
نماینده مجلس:

 برای توافق معطل کنند 
 گزینه های دیگری 

روی میز می گذاریم
     عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس بــا بیان اینکــه ایران به دنبال 
کرات است، اظهار داشت:  پایان دادن به مذا
گــر طــرف غربی نخواهــد توافق کند گزینه های  ا
دیگری بر روی میز داریم و دست ایران در این 

زمینه خالی نیست...

معاون اول رئیس جمهور:

دولت برای نوسانات 
اقتصادی برنامه دارد

     مخبر گفت: دولت کارهای بزرگی را شروع 
کرده است و امروز برای همه معضالت کشور 
از جمله نوســانات اقتصادی برنامه مدون 

داریم...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 22  

کرات وین تا انتخابات کنگره آمریکا به تعویق می افتد؟ آیا مذا

برجام در کمای طوالنی
کــرات برجامــی و رد و بــدل پاســخ ها میــان ایــران و آمریــکا با واســطه گری نماینده     هفته هاســت مذا
اتحادیه اروپا بر سر برخی اختالفات باقی مانده برای احیای برجام جریان دارد. جدای از پاسخ اولیه 
کنــش مثبت طرف هــای اروپایی و روســیه و چین قرار  کــه تهــران بــه متــن پیش نویــس اولیــه داد و بــا وا

  || صفحه  صفحه 22  گرفت، پاسخ های بعدی با رکود و سکوت مواجه شد...

ویترین   پیشنهادی

اقتصادسیاست

صفحه 3 

صفحه 2  صفحه 2 

اقتصاد

چرا اردوغان یونان را تهدید کرد؟

ناتو علیه ناتو!
 حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی 

کارگران اصالح نشد

گار « از واردات خودرو  تحلیل  » روز

صفحه 3 

واردات هم نجات بخش واردات هم نجات بخش 
بازار خودرو نیستبازار خودرو نیست

قیمت ۷۵۰ هزار تومانی برای هر بند کاغذ داخلی قابل قبول است

ورود کاغذ به بورس 
 مشکالتی را برای ناشران

 به همراه دارد

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آ آ
شماره  شماره  2222//14۰114۰1

شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

 نوبت اول

ــد  ــرکتهای واج ــه ش ــی ب ــه عموم ــزاری مناقص ــق برگ ــر از طری ــروژه زی ــذاری پ ــه واگ ــبت ب ــر دارد نس ــر درنظ ــه ای باخت ــرق منطق ــهامی ب ــرکت س ش
صالحیــت دارای حداقــل رتبــه 5 در رشــته ابنیــه اقــدام نمایــد:

موضوع مناقصه : تهیه ونصب پوشش عایق سمت 20 کیلوولت شامل بوشینگ ،کلمپ و سیم های رابط پست های فوق توزیع . 
1- مدت تحویل تجهیزات و انجام کار : دوازده )12( ماه شمسی .

 3-  محــل تحویــل تجهیــزات و انجــام کار: پســتهای فــوق توزیــع درحــوزه بــرق منطقــه ای باختــر )شــامل پســتهای اســتان مرکــزی - لرســتان و 
همــدان (.  

4- مبلغ برآورد :-/000  000 990 14ریال  . 
5- ســپرده شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار  بــه مبلــغ-/000 500 749 ریــال بصــورت یکــی از تضامیــن قابــل قبــول ذکــر شــده در فرآینــد ارجــاع 

، مطابــق آئیــن نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی بــه شــماره 123402/ت/50659 هـــ مــورخ 94/9/22 هیئــت وزیــران  . کار
رگــراه امــام علــی)ع( -  جنــب  6- محــل تحویــل پاکــت تضمیــن شــرکت درفرآینــد ارجــاع کار فــوق بــه  نشــانی اراک - میــدان امــام خمینــی )ره(- بز

پــل راه آهــن -  دبیرخانــه  شــرکت بــرق منطقــه ای باختــر .
7-اطالعــات تمــاس ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه بــه شــماره تلفــن: 33245248-086 و 

مرکــز راهبــری و پشــتیبانی بــه شــماره تلفــن : 1456 
- کلیــه شــرکتهای واجــد شــرایط  متقاضــی شــرکت در مناقصــه فــوق مــی تواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه از تاریــخ  1401/06/14 لغایــت  
1401/06/23 بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir  مراجعــه نماینــد ، الزم اســت مناقصــه گــران درصــورت 
عــدم عضویــت قبلــی در ســامانه ، مراحــل ثبــت نــام درســامانه ودریافــت گواهــی امضــاء الکترونیکــی راجهــت دریافــت اســناد و شــرکت در 
ــد ،  ــی باش ــوق م ــانی ف ــه نش ــورخ  1401/07/10  ب ــنبه  م ــاعت 12:00 روز یکش ــا س ــنهادات  ت ــذاری  پیش ــت  بارگ ــازند . مهل ــق س ــه محق مناقص
ضمنــا" پیشــنهادات  بارگــذاری شــده در ســاعت 10:30 صبــح روز دوشــنبه مــورخ  1401/07/11 در محــل دفتــر معاونــت مالــی و پشــتیبانی 
شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای باختــر بــه نشــانی بــاال بــه ترتیــب قیــد شــده در اســناد مناقصــه بازگشــایی مــی گــردد ، بــه پیشــنهادات فاقــد 
ســپرده بــه مبلــغ و صــورت  قیــد شــده فــوق الذکــر  ، فاقــد امضــا ، مشــروط ، مخــدوش  ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد  و شــرکت ســهامی بــرق 

منطقــه ای باختــر در رد یــا قبــول پیشــنهادات مختــار مــی باشــد .
- آگهی فوق در شبکه اطالع رسانی شرکت توانیر به نشانی.ir WWW.tavanir.org  قابل رویت می باشد.   

انتشار نوبت اول : 1401/06/14        انتشار نوبت دوم : 1401/06/15

شناسه اگهی 1375800

گهی مناقصه  عمومی یک  مرحله ای گهی مناقصه  عمومی یک  مرحله ایآ آ

دانشگاه علوم پزشکی البرز

به استناد ماده 63 آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه های علوم پزشکی
آدرس بــه  دولــت  ونیکــی  الکتر تــدارکات  ســامانه  در  مناقصــه  فراخــوان   شــماره 

www.setadiran.ir          https:// 20010904070000120
نــام ســازمان: دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی البــرز- شــبکه بهداشــت درمــان 

ســاوجبالغ
موضــوع :  واگــذاری امــور ایــاب ذهــاب )خودروســواری و مینــی بــوس (مرکــز و شــبکه بهداشــت درمــان 

ساوجبالغ 
تــدارکات  ســامانه  گــزار  مناقصــه  توســط  مناقصــه  اســناد  خریــد  مهلــت   : اســناد  توزیــع  تاریــخ 
الکترونیکــی دولــت بــه آدرس  www.setadiran.ir https:// از ســاعت 09:00 مورخ1401/06/15الــی 

 19:00 1401/06/20ســاعت 
www.:آخریــن مهلــت ارســال اســناد مناقصــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس

باشــد.   مــی   1401/07/06 مــورخ   15:30 ســاعت   //:setadiran.ir https
زمــان و محــل بازگشــایی پیشــنهاد هــای رســیده: مــورخ 1401/07/11 راس ســاعت 08:00 صبــح در محــل 

ز  ســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی البــر
میــزان ســپرده تضمیــن شــرکت در مناقصه1/795/540/000ریالبــه صــورت فیــش واریــزی بــه حســاب 
جــاری 218126438 )شــبا IR 930130100000000218126438 نــزد بانــک رفــاه شــعبه بهــار کــرج کــد 

ز  972 یــا ارایــه ضمانت¬نامــه بانکــی بنــام دانشــگاه علــوم پزشــکی وخدمــات بهداشــتی درمانــی البــر
) مدت اعتبار ضمانت¬نامه در زمان بازگشایی پاکات نبایدکمتر از 3 ماه باشد(

پرداخت هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.
کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

نشانی سازمان : بلوار طالقانی شمالی - باالتر از میدان طالقانی - شهرک اداری -ساختمان مرکزی
شماره تماس:   026-34197656 

شناسه اگهی 1376568

وال استریت ژورنال گزارش داد

 هدف آمریکا از ایجاد شبکه پهپادی
در خاورمیانه چیست؟

نشریه "وال استریت ژورنال" به تازگی در گزارشی از 
ابتکار نیروی دریایی آمریکا جهت ایجاد یک شــبکه 
پهپادی در خاورمیانه با همکاری اسرائیل، عربستان 
ســعودی و چند کشور دیگر، با هدِف رصد تحرکات 
نظامی ایران در خاورمیانه خبر داده اســت. شبکه ای 
که حوزه عملیاتی آن از کانال سوئز تا مناطق مجاور 
آب هــای ســرزمینی ایران در خلیج فــارس را در بر 
می گیرد. به گزارش وال اســتریت ژورنال، شــبکه 
مذکور از چیزی در حدود ۱۰۰ پهپاِد گشتی تشکیل 
خواهد شد و داده ها و اطالعات جمع آوری شده خود 
را به یک مرکز فرماندهی در بحرین که میزبان ناوگان 
پنجــم نیروی دریایی ایاالت متحده آمریکا اســت، 
ارسال خواهد کرد. در این راستا، وزارت دفاع آمریکا 
)پنتاگون( اعالم کرده که امید دارد این شبکه نه تنها 
در مورد ایران عملکرِد موثری را از خود نشــان دهد، 
بلکه بتواند به الگویی برای عملیات های مشابه در اقصی 
نقاط جهان تبدیل شــود. به طور کلی اینطور به نظر 
می رسد که ابتکار جدید آمریکا در ایجاد یک شبکه 
پهپادی در خاورمیانه، اساسا دو هدِف آشکار و نهان را 
دنبال می کند که توجه به آن ها کامال ضروری است و 
می تواند سرنخ های خوبی از تداوم برخی سیاست های 
آمریکا در قبال ایران و در عین حال روند های احتمالی 
آتــی )در خاورمیانه( ارائه کند. آشــکارترین هدِف 
ابتکار جدید دولت آمریکا در ایجاد شبکه پهپادی در 
خاورمیانه با همکاری شماری از متحدان منطقه ای 
این کشــور، همان چیزی اســت که مقام های ارشد 
نظامی آمریکا به صراحت آن را اعالم کرده اند: مهار 

ایران و رصد دقیق تحرکات نظامی و نفوذ منطقه ای این 
کشور. در این چهارچوب، دولت بایدن عمال در حال 
دنبال کردِن کارزار فشار حداکثری ترامپ علیه ایران 
و در سطحی کالن تر، پیگیری دکترین "محدودسازی 
همکاری های بین المللی ایران" است )که آن نیز در 
دوره ترامپ پایه ریزی شد(. در این راستا، پیشتر و در 
جریان سفر منطقه ای بایدن به خاورمیانه نیز وی از 
"ســپر دفاع هوایی منطقه ای" خبر داده بود. طرحی 
که ماموریت اصلی خود را مقابله با توان موشــکی و 
پهپادی ایران در منطقه عنوان کرده بود. با این حال، 
شماری از کشور های عربی منطقه نظیر امارات متحده 
عربی، با توجه به هزینه های سنگین اجرای این طرح 
برایشان )مخصوصا در بُعد امنیتی(، عمال این سیگنال 
را برای واشینگتن فرستادند که در شرایط کنونی، بناِی 
تنش زدایی با تهران را دارند و اساسا اکنون به دنبال 
طرح هایی جنجالی از این دســت نیستند. این طرح 
نیز مهار ایران و محدودسازی قدرت و نفوذ آن را در 

دستور کار اصلی خود داشت.
دومیــن هدف مهمــی که آمریکا از ایجاد شــبکه 
پهپــادی منطقه ای در خاورمیانــه دنبال می کند، 
ماهیِت پوشــیده تر و مخفی تری را دارد و مرتبط با 
تحکیم ضمنِی جایگاه رژیم اســرائیل در این منطقه 
اســت. در این چهارچوب، دولت بایدن ســعی دارد 
در شــرایطی که نمی تواند بــه صورت قریب الوقوع، 
دســتورکار عادی ســازی روابط اسرائیل با کشوری 
نظیر عربســتان ســعودی را به پیش برد، حداقل به 

تدریج زمینه های آن را فراهم کند.

یادداشتویترین  پیشنهاد

کاالهای وارداتی با ارز ترجیحی کجا رفتند؟
  بابک رحیمیان، کارشناس ارشد علوم اجتماعی

آخرین آمار مرکز آمار ایران نشــان می دهد که در یک ســال اخیر، 
قیمت نان و غالت، ۶۳ درصد، گوشت قرمز ۴۱ درصد، لبنیات ۶۹ 
درصد، روغن ۱۱۰ درصد، قند و شکر ۶۰ درصد افزایش یافته است؛ 
این در حالی اســت که حداقل دستمزد امسال کارگران ۵۷ درصد 
برای حداقل بگیران و ۳۸ درصد برای سایر سطوح افزایش یافته است.

حقوق کارمندان هم امسال فقط ۱۰ درصد افزایش یافت؛ بنابراین 
میزان افزایش دستمزد از میزان رشد قیمت مواد غذایی عقب مانده 
و همین موضوع سبب ایجاد فشار روی سبد مصرف خانوارها شده 
است. بر اساس قانون، میزان افزایش حقوق باید مبتنی بر تورم باشد 
اما سؤال این است که چرا قانون در این خصوص اجرانشده و دولت به 
افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان بسنده کرده است؟ این آیا 
به معنای عدم رعایت قانون نیست؟ همسان سازی حقوق معلمین 
نیز موضوعی است که هنوز از سوی دولت تعیین تکلیف نشده است.
افزایش قیمت ها و معیشت جامعه نیز مسئله مهم دیگری است که 
بسیار نگران کننده شده است.افزایش قیمت که در دولت های قبلی 
نیز وجود داشته در این دولت نیز تداوم داشته و جزو الزمه اقتصادی 
کشور شده است به عبارتی این تصور وجود دارد که هر مشکلی در 
اقتصاد اعم از کسری بودجه و حتی کنترل تورم را می توان از مسیر 
تصحیــح قیمت هــا حل کرد اما برای چندمین بار در اقتصاد ایران 

دیدیم که این نوع سیاست گذاری به جایی نمی رسد!
هرچند دولت از مسیر تصحیح قیمت ها می تواند مشکالت موردی را 
با تأخیر آتی پشت سر بگذارد اما خروجی این مسئله کاهش شدید 
ســرمایه اجتماعی اســت. این در حالی است که وظیفه دولت ها در 
وهله اول افزایش سرمایه اجتماعی و به تبع آن افزایش رفاه اقتصادی 
و اجتماعی است که با اعمال سیاست ها و برنامه های جدید و نوآوری 

و خالقیت در سیاست های اقتصادی می توان به آن دست یافت.
حذف ارز ترجیحی

بســیاری حذف ارز ترجیحی را یکی از اشــکاالت کلیدی و اساسی 
دولت قبل می دانستند اما می بینیم که این ارز هنوز برای گروه های 
خاص رانت ایجاد می کند. این موضوع یعنی دولت توانمندی کافی 

برای تعیین تکلیف این ارز را به طور کامل نداشته است.
رئیس جمهور زمانی که شــاهد افزایش روزانه افزایش قیمت ها بود 
عنوان کرد که امسال دیگر افزایش قیمت بر روی هیچ یک از کاالها 
اعمال نمی شــود و هرگونه تغییری در قیمت این اقالم ســال آینده 
اعمال خواهد شــد. این نیز پدیده جدیدی در حوزه اقتصاد بود که 
رئیس جمهور قول افزایش قیمت ها برای دوره بعد را می دهد و جامعه را 
ازنظر روانی آماده پذیرش این واقعیت می کند که روند افزایش قیمت ها 
متوقف نخواهد شد. نیک می دانیم که ریشه اصلی تورم کسری بودجه 
اســت. دولت اما با حذف دالر ترجیحی به کســری بودجه پرداخته و 
بار سنگین یارانه ارز ترجیحی را از دوش خودش برداشته و به دوش 
مردم گذاشته است. به این ترتیب اکنون مردم هستند که قیمت های 
بسیار باال را در کنار مالیات های سنگین پرداخت می کنند اما هرگز 
شاهد این نبوده ایم که دولت در ردیف های مختلف بودجه ای منابع 
مالی برخی نهادها و دســتگاه ها را کم کند تا کســری بودجه خود را 
مدیریت کند. با حذف ارز ترجیحی رقمی حدود ۴۸۰ هزار میلیارد 
تومان نصیب دولت می شــود، تقریبا ۲۹۸هزار میلیارد تومان از آن 
به یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ تومانی تبدیل می شود لذا دولت باید از مبلغ 
باقی مانده یا مجددا مقدار یارانه را افزایش دهد و یا در بخش تولید 
و زیر ســاخت ها آن را مصرف کند. شــواهد نشان می دهد متاسفانه 
دولت در زمینه حذف ارز قوی عمل نکرده و دولت ارز ترجیحی که 
به چند قلم کاال اختصاص داشت را حذف کرد اما سایر کاالها حتی 
خدمات نیز افزایش یافت. در این راستا سخنان رئیس گروه تجارت 
اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در خصوص ارز های ترجیحی برای 
واردات کاالهای اساسی قابل تأمل است. محمدحسین روشنک که 
به سیاست های اجراشده درزمینه تغییر قیمت کاالهای اساسی نقد 
جدی دارد و می گوید: معموالً هفت ماه زمان می برد تا یک کاال از زمان 
ثبت سفارش وارد کشور شود و به دست مصرف کننده نهایی برسد؛ این 
یعنی یک بار در سال ثبت سفارش کاال برای واردات امکان پذیر است. 
وی در ایــن رابطــه اذعان می کند: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای 
واردات کاالهایی مانند روغن و نهاده های دامی در اردیبهشت ماه حذف 
شد؛ اگر همان زمان هم ثبت سفارش باقیمت ارز جدید صورت گرفته 
است، با توجه به موجودی بازار، تأثیر خود را بر بازار کاالهای اساسی، باید 
یک سال بعد و دست کم هشت ماه بعد نشان می داد. به عبارتی، روند 
توزیع اقالم اساسی با ارز جدید باید از دی ماه به بعد، در بازار ملموس 
می شد، اما نه تنها این موضوع محقق نشد، بلکه از فردای روز حذف 
ارز ترجیحی، اقالم اساسی در بازار بر اساس ارز نیمایی محاسبه شد. 
حاال سؤال اینجاست کاالهایی که پیش ازاین با ارز ترجیحی وارد کشور 

شده بودند، اکنون کجا هستند؟

بــه اســتناد رونوشــت ســند شــماره 34975 مــورخ 1401/03/11 
بــا شناســه ســند 140111456976000020 دفتــر اســناد رســمی 
21 دلــوار آقــای علیرضــا منظــری فرزنــد غالمعبــاس تمامــی شــش 
دانــگ ســهام خــود در مالکیــت لنــج بــاری بــه شــماره ثبــت 11819- 
بندرعبــاس را بــه آقــای رضــا دریانــورد فرزنــد عبدالحســن انتقــال 

قطعــی داده اســت.
آگهــی  ایــران  دریایــی  قانــون   25 مــاده  اســتناد  بــه   مراتــب 

می گردد.
شناسه اگهی 1374887

 نقل و انتقال   لنج باری  نقل و انتقال   لنج باری 
به شماره ثبت به شماره ثبت 1181911819- بندرعباس- بندرعباس
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سیاست 2

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تاکید کرد: اصالح 
سیاست سازمان ملل در قبال بحران یمن، عامل موفقیت 

این سازمان در حصول آتش بس پایدار خواهد بود.
 سیدکمال خرازی در مالقات هانس گروندبرگ، نماینده 
ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن تصریح کرد: ایران 

آماده حمایت کامل از ماموریت سازمان ملل برای تداوم 
آتش بس در یمن اســت. نتیجه نهایی این تالش ها باید 
شروع مذاکرات یمنی – یمنی بدون مداخله بیگانگان، 
برقراری نظام سیاســی مبتنی بر آرای مردم و بازســازی 
یمن باشد. وی همچنین با اشاره به عوامل و موانع پیش 

روی تداوم آتش بس در یمن تصریح کرد: عامل مهمی که 
موجب موفقیت ماموریت سازمان ملل در حفظ آتش بس 
در یمن می شود، اثبات بی طرفی آن سازمان و اعمال فشار 
بر آمریکا و اروپا برای منع فروش سالح به عربستان و امارات 
است، زیرا اگر فروش سالح به این کشورها متوقف نشود، 

درگیری ادامه خواهد یافت. رئیس شــورا مردم یمن را 
انسان هایی با هوش و مصمم توصیف کرد  و افزود: همگان 
از رنجی که مردم یمن در این هفت ســال اخیر کشــیده 
آگاهنــد و در صورت از ســرگیری درگیری ها، تخریب، 

کشتار و فقر بیشتری گریبانگیر این کشور خواهد شد.

کید کرد: خرازی در دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن تا

آتش بس در یمن کامل ایران از تالش سازمان ملل برای موفقیت  حمایت 

تحلیل

مراسم تشییع پیکر میخاییل 
گورباچف آخرین رهبر اتحاد 

جماهیر شوروی سابق در 
POOL /درگیری جوانان فلسطینی مسکو

با نیروهای اسراییل 
در روستایی در کرانه 
باختری/ آسوشیتدپرس

گزارش تصویری

کرات وین تا انتخابات کنگره آمریکا به تعویق می افتد؟ آیا مذا

برجام در کمای طوالنی
هفته هاســت مذاکرات برجامی و رد و بدل 
پاســخ ها میان ایران و آمریکا با واسطه گری 
نماینده اتحادیه اروپا بر سر برخی اختالفات 
باقی مانــده برای احیای برجام جریان دارد. 
جــدای از پاســخ اولیــه که تهــران به متن 
پیش نویــس اولیــه داد و بــا واکنش مثبت 
طرف های اروپایی و روسیه و چین قرار گرفت، 
پاسخ های بعدی با رکود و سکوت مواجه شد.

تا کنون هر یک از طرف ها با ارسال پاسخ خود 
مدعی  شدند که پیشنهادات و پاسخ شان راه را 
برای توافق باز گذاشته است اما تنها راهی که 

هنوز باز نیست، راه بازگشت به توافق است.
در این میان تحوالت داخلی هر یک از کشورها 
و گذشــت زمان، بر روند مذاکرات و احیای 
برجام و کاهش انگیزه افکار عمومی و دولت ها 
بســیار تاثیرگذار بوده است. انتخابات کنگره 
آمریکا که تا دو ماه دیگر برگزار می شــود و 
می تواند تعیین کننده سرنوشــت دولت جو 
بایدن در آینده باشد، افزایش فشارها به اروپا 
برای تامین امنیت و انرژی در بحبوحه تنش 
با روسیه، افزایش فشارهای اقتصادی در ایران، 
تنش میان روسیه و آمریکا و تنش میان آمریکا 
و چین از جمله تحوالت بارزی اســت که در 

این روند مشاهده می شود.
برخی کارشناسان بر این نظرند که آمریکا در 
تالش اســت مذاکرات بازگشت را با توجه به 
نزدیکی انتخابات کنگره تا دو ماه دیگر ادامه 
دهنــد و برخی بر ایــن نظرند که با توجه به 
مشــکالت اروپا برای تامین امنیت و انرژی 
خود به برجام نیاز دارند و دیر یا زود شــاید 

یکی دو هفته دیگر توافق شود.
رحمان قهرمان پور درباره شرایط فعلی حاکم 
بر روند مذاکرات و تبادل پاســخ ها به ایســنا 
گفت: این واقعیت که ارزش استراتژیک برجام 
برای هر دو طرف کاهش یافته اســت را باید 
بپذیریــم. در ســال ۲۰۱۵ برجام، یک برند 
شــد و فضای جدیدی ایجاد کرد تا در نظام 
کنترل تسلیحاتی و ثبات منطقه موثر باشد 
اما وقتی برجام اجرا شــد، حتی دولت اوباما 
هم سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در 
ایران بیشــتر نشــد. در ایران هم ما فکر می 
کردیم شرایط بهتر می شود اما سرعت الزم را 
نداشتیم چون زیرساختش را نداشتیم. اینکه 
فرصت به شما داده شود، یک بحث است اینکه 
آمادگی برای بهره برداری از فرصت داشــته 

باشیم، بحث دیگری است.
وی ادامــه داد: نگاهــی کــه آمریکا و ایران و 
کشورهای منطقه در ۲۰۱۵ به برجام داشتند 
با نگاه امروز خیلی فرق دارد. عربستان و امارات 
آن زمان بسیار نگران برجام بودند اما االن مثل 
گذشته دیگر نگران نیستند. این روند در طرف 
آمریکایی هم به همین شــکل است و برجام 
ارزشش کم شده چون در برجام ۲۰۱۵ انتظار 

بود که سیاست چرخش به آسیای آمریکا را 
تســهیل کند و با ایران بتوانند کار کنند اما 
بعــد ترامپ آمــد و همه چیز رویه ی دیگری 

به خود گرفت.
قهرمان پور تصریح کرد: کســی فکرش را هم 
نمی کرد کشورها از برجام بیرون بروند آن هم 
آمریکا. همه مراقبت های سیاســی و حقوقی 
بــرای اینکه اگر ایــران تخلف کرد مراتب به 
شــورای امنیت کشانده شود در نظر گرفته 
شد و اتفاقا مذاکرات سختی بر سر آن شد اما 
هیچ کس فکر نمی کرد که ممکن است خود 
آمریکا از برجام خارج شود! از این رو االن در 
۲۰۲۲ باید بپذیریم که دیگر برجام ۲۰۱۵ و 

شرایطی که آن را محقق کرد وجود ندارد.
وی تاکید کرد که انتظارات ما از برجام نباید 
حداکثری باشــد. در بهترین حالت می توان 
انتظارات متوســطی داشــت در حالی که در 
۲۰۱۵ امیــدواری برای این که برجام فضای 
سیاست خارجی و اقتصاد ایران را تغییر دهد، 
زیاد بود و در طرف آمریکایی هم همین نگرش 
بود مبنی بر اینکه ایران در منطقه دســت از 
محور مقاومت بردارد، اما دیدند که این گونه 

نشد.
این کارشــناس مسایل بین الملل گفت: هر 
سیاســتمداری در ایران و آمریکا که پرونده 
هســته ای و برجام را دنبال می کند، می داند 
در بهترین حالت انتظارات متوســط باید از 
برجام داشته باشند و مثل ۲۰۱۵ تحول جدی 

با بازگشت به آن و اجرای مجددش در منطقه 
یا در رابطه با کنترل تسلیحات ایجاد نمی شود 
و دلیــل وضعیت فعلی که دو طرف مســاله 
برایشــان فوریت ندارد شاید همین است که 
به این جمع بندی رسیدند که حتی اگر برجام 
احیا شود، انتظارات حداکثری دو طرف که در 
۲۰۱۵ وجود داشت را دیگر برطرف نمی کند.

