
معاون پارلمانی دولت: 

ح تفکیک   طر
 وزارت راه  در دولت 

بررسی نشده است
گــر  گفــت: ا      معــاون پارلمانــی دولــت 
کــه  مجلــس بــه این جمــع بنــدی برســد 
دو وزارتخانــه صمــت و راه و شهرســازی 
تفکیک شوند و در دولت هم بحث شود، 

مساله ای ندارد...

 نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی:

 افزایش قیمت بنزین 
 در دستورکار 

دولت و مجلس نیست
     نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شــورای اســامی گفت: مجلس و 
قیمــت  افزایــش  بــرای  برنامــه ای  دولــت 

بنزین ندارند...   || صفحه  صفحه 44    || صفحه  صفحه 22  

کنش آژانس؛ لبانی تا وا از قطع روابط آ

اتهام زنی، پروژه ای جدید علیه ایران
   تحوالت و اتفاقات هفته گذشته که دامنه آن به هفته جاری نیز کشیده شده است 
کــرات هســته ای و احیــای برجــام فعــا محلی از اعراب ندارد.  حکایــت از آن دارد کــه مذا
چرا که عما فضا به ســمت وزن کشــی سیاســی و دیپلماتیک در ســایه کلید خوردن 

پــروژه اتهــام زنــی پیــش مــی رود. در این بین چهارشــنبه گذشــته بــا دو اتفاق مهم علیه 
ایران همراه بود. قطع روابط تهران - تیرانا و نیز انتشار گزارس فصلی آژانس بین الملی 

  || صفحه  صفحه 22  انرژی اتمی که سرفصل تحوالت و اتفاقات بعدی بودند...
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موانع شکل گیری صنعت نشر
   فهیمــه باب الحوائجــی، عضــو 
هیات علمی بازنشسته واحد علوم 
و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی 

یکــی از جنبه هــای مهم هر 
نوع فعالیت اقتصادی عرضه 
و تقاضاست. نشر نیز تابع این 
قاعده است. تقاضا برای کتاب دارای پیچیدگی هایی 
اســت و به  عوامل  ریشــه دار و مهمی وابسته است؛ 
ازجملــه عوامل ســه گانه اقتصــادی، فرهنگی و 
اجتماعی. سبد خانوارهای ایرانی، سطح سواد، نظام 
آموزشــی کارآمد، سیاست گذاری در کتابخانه های 
عمومی، نظام پژوهشــی کشور و شیوه دستیابی به 
اطالعــات در میان ایرانیــان را می توان در عوامل 

سه گانه مذکور تحلیل و به نتایجی دست یافت.
نظام آموزشی کنکورمحور و وابسته به کتاب درسی، 
رکــود کتابخانه های عمومــی، انجام پژوهش های 
جزیــره ای در ایران و شــیوه اطالع یابی کالمی به 
جای نوشتاری در فرهنگ ایرانی را می توان ازجمله 
چالش های عدم تقاضا برای کتاب در ایران دانست. 
برخی از عوامل را می توان در ارکان تولید کننده نشر 

یعنی بنگاه های انتشاراتی جست وجو کرد.
آیــا بنگاه های انتشــاراتی ما نهادهــای فرهنگی 
اقتصادی هســتند؟ عرضه و تقاضا در اقتصاد نشــر 
مــا در چــه وضعیتی قرار دارد؟ آیا عوامل انســانی 
بنگاه های انتشاراتی دارای تخصص های الزم برای 
این حرفه هستند؟ آیا عرضه و تقاضا به نقطه ای از 
تعادل می رسد تا موجب رشد کتاب خوانی در جامعه 
شــود؟ این تعادل فقط با تدابیر اقتصادی به دســت 
نمی آید بلکه سیاســت های آموزشــی و همچنین 
فرهنگــی در بــاال رفتن تقاضا برای کاالی فرهنگی 

اقتصادی کتاب موثرند.
جریــان آزاد اطالعات نیز در ایجاد اقبال مخاطبان 
به خرید کتاب بسیار موثر است. نشر باید به صورت 
یک فعالیت حرفه ای درآید. بدین مفهوم که عوامل 
و کنشــگران نشــر به عنوان یــک حرفه تخصصی 
بتوانند درآمد خود را از این طریق کســب و دارای 
تخصص های الزم برای انجام آن باشند. صنعت نشر 
نیز نیازمند برنامه ریزی و سیاســت گذاری است تا 
مانند هر فرآیند اقتصادی، محصوالت مناســبی به 

دست مصرف کنندگان خود برساند.
تقاضای کتاب، تابعی است از درآمد، قیمت، سلیقه  
مصرف  کننــده و تبلیغــات و عرضه  کتاب تابعی از 
درآمد، قیمت، هزینه   و تکنولوژی تولید کتاب است. 
از عمده ترین مشــکالت ایــن فعالیت اقتصادی و 
فرهنگی؛ خواب سرمایه است، به طوری که برگشت 
سرمایه و سودآوری احتمالی بیش از دو سال طول 
می کشــد. یکی از مشــکالت دیگر صنعت نشر در 

ایران، نظام توزیع است.
زنجیــره توزیــع کتاب در ایران از ناشــر شــروع 
می شــود و سپس به عمده فروش خرده فروش و در 
انتها مصرف کننده می رسد و از همان قاعده توزیع 
کاال پیــروی می کند؛ درحالی که کتاب یک کاالی 
فرهنگی است و در دنیایی به سر می بریم که استفاده 
از شــبکه های اجتماعی و ابزارهای رایانه ای حرف 

اول را می زند.
 عدم برگشت سرمایه 

باعث خمیر شدن کتاب می شود
عدم کارایی شبکه توزیع کاال با توجه به گردش 
مالی باالی آن، هر ســاله باعث ایجاد زیان  های 
مالی هنگفتی در شــبکه توزیع  کشور می شود؛ 
به طوری که هزینه های انبارداری و عدم برگشت 
سرمایه منجر به خمیر کردن کتاب ها شده است. 
همه این عوامل موجب شــده اند تا نشــر کشور 
به صورت یک صنعت تلقی نشود و جز بنگاه های 
انتشــاراتی اندک، حرفه ای حاشیه ای محسوب 
شود؛ درحالی که با برنامه ریزی های کالن و دقیق 
می تواند به یک صنعت حرفه ای تبدیل شــود و 

جان تازه ای بگیرد.

یادداشت

 انفجار اتوبوس مسافربری 
در استان بابل عراق

رئیس جمعیت هالل احمر کشــورمان از انفجار یک 
اتوبوس مسافربری با ۳۰ مسافر در استان بابل عراق 
خبــر داد و گفــت که در میان مصدومان افراد ایرانی 
نیز حضور داشــتند.  پیرحســین کولیوند در این باره 
گفت:  بر اساس گزارش های رسیده به جمعیت هالل 
احمر جمهوری اســالمی ایران یک دستگاه اتوبوس 
در یک پمپ بنزین در شــهر شــوملی اســتان بابل 
عراق دچار انفجار شــد. رئیس جمعیت هالل احمر 
ادامــه داد: در پــی وقوع ایــن انفجار ۳۰ نفر مصدوم 
شدند و گزارش ها حاکی از آن است که ۱۱ نفر جان 
خــود را از دســت داده انــد. کولیوند با بیان اینکه در 
میان مصدومان زائران ایرانی نیز حضور دارند گفت: 
هویت و ملیت تمام جانباختگان مشــخص نیست و 
 پس از شناســایی و امدادرســانی اطالعات تکمیلی 

اعالم خواهد شد.
همچنیــن شــبکه دجله عراق اعالم کــرد که دیروز 
یــک حادثه دلخراش در اتوبانــی در نزدیکی منطقه 
"الشــوملی" در اســتان بابل رخ داده است. طبق این 
گزارش، در این حادثه یک دســتگاه خودروی تریلی 
با خودروی حامل زائران اربعین برخورد کرده است.

شــبکه دجلــه به نقــل از یک منبــع امنیتی عراقی 
تعداد کشته شــدگان را ۱۲ نفــر اعالم کرد. در میان 
کشته شدگان یک زائر ایرانی نیز حضور داشته است.

خبر ویژه خ تصمیم گیری کرات؛ در برز مذا
یک کارشناس مسائل بین الملل با بیان این که 
مذاکرات هسته ای در یک برزخ محتوایی و بحران 
تصمیم گیری قرار گرفته است، گفت: مذاکرات 
جمهوری اسالمی ایران و دولت فدرال ایاالت 
متحده آمریکا همواره با فراز و نشیب فراوانی 
رو به رو بوده اســت؛ باید بپذیریم در وضعیت 
کنونی با توجه آنچه در تهران و واشنگتن می 
 گذرد دســتیابی به یک توافق دور، اما نزدیک

 است.
مهــدی مطهرنیــا در ارزیابــی خــود از روند 
مذاکرات هســته ای اظهار داشــت: مذاکرات 
در واقــع وضعیت کبــود را از خود به نمایش 
مــی گذارد؛ به ایــن معنا که باید گفت از یک  
ســو دو طــرف تقاضــای  ایــن را دارند که به 
توافق برســند، از ســوی دیگر هر دو طرف بر 
مواضع خود اســتوار هستند. این مساله نشان 
دهنده نوعی اثر ســناریوی پیش روی برجام 
 تحت عنوان ســناریوی لبه شکننده مقاومت

 است. 
این اســتاد دانشگاه با اشاره به چهار سناریو» 
کیش و مات، قیصر، لبه مقاومت شــکننده و 
آفتاب شتاء« خاطرنشان کرد: در سناریوی لبه 
مقاومت شکننده  هر دو پایتخت های تهران و 
واشنگتن بر مدار الکتریکی مذاکرات، مقاومت 
ثابت دارند. بنابراین اگر چه از خود بخش قابل 
توجهی از عقب نشینی های رسانه ای را نشان 
مــی دهنــد اما در عمل آمریــکا به هیچ وجه 
حاضر نخواهد شــد تحریم های متوجه  ایران 
آنگونه که تهران می خواهد را مرتفع ســازد و 

 مسائل پادمانی مربوط به پرونده ایران را نادیده 
بگیرد.

این کارشناس مسائل بین الملل همچنین بیان 
کرد: از سوی دیگر تهران هم نمی پذیرد آمریکا 
چیرگی خود را بر تهران حاکم کرده و خواهان 
آن شــود که پرونده هســته ای در قالب برنامه 
جامع اقدام مشــترک به پرونــده های دیگر 
 گســترش یافته و تسلیم خواسته های آمریکا 

شوند. 
وی ادامــه داد: در ایــن میــان اروپا به عنوان 
دســتگاه لبه چســبان یا در مــدار التکریکی 
مذاکرات، مقاومت وابسته دارد به معنای این 
که اروپایی ها با وجود میراث خود تحت عنوان 

برجام و با وجود نیاز خود به بازار انرژی و صدور 
گاز و نفت از ســوی ایــران در بحران اوکراین 
و نیــز با وجــود نیاز خود به قرابت با تهران در 
رقابت با متحد دیرینه خود یعنی آمریکا تالش 

دارند برجام را حفظ کنند. 
مطهرنیــا همچنین اظهــار کرد:  باید در نظر 
بگیریم تالش جوزپ بورل و دیگر مســئوالن 
ســلف او مانند موگرینی، ســوالنا، اشــتون 
و ...  در ایــن مســیر نشــان دهنــده مقاومت 
وابســته آن ها به موضوع پرونده هســته ای 
ایران اســت که از یک ســو وابســته به آینده 
آن ها بوده و از ســوی دیگر وابســته به نیاز 
 ایــران در رقابــت با دیگر کنشــگران عرصه 

بین المللی است. 
این اســتاد دانشگاه تاکید کرد: چین و مسکو 
نیــز دارای مقاومت متغیر هســتند و از برگ 
ایران برای گرفتن امتیاز اســتفاده می کنند 
تــا بازارهــای ایران را برای خود پیدا کنند. لذا 
همواره در سطح تحلیل کالن خود را در برابر 
آمریکا قرار نمی دهند و از طرفی تالش دارند 
در برابر آمریکا حمایت مشروط از ایران داشته 

باشند.
وی افزود: در این وضعیت بالطبع اکنون آمریکا 
و ایــران در یک بافت موقعیــت واگرایانه قرا 
گرفته اند. دولت آمریکا نگران انتخابات میان 
دوره ای و ۲۰۲۴ اســت حتــی در انتخابــات 
میــان دوره هــم پیروز شــود تضمینی برای 
پیــروزی در انتخابات ۲۰۲۴ نیســت. ضمن 
ایــن کــه دولتی که در ایران ســر کار اســت 
بیش از همه دولت های قبل خود مورد توجه 
مرکــز قــدرت در ایران قرار دارد  و در صورت 
امضــای یک توافق ضعیــف گفتمان انقالبی 
 خــود را در خطــر و دچار تــرک ایدئولوژیک 

می بیند. 
این کارشــناس مســائل بین الملل با تاکید بر 
ایــن که مذاکرات در یــک برزخ محتوایی در 
بحران تصمیم گیری قرار گرفته است، گفت: 
بهترین روش برای آمریکا این اســت که خود 
را در  برابر تهران کنار بکشــد و ســازمان های 
بیــن المللــی را با تهران مواجه کند. از این رو 
 اســت که می بینیم آژانس در برابر تهران قرار

 دارد.
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رییس سازمان هواپیمایی خبرداد:

توافق با عراق برای افزایش پروازها تا پایان ماه صفر
رییس سازمان هواپیمایی از توافق با عراق برای رفع محدودیت تعداد پروازها 
بــه نجــف و بغداد تــا پایان ماه صفر خبر داد و گفت: به زائران توصیه می کنیم 

طی امروز و فردا که ظرفیت خالی ناوگان بیشتر است به وطن بازگردند.
 محمد محمدی بخش درباره مذاکرات اخیر با عراق برای تســهیل و افزایش 
پروازها بین دو کشور افزود: توافق همیشگی ایران و عراق ۱۲۰ پرواز هفتگی 
بود. به جهت ایام اربعین این عدد در ابتدا به ۲۵۰ پرواز و سپس ۷۵۰ و مجددا 

به هزار پرواز افزایش یافت.
 رییس سازمان هواپیمایی گفت: با این حال تقاضای سفر به عراق از مبدا ایران 
بیش از هزار پرواز اســت و طی جلســات مستمر با مسوالن سازمان هواپیمایی 
عراق و همینطور فرودگاه نجف و بغداد مقرر شد تا پایان ماه صفر محدودیت 

برای سیکل و تعداد پرواز نداشته باشیم.
بــه گفته محمــدی بخش تنها عامل محدودیت کننده ظرفیت فرودگاه نجف 

اســت که قرار شــد بدوِن محدودیت تا حداکثر ظرفیت فرودگاه نجف و بغداد 
از پروازهای ایرانی پذیرایی شــود. معاون وزیر راه گفت: عراق تســهیالت الزم 
را برای پروازهای ایرانی قرار خواهد داد ودر عین حال تجهیزات فرودگاهی از 
ایران در اختیار فرودگاه نجف قرار دادیم. وی با اشــاره به بازدید اخیر خود از 
فرودگاه نجف و بغداد افزود: در پروازهای بازگشت ظرفیت کاملی را در اختیار 
زائران قرار دادیم اما پیش بینی افزایش اســتفاده از ناوگان هوایی را به دلیل 

بسته بودن مرزهای زمینی داریم.
وی گفــت: مــردم حتما قبل از عزیمت به ســمت فرودگاه نجف و بغداد بلیت 

تهییه کنند و از ظرفیت خالی پرواز مطمئن باشند.
 معاون وزیر راه گفت: برای بازگشــت زائران از تمام ظرفیت خالی اســتفاده 
می کنیم، فقط  به زوار توصیه می کنیم مدیریت زمان بازگشت را تنظیم کنند؛ 
چرا که اولویت با زائرانی است که بلیت بازگشت را پیش تر خریداری کرده اند.

w w w . r o o z g a r p r e s s . i r 1401 یور  21 شــهر 2198  دوشــنبه   ریــالشمــــــــــاره پیاپــی:   30000 تک شــماره:  صفحــه   8     2022 ســپتامبر   12     1444 صفــر   15   



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

15 صفر  1444   12 سپتامبر 2022 دوشنبه 21 شهریور 1401  شماره پیاپی 2198

سیاست 2

مردم قحطی زده سومالی در 
انتظار دیدار با نماینده ویژه 

حضور دو نوه پسری ملکه سازمان ملل/ گتی ایمجز
انگلیس و همسرانشان 
در قلعه وینسور در پی 
درگذشت ملکه انگلیس/ 
رویترز

گزارش تصویری

آژانس؛ کنش  لبانی تا وا آ از قطع روابط 

اتهام زنی، پروژه ای جدید علیه ایران
تحوالت و اتفاقات هفته گذشته که دامنه آن 
به هفته جاری نیز کشیده شده است حکایت 
از آن دارد کــه مذاکرات هســته ای و احیای 
برجام فعال محلی از اعراب ندارد. چرا که عمال 
فضا به سمت وزن کشی سیاسی و دیپلماتیک 
در ســایه کلید خوردن پروژه اتهام زنی پیش 
می رود. در این بین چهارشنبه گذشته با دو 
اتفــاق مهم علیه ایران همراه بود. قطع روابط 
تهران – تیرانا و نیز انتشار گزارس فصلی آژانس 
بین الملی انرژی اتمی که سرفصل تحوالت و 

اتفاقات بعدی بودند.
آلبانی در مسیر آمریکا

 بعداظهــر روز چهارشــنبه گذشــته ۱۶ 
شــهریورماه، شــبکه العربیه اعــالم کرد که 
آلبانی با تعیین مهلت۲۴ ساعته برای خروج 
دیپلمات هــای ایرانی از این کشــور، روابط 

دیپلماتیک با تهران را قطع کرد. 
ادی راما، نخســت وزیر آلبانی  روز چهارشنبه 
۱۶ شهریور با اعالم قطع روابط دیپلماتیک این 
کشور با ایران گفت که از دیپلمات ها و کارمندان 
سفارت ایران در تیرانا خواسته شده است تا در 
عرض ۲۴ ساعت خاک آلبانی را ترک کنند. او 
در پیامی ویدئویی ادعا کرد که این "واکنش 
شدید" با میزان خطر حمالت سایبری ایران 
که تهدیدی برای زیرســاخت های خدمات 
عمومی و هک و سرقت ارتباطات دولتی بوده 

است، تناسب دارد.
این در حالی است که آلبانی در سال  ۱۳۹۷ 
نیز غالم حسین محمدنیا، سفیر ایران در این 
کشــور را با اتهام "بــه خطر انداختن امنیت 
کشور" اخراج کرده بود. سفارت ایران در آلبانی 
از آن زمان در ســطح کاردار اداره می شــد. لذا 
قطع روابط آلبانی و ایران فی نفسه اتفاق مهمی 
برای تحوالت دیپلمتیک به شــمار نمی رود. 
اما تحوالت بعدی آن نشان می دهد که اقدام 
تیرانا در قطع روابط با تهران می تواند به عنوان 
کاتالیزور تحوالت بعدی عمل کند. خاصه آنکه 
به فاصله یک روز بعد از قطع روابط شاهد حمله 
و اعمال خشــونت علیه اماکن دیپلماتیک و 
کنسولی ایران در تیرانا در تاریخ ۱۷ شهریور 
توســط نیروهای پلیــس آلبانی بدون اجازه 

مقامات ذی صالح  ایرانی بودیم.
در همین رابطه منابع خبری می گویند، ایاالت 
متحده به عنوان موتور تالش ها و تحریکات 
برای وادار کردن آلبانی به قطع روابط با ایران 
عمل کرده است. این واشنگتن بوده است که 
به تیرانا القا کند تا چنین نتیجه بگیرد که تهران 
در حمله سایبری ۱۵ ژوئیه به این کشور دست 
داشته است. چون بهانه آلبانی برای قطع روابط 
با ایران، "حمالت ســایبری" خوانده شده که 
مقامات آلبانی مدعی هســتند از جانب ایران 

صورت گرفته است.
در این زمینه رویترز در خبری نوشت که ایاالت 
متحده در به نتیجه رساندن تحقیقات آلبانی 
در حمله سایبری ۱۵ ژوئیه کمک کرده است 
و مدعی شده که ایران پشت پرده این حمله 

"بی پروا و سهل انگارانه" بوده است.
پیرو این نکته در بیانیه شــورای امنیت ملی 
کاخ سفید آمده است: »ایاالت متحده اقدامات 
بیشتری برای پاسخگو کردن ایران در رابطه با 

تهدیداتی که امنیت متحدان آمریکا را به خطر 
می اندازد، انجام می دهد.« 

البته گویا نقش آمریکا و دیگر کشــورها برای 
تحریک آلبانی از دید تهران دور نبوده است. 
کمــا اینکــه وزارت امــور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران در بیانیه ای تصریح کرد: »نوع 
اقدام و نقش آفرینی طرف های ثالث در ساخته 
و پرداخته کردن این ادعاها )حمله سایبری( 
علیه جمهوری اســالمی ایران، نشانگر اعمال 
نفوذ کشورهای حامی تروریسم و فتنه آفرین 

در این زمینه است.«
موید این نگاه ایران به تحرکات بعدی آمریکا و 
دیگر کشورها از انگلستان گرفته تا عربستان و 
اسرائیل باز می گردد. حتی پای ناتو هم به میان 
آمد. چرا که آلبانی از سال ۲۰۰۹ به عضویت 
ناتو درآمد و خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا 
نیز است. لذا هر کدام این کشورها و بازیگران 
در بیانیه های جداگانه خود علیه ایران و نقش 
تهران در حمله سایبری علیه زیرساخت های 

آلبانی تاختند.
به فاصله ســاعتی پس از قطع روابط آلبانی با 
ایران، کاخ سفید با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که 
به دنبال حمله سایبری به این کشور )آلبانی( 
تدابیر بیشتری بر ضد تهران اتخاذ خواهد کرد. 
واشــنگتن گفته اســت که پس از چند هفته 
تحقیق درباره حمله سایبری دو ماه پیش به 
آلبانی به این نتیجه رســیده که دولت ایران 

مسئول این حمله بوده است.
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( هم با 
صدور بیانیه ای اعالم کرد: »ما به اتفاق یکدیگر 
در کنار آلبانی در پی حمله به زیرساخت های 
اطالعاتی این کشــور ایســتاده ایم. آلبانی و 
دیگــر متحدان، دولت ایران را مســئول این 
حمله سایبری می دانند. ما قویا این اقدامات 
سایبری را محکوم می کنیم. ناتو و متحدانش از 
آلبانی در تقویت توانایی های دفاع سایبری اش 
حمایت می کنند تا بتواند در آینده در مقابل 
این فعالیت های ســایبری ایستادگی و آن ها 

را دفع کند.« 
در ادامه ناتو در بخشــی از بیانیه خود تاکید 
کرد:» در آینده در مقابل چنین فعالیت های 
سایبری شدیدتر برخورد می کند و برای دفاع و 

مقابله علیه تهدیدات سایبری ازجمله از طریق 
پاسخ همگانی احتمالی اقدام خواهد کرد.«

ینس اســتوتلنبرگ، دبیرکل ناتــو نیز روز 
پنج شــنبه بــا محکوم کــردن این حمله در 
توییتی نوشــت: »متخصصان ناتو و متحدان 
در حال کمک کردن هستند. ناتو به باال آوردن 
گارد خود برای جلوگیری، دفاع و مقابله دربرابر 

تهدیدات سایبری متعهد است.«
پیش از ناتو، انگلیس نیز در اقدامی هماهنگ 
ایــن حمله ادعایی را محکوم کرده بود. لندن 
در بیانیه ای مدعی شــد که مرکز امنیت ملی 
سایبری این کشور با اطمینان قریب به یقین 
هکرهــای مرتبــط با جمهوری اســالمی را 
مســئول حمله سایبری گسترده به نهادهای 

دولتی آلبانی در ماه ژوئیه امسال می داند.
وزارت خارجــه عربســتان هــم روز جمعه 
در بیانیــه ای اعالم کرد: »دولت عربســتان 
حمالت تروریستی سایبری علیه آلبانی را که 
زیرســاخت های دیجیتال این کشور را مورد 

هدف قرار داده، محکوم می کند.«
عربستان تاکید کرده است که از اقدامات آلبانی 
در راستای حفظ امنیت سایبری خود حمایت 
می کنــد. در این بیانیه همچنین بر اهمیت 
تقویــت تالش های بین المللی در راســتای 
حفظ امنیت در فضای ســایبری و گسترش 
امکانات تخصصی برای تضمین تداوم تالش ها 
در مقابله با تهدیدات سایبری و اتخاذ اقدامات 
قاطع در مبارزه با این تهدیدات تاکید شــده 

است.
امــا گویــا کار تنها به صــدور بینایه محدود 
نشــد. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه با 
صدور بیانیه ای اعالم کرد که سید اسماعیل 
خطیــب، وزیر اطالعات ایران را در لیســت 
تحریم های خود قرار داده اســت. همچنین 
آمریــکا تحریم هایی را علیه وزارت اطالعات 
ایران اعمال کرده اســت.  وزارت خزانه داری 
آمریــکا دلیل اعمــال این تحریم را کمک به 
حمله سایبری ادعایی علیه آلبانی عنوان کرده 
است. این اقدامات گواه آن است که قطع روابط 
آلبانی با ایران در این شرایط، نه با مدیریت تیرانا 
که در پشت پرده به نویسندگی و کارگردانی 
دیگر بازیگران برای تحت الشــعاع قرار دادن 

