتصاد و معارف اسالمی دانشگاه 

امام صادق )ع(، عضویت در شورای عالی و ریاست 
اندیشــکده اقتصــاد مرکز الگوی اســالمی ایرانی 
پیشرفت، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی در دولــت نهم، نماینده وزارت اقتصاد در 
شوراها و کمیســیون های تخصصی شورای عالی 
تحقیقات و فناوری، شورای اقتصاد، شورای پول و 
اعتبار و شــورای عالی انرژی، عضویت در کارگروه 

ویژه نفت، شــورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی 
و ستاد تنظیم بازار، عضویت در شورای عالی دفاع 
و تامین اجتماعی، عضویت در هیات مدیره شرکت 
ســرمایه گذاری تامین اجتماعی)شستا(، ریاست 
هیات مدیره هلدینگ صنایع نوین و ریاست هیات 
مدیره رایتل از جمله ســوابقی است که در کارنامه 

کاری وی به چشم می خورد.

کار پیشنهادی گزینهنهاییدولتبرایوزیر زاهدیوفا

تحلیل

جشن نخستین سالگرد خروج 
کامل نیروهای آمریکایی از 
افغانستان از سوی هواداران 
تصویری از صدها برگ طالبان در شهر کابل/ رویترز

اسناد محرمانه دولتی 
کشف شده از ویالی 
شخصی ترامپ

گزارش تصویری

کراتطبیعیوقابلپیشبینیبود؛ طوالنیشدنروندمذا

رفت و برگشت برجام بین پایتخت ها
در آخرین تبادل متن توافق هسته ای بین دو 
طرف یک هفته طول کشید تا آمریکایی ها به 
اهداف مورد نظر ایران پاسخ دهند، اعالم نظر 
ایران نیز احتماالً یک هفته طول می کشــد 
اما پاسخ ایران یا آمریکا نهایی نیست و قرار 
است دوباره متن ها در اختیار پایتخت ها قرار 
گیرد و این رفت و برگشت ها چندین بار ادامه 

خواهد داشت.
اظهارنظرهــای ضــد و نقیض درباره نهایی 
شدن متن توافق هسته ای یا ادامه مذاکرات 
این روزهــا به یکی از پربازدیدترین خبرها 
تبدیل شده است؛ از یک سو سخنگوی وزارت 
امور خارجه آمریکا شامگاه سه شنبه »هشتم 
شــهریورماه« در کنفرانس خبری گفت که 
هیــچ تحول جدیدی دربــاره برنامه جامع 
اقدام مشترک با ایران وجود ندارد و از سوی 
دیگر رئیس جمهور ایران در دومین نشست 
خبری خود از ادامه مذاکرات با محوریت رفع 
تحریم ها خبر داد و گفت: بر راســتی آزمایی 
اطمینان بخش و تضمین های اعتمادآفرین 
در مذاکرات و همچنین حل مسائل پادمانی 
تاکید داریم، این یک رکن در مذاکرات است 

و بدون آن سخن از توافق معنا ندارد.
بعد از اتمام دور جدید مذاکرات که به دنبال 
وقفه ای پنج ماهه و از سیزدهم مردادماه در 
شهر وین آغاز شد، مقام های آمریکا و اتحادیه 
اروپا مدعی شدند که یک »متن نهایی« به 
همه طرف ها ارائه شده که قابل تغییر نخواهد 
بود و باید یا پذیرفته شود یا شکست مذاکرات 
اعالم شــود، اما این ادعا از ســوی یک مقام 
وزارت خارجه ایران رد و اعالم شد جمهوری 
اســالمی ایران همچنان راستی آزمایی رفع 
تحریم ها، اخذ تضمین در خصوص ماندگاری 
برجــام و رفع ادعاهای پادمانی آژانس اتمی 
را اصلی ترین مطالبه خود در مذاکرات رفع 
تحریم ها قرار داده اســت و تنها بازگشت به 
قــرارداد دوجانبه ای را می پذیرد که در ازای 
بعضی محدودیت ها نفع ملموس اقتصادی 

برای ملت ایران به همراه داشته باشد.
کراتطبیعیو طوالنیشدنروندمذا

قابلپیشبینیبود
امیرعلــی ابوالفتح، کارشــناس مســائل 
بین المللی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا در 
خصوص چشم انداز مذاکرات هسته ای اظهار 
کرد: برجام یک ابرپروژه و موضوع چندوجهی 
بســیار پیچیده است که از موضوعات عدم 

اشاعه تسلیحات هسته ای شروع می شود و 
موضوعات اقتصادی، تحریم ها، اثرگذاری آن 
بر نظام بین الملل، منطقه و کشورهای دارای 
منافعــی که حتی در برجام حضور ندارند و 
تحریم هــای اقتصــادی را در بر می گیرد؛ 
مجموعــه ای از ۱۷۰۰ شــرکت حقیقی و 

حقوقی با این موضوع پیوند خورده اند.
وی طوالنی شدن روند مذاکرات را طبیعی 
و قابل پیش بینی دانســت و افزود: بازبینی 
و بررسی متن حدود ۱۶۰ صفحه ای برجام 
نیازمند مذاکرات فشــرده و زمان بر است و 
نمی توان این موضوع را ظرف مدت یک هفته 
حــل و فصل کرد، عــالوه بر مواردی که در 
این متن نیاز به حک و اصالح دارد، بدبینی 
دو طرف نسبت به یکدیگر نیز بر پیچیدگی 

مذاکرات برجام افزوده است.
این کارشناس مسائل بین المللی با اشاره به 
بدبینی ایران به دلیل خروج آمریکا از برجام، 
خاطرنشان کرد: ایران به دنبال تضمینی برای 
پایبندی آمریکا به توافق احتمالی اســت و 
طرف مقابل نیز موضوع نزدیک شدن ایران 
به ساخت سالح هسته ای را مطرح می کند 
که این موضوعات بســیار پیچیده است و از 
این جهت نمی توان تصور کرد که دو طرف 

در حال اتالف وقت هستند.
گرفتنمخالفتوکارشکنیبابرجام باال

درداخلآمریکا
وی خواسته هر دو طرف را به نتیجه رسیدن 

هرچه زودتر مذاکرات دانست و گفت: ایران 
برای امضای توافق بیشتر تالش می کند اما 
در کنــار اختالف نظرهایی که بین دو طرف 
دربــاره متن پیشــنهادی وجــود دارد، در 
داخل دو کشــور بــه ویژه در ایاالت متحده 
نیــز مخالفت هایی وجــود دارد و دولت این 
کشــورها باید عالوه بر قانع کردن هواداران 
خــود، افراد زیادی را با دیدگاه های مختلف 
از حزب رقیب تا البی های اسرائیل و عربستان 

توجیه کند.
ابوالفتــح یادآور شــد: در داخــل ایران نیز 
جریان هایــی وجود دارند که با این موضوع 
مخالف هستند یا نگرانی هایی دارند که باید 
برطرف شــود اما کار اصلی در این حوزه در 
آمریکا در حال انجام است از این جهت باید 

منتظر بود تا این رایزنی ها انجام شود.
وی برخی از موضوعات توافق را بسیار پیچیده 
خواند و گفت: الزم است که بارها درباره این 
موارد بحث و تبادل نظر شود تا دو طرف به 
یک نتیجه مشخص دست یابند در طول این 
روند طبیعی است که هر دو طرف مذاکره ادعا 
کنند که امتیاز بیشتری به دست آورده اند.

فضاسازیرسانههادربارهامتیازات
این کارشناس مسائل بین المللی با اشاره به 
ادعاهــای دو طرف درباره دریافت امتیازات 
بیشتر در متن توافق پیشنهادی اظهار کرد: 
این موضوع بخشــی از فضاسازی رسانه ای 
اســت که در هر مذاکره اتفاق می افتد و دو 

طرف ادعا می کنند که بیشــترین امتیاز را 
دریافت کرده اند و کمترین امتیاز را داده اند، 
ایــن موضوع طبیعی اســت زیرا هیچکس 
حاضر نیست وارد مذاکره شود و در میانه راه 
اعالم کند که به طرف مقابل امتیاز می دهد.
وی تعیین میزان برد و باخت کشــورها در 
روند مذاکره را نیازمند ارزیابی کارشناسانه 
دانســت و ادامــه داد: دولت های در حال 
مذاکــره اعالم می کننــد خواهان توافق 
هســتند و طرف مقابل وقت کشی می کند 
تا بخشــی از فشار ناشــی از مخالفت ها و 
انتقادات را کاهش دهد، این عملیات روانی 
و جنگ های روایتی درباره برجام نیز اتفاق 
افتاده است و تا حدودی در رسانه ها به آن 

پرداخته می شود.
ابوالفتح با اشــاره به اینکه پیش از تصویب 
متن نهایی برجام نمی توان درســتی روایت 
دو طــرف را ارزیابــی کرد، گفــت: باید این 
متن تصویب و منتشــر شود تا بتوان درباره 
امتیــازات آن برای ایران و تفاوت هایی که با 
متن قبلی یعنی برجام 2۰۱۵ دارد، قضاوت 
کرد اما اکنون جنگ روایت ها در جریان است 
و نمی توان تشخیص داد که روایت کدام یک 

از دو طرف به حقیقت نزدیک تر است.
انتشارمتنضرورتیندارد

وی دربــاره دلیــل منتشــر نشــدن متن 
پیشــنهادی توافق و جزئیات موارد اختالف 
یادآور شد: در جریان مذاکرات هیچ گاه متنی 

منتشر نمی شود، جزئیات زمانی اعالم خواهد 
شد که فرایند تصمیم گیری انجام و توافقی 
حاصل شده باشد تا پیش از آن ممکن است به 
شکل جسته و گریخته یا هدفمند بخش هایی 
از متن در اختیار افکار عمومی قرار گیرد یا 
از طریق عملیات اطالعاتی و امنیتی منتشر 
شود اما نباید انتظار داشت که یک متن در 

حال مذاکره در اختیار عموم قرار گیرد.
این کارشناس مسائل بین المللی با اشاره به 
تغییــرات مداوم متن توافق برجام و افزوده 
شــدن یا حذف بخش هایی از آن ادامه داد: 
بــه طور کلی معلوم نیســت که در فرآیند 
مذاکرات چه بر سر متن خواهد آمد بنابراین 
اکنــون دلیلی و ضرورتی برای انتشــار آن 
وجود ندارد زیرا ممکن است متنی که امروز 
منتشر می شود با آنچه در آینده وجود دارد 

تفاوت های زیادی داشته باشد.
وی درباره چشــم انداز توافق احتمالی در 
مذاکرات هســته ای گفت: در مقایسه با 
گذشــته می توان گفت که اکنون فضای 
مذاکرات بهتر است و حتی برخی مقامات 
کاخ سفید از نزدیک شدن به توافق نهایی 
خبــر می دهند، به طور کلی اکنون روند 
رو به جلویی در مذاکرات هسته ای وجود 
دارد امــا درباره آینده چندان خوش بین 

نیستم.
ادامهرفتوبرگشتبینپایتختها

ابوالفتح با اشاره به ادامه رفت وبرگشت متن 
توافــق بین پایتخت ها خاطرنشــان کرد: با 
توجه به اینکه دو کشــور به شکل مستقیم 
با یکدیگر مذاکره نمی کنند، باید متن مورد 
نظــر هر طــرف در اختیار اتحادیه اروپا قرار 
گیرد و از آنجا به ایران یا آمریکا فرســتاده 
شود و روند رفت وبرگشت این متن نیز زمان بر 

خواهد بود.
وی بــا تاکیــد بر اینکه برجام در کوتاه مدت 
نهایی نخواهد شــد، افزود: در آخرین تبادل 
بیــن دو طــرف یک هفته طول کشــید تا 
آمریکایی ها به موارد مورد نظر ایران پاســخ 
دهند، اعالم نظر ایران نیز احتماالً یک هفته 
طول می کشد اما پاسخ ایران یا آمریکا نهایی 
نیســت و قرار است دوباره متن ها در اختیار 
پایتخت ها قرار گیرد و اگر قرار باشد این رفت و 
برگشت ها چندین بار تکرار شود نباید انتظار 
داشت که در یکی دو ماه آینده تکلیف برجام 

مشخص شود.

خبر ویژه

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جزئیات طرح ایران برای میانجی گری در مناقشه اوکراین 
و پاســخ های متقابل ایران، اروپا، آمریکا به پیشــنهادات مذاکرات برجامی را تصریح کرد. مهدی ســعادتی عضو 
کمیسیون امنیت ملی مجلس که وزیر امور خارجه را در سفر به روسیه همراهی کرده بود، در خصوص جزییات 
مذاکرات امیر عبداللهیان با الوروف گفت: مذاکرات بسیار مهمی با حضور وزیر امور خارجه و معاونان ایشان با 
مقامات روســیه انجام شــد این جلســات فشرده به صورت عمومی و خصوصی برگزار شد. برجام، همکاری های 
دوجانبه بین ایران و روسیه، همکاری های منطقه ای و جهانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.  سعادتی در 
مورد جزییات طرح صلح ایران در مناقشه اوکراین و روسیه گفت: ایران در این زمینه پیشنهادات اجرایی ارائه کرد 
که دارای طبقه بندی است. در مورد مجموعه اتمی که در روسیه وجود دارد و لزوم عدم تکرار حادثه چرنوبیل 
که مربوط به امنیت مردم است، ایران اعالم کرد؛ حاضر است تجربیات خود در مسائل هسته ای و ایجاد منطقه 

امن هسته ای را در اختیار روسیه قرار دهد و همکاری های تخصصی بین دو کشور در این خصوص انجام شود. 
پیشنهاد ایران ابعاد بسیار گسترده ای داشت، در پیشنهاد ایران حضور نیروهایی در مرز دو کشور از طرف سازمان 
های بین المللی پیش بینی شده است، تعهداتی نیز برای اروپا، آمریکا، روسیه و اوکراین تعیین شده است.  وی 
در خصوص جزییات مذاکرات ایران و روسیه در مورد مذاکرات رفع تحریم ها گفت: آمریکا و اروپا پاسخ خود را 
درباره پیشنهاد ایران ارسال کردند. روسیه و چین دو کشوری هستند که در بسیاری از مسائل بین المللی با ایران 
هم نظر هستند لذا معتقدند بالتکیفی مذاکرات به نفع دو طرف نیست و باید هر چه سریعتر مذاکرات  تعیین 
تکلیف شــود.  وی ادامه داد: پاســخ های آمریکا و اروپا به ســه موضوع راستی آزمایی، تسری تحریم ها ، ضمانت 
های لغو تحریم ها قانع کننده نبوده است، طبق معمول آمریکا به دنبال ایجاد شرایطی در راستای بی نتیجه 

ماندن مذاکرات و زمان بر شدن آن است. 

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تشریح کرد:

کراتوین موردطرحصلحاوکراینومذا عبداللهیانباالوروفدر کراتامیر جزئیاتمذا

سخنگوی وزارت امور خارجه  :

کرات نظراتایرانبرایجمعبندیمذا
ارسالشد

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفــت: نظــرات 
جمهوری اســالمی ایران برای جمع بندی مذاکرات به 

هماهنگ کننده ارسال شد.
 ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه از ارســال 
نظرات جمهوری اســالمی ایران در مورد پاسخ آمریکا 
دربــاره متن پیش نویس توافق احتمالی رفع تحریم ها 

خبر داد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان افزود: پس از 
دریافت پاسخ آمریکا، تیم کارشناسی جمهوری اسالمی 
ایران آن را به دقت مورد بررســی قرار داده و پاســخ های 
ایران، پس از ارزیابی در سطوح مختلف، تدوین و امشب 

به هماهنگ کننده تحویل داده شد.
کنعانی اظهار داشــت: متن ارســالی دارای رویکردی 

سازنده با هدف نهایی کردن مذاکرات است.

 ادعایوزارتخارجهآمریکا
دربارهپاسخایران

وزارت خارجه آمریکا ضمن اعالم خبر دریافت نظرات 
ایران در اظهاراتی بی اساس ان را غیرسازنده خواند.

وزارت خارجه آمریکا ضمن اعالم خبر دریافت نظرات 
ایران تأکید کرد که پاســخ ایران را بررســی می کند و از 

طریق اتحادیه اروپا به آن پاسخ خواهد داد.
وزارتخارجه آمریکا بدون ارائه توضیحی مدعی شد که 

پاسخ ایران  سازنده نبوده است.
این در حالی است که ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور 
خارج ضمن اعالم خبر ارسال نظرات جمهوری اسالمی 
ایران در مورد پاسخ آمریکا درباره متن پیش نویس توافق 
احتمالــی رفع تحریم ها گفت: پس از دریافت پاســخ 
آمریکا، تیم کارشناسی جمهوری اسالمی ایران آن را به 
دقت مورد بررســی قرار داده و پاســخ های ایران، پس از 
ارزیابی در سطوح مختلف، تدوین و پنجشنبه شب به 

هماهنگ کننده تحویل داده شد.
وی اظهار داشت: متن ارسالی دارای رویکردی سازنده 

با هدف نهایی کردن مذاکرات است.

کره کننده هسته ای: مشاور تیم مذا

ایرانپاسخداد؛تیمبایدن
تصمیمجدیبگیرد

محمد مرندی، مشــاور تیم مذاکره کننده هســته ای 
نوشــت: »ایران همانطور که وعده داده بود پاســخ داده 
است. وقت آن است که تیم بایدن تصمیم جدی بگیرد.«

محمد مرندی، مشــاور تیم مذاکره کننده هسته ای در 
خصوص پاســخ ایران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا 
در صفحه شخصی خود نوشت: ایران همانطور که وعده 
داده بود پاســخ داده اســت. وقت آن است که تیم بایدن 

تصمیم جدی بگیرد.
وی افزود: برای ایاالت متحده، )پاسخ( »سازنده« معموالً 
به معنای پذیرش شرایط ایاالت متحده است. برای ایران 
این به معنای توافقی است که متعادل و تضمین شده 

باشد.
پیشــتر ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه از 
پاسخ ایران به اتحادیه اروپا خبر داده بود. وی گفت: پس از 
دریافت پاسخ آمریکا، تیم کارشناسی جمهوری اسالمی 
ایران آن را به دقت مورد بررســی قرار داده و پاســخ های 
ایران، پس از ارزیابی در سطوح مختلف، تدوین و امشب 

به هماهنگ کننده تحویل داده شد.
کنعانی اظهار داشــت: متن ارســالی دارای رویکردی 

سازنده با هدف نهایی کردن مذاکرات است.
این در حالی است که ساعاتی پس از ارائه پاسخ ایران، 
معاون ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در رویکردی 
زیاده خواهانه اعالم کرد که »ما در حال مطالعه و بررسی 
نظرات ایران هستیم و از طریق اتحادیه اروپا نیز پاسخ 

خواهیم داد، اما متأسفانه پاسخ ایران سازنده نبود.«

با پشت گرمی آمریکا

سئول  هشدار
بههمسایهشمالی

کره جنوبی روز جمعه )دیروز( در پی رایزنی با آمریکا،  
نسبت به احتمال انجام هفتمین آزمایش هسته ای از 
سوی کره شمالی هشدار داد و تاکید کرد که این اقدام 

پیونگ یانگ با پاسخی  »مالیم« مواجه نخواهد شد.
 خبرگزاری رویترز با انتشــار این خبر از مبدا ســئول 
نوشــت: امروز جمعه، مقامات امنیت ملی کره جنوبی 
اعالم کردکه که این کشور به همراه دیگر شرکا و متحدان 
خود، آمریکا و ژاپن، توافق کردند که پاسخ به آزمایش 

هسته ای کره شمالی نرم و مالیم نخواهد بود.
هــان« ســونگ  »کیــم  گــزارش   بنابرایــن 
)Kim Sung-han( مشاور امنیت ملی کره جنوبی 
پس مذاکرات سه جانبه که در هاوایی با »جیک سالیوان« 
)Jake Sullivan( مشــاور امنیــت ملی آمریکا و 
»آکیبــا تاکئــو« )Akiba Takeo( از ژاپن به عمل 

آمد، این اظهارات را عنوان کرد.
ایــن مســئول امنیت ملی کره جنوبــی در این باره به 
خبرنگاران گفت: چنانچه کره شمالی هفتمین آزمایش 
هســته ای خود را نجام دهد، ســه کشور )آمریکا، کره 
جنوبی و ژاپن( با یکدیگر و به همراه جامعه بین الملل در 
همکاری حداکثری پاسخی خواهیم داد که کره شمالی 
به واقع دریابد که این انتخابی به تمام معنا اشــتباهی 

بوده است.
رویترز در ادامه گزارش داد: این مشــاور امنیت ملی 
کره جنوبی افزود که »ســه کشــور توافق کردیم که 
پاسخ باید آنچنان باشد که کره شمالی به فکر انجام 
آزمایش دیگر عالوه بر شــش آزمایش که قبال انجام 

داده، نیافتد.«

 نقشتوافق20سالهایرانوونزوئال
درخنثیسازیتحریمهایآمریکا

پس از ســفر نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال به 
تهران، در حضور آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی، رئیس 
جمهور کشــورمان قرارداد همکاری 2۰ ســاله با هدف 
تقویت اتحاد دو کشور امضا شد؛ قراردادی راهبردی که 
نشان دهنده عزم مقام های ارشد دو کشور برای توسعه 