قهرمان پور افزود: برای ایران این ابهام جدی 
است که در ۲۰۲۴ اگر بایدن روی کار نباشد 
چه بر سر برجام می آید. از طرفی آمریکا فکر 
می کنــد که محدودیت هایــی که در برجام 
برای ایران در نظر گرفته شده است به لحاظ 
زمان بندی در حال اتمام اســت و انتظارات 
حداکثــری نمی توان از آن داشــت از این رو 
دو طــرف عجله و ذوق چندانی برای احیای 

سریع تر آن ندارند.
وی در پاسخ به اینکه برخی می گویند اختالف 
میان دو طرف بر سر چند کلمه است؟ گفت: 
قطعا اختالف بر سر دو یا سه کلمه نیست. یکی 
از مهم ترین اختالف ها بر سر تضمین هاست. 
از قدیم موضوع اقدامات اعتمادساز میان ایران 
و غرب محل اختالف بوده است. شاید در ظاهر 
این طور به نظر برسد که بحث بر سر دو سه 
کلمه است اما اگر هم این گونه باشد، این چند 
کلمه قله کوه روابط ایران و غرب اســت که 
نتیجه چهار دهه بی اعتمادی مســتمر میان 
دو طرف اســت، این کلمات اختالف بر ســر 
مسایل ساده نیست بلکه اختالفاتی تاریخی 

و عمیق هستند و به همین راحتی نمی توان 
انتظار داشت که حل شوند.

این کارشــناس مســایل بین الملل تصریح 
کــرد: ایران و آمریکا تا جایی که امکان دارد، 
می خواهند امتیاز کمتر دهند و امتیاز بیشتر 

بگیرند و این کار را سخت می کند.
وی در پاســخ به اینکه به نظر افکار عمومی 
نســبت به اخبار مذاکــرات و احیای برجام 
بی تفاوت تر از قبل شده است و حساسیت ها 
دیگر مثل قبل نیست اظهار کرد: تحلیل گران 
بازار و اقتصاد شــاید از یک ســال قبل تاکید 
داشــتند که نباید انتظــار تحول بنیادین از 
برجام داشــت اما به نظر می رســد در سطح 
عمومی تری این مساله دارد رواج پیدا می کند 
و مردم در سطحی عمومی تر به این احساس 
رسیده اند شــرایط اقتصادی اینقدر سخت 
شــده است که حتی برجام هم اجرایی شود، 
تفاوتــی در اصل موضوع ایجاد نمی کند؛ این 
وضعیت برای سیاســتمدار هم فرصت است، 
هم تهدید. اینکه آقای امیرعبداللهیان  گفتند، 
مــردم از ما نتیجه می خواهند حرف مهمی 
است. برای روند و جزییات در اولویت نیست 
مهم  این اســت که اجرای برجام یا هر توافق 
دیگری چه تاثیری بر زندگی و معیشت آنها 

خواهد گذاشت.
قهرمان پور خاطرنشان کرد: البته برای دولت 
آقای رییسی کار سخت است. از طرفی دولت 
باید نشــان دهد که برخی انتقادات مبنی بر 

اینکه این دولت تخصص و توانایی الزم برای 
مذاکره کردن ندارد درست نیست و از سویی 
برای دولت مهم اســت کــه هم اصولگرایان 
با توافــق همراهی کنند و هم اصالح طلبان 
نتوانند به آن حمله کنند؛ این شــرایط کار را 
برای دولت سخت کرده است. هرچه مذاکرات 
طوالنی شود، افکار عمومی ممکن است فکر 
کنــد که دولت تخصــص الزم را ندارد و این 
تهدیدآمیز اســت و از سویی می تواند فرصت 
باشد چرا که هم  افکار عمومی حساسیستش 
کم شــود و هم فشار روی مذاکره کننده کم 
می شود. اما این مساله به ما می گوید که نباید 
فکر کنیم کم شدن حساسیت  مردم نسبت 
به توافق به این معناست که به دولت اعتماد 
کردند یا وضعیت اقتصادی دیگر خوب است 
بلکه می تواند به این معنا باشد که مردم دیگر 
فکر می کنند، توافق شدنی و امکان پذیر نیست 
که در این صورت این فضا برای دولت و کشور 
تهدید اســت. مسئوالن باید دقت کنند که 
لزوما کاهش فشار و حساسیت مردم نسبت 
به مذاکرات و برجام از ســر همراهی با دولت 

نیست.
این کارشناس مسایل بین الملل درباره برخی 
موضع گیری هــا و گزارش ها در رســانه های 
اسراییلی که مدعی شدند برجام تا چند هفته 
دیگر اتفاق می افتد؟ این رویکرد مثبت است یا 
منفی؟ گفت: در اسفند ۱۴۰۰ هم اسراییلی ها 
گزارش هایی نوشتند که توافق انجام می شود و 
اسراییل دارد خودش را آماده می کند و این بار 
هم دارند همان حرف ها را می زنند ولی معلوم 
نیست که این رویکرد عملیات روانی است یا 
اطــالع دقیق از موضوع دارند. هر بازیگری بر 
اساس منافع و استراتژی که انتخاب کرده به 
صحنه نگاه می کند، ممکن است یک عملیات 
روانی باشد که به طرف آمریکایی برای گرفتن 
امتیاز فشــار آورند. اخیرا خبری بود مبنی بر 
اینکه اسراییل یک میلیارد دالر هواپیماهای 
سوخت رسان از بویینگ خریده است و گفته 
شده است که اینها مشخصا آمادگی برای ضربه 
زدن احتمالی به تاسیســات هسته ای ایران 
است اما ممکن است آنها بخواهند از دل این 

عملیات روانی از آمریکا امتیاز بگیرند.
وی خاطرنشــان کرد: ایــن طور که بوی آن 
می آید، آمریکایی هــا می خواهند مذاکرات 
را بــرای بعد از انتخابات کنگــره نگه دارند. 
بــه نظر جریان موافق توافق در دولت آمریکا 
نتوانستند بر سر توافق اجماع ایجاد کنند. از 
این رو بعید نیست تا بعد از انتخابات کنگره 
توافق را نگه دارند. با این حال باید دید پاسخ 
آنها به پاسخ اخیر ایران چه خواهد بود؟ در آن 
صورت قاطع تر می توان صحبت کرد اما این 
احتمال که بخواهند تا بعد از انتخابات کنگره 
مذاکرات را ادامه دهند االن بیشتر شده است.

خبر ویژه

رئیس جمهور تقویت ارزش پول ملی، اصالح ناترازی بانک ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصالح سبد ذخایر ارزی 
متناســب با نیازهای ســرمایه گذاری و تجاری کشــور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه گذاری، فعال سازی 
حســاب تجاری، تقویت ســامانه های نظارتی و تامین ســرمایه درگردش واحدهای تولیدی را از جمله ماموریت های 
اصلی بانک مرکزی عنوان کرد. سید ابراهیم رئیسی به ساختمان شیشه ای میرداماد رفت و ابتدا در جلسه ای با حضور 
رئیس کل بانک مرکزی، معاونان فناوری اطالعات و مدیران آن از نحوه ی عملکرد سامانه های نظارتی و رصد هوشمند 
تراکنش های مالی مطلع شد. رئیس جمهور در ادامه در جمع مدیران ارشد بانک مرکزی حاضر شد و پس از استماع 
گزارش رئیس بانک مرکزی به »جایگاه مهم بانک مرکزی« در مدیریت منابع پولی و مالی و اصالح نظام بانکی اشاره 

کرد و ماموریت های ۱۰ گانه برای تحول و ارتقای آن تعریف کرد.

رئیسی، بانک مرکزی را اتاق اندیشه ورزی و رصد سیاستهای پولی و مالی کشور خواند و گفت: بانک مرکزی باید مسیر 
اصالح و ارتقای نظام بانکی را با قوت به پیش ببرد و بر اجرای سیاست های مالی و پولی کشور نظارت می کند. رئیس 
جمهور در این جلسه تقویت ارزش پول ملی، اصالح ناترازی بانک ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصالح سبد ذخایر 
ارزی متناسب با نیازهای سرمایه گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه گذاری، فعال سازی 
حســاب تجاری ، تقویت ســامانه های نظارتی و تامین ســرمایه درگردش واحدهای تولیدی را از جمله ماموریت های 
اصلی بانک مرکزی بیان کرد. رئیسی » توقف رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول « را مأموریت مهم بانک مرکزی اعالم 
کرد و افزود: نقدینگی اگر با مدیریت به سمت تولید هدایت شود نگران کننده نیست، اما اگر به سمت سوداگری در بازار 

حرکت کند تبعات ویران کننده ای خواهد داشت.

در نظارت ستادی بانک مرکزی صورت گرفت

۱۰ مأموریت جدید رییسی برای بانک مرکزی

نماینده مجلس:

 برای توافق معطل کنند گزینه های 
دیگری روی میز می گذاریم

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلــس با بیان اینکــه ایران به دنبال پایان دادن به 
مذاکرات است، اظهار داشت: اگر طرف غربی نخواهد 
توافــق کنــد گزینه های دیگری بر روی میز داریم و 

دست ایران در این زمینه خالی نیست.
محمود عباس زاده مشــکینی با بیان اینکه هرگونه 
معاهده بین المللی بدون تضمین فاقد ارزش است، 
گفت: با توجه به تجربه گذشته، غربی ها ثابت کردند 
که در اجرای تعهداتشان قابل اعتماد نیستند به همین 
دلیل جمهوری اسالمی به دنبال اخذ تضمین برای 
توافق است، البته نمایندگان مجلس نیز بر لزوم اخذ 
تضمین حساســیت دارند و اصوال نباید بدون اخذ 

تضمین قراردادی را امضا کرد.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس تصریح کرد: هر توافقی که ایران را از امتیازات 
مــورد نظر محروم و محدود کند مورد پذیرش ملت 
ایران نخواهد بود، جمهوری اسالمی در شرایط اقتدار 
قرار دارد لذا وزارت امورخارجه در میدان دیپلماسی 

می تواند با قدرت بیشتری عمل کند.
عباس زاده مشــکینی توافق برد- برد را برای تامین 
منافع ملی ایران مهم ارزیابی کرد و گفت: جمهوری 
اســالمی با این منطق مذاکره می کند البته غربی ها 
بیشــتر از ایران به مذاکره نیاز دارند ما با تمام قوا به 
دنبال پایان دادن به مذاکرات با توجه به اهداف مورد 
نظر هستیم و، اما اگر طرف غربی نخواهد توافق کند 
گزینه های دیگری بر روی میز داریم و دســت ایران 

در این زمینه خالی نیست.

معاون اول رئیس جمهور:

دولت برای نوسانات اقتصادی 
برنامه دارد

مخبر گفت: دولت کارهای بزرگی را شروع کرده است 
و امروز برای همه معضالت کشور از جمله نوسانات 

اقتصادی برنامه مدون داریم.
مخبر معاون اول رئیس جمهور در اجالســیه ملی 
جهادگران فردوس گفت: در ابتدای دولت سیزدهم 
مشــکالت زیادی در کشــور وجود داشــت، اما با 
راهنمایی های رهبری، بســیاری از گره ها باز شــده 

است.
معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: رهبری در دیدار 
با کارکنان دولت فرمودند که باید چشــم به داخل 

دوخت و تحریم ها را خنثی کرد. 
او تصریح کرد: امروز برای مقابله با مشــکالت کشور 
برنامه ریزی های زیادی انجام شده است و می توانیم 

مشکالت را حل کنیم.
مخبر تصریح کرد: با فروش نفت، جابجایی پول های 
بلوکه شــده، واردات واکسن کرونا، ساخت واکسن 
در داخل کشور توانستیم مشکالت زیادی را مرتفع 

کنیم.
مخبــر معــاون اول رئیس جمهــور گفت: جهاد در 
گفتمــان رهبری دارای جهت خاصی اســت و اگر 
این رویکرد در همه جا وجود داشته باشد، مشکالت 
حل می شود. او افزود: جهاد کبیر همان موضوعیت 
و گفتمان است که به معنای شناخت نقشه دشمن 
و خنثی ســازی آن است. مخبر بیان کرد: زمانی که 
این گفتمان با اقتصاد پیوند بخورد، اقتصاد مقاومتی 

را تشکیل می دهد و مشکالت را می توان حل کرد.

تایوان رزمایش نظامی با ادوات 
جنگی واقعی برگزار می کند

تایوان روز یکشنبه اعالم کرد قرار است هفته آینده 
در جنوب این جزیره رزمایشــی با اســتفاده از ادوات 

جنگی واقعی برگزار کند.
 بــه نقــل از پایگاه خبری »فوکاس تایــوان«، قرار 
اســت در این رزمایش که از ۵-۸ سپتامبر )۱۷-۱۴ 
شهریور( برگزار می شود، چندین فروند بالگرد جنگی 
و خودروهای زرهی، تسلیحات ترکیبی ارتش، تک 
تیراندازها، خمپاره اندازها  با استفاده از ادوات جنگی 

واقعی حضور داشته باشند.
بر اســاس این گــزارش، فرماندهی نیروی هوایی و 
نیــروی ویــژه ارتش تایوان نیز چندین فروند بالگرد 
آپاچی و سوپر کبری را به این رزمایش اعزام می کند.
این دومین رزمایش بزرگ برای نیروهای مسلح، پس 
از سلسله رزمایش های ساالنه »هان کوانگ« تایوان 

است که تمام شاخه های ارتش را شامل می شود.

مقتدی صدر:

  امنیت مراسم اربعین را 
به حشدالشعبی ندهید!

مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق از دولت محلی 
اســتان کربالی معلی خواســت تا مأموریت تأمین 
امنیت اربعین حسینی را به نیرو های امنیتی محدود 
کند و به حشد الشعبی و سرایا السالم )شاخه نظامی 
جریان صدر( اجازه ندهد امنیت این مراسم را تأمین 
کنند. رهبر جریان صدر عراق با تأکید بر عدم سردادن 
شعار های سیاسی در مراسم زیارت اربعین حسینی، 
از دولت محلی در اســتان کربالی معلی خواســت تا 
مأموریت تأمین امنیت این مراســم را به نیرو های 
امنیتــی منحصر کند.  مقتــدی صدر بر »ضرورت 
پایبنــدی همــه زوار از جمله زائران ایرانی که تعداد 
آن ها بیشتر است به قوانین کشور عراق تأکید کرد«.

وی همچنین خواستار همکاری همه مردم عراق با 
نیرو های امنیتی شد و از آن ها خواست تا از سر دادن 

هرگونه شعار های حزبی خودداری کنند.

چرا اردوغان یونان را تهدید کرد؟

ناتو علیه ناتو!
رئیس جمهور ترکیه به مقامات آتن هشدار داده و اعالم 
کرد که ممکن است ارتش تحت امر او، در نیمه شبی و 

به شکلی ناگهانی به یونان حمله کنند.
تنش بین ترکیه و یونان باال گرفته و کار به جایی رسیده 
که آمریکا هم نگران این وضعیت است. دو روز پیش، وزیر 
دفاع ترکیه برای زهر چشم گرفتن از یونانی ها، شخصاً در 
کابین خلبانی اف ۱۶ نشست و بر فراز اژه پرواز کرد. دیروز 

هم نوبت اردوغان بود که یونان را تهدید کند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، در چند سال 
گذشته بارها از این عبارت استفاده کرده است: »ممکن 
است یک نیمه شب، به طور ناگهانی به شما حمله کنیم.« 
این تهدید لفظی اردوغان، خطاب به شبه نظامیان تحت 
امر پ.ک.ک در شمال و شرق سوریه بود و البته، چندبار 
بــه تهدیــدات خود هم عمل کرد. اما اردوغان، این بار نه 

پ.ک.ک، بلکه کشور همسایه اش یونان را تهدید کرد!
ده ها روزنامه چاپ آنکارا و استانبول، امروز در تیتر صفحه 
نخست، یک عبارت مشترک به کار بردند: »یونان! عبرت 

بگیر و ازمیر را فراموش مکن«.
این جمله، بخشی از سخنرانی اردوغان بود که خطاب به 
یونان بود و به عنوان هشداری مبتنی بر تحوالت تاریخی، 
عواطف ملی گرایان ترکیه را تهییج و تحریک کرد و خون 
آنــان را بــه جوش آورد. چرا که جنگ ازمیر، یادآور یکی 
از پیروزی های تاریخی ترکیه در برابر یونان است که در 
اثنای آن، بیش از دو هزار تن از افسران و سربازان یونانی 
به دست قوای ترک کشته شده و به دریا ریخته شدند.

پس از جنگ جهانی نخست و تجزیه امپراطوری عثمانی، 
بخش های مهمی از ترکیه در اشــغال نیروهای یونانی 
بود و ســه ســال جنگ، بین ترکیه و یونان، سرانجام در 
 Büyük( ســال ۱۹۲۲ پایان پذیرفت. حملــه بزرگ
 Taarruz( به فرماندهی مشترک »مصطفی کمال« و 
ژنرال وفادار او، »فوزی پاشا«، منجر به آزادسازی ازمیر 

و درهم شکسته شدن قوای یونانی شد.
اردوغان روز شنبه در یک جشنواره هوافضا شرکت کرد 
که هر ســاله توسط داماد او »سلجوق بیرقدار« برگزار 
می شــود و میلیون ها بازدیدکننده را به ســوی خود 
جلب می کند. این فستیوال، محلی برای قدرت نمایی 
پهپادهای بیرقدار و به نمایش گذاشتن توانمندی های 
جوانانی است که در حوزه هوافضا استعداد دارند و توسط 
کارخانه پهپادســازی بایکار، در مســیر ابداع و اختراع، 

آموزش داده می شوند.
اردوغان در جشــنواره هوانوردی و فناوری تکنوفســت 
گفت: »افتخار ما به پیشرفت های تکنولوژیک به خاطر 
اشتیاق به جنگ نیست، بلکه الزمه تعهدمان برای حفظ 
قدرت کشورمان است. دیدید که نخستین جنگنده بدون 
سرنشــین قزل المای ترکیه در شهر سامسون رونمایی 
شــد. این جنگنده، مســیر تاریخ جنگ جهان را تغییر 

خواهد داد.«
اردوغان در ادامه در واکنش به اقدامات اخیر یونان گفت: 
»یونان به تاریخ خود نگاهی بیندازد؛ اگر بخواهی بیشتر 
جلو بروی، بهای سنگینی باید بپردازی. به یونان تنها یک 
جمله می گوییم، ازمیر را فراموش نکن! هر کاری که الزم 
باشد انجام خواهیم داد. همان طور که همیشه گفته ایم 
ممکن است یک شب ناگهان و در هر جایی اقدام کنیم.«
این اولین بار است که باالترین مقام سیاسی یک کشور 
عضو ناتو، هم پیمان خود را تهدید به حمله نظامی کرده 

است.
فلســفه امنیتی و سیاســی تشکیل ناتو، ائتالف و اتحاد 
کشورهای غربی به عالوه ترکیه، برای مقابله با تهدیدات 
احتمالی اتحاد جماهیر شــوروی بــوده و در این میان، 
جغرافیای سیاسی ترکیه و یونان، اهمیت زیادی به این 
دو عضو ناتو داده است. اما واقعیت این است که در طول 
صد ســال گذشــته و پس از تأسیس جمهوری ترکیه، 
یونان و ترکیه، هیچ گاه روابط طالیی و ماه عسل طوالنی 

نداشته اند.
یونــان از منظر جمعیتــی و قدرت نظامی و امنیتی، به 
هیچ وجه با ترکیه قابل مقایســه نیســت و در برابر این 
کشور اسالمی، رقیب ضعیفی به شمار می آید. اما توان 
دیپلماســی یونان را نمی توان دســت کم گرفت. از این 
گذشــته، در هر حال، یونان عضوی از باشــگاه مسیحی 
اســت و از حمایت های آمریکا و اتحادیه اروپا برخوردار 
اســت و رژیم صهیونیســتی نیز به شکل جدی از یونان 
حمایت می کند. در نتیجه، ترکیه نمی تواند اقدامات این 

همسایه کوچک را نادیده بگیرد.
بیــن یونــان و ترکیه، چندین پرونده امنیتیـ  حقوقی و 
مشکالت قدیمی وجود دارد. به عنوان مثال، این دو کشور، 
هنوز هم تکلیف مالکیت بسیاری از جزایر کوچک و بزرگ 
را روشن نکرده و در مورد حدود و ثغور مرز و خط دریایی 

و ساحلی اختالف جدی دارند.
یکی دیگر از اختالفات قدیمی بین یونان و ترکیه، مسئله 
قبرس است. دولت آتن، حامی و مدافع بخش روم نشین 
جنوب جزیره قبرس است و با حمایت های یونان، قبرس 
جنوبی عضو رسمی اتحادیه اروپا شده است. اما ترکیه از 
ترک های بخش شمال جزیره حمایت می کند و در پنجاه 
سال گذشته، با هفتاد هزار نفر نیروی نظامی و انتظامی، 
یک دولت غیررسمی به نام جمهوری ترک قبرس شمالی 

را تأسیس و حفظ کرده است.
یکی دیگر از مشــکالت مهم بین ترکیه و یونان، مسئله 
پ.ک.ک اســت. در طول پنج دهه ای که از تأســیس 
پ.ک.ک گذشــته، چپ های یونان همواره از پ.ک.ک 
حمایت کرده اند و مدتی هم »عبداهلل اوجاالن« رهبر این 
گروه تروریستی، پس از اخراج از سوریه مهمان یونان بود. 
اما فشارهای ترکیه و آمریکا موجب شد که آتن از اوجاالن 

بخواهد به جای دیگری برود.

