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چرا مبنای آماری دفاع از افزایش 
سن بازنشستگان غلط است؟

  مازیار گیالنی نژاد )فعال حقوق بازنشستگان( 
در ماه هــای اخیــر که بازنشســتگان پس از ماه ها 
تالش نهایتا به حقوق قانونی خود باتوجه به مصوبه 
شــورای عالی کار رسیدند، از سوی برخی مقامات 
مانند مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشوری و 
سرپرســت وزارت کار، تعــاون و رفاه اجتماعی بر 
اصالح ســن بازنشستگی به دلیل افزایش سن امید 

به زندگی در میان شاغلین تاکید شده است. 
اینکه در کشــور ما ســن امید به زندگی به نزدیک 
۷۵ ســال رسیده اســت مایه خوشحالی است، اما 
این نرخ بیشــتر متعلق به چه کســانی اســت؟ آیا 
ایــن میــزان از امید به زندگی به طور جداگانه برای 
کارگران بازنشســته نیز اندازه گیری شده و شامل 

آن ها نیز می شود؟ 
اگر زحمتکشــان یک جامعه را با یک آمارســنجی 
درست در این خصوص مورد مطالعه قرار بدهیم و 
همه فاکتورهای زندگی را برای آنان در نظر بگیریم، 
بی تردید عدد بدست آمده درباره نرخ امید به زندگی 

متوسط ۷۵ یا ۷۴ سال نخواهد بود. 
در این آمار ارائه شده همه مردم در نظر گرفته شدند 
و از فقیر و ثروتمند درون جامعه آماری اعالم شده 
قرار دارند؛ در حالی که افزایش ســن بازنشســتگی 
بیشتر به زحمتکشان جامعه )بازنشستگان سازمان 
تامین اجتماعی( مربوط است، لذا از یک آمار عمومی 
نبایــد یک نتیجه خاص گرفت! برای اینکه امید به 
زندگی در میان گروه های زحمتکش و کارگر جامعه 
مورد توجه قرار دهیم، باید یک آمارگیری مخصوص 
همین طبقه اجتماعی گرفته شــود و این موارد نیز 

باید در نظر گرفته شود: 
۱-آیــا حوادث شــغلی که روزانــه ۱۰ نفر را به کام 
خود می گیرد، در آمار کلی لحاظ شده است؟ اکثر 
کارگرانی که طعمه ســودورزی کارفرمایان شده و 
به دلیل عدم ایجاد شــرایط ایمنی کار جان خود را 
در حوادث شــغلی از دســت می دهند، کمتر از ۴۰ 
ســال دارند. در ذوب آهن ۹۰ درصد کارگران قبل 
از رســیدن به ۶۵ سالگی فوت می کنند. در صنایع 
خودروســازی افســردگی ناشی از شدت کار بیداد 
کــرده و باعث مرگ زودهنگام برخی کارگران قبل 
از ۷۰ ســالگی می شــود. امروز در خودروسازی ها 
باالتریــن آمار بیماری موضــوع بیماری های قبلی 

و سکته است. 
۲- کارگرانی که قرارداد موقت، پیمانی، سفید امضا 
دارند هیچ گاه نمی توانند در ســن ۶۰ ســالگی ۳۰ 
سال پرداخت بیمه داشته باشند، چراکه یا برایشان 
لیست بیمه توسط آن دسته کارفرمایان که مختلف 
هستند، رد نمی شود و یا اینکه به دلیل فواصل زیاد 
بین کاریابی و بیکاری های مستمر، اصال نمی توانند 
در ۶۰ سالگی با ۳۰ سال کار بازنشسته شوند. این 
تازه در صورتی است که تا زمان بازنشستگی، مرگ 

به سراغ شان نیامده باشد. 
نشــانه صحت ایــن مدعا، آمار حقوقــی اکثریت 
مســتمری بگیران ســازمان تامین اجتماعی است 

که حداقل بگیر هستند. 
به اعتبار مطالب فوق الذکر، برای تعیین ســن امید 
به زندگی باید از زحمتکشان آماری جداگانه گرفت 
و بــرای ســهولت می توان بــه بایگانی ذوب آهن و 
خودروسازان بزرگ دولتی مراجعه کرد تا مشخص 
شود کارگران آن ها عمدتا در چه سنی از دنیا رفتند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

گر با همین دست فرمان  ا
جلو برویم ، چاره ای جزء 

واردات بنزین نداریم
     عضو کمیســیون انرژی مجلس گفت: 
گــر بــا همیــن دســت فرمــان پیــش رویــم  ا
پیشــی  تولیــد  از  بنزیــن  مصــرف  میــزان 
خواهد گرفت و آنگاه چاره ای جز واردات 

  || صفحه  صفحه 44  بنزین نداریم...

در صورت توافق، روسیه ممکن است برگ برنده تحریم گاز به اروپا را از دست بدهد

کرات و انتخابات کنگره  گر مذا اما و ا
گر توافق هسته ای ایران، رسما تایید شود، نشان از یک پیشرفت چشمگیر برای امنیت     ا
ملی ایاالت متحده آمریکا و ثبات در خاورمیانه دارد. آمریکا می تواند به جای آنکه با نزدیکتر 
شدن ایران به یک بمب هسته ای درگیر باشد، برنامه هسته ای ایران را دست کم برای دو 

کنش ایران در گسترش  سال آینده در یک محدوده نگه دارد. تجربه خروج ترامپ از توافق و وا
برنامه هســته ای نشــان داد که برای آمریکا، بودن یک توافق بهتر از نبودن آن اســت اما با 

  || صفحه  صفحه 22  اوضاع کنونی، چندان اطمینانی به بقای این توافق نیست...
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  سخنگوی وزارت خارجه 
کنش به بیانیه اعراب علیه ایران: در وا

 جزایر سه گانه ایرانی
جزء الینفک و ابدی 

ک ایران است خا
      ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفــت: 
جزایــر ســه گانــه ایرانــی ابوموســی، تنــب 
بــزرگ و تنــب کوچک جــزء الینفک و ابدی 

ک ایران است...   || صفحه  صفحه 22  خا

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

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

کرمان کز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی  گذاری امور امحا زباله های عفونی، تیز و برنده مرا مناقصه وا
گزار کرماندستگاه مناقصه  شماره مناقصه: 84/11/7/1401دانشگاه علوم پزشکی 

موضوع مناقصه
گذاری امور امحا زباله های عفونی، تیز  مناقصه وا
کز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی  و برنده مرا

کرمان

153/824/607/931 ریالبرآورد یکساله )ریال(

دریافت اسناد: الف(سامانه تدارکات الکترونیکی 
www.setadiran.ir دولت

    http://iets .mporg.ir   ب( پایگاه ملی مناقصات
)صرفًا جهت مشاهده(

7/691/230/397 ریالتضمین شرکت در مناقصه )ریال(

ج فراخوان لغایت ساعت 14:30روز دریافت اسناد از تاریخ در
خ 1401/06/27 یکشنبه مور

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در 
خ 1401/07/10سامانه ستاد ایران تا ساعت 14:30 روز یکشنبه  مور

گشایی پیشنهادها خ 1401/07/11باز از ساعت 11:00 روز دوشنبه مور

خ 1401/06/30 در محل مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه برگزار خواهد شد. ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت 09:00 روز چهارشنبه  مور

کرمان - ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست کت الف ) تضمین شرکت در مناقصه(:  محل تسلیم فقط پا
گهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.( آ ج  )هزینه در

گهی 1378636 شناسه ا

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 ۱۱8۱9۱۱8۱9- بندرعباس- بندرعباس

www.roozgarpress.ir

پایگاه خبری

 نوبت دوم

گهی مناقصـــه ) ارزیابی کیفی( گهی مناقصـــه ) ارزیابی کیفی(آ آ

کد فراخوان در سامانه ستاد   کد فراخوان در سامانه ستاد   ۲00۱09۲409000097۲00۱09۲409000097

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی  

مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی
موضــوع مناقصــه: خدمــات بهــره بــرداری ، وصــول مطالبــات ،گازبانی،خدمــات عمومــی ،تعویــض کنتــور و رفــع 

نشــتی درســطح منطقــه ده  گازرســانی مشــهد
شرایط اولیه متقاضیان:

الف- دارابودن پایه در رشته تاسیسات و تجهیزات  از سازمان برنامه و بودجه
ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار از نظر ریالی و تعداد 

ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره کارو امور اجتماعی
د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی

زیابــی کیفــی : از ســایت مذکــور از ســاعت 08:00 مــورخ 1401/06/19 تــا مــورخ  دریافــت کاربرگهــای اســتعالم ار
1401/06/23 اعــالم شــده در ســامانه ســتاد

زیابــی کیفــی بــه همــراه مســتندات مربوطــه مطابــق مندرجــات آن : تامــورخ  ی اســناد اســتعالم ار بارگــذار
1401/07/09 اعــالم شــده در ســامانه ســتاد

ــأت  ــماره 123402/ت50659هـــ  هی ــة ش ــق مصوب ــاع کار : مطاب ــد ارج ــرکت در فرآین ــن ش ــغ تضمی ــوع و مبل ن
ــه هــای بعــدی آن مــی باشــد. ــران و اصالحی ــرم وزی محت

تبصــره: مطابــق آییــن نامــه اجرایــی قانــون حمایــت از شــرکتها و موسســات دانــش بنیــان و اصالحــات بعــدی 
آن، شــرکتها و موسســات دانــش بنیــان دارای صالحیــت مــورد نیــاز، شــامل تخفیــف 50 درصــدی در مبلــغ ســپرده 

تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار مــی باشــند.
یــادآورد مــی گــردد کلیــه مراحــل مناقصــه از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد( بــه آدرس 

www.setadiran.ir انجــام خواهد شــد.
رعایــت قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی کشــور و حمایــت از کاالی ایرانــی الزامــی اســت 
ــران  ــامانه توانی ــدرج در س ــای من ــدی ه ــت توانمن ــده در فهرس ــت ش ــی ثب ــرکتهای ایران ــات و ش ــا موسس و صرف

مجــاز مــی باشــد. 
ــوده و در  ــکان پذیرب ــایت WWW.nigc-khrz.ir  ام ــی، در س ــن آگه ــن  ای ــه مت ــی ب ــت دسترس ــر اس ــایان ذک ش

ــا تلفــن: 37072212-051 تمــاس بگیریــد. ــاز بــه کســب اطالعــات بیشــتر ب صــورت  نی

 نوبت اول

گهی 1377098 شناسه ا

گهی مناقصه عمومی  گهی مناقصه عمومی آ آ
شماره شماره 3333//۱40۱۱40۱/ع/ع

  کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

دارد   نظــر  در  عــام(  )ســهامی  گهــر  گل  صنعتــی  و  معدنــی  شــرکت 
طریــق  از  را   1401-1402 ســال  در  خــود  دارائیهــا ی  و  امــوال  بیمــه 
شــرایط  واجــد  گــر  بیمــه  شــرکت  بــه  عمومــی  مناقصــه  برگــزاری 
لــذا کلیــه متقاضیــان مــی تواننــد  )شــعب مرکــزی( واگــذار نمایــد. 
 جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه وبســایت ایــن شــرکت بــه نشــانی

WWW.GEG.IR   مراجعــه و اســناد مذکــور را از بخــش مناقصــه و 
مزایــده دانلــود نماینــد. آخریــن مهلــت تحویــل پــاکات ســاعت 14 روز 

شنبه مــــورخ 1401/07/02 در محــــل دفترکمیسیون معـــامالت مجتمع 
و یــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران مــی باشــد. بازدیــد از محــل اجــرای 
موضــوع مناقصــه روز دوشــنبه مــورخ 1401/06/21 مقرر شــده اســت. 
ضمنــًا فرمــت ضمانــت نامــه هــای مــورد تهیــه مــی بایســت عینــأ مطابــق 
ــی و  ــرکت معدن ــد. ش ــه باش ــناد مناقص ــده در اس ــه ش ــت ارائ ــا فرم ب
صنعتــی گل گهــر در قبــول یــا رد هــر یــک از پیشــنهادات بــدون نیــاز بــه 

ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار می باشــد. 

 شکایت یونان از ترکیه به سازمان ملل
اتحادیه اروپا و ناتو

یونان از ترکیه به ســازمان ملل، ناتو، اتحادیه 
اروپا و کشورهای عضو آن شکایت کرده و آورده 
است که آنکارا به دنبال تغییر وضعیت موجود 

در منطقه است.
پس از آنکه وزارت خارجه ترکیه در یادداشتهای 
جداگانه به ســازمان ملل، ناتو، اتحادیه اروپا و 
کشورهای عضو این اتحادیه، درباره سیاستهای 
یونان علیه ترکیه و پیشــنهادات ترکیه در این 
خصــوص توضیحاتــی ارائــه داد، یونــان نیز 
یادداشــتهای شکایتی را برای همین نهادها و 
کشــورها ارســال کرد. در یادداشت یونان، به 
تهدیــدات اردوغــان علیه یونان و تحقیر مردم 
این کشــور اشاره شده است و تهدیدات روشن 
رئیــس جمهــور ترکیه را مورد تاکید قرار داده 
است. همچنین ذکر شده که آتن مسئول تنش 
بین دو کشــور نبوده و آنکارا در این خصوص 

مسئول است.
آتن یادآور شده که ترکیه در سالهای اخیر یک 
پروپاگاندای وســیع علیه یونان به راه انداخته 

و این کشــور به دنبال تغییر شــرایط موجود و 
زیر ســوال بردن معاهدات بین المللی است که 
امنیت و ثبات بین المللی را به خطر می اندازد. 
اظهــارات اردوغان بیشــتر به فضای دو قطبی 
دامن می زند. در یادداشت چند روز پیش ترکیه 
به سازمان ملل، ناتو، اتحادیه اروپا و کشورهای 
عضو این اتحادیه ذکر شده بود که ترکیه طرفدار 
گفتگو و همکاری است، اما یونان از گفتگو فرار 
می کند و تنش را افزایش می دهد. این کشــور 
همچنین اتحادیه اروپا را به بخشی از مشکالت 
اژه تبدیل کرده است. اختالفات و تنش ها بین 
یونان و ترکیه طی دو ســال گذشــته افزایش 
یافته اســت به طوری که آنکارا، آتن را به متهم 
به تسلیح جزایر نزدیک به ترکیه می کند و اخیراً 
نیز موضوع قفل راداری به روی جنگنده اف۱۶ 
ترکیه خبرســاز شده است. این تنش ها تا آنجا 
پیــش رفت کــه اردوغان رئیس جمهور ترکیه 
اعالم کرد، این روند ادامه یابد، ترکیه یک شب 

ناگهانی می تواند حمله کند.
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سیاست 2
سوژه روز

با دریافت خبر درگذشت ملکه 
انگلیس، طرفداران وی در 

مقابل کاخ باکینگهام در لندن 
تجمع کردند و با گل گذاشتن 
جلوی قصر به وی ادای احترام 

کردند

نیروهای داوطلب 
اوکراینی در حال توزیع 
مواد غذایی بین جنگ 
زده ها در شهر خارکیف/ 
رویترز و گتی ایمجز

گزارش تصویری

در صورت توافق، روسیه ممکن است برگ برنده تحریم گاز به اروپا را از دست بدهد

کرات و انتخابات کنگره  گر مذا اما و ا
اگــر توافق هســته ای ایران، رســما تایید 
شــود، نشان از یک پیشرفت چشمگیر برای 
امنیت ملی ایاالت متحده آمریکا و ثبات در 
خاورمیانه دارد. آمریکا می تواند به جای آنکه 
با نزدیکتر شدن ایران به یک بمب هسته ای 
درگیر باشد، برنامه هسته ای ایران را دست 
کم برای دو سال آینده در یک محدوده نگه 
دارد. تجربه خروج ترامپ از توافق و واکنش 
ایران در گسترش برنامه هسته ای نشان داد 
که برای آمریکا، بودن یک توافق بهتر از نبودن 
آن است اما با اوضاع کنونی، چندان اطمینانی 

به بقای این توافق نیست.
دلیــل اصلی اینکه برجام تازه، شــکننده تر 
اســت، نــه به خود این توافــق که به بیروِن 
آن بــاز می گردد. اکنــون یک عدم اعتماد 
عمیق، هم در تهران و هم در دیگر پایتخت 
هــای جهان درباره توانایی به واشــنگتن به 
پایبنــدی به توافق هــای بین المللی وجود 
دارد. همچنین رهبران کنونی آمریکا و ایران 
انگیزه های داخلی چندانی برای پشــت سر 
گذاشتن دشمنی مشترکشــان ندارند. در 
نتیجه، ممکن اســت که توافق تازه در بافت 
راهبردی ویژه ای محقق شود که دوام آن را 
کاهش می دهد، نه افزایش. با این همه، هر 
دو طرف می توانند گام هایی بردارند که این 
نگرانی ها را چاره و توافق را پایدارتر کنند. اگر 
چنین نشود، حتی یک پیشرفت تاریخی هم 
می تواند صرفا پیش درآمدی بر یک بحران 

خطرناکتر باشد.
کارشناس مســائل بین الملل گفت: پوتین 
تالش دارد تا از برگ برنده انرژی در زمستان 
پیش رو علیه اروپا اســتفاده کند و اگر ایران 
توافقی را صورت دهد که این توافق منجر به 
ورود گاز و ســپس نفت ایران به بازار انرژی 
شــود می تواند برای روســیه این خطر را به 
همراه داشته باشد که نتواند از این برگ برنده 

خود بهره ببرد.
مهدی مطهرنیا کارشناس مسائل بین الملل،    
در پاســخ به این ســوال، در رفت و برگشت 
پاسخ ها به ابتکار اروپا برای احیای برجام به 
نظر می رسد که تاکید تهران بر بسته شدن 
پرونده پادمانی، یکی از درخواست هایی است 
که غرب از آن استقبال نکرده و حاال برجام در 
یک وضعیت ناپایداری به سر می برد،  ارزیابی 
شــما از فضای به وجود آمده چیســت و چه 
عواملی موجب شده است تا مسئول هماهنگ 
کننــده اتحادیه اروپا از کاهش خوشــبینی 
سخن بگوید، گفت: مسئله پرونده هسته ای 
ایــران در یــک فرآیند پیچیده ای از برخورد 
کالن و بندهای حاکم بر موجودیت ایران پس 
از انقالب در نظم منطقه ای و نظام بین الملل با 
روندهای پیچیده ای اســت که هم اکنون در 
محیط داخلی، منطقه ای و بین المللی شاهد 

آن هستیم.
وی افزود: در برون یابی اثر روندهای موجود 
کالن، رونــد حاکم بــر روابط ایران و برخی 
کشــورهای نظام بین الملل یک روند تقابلی 
را نشــان می دهد. برجام نه برنامه هسته ای 
ایران یا بها بلکه برنامه جامع حل مسائل ایران 
و جهان و همچنین نظام بین الملل محسوب 

می شــد که تحت عنوان برنامه جامع اقدام 
مشــترک نــام گرفت. اما ایــن موضوع در 
پرونده هســته ای محدود ماند و سپس بعد 
از فراز و نشیب بسیار به واسطه همین روند 
در جریــان حذف و خــروج آمریکا از برجام 
قرار گرفت. نکته دیگر، عدم قبول رســمیت 
مذاکره مســتقیم با آمریکا است، ایران بارها 
گفته که با آمریکا مذاکره نمی.کند بعدها در 
قالب تروییکای اروپا در باب پرونده هسته ای 
وارد مذاکره می شود که خواسته یا ناخواسته 

آمریکا بر آن نظارت دارد.
وی افزود: اکنون در دور بعدی مذاکرات پس 
از خروج آمریکا از مذاکرات و روی کارآمدن 
جو بایدن اگر چه ایران سعی کرده است که 
مذاکره مستقیمی با آمریکا نداشته باشد اما 
کشورهای اروپایی و حتی روسیه و چین به 
عنــوان میانجی.گــر و انتقال.دهنده پیام از 
هتلی قــرار می گیرند که رابرت مالی در آن 
اســت. تصمیم نهایی در گرو نامه پراکنی هر 
دو بــه یکدیگــر در برابر پذیرش متن نهایی 
اســت که جوزپ بــورل تهیه و آمریکایی ها 
آن را پذیرفته اند. لذا در این خط تحلیل نیز 
ایران قبول نمی کند که تصمیم گیرنده نهایی 
آمریکا اســت و تا آمریکا این معنا را نپذیرد، 
نمی تواند به آنچه دیگر کشورها، حتی چین 

و روسیه متحد می شوند بسنده کند.
مطهرنیا در پاســخ به این سوال که برخی 
تحلیل گــران معتقدند کــه با وقفه پیش 
آمده از ســرگیری مذاکرات عمال به پس 
از انتخابات کنگره در آمریکا موکول شده 
اســت، آیا این تحلیل خاص تهران بوده یا 
نه گفت: آمریکا پس از کرونا در روند مثبتی 
به سر می برد، آمارهای اقتصادی این کشور 
مثبت اســت، اگرچه روند نزول محبوبیت 
بایدن وجود داشته است اما اخیرا به واسطه 
بهبــود وضعیت اقتصــادی فضای باخته 
رقابــت در انتخابات کنگره را دموکرات.ها 
را بــه فضای رقابتی تبدیل کرده اند و امید 
دارند تا بتوانند بر جمهوری خواهان پیروز 
شوند. اینکه پیروز شوند یا نه تاثیر مهمی 
بر انتخابات می گذارد اما در تحلیل نهایی 

اثر چندانی ندارد.

