
رئیس مجلس شورای اسالمی:

 مجلس موضوع
»مهسا امینی« را  تا اصالح 
ساختارها رسیدگی می کند 

     رئیــس مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
کثر  کمیســیون امــور داخلــی مجلــس بــا حدا
دقت و موشکافی کامل تمامی زوایای پرونده 
درگذشت مهسا امینی را در سریع ترین زمان 
ممکــن بــه اطــاع نماینــدگان و مردم شــریف 

ایران برساند...

رئیس جمهور:

سازمان ملل نباید سازمان 
دولت های قدرتمند باشد

     رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه ســازمان 
ملــل متحــد باید ســازمان ملل باشــد و نه 
کیــد کــرد: مــا با  ســازمان دول قدرتمنــد، تا
یک ســری از مشــکات و مســائل جهانی 
مواجه هستیم که در این گونه نشست ها 
می توان نسبت به آن بحث کرد و به دنبال 

راهکار بود...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 22  

گفتگوهای ایران و عربستان به کجا رسید؟

 سایه بالتکلیفی 
بر سر تهران و ریاض

کراتــی کــه به نظر می رســید در مســیر     گفتگــوی بیــن تهــران و ریــاض بــه ایســتگاه ششــم نرســید. مذا
پیشرفت جلو می رود مدت هاست متوقف شده و حتی لحن آرام تر مقامات عربستان و ایران، نسبت 
به یکدیگر هم باعث نشد تا بغداد بار دیگر میزبان گفتگوها باشد. در این مدت عراق شاهد ناارامی 

  || صفحه  صفحه 22  های بسیاری بود که بسیاری توقف گفتگوها را گردن این وضعیت می انداختند...

ویترین   پیشنهادی

انرژیاقتصاد
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جامعه

تاثیر سفر رئیس جمهور به نیویورک بر بازارهای مالی 

سفری که دالر را به عقب راند
رئیس دفتر مرکز مطالعات بین المللی انرژی وین اظهار کرد:

چشم طمع دنیا به گاز خزر 

 تحلیل  »روزگار « از خطر کمبود پزشک 
در برخی رشته ها و حرکت به سمت پزشکِی لوکس

پزشک نداریم 

صفحه 3 

گار «  از شبکه فروشی برخی از شرکت های پخش دارو گزارش » روز

گران مجازی  گران مجازی  سودا  سودا
روی خط سالمتروی خط سالمت

 توییت جنجالی ایالن ماسک 
درباره اینترنت ماهواره ای در ایران

ایالن ماسک در توییتر مدعی شده است که برای ارائه اینترنت 
ماهواره ای در ایران برای دریافت مجوز معافیت از تحریم های 
آمریکا خواهد رفت. چند روز پیش خبری در رسانه ها منتشر 
شد که ایالن ماسک با اعتماد به نفس از ارائه اینترنت در قطب 
جنوب صحبت کرده بود. حاال توییت ایالن ماسک در واکنش 
به کاربران ایرانی توییتر خبرســاز شــده است. او نوشته است: 
»استارلینک برای معاف شدن از تحریم های آمریکا علیه ایران 
اقدام خواهد کرد.« ماجرای اینترنت ماهواره ای استارلینک این 
روزها در صدر اخبار فناوری است و هر روز جنبه ای تازه از آن 
در معرض توجه قرار می گیرد. در جریان جنگ اوکراین برای 
نخســتین بار به شــکل جدی امکان استفاده از این تکنولوژی 
در معرض آزمایش قرار گرفت و واکنش روسیه نشان می دهد 
که از این آزمایش ســربلند بیرون آمده اســت. دیپلمات های 
روسیه در سازمان ملل به شکل غیرمستقیم حتی صحبت از 
منهدم کردن ماهواره های ایالن ماسک کردند.  ایالن ماسک 
تا پیش از این درباره احتمال ارائه خدمات اینترنت ماهواره ای 
استارلینک در ایران سکوت کرده بود و عمال این احتمال نزدیک 
به صفر دیده می شد. اما در توییت جدید صحبت از امکان ارائه 
اینترنت ماهواره ای استارلینک در صورت اجازه دولت آمریکا 

به میان آمده است.

موضع گیری قاطع مجلس در مورد آشوب هااخبار كوتاه

از جاده انصاف خارج نشوید
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جلسه علنی 
نســبت به آشــوب های روزهای گذشته و تعرض به 

قرآن در تذکراتی موضع گیری قاطع کردند.
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جلسه علنی 
روز سه شنبه مجلس در برابر آشوب های روز گذشته 
موضع گیری قاطع کرده و خواســتار جدا شدن صف 

معترضین از ضد انقالب شدند.
 قالیباف: دشمن دنبال موج سواری 

و ایجاد آشوب است
در ابتدای جلســه علنــی محمدباقر قالیباف رییس 
مجلس شــورای اسالمی در خصوص آشوب های روز 
گذشته به بهانه فوت مرحوم مهسا امینی گفت: دشمن 
همانند رویه همیشگی خود بدنبال موج سواری از هر 
اتفاقی است و التهاب آفرینی و ایجاد آشوب در کشور 
را در دســتور کار خود قرار داده اســت، تصریح کرد: 
متاســفانه عده ای در داخل نیز خواسته یا ناخواسته 

در جهت خواست دشمن  حرکت می کنند. 
وی افــزود: امــا مردم عزیز ما هوش سیاســی خود را 
نشــان داده اند و فرق بین دلســوزی و منفعت طلبی 
را می فهمند و با منافقانی که زمانی، خودشان چند 
هزار نفر از مردم  عادی را شــهید کردند و حاال داعیه 
دار درگذشــت یک نفر شــده اند، همراهی نکرده و با 

اشک  تمساح  رسانه وابسته به حکومت کودک کش 
سعودی، گریه نمی کنند.

غ و افترا علیه نظام  : از تهمت، درو تقی پور
مقدس و سربازان امنیت ملی پرهیز کنید

در ادامه رضا تقی پور نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی ضمن تسلیت به خانواده مهسا امینی 
گفت: عده ای که ادعای روشنفکری دارند، همگام و 
همراه با منافقین، سلطنت طلبان و مزدوران کودک 
کش صهیونیست و آل سعود در جنگ تمام عیار رسانه 
ای علیه نظام مقدس جمهوری اســالمی صف آرایی 
کردند و ســناریوهای تکراری کشــته سازی و ایجاد 
آشوب های ساختارشکنانه و اقدامات ضدامنیت ملی 
را همراه با کموله خون آشــام و منافقان تروریســت 

دنبال می کنند.
وی افزود: به آنها هشدار می دهیم که از خشم و طوفان 
و عزم ملت بترسید که دامانتان را خواهد گرفت و از 
تهمت، دروغ و افترا علیه این نظام مقدس و سربازان 
امنیت ملی پرهیز کنید که این شرط انصاف نیست.

فرهنگی: مجلس باید اهانت هایی که به 
حجاب صورت گرفته را دنبال کند

در ادامه محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز 
در مجلس شورای اسالمی  طی تذکر شفاهی اظهار 
داشت: حادثه تلخی که در جریان یک احضار رخ داد 
همه مردم ما را در سطح کشور آزرده خاطر کرد و چه 
قصور رخ داده باشــد و چه رخ نداده باشــد این حادثه 

بسیار تلخ بود.
وی بیان کرد: البته همه آحاد جامعه ســعی کردند 
اظهــار ناراحتی خود را به این حادثه نشــان دهند و 
مقامات کشور هم بر پیگیری این موضوع تاکید کردند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کــرد: متأســفانه می بینیم در حاشــیه این موضوع 
اهانت هایی به حجاب و مقامات رسمی کشور شد که 
مجلس باید در مقابله با این اتفاق قدم محکمی بردارد.
محمد بیگی: مردم از همراهی با فتنه گران 

خودداری کنند
عالوه بر این فاطمه محمدبیگی عضو فراکسین زنان 

مجلس در تذکری بیان کرد: در گذشت خانم مهسا 
امینی را به خانواده وی تسلیت گفته و قول پیگیری  
ابعاد این موضوع را توسط مجلس به خانواده و جامعه 
وی می دهم. وی در ادامه اظهار کرد: از مردم نیز انتظار 
می رود حفظ آرامش و بصیرت را مدنظر قرار داده و از 

همراهی با فتنه گران خودداری کنند.
روح االمینی: مردم معترض مسیر خود را از 

 ضد انقالب جدا کنند
ج نشوید از جاده انصاف خار

در ادامه  عبدالحسین روح االمینی نجف آبادی نماینده 
مردم تهران در تذکر شــفاهی خود گفت: در آســتانه 
عضویت ایران در اجالس شانگهای و نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل عده ای قصد دارند از فضای پیش 
آمده برای خانم مهســا امینی که باید به خانواده وی 

تسلیت گفت، سوء استفاده کنند.
نماینده مردم تهران، شــمیرانات، ری، اسالمشــهر و 
پردیس در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: به عنوان 
یک پدر داغدار که خانم امینی را مانند دختر و فرزند 
خــود می دانم، نصیحت می کنم و تذکر می دهم که 
افرادی که مسائل را پیگیری می کنند از جاده انصاف 
خارج نشــوند و جمهوری اسالمی همیشه مظلوم را 

مظلوم تر نکنند.

یادداشتویترین  پیشنهاد

 گالیه مردم از برخورد قهری
 با مسئله حجاب

  مهدی عرب صادق
معاون سیاسی حزب موتلفه اسالمی

بــه خانواده خانم مهســا امینی 
صمیمانه تســلیت می گوییم و از 
این اتفاق برای یک هموطنمان و 

یک انسان عمیقا متأثر هستیم.
حســاب مردم از مغرضین، منافقین و معاندین که همواره 
از ســوار بر مشــکالت و دغدغه های مردم برای رسیدن به 
اغراض سیاسی بوده اند جداست لکن باید در این سنگر مهم 
ضمن همراهی با مردم در جامعه با سالح جهاد تبیین در کنار 
مردم بود و با دشمن نرم جامعه که افکار و عقاید اسالمی آن 

ها را نشانه رفته است به جنگ خصم رفت.
امروز فرصت طلبان اســم رمز مهســا امینی را برای فساد و 
آشوب می خواهند و برای این جماعت بی دین و بی انصاف، 
فوت این هموطن ارزش بیشــتری از زنده بودن و نجات از 
مرگ دارد، چرا که آنها را به سرمنزل اهداف و اغراض سیاسی 

خصمانه شان می رساند.
این ها بازی رســانه ای نامبارک و شــومی را علیه اعتقادات 
ملت و آنهم هدفمند در روز اربعین شروع کردند و رسانه های 
فارسی بلد غربی در داخل و خارج از مرزها تالش نمودند، تا 
راهپیمایی میلیونی و با شکوه جهان اسالم را در روز اربعین به 
حاشیه ببزند چرا که می دانند پرچم مشکی اربعین با چادر 
مشکی حجاب و عفاف و جایگاه کرامت زن برافراشته است.

امروز مقصر اصلی فوت غم انگیز خانم مهسا امینی، نفوذی 
هایی هســتند که با اهداف سیاسی و خصمانه براندازی بر 
اسالم زدایی از فرهنگ مردم ایران می کوشند و رسانه هایی 
است که با زر و تزویر در اختیار گرفته اند تا از حواشی حوادث 

غم انگیز مردم را فرصت برای خود خلق کنند.
از مســئولین فرهنگی و امنیتی کشور می خواهیم پرونده 
خانم مهسا امینی را با جدیت پیگیری کنند و با شفافیت 
همه حقایق را به مردم بگویند و نه تنها برخورد شــدید با 
مقصــران احتمالی این حادثه دلخراش، بلکه با جدیت در 
رفع دغدغه های مردم در موضوع گشــت ارشــاد بکوشند، 
اشتباهات در این زمینه مسئله ناموس است و نباید مردم 

را در مقابل مردم قرار دهیم.
مردم از برخورد قهری با مسئله حجاب گالیه دارند، مردم را 
به بی حجاب و با حجاب تقسیم نکنیم، مردم جدیت گشت 
ارشاد را در برخورد با فساد و در همه ابعاد از مالی و سیاسی 
ضروری میدانند و برخی معتقدند مبارزه با فســاد و گرانی 
به حاشیه رفته است.افکار عمومی از تعارض ها و تناقض ها 

و تسامح ها گالیه دارند.
در مسئله اعتقادات، نهادهای فرهنگی متناسب به جنگ 
ترکیبی و نرم دشــمن هوشــیار و بهنگام نبوده اند و عرف 
پیشتر از اعتقاد است و این شده که مردم احساس می کنند 
حاکمیت به حریم شخصی آن ها وارد شده است ونباید قبل 
از تبیین کلیت هنجارهای اجتماعی و اسالمی بر آن ها سخت 

گرفته شود و با برخوردهای قهری آن ها را از خود برانیم.
اصل در نظام اسالمی و قانون اساسی مردم هستند و حتما 
چارچوب والیت پذیری راستین موقعی تحقق می یابد که 
مردم را به کمال برسند و این در سایه انتخاب و آگاهی دهی 
در انتخاب است، گرچه گشت ارشاد قانونی است ولی مردم 

را به کمال نمی رساند.
قرار اســت انســان جانشین خدا بر روی زمین و خلیفه اهلل 
باشد و او باید با حق انتخاب به این مقام برسد، برخورد قهری 
سعادت او را تضمین نمی کند و اتفاقا ای بسا او را از راهی 
که خالق هســتی در پیش پایش قرار داده دور کند. امروز 
دشمنان اسالم در پی القای این گزاره هستند که خشونت 
در اسالم مهسا امینی و مهسا امینی ها را کشته و می کشد، 
این حیله را در کنار مشــکالت معیشــتی مردم برگ برنده 
خود می داند، چرا باید ما خودرمان زمینه بروز این القائات 
نادرست باشیم و چرا زمین بازی را در اختیار آنها قرار دهیم.

مغرضین، منافقین و سلطنت طلب ها، با تمام قوای رسانه ای 
و سیاسی شان در پی این هستند از حجاب و گشت ارشاد به 
اصل نظام اسالمی برسند و افرادی از جریان های سیاسی 
داخل هم هستند که نقاط درد مردم را که اتفاقا خود آفریده 
اند را مصادره به مطلوب بنمایند پس هوشمندانه عمل شود 
و این هزینه سازی ها را برای نظام و اسالم که قرار است دین 
رأفت و مهربانی ها باشد و البته هست حذف کنیم تا تصویر و 

جایگاه واقعی زن را در قاب اسالم نشان دهیم.
باید در ماجرای فوت خانم مهسا امینی ابعاد فقهی و حقوقی 
را مرور کنیم چرا که در شرع مقدس اسالم به خاطر حجاب، 
حق گرفتن جان یک انسان ولو یک ثانیه قبل از حق طبیعی 
که خالق یکتا به او عطا کرده با برخورد قهری ولو چشم بهم 

زدنی زودتر به کسی داده نشده است.
تنزل شــان زن به برای مرد بودن و زن همســر مرد اســت 
خواستگاهش در غرب و فرهنگ غربی است ولی در اسالم 
زن همسر مرد است و مرد هم همسر زن و مالکیت زوجیتی 
یکسویه مطرح نیست، زن دردنیای سرمایه داری کارگر و 
ابزار ســودآوری مادی مرد اســت ولی در اسالم زن خلیفه 
اهلل اســت و زن نمونه در اســالم بانو حضرت زهرای مرضیه 

زهرا)س( است.
بررسی کنیم حتی در پایین ترین رده های اجرایی متولیان 
حجاب در حاکمیت یادمان نرفته باشد که فلسفه حجاب، 
تکریم جایگاه مترقی زن در جامعه است حال خدشه بر این 
جایگاه معلول از هر علتی باشد آن علت شوم است و نامبارک 

و باید آن علت اصالح شود.

www.roozgarpress.ir

پایگاه خبری

فراخوان مناقصه عمومی فراخوان مناقصه عمومی 

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی
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ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه 1401/06/29 مــی باشــد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 مورخ 1401/07/07
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خیــام- بعــد از خیــام 35- تلفــن: 37642005- نمابــر 37642003
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مشــخصات کار: انجــام خدمــات پشــتیبانی، نظافــت و حمــل و نقــل ســاختمانهای اداری شــرکت و ســاختمان مرکــز خدمــات فنــاوری و نگهــداری، ایجــاد و توســعه فضــای 

ســبز و تاسیســات آبیــاری تحــت فشــار تعــدادی از شــهرکها و نواحــی صنعتــی اســتان خراســان رضــوی در ســالهای 1401 و 1402.
مبلغ برآورد: 99.920.071.263 ریال از محل اعتبار طرح غیرعمرانی.

مدت انجام کار: 12 ماه.
تضمیــن شــرکت در مناقصــه: چهــار میلیــارد و نهصــد و نــود و شــش میلیــون و چهــار هــزار ریــال بــه صــورت تضامیــن قابــل قبــول مربــوط منــدرج در آییــن نامــه تضمیــن 
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روزنامه اقتصادی صبح ایران
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سیاست 2

رئیسی در حالی صبح روز ۲۸ شهریور راهی نیویورک شد 
تا هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل 
متحدحاضر شود که بار دیگر تاکید کرده بود دیداری با 

رئیس جمهور امریکا نخواهد داشت.
ســید ابراهیم رئیســی صبح روز دوشنبه و پیش از ترک 
تهران جهت حضور در مجمع عمومی سازمان ملل گفت 
که ملت ایران ایســتادگی و مقاومت داشته و حضور من 
در این سفر به عنوان صدا و نماینده این ملت خواهد بود.
او هم چنین تاکید کرد که در سازمان ملل، صدای ملت 
ایران خواهد بود و برنامه ای نیز برای مذاکره با آمریکایی ها 

ندارد.
نکته، اما این اســت که در یک تغییر برنامه جالب زمان 
ســخنرانی جو بایدن، رئیس جمهــوری آمریکا به روز 

سخنرانی ابراهیم رئیسی تغییر یافته است.
هر ســال در آخرین روز های شــهریور ماه به رسم سنت 
ثابت هر ساله، مصادف با نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل و فصل ســفر ســران دولت ها به نیویورک نیزز فرا 

می رسد. مقامات سیاسی کشور های مختلف از فرصت این 
گردهمایی جهانی برای تبیین مواضع و جهت گیری های 
سیاست خارجی خود استفاده می کنند تا فصل جدیدی را 
در روابط میان دولت ها رقم بزنند. روسای جمهور ایران نیز 
از ابتدای انقالب به ویژه در دو دهه اخیر با حضور تقریبا 
ثابت هرساله در تالش بوده اند تا با حضور در این اجالس 
بین المللی، مواضع جمهوری اسالمی را از تریبون سازمان 

ملل تشریح کنند.
در همین ارتباط، ســید ابراهیم رئیســی در نخســتین 
ســفر خود در ســال دوم ریاست جمهوری و در راستای 
تــالش برای تحقق »نظــم عادالنه بین المللی از طریق 
چندجانبه گرایــی اقتصادی« امروز صبح عازم نیویورک 
شــد. رئیســی در این سفر عالوه بر سخنرانی در هفتاد و 
هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با 
تعدادی از سران کشور های شرکت کننده در این نشست 
دیــدار و گفتگــو خواهد کرد و دیدار های جانبی دیگری 

نیز خواهد داشت.

گفت و گوی رسانه ای پیش از سفر به ینگه دنیا
از ســوی دیگر اولین ســفر و تجربه حضور سیدابراهیم 
رئیســی به نیویورک و مقر ســازمان ملل در حالی انجام 
می شود که برخی آن را یک فرصت بسیار مناسب برای 
تقویت دیپلماســی دولت سیزدهم تلقی می کنند. این 
طیف معتقدند که حضور روســای جمهور ایران در مقر 
سازمان ملل و سخنرانی از تریبون این سازمان همیشه 
مــورد توجــه جامعه جهانی بــوده و از این منظر رئیس 
دولت ســیزدهم می تواند از پتانســیل سازمان ملل در 
جهت تبیین نگاه و برنامه های خود در حوزه سیاســت 
خارجی نهایت استفاده را ببرد. البته ابراهیم رئیسی، رئیس 
جمهوری ایران پیش از ســفر به نیویورک در گفتگو با 
یک رسانه آمریکایی گفت که برای رسیدن به توافق باید 
تضمین هایی وجود داشته باشد چرا که اگر تضمینی وجود 

داشت آمریکایی ها نمی توانستند از توافق خارج شوند.
وی در گفتگو با خبرنگار شبکه آمریکایی سی بی اس در 
تهران افزود: »اگر توافق خوب و منصفانه باشد برای آن 

جدی خواهیم بود. باید همیشگی باشد.«
سفر در میانه ناامیدی از مذاکرات

مذاکرات بر سر برنامه هسته ای ایران و احیای توافق سال 
۲۰۱۵ تهران که از شانزده ماه پیش آغاز شده بود پس از 
یک وقفه چند ماهه بار دیگر در اوایل اوت از سر گرفته شد، 
اما متن تهیه شده از سوی اتحادیه اروپا بین ایران و آمریکا 
برای تغییراتی دست به دست شد تا این که مقامات غربی 
اعالم کردند پاسخ دوم ایران به این متن ناامید کننده بوده 
است. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا 
نیز گفته بود: »آخرین تعامل ها نشانی از همگرایی ندارد 
و برعکس، به اختالفات دامن می زند؛ این رویکرد سبب 

نزدیک شدن مواضع به یکدیگر نمی شود.«.
اما ابراهیم رئیسی در پاسخ به سوالی درباره وجود شواهدی 
مبنــی بر اینکه ایران در دوره ای برای ســاخت ســالح 
هســته ای کار می کرد گفت که این ادعا ها »بی اساس« 
است و جمهوری اسالمی ایران بار ها گفته است که داشتن 

سالح هسته ای در دکترین ما جایی ندارد.