روابط دوجانبه در زمینه های مختلف است.
شاید در ظاهر ایران و جمهوری بولیواری ونزوئال موضع 
ایدئولوژیک یکسانی نداشته باشند، اما نفرت آنها از آمریکا 
فراتر از همه اختالفات برای اتحادی است که اکنون بسیار 
فراتر از شرایط موجود است. آیت اهلل رئیسی به صراحت 
اعالم کرد، توافقات راهبردی باید به دو کشور اجازه دهد 
تا با امپریالیسم آمریکا مقابله کنند. مادورو نیز گفت، این 
توافق به ونزوئال امکان می دهد حاکمیت و امنیت غذایی 

دو کشور را تحکیم کنند.
اتحاد میان ایران و ونزوئال موضوع جدیدی نیســت، اما 
از بهار 2۰2۰ که در اوج شــیوع کرونا چندین نفتکش 
ایرانی بنزین به جمهوری بولیواری تحویل دادند، روابط 
دوجانبه رشــد قابل توجهی داشته است. تحویل بنزین 
که خشم آمریکا را برانگیخته بود با همکاری های دیگر، 
به ویژه راه اندازی ســوپرمارکت های زنجیره ای ایرانی 

در ونزوئال همراه شد.
توافقنامه 2۰ ســاله باید به تهران امکان دهد به ونزوئال 
برای تولید مســتقیم در خاک خود و احیای تولید مواد 
غذایی و تسهیل صادرات به ایران و منطقه کمک کند. 
از نظر ایران، این توافق بیش از هر چیز ارســال پیامی 
سیاسی به آمریکا و متحدانش است؛ در حالی که اکنون 
جمهوری اســالمی در موضوع مذاکرات رفع تحریمها 

دست برتر را در اختیار دارد.
ژیل بونافی )Gilles Bonafi(، مشاور پیشین سازمان 
ملل متحد در امور مالی کشورهای شمال آفریقا در زمینه 
توسعه همکاری های ایران و ونزوئال و تأثیر آن بر منطقه 
و روابط بین الملل در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار 
»راهبــرد معاصر« گفت: ایران و ونزوئال را می توان جزو 
ابرقدرت های حوزه انرژی جهان دانست که نقش بسیار 
مهمی در اقتصاد انرژی دنیا بازی می کنند. همین نکته 
بس که بدانیم ایران با ۱۱ درصد ذخائر نفت خام دنیا و 
ونزوئال به عنوان یکی از کشــورهای دارای ذخائر عظیم 
نفتی جهان مسلماً نقش بسیار بزرگی را در حوزه اقتصادی 
و انــرژی بــازی می کنند. می توان گفت، بحران کنونی 
بدترین بحران انرژی در دوران معاصر است و نقش ایران 

در دیپلماسی انرژی می تواند بسیار مهم به نظر بیاید.
وی افزود: ایران می تواند به شــیوه های مختلف از این 
فرصت در دیپلماســی خود اســتفاده کند که عبارتند 
از؛ اســتفاده از فرصت موجود و فشــار دیپلماتیک برای 
رفع تحریم های آمریکا، توسعه روابط تجاری، اقتصادی 
و انرژی با کشورهایی که مایل به توسعه جهان چند قطبی 
هســتند و مخالفان جهان تک قطبی زیر نفوذ آمریکا و 
تالش مشــترک با ونزوئال بــرای دالرزدایی از مبادالت 

حوزه انرژی.
مشــاور پیشین ســازمان ملل متحد عنوان کرد: امروزه 
اوضاع غرب آسیا به نفع ایران است. لبنان، عراق، سوریه، 
عمان و بقیه کشورهای منطقه جاهایی هستند که بدون 
ســوخت های فسیلی و منابع انرژی نمی توانند فعالیت 
کنند و باید این ظرفیت بزرگ را مد نظر قرار داد که تأثیر 
بزرگی بر اقتصاد جهانی دارد. در حالی آمریکا از عراق و 
افغانستان فرار کرده که هر دو کشور به نوعی با ایران تعامل 
دارند و اگر تعامالت حوزه انرژی شکل بگیرد، خواهیم دید 

تحریم های آمریکا به نحوی بی اثر خواهند شد.
بونافی در پاســخ به این ســؤال که راهکارهای اقتصادی 
مقابله با تحریم های آمریکا چیست، تأکید کرد: متأسفانه 
باید بگویم تحریم هایی که به وســیله دیوان بین المللی 
دادگستری و به اتفاق آرا علیه ایران تصویب شد، قانونی 
نیست. آنها درواقع سیاست های دولت آمریکا را دنبال و 
اطاعت می کنند. این در حالی است که جو بایدن همان 
راهی را می رود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ســابق 
آمریکا پیموده بود. او با وجود در میان بودن مذاکرات رفع 
تحریم ها در وین، ۶ ژوئیه بار دیگر تحریم هایی را علیه 
ایران اعمال و با انتشار بیانیه ای اعالم کرد، دارایی های 
چندین شرکت ایرانی در منطقه خلیج فارس را به دلیل 
دور زدن تحریم های اعمال شــده علیه تهران در زمینه 

فروش نفت و مواد شیمیایی بلوکه کرده است.
وی افزود: وزارت خزانه داری آمریکا پیش گام تحریم ها 
علیــه ایران اســت. ایران نیز برای مقابلــه با تحریم ها 
همکاری هــای نزدیک با روســیه و چیــن و همکاری 
راهبردی با ونزوئال را در دستور کار خود قرار داده است. 
گرچه پاالیشگاه های آمریکایی نزدیک ونزوئال هستند، اما 
حضور ایرانی ها در منطقه بسیار مهم است. زیرساخت های 
پاالیشگاهی نفت و گاز ونزوئال به اصالح نیاز دارند و قدیمی 
هستند و ونزوئال می تواند روی کمک های فنی ایرانی ها 
حســاب کند و هم افزایی واقعی میان دو کشــور در حال 

شکل گیری است.
 بونافــی درباره ظرفیت ها و توانمندی های ایران و 
ونزوئال در زمینه انرژی گفت: تهران و کاراکاس در 
ماه ژوئن زیر تحریم های آمریکا قرار گرفتند و این 
محدودیت باعث شد تفاهمنامه 2۰ ساله امضا کنند. 
بی تردید روابط ایران و ونزوئال برای هر دو کشــور 
اهمیت اساســی و بنیادی دارد. ایران ۱۱.۵ درصد 
ذخائر نفت شناخته شده جهان را در اختیار دارد و 
دارنده ســومین ذخایر اثبات شده گاز جهان است. 
ونزوئال نیز دارای نخستین جایگاه ذخایر اثبات شده 
نفت جهان با 298 میلیارد بشکه است و ایران با ۱3۷ 

میلیارد بشکه در جایگاه سوم است.

اخبار کوتاه
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3اقتصاد
گزارش

 برجام قیمت لوازم خانگی 
را  تغییر خواهد داد

 رکود۹0درصدی
لوازمخانگی بازار در

  نگارعلی/ گروه اقتصاد
رئیــس اتحادیــه تولیــد کننــدگان و 
فروشندگان لوازم خانگی تهران از رسیدن 
رکود در بازار لوازم خانگی به 9۰ درصد خبر 
داد.نو کــردن لوازم خانه و یــا ازدواج برای 
خانواده های ایرانی دیگر خوشــحال کننده 
نیســت بلکه به کابوس های شبانه  آنها بدل 
شده اســت؛ نه تنها خانواده های ایرانی این 
روزها در تعویض لوازم خانه ناتوان شده اند 
بلکه از کار افتادن قطعــه ای از لوازم خانگی 
برای ماه ها دخل و خرج خانــواده را برهم 
می زند.قیمت هــا در بازار لــوازم خانگی به 
قدری باال است که میانگین قیمت یخچال 
و فریزرهای وارداتی این روزها به باالی ۱۰۰ 
میلیون تومان رســیده است و در خصوص 
یخچال و فریزرهای داخلــی نیز میانگین 

قیمتی باالی 2۰ میلیون تومان است.
این گرانی افسارگسیخته به یخچال و فریزر 
محدود نمی شــود و با افزایش نرخ حقوق و 
دســتمزد و قیمت مواد اولیه و سایر عوامل 
تاثیرگــذار از جمله نرخ مالیــات و عوارض 
گمرکی از شــیر مــرغ تا جــون آدمی زاد 
لوازم خانگی گران شــدند؛ میانگین قیمت 
تلویزیون های وارداتی در کشور به باالی 2۰ 
میلیون تومان رسیده است و میانگین قیمت 
تلویزیون های تولید داخل نیز به باالی ۱۰ 

میلیون تومان رسیده است.
ســایر لوازم خانگی از جمله ماشــین های 
لباس شویی و ظرف شویی نیز در این مدت 
نتوانسته اند از غول تورم فرار کنند؛ میانگین 
قیمت ماشین های لباس شویی وارداتی این 
روزها در بازار به ۱۵ میلیون تومان رسیده 
اســت و تولیدات داخل این محصول نیز در 
بازه قیمتی 8 تــا ۱۷ میلیون تومان در بازار 
خرید و فروش می شــوند و شــرایط برای 
ماشین های ظرف شویی موجود در بازار نیز 

به همین صورت است.
بازار امین حضــور که همــواره انبوهی از 
جمعیت در آنجا بــه دنبال خرید جهیزیه و 
لوازم خانگی بودند ایــن روزها خلوت تر از 
هر زمان دیگری است؛ رئیس اتحادیه تولید 
کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی تهران 
در خصــوص وضعیت رکود در بــازار لوازم 
خانگی به خبرآنالین گفت: کسبه برای سه 
تا چهار ماه  است که از جیبشان می خورند 
و مردم ایران نیز چشم انتظار برجام هستند 
و نبود قدرت خرید مردم موجب شده است 
که رکود در بازار لوازم خانگی به 9۰ درصد 

برسد.
برجامصددرصدقیمتلوازمخانگیرا

خواهدداد تغییر
اردیبهشت ماه ۱39۷ توافق برجام با خروج 
ترامپ از هم فروپاشــید و همسو با خروج 
برندهای خارجی لوازم خانگی از کشور این 
فرصت طالیی برای تولیدکنندگان داخلی 
ایجاد شــد تا در بازار بدون رقیب به تولید 

بپردازند.
پیش از فروپاشی برجام بسیاری از مواد اولیه 
تولیدکنندگان داخلــی وارداتی بودند اما با 
زمان بر شدن ثبت ســفارش در داخل پس 
از فروپاشی برجام و راه انداختن خط تولید، 
بســیاری از تولیدکنندگان لــوازم خانگی 
شــروع به کار بردن قطعات بی کیفیت در 
خط تولید کردند و خریدار ایرانی را نسبت 
به محصوالت تولید داخل بی اعتماد کردند.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان 
و فروشندگان لوازم خانگی تهران، در گفت 
و گو با خبرنگار خبرآنالین و در پاسخ به این 
پرسش که احیای برجام منجر به تغییرات 
قیمتی در بازار لوازم خانگی خواهد شــد یا 
خیر؛ گفت: صد در صــد منجر به تغییراتی 
قیمتی خواهد شد اما این تغییرات قیمتی 
بسته به آن که چه کسی می خواهد واردات 
را انجام دهد و ایــن واردات در چه حجمی 

می خواهد انجام گیرد، تعیین خواهد شد.
محمد مهدی برادران ،معاون صنایع عمومی 
وزارت صمت نیز  اظهار داشت: از سال آینده 
رویکرد معاونت صنایع عمومی وزارت صمت 
در حوزه لوازم خانگی کــه تکمیل زنجیره 
تولید و تامین محصوالت لوازم خانگی بود 
به ارتقا کیفیت تغییر خواهد کرد و در حوزه 
لوازم خانگی بیشــتر به کیفیت، ضمانت و 

خدمات پس از فروش فکر خواهیم کرد.

یارانه خرید نان صنعتی را به مردم بدهید

 بازار نان صنعتی از رقابت افتاده است
  مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد

 امســال با افزایش تقریبا چهار برابری قیمت آرد 
صنف و صنعت، محصوالت تولیدی در این بخش 
گران تر شده است.محسن لزومیان، رئیس اتحادیه 
نان های صنعتی کشور با اشاره به آزادسازی قیمت 
آرد فقط برای نان صنعتی در گفتگو با اقتصاد 2۴ 
گفت: با گرانی نان صنعتی، شاید خرید مردم کمتر 
نشده باشد، اما استقبال دوباره به خرید نان سنتی 
به دلیل ارزان تر بودن بیشتر شده است. اگر قرار بر 
آزادسازی نرخ آرد بود، برای همه انواع نان باید نرخ 
آزاد می شد چراکه این موضوع به بخش تولید نان 

صنعتی صدمه می زند.
لزومیان گفت: مشکالت ناشــی از اختالف ایجاد 
شده بین قیمت آرد نان ســنتی و صنعتی با آزاد 
ســازی قیمت آرد نان ســنتی قابل حل اســت؛ 

موضوعی که دولت در آن تعلل دارد.
به گفته رئیس اتحادیه نان های صنعتی کشور؛ در 
حال حاضرکارخانه هــای تولید نان صنعتی آرد با 
کیفیت باال و با نرخ مناسب تهیه می کنند و شرایط 
برای تولید کنندگان بســیار بهتر از ســال های 
گذشته شده؛ اما نبود فضای رقابت وضعیت تولید 

را تحت تأثیر قرار داده است.
یکسان ســازی برای نان های سنتی فضای رقابت 
را در بــازار نان ایجــاد می کند. رییــس اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران با بیان 
این مطلــب ادامه داد: نان ســنتی بــه دلیل آرد 
یارانــه ای ارزان تر از نــان صنعتی تهیــه و تولید 
می شود و همین موضوع باعث اســتقبال بیشتر 

مردم از نان سنتی شده است.
این فعال صنعتی تأکید کــرد: طبق وعده دولت 

برای نان سنتی مردم یارانه پرداخت خواهد شد از 
این رو به نان صنعتی و بسته بندی نیز باید یارانه 
تعلق بگیرد در این صورت بــازار به تعادل خواهد 
رسید و تولید کنندگان نان صنعتی نیز دچار زیان 

نخواهند شد.
لزومیان ادامه داد: تولید کنندگان نان های صنعتی 
به غیر از تولیدات بســته بندی، نان های سنتی به 
روش صنعتی نیز تولید می کنند که این محصوالت 
مورد استقبال مردم می باشد، اما در برابر نرخ پایین 

نان های سنتی توان رقابت در بازار را ندارند.
وی تصریح داشــت: تولید کنندگان نان صنعتی 
پس از آزاد سازی، هر کیلو آرد را بین ۱۴ تا ۱۶ هزار 
تومان خریداری می کنند کــه برای تهیه آرد آزاد 
با مشکل جدی روبرو نیســتند و تحول جدی در 

بخش تولید نان صنعتی ایجاد شده است.

وی در پاسخ به این سوال که با گران شدن نان های 
صنعتی تقاضا در این بــازار کاهش یافته یا خیر؟ 
گفت: محصوالت مختلف تولید شده در این بخش 
با آزاد شــدن نرخ آرد، افزایش قیمت داشــته و 
تولیدات این صنعت مشــتری خاص خود را دارد؛ 
از این رو تقاضای خرید نان های صنعتی نسبت به 

زمان قبل از آزاد سازی نرخ آرد بدون تغییراست.
لزومیان با اشــاره به اینکه بیش از ۱۰۰ کارخانه 
تولید نان در سراسر کشور با ظرفیت کامل و بخشی 
از آن با توجه به منطقه با ظرفیت های مختلف فعال 
می باشند، گفت: اگرتا پایان سال قیمت آرد، شکر، 
روغن و. تغییر نداشــته باشــد و ثابت بماند، نرخ 
محصوالت نیز افزایش نخواهــد یافت در غیر این 
صورت پیش بینی برای قیمــت نان های صنعتی 

خیلی سخت خواهد شد.

پیش بینی قیمت دالر در فضای مبهم برجام

کراتوینبهبازار سیگنالمذا
  مریم فکری/ گروه اقتصاد

 قیمت دالر یک ماه پر افت و خیز را تاکنون گذرانده است. کامران سلطانی زاده، 
دبیرکل کانون صرافان درباره وضعیت بازار ارز می گوید: از ماه های گذشــته 
به دلیل باز شدن دست صرافی ها در خرید و فروش ارز، یک مقدار بازار روند 
نزولی به طور طبیعی به خود گرفته است.وی می افزاید: در حال حاضر خیلی از 
فروشنده های ارز می توانند ارز خود را به صرافی ها بفروشند؛ مثل صادرکنندگان 
عمده و مردم نیز نیاز خود را از صرافی ها برطرف کنند.وی تاکید می کند: علت 
کاهــش نــرخ ارز هــم همین ورود صرافی ها به چرخه معامالت توافقی بود که 

براساس تصمیم بانک مرکزی اتفاق افتاد و تصمیم به جایی هم بود.
تاکجاادامهدارد؟ نوساناتنرخارز

دبیرکل کانون صرافان در ادامه درباره نوســانات نرخ ارز گفت: همان طور که 
می دانید نوسان ارز بسیار با شاخصه های سیاسی ارتباط دارد؛ تا جایی که طی 
هفته های گذشته شاهد بودیم دالر تا نزدیک کانال 2۷ هزار تومان هم رفت.

وی می افزاید: این کاهش به دلیل تحوالت سیاسی و مذاکرات وین اتفاق افتاد، 
اما پس از آن به دلیل این که برجام به هاله ای از ابهام رفت و مذاکرات طوالنی 
شد، یک مقدار بازار واکنش منفی نشان داد. اما در کل در 2 ماه گذشته بازار 
با ورود صرافی ها به معامالت توافقی، ثباتی را پیدا کرده است و در این ثبات 

هم بین یک تا 3 درصد نوسان طبیعی است.
دبیــرکل کانون صرافان عنــوان می کند: در حال حاضر به جهت این که ابهام 
در برجــام بــه وجود آمده، دوباره قیمت ها در کانال 29 هزار تومان قرار گرفته 
است. اما یک خبر خوش این است که صرافی ها و بانک مرکزی تقریبا بازار را 
به دست گرفته اند و بازار ارز در خدمت بانک مرکزی و مدیریت بانک مرکزی 
است.سلطانی زاده در پاسخ به این پرسش که فکر می کنید دالر در این نوسانات 
در کانــال 3۰ هــزار تومان قرار می گیرد؟ می گوید: به طور طبیعی بحث های 
سیاســی بــه جهت اثراتی که می گذارد، حدود یــک تا 3 درصد روی بازار اثر 
خواهد داشــت. ولی فعال با توجه به این که نتایج مذاکرات قطعی نشــده، دالر 

باز هم در کانال 29 هزار تومان باقی مانده است. این نشان می دهد که باز هم 
مردم به نتایج برجام امیدوار هستند.

کراتبهنتیجهنرسد،چهاتفاقیبرایدالرمیافتد؟ مذا
وی در پاســخ به این پرســش که آیا ارزیابی ای دارید که اگر مذاکرات وین به 
نتیجه نرســد، نرخ دالر تا کجا باال می رود؟ می گوید: اگر خاطر داشــته باشید، 
قبل از مذاکرات در مردادماه، دالر در کانال 3۱ هزار تومان قرار داشــت. این 
نشان می دهد که نتایج برجام و به ثمر رسیدن و نرسیدن آن، خیلی روی روند 
بازار داخلی اثر ندارد.دبیرکل کانون صرافان تصریح می کند: ما چند سال است 
که این روند را می گذرانیم و عمال می شود گفت که اقتصاد کشور با تحریم ها 
سازگار شده و می تواند مشکالت خود را با وجود تحریم ها دنبال کند و خیلی 
هم بحث برجام روی نوســانات نرخ ارز تاثیر چندانی ندارد.ســلطانی زاده در 
پاسخ به این پرسش که قیمت کنونی دالر در بازار، قیمت واقعی دالر است؟ 

خاطرنشان می کند: بله، این نرخ واقعی دالر است.