وی افزود: انتخابات در نتیجه برجام تاثیر مهم 
می گذارد بــرای اینکه پیروزی دموکرات ها 
می توانــد دولت بایدن را تقویت کند و تاثیر 
نهایی نــدارد چون دولت بایدن نیز خطوط 
خــاص قرمزی را در ارتباط با ایران در حزب 
دموکرات رعایت و مجبور به رعایت آن است.
وی افزود: از طرف دیگر باید بپذیریم، در تهران 
نیز مسئله برجام یک مسئله حیثیتی است، 
تهران درگیر نابسمانی های شکننده اقتصادی 
است که این نابسمانی ها می تواند ایجادکننده 
تزلزل در اراده ایران برای مقاومت باشد اما از 
سوی دیگر ایران با توجه به گفتمان انقالبی 
خود به خوبی واقف اســت که اگر به واسطه 
فشــارهای اقتصادی بدون دستیابی به یک 
پیروزی قابل تفســیر برای جامعه مخاطبان 
خود و به ویژه هواداران گفتمان انقالبی توافقی 
صورت دهد دچار ترک ایدوئولوژیک و خطای 
اســتراتژیک می شود. از این جهت است که 
ایران هم نمی تواند کمتر از برداشــتن تمام 
تحریم های حتی بعد از خروج آمریکا از برجام 
شود در حالی که تحریم های ترامپ به طور 
کامل توسط دولت بایدن برداشته نمی شود 
و تضمینی که دولت بایدن می تواند در باب 
برجام بدهد، متوجه ســال ۲۰۲۴ است که 
در صورت توافق پس از انتخابات تا عملیاتی 
شود حدود یکسال را در برمی گیرد و این آن 
تضمینی نیست که برای مذاکرات و انجام آن 

مطرح شده است.
وی افزود: از طرف دیگر اگر مسائل پادمانی 
باقی بماند و بار دیگر کوچکترین تقابلی میان 
ایران و آمریکا در منطقه و نظام بین الملل پیش 
آید، با پذیرش این توافق و ورود رسمی آمریکا 
به برجام می تواند مکانیســم ماشه را دوباره 
فعال کند. لذا همه این ها نشــان.دهنده آن 
است که توافق امری است که اگرچه از منظر 
سیاسی و تبلیغی در دسترس نشان می دهد 
اما از منظر واقعیت امری دور از دسترس بین 

تهران و آمریکا است.
مطهرنیا در پاســخ به این سوال که برخی از 
تحلیلگران از احتمال باالی عدم دســتیابی 
بــه توافــق پس از انتخابات کنگره ســخن 
می گویند، چه از جهت تمرکز دولت آمریکا 

به انتخابات و چه موضوع فرار رسیدن زمستان 
در اروپــا تــا حدی از توافــق فاصله گرفته، 
تحلیل شــما از این احتمال چیست، گفت: 
غرب سال هاســت که می خواهد خودش را 
از نیاز به انرژی خاورمیانه رها کند. از زمانی 
که زمزمه های تشکیل اوپک در سال ۱۹۶۱ 
ایجاد شــد و ایجاد اوپک در سال های ۱۹۶۶ 
و ۱۹۶۷ و آنچه که در دهه ۷۰ تحت عنوان 
شوک های نفتی خود را به نمایش گذاشت، 
توانست تلنگرهای بسیار شدیدی را به غرب 
برای ایجــاد فضایی در جهت کنترل منابع 

انرژی به وجود بیاورد.
وی افــزود: راهکار اساســی آن بود که غرب 
تالش کرد تا در منطقه حضور و تسلط جدی 
داشته باشد و منابع انرژی را برای خود ذخیره 
کنــد، ذخایــر انرژی خود را افزایش دهد که 
آمریکایی هــا در این امر بســیار دقیق تر از 
اروپایی ها عمل کردند. از طرف دیگر نکته ای 
که در این میان باید به آن توجه کرد، تسلط 
آمریــکا بر اروپاســت، اروپایی هــا همواره 
می خواسته اند که بعد از جنگ جهانی دوم و 
سلطه آمریکا بر اروپا خود را از زیر این چیرگی 
آمریکا  بیرون بکشند اما هیچ وقت نتوانستند. 
اکنون نیز با تشکیل اتحادیه اروپا سعی کردند 
به تجمیع قدرت خود و مطرح شدن به عنوان 
یک قدرت جهانی عمل کنند. آمریکا آنها را 
تحت فشــار خاص خودش قرار داد، اکنون 
تالقی اراده روسیه با اروپا به نفع آمریکاست.
مطهرنیــا افزود: امــروز اروپا بیش و پیش از 
جنگ اوکراین به آمریکا وابســته است و این 
وابستگی در میدان جنگ اکراین خود را نشان 
می دهد و از این رو می بینیم سوئد و نروژ به 
ناتو می پیوندند، یعنی علنا خود را به آمریکا به 
عنوان مرکزیت ناتو پیوند می زنند و خواست 
نزدیک شــدن به ناتو در کشــورهای اروپای 
شرقی بیشتر دیده می شود و از طرفی آمریکا 
به طرف شرق آسیا نیز حرکت می کند و در 
حال بین المللی کردن ناتو است. این معانی 
با توجه به رقابت ذاتی که در درون اتحاد میان 
اروپا و آمریکا وجود دارد به نفع آمریکا تمام 
می شــود. چرا که اگر زمســتان سرد، اروپا را 
تحت فشار قرار دهد، اروپا بیشتر به حمایت 

آمریــکا و رایزنی های آمریکا با پایتخت های 
کشورهای دارای انرژی نفت به ویژه عربستان، 
امارات متحده عربی و دیگر کشــورهایی که 

دارای گاز و نفت هستند، نیاز دارد.
وی تصریــح کرد: پیروز این میدان آمریکا و 
همــکاران آمریکا در منطقه نفت خیز انرژی 
است که می تواند یک اتحادی نظیر اوپک را 
در آینده بین آمریکا و کشورهای صادرکننده 
نفت در نهایت به وجود بیاورد. این موضوعی 
اســت که آمریکایی ها اکنــون آن را دنبال 
می کننــد چرا که اگر اروپــا نیازمند انرژی 
باشد که هست، عربستان قدرتمند می شود، 
ولی در عین حال باید در کنترل قرار گیرد و 
همراه کشورهای دیگری مانند امارات متحده 
عربی که دارنده این ویژگی هستند، آن وقت 
است که آمریکا منابع انرژی جدید جهان را 
به نفع خود در برابر رقیب خود، اروپای متحد 

و چین برای خود می کند.
مطهرنیا گفت: از طرف دیگر روسیه و ایران 
را در کنــار پکن بــه عنوان خط مقاومت در 
برابر آمریکا در بازار انرژی جهانی هم تضعیف 
می کند، منظور ایران و روسیه است و چین 
هم از نظر سیاسی به طبع این معانی را مورد 

نظر قرار دهد.
مطهرنیا در پاسخ به این سوال که نقش روسیه 
را در ایــن حوزه چگونه ارزیابی می کنید، آیا 
خواست احتمالی مسکو برای تعلیق توافق تا 
چند ماه آینده بر تصمیم نهایی تهران تاثیرگذار 
بوده است یا نه، گفت: با توجه به فرمایشات 
رهبــری آنچه که دیده می شــود در ارتباط 
با تایید حرکت های مســکو، مسافرت های 
پوتین به تهران، مســافرت های دیپلماتیک 
سران تصمیم سازی و تصمیم گیری در ایران 
به مسکو و مذاکره با وزیر امور خارجه قدرتمند 
و رئیس جمهور پوتین در روسیه در واقع همه 
نشــان دهنده آن اســت که روس ها از نفوذ 
باالیی در روند تصمیم سازی و تصمیم گیری 

در ایران برخوردارند.
وی افزود: با توجه به جنگ اکراین که پوتین 
و حداقل هوادارانش فتحی یک هفته ای را در 
نظر گرفته بودند و اکنون هفت ماه است که 
در اکراین درگیر جنگ هســتند و اخیرا نیز 
در جنوب اکراین چند منطقه فتح شده را از 
دست داده اند، نشان دهنده آن است که فتح 
یک هفته ای کی یف اکنون به یک نوع آوردگاه 
سخت برای پوتین و هوادارانش تبدیل شده 
اســت. لذا پوتین تالش دارد تا از برگ برنده 
انرژی در زمستان پیش رو علیه اروپا استفاده 
کند و اگر ایران توافقی را صورت دهد که این 
توافق منجر به ورود گاز و ســپس نفت ایران 
به بازار انرژی شود می تواند برای روسیه این 
خطر را به همراه داشته باشد که نتواند از این 

برگ برنده خود بهره ببرد.
وی در پایان تصریح کرد: پس با این وضعیت 
آیا روس هــا موافقت دارند که ایران توافقی 
را انجــام دهد که در آن حتی حداقل میزان 
فروش گاز و نفت ایران در بازار جهانی افزایش 
پیدا کند که به نظر می رسد که پاسخ منفی 
اســت، اگرچه روس ها تالش دارند که نشان 

دهند که با این امر مخالفتی ندارند.

خبر ویژه

 سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک جزء الینفک و ابدی خاک 
ایران است .   ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه با رد اتهامات بی اساس وارده در بیانیه پایانی نشست ۱۵۳ وزرای 
خارجه شورای همکاری خلیج فارس، جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را جزء الینفک و ابدی 
خاک جمهوری اسالمی ایران دانست.   کنعانی نقش سیاست های مخرب و فتنه انگیزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی 
و اشتباه محاسباتی بعضی از کشورهای منطقه در باز کردن پای بیگانگان به معادالت امنیتی منطقه را از مهمترین 
عوامل بی ثباتی در منطقه دانست و افزود: جای تأسف است که برخی از کشورهای عضو شورا به جای مسؤلیت پذیری 

و اصالح سیاست های ناکارآمد و شکست خورده، بر فرافکنی و بیان حرف های تکراری و مالل آور اصرار می ورزند.  
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران همانگونه که همواره تاکید کرده، معتقد است همکاری و 

چارچوب های منطقه ای بدون حضور بیگانگان، بهترین روش برای رفع مشکالت، تقویت و تعمیق روابط بین همسایگان 
و تأمین ثبات و امنیت مشترک در منطقه است.   کنعانی از بازگشت و ازسرگیری فعالیت سفرای دولت کویت و دولت 
امارات متحده عربی در تهران و اســتمرار گفتگوها با عربســتان اســتقبال کرد و گفت: جمهوری اسالمی ایران همانند 
گذشته بر لزوم اتخاذ رویکرد همکاری محور از سوی همه کشورهای منطقه برای دستیابی به امنیت، ثبات و صلح در 
منطقه خلیج فارس تاکید دارد.  سخنگوی دستگاه سیاست خارجی همچنین با تاکید بر ضرورت اقدام برخی کشورهای 
منطقه در اصالح رفتارهای متناقض خود اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران بر اساس نگاه راهبردی و سیاست اصولی 
خود، همواره بهترین راهکار حل مسائل و مشکالت منطقه را تعامل و همکاری با همسایگان دانسته و از ابتکارهای مثبت 

و سازنده در توسعه مناسبات دوجانبه و منطقه ای استقبال می کند.

کنش به بیانیه اعراب علیه ایران:  سخنگوی وزارت خارجه در وا

ک ایران است جزایر سه گانه ایرانی، جزء الینفک و ابدی خا

در تماس تلفنی با وزیر کشور اعالم شد

 دستور رئیس جمهور 
 برای رفع مشکالت موجود 

در مسیر پیاده روی زائران اربعین
رئیــس جمهور در تماس تلفنی با وزیر کشــور ضمن 
دریافت گزارشی از آخرین توافقات وی با مقامات عراقی 
برای تســهیل سفر زائران اربعین، دستوراتی برای رفع 
مشکالت موجود در مسیر پیاده روی زائرین صادر کرد.

سید ابراهیم رئیسی در تماس تلفنی با احمد وحیدی 
وزیر کشــور در مرز مهران که روز پنجشــنبه  به کشور 
عراق سفر کرده بود، ضمن دریافت گزارشی از گفت گوها 
و توافقات وزیر کشور با مقامات عراقی در جهت سهولت 
و تســهیل سفر زائران، آخرین وضعیت و شرایط حمل 
و نقل زوار اربعین بویژه شرایط عبور و مرور در مرزهای 

زمینی را پیگیری کرد.
رئیســی در همین راستا، با صدور دستوراتی خطاب به 
مسئوالن دولتی، بر خدمات رسانی بهتر و رفع مشکالت 

موجود در مسیر زائران عتبات تاکید کرد.

ادعای کاخ سفید: 

کرات برجامی ادامه دارند مذا
مقــام کاخ ســفید علی رغم بیان اینکــه اختالفات در 
مذاکــرات رفع تحریم ها باقی اســت، گفت: مذاکرات 

فعال برای احیای توافق هسته ای ادامه دارند.
جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای 
امنیت ملی کاخ سفید در اظهارنظری درباره مذاکرات 
رفع تحریم های وین مدعی شــد واشنگتن کماکان به 

مسیر دیپلماسی با ایران متعهد است.
این مقام کاخ ســفید علی رغم بیان اینکه اختالفات در 
مذاکرات رفع تحریم ها باقی است گفت: مذاکرات فعال 

برای احیای توافق هسته ای ادامه دارند.

ضمن متهم کردن ایران

 ناتو هم حمله سایبری ادعایی 
لبانی را محکوم کرد به آ

ناتو هم بعد از آمریکا و انگلیس حمله سایبری ادعایی علیه 
آلبانی را محکوم کرد؛ حمله ای که پیشتر ایران به دست 
داشتن در آن متهم شده، و نشانه های یک ماجراجویی 

برنامه ریزی شده علیه ایران در آن دیده می شود.
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد: ما به اتفاق یکدیگر در کنار آلبانی در پی حمله 
به زیرساخت های اطالعاتی این کشور ایستاده ایم. آلبانی 
و دیگر متحدان، دولت ایران را مسئول این حمله سایبری 
می دانند. ما قویا این اقدامات سایبری را محکوم می کنیم. 
ناتــو و متحدانش از آلبانی در تقویت توانایی های دفاع 
سایبری اش حمایت می کنند تا بتواند در آینده در مقابل 
این فعالیت های سایبری ایستادگی و آن ها را دفع کند.

ناتو در بخشی از بیانیه خود تاکید کرده است که در آینده 
در مقابل چنین فعالیت های سایبری شدیدتر برخورد 
می کند و برای دفاع و مقابله علیه تهدیدات ســایبری 
ازجمله از طریق پاســخ همگانی احتمالی اقدام خواهد 
کرد. ینس استوتلنبرگ، دبیرکل ناتو نیز روز پنج شنبه 
با محکوم کردن این حمله در توییتی نوشت: متخصصان 
ناتو و متحدان در حال کمک کردن هستن. ناتو به باال 
آوردن گارد خود برای جلوگیری، دفاع و مقابله دربرابر 

تهدیدات سایبری متعهد است.

ادعای اسرائیل: 

رئیس موساد اطالعات حساسی را 
درباره ایران به آمریکا داد

دفتر یائیر الپید نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی 
پنجشــنبه شــب اعالم کرده دیوید بارنیاع رئیس 
موســاد در سفرش به واشــنگتن مطالب حساس 
اطالعاتی را در خصوص پرونده هســته ای ایران به 
مقامات آمریکایی در واشنگن ارائه داده است. دفتر 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این باره اعالم کرد 
که که برنیاع با مسؤوالن آمریکایی از جمله ویلیام 
برنز رییس ســیا، کریســتوفر ری رییس اف بی آی، 
جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید، لوید 
آســتن وزیر دفاع آمریــکا و دیگر مقامات بلندپایه 
وزارت امورخارجه ایاالت متحده دیدار کرده است. 
در این بیانیه از قول بارنیاع آمده اســت: اسرائیل در 
شرایطی که ایران دنیا را فریب می دهد دست بسته 
نخواهد بود. این ادعاها در شرایطی مطرح می شوند 
که رژیم صهیونیستی در ماه های گذشته ادعاهای 
بی اســاس خود علیه ایــران را افزایش داده اند؛ در 
همین راســتا و در ادامه تکاپــوی مقامات تل آویو 
بــرای جلوگیری از احیای مذاکرات رفع تحریم ها، 
اســحاق هرتسوگ رییس این رژیم ۱۵ شهریور ماه 
در پارلمان آلمان خواستار وضع تحریم های شدید 

علیه ایران شد.

کنش   بیانیه روسیه در وا
به تصمیم جنجالی کره شمالی

وزارت امور خارجه روسیه با اشاره به تصمیم کره شمالی 
در تصویب حمالت پیشگیرانه هسته ای تاکید کرد که 

آمریکا عامل بی ثباتی در شبه جزیره کره است.
ریانووســتی، وزارت امور خارجه روسیه ساعاتی پس از 
آنکه کره شمالی به طور رسمی حق استفاده از حمالت 
هســته ای پیشــگیرانه را برای خود تایید کرد، گفت: از 
نزدیک تمامی فعالیت های نظامی در شبه جزیره کره را 
تحت نظر دارد. براین اساس، وزارت امور خارجه روسیه 
تاکید کرد که اقدامات اخیر دولت آمریکا روند متقاعد 
کردن کره شــمالی مبنی بر اینکه می توان امنیت آن 
را از طریق سیاســی و نه نظامی تضمین کرد، دشــوار 

ساخته است.

با میراثی از هفت دهه نامالیمات؛

مرگ ملکه
کاخ باکینگهام شامگاه پنجشنبه اعالم کرد الیزابت دوم، 
ملکه انگلیس در سن ۹۶ سالگی در قلعه بالمورال مرده 
اســت. بعد از او پســر ارشدش، شاهزاده چالز در سن ۷۳ 

سالگی پادشاه انگلیس می شود.
الیزابت دوم، از دوم ژوئیه ســال جاری، رســماً مقام دوم 
طوالنی ترین پادشاهی پس از لویی چهاردهم در فرانسه را 
کسب کرده بود. اگر او تا مه ۲۰۲۴ در قدرت باقی می ماند 
عنوان طوالنی ترین سلطنت را به خود اختصاص می داد.
بریتانیا یکی از کشورهایی است که سلطنت در آن موروثی 
می باشد. سلطنت پادشاهی متحده که سلطنت بریتانیا 
نیز خوانده می شود، از نوع حکومت پادشاهی مشروطه 
بوده و ملکه الیزابت دوم از ســال ۱۹۵۲ میالدی رئیس 
حکومت این کشــور را در اختیار داشت. پادشاه بریتانیا 
و بســتگان درجه یک او ســمت های مختلف رســمی، 

تشریفاتی، دیپلماتیک و نمایندگی را برعهده دارند.
ملکه الیزابت در این سمت اختیارات گسترده ای از جمله 
تصمیم گیــری درباره آغاز به کار یا تعطیلی جلســات 
پارلمان، عزل و نصب وزرا، تنفیذ نخســت وزیر، عزل و 
نصــب وزرا، صدور عفوهای ســلطنتی، فرماندهی کل 

نیروهای مسلح و اعالن جنگ در اختیار داشت.
او همچنیــن یکــی از ثروتمندترین افراد جهان بود که 
البته اموالش را به صورت مســتقیم یا غیرمســتقیم از 
شــهروندان کشور خود و یا برخی از مردمان کشورهای 
جهــان تصاحب کرده بود. مکس کولچســتر، خبرنگار 
روزنامه وال اســتریت ژورنال چند ماه پیش درباره ثروت 
الیزابــت دوم گفته بود: ملکه ثروت زیادی دارد که برای 
وی نگهداری می شود. او عالوه بر این، سرمایه گذاری های 
شــخصی خودش را دارد که در حســاب های بانکی اش 
نگهداری می شوند. البته درباره آنها اطالعات اندکی وجود 
دارند. در همین خصوص، روزنامه گاردین، سال گذشته 
گزارش داده بود ملکه الیزابت، با دولت انگلیس البی کرده 
و متن قانونی را که می توانســت میزان دارایی هایش را 
افشــا کند تغییر داده بود. با این حال، برخی رسانه های 
بین المللــی تخمین زده اند ملکه هر ســال حداقل ۲۰ 
میلیون دالر از امالک و مستغالت خصوصی اش درآمد 
داشت، ضمن آنکه ساالنه ۱۰۰ میلیون دالر هم از دولت 
بریتانیا دریافت می کرد. بسیاری از برآوردها حاکی از آن 

بودند که او صدها میلیون دالر ثروت دارد.
درآمــد ملکــه، البته هم از دارایی های خصوصی و هم از 
دارایی های دولتی او تأمین می شــد. گفته می شــود در 
دهه ۱۷۰۰، خاندان سلطنتی بخش هایی از مستغالت 
خود را به دولت واگذار کرد. از آن زمان به بعد، دولت هر 
سال، درصدی از سود حاصل از آن دارایی ها را به سلطنت 
پرداخت می کرد رقمی که سال ۲۰۲۱ تحت این عنوان به 
ملکه پرداخت شده بیش از ۱۰۷ میلیون دالر بوده است.
ایــن نوع ریخت و پاش های حکومتی البته جلوه خوبی 
در میان افکار عمومی ندارد. چنانکه در مراســم جشــن 
هفتادمین سالگرد سلطنت ملکه انگلیس مردم این کشور 
واکنش منفی گسترده ای به  تحمیل ۳۱ میلیون پوند به 
مالیات دهندگان نشان دادند. در آن زمان یک نظرسنجی 
نشــان داد در میان جوانان بین ۱8 تا ۲۴ ســال تنها ۳۱ 

درصد حامی استمرار نظام سلطنتی بوده اند.
ســال ۲۰۱۴ هم هنگامی که کاهش هزینه های دولتی 
و افزایــش مالیات هــا باعث تظاهرات هــای فراوان در 
خیابان های انگلیس شده بود، گزارش هایی به بیرون درز 
پیدا کرد که نشان می دادند خانواده سلطنتی درست در 
بحبوحه سیاســت های ریاضت اقتصادی برای برگزاری 
مراسم عروسی نوۀ  ملکه و همسرش بیش از ۵ میلیارد 
پوند هزینه کرد و اتفاقاٌ این هزینه ای بود که مستقیماً از 
محل دریافت مالیات های مردمی به خزانۀ دربار انگلیس 

سرازیر و سالیانه ۱۲۲ میلیون پوند برآورد می شد.
مرگ ملکه انگلیس اما به معنی اتمام نامالیمت های نظام 
سلطنتی برای مردم این کشور نخواهد بود. شاهزاده چارلز 
در شــرایطی تاج و تخت را تحویل خواهد گرفت که از 
همین ابتدا به دلیل افشاگری هایی که درباره او صورت 

گرفته وارثی بدنام خواهد بود. 
ماه گذشته روزنامه تایمز گزارش داد  شاهزاده چارلز، ۷۳ 
ساله سال ۲۰۱۴ یک اعانه به مبلغ بیش از یک میلیون 
پوند، برابر با ۱،۱۹ میلیون یورو را از برادران ناتنی بن الدن، 

رهبر پیشین شبکه تروریستی القاعده پذیرفته است.
این گزارش حاکی از آن بود که شــاهزاده چارلز، کهن 
سالترین فرزند ملکه الیزابت دوم در اکتبر سال ۲۰۱۳، 
در اقامتگاه سلطنتی اش کالرنس هاوس در لندن با بکر بن 
الدن، مالک یک شرکت سعودی، دیدار کرده بود. دریافت 
این پول در حالی انجام شــده بود که مشــاوران متعدد از 
شاهزاده چارلز خواسته بودند که این پول را نپذیرد، اما 

او به این توصیه ها توجه نکرده است.
فساد اخالقی شاهزاه چارلز نیز مدت ها یکی از موضوعات 
کانون توجه در رسانه های انگلیس بوده. در دهه ۱۹۹۰، 
یک مجله استرالیایی با انتشار یک فایل صوتی روابط خارج 
از چارچوب چارلز با زنی به نام کاملیا پارکز را فاش کرد.  
رسوایی های خاندان سلطنتی البته محدود به چارلز هم 
نیست و در سال های گذشته، فساد این خاندان همواره 
جنجال های فراوان آفریده اســت. همین سال گذشته 
رسانه ها گزارش داده بودند شاهزاده اندرو از سال ۲۰۰۱ 
تــا ۲۰۱۱ به عنــوان نماینده بازرگانی انگلیس خدمت 
می کرد. اما در نهایت به دلیل انتقادات شــدید از برخی 

روابط شخصی از سمت خود کناره گیری کرد. 
مجموع این افشــاگری ها نشــان می دهند که ملکه 
انگلیس مرد اما میراث او احتماالً تا سال ها بر مردم 
این کشور، آن هم در شرایطی که گزارش ها از احتمال 
وقــوع رکود اقتصادی در این کشــور حکایت دارند 

سنگینی خواهد کرد.

اخبار کوتاه
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3اقتصاد
گزارش

چشم انداز بلندمدت بورس؛

 جان بخشی به بورس
 با جذب اعتماد

  سمیه شوریابی/ گروه اقتصاد
دکتــر مریــم محبی مــدرس و تحلیلگر بازار 
سرمایه در تحلیل بلند مدتی که از بازار بورس 
داشــت اظهار کرد: بازار بورس در حال حاضر 
از مســائل سیاسی به همان اندازه اثر می گیرد 
که از مســائل اقتصادی و نیز عملکرد شــرکت 
ها متأثر می باشــد، شاید حتی تأثیرپذیر بودن 
بازار بورس از مســائل سیاسی به مراتب بیشتر 
از قبل شده است و حساسیت بیشتری از خود 

نشان می دهد.

 بالتکلیفی معامالتی 
در کنار نبود عاملی متحرک

محبی با اشاره به بالتکلیفی برجام ابراز داشت: 
در حال حاضر گفتگوهای برجام در حال انجام 
است و این بالتکلیفی، بر روی عملکرد اقتصاد 
و ذهنیت سرمایه گذاران اثر گذاشته و بورس را 
نیز در یک بالتکلیفی معامالتی قرار داده است.
وی افزود: بنابراین یکی از مسائلی که بازار بورس 
انتظار آن را می کشد مشخص شدن نتایج برجام 
اســت هرچند انتظار می رود با مشخص شدن 
نتایج برجام چه در صورت حصول توافق و چه 
عــدم حصول توافق، اتفاق خیلی خاصی نیفتد 
و ما شــاهد رشــد پایدار و یا ریزش ادامه دار 
در بورس نباشــیم چون قیمت ها به کف های 
حمایتی بســیار منطقی رسیده اند و شرکت ها 
بســیار ارزنده هســتند ولی عوامل تحرک را در 

این بازار نمی بینیم.

 عدم اعتماد سرمایه گذاران 
و کندی معامالت

این کارشناس بازار سرمایه عدم اعتماد سرمایه 
گــذاران به بــازار بورس را عامل دوم در کندی 
معامــالت عنــوان کــرد و بیان داشــت: روند 
فرسایشــی بازار از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ شروع 
شد و این روند فرسایشی همچنان ادامه دارد و 
باعث شده است که بازار بورس در جذب سرمایه 
های جدید و یا حتی نگه داشت سرمایه هایی که 
از قبل وارد شــده بودند، زیاد موفق عمل نکند، 
بنابراین دومین مقوله در کنار مسائل سیاسی، 
بحث اعتماد سرمایه گذاران است که باعث شده 
شاهد حجم معامالت بسیار پایین و خروج ادامه 

دار سرمایه از بازار بورس باشیم.

