
م الف: 862030

آگهي فراخوان مناقصه عمومي 
اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان در نظر دارد مناقصه عمومی همراه با ارزيابی فشرده به شرح ذيل را از طريق سامانه 

تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( برگزار  نمايد :

رشته  و پايه برآورد اوليهموضوع مناقصهرديف
مورد نياز

مدت 
اجرا

مبلغ تضمين شركت 
در فرآيند ارجاع كار 

1

 تکمیل کانال بتنی ساماندهی
 مسیل جارچی واقع در محدوده 

 اراضی کوی زيتون
 )طرح نهضت ملی مسکن(

 205/131/217/805
ريال

راه و ترابری  
رتبه 5 و يا 

باالتر
610/110/000/000 ماه

 ريال

کلیه مراحل برگزاری اين فراخوان از مرحله دريافت اسناد مناقصه تا ارائه اسناد ارزيابی کیفی و پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها، از طريق 
درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مهلت تهيه اسناد: از ساعت 14 روز شنبه مورخ 1401/06/19 تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/06/28  

مهلت ارسال اسناد: از طريق سامانه ستاد و بصورت فیزيکي )پاکت الف( تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/07/11  
محل تحويل پاكت پيشــنهاد قيمت و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: زنجان- اراضی پايین کوه- نبش میالد 21- دبیرخانه اداره کل راه و 

شهرسازی استان زنجان- تلفن تماس: 33037248-  024  دورنگار : 33445230 کدپستي: 45149-37183  
هزينه چاپ آگهي در روزنامه ها و هزينه سامانه ستاد بعهده برنده مناقصه مي باشد.

اداره کل راه و شهرسازي استان زنجان

م الف: 862030

مناقصه گزار : شرکت توزيع نیروي برق سیستان وبلوچستان
نوع مناقصه :عمومی  يک  مرحله ای 

موضوع مناقصه : خريد انواع پايه بتونی گرد تحويل در انبار فروشنده بشرح جدول ذيل 

مقدارواحدشرحرديف
700اصلهپايه بتونی گرد 19/200

700اصلهپايه بتونی گرد 29/400

100اصلهپايه بتونی گرد 39/1000

300اصلهپايه بتونی گرد412/400

200اصلهپايه بتونی گرد 512/1000
زمان , مهلت ,مبلغ و نحوه دريافت اسناد مناقصه :

 متقاضیــان می تواننــد ازتاريخ 1401/06/19 لغايت 1401/06/23 به ســامانه الکترونیکی تــدارکات دولت به آدرس
 www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

اطالعات تماس مناقصه گزار :
تلفن  31137340-054  و 31137348 فکس 31137050-054  پیام کوتاه 9307280200 

www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : پست الکترونيک
مبلغ و نوع تضيمن شــركت در مناقصــه: ضمانتنامه بانکي يــا واريــز مبلــغ  4،270،000،000 ريال به حســاب 
جاری103403815002 بانک صادرات  شعبه برق زاهدان بنام ساير در آمدها شرکت توزيع نیروي برق سیستان وبلوچستان
زمان و محل تحويل تضمین شرکت در فرايند کار : پیشنهاددهندگان می بايست ضمن بارگذاری تصاوير کلیه مدارک پاکات 
)الف,ب و ج ( در سامانه الکترونیکی دولت تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 1401/07/09 نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق 
شــرايط درج شده در اســناد مناقصه در پاکات الک و مهر شده تا مهلت تعیین شده فوق به دبیرخانه شرکت آدرس نشاني 
زاهدان خیابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه 37و39شرکت توزيع نیروي برق سیستان وبلوچستان اقدام نمايند. الزم بذکر تمامی 

فرايند مناقصه از طريق سامانه تدارکات دولت صورت می پذيرد. 
تاريخ  و محل بازگشــايي  پاكات :  پیشنهادات ارائه شــده در سامانه تدارکات دولت در ســاعت 10 روز يکشنبه مورخ 

1401/07/10 در سالن کنفرانس شرکت توزيع نیروی برق سیستان و بلوچستان گشايش خواهد شد.
در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در ســامانه تدارکات دولت , مي بايســت به سايت ياد شده مراجعه و 
نســبت به ثبت نام و دريافت امضاء الکترونیکي اقدام نمايند جهت اطالعات بیشتر در اين خصوص مي توانید با شماره تلفن 

41934-021 تماس حاصل فرمايید.
مدت قرارداد : 4 ماه  

متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر به سايت معامالت صنعت برق به نشانی Tender.tavanir.org.ir يا 
سايت شرکت توزيع نیروی برق سیستان و بلوچستان به نشانی www.sbepdc.ir همچنین پايگاه ملی مناقصات به آدرس 
www.iets.mporg.ir مراجعه فرمايند. بديهی است اين شرکت در رد يا قبول پیشنهادات مختار است .» ساير اطالعات 

و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است «.  
به پیشــنهاداتي که فاقد سپرده يا امضاء ، مشروط ومخدوش و ســپرده هاي کمتراز میزان مقرر ، چک شخصي و نظايرآن و 

پیشنهادهايي که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

 آگهي مناقصه شماره 24- 1401
شرکت توزيع نیروي برق 

سیستان وبلوچستان

امور تدارکات و قراردادها 
شرکت توزيع نیروي برق سیستان و بلوچستان 

نوبت اول

06سرمقاله

تشکیل استان گلساران
 راه حل مشکل توسعه نیست

امروز

9 هواپیمای روسی در ایران رویداد ویژه استان ها
تعمیر می شود

03اقتصاد

اصفهان

خبر

خبر

گردشگری

باغ گل ها
 :   باغ گل ها جاذبه ای کم نظیر و مجذوب کننده در شهر اصفهان است که به همت شهرداری 
در چند دهه اخیر ساخته شده است. این باغ  در زمینی به وسعت ۶۷ هزار متر مربع بنا شده و با بیش از ۳۰۰ 

گونه گیاهی مختلف، روحی تازه به اصفهان بخشیده است. 

با رسانه های  استان

روزنامــه کیمیای وطن به صاحب امتیازی و 
مدیرمسئولی مظفر حاجیان حسین آبادی از 
سال 1392 منتشر می شود و در زمینه سیاسی 
و فرهنگی و گرایش عمومی به فعالیت خود 

ادامه داده است.

مهرداد خورسندی-رییس گنجینه و مرکز 
اسناد آبفای استان اصفهان

پنجاه وپنج سال پیش در شهریور 1346 
عابرانی که از ســمت دروازه دولت به طرف 
چهارباغ پاییــن درحرکت بودند کارگرانی را 
مشاهده کردند که در حال حفاری پیاده رو 
مقابل گاراژ و مسافرخانه گیتی نورد بودند. 
مسافرخانه ای متعلق به شرکت گیتی نورد 
اصفهــان به شــماره ثبت 462 که مســتأجر 
آن بــه نــام حســین کیوانداریــان در تاریــخ 
از ســازمان آب و فاضــاب   1345/11/ 11
اصفهان درخواست انشعاب آب و فاضاب 
کرده بود و حاال کارگران این سازمان در حال 
نصب نخستین انشعاب فاضاب بودند تا 
ازاین پس زندگی مردم شهر تاریخی اصفهان 

دچار تحول اساسی شود.
هرچند نخستین انشــعاب آب آبان ماه 
1345 بــا حضــور اســتاندار و دیگر مقامات 
شــهر در خیابان سیدعلیخان اصفهان برای 
منــزل حســین وکیــل زاده نصب شــده بــود 
امــا بــه دلیــل آمــاده نبــودن اگوی شــهر، کار 
نصب نخســتین انشــعاب فاضــاب 9 ماه 
دیگر به تأخیر افتاد؛ ضمن این که به دلیل 
جدیــد بــودن ایــن صنعــت، هیچ کــدام از 
کارگران سازمان تازه تأسیس آب و فاضاب 
اصفهــان بــا چگونگــی نصــب انشــعاب و 
سیفون فاضاب آشنایی نداشتند. به همین 
دلیل مهندس امیر ســعید موســوی حجازی 
بنیان گذار و نخستین مدیرعامل سازمان آب 
و فاضاب اصفهان، خودش دست به کار شد 
و به صورت آزمایشی، سیفون فاضاب منزل 
اســتیجاری محل استقرار ســازمان در کوچه 
جنب سینما چهارباغ را نصب کرد. طنز ماجرا 
این بود که در آن زمان هنوز لوله فاضاب به 
داخل کوچه نرفته بود اما مهندس حجازی 
دســتور داد مقابل سازمان را حفاری کرده تا 
بتواند شــیوه نصب انشعاب فاضاب را به 

کارگرانش آموزش دهد.
بــرای شــهروندان اصفهانــی کــه تــا آن 
زمــان بــه دلیــل نفــوذ پســاب چاهک هــای 

فاضاب به داخل چاه های آب، گرفتار انواع 
بیماری های گوارشــی بودند، بهره بــرداری از 
شبکه جمع آوری و انتقال فاضاب، موهبت 

