
ویزای توریستی به دستور ستاد ملی 
کرونا همچنان صادر نمی شود

ادامه ممنوعیت ورود 
 گردشگران خارجی 

به ایران
با وجود اعالم قبلی معاون گردشگری 
بــرای بازگشــایی مرزهــا بــه روی 
گردشگران خارجی از نیمه تیرماه، اما 
نماینده وزارت امور خارجه می گوید: 
ویزای توریســتی به دستور ستاد ملی 
کرونا همچنان صادر نمی شود و متوقف 
است. به گزارش ایسنا، ولی تیموریـ  
معاون گردشگریـ  در خردادماه خبر 
داد که به دنبال توافق های اولیه، صدور 
ویزای گردشــگری ایران از نیمه دوم 
تیرماه ۱۴۰۰ از ســر گرفته می شود. 
صــدور این ویزا همزمان با همه گیری 
ویــروس کرونا از فروردین ماه ســال 

۱۳۹۹ متوقف شده است.

 ستاد ملی کرونا 
 فقط مجوز سفرهای درمانی

تجاری و تحصیلی داده است
 با این وجود، ستاد ملی کرونا فقط مجوز 
سفرهای درمانی، تجاری و تحصیلی به 
ایران را داده اســت. طبق آمار وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی، در سه ماه نخست امسال، ۲۷ 
هزار تبعه خارجی به انگیزه درمان به 

ایران سفر کرده اند.

ورود چهار میلیون و ۳۴۳ هزار و 
۱۶۳ مسافر با وجود محدودیت ها

آمارهــای گمرک نیز نشــان می دهد 
سال گذشته، با وجود محدودیت های 
صــدور ویزا، چهار میلیون و ۳۴۳ هزار 
و ۱۶۳ مســافر به کشور وارد شدند که 
البته سه میلیون و ۳۰ هزار و ۴۶۴ نفر 
آن ها ایرانی و فقط ۵۱۲ هزار و ۶۹۹ نفر 
دیگر خارجی بوده اند. انگیزه سفر این 
اتباع خارجی نیز به تفکیک مشــخص 
نشده اســت. موافقت اولیه ستاد ملی 
کرونا برای ازســرگیری صدور ویزای 
گردشــگری ایران، طبــق اظهارات 
مقامات گردشــگری از زمستان سال 
۹۹ گرفتــه شــده، اما هــر بار به دلیل 
آن چه شروع پیک یا سویه جدید کرونا 
در کشور عنوان می شود، صدور مصوبه 
و اجرای آن به تعویق افتاده است. وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی با توجه به آخرین مذاکراتی که 
با کمیته های این ستاد داشته امیدوار 
بود از تابســتان ۱۴۰۰ مرزها به روی 
گردشگران خارجی باز شود و حتی در 
جلســه ای با مدیران استان ها خواسته 
بود برای معرفی ایران به عنوان مقصد 
گردشــگری ایمن اقدام کنند و نظارت 
جدی بر رعایت پروتکل های بهداشتی 
تاسیسات گردشگری داشته باشند، اما 
از ســتاد ملی کرونا هنوز مصوبه ای در 
ارتباط با صدور ویزای توریستی بیرون 
نیامده اســت. اگرچه مرزها باز بوده و 
پروازهــای بین المللــی به بیش از ۲۰ 

کشور برقرار است.
ادامه در صفحه 2

گزارش ویژه

کنش به اظهارات رئیس جمهور: در وا

 سخنان روحانی 
فرافکنی است

ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس گفت: قانون 
اقــدام راهبردی مجلس بهترین ابزار را 
برای دولت فراهم کرد که دولت با دست 
پر وارد مذاکره شود. محمود عباس زاده 
در خصــوص اظهــارات رئیس جمهور 
دربــاره قانون اقــدام راهبردی مجلس 
گفت: این قانون در آذر ماه سال گذشته 
به تصویب رســید بنابراین ایشان باید 
پاســخ دهد که به چه دلیل از سال ۹۲ 
تا سال ۹۹، تحریم ها لغو نشد درحالیکه 
ایشان هنگام اجرای برجا بیان داشتند 
که تحریم ها بالمره برداشته خواهد شد.

نماینده مردم مشــکین شهر در مجلس 
شــورای اســالمی ادامــه داد: اینگونه 
ســخنان رییس جمهور نوعی فرافکنی 
اســت. بهترین راه برای حل مشکل، در 
وهله اول قبول مشکل است. عاقالنه ترین 
و منطقی تریــن واکنــش در مقابلــه با 
شکست، قبول آن شکست است نه اینکه 
فرافکنی کرد. وی افزود: باید قبول کرد 
که قانون اقدام راهبردی مجلس بهترین 
ابــزار را برای دولت فراهم کرد که دولت 
با دســت پر وارد مذاکره شود. اگر بایدن 
و غربی ها رغبت به بازگشــت به برجام 
نشــان دادند به ســبب این قانون بوده 
است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشــان کرد: این قانون، جمهوری 
اســالمی را در موضع دست باال قرار داد؛ 
بنابراین اگر در تمامی موارد تحلیل دولت 
و رییس جمهور بدین شــکل باشد باید 

ابراز تأسف کرد.

 خبر روز

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

رییس جمهوری در هشتاد و چهارمین برنامه جهش تولید:

حل و فصل مشکالت خوزستان طبق دستور رهبری باید ادامه یابد
رییس جمهوری با اشاره به مشکالت 
اخیر در اســتان خوزســتان گفت: 
بخشــی از مشــکالت در این استان 
کم شــده است و امیدواریم با حضور 
معــاون اول و دیگر مســئوالن بقیه 
مشــکالت هم تخفیــف یابد. حل 
و فصــل مســائل خوزســتان طبق 
دســتور دیروز مقام معظم رهبری 
باید ادامه پیدا کند. حجت االســالم 
المسلمین حسن روحانی در هشتاد 
و چهارمیــن برنامه جهش تولید، با 
افتتاح ویدئوکنفرانســی طرح های 
ملی وزارت نیرو و پس از گزارش وزیر 
نیــرو از وزارت نیرو و بقیه وزرا بابت 
ســفر به خوزســتان قدردانی کرد و 
گفت: برای همه ما مردم خوزستان و 
خود خوزستان دارای ابعاد و اهمیت 
ویژه ای اســت؛ خوزستان سرزمین 
زرخیز و اســتان مرزی و بسیار مهم 
ما اســت و مردم خوب این سرزمین 
همواره مدافع خوبی از ایران اسالمی 

و مردم خود بوده اند.
وی ادامه داد: این روزها مشــکالتی 
برای زندگی مردم استان خوزستان 

از لحاظ آب و شــدت گرمای موجود 
را شاهدیم که این شدت گرما موجب 
کم شدن ورودی سدهای آب ها شده 
و در مجموع مردم مشــکالتی پیدا 
کردند که بخشــی از این مشکالت 

کم شده است.
ریــس جمهوری ابراز امیدواری کرد 
که با حضور آقای جهانگیری معاون 
اول رییس جمهــوری، وزیــر نیرو و 
ســایر مســئوالن بقیه مشکالت در 
روزهای آینده تخفیف یابد و مسائلی 
که نســبت به خوزستان باید حل و 
فصل شود، طبق دستوری که دیروز 

مقام معظم رهبــری داده اند، ادامه 
پیدا کند.

روحانــی در ادامه ســخنان خود با 
توجه بــه افتتاح تصفیه خانه آب در 
شهرستان های بابل، بابلسر و خلخال 
گفت: آب آشامیدنی بعد از اکسیژن 
و هوا برای ما بسیار مهم است چون 
به ســالمت و زندگی مردم وابســته 
اســت. یکی از خدمات بسیار خوبی 
کــه وزارت نیرو از آغاز دنبال کرده و 
در ســال های اخیر هفتگی به اطالع 
مردم رسیده، این است که هر روز و 
هر هفته بخشی از کشور از آب سالم 

تصفیه شده اســتفاده می کنند که 
امیدوارم افتتاح همزمان این تصفیه 
خانه ها برای مردم مازندران، اردبیل، 
سیستان و بلوچستان و چهارمحال 
و بختیــاری مبارک باشــد. رییس 
دولــت دوازدهم با اشــاره به اینکه 
با کم شــدن ورودی آب، رهاسازی 
آب دچار مشــکل می شــود، گفت: 
امســال ۱۰ میلیارد مترمکعب آب 
پشت ســدهای خوزســتان کمتر 
از پارســال اســت که این ها مردم را 
دچار مشکل می کند. وقتی آب سدها 
کم می شود، نیروگاه های برق آبی ما 
دچار مشــکل می شود و برق کاهش 
می یابــد. گرمــای هوا هم بر مصرف 
برق مشــکل را مضاعــف می کند و 
وقتی گرما اضافه می شــود، ظرفیت 
و تولیــد نیــروگاه ما کاهش می یابد 
و همه موارد دســت به دســت هم 
می دهنــد. وی افزود: البته اقدامات 
خوبی برای مردم خوزســتان در این 
ایام انجام شده است االن معاون اول و 
وزرا در آنجا هستند تا مشکالت قابل 

حل را حل و فصل کنیم.
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هشدار یک عضو شورای پول و اعتبار:

بانک مرکزی جیب دولت نیست
   عضو شورای پول و اعتبار گفت: در حال حاضر شورای پول و اعتبار از بدنه دولت تشکیل 

شــده و به نفع شــرکت های دولتی کار می کند.  غالمرضا مصباحی مقدم گفت: تشــکیل 
ح  هیئت عالی مدیریت و شــورای نظارت، دو تغییر ســاختار در بانک مرکزی بر اســاس طر

ح اخیر مجلس که در راستای تغییر ساختار بانک  اخیر مجلس است. وی ادامه داد: در طر
مرکزی است، شورای پول و اعتبار به هیئت عالی مدیریت بانک مرکزی تبدیل می شود و 

 | صفحه 3 ترکیبی متفاوتی خواهد داشت...

صفحه 2 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواستار شد

بازگرداندن منافع برجام
به مردم توسط دولت آینده

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

۴۴۷۴۴۵۲۹      ۴۴۷۴۴۵۱۳ 
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ح کرد: وزیر جهاد کشاورزی  مطر

وضعیت نگران کننده 
 نخیالت خوزستان 

در تنش آبی
     کاظــم خــاوازی وزیــر جهاد کشــاورزی 
اســتان  نخیــالت  شــرایط  بــه  نســبت 
ابــراز  امســال  آبــی  تنــش  در  خوزســتان 

نگرانی کرد...

با حضور وزیر نیرو انجام شد؛ 

آغاز آیین بهره برداری 
از طرح های ملی 

وزارت نیرو 
      بنــا بــه اعــالم  وزارت نیــرو ، دوم مــرداد ۹ 
پروژه صنعت آب و برق در ۱۳ استان کشور با 
دستور حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانی رئیس جمهور و با حضور  وزیر نیرو 

 | صفحه 4  | صفحه 5 افتتاح شد...

 بازار سیمان 
ل بازی گرفتار دال

5

  مدرک گرایی سدی 
بر سر راه پیشرفت جامعه!

3

هرگونه افزایش نرخ بلیت 
هواپیما غیر قانونی است

3

کرات  راهبرد ایران در مذا
منطبق با سیاست های نظام

2

چه زمانی از دالرهای نفتی 
فاصله می گیریم؟

4



روزنامه اقتصادی صبح ایران
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سیاست و جامعه 2
ایران محور رایزنی وزیر 

خارجه آمریکا در هند و کویت
وزیــر امورخارجه آمریکا قرار اســت 
در هفته جاری به هند و کویت ســفر 
کند. مقامات آمریکایی می گویند که 
او در جریــان دیدارهایــش با مقامات 
این کشــورها درباره ایران نیز رایزنی 
خواهــد کرد. بــه نقل از پایگاه خبری 
هیل، آنتونی بلینکن وزیرامورخارجه 
آمریکا به زودی واشنگتن را به مقصد 
دهلی نو ترک خواهد کرد تا در جریان 
اولین سفر خود به هند با نخست وزیر 
و وزیــر امورخارجه این کشــور دیدار 
کند. بلینکن سپس قرار است به کویت 
سفر کند و با مقامات ارشد این کشور 
مالقات کنــد. موضوعات منطقه ای، 
ازجملــه ایران و یمــن از محورهای 
مهم رایزنی های او در جریان این سفر 
اعالم شده است. وی عالوه براین قرار 
اســت درباره مسائل مهم بین المللی، 
شامل همه گیری کرونا، تغییرات آب 
و هوایــی و خروج نیروهای آمریکایی 

از افغانستان بحث و گفت وگو کند.

 هشدارسازمان ملل 
درباره بحران آب در لبنان

ســازمان ملل در گزارشــی نسبت به 
وقــوع بحران آب در لبنان و همچنین 
کمبود سوخت برای تأمین انرژی مورد 
نیاز ژنراتورهای برق دربیمارستان ها و 
کمبود دارو در داروخانه ها هشدارداده 
اســت. سازمان ملل هشدارداده است 
احتمال بروزیک بحران تمام عیارآب 
در لبنان وجود دارد. همچنین دراین 
هشــداربه چالش کمبود ســوخت 
بــرای ژنراتورهــای بیمارســتانی و 
احتمال اختالل در فعالیت تجهیزات 
حیات بخش بیمارســتانی به واسطه 
خاموشــی این ژنراتورها اشــاره شده 
اســت. افزون براین، به مشکل کمبود 
دارودرداروخانه ها واحتمال تعطیلی 
بســیاری ازآن ها پرداخته شده است. 
درایــن رابطه، یونیســف اعالم کرده 
اســت که ۴ میلیــون نفرازجمله یک 
میلیــون پناهنــده درمعرض خطر 
فوری قطع دسترسی شان به آب سالم 
قراردارند. ازهزینه های باالی نگهداری 
تجهیزات، کمبود بودجه و فروپاشــی 
زیرســاخت های برق به عنوان دالیل 
اصلی این بحران در لبنان نام می برند.

سهند در رژه دریایی روسیه 
شرکت می کند

امیردریادار حســین خانزادی فرمانده 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، عازم بندر سن پترزبورگ روسیه 
شــد. وی که به دعوت رســمی ژنرال 
شایگو وزیر دفاع روسیه به روسیه سفر 
کرده، قراراســت به عنوان مهمان ویژه 
در مراســم رژه سالروز نیروی دریایی 
روسیه شرکت کند. براساس این گزارش 
ناوشکن بومی ایرانی سهند نیزهم اکنون 
به بندر سنت پترزبورگ روسیه رسیده 
اســت و قراراســت به عنوان نماینده 
نیروی دریایی ارتــش درکنارناوگان 
روســیه دراین مراســم شرکت کند. 
ناوبندرمکــران نیزکه درقالب ناوگروه 
هفتاد و پنجم، ناوشکن سهند را دراین 
مسیرطوالنی پشتیبانی وهمراهی کرده 
است بدلیل محدودیت های محل رژه 
دریایــی ازجمله عمق کم و بزرگی این 
یگان شناور، در ابتدای کانال ولگا توقف 
خواهد داشت و در همان محل به مراسم 

خواهد پیوست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه سیاست 
خارجــی جمهوری اســالمی ایران در دولت آینــده تغییر نمی کند گفت: 
سیاســت قطعی جمهوری اســالمی ایران آن است که باید همه تحریم ها به 
صورت کامل لغو شود. ما حذف بخشی از تحریم ها را نمی پذیریم و موضع 
دولت آینده هم همین است و آن را با قوت قطعاً ادامه می دهند. »فداحسین 
مالکی« با بیان اینکه اصول سیاســت خارجی جمهوری اســالمی ایران در 
دولت آینده تغییر نمی کند، اظهار داشت: استراتژی جمهوری اسالمی ایران 
در مذاکرات مشــخص و منطبق با سیاســت های کلی نظام است. وی ادامه 
داد: عالوه بر این، تاکید مجلس شــورای اســالمی آن اســت که قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران در مذاکرات کاماًل 

لحاظ شود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه باید انسجام ملی و وحدت خود را برای مقابله با زیاده 
خواهی های آمریکا و غرب تقویت کنیم و در این راستا گام برداریم، گفت: 
باید این وحدت و هماهنگی در دولت آینده وجود داشــته باشــد تا بتوانیم 
در مقابل زیاده خواهی و بدعهدی غربی ها بایســتیم. نماینده مردم زاهدان 
در مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: زمانی که این اتفاق بیفتد و در 
کشــور اتحاد خوبی درباره مســائل سیاست خارجی به وجود آید، آمریکا و 
غربی ها دیگر موضع فرسایشی کردن مذاکرات و یا لغو گام به گام تحریم ها 
را دنبــال نخواهنــد کــرد چرا که می دانند این رویه راه به جایی نمی برد و به 

ضررشان تمام می شود.