اخبار کوتاه
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گزارش

خبر

قیمت ۷۵۰ هزار تومانی برای هر بند کاغذ 
داخلی قابل قبول است

ورود کاغذ به بورس مشکالتی را 
 برای ناشران

 به همراه دارد
عضو کارگروه تنظیم بازار کاغذ گفت: قیمت 
۷۵۰ هــزار تومانی برای هر بند کاغذ داخلی 
قیمتی مناسب است این امر با توجه به قیمت 
کاغــذ وارداتــی که حدود یک میلیون و صد 
تا یک میلیون و دویست هزار تومان در بازار 

آزاد ارائه می شود قابل قبول است.
غالمرضــا شــجاع به سیاســتگذاری های 
دولت ســیزدهم اشــاره و تصریــح کرد: بر 
اســاس سیاست هایی که دولت سیزدهم در 
نظر گرفته اســت کلیه مواد اولیه مســتقیماً 
بــه بــورس وارد می شــود و از این طریق به 
دســت مصرف کنندگان می رســد، در این 
صورت دست واسطه گران از این میان کوتاه 
خواهــد شــد البته در پیــش گرفتن چنین 
سیاستی ارزشمند بوده اما نیازمند آن است 
تا بسترهای الزم برای آن ایجاد شود سپس 

به اجرا گذاشته شود.
عضــو کارگروه تنظیم بــازار کاغذ پیرامون 
اظهارنظر مصــرف کنندگان کاغذ در مورد 
وارد شدن کاغذ به بورس ابراز کرد:  در ابتدای 
امــر مــن نیز یکی از مخالفان این طرح بودم 
زیــرا بر ایــن باورم بودم ورود کاغذ به بورس 
مشــکالت بیشــتری برای ناشران و مصرف 
کنندگان کاغذ به دنبال خواهد داشــت اما 
تاکیــد دولت بر شفاف ســازی نکته ای مهم 
اســت. این روزها بســیاری از سواســتفاده 
کننــدگان اقتصــادی از کاغذ و مواد اولیه  به 
عنوان ابزاری برای بهره برداری های مالی و 

اقتصادی خود استفاده می کنند.
مشکالت مصرف کنندگان با وارد شدن 

کاغذ به بورس
وی بــه تمهیدات در نظر گرفته شــده طی 
برگزاری جلســات متعــدد با و واحد صنایع 
ســلولزی وزارت صمت اشــاره و اظهار کرد: 
چنانچه کاغذ وارد بورس شــود ســه مشکل 
عمــده پیش پــای مصرف کننــدگان قرار 
میگیرد و از آنجا که صنعت چاپ یک صنعت 
فصلی اســت و عمده سفارشــاتی که در این 
حوزه شــکل می گیرد عمدتاً متعلق به پاییز 
و زمستان است درخواستی مبنی بر گرفتن 
کاغذ از بورس ارائه نمی شــود و یا بسیار کم 
خواهد بود از سوی دیگر اکثر فعالین صنعت 
چــاپ نیز واحدهای کوچک و متوســط نیز 
دارند که تا سفارشی دریافت نکنند اقدام به 
خرید کاغذ نمی کنند و یا بســیار کم کاغذ 

می خرند.
شــجاع در همین راستا ادامه داد:  نکته قابل 
تامل دیگر اینکه ۹۰ درصد واحدهای کوچک 
چاپی، کاغذ را به صورت نقدی نمی خرند بلکه 
بــه صورت چکی خریداری می کنند و بدین 
ترتیب با بنکداران در ارتباط هســتند نکته 
قابل تامل دیگر اینکه دسترسی استان ها به 
بورس برای خرید کاغذ بسیار دشوار می شود 
اگرچه برای رفع این مشکالت  پیشنهاداتی 
مبنی بر اینکه شــرکت های تعاونی به عنوان 
طرف قرارداد بورس ها وارد فعالیت شــوند و 
پلــی ارتباطی بین بورس و مصرف کنندگان 
کاغذ باشند ارائه و تصویب شد بدین ترتیب 
اســتان هایی که شــرکت تعاونی ندارند و یا 
شرکت تعاونی آنها به خاطر عدم نقدینگی به 
صورت نیمه تعطیل درآمده است می توانند 
در فرصت ۶ ماه اقدام به تاسیس دوباره تعاونی 
ها کنند تا بتوانند از طریق تعاونی ها به خرید 
کاغــذ از بورس بپردازنــد این عادالنه ترین 
پیشــنهادی بود که از ســوی اعضا به وزارت 

صمت ارائه شد.
تصمیماتی برای حل بحران ورود کاغذ 

به بورس
عضــو کارگروه تنظیم بــازار کاغذ تصمیم 
دولت برای کوتاه کردن دســت واسطه ها و 
فســادگران از مواد اولیه نشر را مورد تاکید 
قــرار داد و بیان کرد: با توجه به پافشــاری 
دولت مبنی بر وارد کردن مواد اولیه همانند 
کاغذ به بورس مســیری جز هم اندیشــی و 
همراهی با این حوزه نبود لذا پس از مشورت 
و بررســی های متعــدد تصمیماتی در این 

زمینه اتخاذ شد.
پای کاغذ داخلی به نشر باز شد

وی پیرامون ورود کاغذ تولید داخلی به بازار 
نشر بیان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تالش دارد تا با وارد کردن کاغذ تولید داخل 
بخشی از نیاز ناشران را به کاغذ تعمیر کند.
وی پیرامون قیمت ارائه شده از سوی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی برای کاغذ داخلی 
افزود: قیمت ۷۵۰,۰۰۰ تومانی برای هر بند 
کاغذ داخلی قیمتی مناســب اســت این امر 
بــا توجه به قیمت کاغــذ وارداتی که حدود 
یک میلیون و صد تا یک میلیون و دویســت 
هزار تومان در بازار آزاد ارائه می شــود قابل 

قبول است.

از 1۰ تا 3۰ شهریور ماه

واردات مسافری گوشی از عراق 
ممنوع شد

طبــق آخریــن اخبــار، گمرک ایــران از 
ممنوعیت رجیســتری گوشی تلفن همراه 
مســافری از مبدا عــراق طی روزهای ۱۰ تا 
۳۱ شــهریور خبــر داد. گمرک ایران اعالم 
کرد: بر اســاس ابالغ معاون پیشگیری ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همچنین 
بر اساس مصوبات کارگروه رجیستری وزارت 
صمت و ابالغ معاون امنیتی انتظامی وزارت 
کشــور و رئیس ســتاد مرکزی اربعین، ثبت 
و رجیســتری گوشی تلفن همراه مسافرین، 
ورودی از مبادی کشور عراق اعم از مرزهای 
زمینــی و هوایی طی بــازه زمانی ۱۰ تا ۳۱ 
شــهریور ممنوع اســت.بر این اساس بر این 
نکته تاکید شده است که در مبادی ورودی و 
خروجی از ثبت اطالعات گوشی تلفن همراه 
مسافرین ورودی در سامانه های مربوطه در 
این بازه زمانی از کشور مزبور خودداری شود.
در این راستا، سید روح اله لطیفی - سخنگوی 
گمرک - نیز به همین نکته اشاره کرد و گفت: 
ایــن مصوبات موقت و صرفا در خصوص مبدا 
 عــراق بــوده  و فقــط تا پایان شــهریور اجرا 

خواهد شد.

 افزایش شدید تقاضای لباس فرم مدرسه

لباس مدرسه چند؟
عضو اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشاک 
ایران حداقل قیمت لباس فــرم دخترانه در مقطع 
دبســتان را ۳۵۰ هزار تومان عنــوان کرد و گفت: 
قیمت لباس های سه تیکه با سارافون و جنس های 
خاص مثل جیــن به ۹۰۰ هزار تومان می رســد و 
لباس های پسرانه مقطع دبستان نیز از حدود ۳۰۰ 
هزار تومان شروع می شود و حداکثر قیمت آن حدود 

۸۰۰ هزار تومان است
اکرم عیوض خانی از افزایش شدید تقاضای لباس 
فرم مدرســه خبر داد و گفت: با توجه به بازگشایی 
کامل مدارس در ســال جاری، از اوایل تابســتان 
ظرفیت تولید لباس مدرســه کامل شده و به علت 
تقاضای بــاال،  مهلت تحویــل قراردادهای جدید 

به اواخر مهر ماه موکول می شــود. وی با اشاره به 
مشــکالت تامین مواد اولیه، اظهار کرد: در ســال 
جاری با توجه به افزایش تقاضا و برخی مشــکالت 
دیگر تأمین مواد اولیه دشوار شده است. برای مثال 
مشــکالت تهیه نخ و رنگرزی باعث کمبود برخی 
از انواع پارچه شده اســت . این عضو اتحادیه تولید 
و صادرات نساجی و پوشــاک ایران حداقل قیمت 
لباس فرم دخترانه در مقطع دبستان را ۳۵۰ هزار 
تومان عنوان کرد و گفت: قیمت لباس های ســه 
تیکه با ســارافون و جنس های خاص مثل جین به 
۹۰۰ هزار تومان هم می رســد. لباس های پسرانه 
مقطع دبستان نیز از حدود ۳۰۰ هزار تومان شروع 
می شود و حداکثر قیمت آن حدود ۸۰۰ هزار تومان 

است. گفتنی است  در سال گذشته قیمت لباس فرم 
مدرسه در مقطع ابتدایی پسرانه و دخترانه حدود 

۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان عنوان شده بود.
نوسان قیمت مواد اولیه

وی همچنین با اشاره به نوسان مداوم قیمت مواد 
اولیه، تصریح کرد: در سال های گذشته با توجه به 
تورم ساالنه و افزایش نرخ پارچه، قیمت سال لباس 
مشخص می شد؛ اما در سال جاری به دلیل نوسان 
مداوم قیمت مواد اولیه، قیمت لباس فرم مدرســه 
هم، به ویــژه در قراردادهای جدیــد، بارها تغییر 

کرده است.
عیوض خانی همچنین با بیان اینکه به دلیل رونق 
فصلی بازار لباس مدرسه، عده ای بی تجربه وارد کار 

می شوند، تصریح کرد: در این شرایط طیف وسیعی 
از مشتری ها در شــهریور با خرابی محصول مورد 
نیازشان مواجه شــده و دوباره سفارش می  دهند. 
این افراد بی تجربه معموالً توان تأمین برخی کاالها 
از جمله سایزهای خیلی بزرگ یا خیلی کوچک را 
ندارند. این در حالی است که بعد از شیوع ویروس 
کرونا لباس های سایز بزرگ بیشتر هم شده است. 
همچنین این واحدها از مواد اولیه مناسب استفاده 
نمی کنند. وی افزود: مشکل دیگر هم این است که 
برخی از مدارس دولتی می گویند آموزش و پرورش 
پیمانکارهای مشخصی را معرفی کرده که تخصص 
الزم را برای تولید لباس مدرســه ندارند و در این 

زمینه با مشکل مواجه هستند.

سال به نیمه رسید؛

کارگران اصالح نشد  حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی 
بعد از نامه رئیس مجلس به دولت برای اصالح مصوبه حق مســکن, کارگران 

منتظر هستند تا شهریور ماه حقوق قانونی خود را دریافت کنند.
 پس از آنکه در پایان سال ۱۴۰۰ مصوبه حق مسکن به صورت سه جانبه در 
شــورای عالی کار ۶۵۰هزار تومان برای هر ماه تصویب شــد جامعه کارگری 
منتظر تأیید این مصوبه از سوی هیأت وزیران بودند که در اقدامی این رقم به 
۵۵۰هزار تومان کاهش یافت. اما بعد از آن محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس 
در بیســت و نهم تیرماه ۱۴۰۱ در نامه ای رســمی خطاب به دولت، اصالح دو 
مصوبه را خواســتار شــد؛ اول، افزایش مستمری بازنشستگان و دوم، مصوبه ی 

کمک هزینه ی مسکن کارگران.
در این نامه، مهلت دولت یک هفته ذکر شده بود اما اکنون با گذشت چند ماه 
از این نامه، مصوبه کمک هزینه مســکن هنوز بازبینی نشــده است؛ در ارتباط 
با کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار، باید حق مسکن ۶۵۰هزار 

تومانی که همان مصوبه شورایعالی کار است احیا شود.
 کارگران همچنان در انتظار حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شــورای عالی کار در گفت وگویی اعالم 
کرده است که کارگران همچنان در انتظار حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی هستند.

 وی بیان کرده است:ســابقه نداشــته حق مسکن مصوب شورایعالی کار که با 
امضای وزرای دولت مصوب شده، اجرایی نشود؛ اولین بار است که می بینیم 

دولت به امضای وزرای خود پایبند نیست.
وی ادامه داد: در حالیکه انتظار داریم ترمیم مزد کارگران در دستور کار قرار 
بگیرد، بی اعتنایی به قانون پذیرفتنی نیست؛ توقع داریم قبل از نیمه ی شهریور 
دولت ابالغیه ی اجرایی حق مسکن را صادر کند تا کارفرمایان این ماه به کارگران 
مزد قانونی را بپردازند؛ باید ابالغ حق مســکن قانونی صادر شــود و همچنین 

مابه التفاوت پنج ماه اول سال به حساب کارگران واریز گردد.

،حمیدرضا امام قلی تبار, بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشوربا اشاره 
به اینکه مدت زمان انتظار کارگران برای خرید خانه حداقل ۲۰سال است گفت: 

بیش از ۸۰درصد سبد معیشت کارگران برای مسکن است.
 این فعال کارگری اظهار داشــت: افزایش قیمت های مســکن, خرید 
مســکن را بطور کامل از ذهن خانوارهای فاقد مســکن دور کرده اســت. 
با یک محاســبه ی سرانگشــتی اگر میانگین قیمت هر متر مربع مسکن 
حدود ۱۳ میلیون تومان باشد و یک خانوار کارگری بخواهد یک مسکن 
متوســط با متراژ تقریبی ۷۰ متری خریداری نماید، میبایســتی حدود 
۹۰۰ میلیون تومان پرداخت نماید که با فرض اینکه هر کارگر ۵۰  درصد 
حقوق ماهیانه ی خود را پس انداز نماید و قیمت مسکن هم ثابت باشد 
در حالت خوشــبینانه حداقل ۲۰ ســال زمان نیاز دارد تا طعم خانه دار 

شدن رو حس نماید.

گزارش

مردم قید خرید سبزی را هم زده اند

  گرانی ۸۰ درصدی سبزی
 در سال جاری

  مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد
 خوراکی هــا یکی پس از دیگری از ســبد خانوار ها 
حذف می شــوند. هر چند مســولین مدعی هستند 
که مواد غذایی در بازار به وفور یافت می شود، اما به 
نظر می رســد که این یافت به وفورکاال های اساسی 

با پدیده گرانی است.
کسانی که دارای درآمد های باال دارند و مردم عادی 
جامعــه یعنی همان حقوق بگیران و کارگران، باید 
هــم چنان دربــه در ارزان ترین مکان ها برای خرید 

کاالی مصرفی روزانه خود باشند.
از سال گذشته خرید میوه مردم به نصف رسیده تا 
جایی که بیشــتر مردم اقدام به خرید دانه ای میوه 
آن هم از میادین میوه و تره بار و فروشگاه های ارزان 

فروش سطح شهر می کنند.
اما حاال نوبت به خروج دســته های ســبزی از سبد 
مصرفی روزانه مردم رسیده است. چند سالی است 
که سبزی در دسته های کوچک روی چرخ دستی در 
گوشه به گوشه شهرعرضه می شود، اما امسال همین 
سبزی ها در دسته های نحیف، رشد چشمگیرقیمت 

داشته است.
در همیــن رابطه اســداهلل کارگر رئیــس اتحادیه 
فروشــندگان میوه و ســبزی تهران گفت: امسال با 
افزایش تورم هزینه های تولید افزایش چشمگیری 
داشته و بر قیمت نهایی میوه وسبزی تاثیر گذاشته 

است.
کارگر گفت: کوچک شدن جمعیت خانواده ها عامل 
دیگری جهت کاهش تقاضای میوه در بازار اســت 
که تا حدودی بر مصرف میوه وســبزی جات تاثیر 

داشته است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و ســبزی تهران 
با اشــاره به مدیریت مصرف گفت: با گران شــدن 
محصــوالت مختلــف خانواده هــا بامدیریــت در 
مصرف میوه و ســبزی قصد تعادل بخشی به درآمد 

وهزینه های خود دارند.
به گفته کارگر؛ امســال با افزایش هزینه های تولید، 
قیمت هر کیلو سبزی نسبت به سال گذشته بیش از 
۸۰ درصد گران شده که این موضوع می تواند دلیلی 

بر کاهش مصرف سبزی باشد.
وی تصریح داشــت: ســال گذشته هر کیلو سبزی 
خوردن بین ۳ تا ۵ هزار تومان در بازار فروخته می شد 
این در حالی است که در سال جاری قیمت هر کیلو 
سبزی خوردن بین ۸ تا ۱۴ هزار فروخته می شود.

این فعال صنفی تاکید داشت: میوه و سبزی به دلیل 
هزینه های باالی حاشیه تولید، گران و باعث کم شد 
حجم مصرف از سبد خانوار ها شده به طوری که در 
ســال جاری با افزایش قیمت، مردم کمتر به ســراغ 

خرید سبزی می روند.
کارگر ادامه داد: امروز بحث تامین ویتامین از میوه 
ورسبزی برای مردم مهم تر از شکل و اندازه محصول 
شــده است چراکه افزایش قیمت مواد غذایی سهم 

زیادی از درآمد ها را به خود اختصاص داده است.
وی گفــت: اگر وضعیــت افزایش هزینه های جاری 
مانند بارگیری، کارگر، سبد، کرایه و سایر هزینه های 
دیگر در بخش تولید میوه وســبزی همچنان روند 
افزایش داشته باشد، قیمت نهایی محصوالت در بازار 
نیز افزایش خواهد داشت و در نهایت قطعا تقاضای 

خرید میوه و سبزی هر روز کمتر خواهد شد.
رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و ســبزی تهران 
تاکید داشت: افراد جامعه طبقه بندی شده اند و هر 
طبقه با توجه به سلیقه وقدرت مالی اقدام به خرید 
میوه و سبزی می کنند. از این رو با افزایش خانوار ها 
در طبقه پایین جامعه انتظار تقویت و بازگشت رونق 

به بازار کمی دور از واقعیت است.
وی تصریح داشت: در صورتی که دولت راهی برای 
کاهش هزینه ها در بخش تولید میوه و سبزی داشته 
و اجرایی کند می توان به بازگشت وضعیت افزایش 

تقاضای خرید میوه و سبزی امید داشت.

گار « از واردات خودرو  تحلیل  » روز

واردات هم نجات بخش بازار خودرو نیست
نایب رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق 
بازرگانی تهران گفت: امیدواریم که با ورود 
خودروهای خارجی، از سویی دخالت ها از 
بین رفته و از ســویی دانش و فناوری روز 
را به کشــور بیاوریم. از همین روی، نباید 
فقط واردکننده صرف باشیم و رقابت نیز 

شکل گیرد.
عبــاس آرگون در مــورد واردات خودرو 
گفــت: ما اگر خواســتار امــکان واردات 
خودرو هســتیم، باید در ابتدا ریشه یابی 
کنیم که چرا در این چند ســال واردات 
خودرو صورت نگرفته است. بخشی اصلی 
آن بــه تحریم ها باز می گردد زیرا خودرو 
ارزبــری زیادی دارد و ارزی برای واردات 
خودرو تحصیص داده نشد. حال با گذشت 
یک ســال از فشار حداکثری تحریم ها و 
امیــدواری به نتیجه برجام، فکر می کنم 
امکان واردات خودرو از منظر ارزی فراهم 

شده باشد.
وی ادامه داد: با شکل گیری واردات، امکان 
رقابت فراهم می شود و خودروساز داخلی 
نیــز دیگر نمی تواند هر خودرویی را با هر 
کیفیتی تولید کند و باید به دنبال ارتقای 
کیفیت، کنترل قیمت تمام شده و کاهش 
هزینه های خود باشد. دانش و فناوری نیز 
می تواند وارد کشــور شود و می توانیم از 
دانش و فناوری روز دنیا استفاده کنیم که 
می تواند از اروپا یا کشورهای آسیایی باشد. 
امیدواریم که با ورود خودروهای خارجی، 
از سویی دخالت ها از بین رفته و از سویی 
دانش و فناوری روز را به کشور بیاوریم. از 
همین روی، نباید فقط واردکننده صرف 

باشیم و رقابت نیز شکل گیرد.
وی با اشاره به سقف ۱۰ و ۲۰ هزار یورویی 

خودروهای وارداتی اظهار داشت: من فکر 
می کنم خودروهای متوسط، اقتصادی و 
کاری بیشــتر وارد شــوند و خودروهای 
لوکس امکان واردات را ندارند زیرا سقف 

گذاشته شده مطابق با آن نیستند.
آرگون با انتقاد از قیمت گذاری دستوری، 
بیان کرد: بحث عدم مداخله بســیار مهم 
است. ما می گوییم کیفیت خودروهایمان 
بــه حد الزم نبــوده و رضایتمندی از آن 
وجــود ندارد اما بــه دلیل دخالت دولت 
در قیمــت گــذاری عمال شــاهد زیان 
خودروســازهایمان نظیــر ایران خودرو 
و ســایپا هســتیم. ایــن دو کارخانه زیر 
قیمت تمام شــده خــود اقدام به فروش 
می  کننــد؛ البته که باید گفت هزینه های 
آن ها در بخش های مختلف باال اســت و 
این قیمت گذاری مزید بر علت می شود. 

نقش نظارتــی دولت، هدایت، راهبری و 
کمترین دخالت در اجرا و قیمت گذاری 
از ســوی آن و خصوصی سازی الزم است 
زیــرا بازار، خود تعیین کننده بوده؛ البته 

نباید بازار را رها کرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از سیستم 
قرعه کشی خودرو، افزود: به عنوان مثال، 
بــرای ثبت نام خــودرو میلیونی ثبت نام 
می شود که بنوعی بخت آزمایی است؛ در 
این قرعه کشی عده ای برنده شده و با رقم 
باالتر اقدام به فروش امتیاز خود می کنند و 
چون قیمت کارخانه و بازار یکسان نیست، 
عمال تقاضای بســیاری برای این موضوع 
وجود دارد. در ۴-۵ ســال گذشته، برای 
خرید خودرو به مردم وام می دادیم اما در 
حال حاضر برای فروش خودرو، با ثبت نام 
میلیونی مواجه می شویم که ناشی از باالتر 

بودن قیمت بازار نسبت به قیمت کارخانه 
است و از آن جایی که دولت اجازه نمی دهد 
افزایش قیمت مطابق با واقعیت های بازار 
رخ دهــد، صف بخت آزمایی برای خرید 
خودرو ایجاد می شــود که الزم است این 

مسئله از بین برود.
وی در ارتبــاط بــا زیان هــای انباشــته 
خودروســازان گفــت: در ایــن حالت، 
خودروساز نیز برای کاهش زیان خود، تا 
جــای ممکن از کیفیت محصول تولیدی 
خود کاسته که این موضوع به ضرر مصرف 
کننده است. در این جا، هم حقوق مصرف 
کننــده و هم حقوق تولیدکننده، نادیده 

گرفته می شود.
وی در خصــوص توان رقابت خودروهای 
تولید داخل، بیان داشت: در شرایط کنونی، 
توان رقابت از ســوی این خودروها، وجود 

ندارد اما این ظرفیت و امکان وجود دارد؛ 
با این حال با ضرر و زیان کنونی خودروساز 
و عرضه زیر قیمت تمام شده، مسلم است 
که بدنبال ارتقای کیفیت نباشند. اگر به 
خودروســاز اجازه داده شــود که با آمدن 
خــودروی وارداتی، محصــول خود را با 
حاشــیه ســود مناسب عرضه کند، او نیز 
از آن جایــی که به دنبال ارتقای کیفیت 
است، رقابت کرده و بهای تمام شده خود را 
کنترل می کند. اکنون خودروساز، مصرف 
کننده و ســهام داران خودروسازی ها در 
حال ضرر هســتند. اقتصاد توانایی پایین 
نگه داشــتن قیمت ها با دســتور را ندارد؛ 
شــاید در یک مقطع کوتاه امکان چنین 
کاری وجود داشــته باشــد اما در میان 
مدت شــرایط بازار خــود را به بنگاه ها و 
اقتصاد تحمیل می کند. به عنوان مثال با 
زیان انباشته، ایران خودرو و سایپا تا یک 
جایــی می توانند به کار خود ادامه دهند 
که از جیب ســهام دار باشد. بنابراین باید 
اجــازه داد واقعیت های اقتصادی در تمام 

بخش ها خود را نشان دهد.
وی در پایــان در ارتبــاط با پیش بینی 
قیمت هــای بــازار با حضــور کاالهای 
وارداتــی، اذعــان کــرد: متغیرهــای 
متعــددی در ایــن حوزه نظیــر تورم، 
تحریم ها، توافقات برجامی، قیمت نفت 
و ارزآوری کشــور وجود دارد که ســبب 
می شــود پیش بینی دشــوار شود و باید 
دید وضعیت به چه صورت پیش می رود. 
تصــور می کنم قیمت هــا در بازار با افت 
اندکــی مواجه خواهند شــد زیرا در هر 
کجا عرضه بیشــتر باشد، طبیعتا قیمت 

کاهش پیدا می کند.

خبر ویژه

 مسدود شدن بخشــی از وام دریافتی از بانک ها یا درخواست وثیقه 
نقدی از مشتری از جمله چالش های مهمی است که سالهاست گریبان 
مردم را گرفته و در تضاد با اصل دسترسی آســان به خدمات بانکی 
است؛ اصلی که در حال حاضر جزو اولویت های دولت سیزدهم است و 

شاهد اجرای اقدامات متعددی در این زمینه هستیم.
برهمین اســاس بانک مرکزی دولت ســیزدهم دریافــت هرگونه 
وثیقه نقــدی قبل از اعطای تســهیالت و یا بلوکه کردن بخشــی از 
مبلغ تسهیالت بعد از اعطای تســهیالت توسط بانک ها یا موسسات 
غیربانکی برای اعطای تسهیالت را ممنوع اعالم کرده است؛ به نحوی 

که بنا به تاکید علی صالح آبــادی؛ رئیس کل بانک مرکزی، بانک های 
دریافت کننده وثایق نقــدی و بانک هایی که بخشــی از وام را بلوکه 

می کنند، متخلف محسوب شده و با آن ها برخورد می شود.
اخذ هرگونه ســپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد 
از اعطای تســهیالت توسط بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی 
ممنوع اســت و در صورت توافق، اقدام به اخذ وثیقــه نقدی باید در 
قالب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت و با پرداخت سود علی الحساب 
معادل ســود متناظر با دوره زمانی آن ســپرده و مشابه سپرده های 
مدت دار پرداخت شود و نرخ ســود کمتر و یا عدم اعطای سود به این 

سپرده ها تخلف محسوب می شود.اگر بانکی به مقررات موجود عمل 
نکند به هیات انتظامی بانک مرکزی معرفی خواهد شد و این برخورد 
قانونی با بانک های متخلف می تواند خبر خوبی برای مشتریان باشد 
که در دولت سیزدهم به طوری جدی پیگیری می شود و مردم نیز در 
این میان نباید بی تفاوت باشــند و باید موارد شکایتی را اعالم کنند.

درصورت مشــاهده چنین تخلف هایی مردم می توانند با مراجعه به 
 /https://crm.cbi.ir سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی به نشانی
یا سایت بانک مورد نظر خود نســبت به ثبت و رسیدگی به شکایت 

اقدام کنند.