گزارش

آیا وزارت مسکن احیا می شود؟

 موافقترئیسجمهور
ورئیسمجلس

رئیس کمیسیون عمران مجلس اعالم کرد: با 
توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی دستگاه 
اجرایی بزرگ و طویلی اســت و مســکن زیر 
ســایه حمل و نقل گم شــده، تفکیک بخش 
مســکن از راه به طور جدی مطرح شــده و 
هــم رییس جمهــوری و هم رییس مجلس 
موافقــت خــود را از تفکیک این دو را اعالم 
کردند و احیای وزارت مســکن به زودی به 

صحن مجلس می رود.
محمدرضــا رضایی کوچی دربــاره بیانات 
اخیر رهبری نسبت به وضعیت بازار مسکن 
و افزایــش سرســام آور قیمت هــا در ایــن 
بــازار، اظهار داشــت: بیانات رهبری در باره 
وضعیت مســکن بسیار دقیق و کارشناسی 
بود و مشــکالت مردم در حوزه مســکن یک 
واقعیت اســت. علی رغم اینکه قانون جهش 
تولید مســکن )ساخت ۴ میلیون مسکن در 
۴ سال( در مجلس به تصویب رسیده و یک 
قانون کاملی برای تقویت تولید مسکن و رفع 
مشــکالت این حوزه است اما عوامل زیادی 

دخیل هستند که این قانون به اجرا نرسد.
وی با بیان مهمترین اجزای دولت اعتقادی 
به ســاخت مسکن و اهمیت موضوع ندارند، 
ادامــه داد: وزارت اقتصــاد، بانک مرکزی و 
سازمان برنامه و بودجه با وجود اینکه نقش 
بسیار پررنگی در رفع مشکالت حوزه مسکن 
و اجرای قانون جهش تولید مسکن دارند اما 
نشان دادند که اراده ای برای تحقق این قانون 

نداشته و ندارند .
رییس کمیســیون عمران مجلس گفت: از 
جملــه وظایفی کــه در قانون جهش تولید 
مســکن تعریف شــده، همراهی بانک ها در 
اجــرای ایــن قانون اســت و باید 2۰ درصد 
تسهیالت بانک ها به بخش مسکن اختصاص 
داده شــود. از سوی دیگر مهمترین موضوع 
این قانون واگذاری اراضی دولت برای ساخت 
۴ میلیون مســکن بوده اســت که هر دو این 

موضوعات تحقق پیدا نکرد.
رضایــی کوچی افــزود: همچنین در قانون 
بودجــه منابعی برای اجرای پــروژه تولید 
مســکن پیش بینی کرده ایم از جمله اینکه 
باید تمام درآمدهای مالیاتی بخش مســکن 
به برای تولید مسکن مصرف شود اما سازمان 
برنامــه و بودجه جلوی تخصیص این منابع 
پیش بینی شــده به بخش مســکن را گرفته 
اســت.  همچنین با اینکه در قانون آمده باید 
از ۴۰ هزار میلیارد تومان از ۵۰ هزار میلیارد 
تومان خط اعتباری مســکن مهر به اجرای 
پروژه جهش تولید مســکن اختصاص پیدا 
کند اما به این وظیفه قانونی هم عمل نکردند.

وی با تاکید بر اینکه اراده جدی برای افزایش 
تولید مســکن در دولت وجود ندارد، افزود: 
علی رغم اینکه رییس جمهوری قول ساخت 
۴ میلیون مســکن را به مردم داده اما برخی 
از وزرا و اعضــای کابینــه از اجرای این وعده 

رییس دولت امتناع می کنند.
رضایــی کوچی بــا بیان اینکــه وزارت راه 
و شهرســازی هــم شــرایط آشــفته ای را 
دارد، گفــت: در معاونت هــای وزارت راه و 
شهرســازی موازی کاری انجام می شــود و 
خود دســتگاه های زیــر مجموعه وزارت راه 
و شهرســازی هم یکدیگر همکاری ندارند، 
از این پیشــنهاد تشــکیل قرارگاه مسکن را 
داده ایم که کار با یک فرماندهی پیش برود.

رییس کمیســیون عمران مجلس ادامه داد: 
درحالی که وزارت راه و شهرسازی باید نقش 
راهبری و تســهیل کننــده در بحث تولید 
مســکن را ایفا کند اما حد این وزارتخانه تا 
پیمانــکاری تنزل پیدا کرده و ایرادات حدی 
به عملکرد وزارت راه و شهرسازی وارد است.

وی با تاکید براینکه کنترل قیمت مســکن 
راهی جز افزایش تولید مسکن ندارد، اظهار 
داشت: به طور قطع عمده ترین دلیل افزایش 
قیمت مسکن کاهش عرضه است و اگر همین 
روال تولید مســکن ادامه پیدا کند، مسکن 
گران تر هم می شود از این رو باید اراده جدی 
در دولت برای تحقق وعده رییس جمهوری 

وجود داشته باشد.
رضایــی کوچی از موافقت رییس جمهوری 
بــا تفکیــک وزارت راه و شهرســازی خبر 
داد و گفــت: بــا توجه بــه اینکه وزارت راه و 
شهرســازی دستگاه اجرایی بزرگ و طویلی 
اســت و مســکن زیر ســایه حمل و نقل گم 
شــده، تفکیک بخش مســکن از راه به طور 
جدی مطرح شــده و هم رییس جمهوری و 
هم رییس مجلس موافقت خود را از تفکیک 
این دو را اعالم کردند و احیای وزارت مسکن 

به زودی به صحن مجلس می رود.

گار«چالشفروشخودرودرششماهدومسالرابررسیکرد »روز

خودرو گران می شود
  مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد

 واردات خودرو اگرچه هنوز عملی نشده اما 
قرار است طی هفته های آینده به سرانجام 
برسد. بسیاری از فعاالن، کارشناسان و البته 
مردم معتقدند آزادســازی واردات خودرو 
ســبب رقابتی شــدن بازار، کاهش قیمت 
و البتــه بهبود کیفیت خــودرو در داخل 
می شــود. با این حال اما کارشناسانی هم 
هستند که معتقدند صنعت خودرو نیاز به 
حمایت دارد و واردات به شــکل انحصاری 

دردی را از وضعیت دوا نمی کند.
امیرحســین کاکایی، کارشناس صنعت 
خــودرو در این زمینه گفت: تصویر ذهنی 
مــردم از صنعت خودرو به یک صنعت بی 
خاصیت برای اقتصاد تبدیل شده است به 
طــوری که دولت ســعی بر نمایش بهبود 
وضعیت این صنعت به شکل های مختلف 

دارد.
وی تصریح داشت: فضا برای صنعت خودرو 
بسیار نامناسب است؛ نام گذاری ارابه مرگ، 
نکبــت ملــی و... بر صنعتی با قدمت باال از 
ســوی متولیانی که خــود تعیین کننده 
مســیر این صنعت می باشد، جای تأسف 
دارد. مسئولین و سیاست گذارانی که خود 
ســکان دار وزارت صمت را انتخاب کرده 
انــد، حاال مدعی شکســت صنعت خودرو 
توســط همین وزیر می باشند؛ درحالی که 
زیر ساخت ها و نحوه برخورد با این صنعت 

را به درستی نمی دانند!
این کارشــناس حوزه خودرو ادامه داد: به 
طــور نمونــه وکالی مجلس که اینقدر به 
دنبال داخلی ســازی بودند چه مشــکلی 
را از جلوی حرکت صنعت خودروســازی 
برداشــته اند! خاموشی صنعت برای هیچ 
کسی مهم نیست و صنعت خودرو از همه 
طرف تحت فشــار قرار گرفته اســت؛ وزیر 

صمت با فشارنمایندگان مجلس بشدت به 
دنبال واردات خودرو است و مسئله داخلی 
سازی حوزه خودرو در عمل به حاشیه رفته 
اســت و همه منتظر آزاد ســازی وارادات 

خودرو و قطعه می باشند.
کاکایی با اشاره به تداوم مشکالت در بخش 
صنعت خودروسازی می گوید: قطعی برق، 
چالش های بین المللی، کمبود نقدینگی و 
تورم و آزاد ســازی واردات، رکود شدید در 
بازار خودرو ایجاد کرده و در ماه های آینده با 
چالش های جدید در تولید و قیمت خودرو 

مواجه خواهیم شد.
وی تأکید داشــت: قیمت دســتوری باید 

برچیده می شــد و نرخ گذاری خودرو آزاد 
می شــد، اما با چه ساختاری مهم است. به 
عنوان مثال قیمت خودرو های وارد شــده 
به بورس مانند هایما از قیمت بازار ارزان تر 
است؛ اما مشتری زیادی ندارد؛ این یعنی در 
شش ماه دوم سال با چالش فروش خودرو 
در بازار مواجه خواهیم شــد. اگر ۶ میلیون 
نفر برای خودرو در بورس صف می کشــند 
برای خودرو صف نمی کشن بلکه برای رانت 

خواری والتاری ملی صف می کشن!
این کارشــناس حوزه خــودرو با تأکید بر 
اینکه اگر بســاط التاری ملی جمع شــود، 
خودروســاز باید در به در دنبال مشــتری 

بگردد؛ گفت: در شش ماه دوم سال بازار با 
چالش بزرگ و عجیب و غریب از این منظر 

مواجه خواهد شد.
کاکایــی می گوید: بازار بــه دلیل کاهش 
قــدرت خریــد مردم با کمبود مشــتری 
مواجه شــده اســت. مردم عادی از تقاضا و 
هزینه خرید خودرو عقب هســتند و باید 
باور کنیم که این ۶ میلیون مشتری که در 
صف خرید خودروی بورســی قرار گرفته 
اند آن ها به دنبال ســود هستند نه مصرف 

کننده واقعی خودرو!
وی ادامه داد: مســئولین باور کرده اند که 
این تعداد صف کشــی برای خرید خودرو 

دربورس، مصرف کشوراســت در حالی که 
خودشان بهتر می دانند این رانت جدیدی 
است که در بازار راه انداخته اند وبه احتمال 
زیاد در نیمه دوم سال با چالش جدی تولید 

خودرو مواجه خواهیم شد.
کاکایی کمبــود نقدینگی را موضوع مهم 
چالــش بر انگیز در صنعت خودرو می داند 
و می گوید: از ابتدای سال تا کنون اقتصاد 
کشــوربا بیش از ۴۰ درصد افزایش هزینه 
روبرو شــده، یعنی ۴۰ درصد هزینه تولید 
هم بیشترشــده است یعنی نظم درآمدی 
بــه هم خــورده و بانک ها به دو شــرکت 
ورشکسته خودرو ساز وام نمی دهد چراکه 
باالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته 
و بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی این 
دوشرکت چالش جدی برای صنعت خودرو 

سازی کشور ایجاد کرده است.
وی با اشــاره بــه واردات خودرو گفت: به 
دلیل محدودیت در واردات که حدود یک 
میلیارد دالر می باشد و به شدت انحصاری 
هم خواهد بود به طور موقت قیمت برخی 
خودرو هــای ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد 
تومانــی کمی کاهش می یابــد، اما چون 
ظرفیت اقتصــاد جوابگو نخواهد بود پس 
از دو سه ماه قیمت ها به شدت باال می رود.
کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در این 
زمان که به طور موقت قیمت ها کمی ریزش 
می کند مردم فروشنده خودرو های خود در 
بازار می شوند و دالالن به دنبال جمع آوری 

این خودرو از سطح بازارمی باشند.
وی تصریح داشــت: پس از دو – ســه ماه 
قیمت هــا به دلیــل محدودیت های ارزی 
و ظرفیــت اقتصادی حاکم بر کشــور، باال 
کشیده می شود و اینجا ست که دوباره مردم 
و مشتری واقعی خودرو متضرر اصلی این 

جریان سازی ها خواهند شد.

خبر ویژه

 مدیرکل حمل  و نقل مسافری سازمان راهداری گفت: با توجه به حضور 
گســترده مردم و آغاز عزیمت زائران به عتبات عالیات طرح فروش بلیت 
اتوبوس ها با نرخ مصوب از بامداد دیروز آغاز شده است. داریوش باقرجوان 
افزود: با توجه به حضور پرشور مردم برای حرکت به سمت مرزهای اربعین 
و اعالم ستاد مرکزی اربعین مبنی بر حرکت زائران به عتبات؛ طرح فروش 
بلیت های اربعین با نرخ مصوب از بامداد دیروز آغاز شــده است.مدیرکل 
حمل ونقل مسافری ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: آغاز 
فروش بلیت به همه استان ها اعالم شــد و زائران با مراجعه به پایگاه های 
اینترنتی مشترک و واحدهای فروش بلیت در شهرها و پایانه های مسافربری 

می توانند بلیت را تهیه کنند.باقرجوان افزود: برنامه ریزی شده است تا به 
هر تعداد زائری که مراجعه می کند بلیت در اختیارشــان قرار داده شود و 
سرویس های فوق العاده نیز براســاس عرضه و تقاضا آماده است تا زائرین 
به راحتی دسترسی داشته باشند و بتوانند به سمت مرزها حرکت کنند.

مدیرکل حمل ونقل مسافری ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در 
پاسخ به امکان فروش بلیت به صورت رفت و برگشت؛ گفت: شرایط بازگشت 
شرایط پیچیده ای است که ممکن است با توجه به ترافیک، ناوگان به موقع 
نرسد یا زائر نتواند برسد که خالء بین این دو ممکن است مشکالتی بوجود 
آورد و با توجه به نبود امکان قطعی آمار اطالعات در ســفرهای برگشت و 

نبود امکان برنامه ریزی، سامانه پیامکی 2۰۰۰۱۴۱ راه اندازی شده است 
تا زائرانی که زمان بازگشت تقاضای استفاده از حمل و نقل عمومی دارند 
پیامکی را به سرشماره 2۰۰۰۱۴۱ ارسال و مرز ورودی را مشخص کنند 
که براساس آن، ناوگان را به صورت خطی یا دوره ای آماده می کنیم تا زائر 
به محض ورود به مرز بتواند استفاده کند.باقرجوان تاکید کرد سرویس های 
فوق العاده به هر تعــداد و میزانی که تقاضا ایجاد شــود در اختیار زائران 
قرار خواهد گرفت و زائران با مراجعه به وب سایت عمومی و اختصاصی و 
مشترک شرکت های حمل و نقل و دفاتر فروش بلیت در سطح شهرها و 

همچنین داخل پایانه های مسافربری می توانند بلیت تهیه کنند.

مدیرکل حمل  و نقل مسافری سازمان راهداری:

فروش بلیت اتوبوس های اربعین آغاز شد
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نفت و انرژی 4

،بزرگترینطرحخاورمیانهبهرهبرداریشد طرحانتقالآبغدیر از

افتتاح بزرگترین پروژه آبرسانی قرن

کوتاه از انرژی

بین الملل

رویاروییاروپاباریسک
سهمیهبندیانرژی

توقف ســه روزه فعالیت خط لوله نورد 
اســتریم ۱ که مســیر مهم انتقال گاز 
روســیه به اتحادیه اروپاســت، آغاز شد 
و نگرانی هــای گســترده ای وجود دارد 
که مســکو بهانه دیگــری برای کاهش 
بیشــتر عرضه پیدا کرده و صادرات گاز 
به این منطقه را به طور کامل قطع کند.

چند ســاعت پیش از توقف فعالیت نورد 
اســتریم، شرکت دولتی گازپروم با لحن 
نگــران کننده ای به نیروگاه فرانســوی 
اِنــژی اعالم کرد کــه تحویل گاز به این 
نیــروگاه را بــه دلیــل اختالف بر ســر 
پرداخت، متوقف خواهد کرد. این اقدام 
که به عنوان تالفی جویی مســکو برای 
تحریم هــای مربوط به حمله به اوکراین 
دیده می شود، عرضه گاز روسیه به اروپا 
را به میزان بیشــتری کاهش می دهد.

بدترین ســناریوی ممکن، توقف کامل 
عرضه گاز روسیه به این منطقه و سرمای 
زودهنگام است. با گزینه های معدودی 
که وجــود دارنــد، افزایــش تقاضای 
گرمایشــی، قیمت ها را به رکورد باالیی 
خواهد رســاند و ممکن اســت زمینه را 
بــرای ناآرامــی اجتماعی فراهم کرده و 
عــزم اروپا برای حمایــت از اوکراین را 
بــه محــک بگذارد.گازپروم اعالم کرده 
کــه تعمیرات و بازرســی های معمول 
از ایســتگاه کمپرســور نورد اســتریم، 
ضروری است. با کاهش تدریجی عرضه 
گاز روســیه و افزایش تنش در بازارهای 
انــرژی، این جدیدترین قســمت بازی 
موش و گربه بین کرملین و اروپاســت. 
تعطیلــی ســه روزه نورد اســتریم تنها 
چنــد هفته پس از تعطیلی طوالنی این 
خــط لوله برای کارهای تعمیراتی انجام 
می گیرد.کرملین تقصیر را به گردن اروپا 
انداخته و اعالم کرده که تنها مانع تامین 
گاز از طریق نورد استریم، تحریم ها بوده 
اســت. توربینی که برای تعمیر ارســال 
شــده بود، هنوز به محل خود برنگشته 
و مســکو و برلین بر سر اسناد مورد نیاز 
برای فراهم کردن امکان بازگشــت این 
توربین به روســیه، مشــاجره می کنند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین 
روز سه شنبه گفت: سوای مشکالت فنی 
ناشی از تحریم ها، این ضمانت وجود دارد 
که هیچ چیز مانع تحویل گاز نمی شود.
جریان گاز در نورد استریم متوقف شده 
اســت و به گفته لئون ایزبیکی، تحلیلگر 
گاز شــرکت انرژی اسپکتس، قیمت ها 
نشان دهنده آن است که بازار 3۰ درصد 
احتمــال می دهد تحویل گاز به اروپا از 
طریق این مسیر حتی در سطح حداقلی 
هفته های اخیر ازسرگرفته نشود.آلمان 

در مرکز این بحران قرار دارد. 

ک خریدانرژیپا شرکتهااز
فراریشدند

 گزارش بلومبــرگ نیو انرژی فاینانس 
نشــان داد شــرکت های خصوصــی و 
موسســات دولتی در هفت ماه نخست 
امســال، ۱۴.8 گیــگاوات قراردادهای 
جدیــد خرید نیرو با تاسیســات انرژی 
پــاک اعــالم کردنــد کــه 2۴ درصد 
پایین تر از ســطح ســال 2۰2۱ تا ژوییه 
بود و در نتیجه، امســال شاهد نخستین 
کاهش ســاالنه این قراردادها از ســال 
2۰۱۶ خواهــد بود.کاهش ممتد خرید 
نیروی پاک توســط شرکت ها، به تالش 
جهانــی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی 
ضربه می زند. شــرکت ها عوامل کلیدی 
در ایــن تالش بودند و بــا هزینه اندک 
نیروی تجدیدپذیر و همچنین تبلیغات 
مناســبی که اغلب با چنین قراردادهای 
خریــدی همراه اســت، به خرید نیروی 
پــاک ترغیب می شــدند. امــا افزایش 
قیمت گاز طبیعی در اروپا، باعث شــد 
هــر نوع برقی گران تر شــود و جذابیت 
برق پاک را برای شــرکت ها کمتر کرده 
اســت.بر اساس گزارش بلومبرگ، غول 
اینترنتی آمــازون، با اعالم خرید بیش 
از پنــج گیــگاوات، بزرگترین خریدار 
نیروی پاک در هفت ماه نخســت ســال 
میــالدی جاری بود. از آمازون تا گوگل، 
شرکت های بزرگ وعده داده اند انتشار 
کربــن حاصل از فعالیت هایشــان را به 
صفر برســانند. خرید مســتقیم نیروی 
تجدیدپذیر از تولیدکنندگان، تاکتیک 
متداولی برای رسیدن به این هدف شده 
امــا افزایش قیمتها، اغلب شــرکت ها را 
برای انعقــاد قراردادهای بلندمدت بی 

رغبت کرده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت خبر داد؛

بشکهای افزایش200هزار
ظرفیتتولیدنفتایران

مدیرعامل شــرکت ملــی نفت ایران گفت: 
ظرفیت تولید نفت کشــور تا پایان ســال با 
افزایــش 2۰۰ هزار بشــکه ای، به ۴میلیون 
و 38 هزار بشــکه در روز می رسد.محســن 
خجسته مهر با اشاره به اینکه ظرفیت تولید 
نفت در دولت سیزدهم در پایان سال گذشته 
به میزان پیش از تحریم ها بازگشــت، افزود: 
ظرفیت تولید نفت اکنون 3 میلیون و 838 
هزار بشکه در روز است.وی ادامه داد: تا پایان 
امســال با اقداماتی که انجام شده، ظرفیت 
تولید نفت ایران به ۴ میلیون و 38 هزار بشکه 
در روز افزایش پیدا خواهد کرد.معاون وزیر 
نفــت در خصوص افزایش صادرات نفت در 
دولت ســیزدهم گفت: بــا توجه به افزایش 
ظرفیــت تولید نفت، این امکان وجود دارد 
که با توجه به کشــش بازارهای بین المللی، 
صادرات خود را افزایش دهیم.وی تاکید کرد: 
ایــن یک ظرفیت بهینه اســت تا هر زمانی 
که شــرایط بین المللی گشــایش بیشتری 
داشــته باشــد این آمادگی را داشته باشیم 
کــه صــادرات را به نحو قابل مالحظه ای باال 
ببریــم و با حداکثر توان به بازارهای جهانی 
بازگردیم.خجســته مهر در خصوص آخرین 
وضعیت توســعه میدان مشــترک آزادگان 
توسط کنسرســیومی متشکل از شرکت ها 
و بانک های ایرانی نیز افزود: فرآیند توســعه 
آزادگان، در حال ثبت شــرکت اســت.وی 
ادامــه داد: اکنــون اســاس نامه آن نهایی و 
مشــارکت نامه تدوین شــده است و منتظر 

ثبت شرکت هستیم.