ح کرد: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطر

کرات منطبق با سیاست های نظام راهبرد ایران در مذا

خبر ویژه

کوتاه از سیاست

گزارش ویژه

ادامه ممنوعیت ورود 
گردشگران خارجی به ایران

ادامه از صفحه اول
وزارت امور خارجه رأسا درباره 

صدور ویزا تصمیم نمی گیرد
علیرضــا ســاالریان رییــس 
امــور  وزارت  نمایندگــی 
خارجــه در اســتان اصفهان در 
پیش ســمپوزیوم یکصدســال 
گردشــگری ایران تأیید کرد که 
ویزای گردشگری ایران درحال 
حاضر با توجه به بخشــنامه های 
ســتاد کرونا ملی محدود شده 
اســت. او تاکیــد کرد که وزارت 
امور خارجه رأســاً درباره صدور 
ویــزا تصمیم نمی گیرد و اکنون 
هم به خاطر دســتور ستاد ملی 
کرونا صدور ویزا محدود شــده 
است و هرگاه درباره هر کشوری 
دستوری داده شود براساس آن 
عمل می شود. ساالریان با اشاره 
به انواع ویزای ایران که شــامِل 
گردشــگری، درمــان، تجاری، 
کار، تحصیلی یا دانشــجویی و 
وابســتگان و خانواده می شود، 
افزود: درحال حاضر به دســتور 
ســتاد ملــی کرونا بــرای اتباع 
خارجــی فقط ویــزای تجاری 
و درمــان، پس از بررســی های 
بیشــتر صادر می شــود. تعداد 
ویزای دانشجویی هم خیلی کم 
اســت و موردی صادر می شود. 
در واقــع فعاًل بــرای صدور ویزا 
حکــم کلــی نمی تــوان داد، 
ویزای توریســتی که عماًل صادر 
نمی شــود و ســایر ویزاهــا نیز 
مــوردی و پس از بررســی های 

بیشتر صادر می شود.

 سختگیری های بی اثری 
 که برای صدور 

ویزای درمان می شود
فرشــید کریمی، کارشــناس و 
فعال گردشــگری که مدیریت 
ایــن وبینار را به عهده داشــت، 
نیز با اشــاره به سختگیری هایی 
کــه برای صدور ویــزای درمان 
می شــود، اظهار کرد: با توجه به 
محدودیت هایی که در صدور ویزا 
اعمال شــد، در ابتدا بســیاری از 
اتباع کشورهای همسایه با ویزای 
ســالمت وارد ایران می شدند که 
سوءاستفاده هایی هم از آن شد و 
متعاقباً سختگیری هایی در تأیید 

مدارک اعمال شد.

آیا قرار است فرآیند صدور 
ویزای درمان کوتاه تر شود؟

او در ادامه این ســؤال را پرســید 
که آیا قرار اســت فرآیند صدور 
ویزای درمان کوتاه تر شــود؟ که 
ســاالریان، نماینده وزارت امور 
خارجه در استان اصفهان گفت: 
وزارت خارجه در این مورد رأســاً 
تصمیم گیــر نیســت. در واقع، 
مــا انتقال دهنــده تصمیم های 
دستگاه های مربوطه هستیم. با 
توجــه به وضعیت ویروس کرونا 
اگر کســی برای درمان به ایران 
مراجعه می کند حتماً در ارتباط 
بــا او مالحظات انتقال ویروس را 
درنظــر دارند که چنین تصمیم 

می گیرند.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواستار شد عضو 

بازگرداندن منافع برجام به مردم توسط دولت آینده
 عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس 
شــورای اســالمی بــا بیان 
اینکــه دولت آینده باید تمام 
تالش خــودش را برای رفع 
تحریم ها انجــام دهد تاکید 
کــرد که ترجیح دولت باید بر 
نقد کردن این چک برگشتی 
باشــد، چرا که ما هزینه ها را 
داده ایم، منافــع برجام را به 
بازگردانیم  مردم خودمــان 
و ایــن اتفاق خواهــد افتاد. 
مجتبی ذوالنــوری نماینده 
مجلــس یازدهــم دربــاره 
سرانجام برجام و اینکه دولت 
آینده باید بودجه را توسعه ای 
و یا تحریمــی ببندد،، اظهار 
داشــت: دو اصــل را باید در 
کنار هم داشــته باشــد؛ یک 
اصــل اینکــه تحریم هــا را 
بــردارد، یعنی باید روی این 

موضوع تــالش کند. دوم بر 
اساس اینکه اگر طرف مقابل 
همراهــی نکرد، توهمی فکر 
نکــرده و واقعــی فکر کنیم و 
بودجه را بر اساس این ببندیم 
که ممکن اســت تحریم رفع 
نشــود؛ و بعــد بــه ســوی 

خنثی سازی تحریم ها برویم 
اینکه دولت بیاید آینده کشور 
را بــه امری موهــوم و مبهم 
گــره بزند، مثل کاری اســت 
که طی هشــت سال گذشته 
آقای روحانی کرد و خسارت 
آن را دیدیم. رئیس پیشــین 

کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاســت خارجی ادامه داد: 
بنابراین دولت باید اصل را بر 
این بگذارد که تحریم ها وجود 
دارد و بر اســاس آن بودجه را 
ببنــدد و منابعش را واقعی و 
محقق شــدنی ببیند و از آن 

طرف تالشش را در دو جهت 
بــه کار ببندد، و متمرکز کند 
رفع تحریم ها و خنثی سازی 
تحریم هــا. وی درباره اینکه 
دولت رئیســی باید مذاکرات 
برجامــی را ادمــه دهد یا نه، 
تصریح کــرد: قطعاً موضوع 
برجــام یک چک برگشــتی 
نقد نشــده و نســیه است که 
مــا ملک و دارایی خودمان را 
در مقابل چک داده ایم. دولت 
آینده یا باید دارایی از دســت 
رفتــه را بازگرداند یا باید این 
چک نسیه را نقد کرده و منافع 
ملــت را بازگرداند. ذوالنوری 
گفــت:  طبیعتاً ترجیح دولت 
باید بر نقــد کردن این چک 
باشــد، چراکه ما هزینه ها را 
داده ایم، منافــع برجام را به 
مــردم خودمان بازگردانیم و 

این اتفاق خواهد افتاد.

پاسپورت مشاور ترامپ توقیف شد

کشور عربی در میان است؟ کدام  پای 
البــی مشــاور ســابق ترامپ به 
نفــع امارات متحــده عربی او را با 
محکومیــت روبرو کــرد. توماس 
بــاراک، مشــاور نزدیــک رئیس 
جمهــور ســابق ترامــپ و رئیس 
کمیته تحلیــف وی که در زمینه 
امالک و مســتغالت فعال است، به 
اتهام نقض قانون البی فدرال متهم 
شد. طبق مفاد این حکم وی ملزم 
 GPS به داشــتن دستبند ردیابی
اســت و باید پاسپورت خود را نیز 
در اختیــار دادگاه قــرار دهد؛ وی 
همچنین موظف اســت از انتقال 
وجوه به خارج از کشــور خودداری 
کند و انجام معامالت داخلی باالی 
پنجاه هزار دالر به اســتثنای حق 
الوکاله منع شده است. او همچنین 
باید در منطقه شــرقی نیویورک، 
منطقه جنوبی نیویورک و یا بخش 
مرکــزی کالیفرنیا اقامت داشــته 
باشــد زیرا به گزارش ســی ان ان 
خطــر فرار وی به دلیل داشــتن 

ثروت هنگفت بســیار باالســت. 
کیفرخواست اصلی این پرونده که 
با هفت بند تــوکاس باراک، متیو 
گرایمز و رشــید ســلطان رشید 
المالک الشــاهی را مورد اتهام قرار 
داده بود مربوط به فعالیت این افراد 
بین آوریل ۲۰۱۶ تا آوریل ۲۰۱۸ 
است. در آن زمان این افراد به عنوان 
عوامــل امــارات متحده عربی کار 
می کردند و در کیفرخواســت ادعا 
شده اســت که باراک سعی کرده 
بر مواضع سیاست خارجی ترامپ 
تأثیر بگذارد. به گزارش آکسیوس، 
روابط باراک با رهبران ارشد امارات 
و عربســتان سعودی، که با ایاالت 
متحده معاهده اســترداد ندارند به 
خــالف قانون فدرال، بدون اطالع 
دادســتان کل کشور برقرار بوده و 
گفته شده وی از روابط خود با آقای 
ترامپ و مقامات ارشد دولت برای 
پیشــبرد منافع امارات اســتفاده 

کرده است.

کنش عجیب رژیم صهیونیستی به تحریم شرکت بستنی سازی وا

 بستنی سیاسی
یا »نوع جدیدی از تروریسم«

همشــهری آنالین: گرمای تقریباً 
همیشــگی خاورمیانه بســتنی را 
بــه یکــی از خوردنی های محبوب 
در میان مــردم این منطقه تبدیل 
کــرده اســت؛ فرقی ندارد شــما 
ســکونتی اجــدادی در این منطقه 
داشــته باشــید و یا از زادگاه خود 
بــه این منطقــه کوچانده شــده 
باشــید؛ گرمای هوا نیاز به همراهی 
یــک چیز خنک و خوشــمزه دارد! 
بــا ایــن وجــود شــرکت معروف 
بستنی ســازی »بن اند جری« که 
یکی از صادرکنندگان بستنی هایی 
محبوب و متنوع به اســرائیل است، 
اواســط هفته اعــالم کرد صادرات 
بســتنی به اراضی اشغالی را مغایر 
ارزش های شــرکت خــود می داند 
و از ایــن بــه بعد تجــارت خود را 
در اراضی تســخیر شــده در جنگ 
۱۹۶۷ کــه طبق قوانین بین المللی 
غیرقانونی تلقی می شــود متوقف 

خواهــد کرد. ایــن اقدام که به نظر 
می رسد هم راســتا با فعالیت های 
جهانــی جنبــش BDS یا تحریم 
کاالهای اســرائیلی است با واکنش 
تند مقامات ر  ژیم غاصب روبروشد. 
به گزارش گاردین، خبراین تحریم 
بــر برنامه هــای خبری اســرائیل 
ســایه انداخت و حتــی اعتراضات 
بیشتری نســبت به افشاگری های 
پروژه پگاســوس ایجاد کرد. رئیس 
جمهور اســرائیل، ایزاک هرتزوگ، 
تصمیم این شــرکت بستنی ساز را 
»نوع جدیدی از تروریسم« دانست 
و نفتالــی بنت، نخســت وزیر، نیز، 
بــه مدیر اجرایی یونیلور، شــرکت 
مــادر بــن و جری هشــدار داد که 
»عواقبی جدی برای این اقدام ضد 
اسرائیلی« در انتظار آنها خواهد بود. 
اکثر رســانه ها و نهادهای سیاسی، 
این شــرکت را با عنوان »ضدیت با 

یهود« محکوم کردند.
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3اقتصاد  سرپرست سازمان 

هواپیمایی کشوری:

هرگونه افزایش نرخ بلیت 
هواپیما غیر قانونی است

سرپرست سازمان هواپیمایی 
کشــوری گفت: بــا توجه به 
محقق نشــدن اهداف مدنظر 
از آزاد سازی نرخ حمل و نقل 
هوایــی، هرگونه افزایش نرخ 

بلیت غیر قانونی است.
 سیاوش امیرمکری در واکنش 
بــه اظهــارات دبیــر انجمن 
شرکت های هواپیمایی مبنی 
بــر اینکه افزایــش نرخ بلیت 
هواپیما غیرقانونی نیســت، 
تاکیــد کرد: هر گونه افزایش 
نرخ بلیــت غیرقانونی بوده و 
سازمان هواپیمایی کشوری 
در صورت مشــاهده هرگونه 
تخلف، متخلفان را به مراجع 

قانونی معرفی خواهد کرد.
وی به محقق نشــدن اهداف 
مدنظــر از آزادســازی نرخ 
حمــل و نقل هوایی اشــاره 
کرد و افــزود: اهداف مدنظر 
از اجــرای آزادســازی نــرخ 
حمــل و نقل هوایی که همانا 
توسعه ناوگان، ارتقای کمی و 
کیفی خدمات و توسعه شبکه 
پروازی به نحوی که تمام نقاط 
کشور را پوشش داده و موجب 
توســعه مناطق کمتر توسعه 

یافته شود، محقق نشد. 
تصریــح کرد:  امیرمکــری 
همچنیــن مفــاد مندرج در 
بنــد "ب" مــاده ۱۶۱ قانون 
پنجم توســعه کشور از جمله 
آزادسازی شبکه پروازی، لغو 
تخفیفات تکلیفی و معافیت 
در زمینــه ناوبــری هوایی، 
نشســت و پــرواز، خدمات 
پروازی و واگــذاری اماکن و 
واقعی کردن نرخ ها به مرحله 

اجرا در نیامد . 
سرپرست سازمان هواپیمایی 
کشوری با بیان اینکه موضوع 
متنوع ســازی و یا آزادسازی 
نــرخ حمل و نقــل هوایی در 
چارچــوب احــکام دائمی یا 
برنامه ششــم توســعه مورد 
تصریــح قرار نگرفته اســت، 
افــزود: لذا با عنایــت به بند 
ج ماده ۶ قانــون هواپیمایی 
کشوری، سازمان هواپیمایی 
کشــوری علیرغم اشــراف 
بــه مشــکالت و چالش های 
شــرکت هــای هواپیمایی، 
افزایش غیرمتعارف نرخ حمل 
و نقل هوایــی را به مصلحت 
ندانســته و  به موجب وظایف 
قانونی خود در خصوص حفظ 
مصالحه عامه مطابق مفاد بند 
"ب" ماده ۵ قانون هواپیمایی 
کشوری، همچنین با استفاده 
از اختیــار منــدرج در ماده 
۷ آییــن نامه شــورای عالی 
هواپیمایــی موضوع را جهت 
تعیین تکلیف به شورای عالی 

هواپیمایی عرضه می دارد.