برجام اجرایی است. 
گزارشی که بوی صدور قطعنامه می دهد

چهارشنبه گذشته تنها به قطع روابط آلبانی و 
ایران محدود نبود. در همین روز گرازش فصلی 
آژانس بیــن المللی انرژی اتمی در خصوص 
فعایت های ایران منتشر شد که می توند فضا را 
برای تصویت قطعنامه علیه تهران مساعد کند. 
در همین رابطه آژانس بین المللی انرژی اتمی 
چهارشنبه در گزارشی عنوان داشت: »ذخایر 
اورانیوم غنی ســازی شــده ایران به ۱۹ برابر 
حد تعیین شــده در توافق هســته ای رسیده 
اســت. هم چنین ذخایر اورانیوم غنی سازی 
شــده ایــران با خلوص ۶۰ درصــد از میزان 
الزم برای ســاخت سالح هسته ای فراتر رفته 
اســت. مطابق با تخمین های گزارش آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، اورانیوم غنی ســازی 
شــده ایران با خلوص ۶۰ درصد و به شــکل 
اورانیــوم هگزافلورایــد از زمان گزارش قبلی 
آژانــس اتمــی از ۱۲.۵ کیلوگــرم به ۵۵.۶ 
کیلوگرم رســیده است. مضافا ذخایر اورانیوم 
غنی سازی شده ایران به ۱۹ برابر حد تعیین 
شده در توافق هسته ای برجام رسیده است.«
آژانس بار دیگر مدعی شــده است که ایران 
همچنــان پاســخ های معتبــری در رابطه 
با منشــا ذرات اورانیوم کشــف شده در سه 
ســایت  هسته ای اعالم نشــده، ارائه نکرده 
اســت. در گزارش ثانویه که به رصد رویترز 
رســیده آمده اســت: »مدیرکل )گروسی( 
به شــدت نگران اســت که ایران در فاصله 
گــزارش قبلی تا گــزارش کنونی آژانس، به 
تعامل با آژانس بر سر مسائل پادمانی برجسته 
نپرداخته است و بنابراین، هیچ پیشرفتی در 
حل وفصل آن ها حاصل نشده است.« آژانس 
در این گزارش تاکید کرده است: »تا زمانی که 
ایران توضیحات صادقانه درباره وجود ذرات 
اورانیوم در تاسیسات اعالم نشده ارائه ندهد، 
در صلح آمیز بودن برنامه هسته ای این کشور 

تردید داریم.« 
البته خبرنگار وال اســتریت ژورنال با اشــاره 
بــه گــزارش جدیــد آژانس، عنــوان کرد: 
»گزارش های پادمانی آژانس اتمی عموما ۱۰ 
صفحه ای هستند، اما گزارش اخیر آژانس تنها 

۳ صفحه بوده است. در همین راستا تخمین 
زده می شــود ذخایر اورانیوم غنی سازی شده 

ایران به ۴ تن رسیده باشد.«
حــال ادعای آژانس بین المللی انرژی اتمی و 
مدیرکل آن پیرامون عدم تضمین برای صلح 
آمیز بودن برنامه فعالیت های هسته ای ایران 
مسیر را برای مخالفان برجام در جهت صدور 
قطعنامه علیه جمهوری اسالمی هموارتر کرده 
است. خصوصا که در مقابل، تهران هم کماکان 
بر حفظ پیش شــرط ها و خطوط قرمز خود 
بــا محوریت اختالفات پادمانــی اصرار دارد. 
کما اینکه سخنگوی سازمان انرژی اتمی در 
واکنــش به گــزارش اخیر آژانس بین المللی 
انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران تاکید 
کرد: »برنامه هسته ای صلح آمیز ایران تاکنون 
بیشــترین شفافیت را داشــته است.« بهروز 
کمالونــدی اظهار داشــت: »مطالب گزارش 
فصلــی اخیر مدیرکل آژانس تکرار موارد بی 
اســاس قبلی با اهداف سیاســی است و هیچ 
نکته جدیدی جز بازی با عبارات برای اهداف 
خاص ندارد. لذا بدیهی است همانند گزارشات 
قبلی سفیر و نماینده دائم کشورمان در جلسه 
هفته آینده شورای حکام پاسخ های حقوقی و 
مستدل ایران به گزارش اخیر مدیرکل  را ارائه 
خواهد کرد.« سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
ایران در ادامه تصریح کرد: »برخی رسانه های 
بین المللی با تحریف و بعضا تفسیر و مصادره 
به مطلوب عباراتی که تعمدا توسط مدیرکل 
مبهم تنظیم شده و مشحون از جزئیات غیر 
ضرور است، همچون گذشته با استفاده از این 
ابهامات، فضا سازی های پوچ رسانه ای خود 
را با هدف القا غیر صلح آمیز بودن برنامه هسته 
ای کشور دنبال می کنند. این در حالی است 
که  برنامه هسته ای صلح آمیز ایران تاکنون 

بیشترین شفافیت را داشته است.«
معــاون امور بین الملــل، حقوقی و مجلس 
سازمان انرژی اتمی در پایان خاطرنشان کرد: 
»برقراری مجدد نظام راستی آزمائی پیشین 
مســتلزم عمل نمودن طرف های برجامی به 
تعهدات خود می باشد و نبایستی از ایران انتظار 
داشته باشند هنگامی که به تعهدات خود عمل 
نمی نمایند و در حالی که تحریم های ظالمانه 
آنان علیه ملت ایران همچنان ادامه دارد ایران 

پذیرای نظارتهای فرا پادمانی نیز باشد.«
به موازات آن نیز چهارشنبه گذشته وزیر امور 
خارجه دولت رئیســی با حضور در دهمین 
اجالسیه مجلس خبرگان، گزارشی از آخرین 
تحوالت سیاسی و بین المللی و دستاوردهای 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در 
دوره یک ســاله دولت ســیزدهم ارائه کرد و 
عنوان داشت: »ذره ای از خطوط قرمز تخطی 
نمی کنیم.« حسین امیرعبداللهیان با اشاره 
بــه اینکــه ذره ای از خطــوط قرمز نظام در 
موضوع هســته ای تخطی نمی کنیم، گفت: 
»خطوط ترسیم شده رهبر معظم انقالب در 
بی اثــر کردن تحریم ها به موازات ادامه روند 
مذاکرات، مورد تاکید رئیس جمهور اســت 
و وزارت امــور خارجــه و تیم مذاکره کننده 
کشــورمان با جدیــت و اقتدار کامل در این 

مسیر حرکت می کنند.« 

خبر ویژه

احمد وحیدی با اشــاره به بازگشــایی مرز تمرچین طی ســال جاری برای اولین بار برای تردد زائران حسینی 
اظهار کرد: قطع یقین ســطح ارائه خدمات به زائرین در تمرچین طی ســال های بعدی نیز با توجه به توســعه 
صورت گرفته در این منطقه چند برابر خواهد شد. وی با قدردانی از از زیرساخت های ایجاد شده در منطقه 
مرزی تمرچین آذربایجان غربی افزود: این مرز ظرفیت اعزام روزانه چند ده هزار نفر از زائران اربعین حسینی 

به کربالی معلی را دارد.
وحیدی با بیان اینکه شرایط بسیار مطلوبی برای اعزام زائران در مرز تمرچین حاکم است، افرود: شرایط آب 
و هوایی معتدل و زیرساخت های ایجاد شده در این منطقه، سبب شده تا مرز تمرچین به گذرگاهی مناسب 
برای اعزام زائران شمال غرب کشور تبدیل شود. وزیر کشور با اشاره به زیرساخت های ایجاد شده در منطقه 

طی ســه ماه گذشــته، گفت: اســتاندار آذربایجان غربی و تیم همراه وی برای ایجاد زیرساخت های الزم اعزام 
زائران تالش های شبانه روزی داشته اند. وحیدی همچنین با قدردانی از طرف عراقی در مرز تمرچین برای 
تسهیل در عبور و مرور، بیان کرد: تعامالت و گفت و گوی های استاندار آذربایجان غربی با طرف عراقی قبل 

از اعزام زائران بسیار اثر بخش بوده است.
وی همچنین از فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی در ایجاد مسیری امن و بدون ترافیک برای اعزام زائران 
به مرز تمرچین قدردانی کرد.  امســال برای نخســتین بار اســت که مرز تمرچین در شهرســتان پیرانشهر در 
ایام اربعین حســینی پذیرای تردد زائران ایرانی به عتبات عالیات در عراق اســت و از این طریق شــمار زیادی 

از زوار به جهت شرکت در آئین پیاده روی اربعین عازم سرزمین عشق شدند.

وزیر کشور:

تمرچین سال های آینده نیز میزبان زائران اربعین حسینی خواهد بود

معاون پارلمانی دولت: 

 طرح تفکیک وزارت راه 
در دولت بررسی نشده است

معــاون پارلمانــی دولت گفت: اگر مجلس به این جمع 
بندی برســد که دو وزارتخانه صمت و راه و شهرســازی 
تفکیک شوند و در دولت هم بحث شود، مساله ای ندارد.

ســید محمد حسینی ، معاون پارلمانی رئیس جمهور 
گفت: طرح تفکیک وزارت راه و شهرســازی در دولت 
بررسی نشده است.اگر مجلس به این جمع بندی برسد 
که دو وزارتخانه صمت و راه و شهرسازی تفکیک شوند 
و در دولت هم بحث شــود و به نتیجه برسد،مســاله ای 
نــدارد و آمادگی داریم، این طرح در دولت هنوز مطرح 

نشده است.
وی گفت: وزارت راه و شهرسازی و مسکن دو مسئله جدا 
از یکدیگر اســت و باید با جدیت بیشــتر به آن پرداخته 
شود.پس از اعالم وصول طرح در مجلس و طی مراحل، 
دولت بالفاصله طرح را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

مقتدی صدر: 

 توهین به زائران ایرانی 
ممنوع و حرام است

رهبــر جریان صــدر در توصیه هایی به طرفداران خود 
گفت که توهین و تعرض به زائران ایرانی امری ممنوع 

و حرام است.
مقتــدی صــدر، رهبر جریان صدر عــراق در بیانیه ای 
طرفــداران خود را به مشــارکت در راهپیمایی اربعین 

و رفتن به سمت کربال دعوت کرد.
وی در بیانیــه خود توصیه هایی به طرفداران خود طی 

برگزاری این مراسم داده است.
مقتدی صدر در بخشــی از توصیه های خود اعالم 
کــرد کــه تعرض و توهین فیزیکی و یا زبانی و یا به 
هر شکل دیگر به زائران غیر عراقی به ویژه برادران 
ایرانی امری ناپسند، ممنوع و بلکه حرام و در تضاد 

با عرف است.

کنش اولیانوف   وا
به بیانیه اروپا علیه ایران

»میخائیل اولیانوف« نماینده روســیه در سازمان های 
بین المللی در وین اتریش در پیامی توییتری به بیانیه 
سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس درباره ایران 

واکنش نشان داد.
 اولیانوف در این پیام توییتری نوشــت: »واقعا بســیار 
نابهنگام بود. دقیق در لحظه حساس گفت وگوهای وین 
و در آســتانه نشســت شورای حکام آژانس بین المللی 

انرژی اتمی«.

پمپئو: 

بایدن برای رئیس جمهور ایران 
روادید صادر نکند

وزیر امورخارجه پیشــین آمریکا در لفاظی جدید خود 
علیه کشــورمان از رئیس جمهور کشورش خواست تا 
از صدور روادید برای ابراهیم رئیسی به منظور سفر به 

نیویورک خودداری کند.
مایک پمپئو وزیر امورخارجه پیشین آمریکا که همواره 
مواضعی به شدت ضد ایرانی داشته است با انتشار پیامی 
در حساب کاربری خود در توئیتر ادعاهایی واهی علیه 

کشورمان مطرح کرد.
پمپئو مدعی شــد: ایران در حال تالش برای کشــتن 
آمریکایی ها در خاک آمریکاست و به تازگی نیز  از حمله 
علیه یک مخالف ایرانی در نیویورک حمایت کرده است.

وی ادامه داد: رئیس جمهور بایدن می بایست از صدور 
روادید برای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران برای 

سفر به نیویورک خودداری کند.
رئیس جمهور ایران قرار است برای شرکت در نشست 
ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کند.

الپید مدعی شد:

اطالعات جدیدی درباره فعالیت 
هسته ای ایران به اروپا دادیم

نخســت وزیر رژیم صهیونیستی با اشاره به تالش های 
ایــن رژیم برای ممانعــت از احیای برجام گفت که تل 
آویو اطالعاتی درخصوص فعالیت های هسته ای ایران 
به کشــورهای اروپایی داده اســت. یائیر الپید، نخست 
وزیر رژیم صهیونیســتی در اظهاراتی  مدعی شــد که 
این رژیم اطالعــات جدیدی درخصوص فعالیت های 
هســته ای ایران در تعدادی از ســایت ها به کشورهای 

اروپایی داده است. 
وی گفت که رژیم صهیونیستی کمپینی سیاسی برای 
توقف توافق هسته ای و مقابله با رفع تحریم های ایران 
در پیش گرفته است. الپید مدعی شد: دالیلی داریم که 

نشان می دهد تالش های ما موفق بوده است.
وی پیــش از این با اشــاره بــه گفت وگوی اخیر خود با 
رئیس جمهور آمریکا گفت: همانطور که با رئیس جمهور 
بایــدن توافق کردیم، آزادی عمل کاملی برای ممانعت 
از احتمال بدل شــدن ایران به یک تهدید هســته ای، 

خواهیم داشت.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: هنوز زود است که 
بگوییم آیا در متوقف کردن توافق هسته ای موفق بوده ایم 
یا نه اما اسرائیل برای هر تهدید یا سناریویی آماده است.

فرانسه، آلمان و انگلیس)تروئیکای اروپا(روز شنبه در 
بیانیه ای از خواســته ایران در مذاکرات احیای توافق 
هســته ای مبنی بر این که آژانس بین المللی انرژی 
اتمی تحقیقاتش درباره ذرات اورانیوم یافت شــده در 
سه سایت هسته ای را به پایان برساند، ابراز نارضایتی 
کرده و مدعی شــدند، این خواســته مذاکرات را به 

خطر می اندازد.

 چشم انداز بریتانیا 
با پادشاهی چارلز سوم

در لحظه ای که بریتانیا وارد دوره عزاداری رسمی برای 
فوت ملکه الیزابت دوم شد و شاهزاده چارلز سابق در سن 
هفتاد و ســه ســالگی اولین سخنرانی عمومی خود را به 
عنوان پادشاه چارلز سوم با ادای احترام به مادرش ایراد 
کرد واقعیت بالقوه متضادی وجود دارد. در دهه سوم قرن 
بیست و یکم ایده یک پادشاه موروثی که به عنوان رئیس 
یک دولت بزرگ دموکراتیک خدمت می کند، موقعیتی 
نابهنگام به نظر می رسد و همزمان سلطنت بریتانیا دست 
کم در ظاهر یک نهاد سیاسی بسیار محبوب در بریتانیا 

باقی مانده است.
به گزارش نیویورکر، دست کم از سال ۱۹۸۳ میالدی به 
این سو در نظرسنجی های ساالنه نگرش های اجتماعی 
بریتانیا این پرسش مطرح شده که »به نظر شما سلطنت 
برای بریتانیا چقدر مهم یا بی اهمیت است«؟ به جز یک 
افــت کوتاه مدت در اوایــل دهه ۲۰۰۰ میالدی پس از 
مرگ پرنسس دایانا، بیش از ۶۰ درصد از پاسخ دهندگان 
تداوم سلطنت بریتانیا را »بسیار مهم« یا »کامال مهم« 

قلمداد کرده بودند.
افــرادی که پاســخ »اصال مهم نیســت« را داده بودند 
یا خواســتار »الغای نهاد ســلطنت« شــدند هرگز در 
نظرســنجی ها از ۲۰ درصد فراتر نرفتند. نظرســنجی 
تازه تر که شــرکت »یوگاو« آن را در ســال گذشته انجام 
داد تصویر تقریباً مشابهی را ارائه داد. جمهوری خواهی 
بریتانیا ســابقه ای طوالنی و افتخارآمیز دارد که قدمت 
آن بــه »لولــرز« های قرن هفدهمی باز می گردد اما هم 
چنــان از نظر جمعیتی جمهوری خواهان بریتانیایی در 

اقلیت می باشند.
با این وجود، اگر قلعه ویندزور جایگاه نهاد سلطنت ظاهرا 
بر پایه های محکمی استوار است باید پرسید تا چه اندازه 
این اســتحکام به محبوبیت شخصی ملکه الیزابت گره 
خورده بود که برای هفتاد ســال برنامه روزانه مشارکت 
مدنی را حفظ کرد. ملکه الیزابت در دنیای پرآشوب چیزی 
را برای بریتانیا فراهم کرد که »کی یر اســتارمر« رهبر 
حزب کارگر روز جمعه در مجلس عوام از آن تحت عنوان 

»ساکن ترین نقطه« یاد کرد.
در آگهــی ترحیــم ملکه در »تایمز« لندن از او به عنوان 
»زنی که سلطنت را در این کشور نجات داد« یاد شد. در 
ادامه آن اشاره شده بود که ملکه الیزابت دوم در سال های 
پایانی زندگی اش »به دفاع از فضیلت های قدیمی ای که 
این روزها بسیار نادر و کمیاب هستند ادامه داد: خدمت، 

وظیفه، فروتنی، ایثار و سخت کوشی«.
پرسش پیش رو آن است که آیا چارلز سوم که از محبوبیت 
کم تری در مقایســه با مادرش برخوردار است می تواند 
حمایت عمومی از خانواده سلطنتی را نه تنها در داخل 
بریتانیا بلکه در کشورهای مشترک المنافع اتحادی که 
عمدتا از مستعمرات سابق بریتانیا تشکیل شده حفظ کند 
یا خیر. چهار عضو از آن اعضای آن اتحادیه علیرغم آن 
که کشورهایی خودگردان می باشند هنوز پادشاه بریتانیا 
را به عنوان رئیس دولت خود برســمیت می شناسند. با 
این وجود، در هر دو جبهه داخلی و کشورهای مشترک 
المنافع دالیلی برای نگرانی حامیان سلطنت وجود دارند.
در داخل بریتانیا، چارلز باید با این تصور روبرو شود که همان 
طور که یک مقاله منتشر شده در خبرگزاری »رویترز« در 
روز پنجشنبه بیان کرد او »ضعیف، بیهوده، مداخله گر، و 

برای نقش حاکمیت ضعیف« قلمداد می شود.
او با مخالفت با این اصل که خاندان های ســلطنتی در 
سیاست دخالت نمی کنند مدت هاست که در مورد برخی 
مســائل از جمله محیط زیســت، معماری و شهرسازی 
صحبت کرده است. چند سال پیش زمانی که فاش شد که 
چارلز از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ میالدی نامه های متعددی 
را به وزرای دولت نوشت و برای اهداف مورد عالقه خود 
البی گری کرده بود، بحث و جدلی جدی به وجود آمد.

ســپس موضوع زندگی شخصی چارلز سوم وجود دارد. 
حتی اگر به تصویر کشیدن او به عنوان یک زناکار بی رحم 
در نمایش »تاج« ناعادالنه باشد خاطرات رابطه او با دایانا 
مطمئنا شهرت اش را خدشه دار کرده است. طبق نتایج 
نظرســنجی ای که در ســال جاری انجام شد او به عنوان 
هفتمین فرد محبوب خاندان سلطنتی حتی در جایگاهی 
پایین تر از »زارا تیندال« خواهرزاده اش و بزرگترین نوه 
ملکه الیزابت دوم قرار گرفت )تیندال ســوارکار ســابق 

المپیک است(.
در برخورد با کشــورهای مشترک المنافع و تالش برای 
حفظ جایگاه مرکزی سلطنت در آن وظیفه چارلز سوم 
وضعیتی دشوارتر خواهد داشت زیرا او با پیشرفت ظاهراً 
توقف ناپذیر تاریخ ســروکار دارد. ســال گذشته، جزیره 
باربادوس در دریای کارائیب خود را یک جمهوری اعالم 
کرد اولین مســتعمره ســابق بریتانیا که از دهه ۱۹۹۰ 
میــالدی چنین گسســتی را در اتحادیه کشــورهای 

مشترک المنافع ایجاد کرد.
در اوایل ســال جاری، هنگامی که ویلیام و کیت وارثان 
بعدی تاج و تخت به کارائیب ســفر کردند با اعتراضات 
ضد استعماری در بلیز و جامائیکا و هم چنین درخواست 
غرامت برای نقش بریتانیا در بردگی نیروی کار در مزارع 
مورد استقبال قرار گرفتند. در آن سوی جهان، استرالیا 
اکنون یک رهبر آشــکارا جمهوری خواه یعنی »آنتونی 
آلبانیزی« را در جایگاه نخست وزیر دارد. حتی کانادا نیز 
مورد جالبی است. در نظرسنجی ای که اوایل سال جاری 
صورت گرفت ۵۹ درصد از پاسخ دهندگان گفتند تا زمانی 
که ملکه الیزابت در راس نهاد سلطنت قرار داشته باشند 
از باقی ماندن نظام سیاســی کشــور به عنوان سلطنت 
مشــروطه حمایت می کنند امــا زمانی که نام چارلز به 
عنوان جانشین او در مقام پادشاه مطرح شد این حمایت 

به ۳۴ درصد کاهش یافت.

اخبار كوتاه

اخبار كوتاه
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3اقتصاد
گزارش

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و 
فروشندگان خودرو :

اختالف قیمت خودرو از 
کارخانه تا بازار فقط ناشی از  

عرضه قطره چکانی  است

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودرو با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو 
آرام و بدون مشتری است، گفت: تا زمانی که 
محدودیت عرضه خودرو توسط خودروسازان 
وجود داشــته باشد، خودرو در بازار با اختالف 
قیمت زیاد نسبت به کارخانه عرضه می شود.

سعید مؤتمنی در رابطه با وضعیت این روزهای 
بــازار خودرو اظهار داشــت: بازار خودرو این 
روزها آرام و بدون مشتری است و مدتی است 
که قیمت ها در این بازار تغییری نکرده است.
وی با بیان اینکه مشــتریان کمتر برای خرید 
مراجعه می کنند، افزود: بحث واردات خودرو به 
رکود بازار دامن زده است و موجب بالتکلیفی 
در بازار خودرو شده است زیرا اغلب مشتریان 
منتظرند تا واردات خودرو انجام شود و پس از 
آن که تاثیرات واردات خودرو در بازار مشخص 

شد نسبت به خرید اقدام کنند.

  اختالف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار 
ناشی از محدودیت عرضه است

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودرو در پاســخ به این ســوال که قرار است 
خودروهــای وارداتی در بــورس کاال عرضه 
شــود، این موضــوع چه تاثیــری در قیمت 
خــودرو در بــازار دارد؟ گفت: مشــکل بازار 
خــودرو و اختالف قیمــت خودرو از کارخانه 
تا بازار ناشــی از محدودیت عرضه اســت و تا 
زمانی که محدودیت عرضه خودرو از ســوی 
خودروسازان وجود داشته باشد قیمت خودرو 
در بازار با اختالف زیاد نسبت به کارخانه عرضه 

می شود.
مؤتمنی بیان داشــت: بنابرایــن اگر واردات 
خودرو به صورت محدود و قطره چکانی انجام 
شود، حتی اگر این خودروها در بورس کاال نیز 
عرضه شود نمی توان انتظار کاهش قیمت ها را 
داشــت زیرا این وضعیت برای یک عده رانت 
ایجاد می کند و به هر صورت یک عده در بورس 
اقدام به خرید می کنند و پس از تحویل در بازار 

با قیمت باالتری می فروشند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خــودرو با بیان اینکه مشــکل بازار خودرو را 
عرضه در بورس و قرعه کشــی حل نمی کند، 
اظهار داشــت: مشکل بازار را عرضه متناسب 
با تقاضا و به عبارتی تولید بیشتر حل می کند.
وی افــزود: فعــال جزئیــات واردات خودرو از 
جملــه تعرفه واردات مشــخص نیســت و تا 
زمانی که جزئیات به طور کامل اعالم نشــود 
نمی تــوان قیمت خودروهــای وارداتی را در 
بــازار پیش بینی کرد اگــر جزئیات واردات و 
هزینه ها مشــخص شــود آنگاه می توان گفت 
کــه یک خودروی وارداتــی ده هزار دالری با 

چه قیمتی در بازار باید عرضه شود.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خــودرو اظهار داشــت: خــودرو یک کاالی 
مصرفی است و به خاطر محدودیت  در عرضه 
تبدیل به یک کاالی سرمایه گذاری شده است.
موتمنی با بیان اینکه در سال ۹۶ و اوایل سال 
۹۷ فاصلــه قیمت خــودرو از کارخانه تا بازار 
اندک بود، اظهار داشت: با توجه به محدودیت 
عرضه در مواردی قیمت خودرو در بازار نسبت 
به کارخانه ۱۰۰ درصد گران تر است در حالی 
کــه یک مصرف کننــده نباید دو برابر قیمت 

مصوب خودرو برای خرید هزینه بپردازد.
وی در پاسخ به این سوال که قیمت دو خودرو 
دیگنیتی و فیدلیتی آیا پس از عرضه در بورس 
کاهــش یافت؟ گفت: قیمــت این دو خودرو 
در بــازار کاهــش یافته اســت و علت کاهش 
قیمت این خودرو به علت افزایش عرضه بود. 
همچنین شــرکت، قید سند در رهن به مدت 
یک ســال را برداشت، بنابراین این دو موضوع 
موجــب کاهش قیمت این دو خودرو در بازار 

شد.
گفتین است افزایش قیمت دالر و سیگنال های 
منفــی برجامی، بازار خودرو را صعودی کرد. 
بررســی روند بازار خودرو حکایت از آن دارد 
که قیمت خودروها در حال تغییر است و این 
موضوع باعث شــده تا خرید و فروش تا حدی 

متوقف شود.
این در شــرایطی است که قیمت دالر روندی 
صعــودی بــه خــود گرفتــه و در عین حال، 
خبرهــای مثبتی از مذاکرات برجام به گوش 

نمی رسد.

افزایش عجیب قاچاق گوسفند به کشور های شیخ نشین خلیج فارس 

کرد سیاست های اشتباه، صنعت دامداری را ضعیف 
  میناسادات حسینی/ گروه اقتصاد

 بعد از آزادســازی قیمت نهاده های دامی، قیمت 
گوشــت قرمز در بــازار در حالی افزایش یافته که 
نگرانی از کمبود گوشت، مانع از آزادسازی صادرات 
دام زنده شــد؛ این در حالی اســت دامداران برای 
نگهــداری دام هــای خود با مشــکالت عدیده ای 
روبرویند و برای اجرایی شــدن صادرات دام زنده 

دست به تجمع زدند.
هرچند به دلیل اعتراضات دامداران، شــیوه نامه 
صادرات دام مدت هاســت که ابالغ شــده؛ اما به 
دالیل نامشــخص هنوز در مسیر اجرا قرار نگرفته 
و یک راس دام ایرانی هم به صورت رســمی ســر از 

کشور های خارجی درنیاورده است.