بزرگی به شمار می رفت.
دردسر چاهک ها برای مردم

افزایــش جمعیــت  بــا  در دهــه 1340 
شهرنشین تعداد چاهک های فاضاب نیز 
افزایش یافت و رونق کار کناسان، کود کش 
ها و پیت کش ها دوچندان شــد. عاوه بر 
این که ســاالنه تعداد زیادی از مردم به ویژه 
کــودکان در ایــن چاهک ها ســقوط کــرده و 
جان می دادند، مشکل اصلی به نحوه خالي 
کردن چاه  ها توسط کناسان مربوط مي شد. 
قبــل از آمــدن پیت های فلزی چــون امکان 
حمل فضوالت خانه ها به همان صورت تر 
و تــازه بــه مزارع وجود نداشــت، ناچار پس 
از خالــي کــردن چاه هــاي فاضــاب، مدتي 
محتویــات آن را در کنــار کوچه یا در محلي 
عمومــي مثــل میدان محلــه، زیــر تابش نور 
آفتــاب قــرار داده تا خشــك و فشرده شــده، 
آنگاه با خاشاك و خاکستر مخلوط کرده، ورز 
مي دادند و ســپس بر پشت االغ مي بردند. 
بعدها بشکه هاي فلزي سربسته یا پیت های 
حلبی شرکت نفت مورداستفاده قرار  گرفت 
تــا این کــه در اوایل دهه 1340 ماشــین هاي 
مکنــده، کار بارگیــري و انتقــال فضــوالت را 
قدري آسان کرد اما کوچه های تنگ و معوج 
اصفهان اجازه تردد خودروهای مکنده را نیز 
نمی داد و همچنان شــهروندان در طول روز 
شاهد رد بودار قافله پیت کش ها در سطح 

معابر بودند.
نخستین گام ها برای ایجاد شبکه 

جمع آوری و انتقال فاضالب
پس مسئوالن شهر دســت به کار شده و 
با کمک و هدایت سازمان برنامه، نخستین 
گام ها برای ایجاد شبکه جمع آوری و انتقال 
فاضاب را برداشتند. در ششم بهمن 1338 
در زمان اســتانداري »فرزانگان« و شهرداري 
مهنــدس »ملکي« کارگاه لوله ســازي و اگوي 
شــهر اصفهــان در ابتــدای خیابــان مشــتاق 

دوم )خیابان ســلمان فارســی کنونی جنب 
باغ گل ها( افتتاح شــد. ایــن کارخانه را یک 
شرکت فرانسوی زیر نظر شهرداری اصفهان 
و با حمایت ســازمان برنامه احداث کرد تا 
لوله های بتونی موردنیاز اگوی شهر را طراحی 

و تولید کند.
یک سال و سه ماه بعد در 25 فروردین 
1340 کلنــگ اگوي شــهر اصفهان به وســیله 
»حســین دهــا« اســتاندار وقــت، در میــان 
هلهلــه و شــادي مــردم و بــزرگان شــهر، در 
اطــراف میــدان خواجو بــه زمین زده شــد و 
»َجزنــي«، معــاون امــور اجتماعي ســازمان 
برنامه، گزارش داد » ساختمان اگوي اصفهان 
در ســه مرحلــه اجــرا مي شــود: مرحلــه اول 
آن که ساختمان لوله هاي بتوني است، از یك 
سال قبل شروع شده و تاکنون 50 کیلومتر آن 
ساخته شده و 35 کیلومتر دیگر آن تا سه ماه 
دیگر ساخته خواهد شد. قسمت دوم نصب 
لوله هاســت کــه از امروز به وســیله  شــرکت 
زروان، پیمانــکار مربوطــه، آغــاز مي گــردد. 
قسمت سوم آن نصب دستگاه تصفیه است 
که مقدمات آن تهیه شده است«. او گزارش 
داد: »جمع هزینه پروژه ساختمان اگو بیش 
از 170 میلیــون ریــال اســت کــه نصــف آن را 

ســازمان برنامــه و نصف دیگر را شــهرداري 
اصفهان متقبل شده است.«

بافاصله شرکت »زروان« کار خود را با 
حفر کانال بزرگي در خیابان چهارباغ آغاز 
کرد و سپس دیگر خیابان هاي اصلي شهر 
را لوله گــذاری نمود. این عملیات چنان با 
دقت و ســرعت پیش می رفــت که وقتی 
ســازمان آب و فاضــاب اصفهان کار خود 
را در ســال 1345 آغــاز کــرد بیــش از 84 
کیلومتــر لوله گــذاری فاضــاب در ســطح 
بــود.  انجام شــده  اصفهــان  خیابان هــای 
در همیــن حیــن کار احــداث تصفیه خانه 
فاضــاب نیــز در ضلع جنوبــی زاینده رود 
و در ابتــدای خیابان »داالن بهشــت« که 
بعدهــا بــه خیابــان آبشــار دوم معــروف 
شــد توســط شــرکت »نوکار« آغــاز گردید. 
روزنامــه اصفهان در دی مــاه 1344 چنین 
گزارش داد »... ساختمان سیفون فاضاب 
شــهر و منبــع کارخانــه تصفیــه آن نیــز به 
شــرکت نوکار محول شد و ساختمان های 
مزبــور نیــز از ســال جــاری آغاز شــد. برای 
ســاختمان ســیفون فاضاب که بایستی از 
ســاحل چــپ زاینــده رود به طرف ســاحل 
راســت برود و در داالن بهشت به فاصله 

160 مترســر در بیــاورد، باوجود زیادی آب 
در سال جاری، این عمل مهم نیز باکمال 
دقــت و زحمــت زیــاد انجام شــد و فقط 
مختصری باقی اســت که آن هــم به زودی 
تمام خواهد شــد. به وسیله سیفون مزبور 
اســت کــه طرفین لوله های فاضاب شــهر 
بــه  زاینــده رود  رودخانــه  طــرف  دو  در 
یکدیگــر متصــل می شــود و ایــن قســمت 
مهم کار مجرای فاضاب نیز خاتمه پیدا 
می کنــد. محــل تصفیه خانــه فاضــاب در 
طــرف مشــرق اصفهــان در فاصلــه شــش 
کیلومتری واقع اســت. زمین این قســمت 
یک تا دو متر خاک دارد و زیر آن یکپارچه 
سنگ است که باید حفر گردیده و استخر 
بسیار بزرگی به عمق 4 تا 15 متر در آنجا 
ســاخته شود که اکنون ساختمان آن رو به 
اتمام است و مشغول نصب ماشین آالت 
آن می باشند. به طوری که تحقیق کرده ایم 
تا خاتمه این ســال تمامی این قسمت ها 
پایــان می یابد و ... اگــو قابل بهره برداری 

می شود.«
نخستین و قدیمی ترین تصفیه خانه 

فاضالب کشور
البتــه پیش بینی هــای روزنامــه باکمــی 

تأخیــر جنبــه واقعیــت بــه خــود گرفت و 
تصفیه خانــه فاضاب جنــوب اصفهان در 
سال 1346 که نخستین انشعاب فاضاب 
در اصفهــان نصــب شــد بــه بهره بــرداری 
رسید. این تصفیه خانه به عنوان نخستین 
و قدیمی ترین تصفیه خانه فاضاب کشور 

به شمار می رود.
کیلومتــر  تاکنــون 3977  زمــان  آن  از 
شــبکه جمع آوری فاضاب در معابر شهر 
تصفیه خانــه  ســه  و  اجراشــده  اصفهــان 
فاضــاب دیگر در ســپاهان شــهر، شــمال 
و شــرق اصفهان احداث شــده اســت و 90 
درصــد از جمعیــت شــهر اصفهــان تحت 
پوشش خدمات جمع آوری، دفع و تصفیه 
فاضاب قرار دارند. آنچه امروز نیاز جدی 
شبکه فاضاب شهر اصفهان با بیش از 60 
ســال قدمت به شــمار می رود بازســازی و 
نوسازی لوله های قدیمی و فرسوده است 
که خوشبختانه از حدود دو دهه پیش با 
بهره گیــری از فناوری هــای نوین آغازشــده 
و به طــور پیوســته ادامــه دارد؛ هرچند که 
تکمیل آن نیازمند حمایت جدی مسئوالن 
اســتانی و ملی برای تأمین اعتبــارات الزم 

است.
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مشارکت بخش خصوصی در ساخت پروژه های فرهنگی تسهیل می شود
علی تمنایی؛ سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:در استان پروژه هایی با قدمت ۱۲ 
سال داریم که هنوز قابل بهره برداری نبوده، شرایط اعتبارات دولتی درگذشته تا به امروز امکان بهره برداری 
زودهنگام را فراهم نکرده است. مشارکت بخشی و تسهیل شرایط برای حضور خیرین و بخش خصوصی 

در احداث پروژه ها منجر به تسهیل توسعه فرهنگی خواهد شد.

شماره 36 صفحه رویداد  اصفهانسرپرست رویداد امروز در استان اصفهان

  

| پری مـقدم| 

 اسکن کنید
 صفحه اختصاصی اصفهان
 در پایگاه خبری رویداد ایران

شماره
37

رویداد ایران
اصفهان

مجلس تمرکززدایی تصمیمات از پایتخت را دنبال کند
سید رضا مرتضوی، استاندار اصفهان: باید تصمیم گیری ها به استان واگذار شود تا استقال داشته 
باشد تا مدیران استانی بتوانند بنابر شرایط و اقتضائات استان خود، تصمیم سازی کنند. در همه 
مسائل و حوزه ها این مشکات را داریم و وقتی پای وزارت به یک مسئله باز می شود، آن مورد 
قفل می شود که الزم است یک بار برای همیشه مجلس پای این کار بایستد و مشکل را حل کند.