برجام در چالش سفر رئیسی و انتخابات کنگره آمریکا

امیدی برای توافق در نیویورک هست؟ 

تحلیل

حضور سران كشورها در 
مراسم رسمی خاكسپاری ملکه 

سخنرانی ترامپ در جمع انگلیس/ رویترز
هوادارانش در ایالت 
اوهایو آمریکا/ رویترز

گزارش تصویری

گفتگوهای ایران و عربستان به کجا رسید؟

سایه بالتکلیفی بر سر تهران و ریاض
گفتگوی بین تهران و ریاض به ایســتگاه 
ششم نرسید. مذاکراتی که به نظر می رسید 
در مسیر پیشرفت جلو می رود مدت هاست 
متوقف شــده و حتی لحن آرام تر مقامات 
عربســتان و ایران، نســبت به یکدیگر هم 
باعث نشد تا بغداد بار دیگر میزبان گفتگوها 
باشد. در این مدت عراق شاهد ناارامی های 
بسیاری بود که بسیاری توقف گفتگوها را 
گردن این وضعیت می انداختند. بهتر شدن 
روابط بین ایران و امارات در ماه های اخیر و 
رویکرد دولت سیزدهم به گسترش روابط 
خود با کشورهای منطقه، نشانه هایی بود 
کــه به نظر می رســید مــی تواند منجر به 
گســترش روابط ایران و عربستان شود. اما 
ایــن اتفــاق بیش از آنچه که باید به تعویق 
افتاد و هنوز هم بوی بهبودی از جانب بغداد 

به مشام نمی رسد.
علی اکبر اســدی، کارشــناس مســائل 
خاورمیانــه در تشــریح علــل تأخیر در 
مذاکــرات روابط ایران و عربســتان گفت: 
مذاکرات و گفتگوهای بین ایران و عربستان 
که در این یک ســال و خرده ای برجســته 
شــده بود، بیــش از هر چیز هدفش تنش 
زدایی بین دو کشور بود. اما مسأله کلیدی 
این است که فراتر از تنش زدایی و مدیریت 
تنش ها، دو کشــور هنــوز به یک تعریف 
و تشــخیص مشخصی از همکاری بین دو 
طرف نرسیده اند. چون که موانع و چالش 
های جدی وجود دارد که پیشبرد همکاری 
ها در مقطع کنونی را بسیار دشوار می کند. 
از یک طرف شاهد آن هستیم که دو کشور 
هنوز دو رقیب در سطح منطقه بوده و رقابت 
هایشان ادامه دارد. البته دو طرف با نوعی 
حسن نیت و نگاه مثبت وارد گفتگو ها شده 
اند. آنها به این نتیجه رسیده اند که تنش ها 
هزینه های زیادی برای هر دو کشور دارد و 

تنش زدایی منافع تهران و ریاض را تامین 
می کند، اما رقابت ها و اختالفات در سطح 

منطقه ای نیز همچنان ادامه دارد.
وی افزود: هر کشــوری اهــداف، منافع و 
رویکردهــای خاص خود را در منطقه دارد 
و این نشــان می دهد کــه هنوز دو طرف 
بیش از اینکه منافع مشترکی را در منطقه 
متصور باشــند، منافع خود را متعارض از 
یکدیگــر می داننــد. این موضوع در حوزه 
های مختلف وجود دارد. البته بحران های 
منطقه ای نســبت به یک دهه گذشته کم 
تر شــده و تنش ها کاهش یافته اما رقابت 
ها در بین ایران و عربســتان هنوز تعیین 

کننده هستند.
اســدی با اشاره به اینکه ایران و عربستان 
از نظر ســاختارهای سیاسی و اهداف، دو 
کشور متفاوت هستند و سابقه تنشی که در 
یک دهه اخیر بین دو کشور وجود داشته، 

سبب شده تا بی اعتمادی بین آنها تبدیل 
به موضوعی بســیار جدی و ادامه دار شود 
گفــت: این بــی اعتمادی مانع از همکاری 
ها و رسیدن به یک سری توافقات و نتایح 
کالن می شــود. در ســطح بین المللی هم 
ما شــاهد این هستیم که هنوز متغیرهایی 
وجود دارد که روابط ایران و عربستان متاثر 
از آن هســتند. روابط بین ایران و غرب به 
نتیجه ای نرســیده و تالش های مذاکراتی 
بــرای احیــای برجام و توافق هم به نتیجه 
نرســیده و این بی ثباتی و تنش هایی که 
در ســطح بین المللی وجود دارد، مانع از 
این می شود که ایران و عربستان به صورت 

جدی به سمت یک توافق حرکت کنند.
وی اضافــه کــرد: با توجه به اینکه افزایش 
تنــش هــا بین ایران و کشــورهای غربی 
می توانــد منجــر به ایجــاد منافعی برای 
عربســتان  شــود، احیای توافق هسته ای 

ممکن اســت عربســتان را از جهاتی دچار 
احســاس خطر کند. با این حال در شرایط 
تــداوم تنش بین ایران و غرب در ســطح 
بیــن المللی، امــکان اینکه روابط تهران و 
ریــاض هم به نتیجه نهایی برســد کاهش 

پیدا می کند.
این کارشناس مسائل عربستان با اشاره به 
اینکه نقش بازیگران دیگر هم باید در نظر 
گرفت گفت: مثال اســراییل که آنها هم در 
واقع در پی مدیریت و تعارضات و منازعات 
در سطح منطقه ای هستند و نزدیکی بین 
ایران و کشــورهای خلیح فارس را خیلی 
به نفع خود نمی دانند. این ها مولفه هایی 
هستند که در سطوح کالن، مانع از رسیدن 
به یک توافق نهایی بین ایران و عربســتان 

شده است.
او در ادامه توضیح داد: توافق چیزی نیست 
که فعال از ســمت ایران هدایت شــود. یک 

اراده سیاسی از سمت دو طرف باید وجود 
داشته باشد که فارغ از تنش ها و تحوالت 
بین المللی و منطقه ای باشــد. این الزمه 
رســیدن به توافق اســت. اما از انجایی که 
مولفه های بین المللی همچنان متغیرهای 
پویا و اثرگذاری هستند، دو طرف خودشان 
را در وضعیتــی احســاس نمــی کنند که 
بتوانند به یک توافق نهایی دست پیدا کنند.
اســدی در پایان مــورد میانجیگری عراق 
نیز گفت: میانجیگری مقامات عراقی نقش 
مهمی در شروع و تداوم گفتگوها بین ایران 
و عربستان داشته است. دولت عراق خود را 
به صورت پلی تصور می کند که می تواند 
بین ایران و کشــورهای عربی یک آشــتی 
ایجاد کند. عراق ایجاد هر گونه تنش منطقه 
ای را بین ایران و دیگر کشــورهای منطقه 
بــه ضرر و زیان خــود می داند و به همین 
دلیل در تالش اســت تا با ایفای نقش در 
ایــن امر پیــام ها را به طرفین انتقال دهد. 
البته میانجیگری های عراق هم محدودیت 
هایی دارد و آنها بیش از آنچه شاهد بودیم، 
ظرفیت و پتانســیلی ندارند که بتوانند در 
گفتگوها پررنگ تر عمل کنند. هر کشــور 
دیگری هم کــه بخواهد میانجیگری کند 
در همین ســطح اســت و بعیــد می دانم 
که کســی انگیزه بیشــتری داشته باشد. 
کشــورهای قدرتمندتری چون روسیه و 
چیــن هم بعید می دانــم انگیزه ای برای 
پرداختن به این مسائل داشته باشند. آنها 
درگیری ها و اولویت های خود را در عرصه 
بیــن المللی دارنــد و نمی خواهند خیلی 
درگیر مســائلی چون رقابت ها و اختالف 
ها در خاورمیانه شــوند. این بدان معناست 
که میانجیگری دیگر به آن معنی که بتواند 
تاثیری روی روابط ایران و عربستان داشته 

باشد محتمل نیست.

خبر ویژه

رئیس جمهور با بیان اینکه سازمان ملل متحد باید سازمان ملل باشد و نه سازمان دول قدرتمند، تاکید کرد: ما با یک سری 
از مشکالت و مسائل جهانی مواجه هستیم که در این گونه نشست ها می توان نسبت به آن بحث کرد و به دنبال راهکار بود.

ســید ابراهیم رئیســی در بدو ورود به نیویورک در گفت وگو با خبرنگاران گفت: من برای شــرکت در هفتاد و هفتمین 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کردم. در این سفر طبیعتا با توجه به فرصتی که وجود دارد به 
تبیین دیدگاه ها و نظرات جمهوری اسالمی ایران خواهم پرداخت و نقطه نظرات را به اطالع شرکت کنندگان و کسانی 

که شنونده این سخن و پیام باشند، خواهم رساند.
وی با بیان اینکه سازمان ملل متحد باید سازمان ملل باشد و نه سازمان دول قدرتمند، اظهار داشت: ما با یک سری از 
مشکالت و مسائل جهانی مواجه هستیم که در این گونه نشست ها می توان نسبت به آن بحث کرد و به دنبال راهکار بود.

رئیس جمهور با بیان اینکه هم مشکل، مشکل عمومی است و هم باید راهکارش با خرد جمعی و با مشورت عمومی باشد، 
تصریح کرد: برای مثال، موضوع تحریم به عنوان حربه ای که قدرت های بزرگ به دست گرفتند برای اینکه بخواهند بر 
ملت ها فشار بیاورند و در مقابل کشورهای دیگر هم رفتار متقابل خواهند کرد و نتیجه این قضیه آن است که با صلح و 

آرامش و با امنیت در تضاد است و هم ملت ها متضرر می شوند. 
رئیسی با اشاره به موضوع تروریسم و جنگ خاطرنشان کرد: موضوع دوم مسئله تروریسم است که امروز موجب بسیاری 
از آوارگی ها در جهان شده است و حمایت هایی که از جریان های تروریستی می شود. موضوع جنگ و خونریزی است 
که همه با جنگ مخالفند و ما هم با جنگ مخالف هســتیم و باید در این رابطه این مباحث مورد بررســی قرار گیرد و 

راهکارهایش را هم عرض کردم که خرد جمعی است که باید بحث شود.

رئیس جمهور:

سازمان ملل نباید سازمان دولت های قدرتمند باشد

رئیس مجلس شورای اسالمی:

 مجلس موضوع »مهسا امینی« را 
تا اصالح ساختارها رسیدگی می کند 

رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت: کمیسیون امور 
داخلی مجلس با حداکثر دقت و موشکافی کامل تمامی 
زوایای پرونده درگذشت مهسا امینی را در سریع ترین 
زمان ممکن به اطالع نمایندگان و مردم شــریف ایران 

برساند.
محمدباقر قالیباف در جلســه علنی مجلس شــورای 
اســالمی در نطق میان دستور، گفت: درگذشت خانم 
مهسا امینی را به خانواده محترم ایشان تسلیت می گویم، 
درگذشــت ایشــان، داغی بر دل های ما گذاشــت و از 
ســاعات اول اطالع نماینــدگان از وقوع حادثه، ارکان 
نظارتی مجلس با حساسیت تمام، فرایند رسیدگی این 
حادثه را در دستور کار خود قرار دادند. اینجانب مجددا 
تاکید می کنم که رسیدگی دقیق و اطالع رسانی تمامی 
ابعاد پرونده درگذشت ایشان، ضروری است. الزم است 
کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسالمی با حداکثر 
دقت و موشکافی کامل تمامی زوایا، در سریع ترین زمان 
ممکن نتیجه کارشناسی خود را برای اطالع نمایندگان و 
مردم شریف ایران گزارش کند. وی اضافه کرد: همچنین 
کمیسیون مذکور وظیفه دارد عالوه بر بررسی مصداقی 
درگذشت مرحومه مهسا امینی، برای جلوگیری از تکرار 
این قبیل موارد، فرایندها و شــیوه اجرا در گشــت های 
امنیت اخالقی فرماندهی کل انتظامی را مورد بررسی 
قرار دهد تا برای رفع شدن اشکاالت موجود در چگونگی 

اجرای آن، اقدام شود.
قالیباف افزود: از روز اول، رییس جمهور محترم، دولت، 
مجلــس و قــوه قضاییه مجدانه پیگیر علل این حادثه و 
مشخص شدن مقصرین بوده اند. زمان نشان خواهد داد 
که اعتماد مردم درست بوده و همه دستگاه های کشور در 
پیگیری این مسأله کوچکترین اغماضی نخواهند کرد. 
رئیس مجلس ادامه داد: ان شاءاهلل مجلس هم این اتفاق را 
برای روشن شدن موضوع و اصالحات مورد نیاز ساختارها 
و فرایندها، رسیدگی می کند و مردم نیز اجازه هرنوع 
سوءاستفاده را به دشمنان و همراهان آنان نخواهد داد.

امیرعبداللهیان:

  ایران آماده ارسال نفت 
و کمک های دیگر به لبنان است

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در 
دیــدار با همتای لبنانی خــود در نیویورک از آمادگی 
ایران برای ارســال نفت و همچنین کمک های دیگر به 

این کشور خبر داد.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در حاشیه 
هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد در نیویورک با  عبداهلل بوحبیب ، همتای لبنانی 

خود دیدار کرد. 
 تارنمای خبری »النشره« لبنان، در این دیدار دو طرف 

درباره روابط دوجانبه گفتگو کردند. 
بر اساس این گزارش امیرعبداللهیان بار دیگر بر آمادگی 
ایران برای ارسال نفت وکمک های دیگر به لبنان برای 
غلبه بر مشــکالتی که این کشــور با آن ها روبه روست، 

تاکید کرد. 
امیرعبداللهیــان و بوحبیب همچنین درباره مســائل 

منطقه ای و بین المللی نیز گفتگو کردند.
حســین امیرعبداللهیــان به همــراه رئیس جمهور 
کشــورمان برای شرکت در نشســت مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد روز دوشــنبه به وقت محلی وارد 

نیویورک شده است.

نشست سه جانبه وزرای خارجه 
 آمریکا، ارمنستان و آذربایجان 

در نیویورک
نشست ســه جانبه وزرای خارجه آمریکا، ارمنستان و 

آذربایجان روز دوشنبه در نیویورک برگزار شد.
روز دوشنبه نشست سه جانبه آنتونی بلینکن، جیحون 
بایــرام اف و آرارات میرزویــان وزرای خارجــه آمریکا، 
جمهوری آذربایجان و ارمنســتان در حاشــیه اجالس 

ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد.
بلینکن در این نشست به خبرنگاران گفت: به خانواده 
کسانیکه در هفته گذشته در درگیری مرزی ارمنستان 
و آذربایجان کشته شدند، تسلیت خود را اعالم می کنم. 
پایان درگیری و نداشتن اقدام نظامی از سوی نیروهای 

دو طرف طی روزهای اخیر، ما را امیدوار می کند.
وی با اشــاره به گفتگوی تلفنی خود با نخســت وزیر 
ارمنســتان و رئیس جمهور آذربایجان اظهار داشــت: 
هر دو رهبر اعالم کردند که آماده صلح هستند. تعامل 
دیپلماتیک قوی و پایدار برای همه بهترین راه است. برای 
حل اختالفات ارمنســتان و آذربایجان، راه حل نظامی 
وجود ندارد اما به عقیده من برای حل اختالفات، راه صلح 
پایدار از طریق دیپلماسی وجود دارد. آمریکا آماده است 

که هر اقدامی از دستش بر آید انجام دهد.

اردوغان به اراضی اشغالی می رود
رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد که قصد دارد به اراضی 

اشغالی سفر کند.
 رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در دیدار با 
گروهی از رهبران یهودیان آمریکایی در نشست رؤسای 
سازمان های یهودی آمریکایی در شهر نیویورک گفت: 

یهودستیزی یک جنایت ضد بشری است.
وی گفت که قصد دارد به اراضی اشغالی سفر کند، اما 

موعد این سفر را مشخص نکرد.
قرار اســت یائیر الپید، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
با رجب طیب اردوغان در حاشــیه نشست های مجمع 

عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کند.

 ماموریت چهارگانه رئیسی 
در نیویورک

  حسن شکوهی نسب
 آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« در حالی برای حضور و 
سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک 
شده که ماموریتی چندوجهی بر عهده دارد؛ ماموریتی 
که دال مرکزی آن، افزون بر تقابل با تروریســم، جنگ 
افروزی  و یکجانبه گرایی آمریکا، تحریم های ظالمانه این 

کشور خواهد بود.
آیت اهلل رئیســی صبح دوشــنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱ 
عازم نیویورک شد تا در هفتاد و هفتمین نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. او سال قبل در اوج 
همه گیری کرونا به نیویورک سفر نکرد اما سخنان ضبط 
شده اش به صورت ویدئویی در مجمع عمومی پخش شد.
رئیسی امسال در نیویورک ماموریت مهمی بر عهده دارد 
که مهمترین آن به موضوع تحریم های اقتصادی برمی 
گردد که از آن تحت عناوینی چون »جنگ اقتصادی« 

و »تروریسم اقتصادی« نام می برند.
رئیسی در بدو ورود به نیویورک در جمع خبرنگاران، گفت: 
موضوع تحریم به عنوان حربه ای که قدرت های بزرگ به 
دست گرفتند برای اینکه بخواهند بر ملت ها فشار بیاورند 
و در مقابل کشورهای دیگر هم رفتار متقابل خواهند کرد 
و نتیجه این قضیه این است که با صلح و آرامش و با امنیت 
در تضاد اســت و به نحوی ملت ها متضرر خواهند شــد و 

ضرر خواهند کرد.
آمریکا و جنون تحریم

بعد از پیروزی انقالب اسالمی در بهمن ماه ۱۳۵۷، آمریکا 
به همراه متحدان اروپایی خود همواره با بهانه های واهی، 
ایران را تحت سخت ترین تحریم ها قرار داد. به این ترتیب 
همه ابعاد زندگی ایرانی ها تحت تاثیر تحریم های اولیه و 
سپس ثانویه غربی ها قرار گرفت تا جایی که اینک تمامی 

بخش های کشورمان در فهرست تحریم ها قرار دارد.
اکنــون در ایــران بخش های مالی و بانکی، بیمه، انرژی 
و پتروشیمی، کشتی رانی، کشتی سازی و بنادر، طال و 
فلزات گران بها، نرم افزار، صنعت خودرو، فروش هواپیما 
و خدمات مربوطه و واردات فرش و مواد غذایی، صنایع 
فلزات ایران، صنایع معدنی، عمران، صنایع نساجی و تولید 
و غیره تحت شدیدترین تحریم های کشورهای غربی و 

اقماری آنان قرار دارد.
حتی در برهه ای که ایران نیز همانند بسیاری از کشورها 
به شدت درگیر مقابله با کووید۱۹ شد، آمریکای ترامپ 
از رفع موانع و تحریم بر اقالم بشردوستانه خبر می داد 
و بر معافیت کاالهای بشردوســتانه چون غذا و دارو از 
تحریم تاکید می کرد اما در عمل مانع از دسترسی ایران 

به واکسن شد.
طنز تلخ ماجرا آنجا است که حتی همزمان با ورود رئیس 
جمهوری به نیویورک، وزارت بازرگانی آمریکا سه فروند 
بوئینــگ ۷۴۷ خطــوط هوایی ایران را که خدمات باری 
به روســیه ارائه می دهند، در فهرست تحریم های خود 

قرار داد.
به نوشته »رویترز«، ادعا شده این هواپیماها کنترل های 
صادراتی اعمال  شــده توســط آمریکا را که بخشــی از 
تحریم های دولت بایدن علیه جنگ روسیه در اوکراین 
اســت، نقــض کرده انــد. هواپیماهای تحریم  شــده از 
شرکت های ماهان ایر، قشم فارس ایر و ایران ایر هستند 
که کار حمل و نقل کاال از جمله اقالم الکترونیکی را به 

روسیه انجام می دادند.
حدود ۱۰ روز پیش نیز وزارت خزانه داری آمریکا در تداوم 
رویکرد ضد ایرانی خود،  اعالم کرد که »سید اسماعیل 
خطیب« وزیر اطالعات جمهوری اســالمی ایران را در 
فهرســت افراد تحت تحریم خود قرار داده است. وزارت 
خزانه داری آمریکا در توجیه این اقدام خود مدعی شد 
که تحریم وزیر اطالعات جمهوری اسالمی با مشارکت 
وی در فعالیت های ســایبری علیه امریکا و متحدانش 

مرتبط است.
وزارت خزانه داری آمریکا روز قبل از آن هم یک شخص 
حقیقی و چهار شخص حقوقی جدید از ایران و مرتبط 

با ایران در فهرست تحریم های آمریکا قرار داد.
پایگاه شــبکه »الجزیره« در گزارشــی به این موضوع 
پرداخت و نوشت: البته تحریم های آمریکا علیه خطیب 
و وزارت اطالعات از این جهت نمادین هســتند که وی 
و وزارتخانــه تحت امر او دارایی در ایاالت متحده ندارند 

که بلوکه شود.
افزون بر آن، آنها هیچ گونه مراوده و تجارت مستقیم با 
شهروندان آمریکایی ندارند. ضمن اینکه پیشتر نیز هر 
دو با بهانه های مختلف در فهرســت تحریم های آمریکا 

قرار گرفته بودند.
یــک روز قبل از تحریم های فوق الذکر، آمریکا چندین 
شرکت را به اتهام تولید و انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه 
در فهرســت تحریم های خود گنجاند چرا که واشنگتن 
ادعا می کند این پهپادها در جنگ اوکراین مورد استفاده 

قرار می گیرند.
پایــگاه مزبور اضافه کرد: این در حالی اســت که تهران 
و واشــنگتن از آوریــل ۲۰۲۱ بــرای بازگرداندن توافق 
هســته ای ســال ۲۰۱۵ خود که در سال ۲۰۱۸ توسط 
ایاالت متحده کنار گذاشته و با اعمال تحریم های فراگیر 

همراه شد، تالش می کنند.
در مجمــوع باید گفت کــه جنون تحریم به قدری بر 
سیاست خارجی آمریکا به ویژه در ارتباط با ایران سایه 
افکنده که روســای جمهوری مختلف آمریکا با وجود 
نتیجه نگرفتن از آن، باز هم از این اهرم فرسوده دست 
بردار نیستند. البته این جنون در کاخ سفید تنها متوجه 
ایران نیســت و کمتر کشــوری را در پهنه کره خاکی 
می توان یافت که از گزند تحریم ها و تنگناهای اقتصادی 

آمریکا در امان باشد.

اخبار كوتاه
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3اقتصاد
گزارش

کمبود در تولید لوازم خانگی ریز

  لوازم خانگی قاچاق
بامجوز وارد کشور می شود

رئیس اتحادیه لوازم خانگی خاطر نشــان کرد: 
توان و قدرت خرید مردم تقلیل پیدا کرده است 
از این رو در خرید اشــتباه می کنند و کاالهایی 
که در سمساری ها و امانت فروشی ها می خرند 
کاالهای اســتوک، رنگ شده و تعمیری بوده و 

به نوعی دور ریختن پول است.
اکبر پازوکی با اشاره به رکود حاکم در بازار لوازم 
خانگــی، تصریح کرد: کاهش توان مالی مردم 
ریزش تقاضا برای خرید را به همراه آورده است.
این فعال صنفی ورود واردات در شرایط فعلی 
را اشتباه دانست و افزود: واردات باید به صورت 
هوشــمند صورت بگیرد بــه این معنا که باید 
مجــوز واردات کاالهایی که توان تولید داخلی 
آنها وجود ندارد داده شود تا در نهایت واردات 
منجر به تولید در کشــور شــود؛ از سوی دیگر 
واردات لــوازم خانگی که توانایی تولید داخلی 

آن وجود دارد اشتباه است.
وی با بیان اینکه لوازم خانگی به صورت قاچاق 
و بامجوز دولت وارد کشور می شود، گفت: اگر 
دولــت واردات را هدفمند کند؛ عالوه بر اینکه 
به حقوق خود در گمرکات و دارایی می رســد 
باعث خواهد شــد مردم کاالی بدون کیفیت 

خریداری نکنند.
رئیــس اتحادیــه لــوازم خانگی ادامــه داد: 
قاچاقچیــان لوازم خانگی کاالهایی که ســود 
دارند را وارد می کند این کاال در بیشــتر مواقع 

خدمات پس از فروش ندارند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تمایل مردم 
برای خرید جنس ها دســته دوم افزایش پیدا 
کرده اســت؟ گفت: قدرت خرید مردم تقلیل 
پیدا کرده اســت از این رو در خرید اشــتباه 
می کننــد و کاالهایی که در سمســاری ها و 
امانت فروشــی ها می خرند کاالهای استوک، 
رنگ شــده و تعمیری اســت و به نوعی دور 
ریختن پول اســت. قیمت کاالهای استوک 
پاییــن نیســت و هزینه تعمیــر این کاالها و 
کاالهای دســته دوم باالست چراکه واردات 

قطعه نداریم.
وی با اشاره به سخت گیری های مردم در هنگام 
خرید لوازم خانگی، تصریح کرد: کارخانه های 
تولیدی بازار مناســبی دارند از ســوی دیگر 
کیفیت تولیدات نیز افزایش پیدا کرده اســت 
اما شرایط مالی مردم باعث شده است که آنها 
هرکاالیی را خریداری نکنند و عالوه بر داشتن 
خدمات پس از فروش شکل ظاهر آن نیز برای 

خریداران اهمیت دارد.
پازوکــی بــا بیــان اینکه در تولیــد کاالهای 
ریــز خانگی باکمبود مواجه هســتیم، گفت: 
کولــرگازی، تلویزیون آل ای دی، ســاید بای 
ســاید، ســرخ کن، همزن برقی، پنکه، میوه 
خشک کن، پلوپز، گوشت کوب برقی، غذاساز، 
چرخ گوشت، آرام پز و .... با مارک های مختلف 
به صورت قاچاق وارد کشــور می شــود چراکه 
در ایــن زمینه ها کمبود داریم و تولید داخلی 
ســلیقه مردم را جواب نمی دهد از این رو این 
اقالم از طریق ماشــین های شوتی، کوله برها و 

ته لنجی ها وارد می شود.
رئیــس اتحادیه لــوازم خانگــی تاکید کرد: 
کارخانه هــای تولیدکننــده لــوازم ریز لوازم 
خانگی باید نوع تولیدات و انواع تولیدات خود 

را افزایش بدهند.
وی در پاسخ به این پرسش که چند درصد بازار 
را کاالی قاچاق تصاحب کرده است؟ گفت: من 
آمــاری در ایــن زمینه ندارم و متولی آن یعنی 
ســازمان مبارزه بــا کاالی قاچاق باید در این 

زمینه اظهارنظر کند.
ایــن فعــال صنفی با بیــان اینکه احداث خط 
تولیــد جدیــد برای لــوزام خانگی منطقی به  
نظر نمی رســد، گفــت: واحدهای تولیدی که 
در گذشــته ســرمایه گذاری کردند باید آنها را 
سامان دهی کرد. تولید باید به سمت صادرات 
هدایت شــود؛ تولید قطعات به جای کاالهای 
درشت در دنیا به یک اولویت تبدیل شده است 
هزینــه راه اندازی یک خط تولید یخچال هزار 

میلیارد تومان است.
پازوکی ادامه داد: کاالهای صادراتی عبارتند 
از بخــاری، آب گرمکن، کولر، یخچال، فریزر، 
لباس شــویی صادر می کنیــم اما این کاالها 
به چه کشــورهای صادر می شــود؟ عراق و 
افغانســتان مقصد صادراتی ما هســتند. آیا 
امارات و عربســتان خواهان یخچال تولیدی 
ما را می خرند؟ بدون تردید پاسخ منفی است 
چراکه قیمت تمام شده کاالی ایرانی باالست 
و آنها می تواند کاالهای مشــابه ما را با قیمت 

مناسب از اروپا وارد کند.
این فعال اقتصادی با اشاره به نرخ لوازم خانگی 
پرکاربرد در بازار، گفت: سایدبای ساید از ۲۲ تا 
6۰ میلیون تومان، و یخچال های معمولی 6 تا 
۲۰ میلیون تومان، گاز طرح فر ۳ تا ۵ میلیون 
تومــان، گاز فــردار ۷ تا ۲۰ میلیون تومان، گاز 
تــو کار ۵ تــا ۱۱ میلیون تومان و اتو 6۰۰ تا ۱ 

میلیون تومان است.