گوسفند ایرانی در مسیر عراق
رئیس شــورای تامین دام کشــور به اقتصاد ۲۴ 
می گویــد: مســئوالن معاونت امــور دام وزارت 
جهاد کشــاورزی با تعلل هــای بی مورد به قاچاق 
دام دامن زده اند، زیرا دامداران به دلیل مشــکل 
تامیــن نقدینگی و نبود تقاضا در داخل ازســوی 
مردم چاره دیگری جز فروش گوســفندان خود به 

قاچاقچیان ندارند.
منصــور پوریــان با بیان اینکه دامداران ریســک 
قاچــاق را می پذیرنــد تــا بیشــتر از این متحمل 
ضرر و زیان نشــوند، ادامه داد: قاچاق گوســفند به 
کشور های شیخ نشین، عراق و... صورت می گیرد؛ 

ولی مســئوالن وزارت جهاد کشاورزی دست روی 
دســت گذاشــته اند و با دست خود تیشه به ریشه 

صنعت دامداری زده اند.

صادرات دام، همچنان متوقف
رئیس شــورای تامین دام کشــور بــا بیان اینکه 
شنیده ها حاکی از این است که تنها ۵۰ هزار راس 
گوسفند ســاالنه مجوز صادرات دارند، گفت: این 
میزان صادرات برای کل کشــور فاجعه آمیز است. 
مشــکالت دامداران موجب شــده روز به روز جمع 
کثیــری از آن ها از صحنه خارج شــوند، زیرا توان 
نگهداری و خرید علوفه برای گوســفندان خود را 
ندارند. از طرفی دام ها روی دستشان مانده و بازار 

نــدارد. پوریان با تاکید بر صادرات به منظور کم 
شدن زیان دامداران گفت: به اعتقاد کارشناسان، 
بــا صادرات یــک راس دام امکان نگهداری ۱۵ 
راس گوســفند ایجاد می شود. یکی از مشکالت 
اساســی اقدامات معاونت امور دام وزارت جهاد 
کشاورزی است. معاونت امور دام برای صادرات 
۵۰ هزار راس دام هدفگذاری کرده به این معنا 
که هر اســتانی هزار راس امکان صادرات دارد. 
این در حالی اســت که کشــور های درخواست 
کننــده بعضا میزان زیادی درخواســت واردات 

گوشت قرمز دارند.
خطای معاونت امور دام وزارت جهاد در حال وقوع

رئیس شورای تامین دام کشور گفت: با افزایش قیمت 

نهاده و آزادسازی قیمت گوشت، یک گله ۳۰۰ راس 
گوســفند که قبل از آزادســازی قیمت ها، روزانه ۲ 
 میلیون تومان هزینه داشت در حال حاضر ۱۲ میلیون 

تومان هزینه دارد.
پوریــان بــا بیان اینکه ۲۰ روز از اعالم شــیوه نامه 
صادرات دام گذشــته و حتی یک راس گوســفند 
قرنطینه نشــده اســت، ادامه داد: در این شــرایط 
نگهــداری دام برای دامداران امکان پذیر نیســت 
اال اینکــه از بازار های منطقه اســتفاده کنیم، زیرا 
وزارت جهاد کشاورزی بودجه ای برای خرید دام از 
دامداران ندارد. ۸۰ روز است که پول خرید تضمینی 

گوشت قرمز دامداران پرداخت نشده است.

 ادعای قرنطینه دام 
برای صادرات صحت ندارد

رئیس شورای تامین دام کشور گفت: وزارت جهاد 
کشاورزی با اقدامات خود صنعت دامداری و حوزه 
تامین گوشت قرمز کشور را به ورطه نابودی سوق 
داده اســت. پوریان با بیان اینکه حداقل نیاز است 
یک میلیون راس گوسفند ساالنه صادر شود، گفت: 
ارز حاصل از صادرات دام می تواند مشکالت صنعت 
دام را تا حدی برطرف کند. ۵۰ هزار راس برای کل 
کشــور مسخره است. میدونی چقدر دامدار خوب 
که تولیدکننده گوشت کشر بود شغل خود را رها 
کردند، چون قیمت ها به طور سرسام آور باال رفته 
است. این صنعت دارد به سختی مقاومت می کند.

گزارش

سیگنال آمریکا به بازار ارز

دالر اوج گرفت
تحلیلگــران معتقدند که پس از تحریم های 
جدید آمریکا علیه ایران و ســیگنال های ضد 
و نقیض برجامی، انتظارات صعودی بار دیگر 

در بازار تهران تقویت شده است.
، قیمت دالر در اولین روز هفته در بازار تهران 
اوج گرفت، به طوری که در نهایت ۳۰ هزار و 

۴۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
افزایش قیمت دالر در بازار در شرایطی رقم 
خورد که پنج شــنبه هفته گذشــته هر دالر 
آمریکا ۳۰ هزار و ۱۶۰ تومان بود و این نشان 
می دهد که روز شنبه قیمت دالر ۲۴۰ تومان 

افزایش داشت.
تحلیلگــران معتقدند که پس از تحریم های 
جدید آمریکا علیه ایران و ســیگنال های ضد 
و نقیض برجامی، انتظارات صعودی بار دیگر 

در بازار تهران تقویت شده است.

سیگنال آمریکا به بازار ارز
در همیــن رابطه، وزارت خزانه داری آمریکا 
روز جمعه هفته گذشته در بیانیه ای با اعالم 
این مطلب ادعا کرد دفتر کنترل دارایی های 
خارجی وزارت خزانه داری، وزارت اطالعات 
و امنیــت ایران و وزیر اطالعات این کشــور 
)ســید اســماعیل خطیب( را به دلیل انجام 
فعالیت های ســایبری علیه ایاالت متحده و 
متحدانش در فهرست تحریم قرار داده است.

همچنین ســه کشور در بیانیه ای از خواسته 
ایــران در مذاکرات احیای توافق هســته ای 
مبنی بر این که آژانس بین المللی انرژی اتمی 
تحقیقاتش درباره ذرات اورانیوم یافت شــده 
در سه سایت هسته ای را به پایان برساند، ابراز 
نارضایتی کرده و مدعی شدند، این خواسته 

مذاکرات را به خطر می اندازد.
تروئیــکای اروپایی در ایــن بیانیه آورده اند: 
این خواســته آخر، تردیدهایی جدی درباره 
مقاصــد و تعهــدات ایران نســبت به نتیجه  
موفقیت آمیــز برجــام ایجاد می کند. موضع 
ایران با تعهدات قانونی الزام آور ایران مغایرت 
دارد و چشــم انداز احیــای برجام را به خطر 

می اندازد.
در این  میان، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت 
امور خارجه اقدام وزارت خزانه داری آمریکا 
در تحریم چند باره وزارت اطالعات جمهوری 
اسالمی ایران و وزیر این وزارتخانه را شدیدا 

محکوم کرد.
کنعانی با اشاره به اینکه این برچسب جدید 
تحریمی نیز همچون تحریم های غیرقانونی 
قبلــی آمریکا علیــه وزارت اطالعات، هرگز 
نخواهد توانســت کوچکترین خللی در عزم 
خدمتگــزاران امنیت مردم ایران در این نهاد 
سرافراز ایجاد کند، تاکید کرد: اعالم حمایت 
فــوری آمریــکا از اتهام واهی دولت آلبانی به 
جمهوری اسالمی ایران و اقدام سریع بعدی 
واشــنگتن در تحریم مجــدد و مکرر وزارت 
و وزیر اطالعات جمهوری اســالمی ایران با 
توسل به همان اتهام واهی و اثبات نشده، به 
خوبی گویای آن اســت که طراح این سناریو 
نه دولت آلبانی، بلکه دولت آمریکاست و تیرانا 
قربانی سناریوی طراحی شده واشنگتن علیه 

جمهوری اسالمی ایران شده است.

خیز دالر به کانال ۳۱ هزار تومان؟
در این شرایط، فعاالن بازار ارز عنوان می کنند 
در صوتی که بازارســاز وارد میدان نشــود، 
ممکن اســت قیمت دالر به سمت محدوده 

۳۱ هزار تومان هم خیز بردارد.
البته کامران ســلطانی زاده، دبیر کل کانون 
صرافــان ایران اعتقاد دارد که افزایش جزیی 
نرخ ارز به دلیل نزدیک شدن به تعطیالت آخر 
هفته و شهریورماه و سفرهای اربعین است که 
این موضوع طبیعی است.به گفته او، با وجود 
سفرهای اربعین و سفرهای پایان شهریورماه 
تنها حدود ۰.۵ درصد رشد معامالت را در بازار 
شاهد بودیم که این رقم قابل توجهی نیست.

او متذکر می شود: مقایسه وضعیت بازار ارز در 
این ایام نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
تغییرات و نوســان قابل توجهی ندارد و این 
نشــان می دهد که هیجان در بازار ندارید و 
رفتارها در بازار معقول است.دبیر کل شورای 
عالــی کانون صرافان بــه ایرنا بیان می کند: 
دلیل اصلی آرامش در بازار ارز این اســت که 
صرافی ها در سراسر کشور ارز موردنیاز مردم 
را تامین می کنند و مردم دیگر دغدغه ای برای 
خرید ارز ندارند. بازار متشــکل ارزی هم هم 

در این مورد مدیریت می کنند.
ســلطانی زاده اضافه می کند: البته معامالت 
ارز توافقــی نیز در بازار انجام می شــود؛ در 
نتیجه مــردم نه تنها دغدغه ای برای تامین 
ارز موردنیــاز خــود ندارنــد؛ بلکه هیجانی 
بــرای خریــد در بازار نیز وجــود ندارد.وی 
خاطرنشــان می کند: با توجه به اینکه بازار 
ارز در یک سال گذشته سودآور نبود و مردم 
به این نتیجه رســیدند که سرمایه گذاری در 
بــازار ارز مطلوب نیســت و افراد تمایلی به 
ســرمایه گذاری ندارند. بیشــتر افرادی که 
در ایــن بــازار حضور دارنــد و ارز خریداری 
می کننــد، تنها به دنبال تامین مصرف ارزی 

مورد نیاز خود هستند.

غ در بازار     غ  و  تخم مر « از افزایش  قیمت مر گار گزارش »روز

 تخم دو زرده گرانی در سفره مردم
تعیین قیمــت مرغ و تخم مرغ، موضوع 
تازه ای نیست و حداقل در یکی دو سال 
اخیر همیشه یکی از بحث های همیشگی 
تولیدکننده هــا و مصرف کننده ها بوده 
است. اما بحث اصلی رشد فزاینده قیمت 
این محصوالت تقریبا پرمصرف در سفره 
مردم اســت که هر از چندگاهی با فشار 
اتحادیه هــای مرغ و تخم مرغ ســرتیتر 
اخبار می شــود. حاال هــم رئیس هیات 
مدیــره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان 
تهران گفته که با فرارســیدن فصل پاییز 

قطعا قیمت تخم مرغ افزایش می یابد.
به گزارش مردم ســاالری آنالین ،یکی 
از بهانه هــای همیشــگی و دم دســتی 
تولیدکننده هــا در حوزه مرغ و تخم مرغ 
در موضــوع افزایش قیمت، رشــد نرخ 
نهاده های دامی  اســت. هرچند که رشد 
قیمت نهاده های دامی  را نمی توان نادیده 
گرفت، اما موضوع این اســت که رشــد 
دائمی  قیمت مرغ و تخم مرغ و بی ثباتی 
آن باعث کاهش قدرت خرید و نارضایتی 
مصرف کنندگان شــده است.هرچند که 
دولت بارها درباره تامین نهاده های دامی 
 تضامینــی را به تولیدکنندگان داده ولی 
با این وجود تغییراتی که در کشــورهای 
تولیدکننده نهاده دامی  از جمله اوکراین 
رخ داده این تضامین را بی اثر و فشار آن 
را بــه تولیدکننــده و بعد مصرف کننده 
وارد کرده است.در این بین اتحادیه های 
فعال در عرصه طیور هم بیکار ننشســته 
و بــه افزایش قیمت تاکید دارند تا جایی 
که ســه روز پیش دبیر کانون سراسری 
مرغداران گوشتی گفت:  با توجه به پنج 
برابر شدن هزینه تامین نهاده های دامی، 
قیمــت واقعی مرغ باید ۱۵۰ هزار تومان 
باشــد و اکنون قیمت آن در حال واقعی 
شدن است!  این اظهارنظر در حالی بیان 
می شود که همین االن هم نرخ هر کیلو 
مــرغ بــه بیش از ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان و 

نــرخ قطعات مرغ در هر کیلو بســته به 
نــوع قطعه بیــن ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان 
رســیده اســت! تنوع نرخ همراه با رشد 
فزاینــده نه تنهــا مصرف کننده ها بلکه 
عرضه کننده ها را نیز دچار ســردرگمی 
 کرده است.تالش ها برای افزایش قیمت 
مرغ و رســاندن آن به باالترین نرخ ادامه 
دارد ولی بعید است که تولیدکننده ها باز 
هم رضایت داشته و دست از پروگاندای 

رسانه ای برای افزایش نرخ بردارند.
با رشــد فزاینده نــرخ مرغ میزان خرید 
ایــن محصول پرمصرف نیز کاهش یافت 
تا جایی که رئیس اتحادیه فروشــندگان 
مرغ و ماهی دهم شــهریور به رســانه ها 
گفت:  نرخ مصوب مرغ گوشتی کیلویی 
۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان است؛ فروشندگان 
امیدوار هســتند که با آغاز هفته جدید 
قیمت هــا ریزش کند، چراکه با افزایش 
نــرخ مرغ میزان مصــرف آن حدود ۲۰ 

درصد کاهش پیدا کرده است. 
این اظهارنظر در شرایطی مطرح شد که 

نرخ مرغ هنوز در مرز ۶۰ هزار تومان بوده 
و تنها در کمتر از ۱۰ روز این نرخ تا ۱۰ 
هزار تومان افزایش داشته است و همین 
موضوع بی ثباتی قیمت در این محصول 

را به خوبی نشان می دهد.

 پیش به سوی افزایش قیمت
در کنــار مرغ، تخم مرغ یکی از محصوالت 
پرمصرف ســفره مردم به شمار می رود که 
حتــی قیمت بی ســابقه ۱۰۰ هزار تومان 
بــرای هــر شــانه )۳۰ عــددی( را هم به 
ثبت رســانده است؛ بگذریم از قیمت های 
باالتر کارخانه های عرضه کننده تخم مرغ 
بســته بندی  کــه ایــن نــرخ را باالتر هم 
بردند.همیــن االن هم بخشــی از مصرف 
کننــدگان در دهک هــای پایین از خرید 
تخم مرغ عاجزند؛ اما این موضوع هم برای 
تولیدکننده و اتحادیه های طیور اهمیتی 
ندارد و به دنبال افزایش قیمت هســتند.

در حال حاضر قیمت هر شــانه ۳۰ عددی 
تخم مرغ، بسته به محل عرضه بین ۷۰ تا ۹۰ 

هزار تومان قیمت خورده و با این وضعیت 
ناصر نبی پور، رئیس هیات مدیره اتحادیه 
مرغ تخم گذار اســتان تهــران از افزایش 
قطعــی قیمت این محصول در پاییز خبر 
داده است!او معتقد است:  زمانیکه قیمت 
نهاده ها ۶ برابر می شــود، طبیعی است که 
افزایــش قیمت تخم مــرغ را نیز به همراه 
داشته باشد؛ تا قبل از این اتفاق، تخم مرغ با 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به رقمی  نزدیک ۱۸ هزار 
و ۳۰۰ تومان بود که در حال حاضر با ارزی 
کــه به ۶ برابر افزایش یافته، به قیمت ۳۴ 
هزار تومان رسیده که حتی دو برابر قیمت 
ســابق نیز نیست؛ در صورتی که نهاده ها 
حــدود ۷۰-۷۵ درصد قیمت تمام شــده 
را تشکیل می دهد. نبی پور اضافه می کند:  
قطعا افزایش قیمت خواهیم داشــت. بنابر 
وعده دولت ۳۱ شــهریور قیمت ها تعدیل 
می شــود. همچنین با ســرد شدن هوا و 
بازگشایی مدارس، مطابق روال سال های 
گذشــته، افزایش قیمت تخم مرغ را شاهد 
خواهیم بود. اگر به قیمت تمام شده ۴۸ هزار 

تومان نرسیم، مرغ داران مرغ های خود را به 
کشتارگاه داده چون امکان متحمل شدن 
ضــرر را ندارند. افزایش هزینه های تولید 
در اقتصــاد بحران زده ایــران را نمی توان 
نادیــده گرفت، اما افزایــش چندین باره 
قیمت مرغ و تخم مرغ مصرف کنندگان را 
به ستوه آورده درحالیکه مواضع طلبکارانه 

تولیدکنندگان تمامی  ندارد.

 حقوق مصرف کننده
گم شده در میان هیاهو!

شاید بخشی از مطالبات تولیدکنندگان 
بــه حق باشــد ولی در ایــن میان باید 
پرســید که چــه بالیی بر ســر حقوق 
مصرف کنندگان آمده اســت؟ افزایش 
هزینــه تولیــد، نتیجه سیاســت های 
اقتصادی اســت که در دولت و نهادهای 
مرتبط از جمله وزارت جهاد کشــاورزی 
گرفته شده ولی هزینه های این تصمیمات 
را مردم از جیبشــان پرداخت می کنند.

وابســته شــدن به واردات و بها ندادن به 
تولید نهاده در داخل کشــور و تعطیلی 
کارخانه های تولید نهاده در ســال های 
مختلف زمینه ســاز اتفاقات امروز بوده 
اســت. رشــد چندین باره قیمت مرغ و 
تخم مــرغ قطعا مانند هر کاالی دیگری، 
زمینه حذف آن از سفره بخش عمده ای 
از مردم را فراهم می کند همانطور که این 
اتفــاق در مورد مــرغ افتاد.اما نکته قابل 
توجه اشتهای سیری ناپذیر فعاالن مرغ 
و تخم مــرغ به افزایش قیمت اســت که 
به نظر هم نمی رسد با رشد نرخ تخم مرغ 
در پاییز به پایان برسد چراکه قیمت مرغ 
هم با توجه به اظهارنظر روئسای اتحادیه 
مــرغ و تخم مرغ در صف افزایش خواهد 
بود. در این میان به تنها نکته ای که توجه 
نمی شــود حقوق مصرف  کنندگان است 
که با هر بار افزایش، تضییع شده و توان 

معیشتی آنها را کاهش می دهد.

خبر ویژه

عملیات اجرایی احداث کارخانه تولید ۲۷ هزار تن 
تایر خودرو سنگین با راهبری ایمیدرو و ایدرو طی 

سال جاری آغاز می شود.
 شرکت های چادرملو، سرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات و ایدرو از مجموعه های سرمایه گذار در این 

طرح هستند.
ایــن کارخانه با ظرفیــت تولید ۲۷ هــزار تن تایر 
سنگین شامل ۹ هزار تن تایر OTR)تایرهای لودر، 
دامپتراک( و ۱۸ هزار تن تایر TBR) تایر کامیون و 

اتوبوس( در سیستان و بلوچستان با برآورد سرمایه 
گذاری ۳ هزار میلیارد تومانی، احداث می شود.

رئیس هیــات عامل ایمیدرو در جلســه بررســی 
ساخت این پروژه که با حضور فرشاد مقیمی معاون 
نوسازی و بهره برداری ایدرو، اردشیر سعدمحمدی 
مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات و امیرعلی طاهــرزاده مدیرعامل چادرملو 
برگزار شد، گفت: عملیات اجرایی کارخانه ساخت 
تایر سنگین در سیســتان و بلوچستان آغاز خواهد 

شد.وجیه اهلل جعفری افزود: اشتغالزایی فراگیر، از 
دستاوردهای بزرگ ساخت این کارخانه خواهد بود.

وی تاکید کرد: شــرکت های بزرگ معدن و صنایع 
معدنی باید ســرمایه گذاری ها را بــه مناطق کم 
برخوردار هدایت کنند تا رونق اشتغال و توسعه در 
نقاط مختلف کشور را رقم زنیم.معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت افزود: مســائل مربوط به احداث و 
افزایش سرمایه شــرکت مرتبط با پروژه، به زودی 

تعیین تکلیف می شود.

با راهبری ایمیدرو و ایدرو صورت می گیرد؛

برنامه احداث کارخانه تولید تایر خودرو سنگین در سیستان و بلوچستان
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نفت و انرژی 4

کم آبی داریم بارندگی دو برابر هم شود ، بازهم مشکل 

حرکت  به سمت خشکسالی

كوتاه از انرژی

بین الملل

 واردات مواد شیمیایی 
لمان افزایش یافت به آ

آلمــان درپی افزایش قیمت های انرژی 
کــه غول های صنعتی مانند باســف را 
تحــت فشــار قــرار داده، واردات مواد 
شــیمیایی را افزایش داده اســت.حجم 
واردات مواد شــیمیایی به آلمان امسال 
با عمیق شــدن بحران انرژی، تقریبا دو 
برابر شده است. طبق آمار رسمی، آلمان 
حدود ۲.۸ میلیارد تن موارد شــیمیایی 
غیرآلی در نیمه نخست سال ۲۰۲۲ وارد 
کرده اســت کــه ۴۰ درصد افزایش در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان 
می دهد. در این بین، تولید داخلی مواد 
شیمیایی تحت تاثیر افزایش قیمت گاز، 
به ســرعت کاهش پیدا کرده است.این 
تغییر، منعکس کننده عمق بحران انرژی 
در آلمان اســت که به دلیل وابســتگی 
بــه واردات گاز از روســیه، با قیمتهای 
باالتری نســبت به کشورهای همسایه، 
روبرو شــده اســت. ایــن کاهش تولید 
می تواند نشــانه اولیه از بحران اقتصادی 
باشــد که در این کشور شکل می گیرد.

باســف که بزرگترین تولیدکننده مواد 
شــیمیایی در آلمــان اســت، در ژوییه 
اعالم کرده بود به جای تولید، به منظور 
کاهــش مصــرف گاز در کارخانه اش در 
لودویگ شــافن، خرید آمونیاک را آغاز 
کرده است. شــرکت ملی نفت ابوظبی 
)ادنوک( نخســتین محموله آمونیاک 
کم کربن به آلمان را ماه میالدی جاری 
ارسال کرد.بر اساس گزارش بلومبرگ، 
اوالف شــولتس، صدراعظم آلمان، روز 
شــنبه در بیانیه ای اعــالم کرد آلمان و 
اروپا آماده تحمل پیامد تصمیم روســیه 
بــرای توقف کامل صــادرات گاز به این 

منطقه هستند.

تقویت همکاری  انرژی 
جمهوری های شوروی سابق
جمهوری آذربایجان و ازبکســتان برای 
دور زدن مســیرهای تجاری روســیه، 
همکاری هــای دو جانبــه را تحکیــم 
می کننــد. جنگ روســیه در اوکراین، 
باعث شــده است کشــورهای آسیای 
مرکــزی و جمهــوری آذربایجــان، 
پیمان های همکاری محکم تری منعقد 
کــرده و مســیرهای تجاری جدیدی را 
ایجــاد کنند که روســیه تحت تحریم 
غرب را دور می زنند. اکنون ازبکستان و 
جمهوری آذربایجان یک توافق تاریخی 
برای تقویت همکاری بخش انرژی امضا 
کرده اند که نشــان می دهد حرکت این 
کشــورها برای یکپارچگی بیشتر، قوت 
بیشــتری پیدا کرده است.وزارت انرژی 
ازبکستان و جمهوری آذربایجان ۲۹ اوت 
نقشه راهی را امضا کردند که اهداف آنها 
را تشــریح می کند و رســیدن به آنها تا 
پایان سال ۲۰۲۳ را هدف گذاری کرده 
اســت.این دو کشور پروژه های مشترک 
در بخش نفت و گاز، پتروشیمی و انرژی 
تجدیدپذیــر را دنبــال خواهند کرد و با 
یکدیگر برای جذب سرمایه گذاری برای 
پروژه های انرژی شــامل بخشهای برق 
و گاز طبیعــی همکاری خواهند کرد و 
بهترین شیوه برای ساخت نیروگاه های 
حرارتــی را به اشــتراک می گذارند.این 
همکاری به ازبکســتان برای به ســازی 
بخش نیروی خود که زیرساخت فرسوده 
آن، عامل قطعی های مکرر برق اســت، 
کمک خواهد کرد.ازبکستان و جمهوری 
آذربایجــان همچنین از دانش و تجربه 
یکدیگر در خصوص آزادسازی بازارهای 
انــرژی و خصوصی ســازی اســتفاده 
خواهنــد کرد. این اولویت دیگری برای 
تاشــکند است که تالش می کند حضور 
دولــت در ایــن صنعــت را برای جذب 
ســرمایه گذاری و کارآمدی بیشتر آن، 
کاهش دهد.شرکت های  ازبک نفت گاز  
و  ســوکار  جمهوری آذربایجان متعهد 
شده اند همکاری قوی تری داشته باشند 
و به دنبال اجرای پروژه های مشترک در 
اکتشاف و استخراج هیدروکربن و انرژی 
ســبز هستند. ازبکســتان و جمهوری 
آذربایجــان همچنین از دانش و تجربه 
یکدیگر در خصوص آزادسازی بازارهای 
انرژی و خصوصی سازی استفاده خواهند 
کرد بر اســاس گزارش اویل پرایس، این 
نقشــه راه همچنین همکاری در مناطق 
آزاد شده جمهوری آذربایجان را مد نظر 
دارد. اگر چه جزئیات بیشتری داده نشده 
اما احتماال، این اشــاره به مناطقی است 
که در جنگ ســال ۲۰۲۰، از ارمنستان 

گرفته شدند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی:

 افزایش قیمت بنزین 
 در دستورکار 

دولت و مجلس نیست
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی گفت: مجلس و دولت برنامه ای 
بــرای افزایش قیمت بنزین ندارند.علی جدی 
بــا اشــاره به اینکه افزایــش قیمت بنزین در 
بودجــه ۱۴۰۱ پیش بینی نشــده لذا افزایش 
قیمــت بنزین نخواهیم داشــت، اظهار کرد: 
افزایش قیمت بنزین ناگهانی نمی شود و باید 
در بودجه دیده شود و برای بودجه ۱۴۰۱ این 
پیش بینی انجام نشده است.وی با بیان اینکه 
دولــت نیز بارها به عدم افزایش قیمت بنزین 
تأکید کرده اســت، افزود: قیمت فعلی بنزین 
به منابع ملی آسیب می رساند و الزم بود طی 
سال های گذشته قیمت بنزین نیز مانند سایر 
کاالها به صورت عادی و براساس تورم موجود 
افزایش پیدا می کرد تا افزایش قیمت ناگهانی، 
چالشی برای کشور ایجاد نکند.نماینده مردم 
شــیروان در مجلس شورای اسالمی با تأکید 
براینکه بنزین نیز یک کاال اســت و از افزایش 
قیمت ســالیانه براساس تورم کشور مستثنی 
نیســت، ادامه داد: مصــرف بنزین روزانه در 
کشــور به ۱۰۰ میلیون لیتر رسیده که ناشی 
از عدم مدیریت اســت.نایب رئیس کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شــورای اســالمی در 
رابطه با زیرســاخت های سوخت استان، بیان 
کرد: متأسفانه زیرساخت های تأمین سوخت 
در اســتان ایجاد نشــده و به همین دلیل با 
مشــکالتی روبه رو هســتیم و باید به دنبال 
رفع آن باشیم. در حال حاضر اقداماتی انجام 
می شود اما زمان بر است تا به ثمر برسد.جدی 
با تأکید براینکه مسیر لوله گذاری مناسب برای 
انتقال ســوخت از خراســان شمالی مشخص 
نشــده، ادامه داد: این موضوع برای اســتان 
مشــکل ایجاد کرده و در حال حاضر مســیر 
لوله گذاری از کنار سبزوار و مشهد می گذرد 
که خراســان شمالی در آن دیده نشده است.