مرکزیــت  بــه  گلســاران  اســتان  تشــکیل 
ناحیــه  به منزلــه حــذف  کاشــان  شهرســتان 
اصفهــان  اســتان  شــمالی  مناطــق  سیاســی 
از مناطــق جنوبــی و مرکــزی تلقــی شــده و 
، گلپایگان،  قرار اســت شهرســتان های نطنــز
خور و بیابانــک  و  خوانســار  آران و بیــدگل، 
یــک اســتانی جدیــدی را بــا عنــوان اســتان 
اصفهان شــمالی یا اســتان گلســاران تشکیل 
دهنــد. ابتــدا تشــکیل ایــن اســتان علیرغــم 
هزینه هــای مالــی که برای دولت ســیزدهم 
در بــردارد، نه تنهــا منجــر بــه توســعه ایــن 
سیاســی  ســاختار  چارچــوب  در  نواحــی 
پیچیده تــر  ســبب  بلکــه  نمی شــود،  کشــور 
شــدن نظام حکمرانی کشــور شده و توزیع 
جریــان قدرت را که در فضــای جغرافیایی 
کشــور به صورت سلســله مراتبی از مرکز به 
ســایر واحدهای فضایی )ناحیه ای/استانی 
و محلــی/ شهرســتان و...( صورت می گیرد؛ 
پیچیده تــر کــرده و پخــش فضایــی قــدرت 
کــه به عنــوان ســمبل توســعه و رشــد و  را 
شــکوفایی در مقیاس ملی توزیع می گردد، 
در قالــب تقســیم اســتان ها بــه دو یــا چند 

واحد استانی رخ نمی دهد.
 لذا، در ایران معاصر با توجه به استقرار 
و نهادینگی سیســتم و نوع رژیم سیاســی که 
بــا الگــوی حکمرانــی بســیط متمرکــز کــه به 
معنــای نهادینگــی قــدرت در مرکــز سیاســی 
افزایــش  ســبب  اســت،  شــده  تلقــی  کشــور 
نابرابری ها و مشــکات ناحیه ای و همچنین 
تشــدید ناهنجاری هــای فضایــی در سیســتم 
سیاسی کشور گردیده که این مسئله مشهود 
ســازمان دهی معیوب سیاســی فضا در کشور 
اســت. همچنیــن این مســئله ســبب شــده تا 
عــدم عدالــت فضایی و جغرافیایــی، توزیع 
عوامــل  رخنــه  فضایی-ســرزمینی،  نابرابــر 
غیررسمی، ساختار معیوب اداری و مدیریتی 
و نیز عدم همبستگی ملی در کشور به همراه 
عــدم حس تعلق ملی، رقابت های ناحیه ای 
و تمرکز گرایــی شــدید در مرکــز شــکل بگیرد 
کــه در حــال حاضــر مجموعــه ایــن مســائل 
در ایــران معاصــر ســبب شــده تــا مدیریت و 
هدایت مســیر توسعه کشــور را به کنش های 
ناهنجار فضایی همچون تضعیف مشارکت 

سیاســی و حس تعلق ملی در برخی نواحی 
و نیــز ایجــاد چالش هــای ناحیــه ای در کنــار 
رقابت هــای قومــی، ناحیــه ای، شــهری و... 
برای ارتقای ســطوح تقســیمات کشــور تلقی 
نمــود کــه حاکــی از وجــود ایــن ســاختار یــا 
سیســتم بیمارگونــه حکمرانی بســیط متمرکز 
دارد کــه می بایســتی اصاح گــردد؛ بنابراین، 
ایــن سیســتم اغلــب بــدون توجه بــه کارکرد 
اصلی تقسیمات سیاسی یعنی »تمرکز زدایی 
و خدمات رسانی مطلوب« نقش آفرینی کرده 
است. بدین ترتیب که این مکانیسم علیرغم 
اداری-سیاسی-ســرزمینی  تشــکیات  آن کــه 
کشــور را مــورد تأثــر قــرار داده و مشــکاتی 
را متوجــه تشــکیات اداری –سیاســی کشــور 
ساخته است؛ سبب زایش بوروکراسی شدید، 
دیوان ســاالری، ســلب قــدرت تصمیم گیــری 
در امــور اجرایــی پائین، شــکل گرفتن روحیه 
تملق و چاپلوســی و... شده که همه مسائل 
را می توان از مهم ترین تأثیرات این سیستم [

] در دستگاه های تصمیماتی و  بسیط متمرکز
اداری حکمرانی ایران محسوب نمود.

اصفهــان  اســتان  تقســیم  نهایــت،  در 
گلســاران نه تنهــا متوجــه  و تشــکیل اســتان 
توسعه شهرستان های مذکور نمی شود، بلکه 
می بایستی ســاختار حکمرانی کشور را تغییر 
داد و بعد نســبت به توسعه نواحی محروم 

تصمیم گیری نمود. 
به عبارتی، راه حل مشکل توسعه را نباید 
در تقســیم اســتان ها ازجمله اســتان اصفهان 
جســت وجو نمود. بلکه می تــوان با تعریف 
زمینــه  الگــوی حکمرانــی مطلــوب در  یــک 
تقسیمات اداری-سرزمینی ایران  که با ساختار 
کلــی جغرافیایــی )طبیعــی و انســانی( ایران 
ســازگاری دارد، به این نتیجه دست یافت. بر 
این اســاس، ایــن الگو باید به صورت بســیط 
غیر متمرکز یا بسیط ناحیه ای باشد تا بتوان از 
طریق تفویض ناحیه ای اختیارات به نواحی 
و ســطوح تقســیماتی در چارچــوب تمامیت 
سرزمینی کشور و نیز انتقال قدرت به سطوح 
پائین تر فضایی و تقسیماتی راه حل توسعه 
را پیدا کرد که در این راستا می توان با فراهم 
نمــودن و بهره گیــری از فرصت هــای کافــی، 
زمینــه اســتفاده از پتانســیل ها و ظرفیت های 
موجــود در کشــور را هموار نمــود و درنتیجه 

به توسعه ملی دست یافت.
 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای 
سیاسی و عضو انجمن ژئوپلیتیک ایران

تشکیل استان گلساران
 راه حل مشکل توسعه نیست!

خیابان فرشادی، کوچه سام میرزا، گالری آرین هنر پس از نمایشگاه 
طبیعت از نگاه حسین تحویلیان، نوبت را به هنرپژوهان دوره آرت پروژه 
داد که با ایده و طراحی و مسئولیت تحویلیان دوره آرت پروژه را گذرانده 
بودند. تحویلیان و دیگر استادان این گروه دنبال این بودند که نوعی 
آموزش شــخص محور برای پرورش هنرمند را در دســتور کار خود قرار 
بدهند. آن ها که سال ها سابقه تجربه تدریس در مراکز مختلف آموزش 
هنری تا دانشگاه را پشت سر گذاشته بودند، دنبال ایجاد طرحی نو 

بوده¬انــد. اکنــون و با پایان یافتن تــرم اول دوره دوم، کار گروهی این 
هنرپژوهان کنار هم روی دیوار نشست تا مخاطبان مختلف با نگاه 
کردن آن ها، توانمندی آن ها را به بوته نقد بکشند. کارهای تجسمی 
وقتی بر دیوار گالری ها قرار می¬گیرند، در مسیر رسانه¬ای خود گام 
می¬نهند و درست ازاینجا باید پای حرف¬های مخاطبان نشست و 
البته دفاع و حرف مؤلف، چه بخواهد و چه نخواهد دوم می¬شود. 
ضمن قدردانی از تاش و همت همه هنرپژوهان گرامی در ارائه این 
23 تابلوی نقاشــی، یادآور می¬شــود که آنچه در این میدان بیشــتر 
قابل اهمیت و پیگیری است ایده آرت پروژه و اهتمام آقای تحویلیان 
و دوســتانش به ارائه یک مدل جدید و مبتنی بر همه تجربه¬های 
گذشــته اســت. ایــده¬ای کــه از بیان¬های تئــوری گرفته تــا اجراهای 

تکنیکی و کارهای عملی ترکیب شده است. بااین وجود امید می¬رود 
که هنرپژوهان در ترم دوم و در نگاه و بیان شخصی¬تر خود به جایی 
برســند کــه مخاطــب را بــه جهــان خودشــان دعــوت کنند و بــا طرح 
پرسش¬های بنیادی، لذت همراه با اندیشه و حال خوب همراه با تأمل 
را به مخاطب کارهای خود، تقدیم کنند. در این دوره نازنین کریم زاده، 
زینب کاظمی، اکرم خاکسار و هدیه پارسانیا، دیوار گالری را از آن آثار 
خود کرده بودند. نازنین کریم زاده متولد ۱۳۷۶ اصفهان و دانشجوی 
کارشناسی نقاشی است. وی دارای ۸ سال سابقه حرفه¬ای در انواع 
تکنیک¬های طراحی و نقاشی مانند رنگ و روغن، سیاه قلم، آبرنگ، 
پاســتل و طراحی کاراکتر و طراحی ذهنی اســت. زینب کاظم زاده، 
متولد 1361 فاورجان، دارای ۲۰ سال سابقه هنری و مدیرمسئول و 

مؤسس آموزشگاه آرین آرتا و دانش آموخته کارشناسی نقاشی است. 
هدیه پارســانیا متولد 1365 با 15 ســال ســابقه کار هنري و توانایي 
در نقاشــي رنــگ و روغن، آبرنــگ و طراحي با مداد و دانش آموخته 
کارشناس مهندسي صنایع است. وی دارنده مدال طا از مسابقات 
جهاني ژاپن ســال 1373 اســت. اکرم خاکســار، متولد 1364 طراح 
و نقاش دارای 10 ســال ســابقه حرفه¬ای در انواع تکنیک های طراح 
و نقاشی و دانش آموخته کارشناسی نقاشی است. تحویلیان در سنتی 
نیکو، جلسه بررسی این آثار را نیز برگزار کرد و در این جلسه هنرمندانی 
ازجمله مهران میر خلف، علی رفوگران، شاهین دهقان، عباس میرزایی، 
محسن شارقی، حسام عزمی، امین ناطقی، آمنه بدرالسما، بیتا محمدی 

و قاسمی به طرح دیدگاه های خود درباره این آثار پرداختند. 