 تسویه کارگزاری ها عاملی تأثیرگذار 
برای کوتاه مدت

دکتر محبی در ادامه با اشــاره به نزدیک شدن 
زمان تســویه کارگزاری ها تأکید کرد: تســویه 
کارگزاری ها می تواند به عنوان یک عامل جانبی 
ولــی تأثیرگذار برای کوتاه مدت در نظر گرفته 
شود و نیز می تواند ترسی را به سهامداران وارد 

کند.
ایــن تحلیلگــر بازارهای مالی بیــان کرد: اگر 
بخواهیم ســایر مسائل مانند نرخ کامودیتی ها 
در سطح جامعه جهانی، عملکرد سایر بازارهای 
موازی در داخل ایران، دستورهای ضد و نقیض 
دولتی، قیمت های دســتوری، تغییر مســتمر 
قوانیــن ناظــر و عدم ثباتی کــه در بازار بورس 
اســت را جمع بندی کنیم، در کنار هم به این 
واقعیت خواهیم رســید که بازار بورس نیازمند 
یک خبر خوب و یک اتفاق مثبت برای رشــد 

مجدد می باشد.

بازاری جذاب برای نوسانگیرها
محبی در انتها با بیان اینکه اگر شاهد تغییری 
در شــرایط فعلی بازار نباشیم بازار در همین 
محدوده رنج حرکت خواهد کرد، خاطر نشان 
کرد: این بازار رنج، بهترین حالت اســت برای 
نوسانگیرها، افرادی که به سبک پرایس اکشن 
کار می کنند و کف های حمایتی و سقف های 
مقاومتی را شناســایی و به صورت نوســانی، 
گیــن های کوچکی می گیرند و از بازار خارج 
می شــوند ولی برای ســهامداران بلند مدت 
نیازمند مخابره شــدن اخبار خوب سیاسی، 
اقتصادی و یا حتی داخلی هستیم که بتوانند 
با اعتماد بیشتر سرمایه های خود را وارد بازار 
بورس کنند و همین برگشــت اعتماد بتواند 
جانی مجدد به بازار بورس بدهد.گفتنی است 
بازار سهام هفته گذشته با کاهش مواجه شد. 
نمادها، چه بزرگ و چه کوچک، با افت مواجه 
شدند، اما بیشتر از همه، نماد های بزرگ بازار 
بودند که با کاهش مواجه شدند.هفته گذشته 
شــاخص کل بورس تهــران افت بیش از ۲۶ 
هزار واحدی داشــت کــه معادل ۱.8۴ صدم 
درصد است. شاخص هم وزن هم افت ۱۵۰۰ 
واحــدی معادل ۳8 صدم درصدی داشــت. 
شــاخص فرابورس نیز بــا افت ۱۹۲ واحدی 

معادل یک درصد مواجه شد.
نماد های کوچک بازار در هفته گذشــته تقریبا 
درجا زدند و البته بســیاری از آن ها هم رشــد 
کردند. اما شــاخص ســاز ها که ابهامات آن ها 

بیشتر است، نوسانات بزرگ تری داشتند.

وام ودیعه مسکن موجب افزایش اجاره بها شد 

 رکوردزنی تورم اجاره طی 5 سال
  میناسادات حسینی/ گروه اقتصاد

 وزارت راه و شهرســازی در آخریــن گزارشــی کــه از اقدامات خود 
در زمینه بازار اجاره منتشــر کرده خبر از پرداخت ۵۰۰ هزار فقره 
تسهیالت ودیعه مسکن به مستأجران داده است که در این میان بالغ 
بر ۴۰ هزار واحد آن مربوط به متقاضیان ثبت نامی از اواخر خردادماه 

و تسهیالت سال ۱۴۰۱ است.
هرچند در این گزارش آمده است که سیاست های اجرایی سال های 
گذشــته از جمله پرداخت تســهیالت کمک ودیعه و تعیین ســقف 
اجاره بهــا تأثیــر مطلوبی در کنترل افزایش اجــاره در قرارداد های 
تمدیدی اجاره به ویژه در شــهر های بزرگ داشــته اســت؛ اما آنچه 
مشاهدات از بازار مسکن و اجاره داری نشان دهنده واقعیت دیگری 

است و آن رشد عجیب اجاره بها بوده است.  
البته آخرین داده های ماهانه بانک مرکزی در خصوص مســکن نیز 
نتایــج تحقیقــات اقتصاد ۲۴ را تایید می کند، زیرا تورم ماهانه اجاره 
تیر ماه در تهران و نقاط شــهری برابر با ۴.۵ درصد بوده که باالترین 

سطح در ۵ ماه گذشته به حساب می آید.

بهانه گرانی اجاره بها
منصور غیبی، کارشــناس مســکن می گوید: وام ودیعه مسکن تنها 
یک مرهم کوتاه و مختصر بر زخم مستاجران است و هیچ کمکی به 

مستاجر و در کلیت به اقتصاد اجاره نمی کند.
وی با بیان اینکه دولت با اعطای وام ودیعه مسکن جز اینکه با تزریق 
یک پول هنگفت به جامعه موجبات تشــدید تورم را فراهم می کند، 
گفــت: این وام تنها بهانه دســت برخــی از موجرین می دهد که اگر 
اجاره بها را افزایش دادند بنابراین این مبلغ برای مســتاجر از طریق 

وام جبران می شود.

پیج و خم های اداری برای گرفتن وام ودیعه مسکن
به گفته این کارشناس حوزه مسکن، گرفتن این وام برای مستاجران 
به دلیل پیچ و خم های اداری و بانکی که دارد موجب می شود به موقع 
دســت مســتاجران نرسد و بنابراین به دلیل طول انتظار مستاجران 
برای این وام خواه ناخواه تا این وام به مســتاجر برســد قیمت اجاره 

بهای ملک افزایش پیدا کرده است.
غیبی ادامه می دهد: اعطای وام ودیعه مسکن جز اینکه تنها یک دل 
آرامی برای دولت است که اعطای این وام را در کارنامه دستاورد های 
خود قرار دهد هیچ تاثیری بر بازار اجاره داری نمی گذارد، چون اگر 
واقعــا موثر بود می بایســتی این تاثیــر را به صورت کاهش اجاره بها 
یــا حداقــل کنترل اجاره بها، تســهیل دریافت این وام و برخورداری 
مســتاجران از واحد های بزرگ تــر می دیدیدم که چنین نتایجی به 

دست نیامده است.

ک و مستغالت به مستاجران ارائه سهام در بورس امال
این کارشناس حوزه مسکن معتقد است این حجم از تسهیالت ودیعه مسکن 
که یک رقم عجیب، غریبی اســت را اگر دولت برای زیرســاخت ها هزینه 
می کرد یا صرف بافت فرسوده می شد یا اگر در قالب وام به خود اشخاص 
پرداخت می شد تا در سطح شهر و در بافت داخل شهر نسبت به نوسازی 
و سرمایه گذاری اقدام کنند نتیجه بهتری جز مقروض کردن مستاجران 
به بانک ها داشــت. غیبی ادامه می دهد: اگر همین وام ها را به عنوان یک 
سهام در حوزه ملک و مسکن در بورس قائل می شدیم و برای مستاجران 
در بورس ســرمایه گذاری می کردیم تا مســکن به صورت شفاف به حوزه 
بورس برود و در آن بازار مردم بتوانند به صورت متری و به متراژ متناسب 
خودشان سرمایه گذاری کنند نتایج بهتری به دست می آمد. بعد یکی دو 
سال این وام به مبلغ باالتری تبدیل می شد نه اینکه این وام هم از دست برود.

نظام اجاره داری نیازمند سیاست گذاری درست
این کارشناس حوزه مسکن می گوید: حمایت از مستاجران در قالب 
این وام به اقساط ماهانه پرداخت قسط بدل شده است؛ لذا یک درهم 
آمیختگی و عدم تمیز در این کمک رسانی دولت به مستاجران وجود 
دارد، چون مستاجران به دلیل برخورداری به هم ریخته، نمی توانند 
از این تســهیالت به نحو احســن استفاده کنند. دلیل چیست؟ غیبی 
ادامه می دهد: سیاســت پرداخت وام کمک ودیعه از اســاس اشتباه 
بوده و این اشتباه در حال تکرار است همانند پرداخت یارانه به مردم 
که جز تشــدید تورم راه به جایی نبرده اســت. مردم انتظار دارند از 
این وام برخوردار شــوند؛ لذا پرداخت این وام جز اینکه اعتبار ریالی 
جامعه را در حوزه اقتصاد مشخص از بین می برد کمکی به نظام اجاره 
داری نمی کند کما اینکه آمار پرداخت وام کمک ودیعه مسکن از نظر 

افزایش حجم به لحاظ ریالی بسیار باالتر از سنوات گذشته است.

گزارش

 شوخی با سونامی 4 میلیونی 
خودروهای فرسوده

 کنترل مصرف سوخت 
با قرعه کشی12 هزار خودرو!

پس از هشــت ســال از بی توجهی دولت ها به 
نوســازی خودروهای فرســوده، حدود ۱۲ هزار 
دســتگاه از ۶۰ هزار دســتگاه خــودرو عرضه 
در ســومین قرعه کشــی متعلق به جایگزینی 

خودروهای فرسوده است.
 چندی پیش ســید امیــر احمدی دبیر انجمن 
مراکز اســقاط خودرو کشــور نســبت به عدم 
توجه خودروسازان و دولت در خصوص سهیمه 
خودروهای شامل قرعه کشی برای نوسازی گله 
کرد. با شــروع سومین دوره قرعه کشی خودرو 
توســط وزارت صمت، ظاهرا ســهیمه ای برای 
خودروهای فرســوده در کشور جهت جایگزینی 
اختصاص یافته اســت. در دنیا تعاریف مختلفی 
برای عمرمفید خودرو وجود دارد که براســاس 
استانداردهای بین المللی یک خودرو ۱۵۰ هزار 
کیلومتر یا هشــت ســال عمرمفید دارد. اما در 
کشــور ما به دلیل تغییر رفتار مشــتریان نسبت 
بــه خریــد خودرو و دیدگاه کاالی ســرمایه ای 
مالکان و دولت ها نســبت به وضع نوســازی و 
جایگزینی خودروهای فرسوده کمترین اهمیت 

را قائل هستند.
نوسازی پس از هشت سال

ســید امیر احمدی دبیر انجمن مراکز اســقاط، 
چندی پیش اظهار داشــت؛ حدود هشــت سال 
هســت دولــت ها هیچ طــرح و برنامه ای برای 
خودروهای فرســوده ندارد، حجم گسترده ای 
خودرو فرســوده در کشــور وجود دارد، در سال 
۱۴۰۴ حدود هشت میلیون خودرو فرسوده در 
کشــور خواهیم داشت و این موضوع به سونامی 
خودرو فرســوده تبدیل خواهد شد. با استناد به 
این موضوع می توان گفت، پس از هشــت سال، 
دولت ســیزدهم به رغم داشــتن وزیر صمت با 
تجربه در حوزه اسقاط، فقط ۲۰ درصد از ۶۰ هزار 
دســتگاه خودرو عرضه شده در سومین مرحله 
قرعه کشــی ســامانه یکپارچه را به جایگزینی 

خودرو فرسوده تخصیص داده است.
علیرغم اینکه به نظر می رســید، ســیدرضا 
فاطمــی امین وزیــر صمت رجعتی به فطرت 
خود براســاس سوابق شغلی در حوزه نوسازی 
و جایگزینــی خودروهای فرســوده داشــته 
اســت، حدود ۱۲ هزار دســتگاه خودرو فقط 
ســهم جایگزینی خودرو فرســوده است. این 
مورد نشــان می دهد دولت ســیزدهم و وزیر 
صمت به عنوان شــخص نخست سیاستگذار 
صنعتی نسبت به نوسازی خودروهای فرسوده 
کمترین توجه را دارد و با گذشت هشت سال 
از عدم توجه به خودروهای فرسوده، سهم ۱۲ 
هزار دســتگاهی برای نوســازی عددی بسیار 

ناچیز باشد.
چند میلیون خودرو فرسوده وجود دارد؟

دبیر انجمن مراکز اسقاط اعالم کرده بود؛ در سال 
۱۴۰۴ حدود هشت میلیون خودرو فرسوده در 
کشــور خواهیم داشت و این موضوع به سونامی 
خودرو فرسوده تبدیل خواهد شد. این درحالی 
است که سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت وعده 
داده بود تا پایان دولت ســیزدهم در برنامه افق 
۱۴۰۴ صنعت خودرو، ساالنه ۳ میلیون دستگاه 

تولید خواهد داشت.
مزید اطالع وزیر صمت، تحقق تولید ۳ میلیون 
دســتگاه خودرو در ســال نیازمند نقدینگی 
قابــل توجهی اســت که دخالت مســتقیم 
وزارت صمــت در فروش خودروها توســط 
خودروســازان و قیمت گذاری دستوری، این 
امر را تعلیق به محال خواهد کرد. از ســوی 
وزارت صمت در ســومین مرحله قرعه کشی 
خودرو، حدود ۱۲ هزار دستگاه خودرو برای 
نوسازی و جایگزینی خودروهای فرسوده در 
نظر گرفته شــده که به اعتبار ســوابق وزیر 
صمــت و برنامــه های اعالمی اش، تخصیص 
این مقدار ســهمیه قرعه کشی برای نوسازی 

بیشتر شبیه شوخی است.
حداقل نتیجه هشــت میلیون خودرو فرسوده تا 
سال ۱۴۰۴، و سخره گرفتن آن با تخصیص ۱۲ 
هزار خودرو پس از 8 ســال، افزایش آمار تلفات 
جاده ای و افزایش مصرف ســوخت اســت که 
انگشــت اتهام برای مقصر اصلی این موضوع می 
توانــد ترک فعل مدیران بلند پایه وزارت صمت 
به ویژه وزیر صمت خواهد بود زیرا او خوب می 

داند که نوسازی خودرو یعنی چه!
اسقاط چه می شود؟

رشــد قیمت خودروها در بازار ســبب شده که 
مالکان محصوالت فرسوده تمایل و یا توانی برای 
تحویل خودرو نداشته باشند. از سوی دیگر همان 
طور که این روزها در و دیوار شــهر و بیلبوردها 
پر شــده ، خودرو برای عده ای فقط وســیله ای 
برای جابجایی نیست، بلکه رفیق، شغل، وسیله 

امرار معاش و... است.
همچنین تعطیلی مراکز اســقاط در کشــور به 
دلیل بی برنامگی دولت در خصوص جایگزینی 
خودروهای فرســوده و سایه ممنوعیت واردات 
خودرو، انباشتی از خودروهای فرسوده در کشور 
را ایجاد کرده است.و لذا سید رضا فاطمی امین 
وزیر آشــنا به بحث اسقاط باید برای جایگزینی 
خودروهای فرســوده فکر و برنامه ای جدی تر و 

جذاب تر طراحی کند.

« از واردات لوازم خانگی   گار گزارش »روز

 هیاهو برای هیچ  
از اواخر ســال گذشــته اظهارات ضد و 
نقیضی درباره احتمال آزاد شدن واردات 
لــوازم خانگی مطرح شــد، اما در نهایت 
وزارت صمت اعالم کرد که هیچ برنامه ای 
برای واردات لوازم خانگی ندارد و در مقال 
به دنبال صادرات اســت؛ بنابراین به نظر 
می رسد هیاهویی که بر سر واردات لوازم 
خانگی رخ داد، مانند گذشــته هیاهو بر 

سر هیچ بوده است.
 واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ ممنوع 
اســت و در حال حاضــر عمده کاالهای 
خارجی موجود در بازار قاچاق هستند که 
با گارانتی های تقلبی فروخته می شوند. 
طبــق مصوبه اولیه شــورای هماهنگی 
ســران ســه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید 
آن، ممنوعیــت واردات لوازم خانگی تا 
پایان ســال ۱۴۰۰ ادامه داشــت و قرار 
بــود بعد از آن مجددا درباره این موضوع 

تصمیم گیری شود.

سیری از اظهارات ضد و نقیض
در ایــن میــان در پــی افزایش قیمت 
برخی محصوالت داخلی،ســتاد تنظیم 
بــازار در اســفند ۱۴۰۰  مقــرر کرد که 
اگر تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی 
قیمت های خود را در بازار واقعی نکنند، 
برنامه ریزی الزم برای آزادسازی واردات 
متناســب با نیاز مردم انجام می شود. هر 
چند با تصمیم ســازمان حمایت مصرف 
کننــدگان و تولیدکنندگان قیمت  لوازم 
خانگی به حالت قبل برگشــت، اما وزیر 
صمت نیز در آخرین نشست خبری خود 
در سال ۱۴۰۰ اعالم کرد که با واردات در 
همه حوزه ها به میزان حداکثر ۲۰ درصد 
و با برنامه ریزی برای نسبت صادرات به 

واردات موافق است.
بــا توجه به این اظهارات، اردیبهشــت 
امسال ایسنا وضعیت آزادسازی یا تداوم 

ممنوعیت واردات لوازم خانگی را مجددا 
از محمد مهدی برادران - معاون صنایع 
عمومــی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت(  پیگیری کرد و او گفت که  هنوز 
نیاز اســت نقش حمایتی از این صنعت 
ایفا شود تا به سطحی از بلوغ و توانمندی 

برسد.
البتــه خرداد ماه امســال وزیر صنعت، 
معدن و تجارت گفت کهحذف ممنوعیت 
واردات ۴ یا ۵ قلم کاال به دولت پیشنهاد 
شده که در حال بررسی است، اما عمده 
ســاختار ممنوعیت واردات ۲۰۰۰ قلم 
کاال که از ســال ۱۳۹۷ تصویب شــده 
حفظ می شــود. او جزئیاتی از اینکه رفع 
ممنوعیت کدام کاالها در حال بررســی 
اســت ارائه نکرد و تاکنون هم نتیجه ای 

از این بررسی اعالم نشده است.
اما ماجرای احتمال آزادسازی واردات 
لوازم خانگی اخیرا جدی تر شد؛ چراکه 
امیــد قالیبــاف -ســخنگوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت- در نشســت 

خبــری گفت که  واردات کاالهایی که 
تولید باال دارند و رقابت پذیر هســتند، 
مثــل لوازم خانگی، باید آزاد شــود و 
این موضوع در دســت بررســی و در 
پروســه تصمیم گیری است. واردات 
تــا ابد نمی تواند ممنــوع بماند. البته 
خط قرمز این است که به تولید داخل 
ضربه نخورد اما اگر واردات کاال منجر 
به بهبود کیفیت و قیمت بهتر شــود، 

ممنوعیت واردات لغو خواهد شد.
امــا در نهایت این بار هم موضوع واردات 
لوازم خانگی از سوی وزیر صمت منتفی 
شــد و او گفت که برنامه ای برای واردات 
لــوازم خانگی وجود نــدارد، بلکه برای 
صادرات برنامه ریزی شده و با چند کشور 
از جمله روسیه، عمان و ارمنستان برای 
ســرمایه گذاری مشترک صحبت شده و 
قرار است قطعه و فناوری ارسال و کاالی 

نهایی تولید شود.
به نظر می رسد صحبت های وزیر صمت 
مبنــی بر نبود برنامه ریزی برای واردات 

لوازم خانگی حســن ختام اظهارات ضد 
و نقیضی اســت که از اواخر سال گذشته 
شــروع شد. اظهاراتی که هر بار هیاهوی 
زیادی ایجاد کرد؛ به طوری که از یک سو 
تولیدکنندگان نســبت به از دست دادن 
بازار و اتالف سرمایه هایشان ابراز نگرانی 
و فروشندگان هم از تشدید رکود در بازار 
گالیــه کردند. اما حاال به نظر می رســد 
این هیاهو بر سر هیچ بوده و دولت فعال 
برنامه ای برای آزادســازی واردات لوازم 

خانگی ندارد.

موافقان و مخالفان چه می گویند؟
به طور کلی در این ســال ها آزاد شــدن 
واردات لــوازم خانگــی بــا موافقت ها 
و مخالفت هایــی مواجــه بوده اســت. 
موافقان آزاد شــدن واردات لوازم خانگی 
معتقدند این ممنوعیت ها باعث محدود 
شــدن انتخاب مصرف کننده شــده و به 
عبارت دقیق تر حــق مصرف کنندگان 
در این گونــه تصمیمــات نادیده گرفته 

شــده اســت. همچنین نبود رقابت بین 
تولیدکننــدگان داخلی بــا خارجی ها 
در آینــده منجبر بــه انحصار در صنعت 
لوازم خانگی و شــبیه شدن این صنعت 
بــه وضعیت صنعت خودرو می شــود و 
کاالهای ایرانی رشد و بهبود کیفیت الزم 

را نخواهند داشت.
امــا در مقابــل، مخالفــان آزاد شــدن 
واردات لوازم خانگی معتقدند تجربیات 
کشــورهای دیگر نشان می دهد که برای 
به بلوغ رسیدن یک صنعت باید حداقل 
چند ســال و تا زمانی که تولید داخل به 
نقطه رقابت برسد، از صنایع حمایت کرد. 
آن ها همچنیــن می گویند برای رقابت 
تولیدکنندگان داخلی با خارجی ها، باید 
شرایط برابر در زمینه تامین مالی ارزان، 
تامین مناســب مواد اولیه و غیره فراهم 
شود. اما االن این شرایط برای داخلی ها 

وجود ندارد.
نکته دیگر این است که مخالفان واردات 
معتقدنــد، واردات محصول نهایی عمق 
تولید داخل را کاهش می دهد و واردات 
حتما باید همراه با انتقال فناوری باشــد 
تــا به ارتقای وصعیت تولید در کشــور 

کمک کند.
البتــه تولیدکنندگان همــواره با توجه 
به تجربیات قبلی کشــور همیشــه این 
نگرانــی را دارنــد که در صــورت توافق 
با مشــورهای غربی و ازاد شــدن منابع، 
واردات خیلی از محصوالت آزاد شــود و 
منافع وســرمایه گذاری آن ها نیز نادیده 
گرفته شــود. عالوه بر ایــن، با توجه به 
نظرات مختلف، تکرار چندباره اظهارات 
متناقــض دربــاره واردات لوازم خانگی 
و اینکــه ممنوعیــت واردات نمی تواند 
مادام العمر باشد، به نظر می رسد وضعیت 
کنونی هم، پایان کشمکش بر سر واردات 

لوازم خانگی نباشد.

خبر ویژه

بنا بر اعــالم مدیرکل حمل ونقل مســافر ســازمان 
راهداری وحمل ونقل جاده ای، در صــورت لغو اعزام 
ناوگان جــاده ای به ســمت مرزها، مطابــق تصمیم 
ستاد اربعین در خصوص اســترداد هزینه بلیت عمل 
خواهد شــد. مدیرکل حمل ونقل مســافر ســازمان 
راهداری وحمل ونقل جاده ای با اشــاره به جابجایی 
حدود ۷۰۰ هزار زائر تا صبــح روز جمعه گفت: ادامه 
روند جابجایی زائران مشــروط به اعــالِم لغو توقف 

حرکت به سمت مرزها، از سوی ستاد اربعین است.

داریوش باقرجــوان درباره تصمیم ســتاد اربعین در 
خصوص توقف سفرهای زمینیِ  اربعین، گفت: هنوز 
به صورت مکتوب دستوری به دست ما نرسیده است. 
حرکت آخریــن اتوبوس ها در ســاعت ۶  صبح امروز 
به ســمت مرزهای عراق انجام گرفته اســت و نیمی 
از ناوگان نیز در مسیر بازگشــت هستند.وی افزود: تا 
صبح امروز حدود ۷۰۰ هزار زایر با ناوگان حمل و نقل 
عمومِی جاده ای اعم از اتوبــوس و مینی بوس جابجا 
شدند و ادامه روند جابجایی زائران به سمت مرزهای 

عراق به تصمیم ستاد اربعین مربوط می شود.باقر جوان 
توضیح دادکه در صورت لغو اعزام ناوگان جاده ای به 
سمت مرزها، مطابق تصمیم ستاد اربعین در خصوص 
استرداد هزینه بلیت عمل خواهد شد.به  ستاد اربعین 
اعالم کرده است تا مردم نسبت به مراجعه به پایانه ها و 
ترمینال های اتوبوسی به ویژه ترمینال های تهران اقدام 
نکنند؛ به محض از سرگیری حرکت اتوبوس ها به مردم 
اطالع داده خواهد شــد. همچنین این تصمیم شامل 

سفرها با خودروهای شخصی نیز می شود.

 بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی؛

هزینه بلیت زائران اربعین برمی گردد



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

13 صفر  1444   10 سپتامبر 2022 شنبه 19 شهریور 1401  شماره پیاپی 2196

نفت و انرژی 4

گاز را راه  می اندازند کارتل جهانی  ایران و روسیه 

قیمت گاز در غرب سر به فلک کشید

کوتاه از انرژی

بین الملل

کاهش بیشتر تولید نفت 
اوپک پالس در راه است؟

اوپک پالس  افزایش تولید نفت در ماه 
میــالدی جاری را معکوس و کاهش 
تولید به میزان ۱۰۰ هزار بشکه در روز 
در اکتبر را تصویب کرد.کاهش تولید 
تصویب شده، تغییر اندکی در اهداف 
تولید اوپک پالس محسوب می شود 
و بــا در نظــر گرفتن این حقیقت که 
این گروه اکنون ۲.۹ میلیون بشکه در 
روز پایین تر از سهمیه تولید می کند، 
اقــدام مذکور از نظر میزان عرضه به 
بازار بی اهمیت اســت اما تصمیمات 
روز دوشنبه، این پیام قوی را به بازار 
نفت ارســال کرد که این گروه آماده 
است در هر زمانی، دیدار کند و درباره 
هر میزان کاهشــی که برای تثبیت 
قیمتهای نفت مناسب به نظر برسد، 
تصمیــم بگیرد.این پیامــی به بازار 
اســت که تحلیلگــران به عنوان عزم 
اوپک پالس و عربستان سعودی برای 
ادامــه مداخله در بــازار و جلوگیری 
از ریــزش بیش از حــد قیمت نفت 
از ســطح فعلی، تفسیر می کنند.در 
دیــدار وزیران اوپک پالس، تصمیم 
برای کاهش تولید به میزان ۱۰۰ هزار 
بشکه در روز در اوت، با وجود مخالفت 
روسیه با چنین اقدامی، تصویب شد، 
در یــک دیدار بســیار کوتاه تر دیگر، 
وزیــران انرژی تولیدکنندگان اوپک 
پــالس با بازگرداندن ســطح تولید 
هدف گذاری شــده به ســهمیه اوت 
موافقــت و اعــالم کردنــد افزایش 
تصویب شده در ماه پیش، تنها برای 
سپتامبر بود.اما مهم تر از همه، اوپک 
پالس تصمیم گرفت هر زمان که الزم 
باشد، برای اقدامات دیگر نشست فوق 
العــاده برگزار کند. اوپک اعالم کرد 
در این دیدار، تصمیم گرفته شــد از 
ریاســت گروه خواسته شود هر زمان 
که الزم بود برای رسیدگی به تحوالت 
بازار، نشست وزیران اوپک و غیراوپک 

برگزار شود.
 

 انرژی تحت تاثیر تشدید 
 بن بست میان روسیه 

اتحادیه اروپا 
اتحادیه اروپا پس از این که والدیمیر 
پوتین تهدید کرد اگر ســقف قیمتی 
برای نفت و گاز روســیه تعیین شود، 
کل عرضــه انــرژی را قطــع خواهد 
کرد، ســقف قیمت برای گاز روسیه 
را پیشــنهاد کرد.تشــدید بن بست 
میان روســیه و اتحادیه اروپا، ممکن 
اســت باعث شود قیمت گاز در اروپا 
ســر بــه فلک بکشــد و هزینه های 
انــرژی که دولتهــای اتحادیه اروپا 
پرداخــت می کنند تا مانع از انحالل 
شرکتهای نیرو شوند را سنگینتر می 
کند.پیشــتر، رئیس کمیسیون اروپا 
گفتــه بود کمیســیون اروپا  تعیین 
ســقف قیمت برای گاز روســیه، به 
همــراه تدابیر دیگر از جمله کاهش 
اجباری استفاده از برق در ساعات اوج 
مصرف و سقف درآمد تولیدکنندگان 
نیروی غیرگازی را پیشــنهاد خواهد 
کرد.اروپــا روســیه را متهــم کرده 
اســت به تالفــی تحریمهای غربی 
بر ســر جنــگ در اوکراین، از تامین 
انرژی به شــکل ســالح استفاده می 
کنــد اما روســیه، تحریمها را عامل 
مشــکالت عرضه گاز خوانده است.با 
باال گرفتن تنشــها، والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه، در اظهاراتی 
کــه در یــک مجمع اقتصــادی در 
شــهر والدی وستوک داشت، تهدید 
کرد اگر ســقف قیمتی تعیین شود، 
روســیه عرضه نفت و گاز را متوقف 
خواهد کرد. وی درخواست اروپا برای 
تعیین سقف قیمت برای گاز روسیه را 
احمقانه خواند و اعالم کرد اگر غرب 
ســقف قیمت برای صادرات روسیه 
تعییــن کند، روســیه قراردادهای 
عرضــه را کنار مــی گذارد.پوتین به 
غــرب هشــدار داد در معرض خطر 
یــخ زدن مثل دم گرگ در افســانه 
معروف روســی، قــرار دارد.وزیران 
انــرژی اتحادیه اروپا قرار اســت روز 
جمعه برای بحــث درباره چگونگی 
واکنش به کاهش عرضه گاز روســیه 
و افزایش قیمتها که مصرف کنندگان 
و شــرکتها را در زمان افزایش تقاضا 
در ماههای سرد زمستان تحت فشار 

قرار می دهد، دیدار کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

گر با همین دست فرمان جلو  ا
برویم ، چاره ای جزء واردات 

بنزین نداریم
عضو کمیســیون انــرژی مجلس گفت: اگر 
بــا همین دســت فرمان پیــش رویم میزان 
مصرف بنزین از تولید پیشــی خواهد گرفت 
و آنــگاه چاره ای جــز واردات بنزین نداریم.

هــادی بیگی نژاد درباره جدی شــدن بحث 
واردات بنزین، گفت: واقعیت این اســت که 
بحــث واردات بنزیــن نگرانی هایی را ایجاد 
کــرده چراکه میــزان مصرف به میزان تولید 
نزدیک شــده اســت، درواقع به گفته معاون 
وزیــر نفت آمار تولید بنزین کشــور طی دو 
هفته گذشــته حــدود  ۱۱۲ میلیون لیتر و 
مصــرف آن حــدود ۱۰۲ میلیون لیتر بوده ا 
و از آنجا که این فاصله بســیار کم شــده است 
اگر با همین دست فرمان پیش رویم مصرف 
از تولید پیشی خواهد گرفت و آنگاه چاره ای 
جز واردات بنزین نداریم.نماینده مردم مالیر 
در مجلس شــورای اســالمی به راهکارهای 
جلوگیری از رسیدن به مرحله واردات بنزین 
اشاره کرد و افزود: در این زمینه بهینه سازی 
مصرف سوخت طی سال های گذشته جدی 
گرفته نشده، ضمن آنکه برای متنوع ساختن 
سوخت و توسعه LPG  و CNG و دوگانه سوز 
کــردن خودروها و تولیــد خودروهای برقی 
قدم قابل مالحظه ای برداشــته نشده است، 
همچنیــن در زمینــه تعویض و از رده خارج 
کردن خودروهای فرسوده برنامه ای نداریم.

وی با بیان اینکه مجلس طی ۲ ســال اخیر 
قانون بودجه ال.پی.جی سوز کردن خودروها 
را تصویب کرده اســت اما وزارت نفت به این 
مهم ورود نکرده و از بخش خصوصی نیز جهت 
اجرای قانون کمک نگرفته است، اظهار کرد: 
از طرف دیگر ضمن عدم ارائه ساختار و برنامه 
منســجمی برای جلوگیری از قاچاق سوخت 
طی ســال های گذشته، ساخت پاالیشگاه ها 
بــه منظور افزایش تولید جدی گرفته نشــد 
هرچند اخیرا پاالیشگاه ســازی از سر گرفته 
شــده است.عضو کمیســیون انرژی مجلس 
شورای اســالمی با بیان اینکه فرهنگسازی 
مســئله جدی اســت که در کاهش مصرف 
ســوخت در کشور تاثیر بسزایی دارد، اضافه 
کرد: اســتفاده از حمــل و نقل عمومی یکی 
از مســائل مهمــی اســت که بایــد برای آن 

فرهنگسازی کرد.

معاون وزیر نیرو خبر داد؛

ح جایگزین موتور  بررسی طر
 کولر آبی پرمصرف 

با موتورهای پربازده  
 معاون وزیر نیرو و رییس سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ســاتبا( از 
اجرای طرح حمایت از اقشــار کم برخوردار از 
طریق ایجاد نیروگاه های خورشیدی مقیاس 
کوچــک خبرداد و گفت: ســاخت ۵۵۰ هزار 
نیروگاه خورشیدی پنج کیلو واتی هم اکنون 
در دســتور کار این سازمان قرار دارد.محمود 
کمانــی معــاون وزیر نیرو و رییس ســازمان 
انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق 
)ســاتبا( افزود: ایجاد ساالنه ۱۱۰ هزار سامانه 
نیروگاه خورشیدی کوجک پنج کیلو واتی در 
جوار منازل اقشار کم در آمد صورت می گیرد 
کــه عالوه بر تولید برق بــا خرید مازاد انرژی 
تولیــدی از آنان، زمینه تقویت معیشــت این 
افراد فراهم می شود. معاون وزیر نیرو و رییس 
ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
انرژی برق )ساتبا( با اشاره به اینکه شناسایی 
و معرفی مددجویان در این طرح برعهده  دفتر 
امور روســتایی و شوراهای استانداری، بسیج 
ســازندگی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی 
اســت، اظهار کرد: ســهم اســتان یزد در این 
طرح چهار هزار ســامانه کوچک خورشیدی 
۵ کیلوواتی اســت. معاون وزیر نیرو و رییس 
ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
انــرژی برق )ســاتبا( در ادامه گفت: عالوه بر 
توسعه ســاخت نیروگاه ها، طرح های بهینه 
سازی مصرف برق در راستای مدیریت مصرف 
در دســتور کار قرار دارد که اصالح سیســتم 
روشنایی معابر شهری با جایگزینی المپ های 
فوق کم مصرف )ال ای دی( به جای المپ های 
گازی  و تعویض موتورهای کولر آبی پرمصرف 
با موتورهای پربازده انجام می شود.کمانی ادامه 
داد: در طرح اصالح سیستم روشنایی معابر ۱۰ 
هزار مگاوات انرژی برق در کشور صرفه جویی 
می شود که این طرح برای نخستین بار توسط 
بخش خصوصی در استان یزد و بزودی در کل 
کشور اجرا می شود.معاون وزیر نیرو و رییس 
ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
انرژی برق )ساتبا( در خصوص طرح جایگزینی 
موتــور کولرهای آبــی پرمصرف با موتورهای 
پربازده  نیز گفت: این طرح در دســت بررسی 
است که پس از  صدور مجوز در کشور اجرا می 
شــود.کمانی ادامه داد: اکنون یکهزار مگاوات 
نیروگاه های تجدیدپذیر در کشور وجود دارد 
که امیدواریم با ساخت نیروگاه ها تولید انرژی 

برق در کشور افزایش یابد.

  نگارعلی/  گروه انرژی 
جنــگ روســیه علیه اوکراین بیــش از هر زمان 
غرب را تحت فشار جدی قرار داده است. فشاری 
کــه رد اثــر تغییر معادالت انــرژی در جهان رخ 
داده اســت. حاال بســیاری معتقدند روســیه در 
حال مجازات اروپاســتف . مجازاتی که با حمله 
به اوکراین، همســایه متحد غرب از سوی روسیه 
آغاز شد.مقامات اروپایی گفتند روسیه تحویل گاز 
خود را کاهش می دهد تا اروپا را به دلیل مخالفتش 
با جنگ اوکراین مجازات کند. بســیاری، رئیس 
جمهور روسیه، والدیمیر پوتین، را متهم کرده اند 
کــه با تهدیدهای کاهش روزافزون عرضه گاز، به 
دنبال متزلزل کردن بازارهای انرژی است.روسیه 
در دوره طوالنــی تصدی پوتیــن، از انرژی برای 
اهداف ژئوپلیتیکی اســتفاده کرده است، اغلب با 
هدف به دست آوردن اهرم فشار بر سیاست های 
اروپا در قبال اوکراین.پوتین اهمیت ویژه ای برای 
صنایــع نفت و گاز طبیعی قائل اســت، خطوط 
لوله نورد اســتریم که بــرای دور زدن اوکراین با 
ارسال مستقیم گاز به آلمان در زیر دریای بالتیک 
طراحی شــده اند، در استفاده سیاسی کرملین از 

انرژی نقش اساسی داشته اند.

نورداستریم، اهرم فشار روسیه بر غرب
هفته گذشــته گازپروم، غول نفت و گاز روســی، 
اعالم کرد که از ســرگیری جریان گاز طبیعی از 
طریق خط لوله ای که روســیه و آلمان را به هم 
متصــل می کند، به تعویــق خواهد افتاد؛ تاخیر 
غیرمنتظره ای که به نظر می رســد بخشــی از 
کشمکش بزرگتر بین مسکو و غرب بر سر انرژی 
و جنــگ در اوکراین باشــد.انتظار می رفت این 
غول انرژی متعلق به روســیه روز شــنبه پس از 
ســه روز تعمیر و نگهداری، جریان گاز از طریق 
خط لوله نورد استریم ۱ را از سر گیرد. اما ساعاتی 
قبل از بازگشــایی خط لوله، گازپروم اعالم کرد 
که در بازرســی ها مشــکالتی پیدا شده است و تا 
زمانی که این مشــکل رفع نشــود، این خط لوله 

بسته خواهد شد و جدول زمانی برای راه اندازی 
مجدد ارائه نکرده اســت.این اعالمیه را می توان 
جواب روســیه به غرب تلقی کرد؛ هفته گذشته، 
وزرای دارایی کشورهای گروه ۷ اعالم کردند که 
با اعمال مکانیزم سقف قیمتی برای نفت روسیه 
توافــق کــرده اند، مکانیزمی کــه به منظور خفه 
کردن بخشــی از درآمدهای انرژی مسکو از اروپا 
قرار داده  شده اســت.آخرین اقدام گازپروم باعث 
ایجــاد تــرس از تعطیلی دائمی این خط لوله می 
شــود که مجرای اصلی گاز به آلمان، کشوری که 
شــدیداً به گاز طبیعی روسیه وابسته است، بوده 
است. مانند سایر کشورهای اتحادیه اروپا، آلمان 
برای پر کردن انبارها قبل از زمســتان به عنوان 
بیمه در برابر قطع ارتباط روسیه عجله کرده است.

قیمت گاز هفت برابر شده است
قبــل از آخریــن اعالم گازپــروم، قیمت آتی گاز 
طبیعــی اروپــا در روز جمعه حــدود ۱۳ درصد 
کاهش یافته بود؛ در روزهای اخیر و در نســبت 
بــا زمان به اوج رســیدن قیمــت گاز، قیمت این 
سوخت بیش از یک سوم کاهش یافته است زیرا 
سطح کلی در تاسیسات ذخیره سازی گاز اروپا به 

8۰ درصد رســیده است. با این حال، قیمت های 
آتی حدود هفت برابر بیشــتر از یک سال گذشته 
اســت که برای خانوارها ســختی ایجاد کرده و بر 
مشاغل فشار وارد می کند.صرف نظر از اقدام اخیر 
گازپــروم، تردیدی وجود ندارد که انرژی به یک 
نبرد نیابتی در جنگ اوکراین بدل شــده اســت و 
حاکی از خشم تولیدکنندگان نفت مانند روسیه 
از برنامه های غرب برای حذف تدریجی نفت و گاز 
به دلیل نگرانی های تغییرات آب و هوایی است.در 
این میان اروپا روســیه را با تحریم ها تحت فشــار 
قرار داده اســت و قصد دارد تا دسامبر خرید نفت 
روسیه را متوقف کند. روسیه از آسیب پذیری اروپا 
در زمینه گاز طبیعی اســتفاده می کند و قیمت 
سوخت را به سطوح بسیار باالیی در سراسر اروپا 
می رساند و با آمدن زمستان سخت بدن اروپا را 

به لرزه در میاورد.

جیب روسیه از برکت جنگ پرپول شد
با طوالنی شــدن جنگ گمانه زنی ها در خصوص 
برنامه کرملین برای ادامه دادن جنگ به هر قیمتی 
باال گرفته اســت؛ تحلیلگران گلدمن ساکس روز 
جمعه گفتند که این خطر وجود دارد که روسیه 

خریــداران گاز را کاهــش دهد و تولید را متوقف 
کنــد و در نتیجه قیمت های جهانی و درآمدهای 
خــود را باال ببرد و محدودیت های قیمت نفت را 
تالفی کند.در زمانی که اروپا و ایاالت متحده در 
تالش برای کاهش قیمت انرژی هســتند، گروه 
کشــورهای تولیدکننده نفــت اوپک پالس، به 
ریاســت عربستان ســعودی و روسیه، نیز ممکن 
اســت از افزایش تدریجی تولید خود پس از همه 
گیری فاصله بگیرند؛ انتظار می رود این گروه روز 
دوشــنبه برای تعیین ســطح تولید نفت تشکیل 
جلســه دهد.اما نشــانه هایی وجود دارد که اروپا 
بــا تالش برای یافتن منابــع جایگزین انرژی به 
برخی از اهرم های فشار پوتین غلبه خواهد کرد.

ایران و روسیه کارتل گاز را راه می اندازند
در بحبوحــه بحــران گاز در اروپا و آمریکا تفاهم 
چهل میلیارد دالری که ماه گذشته بین گازپروم 
و شــرکت ملی نفت ایران امضا شــد، گامی برای 
قادرســاختن روســیه و ایران برای اجرای برنامه 
دیرینــه خود برای حضور در هســته اصلی یک 
کارتل جهانی است.یک اوپک گازی با تأسیس در 
مجمع کنونی کشورهای صادرکننده خلیج فارس 
)GECF(، امکان هماهنگی نسبت فوق العاده ای 
از ذخایــر گاز جهــان و کنتــرل قیمت گاز را در 
ســال های آینده فراهم می کند. روســیه و ایران 
به ترتیــب در جایگاه هــای اول و دوم در جــدول 
بزرگ ترین ذخایر گاز جهان ایستاده اند.روســیه 
بــا کمتر از ۴8تریلیون مترمکعب )tcm( و ایران 
بــا نزدیک به ۳۴تریلیون مترمکعب در موقعیت 

ایدئالی برای انجام این کار قرار دارند.
اتحاد روسیه و ایران، همان طور که در جدیدترین 
تفاهم نامه چندوجهی بین گازپروم و شرکت ملی 
نفت ایران مشهود است، می خواهد تا حد زیادی 
گاز عرضه شده از طریق زمین و از طریق خطوط 
لوله و گاز عرضه شده از طریق کشتی ها را کنترل 
کند. به عبارت دیگر هدف کنترل دو عنصر کلیدی 

در عرضه جهانی است.

به گفته رســانه های خارجی توافق هســته ای جدید ایران یک 
احتمال مشــخص اســت و می تواند خبر خوبی برای جهانی 
باشــد که با کمبود نفت و گاز مواجه اســت.با توجه به افزایش 
چشــمگیر قیمت نفت در ســال جاری و مواجه شدن چندین 
کشــور در سراســر جهان با کمبود نفت و گاز، ایاالت متحده و 
دیگر قدرت های بزرگ به دنبال تضمین عرضه نفت و در عین 
حال تغییر اتکای خود به روســیه هســتند. این یکی از عواملی 
است که باعث شده ایاالت متحده در موضع خود در مورد توافق 
هســته ای جدید تجدید نظر کند تا ایران بتواند صادرات نفت 
در مقیاس بزرگ را از ســر بگیرد.دونالد ترامپ، رئیس جمهور 

سابق آمریکا، در سال ۲۰۱8 از توافق قبلی خارج شد که باعث 
تحریم نفت کشور شد اما طولی نکشید که با آغاز بحران انرژی 
درآمد نفتی کشور افزایش یافت و تحریم های آمریکا روی هوا 
رفت. در ماه های اخیر، کشورهای بیشتری آشکارا تحریم های 
آمریکا را در مواجهه با ناامنی انرژی نادیده گرفته اند که منجر 
به افزایش ۵8۰ درصدی درآمد نفت و میعانات کشور از مارس 
تا ژوئیه در مقایســه با مدت مشــابه ســال گذشته شده است.
تقویت مجدد صنعت نفت ایران می تواند تغییرات گسترده ای 
در چشــم انداز نفت جهان ایجــاد کند. تاماس وارگا، تحلیلگر 
گفت: اگر ایران بازگردد و بشــکه های نفت تامین شــود، اوپک 

به راحتی می تواند ۳۰.۵ میلیون بشــکه در روز تولید کند.وی 
افزود:بر اســاس این ســناریو، مدل من نشان می دهد که برنت 
در نیمه دوم ســال ۲۰۲۳ به ۶۵ دالر در هر بشــکه کاهش می 
یابد.معرفی مجدد نفت ایران به بازار به انحراف وابستگی به هر 
یــک از قدرت هــای نفتی کمک می کند، زیرا تحریم های نفتی 
روســیه، ایاالت متحده را مجبور کرد تا در ماه های اخیر برای 
عرضه نفت بیشتر به عربستان سعودی روی بیاورد. انتشار نفت 
ایــران قیمــت نفــت را رقابتی تر می کند و به این معنی خواهد 
بود که عربســتان ســعودی و عراق دیگر دو قدرت نفتی مسلط 

در منطقه خاورمیانه نخواهند بود.

آیا نفت 6۵ دالری به واقعیت می پیوندد؟

کلید قفل بحران جهانی انرژی ایران، 

خبر  ویژه

رئیس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران:

 سقف سوخت گیری در برخی استان ها 
به 30 لیتر رسید

رئیــس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران 
گفت: در برخی اســتان ها امکان سوخت گیری 
چه سهمیه نرخ اول و چه نرخ دوم به سقف ۳۰ 
لیتــر کاهش یافته که گاها در برخی جایگاه ها 
تراکــم ایجــاد می کند.همایون صالحی  درباره 
تغییرات ســوخت گیری بعد از کاهش سهمیه 
بنزین با نرخ دوم اظهار داشت: تاکنون مردم بیش 
از اینکه از کارت شخصی برای دریافت سهمیه 
آزاد ســوخت استفاده کنند از کارت جایگاه دار 
استفاده کرده اند، بنابراین کاهش سهمیه از ۲۵۰ 
لیتر به ۱۵۰ لیتر تغییری در افزایش و یا کاهش 
مراجعه برای ســوختگیری ایجاد نکرده است.