گزارش

 هشدار یک عضو شورای 

پول و اعتبار:

 بانک مرکزی 
جیب دولت نیست

عضو شــورای پول و اعتبار 
گفت: در حال حاضر شورای 
پــول و اعتبار از بدنه دولت 
تشــکیل شــده و بــه نفع 
شــرکت های دولتــی کار 

می کند.
 غالمرضــا مصباحی مقدم 
گفت: تشــکیل هیئت عالی 
مدیریت و شــورای نظارت، 
دو تغییر ســاختار در بانک 
مرکزی بر اساس طرح اخیر 

مجلس است.
وی ادامــه داد: در طرح اخیر 
مجلس که در راستای تغییر 
ساختار بانک مرکزی است، 
شورای پول و اعتبار به هیئت 
عالی مدیریت بانک مرکزی 
تبدیل می شــود و ترکیبی 

متفاوتی خواهد داشت.
مصباحــی مقــدم گفــت: 
اســتقراض خودروســازها 
از بانک هــا بــه دلیل حضور 
وزیر صمت در شــورای پول 
و اعتبار اســت و با تغییرات 
ذکر شده، این شورا مستقل 

از دولت عمل می کند.
وی در خصــوص تغییــر 
دیگری که در ساختار بانک 
مرکزی رخ خواهد داد گفت: 
تقویت نظارت بانک مرکزی 
بــر بانک ها، یکــی دیگر از 
ایــن تغییر ســاختارها به 
شــمار می رود، زیرا در حال 
حاضر نظارت بانک مرکزی، 
مدیریت کوچکی است و قرار 
اســت شورای نظارت شکل 

بگیرد.
مصباحــی مقدم افــزود: با 
تشــکیل این نهاد، تغییرات 
دیگر هم اعمال خواهد شد.

باید بانک مرکزی را از دولت 
مستقل کرد

مصباحی مقدم در خصوص 
استقالل بانک مرکزی گفت: 
استقالل بانک مرکزی به این 
معناســت که بانک مرکزی 
مجری سیاســت های پولی 
باشــد بدون اینکه دولت به 
منابــع بانــک مرکزی اتکاء 
کنــد. وی ادامــه داد: منابع 
بانــک مرکــزی جیب ملت 
بــوده و پول نشــانه قدرت 

خرید است.
این نماینده اســبق مجلس 
گفت: کسی که بانک مرکزی 
را مدیریــت می کند نباید به 
راحتی توسط رئیس جمهور 
عزل و نصب شود و همچنین 
اعضای شورای پول و اعتبار 
 را نبایــد رئیــس جمهــور 

تعیین کند.

 مدرک گرایی سدی بر سر راه پیشرفت جامعه!
یک کارشــناس حوزه کار 
یکی ازعلل عدم جذب فارغ 
التحصیالن بــه بازار کار را 
مدرک گرایی دانست و گفت: 
دلیل اینکه برخی رشــته ها 
فارغ التحصیالن  از ســوی 
مورد توجه قرار نمی گیرد و 
تمایل کمتری به انجام آنها 
دیده می شــود این است که 
یا نــگاه مثبتی نســبت به 
آنهــا وجود ندارد یا حقوق و 
دستمزد پایینی دارند و شأن 
و کرامــت آن کار در جامعه 

رعایت نشده است.
عبداله مختاری گفت و گو با 
ایسنا اظهار کرد: تا زمانی که 
بــه کار بها ندهیم  و کار را را 
محترم نشــماریم و به رشته 
های مورد نیاز بازار کار توجه 
نشان ندهیم، وضعیت فارغ 
التحصیــالن همیــن گونه 
اســت و با فقــر مهارتی در 

جامعه روبرو خواهیم بود.
وی افــزود: جامعــه ای که 
به شــغل پاکبانی یا باغبانی 
به چشــم حقارت نگاه کند، 
جامعه پیشرفته ای نخواهد 
بود لذا ما باید به شغل های 
تخصصی در دانشــگاهها یا 

سطح اجتماع بها بدهیم.
ایــن کارشــناس حوزه کار 
یکــی از علل عــدم جذب 
فارغ التحصیــالن بــه بازار 
کار را مدرک گرایی دانست 
و گفــت: متاســفانه امروز 
مــدرک گرایی به چماقی بر 
سر پیشرفت جامعه تبدیل 
شده است، فارغ التحصیالن 
بــه دلیل داشــتن مدرک 

لیســانس یا باالتر حاضر به 
انجام کارهای نظیر باغبانی 
یا پاکبانی نیستند در حالی 
که باید دانــش آموختگان 
رشــته فضــای ســبز در 
شــهرداری ها اســتخدام 

شوند.
به گفتــه مختاری در حال 
حاضر بالغ بر بیســت هزار 
نفــر از اتباع بیگانه در فضای 
ســبز شــهرداری تهــران 
مشــغول کارند در حالی که 
تحصیل کــردگان و دانش 
آموختــگان این رشــته ها 

باید مشغول کار باشند.
وی در ادامــه نگاه خانواده 
ها به بحــث مهارت افزایی 
را اثرگذار دانســت و تصریح 
کرد: پدرها و مادرها فرزندان 
خــود را در ســنین پایین 
دکتــر مهندس خطاب می 
کننــد به این امید که وقتی 
بزرگ شــدند در این رشته 
ها وارد بازار کار شــوند، آنها 
فرزند خــود را با این هدف 

به دانشــگاه می فرستند که 
در آینده لیســانس بگیرد و 
در جامعه مشــغول کار شود 
ولی وقتی از دانشــگاه فارغ 
التحصیل می شود نمی تواند 
با مدرک لیسانس برای خود 
کاری پیــدا کند و به ناچار 
در یــک تاکســی اینترنتی 

مشغول کار می شود.
مختاری در پاســخ به این 
پرســش که چــرا با وجود 
آنکه بازار مشاغل تخصصی 
و فنی در کشور داغ است اما 
فارغ التحصیالن به سمت 
این مشــاغل نمــی روند؟ 
اظهار کرد: برخی از مهارت 
ها و شــغل ها به این دلیل 
از ســوی فارغ التحصیالن 
قــرار  پذیــرش  مــورد 
نمی گیرد که یا نگاه مثبتی 
نســبت به آنها وجود ندارد 
یا از حقوق و دستمزد پایین 
برخوردارند و شأن و کرامت 
 آن کار در جامعــه رعایت 

نشده است.

این کارشــناس بــازار کار 
افزود:وقتی به شــغلی مثل 
باغبانــی پایین ترین حقوق 
و دســتمزد را بدهیم و توان 
مالــی بــرای اداره و تامین 
خانواده اش را نداشته باشد 
طبیعی اســت که با تمایل 
کمتری به انجام این کار روبه 
رو خواهیــم بود؛ در صورتی 
که باید به این شغل ها برابر 
یک پزشــک حقوق بدهیم 
و آنهــا را شــغل های پایین 

تلقین نکنیم.
به گفته وی اگر یک روز تمام 
مکانیکی ها، تعویض روغنی 
هــا و پنچرگیری های یک 
شــهر را ببندیم یا یک هفته 
خدمات شهری شهرداری ها 
را متوقف کنیم، نمی توانیم 

در آن شهر زندگی کنیم.
مختــاری افــزود:در قانون 
کار ذکر شــده آن دســته از 
مشاغلی که شأن اجتماعی 
آنهــا پایین تر اســت تا ۵۰ 
درصد حقوقشان باید باالتر 

از حقــوق مصوب شــورای 
عالــی کار باشــد ولی می 
بینیــم نه اضافه کاری دارند 
نه از پاداش یا ســختی کار 

بهره مند هستند.
وی خاطرنشــان کرد: نظام 
آمــوزش ما در کنار اهمیت 
دادن بــه مشــاغل باید نیاز 
بــازار را هم شناســایی و بر 
اســاس آن آمــوزش های 
مورد نیاز در برخی رشــته 
هــا را تعریف کنــد. وقتی 
شغلهای مورد نیاز جامعه را 
شناســایی کردیم بر اساس 
آن می توانیم دانشجویان را 
ساماندهی کنیم. متاسفانه 
فرد که دیپلم می گیرد و می 
خواهد وارد دانشگاه شود به 
او می گوییم انتخاب رشــته 
کنــد در حالی کــه باید از 
زمانــی که دانــش آموزان 
با ســواد خواندن و نوشتن 
آشــنا می شوند و از کالس 
پنجم و ششــم کم کم آنها 
را به رشــته های فنی مثل 
برق، مکانیکی، جوشکاری 
یا کشاورزی و باغبانی آشنا 
کنیم تا مهــارت انجام این 

شغل ها را فراگیرند.
بــه گفته این کارشــناس، 
در کشــورهای توسعه یافته 
آهنگر یا جوشکار و تکنسین 
ها باالترین حقوق را دریافت 
مــی کنند و بحث کارایی و 
مهــارت بیــش از مــدرک 
تحصیلی مورد توجه اســت 
ولی جوانان ما به مدرکی که 
می گیرند و کاری با آن پیدا 

نمی کنند امید بسته اند.

خرید خودرو پرسودتر از مسکن و دالر!
بررسی بازارها در چهار ماه نخست امسال از تورم 
در بخش کاالهای بادوام و مسکن خبر می دهد 
امــا در مقابل بازار فلــزات طالیی با افت قیمت 

مواجه شده اند.
براساس گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم، گروه 
کاالهای بادوام که شامل بازار خودرو می شود در 
چهار ماهه اول امســال بیشترین رشد را داشته 
و ۹٫۱ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده است.

شاخص کاالهای بادوام در پایان اسفند روی عدد 
۵۵۹ واحد قرار داشت اما در گزارش تورم تیر به 

عدد ۶۱۱ واحد رسیده است.
پس از خودرو بیشترین تورم در بازار مسکن رخ 
داده، در گــزارش مرکــز آمار آمده که تورم چهار 
ماهه مسکن در امسال به ۷٫۷ درصد رسیده است.
شاخص این بازار پیش از شروع امسال روی عدد 
۲۲۰ واحد بود که در پایان تیر با رشد ۱۷ پله ای 

به عدد ۲۳۷ واحدی رسید.
شاخص کل بورس

شــاخص کل بورس در چهار ماهی که از ســال 
۱۴۰۰ می گذرد پرنوسان بوده، اما در مجموع در 
پایان تیر نسبت به ابتدای سال فقط ۰٫۳ درصد 

رشد کرده است.
براساس داده های سازمان بورس و اوراق بهادار، 
شــاخص کل در پایان اســفند روی سطح یک 
میلیــون و ۳۰۷ هزار واحدی قرار داشــت. این 
شــاخص در پایان تیر روی ســطح یک میلیون 

و ۳۱۱ هزار واحدی قرار داشت.
طالی ۱۸ عیار

در این چهار ماه فقط بازار فلزات طالیی بود که 
با افت ارزش اندکی مواجه شدند.

در ماه هایی که از امســال می گذرد طال در بازه 
قیمتــی یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار 
تومان نوســان کرده اســت. هر گرم طال در این 
مدت ۳۱ هزار تومان معادل ۲٫۸ درصد افت کرد.

هر گرم طالی عیار در پایان اسفند سال قبل یک 
میلیون و ۸۵ هزار تومان خریدوفروش می شــد 
اما در پایان تیر روی نرخ یک میلیون و ۵۴ هزار 

تومان بسته شد.
سکه امامی

هر عدد ســکه امامی در چهار ماه امسال بیش از 
۱۵۰ هــزار تومــان معادل ۱٫۴ درصد افت کرده 

است.
براساس داده های شبکه اطالع رسانی طال، سکه 
و ارز، هر عدد ســکه امامی پیش از شروع امسال 
۱۰ میلیــون و ۷۶۰ هــزار تومان بود اما در پایان 
هفته ای که گذشــت به نرخ ۱۰ میلیون و ۶۰۶ 

هزار تومان رسید.
دالر

دالر نیز در مجموع چهار ماه اول امسال بازدهی 
۲٫۷ درصدی داشته و حدود ۷۰۰ تومان افزایش 

یافته است.
آخریــن نرخی که صرافی ملی برای قیمت دالر 
در سال گذشته اعالم کرد ۲۳ هزار و ۹۶۳ تومان 
بود. این شــاخص بازار ارز در پایان تیر نرخ ۲۴ 

هزار و ۶۳۰ تومان را ثبت کرد.

گفت و گو
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کوتاه از انرژی

بین الملل

 مدیر دفتر بهره برداری 

 و نگهداری از تاسیسات آبی 

و برق آبی خبر داد؛ 
کاهش ۳۸۱ میلیون 
متر مکعبی حجم آب 

سدهای تهران
مدیــر دفتــر بهره بــرداری و 
نگهــداری از تاسیســات آبی و 
برق آبی شــرکت آب منطقه ای 
تهــران، از کاهش ۳۸۱ میلیون 
متر مکعبی حجم آب ســدهای 
پنجگانه اســتان تهران نسبت 
به مدت مشــابه ســال گذشته 
خبــر داد.محمد شــهریاری با 
بیــان این مطلب اظهار کرد: در 
حال حاضــر حجم ذخیره آب 
در مخــازن ســدهای پنجگانه 
اســتان تهــران ۷۰۴ میلیون 
مترمکعب اســت که این حجم 
در مقایســه با روز مشــابه سال 
گذشــته که یک میلیارد و ۸۵ 
میلیــون متر مکعب بوده، ۳۸۱ 
میلیــون مترمکعب کاهش را 
نشــان می دهد.وی همچنین 
با اشــاره به حجــم آب ذخیره 
شــده فعلی سدهای امیرکبیر، 
لتیــان، الر، طالقان و ماملو که 
به ترتیب ۱۶۵، ۵۰، ۱۲۰، ۲۷۳ 
و ۹۸ میلیون متر مکعب است، 
ادامه داد: متاسفانه این احجام 
نسبت به سال گذشته خصوصا 
در ســدهای ماملو و طالقان با 
کاهــش چشــمگیری مواجه 
شــده اند.وی با اشاره به میزان 
بارندگی در استان تهران گفت: 
وضعیــت بارندگــی در حوضه 
آبریز ســدهای استان تهران از 
ابتدای ســال آبــی تاکنون در 
مقایســه با مدت مشــابه سال 
آبی گذشــته متاسفانه کاهش 

۳۶ درصدی را نشان می دهد.

معاون عملیات حفاری شرکت 
ملی حفاری ایران خبر داد؛ 

 حفاری و تکمیل 
۲۸ حلقه چاه های نفت 

کشور گاز در  و 
معاون عملیات حفاری شرکت 
ملــی حفاری ایران از حفاری و 
تکمیل ۲۸ حلقه چاه های نفت و 
گاز در مناطق نفتخیز خشکی و 
دریایی در چهار ماه نخست سال 
جاری خبر داد.مســعود افشار  
وی افــزود: از ایــن تعداد چاه، 
۴ حلقه توســعه ای - توصیفی، 
۲ حلقه اکتشــافی و ۲۲ حلقه 
تعمیری - تکمیلی است.افشار 
تصریــح کرد: از این تعداد چاه، 
۲۲ حلقه در گســتره عملیاتی 
شــرکت ملی مناطــق نفتخیز 
جنــوب، ۲ حلقه در شــرکت 
نفت فــالت قاره، یک حلقه در 
شرکت مهندسی و توسعه نفت، 
یــک حلقــه در قالب پروژه و ۲ 
حلقه در موقعیت فعالیت های 
مدیریت اکتشــاف شرکت ملی 
نفت ایران حفر و تکمیل شــده 
اســت.وی بــا بیــان اینکه از 
ابتدای امسال تاکنون ۲۱ هزار 
و ۱۱۷ متــر چاه حفاری شــده 
اســت، گفت: در حــال حاضر 
۲۱ دســتگاه حفاری ســبک و 
سنگین ناوگان شرکت، در حال 
جابه جایی در مناطق عملیاتی 

خشکی هستند.