اســتاندار اصفهــان گفــت: وقتــی پــای وزارت بــه یــک مســئله باز 
می شود، آن مورد قفل می شود و به این ترتیب هیچ کدام از سیاست ها 
در اســتان پیش نمی رود که الزم اســت یک بار برای همیشــه مجلس 
پای این کار بایســتد و مشــکل را حل کند.به گزارش فارس، ســید رضا 
مرتضوی، استاندار اصفهان، در یکصد و شصت و یکمین جلسه شورای 
آموزش وپرورش استان اصفهان اظهار داشت: بخشی از کارهایی که در 
استان نمی توانیم به درستی اجرا کنیم، به قوانین و مصوبات مجلس 
برمی گردد که تصمیم گیری را در پایتخت متمرکز کرده است و برخی 
دستورات که مربوط به استان است، از سوی پایتخت صادر می شود. 
وی ادامه داد: باید تصمیم گیری ها به اســتان واگذار شــود تا اســتقال 
داشته باشد تا مدیران استانی بتوانند بنابر شرایط و اقتضائات استان 

خود، تصمیم ســازی کنند. مرتضوی بیان داشــت: در همه مســائل و 
حوزه ها این مشــکات را داریم و وقتی پای وزارت به یک مســئله باز 
می شود، آن مورد قفل می شود و به این ترتیب هیچ کدام از سیاست ها 
در استان پیش نمی رود که الزم است یک بار برای همیشه مجلس پای 
این کار بایستد و مشکل را حل کند. علی قاسم زاده، شهردار اصفهان نیز 
در این جلســه، اظهار داشــت: در برخی از مدارس پسرانه اجازه پارک 
دوچرخه ها به دانش آموزان داده نمی شود و معموال مجبور می شوند 
در کوچه و خیابان پارک کنند و به این ترتیب از دوچرخه به عنوان وسیله 
نقلیه استفاده نمی کنند که اگر آموزش وپرورش این امکان را فراهم کند 
تا دانش آموزان دوچرخه را وارد حیاط مدرســه کنند، ما هم گیره های 
پارک دوچرخه را به آن مدارس هدیه خواهیم کرد. شهردار اصفهان در 
ادامه بیان داشت: در برخی مدارس که از سرویس استفاده می کنند، 
رانندگان چندین دقیقه قبل از تعطیلی منتظر دانش آموزان می مانند 
و باعث می شــوند که در معابر ترافیک و راهبندان ایجاد شــود، نیاز 
به بخشنامه ای داریم که سرویس ها را ملکف کند زودتر از ۱۵ دقیقه 
به تعطیلی مدارس به محل مدرسه نیایند. وی ادامه داد: و هم چنین 
حتی االمکان در حیاط مدارس منتظر تعطیلی باشند و دانش آموزان 
در حیاط سوار سرویس شوند تا معابر ترافیک نشود. شهردار اصفهان 
هم چنیــن مطــرح کــرد: یــک امــکان ســرویس دهی جدیــم داریم که 
می توانیم به مدارس اباغ کنیم تا خانواده هایی به تعداد خاص که 

پرداخت هزینه تاکسی و سرویس برای آن ها سخت است، می توانند 
با اتوبوس رانی هماهنگ شــوند و در گروه های چندین نفره ثبت نام 
کنند، اگر در حد یک اتوبوس یا میدل باس بشوند، سرویس اتوبوس در 
اختیارشان خواهد بود که هزینه سفر نیز با همان کارت اتوبوس است 
و ارزان خواهد بود.مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسامی نیز در این جلسه اظهار داشت: مشکل فضای آموزشی 
استان اصفهان که تفاوتی هم در دانش آموز و دانشجو ندارد، فضای 
آموزشی است. وی با بیان اینکه طبق استعامی که داشتم در یک سال 
گذشته ۸ فضای آموزشی از آموزش وپرورش جداشده است، افزود: در 
هسته مرکزی شهرستان این اتفاق رخ داده که قابل جبران هم نیست، 
اگر فقط مدرسه مریم بیگم به آموزش وپرورش برگردد، مشکل دانشگاه 
فرهنگیان حل می شــود. طغیانی با ابراز تأســف از اینکه ما در وسط 
شهر هم مدرسه دو نوبته داریم، گفت: باید نگاه کان داشته باشیم، 
اینکه می گویند آموزش وپرورش اجاره نمی دهند و فضاهای آموزشی را از 

آموزش وپرورش می گیرند، درست نیست.
محمدرضا ابراهیمی، مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان نیز در 
این جلسه اظهار داشت: اگر حال آموزش وپرورش خوب باشد، وضعیت 
کل جامعه نیز رو به بهبود خواهد بود. وی با اشاره به موضوع پروژه 
مهر و بازگشایی مدارس نیز تصریح کرد: یکی از مهم ترین اقدامات 
آموزش وپرورش، بحث بازگشــایی اســت که ما امســال پس از دو سال 

تعطیلی، دانش آموزان را از ابتدای مهرماه در کاس درس خواهیم دید و 
همه دستگاه ها و نهادها باید برای موضوع بازگشایی مدارس اقدامات 

الزم را انجام دهند.
 ابراهیمی افزود: اگر در راستای ارتقای کمی و کیفی آموزش وپرورش 
گام برداشته شود، همه نفع آن را خواهند دید. مدیرکل آموزش وپرورش 
استان اصفهان تصریح کرد: فضا و تجهیزات در بازگشایی مدارس بسیار 
حائز اهمیت است که در این موضوع ما در شهر اصفهان و شهرهای 
بزرگ دچار چالش هستیم. وی با اشاره به معضل کمبود نیروی انسانی 
نیز خاطرنشان کرد: وضعیت نیروی انسانی ما بهتر است اما این موضوع 
هنوز با ایده آل ما فاصله دارد و در حال تاش هستیم تا در اول مهر هیچ 

کاسی در استان بدون معلم باقی نماند.

در مسیر هنر روی دیوار

در یکصد و شصت و یکمین جلسه شورای 
آموزش وپرورش استان مطرح شد

تدبیر دستگاه ها
 برای بازگشایی مدارس 

با بهترین شرایط

محمد یوسفی 
شاتوری

1338
افتتاح كارگاه لوله سازي و اگوي شهر 

اصفهان در ششم بهمن 1338

1340
 کلنگ زنی اگوي شهر اصفهان در

 25 فروردين 1340 در ميدان خواجو 

1345
 آغاز به کار سازمان آب و فاضالب 

اصفهان در سال 1345

1346
بهره برداري از تصفيه خانه فاضالب 

جنوب اصفهان در سال 1346

1401
 اجراي3977 کيلومتر شبکه 

جمع آوري فاضالب در معابر شهر 
اصفهان  از آن زمان تاکنون 

از جمعيت شهر اصفهان تحت %90
پوشش خدمات جمع آوري، دفع و 

تصفيه فاضالب قرار دارند
84

 لوله گذاري فاضالب در سطح 
خيابان هاي اصفهان در سال 1345

کيلومتر

از نصب نخستين انشعاب فاضالب 
در شهر اصفهان گذشت

سال55

درست پنجاه و پنج سال پيش در چهاردهم 
شــهريور 1346 عابرانی که از سمت دروازه 
دولت به طرف چهارباغ پايين در حرکت بودند 
کارگرانی را مشاهده کردند که در حال حفاري 
پياده رو مقابل گاراژ و مســافرخانه گيتی نورد 

براي نصب نخستين انشعاب فاضالب بودند

شبکه فاضالب اصفهان ۶۱ساله شد
افزايش جمعيت شهرنشين در اصفهان در 425/000

دهه 1340 به 425 هزار نفر باعث افزايش 
تعداد چاهک هاي فاضالب و رونق کار کناسان، 

کود کش ها و پيت کش ها شد

   صفحه 8

شماره
48

اصفهان

روزنامه سراسری صبح ایران
  اقتصادی، اجـتماعی  

 

61 سالگی
 شبکه فاضالب 

اصفهان

در یکصد و شصت و یکمین 
جلسه شورای آموزش وپرورش 

استان مطرح شد

تدبیر دستگاه ها
 برای بازگشایی 

مدارس با 
بهترین شرایط

ورود تدریجی بازار مسکن به فاز رکود
رشد ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران بر اساس اعالم بانک مرکزی از 5/8 درصد در تیرماه به ۲/5 درصد در مردادماه رسیده و معامالت ۲۴ 

03اقتصاددرصد کاهش پیدا کرده که می تواند نشانه ای از ورود تدریجی بازار مسکن به فاز رکود باشد

02

احتمال پرداخت معوقات 
بازنشستگان در چند قسط

از انتقاد مجلسی ها تا اطالعیه فدراسیون

ادامه حواشی سیاسی
انتخاب تاج

رویــداد امــروز: با حواشــی متفاوتی که حول 
برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال 
در هشــتم شــهریورماه ۱۴۰۱ شــکل گرفــت، 
درنهایــت مهدی تاج بــا کســب ۵۱ رأی از ۸۱ 
رأی، برای دو سال سکاندار فدراسیون فوتبال 
شــد اما با این انتخاب هم حواشــی به پایان 
نرســید و ایــن قصه همچنــان ســر دراز دارد. 