وی بــا بیــان اینکه طبق برآورد میدانی کاهش 
ســهمیه با نرخ آزاد تاثیــری در عرضه، فروش 
و قاچاق ســوخت نداشــته، افزود: دلیل آن این 
اســت که مــردم غالبــا از کارت آزاد جایگاه ها 
استفاده می کردند و از کارت مالک خودرو برای 
سوخت گیری نرخ آزاد کمتر استفاده شده است. 
رئیــس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران 
تصریح کرد: نکته ای که وجود دارد اینکه در حال 
حاضر در تهران و دیگر شهرها برای هر نازل یک 

کارت وجود دارد، اما در جایگاه های استان های 
مرزی به یک تا دو کارت محدود شده، البته فعال 
در مسیر اربعین به دو تا سه کارت افزایش پیدا 
کرده اســت. وی گفت: مســئله دیگر این است 
که در برخی استان ها امکان سوخت گیری چه 
سهمیه نرخ اول و چه نرخ دوم به سقف ۳۰ لیتر 
کاهش یافته که گاها در برخی جایگاه ها تراکم 
ایجاد می کند. صالحی همچنین خاطرنشــان 
کرد: اکنون قطعات سامانه ها وضع اسفناکی به 
لحاظ استهالک دارند، یعنی بیش از ۲۵ درصد 
نازل ها به علت اینکه قطعات ســامانه هوشمند 
کهنه و مســتعمل هســتند و باید تعمیر شوند، 
غیرفعالند. بنابراین این دو عامل کاهش ســقف 
ســوخت گیری به ۳۰ لیتر و نازل های غیر فعال 
منجر به تراکم در برخی جایگاه ها می شــود. در 
هــر حال با قاطعیت نمی توان گفت که کاهش 
ســهمیه منجر به جلوگیری از قاچاق می شود، 
اگــر هم قاچاقی در اســتان های مرزی صورت 
گیرد محدود است. متولیان امر با کاهش سهمیه 
بدنبال بهینه سازی مصرف سوخت و جلوگیری 

از قاچاق هستند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران:

کنترل مصرف سوخت استفاده از   راه 
کارت انرژی برای خانوارها است

رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی ایران 
گفت: نباید پرداخت یارانه بنزین به خانوارها، به 
صورت نقدی باشد، در بحث حامل های انرژی، 
هم کنترل مصرف و هم بحث عدالت اجتماعی 
مطرح است که در هر دو مورد استفاده از کارت 
انرژی می تواند راهگشــا باشد.آرش نجفی، با 
بیان اینکه تا وقتی که اصالح ساختار مصرفی 
حامل های انرژی از جمله بنزین را انجام ندیدم، 
هر افزایش قیمتی به رشد تورم منجر می شود، 
افزود: در گذشته، افزایش قیمت بنزین و سوخت 
بدون برنامه ریزی برای کاهش مصرف از جمله 
عرضه خودروهای کم مصرف، توســعه حمل و 
نقــل عمومی و احداث پارکینگ های طبقاتی 
برای کاهش تردد در سطح شهر، انجام شد که 
نهایتا سایر قیمت ها را افزایش داد.وی با اشاره 
بــه اینکه از ابتــدای انقالب تا به امروز، قیمت 
بنزین ۳ هزار برابر شده، ادامه داد: اما در هیچ 
کدام از زمان هایی که قیمت باال رفت، مصرف 
بنزین کنترل نشــد و تنها این افزایش قیمت، 
تاثیر پروانه ای بر ســایر قیمت ها داشت.نجفی 
تاکیــد کرد: جامعه قیمت ســوخت و عوارض 

ناشــی از آن را در حســاب ها اعمال می کند. 
ایــن تورم باعث افزایــش قیمت ارز و ناترازی 
اقتصادی می شود و کشور گران تری می شویم.  
رئیس کمیســیون انرژی مجلس افزود: جامعه 
بیش از حد متعارف نســبت به قیمت سوخت 
حســاس اســت و در موارد دیگر مانند افزایش 
قیمت لبنیات و یا سایر محصوالت، واکنش ها به 
مراتب کمتر است. در واقع ممکن است در سایر 
بخش ها چند برابر شدن قیمت ها را بپذیرفتیم 
امــا تغییر قیمت بنزین تحرکات اجتماعی  به 
دنبــال دارد.وی راه کنترل مصرف را نه تغییر 
در قیمت ها بلکه راه های غیرقیمتی دانســت 
و ادامــه داد: می تــوان بــا تعیین یک ظرفیت 
ســوختی مناسب برای هر خانوار عددی را در 
نظر گرفت و تنها صورت حســاب های انرژی 
را پرداخــت کنیم.  نجفــی با بیان اینکه نباید 
پرداخــت یارانــه بنزین به خانوارها، به صورت 
نقدی باشد، گفت: در بحث حامل های انرژی، 
هم کنترل مصرف و هم بحث عدالت اجتماعی 
مطرح است که در هر دو مورد استفاده از کارت 

انرژی می تواند راهگشا باشد.
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5بانک و بیمه

 با حضور مدیر کل بنیاد مسکن گلستان 
و دستیار استاندار در امور ورزش؛

یازدهمین جلسه شورای اسالمی 
استان گلستان برگزار شد

گلســتان / گروه اســتان ها: علی اکبر بصیرنیا 
رئیس شورای اسالمی استان گلستان گفت: در 
این جلسه و با حضور مهندس حسینی مدیر کل 
بنیاد مسکن استان مقرر گردید روستاهایی که 
طرح یک فاز هادی یا زیرساخت آن انجام شده 
جهت تکمیل آسفالت به بنیاد مسکن معرفی 
گردد.بصیرنیــا ادامه داد: در حوزه ورزشــی با 
حضور علیرضا فرساد دستیار استاندار در امور 
ورزش جهــت اقدامات ورزشــی برنامه ریزی 
صــورت گرفــت و یحیی کم از پیشکســوتان 
کشتی آلیش به عنوان مشاور ورزشی شورای 
اســتان معرفی گردید.رئیس شورای اسالمی 
اســتان افزود: در همین راســتا مقرر شد برای 
اولین بار و به مناسبت دهه مبارک فجر اولین 
دوره مسابقات فوتسال ویژه شوراهای اسالمی 
سراسر استان)شهر و روستا( برگزار گردد تا در 
کنار مباحث آموزشــی در امور شورا، مباحث 

ورزشی همکاران را هم پیگیری نماییم.

در مرز مهران صورت می گیرد؛

ارائه خدمات شرکت توزیع برق 
 استان مرکزی به زائران 

اربعین حسینی 
مرکزی / گروه استان ها: معاون بهره برداری شرکت 
توزیع نیروی برق استان مرکزی از ارائه خدمات این 
شــرکت به زائران اربعین حســینی در شهر مرزی 
مهــران خبر داد.محمد مرادی گفت: اکیپ ۵ نفره 
به اســتان ایالم پایانه مــرزی مهران به همراه یک 
دســتگاه باالبر ۱۴ متری و یک دستگاه ژنراتور۳۰ 
کا.و.آ به منظور اصالح روشنایی معابر شهر و پایانه 
مرزی مهران و ارائه خدمات به زائرین اربعین سرور 
شهیدان، حضرت امام حسین)ع( اعزام شده اند.وی 
افزود: همچنین اکیپ ۴ نفره به استان خوزستان به 
منظور ارائه خدمات تامین برق اردوگاه های راهیان 
نور استان مرکزی در شهرهای اندیمشک، خرمشهر 
و اهواز با همکاری و تامین اجناس مورد نیاز توسط 
شــرکت برق منطقه ای باختر عازم شدند.مرادی 
خاطرنشان کرد: اکیپ ۳ نفره به استان کرمانشاه به 
منظور احداث شبکه و تامین برق پایگاه های مرزی 
تیپ ۷۱ حضرت روح اله)ره( قرارگاه نجف اشــرف 

نزسا در مرز شیخ صله اعزام خواهند شد.

شهردار اراک خبر داد؛

 پیشرفت 43 درصدی پروژه 
 تقاطع غیر همسطح 
ک امام حسین)ع( ارا

مرکزی / گروه استان ها:  صبح چهارشنبه شانزدهم 
شهریور ماه همزمان با آغاز عملیات بتن ریزی عرشه 
شرقی میدان امام حسین )ع( کریمی شهردار اراک 
با حضور در محل اجرای پروژه از نزدیک در جریان 
چگونگی اجرای آن قرار گرفت.در جریان این بازدید 
کریمی شهردار اراک در گفتگو با خبرنگاران بیان 
داشــت: شــروع اجرای پروژه تقاطع غیر همسطح 
امام حســین )ع ( از اواخر شــهریورماه  ۱۴۰۰ آغاز 
و پس از مطالعات انجام شده و طراحی انجام شده 
همراه با شناسایی تاسیسات تاکنون معارضین در 
پروژه مذکور از جمله تیرهای برق ۲۰ کیلو ولت و 
خط گاز ۱۶ اینچ فشار ۲۵۰ پوند به طول ۳۰۰ متر 
جابجا شده و از ابتدای هفته جاری نیز جابجایی خط 
اصلی فاضالب شهری با قطر ۱۰۰۰ میلیمتر و طول 
۵۰۰ متر جابجا را در دســتور کار داریم.وی افزود 
طی عملیات امروز که از ســاعت شش صبح شروع 
شده عرشه شرقی پروژه به حجم ۱۰۰۰ متر مکعب 
بتن ریزی انجام خواهد شــد و با توجه به توافقات 
انجام شده با شرکت مخابرات استان بالفاصله پس 
از اجرای سازه عرشه غربی، کانال خط مخابراتی و 

فیبر نوری نیز جابجا خواهد شد.

تبریز / روح اله عبدالعلی زاده 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی گفت: 
هشــت هزار دســتگاه اتوبوس برای بازگشت کل مسافران اربعین 
حســینی کشــور در نظر گرفته شــده که ۲۵۰ تا ۲۷۰ دســتگاه 
مختص مسافران آذربایجان شرقی است.اورجعلی علیزاده با بیان 
اینکه حرکت از ۱۴ ترمینال مبدا آذربایجان شرقی به مرز مهران 
تــا روز اربعین ادامه خواهد داشــت افــزود: باتوجه به حجم زیاد 
مســافران در بازگشــت از اربعین، هم استانی ها بازگشت را به روز 

آخر موکول نکنند.
وی از استمرار حضور اتوبوس ها در مرز برای بازگرداندن مسافران تا 
چند روز بعد از اربعین هم خبر داد و گفت:  تا زمانی که مسافران ما 
در مرز حضور داشته باشند، روند بازگرداندن آنها هم ادامه خواهد 
داشــت و از این بابت نگرانی ای وجود ندارد. مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به اعزام 
۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر زائر با ۳۵۰ ســرویس به مرز مهران تا صبح 

امروز افزود: زائران محترم ضمن حفظ آرامش، هرگونه نارســایی 
احتمالی را با شــماره تلفن ۱۴۱ یا عوامل اداره کل راهداری که 

در ترمینال ها مستقر هستند در جریان بگذارند.
علیــزاده با تاکید بر اینکــه تاکنون هیچگونه نقص فنی یا حادثه 
ای برای اتوبوس های اعزامی از اســتان ما رخ نداده اســت اضافه 
کرد: مســافران از لحظه ای که ســوار اتوبوس می شــوند تا زمانی 
 کــه در مهــران از اتوبوس پیاده می شــوند تحت پوشــش بیمه 

قرار دارند.
وی از ایجاد زیرساخت الزم برای خودروهای شخصی در مرز مهران 
هم خبر داد و افزود: زائرانی که با خودرو خودشان عازم مرز شده 
اند، می توانند از پارکینگ های دولتی یا بخش خصوصی استفاده 
کنند. با توجه به تجربه ســال های گذشــته، مسافران می توانند 
در لحظه پیاده شــدن از وســایل نقلیه، از طریق تعیین موقعیت 
مکانی با نرم افزار های ویژه از جمله پیام رســان ها و ذخیره آن، 

هنگام  برگشت به راحتی وسیله نقلیه خودشان را پیدا کنند.

کرد؛ ح  آذربایجان شرقی مطر مدیرکل راهداری استان 

تعیین 8 هزار اتوبوس برای بازگشت زائران اربعین حسینی

5
 به منظور تسهیل سفر زائران کربالی 

معلی صورت گرفت

 فروش دینار عراق 
در 17 شعبه بانک تجارت تهران

عالوه بر ۱۰۶ واحد ارزی و شــعب ارزی 
ریال، بانک تجارت در سراسر کشور، ۱۷ 
واحد ارزی و شــعبه جدید این بانک در 
تهران آماده فروش دینار عراقی به زائران 

کربالی معلی هستند.
بــه گــزارش درآمــد نیــوز بــه نقل از 
روابط عمومــی بانک تجارت، این بانک به 
منظور رفاه حال زائرین عتبات عالیات و 
تسهیل و تســریع در فروش ارز اربعین، 
ارائــه خدمات بــه زائرین عتبات عالیات 
را به عنوان نخســتین بانک کشور از روز 
یکشــنبه ششم شهریور ماه در واحدهای 
ارزی منتخب سراســر کشــور آغاز کرد، 
ســاعت کاری و تعداد واحدهای فروش 
ارز را از ۵۶ به ۱۰۶ واحد افزایش داد و به 
تازگی ۱۷ واحد ارزی دیگر در شهر تهران 
را برای فرروش دینار عراقی به این واحدها 
اضافه کرده است. بر این اساس واحدهای 
ارزی، شــعب ارزی ریالــی و دوایر ارزی 
منتخب بانک تجارت از تاریخ شــانزدهم 
تا بیســت و چهارم شــهریورماه از ساعت 
۷:۳۰ تا ســاعت ۱8 و در روزهای جمعه 
مورخ هجدهم و بیست و پنجم شهریورماه 
از ساعت 8 الی ۱۶ بدون وقفه و تعطیلی 
نســبت به فروش ارز به متقاضیان اقدام 
می کننــد. متقاضیــان واجد شــرایط 
می توانند برای خرید ارز اربعین با همراه 
داشــتن اصل کارت ملی، دارا بودن کارت 
بانکی و شماره تلفن همراه به نام متقاضی 
و ارائه کد رهگیری سامانه سماح )سامانه 
ثبت نــام زائر اربعین – کد ۱۰ رقمی( به 
نزدیک ترین واحــد ارزی منتخب بانک 
تجارت در تهران و اســتان های مختلف 

کشور مراجعه کنند.

اخبار

مراجعه روزانه 200 زائر اربعین 
برای دریافت خدمات درمانی 

بیمه سامان
 معاون اجرایی شرکت بیمه 
ســامان با تاکید براهمیت 
ثبت نــام زائران اربعین در 
سامانه سماح، اظهارداشت: 
تاکنون زائرین حادثه دیده 
که دراین سامانه ثبت نام کرده اند و نیاز به خدمات 
درمانی سرپایی و یا بستری داشتند بدون پرداخت 
هزینه، بهترین خدمات درمانی را دریافت کرده اند.  
عبدالرســول عطایی در خصوص تعهدات شرکت 
بیمه سامان برای زائران اربعین حضرت اباعبداهلل 
الحســین)ع( گفت: تعهدات بیمه ســامان برای 
بیماران سرپایی حداکثر تا سقف پنج میلیون تومان 
و در بخش بستری بیماران حداکثر تا ۵۰ میلیون 
تومان است. وی، با بیان اینکه زائران اربعین که نیاز 
به درمان ســرپایی و یا بســتری دارند از خدمات 
بســتری بیمه سامان برخوردار می شوند، توضیح 
داد: تــا امروز به طور متوســط روزانه ۲۰۰ زائر به 
پایگاه های شرکت بیمه سامان در شهرهای نجف 
و کربال مراجعه کرده اند و تعداد کمتر از ۵۰ نفر از 

این زائرین هم نیاز به بستری داشته اند.

ایجاد حساب برای سپرده گذاران 
 تعاونی منحله فرشتگان

در بانک پارسیان
 بر اساس تصمیمات اعضای 
هیات تصویه تعاونی منحله 
فرشــتگان ، بانک پارسیان 
برای این ســپرده گذاران تا 
سقف ۵ میلیاردریال افتتاح 
حســاب می کند. ســپرده گذاران تعاونی منحله 
فرشتگان  می بایست با همراه داشتن اصل کارت 
ملی، شناسنامه و دفترچه حساب فرشتگان و با در 
نظر گرفتن جدول مراجعه ذیل که بر اساس نام و 
نام خانوادگی می باشــد در تاریخ های ذکرشده، به 
یکی از شــعب بانک پارسیان مراجعه کنند:الف تا 
پ از ۱۶الی۱۹ شهریور- ت تا ذ از۲۰ الی۲۲شهریور- 

ر تا ص از ۲۳الی۲۷شهریور

مدیرعامل پست بانک:

عضویت در اتحادیه جهانی پست، فرصتی کم نظیر برای مبادالت مالی با اعضا این اتحادیه است
بهزاد شیری مدیر عامل بانک در جلسه امضا تفاهم نامه با کانون صرافان 
ایران با اشاره به دالیل تاسیس پست بانک ایران، واگذاری سهام بانک 
و دالیل توقف این واگذاری گفت: پست بانک ایران، با شش هزار باجه 
بانکی روستایی و بیش از ۴۰۰ شعبه، بانکی مدرن و رو به توسعه است 
و به عنوان گســترده ترین شــبکه بانکی کشور در اغلب مبادالت پولی 
و بانکی حضور داریم و این حضور دائمی در رشــد درآمدهای بانک و 

سوددهی آن مشهود است.
 شیری با تاکید بر عضویت پست بانک ایران در اتحادیه جهانی پست 
)UPU( خاطرنشــان کرد: این عضویت فرصت بی نظیری برای بانک 
 )IFS( فراهــم کــرده اســت تا بتواند از طریق نظام مالــی بین المللی
مبــادالت مالی را با کشــورهای عضو ایــن اتحادیه انجام دهد و از این 

ظرفیت مبادالت مالی با هزینه کمتر بهره برداری کند.
باالترین مقام اجرایی بانک به اینکه ۵۱ درصد ســهام بانک در دســت 
دولت اســت و ۴۹ درصد در دســت سهام داران حقیقی و حقوقی قرار 
دارد، تصریح کرد: واگذاری ســهام بانک با تصمیم قانون گذار متوقف 
شــد تا پســت بانک ایران شــکل دولتی خود را حفظ کند و بتواند 
مطابق اساسنامه، در مناطق کم تر برخوردار خدمات مالی و بانکی به 

روستاییان ارائه دهد.
مدیر عامل بانک ادامه داد: در کنار ماموریت پست بانک ایران در مناطق 
روستایی و کم تر برخوردار، از سال ۱۳۹۵ ماموریت جدیدی به بانک 
محول شد تا به عنوان بانک تخصصی حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات 

به شرکت های دانش بنیان و فناور خدمات پولی و بانکی ارائه کند.

اخبار

یک هیئت آلمانی با حضور در بیمه مرکزی با معاون اتکایی رئیس 
کل بیمه مرکزی دیدار و گفت و گو کردند. این دیدار به دعوت شرکت 

بیمه ملت صورت گرفته است.
مدیران شــرکت گردشــگری بین المللی Care Concept آلمان با 

دعوت بیمه ملت وارد تهران شدند.
هیئــت آلمانــی پس از ورود به تهران به همراه مســعود قراگوزلو 
معاون فنی بیمه های اموال و مسئولیت به دیدار معاون اتکایی بیمه 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران رفته و با وی درباره مسائل بیمه ای 

و چارچوب همکاری فی مابین گفت و گو و تبادل نظر کردند.
غالمعلی جهانگیری ضمن تقدیر از اقدام شــرکت بیمه ملت برای 
ایجــاد زمینــه همکاری های بین المللی ، از حضور شــرکت های 
گردشــگری بین المللی و ایجاد زمینه های همکاری با شرکت های 
بیمه برای پوشــش بیمه مســافرتی استقبال نمود و گفت: قطعا در 
این میان یکی از نکات مهم بررسی کانال های مالی این همکاری، 
 کنتــرل تبــادالت ارزی و شفاف ســازی امور مالی ایــن قرارداد 

خواهد بود

لمانی از بیمه مرکزی به همت بیمه ملت بازدید هیئت آ
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استانها

pars-پــژو ســواری  فــروش  ســندوفاکتور  مفقــودی 
شاســی شــماره  بــه  مدل1400ســفید-روغنی   tu5

 164b0291520وشــماره موتــورnaan11fe2mh675795
بــه شــماره شــهربانی 93س646ایران81بنــام حســین 
اعتبارســاقط  درجــه  از  و  مفقــود  کنــدری  پــور   حســین 

می باشد

اطالعیه مفقودی برگ سبز اتومبیل
برگ سبز خودرو احمد مقبول  با کد ملی: 2298015430 

شــماره شناســنامه: 1141  فرزند:اکبــر خــودرو اســپورتیج رنــگ ســفید متالیــک مــدل 2015 
شــماره   KNAPC8123F7709524 شاســی  شــماره   41 م   991 ایــران   93 پــالک  شــماره 
موتــور G4KEEH462896 بــه نــام احمدرضــا مقبــول در تاریــخ 16/6/1401 مفقــود گردیــده 
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. )الزم بــه ذکــر اســت اتومبیــل مذکــور بــا مشــخصات 
مالکیــت منــدرج در ســند از جانــب مالــک آقــای احمدرضــا مقبــول بنــام آقــای محمــد حیــدری 
بــا کدملــی 4310841376بــه شــماره وکالــت نامــه 73009 تنظیمــی دفتــر اســناد رســمی 

شــماره 141 شــیراز تفویــض وکالــت شــده اســت.(

ک استان سمنان کل ثبت اسناد و امال اداره 
ک حوزه ثبت ملک شاهرود اداره ثبت اسناد و امال

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

فاقد سند رسمی
بخش دو شاهرود
مغان - 33 اصلی

برابــر رای شــماره 140160329010001809 مــورخ 1401/5/26 هیــات اول / دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــاهرود تصرفــات مالکانــه 
ــه  ــاهرود در س ــادره از ش ــنامه 14295 ص ــماره شناس ــه ش ــاب ب ــد عبدالوه ــر فرزن ــد صاب ــای محم ــی آق ــارض متقاض بالمع
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب کارگاه بــه مســاحت 8841 متــر مربــع قســمتی از پــالک 460 فرعــی از 33 اصلــی واقــع 

ز گردیــده اســت. در مغــان بخــش 2 شــاهرود خریــداری بــا واســطه از طیبــه محمــدی محــر
برابــر رای شــماره 14016032901000181 مــورخ 1401/05/26 هیــات اول / دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــاهرود تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضــی آقــای/ خانــم علیرضــا صابــر فرزنــد عبدالوهــاب بــه شــماره شناســنامه 767 صــادره از شــاهرود در 
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب کارگاه بــه مســاحت 8841 متــر مربــع قســمتی از پــالک 460 فرعــی از 33 اصلــی 

ز گردیــده اســت واقــع در مغــان بخــش 2 شــاهرود خریــداری بــا واســطه از طیبــه محمــدی محــر
ــبت  ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1401/06/2
تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 1401/06/19
ک شهرستان شاهرود سرپرست ثبت اسناد و امال
شناسه 1369210

گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آ
ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

برابــررای شــماره 6353 تاریــخ 1401/5/20 هیــات  قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت  
ملــک بهشــهر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای ســیدمحمد باقــر رضــوی 
زنــد ســیدمحمود   در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه  مســاحت 36/28  کنتــی  فر
مترمربــع قســمتی از پــالک 20 اصلــی بــه شــماره کالســه 1401/192 واقــع در اراضــی قریــه 
ز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع  شــهید ابــاد     بخــش 18 ثبــت بهشــهر محــر
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه14 آگهــی میشــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند. میتوانــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــودرا بــه ایــن اداره تســلیم وپــس 
از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــا مــدت مذکــور وعــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
م الف 1371542
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/6/19
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/7/2
- محمد مهدی قلیان ک بهشهر رئیس اداره ثبت اسناد وامال

کوثر تندیس حمایت از تولید ملی در دستان شرکت بیمه 
شــرکت بیمه کوثر تندیس و لوح چهارمین جشــنواره ملی حاتم 
)حمایــت از تولیــد ملی( را در بخش شــفافیت مالی و برندینگ به 

خود اختصاص داد.
 بــه گــزارش درآمد نیوز بــه نقل از روابط عمومــی و اعالم معاون 
برنامه ریزی و نوآوری بیمه کوثر، جشنواره حاتم با محوریت ارزیابی 
نقش، جایگاه و توانمندی های سازمان های ملی و بنگاه های اقتصادی 
ایرانــی در افزایــش تولید ناخالص داخلــی در مرکز همایش های 

بین المللی صدا و سیما جمهوری اسالمی ایران برگزار شد.

مسعود طاهری وسیه سری با اشاره به حضور حداکثری 
مســئوالن و مدیران برگزیده صنعت و اقتصاد ایران از 
۳۱ استان کشور در این جشنوراه خاطرنشان کرد: این 
رویداد که با تمرکز بر بررســی توانمندی های بالقوه و 
بالفعل صنعت و اقتصاد کشور برگزار شد، از برگزیدگانی 
که در اجرای فعالیت های شــاخص ملی، فعالیت های 

تحقیــق و توســعه و نیز ایجاد ارزش افــزوده از طریق تولید و ارائه 
خدمات نقش بسزایی داشتند تقدیر شد.

وی گفــت: شــرکت در محورهــای »فعالیت هــای 
عام المنفعــه و اقدامات هدفمند در حوزه مســئولیت 
اجتماعی«، »انجام طرح های توســعه ای در سازمان با 
رویکرد ایجاد اشــتغال پایدار و کارآفرینی«، »رهبری 
بازار و پیشتازی در حوزه صنعتی تخصصی« و »ایجاد 
کســب و کار مبتنی بر مزیت رقابت خاص و کشف بازار 
منحصر به فرد« ارزیابی شــد و توانســت تندیس و لوح حمایت از 

تولید ملی را از این جشنواره دریافت کند.