تاثیر سفر رئیس جمهور به نیویورک بر بازارهای مالی 

که دالر را به عقب راند سفری 
ســفر رییس جمهور کشــور ابراهیم رئیسی با همراهی 
سرپرست تیم مذاکره کننده ایران به نیویورک همزمان 
با برخورد دالر به مقاومت سرسخت محدوده ۳۱ هزار و 
۷۰۰ تومان شد و دالر به عقب برگشت. قیمت دالر تهران 
پس از نوسان در باالی محدوده حمایتی ۳۱ هزار و ۲۰۰ 
تومان در پایان روز دوشنبه در محدوده ۳۱ هزار و 6۰۰ 
تومان آرام گرفت.دو روز قبل تمامی بازارها منفی بود، 
سکه امامی با برخورد با مقاومت خود به سمت حمایت 
روانی اش عقب نشینی کرد دالر تهران کاهش کمتری را 
نسبت به سکه و درهم ثبت کرد و معامالت بازار سرمایه 

در انتظار نقدینگی مناسب عقب نشست.
حباب سکه افزایشی شد

  قیمت سکه امامی روزدوشنبه به حمایت ۱۴ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومانی رسید و ربع سکه پنج میلیون تومان 
شد.بررسی ها نشان می دهد که ارزش ذاتی سکه امامی 
در بازه روزانه در مقایسه با میانگین هفته قبل و ماه قبل 
روند نزولی گرفته ولی در همین مدت حباب ســکه در 
جهــت خالف ارزش ذاتی حرکت کرده اســت. برخی 
تحلیلگران این رویداد را نشــان دهنده افزایش ریسک 
در بــازار ســکه می دانند ولی برخــی دیگر می گویند 
خریداران سکه بازدهی خود را با دالر مقایسه می کنند 
و به همین دلیل در برابر کاهش ارزش اونس طال در زمان 
افزایــش قیمت دالر مقاومت می کنند در این وضعیت 
حباب سکه امامی افزایش پیدا می کند. سکه امامی روی 
محدوده حمایتی ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی است 
که با توجه به میزان باالی حباب آن، اگر دالر کاهشی 

شود می تواند به دنبال دالر ریزش کند ولی با توجه به 
کاهش ارزش اونس طال احتمال بازدهی بیشتر از دالر، 

برای سکه در شرایط کنونی کم است.
دالر عقب نشینی کرد

سفر رییس جمهور کشور ابراهیم رئیسی با همراهی 
سرپرســت تیــم مذاکره کننده ایران بــه نیویورک 
همزمان با برخورد دالر به مقاومت سرسخت محدوده 
۳۱ هزار و ۷۰۰ تومان شــد و دالر به عقب برگشــت. 
قیمت دالر تهران پس از نوســان در باالی محدوده 
حمایتی ۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان در پایان روز دوشنبه 
در محدوده ۳۱ هزار و 6۰۰ تومان آرام گرفت.حباب 
درهم هم مطابق پیش بینی روز قبل با کاهش درهم 
وارد کانال ۳۰۰ تومانی شــد. رییس ســازمان انرژی 
اتمی روز قبل از پاســخ آژانس مبنی بر بستن پرونده 
هســته ای خبــر داد اتفاقی کــه اگر به وقوع بپیوندد 
اختالفات جدی میان ایران و آژانس حل میشود و راه 
برای حصول توافق باز خواهد شد.ولی بازار فعال زمان 
حصول توافق را پایان انتخابات نمایندگان آمریکا می 
داند به همین دلیل بازار ارز واکنش کاهشی به سخنان 

رییس سازمان انرژی اتمی نداشت.
سیگنال به قیمت دالر از هرات

نرخ دالر در هرات هم روز دوشــنبه پایین آمد و همین 
امر کاهش قدرت معامله گران افزایشی تهران را در پی 
داشت. نرخ دالر هرات روز دوشنبه ۳۱ هزار و ۱۵۰ تومان 
بود که این قیمت در مقایسه با روز یکشنبه ۲۰۰ تومان 

کاهش را نشان می دهد.

دالر سلیمانیه گران تر از دالر تهران
دالر سلیمانیه نیز روز دوشنبه کانال ۳۲ هزار تومان را 
از دســت داد. هر برگ اســکناس آمریکایی در بازار ارز 
ســلیمانیه ۳۱ هزار و ۸۵۰ تومان قیمت خورد که در 
مقایسه با روز یکشنبه ۲۰۰ تومان کاهش پیدا کرده بود.

نرخ حواله درهم نیز روز دوشــنبه ۸ هزار و ۷۰۰ تومان 
بود که در مقایسه با روز یکشنبه ۸۰ تومان ارزان تر است 
و یکــی دیگــر از دالیل عقبگرد دالر در بازار آزاد تهران 

ممکن است همین موضوع باشد.
البته فارغ از سیگنال دالر هرات و سلیمانیه نباید تاثیر 
خبر سفر علی باقری، رئیس تیم مذاکره کننده ایران به 
همراه رئیسی به آمریکا را کم دانست؛ زیرا برخی گمانه 
زنی ها درباره احتمال گفتگوی مقامات سیاسی ایران و 
آمریکا در حاشــیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل 

در بین معامله گران دالر برجسته شده است.
هیجانات افزایشی فرو نشست

بررســی ها نشان می دهد که نمودار دوشنبه، برخالف 
روزهای قبل است نمودار روزهای قبل نشان دهنده روند 
مطلق صعودی و باال بودن هیجانات افزایشی در بازار بود 
ولی نمودار مورد بررسی روز دوشنبه نشان می دهد که 
هیجانات افزایشی نسبت به روز قبل کاهش پیدا کرده 
است، دالر تهران در این هفته یک مقاومت در محدوده 
۳۱ هزار و ۷۰۰ تومان داشــته اســت و پس از برخورد با 
آن در روز یکشنبه به عقب برگشته است. کاهش بیشتر 
نرخ دالری درهم نسبت به نرخ دالر آزاد نیز تاییدکننده 

کاهش هیجانات افزایشی در بازار ارز است.

عوامل موثر بر قیمت دالر 
حســن گلمرادی، اقتصاددان می گوید: در کنار عوامل 
بنیــادی تعیین کننده نرخ ارز که به ســاختار اقتصاد، 
بخش خارجی اقتصاد و سیاســت های بانک مرکزی بر 
می گــردد، یکی از عوامل تاثیرگذار کوتاه مدت بر روند 
قیمــت دالر، انتظارات عوامل اقتصادی و نقش اخبار و 
رسانه ها است. وی در مورد عوامل موثر بر نوسان قیمت 
دالر می گوید: چنانچه نگاه و چشم انداز عوامل اقتصادی 
به بازار آتی تغییر کند، نرخ ارز نیز نوسانی است. در کنار 
انتظارات، نمی توان در کوتاه مدت از نقش اخبار مثبت 
و منفی بر نوســانات نرخ ارز بی خبر بود. در مقاطعی از 
زمان فضای بازار ارز متاثر از فضای خبری و اخبار است 
و چنانچــه اخبار منفی تاثیرگذار در بازار ارز، پررنگ تر 

از اخبار مثبت باشد، نرخ ارز نیز نوسانی خواهد بود.
راه نجات بازار سرمایه

پس از آنکه شــاخص کل نتوانست حمایت محدوده یک 
میلیــون و ۴۲۳ هزار واحدی را حفظ کند حمایت روانی 
محدوده یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی و حمایت محدوده 
یک میلیون و ۳۷۸ هزار واحدی را یکی پس از دیگری از 
دســت داد و اکنون مهم ترین حمایت محدوده حمایتی 
نزدیــک یک میلیون و ۳6۰ هزار واحد اســت که انتظار 
افزایش تقاضا در این محدوده وجود دارد. بررســی های 
تکنیکالی نوید موقعیت های جذاب خرید در سهام لیدر 
بسیاری از گروه ها را می دهد ولی الگوهای معامالتی بدون 
حجم مناسب معامالت تایید نمی شوند به همین دلیل بازار 
نیمه جان بورس برای زنده شدن نیازمند نقدینگی است.

گفت و گو

 ساماندهی بازار مسکن با تفکیک 
وزارت راه و شهرسازی

در حالی تفکیک وزارت راه و شهرســازی به هیئت 
رئیسه مجلس ارسال شده که رئیس کانون سراسری 
انبوه سازان تفکیک را به سود دولت و مردم دانست 
و گفت: تفکیک از بســیاری آســیب ها جلوگیری 

می کند.
یکشنبه هفته گذشته سخنگوی کمیسیون عمران 
مجلس با اشــاره به ارســال طرح تفکیک وزارت راه 
و شهرســازی به هیئت رئیســه مجلس خبر داده و 
گفتــه بــود:  این طرح در حــال طی کردن مراحل 
قانونی طبق آیین نامه داخلی مجلس است و هنوز 
به کمســیون عمران به عنوان کمسیون تخصصی 

ارجاع نشده است.
عبدالجالل ایری افزود: به محض اینکه طرح تفکیک 
وزارت راه و شهرســازی به کمسیون عمران ارجاع 
شــود که احتماالً پس از سرکشــی نمایندگان به 
حوزه های انتخابیه باشد، در کمیسیون کار بر روی 

این طرح را آغاز خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه بر اساس طرح مذکور این وزارتخانه 
به ۲ وزارت راه و مسکن و شهرسازی تقسیم می شود، 
گفت: الزم اســت با توجه به مشــکالت و معضالتی 
که در حوزه مســکن داریم و همچنین اهمیت این 
حوزه به  عنوان یک صنعت پیشران، بخش مسکن 
و شهرســازی به  عنوان زیرمجموعه ای مهم از این 
وزارتخانه منفک شــود تا بتوان به کمبود های این 

حوزه، رسیدگی ویژه کرد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس  گفت: رئیس 
کمســیون عمــران دربــاره تفکیــک وزارت راه و 
شهرسازی نامه ای به آیت اهلل رئیسی رئیس جمهور 
نوشته که طبق گفت وگو ها و نامه نگاری های انجام 
شــده می توان گفت که دولت نیز با تفکیک وزارت 
خانه راه و شهرســازی موافق است.ایری با اشاره به 
ضرورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: 
با توجه به اینکه مسئله مسکن یکی از اولویت های 
اصلی کشور است و برای اجرای دقیق قانون جهش 
تولید مسکن، باید وزارتخانه مستقلی ایجاد تا وزیر 

با تمرکز بیشتری به این حوزه بپردازد.

 تفکیک وزارت راه و شهرسازی 
به سود مردم است

رئیس کانون سراســری انبوه ســازان در این زمینه 
می گویــد: این که وزیر راه و شهرســازی در بخش 
مســکن قائم مقام وزیــر منصوب می کند و به وی 
اختیارات می دهد نشان از آن دارد که حوزه مسکن 
گسترده دیده شده است.سیدمحمد مرتضوی با بیان 
"در این دوره تاکیدات روی مسکن بسیار بیشتر شده 
و در واقع ساماندهی این بخش سیاست حاکمیتی 
اســت" افزود: حذف چالش های حوزه مسکن همه 
را بــه صرافــت انداخته تا در رابطه با تفکیک وزارت 
راه و شهرسازی تجدیدنظر صورت بگیرد،  تفکیک 
این وزارتخانه به نوعی به جریان افتاده اســت.وی 
تاکید کرد: بحث اصلی این اســت که در وزارت راه 
و شهرســازی ماموریت ها خیلی متعدد اســت چه 
در حــوزه مســکن و چه در راه. ضمــن این که در 
این بخش ها آســیب ها ی زیــادی داریم. در حوزه 
مسکن سال هاست نتوانسته ایم از یک طرح جامع 
بهره مند باشــیم و پیشرفت ها در این بخش خوب 
نبوده است.وی بیان کرد: در قوانین نیز که بخشی 
از آنها ناکارآمد بوده، دولت نتوانسته در زمان مناسب 
با ارائه لوایح در آنها بازنگری کند. واقعیت این است 
که مســکن همچنان بر اساس رفتارها و مدل های 
گذشته پیش می رود. شهرداری ها جوالن می دهند 
و در شــهر فروشی اتفاقات نامبارک روی می دهد. 
ماموریت هــای متعددی که بــه دولت و وزارت راه 

واگذار شده همچنان ناتمام مانده است.

چالش های جدی در بخش حمل ونقل
رئیس کانون سراســری انبوه سازان اضافه کرد: در 
بخش راه، ناوگان ریلی کشور دچار چالش های جدی 
اســت و کمبودهای زیادی در زیرساخت هاســت. 
وضعیت حمل ونقل هوایی نیز که اظهر من الشمس 
است. در این دو حوزه )راه و مسکن( شرایط خوبی 
نداریم اگر معتقدیم خوب است، پس چرا خروجی ها 
به ســامان نیست. قطعاً مشکالتی داریم و تفکیک 
وزارت راه و شهرسازی را مفید می بینیم به خصوص 
این که قرار است قدم های خوبی را در بخش مسکن 
برداریم.مرتضــوی در ادامــه با اشــاره به این که به 
طرح هــای آمایش ســرزمینی توجه نمی کنیم که 
می تواند آســیب های اجتماعی را به دنبال داشــته 
باشد،  افزود: سازندگان و انبوه سازان از موافقان این 
طرح هســتند و اعتقاد داریم تفکیک وزارت راه به 
تفکیک ماموریت ها و به دنبال آن ساماندهی بخش 

راه و مسکن منجر می شود.
وی در خصــوص این کــه گفته می شــود تفکیک 
وزارت راه  وشهرســازی هزینه چند هزار میلیارد 
تومانــی بــه دولت تحمیل می کنــد، گفت: قطعا 
تفکیک وزارت راه و شهرســازی و تشــکیل وزارت 
راه ترابری احتمالی و مسکن و شهرسازی عوایدی 
زیادی دارد. امروز هزینه های زیادی که در شهرها 
به واسطه نبود طرح های با کیفیت جامع و تفصیلی 
می پردازیم به مراتب بیشــتر از هزینه های تفکیک 
است.وی اضافه کرد: در زمان حاضر تنظیم بازار در 
بخش مســکن اصاًل وجود ندارد و از ناوگان ریلی و 
هوایی مناسبی برخوردار نیستیم. اینها هزینه هایی 
اســت که به کشور تحمیل می شود. به طور قطع با 
تفکیک این هزینه ها را کاهش می دهیم. هزینه های 
ناکارآمدی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهیم. 
اطمینان داریم تفکیک فواید زیادی به دنبال خواهد 
داشت و بسیاری از آسیب های اقتصادی را برطرف 

خواهد کرد.

گار «  از شبکه فروشی برخی از شرکت های پخش دارو  گزارش » روز

گران مجازی روی خط سالمت سودا
 صنعت داروی کشور این روزها بستر تغییرات 
بســیاری است؛ از یک طرف ارز دارویی حذف 
شــد و یارانه آن به بیمه ها داده شــد تا طرح 
دارویار اجرایی شــود، از طرفی ســایه سنگین 
کمبود نقدینگی بر ســر شــرکت های دارویی 

افتاد و کمبودهای دارویی آغاز شد.
حاال هم داســتان جدیدی در داروخانه ها رقم 
خــورده که برخی از شــرکت های پخش دارو 
اقدام به شبکه فروشی می کنند؛ نامی که فعاالن 
صنعت دارو برای بســته های اجباری شرکت 
هــای پخش به داروخانه ها برگزیده اند. بر این 
اساس داروخانه نه فقط بر اساس نیازی که دارند 
اقدام به خرید می کنند بلکه باید مواد دارویی 
کم مصرف تر که روی دست برخی شرکت ها 
مانده است را هم خریداری کنند تا برای مثال 

بتوانند سرم مورد نیاز بیماران را تهیه کنند.
در کنــار ایــن موضوع بعضی از کارشناســان 
نســبت به ورود برخــی از داروهای کمیاب به 
شــبکه فروش غیرقانونی مجازی اظهار نگرانی 
مــی کنند؛ دارویی هایی که فقط در داروخانه 
های دولتی توزیع می شوند و معلوم نیست کی، 
چطور و به دست چه کسانی رسیده که آن را به 
قیمت گزاف به فروش می رسانند و جان مردم 
را بــه خطر مــی اندازند. مجموعه ای از چالش 
هــا که نه تنهــا داروخانه داران را بلکه مردم را 

درگیر کرده است.

 توزیع قطره چکانی شیرخشک 
در داروخانه ها!

علیرضــا ازنی، فعــال صنعت دارو در خصوص 
چالش های روز صنعت داروی کشــور نســبت 
به دشواری واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت 
بدون نمونه داخلی اظهار نگرانی کرد و در این 
باره می گوید: در حال حاضر اگر ماده اولیه ای 
بخواهد وارد کشور شود شش ماه زمان می برد 
که به کشور بیاید و وارد چرخه تولید شود؛ چرا 
که مساله تخصیص ارز و مسیری که باید از چند 
کشور تغییر مسیر بدهد تا به ایران بیاید دشوار 
شــده و این موضوع باعث می شود کمبودهای 

دارویی برطرف نشده است.

وی با اشــاره به اینکه ادامه دار شــدن این روند 
احتمــال نیاز به واردات دارو را تقویت می کند 
اضافه می کند: هر چند امیدواریم شاهد واردات 
نباشــیم اما اگر شــرایط بخواهد با همین وضع 
پیش برود متاسفانه این احتمال وجود دارد که 
ســازمان غذا و دارو نســبت به واردات برخی از 
داروها حتی به صورت موقت هم موافقت کند.

این فعال صنعت دارو با اشــاره به کمبود هایی 
که اکنون در ســطح داروخانه ها قابل مشاهده 
است ادامه می دهد: این روزها این مساله خیلی 
سوال برانگیز شده که چرا برخی از شیرخشک 
ها توزیع نمی شوند. در گذشته فقط شیرخشک 
های رژیمی دچار کمبود شــده بود اما اکنون 
شیرخشــک های معمولی هم به سختی پیدا 

می شود.
وی تاکید می کند: متاسفانه یکی از شرکت های 
بزرگ پخش دارو اقدام به پخش شیرخشــک 
نمی کند و این موضوع ســوال برانگیز اســت. 
این درحالی است که برخی از شیرخشک ها با 
افزایش قیمت هم مواجه شده اما باز هم با بیش 
از یک ماه است که توزیع آن ها موقف شده است.

کمبود سرم تزریقی تا داروهای صرع
حسن کربکندی، عضو انجمن داروسازان استان 
اصفهان با اشاره به سایه کمبودهای دارویی که 
بر ســر مردم و داروخانه ها ســنگینی می کند، 
 بیــان می کند: هرچند در حال حاضر شــاهد 
کمبود هایی در توزیع آنتی بیوتیک ها هستیم 
اما به نظر می رسد با شروع فصول سرد سال و 
افزایش تقاضا برای این مواد دارویی  این معضل 
کاهش یابد و نباید این موضوع ادامه پیدا کند.
وی اضافه می کند: از طرف دیگر برخی از داروها 
همچون سرم ها همچنان با مشکل تامین مواجه 
هستند. متاسفانه بعضی از شرکت ها هم از این 
وضعیت سو استفاده و شبکه فروشی می کنند 
کــه مقدار زیادی داروخانه باید دارو خریداری 

کند که از این سرم ها دریافت کند.
یک ناصر خسرو در کانال های مجازی به وجود 
آمده و به راحتی افراد سودجو داروهای کمیاب 
از جملــه فنی توئین، لیســکانتین و غیره را با 
قیمت های بســیار گزاف در این فضا به فروش 

می رسانند
کربکندی ادامه می دهد: نکته دیگری که مطرح 

شــده این است که داروهای صرع دچار کمبود 
هســتند. همچنین معضل دیگر این است که 
یک ناصر خسرو در کانال های مجازی به وجود 
آمده و به راحتی افراد سودجو داروهای کمیاب 
از جملــه فنی توئین، لیســکانتین و غیره را با 
قیمت های بســیار گزاف در این فضا به فروش 
می رسانند. برای مثال فنی توئین یک میلیون 

و 6۰۰ هزار تومان خرید و فروش می شوند.
وی می افزاید: دارو لیســکانتین نیز به تازگی 
فقط به داروخانه های دولتی داده می شود اما 
عجیب است که این دارو هم به راحتی در این 
فضای مجازی خرید و فروش می شود. متاسفانه 
این روال شده که عده ای با پرداخت و دریافت 
یک ویزیت از این داروها خریداری می کنند و 
با چند دست گردش به دست مریض می رسد.
کربکنــدی مــی گوید: یکی دیگــر از چالش 
های موجود ورود پلت فرم های مجازی با نام 
هایی همچون داروپیچ اســت در آن ها همین 
داروهای داروخانه ای به فروش می رســند و 
معلوم نیست داروها در چه شرایطی نگهداری 

و ارسال می شوند.

سیاست های ناکارآمد بر سر صنعت
حســن شکوهی، رئیس اتحادیه وارد کنندگان 
مکمل های غذایی نیز دلیل عمده ایجاد وضع 
موجود را دخالت بیجای ســازمان های دولتی 
و خروج از انجام شــرح وظایف شــان آن ها می 
داند و در این باره بیان می کند: دخالت سازمان 
از قیمت گذاری دستوری تا مجوزهای بی حد و 
حساب را در بر می گیرد. برای مثال مجوز دایر 
کردن کارخانه فوالد در ایران یک عدد بین ۳۰۰ 
تا ۷۰۰ میلیارد تومان است که در بازار خرید و 
فروش می شود؛ بعد نتیجه اش این می شود که 
می گویند اختالس شده است. این هم به خاطر 

قیمت گذاری دولتی رخ می دهد.
وی اضافه کرد: بنده که پیچ و مهره می ســازم 
وقتی آهن به نرخ دولتی خریداری می کنم به 
جای پیچ و مهره بیشتر آهن خریداری شده را 
تبدیل به آهن قراضه می کنم. چون سود آهن 
قراضه در بازار بیشتر از محصول تمام شده است. 
متاسفانه بر اساس بررسی ای که انجام داده ام 
ایــن اتفــاق نه تنها در فــوالد بلکه در دارو هم 

اتفاق افتاده است.
شــکوهی ادامه داد: ســال ها قبل وقتی سرم 
تولید می شــد میزان هدر رفت مواد پلیمری 
و آلومینیوم به ۳۰ درصد رســیده بود و معلوم 
شــده بــود افرادی کــه ارز دولتی دریافت می 
کردند سود فروش ضایعات شان از سود فروش 
داروهایی که با نرخ دولتی تولید می شده باالتر 
بوده است؛ یعنی به عمق این مساله دقت کنید 
متوجه خواهید شد که چرا گرفتار این وضعیت 

شده ایم.
وی افزود: تا زمانی که این مجوز ها و قیمت 
گــذاری و دخالــت ارگان هــای دولتی در 
سیاست گذاری ها جمع نشود این وضعیت 
هــم کمــاکان ادامــه دارد. بنابراین وزارت 
بهداشــت بــه جای اینکه رگوالتور باشــد، 
سیاســت گذار شرکت ها شده است که چه 
کسی چه رقمی مواد اولیه بیاورد و چه قیمتی 
بفروشــد. بنابراین تا زمانی که این وضعیت 
جمع نشود پیشرفت نداریم و روز به روز دچار 

مشکالت بیشتری هم خواهیم شد.

خبر ویژه

دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج ایــران با انتقاد از لغو ممنوعیت چهار ماهه 
واردات برنج در فصل برداشت، گفت: واردات در این مقطع، باعث کاهش قیمت 

این محصول نخواهد داشت.
جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج ایران افزود: در سال های 
گذشته برای وارد نشدن لطمه روحی و روانی به کشاورزان، حمایت از تولید، 
تولیدکنندگان و جلوگیری از برخی از سوء استفاده ها در این عرصه به خصوص 
اختالط برنج ایرانی با برنج خارجی، ممنوعیت چهار ماهه واردات برنج در فصل 

برداشت مصوب شده بود که متاسفانه امسال این ممنوعیت لغو شد.
علیزاده شایق اظهار داشت: برنج های خارجی که در همین مدت وارد کشور 

شده با برنج های خوب و مرغوب داخلی مخلوط و به نام برنج ایرانی در بازار به 
فروش می رســد و واردات برنج در این چهار ماهه هرگز روی قیمت برنج اثر 
نخواهد گذاشت و باعث کاهش قیمت برنج نمی شود، چون برنج وارداتی و برنج 

تولید داخل هر کدام مشتری خاص خود را دارند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج ایران در ادامه افزود: کشت غالب برنج در سه 
استان گیالن، مازندران و گلستان متمرکز است ، از مجموع افزون بر 6۰۰ هزار 
هکتار اراضی شــالیزار در ایران ۵۰۰ هزار هکتار در شمال کشور واقع شده و 
میزان تولید برنج طی سال جاری در سه استان گیالن، مازندران و گلستان دو 
میلیون و ۲۰۰ هزار تا دو میلیون و ۲۵۰ هزار تن است که پیش بینی می شود 

۲۰۰ هزار تن برنج دیگر از طریق کشــت دوم )راتون( در دو استان گیالن و 
مازندران تولید شود.