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی:

 هیچبرنامهرسمی
 برایافزایشقیمتبنزین

وجودندارد
یک عضو هیات رئیســه کمیســیون انرژی 
مجلس شــورای اسالمی گفت: اقدام دولت 
برای کاهش میزان ســوخت آزاد موجود در 
کارت ها نمی تواند در مبارزه با قاچاق سوخت 
موثر باشد.عبدالعلی رحیمی مظفری با اشاره 
بــه طرح جدید دولــت در خصوص کاهش 
میزان ســوخت آزاد در کارت ها بیان کرد: 
مطالبــی که این روزها برای افزایش قیمت 
بنزین، به دنبال این طرح مطرح می شــود 
صرفــا گمانه زنی و یا نظرات افراد اســت و 
تاکنــون هیچ برنامه رســمی برای افزایش 

قیمت بنزین وجود نداشته است.
وی در ادامه اظهار کرد: علی رغم اینکه عده 
ای معتقدند که با اجرای طرح کاهش سهمیه 
آزاد سوخت کارت ها می توان جلوی قاچاق 
بنزین را گرفت، ولی بنده با توجه به شناختی 
که از سیســتم حمل و نقل دارم معتقدم که 
چنیــن اتفاقی نخواهد افتاد. ما اگر به دنبال 
جلوگیری از قاچاق سوخت هستیم باید اصل 
برنامه پیمایش و ســامانه هوشمند مربوط 
بــه باربــری ها و راهــداری را کنترل کنیم.
نماینده مردم سروســتان در مجلس شورای 
اســالمی با تاکید بــر اینکه برای جلوگیری 
از قاچاق ســوخت، نیازمند طرح هوشمند 
هســتیم، گفت: این طرحی که اجرا شــده 
اســت یک مسکن جزئی است اما اصل درد 
در جای دیگری است که باید درمان شود.

وزیر نیرو: 

آبخوزستانبااجرایطرح
ردیفبهترینهای در غدیر

گرفت قرار کشور
وزیــر نیرو گفت: کیفیت آب خوزســتان با 
اجرای طرح آبرسانی غدیر، در ردیف بهترین 
و با کیفیت ترین آب های کشور قرار گرفت.

علــی اکبرمحرابیــان در آیین افتتاح پروژه 
آبرســانی غدیر در اندیمشــک، مهمترین 
گالیه مردم خوزستان را پیش از اجرای این 
طــرح ،نارضایتــی از کیفیت آب بیان کرد و 
افزود: در طرح های قبلی آبرسانی، منبع آب 
ســد کرخه پیش بینی شده بود اما شوری، 
امالح و EC آب در ســد کرخه باالســت که 
به شــبکه تزریق می شد و در طول مسیر به 
دلیل کمبود آب از رودخانه کارون در مقاطع 
مختلف برداشت می کردند که با نزدیک تر 
شــدن به جنوب خوزستان  EC آب کارون 
باالتر می رفت.وی افزود: پارســال  EC آب 
رودخانه کارون در پایین دست تا هشت هزار 
رســید و این آب برای شرب و حتی مصارف 
بهداشتی، شور و غیر قابل استفاده بود اما با 
اجــرای ایــن طرح، EC آب از مقادیر باال در 
نقاط مختلف به ۵۵۰ رسید که جزو آب های 
بسیار خوب و با کیفیت کشور محسوب می 
شــود.محرابیان با اشاره به ویژگی های این 
طرح بزرگ آبرسانی گفت: این طرح در سفر 
رییس جمهور به خوزستان مصوب و تامین 
مالی شــد و با پیگیری ایشان از زمان شروع 
اجرا تا بهره برداری ۱۰ ماه به طول انجامید.

ابر پروژه آبرســانی غدیر که از ۱۰ سال پیش در 
خوزستان آغاز شده است، طی یکسال اول دولت 
ســیزدهم با دستور رییس جمهور و وزیر نیرو و 
نیز تزریق بودجه ویژه به این طرح شتاب زیادی 
گرفت و یازدهم شــهریور ماه این طرح با حضور 
آیت اهلل رییسی به بهره برداری  رسید.نگاهی به 
اقدامات انجام شــده طی یکســال گذشته برای 
شتاب بخشیدن به این طرح، نشان می دهد که 
در طرح غدیر سه چشم انداز  کوتاه مدت، میان 
مدت و بلند مدت تعریف شده است که در راستای 
اجرای طرح میان مدت با دستور رییس جمهور و 
وزیر نیرو قرار شد آبرسانی به غرب و جنوب استان 
با اولویت و سریعترین زمان ممکن انجام شود.از 
مهر ماه سال قبل کارشناسان و مدیران سازمان 
آب و بــرق برای تحقــق وعده رییس جمهور به 
مردم خوزســتان در زمینه تامین آب آشامیدنی 
مناسب  وارد عمل شدند و در ابتدا بازه زمانی سه  
ساله برای اجرای آن تعریف شد که خوشبختانه 
با تالشــهای صورت گرفته این قســمت از طرح 
کمتر از یکســال محقق شــد و در آستانه افتتاح 
قرار گرفته است.با افتتاح این طرح سطح کیفی و 
کمی آب در غرب استان خوزستان افزایش بسیار 
چشــمگیری خواهد داشت و مردم غرب استان 
بعد از ســالها از آب آشــامیدنی بسیار با کیفیتی 
بهره مند خواهند شــد. در طرح آبرســانی غدیر 
آب رودخانه دز که آبی بســیار با کیفیت اســت، 
به شبکه آبرسانی غرب خوزستان تزریق خواهد 
شد و سختی آب آشامیدنی مردم بعد از سالها به 
زیر هزار میکروموس بر سانتیمتر خواهد رسید. 

رویاییبودکه بهطرحغدیر تزریقآبدز
محققشد

مدیر عامل ســازمان آب و برق خوزســتان در 
بــاره ایــن طرح می گوید: بــا توجه به هزینه بر 
بودن اجرای طرح انتقال آب دز به غرب اســتان 
در راســتای اجرای طرح غدیر همواره یک رویا 

برای کارکنان ســازمان آب  و برق خوزســتان 
محســوب می شد ولی با دســتور وحمایتهای 
دولت و شــخص رییس جمهور این رویا محقق 
شد.به گفته صدریان فر برای اجرای طرح میان 
مدت غدیر خوزستان سه طرح انتقال آب دز به 
شــریانهای اصلی غدیر، تقویت ایستگاه پمپاژ ام 
دبس و تقویت ایســتگاه پمپاژ شهید رجایی در 
دســتور کار قرار گرفت و قرارگاه خاتم االنبیا به 
عنوان مجری طرح انتخاب شــد که کوتاهترین 
مسیرها را برای آن طبق نقشه های کارشناسی 
انتخاب کرد.تامین آب با دبی 2۰ متر مکعب بر 
ثانیه برای افق 2۵ ساله این طرح تعریف شد که 
با کار جهادی این ســازمان این دبی که قرار بود 
2۵ ســال آینده تامین شــود از هم اکنون تامین 
شــده است و مردم خوزستان 2۵ سال  زودتر از 
موعد مقرر به آب مورد نیاز خود دست یافتند.

۱۸شهرستانخوزستاندارایآبباکیفیت
وباکمیتخواهندشد

بــر اســاس برنامه ریزی های صــورت گرفته و 
بر اســاس اعالم ســازمان آب و برق خوزستان 

بــا اجــرای این طرح ۱8 شهرســتان در غرب و 
جنوب خوزستان از آب شرب با کیفیت و کمیت 
باال برخوردار خواهند شــد که عالوه  بر شــهره 
روســتاهای آن نیز از این آب بهره مند خواهند 
شــد.به عنوان مثال  ۴8 روســتای هویزه، ۷۶ 
روســتای دشت آزادگان، 38 روستای حمیدیه، 
۴۵ روســتای آبــادان همزمان بــا اتصال آب به 
مناطق شــهری از این طرح منتفع می شــوند.

به گفته رییس ســازمان آب و برق خوزســتان 
اکنون ۴9۵ روســتای غرب و جنوب غرب آماده 
اتصال به طرح آبرسانی غدیر هستند البته شرکت 
آبفا هم موظف اســت تا اتصاالت الزم به شــبکه 
داخلی شــهرها و روســتاهایی که به طرح غدیر 
وصل نشــده است را انجام دهد.برای اجرای این 
طرح تا کنون 2 هزار میلیارد تومان هزینه شده 
اســت که یک هزار و 2۰۰ میلیارد تومان آن از 

محل اسناد خزانه تامین شده است.

خاورمیانهنظیر در طرحآبرسانیغدیر
ندارد

یــک کارشــناس مدیریــت منابــع آب گفت: 

بســیاری از ایستگاه  پمپاژهای طرح غدیر برای 
اولین بار در خاورمیانه ســاخته شــده و نمونه 
آن را به جز در معدود کشــورهای توســعه یافته 
در آمریــکا در هیچ کجای دیگر نمی توان یافت.

صابر سعادتی در تشریح جزئیات طرح آبرسانی 
غدیر گفت: طرح آبرســانی غدیر که هم اکنون 
در پایان دوره بهره برداری آزمایشــی قرار گرفته 
و طی روزهای آتی کام مردم خوزستان را گوارا 
می کند، بزرگترین پروژه آبرســانی کشور است.
این کارشناس مدیریت منابع آب، ضمن تشریح 
جزئیــات فنی این پروژه عظیم گفت: این پروژه 
طی یکسال گذشته آغاز و تامین اعتبار شده که 
فعالیــت طراحــی آن 2 ماه زمان برده و در مدت 
۱۰ مــاه نیز به صــورت کامل آماده بهره برداری 
اســت.وی افزود: طراحی طرح غدیر به گونه ای 
رقم خورده اســت که توان تامین آب معادل ۱2 
هزار لیتر در ثانیه را داشته باشد، که میزان بسیار 
زیادی اســت و نیاز آبی خوزســتان تا 2۵ سال 
آینده را بیمه خواهد کرد.ســعادتی ضمن تاکید 
بــر اهمیت طرح غدیر گفت: این طرح مضاف بر 
ویژگی هایی که برای مردم دارد، زمینه رشــد و 
ارتقای توان مهندسی کشور در حوزه آب را نیز 
فراهم کرده است.سعادتی ضمن تاکید بر اهمیت 
طــرح غدیر گفت: تامین آب خوزســتان از آب 
گوارا دز که بر اســاس شــاخص های بین المللی 
یکی از بهترین آب های کشــور اســت از دیگر 
ویژگی هــای طرح غدیر به حســاب می آید.این 
کارشــناس مدیریت منابع آب گفت: بسیاری از 
ایستگاه  پمپاژهای طرح غدیر برای اولین بار در 
خاورمیانه ســاخته شــده و نمونه آن را به جز در 
معدود کشورهای توسعه یافته در آمریکا در هیچ 
کجای دیگر نمی توان یافت.ســعادتی در پایان 
تاکید کرد ایستگاه پمپاژ W2 که وظیفه آبرسانی 
دز بــه خــط غدیر را به عهده دارد طرفیتی معاد 
۱۰ هــزار لیتــر در ثانیه دارد و یکی از بزرگترین 

ایستگاه پمپاژهای خاورمیانه است.

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای تهــران گفــت: براســاس 
پیش بینی های سازمان هواشناسی و رصدهایی که روی سامانه های 
هواشناسی انجام داده ایم، مهر و آبان خشکی را در پیش داریم اما 
برنامه ریزی کرده ایم که بتوانیم منابع آبی شهر تهران را در شرایط 
پایدار نگه داریم.بهزاد پارســا در پاســخ به سوالی درباره تمهیدات 
و پیش بینی های انجام شــده برای تامین آب تهران در پاییز اظهار 
کــرد: هرچند تاکنون پیش بینی شــده کــه بارش ها از آذرماه آغاز 
می شــود اما هرچه به فصل پاییز نزدیک تر شــویم، پیش بینی ها 
قطعیت بیشــتری پیدا می کند.وی ادامه داد: برنامه  ریزی شــده تا 
مشکلی برای تامین آب تهران در پاییز نداشته باشیم اما با این حال 

از تمام شــهروندان درخواســت می کنیم تا با رعایت صرفه جویی و 
همکاری، شرایطی را فراهم آورند تا پاییز را نیز بدون مشکل پشت 
ســر بگذاریم.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران با بیان این که 
امســال با توجه به پیش بینی هایی که از ســال گذشته انجام شده 
بود، ســال کم آبی داشــتیم اظهار کرد: امسال دومین سال متوالی 
کم آبی است که تهران با کاهش منابع روبه رو بوده و براساس آخرین 
آمار امسال تا امروز میزان بارندگی های تهران 2۰8 میلی متر ثبت 
شده است.پارسا با بیان این که این عدد نسبت به سال گذشته 2۵ 
درصد و نسبت به بلندمدت 2۴ درصد منفی بوده است، تاکید کرد: 
از این 2۰8 میلی متر 28 میلی متر آن مربوط به ســامانه مونســون 

بوده است.به گفته وی، در حال حاضر سدهای استان تهران ۴9۰ 
میلیون مترمکعب حجم ذخیره دارند که نسبت به تراز نرمال ۴۰ 
درصد منفی اســت.او با بیان این که با مدیریت خوبی که از ســال 
گذشته آغاز شد و با توجه به پیش بینی هایی که داشتیم، سناریوهای 
خوشــبینانه و واقع بینانه ای را تدبیر کردیم و براســاس آن تهران با 
شرایط پایدار آبی از پیک تابستان عبور کند، گفت: اکنون می توانیم 
بگوییم که پیک تابســتان را پشــت سر گذاشته ایم و برای یک ماه 
آینده برنامه ریزی شــده تا این ماه نیز بدون مشــکل ســپری شود.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای تهــران تاکید کرد: منابع آبی از 

ذخائر استراتژیک کاهش پیدا کردند .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران :

راهاست آباِنخشکیدر و مهر

خبر  ویژه

سخنگوی صنعت برق خبر داد؛

 کاهش۵درصدی
مصرفبرقخانگی

ســخنگوی صنعت برق با اشــاره به اعطای 
پاداش 8۵۰ میلیارد تومانی به ۱۶.۷ میلیون 
مشترک کم مصرف برق گفت: حداقل بیش 
از ۵ درصد کاهش مصرف را در بخش خانگی 
تجربه کردیم.مصطفی رجبی مشــهدی در 
ارتباط با رســانه ملی با اشــاره به مدیریت 
مصــرف بــرق در حوزه صنایع گفت: در ابتدا 
برنامه مشخصی را داشتیم برای اینکه بتوانیم 
از تابســتان امســال با تامین برق پایدار همه 
مشــترکان عبور کنیم اجرای این برنامه که 
شــامل ۱۰۰ اقدام بود و برای اینکه به بخش 
هــای مختلــف بتوانیم انرژی برســانیم که 
صنعــت جزو آخرین حلقه محدودیت بود و 
بخش های مختلف را انرژی هایشان را کاهش 
دهیم بخش خانگی کاهش مصرف انرژی را 
داشت و سایر بخش ها هم همینطور و آن به 
معنی خاموشــی نبود به معنی این بود که با 
همکاری خوب مردم  در طرح های تشویقی 
ما مشــارکت موثر داشــته باشند.وی افزود: 
تقریبا از ۴۰ میلیون قبض که صادر شــده از 
دوره گرم امســال ، ۱۶ و هفت دهم میلیون 

مشترکین ما مشمول پاداش مدیریت مصرف 
شــد و 8۵۰ میلیارد تومان پاداش پرداخت 
شده و تا پایان شهریور برنامه  ما از ۱۶ و هفت 
دهــم میلیون مشــترک که پاداش مدیریت 
مصــرف گرفتند، پنــج و چهاردهم میلیون 
قبض شان بستانکار یا اینکه رایگان شد. وی 
درباره کاهش مصرف در بخش خانگی ادامه 
داد:  حدود ۱۵۰۰ مگاوات  کاهش مصرف در 
بخش خانگی داشتیم  هر سال تقریبا حدود 
یک میلیون مشــترک  به ما اضافه می شــود 
و حدود چهار و نیم تا ۵ درصد رشــد مصرف 
را در بخــش خانگی داریم. طبق آخرین آمار 
بخش خانگی یک و نه دهم درصد رشد منفی 
دارد و این نشان می دهد همکاری ها به گونه 
ای بــوده که حداقل بیش از ۵ درصد کاهش 
مصرف را در بخش خانگی تجربه کردیم.سال 
گذشــته هم در بخش اداری  مصوبه داشتیم 
ولی مصوبه امســال را خــوب اجرا کردیم و 
پایــش خیلی دقیقــی در بخش اداری انجام 
شــد و مقدار ۶۰۰ مگاوات کاهش مصرف را 

در بخش اداری داشتیم. 

رییس پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز: 

مناطقنفتخیز پردیسهایفناورانهدر
راهاندازیمیشوند کشور

رییــس پــارک فناوری و نــوآوری نفت و گاز از 
راه انــدازی پردیس هــای فنــاوری در مناطق 
نفت خیز کشور خبر داد و گفت: فاز اول این طرح 
در پردیس پتروشیمی در ماهشهر و پردیس گاز 
در عسلویه است و در فاز دوم در نظر داریم این 
پردیس ها در استان های نفتی مانند خوزستان و 
بوشهر راه اندازی شوند.اسماعیل کفایتی ، پارک 
صنعت نفت را یکی از پارک های نوپای کشــور 
توصیــف کرد و گفت: نفت صنعت اول کشــور 
است که بنیان های اصلی اقتصادی را در کشور 
تشکیل می دهد؛ از این رو این پارک در وزارت 
نفت و هم در کشور جایگاه ویژه ای دارد. از سوی 
دیگر پارک های علم و فناوری یک نهاد تعاملی و 
پویا هستند که این امر موجب شده پارک ها به 
نهادهایی تبدیل شــوند که به سرعت می توانند 
به روز شوند.وی اظهار کرد: تجربه نشان می دهد 
که شــرکت هایی که از بســتر پارک های علم و 
فناوری توســعه می یابند، در آینده با شکســت 
کمتری مواجه می شــوند؛ از این رو این پارک 
رویکرد به هم رســانی را در پیش گرفته اســت 
تا مجموعه های توانمند دانشی را به بخش های 

صنعتــی متقاضی دانش و فناوری، متصل کند 
کــه این امر در قالب رویدادهای فناوری دنبال 
می شــود.کفایتی، اشــتغال تحصیلکردگان را 
یکی از مســائل کشــور نام برد و ادامه داد: در 
۴۰ سال گذشته، مساله اصلی کشور بیسوادان 
جامعه بوده است، ولی هم اکنون یکی از مسائل 
مهم کشــور اشتغال زایی برای تحصیلکرده ها و 
همچنین از دســت رفتن و مهاجرت این افراد 
اســت؛ در حالی که بخــش دولتی و خصوصی 
امــکان جذب این افــراد را ندارند.رییس پارک 
صنعــت نفــت، ایجــاد کارآفرینــی را یکی از 
راهکارهــای جــذب این افراد نــام برد و یادآور 
شــد: موج تحصیلکردگان به سمت تحصیالت 
تکمیلی رفته اســت. بر اســاس آمارها در حال 
حاضــر به عنوان مثال دو هــزار بیکار در میان 
دارندگان مدرک PhD در کشــور وجود دارد. 
بنابراین می توان با رویکردهای جدید شــرایط 
کارآفرینی بــرای آنها فراهم کرد.رییس پارک 
صنعت نفت گفــت: پارک ها زمینه های خوبی 
بــرای ایجــاد اســتارت آپ ها و شــکل گیری 

زمینه های اشتغال هستند .
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5بانک و بیمه

ج: سرپرست شهرداری کر

پلبیلقان)B۱(میتواندبهیکی
المانهایکرجتبدیلشود از

البرز / اکبر حیدری
سرپرســت شــهرداری کرج گفت: با توجه به 
نوع ســازه، زیبایی معماری و مشخصات فنی، 
پــل B۱ مــی تواند به یکــی از اِلمان های کرج 
تبدیل شــود. منوچهر غفاری در حاشیه نصب 
تیرهــای صندوقه ای بخش شــمالِی بزرگراه 
شهید سلیمانی که با حضور جمعی از اعضای 
شورای شهر و مدیران شهری برگزار شد، اظهار 
داشت: عملیات اجرایی فاز دوم پل B۱ به عنوان 
مهمترین بخش پروژه شــهید سلیمانی صبح 
امروز )نهم شهریور ماه( با حضور اعضای  شورای 
شهر کرج آغاز شد. وی با بیان اینکه با توجه به نوع 
 B۱ سازه، زیبایی معماری و مشخصات فنی، پل
می تواند به یکی از اِلمان های کرج تبدیل شود، 
گفت: این ســازه توانایی مطرح شدن در کشور 
را هم دارد.به گفته سرپرســت شهرداری کرج، 
طوِل پل b۱ پانصدو ۴۰ متر با ارتفاع ۱3۵ متر 
است که بزرگترین دهانه آن ۱۷۰ متر مساحت 
 B۱ دارد. غفاری در ادامه خاطرنشــان کرد: پل
تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که 
به همت همکارانم در مجموعه مدیریت شهری 
امیدواریم شاهد تکمیل این پل و در ادامه کل 
پروژه شهید سلیمانی باشیم. وی گفت: پروژه 
شهید ســلیمانی یکی از مهمترین طرح های 
شــهری کالنشــهر کرج به شمار می رود که به 
تدریج در حاِل تکمیل اســت. غفاری افزود: در 
آینده نزدیک شاهد بهره برداری از پروژه شهید 

سلیمانی خواهیم بود.