تــاج پیش تــر به عنوان رئیس فدراســیون فوتبال ایــران و بعد از علی کفاشــیان عهده دار 
مسائل فوتبالی شده بود، پس از حواشی که در ماجرای قرارداد مارک ویلموتس بلژیکی با 

فدراسیون فوتبال ایجاد شد، از کارش استعفا داد. 

اقتصاد

سیاست

دبیــرکل انجمن صنایــع لوازم خانگی ایران با اشــاره به 
صادرات سالیانه متوسط ۲۵۰ میلیون دالری لوازم خانگی، 
از برنامه ریزی برای توســعه صادرات این محصوالت خبر 

داد.
به گزارش ایرنا، یکشنبه گذشته وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در نشســت خبری با خبرنگاران اعالم کرد: در پنج 
ماه نخست امسال در همسنجی با پارسال ۱۷ درصد رشد 

تولید لوازم خانگی به ثبت رسیده است.
»ســید رضــا فاطمی امیــن« تاکیــد کــرد: هیــچ برنامه ای 
برای واردات لوازم خانگی وجود ندارد، بلکه برنامه برای 

توسعه صادرات داریم.
وی توضیــح داد: در ایــن زمینــه، بــا چنــد کشــور توافق 
شده تا خط تولید لوازم خانگی در آنها راه اندازی شده و 
ما قطعه و فناوری به کشــورهایی نظیر روســیه، ارمنستان 

و عمان صادر کنیم و تولید داشته باشیم.
در همیــن پیونــد، »عبــاس هاشــمی« دبیــرکل انجمــن 
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  ایــران  لوازم خانگــی  صنایــع 
اقتصــادی ایرنــا افــزود: این مهــم و تولیــد لوازم خانگی در 
دیگــر کشــورها از حــدود دو ســال پیــش در کشــورهایی 

همچون سوریه، عراق و تاجیکستان آغاز شده است.
وی بیان داشــت: بــه همــت بخــش خصوصــی، اکنــون 
شــاهد راه اندازی خط مونتاژ لوازم خانگی نظیر یخچال- 

فریزر و دیگر محصوالت در این کشورها هستیم.
هاشــمی توضیــح داد: به دلیل مشــکالت حمــل و نقل 
محصــوالت، همچنیــن وجود مشــکالت تعرفه ای و وضع 
تعرفه های ســنگین در این کشــورها که مانعی بر ســر راه 
صــادرات محصــوالت کامــل و ســاخته شــده بــود، برخــی 
شــرکت های ایرانــی اقــدام بــه راه انــدازی خــط تولیــد بــا 

همراهی شرکت هایی از همان کشورها کردند.
وی گفــت: بــه ایــن ترتیــب، قطعــات تولیــدی ایرانــی 
روانــه این کشــورها شــده و مونتاژ می شــود و بــه نام برند 
ایرانــی یــا برنــد ثبــت شــده در کشــور مقصــد بــه فــروش 
می رســد کــه حتــی در بحث صادرات مجــدد نیز می تواند 

کمک حال باشد.
بــه  توجــه  بــا  خاطرنشــان کرد:  صنفــی  مقــام  ایــن 
صــادرات  توســعه  و  مهــم  ایــن  منطقــه ای،  مســائل 
لوازم خانگی در حال گســترش به دیگر کشــورها است 
و  روســیه  در  خوبــی  پتانســیل های  زمینــه  ایــن  در  و 

ســایر کشــورهای عضو اتحادیه اوراســیا وجود دارد.
وی، روســیه را بازاری ثروتمند و بزرگ با جمعیت زیاد 
توصیــف کــرد و افــزود: بــا توجــه بــه تحریم  این کشــور از 
ســوی غربی ها، روس ها به ناچار برخی استانداردهایی را 
که تا پیش از این برای لوازم خانگی لحاظ می کردند کنار 
گذاشــته اند و همین مســاله فعالیت در بازار این کشــور را 

برای برندها و شرکت های ایرانی راحت تر خواهد کرد.
هاشــمی با اشــاره به تولید اجاق گاز در روســیه، اظهار 
داشــت: در ایــن زمینــه شــرکت های ایرانــی می تواننــد بــه 
صــادرات اجــاق گاز بــه ایــن کشــور اقــدام کننــد و حتی با 
توجــه بــه بــاال بــودن کیفیــت تولیــدات ایرانــی، قابلیــت 
صــادرات اجــاق گازهــای روســی بــه دیگر کشــورها وجود 
دارد.وی، پکیــج، آبگرمکــن، بخــاری، اجــاق گاز و ســایر 
کــه  برشــمرد  محصوالتــی  دیگــر  را  گازســوز  محصــوالت 

می توان در روسیه برای آنها بازار یافت.
دبیــرکل انجمــن صنایــع لوازم خانگــی ایــران، همچنین 
تعییــن هوشــمندانه تعرفه هــای تجــاری در حوزه اوراســیا 
را عاملــی برای توســعه صــادرات به کشــورهای این حوزه 

عنوان کرد.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران:

توسعه صادرات لوازم خانگی در دستور کار است

ruydadiran.com
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08صفحه آخر

افزایش ۱۰ برابری
 گذرنامه اربعین

 نسبت به سال گذشته
03

داده نگاری: محمد احتشامی/ رویداد امروز

روایت بهره وری در شرکت های دولتی ایران

07ورزش

02سیاست

بانک ها بخش
 قابل توجهی از تسهیالت 

را به اشخاص نزدیک 
می دهند

هیچ  اقدام
 تورم زایی از سوی 

دستگاه ها صورت نگیرد

برنامه ریزی
 برای تامین

 سوخت زمستانی 
نیروگاه ها

درخواست ویژه گولسیانی
 از لوکادیا و دیاباته دو مهاجم پرسپولیس

باید مثل 
ماشین گلزنی باشید

03اقتصاد

  از اهداف دولت رشد اقتصادی 3/5 درصدی از محل بهره وری است. در این میان شرکت  های دولتی در حوزه 
بهره وری کشــور با حدود 2300 همت بودجه عمومی نقش بســزایی دارند. به تازگی نخســتین گزارش »بهره وری شرکت های 

دولتی« مربوط به سال 98 تا 99 رونمایی شده است.

محمد یوسفی 
شاتوری

شرکت های دولتی

379
شرکت با ارائه اطالعات کامل

204
مجازات ارائه نشدن اطالعات

6
6 ماه تا 2 سال زندان

شاخص بهره وری در 98 تا 99

20% منفی
ساالنه

219 شرکت های دولتی
)میلیون تومان(

82 شرکت های خصوصی
)میلیون تومان(

2/5 نسبت دولتی 
به خصوصی

جایگاه شرکت های دولتی غیرنفتی

%4/5 تولید 
4/1%ناخالص ملی بهره وری

رشد شاخص بهره وری

میانگین هزینه جبران
 خدمات ساالنه یک فرد

04نفت و انرژی
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r u y d a d i r a n . c o m
با ما در تماس باشید...

 معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: دور دوم 
ســفرهای اســتانی از اواسط مهرماه آغاز می شود 
و  اشــتغال و مســکن دو اولویــت مهــم دولت در 
ایــن دور از ســفرها خواهد بود. به گــزارش ایرنا، 
ســید صولت مرتضوی در حاشــیه جلســه هیئت 
دولــت در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشــت: 
دوم  دور  زمان بندی شــده،  برنامــه  اســاس  بــر 

سفرهای استانی رئیس جمهور و اعضای کابینه از 
اواسط مهرماه و با تفاوت هایی در نحوه انجام 
این ســفرها ازجمله در بخــش نظارت و پیگیری 
معــاون  می شــود.  آغــاز  مصوبــات  و  وعده هــا 
اجرایی رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: دولت در 
حوزه مســکن و اشتغال به عنوان دو مقوله مهم 
هدف گــذاری کــرده که در ســفرهای اســتانی دور 

دوم توجــه بیشــتری بــه این موضوعــات خواهد 
شــد. مرتضــوی دربــاره جمع بندی دور نخســت 
سفرهای استانی گفت که در جلسه ای به تأمین 
منابع باقی مانده اعتبارات استانی در سال ۱۴۰۰ 
خواهیم  پرداخت. وی این نکته را هم اضافه کرد 
که »با تخصیص اخیر سازمان برنامه وبودجه، ۶۱ 
درصد از تعهدات دولت از محل منابع عمومی 

تا پایان شــهریور پرداخت  می شــود و به عبارتی 
در یــک برنامــه زمان بندی شــده تــا پایــان ســال 
تمــام تعهــدات دور اول ســفرها از محــل منابــع 
عمومــی پرداخت خواهد شــد«. معاون اجرایی 
رئیس جمهــور همچنیــن گفــت: تــالش دولت بر 
رونــق اشــتغال اســت تــا وضعیــت ســفره مــردم 

مطلوب تر شود. 