علیزاده شــایق با انتقاد از کشت دوم برنج در کشــور گفت: بار ها از موسسه 
تحقیقات برنج خواســته شده مبنی بر اینکه آیا کشــت دوم برنج به اراضی 
شــالیزاری لطمه می زند یا خیر؟ اما متاسفانه موسسه مزبور هیچگاه جواب 
قاطعی به این پرسش نداده است.دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج ایران با اعالم 
اینکه سال ۱۳۹۹ با تولید دو میلیون و ۴۵۰ هزار تن برنج یک سال استثنایی 
برای تولید این محصول در ایران بود، افزود:، اما متاسفانه در سال ۱۴۰۰ میزان 

تولید برنج در کشور دوباره به رقم دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید.

دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج ایران:

واردات در فصل برداشت قیمت برنج را کاهش نمی دهد
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نفت و انرژی 4

کرد: رئیس دفتر مرکز مطالعات بین المللی انرژی وین اظهار 

چشم طمع دنیا به گاز خزر 

كوتاه از انرژی

بین الملل

عربستان روسیه را در بازار 
نفت چین کنار زد

آمار گمرکی چین نشــان داد واردات 
نفت روســیه شامل نفتی که از طریق 
خط لوله سیبری شرقی اقیانوس آرام و 
به صورت دریابرد از بنادر اروپایی و خاور 
دور روسیه ارسال شد، در ماه میالدی 
گذشــته به ۸.۳۴۲ میلیون تن معادل 
۱.۹6 میلیون بشــکه در روز رسید که 
در مقایســه با رکورد دو میلیون بشکه 
در روز در مه، اندکی کاهش داشــت. 
چین، بزرگترین خریدار نفت روســیه 
اســت.واردات نفت روســیه به چین با 
ادامه خرید نفت ارزان روسیه از سوی 
پاالیشــگاه های خصوصــی، افزایش 
یافت و سهم صادرات از غرب آفریقا و 
برزیل را کاهش داد.چین خرید نفت را 
برای سود بردن از تخفیفهای چشمگیر 
نفت روســیه که در پی کاهش خرید 
اروپایی ها در جســت و جوی بازارهای 
جدید است، افزایش داده است. با این 
حــال واردات نفت چین از عربســتان 
سعودی ماه میالدی گذشته به ۸.۴۷۵ 
میلیون تن معادل ۱.۹۹ میلیون بشکه 
در روز رســید که پنج درصد باالتر از 
اوت سال ۲۰۲۱ بود.عربستان سعودی 
بــا صادرات ۵۸.۳۱ میلیون تن نفت از 
ژانویــه تا اوت، بزرگترین صادرکننده 
نفــت به چین مانده اســت؛ در حالی 
که صادرات روســیه در همین مدت، 
۵۵.۷۹ میلیون تن بوده است.واردات 
نفت به چین، در اوت بر مبنای ساالنه 
۹.۴ درصد کاهش پیدا کرد که ناشــی 
از اختالالت پاالیشــگاه های دولتی و 
تولید کمتر پاالیشــگاه های خصوصی 
بــه دلیل حاشــیه ســود ضعیف بود.  
خرید چشــمگیر نفت روســیه توسط 
واردکننــدگان چینــی، بــه ضــرر 
صادرکنندگان رقیب شــامل آنگوال و 
برزیل شــده و صادرات این دو کشــور 
بــه چین در اوت بر مبنای ســاالنه به 
ترتیــب ۳۴ درصد و ۴۷ درصد کاهش 
یافت.گمرک چین آمار واردات نفت از 
ونزوئال یا ایران در ماه میالدی گذشته 
را منتشر نکرد. شرکتهای نفتی دولتی 
از سال ۲۰۱۹ به دلیل نگرانی از نقض 
تحریم هــای ثانویه و مجازات آمریکا، 
خریــد نفــت تحریم شــده را متوقف 
کردنــد. با این حال شــرکت صنعت و 
 ۲۵ )CASIC( علــوم هوافضایی چین
میلیون بشــکه نفت ونزوئال را از اواخر 
ســال ۲۰۲۰ به چین وارد کرده که در 
آمار گمرک اعالم نشــده اســت.آمار 
گمرکــی همچنین واردات از مالزی را 
نشــان داد که در اوت نســبت به مدت 
مشــابه سال گذشــته، دو برابر شده و 
بــه ۳.۳۷ میلیــون تن معــادل ۷۹۴ 
هزار بشــکه در روز رســیده است. این 
کشور در دو سال گذشته نقطه انتقال 
نفت تحریم شــده ایران و ونزوئال بوده 
 اســت و این اواخر روســیه هم اضافه 

شده است.

لمان  نیروگاه های آ
در آستانه توافق خرید 

ال ان جی از قطر
شــرکت های نیروی RWE و یونی پر 
آلمان در آســتانه امضای قراردادهای 
بلندمدت برای خرید گاز طبیعی مایع 
)ال ان جی( از پروژه توسعه نورث فیلد 
قطر هســتند.مذاکرات میان آلمان و 
قطر پیرامون حل اختالف نظرات بر سر 
شرایط مهمی مانند مدت زمان قرارداد 
و قیمت گذاری، بوده اســت اما منابع 
آگاه به رویترز خبر دادند انتظار می رود 
دو طــرف به زودی به توافق برســند.
آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپاست، 
در تــالش برای یافتن جایگزینی برای 
واردات انرژی از روسیه تا اواسط سال 
۲۰۲۴ اســت که با توجه به وابستگی 
صنعت نیــروی آلمان به گاز طبیعی، 
کار ســاده ای نیســت.در حالــی که 
قراردادهــای تامین ال ان جی با قطر، 
بــرای آلمــان مثبت خواهــد بود اما 
راهکار فوری برای بحران انرژی برلین 
فراهم نمی کند زیرا پروژه توسعه نورث 
فیلد تا پیش از سال ۲۰۲6 راه اندازی 
نخواهد شد.رویترز در مه گزارش کرد 
که مذاکرات بین دو طرف، به مشــکل 
برخورد کرده اســت زیرا آلمان تمایلی 
به امضای قراردادهای ۲۰ ساله نداشته 
و خواهــان قیمت مرتبط با قیمت گاز 
هلنــد )قیمت پایه بازار اروپا( به جای 

نفت خام است.

 نیروگاه های زباله سوز 
جان می گیرند

در ایــران هفــت نیــروگاه زیســت توده بــا 
تکنولوژی هــای متفــاوت و با ظرفیت حدود 
۱۴ مــگاوات فعالیت می کننــد، اما تاکنون 
آنطور که باید از ظرفیت آن ها استفاده نشده 
و این در حالی است که به تازگی معاون وزیر 
نیــرو اعــالم کرده که این نیروگاه ها از ســال 
آینده برای تمامی شــهرهای شمالی و کالن 
شــهرها اجرا می شوند.در ایران روزانه بیش از 
۵۸ هزار تن پســماند عادی تولید می شود که 
فقط ۲۰ درصد آن بازیافت شده و حجم بسیار 
زیادی از آن در اطراف شــهرها و روســتاها یا 
حتــی دریاهــا و جنگل ها دفن می شــوند؛ 
بی توجهــی به این موضوع معضالتی جدی از 
جمله آلودگی هوا، خاک و آب های سطحی و 
زیرزمینی را در کشور به وجود آورده است.در 
کالنشــهرهای کشور، 6۵ درصد از پسماندها 
تر هســتند که 6۰ درصــد آن قابل تبدیل به 
کمپوســت یا انرژی هســتند. پســماندهای 
خشــک نیز ۳۵ درصد از پســماندهای عادی 
را تشــکیل می دهنــد و بازیافت آن ها توجیه 
اقتصادی باالیی دارد که هم اکنون حدود ۱۰ 
درصد آن نیز بازیافت می شود.ســازمان ساتبا 
امســال برنامه ای را به منظور شناسایی و حل 
مشــکالت نیروگاه های موجــود و همچنین 
احداث نیروگاه های جدید به ظرفیت حداقل 
۴۰۰ مگاوات ســاعت در دستور کار قرار داده 
اســت و آن طور که محمود کمانی - معاون 
وزیــر نیرو به تازگی دربــاره اقدامات صورت 
گرفته برای توســعه نیروگاه های زیست توده 
در کشور، گفت: این نیروگاه ها به امحای زباله 
کمک می کند که در فاز اول برای شــهرهای 
شــمالی و کالن شــهرها اجرا خواهد شد.به 
گفتــه وی مراحل اجــرای کار به این ترتیب 
اســت که شرکت های ســرمایه گذار با کمک 
شــهرداری ها نسبت به احداث اقدام می کنند 
و ســاتبا برق تولید شده را خریداری می کند. 
روند ســرمایه گذاری نیز به این شــکل است 
که 6۰ درصد از ســوی شــهرداری و ۴۰ رصد 
نیز ســرمایه گذاری خواهد بود و قرارداد ها به 

صورت BOT منعقد می شود.

وزارت نفت به پنجره ملی 
 خدمات دولت هوشمند 

متصل شد
 بر اســاس تکالیف منــدرج در قانون بودجه 
امســال، وزارت نفت به پنجره ملی خدمات 
دولت هوشــمند متصل شــد. این در حالی 
اســت که طبق اســتعالم از سازمان اداری و 
اســتخدامی کشــور به عنوان مرجع تعیین 
اولویــت ســازمان ها و خدمــات پرکاربرد، 
وزارت نفــت بــه لحاظ ماهیــت خدمات در 
حــال ارائه، در زمره ۴۰ دســتگاه اولویت دار 
قــرار نــدارد.از این رو به منظــور تمکین به 
قانــون، پرمخاطب ترین خدمات این وزارت 
مربوط به خدمات مشترکان شرکت ملی گاز 
و خدمات شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی نظیر ســامانه ثبت نام تبدیل خودروها 
به دوگانه سوز )سی ان جی(، خدمات مربوط 
به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، همچنین 
خدمات مربوط به ستاد وزارت نفت به عنوان 
نخســتین سامانه های وزارت نفت تا پیش از 
شــهریورماه به پنجره ملــی خدمات دولت 
هوشــمند متصل شــدند.دیگر شرکت های 
تابــع وزارت نفــت نیز اقدام هــای الزم را در 
دســت اجرا دارند و در مهلت زمانی مقرر و 
مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تا پایان 
امسال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند 

متصل می شوند.

 انتقاد عضو شورای شهر 
 از ادبیات نامه های ارسالی 

آبفا تهران 
یک عضو شورای شهر تهران از ادبیات شرکت 
آب و فاضالب تهران)آبفا( در نامه های ارسالی 
به شــهروندان انتقاد کرد و گفت: ادبیات آبفا 
تهران سخیف است. حبیب کاشانی در جریان 
نودودومین جلســه شورای شهر تهران ضمن 
تقدیر از اقدامات انجام شده از سوی شهرداری 
تهران و ســایر بخش ها در مراســم پیاده روی 
اربعین حسینی گفت: جا دارد از همه افرادی 
که در این مراسم دخیل بودند، قدردانی شود.

کاشانی در ادامه با انتقاد از اقدام اخیر شرکت 
آب و فاضالب گفت: اخیرا این شرکت نامه ای 
را در ارتباط با اصالح قرارداد فاضالب به درب 
منزل برخی از شهروندان ارسال کرده و در آن 
قید شده است که چنانچه صاحب ملک اقدامی 
را در جهت اصالح قرارداد فاضالب نکند پس 
از ارسال دومین اخطار آب آن واحد مسکونی 
قطع خواهد شــد.وی ادامه داد: ارسال چنین 
برگه ای با عنوان قطع فوری آب به مثابه ادبیات 
سخیف است و این ادبیات اسالمی نیست و این 
درحالی اســت که شرکت آب فاضالب اشتباه 
کــرده اســت و باید از مــردم با احترام و منت 
بخواهد که در این زمینه با آنها همکاری کند 
نه اینکه با چنین ادبیاتی با آنها برخورد کند.

رئیس دفتر مرکز مطالعات بین المللی انرژی وین 
گفت: منابع انرژی دریای خزر نقشــه ژئوانرژی و 
جغرافیای انرژی جهان را تحت تاثیر قرار خواهد 
داد. خزر محور پروژه کمربند جاده انرژی خواهد 
بــود. جمهوری آذربایجان بــه پیمان آتالنتیک 
شــمالی یک ناتــوی انرژی هدیــه خواهد کرد. 
هدیــه ای که تحمل یک جنگ فرسایشــی تازه 
مانند اوکراین را برای ناتو مقرون به صرفه و بلکه 
مطلوب خواهد کرد.فریدون برکشــلی در ارزیابی 
پــروژه احــداث داالن زنگزور و تبعات آن بر ایران 
اظهار داشــت: پروژه کریدور ترکســتان که حاال 
مدتــی اســت با نام داالن زنگــزور از آن نامبرده 
می شــود با هدف حذف مســیر ایران برای انتقال 
نفت یا گاز برای انتقال به ترکیه از مسیر آذربایجان 
است. یک طرح بیست ساله که ترکیه، کشورهای 
غربی، اسراییل و آذربایجان که آن را به عنوان یک 
پروژه استراتژیک در دست اجرا داشتند و منتظر 
فرصت و شکل گیری نظم نوین منطقه دریای خزر 
بودند. پس از جنگ ارمنستان و آذربایجان و توافق 
ایروان برای واگذاری قره باغ طرح شتاب بیشتری 
پیدا کرد.    وی با بیان اینکه تخمین های وزارت 
انــرژی امریکا، حکایت از آن دارد که دریای خزر 
۲۹۲ میلیارد فوت مکعب گاز دارد و تسلط بر آن 
اهمیت بســیار زیادی دارد، افزود: در چهارچوب 
این طرح تقریبا تمام گاز دریای خزر به ســمت 
ترکیه و از آنجا به اروپا و مدیترانه متصل می شود. 
بنابراین اهداف و دستاوردهای بدیهی اقتصادی، 
سیاســی و اســتراتژیک برای آنکارا و باکو در پی 
دارد.رئیس دفتر مرکز مطالعات بین المللی انرژی 
وین تصریح کرد: تفکیک منافع هر یک از کشورها، 
از این کریدور شاید چندان آسان نباشد. سرعت 
تحوالت ژئواســتراتژیک منطقه  و جهان به حدی 
زیاد است که مزایا یا معایب، و چالش ها و فرصت ها 
ممکن است دائم تغییر کنند، در یکدیگر ترکیب 
و یا تفکیک شــوند. جمهوری آذربایجان با تمام 
قــوا می کوشــد تا به عنوان یک کشــور اروپایی 
شــناخته شــود و متعاقبا برای عضویت در ناتو، 

اقدام کند. آنســوی دیگر ترکیه می کوشد تا وارد 
پیمان شانگهای شود و همراه چین، هند و روسیه 
به عنوان یک قدرت مسلط مورد توجه و حمایت 
قــرار گیــرد. ترکیه و آذربایجان هر دو بنا دارند از 
زوایای منافع خود با غرب و شرق هماهنگی ایجاد 
کنند. امریکا و اتحادیه اروپا، حامی گسترش ناتو 
بــه مرزهای جنوبی روســیه و تنگ کردن حلقه 
حصار خود در منطقه آسیای میانه و قفقاز هستند. 

اسرائیل هم طبعا منافع ویژه ای دارد. 

 ایران در دریای خزر
گذار کرده است بازی را وا

وی در ادامه با اشــاره به اجرایی شــدن پروژه 
زنگــزور و حذف ایران از نقش آفرینی در حوزه 
انــرژی خــزر گفت: به نظر می رســد که ایران 
در دریــای خــزر، بازی را واگذار کرده اســت. 
بــرای مدت زمان طوالنی غفلت دیپلماتیک و 
دیپلماسی داشــته ایم. مرزهای بین المللی در 
شــمال غربی ایران در حــال تغییرند و این به 
زیان منافع ملی جمهوری اسالمی است. ترکیه 
و آذربایجان در تالشــند تــا یک محور تقریبا 
۳۰ کیلومتــری را از آِن خود ســازند. بنابراین 

در بعد ژئوپلیتیک، زمینه را از دســت خواهیم 
داد و برتری استراتژیک خود را که تا حدی به 
یمن اختالفات ارمنستان و ترکیه و آذربایجان 

دراختیار داشتیم، از کف خواهیم داد. 

 ایران به سهم ۱۳ درصدِی خزر 
رضایت می دهد؟

برکشــلی تاکیــد کرد: در حقیقت ســهم ۱۳ 
درصــدی هــم در هاله ای از ابهــام قرار خواهد 
گرفــت. البتــه می توان بــرای مصارف داخلی 
از آن اســتفاده کــرد ولی زمینــه صادرات گاز 
برایمــان فراهم نیســت و یا بــا حمایت ترکیه، 
 آذربایجــان قابل تحقق خواهد بود. ما ســال ها 
است که برای بهره برداری از گاز کف دریای خزر 
تالش می کنیم. بارها اخبار و گزارشاتی مبنی بر 
کشفیات حجم باالیی از ذخایر گاز منتشر شده، 
اما در عمل گازی به سر چاه نرسیده است. زمانی 
در بحث های تقسیم منابع دریای خزر نگران و 
ناراحت بودیم که در سمت ایران، نفتی نیست 
و فقط گاز هســت. اکنون که بازار گاز پیشــران 
نفت و ســایر منابع انرژی شده است، گازی هم 

استخراج نمی کنیم.

 آذربایجان به پیمان آتالنتیک شمالی 
یک ناتوی انرژی هدیه خواهد کرد

    وی بیان داشــت: دریای خزر یعنی خلیج فارس 
ثانــی. منابع انرژی دریای خزر نقشــه ژئوانرژی و 
جغرافیای انرژی جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 
خــزر محور پروژه کمربند جاده انرژی خواهد بود. 
جمهوری آذربایجان به پیمان آتالنتیک شمالی یک 
ناتوی انرژی هدیه خواهد کرد. هدیه ای که تحمل 
یک جنگ فرسایشی تازه مانند اوکراین را برای ناتو 
مقرون به صرفه و بلکه مطلوب خواهد کرد.رئیس 
دفتر مرکز مطالعات بین المللی انرژی وین ادامه داد: 
ایران بخش قابل مالحظه ای از برتری استراتژیک 
خود را از دســت خواهد داد. متاســفانه ایران در 
ســال های اخیر و پس از فروپاشــی اتحاد شوروی 
در منطقه آسیای میانه و قفقاز حضور استراتژیک 
کمرنگی داشــته است. گمان محافل بین المللی و 
اتاق های فکر دنیا جملگی بر این باور بودند که ایران 
در منطقه دســت باال خواهد داشــت، اما با گذشت 

زمان مواضع ایران حالت انفعالی پیدا کرد.

ترکیه برنده شد
وی خاطرنشان کرد: ترکیه بزرگ ترین منتفع داالن 
زنگزور تلقی می شــود. این کشور بدون در اختیار 
داشــتن منابع نفت و گاز، انتقال انرژی از منطقه 
دریای خزر را در اختیار می گیرد و با این برگ برنده، 
در سطح منطقه و جهان بازی ها خواهد کرد. تعریف 
ترکیه از منابع نفت و گاز، در مســیر انتقال شــکل 
می گیــرد. زمانی که ایران آمادگی صادرات گاز به 
اروپا از طریق ترکیه و خطوط لوله را داشت، ترکیه 
ممانعت کرد. ترکیه درخواست کرد که ایران تمام 
گاز خود را به ترکیه بفرستد و خود تصمیم به فروش 
آن به منابع اروپایی می کرد، رئیس جمهور ترکیه که 
همین هفته گذشته به دعوت رئیس جمهور چین و 
رئیس دوره ای پیمان شانگهای به تاشکند رفته بود، 
در مورد کریدور زنگزور با پرزیدنت شی جین پینگ 
و پرزیدنت پوتین گفت وگو کرد و به گفته ناظران 

سیاسی خشنود به آنکارا بازگشت.

عضو ســندیکای شــرکت های تولیدکننده برق با تاکید بر اینکه 
نیروگاه ها هم باید ســود داشــته باشــند و در غیر این صورت کل 
چرخه سرمایه گذاریشــان به خطر می افتد اظهار کرد: باید یک 
سود حداقلی که مثال از سود یا بهره بدون ریسک سرمایه گذاری 
بیشتر است برای آنها تضمین شود اما عمال در بحث تعیین نرخ 

این اتفاق نمی افتد.
بهنام فردافشــاری ، با بیان اینکه شــکل گیری بازار برق از ســال 
۱۳۸۲ به بعد وجود داشــت ولی پس از این که نیروگاه ها واگذار 
شــدند، بازار شــکل جدی تری به خود گرفت و درآمد بنگاه های 
غیردولتی را تحت تأثیر قرار داد، گفت: موضوع نرخ، پیشینه بسیار 

غــم انگیــزی دارد؛ در برنامه پنجم بحث بهای آمادگی و پرداخت 
بهای آمادگی تعیین شد و با توجه به دستورالعمل بند و ماده ۱۳۳ 
برنامه پنجم، وزارت نیرو باید ســاالنه این را با شــاخص های نرخ 
ارز و شــاخص cpi تعدیل می کرد اما این اتفاق نیفتاد و آمادگی 
از ســال ۱۳۹۳ تاکنون ثابت مانده اســت.وی ادامه داد: نمی توان 
هیچ بازاری را در دنیا پیدا کرد که برای هشــت ســال متوالی نرخ 
ثابت داشــته باشــد و این نشان می دهد که یک جای کار مشکل 
دارد. بازار برق خیلی خاص اســت و از یک ســو می گوییم بخشی 
از هزینه های ثابت را با پرداخت آمادگی و قســمت متغیر را هم 
با پرداخت بهای انرژی که رقابتی اســت پوشــش می دهیم؛ از 

ســوی دیگر همه می دانند که هزینه های ثابت افزایش بســیاری 
داشــته ولی نرخ آمادگی طی این ســال ها بدون تغییر ثابت مانده 
و این اولین ایرادی اســت که می توانیم به تعیین نرخ وارد کنیم.

عضو ســندیکای شــرکت های تولیدکننده برق با تاکید بر اینکه 
در بحث انرژی در کشــور تاکنون برای محاســبه نرخ انرژی رویه 
ثابتی نداشــتیم و هر بار که نرخ انرژی مطرح می شــود، این که 
جماعتی دور هم بنشــینند و بدون هیچ رویه ای نرخی مشــخص 
کنند، حداقل برای فعاالن بازار خیلی عجیب و غریب است گفت: 
درنتیجه درگیر جلســات هیات تنظیم می شویم که نرخی از آن 

بیرون می آید که هیچ رویه ای ندارد.