ا هدف بهبود عبور و مرور و ارتقاء ایمنی شهروندان 
صورت گرفت؛ 

 توسعهشبکهمعابر
 وانجامآسفالتمکانیزه

هشتگرد شهرککوثر
البرز / گروه استان ها: معاونت عمرانی شهرداری 
هشــتگرد  از توسعه شبکه معابر و انجام آسفالت 
مکانیزه شــهرک کوثر جهت تســهیل در عبور و 
مرور و تردد اهالی و وسایل نقلیه خبر داد.مهندس 
عیســی بگلو با اعالم این خبر گفت: حسب االمر 
شهردار محترم و با نگرش جدید مدیریت شهری 
جهت ســهولت تردد اهالی منطقه و انسان محور 
بودن پروژه ها دســتورات و هماهنگی های الزم 
جهت تسریع در عملیات آسفالت از سوی مهندس 
یعقوبی شهردار هشتگرد ابالغ شد.وی افزود: طول 
پروژه در فاز اول ۱2۰۰متر و عرض مفید آن ۱2متر 
اســت و با مصرف ۱3۰۰ تن آســفالت به صورت 
روکش نهایی مســیر مذکور مــورد بهره برداری 
خواهــد گرفت.در بازدیدی که مهندس یعقوبی 
شهردار هشتگرد و مهندس مؤیدی رئیس شورای 
اسالمی شهر از روند آسفالت معابر شهرک کوثر 
داشــتند از زحمات کارشناسان و ناظرین حوزه 
معاونت عمرانی تقدیر تشــکر نموده و خواســتار 
استمرار این رویه در روزها و ماههای آتی شدند .

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان گلستان عنوان کرد؛

 راهاندازیزنجیرهتولیدپنبه
استانگلستان در

گلستان / گروه استان ها: رییس سازمان جهاد 
کشاورزی گلستان از راه اندازی زنجیره تولید 
پنبه در استان و ارائه تسهیالت در این زمینه 
خبر داد.برزعلی گفت: طی چند سال گذشته 
ارقام جدید پنبه با حمایت موسسه تحقیقات 
پنبه کشور در استان کشت شده است.به گفته 
برزعلی تشــکیل زنجیره تولید پنبه یکی از 
راه کار های دولت برای توســعه این محصول 
اســت.او گفت: دولت بودجــه قابل توجهی 
برای تشــکیل زنجیره هــای تولید در بخش 
کشــاورزی در نظر گرفته اســت و استان ها 
می توانند از این حمایت تســهیالتی در این 
زمینــه بهره مند شــوند.برزعلی گفت: افراد 
عالقمند به ســرمایه گذاری در زنجیره تولید 
پنبه می توانند به ســازمان جهاد کشاورزی 
مراجعه کنند تا از تســهیالت در نظر گرفته 
شــده بهره مند شــوند.برزعلی با اشــاره به 
طرح هــای هفته دولت گفــت: در این هفته 
۶۱ طرح در حوزه کشــاورزی با اعتبار 3۷۶ 
میلیارد تومان افتتاح شد و اشتغال ۴۰۰ نفر 

را به همراه داشت.

ســنندج / گروه استان ها: رئیس حوزه 
هنری انقالب اسالمی استان کردستان، 
اعتماد و همراهی اصحاب فرهنگ و هنر 
را یکی از مهمترین سرمایه های این نهاد 
عنوان کرد.امین مرادی در جریان بازدید 
نماینده ولی فقیه از حوزه هنری استان، 
اظهار کــرد: اعتماد و همراهی اصحاب 
فرهنگ و هنر مهمترین ســرمایه حوزه 
هنری کردســتان اســت.وی با اشاره به 
فعالیــت ها و برنامه های بســیار خوب 
اجرایی از ســوی حوزه هنری اســتان 
کردســتان، گفت: در سایه این اعتماد و 
همراهی حوزه هنری در دو بخش سخت 
افزار و نرم افزار فعالیت های بسیار خوبی 
را اجرایی کرده است.رئیس حوزه هنری 
انقالب اسالمی استان کردستان افزود: 

تقویت زیرســاخت هــای فرهنگی در 
اســتان با ایجاد و راه اندازی ۱3 ســالن 
سینما و افزایش سرمایه صندلی سینما 
در اســتان کردستان یکی از برنامه های 

اصلی و محوری ماســت که خوشبختانه 
با راه اندازی پردیس های ســینمایی در 
شهرســتان های سنندج، سقز و بیجار 
این روند در دیگر شهرستان های استان 

نیز به صورت جدی دنبال می شود.وی 
تولیــد محور بــودن فعالیت ها و برنامه 
هــای حوزه هنری کردســتان را یکی 
دیگــر از اقدامــات و اهــداف اصلی این 
نهاد عنوان کرد و یادآور شــد: حمایت 
از تولیــد فیلم کوتاه، چاپ کتاب، تولید 
البوم موسیقی و برگزاری نمایشگاه های 
تجسمی از جمله فعالیت های این بخش 
به شــمار می رود.مرادی ضمن اشاره به 
برگزاری رویدادهــای مهم و تاثیرگزار 
فرهنگی در اســتان کردســتان، اظهار 
کرد: خوشــبختانه در این بخش نیز ما 
جدایی از برگزاری جشــنواره های ملی 
و بیــن المللی در رشــته های مختلف، 
برگــزاری مراســم های شــب خاطره 
شــهدای شاخص را به عنوان یک برنامه 

های محوری دنبال کرده و در این راستا 
اقدامــات خوبی را اجرایی کرده ایم.وی 
ضمن تقدیر از حمایت های ویژه نماینده 
ولی فقیه در اســتان کردستان از حوزه 
هنری، بیان کرد: خوشــبختانه در سایه 
این حمایت ها ما فعالیت های خوبی را 
اجرایی کرده و انتظار داریم که در سایه 
همین حمایت ها بتوانیم اقدامات بهتری 
را برای خدمت به فرهنگ و هنر استان 
کردستان برداریم.نماینده ولی فقیه در 
استان کردستان در بازدیدی سه ساعته 
از نزدیک در جریان فعالیت ها و اقدامات 
حوزه هنری استان قرار گرفت و از تالش 
های صورت گرفته از سوی این نهاد در 
راســتای کمک به ارتقاء شــاخص های 
فرهنگی و هنری کردستان تقدیر کرد.

کردستان: رئیسحوزههنریاستان

همراهی اصحاب فرهنگ و هنر مهمترین سرمایه حوزه هنری است

5  افتتاحکارخانهریسندگی
 وبافندگیماهوتشمال
باتأمینمالیبانکدی

 در هفتــه دولت با حضور 
فریــدون رشــیدی عضو 
هیئت مدیــره و معــاون 
اعتبارات و وصول مطالبات بانک دی و علی محمد 
زنگانه استاندار گلســتان، کارخانه ریسندگی و 
بافندگی ماهوت شمال که توسط این بانک تامین 

مالی شده است، افتتاح شد.
رحمت اله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در 
مجلس شورای اسالمی در این مراسم با قدردانی 
از نــگاه ویــژه مدیرعامل بانک دی به ســرزمین 
طالی ســفید )علی آباد کتول( و احیای نام آن با 
راه اندازی کارخانه ریسندگی و بافندگی ماهوت 
شمال، اظهار کرد: رونق کشاورزی و تولید پنبه در 
این منطقه بسیار حائز اهمیت و اشتغال، دغدغه 
همیشگی مردم آن است که خوشبختانه با فعال 
شــدن این کارخانه بخش زیادی از این مســاله 

برطرف می شود.
وی با گرامیداشت فرارسیدن هفته دولت، گزارشی 
از اقدامات عمرانی و اشتغالزای انجام شده در این 
منطقه ارائه کرد و گفت: حجم سرمایه گذاری انجام 
شــده در علی آباد کتول به ویژه در حوزه صنایع، 
بسیار چشمگیر است و کلنگ زنی و افتتاح پروژه 

های استانی در این هفته نیز قابل توجه است.
خانــم دکتر حمایتــکار مدیرعامــل کارخانه 
ریســندگی و بافندگی ماهوت شمال نیز در این 
مراســم با قدردانــی از حمایت های بانک دی به 
منظور تکمیــل این پروژه بزرگ، این کارخانه را 
افتخاری برای صنعت ریسندگی و بافندگی کشور 
خواند و گفت: اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم 
ناشی از این طرح می تواند تاثیر به سزایی در کاهش 

نرخ بیکاری منطقه داشته باشد.
در مراســم افتتاح این کارخانه، ابراهیم احمدی 
فرماندار علی آباد کتول، حجت االسالم سید علی 
مهدی نژاد امام جمعه شهرستان علی آبادکتول، 
سجاد عسکری رئیس اداره بررسی طرح ها، رسول 
ســعیدی رئیس اداره امور شــعب استان ها، علی 
باقری رئیس حوزه شــمال کشور و محمد حسن 
رمضانــی رئیس اداره نظارت بر مصارف و ارزیابی 

بانک دی نیز حضور داشتند.
این طرح که حدود دو هزار میلیارد ریال از منابع 
مورد نیاز آن توســط بانک دی تامین شده است، 
برای 23۵ نفر به صورت مســتقیم اشتغال ایجاد 

خواهد کرد.

اخبار

باثبترشد۶۵درصدیپرتفوی؛
میلیاردیشد بیمهسرمدهزار

حق بیمه تولیدی بیمه سرمد با گذشت پنج ماه 
از سال ۱۴۰۱ از مرز هزار میلیارد تومان گذشت.
به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، آمار حق 
بیمه تولیدی این شــرکت تا دهم شــهریورماه 
۱۴۰۱ نشــان می دهد، حق بیمه تولیدی بیمه 
سرمد به ۱۰.33۵.۶۷8 میلیون ریال رسیده و 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۵ درصد 
رشــد داشــته است.  بر اســاس این آمار، بیمه 
ســرمد با گذشــت پنج ماه از سال، وارد باشگاه 
هزار میلیاردی ها شــده و حق بیمه ای بیش از 
هزار میلیارد تومان را تولید کرده است. آماری 
که در کنار شناســایی سود 9۶ میلیارد تومانی 
)9۶8293 میلیــون ریال( در صورت های مالی 
ســه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نشان می دهد، 
این شــرکت در موقعیت مناســبی قرار گرفته 
اســت و می تواند پاســخ مناســبی به اعتماد 
سهامداران خود بدهد. بیمه سرمد از جوان ترین 
شرکت های حاضر در صنعت بیمه کشور داشت 
که در ســال ۱392 بــا حمایت بانک صادارات 
ایران تاسیس شد و در تمامی سال های فعالیت 
خــود، رتبه یک توانگری مالی را کســب کرده 
است. این شرکت، در سال ۱399 توانست وارد 
باشگاه هزار میلیاردی های صنعت بیمه شود و 
در دو ســال گذشته نیز حق بیمه تولیدی خود 
را افزایش داده اســت.  حق بیمه تولیدی بیمه 
ســرمد با گذشــت پنج ماه از سال ۱۴۰۱ از مرز 
هزار میلیارد تومان گذشــت. به گزارش روابط 
عمومی بیمه سرمد، آمار حق بیمه تولیدی این 
شرکت تا دهم شهریورماه ۱۴۰۱ نشان می دهد، 
حق بیمه تولیدی بیمه سرمد به ۱۰.33۵.۶۷8 
میلیون ریال رسیده و نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۶۵ درصد رشد داشته است. 

نظارت بر عملکرد بانکی و تطبیق عقود قرض الحسنه با احکام شرعی یک ضرورت است
دکتر »ســید ســعید شمسی نژاد« 
گفت: نیاز است تا عملکرد بانک ها به 
ویژه بانک های خرد و قرض الحســنه 
بررسی شود تا عقود آن با شرع اسالم 
منطبق باشد و در نهایت ارزیابی کنیم 
که آیا حوزه نظارتی در این بانکداری 

خوب اثر گذار بوده است؟
دکتر »ســید ســعید شمسی نژاد« 
در ســی و دومین همایش بانکداری 
اســالمی بیان داشــت: خوشبختانه 
ســاختارمند شــدن بانکداری قرض 
الحسنه شروع شده و سرعت پیشرفت 
خوبی دارد بنحوی که روزی ۱۰ هزار 
نفر به جمع مشــتریان آن اضافه می 
شــود و باالی 8۰ درصد رشــد منابع 

دارد.
وی با اشــاره به همکاری های بانک 
مرکزی برای توسعه و ترویج بانکداری 
قرض الحسنه در کشور اظهارداشت: 
بانک مرکزی از سال گذشته تا کنون 
همکاری خوبی را با بانک های قرض 
الحســنه کشــور داشــته و گام های 
شایســته ای را بــرای بهبود عملکرد 

آنها برداشته است.

مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر 
ایــران ضمن تاکید بر اهمیت نظارت 
و تطبیق شرعی در بانکداری اسالمی 
افزود: نیاز است تا عملکرد بانک ها به 
ویژه بانک های خرد و قرض الحســنه 
بررسی شود تا عقود آن با شرع اسالم 
منطبق باشد و در نهایت ارزیابی کنیم 
که آیا حوزه نظارتی در این بانکداری 

خوب اثر گذار بوده است؟
وی در خصوص شــبهه برخی مراجع 
و علمای دینی به عقود بانکی به ویژه 
عقد قرض الحســنه نیز بیان داشت: 

باید شــکل این عقود و عملکرد بانک 
ها توســط حوزه نظارتی بررسی شود 
و چنانچه بخشــی از آن با خدشه ای 
مواجه اســت نسبت به بازبینی های 

الزم اقدام نمایند.
دکتر »ســید ســعید شمسی نژاد« 
خاطر نشــان کرد: مثــال باید ببینیم 
که نظــر مجتهدیــن و متخصصین 
امــور دینــی درباره اخــذ کارمزد ۴ 
درصــد چیســت و در صورت لزوم از 
عملکرد کارمزد محور به ســمت اخذ 

مزد خدمت حرکت کنیم.

وی اضافــه کــرد: در این حوزه باید با 
ترســیم راهکارهای درست از طریق 
مــزد خدمــت هزینه هــای بانکی 
تامیــن شــود و گرفتن کارمزد را کم 
 کــم به ســوی کارمــزد صفر درصد 

سوق دهیم.
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر 
ایران افزود: یکی از نظارت های شرعی 
در همیــن حوزه اســت در جایی که 
اســم قرض الحسنه مطرح می شود 
بایــد دقیق تر عمل شــود تا عملکرد 
بانک های قرض الحسنه با شرع مبین 

اسالم منطبق باشد.
وی بــا اشــاره به عدم امــکان ایجاد 
شــرط در پرداخت قرض الحســنه 
تصریــح کــرد: در این بــاره طرح هر 
شرطی عقد قرض الحسنه را با شبهه 
روبرو می کند و در نظارت شرعی باید 
 کمک کنیم تا قرض الحســنه واقعی 

اتفاق بیافتد.
دکتر شمســی نژاد با ابراز خرسندی 
از اقدامــات صــورت گرفته در حوزه 
نظارت و تطبیق شــرعی در بانکداری 
اســالمی گفت: خوشبختانه نظارت 

شــرعی ایجاد شده، نگاه عمیق آن به 
وجود آمده و خواســتگاه جمعی پیدا 

کرده است.
وی افزایــش اختیار بانک ها در حوزه 
های تخصصی را خواستار شد و افزود: 
در ســال گذشــته اقدامات خوبی در 
این حوزه انجام شــده اســت و برخی 
خدمــات، ماننــد ورود به بــازار بین 
بانکی باتوجه به بررســی های صورت 
گرفتــه به بانک های قرض الحســنه 

افزوده شد.
شمســی نژاد ادامه داد: ارزیابی های 
بانک مرکزی باید باتوجه به ســاختار 
بانک ها و به صورت علمی و تخصصی 
دیده شود، زیرا کلی نگری سبب می 
شــود تــا واقعیت هــای موجود را به 

درستی نبینیم.
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر 
ایران بیان داشــت: امروزه بانک های 
اجتماعی و تخصصی نیازمند نظارت 
صحیح هســتند و در این بار ضروری 
اســت تا عالوه بر صورت کار، ماهیت 
و درون مایــه عملکــرد بانک ها نیز 

بررسی شود.

خبر ویژه

شعب منتخب بانک سپه در سراسر کشور به زائران اربعین حسینی ارز اربعین ارائه می کنند.شعبه منتخب بانک سپه در سراسر کشور به منظور تسهیل شرایط عزیمت 
هموطنان به کربالی معلی در ایام اربعین حسینی، طبق بخشنامه بانک مرکزی و با هماهنگی بازار متشکل ارزی اقدام به فروش ارز )به میزان ۱۰۰ دالر( می کنند.

 متقاضیان واجد شــرایط باالی ۱8 ســال می توانند برای خرید ارز اربعین با همراه داشــتن اصل کارت ملی، دارا بودن کارت بانکی و شــماره تلفن همراه به نام متقاضی و 
ارائه پرینت ثبت نام در سامانه سماح )کد رهگیری ۱۰ رقمی( به شعب منتخب بانک سپه در سراسر کشور مراجعه کنند.

۱۵0شعبهمنتخببانکسپه فردادر اربعیناز فروشارز

اخبار

استانها

آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی گهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳ آ
واراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

ــن  ــون تعیی ــوع قان ــات اول/دوم موض ــورخ هی ــماره 1401۶031۶00100095۶ م ــر رای ش براب
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حوزه 
ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای جهانبخــش 
فرجــی ســادولهء فرزنــد محمــد بشــماره شــماره شناســنامه 40 کدملــی 3358795594 
بــه مســاحت 200 مترمربــع در  بــاب ســاختمان  یــک  از کرمانشــاه در ششــدانگ  صــادره 
محــدوده اراضــی 357 و 358_اصلــی واقــع در بخــش یــک حومــه کرمانشــاه بــه آدرس 
کرمانشــاه مســکن خیابــان گلســتان کــوی 5 خریــداری از مالــک رســمی آقــای هیــکل عزیــزی 
ز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15  محــر
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت درصــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 

شــد.
ک مهدیزارعیوش/رئیسثبتاسنادوامال
نوبتاول۱۴0۱/0۶/۱2 تاریخانتشار
نوبتدوم۱۴0۱/0۶/2۸ تاریخانتشار
۱2۷0مالف

مشهد / سمیرا رحمتی
مشاور وزیر و رییس اداره نظارت بر طرح های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در ســفر به خراســان رضوی گفت: رویکرد وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در دولت 
ســیزدهم تامین عادالنه و تقویت ســبد فرهنگی خانوارها در اقصی نقاط کشور است.

محمدرضا برکت در حاشیه بازدید از مجتمع فرهنگی - هنری تربت حیدریه  اظهار 
داشت: رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت سیزدهم تامین عادالنه و تقویت 
سبد فرهنگی خانوارها در اقصی نقاط کشور است، بر این اساس و به دستور مقام عالی 
وزارت بنای کار ما آنست که هر چه سریعتر مجتمع های فرهنگی و هنری در دست 
ســاخت را به اتمام برســانیم.وی بیان کرد: هر چند برای ایجاد حس امیدآفرینی در 
مردم و به طور ویژه حوزه فرهنگ و هنر اعتبارات مورد نیاز پیش بینی شده است، اما 
در خصوص اجرای برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ تعامل و همکاری سایر 
دســتگاه های اجرایی مرتبط مورد نیاز اســت.رییس اداره نظارت بر طرح های عمرانی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: اکنون در سطح کشور حدود ۶۰۰ پروژه عمرانی 

داریم که بازسازی و بهسازی آنها حداقل به هفت هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
وی تاکید کرد: اکنون بیش از 3۰۰ طرح در حوزه فرهنگ و ارشاد در کشور نیمه تمام 
است که ۴۰ مورد از آنها طرح های ملی است و ۱۵ مورد از طرحهای ملی مربوط به 
مجتمع های فرهنگی و هنری می باشد . محمد حسین زاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان رضوی درخصوص پروژه های این استان بیان داشت : آمادگی داریم 
زمینه فعالیت  فعاالن بخش خصوصی در تکمیل  و بهره برداری از پروژه های عمرانی 
حوزه فرهنگ و هنر را فراهم کنیم. در ادامه این بازدید فاطمه نخعی نیا رییس اداره 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی تربت حیدریه نیز اظهار کرد: مهمترین و با ارزشترین اتفاق 
مهمی که ظرف یک ســال اخیر از ناحیه دولت و مجلس برای جامعه فرهنگ و هنر 
شهرســتان رخ داد، تزریق ۵۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل مجتمع فرهنگی و 
هنــری اســت.وی با بیان اینکه مجتمع فرهنگی و هنــری تربت حیدریه  8۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکــی دارد، افزود: در صــورت تکمیل و بهره برداری این مجتمع، بخش 

بزرگی از کمبودهای فرهنگی و هنری شهرستان برطرف خواهد شد.