وی در پایان تصریح کرد: اولویت فعلی دولت، 
عادالنه ســازی یارانه ها است و برنامه ای برای 

افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.

ح کرد؛ معاون وزیر صمت مطر

آخرین وضعیت تولید ۱۰ هزار 
مگاوات برق توسط صنایع

یکی از نیازهای اساسی بخش صنعت و معدن 
کشور، تأمین برق پایدار و مستمر است اما با این 
حال به دلیل اینکه طی سنوات گذشته صنایع 
کشور از جمله فوالد همتی برای خودتامینی 
و تولید برق نداشــته اند، نه تنها مصرف انرژی 
کشــور را به صورت غیــر بهره ور باال برده اند 
بلکــه هر ســاله با ورود به فصــل گرما نیز به 
دلیل کمبود برق با قطعی و یا ســهمیه بندی 
برق مواجه می شــوند.بر همین اساس، سال 
گذشــته وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت در زمینه ایجــاد ۱۰ هزار مگاوات 
ظرفیــت جدید نیروگاهی از طریق ســاخت 
نیروگاه جدید و تکمیل ســیکل نیروگاه های 
موجود توســط شرکت های صنعتی و معدنی 
تفاهم نامه امضا کردند.بر این اساس مقرر شد 
که این نیروگاه ها با سرمایه گذاری ۷ میلیارد 
دالری )جذب ســرمایه( تا پیش از تابســتان 
ســال ۱۴۰۳ بــرای تأمین بــرق صنایع وارد 
مدار شــوند.علی رسولیان مدیرعامل سازمان 
صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران 
در مورد آخرین وضعیت تأمین این نیروگاه ها، 
گفت: تاکنون کار ســاخت ۱۰ هزار مگاوات 
ظرفیــت نیروگاهــی ۶۲ درصد پیشــرفت 
قراردادی داشته اســت.وی افزود: در همین 
راســتا نیز تاکنون از ۱۰ هزار مگاوات مذکور، 
۱۸۰ مگاوات وارد چرخه تولید شــده اســت. 
همچنیــن ۳۶۰ مــگاوات دیگر نیز تا یک ماه 
آینده وارد چرخه تولید خواهد شــد.به گفته 
معاون وزیر صمت، ۴ هزار مگاوات هم جدید 
به آن ۱۰ هزار مگاوات اضافه شده است که این 
بخش، بیش از ۱۷ درصد پیشرفت قراردادی 
داشته است.آنطور که مسئوالن وزارت صمت 
می گویند تنها در تابســتان ســال گذشته به 
دلیــل قطعی های نامنظم و مکرر برق صنایع، 
ایــن بخــش بالغ بر ۷ میلیارد دالر زیان دیده 
اســت؛ در واقع ظرفیتی که می توانســت در 
جهت افزایش تولید و صادرات هزینه شــود 
در واقع تبدیل به زیان شــده اســت.از سویی 
دیگــر نیز قطعی برق، موجب شــد که تولید 
صنایع به شــدت کاهش یابد به شــکلی که 
این مســاله منجر به کاهش عرضه و افزایش 
قیمت محصوالت شــد.وحید یعقوبی معاون 
اجرایــی انجمن تولیدکنندگان فوالد در این 
مورد با بیان اینکه قطعی برق صنایع در سال 
گذشته تولید را به شدت کاهش داد، گفت: به 
واسطه عدم عرضه کافی محصول در تابستان 
سال گذشته شاهد جهش بزرگی در قیمت ها 
بودیم، زیرا در تابستان سال گذشته به واسطه 
مصوبه شــورای امنیــت ملی فوالدی ها فقط 
۱۰ درصد از ظرفیت شــأن را می توانســتند 

استفاده کنند.

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر حتی بارش 
دو برابر شــود باز هــم دچار کمبود آب خواهیم 
بــود، گفــت: با این وضعیــت و نوع آبیاری فعلی 
اســتعداد کشور ما برای کار کشاورزی بیش از ۶ 
تا ۷ میلیون هکتار نیســت.مهدی قمشی  درباره 
تغییر رویه سدسازی و احتمال غیر قابل استفاده 
شــدن سدها تا دهه های آینده اظهار داشت: این 
برداشــت بیشــتر مربوط به کســانی است که از 
آبخیــزداری به عنوان جایگزین ســدها حمایت 
می کنند، آبخیزداری می تواند نفوذ آب ناشــی از 
بــاران را به آب های زیرزمینی تقویت کند و این 

اثبات شده است. 
در کشــور مــا هم به این موضــوع پرداخته و در 
بازه هایی نیز روی این موضوع کار شــد، اما این 
تصور که آبخیزداری می تواند همه ســیالب های 
ناشــی از آب های سطحی را به زیر زمین منتقل 
کند کامال اشــتباه اســت، بخصوص برای برخی 
مناطقی مثل کشور ما که خشک و نیمه خشک 
هســتیم و باران ها حالت سیل آسا دارد، وضعیت 

حوضه ها هم که مشخص است. 

سدسازی ها چقدر مشکل بوجود آوردند؟
 وی با بیان اینکه برای کنترل آب های ســطحی 
حتمــا نیاز به ســد داریم، افــزود: این تصور که 
آبخیزاری می تواند همه آب ها را به آب زیرزمینی 
ملحق و آبخوان ها را غنی کند اشــتباه اســت، 
بنابراین حتما نیاز به ســد داریم، البته از احداث 
ســد بیش از حد در کشــور حمایت نمی کنیم، 
احداث سد و کنترل آب های سطحی چارچوبی 
و نرم هایی دارد، ما نباید بیش از توان سد احداث 
کنیــم چون در این صورت به محیط زیســت و 
اکوسیستم منطقه تعرض کرده ایم و این مشکلی 
است که کشور ما دارد. در برخی حوضه ها بیش 
از انــدازه ســد احداث کــرده و بار مصرف ایجاد 
 کرده  و مصرف آب های ســطحی را به شــدت 

دامن زده ایم. 

با سدسازی هم دریاچه ارومیه را خشک کردیم 
و هم هورالعظیم

اســتاد دانشگاه شــهید چمران اهواز تصریح کرد: 
ما با احداث سدها آبراه ها را دچار مشکل کردیم و 
با توجه به اینکه آبراه ها توان تامین حقابه زیست 
محیطی و سایر نیازهای پایین دست را نداشته اند 
تبعات آن را اکنون شــاهدیم، مثال دریاچه ارومیه 
و هورالعظیم را خشــک کردیم و تاالب شادگان و 
پایین دست کارون را دچار اختالل و شوری کردیم.

آبخیزداری نمی تواند جایگزین همه سدهای 
موجود شود

وی تاکید کرد: درست است که آبراه ها را با احداث 
سدهای بیش از حد دچار مشکل کردیم، درست که 
باید به آبخیزداری هم بپردازیم، اما قطعا آبخیزداری 
نمی تواند جایگزین همه ســدهای موجود شود، ما 
از نظر اقلیمی و منابع آب جزء کشــورهای بســیار 
ضعیف کره زمین نیستیم، اما مشکل اینکه خودمان 
را بــا مقــدار آبی که از طریق نزوالت آســمانی در 
اختیارمان هست تطبیق نداده ایم، حتی اگر میزان 
بارش در کشور ما دو برابر این میزان هم بشود باز هم 

مشکل منابع آب خواهیم داشت، چون بخش های 
مصــرف بیش از حــد را روی آب های زیرزمینی و 

سطحی تعریف کرده ایم. 

فقط 7 میلیون هکتار امکان کشت آبی داریم
قمشی بیان داشت: ما اکنون در کشور ۱۸ میلیون 
هکتار زمین قابل کشت آبی داریم که ۱۰ میلیون 
هکتار را زیر کشت آبی برده  و به منابع آب زیرزمینی 
و سطحی فشار وارد کرده ایم، با این وضعیت و نوع 
آبیاری فعلی استعداد کشور ما برای کار کشاورزی 
بیــش از ۶ تــا ۷ میلیون هکتار نیســت، ولی اگر 
تکنولوژی پیشــرفت و الگوی کشــت تغییر کند و 
به سمت کم مصرفی برویم، ممکن است بتوانیم ۱۰ 

میلیون هکتار هم کشت داشته باشیم.

حتی بارش دو برابر شود باز هم دچار کمبود 
آب خواهیم بود

وی بــا بیــان اینکه اگر حتی بارش دو برابر شــود باز 
هــم دچار کمبود آب خواهیم بود، افزود: چون محل 
مصرف به اندازه بیش از حد تعریف کرده ایم و به اندازه 
کافی به منابع آب زیرزمینی و فسیلی تجاوز کرده ایم 

که حتی بارش های بیش از حد هم نمی تواند به آسانی 
جبران کند.این کارشناس حوزه آب خاطرنشان کرد: 
کشور ما به سمت خشکی خواهد رفت، اشکال عمده  
اینکه تغییر اقلیم سبب شده بارش های بصورت برف 
را از دســت داده ایــم، ضمــن اینکه میزان بارش هم 
تحت تاثیر قرار گرفته است، در هر حال نمود بیشتر 
تغییر اقلیم اینکه به ســمت ریزش های بارانی پیش 
رفته ایــم، در نتیجــه وقتی برف نباشــد اختالالت 
آب های سطحی بیشتر و نفوذ به آب های زیرزمینی 
کمتر می شــود، بنابراین در اســتان هایی که متکی 
به آب های زیرزمینی هســتند اختالالت بیشــتری 
را شــاهد خواهیم بود.وی بیان داشــت: در کشور ما 
بسیاری استان ها خود را با مسئله خشکسالی تطبیق 
داده بودند، اما استان هایی مثل همدان و یا آذربایجان 
غربی و حتی خوزســتان مشــکل نداشتند و اخیرا با 
چالش آبی مواجه شده اند، بنابراین باید اکنون خود 

را با شرایط جدید تطبیق دهند. 

چالش منابع آبی با کشاورزی و مدیریت
قمشــی گفت: در هر حــال باید محل های مصرف 
و خصوصــا بخش کشــاورزی را کنتــرل کنیم و از 
برداشــت های غیرمجاز آب شدیدا جلوگیری کنیم، 
باید الگوی کشت را جدی بگیریم و به سمت الگوهای 
کم مصرف آب پیش ببریم، باید از آب های غیرمتعارف 
و تصفیه پســاب ها نهایت بهره را ببریم و وابســتگی 
صنعت را به آب شــیرین کم کنیم، چراکه در کشور 
ما مسئله کم آبی واقعیت است اما آنچه ما را بیش از 
حد دچار مشکل کرده توسعه بی حد و حصر کشاورزی 
اســت که به مصرف بیشــتر دامن زده که در این بین 
مشکل اصلی مدیریت منابع آب است که سال هاست 
با آن چالش داریم. وی با بیان اینکه اگر حتی بارش 
دو برابر شــود باز هم دچار کمبود آب خواهیم بود، 
افزود: چون محل مصرف به اندازه بیش از حد تعریف 
کرده ایــم و بــه اندازه کافی به منابع آب زیرزمینی و 
فســیلی تجاوز کرده ایم که حتی بارش های بیش از 

حد هم نمی تواند به آسانی جبران کند.

یک عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی گفت: اگر 
در مســیر صرفه جویی، بهینه ســازی و فرهنگسازی در مصرف 
سوخت گام برداریم تا چندین سال آینده نیازمند واردات بنزین 
نخواهیــم بــود اما با ادامه روند موجود تا دو ســال آینده میزان 
تقاضا از میزان تولید پیشی خواهد گرفت.هادی بیگی نژاد عضو 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی درباره وضعیت تامین 
بنزین در ســطح کشــور، بیان کرد: ما طی امســال و سال آینده 
مشکل سوخت نخواهیم داشت، میزان تولید ما به اندازه میزان 
مصرف در طول این دوسال است اما اگر بخواهیم به همین شیوه 
جلو برویم در طی سال های آینده به وارد کننده تبدیل خواهیم 

شد و میزان مصرف ما از میزان تولید پیشی خواهد گرفت. عضو 
کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی در ادامه اظهار کرد: 
اگر برای صرفه جویی، بهینه ســازی، فرهنگســازی و استفاده از 
ظرفیت پاالیشــگاه های کوچک برنامه ریزی شــود، ما نیازمند 
واردات نخواهیم شــد و شــاید تا ۱۰ سال آینده نیازی به واردات 
بنزین نداشــته باشیم. بســتگی به نوع مدیریت ما دارد.نماینده 
مردم مالیر در مجلس شــورای اســالمی، تصریح کرد: وقتی به 
ســمت کم مصرف کردن خودروها حرکت کنیم، وقتی فرهنگ 
ســازی کنیم تا مردم کمتر از خودروی شــخصی استفاده کنند، 
وقتی بهینه سازی مصرف سوخت را در حوزه های مختلف دنبال 

کنیم و پاالیشگاه های کوچک را وارد مدار کنیم می توانیم نیاز 
کشور به سوخت را از داخل تامین کرده و نیازی به واردات نداشته 
باشــیم.این عضو کمیســیون انرژی مجلس در ادامه در پاسخ به 
این پرسش که آیا ممکن است دولت در الیحه بودجه سال آینده 
نســبت به افزایش قیمت بنزین اقدام کند؟، بیان کرد: مجلس 
موافق عقل و منطق اســت. حرف حســاب را هرکس بگوید می 
پذیریم. اگر در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ مجلس و دولت به این 
جمع بندی برســند که قیمت افزایش یابد یا افزایش پیدا نکند 
ما نیز بر اساس منطق گام برخواهیم داشت اما اکنون برای نظر 

دادن در خصوص این موضوع زود است.

یک عضو کمیسیون انرژی:

با صرفه جویی در مصرف،  تا دو سال آینده نیاز به واردات بنزین نداریم

خبر  ویژه

معاون برنامه ریزی شرکت برق حرارتی:

کشور ۴۵۰۰ مگاوات  ظرفیت نیروگاه های 
افزایش یافت

معاون برنامه ریزی شرکت برق حرارتی گفت: 
بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته تا انتهای 
تابستان ۱۵۰۰ مگاوات دیگر به این رقم اضافه 
خواهد شــد.امیر دودابی نژاد گفت: ما درسال 
های گذشته به دالیل تامین برق، سالی دشوار 
داشــتیم و با خاموشی های متعددی رو روبرو 
بودیــم. همین موضوع باعث شــد که از اوایل 
شــهریور سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی هایی برای 
عبور موفق و بهبود از پیک ســال جاری آغاز 
کنیم. این در حالی اســت که امســال به لحاظ 
گرمای هوا، خشکســالی سختری داشته ایم.

به طوری که متوســط وزنی دمای هوا نســبت 
به ســال گذشــته ۰۱/۱ درجه بیشتر بوده و به 
لحــاظ بارش ها هم چیزی حدود ۱۷ درصد از 
متوســط بارش ساالنه کمتر بوده استبه گفته 
او، از میــان برنامــه ۶ هزار مگاواتی وزارت نیرو 
حــدود ۱۱۰۰ مــگاوات آن از طریــق ارتقای 
ظرفیت عملــی نیروگاه های موجود عملیاتی 
خواهد شــد. اقدامی فناورانه و دانش بنیان که 
با صرف هزینه ای بین پنج تا ۲۰ درصد احداث 
نیــروگاه جدید ایــن میزان افزایش ظرفیت را 

محقق خواهد کرد. بخشی از تولیدی برق کشور 
از طریق  نیروگاه های برق آبی تولید می شود 
که متاسفانه کمبود بارش  باعث کاهش تولید 
برق در این نیروگاه ها شد. به طوری که شاهد 
ناترازی ۱۵ هزار مگاواتی برق در سال گذشته 
بودیم. اگر این رقم را به عدد رشد مصرف ساالنه 
بیفزایــم طبیعتاً باید یک برنامه ریزی دقیق و 
مســنجم برای رشــد ظرفیت تولید برق نیز 
داشــته باشیم.معاون برنامه ریزی شرکت برق 
حرارتی  این را هم گفت: از شهریور سال گذشته 
برنامه ریزی برای عبور موفق برق در تابستان 
۱۴۰۱ انجام شــد  به طوری که حدود ۶ هزار 
مگاوات برق کشور افزایش یابد.در حال حاضر  
حدود ۸۰ درصد ظرفیت تولید برق کشــور در 
نیروگاه های حرارتی  و حدود ۱۲ درصد ظرفیت 
مربوط به نیروگاه های برق آبی است. با تالش 
پیوســته و سازمان دهی شده، کنترل و پایش 
مســتمر برنامه ها و فعالیت جهادی تالشگران 
صنعت برق توانسته ایم از شهریور سال گذشته 
تاکنون حدود ۴۵۰۰ مگاوات از برنامه ســال 

نخست وزارت نیرو را محقق  کنیم.

سخنگوی صنعت  آب :

 دریاچه ارومیه 
خشک نشده است

سخنگوی صنعت آب ضمن رد شایعاتی مبنی 
بر خشــک شــدن دریاچه ارومیه اظهار کرد: 
در مهرماه ســال ۱۳۹۴ تــراز دریاچه ارومیه 
۱۲۷۰.۴ بود، اما اکنون این عدد به ۱۲۷۰.۱۸ 
رسیده که این نشان دهنده افزایش تراز دریاچه 
ارومیه است.فیروز قاسم زاده در نشست خبری 
با بیان این که مســاحت دریاچه ارومیه ۱۰۰۰ 
کیلومتــر بوده در حالی که این عدد در ســال 
۱۳۹۴ حدود ۷۰۰ کیلومتر بوده اســت، اظهار 
کــرد: حجم آب دریاچه اکنون به یک میلیارد 
و ۳۶۰ میلیــون متر مکعب رســیده در حالی 
که در ســال ۱۳۹۴ این عدد یک میلیارد متر 
مکعب بوده اســت.وی با تاکید بر اینکه اکنون 
نگرانی هایی بابت دریاچه ارومیه وجود دارد چرا 
که شــرایط تغییرات اقلیمی، مصارف و تلفات 
همچنیــن افزایش دمــا و کاهش بارندگی ها 
ادامه پیدا کرده اســت، تصریح کرد: امیدواریم 
در زمســتان در نوار غربی بارش های خوبی را 
شــاهد باشــیم تا به افزایش سطح آب دریاچه 
کمک کند.سخنگوی صنعت آب با بیان این که 
اقدامات ستاد احیاء همچنان تداوم دارد گفت: 

تکالیــف وزارت نیرو در ســتاد دریاچه ارومیه 
مشخص شــده، در بخش رهاسازی نقدهایی 
بــه وزارت نیرو مطرح می شــود اما باید توجه 
داشت که اولویت ما تامین آب شرب است.وی 
ادامه داد: ســدها می بایست در فصل پاییز آب 
شــرب را تامین کند، لذا پس از رهاســازی آب 
به دریاچه اگر با آب شرب مواجه شویم اولویت 
را تامین آب شــرب قرار می دهیم.قاســم زاده 
با اشــاره به اقداماتی که برای بســتن چاه های 
غیرمجاز صورت گرفته است، ادامه داد: کاهش 
آب کشــاورزی ۴۰ درصد تعیین شــد که این 
مســاله در حال انجام است در حوزه رهاسازی 
آب نیز از زمان تصویب این مســاله رهاســازی 
صورت می گیرد و اکنون براساس این چارچوب 
در حال حرکت هستیم.سخنگوی صنعت آب با 
اشاره به کیفیت آب شرب در آذربایجان غربی 
اظهــار کرد: علت کاهش کیفیت آب ورود تراز 
پایین سد به تصفیه خانه بود که منجر به بوی 
نامتبوع و کدری آب شــد، اما این موضوع در 
مدت کوتاهی برطرف شد و اکنون آب باکیفیت 

و استاندارد تحویل داده می شود.
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5بانک و بیمه

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان:

تمام مشعل های پاالیشگاه 
 اصفهان تا ۳ سال آینده 

خاموش می شود

اصفهان / گروه اســتان ها: مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت اصفهان گفت: تمام مشــعل های 
پاالیشگاه اصفهان تا ۳ سال آینده خاموش و گاز 
آن به عنوان سوخت در داخل پاالیشگاه مصرف 
می شود و تمامی حوضچه های پاالیشگاه نیز 
در راستای حفظ محیط زیست خشک خواهد 
شد.محسن قدیری با اشاره به تغییر ایجاد شده 
در سیســتم سوخت رسانی مشعل های کوره 
های پاالیشگاه افزود: با تغییرات ایجاد شده در 
مشــعل ها، استفاده از سوخت مازوت در کوره 
های پاالیشــگاه امکانپذیر نیست و مشعل ها 
فقط گاز طبیعی مصرف می کنند و در صورت 
لزوم گاز ال پی جی تولیدی پاالیشگاه پس از 
تبدیــل بــه گاز طبیعی در کوره ها مصرف می 
شود.وی ادامه داد: تمامی طرح های اجرا شده 
در شرکت پاالیش نفت اصفهان طی ۴۳ سال 
گذشته برای حفظ محیط زیست بوده به نحوی 
که در این مدت این شرکت یک میلیارد یورو 

هزینه کرده است.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور:

۴7 داروی جدید بیماران 
 خاص تحت پوشش بیمه 

قرار گرفت 
اصفهان / گروه استان ها: مدیر عامل سازمان 
تامیــن اجتماعی کشــور گفت: تعداد اقالم 
دارویی تحت پوشــش بیمــه افزایش یافت 
و ۴۷ داروی جدیــد بیمــاران خاص تحت 
پوشــش بیمه قرار گرفتند. دکتر میر هاشم 
موســوی در بازدید از درمانگاه مرحوم تاج 
الدین خمینی شهر اظهار داشت: در راستای 
رفع مشــکل بیمه شدگان تامین اجتماعی 
با تنها بیمارســتان خمینی شــهر که تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است، 
تفاهــم نامــه ای منعقد تا طی آن فرانشــیز 
بســتری بیمه شــدگان به صفر برسد. وی با 
اشــاره به اینکه ساخت بیمارستان در قالب 
نظام  سطح بندی وزارت بهداشت امکان پذیر 
اســت، افزود: رویکرد تامین اجتماعی بجای 
ساخت بیمارستان، خرید راهبردی خدمات 
اســت. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی 
کشور، توسعه خدمات را رویکرد این سازمان 
عنــوان کرد و ادامــه داد: وضعیت درمانی و 
خدماتی مراکز درمانی تامین اجتماعی را از 
نظر کمی و کیفی مورد بررسی قرار داده ایم 
و بدنبال شناســایی نواقص و رفع کمبود ها 
هســتیم.وی  با اشاره به اینکه تا یکماه دیگر 
کمبود تجهیزات پزشــکی درمانگاه مرحوم 
تاج الدین خمینی شــهر رفع خواهد شــد، 
گفت:بــزودی ایــن بیمارســتان مجهز به 
دســتگاه opj خواهد شــد. دکتر میر هاشم 
موســوی افزود: توســعه خدمات تخصصی 
در این درمانگاه را خواهیم داشــت و بزودی 
متخصــص قلب، زنــان و زایمان و اورولوژی 
مستقر می شوند. وی با اشاره به طرح دارویار  
گفت:  ۳۶۶ قلم دارو تحت پوشش بیمه قرار 
گرفته  که مابه التفاوت آن در قالب یارانه دارو 
توســط ســازمان برنامه و بودجه به بیمه ها 
پرداخت  و به موازات آن پرداخت هزینه دارو 
از جیــب مــردم کاهش می یابد. مدیر عامل 
سازمان تامین اجتماعی کشور افزود: تجهیز 
مراکز درمانی تامین اجتماعی به  تجهیزات 
پیشــرفته در دســتور کار قرار گرفت که در 
این راســتا اقدام به  خرید ام آر آی، ســی تی 
اسکن، رادیولوژی پیشرفته) opj( کردیم که 
بــه اقتضای نیاز مراکــز درمانی و در جهت 
توســعه خدمات درمانــی تامین اجتماعی 

توزیع می شود.