عضو سندیکای شرکت های تولیدکننده برق اظهار  کرد :

دغدغه بخش خصوصی برای فعالیت در صنعت برق

خبر  ویژه

گزارش ها نشان دادند؛

گاز   آماده سازی برای شکستن رکورد تولید 
از پارس جنوبی

   میــدان پــارس جنوبــی از بزرگ ترین منابع 
گازی مستقل جهان است که روی خط مرزی 
مشــترک ایــران و  قطــر در خلیج فارس و به 
فاصله ۱۰۰ کیلومتری ســاحل جنوبی ایران 
قــرار گرفته اســت.این میــدان دارای حدود 
۱۸۰۰ تریلیــون فوت مکعــب )۵۱ تریلیون 
متر مکعــب( گاز طبیعــی درجا و ۵۰ میلیارد 
بشــکه )۷.۹ میلیــارد متر مکعــب( میعانات 
گازی اســت. ایــن میدان گازی، مســاحتی 
حدود ۹۷۰۰ کیلومترمربع )۳۷۰۰ مایل مربع( 
را پوشــش می دهد که از این مساحت، ۳۷۰۰ 
کیلومتر مربع آن واقع در آب های ایران اســت 
و 6۰۰۰ کیلومتر مربــع واقــع در آب های قطر 
است.توســعه میدان مشترک گازی در سمت 
ایران در سال ۱۳۷6 شمسی با امضای قرارداد 
فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی با شــرکت های توتال، 
گازپروم و پتروناس مالزی به طور رســمی وارد 
مرحله اجرایی شــد؛ اما قطر شــریک ایران در 
این میدان مشــترک، کارش را از سال ۱۹۹۰ 
میالدی آغاز کرده بود. انتظار برای نخســتین 
برداشــت ایران از این میدان پنج  سال به درازا 
کشید و ایران بهمن ماه ۱۳۸۱ به صورت رسمی 

برداشــت ۵6.6 میلیون مترمکعب گاز از این 
میدان را جشــن گرفت.میزان تولید روزانه گاز 
ایران از میدان مشترک پارس جنوبی در سال 
۱۳۸۴ به ۱۴۱ میلیون مترمکعب رســید؛ این 
رقم در سال ۹۲ روزانه ۲۸۲ میلیون مترمکعب 
بــود و بــا تکمیل فازهای باقی مانده )به جز فاز 
۱۱( میزان برداشــت گاز از مخزن مشــترک 
پــارس جنوبــی، در زمســتان ۱۴۰۰ بــرای 
اولیــن بار به رکورد تولید روزانه ۷۰۵ میلیون 
مترمکعب رسید.امســال با توجه به سهم ۷۰ 
درصدی پارس جنوبی در تأمین گاز کشــور ، 
پیش بینی ها حاکی از شکســتن دوباره رکورد 
تولید  است.جواد اوجی، وزیر نفت در خصوص 
میزان برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی 
در فصل سرد امسال گفت: پاالیشگاه فاز ۱۴ که 
یکی از پروژه های نیمه کاره ای بود که به دولت 
سیزدهم رسیده بود، ۱۱ سال در فرآیند توسعه 
بوده تا اینکه سال قبل، نخستین ردیف پاالیشی 
آن وارد مدار شد؛ در شهریورماه دومین ردیف 
این پاالیشــگاه به مدار می آید و تا پایان ســال 
جاری نیز هر ۴ ردیف این پاالیشــگاه به بهره 

برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خبر داد؛

 تبدیل وضعیت ایثارگران صنعت نفت
تا پایان دی ماه

مدیرعامل شــرکت ملــی نفت ایران گفت: بر 
اســاس ابالغیه اخیــری که به مدیریت منابع 
انســانی شــرکت ملی نفت ایران داشته ایم، 
ایثارگــران واجد شــرایط تا پایــان دی ماه به 
نیروی رســمی تبدیل وضعیت خواهند شد. 
محســن خجسته مهر ، از حمایت همه جانبه 
شرکت ملی نفت ایران از شرکت ملی حفاری 
ایران خبر داد و گفت: موافقت نامه اخیر شرکت 
ملــی مناطــق نفت خیز جنوب با ملی حفاری 
مشــتمل بر اختصاص ۲۰۰ میلیون دالر برای 
بازســازی ناوگان حفاری این شرکت است که 
مــورد حمایت کامل شــرکت ملی نفت ایران 
قرار دارد.وی اظهار کرد: شــرکت ملی مناطق 
نفت خیــز جنوب آمادگی خواهد داشــت تا 
ســاالنه حــدود ۴۰ میلیــون دالر بــه بحث 
بازســازی ناوگان ملی حفاری اختصاص دهد 
و تأمین اعتبار آن از ســوی شــرکت ملی نفت 
ایران تضمین می شود.مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران با بیان اینکه شــرکت ملی حفاری 
ایــران جزئی از بدنه باالدســتی صنعت نفت 
اســت، گفت: این شــرکت نقش بی بدیلی در 
امــر حاکمیتــی ایفــا می کند.به گفته وی، از 

مهمترین اولویت های مطرح در شــرکت ملی 
نفــت ایران درباره پایــداری ناوگان حفاری و 
کمک به توســعه و ثبات این شرکت، مشتمل 
بر مدیریت پایدار و نوسازی و بهسازی حدود 
۷۴ دکل حفاری مورد اســتفاده در شــرکت 
ملی حفاری ایران اســت.مدیرعامل شــرکت 
ملــی نفــت ایران با بیان اینکه شــرکت ملی 
حفاری نمادی از اقتصاد مقاومتی در شــرکت 
ملی نفت ایران اســت، گفت: به مدد خدمات 
کارکنان این شــرکت در طول ســال ها و پس 
از خروج شرکت های خارجی، خللی در تولید 
نفت و گاز کشور ایجاد نشده است.خجسته مهر 
افزایــش میزان بهــره وری را به عنوان یکی از 
الزام های کاری در شــرکت ملی حفاری ایران 
برشمرد و افزود: پیش از این یک دکل حفاری 
می توانست چهار حلقه چاه را حفاری کند؛ بر 
همین اساس الزم است تا نسبت به رسیدن به 
این حد نصاب اقدام شود.وی  در پایان تصریح 
کرد: شرط باال بردن بهره وری در شرکت ملی 
حفاری ایران اســتفاده از فنــاوری روزآمد و 
استفاده حداکثری از توان حدود ۱۷ هزار نفر 

از کارکنان این شرکت است .
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5بانک و بیمه

مسئول امور ترافیک سازمان عمران 
ج خبر داد؛ شهرداری کر

اجرای ۶ هزار متر خط کشی 
ج محوری در خط ۴ حصار کر

کرج / فاطمه کیاحیرتی
مســئول امور ترافیک ســازمان عمران و 
بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرج 
از اجرای 6 هزار متر خط کشی محوری در 
خط ۴ حصار با هدف افزایش ضریب ایمنی 
و روان سازی ترافیک خبر داد.محسن کهن 
ترابی با اشــاره به اینکه خط کشی محوری 
عالوه بر ایمنی و زیبایی مســیر باعث نظم 
بخشــیدن به عبور و مرور وســایل نقلیه 
می شود، اظهار داشت: عملیات خط کشی 
محوری خط ۴ حصار، شامل ۳ هزار و ۲۵۰ 
متــر بــه صورت ممتد و ۲ هزار و ۵۰۰ متر 
به صورت منقطع توســط عوامل ترافیکی 
ســازمان اجرایی شده اســت.کهن ترابی 
همچنین خاطر نشــان کــرد: در روزهای 
آتی، روند انجام خط کشــی های ترافیکی 
در ســطح معابر مناطق ده گانه شــهر کرج 

ادامه خواهد داشت.

با پیگیری استاندار هرمزگان؛

مجوز افزایش ظرفیت تولید آب 
شیرین کن کوخرد و چاله گریند 

صادر شد

هرمزگان / گروه اســتان ها: مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب هرمزگان از دریافت مجوز افزایش 
ظرفیت تولید آب کوخرد و چاله گریند بستک 
به عنوان مصوبه سفر استاندار به این شهرستان 
خبــر داد.عبدالحمیــد حمزه پور با اشــاره به 
درخواســت های مردمی در ســفر اســتاندار 
هرمزگان به شهرســتان بســتک و مصوبه این 
سفر برای افزایش ظرفیت تولید آب سایت آب 
شیرین کن کوخرد و چاله گریند افزود: ظرفیت 
فعلی این آب شــیرین کن ۷۵۰ مترمکعب در 
شــبانه روز است که استاندار هرمزگان حدود 
دو ماه پیش دستور پیگیری و افزایش ظرفیت 
تولید این آب شیرین کن را داد که خوشبختانه 
پس از تاکید اســتاندار و پیگیری شــرکت آب 
و فاضــالب هرمــزگان در زمان کوتاهی با نگاه 
مثبت شــرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
ایــن مجوز صادر شــد.به گفته وی، خرید آب 
از آب شــیرین کن ها بصورت تضمینی اســت 
و هــر گونــه افزایش ظرفیت این ســایت ها 
می بایســت با موافقت شــرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشــور همراه باشــد که مجوز دو 
برابر شــدن ظرفیت تولید این ســایت صادر و 
به ســرمایه گذار ابالغ شد.مدیرعامل آبفا ابراز 
امیدواری کرد، با افزایش ظرفیت این ســایت، 
در آینده میزان تولید این آب شــیرین کن به 
۱۵۰۰ متر مکعب در شبانه روز خواهد رسید.

حمزه پور همچنین با اشــاره به طرح توســعه 
شبکه آبرسانی کوخرد و چاله گریند افزود: ۴۲ 
کیلومتر از شبکه توزیع آب کوخرد با مشارکت 
قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( در حال اصالح و 
توســعه است.گفتنی است، با افزایش ظرفیت 
تولید آب شــیرین کــن کوخرد، وضعیت آب 
شــرب جمعیتی بالغ بــر پنج هزار و ۲۰۰ نفر 

در کوخرد و چاله گریند بهبود خواهد یافت.

گلستان / گروه استان ها: مدیرکل کمیته 
امداد امام خمینی)ره( استان گلستان 
با اشــاره به اســتقرار 6۰ پایگاه پویش 
شــور عاطفه ها در استان، گفت: پویش 
شــور عاطفه ها با هدف تامین مایحتاج 
تحصیلــی دانش آموزان تحت حمایت 
در استان گلستان اجرا می شود. عیسی 
بابایی در نشســت خبری با خبرنگاران 
درباره برگزاری جشــن عاطفه ها اظهار 
داشــت: شــور عاطفه ها باهدف تامین 
مایحتاج تحصیلی دانش آموزان تحت 
حمایت از ۱۵ مردادماه شــروع و تا ۱۵ 
مهرماه ســال جاری ادامه دارد.بابایی 
با اشــاره به پیش بینی مشــارکت ۱۲ 
میلیارد تومانی گلســتانی ها در ســال 
جــاری عنــوان کرد: هم اســتانی ها و 

خیراندیشــان، سال گذشــته بیش از 
۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای 
تهیه لوازم کمک آموزشــی برای ادامه 
تحصیل دانش آمــوزان نیازمند کمک 
کردند.مدیــرکل کمیتــه امــداد امام 
خمینی)ره( استان گلستان خاطرنشان 
کرد: امســال نیز بــا برپایی پایگاه های 
نمادیــن در میادین اصلی شــهر برای 
جمع آوری کمک های هم استانی های 
خیــر و نیکــوکار صــورت می گیرد و 
اکثریت جــذب کمک های مردمی به 
صــورت غیرحضــوری و الکترونیکی 
انجام خواهد شــد. "شور عاطفه ها" در 
۵۰۰ مرکــز نیکوکاری اســتان کرمان 
آغاز شــدبابایی با اعالم 6۰ پایگاه ثابت 
مســتقر در میادین اصلی شــهرهای 

ســطح اســتان و همچنیــن آمادگی 
همــه دفاتــر کمیته امداد و ۳6۰ مرکز 
نیکــوکاری بــرای دریافت کمک های 
نقــدی و غیرنقدی مردم مانند کیف و 

کفــش و نوشــت افزار و دیگر ملزومات 
آموزشی تحصیلی، خواستار مشارکت 
هرچه باشکوه تر گلستانی های نیکوکار 
در کمک  رســانی برای تامین مایحتاج 

تحصیلــی آموزشــی دانش آموزان و 
دانشجویان بی بضاعت شد.وی تصریح 
کرد: از فردا تا ۳۱ شــهریور پایگاه های 
مســتقر در میادین اصلی شــهرهای 
سطح اســتان و روز جمعه اول مهرماه 
در مصلی هــای نمــاز جمعــه، آماده 
جمــع آوری کمک هــای مردمی برای 
دانش آموزان نیازمند هســتند و در روز 
دوشــنبه ۱۱ مهرماه به صورت نمادین 
در مدارس ســطح اســتان زنگ شور 
عاطفه ها نواخته می شود.بابایی افزود: 
کمیته امداد اســتان گلســتان دارای  
بیــش از ۱6 هــزار و ۲۰۰ دانش آموز و 
۱۳۰۰ دانشــجوی تحت حمایت است 
که از خدمات آموزشــی و کمک هزینه 

تحصیلی این نهاد بهره مند می شوند.

کرد: گلستان اظهار  کمیته امداد استان  کل  مدیر 

استقرار ۶۰ پایگاه پویش شور عاطفه ها در استان گلستان 

5
 خدمات برجسته بیمه سامان 

 به زائران اربعین حسینی 
به روایت آمار

بیمه ســامان با اســتفاده از ۵۰ آمبوالنس مستقر 
در سراســر کشــور عراق ۹۲۴ مــورد خدمت به 
متقاضیــان ارائــه کرده  کــه ۸۱۹ مورد آن اعزام 
آمبوالنــس در داخل و ۱۰۵ مــورد آن هم اعزام 
آمبوالنس به محدوده مرزی بوده است.از ابتدای 
پیاده روی اربعین تا تاریخ یاد شــده، ۲۹6۳ نفر از 
بیماران به صورت ســرپایی و ۸۴۴ نفر از بیماران 
هم به صورت بســتری تحت نظر، از پوشش های 
درمانی شــرکت بیمه ســامان استفاده کرده اند.
همچنیــن مجموع تماس های ورودی و خروجی 
مرتبــط بــا بیمه زائران اربعیــن با مرکز ارتباط با 
مشــتریان شرکت بیمه سامان در کشور عراق به 
بیش از ۱۷۰۰مورد رسیده است.بستگان متوفیان 
ســفر اربعین برای دریافت غرامت و خسارت می 
توانند با در دست داشتن مدارک الزم، به شرکت 
و شعب بیمه سامان در سراسر کشور مراجعه کنند.

تخصیص ارز به زوار اربعین 
توسط بانک توسعه تعاون

 شعب مستقل مرکزی و فاطمی تهران، مرکزی 
مشهد، سجاد مشــهد، مرکزی تبریز، مرکزی 
اصفهان، مرکزی بوشهر، مرکزی کرج، مرکزی 
سمنان و مرکزی رشت به زوار اربعین صد دالر 
سهمیه ارز تخصیص دادند. بر این اساس افرادی 
که در سامانه سماح ثبت نام کرده، با مراجعه با 
شعب و ارائه اصل کارت ملی  از صد دالر سهمیه 

بهره مند شدند.

اخبار

تقدیر از عملکرد موسسه اعتباری 
ملل در شعبه یزد

 “سازمان بهزیستی” و “شرکت گاز استان یزد” 
با ارســال تقدیرنامه از عملکرد خوب ریاســت و 
کارکنان شــعبه “بلوار جمهوری” )یزد( موسسه 
اعتباری ملل تقدیر و تشکر کردند.به دنبال تالش 
و همت کارکنان موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار 
جمهوری یزد  در جهت ارائه هر چه بیشتر و بهتر 
خدمات به مشتریان و نظر به حسن انجام وظیفه و 
ارائه خدمات مطلوب به هموطنان عزیز، “سازمان 
بهزیســتی” و “شرکت گاز استان یزد” با ارسال 
تقدیرنامه از عملکرد خوب ریاســت و کارکنان 
این شعبه  تقدیر و تشکر به عمل آوردند.بر پایه 
این گزارش، اداره روابط عمومی موسسه اعتباری 
ملل نیز برای همکاران خود در این شعبه و برای 
خدمتگزاران به مردم شــریف ایران در خانواده 
بزرگ ملل از خداوند متعال آرزوی ســالمتی و 

بهروزی و تداوم توفیقات را مسئلت کرد.

اختصاص بیش از ۱2 هزار میلیارد 
 ریال تسهیالت بهسازی

 و نوسازی مسکن روستایی 
توسط بانک سپه

 بانک سپه بیش از ۱۲ هزار 
میلیارد ریال تســهیالت 
بهسازی و نوسازی مسکن 
روســتایی پرداخت کرده 
گــزارش  اســت.به 
خبرگزاری آریا،  تســهیالت پرداختی بهسازی 
و نوسازی مسکن روستایی بانک سپه از ابتدای 
سال ۱۴۰۰ تا پایان مرداد ماه سال جاری بیش 
از ۱۱ هزار و پانصد فقره پرونده، به مبلغ دوازده 

هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال بوده است.

تقدیر معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید از مدیریت قوی در بانک دی
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران از خدمات مدیرعامل بانک دی در جهت 
بهبود روند فعالیت و کاهش مشکالت عدیده این 
بانک تقدیر کرد.دکتر سید امیرحسین قاضی زاده 
هاشمی در نشستی که با حضور معاونان و مدیران 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران در ســالن جلسات 
ســتاد مرکز برگزار شــد، ضمن تشکر از اقدامات 
صــورت گرفتــه در بانک دی، گفت: پیش از این 
بانک دی با مشــکالت عدیــده ای مواجه بود که 
نارضایتی سهامداران را به دنبال داشت، اما امروز 
توانســته تا حدودی این مشکالت را مرتفع کند 
که اقدام بســیار مهمی اســت.رئیس بنیاد شهید 
و امــور ایثارگران با اشــاره بــه این که بانک دی 
توانســت با مدیریت قوی ترتیباتی اتخاذ کند تا 
دو مجمع معوق این بانک برگزار شود، اظهار کرد: 
شرکت های زیرمجموعه این بانک نیز نظم خوبی 
پیدا کرده و حرکت مثبتی شروع شده که گزارش 

آن ارائه شد و پیرو این گزارش الزم است به جهت 
این عملکرد خوب از مســئوالن بانک دی تقدیر 
شــود تا ســایر بخش ها نیز تشویق شوند.علیرضا 
قیطاسی مدیرعامل بانک دی نیز در این نشست 

گفت: هیئت مدیره و مدیران بانک دی از ابتدای 
سال جاری به صورت شبانه روزی در پی عملیاتی 
کردن اســتراتژی ها و برنامه های مدون بوده اند و 
خوشــبختانه در فاصلــه کمتر از ۵۰ روز مجامع 

سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برگزار شد تا نماد بانک 
دی پس از حدود ۹ ماه بازگشــایی شــود که این 
خواسته مهم سهامداران بود.مدیرعامل بانک دی 
ادامه داد: در کنار این اقدامات، هشــت کارگروه 
برای ساماندهی وضعیت و تحول بانک تشکیل شد 
که در موضوع فروش اموال مازاد، وصول مطالبات 
و مسائل حقوقی به صورت تمام وقت مشغول به 
کار هســتند تا بتوانیم در ماه های آینده کارنامه 
درخشان تری را ارائه دهیم.وی با بیان اینکه ارائه 
خدمــات به خانــواده ایثارگران وظیفه بانک دی 
است، افزود: برای توسعه خدمات رسانی به جامعه 
ایثارگری، در نظر است باجه هایی در مراکز بنیاد 
شهید و امور ایثارگران در سطح کشور ایجاد شود 
که این موضوع جهت اخذ مجوزهای الزم به بانک 
مرکزی منعکس شــده اســت و امیدواریم با این 
اقدام، شــاهد وضعیت مطلوبی در خدمات رسانی 

به ایثارگران معزز باشیم.

اخبار

شعب بانک ملی ایران در اقصی نقاط کشور به ویژه استان های 
مرزی غرب، خدمات مطلوب و شایســته ای را به زائران عتبات 
عالیات در ایام سوگواری اربعین حسینی ارایه کردند به طوری 
که این بانک از لحاظ تعداد و ارزش پرداخت ارز زیارتی به هریک 
از متقاضیان، رتبه نخست شبکه بانکی را به خود اختصاص داد.

بر این اساس، از ششم تا ۲6 شهریورماه، ۱۲ میلیون و ۱۴6 هزار 
دالر ارز در قالــب ارز زیارتــی به مجموع ۱۲۱ هزار و 6۰۴ نفر از 
متقاضیان در شــعب سراســر کشور بانک ملی ایران به ویژه پنج 
استان مرزی غرب کشور پرداخت شده است.همچنین به همت 
بانک ملی ایران و با هماهنگی های انجام شده با بانک مرکزی، 
فروش دینار ویژه اربعین در اپلیکیشن »بله« با تحویل آسان و 
فوری نیز عملیاتی شد تا بخشی از نیازهای زائران پاسخ داده شود.

الزم به ذکر اســت، ســتاد اربعین در بانک ملی ایران در راستای 
ارائــه خدمات گســترده، مطلوب و موثر بــه زائران از مردادماه 
شــکل گرفــت تا تدابیر خــوب و مطلوبی در نحوه ارائه خدمات 
برای زائران اربعین اندیشــیده شــود.بر این اساس، پرداخت ارز 
اربعین در تمامی شعب کشور به ویژه در باجه ها و شعب مرزی و 
همچنین اپلیکیشن بله، برپایی موکب های اطعام و پذیرایی در 
مبادی خروجی، احداث موکب درمانی حضرت زهرا )ع( توسط 
بیمارســتان بانک در مســیر نجف به کربال در عمود ۲۰۲ برای 
ارائه خدمات درمانی ســرپایی به زائران، استقرار خودپردازها و 
پایانه های فروش )دســتگاه های pos( از جمله خدمات بانک 
ملی ایران در مرزها و مبادی خروجی کشور برای زائران اربعین 

حسینی بوده است.

ارایه ارز زیارتی به ۱2۱ هزار زائر عتبات توسط بانک ملی ایران

خبر  ویژه

استانها

آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳  آ
و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی

بخش  - 2 شاهرود
باغزندان - یک اصلی

برابــر رای شــماره 140160329010001787 مــورخ 1401/05/25 هیــات اول /دوم موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــاهرود تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای / خانــم 
زهــرا قنبریــان فرزنــد غــالم بــه شــماره شناســنامه 40 صــادره از شــاهرود در شــش دانــگ 
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 302 متــر مربــع قســمتی از پــالک 582 فرعــی از یــک اصلــی 

ز گردیــده اســت. واقــع در باغزنــدان بخــش 2 شــاهرود خریــداری از غــالم قنبریــان محــر
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم  و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 

و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه ۱۴0۱/0۶/۳0
تاریخ انتشارنوبت دوم : پنج شنبه ۱۴0۱/07/۱۴
حمید رضا حسین پور
ک شهرستان شاهرود سرپرست ثبت اسناد و امال

کشور ک  سازمان ثبت اسناد و امال
ک استان خراسان رضوی کل ثبت اسناد و امال اداره 

کاشمر ک حوزه ثبت ملک  اداره ثبت اسناد و امال
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140160306012000789 هیــات اول موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کاشــمرتصرفات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای/ خانم محمــد ضمیری 
ذات پــاک فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 16147 صــادره از کاشــمر    در ســه دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ  یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 104/90 متــر مربــع از پــالک 1237 فرعــی از 58 اصلــی 
واقع در بخش ســه کاشــمر به آدرس خیابان قائم - نســیم 13  خریداری از مالک رســمی آقای/ 
خانــم  فرزنــدان عباســعلی حیدریــان ) محبوبــه ، عصمــت ،هادی،علی،علــی اکبــر، مهــدی ،زهــرا(  
محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را 
بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت مذکــور و عــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴0۱/0۶/۱5
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴0۱/0۶/۳0
احمد جهانگیر
قائم مقام رئیس واحد ثبتی

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی

گهی اصالحی( )آ
برابــر رای شــماره 140160318002000405 مــورخ 1401/02/05 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان بندرانزلــی تصرفــات مالکانــه و 
زنــد فیــروز بــه شــماره شناســنامه 483 کدملــی 1620946882  بالمعــارض متقاضــی خانــم زیبــا عیــوض ونــد فر
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک واحــد ســاختمان بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت 116/09 
ــی کــه شــماره پــالک  مترمربــع درقســمتی از پــالک 317 فرعــی از 15 اصلــی بخــش 7 گیــالن حــوزه ثبــت ملــک انزل
ز گردیــده اســت کــه نــام خانوادگــی خانــم زیبــا عیــوض  فرعــی 20493 بــرای آن در نظرگرفتــه شــده اســت محــر

ونــد اشــتباها خانــم زیبــا عــوض منــد درج گردیــده بــود کــه اصــالح مــی گــردد.
ک شهرستان بندرانزلی عباس نوروزی-رئیس اداره ثبت اسناد و امال

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳   آ
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای اصالحــی شــماره 140160318018002183 مورخــه 1401/06/21 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
مالکانــه  ملــک ســنگر تصرفــات  ثبــت  حــوزه  ثبتــی  واحــد  رســمی مســتقر در  فاقــد ســند  و ســاختمانهای  اراضــی  ثبتــی 
زنــد احمــد بــه شــماره ملــی 6539726988 در ششــدانگ یــک بــاب  بالمعــارض متقاضــی خســرو حجــازی پیشــکناری فر
خانــه و محوطــه بــه مســاحت 897 مترمربــع مفــروز از پــالک 38 فرعــی از ســنگ 20 اصلــی واقــع در قریــه شهرســتان بخــش 
ــماره  ــازی ش ــد حج ــمی )زارعین:احم ــک رس ــداری از مال ــده خری ــه ش ــی در نظرگرفت ــماره 668 فرع ــرای ان ش ــه ب ــالن ک 12 گی
ز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود در  زارعانــه :112696-48/11/04( محــر
صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد و گواهــی مربوطــه را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد بدیهــی 

اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
ک سنگر کدل- سرپرست ثبت اسناد و امال علی پا

با هدف برطرف کردن کمبودهای سرانه های درمانی صورت می گیرد؛

 تالش مدیریت شهری شهر جدید مهستان 
برای جذب سرمایه گذار

البرز / گروه اســتان ها: ۲۴ شــهریور ماه شــهردار و 
اعضای شــورای اسالمی مهســتان، از پروژه درمانی 
در حــال ســاخت واقــع در فاز ۴ بلــوار خلیج فارس 
بازدید و از نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکی پروژه 
قرار گرفتند.در این بازدید شــهردار و اعضای شورای 
اسالمی در جریان روند اجرای پروژه قرار گرفتند و از 
بخش های مختلف در حال ســاخت پروژه بازدید به 
عمل آوردند.در پایان بازدید در نشستی که با حضور 
پیمانــکار و تیم مدیریت طرح در محل کارگاه برگزار 
شــد، مجموعه مدیریت شهری از نقشه پروژه و نحوه 
اجرای آن مطلع شدند.شــایان ذکر می باشــد در این 
راستا با جلساتی که در گذشته با پزشکان متخصص گذاشته شد منجر به این شد که تیم سرمایه 
گذار دکتر سهیلی و همکاران ، مجاب به سرمایه گذاری در شهر شدند و پروژه درمانی وسیع خود 
را شــروع کردند.این پروژه در چهار طبقه احداث می شــود که دارای بخش هایی مانند اورژانس، 
تصویر برداری، سونوگرافی، ارتوپدی،فیزیوتراپی، چشم پزشکی،مغز و اعصاب،قلب، عروق و ... می 
باشــد. که در حد یک بیمارســتان ۳۲ تخته خوابی می تواند پاســخگوی نیاز های شهروندان باشد.