براساس دستورالعمل بانک مرکزی:

مسدودی بخشی از وجوه وام ممنوع است
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نفت و انرژی 4

مدیر عامل توانیر خبر داد ؛

1۵۰۰ مگاوات سقف صادرات برق

کوتاه از انرژی

بین الملل

توافق برجام،قیمت انرژی را 
کاهش خواهد داد؟

توافق برجام به معنای لغو تحریم های 
ایــران و صادرات گاز و نفت به اتحادیه 
اروپا باشد اما این صادرات برای زمستان 
امســال کمی دیر است.روسیه اتحادیه 
اروپــا را برای تامین گاز طبیعی تحت 
فشار قرار می دهد و اروپا آماده تحریم 
نفت روسیه است، برخی به دنبال کمک 
از طرف ایران هستند.البته در صورتی 
اســت که تهران و واشــنگتن با احیای 
توافق هسته ای ۲۰۱۵ موافقت کنند و 
تحریم های اقتصادی سخت گیرانه ای 
علیه ایران که توانایی این کشــور برای 
صادرات انرژی را محدود کرده اســت، 
لغــو کنند.اما حتی اگر فــردا توافقی 
حاصــل شــود، اجــرای آن پیچیده و 
مرحله ای خواهــد بود و احتماالً چند 
ماه طول می کشــد تــا تحریم ها علیه 
ایران لغو شــود. به گفته کارشناسان، 
ممکن اســت آثار اولیــه توافق بر بازار 
نفت باشــد، اما بــه گفته برخی دیگر، 
عرضه ی اولیــه بر بازارهای جهانی در 
زمستان امسال بسیار دیر خواهد آمد.
بر اساس گزارش نیویورک تایمز، برای 
اروپا، تهیه نفت واقعاً مشــکل نیست. 
روســیه از دریافــت مقادیر زیادی گاز 
طبیعــی به کشــورهای اروپایی که در 
تــالش برای تامین آن از جاهای دیگر 
هستند، خودداری می کند.در حالی که 
ایران گاز طبیعی زیادی دارد، بیشــتر 
آن را در داخل کشور استفاده می کند، 
از جمله برای بســیاری از خودروها، و 
خطوط لوله بــه اروپا یا امکاناتی برای 
مایــع کــردن گاز طبیعی.ســیمون 
تاگلیاپیترا، کارشناس انرژی در بروگل 
که یک موسســه تحقیقاتی اقتصادی 
اســت گفــت: »ایــران در کوتاه مدت 
مقداری صــادرات نفت اضافی خواهد 
داشت، اما نه گاز، چیزی که اروپا واقعاً 
به آن نیاز دارد«. من روی ایران شــرط 
نمی بندم که به این زودی بازار جهانی 
انــرژی را دوباره متعادل کند.جیکوب 
فانک کــرکگارد، اقتصاددان صندوق 
مارشــال آلمان، گفت: »آنچه اروپا به 
آن نیــاز دارد گاز اســت و هیــچ راهی 
برای رساندن آن از ایران و در بازه زمانی 
که برای کسی در زمستان امسال مهم 
باشــد، وجود ندارد«.حتی در شرایطی 
که کشورهای اروپایی در تالش هستند 
تــا منابع انرژی جایگزین را به دســت 
آورنــد، مقامــات غربی اصرار دارند که 
زمان بندی آنها برای توافق هســته ای 
ایــران تحت تأثیــر موضوع انرژی قرار 
نگرفته اســت و خاطرنشان می کنند 
کــه قیمت نفت به طــور قابل توجهی 
از اوج خود در تابســتان امسال کاهش 
یافتــه اســت.هجوم نفت ایران به بازار 
می تواند به پایین نگه داشــتن قیمت 
هــا کمک کنــد. برخی معتقدند ایران 
که چهارمین ذخایر بزرگ اثبات شــده 
نفت جهان را در اختیار دارد، در نهایت 
می تواند بیش از دو میلیون بشــکه در 
روز نفت خام صادر کند که بیش از دو 
برابر میزان صادرات فعلی آن اســت.اما 
حمل و نقل و پنهان کردن نفت آسان 
تر از گاز است و روسیه که از نفت بسیار 
بیشــتر از گاز درآمــد دارد، به پمپاژ و 
فروش نفت در ســطوح نزدیک به قبل 
از جنگ ادامه داده است. حتی اتحادیه 
اروپا نیز کــه تحریم های مرحله ای بر 
نفــت روســیه وضع کرده اســت، به 
اســتثنای موارد متعدد، به اندازه قبل 
از جنگ از روسیه خرید می کند.دولت 
بایدن معتقد اســت که قیمت نفت را 
دوبــاره افزایش خواهد داد، بنابراین در 
عوض از ســقف قیمتی انرژی روســیه 
حمایت کرده اســت.توافق هســته ای 
که مرحله ای اســت و طبق گزارش ها 
شــامل معافیت هــای زودهنگام برای 
ایــران می شــود تا بتواند بخشــی از 
نفــت ذخیره شــده خود را بفروشــد 
می توانــد با افزودن نفت غیرروســی 
بیشــتر، بازار را راحت کند.این روزنامه 
آمریکایــی همچنین گزارش می دهد 
که کارشناسان می گویند ایران روزانه 
حدود ۸۰۰ هزار بشــکه نفت صادر می 
کند که بیشتر آن توسط چین خریداری 
شده است، اما به گفته کارشناسان می 
تواند تولید را به ســرعت افزایش دهد.
همایون فلک شــاهی، تحلیلگر ارشد 
در شــرکت تحقیقات انرژی  گفت: »ما 
فکر می کنیم ظرف ســه ماه، ایران می 
توانــد تولید خود را تقریباً یک میلیون 

بشکه در روز افزایش دهد.

 اعالم آمادگی دانش بنیان ها 
برای تامین نیاز پاالیشگاه ها

شــرکت های دانش بنیان سراســر کشــور در 
همایــش یک روزه مهندســی معکوس و بومی 
سازی پمپ های پاالیشی، آمادگی خود را برای 
خودکفایی و تامین نیاز پاالیشــگاه آبادان اعالم 
کردند.مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت آبادان 
در این همایش گفت: پاالیشــگاه آبادان شاهد 
بزرگتریــن رخــداد ملی در خصوص ســاخت 
تجهیــزات و قطعات یدکی مطمئن صنایع نفت 
اســت.حکیم قیم افزود: شــرکت پاالیش نفت 
آبادان در ســال تولید، دانش بنیان و اشــتغال 
آفریــن، بــا ارایه مدلی مطمئن برای ســاخت 
تجهیزات و قطعات یدکی توســط شرکت های 
دانش  بنیان و فناور، گام بزرگی در راه توســعه 
صنایع ساخت تجهیزات و به کارگیری پیشرفته 
تریــن تکنولــوژی ها در این زمینــه به همراه 
اشــتغالزایی نیروهای متخصص کشور برداشته 
اســت.وی با بیان اینکه این روش، حاصل بیش 
از ۳۰ ســال تحقیقات، تجربه و آزمون است که 
پس از گذراندن یک دوره ۱۰ ساله آزمایشی به 
مرحله فراگیر رسیده گفت:امیدوارم با مشارکت 
گســترده شرکت های متخصص، فناور و دانش 
بنیان ســطح کشــور و با تکیه بر دانش بومی 
بتوانیــم ایــن حرکت را با قوت شــروع کنیم و 
کم کم در گســتره صنایع نفت ایران گســترش 
دهیم.مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت آبادان 
ادامــه داد: پس از ســه دهــه تحریم  ظالمانه به 
نقطه ای رســیده ایم که می توانیم زمینه ســاز 
حرکتی نوین برای صادرات تجهیزات و قطعات 
خود به کشــورهای دوســت و همسایه باشیم و 
امیدواریم که همایش امروز قدمی در این راستا 
باشد.نخستین هم اندیشی مهندسی معکوس و 
بومی سازی پمپ های پاالیشی از سوی شرکت 
پاالیش نفت آبادان بر اساس منویات رهبر معظم 
انقالب در ســال تولید، دانش بنیان و اشــتغال 
آفرین و با رویکرد حمایت از شرکت های دانش 
بنیــان داخلــی با تکیه بر دانش و تجربه جوانان 
و نخبگان کشــور به منظــور برآوردن نیازهای 
تعمیراتــی و اســتفاده از قطعات یدکی صنعت 

نفت برپا شد.

قبوض آب سنگین برای مجتمع 
مسکونی افراد تحصیلکرده!

کمبــود آب موضــوع امروز و دیروز نیســت، با 
ایــن  حــال فرهنگ مصــرف و صرفه جویی در 
ایــن حوزه آنطور که بایــد در بین مردم ترویج 
نشده، جالب تر آنکه بعضا ازدیاد مصرف در بین 
افراد تحصیل کرده بیشــتر هم دیده می شــود.
هفته گذشــته اداره کل هواشناســی اســتان 
تهران اعــالم کرد که جدیدترین خروجی های 
مدل های پیش بینی فصلی بیانگر آن اســت که 
متوسط بارش سه ماه آینده استان تهران کمتر 
از نرمال باشــد. متوســط دما طی سه ماه آینده 
حدود ۰.۵ تا یک درجه ســانتی گراد بیشــتر از 
نرمال برآورد شــده است.هرچند از نظر آماری، 
افزایــش بارش قابل مالحظه در مردادماه اتفاق 
افتاده اما متاسفانه بارش های رخ داده )رگباری، 
کوتاه مدت و شدید( منجر به وقوع چندین مورد 
سیل شد و خساراتی به همراه داشت و به گفته 
کارشناســان، بارش ها آورد چشــمگیری برای 
منابع آب اســتان تهران نداشــته است. کمبود 
بارش انباشــته منابع آبی از ابتدای ســال آبی 
جــاری و بــه ویــژه بهــار ۱۴۰۱ و پیش بینی 
افزایش دما طی سه ماه آینده، گویای آن است 
که احتماال شرایط خشکسالی ادامه داشته باشد 
و بارش های پاییز با تاخیر آغاز شــود.در چنین 
شــرایطی کماکان لزوم صرفه جویی، استفاده 
بهینه و مدیریت در زمینه منابع مصارف آب بیش 
از پیش احســاس می شــود. اگرچه از یک مدیر 
مدرســه، معلم یا اســتاد دانشگاه همین انتظار 
می رود که نســبت به موضوع هــای اجتماعی 
به ویژه مســئله مهم کم آبی از خود حساســیت 
نشان دهد، اما مشکل از زمانی آغاز می شود که 
افراد در نقش های اجتماعی متفاوت، واکنش ها 

و رفتارهای متضاد از خود بروز می دهند.    
مدیــر یک مجتمع بزرگ مســکونی متعلق به 
اســتادان دانشــگاهی معتبر در یکی از مناطق 
شمالی تهران که جزو اشتراک های بدمصرف آب 
محسوب می شود، می گوید: متاسفانه هشدارها و 
اخطارهای متعدد مدیریت مجتمع برای رعایت 
مصرف بهینه آب توسط ساکنان نادیده و ماهانه 
بخش قابل توجهی از هزینه های مشترک مجتمع 
صرف پرداخت قبوض آب بها می شــود.به گفته 
او اکثریــت مالــکان و ســاکنان این مجتمع ۹۶ 
واحدی را استادان دانشگاه و خانواده آنان تشکیل 
می دهند و جای تاســف اســت که گروه هایی از 
جامعه که باید الگوی رفتاری مناسبی در زمینه 
مســائل اجتماعی باشند، نسبت به این مسائل و 
به ویــژه موضوع مهم کم آبی در کشــور در عمل 
بی تفاوت و کم توجه اند.در این میان مقوله ای که 
در بحث مصرف اثر تعیین کننده ای دارد، فقدان 
قوانین بازدارنده در حوزه آب است. تجربه نشان 
داده است برای  نهادینه کردن رفتاری در جامعه، 
عالوه بر فراهم کردن بســتر فرهنگی آن، وضع 
قوانین بازدارنده نیز ضروری و الزم االجراســت. 
برای برون رفت از این مشــکل ضروری اســت تا 
قوانین جامع و بازدارنده در حوزه آب وضع شود.

مدیر عامل توانیر گفت: بیش از دو سوم از میزان 
حجم مبادالت برق امســال مربوط به صادرات و 
یک سوم به واردات مربوط بوده و تا سقف ۱۵۰۰ 
مگاوات امــکان صادرات داریم. آرش کردی در 
نشســت خبری در پاسخ به سوالی درباره میزان 
واردات و صــادرات برق صورت گرفته در ســال 
جاری گفت: ســال گذشــته میزان واردات یک 
دوم صادرات بوده اســت چرا که باید محدودیت 
مصرف اعمال می شــد اما امســال شرایط تغییر 
کرد.وی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین 
وضعیت رمزارزها و علت کاهش فعالیت آن ها در 
ســال جاری گفت: با توجه به این که رمزارزهای 
غیرمجــاز هزینــه برق را به طور واقعی پرداخت 
نمی کنند و معامالت آنها با رقم های بین المللی 
اســت، این موضوع ســودآور بوده و پیش بینی 
نمی شــود که فعالیت آنها کاهش یافته باشــد.
مدیرعامــل توانیر بــا بیان این که کاهش قیمت 
منجر به کاهش مصرف رمزارزها نشده است و این 
مساله هیچ منطق اقتصادی ندارد، ادامه داد: در 
حوزه رمزارزها اعتقاد ما این است که اکنون یک 
پراکندگی گسترده در این بخش صورت گرفته و 
به جای مجتمع های غیرقانونی در ســطح کشور 
پخش شده اند.کردی اضافه کرد: در این شرایط 
الزم اســت که فرآیند کشف و ضبط رمزارزهای 
غیرمجاز به صورت جدی تر دنبال شود و آن طور 
که پیش بینی می شود و کارشناسان اعالم کردند 
میــزان مصرف غیرمجاز آنهــا ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ 
مگاوات در ســال جاری پیش بینی شــده است.
مدیرعامل توانیر با بیان این که هوشمندســازی 
می تواند ابزاری برای کشف رمزارزهای غیرمجاز 
باشد، اظهار کرد: یک کنسرسیوم در رفسنجان 
با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات به صورت مجاز در حال 
فعالیت اســت که این فعالیت هیچ فشــاری را 
به شــبکه وارد نمی کند چراکه در پیک مصرف 
فعالیت آن ها قطع می شــود و در فصل زمستان 
نیز اگر با کمبود ســوخت مواجه باشیم، مصرف 
ایــن بخــش را مدیریــت می کنیم.مدیرعامل 
شرکت توانیر با بیان این که ۱۰۰ درصد مناطق 

شهری و ۹۹.۷ درصد مناطق روستایی از نعمت 
برق برخوردارند، گفت: این در حالی اســت که 
در دنیــا بــه طور متوســط ۸۵ درصد جمعیت 
روســتایی و ۹۷.۲ درصد در مناطق شــهری از 
نعمــت برق برخوردارنــد.وی با بیان این که کل 
تولیدکنندگان و فروشندگان برق ۳۹ تا ۴۰ هزار 
میلیارد تومان مطالبه از صنعت برق دارند، اظهار 
کرد: علت این مســاله ناترازی ناشــی از فروش 
تکلیفی و قیمت گذاری تکلیفی برق است.کردی 
با بیان این که به تدریج باید به سمت قیمت تمام 
شده با رعایت اصول و ضوابط که به اقشار نیازمند 
فشار وارد نشود پیش برویم، گفت: ظرفیت های 
متنوعــی در این حــوزه وجود دارد، طبق قانون 
مابه التفاوت قیمت تمام شــده و تکلیفی باید از 
سوی دولت به صنعت برق پرداخت شود که این 
موضــوع اکنون از طرق مختلف صورت می گیرد 
و انصافا دولت در ادوار گذشــته همکاری خوبی 
در این حوزه داشــته اســت.او با اشــاره به طلب 
بانک هــا گفــت: در حال حاضر ۳۶ هزار میلیارد 
تومــان بدهی بانک ها از صنعت برق اســت که 
دولــت همــکاری خوبی در این حوزه داشــته 
اســت و با روش هــای مختلف در حال پرداخت 
بدهی ها هســتیم.مدیرعامل شــرکت توانیر با 

اشــاره به ناترازی موجود در صنعت برق اظهار 
کرد: این مســاله یک بیماری مزمن آزاردهنده 
اســت اما با این حال در بحث مدیریت مصرف 
توانستیم اقداماتی را انجام دهیم که از آن طریق 
بتوانیم پیک مصرف را پشــت ســر بگذاریم.وی 
دربــاره قبوض برق مشــترکان پرمصرف گفت: 
نوع قیمت گذاری به شــکلی اســت که کسانی 
کــه دو برابــر الگو مصرف می کنند. اعداد و ارقام 
به صورت تســاعدی برای آنها افزایش می یابد و 
این مســاله تنها در ایران نیســت و در کل دنیا 
سیاست های این چنینی اعمال می شود.کردی 
با بیان این که مشــترکانی که قبوض بســیار باال 
پرداخت می کنند، کمتر از دو درصد هســتند، 
گفت: عمده مشترکان صنعت برق الگو را رعایت 
می کننــد و بــرای آنها مشــوق هایی نیز در نظر 
گرفته شــده اســت.به گفته وی از ۳۹ میلیون و 
۵۰۰ هزار قبض صادر شده، ۱۶ میلیون و ۷۰۰ 
هزار مشــترک مشمول تخصیص شدند که این 
میزان معادل ۴۲.۳ درصد مشــترکان اســت. از 
ایــن طریق ۸۰۰ میلیارد تومان پاداش مدیریت 
مصرف به مشترکان صنعت برق داده شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت توانیر، ۱۱۹۳ مگاوات 
مدیریت مصرف توسط مشترکان خانگی صورت 

گرفتــه و مطلقا در این حوزه خاموشــی یا قطع 
برق را نداشــته ایم.کردی با بیان این که امســال 
مهم ترین اولویت در بخش خانگی فرهنگ سازی 
بود، چراکه تا زمان اجرای کامل هوشمند سازی 
نمی توانیم سیاســت دیگــری را پیش بگیریم، 
گفت: براســاس برنامه ریزی های صورت گرفته، 
مشــترکان پرمصرف صنعت برق به کنتورهای 
هوشــمند مجهــز خواهد شــد و از این طریق 
می توانیــم میزان مصرف آنهــا را دریابیم و اگر 
رعایت مصرف صورت نگیرد، از راه دور نســبت 
به قطع برق این مشــترکان اقدام کنیم.به گفته 
مدیرعامل شرکت توانیر این برنامه در حال اجرا 
و راه اندازی اســت و برای ســال ۱۴۰۲ برای آن 

برنامه هایی را در دستور کار داریم.
بــه گفتــه وی، در بخش تولیــد یک رکوردزنی 
را شــاهد بودیم، به گونه ای که در ســال ۱۳۸۹ 
معــادل ۴۸۰۰ مگاوات رکورد تولید زده شــد 
اما امســال برنامه داریم که تا پایان شــهریورماه 
۶۰۰۰ مگاوات را وارد مدار کنیم که از این میزان 
۵۸۰۰ مگاوات قطعا وارد مدار می شــوند که به 
نوبه خود یک رکورد به حساب می آید.وی با بیان 
این کــه ۱۰۱۳ مگاوات طرح ارتقاء نیروگاه های 
موجود را در دستور کار داشته ایم، ادامه داد: در 
زمستان سال ۱۴۰۰ سوخت رسانی به نیروگاه ها 
به گونه ای برنامه  ریزی شده بود که ظرفیت برق 
آبی ها ذخیره شــود. برای امسال در اوج مصرف 
علی رغم این که ورودی ها نسبت به سال گذشته 
چهار درصد کاهش داشت اما این ذخیره را انجام 
دادیم. همچنین در حوزه مولدهای اضطراری و 
تولید پراکنده نیز اقدامات مثبتی انجام شــد.او 
بــا بیان این که در مدیریت تقاضا نیز بخش های 
مختلف را هدف گذاری کردیم و در بخش صنعت 
با همکاری وزارت صنعت از پاییز توانستیم تامین 
برق این بخش را بدون مشــکل داشــته باشیم، 
ادامه داد: در بخش کشاورزی نیز علی رغم این که 
شاهد رشد سه درصدی مصرف انرژی بودیم اما با 
برنامه ریزی هایی که صورت گرفت مشکلی برای 

تامین به وجود نیامد.

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: مشکل اصلی ما در شرایط کنونی 
این است که تحریم هستیم و نمی توانیم پول نفتی را که می فروشیم به 
طور رسمی در حساب ها داشته باشیم بلکه باید از طریق حساب های 
واسطه دریافت کنیم، این هم ارزش کاالها را پایین می آورد و هم روند 
دریافت پول و تحویل محموله را دچار پیچیدگی می کند.میرقاسم 
مومنی ، در ارزیابی قرارداد ســواپ انرژی با روســیه اظهار داشــت: 
باتوجه به اینکه هر دو کشــور ایران و روســیه در حوزه انرژی تحریم 
هســتند، بنا بر این اســت که هرگونه تجارت و مراوده در این زمینه 
بین دو کشور در بازار غیررسمی باشد و به نوعی بر مبنای دور زدن 

تحریم ها اســت.وی افزود: توافق ســواپ، در واقع توافق داخلی بین 
ایران و روســیه اســت و مبنای ارزی هم بر اســاس روبل و ریال است 
نه یورو و دالر و ارزهای تحریم سوئیفت. به همین جهت هم ایران و 
روسیه در خصوص سواپ می توانند بدون حضور در معامالت قانونی 
و استفاده از پتانسیل های قانونی باهم همکاری داشته باشند. در هر 
حال معامالت نفتی در شرایط تحریم مشکالت خاص خودش را دارد، 
از جمله اینکه شیوه قیمت گذاری و صادرات و استفاده از نفتکش ها 
با ســاز و کارهای رســمی نیســت و باید با پرچم کشورهای دیگر و با 
اسناد جدید ورود کرد که ساز و کار پیچیده ای دارد. وی خاطرنشان 

کرد: در هر حال روسیه می تواند بخشی از محموله های صادراتی خود 
را بــه مــا بدهــد و ما از ذخایر جنوب خلیج فارس و یا آنچه به صورت 
ذخیره روی آب داریم به مشتریان این کشور تحویل بدهیم.مومنی 
با بیان اینکه ســواپ یک راهکار تجاری اســت که در تمامی دوران و 
در بســیاری کشورها مورد اســتفاده قرار می گیرد، گفت: زمانی که 
شوروی سابق در سال ۹۰ فروپاشید ایران یکی از کشورهایی بود که 
نفت آذربایجان،  ترکمنستان و عراق را سواپ می کرد یعنی یک روش 
معامله اســت که در زمان صلح و جنگ می توان از آن اســتفاده کرد، 

اما مشکل اصلی ما در شرایط کنونی این است که تحریم هستیم .

یک کارشناس حوزه انرژی:

سواپ انرژی ایران و روسیه؛ آغاز معامالت منهای دالر

خبر  ویژه

یک نماینده مجلس شورای اسالمی  اظهار  کرد :

 جلوگیری از خام فروشی با سهامداری
در پاالیشگاه های فراسرزمینی

یک نماینده مجلس شــورای اســالمی گفت: در 
شرایطی که تاسیس پاالیشگاه هزینه زیادی دارد، 
می توان با صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر 
کشورها از پاالیشــگاه های فراسرزمینی استفاده 
کنیــم که هم فروش نفت کشــور افزایش می یابد 
و هم از خام فروشــی جلوگیری می کند.علی اکبر 
علیزاده برمی در خصوص خام فروشــی نفت و گاز 
اظهار کرد: خام فروشی انرژی به ضرر کشور است، 
زیــرا می توانیم ده ها مشــتقات دیگر از آنها تولید 
کنیم و با ارزش افزوده بسیار باالتری بفروشیم.وی 
تاکیــد کرد: اما با خام فروشــی نفــت و گاز، دوباره 
باید فرآورده ها را با قیمت گزافی از خریداران نفت 
خام خریداری کنیم؛ این به معنای ضرر است.عضو 
کمیســیون کشــاورزی مجلس گفت: استفاده از 
ظرفیت پاالیشگاه های فراسرزمینی برای اجتناب 
از خام فروشــی یک راه حل اســت. در شرایط فعلی 
که تحریم هستیم و تأسیس پاالیشگاه هزینه زیادی 
می طلبد، می توانیم با صدور خدمات فنی و مهندسی 
به دیگر کشــورها از پاالیشگاه های نیمه فعال آنها 
استفاده کنیم.علیزاده برمی ادامه داد: با این روش 

فروش نفت کشــور افزایش می یابد و این رویکرد 
باید توســعه پیدا کند. می توان گفت که مهم ترین 
دستاورد حوزه انرژی دولت در یک سال اخیر همین 
موضوع بوده اســت. اصل موضوع این است که باید 
بپذیریم خام فروشی بدترین ضربه به کشور است و 
بــرای حــل آن راه های زیادی وجود دارد که یکی از 
آنها استفاده از پاالیشگاه های فراسرزمینی است.وی 
افزود: استفاده از پاالیشگاه های فراسرزمینی اقدام 
درســتی است و می تواند مورداستفاده قرار بگیرد؛ 
اما مهم این است که فقط به این روش اکتفا نکنیم؛ 
بلکه به آن به عنوان یکی از راه حل های موجود نگاه 
کنیم.ایــن نماینده مجلس در خصوص تالش های 
دولت ســیزدهم در زمینه بازارسازی برای فروش 
نفت، خاطرنشــان کرد: باید در نظر داشــته باشیم 
که دولت سیزدهم یک ویرانه ورشکسته را تحویل 
گرفت.علیزاده برمی به جود مشــکالت جدی در 
ارتباط با بنزین اشاره کرد و گفت: بخشی از ناترازی 
فعلی به فرهنگ ما در استفاده از این ماده سوختی 
برمی گردد که باید حل شود و بخش دیگری از آن 

به صنعت بر می گردد.