صادرات بنزین روسیه 
ممنوع می شود

قیمتهــای بنزین در روســیه 
طــی هفته هــای اخیر در پی 
رونــق گردشــگری داخلی در 
نتیجه محدودیتهای کرونایی 
که ســفرهای خارجی را دشوار 
کرده، افزایش پیدا کرده است.
نیــکالی شــولگینوف، وزیر 
انرژی روســیه اظهار کرد: اگر 
قیمتهــا در بورس در ســطح 
بــاالی فعلی بماننــد، فرآیند 
ممنوعیت صــادرات بنزین از 
هفته آینده آغاز خواهد شــد. 
دولت در حال بررســی امضای 
توافقاتــی با شــرکتهای نفتی 
تنظیم کننــده حجم و قیمت 
عمده فروشی بنزین و افزایش 
حجم اجباری مبادالت از ۱۱ به 
۱۵ درصد اســت.قیمت بنزین 
۹۵ در بورس کاالی بین المللی 
ســن پترزبورگ روز پنج شنبه 
بــه رکورد ۶۰ هزار روبل در هر 
تــن و قیمت بنزین ۹۲ به ۵۷ 
هــزار و ۴۸۷ روبــل در هر تن 
رســید که ۳۰ درصد افزایش 
از ابتدای ســال میالدی جاری 
تاکنــون را نشــان مــی دهد.
وزیــر انــرژی روســیه گفت: 
افزایــش اخیر قیمتهای عمده 
فروشــی بنزین روی قیمتهای 
خرده فروشــی بــرای مصرف 
کننــدگان نهایــی تاثیر قابل 

توجهی نخواهد گذاشت. 

چین عامل حمالت 
گذشته   سایبری 
 به خطوط لوله 

گاز آمریکاست نفت و 
در گــزارش امنیت ســایبری 
مشــترکی که توسط سازمان 
امنیــت ســایبری و امنیــت 
 )CISA( آمریکا  زیرســاخت 
آمریــکا  فــدرال  پلیــس  و 
)اف بی آی( تهیه شــد، عوامل 
مــورد حمایت دولــت چین، 
عامــل حمالت ســایبری به 
شــرکتهای خطوط لوله نفت 
و گاز آمریــکا در فاصله ســال 
۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ معرفی شدند.

در مجمــوع دولت آمریکا ۲۳ 
شرکت گرداننده خط لوله نفت 
و گاز را شناســایی و ردگیری 
کرد که در فاصله ســال ۲۰۱۱ 
تا ۲۰۱۳ هــدف حمله و نفوذ 
ســایبری عوامل مورد حمایت 
دولت چین قرار گرفته بودند. از 
میان این شرکتها، ۱۳ شرکت 
هک شــدند، هک سه شرکت 
تقریبــا ناموفق بود و عمق نفوذ 
به هفت شــرکت دیگر نامعلوم 
ماند.طبــق گــزارش CISA و 
اف بــی آی، هدف این عوامل از 
حمله به زیرســاخت خط لوله 
آمریکا به خطر انداختن آن بوده 
است. هدف نهایی این حمالت 
کمــک به چین برای توســعه 
توانمندی حمله سایبری علیه 
خطــوط لوله آمریــکا و وارد 
کردن آسیب فیزیکی یا مختل 
کردن فعالیت آنها بوده است. 

نفت و انرژی 4

 بنا به اعالم  وزارت نیرو ، دوم مرداد ۹ پروژه صنعت 
آب و برق در ۱۳ استان کشور با دستور حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور و با حضور  

وزیر نیرو افتتاح شد.
پروژه های تصفیه خانه آب و خط آبرسانی به شهر های 
بابل و بابلســر، تصفیه خانه آب و خط آبرســانی به 
خلخــال، تصفیه خانه های فاضالب کنارک اســتان 

سیستان و بلوچستان و هوره در استان چهارمحال و بختیاری با اعتبار ۶۱۴ 
میلیارد تومان پس از گزارش معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور، با دستور رئیس جمهور روحانی به بهره برداری رسید.در استان 
فارس پروژه آبرسانی به حاجی آباد مرکز شهرستان زرین دشت و اتمام عملیات 

اجرایی ســد هایقر، پنجاه و هفتمین ســد بزرگ و 
ملی دولت تدبیر و امید با ســرمایه گذاری مجموعا 
۳۸۵ میلیــارد تومــان پس از گــزارش مدیرعامل 
شــرکت آب منطقه ای فارس افتتاح شد، همچنین 
ســه واحد نیروگاه مقیاس کوچک جمعاً به ظرفیت 
۱۹.۳ مــگاوات اعتبار ۲۴۲ میلیــارد تومان پس از 
گزارش مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای فارس به 
بهره برداری رســید.طبق برنامه، ۱۳ نیروگاه خورشــیدی با مجموع ظرفیت 
۲۹.۶ مگاوات در ۹ استان کشور با اعتبار ۴۱۰.۶ میلیارد تومان پس از ارائه 
گزارش توسط  معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا در شهر ری، با دستور 

رئیس جمهوری افتتاح شد.

با حضور وزیر نیرو انجام شد؛ 

آغاز آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت نیرو 

توجه به بخش خصوصی با خروج از اقتصاد نفتی

چه زمانی از دالرهای نفتی فاصله می گیریم؟
یک فعال حــوزه کار معتقد 
اســت تا زمانی که از اقتصاد 
نفتی فاصلــه نگیریم، نمی 
توانیــم بــه ســرمایه های 
انسانی، کارآفرینی و فعاالن 
بخش خصوصی توجه کنیم.
علیرضا حیدری ، با بیان اینکه 
اقتصاد نفتی باعث شــده تا از 
حرکت به سمت فعالیت های 
نوآورانه و تولید محور فاصله 
بگیریم، اظهار کرد: زمانی می 
توانیم به نیروی کار و سرمایه 
های انســانی و فعاالن بخش 
خصوصی توجه کنیم و آنها را 
در سیاستگذاری ها و تصمیم 
گیری ها مشارکت دهیم که 
به آنها نیاز داشــته باشیم اما 
ایــن نیاز از کجــا تامین می 

شود؟ 
از محل درآمدهای ناشــی از 
مالیاتی کــه از آنها دریافت 
می کنیــم تــا هزینــه های 

حاکمیتی را پرداخت کنیم.
وی افزود: طبعا اگر یک ثروت 
و دارایی به اســم نفت داشته 
باشــیم و آن را بفروشیم و از 
محــل آن هزینه های خود را 
تامین کنیم دیگر نیاز نیست 
به بخش خصوصی و سرمایه 
های انســانی در داخل توجه 

کنیم.ایــن فعــال حوزه کار 
تصریــح کرد: اگر ۷۰ درصد 
اقتصــاد را نفت و درآمدهای 
نفتــی بگذاریم در آن صورت 
بــا اقتصادی مواجه خواهیم 
بود که فعال و پویا نیســت و 
متکی به دالرهای نفتی است 
ولــی اگر اقتصادی داشــته 

باشیم که تنها ۲۰ درصد آن 
درآمدهــای حاصل از نفت 
باشد، اقتصادی مقتدر داریم 
که در آن نفت خیلی اثرگذار 
نیســت و سهم دیگر شرکای 
اقتصادی برای بزرگ کردن 
چنیــن اقتصــادی معنادار 
خواهــد بود.حیدری با بیان 

اینکــه دولتها باید به جامعه 
ای متکی باشــند که پویایی 
الزم را داشــته و در توســعه 
اقتصادی کشور نقش آفرین 
باشــد، اظهار کــرد: به دلیل 
آنکه درآمــد تولید ناخالص 
داخلی ما عدد بزرگی نیست 
و سهم نفت در تولید ناخالص 
داخلی به خصوص در بودجه 
عمومی کشــور سهم معنی 
داری اســت ممکن اســت 
بــا شــرایطی روبرو شــویم 
 که ســهم نفــت در اقتصاد 

کم شود.
وی گفت: هر زمان که ســهم 
نفــت به هــر دلیلی از جمله 
تحریم یا کاهش قیمت نفت 
دچار کاهش شده نیم نگاهی 
بــه بخش خصوصی و فعاالن 
ایــن بخش کــرده و آنها را 
 در سیاســتگذاری ها سهیم 

کرده ایم. 

غ: دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره ای گوشت مر

گرمای بی سابقه دمار   قطعی برق و 
غ درآورد گار مر از روز

دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان 
زنجیره ای گوشت مرغ گفت: امسال 
در شــمال کشــور که مرکز تولید و 
منبع توزیع گوشــت و مرغ کشــور 
است گرمای بی سابقه اتفاق افتاده 
و همچنیــن قطــع برق نیز ازجمله 
مشــکالت تولید و عرضه مرغ است.

رضــا مبصــری ، دربــاره دو نرخی 
شــدن مجدد مرغ و کمبود عرضه 
آن، گفــت: کمبــود جوجه ریزی، 
ناشی از کم شدن تولید جوجه یک 
روزه در کشور است. در حال حاضر 
حدود ۲۰ الی ۲۵ میلیون جوجه در 
مــاه کمتر از چیزی که باید جوجه 
ریزی شــود تولیدمی شــود.دبیر 
انجمــن تولیدکنندگان زنجیره ای 
گوشــت مرغ گفت: قرار بر این شد 
کــه ماهی ۱۰ میلیــون جوجه به 
کشــور وارد شود، زیرا جوجه ریزی 
کشور ۱۰ میلیون قطعه از آن مقدار 

که باید باشــد کمتر بوده و تصمیم 
گرفتند که به تدریج بررســی کنند 
که چــه مقدار واردات انجام دهند.

وی افزود: کشور به حدود ۱۱۰ الی 
۱۱۵ میلیون جوجه ریزی نیاز دارد 
و قرار بر این شد که با واردات جوجه 
جبران شود که البته واردات جوجه 
انجام شده است.مبصری بیان کرد: 
به عنوان کســی که در این صنعت، 
گردش عملیات دارد از پشــتیبانی، 
جوجــه دریافــت و توزیع کرده ایم 
حتــی در مقاطعــی جوجه وجود 
دارد، ولی خریداری نشده است.وی 
گفت: در تابســتان به دلیل گرمای 
زیاد کشور که به طورمعمول در نیمه 
جنوبی وجود دارد بخشی از ظرفیت 
مرغ از دســترس خارج می شــود و 
همه ســاله این موضوع بوده که در 
مقاطع تابستان قیمت مرغ گران تر 

شده است. 

کید شد: در نشست ستاد فرماندهی پیک بار 1۴00 تا

استفاده از تمام ظرفیت های مدیریت 
گرم پیش رو بار در هفته 

در نشســت فوق العــاده ســتاد 
فرماندهی پیک بار ۱۴۰۰، با توجه 
بــه افزایــش و پایداری دما در اکثر 
نقاط کشور، بر شرایط ویژه این هفته 
و استفاده از ظرفیت همه برنامه های 
مدیریــت بار و مولدهای اضطراری 
ادارات تاکید شد. در این نشست که 
در مرکــز پایش صنعت برق برگزار 
شــد، همایون حایری  معاون برق 
و انرژی وزارت نیرو بر اســتفاده از 
تمــام ظرفیت هــای مدیریت بار 
تاکیــد کرد و گفت: خوشــبختانه 
هماهنگی خوبی میان دســتگاه ها 
و نهادهــا در این زمینه وجود دارد. 
براســاس مصوبه های صادر شده، 
همه صنایع، شــهرک های صنعتی 
موظف به همکاری با برق هســتند.

همچنیــن »محمدحســن متولی 
زاده« مدیرعامــل شــرکت توانیر 
نیــز در این نشســت خاطرنشــان 

کرد: برنامه های ارایه شــده باید با 
دقت اجرا شــود.وی درعین حال با 
اشاره به انتصاب دکتر داود فرخزاد 
به ســمت معــاون انتقال و تجارت 
خارجــی توانیــر و دکتر مصطفی 
رجبی مشهدی به سمت مدیرعامل 
شــرکت مدیریت شبکه برق ایران 
اظهــار امیدواری کــرد: با توجه به 
اهمیت حوزه انتقال و تبادالت برون 
مرزی برق، این بخش باید به صورت 
ویژه و با دقت پیگیری شود.در این 
نشســت »غالمعلی رخشانی مهر« 
معــاون هماهنگی توزیع توانیر نیز 
با اشــاره افزایش دمای هوا در هفته 
جاری در اکثر شــهرها خاطرنشان 
کــرد: هفته نادری را پیش رو داریم 
و بــا توجه به این شــرایط نیازمند 
اســتفاده بیشــتر از ظرفیت های 
همکاری بخش کشــاورزی و سایر 
پتانسیل های مدیریت بار هستیم. 
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با حمایت بانک رفاه کارگران از فدراسیون تیراندازی کشور محقق شد؛
کسب اولین مدال طالی المپیک تاریخ تیراندازی ایران

جواد فروغی تیرانداز کشورمان در فینال تپانچه بادی المپیک توکیو اول و با دریافت 
مدال طال، قهرمان المپیک شد.تیم تیراندازی اعزامی به المپیک توکیو که مورد حمایت 
این بانک بوده اســت، با حضور مقتدرانه، آغازی توفانی در بازی های المپیک داشــت و 
جواد فروغی تنها نماینده ایران در فینال ماده تپانچه بادی مردان توانست مدال طالی 
مسابقات را کسب کند. این نخستین مدال المپیک در تاریخ تیراندازی ایران است که 
توسط این ورزشکار ایالمی بدست آمد.شایان ذکر است، بانک رفاه کارگران در راستای 
ایفای مسئولیت اجتماعی و تشویق جوانان به ورزش، از چندی قبل نسبت به حمایت 
مالی از فدراسیون تیراندازی ج.ا.ا اقدام نمود تا به این ترتیب زمینه موفقیت ورزشکاران 
اعزامی به المپیک توکیو را فراهم آورد.بانک رفاه کارگران ضمن تبریک این موفقیت به 
جواد فروغی و خانواه اش ، فدراســیون تیراندازی و جامعه ورزشــی کشور، برای تمامی 

ورزشکاران اعزامی به المپیک، آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.
توسط معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی پست بانک ایران انجام شد؛

 تشریح اقدامات ۳ ماه اول سال ۱۴۰۰ 
معاونت توسعه سرمایه انسانی پست بانک ایران 

مهندس عســکری زاده معاون توســعه سرمایه انسانی و پشتیبانی پست بانک ایران با 
تشــریح اقدامات ســه ماه اول سالجاری این معاونت در بخش های پشتیبانی و امالک، 
آموزش و تحقیقات و سرمایه انسانی و رفاه اظهار داشت: اخذ مجوزهای ساخت ساختمان 
جدید پست بانک، انجام عملیات تخریب ساختمان های عرفان، پست و گلرنگ و نهایی 
ســازی بخشــی نقشه های اجرایی احداث ســاختمان جدید از جمله اقدامات صورت 
گرفته در اداره کل پشــتیبانی و امالک می باشــد.وی در خصوص عملکرد اداره کل 
سرمایه انسانی و رفاه تصریح کرد: تکمیل مدارک ایثارگران مشمول تبدیل وضعیت، 
اقدام جهت اخذ شناسه برای ۷۴ نفر، صدور احکام تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول 
تبدیل وضعیت، تکمیل مدارک مابقی کارکنان مشــمول به تعداد ۲۰۰ نفر، برگزاری 
مصاحبه های تخصصی از پذیرفته شدگان مرحله اول توسط مدیران محترم بانک، عقد 
قرارداد با شــرکت مدیریت صنعتی به منظور برگزاری مصاحبه های روانشــناختی از 
پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی، اخذ مجوز جذب ۵۲ نفر نیروی انسانی 
از سازمان اداری و استخدامی کشور، پیاده سازی سیستم نرم افزار جامع منابع انسانی 
از طریق شــرکت نرم نگاران پیشــرو، صدور احکام ۱۴۰۰ کارکنان، همترازی حقوق و 
مزایای کارکنان قراردادی همانند کارکنان رسمی و پرداخت های رفاهی مناسبتی از 
دیگر اقدامات قابل ذکر این معاونت است.عســکری زاده در پایان با اشــاره به عملکرد 
اداره کل آموزش و تحقیقات در بهار ۱۴۰۰ اظهار داشت: این اداره کل با برگزاری ۸۴ 
دوره آموزشی و بیش از ۴۶ هزار نفر ساعت در سطح کشور در مدت تعیین شده ویژه 
کارکنان مدیریت شعب استانها و مناطق و ستاد مرکزی و برگزاری ۴۲ دوره با بیش از 

۴۰هزار نفر ساعت ویژه کارگزاران باجه های روستایی اقدام نموده است.