رئیس شورای شهر نظرآباد:

 کاِر محوری الزمه پیشرفت و ترقی 
در خدمت به مردم است 

البرز / گروه اســتان ها: رئیس شــورای اســالمی شهر نظرآباد ، کاِر محوری را الزمه پیشرفت و ترقی 
در خدمــت بــه مــردم عنوان کرد و گفت: امروز بر ما خدمتگزاری بر مردم واجب اســت که  با تمام 
وجود در خدمت مردم باشــیم و هرگونه خدمتي را که شایســته آنان اســت انجام دهیم. آزادفالح با 
بیان این مطلب اظهارداشت: تسریع در اجرای پروژه ها با هدف جلب رضایت شهروندان در اولویت 
شــهرداری قرار دارد. رئیس شــورای اســالمی شهرنظرآباد ضمن تقدیر از خدمات شایسته شهردار 
در دوران فعالیت ششم شورای شهر تصریح کرد: بنده و دیگر اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر 
به عنوان نمایندگان مردم که به واسطه راي خالصانه آنها در این جایگاه قرار داریم، باید مشکالت 
و ضعف هاي شــهر را به هر نحو ممکن به گوش مســووالن برســانیم و تا زماني که در گوشــه اي 
از شــهر مشــکل و ضعفي وجود دارد، از پاي ننشــینیم.آزاد فالح خاطرنشــان کرد: به لطف خداوند 
امروز در شهرســتان نظرآباد در ســایه اتحاد و همدلي مدیریت شــهری و اعضای شورای شهر شاهد 
پیشــرفت و ارائه خدمات ارزنده ای هســتیم که رضایت نســبی مردم را در پی داشــته است. وی به 
پروژه های شهری اشاره و یادآور شد: نورپردازی یکی از اصلی ترین عناصر منظر شهری در توسعه 
شبانه  فضاهای شهری است که هم به عنوان یک فعالیت تزئینی و هم به عنوان یک راهکار موثر در 
معماری مجدد شــبانه در این شهرســتان استفاده می شود.رئیس شورای اسالمی نظرآباد ،آسفالت 
ریزی و مرمت خیابانها را مهمترین مطالبه شهروندان عنوان کرد و گفت: بهسازی و تعمیر آسفالت 
معابر مهم ترین مطالبه شهروندان از مدیریت شهری است.وی یادآور شد: بهسازی سطح کوچه ها 
و معابر این شهرســتان با اجرای عملیات زیرســازی، جدول گذاری و آســفالت در حال انجام اســت 
و امیدواریم مشــکالت شــهروندان در این زمینه تا حد زیادی رفع شــود.آزاد فالح خاطرنشان کرد: 
اجرای طرح های عمرانی و خدماتی زودبازده در راســتای پاســخگویی به مطالبات شهروندان، رفع 
کاستی های محالت و ارتقای ساختار زیبایی شهر در اولویت برنامه های شهرداری نظراباد قرار دارد.
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

13 صفر  1444   10 سپتامبر 2022 شنبه 19 شهریور 1401  شماره پیاپی 2196

کرمانشاه خبر داد؛ کار استان  کل  مدیر 

تحقق 4۱ درصدی هدف گذاری اشتغال 
کرمانشاه / گروه استان ها: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
کرمانشــاه با بیان اینکه از ابتدای امســال بیش از ۱۷ هزار شغل در 
کرمانشاه ایجاد و در سامانه رصد ثبت شده، گفت: ۴۱ درصد هدف 
گذاری ایجاد اشتغال امسال استان محقق شده است.مختار احمدی  
با اشاره به هدفگذاری برای ایجاد ۴۶ هزار شغل در کرمانشاه طی 
ســال جاری، اظهار کرد: از ابتدای امســال تاکنون بیش از ۱۷ هزار 
شغل بر اساس آمار ثبت شده در سامانه رصد ایجاد شده که تحقق 
۴۱ درصدی را نسبت به هدفگذاری در نظر گرفته شده داشته ایم.

وی این میزان اشتغال ایجاد شده را ناخالص اعالم کرد و یادآور شد: 
به نظر می رسد تا پایان سال به هدفگذاری که برای اشتغال امسال 
داریم، برسیم.به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، 
کرمانشــاه از نظر درصد تحقق ســهمیه اشتغالی که برای استان در 
نظر گرفته شده، رتبه نهم را بین استان های کشور دارد.احمدی با 
بیان اینکه در پنج ماهه امسال از نظر راستی آزمایی اشتغال ثبت 
شده در سامانه رصد جایگاه اول کشور را داریم، خاطرنشان کرد: بر 
اساس راستی آزمایی صورت گرفته از اشتغال ثبت شده در سامانه 
رصد، 8۰ درصد اشتغالزایی به ثبت رسیده در کرمانشاه مورد تایید 
قرار گرفته است.وی تاکید کرد: در سنوات گذشته راستی آزمایی 
درباره اشــتغال ســامانه رصد صورت نمی گرفت، اما وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی این راســتی آزمایی را از ســال ۱۴۰۱ به چند 

شیوه در برنامه قرار داده است.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان کرمانشاه شــیوه نخست راستی آزمایی را تماس با افرادی 
اعالم کرد که تلفن و کد ملی آنها در سامانه رصد ثبت شده و عنوان 
کرد: چنانچه اشتغال ثبت شده به تایید نرسد، به دستگاه مربوطه 
عودت داده خواهد شد.احمدی اضافه کرد: در شیوه دوم نظارت بر 
صحت اشــتغال ثبت شــده، مقرر شده قراردادی با مراکز مشاوره و 
کارآفرینی منعقد شود و این مراکز بازدید میدانی از مشاغل ایجاد 
شده داشته باشند که البته این شیوه در آستانه اجرا است.وی سومین 

شــیوه نظارت بر اشــتغالزایی را که عمدتا مربوط به تسهیالت بند 
الف تبصره ۱۶ است را بررسی تسهیالت اشتغالزایی پرداخت شده 
به مددجویان کمیته امداد و بهزیســتی و مشــخص شــدن میزان 
انحراف در تســهیالت پرداختی اعــالم کرد.مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اســتان کرمانشــاه در ادامه اشــاره ای هم به سامانه 
جست و جوی شغل داشت که از اواخر سال گذشته توسط وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شــده و بخش اســتانی آن نیز 
فعال است و متقاضیان کار در استان می توانند درخواست خود را 
در این ســامانه ثبت کنند.وی افزود: هدف از این ســامانه این است 
که کارفرمایان برای جذب نیروی کار مورد نیاز خود از افرادی که 
در این ســامانه درخواســت داده اند اســتفاده کنند تا از این طریق 
ارتباط مناســبی بین کارفرمایان و افراد جویای کار فراهم شــود.
به گفته احمدی، این ســامانه به آدرس shoghl.mcls.gov.ir در 
اختیار متقاضیان اســت و هر دو بخش کارفرما و متقاضی نیروی 
کار در آن تعریف شــده اســت.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان کرمانشــاه در پاسخ به این پرسش که چه الزامی برای ثبت 
فرصت های شــغلی از ســوی کارفرمایان در این سامانه وجود دارد 
نیز گفت: مقرر شــده دستگاه های مختلف تسهیالت کارآفرینی را 
با اولویت کارفرمایانی پرداخت کنند که اشــتغال مورد نیاز خود را 

در این سامانه ثبت کرده اند.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

مدیر کل کمیته امداد استان خراسان رضوی 
اظهار کرد:

همراهی نیکوکاران برای اعزام 
مددجویان به عتبات عالیات

مشهد / سمیرا رحمتی
مدیرکل کمیته امداد خراســان رضوی گفت: 
ایــن نهاد برای اعــزام ۳۵۰۰ زائر مددجوی 
تحــت حمایت به عتبات عالیات و زیارت امام 
حســین)ع( در ایام اربعین با همراهی خیران 
برنامه ریزی کرده است است.رضا سلم آبادی 
ضمــن تســلیت ایام حزن و انــدوه اباعبدا... 
الحســین)ع( افزود: کمیته امداد  هزینه سفر 
نیازمندان  را در قالب بالعوض و تســهیالت 
قــرض الحســنه  تامین می کنــد که  به ازای 
هر مددجو در قبل از ســفر ۲ میلیون و ۵۰۰ 
هــزار تومان با مشــارکت نیکوکاران و مراکز 
نیکــوکاری  بصورت بال عــوض پرداخت می 
شــود و پس از برگشــت از سفر با ارائه مدارک 
مبنــی بر حضور در عتبات عالیات می توانند 
از تسهیالت ۱۰ میلیون تومان قرض الحسنه 
بهره مندمی شــوند.وی  با اعالم اینکه پیش 
بینی می شــود تعــداد مددجویان اعزامی به 
عتبــات در ایــام اربعین از میزان برنامه ریزی 
فراتــر رود، ادامــه داد: حامی یابی برای طرح 
اکرام ایتام در تعدادی از موکب های این نهاد 
در مرزهای کشــور صورت میگیرد. در ادامه 
مدیرکل کمیته امداد به برگزاری شــورعاطفه 
ها از ۱۵ شــهریور تا ۱۵ مهرماه اشــاره داشت 
و افزود: کمیته امداد در شــورعاطفه ها ۶۶۰ 
پایگاه ، شامل ۶۰۰ مرکز نیکوکار ی و۶۰ دفتر 
و اداره این نهاد در سطح استان برپا می کند. 
وی یادآور شــد:  در اوایل مهرماه زنگ عاطفه 
ها نیز با همکاری آموزش و پرورش در مدارس 

به صدا درخواهد آمد.

رئیس شورای مرکز استان البرز:
کمیسیون های  ترکیب هیات رئیسه 

ج   کر تخصصی شورای شهر 
مشخص شد

البرز / گروه اســتان ها: رئیس شورای اسالمی 
مرکزاســتان البرز گفت: ترکیب هیات رییسه 
کمیســیون های تخصصی شــورای اسالمی 
شــهر کــرج  دردومین ســال فعالیتشــان 
مشــخص شد.علی قاســم پور در هفتادمین 
جلســه رسمی شورای اساامی کالنشهر کرج 
که با حضور اعضای شــورای شهر ، سرپرست 
شــهرداری و مدیران شــهری برگزار شــد به 
اعضای هیئت رئیســه کمیســیون ها اشاره 
کرد و اظهار داشــت: انتخابات کمیسیون های 
تخصصی شــورای اساامی کالنشهر کرج طی 
روزهای گذشــته برگزار شــد و بر اساس آن 
اعضای هیات رییســه این کمیســیون ها در 
دومین ســال فعالیت دوره ششــم به شــرح 
زیر انتخاب و تعیین شــدند.رئیس شــورای 
اســالمی کالنشــهرکرج عنوان کــرد: اولین 
جلســه کمیســیون نظارت و حقوقی شورای 
شهر در دوره ششم سال دوم شورای اسالمی 
کالنشــهر کرج برگزار و سپس اعضای هیئت 
رئیسه این کمیسیون با ریاست سید مرتضی 
اعتصامی و نائب رئیســی حســین مهاجری 
و دبیــری جواد چپردار انتخاب شدند.قاســم 
پور تصریح کرد:در بیســت و نهمین جلســه 
کمیسیون برنامه و بودجه که با حضور اعضای 
کمیسیون برگزار شد مریم قهرمانی   به عنوان 
رئیــس ، عمار ایزدیار بــه عنوان نائب رئیس 
و علیرضــا رحیمی  بعنوان دبیر کمیســیون 
انتخــاب شــدند.رئیس شــورای اســالمی 
کالنشهر کرج به یازدهمین جلسه کمیسیون 
شهرســازی و معماری اشــاره و افزود: در این 
جلسه حســین مهاجری بعنوان رئیس،علی 
ذبیحی بعنوان نائب رییس و علیرضا رحیمی 
به عنوان دبیرکمیسیون شهرسازی و معماری 
شورای اسالمی شهر کرج انتخاب شدند.قاسم 
پور از اعضا هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی 
، اجتماعی و ورزشــی خبر داد و یادآور شــد: 
درشــانزدهمین جلسه کمیسیون فرهنگی ، 
اجتماعی و ورزشی علیرضا سعیدی ، علیرضا 
رحیمــی  و عمــار ایزدیار بــه ترتیب رئیس ، 
نائــب رئیس و دبیر این کمیســیون شــدند.

وی خاطرنشــان کرد:در سیزدهمین جلسه 
کمیسیون سالمت ، محیط زیست و خدمات 
شهری اعضای این کمیسیون با ریاست جواد 
چپردار، نائب رئیسی  سید مرتضی اعتصامی 
و دبیری مســعود محمدی  انتخاب و معرفی 
شدند. رئیس شورای اسالمی شهر کرج گفت: 
در نوزدهمین جلسه کمیسیون عمران و حمل 
و نقل علیرضا رحیمی بعنوان رئیس ،مســعود 
محمدی به عنوان نائب رئیس و مریم قهرمانی 
بعنوان دبیر این کمیســیون انتخاب شــدند. 
قاســم پور درپایان به شــصت و دومین جلسه 
کمیســیون تلفیق اشــاره و افزود:در راستای 
انتخاب هیئت رئیســه این کمیسیون مسعود 
محمدی بعنوان رئیس ، علیرضا رحیمی بعنوان 
نائــب رئیس و عمار ایزدیار به عنوان دبیر این 

کمیسیون به مدت یکسال انتخاب شدند.

ح کرد؛ مدیر مخابرات منطقه کردستان مطر

 توسعه تکنولوژی تلفن همراه 
در 2 روستای شهرستان سنندج

کردســتان / گروه اســتان ها: مدیر مخابرات 
منطقــه کردســتان گفت: تکنولــوژی دو 
ســایت تلفن همراه در روســتاهای شیالن و 
ســمیران از توابع شهرســتان سنندج ارتقا 
یافت.آزاد حکمت با اشــاره به اینکه در یک 
ســال اخیر تکنولــوژی تعداد قابل توجه ای 
از ســایت های تلفن همراه در ســطح استان 
بــه تکنولوژیهای۳G و۴G ارتقا یافته اســت 
اظهارداشــت: این مهم با هدف ارائه خدمات 
مطلوب ترو پاسخگویی به مطالبات مخابراتی 
مشتریان محقق شده است.وی با بیان اینکه 
 ۳G ۲ بهG تکنولوژی دو ســایت مذکــور از
ارتقا یافته اســت افزود: برای تامین و نصب 
راه اندازی تجهیــزات الزم مبلغ۳۰میلیارد 
ریال اعتبار صرف شــده است.مدیر مخابرات 
منطقه کردســتان خاطر نشــان ساخت: با 
اجرای این پروژه شــرایط افزایش ســرعت 
دسترسی مشــتریان به محتواهای مجازی، 
ارســال سریع پیام از طریق VOICE و دیتا، 
ارتقا سرعت اینترنت همراه ، حضور در کالس 
های آنالین، انجام امورات روزانه بر بسترهای 
آنالین و ... فراهم است.حکمت با اعالم اینکه 
۱۷۳ سایت BTS در شهرستان سنندج وجود 
دارد اضافه کرد: این سایت ها در نقاط شهری 
، روستایی و جاده ایی نصب و راه اندازی شده 
اند که از این طریق خدمات شبکه ارتباطات 
سیار به مشتریان تلفن همراه ارائه می شود.
وی یادآور شد: هم اکنون بیش از یک میلیون 
و ۵۰۴ هزار و ۹۰۰ مشــترک تلفن همراه در 
شهرستان ســنندج از سرویس های متنوع 
 VOICE  شبکه ارتباطات سیار در دو بخش
و دیتا استفاده می کنند.وی با بیان اینکه ارائه 
خدمــات مخابراتی و همچنین دیگر خدمات 
عمومی توســط دستگاههای خدمات رسان 
به ســاکنین در نقاط روستایی در جلوگیری 
از امر مهاجرت تاثیرگذار اســت تصریح کرد: 
مخابرات منطقه نیز در همین راستا با تدوین و 
اجرای پروژه های مختلِف توسعه ای در نقاط 
روســتایی اســتان گام های بلندی برداشته 

است.
 

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری بندرعباس عنوان کرد؛ 

راه اندازی کشتارگاه نیمه 
صنعتی شهرداری بندرعباس

هرمزگان / گروه اســتان ها: رئیس ســازمان 
ســاماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های 
کشــاورزی شــهرداری بندرعبــاس گفت: 
بــا هدف تامین گوشــت قرمز شــهروندان 
شــهر بندرعباس کشــتارگاه نیمه صنعتی 
شــهرداری بندرعباس راه اندازی می شود.
احمد مالئی نسب با بیان اینکه ارائه خدمات 
بهینه به شهروندان از دغدغه های شهرداری 
بندرعباس است، اظهار کرد: حسب موافقت 
کارگروه ساماندهی کشتارگاههای استان با 
راه اندازی کشتارگاه نیمه صنعتی شهرداری 
این کشــتارگاه به زودی تجهیز وراه اندازی 
می شود.وی گفت: در صورت راه اندازی این 
کشتارگاه، هزینه حمل و نقل نیز کاهش می 
یابــد و همچنین به دلیــل نزدیکی به مرکز 
عرضــه دام و بازار عرضه در کاهش هزینه ها 
تأثیر گذاشــته که این خود در کاهش قیمت 
گوشــت اثرگذار است.مالئی نسب افزود: این 
کشــتارگاه از طریق سرمایه گذار و براساس 
استاندارد های مدنظر بهداشت، دامپزشکی 
و محیط زیست راه اندازی می شود.این مقام 
مســئول در ادامه بیان کرد: به منظور رعایت 
اصول بهداشــتی و حفظ محیط زیست این 
کشــتارگاه به سیســتم پیش سرد، تصفیه 
فاضالب ، الشــه ســوز و…مجهز می گردد.

مالئی نسب در پایان تصریح کرد: امیدواریم 
بــا راه انــدازی این کشــتارگاه و با همکاری 
دامپزشــکی و ســایر دســتگاههای متولی 
بتوانیم به شــهروندان خدماتی شایسته و در 

خور شان ارائه نماییم.

استاندار گلستان: 

سهم تعاونی ها از اقتصاد کشور 
باید تا 25 درصد ارتقاء پیدا کند

گلستان / گروه استان ها: استاندار گلستان 
گفت: بر اســاس قانون اساســی در کشور 
ســهم تعاونی ها از اقتصاد کشــور باید ۲۵ 
درصــد ارتقاء پیدا کند.علی محمد زنگانه 
در مراسم افتتاح نمادین تعداد ۴۵۷ طرح 
تعاونــی با حضور رئیس جمهور به صورت 
ویدئو کنفرانس در شرکت تعاونی خدمات 
بهار دشــت خانواده در گنبدکاووس اظهار 
کرد: اگر بخواهیم وضعیت کنونی اســتان 
به لحاظ میانگین ســرانه تولید ناخالص را 
در افــق ۱۴۰۴ به میانگین ســرانه تولید 
ناخالص کشــوری برسانیم باید به تعاونی 
ها نیز توجه داشته باشیم.وی تصریح کرد: 
در این افق سهم تعاونی ها در ارتقاء سرانه 
تولیــد ناخالص اســتان یک چهارم تا یک 

پنجم خواهد بود.

استانها 6

در مرحله استانی تحقق یافت؛

کارکنان شرکت برق استان سمنان در مسابقات قرآنی وزارت نیرو  موفقیت 
ســمنان / گروه اســتان ها: کارکنان شرکت توزیع برق استان سمنان 
در چهاردهمین دوره مسابقات قرآنی ویژه کارکنان، همسر و فرزندان 
دانشــجوی تحت تکفل همکاران شــرکت های وزارت نیرو در مرحله 
استانی به موفقیت هایی نایل شدند.دبیر شورای فرهنگی شرکت توزیع 
برق استان گفت : این دوره از مسابقات که به صورت غیرحضوری و در 
پنج رشته علوم قرآنی ،  قرائت تحقیق ،  قرائت ترتیل ،  حفظ ،  تفسیر 
و  تحقیق موضوعی  و با حضور ۱۵۶ نفر از کارکنان، همسر و فرزندان 
دانشــجوی تحت تکفل همکاران صنعت آب و برق اســتان برگزار شد، 

شــش نفر از کارکنان این شــرکت حائز رتبه شدند.ابوالفضل همتی با 
بیان این که در رشته حفظ؛ فائزه نظری مقام دوم را از آن خود نموده 
اســت افزود: در رشــته قرائت ترتیل؛ سعید کالنتری در قسمت آقایان 
مقام اول را کســب نموده و فاطمه فریدونیان و زینب ســفیدیان در 
بخش خانم ها، به ترتیب مقام های اول و ســوم را به خود اختصاص 
دادند.وی اضافه کرد : در رشــته قرائت تحقیق ؛ فاطمه فریدونیان در 
بخــش خواهــران و محمد قدس در بخش برادران مقام های دوم را به 

دست آوردند.

مشهد / سمیرا رحمتی
عضو شــورای اســالمی شهر مشهد گفت: ســازمان ترافیک یکی 
از در تماس ترین ســازمان های شــهرداری با مردم اســت، یکی از 
اولویت های این ســازمان باید رفع گره های ترافیکی باشــد.مهدی 
ناصحی در مراســم تکریم و معارفه مدیرعامل ســازمان ترافیک 
شهرداری مشهد و شهردار منطقه پنج که با حضور شهردار مشهد، 
اعضای شــورای اســالمی شهر مشهد و مدیران شهری برگزار شد، 
اظهار کرد: جابه جایی و چرخش مدیریتی فرآیند طبیعی در تمام 
حوزه ها است. سازمان ترافیک یکی از در تماس ترین سازمان های 
شــهرداری با مردم اســت و حاشیه تماس با مردم و سایر دستگاه ها 
را دارد و عملکــرد آن کامــال به زندگی روزمره مردم مرتبط اســت 
و اگر با هوشــمندی و تدبیر فعالیت علمی کار خود را انجام دهد 
در وقــت،  انــرژی و آرامش مردم تاثیر خواهد داشــت.وی افزود: از 

آقای ســمیعی درخواســت دارم زمینه ارتباط با مردم، ســازمان و 
مســولین ســایر دستگاه ها توسعه پیدا کند تا با کمترین چالش در 
حوره ترافیک مواجه شــویم. مشــهد مود توجه همه مردم است لذا 
مسئولیت در این حوزه سنگین است و اینکه در قرن جدید نتوانیم 
گره ترافیکی که سالیان طوالنی وجود دارد را حل کنیم، پذیرفتنی 
نیست.عضو شورای اسالمی شهر مشهد ضمن اشاره به اینکه حرم 
نباید محل انتخاب مسیر باشد، بیان کرد: رعایت راهبرد ترافیکی 
در این عرصه اهمیت زیادی دارد.ناصحی خاطرنشــان کرد: آقای 
شیرمحمدی فردی مخلص، والیی و پای کار است. در حال حاضر 
پیشــانی خدمت رســانی مناطق کم برخوردار هستند لذا باید برای ارتقا 
شاخص های زیست محیطی تالش مضاعف داشته باشیم. آقای وحدتی 
نیز نیروی خوش نام و متخصص هستند و امیدوارم با تسلط به گفتمان 
دوره ششم همه شاخص های مدنظر در منطقه پنج را به سرعت ارتقا دهند.