وزیر اطالعات خبر فســاد مالی و دســتگیری 
یکی از وابستگان یکی از وزرا را تکذیب کرد.

بــه گــزارش ایســنا، ســید اســماعیل خطیــب 
در حاشــیه جلســه هیئــت دولــت، در پاســخ بــه 
این پرســش که آیا خبر فســاد مالی و دســتگیری 

برادرخانــم یکی از وزرا صحــت دارد، اظهار کرد: 
این خبر دروغ است.

وی دربــاره نحــوه برخورد با مدیران متخلف 
در دولت و اینکه مورد مشابه دیگری در دولت 
وجود دارد، بیان کرد: مشابه این مورد اخیر را در 

دولت نداریم و اخبار مطرح شده صحت ندارد و 
کسانی که این مسائل را مطرح می کنند با آبروی 
افــراد بــازی می کنند. در مورد آقــای مکارم اقدام 

شده و دستگاه قضایی در حال پیگیری است.
وزیــر اطالعــات تأکیــد کــرد: همان طــور کــه 

رئیس جمهور اشــاره داشــتند، خود دولت مدعی 
مبارزه با فســاد اســت و دولت کوتاهی نخواهد 
داشت. خطیب درباره آخرین وضعیت رسیدگی 
بــه اتهامــات تبعه ســوئدی گفت: منتظــر نظر و 

گزارش سخنگوی قوه قضاییه باشید.

وزیــر کشــور در خصــوص شــایعه گرانــی و یا 
کاهش سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی واکنش نشان 

داد.
احمــد وحیــدی در واکنش بــه موضوع بنزین 
مبنــی بر اینکه عده ای شــایعه گرانــی بنزین و یا 
کاهــش ســهمیه ها را در جامعــه مطــرح می کنند 

اظهــار داشــت: به هیچ وجــه تغییری در ســهمیه 
بنزیــن و قیمــت بنزیــن رخ نخواهــد داد و مردم 

عزیز خیالشان راحت باشد.
او با بیان اینکه سهمیه دوم بنزین هم کامال 
برقرار است و مشکلی از این بابت وجود ندارد، 
گفت: متأســفانه عده ای در کشــور شایعه گرانی 

بنزین و یا کاهش ســهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی را 
مطــرح می کننــد که بنــده کامال این شــایعه ها را 

تکذیب می کنم. 
وزیر کشــور با تأکید بر اینکه درخواست ما از 
مردم عزیز کشــورمان این اســت که به هیچ وجه 
در  عــادی  روال  کــرد:  عنــوان  نباشــند  نگــران 

جایگاه های ســوخت برقرار اســت و قرار نیست 
اتفاق خاصی بیفتد. از سوی دیگر هم رسانه های 
معاند کارشــان این اســت که با راه اندازی برخی 
شــایعه ها، آرامــش مــردم را ســلب کننــد و کامــاًل 
هم اهدافشــان مشخص اســت، چون دشمن ما 

هستند.

نائــب رییس کمیســیون اجتماعــی مجلس از 
صدور احکام افزایش حقوق بازنشستگان تامین 

اجتماعی در اول مهر ماه خبر داد.
ولــی اســماعیلی درباره آخرین اخبــار افزایش 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، اظهار کرد: 
تصمیمــات الزم در ایــن زمینه در هیئت مربوطه 
اتخاذ شده و احکام افزایش حقوق بازنشستگان 

ســایر ســطوح از ســوی ســازمان تامین اجتماعی 
صــادر و از اول مهــر مــاه حقــوق بازنشســتگان 
افزایش خواهد یافت و این گروه از بازنشستگان 
حقوقشــان را برمبنــای مصوبــه شــورای عالی کار 

دریافت میکنند.
 وی درباره میزان افزایش حقوق سایر سطوح 
بازنشســتگان از اول مهر ماه، بیان کرد: در واقع 

حقوق بازنشســتگان سایر ســطوح )غیر حداقل 
بگیــران( در مــاه آینده مطابق احــکام صادره، با 
افزایــش ۳۸ درصدی بــه عالوه ۵۱۵ هزار تومان 
مطابق قانون شورای عالی کار پرداخت خواهد 

شد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان 
کرد: این افزایش حقوق بازنشستگان از اول مهر 

ماه اعمال می شود و معوقات آن نیز به حساب 
آنها واریز خواهد شد اما اینکه معوقات یک باره 
و یا تا پایان ســال واریز شــود بستگی به تصمیم 

مسئوالن امر دارد.
پیش از این اسماعیلی از اعمال حق مسکن 
۶۵۰ هزار تومانی کارگران و پرداخت معوقات از 

اول مهر ماه خبر داده بود.

 علیرضا ســلیمی، عضو هیأت رئیســه مجلس شــورای اســالمی 
گفــت: موضــوع کاهــش ســاعت کاری ادارات را در مجلس بررســی 
می کنیم.بــه گــزارش فــارس او افــزود: بــا توجــه به گســترش دولت 

الکترونیک و اتوماســیون اداری و انجام کارها از طریق سیســتم و 
حذف نامه نگاری ها به صورت کاغذی زمان کمتری برای رسیدگی 
بــه پرونده هــا و مســائل مختلــف در ادارات صرف می شــود.عضو 

هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: به همین منظور کاهش ساعت 
کاری ادارات امــری مطلــوب اســت و مــا این موضــوع را در مجلس 

مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

آغاز دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهور از مهرماه

تکذیب خبر فساد مالی برادرزن یکی از وزرا

تکذیب شایعه گرانی بنزین

خبر خوش مجلس برای بازنشستگان تامین اجتماعی

بررسی کاهش ساعت کاری ادارات در مجلس 

خـــبر

خـــبر

خـــبر

خـــبر

خـــبر

بین الملل

ruydadiran.comرویداد

از انتقاد مجلسی ها تا اطالعیه فدراسیون

ادامه حواشی سیاسی انتخاب تاج
هیچ  اقدام تورم زایی از سوی دستگاه ها 

صورت نگیرد

وزیر پیشنهادی کار دو تابعیتی نیست

انسجام تیم اقتصادی دولت
 زیر سوال است

دســتگاه های  همــه  از  جمهــور  رئیــس 
اجرایــی خواســت همــه تــالش خــود را بــرای 
مهــار تورم، ارتقای بهــره وری با هدف افزایش 
کارآمدی دولت و دستیابی به رشد اقتصادی، 
ایجــاد اشــتغال  واقعی و پایــدار و تداوم روند 
فعال ســازی واحدهــای تولیــدی و صنعتــی در 
کشور به کارگیرند. به گزارش ایسنا، سید ابراهیم 
رئیسی اظهار کرد: همه دستگاه ها و بخش ها 
بایــد ارتقــای بهــره وری را بــا هــدف افزایــش 
کارآمدی دولت و دســتیابی به رشــد اقتصادی 
پیگیــری کنند و هیچ دســتگاهی نبایــد خود را 
از این مسئولیت مستثنی بداند. رئیس جمهور 
رشد اقتصادی را درگرو افزایش سرمایه گذاری و 
بهره وری دانســت و رئیس سازمان امور اداری 
و استخدامی را مکلف کرد گزارشی از فعالیت 
ســازمان بهره وری در پیگیری ماموریت هایش 
بــرای ارتقــای بهــره وری در کشــور ارائــه دهد. 
رئیســی توجــه بــه اقتصــاد بــه عنــوان مســئله 
اصلــی کشــور را مهم تریــن مطالبــه رهبــری از 
دولــت ســیزدهم عنــوان کــرد و بــا تاکیــد بــر 
لزوم مهار تورم در کشــور تصریح کرد: نباید 
هیچ گونــه اقــدام تورم زا از ســوی دســتگاه ها 
صــورت گیــرد. رئیســی رشــد اشــتغال را دیگر 
ماموریــت مهــم دولــت عنــوان کــرد و اظهار 
داشــت: ایجــاد اشــتغال  واقعــی و پایــدار از 
تأکیــدات مهــم رهبری، شــعار ســال، تکلیف 
قانون و وعده دولت مردمی است که همه 
دســتگاه ها بایــد آن را بااحســاس مســئولیت 

پیگیری کنند.
»کنتــرل فعالیت هــای غیرمولــد بانک هــا 
و جلوگیــری از بنگاهــداری آن هــا« و »تامین 
گــردش واحدهــای تولیــدی« از  ســرمایه در 
دیگــر موضوعاتی مورد اشــاره رئیس جمهور 