اردبیل / پروین حسینی  
مدیرعامل جدید شــرکت کشــت و 
صنعــت و دامپروری مغان با حضور 
در دفتر نماینده ولی فقیه در اســتان 
و امــام جمعــه اردبیل با وی دیدار و 

گفتگو کرد.
نماینده ولی فقیه در اســتان اردبیل 
در این دیدار با اســتقبال از انتخاب 
محمدی به عنوان مدیرعامل کشت 
و صنعت مغان گفت: شــما از نســل 
تالشگر، والیی، خوش سابقه، کارآمد 
و جهادی هستید که انتظار می رود در 
ادامــه زحمات قبلی به عنوان رئیس 
هیئت مدیــره، کار توام با عقالنیت، 
تدبیــر و بامعرفــت در این مجموعه 
بــزرگ بــه عنوان قطــب مهم نظام 
بهــره برداری بــرای تامین و تجهیز 
امنیت و اقتدار غذایی ملت و منطقه 

درخشان تر عمل نمایید. 
آیــت ا... سیدحســن عاملی اظهار 
داشــت: انتظار این اســت که با پند 
و اندرز از گذشــته و اندوختن تجربه 
هــای مفید، برنامه ریزی حرفه ای و 

گسترده تری را با تهیه و تشویق همه 
عوامــل آن مجموعه و دســته بندی 
انگیزش های کاری و شــغلی آن ها 
اقدامــات فاخری را انجام بدهید.وی 
افزود: از مدیریت سنتی چند دهه ی 
گذشــته باید عبور کرد و با مدیریت 
نوین مبتنی بر روحیه جهادی و آینده 
نگری پیش رفت، چرا که امروز کشور 
ما نیازمند کارهای برجســته نوین و 
ابتکاری اســت که توأم با شجاعت و 
خلق فرصت های جدید باشــد.آیت 
ا... عاملی خاطرنشــان کرد: امروز با 
کم آبی و بحران آب روبرو هســتیم 
بنابراین ضرورت دارد با دست یافتن 
بــه تکنولوژی هــای جدید در حوزه 
کشــاورزی و دامپروری با نگاهی به 
جهان، ضمن غلبه بر بحران ها نقش 
آفرینی در تولید ثروت را نیز به نمایش 
گذاشــت.وی با بیان اینکه کشــت و 
صنعت مغــان باید به مرکز تحقیق، 
ترویج و توسعه تبدیل شود، ادامه داد: 
ضرورت دارد این مجموعه با توجه به 
نام بلند آن کارآمد مدیریت شــود تا 

بــا تغییر و تحول مثبت برای تولید و 
صادرات، جایگاه ویژه ای داشته باشد 
و در این صورت اســت که می توانید 
الگوی کشت و زرع و دامپروری برای 
کشــاورزان و دامداران نه تنها استان 
بلکه کشور باشید.نماینده ولی فقیه 
در اســتان با ابراز خرسندی از ورود 
نگــرش جدید به مدیریت کشــت و 
صنعــت مغان ابــراز امیدواری کرد: 
نــگاه تحولی خواهد توانســت این 
مجموعــه عظیــم را در مدار تولید و 
توسعه مداوم قرار دهد که با تجربیات 
مدیر جدید رخدادهای ارزشمندی را 

متصور هستیم.

کشت و صنعت مغان برای یک 
تحول بزرگ آماده می شود

مدیرعامل جدید کشــت و صنعت و 
دامپــروری مغان هم در این دیدار با 
قدردانی از نگاه عمیق و راهگشــای 
آیــت اهلل عاملی بــه حوزه های مهم 
اقتصــادی اســتان، گفــت: تجربه 
ارزشــمندی را از ۲۰ ماه گذشته در 

کشت و صنعت مغان به دست آورده 
ایــم که مــی تواند چراغ راه تحوالت 
مــورد انتظار باشد.قاســم محمدی 
اظهار داشــت: در حوزه های زراعت، 
دامپــروری، تولید شــیر و لبنیات، 
گنــدم، چغنــدر، علوفه، ذرت، بذر و 
سایر محصوالت رکوردهای جدیدی 
به ثبت رساندیم که این توفیق برآمده 
از همدلی و همبستگی واال و ارزشی 
در بین اعضای هیئت مدیره و دیدگاه 
متمرکز آن ها به کار و تالش و تولید 

بود.
وی با بیان اینکه در حوزه مدیریتی، 
کشت و صنعت از برنامه های اجرایی 
پخته و ثمربخش بهره گرفت، افزود: 
روال مدیریتــی همچون گذشــته 
از جنبه هــای اثرگــذاری برخوردار 
خواهد بود و تالش خواهد شــد همه 
امورات با نگاهی به فناوری های نوین، 
مولفه های توسعه و اعتقاد به فلسفه 
جهاد، سازندگی، تولید، قطع واردات 
و توجه به صادرات پیش رود.محمدی 
خاطر نشــان کرد: کشــت و صنعت 

مغــان باید توجــه ویژه ای به آخرین 
دســتاوردهای حوزه کشاورزی دنیا 
داشته باشد و خود را برای یک تحول 
بــزرگ با بهــره گیری از بینش های 
موثر آماده نماید.وی با اشاره به اینکه 
ما در صدد هماهنگی های محیطی، 
ملــی و فــرا محیطی برای این تحول 
بزرگ هستیم، تصریح کرد: در تولید 
بذر، بازبینی در الگوی کشت، تدوین 
نظــام جامع، به کارگیری تکنولوژی 
روز در حوزه مکانیزاسیون و توجه به 
ســرمایه اجتماعی و انسانی به عنوان 
مرکز ثقل هوشــمند این مجموعه، 
اتفاقــات جدیدی را رقــم خواهیم 
زد.مدیرعامل کشــت و صنعت مغان 
با اشــاره به انتظــارات نماینده ولی 
فقیه در اســتان، اذعان داشــت: در 
راســتای توقعــات عمومی و به ویژه 
دغدغــه های نماینــده محترم ولی 
فقیــه، ۱۲۰۰ هکتار از اراضی باغی 
زیتــون و ۶۰۰ هکتار اراضی یونجه 
مجهز به امکانات آبیاری زیر سطحی 

خواهند شد.

کشت و صنعت مغان: نماینده ولی فقیه در استان اردبیل در دیدار با مدیرعامل جدید 

انتظار ما عبور از مدیریت سنتی دهه های گذشته است

5
حمایت همه جانبه بانک توسعه 
تعاون از شرکت های دانش بنیان

عضوهیات مدیره بانک توسعه تعاون در بازدید 
از شــرکت  مد فناوران پالس  بر حمایت همه 
جانبه بانک از شــرکت های دانش بنیان تاکید 

کرد.
محمد جعفر ایرانی گفت: کشــورهای پیشرفته 
جهــان بــا اتکا بر علم و فناوری توانســته اند به 
موفقیت هــای خیره کننــده ای دســت یابند، 
بنابراین از یک ســو مســاله علم و فناوری به 
عنوان یک موضوع جدی و از سوی دیگر تامین 
مالــی طرح های تحقیقاتــی و فناوری یکی از 
الزامات مهم تحقق رشــد و توســعه اقتصادی 
اســت. از همین رو بانک توسعه تعاون آمادگی 
دارد تا در جهت کمک و تسهیل امور طرح های 
دانــش بنیان و فناورانه که مشــغول تحقیق و 
تولید هســتند خدمات بانکی از جمله پرداخت 
تســهیالت ، تامین مالی، صدور ضمانت نامه و 

… را ارائه دهد.
وی افــزود: بانک توســعه تعــاون با محور قرار 
دادن حمایــت از شــرکت های دانش بنیان در 
سیاســت ها و برنامه های خود در ســال جاری 
قصد دارد در راســتای بالندگی علم و پژوهش، 
شرکت های دانش بنیان و فناورانه را تا رسیدن 
به تکمیل زنجیره ارزش، توسعه اقتصاد ملی و 

رونق تولید و اشتغال آفرینی کمک کند.
ایرانی حمایت از شــرکت های دانش بنیان را، 
حمایت از جوانانی که جزو استعدادهای برتر و 
نخبه کشور دانست که در جهت توسعه علمی و 
دانشی کشور تالش می کنند و گفت: باید تالش 
کنیم موانع را از ســر راه فعالیت این نیروهای 
دانشی برداریم و ریسک سرمایه گذاری در این 
حــوزه را کاهش دهیم که اجرای قانون جهش 
تولیــد دانش بنیان یکی از بهترین راهکارهایی 

است که در این زمینه داریم.
همچنین تقی پور رئیس هیات مدیر شــرکت 
مد فناوران پالس با تقدیر از حمایت های بانک 
توسعه تعاون در ارائه تسهیالت به این شرکت 
گفت: شــرکت های دانش بنیان، شرکت هایی 
هستند که مبتنی بر دانش، نیروی نخبه ، خالق 
و مبتکر و نوآور هســتند که می توانند ســهم 
بســزایی در ایجاد اشــتغالزایی داشته باشد . از 
این رو این شرکت با جذب نخبگان و متخصصان 
توانســته قــدم های بزرگــی را در راه تولید در 

کشور بردارد.

اخبار

استفاده از مدیران جوان و 
متخصص در بدنه مدیریتی

نیروهای جوان را در راســتای شایسته ساالری 
شناســایی کنیم، اظهار داشت: در زمان تغییر 
یا بازنشسته شدن ارکان مدیریتی ستاد و صف 
حتما باید تکریم مدیران قبلی مورد توجه قرار 
گیرد چرا که مدیران بانک ســالیان سال تالش 

کرده است.
دکتر محمود شایان در جلسه معارفه علی کمالی 
عضو جدید هیات مدیره بانک مسکن با تاکید بر 
اینکه باید نیروهای جوان را در راستای شایسته 
ساالری شناسایی کنیم، اظهار داشت: در زمان 
تغییر یا بازنشسته شدن ارکان مدیریتی ستاد و 
صف حتما باید تکریم مدیران قبلی مورد توجه 
قرار گیرد چرا که مدیران بانک ســالیان ســال 

تالش کرده است.
مدیرعامل بانک مســکن با بیان اینکه هدایت 
کشــتی در شرایط طوفان هنر است، خطاب به 
اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک تاکید 
کرد: نیروهای فنی و متخصص باید در شرایط 
سخت و مواج، این کشتی را به سرمنزل مقصود 

هدایت کنند.
وی، انســجام و همدلــی را مهمتریــن اولویت 
مدیــران عنوان کرد و گفت: اســتراتژی ما در 
بانک مسکن این است تا مدیران جوان با تجربه 
و متخصــص را در رده مدیریتــی به کار گیریم 

تا بهره وری بانک بیش از پیش افزایش یابد.
مقام عالی بانک، درباره عضو جدید هیات مدیره 
بانــک نیز گفت: آقــای کمالی یکی از مدیران 
مســتعد و خوش فکر است و امیدوارم استقرار 
وی در تصمیمات بانک اثر بخش باشد. گفتنی 
است علی کمالی عضو جدید هیات مدیره بانک 
مسکن،پیش از این مدیریت امور شعب استان 

هرمزگان در این بانک را برعهده داشت.

مدیرعامل در جلسه شورای اداری مدیریت شعب منطقه غرب استان تهران:

رسالت پست بانک ایران حضور در مناطق کمتر برخوردار است
مدیرعامل پســت بانک ایران در جلســه شــورای اداری مدیریت شعب 
منطقه غرب اســتان تهران که عصر پنجشــنبه ۱۷ شهریورماه با حضور 
جمعی از مدیران اجرایی و ســتادی برگزار شــد، با اشاره به اینکه امروز 
پســت بانک ایران به جایگاه واقعی خود نزدیک شــده و نمایندگان و 
مســئوالن اســتانی به دنبال راه اندازی شعبه این بانک در مناطق خود 
هستند، گفت: این تغییر دیدگاه نشان می دهد که ما به مهمترین هدف 
خود که خدمت رسانی به مردم است عمل کرده ایم و منشا اثر در مناطق 

کمتر برخوردار هستیم.
بهزاد شیری مدیرعامل بانک با تاکید بر اینکه باید با بررسی های فنی و 
کارشناسی ظرفیت ها و فرصت ها را بشناسیم و از آنها نهایت بهره برداری را 
داشته باشیم، تصریح کرد: سند راهبردی بانک برنامه آینده و چشم انداز 
ما را ترسیم کرده است و بر اساس این سند، رسالت بانک حضور در مناطق 
کمتر برخوردار اســت. شــیری باجه های بانکی را یکی از ظرفیت های 
منطقه غرب اســتان تهران دانســت و ادامه داد: باجه بانکی صالحیه با 
۴۰۰۰ حساب فعال و ۲۷ میلیارد تومان منابع نشان می دهد که ما در 
بحث خدمت رسانی به مردم مناطق محروم قدم های درستی برداشته ایم 

که بر دوش سایر بانک های کشور نیست.
وی با بیان اینکه همبستگی و همگرایی رمز موفقیت ما در مدیریت شعب 
اســتان ها و مناطق اســت، افزود: این همگرایی در رشد منابع، مدیریت 
بهینه مطالبات و عدم تمرکز منابع به مشتریان خاص در منطقه غرب 

استان تهران دیده می شود که به پایداری رشد بانک کمک می کند.
باالترین مقام اجرایی بانک با تاکید بر اینکه مدیریت و نظارت بر باجه های 
بانکی بسیار مهم است، اظهار کرد: رئیس شعبه ای که ۲۰ باجه بانکی 

را مدیریت و نظارت می کند، به طور قطع مدیر توانمندی اســت و باید 
در ارتقا مشاغل بعدی مورد توجه، قرار بگیرد.

شــیری با اشــاره به اینکه افزایش مشتریان بزرگ و عمده باید در برنامه 
شعب و باجه های بانکی قرار داشته باشد، خاطرنشان کرد: باید حمایت 
و تعامل با باجه های بانکی را تقویت کنیم و شعب با باجه ها برای جذب 

مشتریان عمده همکاری داشته باشند.
مدیرعامل در بخش دیگری از ســخنان خود با تاکید بر کارآمد ســازی 
شعب گفت: وقتی شعبه ای جابجا می شود فرصت ارزنده ای برای ایجاد 

باجه های بانکی و استفاده از ظرفیت آنها در منطقه ایجاد می شود.
وی با اشاره به اینکه راه اندازی و ساز وکار پرداخت تسهیالت ترجیحی 
از طریق باجه های بانکی روســتایی در دســت اقدام قرار دارد، ادامه داد: 
پرداخت تســهیالت برای دهیاری ها بســیارمهم است و باید مورد توجه 

قرار بگیرد.
باالترین مقام اجرایی بانک با تاکید بر اینکه قطار پســت بانک ایران در 
مسیر درست قرار گرفته و رو به آینده در حرکت است، تصریح کرد: همه 
ذی نفعان از حرکت این قطار منتفع شده اند، یکی از ذی نفعان همکاران 
بانک هستند و با محدودیتی که در ۱۰ درصد افزایش حقوق داشتیم، 
تالش کردیم با افزایش پرداختی ها به همکاران کمک کنیم به صورتی 
که در پنج ماهه ابتدایی ســال نســبت به تمام ســال گذشته، ۳۷ درصد 

پرداختی خارج از حقوق به همکاران رشد داشته است.
شــیری در پایان با اشــاره به اینکه سقف پرداخت تسهیالت به کارکنان 
بانک های دولتی اعالم شده است، گفت: تسهیالت مسکن از شمول سقف 
پرداخت تسهیالت کارکنان خارج شده است و پرداخت مابه التفاوت این 

تسهیالت از ابتدای مهرماه به کارکنان انجام می شود.
بر اساس این گزارش، در ابتدای این جلسه آرش شهرکی کیا مدیر امور 
شــعب اســتان های تهران، البرز، قم و ســمنان و همچنین اکبر غالمی 
مدیر شعب منطقه غرب استان تهران گزارشی از عملکرد شاخص های 
مختلف منطقه اعالم کردند و در ادامه کارکنان ستادی و شعب منطقه، 
مشکالت، پیشنهادها و موضوعات مختلف حوزه اجرا را با مدیرعامل در 
میان گذاشتند. در این جلسه فرهاد بهمنی عضو هیات مدیره و حسین 
ملک معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی به سؤاالت کارکنان حاضر 

در جلسه پاسخ دادند.
همچنین، سید رحمان حسین پور، محمد جوان و سید یعقوب علویان 
روسای ادارات روابط عمومی، اداره کل حسابداری و امور سهام و پایش 

عملکرد شعب و باجه ها حضور داشتند.

خبر ویژه

بانک سپه با راه اندازی باجه سیار در پایانه مرزی مهران برای زائران اربعین حسینی، کارت عابر بانک آنی صادر می کند.
زائران حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( برای دریافت خدمات بانکی نظیر صدور کارت بانکی، دریافت و پرداخت وجه، انتقال ساتنا و پایا، 

کارت به کارت و سایر خدمات ریالی می توانند به این باجه سیار مراجعه کنند.
شــایان ذکر اســت، باجه ســیار مســتقر  بانک ســپه در پایانه مرزی مهران از ســاعت ۷ صبح الی ساعت ۲۰ به هم وطنان گرامی خدمت 

رسانی می کند.

راه اندازی باجه بانکی سیار در مرز ایران و عراق

کند کارت بانکی آنی صادر می  بانک سپه در پایانه مرزی مهران برای زائران حسینی 

اخبار

استانها

گهی اخطار افراز آ
آیین نامه اسناد رسمی الزم االجرا موضوع ماده ۱8 

قای علی همیراد طی وکالت نامه  آ خواهان: خانم توران رحیم خان با وکالت 
کانون وکال دادگستری البرز شماره ۱۴۰۰22۰22872۳68۰ 

کاشفی تقی پور  آذین  کاشفی تقی پور و  قای حسن محمدی و امیر  آ خواندگان: 
کاشفی تقی پور و الهام 

نظــر بــه اینکــه خواهــان بــه عنــوان مالــک مشــاعی در پــاک 4800 فرعــی 4 اصلــی 
واقــع در اراضــی هشــتگرد جــزء حــوزه ثبتــی شهرســتان ســاوجباغ بــه موجــب 
وارده شــماره 23161 مــورخ 1400/12/21 تقاضــای افــراز ســهمی مشــاعی خــود را از 
ایــن اداره نمــوده انــد کــه پــس از تنظیــم اخطــار افــراز حســب گواهــی مامــور ابــاغ 
شــعبه اجــرای ثبــت اســناد و امــاک ســاوجباغ بــه علــت عــدم حضــور بعضــی از 
مالکیــن مشــاعی ابــاغ واقعــی آگهــی اخطــار افــراز میســور نگردیــده اســت لــذا بــه 
موجــب مــاده 18 آییــن نامــه اســناد رســمی الزم االجــرا بــه اطــاع مــی رســاند در 
ســاعت 9 صبــح پنــج شــنبه مورخــه 1401/7/21 د د نســبت بــه بازدیــد از محــل 
ر و بــا در دســت داشــتن  اقــدام خواهــد شــد شایســته اســت در موعــد مقــر
مــدارک شناســایی و مالکیــت در محــل وقــوع ملــک حضــور بــه هــم رســانید 
بدیهــی اســت در غــر ایــن صــورت ایــن اداره نســبت بــه ادامــه عملیــات افــراز 
ــار منتشــر  وفــق مقــررات قانونــی اقــدام خواهــد نمــود و ایــن آگهــی فقــط یــک ب

مــی گــردد.
ک ساوجبالغ رئیس اداره ثبت اسناد و امال

ک ۳7/۴9 اصلی گهی فقدان سند مالکیت پال آ
آقــای بســاط آیتــی وکیــل آقــای پرویــز انــوری پــور طی درخواســت وارده 
استشــهاد  بــرگ  دو  بــه  منضــم   1401/6/20 مــورخ   12439 شــماره 
محلــی کــه بــه تاییــد دفتــر اســناد رســمی شــماره 10 ایــام رســیده 
پــاک  بــاب مغــازه  یــک  مدعــی اســت ســند مالکیــت شــش دانــگ 
37/49 اصلــی واقــع در ایــام بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده 
اســت کــه برابــر پرونــده ثبتــی ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک مذکــور 
ذیــل ثبــت 86097 صفحــه 10 جلــد 540 صــادر و تســلیم گردیــده 
اســت لــذا مراتــب در اجــرای تبصــره ذیــل مــاده 120 آییــن نامــه قانــون 
ثبــت اعــام تــا هــر کــس کــه ســند مالکیــت نــزد وی بــوده و یــا مدعــی 
انجــام معاملــه مــی باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن 
آگهــی اصــل ســند مالکیــت و یــا ســند معاملــه را بــه اداره ثبــت اســناد 
و امــاک شهرســتان ایــام ارائــه نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از 
المثنــی  مالکیــت  ســند  صــدور  بــه  نســبت  قانونــی  مهلــت  انقضــای 

اقــدام قاونــی بــه عمــل خواهــد آمــد.
ک شهرستان ایالم رئیس ثبت اسناد و امال
شناسه ۱۳799۵8

: رئیس اداره مخابرات شهرستان آزادشهر

 مخابرات آزادشهر رتبه برتر را 
در شاخص های دیتا کسب کرد

گلســتان / گروه اســتان ها: اداره مخابرات شهرستان آزادشهر از بهترین رتبه در شاخصهای دیتا 
برخوردار اســت. مهندس محمد کوهســاریان با اعالم این خبر افزود: با توجه به ارزیابی انجام 
شده توسط مدیریت دیتا ، مخابرات آزادشهر رتبه برتر را بین ۱۴ شهرستان استان کسب کرده 
است. وی شاخصهای مورد ارزیابی را شامل شاخص های کیفی شبکه دیتا ، توسعه و راه اندازی 
، عملکرد همکاران و بهینه سازی دانست و گفت : این شاخصها در ۲۳ زیر شاخص مورد ارزیابی 
قرار گرفته که با تالش مجموعه کارکنان، مخابرات شهرستان آزادشهر حائز رتبه برتر شده است. 
ریاســت اداره مخابرات شهرســتان آزادشهر کیفیت بخشی به ارتباطات ، خدمات و سرویسهای 
دیتا را از برنامه های اجرایی مســتمر دانســت و اضافه کرد رضایتمندی مشــتریان هدف اصلی 

این فعالیت می باشد.
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آذربایجان شرقی: نماینده ولی فقیه در استان 

مردم نگران نابودی کامل دریاچه ارومیه هستند
تبریز / روح اله عبدالعلی زاده

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان 
شــرقی گفت: دریاچه ارومیه به طرف 
خشــک شدن کامل حرکت می کند و 
از رئیس جمهور درخواست می کنم به 
وزیر نیرو ماموریت ویژه بدهد تا حداقل 
پاســخی برای نگرانی مردم آذربایجان 
بدهند.آیــت ا... دکتــر محمدعلی آل 
هاشم در خطبه های نماز جمعه تبریز 
با بیان اینکه مردم آذربایجان شــرقی 
و غربی نگران خشــک شــدن دریاچه 
ارومیه هســتند، اظهار داشــت : بحث 
دریاچه ارومیه بحث استانی و منطقه ای 
نیســت بلکه مشکل کشور است که در 
صورت نابودی این دریاچه، مشــکالت 
زیست محیطی زیادی گریبانگیر کشور 
خواهد شد.امام جمعه تبریز امیدواری 
کرد : که با دستور ویژه رئیس جمهور، 
وزیر نیرو حداقل با مردم صحبت کنند 
و مشکالت و اقدامات انجام شده در این 
مورد را با مردم در جریان بگذارند.آیت 
ا... آل هاشــم با اشاره به اقدامات انجام 
شده برای احیای دریاچه ارومیه گفت: 
اقداماتی از جمله انتقال پساب تصفیه 
خانــه فاضالب تبریز به دریاچه ارومیه 

انجام شده و طرح های دیگری هم طبق 
گفته مســئولین در دست اجراست، اما 
نتیجه چیســت؟ ما باید به عینه، نتایج 
این اقدامات را در احیاء دریاچه ارومیه 
شــاهد باشــیم.خطیب جمعه تبریز 
در بخــش دیگری از ســخنان خود در 
خطبه های نماز جمعه تبریز با اشــاره 

به مذاکرات هسته ای خطاب به غربی ها 
گفت: بازی مقصرنمایی راهی به جایی 
نخواهــد برد و توافقی که تضمین قوی 
نداشــته باشــد و ادعاهــای با رویکرد 
سیاســی قطعــا پایــدار نخواهد بود و 
طبعــا دلیلی برای پیوســتن به آن از 
ســوی ایران وجود نخواهد داشت.وی 

افزود: در طول مذاکرات طرف غربی به 
صــورت مکرر  با بهره گیری از ابزارهای 
مذاکراتی و فشــارهای رسانه ای تالش 
کــرده تا ایســتادگی ایــران بر منافع 
منطقی و اصولی خود را مانع تراشــی 
برای دســتیابی به توافق نشــان دهد و 
اینگونه القا کند که ایران اساسا به دنبال 

توافق نیســت و این رفتار آمریکا پس 
از آخرین پاســخ ایران به پیشنهاد این 
کشور عنوان می شود.آل هاشم تصریح 
کرد: ظاهرا واشــنگتن پــس از ماه ها 
مذاکره ســخت و پیچیده هنوز حاضر 
نیست مسئولیت اشتباه مسئوالن خود 
را در گذشته با نشان دادن حسن نیت 
بپذیــرد و مطالبــات منطقی و قانونی 
ایــران را پذیرا باشــد.خطیب جمعه 
تبریــز با بیان اینکه یکی از راه کارهای 
رسیدن به تقوا عدالت است، گفت: برای 
رســیدن به عدالت باید کار فرهنگی و 
مطالعاتی، گفتمان سازی، تالش اصالح 
فرهنگ عمومی و اصالح سیاست ها از 
جمله این راهکارها اســت.وی یکی از 
راهکارهای مهم رســیدن به عدالت در 
جامعه مطالبه گری اســت، افزود: باید 
مطالبه گــری به گفتمان غالب جامعه 
تبدیل شــود، متاســفانه مطالبه گری 
در جامعه یا فراموش شــده یا به شکل 
صحیح انجام نمی شود.آل هاشم ادامه 
داد: بایــد مطالبه گری در محیط های 
جوانان، دانشجویی و دانشگاهی انجام 
و از مسئوالن سئوال شود البته از طریق 

صحیح و منصفانه.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

برای چهارمین بار پیاپی؛ 

اداره HSE، مدیریت بحران 
و پدافندغیرعامل بندر 

بوشهر رتبه برتر را کسب کرد
 ،HSE بوشهر / گروه استان ها: رئیس اداره
مدیریــت بحران و پدافند غیرعامل اداره 
کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: 
 HSE این اداره در ارزیابی شــاخص های
بــرای چهارمین بار پیاپــی در بین بنادر 
کشور رتبه برتر کسب کرد.نرگس علیپور 
در تشریح این خبر اظهار کرد: در ارزیابی 
صــورت گرفته پنج محور شــامل محیط 
زیست، ایمنی صنعتی، بهداشت محیط، 
بهداشت حرفه ای و موضوع های مدیریتی 
مــورد ارزیابی قرار گرفتند.وی بیان کرد: 
در زیرمجوعــه های محورهای یاد شــده 
مدیریت روادید، ایمنی تجهیزات، ریسک، 
حوادث، آزمایشات آب و فاضالب،  اندازه 
گیــری عوامل زیــان آور و معاینات دوره 
ای مورد بررســی قــرار گرفتند که بندر 
بوشهر توانست در مجموع شاخص ها در 
بین بنادر کشــور رتبه برتر را کسب کند.

علیپــور ادامــه داد: آموزش های HSE و 
پژوهــش و طرح های مطالعاتی HSE از 
دیگر شــاخص های منجــر به رتبه بندر 
بوشــهر در ارزیابی صورت گرفته توسط 
سازمان بنادر و دریانوردی است.وی اظهار 
کرد: کســب این موفقیت ملزم به رعایت 
الزام  های بین المللی، ملی و سازمانی است 
که تمامی این الزامات در بندر بوشــهر با 

جدیت  اجرایی شده است.