عضو شورای شهر مشهد:

گیرد گره های ترافیکی در اولویت مدیریت شهری مشهد قرار  حل 

خبر  ویژه

مسئول عمرانی شهرداری نظرآباد:

کند کیفیت پروژه ها تالش می  مدیریت شهری نظرآباد برای اجرای با 
البرز / گروه استان ها: مسئول عمرانی شهرداری نظرآباد با تاکید 
بر توجه و رســیدگی به  مجموعه مدیریت شــهری گفت:تالش 
مدیریت شــهری اجرای با کیفیت پروژه هاست.سرفالح با بیان 
اینکــه پــروژه های عمرانی بدون مطالعــات اقتصادی در مدار 
اجرا قرار نمی گیرند، اظهارداشت: مجموعه شهرداری همواره 
برای خدمت رسانی به مردم آماده است و در این راستا کوتاهی 
نخواهیم کرد و زمینه تحقق رضایت و رفاه شهروندان را ایجاد 

خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه توسعه زیرساخت ها برای آبادانی شهرستان 
ضروری است،افزود:نیازمند آن هستیم شهروندان با همدلی و 
همراهی با مجموعه مدیریت شهری زمینه ارائه مطلوب خدمات 

را فراهم کنند.سرفالح به پروژه ها و  اقدامات عمرانی سطح شهر 
اشــاره کرد و یادآور شــد: اجرای عملیات احداث کتابخانه امام 
صادق)ع(، اجرای عملیات احداث فرهنگســرا، اجرای عملیات 
احداث باغ بانوان و باز پیرایی پارک کارگر و روشنایی پارکها و 
بوستانها از اهم پروژه های عمرانی است که در دستور کار بهره 

برداری شهرداری و شورای شهر قرار گرفت.
مســئول عمرانی شهرداری نظرآباد ،توسعه پیاده راه ها و ایجاد 
فضای مناســب برای رفاه شــهروندان ، آسفالت ریزی ، جدول 
گذاری این شهرستان در طول مدیریت دوره ششم شورای شهر 
اشاره کرد و افزود: ترمیم آسفالت خیابانها و کوچه ها، آسفالت 
ریزی محله سید جمال الدین بلوار شریعتی و جدولگذاری نیایش 

،لکه گیری آســفالت بهارســتان ۲۹ و ۳۲،لکه گیری آسفالت 
نگارســتان۱۶-۱۷ و ۲۰ و جدولگذاری شــهرک فرهنگیان و 
خیابان شهید شجاعی و پیاده روسازی جاده تندرستی خیابان 
تهران در طول دوره ششــم شــورای شهر و مدیریت شهری این 

دوره انجام شده است.
سرفالح خاطرنشان کرد: انجام بخشی از پروژه های عمرانی با 
استفاده از ظرفیت های داخلی شهرداری در شرایط اقتصادی 
کنونــی امری ضروری اســت.وی در پایان بیان کرد:تســریع 
در اجرای پروژه ها اولویت شــهرداری نظرآباد اولویت شــورا 
و شهرداری است و تالش می کنیم تا هرچه زودتر پروژه های 

عمرانی نیمه تمام این شهرستان را تکمیل و افتتاح کنیم.

آماده سازی محور ایالم- مهران برای تردد زائرین اربعین عملی شد وعده 
ایالم / گروه اســتان ها: با حضور شــبانه روزی مدیرکل راه و شهرســازی اســتان و همکاران معاونت  
مهندسی و ساخت این اداره کل در محور ایالم – مهران و نظارت مستقیم برپروژه های راهسازی و 
تالش مشاورین وپیمانکاران، بزرگراه ایالم به مهران آماده حضور میلیونی زائرین اربعین حسینی 
شده است.عبدا... بهادری مدیرکل این دستگاه اجرایی در خصوص آماده شدن محور ایالم- مهران 
بــرای حضــور زائرین میلیونی اربعیــن گفت: با توجه به پیش بینی های صورت گرفته در خصوص 

حضور میلیونی زائران اربعین امسال، از ابتدای سال بر تکمیل و آماده سازی پروژه های راهسازی 
محور ایالم- مهران تمرکز داشــتیم به صورتی که طرح های میان مدت را تکمیل نماییم و طرح 
های دراز مدت را جهت عبور اضطراری آماده نموده تا هیچ گونه گره ترافیکی که سالهای گذشته 
وجود داشــت دیگر شــاهد نباشــیم که خوشبختانه با تالش شبانه روزی همه عوامل به اهداف خود 

در این زمینه رسیدیم.



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

شنبه 19 شهریور 1401  شماره پیاپی 132196 صفر  1444   10 سپتامبر 2022
اخبار ویژه

یادداشت

آموزش می مانند کودکان مهاجر امسال  هم پشت درهای بسته 

من هم می خواهم درس بخوانم
امــکان تحصیل کــودکان و نوجوانان 
مهاجر افغانستانی در ایران همواره با فراز 
و نشــیب هایی روبه رو بوده؛ هرچند ارائه 
خدمات آموزشی رایگان به این کودکان 
اتبــاع هیچ گاه معطــل کمک نهادهای 
بیــن المللی پناهندگی نمانده اســت، 
بــه خصوص پــس از فرمان مقام معظم 
رهبری در ســال ۱۳۹۴ مبنی بر اینکه 
هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی 
کــه به صورت غیرقانونی و بی مدرک در 
ایــران حضور دارند، نباید از تحصیل باز 
بمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی 
ثبت نام شــوند، این روند بهتر شــد و در 
سال های اخیر شاهد پذیرش و تحصیل 
دانش آموزان اتباِع بدون مدارک اقامتی 
در مــدارس نیــز بوده ایــم اما همچنان 
نگرانی هایــی بــرای ورود این کودکان 
در ســال جاری وجود دارد.براین اساس، 
مســئله تحصیل مهاجران به کشور که 
طی ۴۰ سال اخیر سیاست های متفاوتی 
در این خصوص اتخاذ شــده، به رسمیت 
شناخته شد، رویه واحدی به خود گرفت 
و تحصیل کودکان مهاجر غیرقانونی که 
پیش از آن امکان ورود به مدارس دولتی 
را نداشــتند، مورد توجــه قرار گرفته و 
شــرایط حضور آنــان در مدارس دولتی 
تسهیل شد.بر اساس آمارهای اعالم شده 
از ســوی وزارت آموزش و پرورش تعداد 
دانش آموزان غیرایرانی ثبت نام شده در 
مدارس کشــور ایران از ســال ۱۳8۵، با 
شــیبی ثابت رو به افزایش بوده اســت و 
به بیش از ۵۰۳ هزار دانش آموز اتباع در 
بیش از ۲8 هزار مدرسه ایرانی در دوسال 

اخیر رسیده است.

افزایش 300 هزار نفری جمعیت 
دانش آموزان اتباع

هرچند امسال شرایط به گونه ای متفاوت 
از ســال های گذشــته رقم خورده است 
و با تســلط مجدد طالبان بر افغانســتان 
در ســال ۱۴۰۰، برجمعیــت کودکان و 
نوجوانان اتباع در ســن تحصیل و ساکن 
کشــورمان افزوده شده تا جایی که وزیر 

آمــوزش و پرورش ۳۱ مردادماه ســال 
جــاری به افزایش تراکم جمعیت دانش 
آمــوزی به عنوان یکی از چالش های رخ 
داده در پی افزایش مهاجرت ها به کشور 
یاد کرده و می گوید: سال تحصیلی جدید 
را با ۱۶ میلیون دانش آموز شروع خواهیم 
کــرد. بحث مهاجــرت امری مضاعف بر 
تراکم دانش آموزان در اطراف شــهرها 
شــده و مهاجرت اتباع نیز آن را تشدید 
کرده است. امسال به جمعیت ۵۶۰ هزار 
نفری دانش آموزان اتباع، ۳۰۰ هزار نفر 
افزوده خواهد شــد.  اما شــرایط ثبت نام 
و تحصیــل اتباع در مدارس کشــور چه 
بــود؟ اواخر تیرماه، شــیوه نامه اجرایی 
ثبت نــام دانش آموزان اتباع خارجی در 
مدارس جمهوری اسالمی ایران در سال 
تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ از ســوی مرکز 
امور بین الملل و مدارس خارج از کشــور 
ابالغ شــد که بر اساس آن دانش آموزان 
اتبــاع خارجــی دارای مدارکــی اعم از 
گذرنامــه دارای اقامت معتبر،  گذرنامه 
خانواری )دارای روادید تا ۳۰/۹/۱۴۰۰ 
(، دفترچــه پناهندگی معتبر، دفترچه 
اقامــت معتبر صادره از نیروی انتظامی، 
کارت های آمایش ۱۶ یا ۱۷، کارت های 

هویت ۱۵ یا ۱۶، برگه تردد دارای اعتبار 
بدل از کارت آمایش، دفترچه اقامت ویژه 
صادره از نیروی انتظامی و برگ حمایت 
تحصیلی صادره در سال ۱۴۰۱ یا ۱۴۰۰ 
مشموالن ثبت نام و تحصیل در مدارس 
کشــور بودند.همچنین دارندگان برگ 
حمایــت تحصیلی ســال ۱۴۰۰ نیز در 
صورت داشــتن کارنامــه تحصیلی در 
مــدارس کشــور می توانند برای ســال 
جــاری نیــز در همان مدرســه ثبت نام 
کنند، انتقال ایشــان به ســایر مدارس 
یا پایه باالتر مشــروط به داشــتن برگ 

حمایت تحصیلی سال ۱۴۰۱ است.

تکلیف آنها که برگه آمایش ندارند چه 
می شود؟

ثبــت نام از دانش آمــوزان اتباع دارای 
شــرایط مذکور بر اساس دستورالعمل 
مرکــز امور بیــن الملل انجام شــده و 
همچنان در حال انجام اســت. اما فارغ 
از ثبــت نام اتبــاع دارای مدارک قانونی 
گفته شده که به روال هرساله انجام می 
شــود، آموزش و پــرورش با جمعیتی از 
دانــش آموزان مهاجر مواجه اســت که 
هنوز در طرح سرشــماری شرکت نکرده 

و مــدارک مربــوط برای ثبــت نام را در 
اختیار ندارند.یوسف نوری، وزیر آموزش 
و پــرورش درباره تکلیــف ثبت نام این 
گــروه از کودکان اتبــاع می گوید:  به ما 
از ســوی اســتانداری گفته شد که اگر 
کســی در طرح آمایش نباشد، ثبت نام 
نکنید. من هم به اســتان ها اعالم کردم.

وی می افزاید: البته بعید به نظر می رسد 
کــه نهایتا ثبت نام نکنیم. هرســاله این 
اتفاقــات می افتد و ما هم درنهایت ثبت 
نام می کنیم، لذا آمادگی ثبت نام را داریم. 
منتها امســال بر تعداد اتباع افزوده شده 
است، هرسال حدود ۵۰۰ هزار دانش آموز 
اتباع داشتیم که امسال بیش از ۳۰۰ هزار 
نفر به آنها افزوده می شود که اگر در مناطق 
پرتراکم باشند ما را با چالش هایی مواجه 
خواهند کرد.وی درباره امکان مساعدت 
بــرای ثبت نام آنها که برگه سرشــماری 
ندارند، می گوید: اینکه ثبت نام انجام می 
شود یا خیر را باید ببینیم وزارت کشور چه 
دستوری می دهد، نهایتا این یک توافقی 
با اداره کل اتباع و وزارت کشور است. اما 
تاریخ نشــان داده اســت که معموال اینها 

ثبت نام می شوند.
ظرفیت موجود در مدارس 

پاسخگوی پناهندگان خواهد بود؟
فاطمــه اشــرفی، عضو هیئــت مدیره 
انجمن حامی)حمایت از زنان و کودکان 
پناهنده(، معتقد اســت فارغ از اقدامات 
کوتاه مدتی که باید برای ساماندهی امر 
آموزش کودکان اتباع در کشــور صورت 
بگیرد، تا سیاســت های نادرستی اتخاذ 
نشــود، گفت: نظام آموزشی کشور نمی 
تواند پاســخگوی این حجم از جمعیت 
دانش آموزی افزوده شده به علت افزایش 
مهاجرت ها در کشور باشد.وی می گوید: 
در حال حاضر آموزش و پرورش نه تنها 
برای آموزش اتباع دچار مشــکل اســت 
بلکــه در فراهــم کردن دسترســی به 
آموزش اســتاندارد برای دانش آموزان 
ایرانی نیز دچار چالش است. زیرساخت 
های آموزشــی برای جمعیت مشخصی 
فراهم شــده و وقتی به فاصله یک سال، 
ســه میلیون به جمعیت کشــور افزوده 
می شود که بخشی از آنها جمعیت در سن 
آموزش هستند و انتظار دارند وارد چرخه 
آموزشی شوند، با چالش مواجه می شود.

بر اساس این گزارش، هرچند طبق آنچه 
در فوق بدان اشاره شد، وقوع چالش هایی 
در نظام آموزشــی برای تامین امکانات 
تحصیل دانش آموزان اتباع که امســال 
طبــق برآوردها بیش از ۳۰۰ هزار نفر بر 
شــمار آنها افزوده شده و به نزیک ۹۰۰ 
هزار نفر می رســد، اجتناب ناپذیر است، 
اما باید درنظر داشــت که فراهم کردن 
حق تحصیل برای همه کودکان ســاکن 
در این ســرزمین الزامی بوده و شایسته 
است که متولیان امر به ویژه وزارت کشور 
تمهیدات الزم جهت رفع مشکالت ثبت 
نام کودکان مهاجر در ســن آموزش را با 
در نظرگرفتن مالحظات الزم تا پیش از 
آغاز ســال تحصیلی فراهم کنند.این در 
حالیســت که به نظر می رسد استفاده از 
بســتر شبکه شــاد برای ارائه آموزش  به 
دانش آموزان اتباع با توجه به مشــکالت 
و چالش های یاد شده می تواند مرهمی 

بر این درد باشد.

7جامعه
برای مقابله با مجرمان 

خشن چه باید کرد؟
  ناصر قاسم زاد ، روانشناس

درباره تاثیر در نظر گرفتن اشد مجازات 
برای مجرمان خشــن در جلوگیری از 
ارتکاب دوباره این جرائم باید گفت که 
این اقدامــات نظیر طرح های ضربتی 
پلیــس می توانــد در کوتاه مدت موثر 
باشد و آمار جرائم و آسیب های خشن 
را کاهــش دهد. برای مثال یکســری 
مانورها که توسط فراجا در ایام مختلف 
و در مقابلــه بــا اعتیاد و اراذل و اوباش 
انجام می شود، به صورت مسکن عمل 
می کند. اما الزم اســت توجه داشــته 
باشــیم که برای خشکاندن ریشه این 
معضل و جلوگیری از شیوع دوباره آن 
نیازمند برنامه ای بلند مدت هســتیم 
که باید با مشــارکت تمام دستگاه های 
مســئول و همچنیــن در صورت نیاز 
تغییــر قوانین و مقررات انجام شــود. 
بهرحال باید به این باور برسیم که برای 
مقابله با این پدیده چاره ای جز اجرای 
این اقدامات و طرح های ضربتی نیست 
چرا که جرائم این چنینی ســبب رعب 
و وحشــت و ناامنی در جامعه می شود 
و فردی که مرتکب این جرم می شود، 
حق دیگر شــهروندان بــرای زندگی 
صلح آمیز و مســالمت آمیز را نیز زیر 
پا می گذارد. پس در گام اول باید نص 
صریــح قانون اجــرا و با فرد متخلف و 
متجاهــر برخورد شــود چــرا که این 
حق مســلم مردم جامعه اســت که در 
امنیت و آرامش زندگی کنند. از طرفی 
اهمیت غیر قابل انکار امنیت اجتماعی  
را نباید از یاد ببریم، در واقع بروز جرائم 
خشن خط قرمز امنیت اجتماعی است 
و امنیــت اجتماعــی نباید فدای هیچ 
مصلحــت دیگــری شــود. در مرحله 
اول برای برقــراری امنیت اجتماعی، 
باید سیاســت های نهادهای مسئول و 
مجری قانــون در برخورد با مجرمان 
به مردم اطالع رســانی شود و مجرمان 
نیــز بدانند که دولــت و قانون به طور 
سخت با آن ها برخورد می کند. درباره 
گام دوم مقابلــه با این چالش هم باید 
گفت که علی رغم لزوم اجرای اقدامات 
گام اول، باید ریشــه ها شناسایی و به 
عبارتی این جرائم آسیب شناسی شود. 
یک آسیب اجتماعی یک شبه به وجود 
نمی آید و مدتی طول می کشد که افراد 
بــه ارتکاب این جرائــم و فرآیندهای 
خــارج از عرف و قانون روی می آورند. 
این موضوع در ارتباط با اکثر جرائمی 
کــه با عنوان زورگیری، ســرقت و ... 
شــناخته می شــوند، صادق است. بر 
اســاس آماری که خود فراجا منتشــر 
کرد و قوه فضاییه نیز آن را تایید کرده 
اســت، درصد قابل توجهی افرادی که 
این جرائم را مرتکب شده اند جرم اولی 
بوده انــد و بنا بر دالیل مختلف به این 
اقدامات روی آورده اند.  لذا این موضع 
نشــان می دهــد که ما بایــد به دنبال 
دالیل ریشــه ای حــل این موضوعات 
نیز باشــیم. بهرحال یادمان باشد که 
اگــر می خواهیم برخوردی قانونمند، 
پایدار و درازمدت با مجرمان داشــته 
باشــیم باید به حقوق اولیه شهروندان 
توجــه کنیم. بایــد تکلیف فردی که 
وارد جامعه می شــود مشــخص باشد 
تــا رفاه و نیازهــای اولیه آن ها تامین 
شود. ممکن اســت راهکارهای فعلی 
در کوتاه مدت بتوانند ســبب کاهش 
نرخ جرم شــوند اما اگر عقبه ای برای 
پیشــگیری وجود نداشــته باشد، این 
 معضل برطرف نخواهد شد و خشونت 
و آسیب اجتماعی ادامه خواهد داشت. 
راهکارهــا باید بــرای حل این چالش 
کاربردی باشــند.  همچنین الزم است 
که در قوانین و مقررات هم در راستای 
بازدارندگی و افزایش قدرت پیشگیری 
تغییراتی اعمال شود و برخی از قوانین 
مــا مورد بازنگری قرار بگیرد. از طرفی 
درباره تاثیرات جرائمی نظیر زورگیری 
و ســرقت و ... روی سالمت روان افراد 
جامعه هم باید گفت که قطعا این موارد 
روی ســالمت روان افراد و احســاس 
امنیــت آنان تاثیرگــذار خواهد بود. 
بنابراین با توجه به این موضوع باید ساز 
و کاری ایجاد شود تا خدمات مربوط به 
ســالمت روان نیز تحت پوشش بیمه 
قــرار بگیرد و همــگان بتوانند از این 

خدمات استفاده کنند. 

آیا لباس فرم برای دانش آموزان 
اجباری است؟

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان 
اینکه لباس فرم برای دانش آموزان اجباری 
نیست، اظهار کرد: به همکاران ابالغ و حتی 
توصیه کردیم چنانچه لباس ســال گذشته 
کفاف می دهد و مناسب برای امسال است، 
دانش آموزان از همان لباس ســال گذشته 
برای امســال به عنوان لباس فرم اســتفاده 
کننــد. علیرضا کریمیــان تصریح کرد: اگر 
خانواده تمایل داشــت، می تواند لباس فرم 
بــرای فرزنــدش تهیه کند امــا اگر تمایل 
نداشت، لباس فرم اجباری نیست.کریمیان 
در واکنــش بــه این جمله کــه مدارس به 
خانواده هــا برای تهیه لبــاس فرم آدرس و 
مهلت می دهند، گفت: معموال مدیر مدرسه 
توافقی می کند و لباس یکســانی را طراحی 
می کنند و این را به صورت اختیاری به اولیا 
عنوان می کنند؛ اما اگر اولیا تمایل به خرید 
نداشــته باشند، از نظر ما اشکالی ندارد.وی 
ادامــه داد: اینکه دانش آموزان با لباس های 
فرم متفاوت به مدرســه بروند هیچ اشکالی 
نــدارد؛ زمانی که ما دانش آموز بودیم لباس 
فرم به معنای یکسان و یکدست نداشتیم و 
اکنون هم اصال اجباری نیســت و خانواده ها 
نیــز هیــچ الزامی به تهیه لبــاس فرم برای 
فرزندشــان ندارند.وی با بیان اینکه موضوع 
ســرویس مدارس و لباس فرم دانش آموزی 
در اختیــار انجمن اولیا و مربیان مدرســه 
اســت، تصریح کرد: خانواده ها می توانند از 
لباس فرم استفاده نکنند اما لباسی در شأن 
دانش آموز با رعایت شــؤونات دانش آموزی 

برای فرزندشان تهیه کرده باشند.

کنش سازمان سنجش به  وا
ماجرای فروش سواالت کنکور

معاون امور آزمون های ســازمان ســنجش 
گفت: از ســال ۴۷ که ســازمان ســنجش 
تاسیس شده است، هیچ گونه سوال کنکوری 
فروخته نشــده است و هیچ سازمانی با این 
نوع فعالیت وجود ندارد.حسن مروتی افزود: 
در روز کنکور ســواالت باز می شــوند و در 
اختیــار افــراد قرار می گیرنــد. اکنون هم 
وســایل ارتباط جمعی بسیار زیاد هستند و 
بــه صورت های گوناگون مانند عینک، پاک 
کن، ساعت و... وارد جلسه آزمون می شوند. 
افراد می توانند با روش هایی که خودشــان 
می شناســند ســواالت را به بیرون از حوزه 
بفرســتند.وی افزود: ما از فروختن سواالت 
کنکور یا نفروختن آن ها مطلع نیستیم و از 

کنترل سازمان سنجش خارج است.

کسن کرونا   از دوز چهارم وا
؟ چه خبر

تاکید و اصرار وزارت بهداشت بر تزریق دوز 
چهارم یا همان یادآور، از پایان موج ششم 
در کشــور کلید خورد. جایی که احساس 
شد گروه هایی از جامعه نیاز دارند دوباره در 
برابر ویروس کرونا مقاوم و ایمن شوند.اما 
متأسفانه بعد از گذشت چند ماه از برنامه 
وزارت بهداشــت برای تزریق دوز چهارم 
واکسن کرونا که البته بعدها از آن به عنوان 
دوز یادآور نام برده شــد، هنوز نمی دانیم 
کــه چند درصد از جمعیت کشــور، دوز 
چهارم یا دوز یادآور تزریق کرده اند.نتایج 
بررســی ها نشــان می دهد افرادی که دوز 
چهارم واکســن کرونا را دریافت کرده اند، 
دو برابــر کمتر از دیگران به ویروس کرونا 
مبتال می شــوند. همچنین، شدت بیماری 
در میــان افرادی که دوز چهارم واکســن 
کرونا را دریافت کرده اند، چهار برابر کمتر 
از افرادی اســت که این دوز از واکســن را 
دریافــت نکرده اند.در حــال حاضر، بهتر 
اســت تنها گروه های آســیب پذیر مانند 
افــراد مبتالبه بیماری هــای زمینه ای یا 
افراد باالی ۶۵ ســال دوز چهارم را تزریق 
کنند.در همین حال، بهرام عین اللهی وزیر 
بهداشــت، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت 
واکسیناسیون در کشور، گفت: با توجه به 
تزریــق ۱۵۴ میلیون دوز واکســن و ثبت 
اعداد ۹۱، 8۶ و ۷۲ درصد در دوزهای اول 
تا سوم، حاشیه امن خوبی داریم.وی تاکید 
کرد: به مردم توصیه می کنیم بدون توجه 
به تعداد دوزهای دریافتی واکســن کرونا 
هرچه سریع تر دوز یادآور را دریافت کنند و 
بدانند که کرونا هنوز پایان نیافته و بهترین 
کار بــرای دوری از ایــن ویروس منحوس 
دریافت ســاالنه یک بار دوز یادآور تا زمان 
پایان همه گیری است.متأسفانه سهم ۷۲ 
درصدی از افرادی که ۳ دوز واکسن کرونا 
تزریق کرده اند، نشــان می دهد که شرایط 
ایمنی جامعه در مقابل این ویروس، رو به 
کاهش است.در آستانه بازگشایی مدارس و 
دانشگاه ها، انتظار می رود حجم ترددها در 
اماکن عمومی افزایش یابد که این موضوع 
می توانــد به زنــگ خطر افزایش چرخش 

ویروس در جامعه کند.

خبر ویژه

رئیس مرکز ســنجش و پایش کیفیت آموزشــی در مورد فرهنگیان مشمول  
قانون نظام رتبه بندی معلمان، گفت: براساس آیین نامه اجرایی قانون مذکور، 
الزم اســت معلمان؛ مدارک، مســتندات و داللت های خود را مطابق راهنما 
RTB. و براســاس مصادیق تعریف شــده در ســامانه رتبه بندی به نشــانی

medu.ir بارگذاری نمایند. شــواهد و مدارک بارگذاری شــده، پس از بررسی 
و تکمیل توسط مدیران مدارس در پرونده الکترونیکی هر همکار ثبت شده 
و در مرحله بعد توســط ارزیابان بررســی و براســاس دستورالعمل ارزیابی و 
امتیازات معین می شود.محســن زارعی افزود: امتیاز نهایی هر فرد براســاس 
شیوه نامه اجرایی نظام رتبه بندی که در بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۶ مورخ 8 

شهریور ۱۴۰۱معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش 
به مدارس ارســال شــده محاسبه می شود و مالک آن، امتیازات خودارزیابی، 
مدارک و مســتندات بارگذاری شــده در سامانه و همچنین بررسی ارزیابان 
است که مطابق الگوهای سنجش شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای 
انجام می شود. لذا ضرورت دارد آن گروه از معلمانی که تاکنون دراین خصوص 
اقدام نکرده اند، در فرصت باقی مانده ضمن مراجعه به ســامانه و با اســتفاده 
از راهنمای مربوط که در پایگاه اطالع رســانی وزارت آموزش و پرورش در 
قسمت خدمات الکترونیک، در بخش مربوط به رتبه بندی معلمان قرار دارد، 

اقدامات الزم را انجام دهند.