تقسیم ۷۰ ریال سود به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی ساالنه بانک سینا
بانک سینا در راستای شفافیت مالی و رعایت مقررات و ضوابط قانونی، جلسه 
مجمع عمومی عادی ساالنه خود را پیرو آگهی های مندرج در روزنامه های 
کثیراالنتشار، رأس ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ در محل سالن 

اجتماعات بانک برگزار نمود.
این جلســه که به صورت آنالین از طریق وبســایت بانک نیز پخش می شــد با 
شرکت ۷۰٫۶۳ درصد از سهامداران بانک با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
و باحضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، ســازمان بورس و اوراق 
بهادار، سازمان حسابرسی، اعضای هیات مدیره، معاونین و مدیران بانک همراه 
بود.در این جلســه پس از انتخاب اعضای هیأت رئیســه مجمع، جلســه برای 
بررسی عملکرد و صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ بانک رسما آغاز 
شــد.در ابتدای جلســه مدیرعامل بانک سینا با تشریح گزارش عملکرد بانک 
گفت: یکی از اهداف اصلی و مهم بانک سینا، تالش برای افزایش رضایتمندی 
تمامی ذینفعان گرامی از طریق ایجاد ارزش افزوده و بهره وری در روند فعالیت 
ها علیرغم شرایط سخت سال گذشته به ویژه شیوع کرونا و ابتالی بسیاری از 
همکاران بانک به این بیماری بود که خوشبختانه با از خودگذشتگی این عزیزان 
و معرفی طرح ها و محصوالت جدید، رشد مناسبی را در عملکرد بانک شاهد 
بودیم.دکتر ایمانی افزود: عملکردها حاکی از رشــد ۵۶ درصدی درآمدهای 
کارمزدی و رشــد ۵۴ درصدی ســرمایه گذاری ها در سال ۹۹ نسبت به سال 
قبل از آن بوده و سود خالص بانک در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ از 
رشــد ۱۸۱ درصدی برخوردار شــده است.وی از رشد ۵۱٫۶ درصدی سپرده 
های بانک در این سال خبر داد و در عین حال تاکید کرد: یکی از استراتژی 
های عمده بانک ســینا، تالش برای کاهش قیمت تمام شــده پول اســت که 
این رقم از ۱۸٫۶ درصد در سال ۹۸ به ۱۶٫۹ درصد در پایان سال ۹۹ رسیده 
اســت. حجم تســهیالت پرداختی بانک نیز در این سال نسبت به سال قبل با 
رشد ۷۳ درصدی به رقم ۲۵۹ هزار میلیارد ریال رسیده در حالی که نسبت 
مطالبات غیرجاری به کل مانده تسهیالت از ۷٫۳ درصد در سال ۹۸ به ۴٫۵ 

درصد در سال ۹۹ کاهش یافته است.
دکتر ایمانی خاطرنشان کرد: اعتبارات اسنادی بانک در سال ۹۹ نسبت به 
سال قبل از آن ۱۸۹ درصد و ضمانت نامه ها نیز در این بازه زمانی رشد ۵۱ 
درصدی را شامل شده است.دکتر ایمانی، گفت: بانک سینا با بهبود نرخ بازده 
دارایی)ROA( که نشان دهنده مدیریت دارایی ها برای کسب سود است، در 
ســال ۹۹ توانســته با رشد ۸۸ درصدی به ازای هر ۱۰۰ ریال دارایی، حدود 
۱٫۵ ریال سود خالص کسب کند که این رقم در سال ۹۸ معادل ۰٫۸ ریال 
بوده است. بر اساس شاخص نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )ROE( نیز، 
روند نزولی بازدهی حقوق صاحبان ســهام با تدابیر اندیشــیده شده از سال 

۹۸ معکوس شده و بانک از نظر بازدهی به روند نزولی روال قبل پایان داده 
به طوری که این نســبت در ســال ۹۹ در مقایســه با سال ۹۸ با نرخ رشد ۵۸ 
درصدی، ســهامداران بانک را به ازای هر ۱۰۰ ریال حقوق مالکانه، صاحب 
۱۹٫۷ ریال سود خالص نموده است.وی اظهار داشت: نسبت کفایت سرمایه 
نیز که در شــاخص های بین المللی هم بســیار مدنظر اســت، در سال ۹۹ با 
رشــد ۱ درصدی نســبت به پایان ســال ۹۸ به ۸٫۹ درصد ارتقا یافته است. 
همچنین بانک ســینا جهت عملکرد ســال ۱۳۹۹، از معدود بانکهائی است 
که مابه التفاوت ســود قطعی و علی الحســاب به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال 
به ســپرده های ســرمایه گذاری پرداخت می نماید.وی در پایان از اعتماد 
مشــتریان و حمایت ســهامداران قدردانی کرد و تالش همکاران و مدیران 
بانک را به ویژه در ایام شــیوع کرونا در کشــور ســتود و ابراز امیدواری کرد با 
تداوم تالش ها و ارائه برنامه های بهبود و ارتقا، زمینه رضایت بیش از پیش 
ســهامداران فراهم گردد. در ادامه مرادپور نماینده وزارت امور اقتصادی و 
دارایی پس از اعالم تکالیف تعیین شده از سوی حسابرس به هیات مدیره 
بانک، ابراز داشــت: وضعیت صورت های مالی بانک ســینا برای پایان اسفند 
۹۹ از تمامی جنبه های حســابداری و حسابرســی به نحو مطلوب بوده و 
جزو معدود بانک هایی اســت که بندی در خصوص پولشــویی در آن درج 
نشــده که قابل تقدیر اســت.در ادامه پس از قرائت مجوز بانک مرکزی در 
خصوص موافقت با برگزاری مجمع بانک و گزارش ســازمان حسابرســی از 
ســوی نماینده این ســازمان، توضیحات الزم در مورد بندها از سوی معاون 
مالی و سرمایه گذاری بانک ارائه و به سواالت سهامداران نیز پاسخ داده شد. 
سپس صورتهای مالی بانک سینا به تصویب مجمع رسید و مقرر شد مبلغ 
۷۰ ریال ســود به ازای هر ســهم پرداخت گردد.در ادامه سازمان حسابرسی 
به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و روزنامه های اطالعات و دنیای 
اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیراالنتشــار برای ســال مالی منتهی به ۲۹ 

اسفند ۱۴۰۰ جهت درج آگهی های بانک انتخاب شدند.

بانک و بیمه

افزایش ۴۱ درصدی 
 قیمت روغن موتور 

از روز دوشنبه
رییــس اتحادیه فروشــندگان 
الســتیک ، روغن و فیلتر تهران 
اظهار داشــت: با بررسی هایی 
که سازمان حمایت انجام داد با 
۴۱ درصد افزایش قیمت روغن 
ماشین موافقت شده است. این 
تغییر قیمت بعد از تعطیالت و از 
روز دوشنبه اعمال خواهد شد.

داوود سعادتی نژاد در مورد علت 
کمبــود روغن خــودرو در بازار 
اظهار کرد: کمبود روغن خودرو 
در بــازار به علت عــدم توزیع 
مناسب از طرف تولیدکنندگان 
کارخانه ها درخواست  اســت. 
افزایــش قیمت داشــتند که با 
مخالفت هایی که شــد؛ سطح 

عرضه را کاهش دادند.
وی بــا اعالم خبر افزایش قیمت 
این محصول گفت: درخواســت 
تولیدکنندگان بــرای افزایش 
قیمت حــدود ۷۲ تا ۸۲ درصد 
بود، بــه همین علــت افزایش 
قیمــت ۱۵ درصدی که پیش از 
ایــن اعالم شــد را نپذیرفتند. با 
بررسی هایی که سازمان حمایت 
انجــام داد با ۴۱ درصد افزایش 
قیمت موافقت شده و این تغییر 
قیمــت بعد از تعطیالت و از روز 

دوشنبه اعمال خواهد شد.

گزارش

 وزیر جهاد کشاورزی

ح کرد:  مطر
وضعیت نگران کننده 
 نخیالت خوزستان 

در تنش آبی
وزیر جهاد کشــاورزی نســبت 
بــه شــرایط نخیالت اســتان 
خوزســتان در تنش آبی امسال 
ابــراز نگرانی کرد.کاظم خاوازی  
اظهار کرد: ســه هــزار میلیارد 
تومان تسهیالت ۴ درصد داریم و 
این آمادگی را داریم که سه سال 
امهال برای وام های کشــاورزی 
بدهیم. یک هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان نیز برای بحث های آب در 
مزرعه اعم از الیروبی و ... در نظر 

گرفته شده است. 
وی افــزود: در مصوبه اخیر برای 
استان خوزســتان ۷۰ میلیارد 
تومــان بــرای جنگل هــا و ۵۰ 
میلیــارد تومــان بــرای تأمین 
علوفه در نظر گرفته شــد.وزیر 
جهاد کشــاورزی با ابراز نگرانی 
نســبت بــه شــرایط نخیالت 
اســتان خوزســتان، تصریــح 
کــرد: یکــی از نگرانی هــای ما 
خشک شدن نخیالت شادگان، 
 آبــادان و خرمشــهر اســت که 
 ۴۰۰ میلیارد تومان برای این بخش 

دیده شده است.

بازار سیمان گرفتار دالل بازی
هــر روز دالل بــازی فروش 
ســیمان داغ تر می شــود و 
قیمــت ها رونــد صعودی را 
طــی می کند امــا همچنان 
مسئولین برق کارخانجات را 
کاهــش داده و تدبیری برای 
مدیریت اوضعیت این صنعت 

به کار نمی گیرند.
 در طــول یک مــاه اخیر بازار 
ســیمان با قطعی برق و تنش 
قیمتی روبه رو شــده است که 
متأسفانه هنوز تدبیری برای 
مدیریــت قیمت هــا در این 
صنعــت به کار گرفته نشــده 

است.
البتــه نکتــه قابــل تأمــل 
اینجاست مسئوالن به منظور 
ایجــاد تســهیل در فرآیند 
بخــش تولید کشــور، طبق 
توافــق صــورت گرفته میان 
معاونیــن وزارت نیرو و وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت، 
صنایع فوالدی و ســیمانی را 
مجاز به فعالیت از ســاعت ۲۴ 
الی هشــت صبح تا سقف ۵۰ 
درصد دیماند مصرفی برق تا 
اطالع ثانوی کردند. بر همین 
اســاس مقرر شــد به برخی 
صنایع اجازه داده شــود شب 

تا صبح فعالیت داشته باشند 
که ســیمان و فوالد هم جزو 
آن بــود.    در همیــن ارتباط 
تولیدکنندگان سیمان ضمن 
بی فایده بــودن این تصمیم 
معتقد بودند » کوره ســیمان 
، بخاری برقی نیست که شب 
بزنن برق و صبح خاموشــش 
کننــد . هر کــوره برای گرم 
شــدن و آماده بار شــدن نیاز 
به ۴۸ ســاعت زمــان دارد و 
مصوبــه مصــرف ۱۰ درصد 
برق هم واقعا قابل تأمل است.
بــرق  تأمیــن  مشــکالت 
واحدهای تولیدی این روزها 
عاملــی شــده تــا کارنجات 
ترجیح بدهنــد توقف تولید 

را انجــام داده و مانــع ضرر و 
زیــان خود شــوند چراکه به 
اعتقاد تولیدکنندگان سیمان  
مشکالت تولید و شرایط بازار 
فعالیت را ما برای هر روز سخت 
تر کرده و از طرفی بازار هم با 
دالل بازی در فروش ســیمان 

روبه رو شده است. 
جمارانیان بــه عنوان رئیس 
انجمن صنفی تولید کنندگان 
صنعت سیمان معتقد است در 
کل کشــور ۳۰ نفر واسطه در 
بازار ســیمان وجود دارند که 
بیش از ۱۵ سال است بازار را در 
دست دارند که مصرف کننده 
و تولید کننده را نابود کردند.

عالوه بر این محمد لهونی مدیر 

عامل شــرکت تعاونی مصالح 
فروشان نیز گفته است: جهش 
قیمتی که در هفته اخیر اتفاق 
افتاد اجتناب ناپذیر بود چون 
تولیــد و عرضه بــه بازار افت 

بسیار شدیدی داشت.
وی با اشــاره به اینکه قیمت 
سیمان قبل از قطع برق هیچ 
وقت به ۶۰ هزار تومان نرسید 
افــزود: با قطع برق حجم قابل 
توجهــی از تولید کاهش پیدا 
می کند و تولید به بازار تزریق 
نمی شــود که موجب کمبود 
در بازار می شــود ولی کمبود 
کاال در بــازار موجب افزایش 
قیمت نیست بلکه سودجویی 
واســطه ها باعث این افزایش 

قیمت شــده اســت. در حال 
حاضر مشاهدات از بازار فروش 
سیمان نشان می دهد سیمان 
در بازار نیست و اگر هم کسی 
بخواهد با استفاده از واسطه ها 
هر بسته ۵۰ کیلویی سیمان 
را بیــش از ۱۱۰ هــزار تومان 

خریداری می کند.
نکته اینجاست بازاری که هر 
روز دالل بــازی در آن داغ تر 
شده و قیمت ها روند صعودی 
را طی می کند باز هم با تصمیم 
قابل توجهی در مورد فعالیت 
کارخانجات ســیمان روبه رو 
شــده اســت به نحوی که در 
اطالعیــه توانیر به شــرکت 
های سیمانی و فوالدی گفته 
شده از ۱ مردادماه در کل ۲۴ 
ساعت شبانه روز کلیه صنایع 
ســیمان و فوالد فقط مجاز به 
اســتفاده از ۱۰ درصد دیماند 

مصرفی می باشند.
مدیــران عامل مســئولیت 
مســتقیم اجرا این ابالغیه را 
بر عهده دارند و بدیهی اســت 
هر گونــه تخطی بــا اعمال 
مدیریت بار اضطراری توسط 
دیســپاچینگ ملی مواجهه 

خواهد شد.

گزارش
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مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان گلستان:

 شهدا و ایثارگران معیارهای 
واقعی حق طلبی و مبارزه با 

استکبار هستند

گلستان / گروه استان ها: مدیرکل بنیاد 
شهید و امور ایثارگران استان گلستان 
گفت: شهدا و ایثارگران معیارهای واقعی 
حق طلبی و مبارزه با استکبار هستند.