در نتیجه اقدام ابتکاری یکی از کارکنان 
عملیاتی شرکت ملی حفاری ایران؛

 ضریب ایمنی 
 در جایگاه استقرار دکلبان 

 در دستگاه حفاری 
۵2 فتح افزایش یافت 

خوزســتان / گروه اســتان ها: در نتیجه  
اقــدام ابتکاری یکی از کارکنان عملیاتی 
شــرکت ملی حفاری ایران، ضریب ایمنی 
در جایگاه استقرار دکلبان دستگاه حفاری 
۵۲ فتح ناوگان این شرکت افزایش یافت. 
کمیل بابایی رئیس دستگاه ۵۲ فتح گفت: 
در برخــی دکل هــای حفاری ، شــرایط 
استقرار دکلبان غیر ایمن و کار در ارتفاع 
با ریسک باال صورت می گرفت  که با الگو 
برداری از دســتگاه های حفاری جدید و 
ارزیابی و بررسی های فنی و مهندسی،  در 
یــک طرح ابداعی فضای مورد نظر اصالح 
و محیــط کاری امــن برای دکلبان ایجاد 
شد. وی توضیح داد: در این ارتباط جایگاه 
دکلبان  با نصب راهروی ایمن برای عبور  
آسان  تعبیه و شرایط بستن کمربندهای 
مربوط خاصه در زمان برپایی و خواباندن 
دکل که مســتلزم جمع کردن فینگرهای 
قرارگیری لوله های حفاری در سمت چپ 
و راست این محل است به نحو چشمگیری 
ارتقاء و ایمن سازی گردید. بابایی به عنوان 
طراح و مبتکر این طرح با اشاره به اهمیت 
ســالمت کارکنان به عنوان سرمایه های 
اصلی ســازمان و تالش در جهت کاهش 
ریسک پذیری به ویژه هنگام  کار در ارتفاع 
ادامــه داد: در عملیات جمع آوری یا بلند 
نمــودن دکل راهروی زیر پای دکلبان با 
اســتفاده از باالبــر هوایی، دکلبان محلی 
جهــت قــرار گیری در حالت امن تا پایان 
فرایند جمع اوری فینگرها در دســترس 
نداشــت که با اجــرای این طرح در زمان 
حاضر با اضافه نمودن راهرو با نصب جالی و 
ناودانی به صورت ایمن و جوشکاری توسط 
جوشــکار کد سازندگی و عقب بردن نرده 
های محافظ هم اکنون، مراحل پیش گفته 
عملیاتــی به  طــور کامل ایمن انجام می 
شــود که در نتیجه کاهش ریسک حادثه 
را به همراه دارد.رئیس دســتگاه حفاری 
۵۲ فتح شرکت ملی حفاری ایران در بیان 
نکات فنی بیشــتر در این زمینه افزود: در 
طرح ایمن سازی محل استقرار دکلبان به 
نحوی محاسبه فنی صورت پذیرفت که در 
زمان جابجایی تجهیزات  که باید توســط 
باالبر هوایی به حالت عمودی  و ایســتاده 
باشــند و  توســط طناب بسته می شود و 
زمــان عبور تراولینگ بالک در زاویه ۴۵ 
درجــه برخوردی با جایگاه دکلبان پیش 

نیاید. 

ح کرد؛ سرپرست شهرداری رشت مطر

لزوم یکپارچگی، انسجام 
و تبادل نظر در مجموعه 

شهرداری رشت
گیالن / گروه اســتان ها:  ســید مجتبی 
خدمت بین دانا سرپرســت شــهرداری 
رشــت لزوم یکپارچگی، انسجام و تبادل 
نظر مجموعه شهرداری در حوزه های مالی 
و حســابداری را خواســتار شد و گفت: از 
حوزه های مالی و درآمدی شهرداری رشت 
انتظار دارم برای به ثمر رساندن پروژه های 
مهم شــهری تالش کنند.ســید مجتبی 
خدمت بین دانا سرپرســت شــهرداری 
رشــت امروز چهارشــنبه ۱۶ شــهریور 
۱۴۰۱ در جلســه بررســی و تبادل نظر 
در خصوص فرایندهای مالی و گزارشات 
ســازمانها و مناطق شــهرداری رشت که 
بــا حضور اســماعیل چراغی مدیر مالی، 
فرزاد جهانی رییس مجمع حسابرســان 
شــهرداری رشــت و معاونین و مدیران 
مالی ســازمانها و مناطق اظهار داشــت: 
طریقه انجام حسابرســی و تدوین برخی 
اســنادی که در این زمینه تهیه می شود 
از جمله دغدغه های مهم شــهرداری به 
شمار می رود.سرپرست شهرداری رشت 
یکپارچگی، تقویــت هماهنگی و تبادل 
نظــر مجموعه شــهرداری در حوزه های 
مالی و حســابداری را خواســتار شــد و 
افــزود: ارتباط با سیســتم های نظارتی 
چه در داخل مجموعه شــهرداری و  چه 
خارج از آن منافع بسیار زیادی را به دنبال 
خواهد داشــت.خدمت بین دانا برگزاری 
کالس هــای آموزشــی و توجیهی برای 
مجموعه مالی و حسابرســی شــهرداری 
رشت و انتخاب مدرسان مجرب برای آن 
را هم به عنوان یک پیشــنهاد مطرح کرد 
و گفت: در راســتای کاهش تبعات حوزه 
مالی و حسابرسی باید همه دست به دست 
یکدیگر بدهیم تا سیستم مالی شهرداری 

رشت منسجم شود.

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان 
ک عنوان کرد؛ ارا

تعویض بیش از 8۰۰ کنتور آب 
ک فرسوده در  ارا

مرکزی / گروه استان ها: سعید سرآبادانی 
مدیر امور آب و فاضالب شهرستان اراک 
خبر داد  : از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا کنون 
بیــش از ۸۰۰ کنتور فرســوده و خراب 
مشترکین شهرها و روستاهای شهرستان 
اراک تعویض و نوسازی گردیده است .وی 
افــزود : با تعویض کنتورهای فرســوده و 
معیوب، ضمن کاهش میزان آب های به 
حســاب نیامده ، از هدررفت بیش از حد 
آب و اثرات منفی آن بر تأسیسات آبرسانی 
جلوگیری می شــود و شرایط الزم برای 
مدیریت مصرف و خدمات رسانی بهتر به 

مردم نیز فراهم می شود

معاون استاندار لرستان خبر داد؛

افتتاح همزمان ۳۰۰ واحد 
 مسکونی مددجویان 

کمیته امداد 
لرستان / گروه استان ها: معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری لرستان از افتتاح و 
بهره برداری همزمان ۳۰۰ واحد مسکونی 
مددجویان کمیته امداد در استان خبر داد.
دکتــر احمدرضا دالوند در آیین افتتاح و 
بهره برداری همزمان ۳۰۰ واحد مسکونی 
مددجویان کمیته امداد در اســتان که با 
حضور دکتر سید مرتضی بختیاری رییس 
کمیتــه امداد امام خمینــی)ره( برگزار 
شــد، اظهار کرد: کمیتــه امداد در بحث 
محرومیت زدایی به ویژه در حوزه مسکن 
و اشــتغال از دستگاه های پیش رو است.
وی ادامه داد: پنج هزار واحد مســکونی 
بــرای مددجویــان کمیته امــداد امام 
خمینی)ره(، سازمان بهزیستی و جامعه 
ایثارگران در لرســتان احداث می شــود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
لرستان به معادن سنگ چگنی و ظرفیت 
باالی این شهرســتان در حوزه کشاورزی 
اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاری و تقویت 
ظرفیت هــا در این منطقه باعث رشــد و 
شــکوفایی حوزه اشــتغال و درآمد مردم 
خواهد شد.وی افزود: طرح توانمندسازی 
روستاهای استان در حال پیگیری است، 
طبــق این طــرح به منظــور جلوگیری 
از مهاجــرت بــه شــهرها و ایجاد درآمد 
پایدار در روســتاها اشتغال ایجاد خواهد 
شــد.دکتر دالونــد با بیــان اینکه دولت 
ســیزدهم فرصت خوبی برای رفع مشکل 
محرومین ایجاد کرده اســت، عنوان کرد: 
در حوزه عمرانی کارهای خوبی در دست 
اقدام اســت و امیدواریم بتوانیم مشــکل 
 آب برخــی از مناطــق کم آب اســتان را 

مرتفع سازیم.

استانها 6

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان اظهار کرد: 
گان انجام بالغ بر 27 هزار مورد بازرسی در بازارهای استان هرمز

هرمزگان / گروه استان ها: رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان 
از انجام بالغ بر ۲۷ هزار مورد بازرســی تا پایان مردادماه در بازار 
اســتان خبر داد و گفت: نظارت بر بازار محصوالت کشــاورزی و 
کاالهای اساسی از زمان تولید تا زمانی که به دست مصرف کننده 
برســد و همچنیــن رصــد کیفیت، وزن و قیمــت برای ما مالک 
اســت.عباس مویدی ریس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در 
خصوص نظارت های صورت گرفته بر بازار اســتان اظهار داشــت: 
تعداد کل گشــت بازرسی های نوبه ای در ۱۳ شهرستان هرمزگان 
از  تاریخ ۵/۳۱/ ۱۴۰۱، بالغ بر ۲۷ هزار و ۳۶۰ مورد بوده اســت.
وی بیان داشــت: بازرســی ها از صنوف مختلفی اعم از سوپر میوه، 
سوپرمارکت ها، قصابی ها، مرغ فروشی ها و مغازه های لبنیاتی انجام 
شــده اســت اما ناگفته نماند، این ســازمان در خصوص بازرسی 
از ســوپرمارکت ها فقط مســئولیت نظارت بر اقالمی مانند روغن، 
لبنیــات، برنــج و ماکارونی را بر عهده دارد.رئیس ســازمان  جهاد 
کشاورزی هرمزگان با بیان این که وظیفه سازمان جهاد کشاورزی، 
کنترل و رصد بازار است تا زمانی که اقالم به دست مصرف کننده 
برسد، ابراز داشت: از ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱، مقدمات الزم 
را برای رصد روزانه تمام نانوایی ها ســطح هرمزگان انجام دادیم و 

بازرسان جهاد کشاورزی در بازه زمانی سه ماهه در سراسر استان 
کار نظارت و بازرسی را انجام می دادند و هر هفته بالغ بر ۵۵۰ نانوایی 
را در سراسر استان مورد رصد قرار دادیم.وی به گشت های بازرسی 
نوبه ای نیز اشاره کرد و گفت: تعداد پرونده های تشکیل شده مربوط 
به تخلف در گشــت های بازرســی نوبه ای بالغ بر هزار و ۸۹۱ مورد 
است و این پرونده ها در راستای صدور حکم به تعزیرات حکومتی 
ارجاع داده شــده اســت.رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان 

اذعان داشت: در سامانه پاسخگویی وزارت صمت هرمزگان، بالغ بر 
۵۶۸ فقره پرونده تخلف از واحدهای صنفی محرز شده و بر مبنای 
آن پرونده تشکیل دادیم و از این تعداد پرونده ها بالغ بر ۳۸۶ فقره 
حکم آن دریافت شده و همچنین ۱۳۰ فقره پرونده در انتظار حکم 
و ۶۶ فقره پرونده تخلف در حال بررســی توســط سازمان تعزیرات 
حکومتی است.وی به سامانه شکایات مردمی ۱۲۴ وزارت صمت 
هرمزگان هم اشــاره کرد و گفت: از آنجایی که این ســامانه مربوط 
به ســازمان صمت هرمزگان اســت اما یک آیکون به عنوان کاال یا 
محصوالت جهاد کشاورزی در این سامانه تعریف شده است و در 
همین خصوص مرکز پاســخگویی موارد مرتبط با ســازمان جهاد 
کشــاورزی را به ما ارجاع می دهد.رئیس سازمان  جهاد کشاورزی 
هرمزگان ابراز داشــت: تا ۳۱ مردادماه بالغ بر ۴ هزار و ۳۸۲ مورد 
بازرســی از شــکایت های مطروحه در ســامانه ۱۲۴ توسط جهاد 
کشاورزی انجام شده که از این تعداد بالغ بر سه هزار و ۸۱۳ مورد 
عدم احراز تخلف گزارش شد.مویدی بیان داشت: از نخستین روز  
تا به اکنون، هفت صورت جلســه کشــف کاالی احتکار شده و سه 
صورت جلسه کاالی قاچاق داشتیم و پرونده ها به مراجع ذی صالح 

برای صدور حکم ارجاع داده شده است.

خبر ویژه

ســمنان / گروه اســتان ها: عملیات ســرویس و آچارکشی شــبکه فشارمتوسط فیدر سروش در منطقه 
ســنگلچ شهرســتان سرخه در قالب تعمیرات دوره ای اجرایی شد.سرپرست مدیریت توزیع برق سرخه 
با اشاره به این که در راستای این طرح، آچارکشی یراق و تجهیزات شبکه به مقدار سه هزار و ۲۰۰ متر 
انجام شده گفت: بهسازی پنج ایستگاه هوایی توزیع برق، اصالح فرم و آچارکشی ۹ نقطه جمپر شبکه 
فشارمتوســط و تعویض دو مورد مقره ســرامیکی ســوزنی و یک عدد مقره سوزنی سرامیکی انجام شده 

است.ســعید ادب با عنوان این که نصب ۹۶ عدد کاور کنســول و هشــت عدد کاور مقره سوزنی به جهت 
رفع پرنده زدگی از جمله اقدامات صورت گرفته محســوب می شــود افزود: تعویض ۱۰۲ مورد اصلی 
فرســوده شــبکه، آچارکشــی ۳۹ اصله یراق پایه عبوری به همراه یک مورد برقگیر معیوب و همچنین 
رفع نقاط خطر با اصالح یک نقطه فلش ســیم شــبکه ۲۰ کیلوولت، از دیگر فعالیتهای به انجام رســیده 

در این طرح است.

با هدف افزایش ضریب اطمینان شبکه انجام شد؛

اجرای عملیات تعمیرات شبکه فشارمتوسط منطقه صنعتی سنگلچ در سرخه

مدیر کل هماهنگی دستگاه های اجرایی شهرداری مشهد عنوان کرد؛

پیگیری تحقق مصوبات سفر استانی ریاست جمهوری به مشهد 
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیرکل هماهنگی دســتگاه های اجرایی شهرداری مشهد گفت: در 
ســفرهای اســتانی رئیس جمهور به مشهد و خراسان رضوی در یک 
سال گذشته، ۲۰۰ طرح مصوب شد که ۲۱ مصوبه آن قابل احصاء در 
مجموعه شهرداری و سازمان های وابسته است.علی قناویزچی با بیان 
اینکه مشــهد مقدس به واســطه مضجع منور رضوی سالیانه پذیرای 
حدود ۳۰ میلیون زائر از اقصی نقاط جهان اســت، خاطرنشــان کرد: 
حضور خیل میلیونی زائران داخلی و خارجی در بزرگترین کالنشهر 
مذهبی جهان، برکات فراوانی را برای پایتخت معنوی ایران اســالمی 
دارد از این رو شاخص ترین وظیفه شهرداری خدمت رسانی به زائرین 
و مجاورین این امام رئوف است، در همین راستا یکی از وظایف این اداره 
کل احصاء و پیگیری مصوبات و قوانین تامین مالی تا حصول نتیجه 
است.وی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه شهرداری نهادی عمومی 
و غیردولتی است از این رو حمایت های دولت و هم  افزایی دستگاه های 
مختلف می تواند کمکی شایان به بهبود و ارتقاء سطح کیفی خدمات 
شــهرداری به شــهروندان شــود و در ادامه کاهش بار مالی را برای این 
نهاد به ارمغان آورد.قناویزچی افزود: خوشــبختانه با تدبیر و حمایت 
ریاست جمهور و هیئت دولت در سفر استانی خود به کالنشهر مشهد، 

مصوبات و اعتباراتی به مشهد الرضا)ع( تخصیص داده شد که توسط 
کارگروه تشکیل شده در این اداره کل درحال پیگیری و احصاء است.

وی با اشــاره به ســفر ریاست جمهوری و دولت سیزدهم به کالنشهر 
مشــهد و اســتان خراسان رضوی در دی ماه ســال۱۴۰۰ و فروردین 
۱۴۰۱ افزود: در این سفرها، ۲۰۰ طرح به شرح: ۱۸۳ پروژه در استان 
در هفت محور زیربنایی، آب و خاک و کشــاورزی، بهداشــت و درمان، 
صنعت و معدن، رفاه اجتماعی و اشتغال، فرهنگی- آموزش- ورزشی 
و امنیتی- قضایی -اجتماعی و ۱۷ مصوبه شورای ملی زیارت مصوب 
شد.مدیرکل هماهنگی دستگاه های اجرایی شهرداری مشهد گفت: بر 
اساس بررسی های صورت گرفته توسط کارگروه تشکیل شده در این 
اداره کل، از این مصوبات ۲۰۰ مصوبه در حوزه های زیارت، زیربنایی، 
کشاورزی، رفاه اجتماعی و اشتغال، فرهنگی- آموزشی و ورزشی قابل 
احصاء در مجموعه شهرداری است که می تواند حدود ۴۶ هزار و ۷۶۰ 
میلیارد ریال آورده مالی برای شهرداری مشهد به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه روند اجرایی بخشــی از مصوبات حدود ســه ســال به 
طول خواهد انجامید، افزود: محقق شدن مفاد این ۲۱ مصوبه نیازمند 
پیگیری های درون سازمانی و برون سازمانی می باشد که بخش درون 
ســازمانی این مصوبات، از مجموعه داخلی شــهرداری و سازمان های 

وابســته و بخش برون ســازمانی آن از طریق دســتگاه های اجرایی، 
وزارت خانه های مربوطه و ســازمان مدیریت برنامه و بودجه کشــور با 
جدیت از سوی این اداره کل تا حصول نتیجه در حال پیگیری است 
.قناویزچی با اشاره به مهم ترین مصوبات سفر رئیس جمهوری به مشهد 
مقدس در قالب شورای ملی زیارت گفت: به استناد مصوبه شورای ملی 
زیارت مقرر گردید تا سقف ۶ هزار میلیارد تومان برای تکمیل خط سه 
و اجرای خط چهار مترو مشهد از محل منابع عمومی و فروش اوراق 
مشارکت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل فروش نفت 
و توســط شهرداری مشــهد از طریق اوراق مشارکت و سایر منابع در 
ســالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ اختصاص یابد.وی با بیان اینکه مبلغ ۳۰۰ 
میلیارد تومان برای کمک به عمران شهرداری های سطح استان از محل 
ردیف  های بودجه اعتبارات وزارت کشــور در ســال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و 
۱۴۰۳ اختصاص پیدا کرده است، گفت: اختصاص هزار دستگاه اتوبوس 
به ناوگان حمل و نقل عمومی مشهد وفق مصوبه شورای ملی زیارت در 
سال های ۱۴۰۱ ، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و اختصاص مبلغ ۵۰ میلیارد تومان 
برای تکمیل باغ موزه دفاع مقدس توسط سازمان برنامه و بودجه کشور 
در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از دیگر مصوبات سفر رئیس جمهور به 

مشهد مقدس بوده است.



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

دوشنبه 21 شهریور 1401  شماره پیاپی 152198 صفر  1444   12 سپتامبر 2022

7آگهی

کبر خدابخشی۱ ک، خیابان 22 بهمن، ۱۱99۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱2,۳2۴,۴۰۰,۰۰۰۵۰۵,۵۱8,9۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱۰۱۵۰6۰۱۳۱87۴9۴۴۰8۱۱9۳۳۳عباسقلیعلی ا ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

حمیدرضا حصار 2
ک، خیابان 22 بهمن، ۱۱۵66۱۴۰۱/۰۳/۳۱۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰82,892,۰۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۵8۰۰۵۳228۳۳۴۱۴۴۰8۱۱9۳۳2حسینعراقی ارا

میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۱۰۰۴۱۴۰۱/۰۳/29۱,۰6۰,۰۰۰,۰۰۰۱89,7۳۵,۰۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱9۴9۴۴7996۵297۴۴۰8۱۱9۳۳۱محمدملیحه مالئیان۳ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

قائی۴ ک، خیابان 22 بهمن، ۱۱۰۰6۱۴۰۱/۰۳/29۱۴,8۴6,۰۰۰,۰۰۰۳,6۳2,788,۵۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱6722۳۰62۴۴۴۰8۱۱9۳۳۰--علی آ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

دل آرا وظیفه ۵
ک، خیابان 22 بهمن، ۱۱۰۰۰۱۴۰۱/۰۳/297,7۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,8۴8,۰7۵,۰۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱6۵۱9۱۱622۴۴۰8۱۱9۳29--شناس ارا

میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۱۰۰2۱۴۰۱/۰۳/29۴8۰,۰۰۰,۰۰۰7۱,928,۰۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۰۴2۱۰2۳۳۳2۳۴۴۰8۱۱9۳28شاعباسجواد لیریائی6 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۱۰۰8۱۴۰۱/۰۳/29۱,۰67,۴۰۰,۰۰۰۱9۱,۵8۳,۱۵۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱2۱2۱9۴۰۱78۱۴۴۰8۱۱9۳27محمودمجتبی کریمی7 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۱۰۱2۱۴۰۱/۰۳/29۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰7۴,92۵,۰۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۳۰8۰۰۴2۱6۵۱۵6۴۴۰8۱۱9۳26محمدداود پور رضا8 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۰8۴8۱۴۰۱/۰۳/28۳6,6۰۰,۰۰۰۵,۴8۴,۵۱۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱9۱8۰۵۳۱۴7۳97۱۴۴۰8۱۱9۳2۴محمدرضامحمد صفایی9 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۰8۵۰۱۴۰۱/۰۳/28۳2۰,۰۰۰,۰۰۰۴7,9۵2,۰۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل89۳29۴9۰6۱6۵6۴۴۰8۱۱9۳2۳عبدالهرضا شفیعی انگورد۱۰ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۰8۴6۱۴۰۱/۰۳/286۱2,۰۰۰,۰۰۰97,277,6۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل977۰۰۰6۱7۰۵9۱8۴۴۰8۱۱9۳22سیدعلیپیمان غیاثی۱۱ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۰8۴۴۱۴۰۱/۰۳/28۴۳,۴۰۰,۰۰۰6,۵۰۳,۴9۰تشخیص۱۳9۵مشاغل2۰62۰2۵9۵۵۱7۴۴۰8۱۱9۳2۱علیمسعود اقبالی۱2 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۰8۳۰۱۴۰۱/۰۳/28۱82,۰۰۰,۰۰۰27,272,7۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۵6۳۰۵۳۳۴۰98۰2۴۴۰8۱۱9۳۱9محمدجوادحمیدرضا احمدی۱۳ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۰8۴۰۱۴۰۱/۰۳/282۱6,۰۰۰,۰۰۰۳2,۳67,6۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۰۰۰67۴79۵96۴۴۰8۱۱9۳۱8محمودحسام حسینیان۱۴ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، 7۴۳۱۱۴۰۱/۰۳/۰7۳2۵,۰۰۰,۰۰۰۴8,7۰۱,2۵۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۳۵۱۰62۰2۰۵۳8۵۴۴۰8۱۱9۳۱7حیدرعلیمحسن قربانی۱۵ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، 7۴۳۵۱۴۰۱/۰۳/۰7۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۴,9۵۵,۰۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱279۵۰۵۳۴86۵9۱7۴۴۰8۱۱9۳۱۵حیدرعلیعباس قربانی ۱6 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، 7۴29۱۴۰۱/۰۳/۰7۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۵2,۴۴7,۵۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۴9۳۳798۱۴۴2۳۴۴۰8۱۱9۳۱۳ارسالنپیمان رضایی۱7 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

کبری۱8 ک، خیابان 22 بهمن، 7۴2۳۱۴۰۱/۰۳/۰7۱8۰,۰۰۰,۰۰۰26,97۳,۰۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۴۴۰۵6986۳7۳2۴۴۰8۱۱9۳۱2علیرضامحسن علی ا ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، 7۴2۱۱۴۰۱/۰۳/۰۴۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰7۴,92۵,۰۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل2۴9۱۱2۱8۳۰۴۴۴۰8۱۱9۳۱۱سید ذوالفقارسید مجید حسینی۱9 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، 7۴۱۴۱۴۰۱/۰۳/۰72۱2,۰۰۰,۰۰۰۳۱,768,2۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۴2۰۰299۴277۴۴۰8۱۱9۳۱۰حسینمحمدرضا فرزان مهر2۰ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، 7۴۱6۱۴۰۱/۰۳/۰7۱,۰72,۵۰۰,۰۰۰۱92,8۵6,87۰تشخیص۱۳9۵مشاغل7۰۵۳۴۰۱226۴۴۴۰8۱۱9۳۰9علی محمدنعمت اله نجفی2۱ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱7۴۱۱۴۰۱/۰۱/2۵۴2۰,۰۰۰,۰۰۰62,9۳7,۰۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل2899۰۵۳۱۳۳۳۱67۴۴۰8۱۱9۳۰8اسدالهمحبوبه فریدی22 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

حسن داودآبادی 2۳
ک، خیابان 22 بهمن، ۱7۴6۱۴۰۱/۰۱/2۵8۴,۰۰۰,۰۰۰۱2,۵87,۴۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱82۰۵۳2۴۳۵2۴9۴۴۰8۱۱9۳۰7امیدعلیفراهانی ارا

میدان دارایی، اتاق ۱۵

سید علی اصغر 2۴
ک، خیابان 22 بهمن، ۱۰986۱۴۰۱/۰۳/29۱2۰,۰۰۰,۰۰۰۱7,982,۰۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل979۰79۱۱۵۴۵۳۱۴۴۰8۱۱9279سید حسنبازقندی ارا

میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۰99۰۱۴۰۱/۰۳/296۰۰,۰۰۰,۰۰۰9۴,88۰,۰۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل9۴۴۰8۱۱۱۴9۴۴۰8۱۱9276  سام طهامی2۵ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، 7۴26۱۴۰۱/۰۳/۰77۳2,۵۰۰,۰۰۰۱2۱,۳۵۳,۵۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل9۴۴۰8۱۱۰9۰۴۴۰8۱۱92۳۰  حسین جعفری26 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۰996۱۴۰۱/۰۳/29۱2۰,۰۰۰,۰۰۰۱7,982,۰۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل8۳۰۵۱۵۱68۳۱۴۴۰8۱۱9228حاجیحسین بلوچ پور27 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۰992۱۴۰۱/۰۳/29۱8۰,۰۰۰,۰۰۰26,97۳,۰۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل278۰62۰2۱7۱7۵۱۴۴۰8۱۱9226اسدالهابوالحسن تسبیحی28 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