مدیریت شــهری برای این ســرمایه گذاران آرزوی توفیق داشــته و در تمامی مراحل برای توسعه و 
آبادانی شهر و ارائه خدمات درمانی از چنین سرمایه گذارانی حمایت میکند.همچنین گفتنی است 
با انجام این پروژه ســرانه درمانی شــهر جدید مهســتان افزایش یافته و بخشی از نیازهای شهروندان 

در این زمینه مرتفع خواهد شد.
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آموزش و پرورش استان خراسان رضوی: معاون پرورشی و فرهنگی 

هزینه در مدارس، سرمایه گذاری است
مشهد / سارا رحمتی 

معاون پرورشــی و فرهنگی آموزش و 
پرورش خراسان رضوی، در جلسه هم 
اندیشــی نیروی انتظامی و آموزش و 
پرورش که با هدف تقویت امنیت دانش 
آموزان در آیین بازگشــایی مدارس و 
در راســتای پروژه مهــر در اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان برگزار شد، 
گفت: هزینه کردن در مدرســه هزینه 
نیســت، سرمایه گذاری است؛ اگر می 
خواهیم بزه های اجتماعی کم شــود 
باید امروز در مدرســه سرمایه گذاری 

کنیم.
حجةاالســالم و المســلمین پورثانی 
افــزود: در حــوزه دانــش آمــوزی با 
مســائلی رو به رو هستیم که برای رفع 
آن باید با همکاری های فرابخشــی در 
حــوزه اجتماعــی و فرهنگی فعالیت 
هایــی را بــرای کمک بــه دانش آموز 
رقــم بزنیم.وی گفــت: فردای جامعه 
مــا، امروز مدرســه ماســت. اگر می 
خواهیــم در آینده پولــی برای زندان 
ها و ندامتگاه ها هزینه نشــود و شاهد 
کاهش بزهکاری باشیم، باید امروز در 

مدارس هزینه کنیم؛ هزینه در مدرسه 
هزینه نیست سرمایه گذاری است.وی 
ادامه داد: مملکتی که قصد حرکت رو 
به جلو و طلیعه داری ظهور و حکومت 
امام زمان)عج( را دارد، مسائل تربیتی 
را اولویــت و خط قرمــز خود قرار می 

دهد.پورثانــی گفت: در رویکرد جدید 
معاونت پرورشــی بــرای برنامه ریزی 
فعالیت ها نگاه اصلی به اقتضائات دانش 
آموز است، باید به نیاز و فهم دانش آموز 
توجه کنیم. وی با اشاره به اینکه مردم 
را بــه غیر زبانتان آموزش دهید گفت: 

در تربیــت دانش آموز هویت بخشــی 
رکن اصلی و بسیار مهم است که دانش 
آموز احساس پوچی نکند. زمینه های 
هویت بخشی به دانش آموز و بستر رشد 
اجتماعی وی را باید در طرح هایی مثل 
همیار پلیس فراهم کرد؛ فعالیت های 

اجتماعی بستر رشد دانش آموز است.
وی در پایان یکی دیگر از نکات مهم در 
حوزه دانش آموزی را نشــاط، جذابیت 
و شــادی در دانش آموز عنوان کرد و 
گفــت: در همکاری های خود باید این 
نکته را در نظر بگیریم.معاون فرهنگی و 
اجتماعی فرماندهی انتطامی خراسان 
رضــوی نیــز در این جلســه گفت: از 
موثرترین راه ها برای پیشگیری از بزه، 
همــکاری با آموزش و پرورش اســت.
ســرهنگ حمید طهماسبی  افزود: به 
فرمــوده مقام معظــم رهبری نیروی 
انتظامی ســتون امنیت استوار کشور 
اســت، هدف این جلســات همگرایی 
اســت و نیــروی انتظامــی در زمینه 
همــکاری با آمــوزش و پرورش هیچ 
محدودیتــی نــدارد.وی با بیان مقدم 
بــودن پیشــگیری فرهنگــی، گفت: 
بازدید دانش آموزان از مقرهای نیروی 
انتظامی، حضور پلیس و سخنرانی در 
مــدارس و برپایی نمایشــگاه در هفته 
فراجــا از اقدامات صورت گرفته برای 
آشــنایی بیشتر دانش آموزان با نیروی 

انتظامی است.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان عنوان کرد؛

 انجام اقدامات گسترده ایمنی 
 و ترافیکی در منطقه ۱5

گشایی مدارس همزمان با باز
اصفهــان / گروه اســتان ها: مدیر منطقه ۱۵ 
شــهرداری اصفهان اقدامــات ترافیکی انجام 
شــده در این منطقه را در آســتانه بازگشایی 
مدارس تشــریح کرد و گفت: نصب تابلوهای 
انتظامــی و ترافیکی از جنس کامپوزیت برای 
اولین بار در منطقه ۱۵ باعث صرفه جویی در 
هزینه ها و کاهش میزان ســرقت این تابلوها 
شده است.هوشنگ نظری پور با اعالم این خبر 
گفت: در آســتانه سال جدید تحصیلی نسبت 
به شــناخت و ایمن ســازی نقاط حادثه خیز، 
ایمن سازی پل های عابر پیاده و سواره رو، نصب 
گاردریل بر روی کانال های آب و ایجاد مسیر 
عبور ایمن برای عابران در محله های حاشــیه 
کانال آب اقدام شــده است.او محوطه سازی 
و نصب ۱۸ سرپناه ایستگاه اتوبوس در محله 
ارغوانیه را از دیگر این اقدامات دانست و افزود: 
چهار سرپناه در خیابان جی و پنج سرپناه در 
محله های راران و گورت نصب شــده اســت.

نظری پور از محوطه ســازی و نصب ســرپناه 
ایستگاه اتوبوس در مقابل امامزاده ابوالعباس 
خوراســگان نیز خبر داد و اظهارکرد: احداث 
گذرگاه هــای عابــر پیاده در طــول خیابان 
ارغوانیه و آشکارسازی گذرگاه های عابرپیاده 
با اجرای خط کشی از دیگر اقدامات ترافیکی 

در این خیابان است.

 سرپرست شرکت شهرک های صنعتی 
استان سمنان:

 بیش از هزار واحد صنعتی 
در نواحی صنعتی فعالیت دارند

ســمنان / گروه اســتان هــا: محمدرضا باقری 
شرکت شــهرک های صنعتی اســتان سمنان 
در جلســه شــورای پدافند غیرعامل در سالن 
یادگار امام اســتانداری سمنان گفت: یک هزار 
و ۱6۱ واحد صنعتی به بهره برداری رســیده در 
شهرک ها و نواحی صنعتی فعالیت دارند.حدود 
۳۷6 واحد صنعتی در رســته صنایع شیمیایی 
در شــهرک ها و نواحی صنعتی اســتان سمنان 
فعال هســتند.حدود ۱۰۰ واحد صنعتی فعال 
در شــهرک ها و نواحی صنعتی اســتان سمنان 
براساس نوع فرآیند تولید، انبارش و محصول جز 
واحدهای پرخطر محسوب می شوند.انواع رزین، 
چربی گیرهای صنعتــی، ضدعفونی کننده ها، 
مــواد آتش بازی و نورافشــانی، مواد شــوینده، 
کلر، فســفات ها و سولفات هاو گازهای اکسیژن 
و نیتروژن از جمله تولیدات یا انبارش واحدهای 
صنعتی پرخطر در صنایع مستقر در شهرک ها و 
نواحی صنعتی اســتان سمنان است.شناسنامه 
اطالعاتــی واحدهای صنعتی شــیمیایی تحت 
پوشش با اولویت واحدهای پرخطر در شهرک ها 
و نواحی صنعتی در راســتای کشف و شناسایی 
نقاط ضعف و آســیب پذیری زیرســاخت های 
شــیمیایی با همکاری اداره کل پدافند غیرعامل 
استانداری سمنان تهیه شد.دستورالعمل نظام 
مصون سازی و عملیات پدافند شیمیایی کشور 
به واحدهای صنعتی تحت پوشــش با همکاری 
شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی در ۲ 
مرحله به صاحبان صنایع ابالغ و اطالع رســانی 

شد.

مدیر مخابرات منطقه استان لرستان:

2۳ سایت تلفن همراه برای نقاط 
مختلف در دست احداث است  
لرستان / گروه استان ها: مدیر مخابرات منطقه 
لرســتان گفت: ۲۳ ســایت تلفن همراه باهدف 
پوشــش آنتن دهی مناسب برای نقاط مختلف 
این استان در دست احداث است.نبی ا... شمسی 
فر با بیان این که در چندین منطقه برای احداث 
ســایت با معارضان محلی مواجه هستیم، اظهار 
داشت: همکاری مردم در بحث احداث سایت های 
جدید ضروری است.وی افزود: متاسفانه در این 
راســتا ذهنیت منفی مردم نسبت به مضر بودن 
سیگنال های تلفن همراه وجود دارد اما تاکنون 
هیــچ ارگان نظارتــی آن را تایید نکرده اســت.

شمســی فر با اشــاره به اقدامات حوزه مخابرات 
در سال گذشته بیان کرد: پایش مستمر، افزایش 
ارتفاع دکل ها، تغییر زاویه آنتن ها و اضافه کردن 
سایت ها با هدف برطرف کردن مشکالت پوشش 
آنتن دهــی از جمله اقدامات موثر در لرســتان 
می باشد.مدیر مخابرات منطقه لرستان تصریح 
کرد: بیش از یک میلیون و ۴۱۰ هزار خط تلفن 
همراه اعتباری و دائمی در لرستان ایجاد  و 6۷ 
هزار پورت پرســرعت )ADSL( نیز دایر شــده، 
۹۳ درصد روســتاها و حــدود ۹۹ درصد جاده 
های اصلی لرســتان نیز دارای پوشــش تلفن 
همراه هســتند.وی خاطرنشان کرد: از شهریور 
ســال گذشته تاکنون، ۱۰۸ سایت برای ارتقای 
تکنولوژی همراه اول در اســتان به بهره برداری 

رسیده است.

مدیر کل بنیاد شهید استان خراسان رضوی:

عزت، شرف و استقالل ما در پرتو 
ایثارگری های شهیدان است

مشهد / سارا رحمتی
مدیر کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران خراسان 
رضوی در یادواره شــهدای زاوین گفت: عزت، 
شــرف و اســتقالل ما در پرتــو ایثارگری های 
شــهدای عزیزمان است.حجت الســالم مهدی 
حسن زاده نامقی در مراسم یادواره ی ۳۳ شهید 
شهر زاوین که در سالن   ورزشی شهید عابدینی 
برگزار شــد، ضمن گرامی داشــت یاد و خاطره 
شهدا گفت: شهدای عزیز اسالم با خون خودشان 
غبار مظلومیت را از تارک اســالم، دین و مکتب 
اهل بیت )ع( زدودند.مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران خراســان رضوی ادامه داد: ایثارگران 
ادامه دهنده مکتب امام حســین)ع( و رهروان 
عقیله بنی هاشــم زینب کبری)س( هستند.این 
مقام مســئول همچنین گفت: عزت، شــرف و 
اســتقالل ما در پرتو ایثارگری ها و رشادت های 
شــهدای دفاع مقدس، امنیت،سالمت، مدافع 
حــرم، انقالب و غیره .. اســت.این مراســم که 
به همت بنیاد شــهید و امور ایثارگران و ناحیه 
مقاومت بسیج برگزار شد، علی صالحی فرماندار، 
حجت الســالم توکلی امام جمعه شــهر زاوین، 
علی قلمی رئیس بنیاد شــهید وامور ایثارگران 
بــه همراه پرســنل، فرماندهی نیــرو انتظامی، 
فرماندهی مقاومت ســپاه، بخشــداری زاوین، 
شــهرداری زاوین و خانواده های شاهد و ایثارگر 
حضور داشتند.عطرافشانی گلزار شهدای گمنام، 
ســینه زنی در مدح امام حســین )ع( و یاران و 
اهــل بیتــش، پخش کلیپ، قرائت دلنوشــته، 
ســخنرانی در خصوص مقام و جایگاه شــهدا و 
تجلیــل از  خانواده هــای شــاهد و ایثارگران از 
دیگر برنامه های این مراســم بود.گفتنی است؛ 
شهرستان کالت از توابع استان خراسان رضوی 
است که در ۱۵۰ کیلومتری مشهد مقدس واقع 
شــده اســت و پرونده ۷۳شــهید، ۲۰۸ پرونده 
جانباز و ۱۰ پرونده آزاده در بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران این شهرستان، سند غیور مردانی است 
که برای سربلندی نظام جمهوری اسالمی ایران 
جانفشانی، فداکاری و مقاومت کردند و به انقالب 

اسالمی عزت بخشیدند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش: 

تحریم ها، ایران را به مرحله 
خودکفایی نظامی رساند

فرمانــده نیــروی هوایی ارتش بــا بیان اینکه 
تحریم هــا، ایران را به مرحله خودکفایی نظامی 
رســاند، گفــت: تمامی مهمــات نیروی هوایی 
ارتش از جمله بمب های دورایســتای نقطه زن 
،موشک های با بردبلند و دورایستای هوا به سطح 
، هوا به زمین و هوا به هوای این نیرو ارتقا داده 
شده اســت.امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی 
تصریــح کرد: نیروی هوایــی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران با تکیه بر توان متخصصان داخلی 
به خودکفایی رسیده است و تمامی تجهیزات و 
تسلیحات مورد استفاده در چهار رزمایش اخیر 
نیروی هوایی، ساخت ایران بود.وی اظهار داشت: 
تحریم به عنوان یک نعمت، شــرایط پیشرفت و 
خودکفایی تســلیحاتی نیروی هوایی به عنوان 
یــک نیروی تجهیزات محور را محقق کرد و هم 
اکنون با تمام توان آماده دفاع از کیان سرزمین 

اسالمی هستیم.

توان نظامی ایران پشتوانه امنیت همسایگان
ایــن مقام نظامــی بلندپایه تاکید کرد: دکترین 
جمهوری اسالمی کامال دفاعی است و همسایگان 
اطمینان داشته باشند که توانمندی های نظامی 
ایران ، پشــتوانه امنیت منطقه اســت تا نیازی 
به حضور بیگانگان نداشــته باشند.امیر سرتیپ 
واحدی خاطرنشــان کرد: هدف ما از قدرتمند 
شــدن، این است که  دشمنان بدانند در صورت 
کوچکترین تحرک و فکر پلید نســبت به ایران 
، هزینه بســیار ســنگینی خواهند پرداخت که 
برایشان نتیجه ای جز پشیمانی ندارد.وی یادآور 
شــد: از خلیــج فارس و تنگه هرمــز نیز با تمام 
قدرت حراست می کنیم تا این آبراه بین المللی 
در امنیــت کامل باشــد و امیدواریم همصدایی 
کشورهای اسالمی ، زمینه ساز کوتاه شدن دست 

دشمنان از حضور در منطقه شود.

هفته دفاع مقدس، نماد وحدت نیروهای مسلح
فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اســالمی 
همچنیــن از برنامه ریزی برای اقدامات پروازی 
ویژه مشترک با نیروی هوایی سپاه پاسداران در 
هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این مناسبت 
نماد وحدت همه جانبه نیروهای مســلح ایران 
اســت و مردم جلوه هایی از آن را در رژه و دیگر 
برنامه های مشترک خواهند دید.فرمانده نیروی 
هوایــی ارتش در جریان ســفر به بندرعباس از 
پایگاه نهم شکاری و یگان های هوایی و پروازی 
این نیرو بازدید کرد.امیر سرتیپ خلبان واحدی 
همچنین در آستانه سال تحصیلی از یک مجتمع 
آموزشــی بهسازی شــده در پایگاه نهم شکاری 
نیز دیدن کرد.این مجتمع آموزشــی ۲۳کالسه 
با ظرفیت نهایی ۵6۰نفر از مقطع پیش دبستانی 
تا دبیرستان بازسازی شده و دوره جدید فعالیت 
خود را از اول مهر امســال با حدود ۲۰۰دانش 

آموز آغاز می کند.

استانها 6

با عملکرد درخشان شرکت فوالد مبارکه محقق شد؛

کنندگان برتر جهان  تثبیت جایگاه ایران در بین تولید 
اصفهان / گروه استان ها: میزان تولید فوالد خام ایران در ماه جوالی 
ســال میالدی)تیرماه ۱۴۰۱( ۲ میلیون تن بوده که افزایش ۳۴.۱ 
درصدی را نشان میدهد. این در حالی است که در همین بازه زمانی 
گــروه فــوالد مبارکه 66۰ هزار تن فوالد خام تولید کرده اســت که 
نســبت به مدت مشــابه ســال قبل ۲۹ درصد رشد را به ثبت رسانده 
اســت.غالمرضا ســلیمی، معاون بهرهبرداری فوالد مبارکه، با بیان 
مطلــب فــوق گفت: گروه فوالد مبارکه )فوالد مبارکه، فوالد ســبا و 
فوالد هرمزگان( در هفتماهه نخســت ســال ۲۰۲۲ موفق شد حدود 
۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تن فوالد خام تولید کند که نســبت به مدت 
مشابه سال قبل رشد ۵.6 درصدی را تجربه کرده است.وی در ادامه 
گفت: بر اســاس همین گزارش میزان تولید فوالد خام ایران در ماه 
جوالی ســال میالدی)تیرماه ۱۴۰۱( ۲ میلیون تن بوده که افزایش 
۳۴.۱ درصدی را نشان میدهد. این در حالی است که در همین بازه 

زمانی گروه فوالد مبارکه 66۰ هزار تن فوالد خام تولید کرده اســت 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد رشد را به ثبت رسانده 
است.معاون بهرهبرداری فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: از میان ۱۰ 
تولیدکننده بزرگ فوالد جهان، تنها تولید فوالد خام هند و ایران در 
هفتماهه نخست سال ۲۰۲۲ افزایش داشته است و ۸ کشور دیگر در 
این دوره، کاهش تولید را تجربه کردها ند.معاون بهرهبرداری فوالد 
مبارکه با اشاره به رکود بازارهای داخلی و جهانی و پیشبینی تقاضای 
بازار تصریح کرد: فوالد مبارکه در ســالهای گذشــته نیز با نوســانات 
قیمتی و رکود بازار مواجه بوده و همواره با اقدامات و پیشــبینیهای 
بهموقع در راســتای پاســخگویی حداکثری به نیاز بازار و استفاده از 
ظرفیت خطوط همواره گامهای مؤثری را برداشــته اســت و تولید 
محصوالت ویژه و باارزش افزوده باالتر را قویتر و پرشتابتر در دستور 
کار دارد. همچنیــن وجــوه رقابتی خود را همواره با افزایش تنوع در 

سبد محصوالت تولیدی و طراحی و تولید گریدهای جدید حفظ کرده 
اســت، بهعنوان نمونه فوالدهای الکتریکی، تختال APIX۶۰، کالف 
گرم API-X۵۲ گازترش، کالف سرد CK۴۵ برای صنایع خودروسازی 
و گریدهای دیگر در حال طراحی و تولید است. از طرفی برای تولید 
محصــوالت باانــرژی کمتر، فرایندهایی را تعریف کرده که بتواند در 
مصــرف انرژی صرفهجویی کند.وی در بخش پایانی ســخنان خود 
خاطرنشان کرد: آنچنان که آمارها و نمودارها نشان میدهند از میان 
۱۰ تولیدکننــده بــزرگ فوالد جهان تنها تولید فوالد هند و ایران در 
هفتماهه نخســت ســال ۲۰۲۲ افزایش داشته است و ۸ کشور دیگر 
در ایــن دوره کاهــش تولید را تجربه کردهاند. نکته حائز اهمیت این 
است که با این رشد تولید و البته با نقشآفرینی درخشان گروه فوالد 
مبارکه شاهدیم که جایگاه فوالد ایران بین ۱۰ تولیدکننده برتر جهان 

همچنان در سکوی دهم بدون تنزل تثبیت شده است.

کرج / اکبر حیدری
مدیرکل تشــخیص و وصول درآمد شهرداری کرج گفت: طی 
تصویب قانون درآمدهای پایدار در مجلس شــورای اســالمی 
و ابــالغ آن از طریــق دولت به شــهرداری ها، ترتیبات وصول 
عــوارض محلی و بهای خدمات شــهرداری ها و دهیاری الزم 
اجرا اســت. علی خدابنده لو در جلســه مشترک با مدیران کل 
درآمد شــهرهای تهران، مشــهد، قم، اصفهان، زاهدان و رشت 
که در محل دبیرخانه مجمع کالن شهرهای ایران برگزار شد، 
اظهار کرد: طی ســال جاری برابر ماده ۲ قانون درآمد پایدار 

می بایســت موضوع و ترتیبات عوارض محلی و بهای خدمات 
شهرداری ها و دهیاری تصویب شود.

خدابنــده لــو اظهار کرد: براین اســاس در ابتدا باید عناوین و 
ترتیبات وصول عوارض محلی شناسایی و طبقه بندی و در قالب 
شرح عنوان و شاخصه ها از طریق شورای اسالمی شهر به شورای 
عالی اســتان ها ارسال شــود.وی در ادامه گفت: شورای عالی 
اســتان ها پس از ارسال و جمع بندی موضوع و گردآوری تمام 
عناوین، عوارض و بهای خدمات را به وزارت کشور ارسال خواهد 
کرد.این مسئول افزود: وزارت کشور پس از بررسی موضوعات 

تا اواخر آذرماه این عناوین را با جزئیات به شــهرداری ها ابالغ 
و بر اســاس آن شــورای اسالمی شهر عوارض و بهای خدمات 
را تصویــب و تــا قبل از پایان بهمن ماه اعالم عموی و اقدامات 
الزم را انجام خواهد شــد. مدیرکل تشــخیص و وصول درآمد 
شهرداری کرج، با اشاره به اینکه این قانون برای اولین بار اجرا 
می شــود، افزود: براین اســاس جلسات مشترک با مدیران کل 
درآمد شــهرهای ذکرشــده صورت گرفت تا با وحدت رویه در 
ایــن خصوص مراحل تصویــب و ترتیب وصل عوارض محلی 

به درستی تصویب و اجرای شود.

ج؛  مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری کر

نحوه تصویب و وصول عوارض محلی و بهای خدمات اعالم شد

خبر  ویژه

مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل اعالم کرد؛

شناسایی بیش از ۱7 هزار مودی جدید در ۴ ماهه سال جاری 
اردبیــل / گــروه اســتان هــا: ابراهیم قلــی زاده مدیــرکل امور 
مالیاتــی اســتان اردبیــل در این زمینه گفت: در یکســال اخیر با 
ایجــاد پایــگاه جامع اطالعات مودیان مالیاتــی بیش از ۲۳هزار و 
 در چهــار مــاه ســالجای بیش از ۱۷ هزار مودی جدید در اســتان 

شناسایی شده است.

رشد 75 درصدی اظهارنامه های دریافتی از اشخاص حقیقی 
در سال جاری

وی با بیان اینکه امسال طی مهلت مقرر قانونی برای ارایه اظهارنامه 
صاحبان مشاغل، در مجموع بیش از  ۸۳۵۳۸  فقره اظهارنامه و فرم 
تبصره ماده )۱۰۰( از سوی اشخاص حقیقی دریافت شده است از 
رشد ۷۵ درصدی اظهارنامه های دریافتی از اشخاص حقیقی در سال 
جاری خبر داد.قلی زاده باتاکید بر اینکه امسال در حوزه اشخاص 
حقوقی نیز شاهد افزایش اظهارنامه و میزان مالیات ابرازی بودیم، 
گفت: در مجموع امســال تعداد ۴۴۷۲ اظهارنامه توســط اشخاص 

حقوقی به این اداره کل ارسال شد.