مشهد: فرهنگوارشاددر وزیر مشاور

است کشور رویکردوزارتارشادتقویتسبدفرهنگیخانوارهادر

سمنان / گروه استان ها: آئین همزمان افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی و اقتصادی در 
هشــت شهرســتان استان، با حضور استاندار، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی، ائمه جمعه، 
فرمانداران و جمعی از مسئوالن برگزار و طرح های شرکت توزیع برق نیز بهره برداری شدند.مدیرعامل 
شــرکت توزیع برق اســتان بیان کرد: پروژه های این شــرکت که در هفته دولت افتتاح شدند، در قالب 
هوشمندســازی شــبکه، توســعه و احداث و اصالح و بهینه سازی خطوط برق رسانی و تاسیسات توزیع 
برق و همچنین تامین برق متقاضیان جدید به اجرا درآمده است.وی گفت: ۱۵ طرح توسعه و احداث 

شــبکه های توزیع برق با مبلغ ۱3۴ میلیارد و ۷۵8 میلیون ریال و ۱۶ طرح اصالح و بهینه ســازی 
خطوط برق رسانی با اعتبار ۱۶۱ میلیارد و 2۷2 میلیون ریال افتتاح شدند.وی افزود: هشت طرح در 
راســتای تامین برق متقاضیان جدید شــهری و روســتایی با مبلغ ۷۴ میلیارد و 39 میلیون ریال، شش 
طــرح در قالــب افزایــش قابلیت اطمینان شــبکه با اعتبار 9۷ میلیــارد و ۴۴۶ میلیون ریال و دو طرح 
هوشمندســازی شــبکه و تجهیزات الکتریکی با مبلغ 2۰ میلیارد و ۶8۶ میلیون ریال، از دیگر پروژه 

های افتتاح شده محسوب می شوند.

هفتهدولتانجامشد؛ در
افتتاح۴۷طرحعمرانیبرقرسانیشرکتتوزیعنیرویبرقاستانسمنان
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 سند همکاری ایران خودرو خراسان و دانشگاه آزاد 
استان خراسان رضوی امضا شد

مشهد / سمیرا رحمتی
در راستای منویات مقام معظم رهبری 
و تحقق شعار سال تولید، دانش بنیان، 
اشــتغال آفرین شرکت ایران خودرو 
خراسان و دانشگاه آزاد اسالمی استان 
خراســان رضوی در راستای ارتقای 
همکاری صنعت و دانشگاه یک قرداد 
و 2 تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
بــه همت واحد پژوهــش و نوآوری 
شرکت ایران خودرو خراسان محسن 
مرادی رییس دانشــگاه آزاد اسالمی 
خراســان رضوی به همراه جمعی از 
معاونان خود در شرکت ایران خودرو 
خراسان حضور یافت و پس از بازدید 
از خطوط تولیدی، به نشست مشترک 
بــا بیژن زاهدی فــرد مدیرعامل این 

شرکت پرداخت.
این نشست با هدف گسترش تعامالت دو 
ســویه میان صنعت و دانشگاه انجام شد 
و در پایــان طرفیــن به امضا یک قرارداد 
بــا عنــوان طرح پویش و دو تفاهم نامه با 
عنــوان طرح پایش و امکان اســتفاده از 
منابع علمی دانشگاه پرداختند.بر اساس 
قرار داد طرح پویش، دانشگاه آزاد اسالمی 
بر اســاس نیازمندی های شــرکت ایران 
خودرو خراســان دانشجویان عالقمند را 
پس از موفقیت در مصاحبه های حضوری 
جهت مهارت آمــوزی در حین تحصیل 
به شــرکت معرفــی خواهد کرد در قبال 
آن هزینــه ای را بــه عنوان کمک هزینه 
تحصیل به دانشــجویان پرداخت خواهد 

شــد.همچنین بر اساس تفاهم نامه طرح 
پایش، شــرکت ایران خودرو خراســان 
چالش ها و مســایل موجود بر ســر راه 
تولید را در سامانه سراسری دانشگاه آزاد 
ثبت می کند و میان تمامی دانشجویان به 
اشتراک می گذارد. دانشجویان عالقمند 
در سراســر کشور می توانند با ارائه طرح 
های خود در قالب پایان نامه با شــرکت 
ایران خودرو خراســان همکاری داشته 
باشــند.دومین ســند تفاهم نیز امکان 
دسترسی شرکت ایران خودرو خراسان را 
به منابع علمی دانشگاه آزاد اسالمی استان 
فراهم می سازد.مدیرعامل شرکت ایران 

خودرو خراســان در این نشست، تعامل 
موثر دانشــگاه و صنعــت را یکی از مهم 
ترین عوامل در شــکوفایی کشور دانست 
و گفت: امیدواریم با اســتفاده از توانایی 
های دانشگاه آزاد اسالمی استان خراسان 
رضوی، در سالی که به فرموده مقام معظم 
رهبری به نام تولید دانش بنیان نام گذاری 
شده است، گام موثری در تحقق این شعار 
برداریم.وی ضمن تشــکر از تالش های 
همکاران بخش پژوهش و نوآوری شرکت 
در راستای توسعه ارتباط با دانشگاه عنوان 
کرد: این ارتباط های موثر امروز به نتیجه 
حاصل شد و توانستیم در راستای توسعه 

هم کاری های دوســویه، سند همکاری 
با دانشــگاه آزاد اسالمی استان خراسان 
رضوی به امضا برســانیم.زاهدی فرد بهره 
گیری از توانایی های دانشجویان و اساتید 
دانشــگاهی را راهکاری موثر در برطرف 
ســازی چالش های پیــش روی صنعت 
خودرو عنوان کرد و تاکید کرد: قطعا این 
همکاری می تواند الگوی مناســبی برای 
تمام گروه صنعتی ایران خودرو و ســایر 
مراکز علمی باشــد.رییس دانشگاه آزاد 
اســالمی استان خراسان رضوی گفت: از 
مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان 
تشکر می کنم که با تسهیل امور شرایط را 

برای تعامل صنعت و دانشگاه فراهم آورد 
تا بتوانیم در همین راســتا یک قرارداد و 
2 تفاهــم نامه را به امضا برســانیم و یک 
روز بیــاد ماندنــی را برای دانشــگاه آزاد 
اســالمی استان خراســان رضوی ایجاد 
کنیم.محســن مرادی در راستای قرارداد 
صورت گرفته عنوان کرد: در زمینه طرح 
پویش به تفاهم خوبی دست پیدا کردیم 
که در این راستا، زمینه اشتغال و تحصیل 
هم زمان برای دانشــجویان دانشگاه آزاد 
اسالمی استان خراسان رضوی در شرکت 
ایران خودرو خراســان فراهم گردید که 
جــا دارد از حمایــت های مدیرعامل این 
شرکت تشکر کنم.وی در راستای تفاهم 
هــای صــورت گرفته نیز گفت: در زمینه 
طرح پایش به یک تفاهم جدی و اساسی 
رســیدیم که بر این اســاس چالش ها و 
موضوعات پژوهشی مجموعه بزرگ ایران 
خودرو خراســان در قالب پروژه پژوهشی 
به دانشــجویان و اساتید معرفی گردد تا 
چالــش های صنعت خودرو با رویکردی 
پژوهشــی مورد توجه قرار گیرد.مرادی 
در زمینه تفاهم اســتفاده از منابع علمی 
دانشگاه آزاد اسالمی استان گفت: براساس 
این تفاهم امکان استفاده حداکثری از منابع 
اطالعاتی و ذخایر علمی دانشگاه آزاد برای 
شرکت ایران خودر خراسان فراهم خواهد 
شــد.وی خاطر نشــان کرد: ظرفیت ها و 
پتانســیل های موجود در هر دو مجموعه، 
زمینه ساز ایجاد رویکردی جدید در تولید 

و اشتغال خواهد شد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان گلستان خبر داد؛

اعمال20میلیاردتومانتشویقی
قبضمشترکانبرق در

گلســتان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق گلستان از اعمال 2۰ میلیارد 
تومان تشویقی در قبض مشترکان برق استان 
خبر داد.موسوی گفت: وزیر نیرو امسال برای 
گــذر از تابســتان ۱۰۰ برنامــه عملیاتی در 
دســتور کار قرار داد و برای نخســتین بار قبل 
از شروع تابستان تعمیرات نیروگاه های استان 
بــه صورت صد در صدی انجام شد.موســوی 
می گوید: خاموشی خانگی در وزارت نیرو خط 
قرمز ما بود و توانســتیم در اســتان گلســتان 
از این موضوع پیشــگیری کنیم.او ادامه داد: 
مصوبه هیئت وزیران درباره تغییر ســاعت کار 
ادارات و صرفــه جویی 3۰ درصدی در میزان 
مصرف برق در ســاعات کار این ادارات کمک 
زیادی به مدیریت بار مصرفی در اســتان کرد.
موسوی افزود: تشویق مشترکان برق خانگی به 
مدیریت الگوی مصرف یکی دیگر از برنامه های 
وزارت نیرو بود و قرار شــد اگر میزان مصرف 
مشترکی نسبت به پارسال کاهش داشته باشد 
بــه ازای هر کیلو وات ۵۰۰ تومان تشــویقی 
دریافــت کند.او افــزود: با اجرای این طرح در 
اســتان گلســتان تاکنون 2۰ میلیارد تومان 
تشــویقی به مشــترکان برق خانگی پرداخت 
شده است و این موضوع سبب شد حتی فیش 
برق برخی از مشــترکان منفی شــود و از ما 
طلبکار شــوند و برخی دیگر از مشــترکان هم 
با کاهش چشــمگیری در رقم فیش پرداختی 
مواجه شوند.موســوی میگوید: سال گذشته 
قطعــی مکرر برق بدون اطالع قبلی آســیب 
زیادی به صنایع استان و تجهیزات آن ها وارد 
کرد، اما امسال برای مدیریت این موضوع مقرر 
شد یک روز در هفته برق صنایع با هماهنگی 
قبلی قطع شــود تا به صنعتگران آسیبی وارد 
نشــود.او افزود: امسال برق چاه آب بسیاری از 
کشــاورزان هم طبق برنامه قبلی قطع می شد 
و کشــاورزانی که در این زمینه با ما همکاری 

داشتند برق آن ها رایگان محاسبه شد.
 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن 
اظهار کرد:

پیشرفت۹۵درصدیعملیات
احداثمخزنذخیرهآبشرب

کانرشت ال
گیالن / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب گیالن از پیشرفت کار 9۵ درصدی 
مخزن 3۰ هزار مترمکعبی ذخیره آب شــرب 
شهر رشت واقع در جاده الکان خبر داد. مازیار 
علی پور امروز گفت: مخزن 3۰ هزار مترمکعبی 
الکان با هدف تامین فشار آب شرب شهر رشت 
و تامین ذخیره آب آشامیدنی یک سوم مناطق 
شهری رشت در حال احداث است.وی با بیان 
اینکــه آب ورودي به مخــزن الکان از طریق 
خــط انتقال ۱2۵۰ میلــي متری و از مخزن 
سراوان بصورت ثقلي قابل تامین است، افزود: 
نحوه اتصال این مخزن به شبکه آبرسانی شهر 
رشت از طریق دو خط لوله ۱۰۰۰ میلي متری 
انجام خواهد شد.وی تصریح کرد: در این طرح 
حدود ۷۰۰ متر از خط انتقال اول از خروجي 
اتاقک شیرآالت تا محل اتصال به خط انتقال 
الکان اجرا شده و خط دوم انتقال نیز در آینده 
اجرا خواهد شــد.علی پور پیش بینی کرد؛ در 
صــورت تخصیص اعتبار مورد نیاز، مخزن 3۰ 
هزار مترمکعبی الکان در دهه فجر امسال وارد 

مدار بهره برداری شود. 

در پنجمین روز از هفته دولت صورت پذیرفت؛ 

پروژههای بهرهبرداریاز
برقرسانیرودبار

گیالن / گروه استان ها: در آئین بهره برداری از 
این پروژه های برق رسانی محمدتقی مهدیزاده 
مدیرعامل توزیع برق گیالن ضمن گرامیداشت 
هفتــه دولت، اظهار داشــت: امــور توزیع برق 
شهرستان رودبار قریب به ، 8۰2 کیلومتر شبکه 
فشار ضعیف و حدود ۷۰۶ کیلومتر شبکه فشار 
متوســط دارد و در حال خدمت رسانی به بیش 
از ۵۷ هزار مشترک در کل شهرستان است.وی 
افزود: در هفته دولت ســالجاری۱۴ پروژه  برق 
رســانی در شهرستان رودبار با اعتباری معادل 
۱۷۷ میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید و 
تالش می شود با اجرای این قبیل پروژه ها برای 
تامین برق پایدار مردم شریف این شهرستان گام 
های اساسی برداشته شودمدیرعامل توزیع برق 
گیالن گفت: آئین افتتاح کل پروژه های رودبار 
بصورت تجمیعی و نمادین در روســتای ساری 
چم به اجراء درآمد و در این روســتا ۱۰۰۰ متر 
شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار، ۴ 
کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی، 3 دستگاه 
ترانســفورماتور با اعتبــاری معادل ۴۶ میلیارد 

ریال احداث شده است

 معاون خدمات شهری شهرداری رشت 
خبر داد؛

عملیاتاجراییالیروبی  آغاز
رود  2رودخانهگوهر

وزرجوب
گیالن / گروه اســتان ها: محمد باقر بشــر 
دانــش معاون خدمات شــهری و محیط 
زیســت شهرداری رشت در جلسه ای که 
به ریاســت سرپرست شهرداری رشت و 
با حضــور معاونین، مدیران و نمایندگان 
شــرکت تی تــی اس برگزار شــد اظهار 
داشت: اقدامات شهرداری رشت در حوزه 
مدیریت پســماند به شــکل تدریجی و با 
اســتفاده از اعتبارات ملی در حال انجام 
بوده و شــهرداری رشــت در این راستا از 
هیچ تالشــی در ســرعت بخشی به روند 
اجرای اقدامات مضایقه نکرده و نمی کند.
معاون خدمات شــهری و محیط زیســت 
شــهرداری رشــت اضافه کرد: در بحث 
رودخانه های گوهررود و زرجوب رشــت 
تنها در یک مقطع و با منابع داخلی 3۰۰ 
میلیارد ریالی حدوداً یک کیلومتر عملیات 
الیروبــی انجام شــد و با توجه به انتخاب 
پیمانــکار جدید به عنوان برنده مناقصه، 
حدوداً یک هفتــه دیگر عملیات اجرایی 
فــاز بعدی الیروبی دو رودخانه گوهر رود 
و زرجــوب آغاز می شود.بشــر دانش در 
خصوص احداث ابنیه و ســوله های جدید 
کارخانه کود آلی هم مواردی را تشریح کرد 
و افزود: قرارداد متمم تکمیلی ســوله های 
a و b منعقد شــده و در حال اجرا اســت 
همچنین برای احداث ســالن c هم برنده 
مناقصه مشــخص و فرآیند تجهیز کارگاه 
و عملیــات اجرایی پروژه هم آغاز شــده 
است.وی در خصوص احداث خطوط 3 و 
۴ کارخانه کود آلی گیالن هم ابراز داشت: 
در حال حاضر و با توجه به سرعت عملیات 
اجرایــی پروژه، تقریبــا ۱۰ درصد از کار 
باقی مانده که حدود دو تا سه هفته دیگر 
توســط پیمانکار مربوطه پروژه مورد نظر 
به اتمام می رســد.معاون خدمات شهری 
و محیط زیســت شهرداری رشت با بیان 
اینکه نسبت به خرید دستگاه ویندرو زباله 
تر اقدام شــده و این دســتگاه در ماه های 
آتی به مرحله بهره برداری می رسد یادآور 
شــد: عالوه بر این هــا پیمانکار پروژه فاز 
بعدی بهسازی سراوان نیز انتخاب شده و 
هم اینک مراحل اداری جهت عقد قرارداد 

در حال انجام می باشد.

از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم 
کنون؛ تا

رسانی   ۷۹طرحگاز
استانگیالن  در

بهبهرهبرداریرسیدهاست
گیالن / گروه استان ها: از ابتدای فعالیت 
دولت سیزدهم تاکنون، ۷9 طرح گازرسانی 
در سراسر اســتان گیالن به بهره برداری 
رســیده است.عیســی جمال نیکویــی، 
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گیالن با 
بیان این خبر، اظهار داشت: مجموع هزینه 
اجرای این پروژه ها در حوزه های خانگی، 
تجــاری و صنعتــی بیش از 2۴3 میلیارد 
ریال اســت.وی درخصوص گازرسانی به 
روستاهای اســتان در یک سال گذشته، 
گفت: از ابتدای مرداد ماه ۱۴۰۰ تاکنون، 
۱۴ روســتای صعب العبور و کوهستانی با 
جمعیت یک هزار و ۵۶۶ خانوار، بهره مند 
از گاز طبیعــی شــده اند.جمال نیکویی با 
بیان این که این روســتاها در ۵ شهرستان 
آســتارا، تالش، املش، رودبار و شفت قرار 
دارند، گفت: در همین راســتا بیش از ۴۰ 
هزار مشــترک جدید نیز طی یک ســال 
گذشــته جذب شــدند که بــرای تحقق 
ایــن مهم، حدود 32۶ کیلومتر شــبکه 
گاز اجرا و بیش از ۱3 هزار انشــعاب گاز 
نصب شــده است.وی با اشاره به نگاه ویژه 
دولت ســیزدهم به امر رونق تولید، گفت: 
در یک ســال گذشته به ۶۵ واحد صنعتی 
و تولیدی در گیالن گازرسانی شده است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گیالن با 
بیــان این که این طــرح های صنعتی در 
۱۱ شهرســتان استان انجام شده، گفت: 
حجم جایگزینی سوخت در این طرح ها، 
مجموعــاً بیــش از 3۴ هزار مترمکعب بر 
ســاعت اســت.جمال نیکویی در خاتمه، 
گفــت: این شــرکت هم اکنــون به پایان 
عملیات توســعه ای خود نزدیک شــده و 
بــه همین علت هــدف مهم دیگری را در 
دستور کار خود قرار داده و آن اجرای پروژه 
های کیفی متنوع در جهت ارائه خدمات 
پایدار و افزایش رضایتمندی مشــترکین 
اســت که ازجمله، می توان به طرح قرائت 
برخط صورتحســاب گاز، سامانه مکانیزه 
پاسخگویی به شکایات، نرم افزار موبایلی 
خدمات الکترونیک گاز، اجرای سیســتم 
مرکــز پیام و اتفاقات متمرکز و سیســتم 

قرائت از راه دور ایستگاه ها اشاره کرد.

استانها 6

استاندار گلستان:

آشورادهباقدرتادامهدارد گردشگری اجرایطرح
گلســتان / گروه اســتان ها: استاندار گلستان از افزایش حجم مبادالت 
تجاری با ترکمنستان به ۵۰۰ میلیون دالر خبر داد.زنگانه گفت: طرح 
گردشگری و طبیعت گردی جزیره آشوراده علی رغم تمام اراده هایی 
که مانع انجام آن می شــوند با قدرت و قوت هر چه بیشــتر در حال 
انجام است و تاکنون جاده دسترسی در سایت پشتیبان با کسب تمام 
مجوز های زیســت محیطی احداث شــده است.او ادامه داد: همچنین 
در سایت ۱38 هکتاری پشتیبان و 22 هکتاری داخل جزیره نیازمند 
توان مالی ســرمایه گذاران هســتیم و در عین حال از ظرفیت تغییر 
کاربری فضا های موجود نیز استفاده خواهیم کرد.او گفت: برای تکمیل 
طرح های حوزه فرهنگی و تکمیل مجتمع های فرهنگی ۱8۰ میلیارد 
تومان در ســفر رییس جمهور به گلســتان اختصاص داده شده است.