حسن بازیار 29
ک، خیابان 22 بهمن، ۱887۱۴۰۱/۰۱/2۵2۵2,۰۰۰,۰۰۰۳7,762,2۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل2۴8۴۰۰۴2۴۳97۵2۴۴۰8۱۱922۴قدرت الهخشرودی ارا

میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۰98۰۱۴۰۱/۰۳/296۰,۰۰۰,۰۰۰8,99۱,۰۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۰۰۵2۱۴7۰269۴۴۰8۱۱92۱7شکرالهامیررضا شمسی۳۰ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

حسین صفرآبادی ۳۱
ک، خیابان 22 بهمن، ۵98۱8۱۴۰۰/۱۱/۱69۰,8۴۰,۰۰۰۱۳,6۱2,۳7۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۳۱99۰۵۳2۴6۵۳9۳۴۴۰8۱۱92۱6قربانعلیفراهانی ارا

میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۰998۱۴۰۱/۰۳/29۱۵7,۵۰۰,۰۰۰2۳,6۰۱,۳8۰تشخیص۱۳9۵مشاغل2۵7۰6۰227۵۴۳۱۴۴۰8۱۱92۱۵محمد تقیمحمد طاهریان۳2 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۰99۴۱۴۰۱/۰۳/29۱6۵,۰۰۰,۰۰۰2۴,72۵,2۵۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۳۰۵۰۵۳۰7۴۳۵۱۵۴۴۰8۱۱92۰6محمد باقرمحمد کاظم یزدانی۳۳ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۰98۴۱۴۰۱/۰۳/29۱۰8,۰۰۰,۰۰۰۱6,۱8۳,8۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۴8۳۵۰۵۳۴6۴۱۳۰۱۴۴۰8۱۱9۰۳6شکرخدااحسان خسروی راد۳۴ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۰982۱۴۰۱/۰۳/2972,۰۰۰,۰۰۰۱۰,789,2۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۳۴6۵8۱986796۳۴۴۰8۱۱9۰۳۴محمدجمشید امجد۳۵ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، 9۱9۴۱۴۰۱/۰۳/۱88۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۴,8۴۰,۰۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۴7۰۵۳۴۱۵۰2۵۱۴۴۰8۱۱79۳7محمدعلیعفت جعفری۳6 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۴79۵۱۴۰۱/۰2/2۰۳78,۰۰۰,۰۰۰۵6,6۴۳,۳۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل7۴9۴8۴9۱78۱۳8۴۴۰8۱۱2۴۰۳محمدنجات یاری۳7 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، 9۱79۱۴۰۱/۰۳/۱8۱77,۰۰۰,۰۰۰26,۵2۳,۴۵۰تشخیص۱۳9۵مشاغل2۱2۱2۰۰8۱۵26۵2۰۴۴۰8۱۱7۴۵محمد حسینمیثم مهدیان۳8 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۴78۱۱۴۰۱/۰2/2۰۱۰۱,۱۰۰,۰۰۰۱۵,۱۴9,8۴۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۵۱۵8۰۵۳۴9۱8۳۴۴۴۴۰8۱۱779۰محمدرضامرتضی منتظریان۳9 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، 9۱9۰۱۴۰۱/۰۳/۱8۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰۱9,۵۴۰,۴۴۰تشخیص۱۳9۵مشاغل2۰۰۵۳۴۱99۰7۰۴۴۰8۱۱7799سیف الهابوالفضل سلیمانی۴۰ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۴777۱۴۰۱/۰2/2۰9۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳,۴86,۵۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱۱۰7۰۵۳۴6۰۴۰2۱۴۴۰8۱۱۱۳9۰صورتعلیابراهیم صادقی۴۱ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۴772۱۴۰۱/۰2/2۰9۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳,۴86,۵۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۵۴۵2۰۵۳۴6۴7۴72۴۴۰8۱۱۱98۵محمدعلیهادی آجرلو۴2 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۴78۴۱۴۰۱/۰2/2۰۱2۰,۰۰۰,۰۰۰۱7,982,۰۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل9۱۴۱728778۳۴۴۴۰8۱۱۱/22۴9علیقاسم کائیدی۴۳ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۴79۳۱۴۰۱/۰2/2۰2۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱,۴68,۵۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل2۵۴6۱799772۴۰۴۴۰8۱۱2۳82محمد رضاابوالفضل دوهری۴۴ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۰۴2۱۱۴۰۱/۰۳/2۵۵۳۱,6۰۰,۰۰۰8۱,2۱۳,68۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۵۳۰۵۳۴۱8۱۵۵۴۴۴۰8۱۱۱/8۱66ناصرعلیمهدی رباط میلی۴۵ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، 776۴۱۴۰۱/۰۳/۰822۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳,7۱6,2۵۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱۵۳۰۰6۰۵۳۰۵29۳78۴۴۰8۱۱۱/8۱6۳علیهادی داودآبادی ۴6 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

مهدی حسینخانی ۴7
ک، خیابان 22 بهمن، ۱89۱۱۴۰۱/۰۱/2۵2۵۱,۰۰۰,۰۰۰۳7,6۱2,۳۵۰تشخیص۱۳9۵مشاغل28۳۰۵۳۵۱۳۴86۱۴۴۰8۱۱۱/8۰6۱امامقلیهزاوه ارا

میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۰۵87۱۴۰۱/۰۳/262۱9,6۰۰,۰۰۰۳2,9۰7,۰6۰تشخیص۱۳9۵مشاغل22۴۰62۰97۰99۵۴۴۰8۱۱79۴۰رمضانعلیابراهیم مرادی۴8 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

کبری۴9 ک، خیابان 22 بهمن، ۱879۱۴۰۱/۰۱/2۵26۰,۰۰۰,۰۰۰۳8,96۱,۰۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱6۱796۱۱2۴6۴۴۰8۱۱7897قاسمکبری ا ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۵98۱6۱۴۰۰/۱۱/۱6۱۱6,2۰۰,۰۰۰۱7,۴۱2,۵7۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱۰۱۰۵89678۱۰8۴۴۰8۱۱7887عباسحمید مال اسماعیلی۵۰ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۵988۵۱۴۰۰/۱۱/۱7۱۰۵,۱۰۰,۰۰۰۱۵,7۴9,2۴۰تشخیص۱۳9۵مشاغل289۰62۱۰۳۵۳6۱۴۴۰8۱۱7886خدادادحسن شاه حسینی۵۱ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

محمد یوسف ۵2
ک، خیابان 22 بهمن، ۵9867۱۴۰۰/۱۱/۱72۵7,۴۰۰,۰۰۰۳8,۵7۱,۳9۰تشخیص۱۳9۵مشاغل8۱۵۰62۰8۳۰6۴6۴۴۰8۱۱788۴حسنیوسفی ارا

میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱88۳۱۴۰۱/۰۱/2۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱7۴,8۰۰,۰۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱۵۰۵۳29۴629۴۴۴۰8۱۱786۵ناصرقلیابراهیم جاللی۵۳ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، 7۴۱2۱۴۰۱/۰۳/۰7۱۱2,۵۰۰,۰۰۰۱6,8۵8,۱2۰تشخیص۱۳9۵مشاغل98۰۵۳۵۱۳۳۰۱۴۴۴۰8۱۱۱/78۴۰محمودامید سجادی۵۴ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱7۴8۱۴۰۱/۰۱/2۵۳7۵,۰۰۰,۰۰۰۵6۱,9۳7,۵۵۰تشخیص۱۳9۵مشاغل97۰۵۳29988۵۵۴۴۰8۱۱778۱علیرضامحمود ساجدی۵۵ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۱۰۱۰۱۴۰۱/۰۳/29۳6۰,۰۰۰,۰۰۰۵۳,9۴6,۰۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۵۴9۱97۱۵9۰۰۰2۴۴۰8۱۱7866غالمعلیامین بویری۵6 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ج عظیمی۵7 ک، خیابان 22 بهمن، 7۵96۱۴۰۱/۰۳/۰8۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵9,9۴۰,۰۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل8۴۰۴9286۱78۱۴۴۰8۱۱78۳۱جعفرایر ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱889۱۴۰۱/۰۱/2۵۱8۴,۰۰۰,۰۰۰27,۵72,۴۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱۰7۴۰۵۳2۱8۵۱6۱۴۴۰8۱۱7779عباسجواد مغازه ای۵8 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

غالمعلی شفیعی ۵9
ک، خیابان 22 بهمن، ۵988۱۱۴۰۰/۱۱/۱772,7۰۰,۰۰۰۱۰,89۴,۱۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۴267۰۵79۳727۰7۴۴۰8۱۱777۵هدایتدلیجانی ارا

میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، 6۰۰92۱۴۰۰/۱۱/۱8۳6۳,72۰,۰۰۰۵۴,۵۰۳,۴۴۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱۴8۰۰۵۳۳29۳۴99۴۴۰8۱۱777۴حسین علیمجید شهرجردی6۰ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

6۱
آیت اله 

شیرمحمدی 
ده چانه

ک، خیابان 22 بهمن، 6۰۰8۵۱۴۰۰/۱۱/۱86۳9,6۰۰,۰۰۰۱۰2,792,۰8۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱۰۳9۳۴۱7۳829۴۴۰8۱۱777۳اسحاق ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۵988۳۱۴۰۰/۱۱/۱7۱۳9,۵۰۰,۰۰۰2۰,9۰۴,۰8۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱۴۴۰۵۳۳۱9۴۱2۱۴۴۰8۱۱7772محمد حسینمحسن عبدی62 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، 6۰۰89۱۴۰۰/۱۱/۱8۳6۱,8۵۰,۰۰۰۵۴,22۳,22۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۵۳۰6۰۵۳۴9۱98۴7۴۴۰8۱۱777۱بهمنطیبه عسگری6۳ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، 6۰۰۵۱۱۴۰۰/۱۱/۱7۱8۰,۰۰۰,۰۰۰26,97۳,۰۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱۳726۱7879۱۴6۱۴۴۰8۱۱777۰علی نظرعسگر کاظمی6۴ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، 6۰۰۴8۱۴۰۰/۱۱/۱7۱۴8,8۰۰,۰۰۰22,297,68۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۵9۴۰۵۳29۱۵8۱۱۴۴۰8۱۱7769محمد اسماعیلجالل فقیره ئی6۵ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، 6۱۴2۵۱۴۰۰/۱۱/28۴۰۱,8۰۰,۰۰۰6۰,2۰9,7۳۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱۰۵۳۰7788۳۱۴۴۰8۱۱7767اسدمحمدرضا عزیزی66 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

قاپرویز موسمی67 ک، خیابان 22 بهمن، ۱۰۵89۱۴۰۱/۰۳/262۴۳,۰۰۰,۰۰۰۳6,۴۱۳,۵۵۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱7776۳۳۵8۱۰799۱۴۴۰8۱۱77۵۱میرآ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۰۵9۱۱۴۰۱/۰۳/26۴27,۵۰۰,۰۰۰6۴,۰6۰,88۰تشخیص۱۳9۵مشاغل9۴۴۰8۱۱۱۳9۴۴۰8۱۱77۴8  امین میقانی68 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، 7۴۴۵۱۴۰۱/۰۳/۰7۳۴۱,9۰۰,۰۰۰۵۱,2۳۳,72۰تشخیص۱۳9۵مشاغل6۰62222۴۱66۴۴۰8۱۱77۴۴محمد طاهراسمعیل ساریخانی69 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۰۵8۰۱۴۰۱/۰۳/2622۳,6۰۰,۰۰۰۳۳,۵۰6,۴6۰تشخیص۱۳9۵مشاغل29۵2۰۰۴2۴92۳27۴۴۰8۱۱77۰۰حسینحسن نوری7۰ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، 8766۱۴۰۱/۰۳/۱6۱۰8,۰۰۰,۰۰۰۱6,۱8۳,8۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۰۰۵2۰66692۵۴۴۰8۱۱7682رضاوحید بادران7۱ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۰8۳۴۱۴۰۱/۰۳/28۱2۰,۰۰۰,۰۰۰۱7,982,۰۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل6۵6۴۰۰۵۵۱82۵69۴۴۰8۱۱76۵7نصرتبهرام میرزایی72 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۰۴29۱۴۰۱/۰۳/2696,۳۰۰,۰۰۰۱۴,۴۳۰,۵6۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱۴۳7۰۵۳2۳۰9۵96۴۴۰8۱۱7۵29عزت الهمحمد زارعی7۳ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، 76۱۴۱۴۰۱/۰۳/۰822۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳,7۱6,2۵۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۳۰62۱67۳226۴۴۰8۱۱7۵۱۰حسینمحسن ابوالحسنی7۴ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۰8۳8۱۴۰۱/۰۳/28۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰28/۰۳/۱۴۰۱تشخیص۱۳9۵مشاغل2۰۱۰۵۳۱6788۴9۴۴۰8۱۱7۵۰2محمداحمد کمال آبادی7۵ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، 2۵9۰۱۴۰۱/۰۱/۳۱۱۱۵,2۰۰,۰۰۰۱7,262,72۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۵۰۴۰۵۳2۰۴۱27۵۴۴۰8۱۱726۰اسمعیلغالمرضا مهاجرانی76 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

محمود امینی 77
ک، خیابان 22 بهمن، 7۵92۱۴۰۱/۰۳/۰8۱9۰,8۰۰,۰۰۰28,۵9۱,۳8۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱۰۵9۳۰۵۳۴8۴۳89۱۴۴۰8۱۱7227محمد رضامصلح آبادی ارا

میدان دارایی، اتاق ۱۵

حسن کریمی 78
ک، خیابان 22 بهمن، 2۵86۱۴۰۱/۰۱/۳۱۱۵9,۰۰۰,۰۰۰2۳,826,۱۵۰تشخیص۱۳9۵مشاغل26۴8۰۵۳۴89۳2۳6۴۴۰8۱۱7۰۰7حسینسنجانی ارا

میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۱۵6۰۱۴۰۱/۰۳/۳۱26۰,۰۰۰,۰۰۰۳8,96۱,۰۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل9۴۴۰8۱۱۱8۵۴۴۰8۱۱۳۰۰6  احمد محمدی79 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۱۵۵۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱9۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵6,8۱8,۰۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل79۵2۵88۰۴۰۴6۴۴۰8۱۱۳۰۰۵کنجتماه خاتون درزاده8۰ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۱۵۵8۱۴۰۱/۰۳/۳۱8۵,۰۰۰,۰۰۰۱2,7۳7,2۵۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱6۰۵۳۵۰۵۰۴۱۰۴۴۰8۱۱۳۰۰۴یوسفحسین میرزایی8۱ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، 762۰۱۴۰۱/۰۳/۰87۵,۰۰۰,۰۰۰۱۱,2۳8,7۵۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱9۰62229۳۰6۰۴۴۰8۱۱2۴۴۳عیسیایمان خسروی82 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

محمودرضا 8۳
ک، خیابان 22 بهمن، ۴7۴7۱۴۰۱/۰2/2۰2۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱,۴68,۵۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل76۱796۰789۳۴۴۰8۱۱۱/2۳۵8احمدعلیمعصومی ارا

میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۴7۴9۱۴۰۱/۰2/2۰67,2۰۰,۰۰۰۱۰,۰69,92۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۰۵2۰۳9۱۴97۴۴۰8۱۱۱/2۳۳۵ نجف علیمحمد ده نمکی8۴ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۴766۱۴۰۱/۰2/2۰7۵,۰۰۰,۰۰۰۱۱,2۳8,7۵۰تشخیص۱۳9۵مشاغل99۰۵۳2288۱6۵۴۴۰8۱۱2262عشقعلیابوالفضل عسگری8۵ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، 26۴2۱۴۰۱/۰۱/۳۱67,۵۰۰,۰۰۰۱۰,۱۱۴,88۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱۵9۳9۵978۱9۱۴۴۰8۱۱2۱8۰محمدعلیخالق علی کرمی86 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱7۴۳۱۴۰۱/۰۱/2۵۳7۵,۰۰۰,۰۰۰۵6,۱9۳,7۵۰تشخیص۱۳9۵مشاغل266۰۵۳29۰79۱۴۴۴۰8۱۱۱/2۱79سید نعمت الهسید محمد حسینی87 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۵9887۱۴۰۰/۱۱/۱7۵۳7,۰۰۰,۰۰۰82,292,6۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۰6۱۰۰۵822۳۴۴۰8۱۱۱69۳ مهدیفرهاد خلیلی88 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

کبراحسان حمزه لو89 ک، خیابان 22 بهمن، ۱8۵7۱۴۰۱/۰۱/2۵۳۰6,۰۰۰,۰۰۰۴۵,8۵۴,۱۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۴2۱9۰۵۳۴6۳۵۱۴8۴۴۰8۱۱۱/۱۳۴9علی ا ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، 2626۱۴۰۱/۰۱/۳۱۱68,۰۰۰,۰۰۰2۵,۱7۴,8۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱۱۰۴۰۵۳۳۰۰892۱۴۴۰8۱۱۱2۴۴مجتبیمحسن معطی9۰ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، 262۳۱۴۰۱/۰۱/۳۱۱68,۰۰۰,۰۰۰2۵,۱7۴,8۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱2۱۳۰62۱2۳۱7۵۴۴۴۰8۱۱۱۳۴6روح الهجواد شمسی9۱ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۱۵۴9۱۴۰۱/۰۳/۳۱۱۵7,۵۰۰,۰۰۰2۳,6۰۱,۳8۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱۳2۰۰۵۳۴۳22۵۳۰۴۴۰8۱۱۱۰6۱علی اصغرقدرت اله افشاری92 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

مجتبی کندی 9۳
ک، خیابان 22 بهمن، ۱86۱۱۴۰۱/۰۱/2۵۱6۵,۰۰۰,۰۰۰2۴,72۵,2۵۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱82۰۰۵۳2۳۵۰۳۵9۴۴۰8۱۱۱/8۵۰مصطفیداینی ارا

میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱87۳۱۴۰۱/۰۱/2۵28۳,۵۰۰,۰۰۰۴2,۴82,۴8۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۳7۵۰۰۰696۱97۵۱۴۴۰8۱۱7۳9حسنعلی ربی9۴ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۵98۱۴۱۴۰۰/۱۱/۱6۱۰۰,۴۴۰,۰۰۰۱۵,۰۵۰,9۳۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۵2۰9۴۴۱78۰۵2۰9۴۴۱78۴۴۰8۱۱۱/۵۴6علیمهدی نیک نام9۵ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، 9۱6۴۱۴۰۱/۰۳/۱868,۴۰۰,۰۰۰۱۰,2۴9,7۴۰تشخیص۱۳9۵مشاغل79۰۵۳۳6۱۱۴۱۵۴۴۰8۱۱۴9۴حسینعلیرضا عمرانی96 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

کبراصغر فیروزه97 ک، خیابان 22 بهمن، 9۱87۱۴۰۱/۰۳/۱897,۵۰۰,۰۰۰۱۴,6۱۰,۳8۰تشخیص۱۳9۵مشاغل67۱۰۵۳28۵677۵۴۴۰8۱۱۴۰۴ا ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱86۳۱۴۰۱/۰۱/2۵۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱7,۰82,9۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۳۰۵۰۵2۰۴۵۵8۴۳۴۴۰8۱۱۳۰۵مصطفیمحمد هاشمی پناه98 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۰۱68۱۴۰۱/۰۳/2۴8۴,۰۰۰,۰۰۰۱2,۵87,۴۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۳92۰۱۵886۵۳92۰۱۵886۵۴۴۰8۱۱۱7۴علی حسینمجتبی زند99 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

سید مجید ۱۰۰
ک، خیابان 22 بهمن، ۱977۱۴۰۱/۰۱/2769,۳۰۰,۰۰۰۱۰,۳8۴,6۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱۵67۰۵۳۳2۴۰۰۴2۴۴۰8۱۱۱۳2یحییمیراسداله هزاوه ارا

میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۳8۳۵۱۴۰۱/۰2/۱2۱26,۰۰۰,۰۰۰۱8,88۱,۱۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۵۵۴۰۵۳۳۳6۵۴۳۰۴۴۰8۱۱۱۳۱غالمعباسبهرام شمس۱۰۱ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۵

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۰6۰۴۱۴۰۱/۰۳/2679,۵۰۰,۰۰۰۱۱,9۱۳,۰8۰تشخیص۱۳9۵مشاغل2۵۵۴۴986۰۳9۰۴۴۰8۱2226حسنمجتبی فراهانی۱۰2 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۴

ک، خیابان 22 بهمن، 7772۱۴۰۱/۰۳/۰8۱86,۰۰۰,۰۰۰27,872,۱۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۴۵۱۰۵۳۱۰7۳۱6۵۴۴۰8۱2۳۰9علی اصغرمحمد راهزانی۱۰۳ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۴

ک، خیابان 22 بهمن، ۱767۱۴۰۱/۰۱/2۵78,۰۰۰,۰۰۰۱۱,688,۳۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱۳9۱۰۵۳۱76۴9۱۵۴۴۰8۱2۳۴۳رضافاطمه مومنی۱۰۴ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۴

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۰۵9۳۱۴۰۱/۰۳/26۱26,۰۰۰,۰۰۰۱8,88۱,۱۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱2۰622۰۰72۵۴۴۴۰8۱2۵۱۵لطیفعلی غالمی۱۰۵ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۴

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۱۵7۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱۱7۵,۵۰۰,۰۰۰26,298,68۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱۱8۵۵۳۳۰۰97۳۱۴۴۰8۱2۵6۳محمدرضاامیر حمصی۱۰6 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۴

ک، خیابان 22 بهمن، 2687۱۴۰۱/۰۱/۳۱82,8۰۰,۰۰۰۱2,۴۰7,۵8۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۴26۱7978۵۱7۱۴۴۰8۱2727رجبعلیآیت اله نظری۱۰7 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۴

ک، خیابان 22 بهمن، 266۰۱۴۰۱/۰۱/۳۱۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱7,۰82,9۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل8۰9۵۳۳۴8۵۳6۳۴۴۰8۱2777محمدعلیفاطمه آجرلو۱۰8 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۴

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۰82۱۱۴۰۱/۰۳/2867,2۰۰,۰۰۰۱۰,۰69,92۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۵9962۰2۰۰626۴۴۰8۱2۰۰۱/89۴علی اصغرحیدر حاجیان۱۰9 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۴

علیرضا دشتبانی ۱۱۰
ک، خیابان 22 بهمن، ۳892۱۴۰۱/۰2/۱27۱,2۵۰,۰۰۰۱۰,676,8۱۰تشخیص۱۳9۵مشاغل228۰۵۴87۴7228۰۵۴87۴7۴۴۰8۱2۱2۰7محسنخوب ارا

میدان دارایی، اتاق ۱۴

محمد ابراهیم ۱۱۱
ک، خیابان 22 بهمن، ۳8۵2۱۴۰۱/۰2/۱269,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۳۳9,6۵۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۳۳۴۰۵۳2778۴2۱۴۴۰8۱2۱2۱7احمدلطیفی راد ارا

میدان دارایی، اتاق ۱۴

قچه ۱۱2 ابوالفضل آ
ک، خیابان 22 بهمن، ۱8۵2۱۴۰۱/۰۱/2۵2۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱,۴68,۵۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل9۴۴۰8۱۱۰7۴۴۴۰8۱2۱226--کهریزی ارا

میدان دارایی، اتاق ۱۴

ک، خیابان 22 بهمن، ۴828۱۴۰۱/۰2/2۰۱۵6,۰۰۰,۰۰۰2۳,۳76,6۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل2۴۵۳۵۳۴89۱28۴۴۴۰8۱2۱29۴احمدمحمد کمالو۱۱۳ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۴

ک، خیابان 22 بهمن، 6۵76۱۴۰۱/۰2/۳۱۱68,۰۰۰,۰۰۰2۵,۱7۴,8۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل78۴۱72۱۳۱۱۴۱۴۴۰8۱2۱29۵غالمرضاعلیرضا عیسی وند۱۱۴ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۴

ک، خیابان 22 بهمن، ۱776۱۴۰۱/۰۱/2۵72,۰72,۰۰۰۱۰,799,99۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۵2۰۵۱۱9۰۵۰۵2۰۵۱۱9۰۵۴۴۰8۱2۱۳۴6رحمت الهر ضا صفری۱۱۵ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۴

ک، خیابان 22 بهمن، ۱76۳۱۴۰۱/۰۱/2۵۱98,۰۰۰,۰۰۰29,67۰,۳۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل978۳۰۵۳۴96۴7۴۵۴۴۰8۱2۱۳6۳حسنمهدی غالمی۱۱6 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۴

سید محمد حسین ۱۱7
ک، خیابان 22 بهمن، ۴8۱۰۱۴۰۱/۰2/2۰۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰۱۵,۵۰9,۴8۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۵2۰876679۰۵2۰876679۴۴۰8۱2۱۳7۳سید یحیینظام آبادی ارا

میدان دارایی، اتاق ۱۴

ک، خیابان 22 بهمن، 6۰۳۴۵۱۴۰۰/۱۱/2۰99,۰۰۰,۰۰۰۱۴,8۳۵,۱۵۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۳۵۱76۰۵۳۰۴۵۱۰8۵۴۴۰8۱2۱۳86خلیلمهدی محمودی۱۱8 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۴

ک، خیابان 22 بهمن، ۴822۱۴۰۱/۰2/2۰۱2۳,2۰۰,۰۰۰۱8,۴6۱,۵2۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱۰2۰۵۳۳۳298۵۱۴۴۰8۱2۰۰۱/۱۳97محمدولیمحمود یونسی۱۱9 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۴

کرم توکلی۱2۰ ک، خیابان 22 بهمن، 6۵7۰۱۴۰۱/۰2/۳۱82,۵۰۰,۰۰۰۱2,۳62,62۰تشخیص۱۳9۵مشاغل2۳۰۰۵۳۳۳۴۰62۴۴۴۰8۱2۱669احمدا ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۴

مصطفی برومند ۱2۱
ک، خیابان 22 بهمن، 8786۱۴۰۱/۰۳/۱62۴۴,8۰۰,۰۰۰۳6,68۳,28۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱68۰۵۳29۰۳7۳۰۴۴۰8۱2۱7۵۴محمدابراهیماصل ارا

میدان دارایی، اتاق ۱۴

ک، خیابان 22 بهمن، 87۱۴۱۴۰۱/۰۳/۱669,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۳۳9,6۵۰تشخیص۱۳9۵مشاغل7۵9۳97۵۱۱۵6۴۴۰8۱2۱867علیمردانفاضل علی قورچی۱22 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۴