 رشد  57 درصدی تخصیص عوارض شهرداریها 
در سال گذشته نسبت به مدت مشابه 

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل با اشاره به اینکه تخصیص عوارض 
شــهرداریها در ســال گذشته نسبت به مدت مشابه ۵۷ درصدی رشد 
داشــته اســت، اظهار داشت: در ســال ۱۴۰۰ از محل مشارکت مردم 
استان در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، بیش از  ۱۴۱۱  میلیارد ریال 
به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداریهای استان به صورت 
مستقیم واریز شده است و بخشی از اقدامات اجرایی و عمرانی که مردم 
عزیز ما در این مناطق مشاهده می کنند از محل این مشارکت است.

وی همچنین افزود: در ۴ ماهه امسال بالغ بر۵۳۹  میلیارد ریال از محل 
عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداریها و دهیاری های سطح استان 
واریز شده است که نسبت به مدت مشابه ۲۳۳ درصد رشد داشته است.

تحقق ۱۳۴.۴ درصدی درآمدهای مالیاتی استان در سال ۱۴00 
قلی زاده  با اشاره به برنامه های سازمان امور مالیاتی کشور، اجرای قانون 
دائمی مالیات بر ارزش افزوده ،مقابله با فرار مالیاتی، قانون پایانه های 

فروشگاهی و توسعه خدمات الکترونیکی را از دستاوردهای مهم نظام 
مالیاتی در دوره جدید دانست و اظهارداشت: تمرکز بر پرونده های بزرگ 
و مهم مالیاتی، رصد تراکنش های بانکی مشکوک و مقابله با شرکت های 
صوری و کاغذی در قالب برنامه مقابله با فرار مالیاتی از جمله عوامل 
موثر در تحقق درآمدهای مالیاتی اســتان اســت که نتیجه آن تحقق 
۱۳۴.۴درصدی درآمدهای مالیاتی استان در سال ۱۴۰۰ بوده است.

وی افزود: در ۵ ماهه ســالجاری جاری نیز بالغ بر6۴۵  میلیارد تومان 
درآمد مالیاتی در اســتان محقق شــده است که نسبت به مدت مشابه 
۴۷ درصد رشــد داشــته است.ابراهیم قلی زاده  تصریح کرد: با اجرای 
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، فعالیت اقتصادی اشخاص 
بیش از پیش شفاف خواهد شد و امکان فرار مالیاتی به کمترین میزان 
کاهش خواهد یافت.مدیرکل امور مالیاتی استان همچنین به سه پایه 
مالیاتی جدید شامل مالیات بر خانه های لوکس و باغ ویالها ، مالیات 
بر خانه های خالی و مالیات بر خودروهای لوکس اشــاره کرد و گفت: 
شناســایی پایه های جدید مالیاتی موجب کاهش فشــار بر مودیان و 

ایجاد عدالت مالیاتی در کشور خواهد شد.
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اخبار كوتاه

گار « از خطر کمبود پزشک در برخی رشته ها و حرکت به سمت پزشکِی لوکس تحلیل  »روز

پزشک نداریم 
  سارا فهیم / روزگار

چند ســالی اســت که کارشناســان و 
مسئوالن حوزه سالمت هشدار می دهند 
کــه در آینده ای نه چندان دور به دلیل 
کاهش تمایل برخی پزشکان به تحصیل 
در برخی رشته های تخصصی، در حوزه 
تخصص های پزشــکی کمبود خواهیم 
داشت.ترســیم شمایل کاریکاتورگونه 
تداوم این وضعیت این اســت که فقط 
تا چند سال دیگر در حالی مثال با موج 
بی شماری از پزشکان متخصص پوست 
و پالستیک و زیبایی مواجه خواهیم بود 
کــه جراح متخصص قلب یا متخصص 
بیهوشــی نخواهیم داشــت.بهرحال 
ســوال مهم این اســت که چه عواملی 
در گرایش دانشــجویان پزشکی برای 
انتخاب تخصص موثر اســت؟ شرایط 
جامعه؟ تفاوت درآمد بین رشــته ها؟ 
ســهولت و کم دردســربودن برخی از 
ایــن تخصص ها؟ توصیه خانواده؟ پس 
 نیــاز جامعــه و نظام  ســالمت کجای 
ایــن مولفه های موثــر در انتخاب قرار 
می گیرد؟ ســوال مهم تر اما این اســت 
کــه بر هم خوردن تعادل رشــته های 
مختلف در حوزه  بهداشت و درمان چه 
پیامدهایی خواهد داشت؟ همه اینها در 
حالی اســت که بدانیم آمارهای رسمی 
حکایت از شــتاب عجیــب مهاجرت 
پزشــکان از ایــران هم دارد؛ موضوعی 
که تاثیر شــگفتی در وضعیت کمبود 
نیروی متخصص در سیســتم سالمت 

کشور می گذارد. 

 خطر کمبود پزشک 
در برخی رشته ها

دکتــر محمد رییــس زاده، رییس کل 
ســازمان نظام پزشــکی با اشــاره به 
وضعیت برخی رشــته های پزشکی که 
متقاضی برای آنها وجود ندارد و ممکن 
اســت در آینده دچار مشــکل شوند، 
گفــت: در حوزه رشــته های تخصصی 
رشــته هایی ماننــد جراحــی اطفال، 
جراحی قلب اطفال و ... متقاضی کمی 
برایشان وجود دارد. در حالی که این ها 
رشته های سنگینی هستند. باید توجه 
کرد که کار در این رشــته ها سنگین و 
طول دوره تحصیل در آنها نیز بســیار 
ســنگین اســت. همچنین بــا اینکه 
وزارت بهداشت در بحث سقف گذاری 

برای کارانه ها تمهیداتی اندیشــیده و 
وضعیت مقداری بهبود یافته است، اما 
همچنان پرداختی ها متناسب با میزان 
ســختی کار در این رشــته ها نیست و 
طرح هایــی مانند قاصــدک، مالیات 
پلکانی و ســقف گذاری برای کارانه ها، 
باعث می شــود که پزشــک متناسب 
با زحمتی که می کشــد و متناســب با 
ســنگینی عمل ها دریافتی نداشــته 

باشد.

چرایی کم شدن تمایل به برخی 
رشته های تخصصی و فوق تخصصی

وی افزود: بر همین اســاس هم کسی 
تمایل ندارد وارد این رشــته ها شــود. 
بــه عنوان مثال ممکن اســت فردی با 
خــود بگوید من چهار ســال جراحی 
عمومــی بخوانم، ســه ســال جراحی 
اطفــال بخوانم که در این صورت هفت 
ســال از عمرم می گــذرد. در حالی که 
اگــر پزشــک عمومی بمانــم، در این 
هفت ســال می توانم شــرایط بهتری 
بــرای خــودم ایجاد کنم. در عین حال 
این شــرایط در برخی رشته های پایه 
ماننــد بیهوشــی، جراحــی عمومی، 

رشــته های داخلی و... نیز وجود دارد. 
بــه طوری کــه از آنجایی که وضعیت 
بــازار کارشــان با دریافتی هایشــان 
تناسب ندارد، تمایل دانشجویان برای 
ورود به این رشــته ها کمتر اســت؛ یا 
سراغ بسیاری از رشته های به اصطالح 
لوکــس می روند یا فرد ترجیح می دهد 
تا با همان وضعیت پزشک عمومی کار 
کند و درآمد داشــته باشد.نکته دیگر 
این اســت که دوران تحصیل در دوران 
رزیدنتی و دوره فوق تخصصی مقداری 
دشوار شده است. باید توجه کرد که یک 
فرد در دوره تخصصی یا فوق تخصصی 
در ســال های گذشــته می توانست با 
همــان کمک هزینــه تحصیلش یک 
زندگی را بچرخاند و بعد به عنوان یک 
متخصــص یا فوق تخصــص وارد بازار 
کار شــود و جبران می کرد، اما اکنون 
بــا هفت تا هشــت میلیون حقوق فرد 
نمی توانــد زندگی اش را تامین و اداره 
کند و در عین حال چهار ســال هزینه 
کــرده و دورانی ســخت را با امتحانات 
بســیار دشوار و با وضعیت حق الزحمه 
حداقلی کــه می دهند، می گذراند. بر 
همیــن اســاس هم پزشــکان با خود 

می گویند که در این شــرایط برای چه 
فارغ التحصیل شوند؟. بر همین اساس 
هم تمایل به برخی رشته ها کمتر شده 

است.

ج از کشور یا  خطر اعزام بیمار به خار
ورود پزشکان خارجی به ایران

وی بــا بیان اینکه باید این رشــته ها را 
به صورت خاص بررســی کنیم، گفت: 
البته وزارت بهداشــت دارد تسهیالتی 
را ایجاد می کند و تالش شــان را انجام 
می دهند، اما رشــته هایی که در معرض 
ریســک هستند را باید به صورت خاص 
ببینیم و شرایط شان را تسهیل کنیم تا 
دانشجویان رغبت بیشتری برای ورود به 
این رشته ها داشته باشند. باید توجه کرد 
که در غیر این صورت تمایل برای ورود به 
این رشته ها کاهش یافته و دچار مشکل 
می شــویم. به عنوان مثال وقتی جراح 
اطفال نداشــته باشید، مجبور هستید 
که بیمار را برای انجام جراحی به خارج 
از کشــور اعــزام کنید که هزینه ای ۱۰ 
برابر ایران دارد یا اینکه پزشک خارجی 
بیاوریــد کــه در این صورت باز هم باید 
پول آنچنانی بپردازید. باید به دالر پول 

دهید و هزینه ها چندین برابر می شــود.
رییــس زاده تاکیــد کرد:  اگــر خدایی 
نکــرده قرار باشــد مردم مــان را برای 
درمــان به خارج از کشــور اعزام کنیم، 
هزینه هــای درمانی به طــور میانگین 
۱۰ برابر هزینه های داخل کشــور است. 
بــه عنوان مثال یک عمــل قلب باز در 
کشــور مــا هر عــددی که باشــد، اگر 
خدایــی نکرده مجبور شــویم که بیمار 
را در همین کشورهای اطراف و منطقه 
عمــل کنیم، هزینه اش به طور میانگین 
۱۰ برابر می شــود. یعنی اگر یک عمل 
قلب باز در کشور ما ۴۰ میلیون یا ۱۰۰ 
میلیون انجام شــود که آن را هم بیمه 
تقبــل می کند، در کشــورهای منطقه 
۱۰ برابــر و حــدود یک میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون تومان اســت. ما نمی خواهیم به 
این وضعیت برسیم. باید در این رشته ها 
بررســی انجام شــده و تمهیداتی انجام 
شــود که از البته وزارت بهداشــت هم 
دارد تمهیداتی می اندیشد و ما هم باید 
هشدارها را بدهیم که مسئوالن حساس 

شده و به فکر چاره باشند.

 پزشک نماها سالمت مردم را 
تهدید می کنند

 ایرج خســرونیا، رئیس جامعه پزشکان 
متخصص داخلی ایران هم با بیان اینکه 
متأسفانه مجازات حبس از قانون مداخله 
در امور پزشکی حذف و تبدیل به ۵ میلیون 
جریمه نقدی شد که بازدارنده نبودن این 
قانون باعث شده امروزه تخلفاتی در حوزه 
پزشکی انجام و جوالن افراد پزشک نما 
بیشــتر شود.خسرونیا با اشاره به اینکه 
افراد پزشــک نما در حوزه های مختلف 
پزشــکی مداخله نموده و سالمت مردم 
را به خطر می اندازند؛ خاطرنشــان کرد: 
پزشــک نماها بدون مدرک تحصیلی و 
تخصــص اقدام به تشــخیص و طبابت 
بیماران نموده و عوارض جبران ناپذیری 
را به سالمت مردم وارد می کنند که باید 
مجازات های بازدارنــده برای این افراد 
در نظر گرفته شــود. متأســفانه امروزه 
تبلیغات بسیار زیاد است و مردم باید از 
صحت تبلیغات اطمینان داشته باشند 
و قبل از انجام امور پزشــکی و درمانی از 
صحت اطالعات حرفه ای شــخصی که 
به عنوان پزشک به او مراجعه می کنند؛ 

مطمئن شوند.

7جامعه
 آیا آخر شهریور ساعت  

به عقب برمی گردد؟
ســاعت رسمی کشور از ســاعت ۲۴ روز 
چهارشنبه، ســی ام شهریور، یک ساعت 
به عقب کشــیده خواهد شــد.این آخرین 
تغییر ســاعات رسمی کشور است  و دیگر 
تغییر ســاعت در آغاز ســال نو نخواهیم 
داشــت.رییس مجلس شورای اسالمی در 
نامه ای به رییس جمهوری، قانون نســخ 
تغییر ســاعت رســمی کشور را برای اجرا 
ابــالغ کرد.اردیبهشــت ماه جاری رییس 
مجلس شورای اسالمی در نامه ای به رئیس 
جمهوری قانون نســخ قانون تغییر ساعت 
رسمی کشور را برای اجرا ابالغ کرد.طبق 
این مصوبه مجلس، »قانون تغییر ســاعات 
رســمی کشور مصوب ۳۱/۵/۱۳۸6 نسخ 
می شــود و دولت مجاز به تغییر ســاعت 

رسمی کشور نیست.

 انتشار کارنامه کنکوری ها 
تا ۶ مهر

 کارنامــه علمی پذیرفته شــدگان کنکور 
۱۴۰۱ و داوطلبانــی کــه فــرم انتخاب 
رشــته را تکمیــل کرده اند امــا پذیرفته 
نشــده اند تا روز چهارشنبه 6 مهر منتشر 
می شود.پذیرفته شــدگان نهایــی کنکور 
می تواننــد بــرای اطالع از نحــوه و تاریخ 
ثبت نام به درگاه اطالع رســانی دانشگاه یا 
مؤسســه آموزش عالی محل قبولی خود 
مراجعه کنند. آن دســته از داوطلبانی که 
هم در ردیف پذیرفته شــدگان دانشگاه ها 
و مؤسســات آموزش عالی و هم در ردیف 
پذیرفته شــدگان دانشگاه آزاد قراردارند، 
می تواننــد تنهــا در یکی از کدرشــته ها 
ثبت نــام کنند.اگر یکی از کدرشــته های 
دارای شــرایط خاص به جای کدرشــته 
قبولــی برای داوطلبان اعالم شده اســت، 
تنهــا نمره علمی الزم را کســب کرده اند 
و در ردیــف معرفی شــدگان یکــی از کد 
رشــته های موسسات قرار گرفته اند.  پس 
از انتشــار کارنامــه نتایــج نهایی کنکور، 
متقاضیــان می توانند پرســش های خود 
در ارتبــاط با اطالعات منتشــر شــده در 
کارنامه را حداکثر تا روز ســه شــنبه ۱۲ 
مهر ماه مطرح کنند. داوطلبان برای پاسخ 
به پرســش های احتمالی خود می توانند 
به ســامانه پاســخگویی سازمان سنجش 
مراجعه کنند یا با شــماره ۰۲۱-۴۲۱6۳ 

تماس بگیرند.

ثبت اطالعات هویتی کودکان 
کار کشور با اسکن عنبیه 

سرپرســت دفتــر امور آســیب دیدگان 
اجتماعی ســازمان بهزیســتی کشــور در 
خصــوص جدیدتریــن برنامه ســازمان 
بهزیســتی برای ســاماندهی کودکان کار، 
بیان کرد: ســازمان بهزیستی در چارچوب 
برنامه هــا در نظر دارد که اطالعات جامع و 
کاملی از حضور کودکان در سطح شهر مثل 
اینکه کودکان کار بیشــتر در چه مناطقی 
حضور دارند و چه نوع کاری انجام می دهند، 
به دســت آورند و ســپس در جهت کاهش 
حضور کودکان کار در ســطح شــهر یا به 
حداقل رســاندن این کودکان برنامه ریزی 
شــود.محمد رضا حیدرهایی در پاســخ به 
ســوالی در خصوص تعداد کودکان کار در 
ســطح کشور، گفت: براساس آمارهایی که 
از قبل از ورود اتباع جدید به کشــور وجود 
دارد، حــدود 6 هــزار کودک کار و خیابان 
در ســطح کشور وجود دارند که ۸۰ درصد 
آنها غیرایرانی و اتباع هستند.وی در پاسخ 
به سوال دیگری درخصوص اینکه با وجود 
اجرای طرح شناســایی هویت کودکان کار 
با اسکن عنبیه، چه تعداد کودک دوباره به 
ســطح شهر بازگشــته اند، بیان کرد: طرح 
اسکن عنبیه طرحی نوپاست و از سال ۱۴۰۰ 
تنها در ۱۲ استان اجرا شد. بنا داریم تا سه 
ماه آینده با کمک ســایر دستگاه ها تامین 
اعتبارات الزم صورت گیرد و دســتگاه های 
ثبــت اطالعات کــودکان کار و خیابان از 
طریق اســکن عنبیه در کل کشور فراهم و 
این طرح اجرا شود. پس از آن برنامه ریزی 
می کنیــم تا اطالعات هویتی همه کودکان 
کار ثبت شود.  سرپرست دفتر امور آسیب 
دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
گفت: مراکز آموزشــی حمایتی غیر دولتی 
تحــت نظر ســازمان بهزیســتی فعالیت 
می کننــد؛ این مراکــز دارای کارت ویزیت 
با درج آدرس و شــماره تلفن هســتند که 
بعد از شناســایی کــودکان کار، این کارت 
های ویزیــت در اختیار آنها قرار می گیرد تا 
در صــورت تمایل برای دریافت آموزش ها 

به این مراکز مراجعه کنند.

 پس از »جدایی« عاطفی
 »پروفایل« طرف مقابل را 

چک نکنید
  دکتر محمد ابراهیم تکلو ، روانشناس 

پس از جدایی بهتر است اشیاء، وسایل، 
عکس و حتی موسیقی که می تواند یاد 
و خاطره طرف مقابل را در ذهنمان نگه 
دارد را از چشــم و گوش خود دور نگه 
داریــم، گاهی افــراد با اتمام یک رابطه 
عاطفی همچنان پروفایل و آنالین بودن 
یــا نبودن طرف مقابل در شــبکه های 
اجتماعــی مجازی را چــک می کنند. 
برخی این خود کنترلی را دارند و این کار 
را انجام نمی دهند اما برای دسته دیگر 
پیشــنهاد می کنیم شماره طرف مقابل 
را حــذف کنند تــا دائما با چک کردن 
پروفایل، خاطرات پیشــین را زنده نگه 
ندارنــد.در واقع پس از پایان یک رابطه 
عاطفی نگه داشــتن متعلقاتی که از آن 
فــرد داریــم منجر به درگیری ذهنی با 
خاطرات یک رابطه تمام شده می شود، 
پــس از جدایی و پایــان رابطه معموال 
اشیاء، وسایل و یادگاری های رابطه تمام 
شــده و حتــی عکس های طرف مقابل 
می تواند بــرای افراد درگیری ذهنی و 
فکری بیشــتری ایجاد کند و از این رو 
حتی اگر افراد دوست ندارند آن وسایل 
و اشیاء را از بین ببرند بهتر است آنها را 
برای مدتی از مقابل چشــمان خود دور 
نگه دارند تا شرایط برایشان عادی شود.
بهتر اســت پس از جدایی حداقل برای 
مدتی اشــیاء و وســایل و حتی تصاویر 
و موزیک هایــی کــه ما را به یاد آن فرد 
می انــدازد از چشــم و گوش خود دور 
نگه داریم تا روند جدایی طی شــود و 
اینگونه در پروســه جدایی افراد کمتر 
اذیت شــوند.پس از اتمــام یک رابطه 
عاطفی ابتدا باید تحلیلی درست از خود 
و رابطه داشته باشیم، پس از اتمام یک 
رابطه عاطفی باید به این سواالت پاسخ 
دهیم که دلیل انتخاب این فرد چه بوده 
است؟، چرا وارد این رابطه شدیم؟ این 
رابطه از اول درست بوده است یا خیر؟ 
اگر درســت بوده چرا به پایان رسید؟، 
اگر این رابطه از ابتدا درســت نبود پس 
چرا این رابطه را شروع کردیم؟، مسائل 
و مشــکالت خود و طرف مقابل در این 
رابطــه و علت به پایان رســیدن رابطه 
چه بوده است؟. با این سواالت می توان 
به بینشــی درباره رابطه پیشین و رفتار 
خود و طرف مقابل برسیم.حدود شش 
مــاه زمان می برد تا افراد پس از جدایی 
بتوانند رابطه پیشین را فراموش کنند و 
اگر برای سپری کردن این مدت از کمک 
روانشناســان و مشاوران استفاده کنند 
این فرآیند با کیفیت و سرعت بیشتری 
انجام می شود.همچنین ضرورت دارد به 
تحلیــل رابطه عاطفی پایان یافته برای 
عدم تکرار اشتباهات در ارتباطات بعدی 
پرداخــت، تا زمانی کــه به یک بینش 
و خودشناســی درباره خود و ارتباط با 
جنــس مخالف نرســیم احتمال اینکه 
در ارتباطــات بعدی خود یعنی چه در 
هنــگام آغــاز رابطه و انتخاب فرد و چه 
در ادامه رابطه و در دل رابطه اشــتباه 
و خطا کنیم زیاد اســت چراکه نداشتن 
مهارت و ســواد ارتباطی می تواند برای 
افراد آسیب رسان باشد.گاهی باید یک 
رابطه را به اتمام برسانیم اما خود را گول 
زده و آن رابطه آســیب رســان را ادامه 
می دهیم و خود را وارد بازی های روانی 
و ذهنــی می کنیم. باید این واقعیت را 
بپذیریم که تمام رابطه ها قرار نیســت 

به سرانجام برسند.

گشایی   باز
»مدرسه تلویزیونی ایران« 

از دوم مهر ماه
مدیر شبکه آموزش با اعالم این خبر که 
»مدرســه تلویزیونی ایران« از دوم مهر 
مــاه آغاز به کار می کنــد و هر روز پنج 
ســاعت برنامه خواهد داشت، گفت: در 
این مدرســه از معلم بازیگرها اســتفاده 
می کنیم و آموزش آمیخته با ســرگرمی 
اســت. عبدالعالی تاکید کرد : مدرســه 
تلویزیونــی ایران تنها یک کالس درس 
نیســت بلکه ما ســعی کردیم آموزش 
های این مدرسه همراه با جذابیت های 
بصری و سرگرمی باشد. یعنی همانطور 
کــه بچه ها به تماشــای کارتون عالقه 
مندنــد طراحــی کالس های درس هم 
باید به گونه ای باشــد که بچه ها منتظر 
آغاز آن باشــند. بر اســاس این گزارش ، 
مدرسه تلویزیونی ایران در اسفند ۱۳۹۸ 
و در ابتدای شیوع بیماری کرونا در کشور 

راه اندازی شد.

خبر ویژه

رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ درباره تمهیدات 
پلیس در اطراف مدارس در آســتانه سال تحصیلی 
جدید، گفت: پلیس پیشــگیری همانند ســال های 
گذشته برای شروع سال تحصیلی از یک هفته قبل 
از بازگشایی مدارس اقداماتی نظیر پاکسازی منطقه 
از معتــادان متجاهر و خرده فروشــان موادمخدر را 
انجام خواهد داد.این اقدامات در راستای مراقبت از 
دانش آمــوزان و ایجاد امنیت خاطر برای خانواده ها 

انجام می شود.سرهنگ جلیل موقوفه ای با اشاره به 
تمرکز پلیس روی نقاط آلوده و مستعد وقوع جرم، 
گفت: اقدامات مذکور به طور ویژه در مناطق آلوده 
شهر اجرا می شود و نیازی نیست که چنین وضعیتی 
در همــه نقاط برقرار باشــد.موقوفه ای همچنین با 
اشــاره به اجرای طرح مدارس از اولین روز ســال 
تحصیلی جدید، گفت: پلیس پیشــگیری از روز اول 
بازگشــایی مدارس به مدت ۱۵ روز طرح مدارس را 

اجرا خواهد کرد.در جریان این طرح همکاران من در 
پلیس پیشگیری از ساعت 6:۳۰ صبح تا هشت صبح 
در مقابل و اطراف مدارس مستقر هستند.همچنین 
هنگام تعطیلی مدارس نیز از ساعت ۱۲:۳۰ تا دو ظهر 
در محل حضور دارند تا بتوانند در صورت مشــاهده 
مزاحمت یا هرگونه بی نظمی و ایجاد مشــکل برای 
شــهروندان، امنیت مناسبی را برای دانش آموزان و 

خانواده های آن ها تامین کنند.