بــود کــه بــه رئیــس کل بانــک مرکــزی و وزیر 
صنعــت ماموریت داد آن ها را پیگیری کنند. 
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش 
راه اندازی ۱۵۰۰ واحد اقتصادی در یک سال 
گذشــته را خبــری مســرت بخش و امیدآفرین 
برای مردم دانست و با تاکید بر تداوم روند 
فعال ســازی واحدهــای تولیدی و صنعتی در 
، اطالع رســانی و تبییــن این دســتاورد  کشــور
خوانــد.  ضــروری  عمومــی  افــکار  بــرای  را 
رئیســی بــا اشــاره بــه اهمیــت زیــارت اربعین، 
از تالش هــا و زحمــات دســتگاه های مختلــف 
برای خدمت رســانی به زائــران عتبات عالیات 
قدردانــی کرد و اظهار داشــت: اربعین حرکت 
جهانی بســیار مهمی است که برکات فراوانی 
دارد، لذا همه بخش ها هر چه در توان دارند 
برای تسهیل زیارت و خدمت رسانی به زائران 
بســیج کننــد. او در عیــن حــال بــه گزارش های 
دریافتی از نگرانی ها و مشکالت زائران اربعین 
در حوزه حمل ونقل اشــاره کرد و از مســئوالن 
بــا  کــه  راه خواســت  وزارت  و  کشــور  وزارت 
همکاری دیگر دستگاه ها، تامین وسایط نقلیه 
موردنیــاز زائــران را بــا اولویت پیگیــری کنند تا 
زائران برای تردد با مشکل مواجه نشود. رئیس 
جمهــور در بخش دیگری از ســخنانش فســاد 
ســتیزی و پاکدســتی را از مهم تریــن رویکردهــا 
و شــاخصه های دولت ســیزدهم دانســت و با 
اشــاره بــه اقدامــات انجام شــده در یک ســال 
اخیر برای مقابله با فســاد و حذف بســترهای 
فســادزا از ســاختار نظــام اداری، بــه همکاران 
دولت تاکید کرد برای صیانت از اعتبار دولت 
و جلوگیری از هجمه بهانه جویان، بر عملکرد 
اطرافیــان و مجموعــه تحــت مدیریــت خــود 

نظارت دقیق باشند.

رئیــس  پارلمانــی  معــاون 
جمهور گفت: وزیر پیشنهادی 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی دو 

تابعیتی نیست.
به گزارش ایسنا، سید محمد 
حســینی اظهار داشت: محمد 
هــادی زاهــدی وفــا بــه عنــوان 

وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه معرفی شده 
و ایشــان از جهــت علمــی، مدیریتــی و اجرایی 
و اخالقــی ویژگی هایــی داشــتند کــه از طــرف 
رئیس جمهور انتخاب شــدند. زاهدی وفا دارای 
مدرک کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد تورنتو و 
اوتاوای کاناداست است و با اقتصاد اسالمی هم 
به خوبی آشنایی دارد و سال ها رییس دانشکده 
اقتصاد بوده و برخی نمایندگان مجلس و وزرا و 

مسئوالن فعلی از شاگردان او بودند.
معاون پارلمانی رییس جمهور اضافه کرد: 
او در شــورای های مختلف شستا و موضوعات 

و  داشــته  حضــور  مختلــف 
اشراف خوبی در مورد مسائل 
کشــور دارد و مــی  اقتصــادی 
در  هــم  و  وزارت  در  توانــد 
دولت شــخص موثر و موفقی 
نماینــدگان  امیــدوارم  باشــند. 
مجلس با رأی باال ایشــان را به 
عنــوان وزیر انتخاب کننــد.  البته به دلیل اینکه 
نمایندگان در تعطیالت هستند فرصت کمتری 
برای جلسه با کمیســیون ها داریم. حسینی در 
واکنش به ادعای دو تابعیتی بودن زاهدی وفا 
نیــز تصریح کرد: هم در داخــل و هم در خارج 
مطالب جعلی و نادرســتی را منتشــر کردند که 
او بــرای تحصیل به خارج رفتــه بوده و به ایران 
بازگشته یا گفتند پسر او در اروپا بوده در صورتی 
کــه ایشــان اصــال اوالد ذکور نــدارد. اینهــا برای 
تخریب یک چهره علمی اســت. انتظــار داریم 

رسانه ها اخبار را نادانسته منتشر نکنند.

عضــو کمیســیون صنایــع و 
معــادن مجلس گفــت: دولت 
از  را  اقتصــادی  بایــد جراحــی 
بخــش تولیــد آغــاز می کــرد و 
و  صــادرات  تولیــد،  توســعه 
افزایش درآمد برای دولت باید 

در دستور کار قرار می گرفت که مجبور نباشیم در 
گام ابتدایی سیاست های انقباضی را دنبال کنیم. 
روح ا... ایزدخواه در گفت وگو با ایلنا، در خصوص 
عملکــرد یکســاله دولــت ســیزدهم در حــوزه 
اقتصادی و تصمیماتی که به جراحی اقتصادی 
مشــهور شــد، گفــت: ما یــک نقد اساســی ای به 
دســت فرمان اقتصادی دولت داریــم که آن هم 
این است که بحث جراحی اقتصادی را از جای 
مناسبی شــروع نکرد و بحث اصالح یارانه ها در 
فرآیند جراحی اقتصادی در زمان مناسبی انجام 
نشد. او ادامه داد: دولت باید این کار را از بخش 
تولیــد آغــاز می کرد و توســعه تولید، صــادرات و 
افزایــش درآمــد بــرای دولــت باید در دســتور کار 
قرار می گرفت که مجبور نباشیم در گام ابتدایی 
سیاســت های انقباضی را دنبال کنیــم. ایزدخواه 
افــزود: این شــروع یعنی بحث اصــالح یارانه ها 
شروع خوبی برای دولت نوپای آقای رئیسی نبود. 
آن هم بعد از یک رخوت ۸ ساله که کم کاری های 
فراوان در کشور داشتیم و سرمایه  اجتماعی بسیار 
آســیب دیده بــود. بــه همین دلیل مــن هم جزو 
مخالفان اصالح نظام یارانه ای بــودم و در زمان 
بررســی آن در موعد رســیدگی به الیحه بودجه 
صحبت ها و دالیل خودم را مطرح کردم که این 
اتفاق شروع خوبی نیست. عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه »در 
فرآیند جراحی اقتصادی بخش تولید می بایست 
در اولویــت قــرار می گرفــت«، خاطرنشــان کرد: 

همین مقداری که اکنون تحرک 
رخ داده  صــادرات  حــوزه  در 
نشــان دهنده آن اســت که چه 
خوبــی  گشــایش های  انــدازه 
ایجادشده، لذا معتقدم که این 
حــوزه یعنــی گســترش تولیــد و 
صادرات می توانســت سیاست 
محــوری باشــد و دولــت براســاس آن حرکــت 
کنــد. او افــزود: ما به یک انســجام اجتماعی در 
الیه هــای مختلف و همینطور حضور نخبگانی 
در فضــای دولتــی نیاز داشــتیم و این ها همه به 
نظرم مقدماتی بود که برای انجام جراحی های 
این چنینــی الزم بود؛ که خــب این ها یک مقدار 
انجــام نشــد و از این جهت نارضایتــی هم االن 
فراگیر است. نماینده تهران در مجلس ادامه داد: 
نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی این قضیه وجود دارد 
که طبق آمار باالی ۶۰ درصد مردم از پیاده سازی 
این طرح ناراضی هستند و بعد هم آن استراتژی 
محــوری دولــت به ویژه در حوزه اقتصاد و تولید 
اســت که ما هنوز فقدان یک اســتراتژی محوری 
داریم که براســاس آن بشــود ســایر سیاست ها را 
تنظیم کرد. احســاس می کنم در فضای مجلس 
هــم همــکاران ما یک مقــدار از این زاویه منتقد 
دولــت هســتند کــه برنامــه اساســی چیســت و 

ریل گذاری بر چه اساسی می خواهد باشد؟
ایزدخــواه در ادامــه بیان کرد: از ســوی دیگر 
انســجام تیم اقتصــادی دولت زیرســوال اســت، 
البتــه از نــگاه مــن جوان ترهــا بهتــر کار کردند و 
افراد مسن تر در کابینه اغلب دچار ضعف های 
اساســی در عملکرد هســتند و از آن ها نه راهبرد 
می بینیم نه عملکرد مناسب، اما در کل جوان ترها 
به نظرم بهتر عمل کردند و تحرک بیشتری داشته 
و طرح های پخته تری برای اصالح وضعیت کشور 

ارائه کردند. 