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس:

 بهره برداری  از ابر پاالیشگاه های
"شهید سلیمانی"و"مروارید مکران" تا پایان دولت 

یک عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای 
اسالمی، گفت: مصرف بنزین در سطح کشور 
باالست و تاکید مجلس بر کنترل مصرف بنزین 
و استفاده از ظرفیت های داخلی برای افزایش 
تولید است.احمد مرادی درباره وضعیت تولید 
بنزین در ســطح کشور، بیان کرد: پاالیشگاه 
های کشور امروز با تمام ظرفیت در حال تولید 
هستند ولی مصرف بنزین در سطح کشور به 
نسبت باالست و تولید بنزین در سطح کشور 
اکنــون با میزان مصرف مردم برابری می کند 
بنابراین صرفه جویی در مصرف بنزین اولین 
اولویتی است که باید از سوی مردم دنبال شود.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شــورای 
اســالمی در ادامه با بیان اینکه قطعا برخی از 
پاالیشــگاه های کشور به صورت دوره ای نیاز 
به اورهال دارند، اظهار کرد: باید به این سمت 
برویم که در آینده میزان تولید را در ســطح 
کشــور افزایش داده و کیفیت بنزین را باالتر 
ببریم و تاکید کمیسیون انرژی به وزارت نفت 
بر این بوده که تا جای ممکن ما نیاز داخلی به 

بنزین را در داخل خود کشور تولید کنیم.این 
عضو کمیســیون انرژی مجلس تصریح کرد: 
امروز دو ابر پاالیشــگاه شهید قاسم سلیمانی 
و پاالیشــگاه مروارید مکران با  ظرفیت تولید 
۳۰۰ هزار بشــکه در روز تامین مالی شــده و 
بنا اســت تا پایان این دولت به اتمام رسیده و 
افتتاح شود. باتوجه به امکانات و ظرفیت های 
موجود در ســطح کشــور قاعدتا ما نباید وارد 
کننده در حوزه بنزین باشیم. نباید اجازه داد 
که به ایام گذشته بازگشت. اما در هر صورت 
صرفه جویــی در مصرف بنزین یک ضرورت 
است.مرادی در پایان گفت: تاکید ما این است 
که تولید بنزین در سطح کشور افزایش یافته 
و میــزان مصــرف آن نیز کنترل شــود اما به 
هر حال اگر در مقطعی نیاز احســاس شــود 
واردات نیز باید انجام شــود. همان طوری که 
در مقطعی از فصول سرد سال گاز وارد کشور 
می شــود. اما واردات نیز یکســری مسائلی به 
دنبــال دارد و تا جــای ممکن باید از ظرفیت 

داخلی استفاده شود.
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55بانک و بیمه
بانک توسعه تعاون مزیتی برای 

پیشبرد برنامه های دولت در 
حوزه تعاون محسوب می شود

اســتاندار تهران طی بازدید نمایشــگاه رســم 
تعــاون، بانک توســعه تعــاون را مزیتی برای 
پیشــبرد برنامه هــای دولت در حــوزه تعاون 

دانست.
محســن منصوری اســتاندار تهران در بازدید از 
غرفه بانک توسعه تعاون در نمایشگاه رسم تعاون 
اظهار داشــت: دولت ســیزدهم اهمیت ویژه ای 
برای گسترش فعالیت تعاونی ها قائل است و به 
عنوان نماینده ای از دولت، آمادگی دستگاه های 
دولتی برای حمایت از فعالیت تعاونگران را اعالم 
می دارم. منصوری افزود: تعاون ریشــه در تاریخ 
و فرهنگ کشور دارد و آموزه های دینی و قرآنی 
نیز تاکید ویژه ای بر تعاون دارد. استاندار تهران 
تصریح کرد: نمایشــگاه رســم تعاون بسیاری از 
واقعیت ها و کاربردهای تعاون در ســطح ایران و 
جهان را منعکس نموده است و بانک توسعه تعاون 
نیز از نهادهای توســعه ای دولتی برای حمایت 
از تعاونی ها محســوب می شود. منصوری گفت: 
تعاون راهکاری برای حل بســیاری از چالش ها 
به حســاب می آید و در ســاز و کار تعاون، منافع 
گسترده ای برای بسیاری از اقشار کم توان جامعه 
ایجاد می شــود. حمیدرضا خان محمدی مشاور 
وزیر آموزش و پرورش گفت: »عدالت تربیتی« و 
»نصیب آموزشی برابر« از مهمترین اهداف جاری 
وزارت آموزش و پرورش است و یکی از عرصه های 
بنیادی برپایی عدالت اجتماعی، توسعه عدالت 
در امر تربیت است، بدون شک یکی از ویژگی های 
مهــم الگوی مطلوب تربیت رســمی و عمومی، 
عدالت محوری در حوزه آموزش است. وی افزود: 
آمــوزش تعاون به صورت اصولی و کاربردی در 
میان دانش آموزان می تواند ســاختارهایی مؤثر 
بــرای کار جمعی تلقی شــود و فراگیری تعاون 
و بــکار بــردن آن در فعالیت هــای آینده دانش 
آموزان در ســطح جامعه راهکاری برای پیشبرد 

فعالیت های آنان است.

اخبار

اراده حوزه های فنی و بازاریابی 
بیمه سرمد برای جهش بزرگ

 جلسه تخصصی معاونان 
و مدیران فنی و بازاریابی 
و  شــعب  روســای  و 
نمایندگان منتخب بیمه 
ســرمد، بــرای افزایش و 
بهبــود عملکرد فروش، ارتقای کیفی ســطح 
خدمــات و طراحی محصــوالت نوین بیمه ای، 

برگزار شد.
جلســه تخصصــی معاونان و مدیــران فنی و 
بازاریابی و روسای شعب و نمایندگان منتخب 
این شــرکت، با حضور و راهبری اعضای هیات 

مدیره برگزار شد. 
این جلســه به منظور افزایش و بهبود عملکرد 
فروش و ارتقای کیفی سطح خدمات بیمه سرمد 
و همچنیــن طراحــی و خلق محصوالت نوین 
بیمه ای، با حضور همه مدیران بخش های فنی 
و بازاریابی برگزار شــد تا همه ارکان شــرکت، 
در اقدامــی هماهنــگ و منســجم، برای ثبت 
عملکــردی فراتر از برنامه مصوب هیات مدیره 

برنامه ریزی کنند. 
در این نشست تخصصی که با حضور و راهبری 
اعضــای هیات مدیره برگزار شــد، با توجه به 
واگذاری اختیارات صدور، کارشناسی و اصالح 
فرآیندها به شــعب سراســر کشور و همچنین 
نمایندگان شــرکت، تصمیمات جدیدی برای 
افزایش اختیارات شعب و نمایندگان اتخاذ شد. 
همچنین بر اســاس تصیمــات اعضای هیات 
مدیــره و مدیران ارشــد، راهــکاری الزم برای 
توسعه و افزایش فروش بیمه های خرد در بخش 
بیمه های زندگی، بدنه اتومبیل، آتش ســوزی 
و باالخص بیمه های مهندســی و مسئولیت  با 
حمایت مدیریت های فنی و مدیریت بازاریابی 

و امور شعب بررسی شد. 
بیمه سرمد در راستای هدف گذاری جدید قصد 
دارد، با اصالح و بهبود شــیوه های کســب و کار 
خود  و تقویت برند و شخصیت حرفه ای سازمان، 
جایگاه خود را در صنعت بیمه کشور ارتقا دهد 
و عنوان نوآورترین شــرکت را در صنعت بیمه 

کسب کند.

توجه ویژه بانک توسعه صادرات ایران به شرکت های دانش بنیان صادراتی
مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران، آینده بهتر کشــور را در گرو 
صادرات محصوالت و کاالی دانش بنیان دانست و از توجه ویژه این 

بانک به شرکت های دانش بنیان صادراتی خبر داد.
دکتر ســیدعلی حســینی در هفته دولت، ضمن معرفی شــعبه بلوار 
کشاورز به عنوان شعبه تخصصی دانش بنیان گفت: فارغ از مقرراتی 
که ســازمان ها را ملزم به حمایت از شــرکت های دانش بنیان می 
کنــد، جامعــه از خدمــات دانش بنیان ها در بخش هایی چون حمل 
و نقل، آموزش و بانکداری بهره مند می شــود که نقطه اتکا مطلوبی 

بوده و قابل حذف نیستند.
حســینی با اشــاره به اینکه صنعت بانکداری بیشترین استفاده را از 
شرکت های دانش بنیان کرده است، افزود: جایگاه و سهمی که بازار 
ســرمایه و سیســتم پرداخت از خدمات دانش بنیان دارد، حساسیت 

و توجه بیشتر را بر این بخش توجیه می کند.
وی اظهار داشــت: بانک توســعه صادرات ایران، ارائه خدمات ویژه به 
شــرکت های دانش بنیان را در شــعبه بلوار کشاورز با رویکرد تغییر 
نگرش کارکنان، مدیریت شعبه و تغییر رویکرد اعتباری به این حوزه 
آغاز کرده اســت و بر این باورم که باید برای تعامل ســازنده با شرکت 
هــای دانــش بنیان، حلقه های مفقــوده در کوتاه ترین زمان ممکن 

شناسایی شوند.
حسینی، توسعه فعالیت های تخصصی در حوزه دانش بنیان را یک 

سیاست قطعی در سراسر کشور دانست و یادآور شد: انتظار می رود 
تغییر رویکرد بانک نســبت به بخش دانش بنیان، ملموس، کارآمد 

و موثر باشد.
مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایــران تاکید کرد: حضورصندوق 
پژوهش شریف، تامین سرمایه تمدن، بانک مشترک ایران و ونزوئال 
و دیگر شرکت های زیرمجموعه درکنار بانک توسعه صادرات ایران، 
این بانک را به یک گروه مالی توسعه ای قدرتمند تبدیل کرده که می 
تواند خدمات بسیار خوبی را به شرکت های دانش بنیان ارائه کند.

حســینی با اشــاره به اهمیت معرفی شعبه تخصصی دانش بنیان به 

جامعه هدف، اظهار داشت: مشتریان دانش بنیان باید بدانند این شعبه 
آماده ارائه خدمات متنوع و تخصصی بوده و پاسخگوی نیاز آنهاست.
وی، برخورداری از روحیه برونگرایی را در مسیر تعامل با شرکت های 
دانش بنیان، یک نیاز اساســی برای همکاران بانکی دانســت و گفت: 
ماهیت دانش بنیان ها ایجاب می کند برای تعامل سازنده و حرفه ای 
با این دست مشتریان، ارتباط محکمی با ساختارهایی چون پردیس 
های علم و فناوری، دانشــگاه ها و معاونت علمی ریاســت جمهوری 

شکل بگیرد و این به معنای برونگرایی حرفه ای است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، تامین نیروی انسانی تخصصی 
و مسلط به حوزه دانش بنیان را برای ارائه خدمات ویژه به مشتریان 
این حوزه ، ضروری خواند و گفت: شرکت های دانش بنیان، ماهیت 
متفاوتــی بــا شــرکت های تجاری دارند و الزم اســت همه عوامل و 
امکانات مورد نیاز برای مشتریان دانش بنیان در شعبه فراهم شود.

حسینی با ذکر این مهم که آموزش یکی از نیازهای کلیدی همکاران 
برای ارائه خدمات تخصصی به مشتریان دانش بنیان است، خاطرنشان 
کرد: به منظور ارتقا دانش کارشناسان بانکی، تفاهم نامه ای با دانشکده 
تجارت دانشگاه تهران به امضا رسیده که طی آن همکاران می توانند 
بــا بهره گیری اســاتید مجرب و افراد کلیــدی فعال در حوزه دانش 
بنیان، آموزش های الزم را کســب و بســیاری از چالش ها و ابهامات 

این حوزه را رفع کنند.

خبر ویژه

فروش بیمه نامه از سوی شرکت بیمه »ما« در پنج ماهه منتهی به پایان مرداد ماه امسال با ۳۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، از ۱۲ هزار و ۷۳۰ 
میلیارد ریال عبور کرد.

بر اساس مستندات منتشر شده از سوی کدال، بیمه »ما« طی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه امسال، مبلغ ۱۲ هزار و ۷۳۴ میلیارد ریال حق بیمه در رشته های 
مختلف بیمه ای تولید کرده که این رقم نســبت به دوره مشــابه ســال گذشــته، ۳۶ درصد رشــد داشــته است. فروش بیمه »ما« در ۵ ماهه ابتدایی سال قبل، قریب 

به ۹۳۳۰ میلیارد ریال بود.
بر اساس مستندات سامانه جامع اطالع رسانی ناشران، طی پنج ماه گذشته، ۲۸ درصد از حق بیمه تولید شده در بیمه »ما« توسط بیمه های آتش سوزی محقق 
شده که معادل ۳۵۷۰ میلیارد ریال است. این در حالی است که حق بیمه تولید شده در این رشته بیمه ای، از رشدی در حدود ۵۰۰ میلیارد ریال نسبت به مدت 

مشابه سال قبل، برخوردار شده است.

طی عملکرد ۵ ماهه امسال محقق شد:

رشد ۳۶ درصدی فروش بیمه نامه در سبد بیمه »ما« 

اخبار

استانها

گهی فقدان سند مالکیت  آ
ســند مالکیــت شــش دانــگ پــالک ثبتــی 2594 فرعــی شــده از 93 اصلــی 
واقــع در شهرســتان دورود بنــام آقــای مهــدی حاجیونــد بــه شــماره ملــی 
شــده  یــاد  مالــک  کــه  اســت  گردیــده  تســلیم  و  صــادر   1920153349
حســب تقاضــای وارده بــه ایــن اداره و تســلیم یــک بــرگ استشــهاد محلــی 
گواهــی شــده دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 12 دورود اعــالم نمــوده که 
ســند صــادره در اثــر جابجائــی مفقــود شــده اســت لــذا بااســتناد مــاده 120 
آییــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت بدیــن وســیله آگهــی مــی شــود تــا هــر 
کــس بــه نحــوی از انحــاء مدعــی انجــام معاملــه و یــا وجــود ســند مالکیــت 
مزبــور نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ آگهــی بــه مــدت ده روز اعتــراض کتبــی 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان دورود اداره اعــالم 
نمایــد در صــورت عــدم مراجعــه و انقضــاء مــدت مزبــور نســبت بــه صــدور 

ســند مالکیــت المثنــی اقــدام الزم بــه عمــل خواهــد آمــد.
م الف ۲۸۷ 
مصطفی امان اله بهاروندی 
ک دورود رییس اداره ثبت اسناد و امال

بــه   )206 )پــژو  بــک  هــاج  پــژو  خــودروی  ســند 
شــماره  و  827ق93  پالک72ایــران  شــماره 
شاســی   شــماره  و   165A0091334 موتــور 
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گهی ابالغ اتهام  آ
نظــر بــه اینکــه پرونــده خانــم ســایه معتضــدی کیانــی کارمنــد مرکــز آموزشــی درمانــی ســینا 
تبریــز بــا اتهــام غیبــت غیــر موجــه در هیــات بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارکنــان 
ایــن دانشــگاه مطــرح مــی باشــد لــذا بنــا بــه تجویــز مــاده 73 آییــن دادرســی مدنــی بــه 
نامبــرده ابــالغ مــی گــردد کــه هرگونــه اعتــراض یــا مــدارک مســتند بــر رابطــه بــا پرونــده 
تخلفاتــی خــود دارنــد مــی تواننــد حداکثــر تــا یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه نشــانی تبریــز خیابــان 
دانشــگاه جنــب باشــگاه اســاتید و کارمنــدان ســاختمان شــماره 4 معاونــت درمــان طبقــه ســوم )هیــات 
بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی 

( تســلیم نماینــد در غیــر ایــن صــورت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد.  تبریــز
معاونت توسعه مدیریت و منابع 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

برای اولین بار در صنعت نفت و به سفارش شرکت نفت و گاز اروندان محقق شد؛ 

ح پایلوت سبك سازی نفت فوق سنگین  رونمایی از طر
خوزستان / گروه استان ها: طرح پایلوت سبک سازی نفت فوق سنگین 
به عنوان یکی از طرح های فناورانه پژوهشــگاه صنعت نفت به ســفارش 
شرکت نفت و گاز اروندان برای اولین بار در صنعت نفت کشور رونمایی 
شد.نشست مشترکی میان شرکت نفت و گاز اروندان و پژوهشگاه صنعت 
نفت با هدف رونمایی از طرح پایلوت ســبک ســازی نفت فوق سنگین با 
حضور مدیر عامل شــرکت نفت و گاز اروندان، رئیس پژوهشــگاه صنعت 
نفت و با حضور جمعی از مدیران و روسای شرکت نفت و گاز اروندان و 
این پژوهشگاه در سالن جلسات پژوهشگاه صنعت نفت در تهران برگزار 
شد.در این نشست مهندس عبداهلل عذاری اهوازی با اشاره به اینکه این 
شــرکت یکی از بزرگترین میادین مشــترک نفتی خاورمیانه را با کشور 
همسایه در اختیار دارد افزود: افزایش تولید و استخراج نفت از میدان های 
مشترک نفتی از مهمترین سیاست های حائز اهمیت وزارت نفت, شرکت 
ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز اروندان است. مدیرعامل شرکت نفت 
و گاز اروندان در ادامه اظهار داشت: باید با اتخاذ تصمیمات کارآمد و قابل 
اجرا و همچنین با توجه به تحریم های ظالمانه غرب علیه کشــورمان از 
ظرفیت و پتانســیل های موجود در داخل بیش از پیش اســتفاده کرده 
و بهینه ســازي هزینه های تولید و بهره برداري ســریع تر از میدان های 
نفتی مشــترک و ســایر میدان های حوزه غرب کارون از جمله اقداماتی 
اســت که مورد اهتمام ما در این شــرکت قرار دارد.وی تصریح کرد: بنده 
اعتقاد دارم پژوهشــگاه صنعت نفت و ســازمان ها و شــرکت های علی و 
دانش بنیان صنعت نفت نعمتی بزرگ و بال های توانمند شــرکت های 
نفتی هســتند و این مجموعه ها می توانند با بررســی دقیق پژوهش ها 
و به نتیجه رســاندن تحقیقات و با دســتیابی به نتایج مطلوب به افزایش 
تولیــد از میادیــن حوزه غــرب کارون کمک فراوانی در تولید ایده آل به 
شرکت نفت و گاز اروندان کنند. مهندس عذاری اهوازی با اشاره به اینکه 
افزایش اســتخراج نفت با کیفیت برای کشــور امری ضروری و مهم است 
افزود: برای حل مشــکل نفت دارای API باال از میدان نفتی آزادگان در 
ســال ۱۳۹۹ یک پروژه پژوهشــی سرمایه ای به مناقصه گذاشته شد و با 
انتخاب پژوهشگاه صنعت نفت، کار به این عزیزان سپرده شد. متاسفانه 

تا قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم امورات به ُکندی پیش می رفت 
و کمتر از ۳۰ درصد پیشــرفت کار داشــتیم، اما پس از روی کار آمدن 
دولت سیزدهم و با اتخاذ تصمیمات مهم و حمایتی ما در شرکت نفت و 
گاز اروندان کارهای پژوهشی این طرح شتاب بیشتری به خود گرفته تا 
اینکه در شــهریور ســال جاری تالش های شبانه روزی به نتیجه رسید و 
امروز با افتخار شاهد رونمایی از نمونه اولیه و آزمایشی در مقیاس کوچک 
خط تولید سبک سازی نفت فوق سنگین برای اولین بار در صنعت نفت 
توسط این شرکت با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت هستیم.مدیرعامل 
شرکت نفت و گاز اروندان در پایان گفت: امیدواریم با انتخاب یک سرمایه 
گذار خوب این طرح پژوهشی هر چه سریعتر منجر به ساخت و استفاده 
میدانی شود تا نقش کلیدی این پروژه مهم که سبک سازی نفت کشور 
را به همراه خواهد داشــت رقم بخورد و ما در شــرکت نفت و گاز اروندان 
در این خصوص حمایت همه جانبه خود را برای پیشــربد اهداف عالی 
نظام  که صرفه اقتصادی و تولید با کیفیت دارد اعالم می کنیم. همچنین 
مدیر پژوهشگاه صنعت نفت ضمن عرض خوش آمدگویی به مدیرعامل 
شــرکت نفــت و گاز ارونــدان و هیات همــراه، از حمایت های خوب این 
شــرکت تشــکر ویژه کرد و افزود:  رونمایی از پایلوت ســبک سازی نفت 
فوق سنگین و رسیدن به نتیجه مطلوب قطعا به یُمن حمایت های همه 
جانبــه ی مدیــر عامل و همکاران مهندس عذاری اهوازی طی چند ماه 
گذشــته بوده اســت.دکتر کالنتری اصل با اشاره به اینکه این پژوهشگاه 
دارای ســه پردیس باالدســت، پایین دست و محیط زیست است، اذعان 
داشت؛ کارهای پژوهشی و تحقیقاتی بسیار خوبی در این مدت صورت 
گرفته که این امر در توسعه ی فناوری های باالدست مشهود است و در 
آینده شــاهد موفقیت های بیشــتری خواهیم بود.وی در ادامه گفت: ما 
در پژوهشگاه نفت آمادگی داریم تا نیازهای فناورانه، پژوهشی و  احصار 
شده از میادین نفتی کل کشور و علی الخصوص شرکت نفت و گاز اروندان 
را با ظرفیت های موجود و با اســتفاده از نیروی انســانی ماهر، متخصص 
و متعهــد خــود کارهای بزرگ و ناممکن را انجام دهیم و موجب تحولی 

عظیم در بخش های مختلف کشور شویم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان خراسان رضوی خبر داد؛

ح »سبد فرهنگی خانواده« در استان خراسان رضوی  اجرای طر
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی خراســان رضوی گفت: تصویب سبد فرهنگی 
خانواده اتفاق خوبی ست که در شورای فرهنگ عمومی استان مصوب شد و در ایام 
هفته دولت پوستر آن رونمایی و طرح اجرا شد.محمد حسین زاده افزود : مهم ترین 
حسن سبد فرهنگی خانواده کمک به خانواده ها در حوزه فیلم، سینما، کتاب، تئاتر و 
رویدادهای فرهنگی بوده که با اعتماد کامل سراغ این محصوالت بروند و دسترسی 
این محصوالت در مرکز شهرستان ها نیز به مرور تسهیل خواهد شد. وی ارتقاء مصرف 
سبد فرهنگی خانواده ها را با نگاه تربیت محور و خانواده محور و همچنین توسعه 
صحیح  شــاخص های فرهنگی اســتان و بهره مندی عادالنه و یکسان خانواده ها از 
امکانات و ظرفیت ها و توانمدیهای مراکز، موسسات فرهنگی و هنری، سینمایی و 
قرآنی را از اهداف این طرح برشمرد. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
تصریح کرد: توجه به بیانیه گام دوم انقالب و ورود به دومین مرحله خودسازی ، جامعه 

پردازی، تمدن سازی و گفتمان سازی بر مبنای هویت ایرانی و اسالمی و ارزشهای 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس از رویکردهای مدنظر در این مصوبه است. وی ادامه 
داد : توجه به اقتصاد فرهنگ و تقویت صنایع خالق فرهنگی و فن آوری اطالعات و 
فضای مجازی، ایجاد هم افزایی های فرهنگی با سایر دستگاههای فرهنگی و بهبود 
رفتارهای فردی و اجتماعی نیز در این طرح مدنظر می باشد . حسین زاده توسعه و 
ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی را از دیگر اهداف طرح خواند و گفت: این طرح 
در کشور بی بدیل و ابداع آن در خراسان رضوی بوده است.الزم بذکر است اولین بسته 
سبد فرهنگی خانواده خراسان رضوی در چهار محورکتاب، نمایش، فیلم و نوشت 
افزار ایرانی - اسالمی برنامه ریزی شده است.فیلم هایی که در این سبد قرار گرفته 
است شامل: فیلم سینمایی بدون قرار قبلی، هناس، انیمیشن پسر دلفینی می باشد.