زنگانه گفت: گلستان پایلوت طرح کنترل کاهش آسیب های اجتماعی 
در کشور شد تا مداخالت محله محور را برای معضالت اجتماعی داشته 

باشیم.استاندار گلستان گفت: تعهد ما در نهضت ملی مسکن ساخت 
9۴ هزار واحد مسکونی در ۴ سال است که تا کنون قریب به 9۰ هزار 

نفــر ثبــت نام کرده اند و نیازمند ۱8۰۰ هکتار زمین هســتیم.زنگانه 
گفت: در حوزه مســکن روســتایی 28 هزار واحد تعهد داشتیم که ۶۰ 
درصد زمین آن تامین شده است و با استفاده از کمیته فرعی مسکن 
اراضی تحت تملک دســتگاه ها را شناســایی کردیم.زنگانه افزود: همه 
توانند با سوت زنی نسبت به اعالم اراضی مازاد دستگاه ها اقدام کنند 
تــا مراحــل تحویل آن ها به اداره کل راه و شهرســازی صورت گیرداو 
ادامه داد: دولت اشتغال جوانان را مورد توجه قرار داده و از ۱2 هزار و 
۱۰۰ میلیارد تومان تسهیالت مصوب سفر رییس جمهور، ۱۰ درصد 
به اشــتغال دانش بنیان و هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان تســهیالت برای 
ازدواج جوانان در نظر گرفته شده است.استاندار گلستان گفت: فضای 
خبری، اطالع رسانی و مجازی استان باید فضایی مبتنی بر اخالق باشد 
و البته دامان جامعه خبری و خبرنگاری اســتان پاک اســت و به هیچ 
عنوان کانال و صفحه های بی هویت را جزیی از جامعه خبری نمی دانیم

گلســتان / گــروه اســتان ها:  تفاهم نامه همــکاری بین مخابرات 
منطقه گلســتان و اداره کل فنی و حرفه ای اســتان منعقد شــد . 
بــا حضــور دکتر غالمعلی شــهمرادی در اداره کل فنی و حرفه ای 
اســتان ، تفاهم نامه همکاری بین مخابرات و این اداره کل منعقد 
شــد . مدیر مخابرات منطقه گســتان ضمن اعالم این خبر افزود: 
ایــن تفاهــم نامه با موضوعاتی همچون اجرای تمامی خدمات فنی 

 ICT و سرویس ونگهداری ماشین آالت ، استفاده از ظرفیت دفاتر
روستایی در جهت ایجاد اشتغال پایدار ، برگزاری دوره های مهارتی 
، توانمند سازی نیروی انسانی که از اهم آن می باشد  تنظیم و به 
امضای مدیران ین دوستگاه رسیده است . وی هدف از امضای این 
تفاهم نامه را تعمیق و گســترش آموزش های فنی و حرفه ای در 
مناطق کم برخوردار روســتائی ،ایجاد روحیه اشتغال بکار و فراهم 

نمودن بستر فعالیت های اجتماعی و ترویج فرهنگ بهره مندی از 
امکانات و خدمات الکترونیکی پیشخوان دولت در جامع روستائی 
دانست و گفت :مقرر شده است درقالب این تفاهم نامه تعهدات ذکر 
شــده به خوبی از ســوی دو طرف انجام شود و امیدواریم بتوانیم با 
همکاری ایجاد شده و افزایش تعامالت گام بزرگی در کسب مهارت 

، آموزش و ارتقاء سطح دانش ذینفعان برداریم .

گلستانوادارهفنیوحرفهایاستان انعقادتفاهمنامههمکاریبینمخابراتمنطقه

خبر  ویژه

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان:

توجهبهرونقتجارتواقتصادبایداولویتاستانخوزستانباشد
خوزســتان / گروه اســتان ها: معاون هماهنگــی امور اقتصادی 
اســتانداری خوزســتان گفت: امید آینده ایران خوزستان بوده و 
خواهد بود و یکی از مهمترین مســایلی که در اســتان باید مورد 
توجــه قرار بگیرد بحث رونق اقتصادی اســت.آقارضا فتوحی در 
نشســت خبری که در نمایشــگاه هفته دولت در اهواز برگزار شد، 
اظهار کرد: امیدواریم با اقداماتی که در استان انجام می شود شاهد 
یک استان توسعه ای باشیم و بتوانیم اقدامات خوبی را در جهت 
توســعه استان انجام دهیم.وی افزود: امید آینده ایران خوزستان 
بوده و خواهد بود. یکی از مهمترین مسایلی که در استان باید مورد 
توجه قرار بگیرد بحث رونق اقتصادی است. توجه به رونق تجارت 
و اقتصاد یکی دیگر از مسایلی است که باید در اولویت استان باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با بیان اینکه 
خوزستان ظرفیت های بسیار خوبی در مرزهای مختلف زمینی، 
دریایی و هوایی دارد، تصریح کرد: در جهت رونق بنادر خوزستان و 
توسعه اقتصادی 3هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده 
اســت.فتوحی با اشــاره به اینکه خوزستان قطب اقتصادی است و 

می تواند بیشتر رونق پیدا کند، عنوان کرد: بیش از ۵هزار میلیارد 
تومان درآمد گمرکات خوزســتان بوده و این مســاله بیانگر نقش 
موثر گمرکات استان است.وی ادامه داد: یکی از مهمترین دغدغه 
های مردم خوزســتان بحث اشــتغال است. در این زمینه با توجه 
به ظرفیت های بســیار خوزســتان توقع داریم که هیچ بیکاری در 
خوزستان وجود نداشته باشد. باید مساله اشتغال را در خوزستان 
حل کنیم و در این زمینه برنامه دستگاه های اجرایی و شرکت ها 

و … مشخص شده است.فتوحی افزود: شرکت های دانش بنیان 
در خوزســتان نباید فقط بر روی کاغذ باشــند بلکه باید در حوزه 
های نفت، کشاورزی، انرژی های نو و… ورود کنند و فعال شوند. 
این شرکت ها باید با ایجاد اشتغال ثروت به وجود بیاورند.معاون 
هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خوزستان گفت: تا به امروز 
حدود 2۴ هزار شــغل ایجاد شــده اســت و تا پایان سال باید این 
عدد به ۶۰ هزار شغل برسد. در سال گذشته فقط حدود 22 هزار 
شــغل در خوزســتان ایجاد شــد اما اکنون با هماهنگی و سرمایه 
گذاری های انجام شده این عدد به بیش از 2۴ هزار شغل رسیده 
است.وی عنوان کرد: پرداختی بانک ها در آغاز دولت بسیار پایین 
بود اما اکنون رتبه بانک های خوزستان در پرداخت تسهیالت از 
رتبه 2۷ به ۱۱ رسیده است. تا زمانی که پول و ثروت وارد استان 
نشــود و پرداختی در اســتان نداشته باشیم اشتغال ایجاد نخواهد 
شــد.فتوحی ادامه داد: دولت در بحث اشــتغالزایی در خوزستان 
موفق عمل کرده و به یاری خدا بحث اشــتغالزایی در خوزســتان 

را حل خواهیم کرد.
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کوتاه از جامعه

رنگببازد کشور نگذاریمسبزی

ک  کشور ریشه دواندن مشکالت محیط زیستی درخا
  سارا فهیم / روزگار

محیط زیست ما دائماً در  حال تغییر است 
و این موضوعی اســت که نمی توان از آن 
چشم پوشی کرد. بر این  اساس، همانطور 
که محیط زیســت ما تغییر می کند، نیاز 
به آگاهی شناســی مشــکالت اطراف آن 
نیز باید افزایش پیدا کند. با توجه هجوم 
شدید بالیای طبیعی، دوره های گرمایی 
و ســرمایی ، انواع الگو های آب و هوایی و 
بســیاری از موارد دیگر نیاز است تا مردم 
از انواع مشکالت زیست محیطی که سیاره 
ما با آن روبه رو است آگاه شوند. بهرحال 
هوا، آب، خاک، گونه های گیاهی، حیات 
وحش و هر آنچه که سیاره ما را به محیطی 
بــرای زیســت تبدیل کــرده، این روزها 
خصوصا در کشــور مــا دچار چالش های 
فراوانی شــده است و رفع این چالش های 
محیط زیستی نیاز به بازنگری، بازآفرینی 
و ترمیــم قوانین محیط زیســتی دارد تا 

محیط زیست کشور حفظ شود.

توسعهناپایدار مسیر حرکتدر
ایرج حشــمتی، معاون محیط زیســت 
انسانی ســازمان حفاظت محیط زیست 
مشکالت زیســت محیطی امروز کشور 
را در اثر حرکت در مسیر توسعه ناپایدار 
عنــوان و اظهار کــرد: ما باید به گونه ای 
رفتــار کنیــم که در کنــار منفعت های 
اقتصادی باعث تخریب محیط زیســت و 
نظم اجتماعی نشویم و حقوق نسل های 
بعــد را پایمال نکنیم.وی از شناســایی 
بیــش از ســه هزار صنعــت آالینده در 
کشــور خبر داد و افزود: البته این تعداد 
خیلــی کم اســت و ما بایــد پایش های 
خــود را افزایش دهیــم و برای این کار 
از ظرفیت هــای فناورانه و مراکز دانش 
بنیان هم بهره بگیریم. در کشــور حدود 
3۵ میلیون هکتار کانون فرسایش خاک 
داریم اما ساالنه ۵۰۰ هزار هکتار عملیات 
تثبیت خاک انجام می دهیم.وی با تاکید 
بر لزوم استانداردسازی سوخت و خودرو 
بــرای کاهش آلودگی هوا، تصریح کرد: 

عــالوه بــر آلودگــی هوا یکــی دیگر از 
چالش های اصلی محیط زیســت بحث 
تغییرات اقلیمی اســت که متأسفانه در 
اختیار ما نیســت. به عنوان مثال بخش 
عمــده ای از ریزگردها منشــأ خارجی 
دارنــد و نمی توانیــم آن را کنترل کنیم 
اما تالش می کنیم با تقویت دیپلماســی 
محیط زیســتی از شدت آن بکاهیم.وی 
گفــت: از مجمــوع 2۵ میلیون خودرو و 
۱2 میلیون موتورســیکلت که در کشور 
شــماره گذاری شده است، ۱۷ میلیون 
در مرز فرســودگی هســتند که از این 
میان، ۱۰.۵ میلیون آن موتورســیکلت 
است. میزان آالیندگی هر موتورسیکلت 
فرســوده هم چند برابر بیشــتر از یک 
خودروی اســتاندارد اســت. تعدادی از 
اتوبوس ها به ویژه در کالنشهرها به حدی 
آالینده هستند که حتی نمی توان بر روی 
آنها کاتالیست نصب کرد.حشمتی درباره 
طرح های انتقال آب گفت: از نظر سازمان 
حفاظت محیط زیست انتقال آب همیشه 
آخرین گزینه اســت، البته تخصیص آب 
در بخش هــای مختلف از ســوی وزارت 
نیرو انجام می شــود اما باید محاســبات 

خود را درست انجام دهد و در این پروسه 
باالدست و پایین دست مدنظر قرار گیرد.

مقابلکشورهایباالدست سکوتدر
علی ســالجقه ،رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیســت اظهار کرد: موضوع عبور 
جاده هــا از دل طبیعت، احداث تونل ها، 
تجــاوز به حریم طبیعــت و از بین رفتن 
پوشــش گیاهی توسط خودروها در کنار 
پرتاب زباله از خودرو در کنار جاده که باعث 
دپو پسماند می شود از جمله مواردی است 
که در هنگام سفر حال محیط زیستی ها 
را بد می کند. ساخت جاده و بزرگراه، باید 
بر اســاس ضوابط محیط زیستی باشد و 
می تــوان جاده ها را طوری ســاخت که 
کمترین آســیب را بــه طبیعت بزند.وی 
با اشــاره به تولیــد بیش از حد زباله های 
پالستیکی افزود: در اجالسی که در کنیا 
در رابطه با پالستیک برگزار شد، قرار شد 
تا همه کشــورها با جدیت به این موضوع 
ورود کنند. خوشبختانه آئین نامه حذف 
پالستیک کمتر از 2۵ میکرون در دستور 
کار دولت و درحال نهایی شدن است که 
در صورت تصویب آن گام بزرگی به سمت 

کاهش پسماندهای پالستیکی برداشته 
خواهد شد.وی با بیان اینکه دپو زباله در 
ورودی اکثر شــهرهای کشور چهره این 
شهرها را زشت کرده است، گفت: متأسفانه 
مواجه شــدن با این حجم از زباله در بدو 
ورود به شهرها باعث قضاوت نادرست در 
رابطه با فرهنگ اهالی شــهرها می شود. 
در منطقــه ماهدشــت کرج دپو زباله به 
قدری مشــمئزکننده بود که شبانه و به 
محض مشــاهده به موضوع ورود کردیم 
که با همکاری اداره محیط زیست استان 
البرز و ورود دادگستری در یک بازه زمانی 
یک هفته ای مشکل حل شد.وی تصریح 
کرد: اوضاع کنونی محیط زیست کشور ما 
حاصل عملکرد یک قرن اســت. طبیعت 
در طوالنی مدت دســتخوش بسیاری از 
تغییرات قرار گرفته، بســیاری از ضوابط 
در مواجه با آن رعایت نشده و تعادل آن 
در خصــوص ۵ عنصر اصلی خود، یعنی 
آب، هوا، خاک، گیاه و حیوانات و در کنار 
آن انســان که مهم تریــن بهره بردار این 
عناصر است، به هم خورده است و محیط 
زیســت ما در مرز آســتانه ها قرار گرفته 
است. رفتار ما با محیط زیست کشورمان 

باید بر اساس شرایط اقلیمی، توپوگرافی 
و پوشــش گیاهی آن باشد.سالجقه در 
خصوص معضــل ریزگردها اظهار کرد: 
در کشور ما در سال های گذشته توسعه 
بی ضابطه صورت گرفته و برای رســیدن 
به یک ســری منافع زودگذر، طبیعت را 
دســتکاری کرده ایم که البته این مورد 
همه کشــورهای دنیا را شامل می شود. 
در یک برهه زمانی تغییر کاربری اراضی 
در کشور ما با سرعت زیادی انجام شد و 
به پوشش گیاهی و خدمات آن به عنوان 
یک ســرمایه نگاه نکردیم که در نتیجه 
تخریب پوشــش گیاهی اکنون با معضل 
گــرد و غبــار مواجه شــده ایم. تخریب 
پوشش گیاهی سبب گسترش بسیاری 
از بیماری ها نیز شده است.وی ادامه داد: 
این دیدگاه در سایر موارد نیز تأثیرگذار 
بود که تخلیه ســفر آب های زیرزمینی و 
توسعه بی ضابطه نیز در نتیجه همین نگاه 
اتفاق افتاده اســت. ما در خصوص مهار 
کانون های گرد و غبار در داخل کشور در 
ستاد سیاست گذاری و هماهنگی پدیده 
گرد و غبار یک برنامه ۱۰ ســاله تعریف 
کرده ایــم که در این برنامه وزارت جهاد 
کشــاورزی، وزارت نفت، نیرو و سازمان 
جنگل ها و منابع طبیعی مکلف به انجام 
وظایف خود شــده اند و سازمان محیط 
زیســت نیز به عنوان ســازمان ناظر بر 
اجرای این برنامه نظارت دارد.ســالجقه 
در رابطه با سدســازی های ترکیه افزود: 
متأسفانه در سال های گذشته در خصوص 
این موضوع غفلت شــده بود، زمانی که 
کشــورهای باالدست با سدسازی حقابه 
ما را پایمال کردند، سکوت کرده بودیم. 
در مــوارد ایــن چنینی که در دنیا اتفاق 
افتــاده موضوع با گفتمان های دوجانبه 
حل شــده اما ما در این خصوص اهمال 
کردیم. کشــور ما در خصوص مســائل 
مربوط به آب قوانین شــفافی ندارد و در 
خصوص نحوه بهره برداری از رودخانه ها 
و قوانین باالدســت، میان دست و پایین 

دست قانون خاصی نداریم.

7جامعه
 اجرایطرحتوانمندسازی
 وارائهخدماتبهدختران

معرضآسیب در
معاون فرهنگی و امور اجتماعی سازمان 
بهزیســتی از اجرای طرح توانمندسازی 
و ارائــه خدمــات مداخــالت تخصصی 
مناســب و بهنگام به دختران در معرض 
آســیب ۱۵ تا ۱8 ساله خبر داد و گفت: 
ایــن طرح با الگوی مداخله فردمحور در 
۱۰ استان کشور از جمله تهران، البرز و 
خراسان رضوی از ابتدای مهرماه امسال 
اجرا می شــود.محمد نصیری افزود: در 
ایــن طــرح بــرای جامعــه مخاطب ۴ 
هــزار و 2۰۰ نفری دختــران، خدمات 
توانمندســازی در حوزه های اقتصادی، 
اجتماعــی وفرهنگی، آموزش مهارت ها 
ســالمت روان و روانــکاوی و ســالمت 
جســم از طریق تیم تخصصی مددکاری 
اجتماعی در کل کشور متشکل از ۱۷۱ 
مددکار آموزش دیده ارائه می شود.وی با 
بیان اینکه این خدمات به صورت موردی 
و سوژه یابی به صورت پویا ارائه می شود، 
گفت: دختران ۱۵ تا ۱8 سال در معرض 
آسیب در این طرح از روش های گوناگون 
شناســایی می شوند. مثال خانواده هایی 
که در شرف طالق هستند اگر دخترانی 
در این ســنین داشــته باشند، دختران 
بالفاصله در محاکم قضایی شناســایی و 
با آنان مصاحبه شــده و تحت پوشــش 
طرح قرار می گیرند. یا خانواده هایی که 
اعتیاد حاد دارند و والدین معتاد در مراکز 
بهزیســتی پذیرش شدند، دختران آنها 
تحت پوشــش قرار می گیرند. دختران 
پذیرش شــده در اورژانس اجتماعی از 
دیگر مخاطبان این طرح هســتند.وی 
افزود: اعتبار در نظر گرفته شــده برای 
اجرای این طرح برای مدت یک ســال، 

3۰۰ میلیارد تومان است .

تغذیه ۳میلیوندانشآموز
رایگاندریافتمیکنند

وزیر آموزش و پرورش گفت: از مهر ماه 
امســال ســه میلیون دانش آموز تغذیه 
رایگان دریافت می کنند.یوســف نوری 
گفــت: تغذیــه رایگان دانــش آموزان 
مناطق محروم بعد از ۱۱ ســال تعطیلی 
اجرایی می شــود.وی با بیان اینکه ۱۶۴ 
هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل طی 
سال گذشته به چرخه آموزش بازگشتند، 
افزود: محرومیت زدایی و برقراری عدالت 
آموزشــی به صورت جدی پیگیری می 
شود.نوری با بیان اینکه آموزش و پرورش 
زیرساخت اقتصاد است و این موضوع با 
همراهی و حضور موثر مســووالن و همه 
بخش ها میســر و محقق می شــود، با 
تاکید بر تجهیز هنرستان ها و استفاده از 
ظرفیت آنها برای ایجاد اشتغال و مهارت 
آموزی، افزود: مدارس و هنرستان ها باید 
ظرفیت تولید و بسته بندی داشته باشند 
و اگــر از ظرفیت هــای بومی و محلی در 
این راســتا استفاده شود استقبال خوبی 
از موضوع خواهد شــد.وی با بیان اینکه 
محدودیت هــای موجود فرصتی برای 
پیشــرفت و فعال کردن هنرســتان ها 
هســتند، افزود: برای رونق اشــتغال در 
بخش کشــاورزی این استان می توان از 
هنرســتان ها بهره گرفــت و این مراکز 
مکان ایجاد پنج هزار شــغل است که در 
صــورت ورود به بخش فرآوری ۱۵هزار 
شغل از طریق این هنرستان ها می توان 

ایجاد کرد.

 تمدیدبارگذاریمدارک
سامانهرتبهبندی در

کارگــروه رتبه بنــدی معلمان با صدور 
اطالعیــه از تمدیــد بارگذاری مدارک 
در ســامانه رتبه بندی معلمان تا پایان 
روز یکشــنبه بیستم شــهریور۱۴۰۱ 
خبــر داد.در متن ایــن اطالعیه آمده 
اســت: نظر به درخواست تعداد زیادی 
از همکاران که به دلیل مســافرت و یا 
مشــکالتی همچون عدم دسترسی به 
مدارک و مســتندات، موفق به ثبت نام 
و بارگذاری کامل مدارک در سامانه رتبه 
بندی معلمان در مهلت مقرر نشده  اند، 
مهلت ثبت نام )بدون تفکیک کد ملی( 
تا پایان روز یکشــنبه بیســتم شهریور 
تمدید می   شود.یادآور   )۱۴۰۱/۶/2۰(
می شــود، همکارانی کــه ثبت نهایی 
کرده انــد اما قصــد ویرایش اطالعات 
خــود را دارنــد نیز می توانند مجددا در 
مهلت تمدید شــده نســبت به اضافه یا 

کم کردن اطالعات خود اقدام کنند.