امتیاز نهایی معلمان چگونه تعیین می شود؟

اینفوگرافی 
 سردرگمی خبرنگاران 
کارت بلیت برای شارژ 

چند سالیســت که بنا به پیشــنهاد شــهرداری و تصویب شورای شهر تهران، در 
هنگام بررسی وضعیت کارت بلیت های حمل ونقل عمومی، خبرنگاران نیز جزو 
اقشــار خاص محســوب شده و از تخفیف بلیت مترو و اتوبوس بهره مند می شوند 
تا حداقل بخشی از هزینه های رفت و آمد این قشر که برای تهیه خبر مجبور به 
سفر به نقاط مختلف شهر آن هم به دفعات زیاد هستند جبران شده و از سویی 
به اســتفاده از حمل ونقل عمومی ترغیب شــوند.رویه اینگونه بود که خبرنگاران 
متقاضی دریافت کارت بلیت در ســامانه تهران من ثبت نام کرده و بعد از تأیید 
مدیر مسئول برای خبرنگاران پیامک آمده و آنها برای شارژ کارت بلیت خود به 
باجه بلیت الکترونیک، ایستگاه های منتخب مراجعه و کارت بلیت خود را شارژ 
می کردند؛ اما در ســال جاری با اینکه با تأخیر چند ماهه نســبت به آغاز ســال، 
پیامک برای خبرنگاران ارســال شــد که برای شــارژ کارت بلیت خود به ایستگاه 
های مترو مراجعه کنند اما برخی از آنان با مراجعه به ایستگاه ها با پاسخ متفاوتی 
مواجه شــدند؛ چراکه متصدی بلیت به آنها اعالم کرد که نامشــان در ســامانه 
نیست و نمی توانند کارت آنها را شارژ کند.این اختالل در شارژ کارت بلیت های 
خبرنگاری عالرغم ارسال پیامک دارا بودن این امتیاز برای آنان، در حالی ایجاد 
شده که مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه 
در خبری اعالم کرده مشــکل ســامانه شــارژ کارت بلیت بر طرف شده و شهروندان و 
مســافرانی  که دارای شــرایط مشخص شده باشند می توانند برای ثبت نام و پیگیری 
درخواست های خود به  آدرس https://register-eticket.tehran.ir مراجعه  کنند.

با وجود اعالم مســئوالن مربوطه برای حل مشــکل کارت بلیت ها؛ اما باز هم 
شــارژها با مشــکل مواجه است.جعفر تشکری هاشمی، رییس کمیسیون حمل 
و نقل شــورای شــهر تهران درباره مشــکالت برخی خبرنگاران برای شارژ کارت 
بلیت هایشان، عنوان کرده است که حتما این موضوع توسط شورای شهر تهران 

از مدیران شهرداری تهران پیگیری می شود.

  خشک و  تر را  با هم نسوزانیم
تولید کمتر زباله تنها راهکاری است که می توانیم با آن کره زمین و صدالبته خودمان را نجات بدهیم، این اتفاقی زمانی رقم می خورد 

که زباله های خشک و  تر را اصولی از هم جدا کنیم. / منبع: شهرآرا نیوز
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تفرش؛ 
زیبایی  پنهان در قلب کوه ها 

در قلب کوه های باصفای شــمال شــرق استان 
مرکزی، شهری زیبا و چشــم واز به نام تفرش قرار 
گرفته است، این شــهر با آب و هوای کوهستانی و 
مطبوع، جاهای دیدنی و جاذبه های گردشــگری 
فراوانی که در دل خود جای  داده اســت به یکی از 
محبوب ترین مقاصد گردشگری ایران تبدیل شده 
است.تماشای شهر تفرش در زیر آسمان آبی و در 
میان کوه های پر پیچ و خم و درختان سر به فلک 
کشیده در روزهای گرم و طوالنی تابستان، دیدن 
شکوفه های بادام این شــهر در فصل زیبای بهار، 
تماشای مناظر بدیع و شگفت انگیز آن در پاییز هزار 
رنگ و زمستان پوشیده از برف خالی از لطف نیست 
و در هر فصلی که باشــد چیزی برای هیجان زده 
کردن شما دارد تا سفری زیبا و به یاد ماندنی را برای 
شما به ارمغان بیاورد.این شهر با داشتن آب و هوای 
مناسب هر فصل، جاذبه های گردشگری و غذاهای 

متنوع انتخاب گردشگران بسیاری هست.

تاریخچه شهر تفرش
شــهر تفرش به لحاظ تاریخی یکی از شــهرهای 
باستانی و قدیمی ایران است و قدمت آن به پیش از 
اسالم و به دوره هخامنشیان و اشکانیان می رسد. در 
دوران پیش از اسالم این شهر گبرش نام داشته که 
از گبر به معنی زرتشتی برگرفته شده بود و نشان 
از آیین زرتشتی مردمانش می داد. اما بعد از اسالم 
و حمله اعراب و تسلط آنان بر ایران به آن طبرس 
نیز گفته شده است. مردمان آن بعد از فتح این شهر 
به دست مالک بن عام اشعری در دوره خالفت عمر 
به دین اسالم گرویدند. ریشه نام تفرش مشخص 
نیســت اما از دیرباز تاکنون در منابع گوناگون نام 
شــهر تفرش به صورت طبرس، تبــرس، تبرش، 

طفرش و غیره نیز ذکر شده است.

فرهنگ و آداب و رسوم شهر تفرش
هر شهری متناسب با اعتقادات مردم آن شهر دارای 
آداب و رسوم جذاب و متفاوتی است، تفرش نیز از 
این قاعده مستثنی نیســت. مراسم باران خواهی 
یکی از رسوم جالب و ســنتی در روستای کنگران 
شهر تفرش است. این مراسم اولین آیینی است که 
به نام شهر تفرش در فهرست آثار ملی کشور به ثبت 
رسیده است. آیین باران خواهی یا کوسه درآمدن 
جشــنی اســت که از دیرباز در جوامع روستایی 
این شــهر رواج داشته و هر ســاله در دهم بهمن 
ماه یعنی پایان چله بزرگ زمستان در این روستا 
برگزار می شود. در این مراسم مردمان این روستا 
لباس های ویژه و ســنتی پوشیده و موسیقی های 
شــاد و محلی می نوازند و از خداونــد باران و رزق 
و روزی حالل درخواســت می کنند. عالوه بر این 
آیین های به تخت نشســتن داماد، جشــن سده، 
کوسه گلدی و تخم مرغ بازی نیز از سایر آیین های 
شاد و مفرح روستاهای شهر تفرش است.یکی دیگر 
از آداب این شــهر برگزاری مراسمات پرفیض در 
ایام محرم است. آداب و رسومی که از دیرباز وجود 
داشته و نسل امروز نیز به این رسوم احترام گذاشته 
و اجرا می کننــد. اجرای تعزیه، توزیــع نذورات، 
حرکات دسته های عزاداری و نخل گردانی از جمله 
مراسمات کهن تفرشــی ها در روزهای تاسوعا و 

عاشورا است.

روستاهای شهر تفرش
جاذبه های طبیعی و تاریخی تفرش در همه جای 
آن پراکنده شــده اند، به طوری که روستاهای این 
شهر نیز در میان عالقه مندان و گردشگران جایگاه 
محبوبی دارند. شهر تفرش دارای ۲8 روستا و آبادی 
اســت که در مناطق کوهســتانی و زیبای تفرش 
قرار گرفته اند. در این روســتاها زیبایی ظاهری و 
جلوه های بصری به قدری باالست که شاید کمتر 
گردشگر و مســافری به زندگی نه چندان مدرن و 
امکانات کم رفاهی مردمان آنجا دقت کند و در واقع 

همه مسخ زیبایی این روستاها می شوند.

آب و هوای شهر تفرش
شهر تفرش منطقه ای کوهســتانی با ارتفاع زیاد 
است که از سمت شمال توســط کوه قشالق و از 
سمت جنوب شرقی به وسیله کوه های نقره کمر 
و منار احاطه شده است. همین قرارگیری در میان 
کوه ها سبب شده اســت تا این شهر از جاذبه های 
توریستی طبیعی بسیاری برخوردار باشد. تغییرات 
ناگهانی آب و هوا، سیالبی بودن رودها و همچنین 
وزش بادهای نسبتاً شدید از مشخصات آب و هوایی 
این شهر است. تفرش به دلیل موقعیت جغرافیایی 
که دارد، در زمســتان دارای آب و هوای ســرد و 

کوهستانی و در تابستان هوای گرم و معتدل دارد.

گردشگری

شب، داخلی، دیوار؛

، عمیقا ناخوشایند  بسیار موثر

منتقد نشــریه ورایتی در نقدی به بررسی فیلم 
شــب، داخلــی، دیوار پرداخت که نخســتین 
نمایش جهانی خود را در جشنواره ونیز تجربه 

کرد.
 جسیکا کیانگ از نشریه ورایتی پس از تماشای 
فیلم شــب، داخلی، دیوار که در بخش مسابقه 
اصلی جشنواره ونیز ۲۰۲۲ حضور دارد، درباره 
ایــن فیلم نوشــت: هیچکــس - بیش از همه 
مخاطبان - از تماشای فیلم بسیار مؤثر و عمیقاً 
ناخوشایند شــب، داخلی، دیوار ساخته وحید 
جلیلونــد زخم نخورده بیرون نمی آید. ترکیبی 
عجیب از یک درام هیجان انگیز روان شــناختی 
پیچیده و تقریباً علمی تخیلی که تمرینی است 
در فیلم سازی شجاعانه که ممکن است آرزوی 
آن را داشــته باشــید، آنقدر خوب ساخته شده 
بود تا بهانه ای برای چشم برداشتن از آن داشته 

باشید.
جلیلوند در فیلم سال ۲۰۱۷ خود، بدون تاریخ 
بــدون امضا، )که جایــزه بهترین کارگردانی و 
بهتریــن بازیگر مرد بخــش افق های ونیز را به 
دســت آورد(، جامعه ای طبقه بندی شده را به 
تصویر کشــید که در آســتانه سقوط قانونی و 
اخالقی قرار داشــت اما در فیلم جدیدش این 
جامعه کاماًل سقوط کرده و کارگردان مخاطب 

را نیز با خود به آن ورطه می برد.
این منتقد پس از بررسی داستان فیلم در بخش 
دیگری از این مطلب مینویسد: نوید محمدزاده 
)بازیگر نقش علی( و دایانا حبیبی )بازیگر نقش 
لیال( عمیقاً به نقش ها متعهد هستند که تا زمان 
افشای نهایی که همزمان به شدت ناامیدکننده و 
به  طور عجیبی احساساتی است، ادامه دارد. اما 
ســتاره واقعی این فیلم طراحی صدای علیرضا 
علویان اســت که به ویژه در پل زدن حلقه های 
زمانــی مبتنی بر تروما که نشــان دهنده گذار 
بین واقعیت و تخیل شــخصیت اصلی اســت، 
تأثیرگذار اســت. همچنین باید از گروه گریم 
و ادیب ســبحانی، مدیر فیلمبرداری این فیلم 
قدردانــی کنیم که با فیلمبرداری لرزان و روی 
دست، شب، داخلی، دیوار را به تیزی و بُرندگی 
یک تیغ و در عین حال اثری دوست داشــتنی 

برای تماشاگر تبدیل کرده است.
در خالصه داســتان فیلم آمده اســت: زندگی 
نابینایی به نام علی با ورود نابهنگام زنی متواری 

آشفته می شود.

مضرات نور آبی تلفن همراه برای سالمتی
محققان مهمترین مضرات نور آبی موبایل برای ســالمتی 
را مورد بررســی قرار داده اند.نتایج یک بررســی که اخیرا 
صورت گرفته نشــان می دهد خیره شــدن طوالنی مدت 
به گوشــی ممکن اســت باعث ایجاد چین و چروک شود. 
مطالعه صورت گرفته هشــدار می دهد که نور آبی بیش 
از حد ممکن اســت روند پیری را تســریع کند.داده های 
صورت گرفته نشان می دهد، تقریباً هر بزرگسال در دنیای 
غــرب هــر روز در معرض نور آبی قرار می گیرد، اما اکنون 
دانشمندان دانشگاه ایالتی اورگان هشدار می دهند که این 

نور می تواند عملکرد سلولی را مختل کند و باعث تخریب 
عصبی یا پیری شود.به گفته کارشناسان، اجتناب از قرار 
گرفتن در معرض بیش از حد نور آبی ممکن اســت یک 
اســتراتژی ضد پیری باشد. یافته های تحقیقات قبلی نیز 
بیانگر آن بود که اســتفاده بیش از حد از صفحه نمایش 
خطر چاقی و مشــکالت سالمت روان را افزایش می دهد. 
همچنین نگرانی هایی وجود دارد که نور آبی چشــم ها را 
تحت فشار قرار می دهد و منجر به تاری دید، دژنراسیون 
ماکوال و آب مروارید می شود؛ همچنین ریتم شبانه روزی را 

مختل می کند و به خواب رفتن سخت تر می شود. بسیاری 
از دستگاه ها در حال حاضر مکانیزم های داخلی دارند که 
به کاربران اجازه می دهد نور آبی را که ســاطع می کنند 
کاهش دهند.محقق ارشــد این مطالعه می گوید: نور آبی 
که از گوشی موبایل ساتع می شود ممکن است اثر مضری 

بر طیف گسترده ای از سلول های بدن ما داشته باشد.
تحقیقات رو به رشدی وجود دارد که صرف طوالنی مدت 
در مقابل نور آبی می تواند به سالمت افراد آسیب برساند 

و خوابیدن را سخت تر کند.

دریچه علم

دادخواهی پرویز پرستویی برای مردمانی که شناسنامه ندارند

پرستویی: تئاتر خانه اول و آخر من است
پرویز پرستویی این شــب ها به عنوان راوی در موسیقی 
نمایش علمدار در تاالر وحدت روی صحنه رفت. اثری که 
قرار است همه عواید فروش آن به هموطنان نیازمندمان 

در منطقه سیستان و بلوچستان تعلق بگیرد.
پرستویی همزمان با اجرای این اثر از دغدغه هایش برای 
کمک به مناطق محروم کشورمان می گوید، از مردمانی 
که حتی شناسنامه ندارند و متاسف است که دادخواهی ها 
برای حل مشــکل این مردمان هنوز به گوش مسئوالن 

نرسیده است.
این هنرمند هرچند مانند بسیاری از هم کیشان تئاتری 
خود مدتی از صحنه دور بوده اما دلش با تئاتر بوده است 
و در پاسخ به اولین پرســش ما که چرا در این سال ها از 
صحنه دور بوده، می گوید: دور نیستم، تئاتر خانه اول و 
آخر من است و هر کاری هم که بکنم، آخرین کارم تئاتر 
خواهد بود. این هنر برایم قداست خاصی دارد اما در این 
سال ها فرصتی پیش نیامده که بخواهم کار کنم. بیشتر 
درگیر کار تصویر بوده ام ولی این به معنی آن نیست که 
دیگر تئاتر کار نکنم بلکه قطعا در فرصت مناسب باز به 

خانه خودم باز خواهم گشت.
حدود چهار ســال و نیم پیش پرســتویی با موسســه 
فرهنگی، هنری خادمین حضرت علی ابن ابیطالب آشنا 
شد؛ موسسه ای که رسول خادم، قهرمان جهانی کشتی 

کشورمان راه اندازی کرده است.
این آشنایی و اتفاقاتی که در دل آن رخ داد، آنچنان بود 
که پرســتویی را پاگیر کرد و در کنار چهره های ورزشی 

حاضر در این موسسه، به پای ثابت آن بدل شد.
روایت این آشــنایی و همکاری را از زبان او می خوانیم: 
آقای خادم مدیر مســئول این موسســه است و بیش از 
۲۰ ســال از ثبت آن می گذرد. حدود ۴ سال و نیم است 
که من نیز به این جمع پیوســته ام. دیگــر حامیان این 
موسسه هم بچه های ورزشکار هستند که در کنار آقای 
خادم که پهلوانی به معنای واقعی کلمه اســت، مشغول 
فعالیت هســتند. این موسســه امروزه تمــام هم و غم 
خود را گذاشــته تا به مناطق محروم و نیازمندان کمک 
کند. در این ۴ ســالی که به این گروه پیوسته ام، حدود 
۱8 مدرسه ساخته شــده ، ۳۰ _۴۰ تا خانه، باالی ۱۵۰ 

سرویس بهداشتی، پنج شش خانه بهداشت. ضمن اینکه 
اشتغال زایی هم شده است؛ مشاغلی مانند سوزن دوزی 
و قالیبافی ایجاد شده و دار قالی هم برپا کرده ایم. این را 
هم بگویم که بدانید، هیچ گونه منافعی به جیب موسسه 

نمی رود.
هرچند توزیع ارزاق و کمک های مادی بخشــی از 
فعالیت های این موسسه است اما اعضای آن می دانند 
که در کنار اینها باید زمینه اشتغال را برای کسانی 
که هیچ منبع درآمــدی ندارند، فراهــم کنند. اما 
کاش مشکل فقط همین بود، پرستویی از مردمانی 
سخن می گوید که حتی شناسنامه و هویتی ندارند : 
تمام تالش بر این است که برای این عزیزان فرصت 
کار فراهم شود. آنان شناســنامه و هویت ندارند. با 
این شیوه، هم درآمدی به دســت می آورند و هم با 
کار و فعالیت، به زندگی امیدوار می شــوند. توزیع 
ارزاق در مدارس هم کــه به جای خود. ما مخصوصا 
ارزاق را به کسانی می دهیم که در مدرسه اند چون 
می خواهیم خانواده ها ترغیب شوند علیرغم مشکالت 
و تنگناهای اقتصادی، فرزندان خود را به مدرســه 
بفرســتند. بنابراین ارزاق روتین و ساخت و سازها 
هم در حال انجام اســت. به کمــک صفحه ای در 
اینســتاگرام، ســوزن دوزی ها و قالی ها و گبه های 

بافته شده به فروش می رود و ســودش صرف امور 
خیریه می شود و کسانی هم در این سفرها همراه ما 
هستند، همین دوستان ورزشکار هستند، قهرمانان 
کشتی، بچه های تکواندو و کاراته کار و... به دفعات 

در برنامه های موسسه همراه هستند.
او تاکید می کند: بحث ما صرف کمک مالی نیست 
بلکه اشتغال زایی هم بســیار اهمیت دارد، اگر فقط 
بخواهیم ارزاق بدهیم، اتفاق خاصی برای این مردم 
نمی افتد اما دغدغه کسانی را داریم که هویت ندارند، 
وقتی شناسنامه ندارند، یعنی از هیچ گونه امکانات 
بهداشتی برخوردار نیستند، دفترچه بیمه ندارند و از 
انجام کار بانکی ناتوان هم هستند. بارها این مساله را 
به گوش مسئوالن رسانده ایم ولی ترتیب اثری داده 
نشده و همچنان پیگیریم. بنابراین فکر کردیم فعال 
برایشــان زمینه کار و درآمدزایی فراهم کنیم. در 
حال حاضر هر یک از آنان بین ۲ و نیم تا ۳ میلیون 
تومان درآمد دارند که خیلی ارزشمند است چون هم 
به واسطه کار، پویا شــده اند و هم درآمدی به دست 
آورده اند. البته برای بعضی کسانی که از طریق صفحه 
اینستاگرام پیگیر کارهای موسسه اند، سوء تفاهمی 
ایجاد شــده چون گاهی افراد حوصله خواندن کل 
یک متن را ندارند و تصور کــرده بودند ما قالی ها را 

به قیمت باالیی می فروشــیم و تنها بخش اندکی از 
درآمد آن را به بافنــدگان می دهیم در حالیکه این 
قالی ها اغلب کوچک و در اندازه قالیچه است. ضمن 
اینکه با فروش هر قالی، به همان انــدازه نخ و ابزار 
برای بافت قالی های بعدی تهیه می شــود و مابقی 
درآمد هم که به بافنده تعلق می گیرد. موسسه هیچ 

سودی ندارد.
با پیوستن پرویز پرســتویی به این موسسه ، اعضای آن 
بهتر دیدنــد در کنار همه فعالیت های خود، بخشــی را 
هم به فعالیت های فرهنگــی هنری اختصاص بدهند. با 
همین ایده بود که دو سال پیش موسیقی نمایش علمدار 
به کارگردانی حسین پارســایی و با حضور پرستویی به 
عنــوان راوی در تاالر وحدت اجرا و همــه عواید فروش 
بلیت آن به مناطق محروم تخصیص داده شــد. امسال 
نیز همین موسیقی نمایش با آهنگســازی پوریا خادم 
و رهبری ارکســتر بردیا کیارس به مدت ۵ شب در تاالر 

وحدت روی صحنه رفت.
پرســتویی که بعد از نمایش فنز بــه کارگردانی محمد 
رحمانیان فرصــت چندانی برای بــازی در تئاتر نیافته 
است، با حضور در این نمایش تالش کرد ضمن بازگشت 
به صحنه، زمینه ای برای حمایــت از هموطنان نیازمند 

فراهم آورد.
او یادآوری می کند: دو ســال پیش این اثــر را به نیت 
حمایــت از مناطق محروم اجرا کردیم و امســال هم به 
این فکر افتادیم که دوباره آن را به اجرا بگذاریم. گرچه 
قیمت بلیتش مشخص است ولی همت عالی هم هست 
تا تماشاگرانی که عالقه مندند به هموطنان خود کمک 
کنند، بتوانند از این راه هم در این زمینه مشارکت کنند.

پرستویی که از حضور در این پروژه هنری خوشنود است، 
سخنان خود را با این تاکید به پایان می رساند: تنها هدف 
ما این است که وقتی به تماشای این کار می آیید، صرفا 
دیدن یک کار برای مخاطبین نباشد بلکه هدفی پشت 
آن است. ما این اثر را به درخواست مردم محروم منطقه 
سیسســتان و بلوچســتان اجرا می کنیم و امیدواریم با 
همراهی مردم، بتوانیم کمکی درخور برای هموطنان مان 

جذب کنیم.

چهره ها 

عکس روز 
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مقلد صدا،داستانهای 
مرگ اندیشانه توماس برنهارد

 

کتاب مجموعه داســتان مقلد صدا نوشته توماس 
برنهارد به تازگی با ترجمه ناصر غیاثی توسط نشر 
نو منتشــر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب 
یکــی از عناویــن مجموعــه کتابخانــه ادبیات 
داســتانی معاصر است که این ناشر چاپ می کند 
و مجموعه ای از داســتانک های نویسنده نام برده 

را شامل می شود.
توماس برنهارد نویســنده این کتاب اهل اتریش و 
متولد سال ۱۹۳۱ است که سال ۱۹8۹ درگذشت. 
او از نویسندگان مهم ادبیات آلمانی زبان محسوب 
می شود و می خواست ابتدا عنوان کتاب مجموعه 
داستانک های پیش رو را محتمل نامحتمل  بگذارد 
اما در ادامه به نام مقلد صدا رســید. داســتان های 
این کتاب درباره مرگ هســتند که البته چاشنی 

طنز دارند.
بیشــتر داســتانک های مقلد صدا در شــهرهای 
اتریش جریان دارند؛ شــهرهایی که جهت پیکان 
حمله و نیش و نوش توماس برنهارد به سمت آن ها 
بود. البته داســتان هایی دیگری هم در این کتاب 
هســتند که مکان رخ دادشان کشورهای دیگری 

چون ایران است.
یکی از ویژگی های زبانی داستانک های این کتاب، 
طوالنی بودن جمالت و پیچ  در پیچ بودنشان است.
نســخه اصلی کتابی که ترجمه فارسی پیش رو از 
آن انجام شــده، سال ۱۹۷8 در فرانکفورت چاپ 

شده است. 
این کتــاب بــا ۱۲۵ صفحــه، شــمارگان هزار و 
 ۱۰۰ نســخه و قیمــت ۵۵ هزار تومان منتشــر 

شده است.
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