کتاب ها شــامل : نشــان حسن، همرزمان حسین و اعترافات غالمان است.نمایش 
های چشمهایش، دلبسته و رویای صادقه نیز در این سبد در نظر گرفته شده اند.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه استان مرکزی : 

سوخت رسانی در سطح استان مرکزی طبق روال معمول ادامه دارد
مرکزی / گروه اســتان ها: ســعید جمشیدی مدیر شرکت ملی پخش فراورده 
های نفتی منطقه استان مرکزی از برنامه ریزی های مدون برای سوخترسانی 
مطلوب در سطح استان مرکزی همزمان با حجم سفرهای تابستانی و اربعین 
خبر داد .سعید جمشیدی مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
اســتان مرکزی گفت : اســتان مرکزی یکی از اســتانهای پرتردد و محل عبور 
مســافران از جنوب و غرب و شــمال کشــور اســت که با برنامه ریزی های 
مدون وتالش کارکنان، ناوگان حمل و نقل و جایگاههای عرضه سوخت ارائه 
خدمت مانند گذشته ادامه دارد .این مقام مسئول افزود، موجودی انبار نفت 
سردار شهید رحیم آنجفی مطلوب و هیچ گونه کمبود سوخت در این استان 
وجود ندارد.وی تعداد جایگاههای عرضه ســوخت مایع اســتان را ۹۶ وتعداد 

جایگاههای عرضه ســوخت ســی ان جی را ۶۲باب ذکر کرد و ابراز امیدواری 
کرد مردم فهیم اســتان و مســافران تابســتانی و زوار اربعین با صبوری هر چه 
بیشتر وبا رعایت اصول ایمنی سوخت خود را دریافت کنند .جمشیدی فاصله 
بین جایگاههای اســتان را کم توصیف کرد و گفت: در طول شــبانه روز اگر به 
دالئــل نقــص فنی در برخی از تلمبه های یک جایگاه و یا تعویض چند دقیقه 
ای شیفت کاری ، و یا مشکل فنی در خودرو های حامل سوخت و یا دالیل غیر 
برنامه ریزی شــده دیگر قســمتی ازیک جایگاه در مدت کوتاهی تعطیل باشد 
این به منزله کمبود ســوخت و یا تعطیلی طوالنی آن جایگاه نبوده و مطمئنا 
جایگاه بعدی در همان مسیر دارای سوخت کافی بوده که امید است توانسته 
باشیم رضایت مردم و در نهایت رضایت حضرت حق را بدست آورده باشیم.
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برگزاری نخستین جلسه کمیسیون حقوقی ونظارت شورای شهر مشهد 
مشهد / سمیرا رحمتی

نخستین جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و آموزش شورای اسالمی 
شهرستان مشهد با حضور  اعضای شورای اسالمی شهرستان مشهد، 
مسوالن دادگستری و شورای حل اختالف و تعدادی از حقوق دانان 
اســتان برگزار شد.نایب رییس شورای اسالمی شهرستان مشهد در 
این جلســه گفت : این کمیســیون متشــکل از سه کارگروه شامل 
کارگروه حقوق، کارگروه نظارت و کارگروه آموزش تشــکیل شــده 
اســت و حوزه فعالیت آن شهرســتان مشهد خواهد بود.محمدعلی 
رمضانی با بیان این که بار سنگین مسایل حقوقی این شهرستان که 
دارای جمعیتی بالغ بر چهار میلیون نفر است بر دوش دادگستری و 
شعبه های حل اختالف است، ادامه داد: لذا این کمیسیون در راستای 
اطالع رسانی و آگاهی بخشی مردم از حقوق شهروندی خود همچنین 
آگاهی بخشی مسوالن و نیز کاهش مشکالت حقوقی این شهرستان 
تشکیل شده است.وی اظهار داشت: در طول ماه جلسات کارگروه ها 
تشکیل و موضوعات این حوزه بررسی و پیشنهادات و مطالب مربوطه 
در جلسه رسمی این کمیسیون حقوقی که به صورت ماهانه برگزار 
می شــود ارائه خواهد شــد.رمضانی با بیان اینکه خواسته ما اجرای 
قانون اســت با اشــاره به تبصره  ۳ ماده ۹۹ قانون  شــهرداری ها و 
دهیاری ها  اضافه کرد: در این قانون به صراحت بیان شــده که ۸۰ 
درصد درآمد حاصل از حریم شهرها باید صرف مناطق روستایی که 
در آن حریم واقع شــده اســت بشود که این امر در شهرستان مشهد 
اتفاق نمی افتد که رسیدگی به این امر یکی دیگر از اهداف تشکیل 

این کمیسون است.معاون امور مساجد و ادارات شورای حل اختالف 
اســتان خراســان رضوی به نمایندگی از معاون دادگستری استان 
خراســان رضوی نیز در این مراســم گفت: تا کنون در ۴۰ روســتای 
خراســان رضوی شــعب شورای حل اختالف فعال شده اند که فعال 
کردن این شــعب در روســتاهای باالی ۵۰ خانوار نیز در دستور کار 
قرار گرفته اســت.حجت االسالم ابوالحسن نبئی افزود: شورای حل 
اختالف هم صدقه جاریه و هم یک امر به معروف بزرگ اســت چرا 
که موضوع بحث ما اصالح و آشــتی دادن بین مومنان اســت که در 
اســالم هم بر این امر مهم بســیار تاکید شده است.وی ادامه داد: در 
شــوراهای حــل اختالف از بعد صدقه زبــان که همان صدقه جاریه 
است برای ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی استفاده می شود 
چرا که اگر صلح و آشتی ایجاد نشود ممکن است در برخی نقاط به 

ویژه در حاشیه شهر به کشت و کشتار و یا زندانی شدن افراد منجر 
شود که تا کنون در برخی از روستاها از این موارد به دلیل مشکالت 
حقوقی و عدم آگاهی از حقوق شــهروندی دیده شــده است.معاون 
امور مســاجد و ادارات شــورای حل اختالف استان خراسان رضوی 
اظهار داشــت: در این حوزه باید آموزش را جدی گرفت چرا که در 
یک نگاه، شوراهای حل اختالف با نوامیس مردم سرو کار دارند لذا 
شورهای حل اختالف باید توجیه شوند در اصالح مسائل و مشکالت 
خانوادگی که بســیاری از مردم به این دلیل به این شــوراها مراجعه 
می کنند در مسایل آموزشی و برگزاری جلسات توجه ویژه ای ابتدا 
برای تربیت خودمان مسوولین امر در شوراها برگزار شود و آموزش 
را از خود آغاز کرد و سپس برای شهروندان برگزار کرد.حجت االسالم 
نبئی با بیان اینکه کاربرد شوراهای حل اختالف یک حرکت ثمربخش 
اســت، در خصوص عملکرد پنج ماهه امســال این شوراها در استان 
اضافه کرد: تعداد ۱۱ هزار و ۵۵۳ پرونده به شعب همیاران صلح در 
مساجد و ادارات استان خراسان رضوی ارجاع داده شده است که از 
این تعداد ۶هزار و ۹۴۰ پرونده مختومه و سه هزار و ۵۳۹ پرونده به 
ســازش منجر شــده و ۴ هزار و ۶۱۳ پرونده هم در دست اقدام است.

شــایان ذکر اســت تدوین آیین نامه حقوق شــهروندی و روستایی 
شهرســتان مشهد، تبادل نظر نسبت به مشکالت حقوقی شوراهای 
اسالمی شهر و روستا و نیز بررسی نحوه افزایش نقش شوراهای حل 
اختالف در رفع مشــکالت، دستور کار نخستین کمیسیون حقوقی، 

نظارت و آموزش شورای اسالمی شهرستان مشهد بود.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 رویکردی جدید در گروه فوالد مبارکه 
رقم خورد؛

ح های دانش بنیان  اجرای طر
 معدنی و صنعتی 

در شرکت فوالد مبارکه
اصفهان / گروه استان ها: محمدیاسر طیب نیا در 
آیین افتتاح پروژه های شرکت معدنی و صنعتی 
فوالدســنگ مبارکه اظهارکرد: خوشــبختانه 
شــرکت فوالدســنگ مبارکه به عنوان یکی از 
شــرکت های زیرمجموعه فــوالد مبارکه پس 
از گذشــت حدود ۵ ســال به نقطه ای رســیده  
کــه دانــش بهره برداری از کوره هــای آهک با 
تکنولوژی هــای جدید و تعمیرات اساســی آن 
را بــدون حضور حتی یک کارشــناس خارجی 
در اختیار دارد، اقدامی که در گذشــته توســط 
کارشناســان خارجی انجام می شــد.وی با بیان 
این که تنها دو کوره آهک مشابه این کوره ها در 
جهان وجود دارد، افزود: اعتماد به نفس و پذیرش 
خطر در کنار دانش و تخصص بهره برداری از این 
کوره ها بسیار ارزشمند است؛ توسعه های زیادی 
ازجمله اســتخراج معدن، تجهیزات خردایش، 
دانه بنــدی و … در ایــن منطقه صورت گرفته 
و پروژه  های اخیر اشــتغال آفرینی قابل توجهی 
داشــته است.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با 
بیان این که امروز با افتخار اعالم می کنیم که به 
۱۰ها حوزه اکتشافی و معدنی ورود پیدا کرده ایم، 
خاطرنشــان کرد: شرکت فوالد مبارکه امروز از 
یک شرکت استخراج کننده مواد معدنی به یک 
مجموعه دانشــی رسیده  چراکه حوزه اکتشاف 
یک حوزه دانشــی اســت؛ اقدامــات خوبی در 
اقصی نقاط کشور با حمایت شرکت فوالدسنگ 
مبارکه در حال شــکل گیری و انجام اســت.وی 
با تأکید بر دانشــی بودن حوزه فراوری معادن 
گفــت: مأموریت بهره برداری و فراوری ســنگ 
آهن هماتیت گروه فوالد مبارکه برعهده شرکت 
فوالدســنگ مبارکه گذاشته شده به گونه ای که 
برای تولید ۱۰ میلیون تن فوالد، نیازمند معادن 
و ذخایر سنگ آهن هستیم.طیب نیا تصریح کرد: 
شــرکت های داخلی تأمین کننده سنگ آهن به 
ســمت فوالدســازی رفته اند و فوالد مبارکه در 
حــوزه ســنگ آهن، فعالیــت معدنی خود را به 
طور جدی شــروع کردیم و با توجه به عدم در 
دســترس بودن معادن بزرگ، مســیر دشواری 
در پیــش داریم.وی با اشــاره بــه وجود ذخایر 
ارزشــمند معــادن هماتیت در کشــور اذعان 
داشــت: این ذخایر عمدتاً مغفول مانده و اقدام 
جدی روی آن ها صورت نگرفته اســت اما امروز 
شاهد آغاز به کار ۲ معدن در شرکت فوالدسنگ 
مبارکه بودیم، گرچه معادن بزرگی نیســتند اما 
امیــدوارم با تجمیع ظرفیت های چنین معادنی 
بتوانیــم بــه میزان ۲۰ تــا ۳۰ درصد نیاز گروه 
فــوالد مبارکه را تأمین کنیــم و این مأموریت 
شــرکت های تابعه ماســت.مدیرعامل شرکت  
فــوالد مبارکــه تأکید کــرد: تولید محصوالت 
جدید همچون فّروسیلیس و فرومنگنز با رویکرد 
دانشی در شرکت فوالدسنگ مبارکه اقدام بسیار 
ارزشــمندی است و نیازمند کار جدی تر است؛ 
بهره برداری و انجام تعمیرات اساسی کوره های 
پخت آهــک از طریق تکنولوژی های جدید در 
این شــرکت نشان می دهد که رویکرد جدیدی 
اتخاذ شده، رویکرد اجرای طرح های دانش بنیان 
معدنی و صنعتی که راه نجاتی برای رفع کمبود 

مواد اولیه مورد نیاز گروه فوالد مبارکه است.

 مدیر کل بنیاد مسکن استان گلستان 
اظهار کرد: 

توزیع ۲ هزار تن سیمان رایگان 
جهت ساخت مسکن محرومان

گلستان / گروه استان ها: مدیرکل بنیاد مسکن استان 
گلستان با اشاره به ساخت ۱۲۰۰ واحد مسکونی ویژه 
محرومان در روســتاهای استان، از توزیع ۲۰۰۰ تن 
سیمان رایگان برای ساخت این واحدها با مشارکت 
بنیاد مستضعفان و کارخانه سیمان پیوند خبر داد. 
مهندس حسینی ابراز داشت: جهت ساخت مسکن 
برای محرومان و نیازمندان تفاهم نامه هایی فی مابین 
بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان منعقد گردیده که 
طبق این تفاهم نامه برای ساخت هر واحد مسکونی 
عالوه بر تسهیالت قرض الحسنه و کمک بالعوض 
نقــدی، ۱۰ تن ســیمان رایگان نیز توســط بنیاد 
مستضعفان تامین و توسط بنیاد مسکن توزیع می 
شود که در همین راستا تا کنون ۲۰۰۰ تن در بین 
واجدین شرایط این طرح توزیع گردیده و ان شاهلل به 
زودی سهمیه دوم این طرح به میزان ۱۵۰۰ تن توسط 
کارخانه سیمان پیوند گلستان تامین و توسط بنیاد 
توزیع خواهد شد. مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان 
اینکه در سالجاری ۷۰۰۰ واحد مسکونی روستایی در 
قالب طرح نهضت ملی مسکن در حال احداث است: 
از تالشها و همکاری دهیاران محترم به جهت صدور 
پروانه های ساختمانی، بانکهای عامل به جهت تسریع 
در عقد قراردادها و پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
بنیاد، کارخانه سیمان پیوند گلستان به جهت تامین 
سیمان مورد نیاز طرح های حمایتی و کلیه دستگاه 
های مرتبط برای تسهیل و همکاری در روند ساخت 

مسکن اقشار مختلف تقدیر و تشکر کردند.

ج: سرپرست شهرداری کر

 محدوده مصوب 
 تقسیمات کشوری 

ک عمل شهرداری های   مال
ج و فردیس است  کر

 البرز / اکبر حیدری 
 سرپرست شهرداری کرج به ضرورت تسریع در 
تعیین تکلیف انتزاع کامل شــهرداری فردیس 
از شــهرداری کرج اشاره و از آمادگی مدیریت 
شــهری کرج در راســتای اجــرای تعهدات 
قانونی خبر داد.پس از تشــکیل شهرســتان 
فردیس در ســال ۱۳۹۲ ســرانجام همزمان با 
آغاز بکار پنجمین دوره شــورای اسالمی شهر 
، محدوده شــهر فردیس با انتزاع از مناطق ۳ 
و ۱۰ شــهرداری کرج شــکل گرفت که به تبع 
آن می بایســت حدود قانونی شهرها مشخص 
می شــد .سرپرست شهرداری کرج  در جلسه 
اجرایی کردن مصوبات انتزاع کامل فردیس با 
اشاره به اینکه در ابتدای کار، مصوبات انشایی 
تقسیمات سیاسی با نقشه های پیوست مغایرت 
داشت، افزود: در این راستا جلسات کارشناسی 
با بهره مندی از نظرات صاحب نظران برگزار شد 
و در نهایت اصالحات الزم در خصوص تعیین 
محدوده و حریم شــهرها انجام که مورد قبول 
فرمانداری ها و شــهرداری های کرج و فردیس 
اســت. منوچهر غفــاری افــزود: یکپارچگی 
محالت و امکان ارائه خدمات بصورت همزمان 
به ساکنین از دستاوردهای جلسات کارشناسی 
بــود چــرا که در آینده، ســطوح متفاوت ارائه 
خدمات در مناطقی مثل ســرحدآباد شمالی 
و جنوبی با ۲ مدیریت شــهری مســتقل قطعاً 
موجب نارضایتی شــهروندان می شــود. وی با 
تقدیر از رهنمودهای کارشناسی استاندار البرز 
در تصمیم سازی و تصمیم گیریهای مدیریتی 
شــهرداریهای کرج و فردیس افزود: نگاه کالن 
مدیریتــی ، امکان بکارگیری بهتر از تجهیزات 
و امکانات ایســتگاه های آتش نشانی را فراهم 
ســاخت به نحوی که ارائه خدمات اطفا حریق 
و مهــار آتــش بدون درنظــر گرفتن محدوده 
جغرافیایی و حوزه خدماتی و صرفا بر اســاس 
نزدیکــی محل حادثه با پایگاه امداد رســان و 
تجهیزات موجود صورت می گیرد.سرپرســت 
شــهرداری کرج به شــرایط خاص حقوقی و  
مدیریتی در محدوده شهرک صنعتی سیمین 
دشت، اشاره و ادامه داد: ارائه خدمات بصورت 
اســتانی و فرااســتانی از فعالیت ها، خدمات و 
تولیدات کارخانجات ســیمین دشت موجب 
شــد تــا نگاه ویــژه ای به محدوده باشــد و با 
حساســیت بیشتری بررسی های کارشناسانه 
صــورت پذیرد که اســتمرار بهــره برداری و 
مدیریت مجتمع تعمیرگاهی اتوبوسرانی کرج 
از جمله موارد ضروری بود که می توان با برنامه 
ریزی صحیح خدمات شایانی را در سطح استان 
ارائه کرد.شــایان ذکر است استانداری البرز در 
راســتای تســریع در تعیین تکلیف و استقالل 
کامــل شــهرداری های کرج و فردیس نظارت 

می کند.

 با حضور مدیر کل پیشگیری از 
وقوع جرم قوه قضاییه؛ 

سامانه پنجره واحد مدیریت 
 زمین استان کردستان 

رونمایی شد
کردســتان / گروه اســتان ها: مراسم رونمایی 
از ســامانه پنجره واحد مدیریت زمین اســتان 
کردســتان روز شــنبه بــا حضــور مدیرکل 
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سنندج 
برگزار شــد.مدیرکل پیشــگیری از وقوع جرم 
قوه قضاییه در آیین رونمایی از این سامانه در 
سنندج اظهار داشت: قوه قصاییه در دوره تحول 
و تعالی به دنبال این است برنامه های پیشگیرانه 
موثر خود را تدوین و اجرا کند.حسین پورمند 
با بیان اینکه هدف اصلی دســتگاه قضا اجرای 
عدالت به بهترین شــیوه اســت، اظهار داشت: 
اگر سامانه پنجره واحد مدیریت زمین درست 
اجرا و اطالعات درستی در آن بارگذاری شود، 
درخواست ها و کار قانونی مردم در کوتاه ترین 
زمان انجام می شــود.وی افزود: سامانه پنجره 
واحد مدیریت زمین حاصل تالش و همکاری 
مشترک معاونت اجتماعی قوه قضاییه، وزارت 
ارتباطات و ســتاد هماهنگی مبارزه با مفاسد 
است و اجرای این سامانه، یک انتخاب نیست 
بلکــه الزام و نیــاز اجتماعی برای جلوگیری از 
بســیاری معضالت اســت.  وی به لزوم اجرای 
سامانه اعتبار سنجی اشخاص حقیقی و تالش 
برای انجام آن در سال جاری تاکید کرد و یادآور 
شــد: با اجرای این سامانه، دسترسی مردم به 
حقوق خود بیشتر شود، ضمن اینکه این سامانه 
مصوبه دولت اســت امــا تاکنون برخی نهادها 
برای اجرای آن به وظیفه خود عمل نکرده اند.
مدیرکل پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضاییه 
خواستار تالش و همکاری تمام دستگاه ها برای 
استفاده بهینه از سامانه مدیریت پنجره واحد 
مدیریت زمین شد.در ابتدای این جلسه رئیس 
کل دادگستری کردستان گفت: در سال ۱۴۰۰ 
و چند ماهه گذشــته از ســال جاری، یک هزار 
و ۱۴۴ هکتار از اراضی که توســط سودجویان 

تصرف شده بود، رفع تصرف شد.

استانها 6

مدیر راه و شهرسازی استان اردبیل:

آینده به بهره برداری می رسد –درام تا ۳ سال  کلور جاده 
اردبیل / گروه اســتان ها: مدیرکل راه و شهرســازی استان اردبیل از 
اجرای پروژه راه اصلی کلور - درام در دو قطعه خبر داد و گفت: جاده 
کلور–درام با تامین اعتبارات الزم از محل تهاتر نفت و اعتبارات ماده 
۵۶ تا سه سال آینده بهره برداری می شود.محبوب حیدری با تشریح 
آخرین وضعیت پروژه راه کلور درام در جنوب استان اردبیل گفت: 
اجرای این طرح در ۲ قطعه به پیمانکار واگذار شده و ۱۰هزار میلیارد 
ریــال اعتبــار از محل تهاتر نفــت و ماده ۵۶ به این پروژه اختصاص 
می یابد.وی با بیان اینکه در صورت تامین اعتبار این پروژه تا ســه 
سال آینده به بهره برداری می رسد، افزود: قطعه دو پروژه راه اصلی 
خلخال - کلور – درام توســط شــرکت جهاد نصر زنجان در حال 
اجراست و با توجه به دو ترانشه حجیم واقع شده در مسیر، عملیات 
خاکبرداری ، خاکریزی و ابنیه فنی تا پایان امسال تکمیل می شود 
و تالش می کنیم تا ســال آینده زمینه را برای اجرای زیرســازی و 
آماده ســازی بخشــی از راه برای آسفالت فراهم کنیم.مدیرکل راه و 
شهرســازی اســتان اردبیل با بیان اینکه عملیات اجرایی قطعه یک 
این پروژه نیز به طول ســه و نیم کیلومتر تملک اراضی شــده است، 
افزود: قطعه یک این پروژه توسط شرکت ترانشه پل راه در حال اجرا 
بوده و پیمانکار احداث کارگاه تولید بتن برای آغاز ابنیه فنی مسیر 
را در برنامه دارد.بر اساس این گزارش، محور کلور- درام در جنوب 

استان اردبیل فاصله مرکز استان تا مرکز کشور را ۹۰ کیلومتر کاهش 
می دهد که  بهره برداری از آن منجر به صرفه جویی قابل مالحظه 
ای از نظر وقت و ســوخت خواهد شــد. عالوه براین کلور درام تنها 
مسیر استان است که از گردنه های برف گیر عبور نخواهد کرد.وی 
همچنین درباره تکمیل بزرگراه پارس آباد - سربند - مشکین شهر 
اظهــار کــرد: برای اجرای این طرح به طــول ۶۰ کیلومتر ۱۰ هزار 
میلیارد ریال منابع مالی نیاز اســت.به گفته این مقام مســئول جاده 
پارس آباد - ســربند یکی از پرترددترین جاده های شــمال اســتان 

اســت که بهســازی آن باهدف کاهش تصادفات در دستور کار قرار 
گرفته اســت.وی افزود: ۱۱ کیلومتر عملیات آســفالت این مسیر به 
اتمام رسیده و تکمیل خط کشی، نصب عالئم و گاردریل این مسیر 
در دســتور کار راه و شهرســازی استان است و تالش می شود اعتبار 
موردنیاز این طرح تامین شود.مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل 
درباره عملیات اجرایی بزرگراه اردبیل - مشکین شهر افزود: اجرای 
این طرح از ســال های گذشــته سرعت گرفته و ۱۳ کیلومتر از این 
پروژه امســال به بهره برداری رســیده است.بر اساس این گزارش، 
اســتان اردبیل از نظر شــاخص بزرگراه جزو اســتان های محروم به 
شمار می رود به طوری که اردبیل جزو معدود استان هایی است که 
مرکز آن با مرکز کشــور از طریق بزرگراه ارتباط ندارد.در حالی که 
متوســط برخورداری اســتان ها از بزرگراه در کشور ۲۴ درصد است 
این رقم در اســتان اردبیل ۱۱ درصد اســت.از سال گذشته و بویژه 
بعد از ســفر رئیس جمهور به اســتان اردبیل با تزریق منابع مالی 
اجرای پروژه های بزرگراهی در استان شتاب گرفته است به طوری 
کــه چنــدی پیش و با حضور ســید صولت مرتضوی معاون اجرایی 
رئیس جمهور۵۲ کیلومتر بزگراه در اســتان به بهره برداری رســید 
و به گفته مدیران راه و شهرسازی استان امکان بهره برداری از ۵۰ 

کیلومتر دیگر تا پایان سال جاری وجود دارد.ایرنا 

هرمزگان / گروه اســتان ها: در مراســمی با حضور حسین رئیسی 
نماینده شــرق هرمزگان در مجلس شــورای اسالمی، رضا مدرس 
معاون عمرانی اســتاندار، مهرانی فرماندار جاســک و معاون بهره 
برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب هرمزگان طرح آبرسانی 
به غرب جاسک از مجتمع بهمدی تا سهران به بهره برداری رسید.

احمد شــاکری معاون بهره برداری و توســعه آب آبفا در این مراسم 
با بیان اینکه طرح آبرســانی در اســتان هرمزگان با هدف افزایش 
برخورداری مردم از آب پایدار به طور جدی در دســتور کار اســت، 
تصریح کرد، آبرســانی به روســتاهای جاسک نیز در این راستا اجرا 
و مــورد بهــره برداری قرار گرفت.بــه گفته وی، با اجرای این طرح 
۱۸ کیلومتر خط انتقال احداث و یک باب ایســتگاه پمپاژ اصالح 
و تجهیز شده است.معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت ابفا با 

اشــاره به وضعیت آب روســتاهای غرب جاسک بیان داشت: پیش 
از این نیاز آبی جمعیت ۲۷۰۰ نفری ۷ روســتای غرب جاســک از 
طریق چاه و آب شــیرین کن تامین می شــد که با بهره برداری از 
این خط، آب مورد نیاز روستاهای یاد شده از تصفیه خانه آب شهر 
جاسک تامین می شود.شاکری مبلغ هزینه شده این پروژه را ۳۵۰ 
میلیارد ریال عنوان و ابراز امیدواری کرد، با عملیاتی شــدن دیگر 
برنامه های ابفا میزان برخورداری روستاهای جاسک از آب پایدار 
افزایش یابد.همچنین در این مراسم حسین رئیسی نماینده مردم 
شرق هرمزگان در مجلس شورای با تقدیر از عملکرد آبفا در اجرای 
پروژه های عمرانی افزود: از زمان دولت سیزدهم پروژه های آبرسانی 
ســرعت خوبی گرفته که جا داره از عملکرد خوب مدیرعامل آب و 

فاضالب هرمزگان در این خصوص تشکر کنم.

با بهره برداری از خط انتقال آب غرب جاسک؛

کام اهالی غرب جاسک از آب پایدار سد جگین شیرین شد

خبر  ویژه

ج:  عضو شورای شهر کر

روند پیشرفت پروژه پارکرود به خوبی پیش نمی رود
البرز / فاطمه کیاحیرتی 

عضو شورای شهر کرج گفت: پاکرود یک پروژه چند میلیاردی نیست بلکه 
چند هزار میلیاردی است که با رویه ای که مدیریت شهری پیش گرفته 
نمی شود به آن امیدوار بود.علیرضا رحیمی در جلسه هم اندیشی و پیگیری 
پروژه پاکرود که با حضور حسین مهاجری و مجتبی حاج قاسمی از اعضای 
شورای شهر کرج و مسئوالن مربوطه برگزار شد، عنوان کرد: پروژه پاکرود 
حرکت خوبی ندارد و این غفلت در بازدیدی که اوخر مردادماه امسال انجام 
گرفت به خوبی مشخص بود. وی با بیان اینکه رونِد پیشرفت پروژه پاکرود 
به درستی طی نمی شود، اظهار داشت: پروژه پاکرود بسیار بی نظم و بدون 
نقشه در حال اجراست و به رغم جلسات متعددی که برگزار شده پیشرفت 
قابل توجه ای به چشم نمی خورد. این عضو شورا با انتقاد از  بی توجهی 
ســازمان ســیما منظر به این پروژه  گفت: پروژه پاکرود یک پروژه زیست 
محیطی با پیوســِت عمرانی اســت که می تواند به عنوان یک اثِر فاخر به 
نماد شهر کرج تبدیل شود. رحیمی عنوان کرد: پروژه پاکرود ضمن اثرات 
مهــم اجتماعــی، به لحاظ اقتصادی هم می تواند برای مجموعه مدیریت 
شهری مهم باشد. وی با اشاره به بی برنامه بودن مدیران در اجرای پروژه 

پاکرود گفت: زیاِن این بی توجهی و بی برنامگی قابل اندازه گیری نیست. 
پاکرود یک پروژه چند میلیاردی نیســت بلکه چند هزار میلیاردی اســت 
که با رویه ای که مدیریت شهری پیش گرفته نمی شود به آن امیدوار بود.