 رابطهسالمبین
 فرزندووالدین

چگونهشکلمیگیرد؟
  کامران شیوندی، روانشناس

دوران نوجوانی یکی از دوران های بســیار 
ســخت زندگی اســت که با خروج از دوره 
کودکی همراه اســت و به دوران برزخ نیز 
تشــبیه شده است. به طور کلی شخصیت 
به سه بخش تقسیم می شود، که متشکل 
از قلب، جسم و تعقل است، دوره نوجوانی 
متمرکز به قلب اســت، قلبی که هیجان و 
طوفان به همراه دارد. در واقع نوجوانی از 
یک طرف با تغییرات فیزیولوژیک و از طرف 
دیگر با طوفان های روانی همراه است. یکی 
از توصیفاتی که از دوران نوجوانی می توان 
داشت، ترشح هورمون های مختلف است 
که در شکل گیری عضالت و صفات ثانویه 
مؤثر است. فصل مشترک این هورمون ها 
بین دختر و پسر، حالت هیجانی شدید و 
تغییرات خلق و خوی نوجوان است که با 
افزایش ترشــح هورمون در هر دو جنس 
نوجوان، باعث شــکل گیری صفات ثانویه 
می گردد. در این بین دو راهکار برای والدین 
ضروری اســت، یکی شــناخت والدین از 
نیازهای اساســی نوجوان و دیگری بحث 
مسئولیت پذیری است، که با تأمین حس 
اســتقالل نوجوان همراه باشــد. از جمله 
ایــن نیازها، نیاز به احترام توجه، همدلی، 
مسئولیت پذیری، استقالل و آزادی تمام 
عیــار و…، می توان نام برد. همچنین در 
صورت از بین بردن حس مثبت مسئولیت 
پذیری در نوجوان، احســاس شرمساری و 
گناه در نوجوان شــکل می گیرد که باعث 
از بین رفتن عزت نفس و اعتماد به نفس 
در او خواهد شــد. در واقع دوران نوجوانی 
به دوران نیاز به آزمون و خطاهای پر تکرار 
است، که در این بین نیاز به اغماض و چشم 
پوشــی والدین را ضروری است. همچنین 
دوره نوجوانــی بــه دو مرحله اولیه که ۱۱ 
تا ۱۵ ســالگی و ثانویه که بین ۱۵ تا 23 
ســالگی است، تقسیم بندی می شود. در 
دنیــای جدید به دلیل تعداد فرزند کمتر، 
تمرکز والدین بر نوجوان بیشــتر می شود 
و باعــث تأخیر در هویــت یابی نوجوانان 
می گــردد، که این تأخیر جنبه های منفی 
متعــددی برای جامعه بــه همراه خواهد 
داشــت. یادمان باشد که نوجوان مایل به 
جایگزینی با منبع قدرت است، در نتیجه 
بایــد به ناســازگاری نوجوان با والدی که 
حاکمیت بیشتری در خانواده دارد، توجه 
کــرد. اگر مؤلفه های عزت نفس و اعتماد 
بــه نفس را به خوبــی در کودک نهادینه 
کرده باشیم، نوجوان کمتر با منبع قدرت 
خانواده درگیری خواهد داشــت. والدین 
همراه با نیش زبان، سرزنشگری و کنترل 
گری، بیشــترین مشــکالت را با نوجوان 
خود خواهند داشــت. همچنین توجه به 
توانایی جلب اعتماد نوجوان بســیار مهم 
اســت،  در صورت عــدم موفقیت در این 
زمینــه نوجوان تمایل به انجام هیچ گونه 
گفت و گویی با والدین را نخواهد داشــت. 
از طرفی محبت به عنوان مهم ترین شــاه 
کلید رابطه سالم بین فرزند و والدین است. 
دقت شود که با کنترل گری و سرزنشگری 
کمتر، همراه با وحدت رویه بیشــتر پدر و 
مادر با دادن آزادی و اختیار طراحی شده 
همــراه با رهبــری به نوجوان، می توان در 

قلب نوجوان نفوذ کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری تهران خبر داد؛

شناساییساختمانهای آغاز
ناایمنشهرستانهایتهران

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی 
اســتانداری تهران با تاکید بر اینکه در 
شهرســتانهای استان تهران تاکنون بر 
اســاس بررسی هایی که برای شناسایی 
ســاختمان های ناایمن شــده اســت 
گزارشــی برای تخلیه، پلمب و تخریب 
فوری ســاختمانی نداشــته ایم، گفت: 
روند شناسایی ســاختمان های ناایمن 
شهرستانهای اســتان تهران اغاز شده 
اســت. عابــد ملکی، در تشــریح روند 
شناســایی ساختمان های ناایمن سطح 
اســتان تهران گفت: در استان تهران بر 
اساس ابالغ وزارت کشور شهر تهران به 
صورت اســتثنا به شهردار تهران سپرده 
شــده و ســایر نقاط اســتان به معاونت 
عمرانی استانداری تهران سپرده شده تا 
مهم ترین ساختمان های ناایمن استان 
تهران شناســایی و احصا شــود. معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران 
در ادامه تاکید کرد: این شناسایی ها هم 
برای ســاختمان هــای بلندمرتبه و هم  
برای ســاختمان های قدیمی مثل بازار 
تهران در شهر تهران و سایر نقاط استان 

تهران انجام خواهد شد. 

خبر ویژه

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم گفت: ماده 38 قانون حمایت از دانش 
بنیان می گوید که وزارت علوم مجاز اســت در چهارچوب قانون و مقررات 
نســبت بــه جذب و به کارگیری 3۰۰ متخصــص اقدام کند.علی خیرالدین 
افــزود: در حــال پیگیری دریافــت مجوز برای جذب 3۰۰ نیروی متخصص 
برای فعالیت در پارک های علم و فناوری هســتیم و طبق قانون نیز ســازمان 
برنامــه و بودجــه بایــد در چهارچوب قوانین و مقررات منابع و بودجه الزم را 
تامین کند.وی افزود: بند ت ماده ۶ به وزارت علوم و وزارت بهداشت اجازه 

تاسیس پردیس های علم و فناوری را داده که آنها را ایجاد کرده ایم، مراکز 
رشدی هستند که موافقت اولیه آنها را داشته ایم.وی ادامه داد: موافقت اولیه 
یک پارک علم و فناوری تخصصی و دانشــگاه جامع امام حســین را داده ایم 
و سیاســت ما این اســت که پارک های علم و فناوری زیاد نشوند، شاخص ما 
نیست و نسبت آن سخت گیری داریم، اما افزایش پارک های علم و فناوری 
خصوصی به نفع ماســت.خیرالدین افزود: بیشــتر به دنبال ایجاد پردیس 

پارک های علم و فناوری و مراکز رشد هستیم.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم خبر داد؛

دانشبنیانها پیگیریمجوزجذبنیرویمتخصصبرایفعالیتدر

تک خبر
اینفوگرافی 

وقتیمیخوامراهنمابزنم
وقتی حین رانندگی می خواهم بپیچم، 100 متر قبل از رسیدن به بریدگی راهنما می زنم تا ماشین های پشت سر زودتر بفهمند و فاصله را 

رعایت کنند.
 منبع: تبیان

کشور  در محلهآسیبخیز وجود۳هزار
مدیر کل دفتر پیشــگیری از آســیب های اجتماعی ســازمان بهزیستی با بیان اینکه 
در حال حاضر حدود ۷ هزار محله در سراســر کشــور وجود دارد، گفت: از میان این 
محله ها حدود 3 هزار محله، آســیب خیز و کمتر برخوردار هســتند.آرزو ذکایی فر در 
خصوص آخرین اقدامات ســازمان بهزیســتی در راستای رصد آسیب های اجتماعی 
کشور، گفت: هدف گذاری سازمان بهزیستی درخصوص رصد آسیب های اجتماعی، 
همواره شناخت روند تغییرات، وضعیت موجود، شناخت عوامل تعیین کننده، عوامل 
خطر و محافظ و ارتباط آنها با آسیب های اجتماعی بوده است تا از این طریق بتواند 
روند تغییرات را دیده بانی کرده و برنامه ریزی های مبتنی بر شواهد انجام دهد.وی با 
بیان اینکه سازمان بهزیستی طی این سال ها هم اقدام به انجام پیمایش های متعدد 
کرده و هم آمارهایی حاصل از سامانه های بهزیستی )سامانه ۱۴8۰، سامانه اورژانس 
اجتماعی ۱23 و...( جمع آوری کرده است، گفت: هدفگذاری سازمان به این نحو بود 
که بتوان متمرکز، نقطه هدف خود را تا سطح محله ها پیش ببریم. به طور مشخص 
طی ســه ســال پیاپی داده های اســتان و همچنین سه شهر پر آسیب و کم آسیب را 
مورد بررســی قرار دادیم.براین اســاس این ســازمان در سال گذشته و همینطور دو 
ماهه اول امســال اقدام به انجام پیمایش و جمع آوری داده های شهرســتان ها کرده 
اســت؛ به گونه ای که بالغ بر ۴۷۰ شهرســتان را )کلیه شهرهای سراسر کشور( مورد 
پیمایش و رصد قرار دادیم.در حال حاضر اطالعات جمع آوری و تحلیل شــده اســت 
و همچنین به موازات شــروع پیمایش شهرســتان ها، پیمایش محالت را نیز آغاز 
کردیم.وی گفت: در حال حاضر رصد حدود ۱۷۰۰ محله انجام شــده اســت که رصد 
۵۰۰ محله با ظرفیت های مردمی و متمرکز بر مســائل محله بود.در نهایت نیازها و 
اولویت بندی محله ها بررســی و به دنبال آن نقشــه اجتماعی محل انجام شــد.هدف 
گذاری سازمان برای به دست آوردن داده ها و مسائل و نقشه اجتماعی این محالت 
است، بر مبنای عوامل تعیین کننده، می توانیم نیازها و اولویت ها را شناسایی و سپس 
الگوها و برنامه های مبتنی بر وضعیت آسیب های اجتماعی هر استان و شهرستان را 

با کمک کارگروه های استانی تدوین و اجرایی کنیم.
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گهی مزایده عمومی گهی مزایده عمومیآ آ

 یاسر احمدی   شهردار بهشهر

شــهرداری بهشــهردرنظردارد جهــت  اجــاره  )تابلــو هــا ، پلــه ای عابــر پیــاده و پرتابلهــا را از طریــق آگهــی بــه کانــون هــای تبلیغاتــی کــه دارای مجــوز از اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی اســتان مازنــدران (  بــه مــدت یکســال بــه صــورت اجــاره بــه شــرط رضایــت تــا پنــج ســال بــا بــرآورد و کارشناســی بســته یــک  بــه مبلــغ  )2/040/000/000( ریــال و بســته 
  )www.setadiran.ir( ــتاد ــامانه س ــده در س ــق مزای ــال از طری ــک س ــدت ی ــرای م ــال ب ــغ )2/310/000/000 ( ری ــه مبل ــه ب ــته س ــال  و بس ــغ ) 1/938/000/000 ( ری ــه مبل دو ب

واگذارنمایــد.
الف(نحوهتنظیماسنادمناقصه:

تضمیــن شــرکت در مزایــده  بســته یــک بــه مبلــغ یکصــد و دو میلیــون  )102/000/000( ریــال بســته دو بــه مبلــغ نــود و شــش میلیــون و نهصــد هــزار )9۶/900/000( ریــال و 
بســته ســه بــه مبلــغ یکصــد و پانــزده میلیــون و پانصــد هــزار )115/500/000( ریــال بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی دارای اعتبارســه )3( ماهــه از تاریــخ  چــاپ آگهــی ویــا فیــش 

مبلــغ واریــزی بــه حســاب ســپرده  0108013272007 نــزد بانــک ملــی ایــران .
ــناد  ــف( ،اس ــت ال ــن )پاک ــامل تضمی ــتاد( ش ــامانه س ــت )س ــک دول ــدارکات الکترونی ــامانه ت ــد در س ــود را بای ــنهادهای خ ــده و پیش ــناد مزای ــده ، اس ــدگان در مزای ــرکت کنن ش
مزایــده ومــدارک شــرکت شــامل) مــدارک شناســایی مدیــر عامــل ) فتوکپــی شناســنامه , کارت ملــی , کارت پایــان خدمــت( دعوتنامــه , پیــش قــرارداد تاییــد شــده , اساســنامه 
، آگهــی  آخریــن تغییــرات روزنامــه ،کداقتصــادی،  برگــه صاحیــت پیمانکاری,گواهــی صاحیــت ایمنــی, تمامــًا بــه مهــر وامضــاء مدیــر عامــل  شــرکت رســیده باشــد در پاکــت ) ب(

برگه   پیشنهادقیمت را درپاکت )ج( ارائه وارسال گردد.
ب(محلتحویلپیشنهادها:سامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)سامانهستاد(

طریقسامانهستاد از -شهرداریبهشهر گشایشپیشنهادها:مازندران-بهشهر ج(محل
*شرکت کنندگان می بایست در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام و جهت شرکت به سامانه ستاد)www.setadiran.ir(  مراجعه نمایند.

به پیشنهادها وقیمت های مشروط،مبهم ومخدوش ترتیب اثرداده نخواهدشد.
تاریخ نشر روزنامه در دو نوبت 1401/0۶/05 و 1401/0۶/12  می باشد.

تاریخ دریافت اسناد مزایده درسامانه ستاد از تاریخ 1401/0۶/05 الی  1401/0۶/12 می باشد.
مهلت قبول پیشنهادها تا ساعت 11 روز چهار شنبه  1401/0۶/23 در سامانه ستاد می باشد.

تاریخ بازگشایی اسناد مزایده و قیمتهای پیشنهادی در سامانه ستاد روز پنج شنبه 1401/0۶/24 ساعت 12:00 می باشد.
ضمنًا شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختاراست.

شماره:۱۴0۱/2/۵۵۷۹ نوبت دوم
تاریخ:۱۴0۱/0۵/۳۱
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مناقصه عمومی دو مرحله ای)همراه با ارزیابی کیفی(     مناقصه عمومی دو مرحله ای)همراه با ارزیابی کیفی(     

شرکت ملی حفاری ایران

موضوعمناقصه:  - خرید قطعات و لوازم مربوط به دستگاههای حفاری به شرح ذیل 
مشخصاتمناقصه:

مبلغبرآورد)ریال/ارز(شرحتقاضاشمارهتقاضا/مناقصهناممناقصهگزار

۹۵.2۶2.۶00.000آهنآالت۹۸۳۴0۹0شرکتملیحفاریایران

تهویه۹۹۳۴۱۹۴ ۱2.0۹۳.۳00.000گاز

2۵.۷۳۸.000.000لوازمتهویه00۳۴2۵0

گران: کیفیمناقصه روشارزیابی
۵0(روشارزیابی مناقصهتکمیلمیشود،انجاممیگردد.)حداقلامتیاز استعالمهایارزیابیکیفیکهتوسطمتقاضیانشرکتدر مربوطبهمعیارهایموجوددر اساسکسبحداقلامتیاز بر

نحوهدریافت/تحویلاسنادمناقصه:

دریافتاسناد
توسطشرکت

آنادامهخواهدداشتتاریخشروعدریافت پساز شدهوتا۱0روز گهینوبتدومآغاز چاپآ پساز یکروز توزیعاسناداز

طرقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستاد(بهنشانیwww.setadiran.ir محلدریافت از
- گروهمناقصاتتلفنتماس0۶۱-۳۴۱۴۸۷۹۵

تحویلاسنادبه
شرکت

دریافتاسنادآخرینمهلت آخرینروز پساز - ۱۴روز

محلتحویل
-بلوار سامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستاد(بهنشانیwww.setadiran.irواصلضمانتنامهبهآدرساهواز

میدانفرودگاه- شرکتملیحفاریایران- ساختمانپایگاهعملیاتی- طبقهاولپارتB - اتاق۱0۷- از پاسدارانباالتر
دبیرخانهکمیسیونمناقصات-شمارهتماس۳۴۱۴۸۵۶۹ -  0۶۱-۳۴۱۴۸۵۸0

:) کار مناقصه)فرآیندارجاع تضمینشرکتدر
۴/۷۶۴/000/000ریالتقاضایخریدشماره۹۸۳۴0۹0مبلغتضمین

۶0۵/000/000ریالتقاضایخریدشماره۹۹۳۴۱۹۴مبلغتضمین

۱/2۸۷/000/000ریالتقاضایخریدشماره00۳۴2۵0مبلغتضمین

انواعتضامینقابلقبول

بانکمرکزی فعالیتاز بانکیدارایمجوز ضمانتنامهبانکیویاضمانتنامههایصادرهازسویموسساتاعتباریغیر
اصلفیشواریزوجهنقدبهحسابشماره۴00۱۱۱۴00۶۳۷۶۶۳۶نزدبانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانتحتعنوانتمرکزوجوهسپردهشرکتملیحفاریایران

)IR ۳۵0۱0000۴00۱۱۱۴00۶۳۷۶۶۳۶:شمارهشبا(
آییننامهتضمینمعامالتدولتیبهشماره۵0۶۵۹ت/۱2۳۴02مورخ۹۴/0۹/22موردقبولوپذیرشمیباشد. در تضمینهایمعتبر -وسایر

پیشنهاد/تضمین اولیهقابلتمدیدباشد(مدتاعتبار )براییکباردرسقفمدتاعتبار روز

:باتوجهبهبخشنامهشماره۹۸/۱۳۸۶۶۵مورخ۹۸/0۴/0۳معاونتپژوهشوفناوریوزارتنفتمبنیبربکارگیریسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستاد(ثبتنامکلیه تذکر
متقاضیانحضوردرمناقصات،مزایداتشرکتملیحفاریایراندرپایگاهwww.setadiran.irالزامیمیباشد.
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شــهردار مهدیشــهر از افتتاح پروژه های عمرانی این شهرداری همزمان با هفته 
دولــت بــا اعتبــاری بالغ بر ۶3میلیارد و ۶۰۰میلیون ریــال خبر داد و گفت: با 
هــم افزایی در مدیریت شــهری می توانیم پــروژه های جدیدی را تعریف و در 

دستورکار قرا دهیم.
علیرضا شــربتدار در مراســم افتتاح پروژه های شهرداری این شهر که با حضور 
فرماندار مهدیشــهر و امام جمعه مهدیشــهر همراه بود، ضمن گرامیداشــت 
هفتــه دولــت و یــاد و خاطره شــهیدان رجایــی و باهنر، اظهــار کرد: پارک 
خانواده مهدیشهر با اعتباری بالغ بر 2۰ میلیارد ریال و متراژ 2۷۰۰ مترمربع 
با هدف افزایش ســرانه فضاهای تفریحی و فضای ســبز، ایجاد نشــاط و پویایی 

شهروندی و ارتقای کیفیت محیط زیست شهری به بهره برداری رسید.
وی ضمن تشــکر از کارمندان خدوم شــهرداری که با تالش های  مســتمر 
خود توانســتند به تکمیل این پروژه ها کمک کنند، افزود: فاز نخســت جاده 

سالمت مهدیشهر با اعتباری بالغ بر 3۷ میلیارد و هشتصد میلیون ریال و متراژ 
۱2 هزار و ۶۰۰ مترمربع در راستای توسعه ورزش شهر و فراهم کردن فضایی 
مناســب برای تفریح و ایجاد نشــاط و شــادابی میان خانواده ها به بهره برداری 

رسید و افتتاح شد.
شهردار مهدیشهر خاطرنشان کرد: فاز نخست باغ راه منطقه گردشگری رابند با 
اعتبــاری بالــغ بر دو میلیارد و 9۰۰ میلیون ریال و متراژ 3۱۰ مترمربع با هدف 

توسعه و رونق گردشگری شهری و افزایش سرانه فضای سبز افتتاح شد.
شــربتدار با تاکید بر اینکه احداث و توســعه سرانه فضای سبز و اماکن ورزشی، 
تفریحی و گردشگری موجب دمیده شدن روحی تازه در کالبد شهر خواهد شد 
و شــهر را به مقصد گردشــگری تبدیل می کند، گفت: ایجاد نشــاط شهروندی، 
پویایــی شــهر و فعال ســازی اقتصــاد گردشــگری از اولویت هــای مدیریت 

شهری مهدیشهر در این دوره است.

امام جمعه مهدی شهر: 
ومنششهیدرجاییالگوییمهمبرایدولتمرداناست رفتار

امام جمعه مهدی شهر گفت: شخصیت و رفتار شهید رجایی بهترین الگو برای 
دولت مردان است.

حجت االسالم و المسلمین محمد بارانی در افتتاح پروژه های شهرداری مهدی 
شهر که همراه با مسئوالن این شهر بود، گفت: شهید رجایی با رفتار و شخصیتی 
که نشآت گرفته از نیت الهی بود توانست یک شخصیت مردمی از خودش بسازد.

وی افزود: تمام کار های خیری که انجام می دهیم باید برای آن یک نیت الهی 
داشته باشیم تا کارها و اعمالمان ماندگار شود.

وی بیــان کــرد: از جملــه مــواردی که مردم به ســردار شــهید حاج قاســم 
 ســلیمانی اعتماد کامل داشــتند، توجه به نیت خالص برای خدا و حرکت در

 مسیر الهی است.

بارانی با تبریک روز کارمند اضافه کرد: پروژه هایی که امروز افتتاح می شــود، 
تالش و زحمات کارکنان خدوم شــهرداری مهدی شــهر اســت که امیدواریم 

رضایت مردم را جلب کند.
وی تصریح کرد: توجه به ذکر و یاد خدا از مواردی است که مسئوالن باید توجه 

بیشتری نسبت به آن داشته باشند و در امورات خود آن پیاده سازی کنند.
امام جمعه مهدی شهر گفت: اگر خدا را در هر لحظه از زندگی یاد کنیم دارای 
یک نشــاط و امیدواری می شــویم و می توانیم با انرژی امورات خود را به ســر 

منزل مقصود برسانیم.
بارانی بیان کرد: اعتقاد به مبانی اصیل اسالمی و پیاده سازی آن در جامعه می 

تواند جامعه را پویا و شاداب نگه دارد.
وی در پایان گفت: کســانی که به اعتقادات اســالمی پایبند هستند، می توانند 

بهتر مسیر الهی را طی کنند و به موفقیت های بزرگی برسند.

: مهدیشهر شهردار

 با هم افزایی می توانیم پروژه های جدیدی را  با هم افزایی می توانیم پروژه های جدیدی را 
در دستورکار قرار دهیمدر دستورکار قرار دهیم
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