اســرافیل وزیری به همراه هیات همراه 
و رئیــس بنیاد شهرســتان بندرگز در 
حاشیه دیدار با خانواده معظم شهیدان 
»غالم حســین و ابوالقاســم « و آزاده و 
جانباز »محمد تواضعی«، گفت: هدف 
از دیدار با خانواده های معظم شــهدا و 
جانبــازان، تجدید پیمان و ادای احترام 
با آرمان های آنان و رسیدگی به مسائل 
و دغدغه های این قشــر معزز است.وی 
بــا تأکیــد بر حفظ ارزش هــای ایثار و 
شــهادت در جامعه اسالمی بیان کرد: 
خانواده های شهدا و جانبازان در اجرای 
فرامین الهی در جامعه اسالمی پیشگام 
هســتند.وزیری ضمــن تاکید ترویج  
ســبک زندگی و فرهنگ شهدا گفت: 
وظیفه همه مسئولین زنده نگه داشتن 
این فرهنگ ســترگ و رســاندن آن به 
نسل های آینده است.شهید ابوالقاسم 
دماوندی کمالی در تاریخ ۱۵ شــهریور 
۱۳۴۶ دیده به جهان گشود و در تاریخ 
۲۲ مرداد ۱۳۶۴ بر اثر اصابت ترکش به 

درجه رفیع شهادت نائل گشت.

 مدیر کل راه و شهرسازی 

استان مازندران خبر داد؛
 بهره برداری از ساختمان 

خانه محله و فرهنگسرای بابل
مازندران / گروه اســتان ها: دکتر سید 
محمــد نظری ضمــن اعالم خبر بهره 
بــرداری از ســاختمان خانــه محله و 
فرهنگســرای بابل افــزود: این پروژه 
درراســتای توســعه زیرساخت های 
فرهنگی در محله کتی غربی شهرستان 
بابل عملیاتی و اجرایی شــده است که 
در راســتای کاهش مشکالت فرهنگی 
و همچنین توانمند ســازی فرهنگی 
صــورت گرفتــه اســت . دکتر نظری 
یادآور شــد: با توجه به آنکه مشــارکت 
دســتگاه های ذیربط برای رسیدن به 
اهداف فرهنگی در راســتای توســعه 
همه جانبه ضروری می باشــد لذا می 
تــوان با هماهنگی و مدیریت یکپارچه 
و استفاده از توان دستگاه های مختلف 
استانی و شهرستانی در راستای کاهش 
مشکالت محالت مدنظر گام برداشت. 
گفتنی اســت پروژه ســرای محله به 
مســاحت ۵۵۷ متر با هزینه اعتباری 
معــادل ۳۲ میلیارد ریال در محله کم 
برخوردار کتی غربی بابل احداث شــده 
است. دکتر نظری گفت: همچنین پروژه 
ســرای محله کتی غربی در ۳ طبقه با 
هــدف ارائه آمــوزش های تخصصی و 
حرفه ای در زمینه های مختلف مشاوره 
ای ،بهداشتی هنری و .... در سرای محله 
کتــی غربی بعنوان محله هدف و طرح 
توانمندی ســکونتگاه های غیر رسمی 

شهرستان بابل احداث شد.

رئیس بازرسی و حفاظت فنی شرکت 
مهندسی و توسعه نفت عنوان کرد؛

کیفیت محصوالت 
فوالد مبارکه همتراز 

استانداردهای جهانی
اصفهان / گروه استان ها: علی کالکی، 
رئیس بازرسی و حفاظت فنی شرکت 
مهندسی و توسعه نفت، درباره کیفیت 
محصــوالت فوالد مبارکه اظهار کرد: 
کیفیت محصوالت اســتفاده شــده 
شــرکت فــوالد مبارکــه در پروژه 
اســتراتژیک انتقال نفت خام از گوره 
به جاســک اگر از  کیفیت محصوالت 
اروپایی و چینی باالتر نباشــد، کمتر 
نبــوده و همتــراز اســتانداردهای 
جهانی اســت.وی با بیان اینکه تولید 
این محصول راهبردی توســط فوالد 
مبارکه به نوعی وابستگی ایجاد شده 
در این حوزه به کشورهای خارجی را 
بر طرف کرد، گفت: اگر فوالد مبارکه 
قادر به تولید این محصول نبود عمال 
ما امکان اجرای این پروژه را نداشتیم. 
بنابراین تولید این محصول توســط 
فــوالد مبارکه برای ما بســیار حائز 

اهمیت است. 
اکنون اعتماد به نفسی که در مجموعه 
فــوالد مبارکه ایجاد شــده اســت، 
می تواند کشــور را از نظر محصوالت 
فــوالدی اینچنینــی در وضعیــت 
مناســبی قرار دهد.رئیس بازرســی 
و حفاظت فنی شــرکت مهندسی و 
توســعه نفت ضمن تشکر از پرسنل 
فوالد مبارکه گفت: می توان ادعا کرد 
بــا تجربــه  ای که اینجا به وجود آمد و 
با تجهیزات و امکانات موجود بهترین 
نتیجــه را از وضعیــت تولیــد داخل 
گرفتیم و این بســیار امیدوار کننده 
است.عباس اکبری محمدی، معاون 
بهره برداری شرکت فوالد مبارکه نیز 
با اشاره به اهمیت اجرای پروژه انتقال 
نفت گوره به جاسک گفت: تولید فوالد 
مــورد نیاز این پروژه توســط فوالد 
مبارکه چنان حائز اهمیت اســت که 
عالوه زمینه ســازی برای اجرای یکی 
از مهم ترین پروژه های اســتراتژیک  
کشــور در فاصلــه زمانــی و کیفیت 
مناسب، از خروج حداقل ۵۰۰ میلیون 
یورو ارز از کشــور نیز جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه تامین ورق مورد نیاز 
برای ســاخت  لوله های انتقال نفت، 
کلیدی تریــن اقــدام در اجرای این 
پروژه ملی بود، گفت: پیشــتر شرکت 
نفت برای تامین این ورق اقدام کرده 
بود که علی رغــم تامین اعتبار مورد 
نیــاز، طرف های خارجــی به دلیل 
تحریــم از فــروش و تحویل این ورق 
به ایــران خودداری کرده و عمال این 
پروژه معطل ماند.معاون بهره برداری 
شــرکت فوالد مبارکه گفت: با همتی 
که در فوالد مبارکه انجام شد، تختال 
مــورد نیاز برای ایــن ورق طراحی و 
پس از انجام تســت های مورد نیاز در 
کارخانــه تولید ورق و تبدیل ورق به 
لوله، فرایند تولید انبوه محصول آغاز 
شــد. در نهایت بیش از ۴۰۰ هزار تن 
تختال API مناسب برای محیط گاز 
تــرش به عنوان ماده اولیه و به نوعی 

قلب تپنده این پروژه تولید شد. 
بنابرایــن فوالد مبارکــه با تولید این 
تختــال اقدام بســیار مهمــی را به 
انجام رســاند.اکبری محمدی اضافه 
کــرد: باید توجه داشــت که حتی در 
صورت پرداخت این مبلغ هنگفت به 
شرکت های خارجی، به دلیل وضعیت 
تحریمی ایران ورق یا تختال این حوزه 

به ایران تحویل داده نمی شد.

استانها 6

اردبیل / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت آب منطقه 
ای اردبیل، با هماهنگی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی 
و امور حقوقی اســتانداری و در جهت پاســخگویی به 
ســواالت و رســیدگی به مشــکالت مــردم در مرکز 
ارتباطات مردمی »ســامد« استانداری اردبیل حضور 
یافت.مهنــدس عباس جنگی مرنی، با هماهنگی دفتر 
مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری و 
در جهت پاسخگویی به سواالت و رسیدگی به مشکالت 

مردم، در مرکز ارتباطات مردمی »ســامد« استانداری 
اردبیــل حضور یافت.رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شــرکت آب منطقه ای اردبیل در این برنامه ۲ ســاعته 
به تعدادی از درخواست های مردمی پیرامون مسایل 
و مباحث مختلف منابع آب ســطح استان پاسخ گفت.

مهندس جنگی مرنی همچنین در ادامه از طریق خط 
ارتباطی ۱۱۱ با شــنیدن تعدادی از درخواســت های 

مردمی دستور رسیدگی به آنها را صادر کرد.

با هدف پاسخگویی به سواالت و رسیدگی به مشکالت مردم؛

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در مرکز ارتباطات مردمی »سامد« حضور یافت

خبر ویژه

به همت شرکت آب منطقه ای اردبیل محقق می شود؛ 

آغاز عملیات احداث تصفیه خانه آب شرب تازه کند انگوت در  استان اردبیل
اردبیل / گروه اســتان ها: اول هفته آتی 
با حضور مسئوالن استانی و شهرستانی، 
عملیات احداث تصفیه خانه آب شرب تازه 
کند شهرستان انگوت در استان اردبیل با 
تالش شرکت آب منطقه ای اردبیل آغاز 
می شود.عضو هیئت مدیره و معاون طرح 
و توسعه شــرکت آب منطقه ای اردبیل 
بــا اعالم این خبر گفت: تصفیه خانه آب 
شــرب تازه کند شهرستان انگوت با ابالغ 
اعتبــار اولیه ۲۰۰ میلیارد ریال توســط 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با 
ظرفیت ۱۱۰ لیتر در ثانیه و با تخصیص 
آب ســاالنه ۲.۵ میلیون مترمکعب آب از 
ســد مخزنی تازه کند  در پایین دســت 
این ســد، احداث خواهد شــد.مهندس 
بهــروز پورمهر تصریح کرد: تصفیه خانه 
آب شــرب تازه کند شهرستان انگوت در 
زمینی به مســاحت یک هکتار در پایین 
دســت ســد تازه کند احداث می شود و 
هدف آن تامین آب شرب مراکز جمعیتی 
روســتایی و شــهری در شهرستان تازه 
تاســیس انگوت برای جمعیتی در حدود 
۳۵ هزار نفر برنامه ریزی شــده است و با 
اجرای این تصفیه خانه، نیاز آب شــرب 
مراکز جمعیتی روستایی و شهری منطقه 
تا افق سال ۱۴۲۵ تامین خواهد شد.وی 
اظهار داشت: مطالعه احداث تصفیه خانه 

آب شرب تازه کند انگوت در سال ۱۳۹۹ 
توسط شرکت آب منطقه ای استان اردبیل 
انجام شد و در این بازه زمانی، پس از انجام 
مطالعات، مجوزهای الزم اخذ گردید و با 
برنامه ریزی های انجام شده، مقرر است 
عملیــات اجرایی این پــروژه در ابتدای 
هفته آینده شروع گردد.نماینده مجری 
طرح سد مخزنی و تصفیه خانه تازه کند 
انگوت نیز در همین خصوص به خبرنگار 
ما گفت: تصفیه خانه آب شرب تازه کند 
شهرستان انگوت در یک مدول با دو خط 
جریان، طراحی و تصویب شــده اســت و 
سیستم تصفیه در آن از نوع متعارف بوده 
و واحدهای تصفیه بر این اساس طراحی 
گردیده است و احداث می شود.مهندس 
حجت پورعزیز تصریح کرد: فرآیند تصفیه 

آب در تصفیه خانه آب شرب تازه کند، به 
منظور از بین بردن کدورت آب، بار معلق، 
بار میکروبی، حذف گازهای بد بو ناشی از 
تحوالت احتمالی کیفیت در آب دریاچه 
سد مخزنی تازه کند و بو و طعم براساس 
استانداردهای ملی آب شرب خواهد بود.
وی خاطرنشــان کرد: در خروجی تصفیه 
خانه آب شرب تازه کند شهرستان انگوت، 
یک مخزن ۵۰۰ متر مکعبی برای ذخیره 
اولیــه و گندزدایی نهایی آب پیش بینی 
شــده که آب تصفیه شــده از این مخزن 
به مجموعه تاسیسات مصرف کننده آب 
که توســط شرکت آب و فاضالب استان 
اردبیــل احداث خواهد شــد، منتقل و 
تحویل داده می شــود.مهندس پورعزیز 
افزود: واحدهای تصفیه خانه تازه کند به 

طور کلی شــامل خط لوله انتقال آب از 
ســد، واحد شیرخانه و اندازه گیری دبی 
ورودی، واحدهای انعقاد و لخته سازی، ته 
نشینی، فیلتراسیون، گندزدایی، ذخیره 
خروجی و ســایر واحدهای جنبی نظیر 
ســاختمانهای برق، اداری، انبار طراحی 
شــده و احداث می شود.وی عنوان کرد: 
هزینه اجرای تصفیه خانه آب شرب تازه 
کند شهرستان انگوت در حال حاضر بالغ 
بر هزار میلیارد ریال  برآورد می شود که 
برای اجرا در دو سال در نظر گرفته شده 
اســت و در صورت تامیــن مالی مطابق 
مســاعدت و ابالغیه ســازمان مدیریت 
و برنامــه ریزی اســتان اردبیل و رعایت 
برنامه زمانبندی ارائه شــده، در تابستان 
ســال ۱۴۰۲ می تواند تکمیل و افتتاح 
گردد.گفتنی اســت برای تامین آب این 
تصفیــه خانه، ســد مخزنی تازه کند در 
باالدســت این تصفیه خانه آب شــرب 
تــازه کند شهرســتان انگوت با ظرفیت 
۸.۵ میلیون مترمکعب توســط شرکت 
آب منطقــه ای اســتان اردبیل با صرف 
اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال بر روی 
رودخانه سامبورچایی احداث شده است 
و آبگیری آن در اواخر سال ۱۳۹۸ در سفر 
ریاســت جمهوری به اســتان آغاز شد و 
سال گذشته به بهره برداری رسیده است.