استقرار پلیس در اطراف مدارس با آغاز سال  تحصیلی

تک خبر

اینفوگرافی 

برای تعویض 
شناسنامه باید 

چکار کنیم؟
طبق اعالم سازمان ثبت احوال 
كشور، صاحباِن شناسنامه های 

قدیمی )جلد قرمز( و 
شناسنامه های دارای مشکل، 
با مراجعه به دفاتر پیشخوان 

خدمات دولت و بخش عمومی 
باید درخواست خود برای 
تعویض شناسنامه را ثبت 

كنند. در این اینفوگرافیک 
به مدارک و راه هایی كه برای 

تعویض شناسنامه های قدیمی، 
مستعمل و مشکل دار باید 

انجام شود، اشاره شده است.

منبع: ایسنا

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا خبر داد؛

معافیت تحصیلی برای مشموالن 
پذیرفته شده در دانشگاه

رئیس ســازمان وظیفه عمومی فراجا از اجرای معافیت تحصیلی برای مشــموالن 
پذیرفته شــده در دانشــگاه خبر داد.ســردار تقی مهری افزود: به دستور فرماندهی 
انتظامی فراجا افراد مشــمولی که امســال در دانشــگاه ها قبول شــدند، می توانند 
درخواست معافیت تحصیلی خود را ارائه دهند.وی افزود: افراد می توانند با مراجعه 
به ســامانه »پلیس من« درخواســت معافیت تحصیلی دهند.وی تاکید کرد: افرادی 
که ســال گذشــته دیپلم خود را دریافت کردند تا ۳۱ شــهریور امسال فرصت دارند 
در دانشگاه پذیرش بگیرند؛ در غیر این صورت باید برگه اعزام به خدمت را دریافت 
کنند و غیبت می خورند.وی با بیان اینکه مشموالن غایب شامل این طرح نمی شوند، 
گفت: افرادی که امسال دیپلم گرفتند تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ فرصت دارند که 
تحصیل و در کنکور شرکت کنند.وی گفت: افرادی که نمی توانند از طریق نرم افزار 
»پلیس من« یا ســایت »ســخا« درخواست تحصیلی خود را ثبت کنند می توانند به 
دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کنند.وی افزود: براساس قانون، متولدین ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۳ 
مشــمول ســربازی هستند و ســه میلیون نفر وارد غیبت شده که بیش از ۸۵ درصد 
قوانیــن و مقــررات را رعایــت کرده و حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد قوانین را رعایت نکرده و 
مشــمول غایب هســتند.به گفته وی، براساس قانون مشموالن غایب اجازه خروج از 
کشور را نداشته و نمی توانند در ادارات دولتی استخدام شوند و اگر در سازمان های 
خصوصی مشــغول هســتند چنانچه شناسایی شوند، جریمه خواهند شد.وی درباره 
دریافت وام برای مشموالن غایب نیز گفت: وب سرویس بین سازمان وظیفه عمومی و 
بانک مرکزی برقرار است و به آنها وام داده نمی شود. از سال ۹۴ تا ۹۷ افرادی که بیش 
از هشــت ســال غیبت داشته باشند می توانستند جریمه را پرداخت کنند اما از سال 
۹۷ اجرای این قانون به پایان رسید اما در قانون سال گذشته مصوب شده که افرادی 
در سال ۹۷ یک قسط پرداخت کرده بودند تا پایان سال گذشته اقساط را پرداخت 
کنند، در حال حاضر هیچ قانونی در رابطه با موضوع خرید خدمت سربازی نداریم.
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غار یخی چما؛  
زمستانی در دل تابستان 

فصل تابســتان و گرمــای آن بهتریــن زمان 
برای سفر به نقاط ســرد کشورمان است. شاید 
مانند خیلی های دیگر، دیدن برف زمســتان و 
خنکای آن به خصوص در گرمای طاقت فرسای 
خورشید، شما را هم خوشحال کند، اگر چنین 
است پس باید بار سفرتان را ببندید و به سمت 
اســتان چهارمحال و بختیاری رهسپار شوید. 
می خواهیم شما را به ســمت یکی از نادرترین 
غارهای ایران با خود همســفر کنیــم. این غار 
به اندازه ای زیباســت که هیچ نمونه ی مشابه 
دیگری در ایران ندارد و اگر بخواهید مانند آن را 

ببینید باید به روسیه یا ایسلند سفر کنید.
غار یخی چما غاری در فاصله ی ۲۵ کیلومتری 
از روستای چلگرد است و همان طور که از نام 
آن پیداست، جایی سراســر پوشیده از برف و 
یخ است که حتی در ماه های گرم تابستان هم 
ســرمای خود را حفظ می کند. البته در فصل 
تابستان که هم گرم تر است و هم میزان بارش 
باران کمتر، ضخامت بعضی از الیه های یخی 
کمتر می شود و سست هم می شوند. به همین 
دلیل هر آن احتمال ریزش یکی از آن ها وجود 
دارد، بنابراین باید از عبور روی آن ها خودداری 
کرد. ارتفاع بعضی از قسمت برف ها تا ۴۵ متر 

هم می رسد.
این غار در وسط دره ی چما قرار دارد و به دلیل 
موقعیت قرار گیری و ریزش برف در طی چندین 
سال و انباشت آن، این برف و یخ ها فصلی نبوده 
و بصورت دائمی در آمــده اند. عالوه بر این، غار 
یخی چما بزرگترین منبع آب شیرین ایران هم 
هست. در زیر یخ های این غار یخی، چشمه ای 
روان است که آب بسیار سرد و زاللی دارد. آب 

این چشمه به سد کوهرنگ می ریزد.
در ســفر به این پهنه ی یخی زیبا پیشــنهاد 
می کنیم دوربین عکاسی تان را فراموش نکنید، 
می توانید در دهانه ی غار بایستید و عکس های 
شگفت انگیزی را ثبت کنید. پیشنهاد می کنیم 
حتما کفش ورزشی مناسب بپوشید، در صورتی 
که بخواهید روی برف و یخ ها راه بروید، احتمال 

لیز خوردن بسیار زیاد است.

چطور به غار یخی چما بریم؟
مسیر رفتن به این غار زیبا بســته به اینکه در 
کجای ایران هســتید می تواند دور یا نزدیک 
باشــد اما قطعا ارزش صرف زمان را دارد. برای 
این منظور باید به ســمت استان چهار محال و 
بختیاری و کوهرنگ بروید و از آنجا به ســمت 
چلگرد راهتــان را کج کنید. بعد از رِســدن به 
چلگرد، یک مســیر ۲۵ کیلومتری پر ماجرا در 
پیش رو اســت که از روســتا و رود زیبایی می 
گذرد. البته مقداری از مسافت این جاده هنوز 

آسفالت نشده است.
متاسفانه علیرغم طبیعت و چشم انداز شگفتی 
که دارد، این غار هنوز برای خیلی ها ناشناخته 
اســت. البته به لطــف تبدیل شــدن به محل 
برگزاری مسابقات اسکی، تا حدی بیشتر معرفی 
شده است. غار یخی چما یکی از برترین جاذبه 
های گردشگری و طبیعت گردی استان چهار 
محال و یکی از کمیاب ترین چشــم اندازهای 

طبیعی ایران است.

در سفر به غار یخی چما کجا اقامت کنیم؟
غار شگفت انگیز چماغار یخی و برفی چماغار 

برفی چما چلگردغار چما کوهرنگ
در سفر منطقه زیبا و منحصربه فرد چلگرد و غار 
یخی چما، می توانید در قســمت های مختلف 
کمپ بزنید؛ البته باید نــکات ایمنی را رعایت 

کنید و تجهیزات الزم را به همراه داشته باشید.
هتل و اقامت گاه هایی در شهر چلگرد و کوهرنگ 
وجود دارند، که نزدیک ترین منطقه به غار چما 
هستند و می تونید در آن ها اقامت کنید. گزینه 
دیگر برای اقامت در منطقه، اجاره ســیاه چادر 
از عشایر اســت که خود می تواند این سفر را به 

تجربه ای به یادماندنی تبدیل کند. 

بهترین زمان سفر به غار یخی چما
غار یخــی چما به دلیــل قرارگیــری در اقلیم 
سردسیر و کوهســتانی، نیمه دوم سال بسیار 
سرد است و سفر به آن کمی مشکل می شود. این 
منطقه در نیمه اول سال، به خصوص اواخر بهار 
و فصل تابستان، به دلیل هوای خنک و مطبوع 
برای سفر مناسب است. سفر به غار یخی چما، 
آن هم در تابستان و اوج گرما بسیار خاطره انگیز 

خواهد بود.

گردشگری

 عمو سیفی و انتقاد شدید
 از کیروش!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
هفته قبل که به مدرسه رفتم دیدم عمو سیفی 
در حال صحبت کردن با گوشــی همراه است. 
ســالم کردم. ســرش را تکان داد و دستش را 
جلوی میکروفن موبایلش گرفت و آهسته زیر 
گوش من گفت: دارم با رادیو مصاحبه می کنم!
بــا خودم گفتم: نیگا کن رســانه ملی کارش 
به کجا رســیده که به جای کارشناس دارن با 

سیف اهلل مصاحبه می کنن؟!
بعد گوشی را در حالت پخش گذاشت: 

- پــس نظــر شــما اینــه که انتخــاب کیروش در 
این فرصت باقیمانده اشتباه بوده؟

- ببینید این انتخاب انجام شده و اصاًل کاری 
به درست یا غلط بودن آن ندارم. هر چند غیر 
اخالقــی، غیــر حرفه ای، غیــر منطقی و غیر 
اصولــی بــود. اما به هر حال انجام شــد و االن 
تنها کاری که می شــه انجام داد، انتقاد فنی 

و فوتبالی است.
حقیقت امر تاج و دوستانش کیروش رو آوردن 
که به قول خودشان »سربلند« و »آبرومندانه« 
حذف بشیم! اما همه می دونیم که فوتبال دو 
رو داره و تیمی که به امید دفاع وارد زمین می 
شه اگه همون اول گل بخوره، تمام شیرازه اش 
به هم می ریزه و می پاشــه. تیم های کیروش 
پلن B یا نقشه دوم ندارن. در چنین شرایطی 
حتی اگر بزرگترین مربی دنیا هم باشــی باز 
هــم موفقیتی حاصل نمی شــه. تیمی که با 
تک مهاجم بازی می کنه و چشــم به اشــتباه 
بازیکنان حریف داره که دروازه خودشــون رو 
باز کنن یا ضربات شــون در چارچوب نباشه، 
نباید امیدی چندانی به موفقیت داشته باشه.
شــما بازی با آرژانتین را به خاطر بیارین. تیم 
ملــی ایران در بازی مقابــل آرژانتین در جام 
۲۰۱۴ بسیار هوشمندانه و عالی دفاع کرد؛ اما 
اگر در آن بازی خوش شــانس نبودیم و اولین 
موقعیــت گل آرژانتین به بازشــدن دروازه ما 
منتهی می شــد یا از هر سه موقعیت ارژانتین 
نصف آن تبدیل به گل می شد، چه اتفاقی می 
افتاد؟ قطعاً با چندین گل خورده از میدان آن 

مسابقه خارج می شدیم.
- نظرتان راجع به اسکوچیچ چیست؟ 

- اســکوچیچ شــاید مربی بزرگی نباشه ولی 
تیمی را در اختیار گرفت که با یک مســاوی 
حذف می شد. در چنین شرایطی حتی برزیل 
هم که باشی باز کار دشواره که تمام بازی ها رو 
ببرین و صعود کنین! در واقع اسکوچیچ گند 
ویلموث را با معجزه پوشوند و شاید این معجزه 
در جام جهانی هم تکرار می شد. البته شاید ...  
- وضعیت فنی و روانی تیم را چگونه ارزیابی 

می کنید؟  
- مــا نمی تونیم افکار عمومی رو فریب بدیم. 
االن تیم ملی به دو دســته تقسیم شده. بازی 
تدارکاتی نداشتیم. تیم شالق نخورده. سردار 
آزمــون به فیکس بــودن و راه رفتن در زمین 
عادت کرده. بیرانوند آن دروازه بان ششدانگ 
نیســت. کریم باقــری از تیم رفتــه. قرارداد 
کیــروش دو ماهه اســت و با قــرارداد دو ماه 
نمیشــه اقتدار داشت. ساختن یک تیم واحد 
از تیمــی که صدای دو دســتگی اون رو همه 

شنیده اند خیلی سخته.
قــای انوشــه شــما امیــدی به  - پــس جنــاب آ
« ندارید؟ »صعود تیم« یا »حذف غرور انگیز
- حقیقت امر فوتبال قابل پیش بینی نیست. 
انگلســتان و آمریکا علیرغم اســم و رســم و 
بازیکنان شــون تیم های زهرداری نیســتن. 
چشم نواز و ایذایی بازی نمی کنن. نقاط ضعف 
فراون دارند. اما برای صعود به یک هشتم نهایی 
مهم ترین چیز گل زدنه که کی روش باید روی 
توان گلزنی تیمش حساب کنه. بدون گل زدن 
و فقط با دفاع نمی شــه صعود کرد. الزمه گل 

زدن هم حمله کردن است.
با یکی - دو حمله و چشم به ضد حمله داشتن 
در طول نود دقیقه نمی توان امید چندانی به 
گلزنی و صعود داشت. حتی اگر کی روش نتونه  
پلن B برای تیمش تعریف کنه، باید سه چهار 
تــا حملــه زهر دار و جون دار به قصد گلزنی تو 

برنامه هاش داشته باشه. 
در ضمن من انوشــه نیســتم. من ســیف اهلل 

طرطوشه هستم. سرایدار مدرسه  
- علــو علــو ... بلــه شــنوندگان عزیــر ظاهــرًا 
ارتباط با ما دکتر انوشه کارشناس ورزش قطع 
 شد... توجه شما را به یک میان برنامه جلب 

می کنم!
عمو ســیفی نگاهی به ســاعتش انداخت و به 
طرف آبدارخانه خیز برداشــت تا قبل از اینکه 
مدیر شــیر ســماور را از پهنا در حلقومش فرو 
کند، چای دم کند. ای کاش یک نفر در وزارت 
ورزش داشــتیم که تاج و شــرکا هم به اندازه 

مدیر مدرسه ما از او حساب می برند!

نور آبی موجب بلوغ زودرس می شود
محققان در تالشند تا بفهمند چرا برخی از کودکان در سنین پایین تری 

به بلوغ می رسند.
 یک نظریه این است که نور آبی منتشرشده از دستگاه ها ممکن است 
مالتونیــن را تحــت تأثیر قرار دهد کــه می تواند خطر بلوغ زودرس را 

افزایش دهد.
محققان در تالشند تا دریابند آیا قرار گرفتن در معرض نور آبی ساطع 
شــده از صفحه نمایش های الکترونیکی می تواند خطر بلوغ زودرس 
کــودکان را افزایــش دهد و حتی ممکن اســت به بــاروری آینده آنها 

آسیب برساند.
اکنــون تحقیقــات جدید نشــان داد موش هایی که در معرض نور آبی 

قرار گرفته اند زودتر به بلوغ رسیدند.
دکتر »ربکا فیسک«، از بیمارستان اطفال لنوکس هیل در نیویورک، 
گفت: »نور آبی بخشــی از طیف نور مرئی اســت که از خورشید ساطع 
می شــود. منابع مصنوعی نور آبی شــامل چراغ های LED و فلورسنت 
و دســتگاه های الکترونیکی مانند تلفن های هوشــمند، تلویزیون، نت 

بوک ها، کنسول های بازی ویدئویی، رایانه ها و تبلت ها هستند.«
به گفته نویســندگان مطالعه، ســطح مالتونین در دوران قبل از بلوغ 
بیشــتر از دوران بلوغ اســت. در نتیجه، سطوح باالی مالتونین ممکن 

است عاملی برای به تأخیر انداختن شروع بلوغ باشد.
فیســک توضیح داد: »مالتونین هورمونی اســت که مغز در پاســخ به 

تاریکــی تولیــد می کند. قرار گرفتن در معرض نور در شــب می تواند 
تولید مالتونین را متوقف کند.«فیســک گفت: »اثرات بلوغ زودرس 
در دختران می تواند با خطر بیشــتر برخی از مشــکالت سالمتی مانند 
ســرطان ســینه، HPV، بیماری قلبی و دیابت مرتبط باشد.«او افزود: 
»بلــوغ زودهنــگام، هم در پســران و هم در دختران، با خطر بیشــتر 
مسائل مربوط به سالمت روان مانند اضطراب و افسردگی، اختالالت 
خوردن و اختالالت رفتاری مرتبط است.«فیسک توضیح داد که بلوغ 
زودرس را می تــوان از طریــق ورزش، تغذیه بهتر )مانند مصرف کمتر 
غذاهای فرآوری شده و فست فودها( و آگاهی از هورمون های موجود 

در غذا کاهش داد.

دریچه علم

گفت وگو با گالره عباسی؛ بازیگر فیلم ابلق؛

کترهای فیلم هایش زندگی می کند نرگس آبیار با کارا
  محسن خادمی/ گروه فرهنگ 

 در سینما با بازی در »اشــیا از آنچه می بینید به شما 
نزدیک ترند« چند جایزه بین المللی کسب کرد و با بازی 
در فیلم هایی چون »شیار ۱۴۳« و »نفس« همکاری اش 
را با نرگس آبیار ادامــه داد. او همچنین در دهه ۹۰ در 
سریال پرمخاطب »شهرزاد« بازی کرد و در فصل سوم 
آن حضور تأثیرگذارتری داشت. از اواخر دهه ۹۰ بود که 
حضور عباسی در ســینما پررنگ تر شد و در فیلم هایی 
چون، »شهربانو«، »پدران«، و »شادروان« بازی کرد. 
ادامه همکاری او با نرگس آبیار در پایان دهه ۹۰ برایش 
سیمرغ بهترین بازیگر مکمل زن سی ونهمین جشنواره 
فجر برای ایفای نقش شــهال در ابلق را به ارمغان آورد 
و بــازی اش در فیلم موردتوجه مخاطبــان و منتقدان 
قرارگرفت. به نظر می رسد با ادامه این روند دهه جدید 
برای او فصلی جدید و البته پرکارتر در کارنامه هنریش 

باشد.
با توجه به تجربه موفقی که در همکاری با نرگس آبیار 
و مرضیه برومند داشتید به نظر می رسد با کارگردانان 
زن رابطه خوب و سازنده ای دارید. اساسا در همکاری 

با فیلمساز چه نکته ای برایتان اهمیت بیشتری دارد.
به نظرم نمی توان جنســیت کارگردان را معیاری برای 
همکاری درنظر گرفت؛ چرا که من با کارگردان های مرد 
بسیاری کار کرده ام که همکاری موفقی هم بوده. مهم 
کیفیت فیلمنامه و نقش است. نکته ای که می توان در 
پاسخ شما مطرح کرد این است که در فیلم هایی که یک 
کارگردان زن پشت دوربین است می توان گفت توجه 
به احساسات و دغدغه های زنانه یا مادرانه بیشتر است. 
در این بین شیار ۱۴۳ می تواند یک نمونه منحصربه فرد 
باشد که حضور زنان و مادران را در پشت صحنه جنگ 
نمایش می دهد. من در آنجا نقش خواهری را داشــتم 
که در کنار مادرش در انتظار بازگشت برادرش از جنگ 
اســت و از منظر این زنان کمتر به جنگ پرداخته شده 
بود. باید به این نکته هم اشــاره کنم که من با مرجان 

اشرفی هم کار کرده ام که تجربه خوبی برایم بوده.
در این سال ها رابطه ویژه ای هم با نرگس آبیار داشتید. 
همانطور که اشــاره کردید در اشــیا از آنچــه در آینه 

می بینید به شما نزدیک ترند کارتان دیده شد و پس از 
بازی در شــیار ۱۴۳ و نفس برای بازی در ابلق سیمرغ 
بهترین بازیگر زن مکمل جشنواره را گرفتید. کمی از 
همکاری موفقی که در پرداخت بهتــر نقش ها در این 

سال ها با هم داشتید بگویید.
به واســطه همکاری که در این ســال ها با نرگس آبیار 
داشــته ام  از حیث مواجهه با فیلمنامــه و نقش درک 
متقابلی از هم داریم. به  نظرم نکته مثبتی که در مورد 
شیوه کارگردانی ایشان می توان به آن اشاره کرد شناخت 
دقیقی اســت که او از قصه و شخصیت هایش دارد. این 
شــناخت به بازیگر کمک می کند خصوصا با توجه به 
حساسیتی که خانم آبیار به عملکرد بازیگر دارد اتفاق 

خوبی سر صحنه برای بازیگر بیفتد.
خودشــان با کاراکترها زندگی می کنند و با بازیگر در 
مورد شخصیت گپ می زنند و روی تمام لحظات بازی 
بازیگر تمرکز می کنند. روی گریم، لباس، لحن گویش و 
نحوه دیالوگ گفتن، راه رفتن و همه جزئیاتی که در بازی 
اهمیت دارد احاطه دارند و ایــن راهنمایی ها به بازیگر 
کمک بسیاری می کند. همیشه در تولید، پیش تولید 
جلسات زیادی با هم داریم و هم از بعد روان تحلیلی و 

هم از بعد فیزیکی در مورد شخصیت بحث می کنیم تا 
درونیات و انگیزه هایش را بهتر بشناسیم و این دیالوگ 
بین بازیگر و کارگردان در پرداخت کاراکتر حیاتی است. 
در واقع نــگاه شــخصیت را واکاوی می کنیم تا بدانیم 
نگاهی که به مسائل دارد تا چه حد برگرفته از گذشته، 
موقعیت اجتماعی، تحصیالت، روابط عاطفی و... او است. 
ممکن است مخاطب گذشته شخصیت را نداند اما ما باید 

شناخت جامعی از گذشته او داشته باشیم.

شیوه مواجهه تان با شخصیت شهال چطور بود؟
برای من شــهال نقش بســیار جذابی بود. ابلق فیلمی 
اجتماعی بود که داســتانش از دل جامعــه می آمد و 
موضوع روز زنان را مطرح می کرد. ضمن اینکه شــهال 
در قصه نقش مهمی داشــت و با اینکه نقش مکمل بود 
جای کار بسیاری داشت. خانم آبیار ایده هایی داشتند 
که با هم در مورد آنها بــا جزئیات صحبت می کردیم و 
این به پردازش نقش کمک بسیاری کرد. ضمن اینکه 
گریم و طراحی لباس هم در پرداخت بهتر شــخصیت 
شهال اهمیت ویژه ای داشــت. همه اینها کمک کرد تا 
شخصیت شهال عمق بیشری پیدا کند و برای من تجربه 

لذت بخشی باشد.
موقعیت شــهال در قصه به گونه ای بود که موضعی که 
در برابر خیانت همســرش داشــت در معرض قضاوت 
شــخصیت های دیگر و همینطور تماشاگر است. برای 
ارائه بهتر درونیات شــخصیت اهمیت زیادی داشــت 
که خودتان به عنوان یک زن فاصله تــان را از قضاوتی 
که نســبت به او دارید حفظ کنید و با درک موقعیت و 

موضعی که دارد، جزئیات رفتارش را بازی کنید.
من به عنوان یک بازیگر وقتی با یک نقش ارتباط برقرار 
می کنم، قضاوت های خود نســبت به شخصیت را وارد 
ایفای نقش نمی کنم. مثل همه نقش های مثبت و منفی 
که یک بازیگر بازی می کند موضع شخصیت هر چقدر 
هم که از موضع شخصی بازیگر دور باشد اما باید فارغ از 

قضاوت شخصی او بازی شود.
من شهال را به عنوان شخصیتی شــناختم که خودش 
یکی از قربانی های ماجراست و از این زاویه به او نزدیک 
شدم. تالش کردم بخش های سفید و سیاه و خاکستری 
شخصیت را بشناسم و با او مانند همه آدم ها که خوبی ها 
و بدی هایی دارند مواجه شــوم. شــهال هم مثل همه 
آدم های یک جاهایی قربانی شــده و زخــم خورده و 
یک جاهایی به واســطه زخم هایی که خورده دست به 

رفتارهایی می زند که شاید خیلی هم اخالقی نباشد.  
من پیش از این هم نقش های منفی بازی کرده بودم و 
فارغ از قضاوت خودم نسبت به آن نقش برایم مسیری 
که شــخصیت طی می کند و مبدا و مقصد و تحوالت 
روحی اش اهمیت دارد. انگیزه ها و شرایطی که او را در 

آن موقعیت ویژه قرار می دهد.
بازیگــر باید موقعیــت اجتماعی و روحی شــخصیت 
را بشناســد و درک درســتی از انگیزه های او در مورد 
رفتارهایش داشته باشد. درست مثل بچه ای که بزرگ 
می کنی و هم شناخت درستی از او داری هم دوستش 
داری. من ســعی می کنم به شــخصیت هایی که بازی 
می کنم نزدیک شوم و دوست شان داشته باشم و گاهی 
حتی به آنها حق بدهم و به جای اینکه به خوب و بدش 
توجه کنم او را همانگونه که هســت با همه ضعف ها و 

قوت هایش زندگی می کنم.

چهره ها 
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