عضو شورای اسالمی شهر کرج ادامه داد: با غفلت سازمان سیما منظر و 
فضای سبز شهری پروژه پارکرود در حد اجرای یک سنگ فرش و نصِب 
چند نیمکت باقی خواهد ماند. رحیمی در ادامه با اشاره به دالیل ُکند شدن 
روند عمرانی پروژه خاطرنشــان کرد: از روز اول بارها تذکر دادیم که یک 

طرح منسجم و مصوب به همراه یک مشاور پروژه ی امین، قوی و آشنا به 
موضوعات مورد نیاز برای این پروژه انتخاب کنید اما مورد توجه دوستان قرار 
نگرفت. رحیمی اضافه کرد: عدم پرداخت به موقِع حق مشاورِ آب طرح، عدم 
تمرکز روی اجرای طرح، عدم مدیریت واحد در پروژه و افزایش چشمگیر 
قرارداِد طرح به دلیل تعلل مدیریت شهری در انعقاد قرارداد با پیمانکار از 
دیگر موضوعاتی است که به این پروژه آسیب می زند.عضو شورا در ادامه 
بر ضرورت انتخاب مدیر و مشــاور قوی تاکید کرد و گفت: پرداخت حق 
مشاور، الیحه افزایش اعتبار و اصالح بودجه و تملکات طرح پارکرود باید 
به فوریت پیگیری شــود.به گفته رحیمی؛ پروژه پاکرود به طول ۳ هزارو 
پانصد متر از آبگیر بیلقان تا پل حامی است که با احتساب دو طرف حاشیه 
ی رودخانه کرج در حدود ۷ کیلومتر است که فعال ۲ کیلومتر آن آزادسازی 
شــده است.عضو شورای اسالمی شهر کرج در بخش پایانی صحبت های 
خود گفت: باید از زحمات و پیگیری های حجت االسالم محسنی اژه ای 
رییس محترم قوه قضاییه، فاضلی هریکندی رییس کل محترم دادگستری 
استان البرز و مهدی عسگری نماینده محترم مردم کرج در مجلس شورای 

اسالمی برای آزادسازی حاشیه رودخانه کرج قدردانی کرد.
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یادداشت

کوچک زندگی مشترک را به بحران تبدیل نکنیم چالش های 

گذشت؛ شاه کلید حل مشکالت 
  سارا فهیم / روزگار

تحــول روابــط میان زن و شــوهر، در 
دهه های اخیر، قابل تردید نیست. برخی، 
تحوالت موجود را، از آن رو که به افزایش 
ناســازگاری ها و فزونی  طالق انجامیده 
اســت نگران کننــده ارزیابی می کنند و 
برخی آن را ناشــی از تغییراتی می دانند 
که در روند توسعه  اجتماعی و دستیابی 
به نقطــه  تعادل جدید، اجتناب ناپذیر و 
گاه مطلــوب می نمایــد. بهرحال وقتی 
ســخن از روابط زوجین به میان می آید، 
غالبــاً تصویری از تفاهم و ســازگاری و 
یا اختالف و ناســازگاری ارائه می گردد. 
اگر نقطه  آرمانی در روابط زناشــویی را 
رابطه ای بدانیم که نتیجه  آن از یک ســو 
آرامش روانی و احساس ارزشمندی و از 
ســوی دیگر کارآمدی هر یک از زوجین 
در کارکردهای مورد انتظار از آنان باشد، 
می توان این رابطه را فراتر از ســازگاری 
در نظر گرفت.از آنچه گفته شد می توان 
دریافــت کــه نقطه مطلوب، و به تبع آن 
دامنــه  بحــث از روابط زن و شــوهری، 
روابطی است که بتواند استعدادهای هر 
یک از زوجین را بارور نماید، درک متقابل، 
نشاط و شادکامی و تعادل روانی آنان را 
ارتقاء بخشد و کارکردهای هر یک از آنان 
را، از جمله در ارتباط با فرزندان، والدین، 
خانــواده یکدیگر و جامعه تقویت نماید.

باید توجه داشت که در بسیاری از مواقع 
طالق و شکاف ها به خاطر اشتباهات بعد 
از دعــوای زوجین اتفاق می افتد. تصور 
کنید که بین شــما و همسرتان دعوایی 
پیش آمده و حاال که گذشــته نمی دانید 
کــه چطور برخــورد کنید. از او عصبانی 
هستید و از یک طرف می دانید خودتان 
هم بی تقصیر نبوده اید. اگر اشتباهاتتان 
را بگویید و عذرخواهی کنید منت کشی 
حســاب می شود؟ یا ممکن است بعدا به 
ضرر خودتان تمام شــود؟ اگر مدتی با او 
قهــر کنید تا خودش قدم به جلو بگذارد 
و بفهمد اشتباه کرده چطور است؟ همه 
این ها فکرهایی اســت که بعد از دعوا به 

ذهن افراد می رســد. این در حالی است 
که مدارا و همچنین گذشت کردن یکی 
از راه هایی اســت که می تواند آرامش را 
به روابط بین فردی همسران هدیه دهد. 
اما عدم آگاهی زوجین از اصول برقراری 
یک رابطه ایمن، نحوه ابراز درخواست و 
یا انتقاد کردن باعث می شــود آرامش را 
از زندگی خود دور کرده و میزان گذشت 
در زندگی مشترک میان زوجین کاهش 
پیــدا کند. در واقع گذشــت به موقع از 
خطای همسر و بخشیدن او یک مهارت 
بین فردی مهم در مســائل زناشویی به 
حساب می آید که یادگیری این مهارت 
می تواند به شیرین تر کردن زندگی، به 

زن و شوهر کمک کند .

 مهم ترین عامل لجبازی 
در زندگی مشترک

لیــال خلجی، مشــاوره خانواده و زوج 
درمانگر، گفت: بر خالف تصور بسیاری 
از افراد، لجبازی در زندگی مشــترک 
فقط نشانه مخالفت، کارشکنی و انتقام 
نیســت، بلکه در بیشتر موارد لجبازی، 
ابــزاری بــرای جلــب توجــه و طلب 

نوازشگری اســت موضوعی که کمتر 
کســی به آن توجه می کند.وی تصریح 
کرد: لجبــازی یکــی از ویژگی هایی 
است که می تواند در برهه های مختلف 
زمانــی در هر فردی بــروز کند گاهی 
نــوع لجبازی چنان عمق پیدا می کند 
که فرد بزرگســال مانند کودکان عمل 
کــرده و منطق را از دســت می دهد و 
به نوعی کودک درونش فعال می شود.
خلجی ادامــه داد: لجبازی در زندگی 
مشــترک بازی روانی خطرناکی است، 
چرا که اگر در رابطه بین زن و شــوهر 
هیچکدام ســعی در برطرف کردن این 
مشکل نداشــته باشند زندگی را وارد 
تعــارض، مشــاجره و مقاومت در برابر 
منطق می کند و این در حالیســت که 
همین تنش ها باعث می شود تا فرزندان 
نیز دچار اختالل اضطراب شوند.وی با 
اشاره به تکنیک های مقابله با لجبازی 
در بین زوجین، افزود: یکی از راهکاری 
مقابله با این مشــکل این اســت که در 
هنــگام لجبازی یکی از طرفین، طرف 
دیگــر رویــه مــدارا را در پیش گیرد، 
همچنین اســتفاده نکــردن از کلمات 

منفی و کنایه نزدن می تواند راهگشــا 
باشــد.وی ابراز کرد: تالش برای ایجاد 
فضایــی آرام و دور از تنــش هــم یکی 
دیگر از راهکارهایی است که همسران 
بایــد در هنگام لجبازی طرف مقابل به 

آن توجه کنند.

بسیاری از اختالفات ناشی از نبود 
گذشت است

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده 
رئیس جمهور در سومین نشست شورای 
عالی صبر، گفت: در برنامه ششم توسعه 
قرار بود که میزان طالق ۲۰ درصد کاهش 
یابد اما متاسفانه طبق یک تحلیل آماری 
چهــار درصد و در یک تحلیل مقایســه 
ای با ازدواج، هشــت درصد میزان طالق 
افزایش یافته اســت.خزعلی با اشاره به 
نقــش خانــواده در ترویج فرهنگ صلح 
و ســازش و بخشــش و رضایت، اظهار 
داشــت: بخش عمده ای از افزایش طالق  
مربوط به نبود گذشــت و بخشش است.

وی با اشــاره به اجرای طرح مشــاوره در 
پنج اســتان که بیشــترین آمار طالق را 
دارد افــزود: امیدواریــم با این اقدام آمار 

طالق کاهش یابد. خزعلی خاطر نشــان 
کــرد: اگر رفتارهــای زوجین، والدین و 
فرزنــدان در خانواده اصالح شــود قطعا 
خانواده محل آرامش و ســکون خواهد 
شــد و از تنش ها و فشــار های اجتماعی 
کاســته می شــود و خانواده پیشگیری 
کننده آســیب اجتماعی خواهد شد.وی 
با بیان اینکه خانواده محوری در اولویت 
 های چهارگانه در دولت ســیزدهم قرار 
دارد، افزود: توجه و سرمایه گذاری برای 
خانــواده اقدام زیربنایی اســت.خزعلی 
تاکید کرد: در خانواده مســأله گذشت، 
ایثار و بخشــش بســیار مهم است و این 
درحالیســت که وقتــی تنش ها به اوج 
می رســد می خواهیم به افراد مشــاوره 
بدهیم که به نتیجه  مطلوب نمی رسیم.

ارائه خدمات مشاوره در چهار سال 
نخست زندگی زوجین 

معــاون رئیس جمهور با اشــاره به ارائه 
خدمات مشــاوره در چهار سال نخست 
زندگــی زوجیــن، افزود: قرار اســت با 
همــکاری نهادهای متولی در این زمینه 
هم افزایی داشــته باشیم.وی با تاکید بر 
ارائــه خدمات مشــاوره صحیح، گفت: 
گاهی برخی مشــاوران خود عامل طالق 
هســتند بنابراین مشاوران باید آموزش 
دیده و مجرب باشــند و تحت نظارت و 
ارزیابــی قرار گیرند و اقدامات و فعالیت 
های این مشــاوران رصد شــود.خزعلی 
گفــت: قرار اســت زوجیــن بعد از ثبت 
ازدواج همانگونه که به پزشــک مراجعه 
می کنند ماهانه از خدمات مشــاوره نیز 
بهره مند شوند تا قبل از اینکه مشکل به 
وجــود آید و تبدیــل به معضل و عاملی 
برای اختالف، سبک زندگی و نوع رفتار 
خود را اصالح کنند.معاون رئیس جمهور 
افزود: در این مشــاوره ها بر مهارت های 
تاب آوری، تحمل، گذشــت و بخشــش 
اقدامات موثری انجام شــود و این مهم 
بــا همکاری نهادهای متولی و مســئول 

انجام خواهد شد.

7جامعه
 تهرانی ها منتظر تندباد 

ک باشند و گرد و خا
مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی 
کشور گفت: از اواخر وقت امروز دوشنبه 
شــمالی شدن جریافت بر روی دریای 
خزر برای استان های گیالن، مازندران 
و اردبیــل بارش باران گاهی رعدوبرق، 
وزش باد و کاهش محسوس دما پیش 
بینی می شود، این شرایط روزهای سه 
شــنبه تا پنجشــنبه عالوه بر مناطق 
ذکرشــده برای شــمال اســتان های 
آذربایجان غربی و آذربایجان شــرقی 
نیز انتظار می رود.از امروز تا پنجشــنبه 
دمــای هوا در نــوار شــمالی به ویژه 
اســتان های اردبیل، گیالن و مازندران 
بیــن ۸ تا ۱۴ درجــه کاهش می یابد. 
همچنیــن طی امروز و ۲ روز آینده در 
برخی ســاعات در نوار شرقی کشور به 
ویژه منطقه زابل و روزهای سه شنبه و 
چهارشــنبه در نوار غربی کشور وزش 
باد شــدید و گردوخاک رخ خواهد داد.
همچنین بر اســاس اعــالم اداره کل 
هواشناســی اســتان تهران، وضعیت 
جوی این اســتان صاف تا کمی ابری و 
وزش باد شدید در نواحی جنوب و غرب 
با احتمال گرد و خاک همچنین افزایش 
برخــی آالینده های جــوی در نواحی 
پرتردد شــهری پیش بینی می شــود.
بر اســاس بررســی داده ها و نقشه های 
پیش یابی هواشناســی، وضعیت جوی 
اســتان تهران طی امــروز و چهار روز 
آینده آسمانی صاف، گاهی کمی ابری، 
در بعضی ســاعت ها همراه با وزش باد 
پیش بینــی می شــود. از عصر امروز تا 
پنجشنبه )۱۴ تا ۱۷ شهریور( در نواحی 
جنوبی و غربی اســتان گاهی وزش باد 
نســبتا شــدید با احتمال گردوخاک 
موقت مورد انتظار است.آسمان تهران 
امروز )۱۴ شــهریور( صاف و در بعضی 
ساعت ها وزش باد و طی  سه شنبه ) ۱۵ 
شــهریور( صاف و در بعضی ســاعت ها 
وزش بــاد و در اواخــر وقت کمی ابری 

پیش بینی می شود.

آغاز ثبت سفارش اینترنتی 
نوشت افزار ایرانی 

مدیــر عامــل کانون پــرورش فکری 
کــودکان و نوجوانــان جزئیات اجرای 
طرح ملی عرضه مســتقیم نوشت افزار 
ایرانی را تشریح و از فراهم شدن امکان 
ثبت ســفارش محصوالت نوشت افزار 
ایرانی در سایت دیجی کانون از طریق 
نشــانی digikanoon.ir خبرداد گفت: 
هموطنان می توانند از هرکجای کشور، 
ثبت سفارش انجام دهند. تا ۲۵ شهریور 
مهلت برای ثبت نام تعیین شــده است 
و حوزه بازرگانی کانون این سفارشــات 
را تا اول مهرماه به دست مخاطبان می 
رســاند. حامد عالمتی ادامه داد: تالش 
مــی کنیم محصوالتی که بعد از ۲۵ ام 
ثبت می شود را تا نیمه مهر به دستشان 
برسانیم. ۳۰ قلم کاال در سه بسته آماده 
شــده که دو بســته مربوط به ابتدایی 
و یک بســته مربوط به دوره متوســطه 
است و تا ۵۰۰ هزار بسته آماده تحویل 
داریم. وی با بیان اینکه ســامانه تقریبا 
شــش ماه اســت که راه اندازی شده، 
اشکاالتش درآمده و از چند روز گذشته 
دارد عملیاتی می شود، گفت: کار ثبت 
ســفارش را رسما شــروع کردیم و در 
همین زمان میزان ثبت سفارش خوبی 
انجام شــده و قرار است سامانه دائمی 
باشــد که در فواصل زمانی معین فعال 
و ثبت سفارش انجام می شود و بسته به 
دست مخاطبان خواهد رسید.عالمتی 
درباره قیمت های مشــخص شده برای 
بسته ها، گفت: به دنبال سود نیستیم. ما 
واسطی برای رساندن محصول به دست 
مصرف کننده هســتیم و نگاه فرهنگی 
داریم.وی با اشاره به اینکه پویشی تحت 
عنوان »همه حاضر« با کمک چند نهاد 
از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد 
مستضعفان و... به راه افتاده است گفت: 
تقریبا یک میلیون بســته نوشت افزار 
ایرانی برای دانش آموزان کم برخوردار 
در سراسر کشور ارسال می شود و تا قبل 
از شروع سال تحصیلی به دست دانش 
آموزان نیازمند خواهد رسید. در قالب 
این طرح،  یک درگاه حمایتی از امروز 
در سایت دیجی کانون فعال می شود و 
مردم در کنار خرید بسته برای فرزندان 
خود می توانند بســته اهدایی سفارش 
دهند تا به دســت دانش آموز نیازمند 

برسانیم. 

اعالم نحوه صدور کارت ملی 
ج از کشور هوشمند ایرانیان خار

درگاه خدمــات الکترونیک ســازمان ثبت 
احوال کشــور با حضور وزیر کشور رونمایی 
شد  رئیس سازمان ثبت احوال کشور در این 
مراسم، گفت: در ابتدای آغاز به کار معوقاتی 
در حوزه کارت ملی داشــتیم به شــکلی که 
دو ســال و نیم این موضوع به تعویق افتاده 
بود. لذا با هماهنگی سراســر کشــور تالش 
شــد در این راستا گام موثری برداشته شود 
و خوشــبختانه امروز با توان داخلی کشــور 
بیش از پنج میلیون کارت ملی تحویل داده 
شــده و تا ســه ماه آینده مابقی کارت ها نیز 
به شهروندان تحویل داده خواهد شد.هاشم 
کارگر ادامه داد: کارت ملی هوشمند ایرانیان 
خارج از کشور با همکاری وزارت امور خارجه 
پیگیری شد و در ابتدای سال جاری با فراهم 
شــدن زیرســاخت ها این امر محقق شد. به 
شکلی که در نمایندگی هایی که وزارت امور 
خارجه معرفی می کند درخواست هموطنان 
دریافت و پس از آن کارت برای آنها ارســال 
و فعال ســازی آن انجام می شــود. این اقدام 
در ســه نمایندگی کوآالالمپور، فرانکفورت 
و وین به صورت پایلوت انجام شــد و ســایر 
نمایندگی هایی که معرفی شــوند این اقدام 
انجام خواهد شد.به گفته کارگر، اقدام دیگر 
در سازمان ثبت احوال برون سپاری هاست. 
مواردی که در صف الکترونیک شــدن قرار 
دارند نیاز اســت که دسترســی مردم به این 
خدمات بیشــتر شــود که برون سپاری در 
این حوزه انجام خواهد شــد. وی تاکید کرد: 
بحث شناسایی فاقدین شناسنامه نیز در این 
مدت انجام شد و شناسه ویژه برای این افراد 
طراحی شده و به آنها تخفیف داده می شود. 
استانداری ها با دستور وزیر کشور به این امر 
وارد خواهند شــد و این شناســه به سرعت 
در اختیــار افراد قــرار می گیرد. در حقیقت 
در ثبت احوال به دنبال این هســتیم که در 
حیطه ماموریت ها و نیازهای جامعه خدمات 
را در قالب سامانه ها به مردم ارائه دهیم و به 
این ترتیب بسیاری استعالم ها که غیر ضرور 

هستند حذف شوند .

جلوگیری از ادامه سفر زائران 
 فاقد مدارک 

به سمت مرزهای اربعین
رئیس پلیس پیشــگیری فراجا با اشــاره به 
آمادگی پلیس برای خدمت به زائران اربعین 
حســینی )ع(، پلیس پیشــگیری را از جمله 
پلیس های پیشــگام فراجا در ارائه خدمات 
بــه زوار عنوان کرد و افــزود: با تعامل انجام 
شــده و پیگیری های الزم ۱۳۱ زائرســرا و 
توقفگاه موقت برای اســکان ضروری زائران 
در اســتان های ایالم، کرمانشاه، خوزستان 
و اســتان  های پشــتیبان به همراه الزامات 
ضروری خدماتی، رفاهی و امنیتی مورد نیاز 
دلدادگان حســینی پیش بینی شده است.
ســردار مهدی معصوم بیگــی تصریح کرد: 
مدیریــت و کنتــرل جمعیت و جلوگیری از 
ادامه مسیر زائران فاقد مدارک مجاز به سمت 
مرزها از جمله وظایف اصلی این پلیس است 
که ماموران انتظامی مســتقر در محورهای 
تعیین شــده ضمن تکریــم زوار گرامی این 
موضوع را با جدیت به اجرا خواهند گذاشت.
وی با اشاره به ضرورت نظارت بر روند اجرای 
ماموریت اربعین حســینی، خدمات رسانی 
مطلــوب و لزوم ارزیابی عملکرد کارکنان در 
این ماموریت حســاس، گفت: در راســتای 
صیانت از کارکنــان، تکریم زائران، برطرف 
کردن نقاط ضعف احتمالی، ارتقاء توانمندی 
نیروهای انتظامی و تالش برای رعایت حقوق 
شــهروندی، تیم های بازرسی و فرماندهان 
قــرارگاه تاکتیکــی مســتقر در محورهای 
مواصالتــی در این خصوص فعالیت خواهند 

کرد.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

نانواها ماسک نمی زنند
میــزان رعایت پروتکل های بهداشــتی در 
کشــور در هفتــه منتهی به ۱۲ شــهریور 
۱۴۰۱، )۲ تا ۱۲ شهریور( به بالغ بر ۳۱.۱۸ 
درصد رســیده است.میانگین میزان رعایت 
بهداشــت فردی در اماکــن عمومی در بازه 
زمانی ۲ تا ۹ شهریور ۱۴۰۱، بالغ بر ۴۰.۲۶ 
درصد بوده است.همچنین میانگین رعایت 
بهداشــت فردی در اماکن عمومی کشــور 
از ۲۶ مــرداد تــا ۹ شــهریور ۱۴۰۱، بالغ بر 
۴۰.۲۶ درصــد بوده اســت که فرودگاه ها با 
۹۵ درصد بیشــترین میزان رعایت و مراکز 
ورزشــی با ۴۰.۷۰ درصــد کمترین میزان 
رعایت را در این شــاخص داشته اند.شکایت 
از عرضه مواد غذایی فاســد در اصناف تهیه 
و توزیــع مواد غذایــی، در صدر جدول قرار 
گرفته، بیشــترین مکان مورد گزارش برای 
ثبت شــکایات بهداشتی مربوط به نانوایی ها 
بوده که با موضوع عدم رعایت بهداشت دست 
و عدم اســتفاده از ماســک توسط کارکنان 

گزارش شده است.

خبر ویژه

سخنگوی فراجا با اشاره به افزایش میزان سرقت های خرد، گفت: هزینه نگهداری 
سارقان ماهانه به طور میانگین حدود ۱۰ میلیون تومان است و این در حالیست 
که می توان با نصف این مبلغ اقدامات موثری پیشگیرانه انجام داد.سردار مهدی 
حاجیان افزود: فرماندهی انتظامی ســاختاری را برای صلح و ســازش و میانجی 
گری تعریف کرده است.وی افزود: اکنون ۱۰۳۳ کالنتری مجهز به دایره مشاوره 
و مددکاری اســت و این کارشناســان تحصیالت روانشناســی و علوم اجتماعی 
دارند و ســعی بر این اســت که مراجعه کنندگان را به سمت سازش و صلح سوق 
دهند.حاجیان افزود: در ســال ۱۴۰۰، تعداد ۷۸۶ هزار و ۹۴۵ فقره پرونده به 

دایره مشــاوره و مددکاری ارجاع شــده که نســبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ 
درصد افزایش یافته و از این میزان ۷۱ درصد از پرونده ها به مصالحه می انجامد.

عالوه بر دایره مشاوره و مددکاری اکنون ۵۴ مرکز مشاوره نیز فعال است که با 
نگاه روانشــناختی با همکاری بیش از ۲۵۰۰ روانشــناس موضوعات و اختالفات 
را حل و فصل می کنند.وی به ضرورت ترویج صلح و سازش اشاره کرد و افزود: 
در جرایم مختلف از جمله ســرقت به عنوان یک آســیب اجتماعی، اگر کانون 
های ســرقت، افراد آســیب زا و آســیب پذیر را بشناســیم در کنترل آسیب می 

توانیم موفق عمل کنیم.