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین  آ
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
هیــات   140060329012003144 شــماره  رای  برابــر 
اول / دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گرمســار تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای / خانــم ســیروس 
چوزوکلــی فرزنــد رضــا بــه شــماره شناســنامه 6 صــادره 
از گرمســار در ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ بســته بــه 
مســاحت 6237/64 متــر مربــع از قطعه 453 تفکیکی 
از 21 اصلــی واقــع در گرمســار قریــه توشــک خریــداری از 
مالــک رســمی آقــای / خانــم احمــد عربی محــرز گردیده 
اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت 
وصــول  عــدم  و  مذکــور  مــدت  انقضــای  صــورت  در 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 

شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/4/19 

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/5/3
کبر شاه حسینی علی ا
ک   رئیس ثبت اسناد و امال

و  ثبتــی  تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون  مــاده 3  آگهــی 
اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی ، نظر به اینکه 
 140060301022000۸96 شــماره  رای  مفــاد  اســتناد  بــه 
عــادی  اســناد  بــه  رســیدگی  هیــات   1400/4/5 مــورخ 
مســتقر در اراده ثبــت اســناد وامــالک ربــاط کریــم بــر حســب 
مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مبنــی بــر تاکیــد انتقــال 
عــادی و تصرفــات مالکانــه متقاضــی ســارا قیــدر فرزنــد 
مصطفــی بــه شــماره شناســنامه 0014645۸41 صــادره از 
ــای  ــا بن ــن ی ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــه شش ــبت ب ــران نس ته
احداثــی بــه مســاحت ۸4 مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده 
قســمتی از پــالک 12۸ فرعــی مفــروز از تفکیکــی از 109 اصلــی 
از مالکیــت  ربــاط کریــم  ثبتــی شهرســتان  واقــع در حــوزه 
رســمی فیــروز و حــوری و فرهــاد شــهرت همگــی نــواب محــرز 
گردیــده لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتیکــه شــخص 
یــا اشــخاصی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و رســید اخــذ نماینــد تــا بــه دادگاه صالحــه احالــه 
ــردد  ــی دادگاه گ ــم قطع ــه حک ــه ارائ ــول ب ــات موک و اقدام
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
صــادر  مالکیــت  ســند  مقــررات  طبــق  اعتــراض  وصــول 
خواهــد شــد و در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت جدیــد 

مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. 
تارخ انتشار اولین آگهی: 1400/4/19   

تاریخ انتشار دومین آگهی: 1400/5/3
احمد رحیمی
کریم ک رباط  رئیس اداره ثبت اسناد و امال

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین  آ
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
هیــات   140060329012003144 شــماره  رای  برابــر 
اول / دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
ثبــت ملــک گرمســار تصرفــات  ثبتــی حــوزه  در واحــد 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای / خانــم ســیروس 
چوزوکلــی فرزنــد رضــا بــه شــماره شناســنامه 6 صــادره 
پســته  بــاغ  قطعــه  یــک  ششــدانگ  در  گرمســار  از 
 453 قطعــه  از  مربــع  متــر   6237/64 مســاحت  بــه 
تفکیکــی از 21 اصلــی واقــع در گرمســار قریــه کوشــک 
خریــداری از مالــک رســمی آقــای / خانــم احمــد عربــی 
عمــوم  اطــالع  منظــور  بــه  لــذا  اســت  گردیــده  محــرز 
مــی  آگهــی  روز  بــه فاصلــه 15  نوبــت  مراتــب در دو 
صــدور  بــه  نســبت  اشــخاص  کــه  صورتــی  در  شــود 
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 
تقدیــم  قضایــی  مراجــع  بــه  را  خــود  دادخواســت 
مــدت  انقضــای  صــورت  در  اســت  بدیهــی  نماینــد. 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/4/19  
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/5/3

کبر شاه حسینی  علی ا
ک  رئیس ثبت اسناد و امال
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کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان کردستان:

فراخوان پنجمین جشنواره 
 تئاتر طنز دیواندره 

منتشر شد
ســنندج / گروه اســتان هــا: مدیرکل 
فرهنگ وارشاد اسالمی استان کردستان 
از انتشــار فراخوان پنجمین جشنواره 
تئاتر طنز دیواندره با هدف شور و نشاط 
اجتماعی و امید بخشــی به جامعه پسا 
کرونا خبر داد.عبید رســتمی مدیرکل 
فرهنگ وارشــاد اســالمی کردستان 
اظهار داشت: اگرچه شیوع کرونا اجرای 
بیشتر برنامه ها و جشنواره های فرهنگی 
و هنری را بصورت حضوری متوقف کرد 
امــا این اداره کل با همکاری انجمن ها، 
تشکل ها و موسسات و مجامع فرهنگی 
و هنری نه تنها از تعطیلی جشنواره ها 
جلوگیری شد بلکه اجرای این جشنواره 
ها را در فضای مجازی و براساس پلتفروم 
هــای اینترنتی برگزار و دنبال نمود.وی 
افزود: در همین راستا فراخوان پنجمین 
جشنواره تئاتر طنز دیواندره به صورت 
مجــازی و صحنه ای با گســتره های 
سراســری و منطقه ای )اســتان های 
کردســتان، کرمانشاه، همدان، زنجان، 
ایــالم، لرســتان و آذربایجان غربی( با 
رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی 
اعالمی توســط ســتاد کرونای استان 
در دی ماه ســال جاری برگزار خواهد 
کرد.رستمی اضافه کرد: بخش مجازی 
جشــنواره به صورت سراسری برگزار و 
عالقمندان و هنرمندان این بخش می 
توانند آثار نمایشــی طنز کوتاه به مدت 
۷ الی ۱۲ دقیقه ای و استندآپ کمدی 
به مدت حداکثر ۵ دقیقه ای خود را  تا 
۲۱ آبان ماه سالجاری به دبیرخانه ارسال 
کنند.مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی 
کردستان ضمن قدردانی از هنرمندان 
عرصــه نمایش اســتان گفت: مهلت 
ارسال نمایشــنامه به جشنواره پنجم 
طنز دیواندره ۷ شهریورماه سال جاری 
و اعالم نتایج بازخوانی ۱۵ شهریورماه و 
بازبینی ۲۰ آبان ماه و مهلت ارسال آثار 
به بخش مجازی جشنواره ۲۱ آبان ماه 
تعیین شده است.وی اهداف جشنواره 
پنجم طنز دیواندره را اینچنین توضیح 
داد: از جملــه مهمتریــن اهــداف این 
جشــنواره نفی خشونت و صلح طلبی، 
پیشــگیری از آســیب های اجتماعی 
از جمله فضای مجازی و شــبکه های 
اجتماعی، مســائل خانــواده و طالق با 
اســتفاده از فرهنگ بومی و شیوه های 
نمایش کمدی ایرانی در ضمن موضوع 
نمایش ها آزاد است.رستمی با اشاره به 
ضوابط و مقررات شــرکت در جشنواره 
اذعان داشــت: جشنواره فقط نمایش 
هــای صحنه ای را قضــاوت و انتخاب 
می کند، آثار نمایشــی بایســتی تولید 
سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ باشد، نمایشنامه 
هــا ترجیحاً مبتنی بر متون نمایشــی 
نویسندگان مطرح کشور و دارای اجرای 
خالقانه باشد، نمایشنامه های اقتباسی 
از متون نمایشی و رمان وداستانی های 
ایرانــی باشــد و هرکارگــردان صرفاً با 
یک اثر نمایشــی در مرحله نهایی می 
توانــد شــرکت کند.مدیرکل فرهنگ 
وارشــاد اسالمی کردستان در خصوص 
شــرایط الزم برای شرکت در جشنواره 
گفت: برای بخش بازخوانی الزم اســت 
۳ نســخه متن و مجوز کتبی نویسنده  
وناشر ارسال و فرم شرکت در جشنواره 
تکمیل و در بخش بازبینی ارسال ۵ لوح 
فشــرده از اجرای عمومی نمایش و در 
نهایت الزم است موارد فوق با نامه اداره 
فرهنگ وارشاد اسالمی شهرستان ها و 
انجمن هنرهای نمایشی استان یا دفاتر 

به دبیرخانه ارسال شود.

مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان:
منطقه ۱۲ شهرداری 

اصفهان مستعد 
سرمایه گذاری است

اصفهــان / گروه اســتان ها: مدیر 
منطقــه ۱۲ شــهرداری اصفهان 
گفت: برای ســرمایه گذاری ها دو 
اصل تضمین بازگشــت ســرمایه 
و کســب ارزش افزوده مقوله های 
بســیار مهمــی اســت کــه این 
منطقــه با توجه بــه مزیت اراضی 
و موقعیــت ویژه، توانســته آن ها 
را بــرای ســرمایه گذاران محقق 
کند.علــی باقری اظهــار کرد: این 
منطقــه از پتانســیل باالیی برای 
ســرمایه گذاری برخوردار است و 
توانسته با انجام پروژه های عمرانی 
رشد و ارزش افزوده قابل توجهی را 
برای محالت به ارمغان آورد که این 
موضوع باعث شده سرمایه گذاران 
بتواننــد با اطمینان بیشــتری در 
این منطقه ســرمایه گذاری کنند.
وی ادامه داد: شهرداری منطقه ۱۲ 
با ۸۲۰۰ هکتار مساحت بزرگترین 
منطقه از نظر وســعت است و برند 
سرمایه گذاران محسوب می شود.
مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: یکــی از دغدغه های 
سرمایه گذاران، سهولت دسترسی 
و دریافــت خدمــات حمل و نقل 
عمومی است که منطقه ۱۲ توانسته 
زیرســاخت های خدمت رســانی 
حمــل و نقل عمومــی را در تمام 
معابــر اصلی این منطقه مهیا کند 
تا شــهروندان به راحتی دسترسی 
به اتوبوس شهری و تاکسی داشته 
باشــند.وی گفت: از دیگر مزایای 
حمــل و نقل عمومــی منطقه ۱۲ 
وجود پنج ایستگاه متروی شهری 
در آن اســت که تردد را در ســطح 
منطقــه آســان تر و روان تر کرده 
اســت.باقری با تاکید بر این که این 
منطقه آمــاده هرگونه همکاری با 
سرمایه گذاران اســت، افزود: این 
منطقه به لحاظ داشتن زمین های 
بکر و امکان دسترسی آسان به نقاط 
مختلف و فراهم شــدن پتانســیل 
بسیار مناسب جهت سرمایه گذاری 
برای ســاخت پروژه هــای بزرگ، 
برند ســرمایه گذاران شــده است.

وی بــا بیــان این کــه در منطقه 
۱۲ شــهرداری، به موضوع جذب 
ســرمایه های مردمی توجه جدی 
شــده و در این راســتا پروژه های 
مشارکتی قابل توجهی در حال اجرا 
است، گفت: آورده شهرداری برای 
مشارکت با ســرمایه گذاران بخش 
خصوصی زمین و پروانه ساختمانی 
و آورده ســرمایه گذار تأمین هزینه 
احداث پروژه است.مدیر منطقه ۱۲ 
شــهرداری اصفهان افزود: در حال 
حاضر ســه پروژه مشارکتی شامل 
مجموعه های مســکونی، ورزشــی 
و مجموعــه تجــاری، اداری میدان 
علیخانی این منطقه در حال احداث 
اســت.مدیر منطقه ۱۲ شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: پروژه مجموعه 
ورزشی دارای سالن ورزشی مناسب 
ورزش های مختلف در ســه طبقه با 
مساحت ســه هزار و ۶۰۰ مترمربع 
است که در نیمه نخست سال جاری 

به بهره برداری می رسد.

7استانها

اصفهان / گروه استان ها: با هدف توزیع عادالنه آب در شهر 
اصفهان ۵۱ حوضچه و۳۵ حلقه چاه، مجهز به سامانه پایش و 
کنترل تاسیسات آب شدند. مدیر دفتر سیستم های کنترل 
و انرژی آب شرکت آبفای استان اصفهان با بیان این که در 
حال حاضر نزدیک به ۳۰ درصد از شــبکه توزیع آب شــهر 
اصفهان به صورت برخط و هوشمند کنترل می شود،گفت: 
شــهر اصفهان دارای ۱۴۰ حوضچه کنترلی و فشــار شکن 

است که از طریق این حوضچه ها میزان باز و بسته بودن والوها کنترل و آب موجود 
درشبکه، عادالنه تقسیم می شود.محمد ناظمی زاده اعالم کرد: در حال حاضر از ۴۰ 
حلقه چاه موجود در شهر اصفهان ۳۵ حلقه چاه به سیستم تله متری و تله کنترل 

مجهز شــده اند که این امر تاثیر به ســزایی در توزیع عادالنه 
آب بین مردم داشته است.وی گفت: آبفای اصفهان،تابستان 
امسال از طریق فرایند کنترل هوشمند تاسیسات آبرسانی 
توانست تبعات  کمبود ۴هزار و ۳۰۰ لیتریآب شرب در ثانیه 
را به حداقل برســاند.ناظمی زاده پایش و کنترل هوشــمند 
تاسیسات آبرسانی را، امری ضروری در مدیریت بهینه منابع 
آب دانســت و اظهار داشــت: هم اکنون صد در صد خطوط 
انتقال طرح آبرسانی اصفهان بزرگ که بالغ بر ۸۷۰ کیلومتر می باشد  مجهز به سامانه 
تله متری است .وی گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری تمام تاسیسات 

آبرسانی شهراصفهان به سیستم تله متری و تله کنترل مجهز شوند.

کنترل تاسیسات توزیع عادالنه آب در اصفهان از طریق سامانه پایش و 

خبر ویژه

گلستان؛ کم آبی در استان  با توجه به بحران 

»بحران آب« زیر ذره بین کدام نهاد نظارتی است
گلستان / گروه استان ها: صورت مسئله 
بحران کم آبی در استان گلستان مشخص 
است، مســووالن بارها پرونده چاه های 
غیرمجاز، عدم توجه به الگوی کشــت، 
برداشت های بی رویه آب های زیرزمینی 
را مطرح می کنند اما برخوردهای قانونی 
بازدارنده در این زمینه مشــهود نیست.
پدیده خشکســالی که امروز همه مردم 
را گرفتــار مشــکالت متعــددی کرده 
است دالیل مختلفی دارد، تغییر اقلیم، 
کاهش آورد رودخانه ها، ذخایر برفابی، 
برداشــت بی رویه منابــع زیرزمینی، 
چاه های غیرمجاز، عدم توجه به الگوی 
کشت، استفاده دام از آب شرب انسانی، 
وضعیت بغرنج شبکه های فرسوده انتقال 
آب، عدم بهره برداری طرح های آبرسانی 

از جمله مواردی اســت که پرونده آنها 
رســانه ای می شــود تــا برنامه ریزان و 
تصمیم گیــران فکر اساســی برای حل 
مســائل کنند.بــا وجود هشــدارهای 
مدیران صنعت آب اســتان گلســتان 

نسبت به ممنوعیت کشت شالی و سایر 
محصوالت پرآب طلب اما شالی کاران و 
کشــاورزان همچنان آب را از رگ های 
زمین بیــرون می کشــند، مدیرعامل 
شــرکت آب منطقه ای استان گلستان 

اعالم کرده بود که حدود ۱۵ هزار هکتار 
نســق قدیمی برنج در اســتان به کشت 
شــالی اختصاص دارد که تامین آب این 
ســطح اراضی از طریق آب های سطحی 
و رودخانه ها انجام می شــود و کشــت 
غرقابی شــالی منحصر به اراضی نسق 
است.هشدارها نقطه ای را هدف قرار داد 
که کشت شالی به صورت غرقابی از طریق 
آب چــاه صورت می گیرد و آبخوان ها را 
بــه شــدت تهدید می کنــد، اما درآمد 
وسوسه انگیز برنج، شالی کاران را مجاب 
بــه مالحظه کاری در این زمینه نکرد.از 
طرفی آب مورد نیاز بیش از ۳.۵ میلیون 
دام در استان گلستان از محل آب شرب 
انسانی تامین می شود، که این مسئله هم 

مزید بر علت شده است.