ک، خیابان 22 بهمن، ۳8۴7۱۴۰۱/۰2/۱22۰8,8۰۰,۰۰۰۳۱,288,68۰تشخیص۱۳9۵مشاغل76۳۰۵۳۱296628۴۴۰8۱2۱9۱۴قاسممنصور عسگری۱2۳ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۴

ک، خیابان 22 بهمن، 88۴۱۱۴۰۱/۰۳/۱667,۵۰۰,۰۰۰۱۰,۱۱۴,88۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱۵۴۳۰۵۳2۳۱۰6۵9۴۴۰8۱22۰8۴نصرت الهابو الفضل عزیزی۱2۴ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۴

ک، خیابان 22 بهمن، 87۱6۱۴۰۱/۰۳/۱6۱۱2,۵۰۰,۰۰۰۱6,8۵8,۱2۰تشخیص۱۳9۵مشاغل9۴۴۰8۱۱۱8۰۴۴۰8۱227۰7--محمد غالمی۱2۵ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۴

ک، خیابان 22 بهمن، 882۵۱۴۰۱/۰۳/۱687,۳۰۰,۰۰۰۱۳,۰8۱,9۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۳۰۰۵۳۴2۳۱76۴۴۴۰8۱2297۱عزت الهاسماعیل رباط میلی۱26 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۴

ک، خیابان 22 بهمن، 8722۱۴۰۱/۰۳/۱6۱6۱,2۵۰,۰۰۰2۴,۱6۳,۳۱۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۴9۵۳۰۰۴8۴92۳۱۰۴۴۰8۱2۰۰۱/299۵خلیلسیامک کبیری۱27 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۴

ک، خیابان 22 بهمن، 872۳۱۴۰۱/۰۳/۱6۱6۱,2۵۰,۰۰۰2۴,۱6۳,۳۱۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱2۰622282۵9۱۴۴۰8۱2۰۰۱/299۵علی کوثرمهدی لشنی۱28 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۴

ک، خیابان 22 بهمن، 8698۱۴۰۱/۰۳/۱678,۰۰۰,۰۰۰۱۱,688,۳۰۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۵2۰۳6۰۰۴۴۰۵2۰۳6۰۰۴۴۴۴۰8۱2۳۰۱۰اسمعیلابراهیم فریدونی۱29 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۴

کبر غالمی۱۳۰ ک، خیابان 22 بهمن، ۱۱۱۳۴۱۴۰۱/۰۳/۳۰۱9۵,۰۰۰,۰۰۰29,22۰,7۵۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱۰6222۳9۵۳8۴۴۰8۱2۳۰۵۴غالمرضاعلی ا ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۴

ک، خیابان 22 بهمن، 77۴۴۱۴۰۱/۰۳/۰87۵,۰۰۰,۰۰۰۱۱,2۳8,7۵۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۳6۰6۱788898۴۴۴۴۰8۱2۳۰8۵علی عسگرمحسن غالمی۱۳۱ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۴

ک، خیابان 22 بهمن، ۱۰268۱۴۰۱/۰۳/2۵7۵,۰۰۰,۰۰۰۱۱,2۳8,7۵۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۱6۰۴۰۵۳2۵7۱۰۰2۴۴۰8۱2۳2۴۱علی اصغرسعید خرمی۱۳2 ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۴

ک، خیابان 22 بهمن، 6۵7۴۱۴۰۱/۰2/۳۱2۴7,۵۰۰,۰۰۰۳7,۰87,88۰تشخیص۱۳9۵مشاغل۵۴66۱792۰۴7۴8۴۴۰8۱2۳۳۱7یعقوبعلیابراهیم فردوسی پور۱۳۳ ارا
میدان دارایی، اتاق ۱۴

نام مودی حقیقی/ ردیف
نام پدرحقوقی

شماره 
شناسنامه/ 
شماره ثبت

 کد ملی/ شماره 
مودی

کد واحد 
مالیاتی

کالسه 
پرونده

منبع 
مالیات

سال 
تاریخ صدور شماره برگنوع برگعملکرد

نام مودی حقیقی/ ردیفمحل مراجعهمبلغ مالیاتماخذ مشمولبرگ
نام پدرحقوقی

شماره 
شناسنامه/ 
شماره ثبت

 کد ملی/ شماره 
مودی

کد واحد 
مالیاتی

کالسه 
پرونده

منبع 
مالیات

سال 
تاریخ صدور شماره برگنوع برگعملکرد

محل مراجعهمبلغ مالیاتماخذ مشمولبرگ

ک در اجرای مقررات ماده 2۰8 قانون مالیاتهای مستقیم گهی ابالغ اوراق مالیاتی شهرستان ارا آ
گردد چنانچه مودی نسبت به آن معترض می باشد می تواند ظرف 30 روز  در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله برگ/برگهای تشخیص مالیاتی با مشخصات زیر به مؤدی/مؤدیان ذیربط ابالغ می 

 تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
ً
کتبا ک مراجعه و با ارائه دالیل و اسناد و مدارک  از تاریخ ابالغ شخصا یا به وسیله وکیل تام االختیار خود به اداره امور مالیاتی شهرستان ارا

ادامه در شماره بعدی روزنامه
  افشین کاووسی معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی

مرکز ارتباط مردمی اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی با شماره تماس ۱۵26  آماده پاسخگویی به سؤاالت شما مودیان محترم می باشد  
گهی ۱۳76۳۴۵ شناسه ا
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دشت راق؛ سرزمین هزارچشمه 

شهر یاسوج مرکز اســتان کهگیلویه و بویراحمد به 
شــمار می رود، که به عنوان یکی از پر جاذبه ترین 
و معروف ترین شهر های ایران شناخته شده است. 
یاسوج ساالنه مورد بازدید تعداد زیادی از توریست 
ها و گردشگران داخلی و خارجی قرار می گیرد. آب 
و هوای شهر یاســوج به دلیل قرار گرفتن در جنوب 
غرب ایران معتدل و متمایل به سرد است؛ به همین 
دلیل میزان بارش برف و باران در طی سال بسیار زیاد 
و طوالنی است.همچنین یاسوج به دلیل بارش باران 
فراوان، تبدیل به یک شهر خوش آب و هوا و سرسبز 
شده و جالب است بدانید که نام پیشین شهر یاسوج 
تل خســرو بوده اســت؛ که این نام گذاری به زمان 
کیخســرو باز می گردد. زبان بومی که مردم یاسوج 
با آن صحبت مــی کنند؛ لری بویراحمدی اســت. 
همان طور که قبال گفتیم شــهر یاسوج جاذبه های 
گردشگری بی نظیری دارد، که نباید از دیدن آن ها 
غافل شوید. یکی از زیبا ترین و رویایی ترین ناحیه 
یاسوج دشت راق است. این دشت در ۸۵ کیلومتری 
دهدشت بین دو کوه به نام باریک و قوچی با ۲۵۰۰ 

متر ارتفاع و بلندی از سطح دریا قرار گرفته است.

تاریخچه
دشت راق از گذشــته محل زندگی خاندان سادات 
امام زاده علی بوده، که هر سال در فصل اردیبهشت 
مشغول برداشت جاشــیر، که یک گیاه مقوی برای 
دام ها است، در این منطقه می شوند. درو، کوبیدن 
و حمل این گیاه بسیار سخت است؛ که توسط جاده 
پر پیچ و خم به همراه قاطر ســختی آن را چند برابر 
می کند. عالوه بر این طایفه دیگری به نام سادات میر 
ساالر به دلیل نوشتن یک قرار داد با طایفه سادات امام 
زاده علی هر سال به همراه ییالق و دام های خود به 
دشت راق کوچ می کنند. در این دشت تا اکنون اقدام 
به هیچ گونه ساخت و سازی نشده و در حالت طبیعی 
و دست نخورده خود باقی مانده است، تا آسیبی به 
گونه های گیاهی این منطقه وارد نشــود. به همین 
دلیل هیچ جاده و ماشینی دسترسی به دشت راق را 
نخواهند داشت. از زیبایی های دیدنی دشت راق در 
فصل اردیبهشت و خرداد مشهور است؛ که پوشش 
گیاهی متراکم و سرسبز تمام سطح دشت را با گیاه 
جاشــیر پر می کند. این گیاه یکی از خوراکی های 
مغذی زمستانی برای دام ها است؛ که بیشتر دامداران 
از آن استفاده می کنند و برای تهیه آن به این دشت 
می آیند. پوشــش گیاهی پر تنوع این دشت شامل 
چویل، الله واژگون، چوک، خرکول، جاشیر، قارچ، 
بیلهر، گینه شالل، شهن، بیشک، ارزن و … هستند.

معرفی بخش های مختلف
دشــت پهناور راق در شهر یاســوج با طبیعت بکر 
خود تبدیل به یک لوکیشن زیبا برای عکاسی شده 
است. هوای تمیز و درختان سرسبز و منطقه آرام و 
لذت بخش آن مناســب برای گذراندن تعطیالت و 
استراحت است. دشت راق از سمت غرب به رودخانه 
سادات و کوه ساورز، از شمال به دمه و میان تنگان، 
از جنوب به دیلگان و از ســمت شرق به چنار ها می 
پیوندد. همچنین وجود چشمه های خنک آب مانند 
چشمه چرنگی، چشمه سیب، چشــمه وهل و… 
از دیگر جاذبه های بی نظیر دشــت راق است. این 
چشمه ها در پایین ســطح دشت به یکدیگر متصل 
می شوند و آبشار تنگ مو یا ســر توفال را ایجاد می 
کنند. آبشار تنگ مو یکی از باشکوه ترین آبشار های 
استان کهگیلویه و بویراحمد است؛ که با وجود این 
همه زیبایی کمتر کسی با آن آشنایی دارد و از وجود 
آن باخبر است. آبشار تنگ مو میان ساکنان دهدشت 
به سر توفال معروف است. این آبشار از نوع صخره ای  
است که در تنگه سرسبز تنگ مو واقع شده است. این 
آبشار در جنوب روستای قریه آخوند و شرق ناحیه 
دلی مو قرار گرفته است؛ برای دیدن از این آبشار باید 
حدود دو کیلومتر در دشت راق و تنگ مو پیاده روی 
کرد. آبشار تنگ مو در هنگام پایین آمدن از صخره ها 
در فاصله ۱۰ متری به چند سنگ برخورد می کند و 
به حوضچه پایین کوه میریزد. همان طور که گفتیم 
پوشش گیاهی متنوعی در این دشت موجود است؛ 
که از آن گیاهان به عنــوان خاصیت دارویی و برای 

معطر کردن استفاده می شوند.

شرایط بازدید
برای بازدید از دشــت راق نیازمند رعایت شــرایط 
خاصی نیستید و می توانید به صورت رایگان در هر 
فصل و ماه از ســال به مدت هر چند ساعت که می 
خواهید از آن دیدن کنید. همچنین یکی از سایت 
های مورد اعتماد ارائه دهنده بلیط ، مســتر بلیط 
اســت؛ که اگر قصد بازدید از این مکان را دارید می 
توانید بیش از ســفر خود بلیط مقصد خود را رزرو 

خریداری کنید.

گردشگری

هر روز یکی لباس نو پوشد!
  به  قلم وحید حاج سعیدی

این روزها که همه نهاد های فرهنگی در حال 
گل و گشاد کردن کوچه فرهنگ یا همه توسعه 
کارکرد فرهنگ در زمینه های مختلف هستند، 
اوضاع پوشاک چندان مساعد نیست و پوشش 
مدیریت این سوق الثالثاء) سه شنبه بازار( به 
تنش زار می زند! در واقع کارکرد پوشــاک در 
ســال های اخیر دچار یک تحول و دگردیسی 
اساســی شــده اســت و صرفاً از پوشاک برای 
پوشش بدن یا رهایی از گزند سرما و … استفاده 
نمی شود و خلق اهلل گاهی اوقات لباس هایی 
به تن می کنند که اگر در جریان نباشید فکر 
مــی کنیــد در کارخانه تولید آن بمب گذاری 
شــده اســت و این دوستان به منظور کمک به 
کارخانــه لبــاس های پــاره و پوره آن را به تن 
کرده اند! کار جوری از خرک رها شــده اســت 
که به قول عباس فرات رســیده کار به جایی 

که چه عرض کنم!
الکردار مثل مشک پاره ای شده که هر طرف 
آن را که می گیریم از طرف دیگر در می رود! 
یک روز ســاپورت مد می شــود و خرد و کالن، 
کلهم اجمعین ســاپورت پوش به خیابان می 
آیند تا جایی که مجلســیان پیشنهاد مصادیق 
مجرمانه را علیه سلسله  ساپورتیان  مطرح می 
سازند! جلوی ساپورت پوشی گرفته می شود، 
مانتوی شیشه ای پدیدار می شود آن هم بدون 
توجه به فرمایشــات شیخ اجل سعدی که می 
فرمود:  تُنک مپوش که اندام های ســیمینت 
… درون جامه پدیدست چون گالب از جام!  و 
باقی ماجرا … جلوی مانتوی شیشه ای گرفته 
می شود مانتوی جلو باز مد می شود که باز هم 
بانوان مجبورند جلوی آن را با دست نگه دارند! 
جلوی واردات پارچه قاچاق گرفته می شــود، 
خــود لباس قاچاق می شــود. با قاچاق لباس 
مبارزه می شود، طرح های چپکی و چپ اندر 
قیچی مد می شــود و برخی از جماعت نسوان 
البســه ای بــه تن می کنند کــه به اندازه یک 
بیلبورد روی آنها کلمات و جمالت انگلیســی 
نوشته شده است و برای ترجمه متون فوق باید 
یک فرهنگ لغت همراه داشت. دردمندانه اکثر 
کسانی هم که از این البسه به تن می کنند از 
معانی این عبارات خبر ندارند و چه بســا اگر 
کمی سواد التین داشتند از آنها برای گردگیری 

هم استفاده نمی کردند!
این البال فقط ســر لباس های ســنتی و بومی 
اقوام ایرانی بدون کاله مانده است که هیچکس 
طرفدار آنها نیست و فقط باید آنها را موزه های 
تاریخی مردم شناسی و موزه های ایران باستان  
ببینیم. البته پا روی حق نگذاریم در مراســم 
افتتاحیه و کلنگ زنی ادارات و اختتامیه جشن 
گندم، خرما، انگور، انجیر، توت فرنگی و … این 
لباس ها بر تن خردســاالن برای حمل سینی 
قیچی و روبان دیده می شــود.  علی ای حال 
بــه منظور ایجــاد رغبت عمومی در جامعه به 
اســتفاده از لباس های ســنتی، بر اساس رسم 
معهود و شیوه مالوف چند پیشنهاد فلک فرسا 
و مدبرانه در این خصوص ارائه می شــود علی 

برکت اهلل:
الف( رابطه الغری با لباس های سنتی: امروزه 
هر شرکتی که محصوالتش روی دستش باد می 
کند بالفاصله با گره زدن خواص محصوالتش 
به علم پزشــکی و تبلیغات گســترده در رسانه 
ملی، آنها را در کسری از روز به فروش می رساند 
و خلق اهلل انبار هایش را نیز به توبره می کشند. 
مثل شامپوی ضد طاسی ، کرم حلزون با خواص 
سوفســطایی، ســردوش جادویی و … در این 
خصوص هم می توان با همکاری رسانه ملی و 
دعوت از یک کارشناس نما، اعالم کرد پوشیدن 
لباس های سنتی به دلیل استفاده از ترکیبات 
گیاهی در الغری افراد موثر اســت! اگر جلوی 
فروشــگاه های این قبیل البسه سنتی حماسه 
ای جدید خلق نشد، گردن شکسته حقیر…

ب( جوایز بانکی:  پیشــنهاد می شود بانکها در 
کنار جوایز عجیب و غریب نظیر یک کامیون پر 
از پول ، یک گاو صندوق پر از طال، صندوقچه 
اســکناس، چند کیلومتر اســکناس  و …  یک 
صنــدوق لباس ســنتی  هم به برندگان هدیه 
کننــد. با این رویکرد عالوه بر انجام رســالت 
فرهنگــی ، زمینــه برای معرفــی هرچه بهتر 
فرهنگ بومی و ســنتی کشــور نیز فراهم می 

شود.
پ( تخفیف ویژه:  این روزها ارائه تخفیف ویژه 
در جلب مشتری تاثیر چشمگیری دارد. توصیه 
می شود تاالر ها، هتل ها، متل ها، مسافرخانه 
ها، مراکز گردشگری، شرکت های هواپیمایی 
و … به مشــتریانی که دارای پوشــش سنتی و 
بومی هستند یک تخفیف اساسی و تپل بدهند. 
یــا قیمت لباس هــا را روی آن دوال پهنا درج 
کنند بعد هوار بکشند تخفیف ها به همسایگی 

شما رسیدند!
ت( تشــکیل کمپین: در خاتمه نیز  تشــکیل 
کمپین  یا همان   پویش  که از کم هزینه ترین 
و کاربردی ترین راهکار های دولتی و خصوصی 
در حل مناقشــات مختلف است، پیشنهاد می 
شــود. فقط خواهشاً این کمپین مثل  کمپین 
نخریدن خودروی داخلی   نشود که بعد از چند 
مــاه صف خرید خودرو از صف ســبد کاال هم 
شلوغ تر شده بود! خیر از جوانی تان ببینید…

کاهش می دهد کسن آنفلوانزا ریسک سکته مغزی را  وا
 محققــان در اســپانیا دریافتند کــه در بین نزدیک به 
۸۶۰۰۰ بزرگســال میانسال و مسن، کسانی که ساالنه 
واکسن آنفلوانزا تزریق کرده بودند، کمتر احتمال داشت 
که در طی ســال آینده دچار ســکته مغزی ایسکمیک 
شوند.سکته های ایسکمیک، که بیشتر سکته ها را شامل 
می شــوند، در اثر لخته خون ایجاد می شــود که باعث 
کاهش جریان خون به مغز می شــود.نتایج نشــان داد 
به طور متوســط، افراد واکســینه شده ۱۲ درصد کمتر 
احتمال دارد که در مقایســه با همتایان واکسینه نشده 
خود دچار سکته مغزی شوند.دکتر  فرانسیسکو خوزه دی 

آباجو ، سرپرســت تیم تحقیق از دانشگاه آلکاال مادرید، 
می گویــد:  تعــداد زیادی از مردم در سراســر جهان هر 
ســال دچار ســکته مغزی می شــوند و تعداد زیادی از 
آنها می توانند واکســن آنفلوانــزا دریافت کنند. وی در 
ادامــه می افزاید:  بنابراین حتی یک اثر محافظ نســبی 
ناشی از واکسیناسیون می تواند از تعداد قابل توجهی از 

سکته های مغزی پیشگیری کند. 
از اینــرو این فرضیه مطرح اســت کــه آنفلوانزا به طور 

مستقیم خطر سکته مغزی را کاهش می دهد.
آباجو می گوید:  مشخص شده است که عفونت آنفلوانزا 

می تواند به طور موقت خطر سکته مغزی در افراد آسیب 
پذیر را افزایش دهد. بنابراین از نظر تئوری، واکسنی که 
بــه جلوگیــری از آنفلوانزا کمک می کند، به نوبه خود، از 

برخی سکته ها نیز پیشگیری می کند. 
ایــن احتمــال هم وجود دارد که این واکســن التهاب را 
کاهش دهد یا اثرات مفید دیگر بر روی رگ های خونی 
داشــته باشــد. اما تحقیقات بیشتری برای پاسخ به این 
سواالت الزم است.این مطالعه نشان داد که خطر سکته 
مغزی پس از واکســینه شــدن افراد به سرعت، طی دو 

هفته تا یک ماه، کاهش یافت.

دریچه علم

 قابلیت جدیدی 
گرام اضافه می شود به اینستا

 )Repost( قابلیت پست کردن پست کاربران دیگر
به صورت آزمایشی برای تعدادی از کاربران منتخب، 

در اینستاگرام ایجاد خواهد شد.
 سخنگوی ِمتا ،شرکت مادر اینستاگرام در ایمیلی به 
وب سایت تِک کرانچ اعالم کرد: ما در حال بررسی 

امکان اشتراک گذاری مجدد پست ها در قسمت فید 
هستیم و قصد داریم این قابلیت را به زودی با شمار 

محدودی از کاربران آزمایش کنیم.
این قابلیت جدید برای نخستین بار توسط  مت ناوارا  
شناسایی شد که اسکرین شاتی منتشر کرد که تب 
Repost را نشان می داد. این تب، احتماال محل همه 
پســت هایی خواهد بود که کاربران در حساب های 
کاربری خود مجددا به اشتراک گذاشته اند. بر اساس 

این اسکرین شات، تب Repost در پروفایل کاربران 
در کنار تب پست ها، ریلز ها و تصاویر تگ شده، قرار 
خواهد گرفت. در حال حاضر، راه مســتقیمی برای 
پست کردن پست کاربران دیگر در اینستاگرام وجود 
ندارد و کاربران برای این منظور، از اپلیکیشن های 
دیگر استفاده می کنند؛ بنابراین افزوده شدن قابلیت 
Repost، آن ها را از نیاز به استفاده از اپلیکیشن های 
دیگر راحت می کند. در حال حاضر کاربران می توانند 

پست دیگران را در استوری به اشتراک بگذارند، اما 
با قابلیت جدید، پســت آن ها را در فید خودشان به 
اشتراک می گذارند. اینستاگرام می داند بسیاری از 
کاربــران از قابلیت اســتوری و همچنین دایرکت، 
برای اشتراک گذاری پست ها با دوستانشان استفاده 
می کنند و اکنون به دنبال آن اســت که به کاربران 
راه بهتری را برای اشــتراک گذاری پســت هایی که 

دوست دارند، فراهم کند.

فناوری 

عکس روز 

 دریاچه ارومیه/ منبع:  ایرنا

حسن اسدی:

 تلویزیون باید به خواست مخاطبانش احترام بگذارد
 بازیگر سریال  گاندو ۲  گفت: رسانه ای مانند تلویزیون 
که مخاطبانی ملــی دارد باید به خواســت آنان احترام 

بگذارد؛ حساب تلویزیون از سینما جداست.
حسن اسدی در پاسخ به این پرسش که چرا سریال های 
تلویزیونی )بر اساس اعالم رسمی سازمان صدا و سیما( 
با پایین ترین اقبال از ســوی مخاطبان مواجه هستند، 
بیان کرد: تصورم بر این است که محتوای سریال هایی 
که در تلویزیون ساخته می شوند بسیار عالی است یعنی 
تولیداتی بــا مضامین و پیام های اخالقی بســیار خوب 
تولید می شوند اما گاهی فراموش می کنیم که پیام خوب 
باید در قالب خاص ارائه شود و عالئق و سالیق مخاطب 

در آن متجلی باشد.
وی تاکید کرد: البته در جریان هســتم که سالهاســت 
تلویزیون در صدد مخاطب شناســی، رده بندی سنی و 
کارهایی از این دست بوده اما در واقع اساسی ترین مطلب 
این اســت که اگر ما بهترین پیام هــا را در قالبی خوب 
و مطابق با ســالیق مخاطبانمان بیان نکنیم اثرگذاری 

محکم و متقنی به دست نخواهیم آورد.  
بازیگر فیلم سینمایی هویت )ابراهیم حاتمی کیا ۱۳۶۴( 
در توضیح نیاز تلویزیــون به توجه به طیف گســترده 
مخاطبان، اظهار داشت: تنوع مخاطبان به لحاظ تفکرات 
متنوعی که دارند، بســیار گسترده اســت و این یکی از 
موضوعاتی اســت که تلویزیون باید بــه آن توجه کند. 

همچنان که تلویزیون در گذشته کارهای خوب زیادی 
داشــته که اصول آن به درستی رعایت شــده و بر این 
اساس تولید آنها ادامه پیدا کرده یا در قالبی دیگر ساخته 

شده اند.
اسدی یادآور شد: به رغم این همه شاعری که وجود دارد 
چرا تنها معدود شاعرانی داریم که می گوییم شعرشان 
برای همه زمان هاست؟ چرا مثال شعر حافظ برای همه 
زمان ها به درد می خورد و در طی قرن ها همواره در کنار 
قرآن یک جلد حافظ بوده است یا دیوان های سعدی و 

موالنا.
وی افزود: دلیلش این است که این شاعران ضمن این که 
حرف های خوب زده اند شیوه هایی که برای بیان انتخاب 
کرده اند )ذاتی آنان بوده است یا هرچه که بوده( بسیار 

دلنشین هستند.
بازیگر سریال تلویزیونی خط قرمز )قاسم جعفری ۱۳۸۰( 
با اشاره به روزهای درخشــان صدا و سیما در تولید آثار 
نمایشــی عنوان کرد: در برهه هایی اگر تلویزیون قالب 
بیانی خود را درســت انتخاب کــرده، مخاطبانش هم 

افزایش یافته است.
این هنرپیشه ادامه داد: مثال سریال هایی را داشتیم که 
برای ۲۰ یا ۲۵ سال پیش هست و هنوز وقتی پخش می 
شود. مخاطبان تماشایشان می کنند. در حقیقت سریال 
خوب باید همین باشد یعنی تولیدی که  مخاطب دوباره 
هم دلش بخواهد آن را ببیند نه این که تا شروع و پخش 

شد حوصله اش سر برود و کانال را عوض کند.
وی افزود: رسانه ای مانند تلویزیون که مخاطبانی ملی 
دارد باید به خواست آنان احترام بگذارد؛ حساب تلویزیون 
از سینما جداست. مخاطب سینما بلیت می گیرد از وقت 
و پولش می گذرد و برای تماشای یک اثر مشخص دست 
به انتخاب می زند اما تلویزیون به راحتی برای همه قشر 

و سنین در دسترس است.
بازیگر ســریال تلویزیونی گاندو۲ )جواد افشار ۱۴۰۰( 
در توضیح مشغولیت این روزهای خود گفت: این روزها 
مشغول بازی در سریالی به اسم کمند در کاشان هستم؛ 

سریالی که موضوعش مباحث مبتالبه اجتماعی است.
این بازیگر که پیشینه سینمایی قدیمی تری در مقایسه 
با تلویزیون دارد در پاسخ به این پرسش که چرا سالهاست 
در سینما به نقش آفرینی نپرداخته، گفت: این را باید از 
فیلمسازان پرسید؛ ســینما چون به گیشه بستگی دارد 
اقبال نسبت به هنرپیشگانی دارد که فروش را به همراه 

داشته باشند و مردم به خاطر آنان به سینما بروند.

چهره ها 

طنز