هزینه نگهداری سارقان چقدر است؟

اینفوگرافی 

جزییات بیمه 
دانشجویی 

چگونه است؟
بیمه دانشجویی در ردیف 

بیمه صاحبان حرف و 
مشاغل آزاد محسوب 

می شود؛ بنابراین 
دانشجویان از مزایای 

مندرج در قانون تأمین 
اجتماعی برخوردار 

می شوند.به همین منظور 
دانشجویان کافی است 

به سایت سازمان تأمین 
اجتماعی مراجعه و با 

آپلود مدارک مورد نیاز، 
روند ثبت نام خود را 

تکمیل کنند.
منبع: ایمنا

کشور  آنفلوانزا در   زمان شیوع 
چه زمانی  فرا می رسد؟

مدیر گروه تحقیقات بالینی انستیتو پاستور، با عنوان این مطلب که پاییز، زمستان 
و اوایل بهار زمان شــروع آنفلوانزا اســت، گفت: بیشترین ماه های شیوع آنفلوانزا، 
آذر، دی و بهمن است.آمیتیس رمضانی با اشاره به اینکه از اواخر شهریور و اوایل 
مهر موارد ابتالء به آنفلوانزا مشاهده می شود، در پاسخ به این سوال که چه افرادی 
ضرورت دارد واکســن آنفلوانزا تزریق کنند، افزود: افراد مســن باالی ۶۵ ســال, 
خانم های باردار و افراد دارای بیماری های زمینه ای الزم است در خصوص تزریق 
واکسن آنفلوانزا اقدام کنند.رمضانی در پاسخ به این سوال که ویروس آنفلوانزا با 
ویروس سرماخوردگی چه تفاوتی دارد، گفت: این ویروس جزو آدنو ویروس ها و 
رینو ویروس ها )عامالن سرماخوردگی( نیست، بلکه شامل آنفلوانزایA,B و C است 
که بیشترین مشکل انسان با گروه های A و B آنفلوانزا است.وی در خصوص تفاوت 
آنفلوانزا و سرماخوردگی، افزود: آنفلوانزا شدید تر، جدیدتر و مهم تر از ویروس های 
سرماخوردگی است. این بیماری بسیار پر سر و صداست و با تب و سردرد شدید 
بروز می کند و تدریجاً بعد از یک هفته تخفیف پیدا می کند.وی گفت: افرادی که 
به بیماری های زمینه ای مانند بیماری های قلبی، ریوی، کلیوی، کبدی دیابت و 
بیماری های نقص سیستم ایمنی مبتال هستند، به تزریق ساالنه واکسن آنفلوانزا 
اهتمام ورزند. همچنین با توجه به اینکه شکل جدی بیماری آنفلوانزا در مادران 
باردار دیده می شود این گروه حتماً نیاز به تزریق واکسن آنفلوانزا دارند.در بیماران 
مبتال به سرطان نیز ضرورت تزریق واکسن آنفلوانزا وجود دارد.وی در مورد تزریق 
واکســن آنفلوانزا برای کودکان نیز گفت: تا ۶ ماه اول زندگی کودک، آنتی بادی 
از طریق مادر تأمین شــده اســت و بعد از ۶ ماه کودکان مســتعد ابتالء به آنفلوانزا 
هســتند و نیازمند تزریق واکســن آنفلوانزا خواهند بود.وی، بهترین زمان تزریق 
واکسن آنفلوانزا را از اواخر شهریور تا آبان دانست و افزود: دو هفته پس از تزریق 
واکسن، ایمنی قابل قبول در بدن ایجاد خواهد شد، واکسن آنفلوانزا ۶ الی ۸ ماه 

ایمنی نسبت به بیماری آنفلوانزا در بدن ایجاد می کند.
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آبشار زیراه؛ معجزه ای در دل 
نخلستان های دشتستان

شهرستان دشتســتان از قدیمی  ترین شهرستان  های 
ایران م ی باشد. دشتستان از قدیمی  ترین مناطق ایران 
است که جغرافی دانان از آن به نام دستقان یاد کرده  اند 
و آن را جز نواحی گرمسیرات فارس ذکر کرده  اند. مردم 
این منطقه از لرهای استان بوشهر هستند و به زبان لری 
جنوبی صحبت می کنند البته زبانی که آن ها صحبت 
می کنند به گویش بختیاری نیز شبیه است. خرما مهم 
 ترین محصول کشاورزی این منطقه بوده و نقش مهمی 

در اقتصاد این شهرستان و استان و کشور دارد.
چشمه زیراه در شــمال روســتای زیراه در مرکز شهر 
باستانی توز واقع شده و چشم  اندازی بسیار زیبا و مناظر 
طبیعی باصفا دارد این چشمه در گذشته نه چندان دور 
حمام عمومی روستاهای مجاور آن بوده است. آب این 
چشمه جاری شده و در سال های گذشته موجب رویش 
انواع و اقسام گیاهان و پیدایش فضای سبز خیره کننده 
در اطراف خود شده اســت. این محل چنان زیبا است 
که بسیاری از مردم محلی و گردشگران برای گذرندان 
یک روز شاد همراه با خانواده آن را انتخاب می کنند و 
به برپایی پیکنیک می پردازند به خصوص در ایام عید و 
روزهای تعطیل این جا پر از افرادی می شود که در حال 
تفریح کردن هستند.آبشاری بســیار زیبا در کنار این 
روستا از عبور آب چشمه به وجود آمده است که عالوه بر 
زیبایی ذاتی این آبشار، فضای سرسبز و چشم  انداز بسیار 
زیبای دشت پایین دست این آبشار دارای زیبایی های 
بسیار زیادی است. عالوه بر آب چشمه یک رشته قنات 
قدیمی در این مکان وجود دارد که از به هم پیوستن آن 
ها آبشار زیراه پدید آمده است. دره زیبایی که رود از کنار 
آن جاری است و آبشار زیراه در آن سرریز می شود توسط 

همین آب ها شکل گرفته است.
آبشــار زیرراه با ارتفاع ۲ متــر در ۳۰ کیلومتری غرب 
برازجان و در مســیر برازجان به سعد آباد قرار دارد. آب 
این آبشار که در نزدیکی روســتای زیر راه واقع است از 
یک مجموعه قنات تامین می شــود. فضای سرسبز و 
چشم انداز زیبای دشت  نزدیک این آبشار گردشگران 

زیادی را به آن جذب می کند.
علت نام گذاری

به علت قرار گرفتن آبشار زیرراه در زیر راه این نام را برای 
آن انتخاب کردند. اما صاحب فارسنامه ناصری در معرفی 
زیراه می نویسد: ضابط و کالنتر آن پدر بر پدر »عالی جاه 
علی محمد خان زیراهی« است . در تذکره مجمع الفصحا 
و کتاب دایره المعارف اســالمی آمده است: تاج الدین 
زیراهی ملقب به تاج فارسی، از شاعران قرن هفتم هجری 
قمری و از مردم زیراه دشتستان فارس بود که در دهلی 
زندگی می کرد. او دبیری سلطان شمس  الدین دهلوی 
را عهده  دار بود. البته قرار گرفتن آبشار در شمال روستای 
زیرراه نیز دلیلی بر نامگذاری این آبشار به نام زیرراه است. 
الزم به ذکر است با توجه به اینکه این آبشار در زیر زمین 
است و به صورت چشمه وار از زمین آب بیرون می آید به 

چشمه زیرراه نیز شهره است.
گفته می شود که در زمان های دور غاری که چشمه راه 
از آن بیرون می آید به عنوان محلی برای استحمام مردم 
منطقه استفاده می شده است. چرا که اطراف آن سراسر 
پوشیده است و کســی نمی تواند از جایی داخل آن را 
ببیند. روستای زیرراه بر روی بلندی بر روی شهر قدیمی 

توز که به دوران ساسانی بر می گردد بنا شده است.
در حاشیه غرب روستای زیرراه دره ای عظیم از فرسایش 
آب رودخانه حله بوجود آمــده و منظره زیبایی را خلق 
کرده است. در کنار این دره بناهایی از سنگ الشه دیده 
می شود. این بناها آســیاب های دوران ساسانیان بوده 
اند اما متاســفانه در حال حاضر هیچ گونه اقدامی برای 
نگهداری و مرمت آن ها انجام نمی شود. برخی معتقد 
هســتند اولین کارخانه ابریشم ایران و همچنین اولین 

ضرابخانه سکه در این محل احداث شده است.
آب گرم خانیک

آب گرم خانیک در فاصله ۳۰ کیلومتری برازجان و در 
مسیر برازجان-دالکی قرار دارد. دمای آب این چشمه 
که در یک کیلومتری روســتای خانیک واقع است، ۲۱ 
درجه سانتیگراد است و باور بر این است که دارای خواص 

درمانی برای مشکالت پوستی است.
آبشار فاریاب

آبشــار فاریاب با ارتفاع ۸ متر در فاصله ۲۵ کیلومتری 
شهرستان برازجان و در مسیر برازجان به تنگ ارم قرار 
دارد. ارتفاع نسبتا بلند فاراب بسیار دیدنی و جالب است. 
آب بسیار خنکی دارد و درختان نخل زیبا و دیدنی ای در 

اطراف ابشار قرار گرفته است.
پارک جنگلی سرکره

پارک جنگلی ســرکره در فاصله ۸ کیلومتری جنوب 
شهرســتان برازجان قرار دارد. این پارک جنگلی ۱۰۰ 
هکتاری دارای پوشش گیاهی متشکل از درختان آکاسیا، 
کهور، گل های زینتی، درختچه اشــک، آکالیپتوس و 
گز اســت. این مجموعه تفریحی دارای امکاناتی نظیر 
نمازخانه، زمین های ورزشی، آالچیق، سکوهای سیمانی 

برای اسکان و شهربازی بزرگساالن و کودکان است.

گردشگری

 تحقیق و تفحص 
از مافیای پشمک!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
مــا باالخره نفهمیدیــم کجای کار ما در آموزش و 
پرورش ایراد داشت که نسل جدید این قدر متوقع 
و زیاده خواه شده اند! رتبه بندی فرهنگیان را دیر 
اجــرا کردیم؟! حقوق مکفــی به معلم ها ندادیم؟! 
تنبیه بدنی را نباید در مدارس ممنوع می کردیم؟! 
باور بفرمائید اگر به جای خط کش فلزی و شیلنگ 
گاز، اجــازه مــی دادیم معلمان ما با کمربند دانش 
آموزان خاطی را هاشوری کنند و مداد الی انگش 
شــان بشــکنند امروز دیگر زبان شان اینقدر دراز 
نبود که از مسئوالن پاکدست ورزش مملکت انتقاد 
کنند. البد از خودتان می پرسید چه شده است که 
کل نظام آموزشــی را با همه مخلفاتش زیر ســوال 
برده ایم. جان به لبتان نکنم. قهرمان سوم کشتی 
نوجوانان دنیا که در پارک پشمک فروشی می کند، 
از مسئوالن انتقاد کرده و دوباره رسانه ها هم طبق 
معمــول دادار دودور راه انداختــه اند! اصل خبر به 

روایت جراید ... 
بــه گزارش تابناک ورزشــی؛ پیــام احمدی که به 
تازگی مدال برنز مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی 
نوجوانان جهان را گرفته اســت، می گوید در پارک 
پشــمک می فروشد تا بتواند هزینه کرایه رفتن به 

اردوی تیم ملی را بپردازد. 
محمد مالی فعال رسانه ای در حساب توییتر خود 
نوشت: نخبه ایذه ای می گوید همان گونه که سخت 

تمرین می کنم، سختی زندگی هم می کشم.
 پیام می گوید وقتی همراه علی احمدی وفا قهرمان 
جهان از ایذه، از رقابت های کشــتی نوجوانان آسیا 
در قرقیزســتان برگشتیم فکر می کردیم مسئوالن 
تماس می گیرند و برای بازگشت  از تهران به اهواز 
بلیــت هواپیمــا می گیرند اما تمــاس نگرفتند و با 
اتوبوس برگشــتیم. او می گوید سالن محل تمرین 

شان کولر هم ندارد.
مالحظــه فرمودیــد کار تا کجــا از خرک در رفته 
اســت؟! پســر جان تو هنوز غوره نشده می خواهی 
مویز شــوی؟! یک نگاهی به جایگاه سعید عبدولی 
قهرمان جهان و نفر سوم المپیک بینداز، بعد انتقاد 
کن. شــهرداری اندیمشک یک دکه ۶ متری میوه 
فروشــی بــه این بنده خــدا داده اند و هر روز منت 
می گذارند که اگر بخاطر تو نبود این دکه را جمع 

می کردیم!
ای کاش فدراســیون های ورزشی هم از آموزش و 
پرورش الگو بگیرند و همانطور که در کنکور امسال 
اکثــر نفرات برتر کنکــور از مدارس غیر انتفاعی و 
خاص برگزیده شــدند، در ورزش هم این شــیوه و 
رویکرد اتخاذ شــود تا مافیای پشــمک با نفوذ در 
فدراسیون کشــتی، ورزشکار به مسابقات جهانی 
اعزام نکند! در ضمن مجلس و دولت به اندازه کافی 
درگیــر تحقیــق و تفحص از بانک ها و کارخانجات 
هستند و فرصتی برای تحقیق و تفحص در خصوص 

مافیای پشمک نیست! 
شــما دوســت عزیز هم به فکر تحریم پشــمک و 
نخوردن آن هم نباشید چرا که با نخریدن لبنیات 
و کاهش مصرف فراورده های شــیری در کشــور، 
صادرات لبنیات به کشــورهای خارج زیاد شــد و 

خوش به حال مافیای لبنیات شد!
راســتی کســی از مــارک نخ دنــدان کیروش و 
دســتیارانش که در تعهد فدراســیون فوتبال بود 

اطالع دارد؟!

لودگی هوا به زنان بیش از مردان آسیب می رساند آ
نتایج یک مطالعه جدید و کوچک ادعا می کند که تنفس دود ناشــی از اگزوز گازوئیل ممکن اســت برای زنان 

بیشتر از مردان مضر باشد.
 »همشکار ماهادواپا«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه مانیتوبا کانادا، گفت: »ما از قبل می دانیم که تفاوت های 

جنسیتی در بیماری های ریوی مانند آسم و عفونت های تنفسی وجود دارد.«
وی گفت: »تحقیقات قبلی ما نشان داد که تنفس اگزوز گازوئیل باعث ایجاد التهاب در ریه ها می شود و بر نحوه 
برخورد بدن با عفونت های تنفســی تأثیر می گذارد. در این مطالعه، ما به دنبال هر گونه تأثیر در خون و تفاوت 
آنها در زنان و مردان بودیم.« برای بررسی این موضوع، محققان پنج زن و پنج مرد را انتخاب کردند که همگی 
غیرسیگاری و سالم بودند. سپس از آنها خواسته شد که چهار ساعت را به تنفس هوای فیلتر شده و چهار ساعت 

دیگر را به تنفس هوای حاوی دود گازوئیل اختصاص دهند.
آنها این کار را سه بار با فاصله چهار هفته با غلظت های مختلف ذرات ریز )PM۲.۵( انجام دادند. غلظت ها ۲۰، ۵۰ 

و ۱۵۰ میکروگرم بر متر مکعب بود. پس از هر تجربه تنفس، داوطلبان ۲۴ ساعت بعد نمونه خون اهدا کردند.
محققان پالسمای خون داوطلبان را بررسی کردند. با استفاده از فناوری به نام کروماتوگرافی مایع-طیف سنجی 
جرمــی، محققــان به دنبال تغییراتی در ســطوح پروتئین هــای مختلف به دنبال قرار گرفتن در معرض گازوئیل 

بودند. آنها سپس تغییرات را در مردان و زنان مقایسه کردند.
ایــن تیــم ســطوح ۹۰ پروتئینــی را پیدا کردند که بین داوطلبان زن و مــرد پس از قرار گرفتن در معرض اگزوز 

گازوئیل به طور مشخص متفاوت بود و تغییرات بیشتری در زنان مشاهده شد.
برخی از این پروتئین های متفاوت در التهاب، ترمیم آسیب، لخته شدن، بیماری قلبی و سیستم ایمنی نقش دارند.

»نیلوفر موکرجی«، محقق دیگر دانشــگاه مانیتوبا، گفت: »اینها یافته های اولیه هســتند، اما نشــان می دهند که 
قرار گرفتن در معرض اگزوز گازوئیل اثرات متفاوتی در بدن زنان نسبت به مردان دارد و این می تواند نشان دهد 

که آلودگی هوا برای زنان خطرناک تر از مردان است«.

دریچه علم

نقدی بر اولین فیلم یوسف حاتمی کیا؛

»شب طالیی« در خانه مادربزرگه!
مهدی قنبر، عضــو انجمن منتقدان و نویســندگان 
ســینمای ایران درباره اولین فیلم یوسف حاتمی کیا 

اینگونه نوشت؛
فیلم سینمایی »شــب طالیی« نخستین ساخته بلند 
»یوســف حاتمی کیا« اســت. او در این فیلم ســراغ 
ســوژه ای اجتماعی می رود که در »تک لوکیشــن« 
می گذرد. این انتخاب از سوی حاتمی کیا و با توجه به 
سابقه پدرش در ساخت فیلم های  انتقادی و سیاسی 
مانند آژانس شیشــه ای و ارتفاع پســت و نیز سهل و 
ممتنع بودن ســاخت فیلم های تک لوکیشن دو پیام 
مهم را در اولین برخورد به مخاطب می دهد؛ یک اینکه 
فیلم ساز، شخصیت و تفکری مستقل از پدر دارد و دو، 
توانایی پرداختن به داستانی تک لوکیشنی را نیز دارد؛ 
اما نتوانسته به هیچ یک از این دو هدفش برسد و به آن 

جامه عمل بپوشاند!
ساخت فیلم های تک لوکیشــن همان طور که عنوان 
شد سهل و ممتنع است؛ زیرا ســازندگان، دو رویکرد 
را در ســاخت آن ها در پیش می گیرند نخســتین که 
مهم ترین آن اســت کم کردن هزینه ها، حذف عوامل 
مزاحم خارجی و تسلط سازنده بر بازی ها و عوامل فیلم 
است. در ورطه دوم نیز به رخ کشیدن توانایی سازنده 
در مدیریت و ایجاد تنوع میزان سن، در فضایی بسته 
و تکراری به همراه ریتم مناسب اســت تا مخاطب را 

خسته نکند.
بی شک به دلیل آنکه »شب طالیی« فیلم اول سازنده 
بود و هزینــه آن را نیز ابراهیم حاتمــی کیا مدیریت 
می کرده مورد اول یعنی کاهش هزینه ها، می توانست 

امری طبیعی باشد و الجرم هم محقق شده است.
 در بخــش دوم امــا باید با شــک تردید بــه نمایش 
قابلیت های فیلم ســاز جوان نگریست؛ زیرا کارگردان 
انبوهی از شــخصیت ها را در داستان به حال خود رها 
می کنــد. او کاراکتر هایی بدون کارکــرد را در فضای 
خانه مادربزرگه گرد هم می آورد و نه تنها تکلیفشــان 
در خالل و پایان قصه مشخص نمی کند بلکه درنهایت 
مخاطب را نیز با بالتکلیفی بدون آنکه چیزی از داستان 
دستش را گرفته باشد با یک پایان بسیار بد و ضعیف 

از سالن سینما به بیرون مشــایعت می کند.درام فیلم 
بسیار ملتهب و بدون چفت وبست است. شخصیت هایی 
که وارد داستان می شوند اگرچه ِسمت و نصبشان گفته 
می شود اما هویتشان مشــخص نیست شناسنامه ای 
ندارنــد و چرایی حضــور معلوم نیســت. آن ها فقط 
وارد می شــوند تا موضوع گم شدن شمش های طال را 
پیچیده تر و ذهن مخاطب را مغشــوش کنند. گاهی 
خدمتکار خانه و گاهی دیگران مانند رسول، مهربان، 
هانیه، بهرام، نســرین، محمد، فرامرز، مریم، علی و... 
وارد داســتان می شــوند. با نگاهی اجمالی می توان 
فهمید آن ها فقط اســامی و شــخصیت هایی هستند 
که هیــچ کارایی ندارند و با ورودشــان قصه را مطول 
می کنند؛ و هیــچ کارایی ندارد. قصه هــای فرعی نیز 
سرنوشتشــان از قصه اصلی غم انگیزتر است. ماجرای 
عشق مثلثی قصه که اشاراتی به آن می شود و درنهایت 
ســرانجامی ندارد. بقیه قصه های فرعــی نیز همین 
سرنوشت را پی می گیرند و در نوع خودشان وضعیتی 
عجیب وغریب دارند. اگر قرار است از دل داستان های 
فرعی چیزی دست مخاطب را نگیرد چرا باید مطرح 
شــود. علت ورود این همه شــخصیت بی اثر در قصه، 
ضعف در داستان اصلی است که به قدر کافی نمی تواند 
مخاطب را روی صندلی ســینما نگــه دارد پس باید 

نویسنده دست به دامن داستان فرعی شود اما داستان 
فرعی باید در خدمت داســتان اصلی باشــد نه اینکه 
خودش باری بر دوش آن شود. اتفاقی که در داستان 
شــب طالیی افتاده؛ و همه این ها از ســر استیصال 
سازنده در چفت وبســت فیلمی رها و بی سروته است. 
ورود شــخصیت کارآگاه نیز تیر خالص را به این قصه 
چندپاره می زند و آن را به یک کمدی مضحک تبدیل 

می کند و آش پسر حاتمی کیا را شورتر می کند.
وجود لوکیشن محدود همواره یک شائبه مشخصی را 
در ذهن مخاطب ایجاد می کند. چرا در یک خانه؟ چرا 
اتفاق باید در خانه مادربزرگه بیفتد؟ چرا شمش طال 
و دالر و انواع ارزهای دیگر نه؟ چرا قرار است به زودی 
خانه مادربزرگه خراب شود؟ وقتی قرار است این چراها 
پاسخ داده شود شائبه ها، بیشتر و بیشتر می شود؛ و با 
گفتن قصد ساخت فیلمی انتقادی و اعتراضی نداشتم 
مخاطب اقناع نمی شود. اگر این سخن را فردی بگوید 
که با سینمای پدرش که سرشار از نشانه، المان و نقد و 
کنایه است بزرگ شده وزندگی کرده قطعاً باورپذیری 

آن به مراتب دشوارتر می شود.
اگر با  نشانه شناسی سینمای ابراهیم حاتمی کیا فیلم 
»شب طالیی« یوسف حاتمی کیا را بررسی کنیم به چه 
نتایجی خواهیم رسید؟ جدای از المان های رایج ابراهیم 

حاتمی کیا »خانه« یا در این فیلم »خانه مادربزرگه« 
به شکل تک لوکیشن شخصیتی مهم به خود می گیرد. 
همواره در ســینما، زمانــی که اتفاقــات منحصراً در 
یک خانه رخ دهد آن محل یک نشــانه است باید آن را 
به نزدیک ترین المان یعنی وطن دید. مام وطن چیزی 
است که بسیار به شــخصیت خانه مادربزرگه یوسف 
حاتمی کیا نزدیک است. مادربزرگ فردی پیر و بیمار 
است که اعضای خانواده برای اینکه او متوجه کم و کیف 
اتفاقات خانه اش نشوند سعی می کنند تا سمعکش را که 
گوش شنوای اوست را برداشته تا از اتفاقات و اختالفات 
اعضای خانواده اش مطلع نشود. اعضای خانواده هر یک 
سهمی از شمش های گم شــده را دارند و به خاطر آن 
یکدیگر را متهم به دزدی کرده و به جان هم افتاده اند. 
خانه نیز در شُرف تخریب و صاحب خانه هم به تخریب 
آن رضایت داده اســت و هزینه ساخت مجدد آن هم با 
همین شمش طال و سرمایه و اندوخته اعضای خانواده 
)سرمایه ملی( باید انجام گیرد؛ اما درنهایت موجه ترین، 
مثبت ترین و قابل اعتمادترین فرد خانه اســت شمش 
طال را دور از چشــم بقیه در گلدانی جا ساز کرده و از 
خانه خارج می کند؛ اما چرا تأکید سازنده بر شمش طال 
اســت و هیچ وجه رایج دیگری را مطرح نمی کند؟ این 
امر آن قدر برای سازنده مهم است و بر آن تأکید دارد که 
نام فیلم را بر مبنای آن انتخاب می کند. این شخصیت 
موجه در عالم واقع کیست که شــمش طال را از خانه 
خارج می کند؟ آیا او به برهه خاصی از زمان اشاره دارد 
یا موضوع المکان و الزمان اســت؟ با همه این احوال 
زمانی که کارگردان این گونه همه نشانه ها را کنار هم 
می چیند، نمی تواند ادعا کند که تنها یک فیلم ملودرام 
ساخته و حرفی سیاسی در پس این نشانه ها نهان نکرده 
است.فیلم شب طالیی با همه این ادعاها، ملودرام بودن، 
شخصیت پردازی، انتخاب تک لوکیشن و ساختار فیلم 
و نشانه شناسی هایی که در دل آن نهفته است بازهم اثر 
خوب و قابل دفاعی حتی برای نخســتین ساخته یک 
فیلم ساز جوان نیست. بیشتر فیلم تلویزیونی و یا فیلمی 
کوتاه است که تنها موضوع آن کش پیداکرده و در قالب 

یک فیلم بلند سینمایی ساخته شده است.

پرده نقره ای 

عکس روز 

 تردد زائران اربعین حسینی از مرز شلمچه/ منبع:  مهر

شفقِت خود، شیوه ای اثبات شده 
برای مهربان بودن با خود

اولین گام در مسیر خودمراقبتی مهربان بودن با خودمان 
است، چراکه بدون حس شفقت نمی توانیم آن طور که باید 
و شاید به خودمان کمک کنیم. بنابراین یادگرفتن مهربانی 
با خود اهمیت زیادی دارد. کریستین نف در این کتاب به 
ما راه و روش مهربان بودن با خودمان را یاد می دهد. او به 
ما یادآور می شــود که چرا شــفقت به خود اهمیت دارد و 
چه تأثیری بر شخصیت و تصمیمات ما می گذارد. اگر فکر 
می کنید با خودتان خیلی مهربان نیستید، این کتاب به شما 
کمک می کند که راه و رسم مهربانی با خودتان را به خوبی 
یاد بگیرید. شفقت خود. تحقیقات دکتر کریستین نف و 
سایر روان شناسان پیشگام این حوزه نشان می دهد افرادی 
که نسبت به شکست ها و نقص های خود دلسوزی و شفقت 
دارند، بهزیستی و رفاه بیشتری را نسبت به افرادی که به طور 
مکرر خودشــان را قضاوت می کنند تجربه می کنند. این 
کتاب قویاً اثبات می کند که چرا شفقت خود و حمایت و 
مراقبت از خودمان به همان شکلی که معموالً نسبت به یکی 
از دوستانمان داریم تا این اندازه حائز اهمیت است . دکتر 
نف به عنوان برجســته ترین متخصص و کارشناس حوزه 
شــفقت خود، با استفاده از پژوهش های تجربی منسجم، 
داستان های شخصی، تمرین های کاربردی و طنز، توضیح 
می دهد که چگونه ما می توانیم الگوهای هیجانی و عاطفی 
مخربمان را طوری ترمیم کنیم که بتوانیم سالم تر، شادتر 

و کارامدتر باشیم.

کتابکده

طنز