شــهردار چرمهین خبر داد؛

کشور  افتتاح ۴۴ پروژه با حضور معاون عمرانی وزیر 
اصفهان / گروه استان ها: شهردار چرمهین گفت :همزمان 
با عید سعید قربان آئین افتتاحیه و بهره برداری رسمی 
از ۴۴ پروژه عمرانی ، گردشــگری ، ترافیکی ، زیســت 
محیطی ، ورزشی ، خدماتی ، امدادی و فن اوری اطالعات 
به ارزش ۱۰۳ میلیارد تومان با حضور دکتر جمالی نژاد 
معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت  کشور 
و رئیس ســازمان شهرداریهای کشور ، مهندس غالمی 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان و دکتر 
ذاکری مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 
اصفهان ، فرماندار شهرستان لنجان ، بخشدار، امام جمعه 
و برخی از مسئولین شهرستان، بخش و شهر و خانواده 
ایثارگــران برگزار گردید*وی اظهار کرد ۴۴ پروژه یاد 
شــده در تمام نقاط شــهر با رعایت توسعه همه جانبه 
و تــوازن محلــه ای و فرامحله ای در شــرایط اقتصادی 
ناشــی از تحریم های ظالمانه اســتکبار جهانی و شیوع 
بیماری کرونا ویروس به همت شــهرداری چرمهین در 

دوره پنجم شورای اسالمی شهر اجرا و به بهره برداری 
رســیده اســت و ارزش گذاری ۴۴ پروژه افتتاح شده به 
مبلغ ۱۰۳ میلیارد تومان می باشد*در حاشیه مراسم 
افتتاحیه ۴ پروژه شامل: دهکده فرهنگی تفریحی چهره 
مینو، هتل ســوئیت و رستوران و تاالر پذیرایی منطقه 
نمونه گردشگری آبشار شاهلوالک توسط دکتر جمالی 
نژاد معاون عمرانی وزیر کشور کلنگ زنی شد که پروژه 
های یاد شــده با مشارکت بخش خصوصی اجرایی می 
شــود*دکتر مهدی جمالی نــژاد معاون وزیر و رئیس 
ســازمان شــهرداری های کشور در آیین افتتاحیه ۴۴ 
پروژه شهرداری چرمهین گفت: امروز خدای را شاکرم 
که در شهری حاضر شدم که یکی از شهرهای زیبا و با 
پتانسیل بسیار باالی گردشگری در استان اصفهان است 
و با تالش شبانه روزی شهردار سختکوش و باتجربه این 
شهر جناب آقای ثابت راسخ و همراهی شورای اسالمی 
شهر و سایر مدیران شهری این اتفاقات نیکو رقم خورده 

است.دکتر جمالی نژاد افزود : در چند سال گذشته  سیل 
در ۲۵ اســتان مشکالت مالی تورم اقتصادی و ویروس 
منحــوس کرونا که به تنهایــی دنیا را دچار یک بحران 
کرد هر کدام در مســیر خدمت رســانی به مردم کشور 
ســختی ها و مشــکالت خاص خود را ایجاد نمود اما به 
فضل الهی و با تالش مدیران این مشکالت نه تنها سبب 
توقف پروژه ها نگردید حتی در ســرعت خدمت رسانی 
هم مشــکلی ایجاد ننمود که به این پاس باید از تالش 
ها و خدمات همه مدیران تشکر و قدردانی نمود که این 
اتفاق ها جز با وحدت و همدلی و تالش رقم نمی خورد. 
رئیس ســازمان شهرداریهای کشور گفت: حرکتی که 
در شهر چرمهین با تالش مثال زدنی شهردار محترم و 
حمایت های اعضای محترم شــورای اســالمی شهر در 
زمینه گردشگری ایجاد شده است باید در سالهای آینده 
و توسط شهردار و شورای آینده نیز با قدرت تر و دقیق 

تر ادامه پیدا کند.

مازندران / گروه اســتان ها: دکتر یخکشــی در حاشــیه این بازدید از تصفیه خانه 
شــهرهای گــروه الف ضمن ارائه اقدامات انجام شــده گفت: فــاز اول تصفیه خانه 
شــهرهای گروه به ظرفیت ۱۰۰۰ لیتر برثانیه آماده بهره برداری اســت که با افتتاح 
این تصفیه خانه می توانیم آب شــرب شــهر بابل را از ســد آیت ا... صالحی مازندرانی 
فراهم نماییم. وی افزود :برای آبرسانی به شهرهای بابل، بابلسر و فریدونکنار حدود 
هفتاد کیلومتر لوله گذاری انجام شــده که ضمن تکمیل لوله گذاری  شــهر بابل 
تا ورودی شــهر بابلســر امکان آبرســانی فراهم شده و با انجام ۵۰۰ متر لوله گذاری 

میتوانیم آب شرب شهر بابلسر را نیز تامین نماییم. یخکشی مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای مازندران تصریح کرد، در مواقع ســیالبی تصفیه خانه اضطراری بدلیل 
کدورت باالی آب، از مدار خارج میشد و آبرسانی به شهر بابل و بابلسر را با مشکل 
مواجه می کرد که با افتتاح این تصفیه خانه مشــکل فوق حل خواهد شــد و آب 
پایدار و پاک به منازل می رسد. وی اضافه کرد، برای انتقال آب به شهر فریدونکنار 
نیز پیمانکار مشــخص گردید که با جذب اعتبارات بیشــتر، آبرســانی به این شهر را 

نیز به پایان خواهیم رساند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران: 

گروه الف به زودی آماده بهره برداری می شود تصفیه خانه شهرهای 
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 »هزارتوی 
 خواب  و هراس« 

قاخانی بــا صدای ایوب آ
نســخه صوتی رمان »هزارتوی 
خواب و هراس« نوشــته عتیق 
رحیمی با صدای ایوب آقاخانی 

منتشر می شود.
گروه سوینا )سینمای نابینایان( 
به مناســبت دومین ســالگرد 
تاسیس خود، انتشار کتاب های 
گویا را با همکاری نشــر ثالث و 
با حمایت مجموعه بازی سازان، 
با نسخه صوتی رمان »هزارتوی 

خواب و هراس« از سر گرفت.
عالقه مندان می توانند  روزهای 
شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۲، 
برنامــه قصه شــب ســوینا را 

بشنوند.
عتیق رحیمی، نویســنده اهل 
افغانســتان کتــاب »هزارتوی 
خواب و هراس« را به فارســی 
دری نوشــته و مهدی غبرایی 
این کتاب را از نســخه انگلیسی 

ترجمه کرده است.

پشت پرده حمایت آمریکا 
کوبا   از اعتراضات 

در مســتند  »۱۰ دقیقه«
 مســتند »۱۰ دقیقــه« )۱۰ 
Minutes( شبکه پرس تی وی 

ابعــاد مختلف اعتراضات اخیر 
در کشــور کوبا و نقش آمریکا 
در ایــن اعتراضــات را واکاوی 

می کند.
این مســتند به تهیه کنندگی 
مهدی عرب با اشاره به استقبال 
آمریکا از اعتراضات کوبا و اعالم 
حمایــت از معترضان، پرده از 
پشــت ماجرای ایــن حمایت 

برمی دارد.
این قسمت از مجموعه مستند 
»۱۰ دقیقه« بر مبنای اســناد 
منتشــر شــده، به این واقعیت 
می پــردازد که ایــاالت متحده 
سال هاســت برای ایجاد هرج 
و مــرج در کوبــا برنامه ریزی و 
ســرمایه گذاری رسانه ای کرده 

است.
در ایــن مســتند می بینیم که 
بخشی از این ســرمایه گذاری 
در ســیاه نمایی و بستن فضای 
گفتمان میان هنرمندان و اهالی 
رسانه کوبا است تا دولت آمریکا 
بتواند به بهانه اعتراضات و نقض 
حقوق بشــر نســبت به ایجاد 
تحریم های بیشــتر و مســدود 
کردن حســاب های دولت این 

کشور اقدام کند.
مســتند »۱۰ دقیقــه« امروز 
یکشــنبه ســوم مرداد ساعت 
۱۴:۲۰ به وقت تهران روی آنتن 
پرس تی وی می رود و بازپخش 
آن ســاعت ۲۰ دقیقــه بامداد، 
۱۲:۲۰ و ۱۷:۲۰ روز دوشــنبه 
۴ مرداد، ســاعت ۱۴ سه شنبه 
۵ مــرداد و ۱۹:۲۰ و ۳:۲۰ روز 

چهارشنبه ۶ مرداد است.

فرهنگ و هنر

 پیک پنجم کرونا 

حادتر شده است
 PCR به تست منفی  

اعتماد نکنید
رئیــس مجتمع بیمارســتانی 
امــام خمینی )ره( گفت: پیک 
پنجم شیوع کرونا در مقایسه با 
چهار پیک قبلی بسیار حادتر، 
امــا تعداد فوتی های آن کمتر 

شده است.
خســرو صــادق  نیت به دالیل 
ایجــاد پیک پنجــم کرونا در 
کشــور اشــاره کــرد و افزود: 
پس از شــیوع ویروس دلتا در 
اســتان های جنوبــی و انتقال 
ایــن ویروس به ســایر مناطق 
کشــور و به ویژه استان تهران 
و شــهرهای اطراف آن، وقوع 
پیک پنجم پیش بینی می شد.
وی بــا بیان اینکــه از یکی دو 
هفته اخیر با پیک شــدید این 
بیماری مواجه هستیم، تاکید 
کرد: پیک پنجم از نظر شــدت 
بــا هیچ یک از پیک های قبلی 
قابل مقایســه نیســت.رئیس 
امام  بیمارســتانی  مجتمــع 
خمینی )ره(، شــدت ابتالی 
ویــروس دلتــا در مقایســه با 
۴ پیــک قبلی را بســیار باالتر 
ارزیابی و خاطرنشــان کرد: در 
این پیک، شدت و میزان ابتالء 
بســیار شدید بوده و به سرعت 
بیمار را به بد حالی و بســتری 
می رساند.صادق نیت با اشاره 
به عالئم ویروس دلتا که سریع 
خودنمایی می کند، گفت: اگر 
 PCR عالمت داشــتید و تست
شــما هم منفی شد، باز اعتماد 
نکنیــد و بدانید کرونا اســت و 
حتماً بایــد مراقبت های الزم 
صورت بگیرد.وی با عنوان این 
مطلــب که ابتــالء به ویروس 
دلتا به شــدت خانوادگی شده 
اســت، افزود: کمتر افرادی را 
می بینیــم کــه در مراجعه به 
مراکز درمانی و بیمارستان ها، 
تنها باشند و حتماً یکی یا چند 
نفر از اعضای خانواده نیز درگیر 
شده اند.صادق نیت گفت: یکی 
از مهم ترین عالئم ویروس دلتا 
در پیــک پنجــم، ابتالی افراد 
ســنین پایین اعم از کودکان 
و نوجوانان اســت. متأســفانه 
شــدت ابتالی بچه ها و سنین 
پایین در این پیک، نســبت به 
پیک های قبلی افزایش زیادی 
داشــته است.وی ادامه داد: بی 
توجهی نسبت به رعایت شیوه 
نامه های بهداشــتی، طوالنی 
شــدن روند شیوع و خستگی 
افراد مهم تریــن دالیل ایجاد 
پیک جدید بود که انجام برخی 
اقدامات می توانست از وقوع آن 

پیشگیری کند.

سالمت

معاون کل وزارت بهداشت گفت: مرگ و میر و بستری در افرادی که واکسن زده 
اند بســیار کاهش یافته و بیشــتر موارد در پیک پنجم مربوط به کســانی است که 
در گروه ۵۰ تا ۶۰ ســال هســتند و واکســن نزده اند. ایرج حریرچی افزود: اکنون 
ظرفیــت ۵۰۰ هــزار تزریق روزانــه داریم و در چند روز آینده این ظرفیت به یک 

درصد جمعیت کل کشور خواهد رسید.
وی با بیان اینکه ورود واکســن خارجی و در دســترس بودن واکســن داخلی به 
میزان قابل توجهی افزایش یافته اســت، گفت: از برخی ناهماهنگی ها در تزریق 
واکســن عذرخواهی می کنیم. بیشــترین مشــکل این است که برخی افراد باالی 
۶۰ و ۷۰ سال به رغم دعوت؛ تاکنون برای دریافت واکسن مراجعه نکرده اند.وی 

با بیان اینکه جمعیت باالی ۶۰ ســال ۹ و نیم درصد جامعه و حدود ۸ میلیون و 
۱۰۰ هزار نفر هســتند، گفت: بیش از ۷۰ درصد مرگ و میر و ۶۰ درصد موارد 
بســتری به دلیل بیماری کرونا متعلق به این گروه از جامعه اســت. مرگ و میر و 
بستری در افرادی که واکسن زده اند بسیار کاهش یافته و بیشتر موارد در پیک 
پنجم مربوط به کســانی اســت که در گروه ۵۰ تا ۶۰ ســال هستند و واکسن نزده 
اند.حریرچی گفت: بر اساس اعالم سازمان بهداشت جهانی، همه واکسن ها ۱۰۰ 
درصد از مرگ و میر جلوگیری می کنند و اثربخشــی باالیی در مقابل کووید ۱۹ 
شدید دارند. موارد ابتالء به کرونا پس از تزریق واکسن، بسیار اندک بوده است و 

کسانی که مبتال شده اند کم عالمت بوده اند و در خانه درمان شده اند.

کاهش فوتی های افرادی که واکسن زده اند

دریچه علم

 »خوِد نوشتن« 
نگاهی ریزبینانه  به نویسنده و نویسندگی

 همــواره نویســنده بودن بــرای 
بسیاری کعبه آمال است. نوشتن 
برای نوشــتن، نفس خود نوشتن 
اســت؛ اینکه در زندگی همه چیز 
را در نوشتن خالصه کنی و حتی 
روزی ات نیز بســته به نوشــتن 
باشــد. کتاب »خود نوشــتن« از 
»احمد اخــوت«، به کندوکاو در 
ایــن موضوع و معانــی و مفاهیم 
نهفتــه در آن می پــردازد. اخوت 
از ۲ ســاحت خود نوشتن در این 
کتاب پرده برمی دارد و تشــریح 
می کند که نوشــتن برای زندگی 
و نوشــتن ادبیت ادبیات یا همان 
عناصری که یک متن را به ادبیات 
تبدیل می کنند، ۲ قســم از خود 

نوشتن هستند.
آنــگاه کــه نویســنده  ای همــه 
هست ونیستش را غرق در نوشتن 
می کنــد و درعین حال می تواند 

متنی ادبی خلق کند که با متن های 
دیگر چنان متفاوت است، می توان 
به قطع بر آن نام ادبیات گذاشــت. 
احمد اخوت در »خود نوشــتن« 
به نویســنده و نویسندگی نگاهی 
ریزبینانه تر و زیرکانه تر می اندازد 
و نویســنده بودن مدام و بی وقفه 
را به مســئله و خواستی شخصی 

تبدیل می کند، آن هم از منظری 
شــخصی که خود نویسنده است 
و می خواهد همیشــه نویســنده 

بماند.
 )writing itself( خــود نوشــتن
معانی و ساحت های مختلف دارد. 
یک معنایش یعنی زندگی ای که 
در نوشتن خالصه می شود؛ اینکه 

بنویسی و زندگی ات از نویسندگی 
بگذرد که البته چنین کاری کمتر 
میســر است. دست کم این طرف 
دنیــا کــه از این خبر ها نیســت. 
معنای دیگر خود نوشــتن ادبیت 
)literariness( ادبیــات اســت؛ 
اینکــه چه ویژگی هایی یک متن 
ادبــی را از دیگــر متــون متمایز 
می کند و مشــخصات این ادبیت 
چیســت. این کتاب بر هر ۲ جنبه 
خود نوشــتن متمرکز اســت و به 
روزگار نویســنده ای می پــردازد 
که می خواهد بنویســد؛ پیوسته 
بنویســد تا قلمش خشک نشود 
و همیشــه دســتش گرم باشد. 
کتاب »خود نوشــتن« یکی از ۳ 
جلد مجموعه »هزارتوی نوشتن« 
است که به قلم »احمد اخوت« در 
نشــر »جهان کتاب« منتشر شده 

است.

کارتون 

کتابکده 

کچری  آب معدنی ال
۶۰هزار تومان!

دبیر تولیدکنندگان و 
واردکنندگان آب معدنی 

گفته آب معدنی های الکچری 
غیرقانونی وارد کشور شده و 
بیشتر در سوپر مارکت های 

نوار شمالی کشور دیده 
می شوند و فروش آنان 

عمومیت ندارد قیمت آنها در 
حدود 6۰ تا ۸۰ هزار تومان 

است. موضوعی که سوژه 
کارتونی از مهدی عزیزی در 

خبرآنالین شد.