رویداد امروز-گروه سیاست:با حواشی متفاوتی که 
حول برگزاری مجمع انتخاباتی فدراســیون فوتبال 
در هشتم شهریورماه ۱۴۰۱ شکل گرفت، درنهایت 
مهدی تاج با کسب ۵۱ رأی از ۸۱ رأی، برای دو سال 
ســکاندار فدراسیون فوتبال شــد اما با این انتخاب 
هم حواشــی به پایان نرســید و این قصه همچنان 

سر دراز دارد.
تاج پیش تر به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال 
ایــران و بعــد از علــی کفاشــیان عهــده دار مســائل 
فوتبالی شــده بود، پس از حواشــی که در ماجرای 
قرارداد مارک ویلموتس بلژیکی با فدراسیون فوتبال 
ایجاد شــد، از کارش اســتعفا داد. آن زمان و آن طور 
فدراسیون فوتبال در بیانیه ای اعالم کرد: مهدی تاج 
به دلیل مشکالت قلبی از ادامه مسیر در فدراسیون 
فوتبال سر باز زد. می گفتند پزشکان توصیه کرده اند 
بــرای او اســترس و هیجــان فوتبال مضر اســت؛ اما 
فوتبال ایران بارها نشان داده قابلیت غافلگیری را 
به بهترین شکل ممکن دارد و بر همین اساس تیر 
ماه سال جاری ثبت نام مهدی تاج برای شرکت در 
انتخابات ریاســت فدراســیون فوتبال ایران همه را 

شوکه کرد.
شــوک دوم با انتخاب او در هشــتم شهریورماه 
ایجــاد شــد تــا تــاج ریاســت فدراســیون بــا همــه 

اماواگرهایش بر سر مهدی تاج قرار گیرد.
انتخابی که بدون حاشیه نبوده و اظهار نظرهای 

مختلفی را به همراه دارد.
انتقاد تند هاشمی طبا

ســازمان  پیشــین  رییــس  زمینــه  همیــن  در 
تربیت بدنی گفت: برخالف این که این که رییسی 
می گوید مسببان وضع موجود و بانیان وضع کنونی 
نباید بر سرکارها بیایند در عرصه فوتبال این اتفاق 
افتاد. سید مصطفی هاشمی طبا در گفت و گویی با 
جمهوریت درباره انتخاب او گفت: نمی دانم کار 
این مملکت به کجا رسیده که فردی که برخالف 
همــه قوانیــن و معیارهــا مربی خارجی به کشــور 
آورده و ضــرر زیــادی را بــه ملــت تحمیــل کــرده، 
دوبــاره در صــدر مدیریت قرار می گیــرد. او ادامه 
داد: در مورد پیشــینه ایشان بحث سوء مدیریت 
مثل روز روشن است. بر اساس قانون، قراردادهای 
ما باید در ایران، مطابق قوانین ایران منعقد شود 
ایشان رفته بلژیک و قراردادی را معلوم نیست بر 
چه اســاس این ارقام در آن درج شــده، امضا کرده 
و مدعی اســت هیچ نکته حقوقی در آن نیست. 

او افزود: اگر نکته حقوقی در آن پرونده نبود که 
ما را محکوم نمی کردند، این قرارداد در دســترس 
مــردم نبــود که ببینند چه محتوایی داشــته، تمام 
این تخلفات را انجام دادند و وقتی از جیب بیت 
المال جریمه شدند گفتند »هرکسی شکایت دارد 
برود شکایت کند«. برخالف این که این که آقای 
رییســی می گوید مســببان وضع موجــود و بانیان 
وضــع کنونــی نبایــد بر ســرکارها بیاینــد در عرصه 
فوتبال این اتفاق افتاد. این مسئول پیشین سازمان 
تربیت بدنی افزود: مســبب ضرر میلیــون دالری و 
خســارتی که بی جهت به کشــور ما تحمیل شد، 
بــر ســرکار آمده، انتخاب های او مــا را به باخت و 
حــذف رســانده و حــاال گردن کلفتی هــم می کند. 
تصــور می کنم تــاج روابط خاصی با برخــی افراد 
دارد کــه جــرات کرد کاندیداها شــود و متاســفانه 
افراد رســیدگی کننده ایشان را تایید صالحیت نیز 
کردند و بدتر از همه و صد افســوس که ریاســت 
نیــز بــه ایشــان رســید. چــرا وزارت ورزش و آقــای 
ســجادی ساکن نشســته و هیچ اقدامی نمی کند، 
امــروز اگــر جلــوی این وضــع گرفته نشــود از فردا 
هرکسی که مسبب وضع خراب است به خودش 
اجازه می دهد به عرصه کار بازگردد و از همه هم 
طلبکار باشد.هاشمی طبا افزود: این انتخاب مایه 
تاسف است، مسئولیت کسانی که به هر دلیلی به 

تاج رای دادند بر گردن شان باقی می ماند.
مجلسی ها چه می گویند؟

کمیتــه  رئیــس  و  نماینــده  راســتینه،  احمــد 

تربیت بدنــی مجلــس هــم به صراحــت می گویــد 
پرونــده قضائــی مهــدی تــاج جریــان دارد و حتــی 
حاال که به عنوان رئیس انتخاب شده، قرار است به 
سرنوشت سپ بالتر، رئیس پیشین فیفا، دچار و به 
دلیل داشتن پرونده از کار برکنار شود. او با برشمردن 
ایرادات قانونی حضور مهدی تاج، پیشنهاد داده که 
آقای رئیس قبل از رسیدن به مرحله اخراج، از کارش 
اســتعفا دهد و برود. نصرا... پژمان فر، دیگر عضو 
جبهه پایــداری که عالوه بر نماینــده بودن، رئیس 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است نیز پیش تر خواسته 
بود تا هرطور شده مانع از تأیید صالحیت مهدی 
تــاج و حضــور دوبــاره او در انتخابــات فدراســیون 
فوتبال شــوند. او گفته بود تاج در داســتان پرونده 
مارک ویلموتس تخلف کرده و باید به پرونده اش 

در دادگاه رسیدگی شود.
اطالعیه فدراسیون فوتبال درباره اتهامات 

مهدی تاج
بــا افزایــش گمانه زنی ها فدراســیون فوتبــال در 
اطالعیه ای نسبت به اتهاماتی که توسط نماینده 

مجلس به مهدی تاج وارد شد، واکنش نشان داد.
متن این اطالعیه به شرح زیر است:

»پیرو اظهارات یکی از نمایندگان محترم مجلس 
شورای اسالمی در یکی از برنامه های ورزشی درباره 
نقش رییــس فدراســیون در پرونده فــوالد مبارکه، 
به استحضار مردم شریف و جامعه محترم فوتبال 
می رساند که اظهارات او کذب، مغرضانه و مصداق 
بارز تشــویش اذهان عمومی بوده اســت. توضیح 

اینکــه، همان طــور کــه پیــش تــر بــه اطــالع عموم 
رســید و توضیحــات الزم ارائه شــد، در گــزارش ۳۰۰ 
صفحه ای تحقیق و تفحص مجلس محترم شورای 
اسالمی فقط یک بار به نام رییس فدراسیون فوتبال 
اشاره شده که مرتبط با اعاده به خدمت ایشان با 
استناد به ماده ۶۰ قانون خدمت رسانی به ایثارگران 
می باشــد و هیــچ بند و مــاده دیگــری در ارتباط با 

ایشان در این گزارش وجود ندارد.
ایــن موضــوع پــس از نتایــج درخشــان تیــم 
ملــی در جــام جهانــی ۲۰۱۸ و در آســتانه جــام 
ملت هــای ۲۰۱۹ و بــه منظور جلوگیری از آســیب 
به فوتبال ملی، مطابق نامه درخواست به شماره 
۱۷۳۷/۱۰۰/۹۷ بــه تاریــخ ۲۴/۰۸/۹۷ ســلطانی 
وزیــر وقــت ورزش و جوانــان و موافقــت  فــر، 
جنــاب رحمانــی، وزیــر وقــت صمــت در نامــه 
شــماره ۹۵۴۴/۱/۲۰۰۰۰ به تاریــخ ۲۱/۰۹/۹۷، در 
ســطح کالن دولت و در چارچوب روابط بین دو 
وزارتخانــه ورزش و صمــت پیگیــری شــد و مقــام 
درخواســت کننده و تایید کننده مجاز به پذیرش 
و یا رد این درخواســت بوده اند. بر این اســاس، 
رییــس فدراســیون هیچ گونه دخــل و یا تصرفی 
در پذیرش این درخواست نداشته است. روشن 
است آنچه درباره دریافت مبالغی نیز در گزارش 
تحقیق و تفحص مجلس محترم شورای اسالمی 
آمــده، در واقــع مبلغی اســت کــه بابت حقوق 
٣ ســال به رییس فدراسیون تعلق می گرفته که 
حتــی در صــورت دریافــت حقوق بازنشســتگی 
بــه عنوان یک حق اکتســابی ایــن حقوق به او 
پرداخــت می شــد. در خاتمــه بیان مــی دارد که 
متاســفانه این موضوع عامدانه و ناجوانمردانه 
مستمســک یــک گــروه جریان ســاز که مــردم با 
آنــان و اهــداف شــان آشــنایی کامل دارنــد قرار 
گرفتــه تا بدین واســطه عالوه بر خــوراک دادن 
به رســانه های بیگانه، فوتبال ملی را آن هم در 
آســتانه آوردگاه جــام جهانی به واســطه اغراض 
شــخصی مورد حمله قرار دهند. بر این اســاس، 
فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران ضمن 
اطالع رســانی شــفاف دربــاره این گــروه، در آینده 
نزدیک موضوعات حائز اهمیتی را درباره اهداف 

این جریان با مردم در میان خواهد گذاشت.«
به هرحــال حواشــی انتخــاب تــاج همچنــان 
ادامــه دارد و بایــد دید تا پیش از جام جهانی چه 

سرنوشتی برای فوتبال ایران رقم می خورد.

گسترش ارتباطات ایران و 
اندونزی ضروری است

رئیــس قــوه قضاییــه گفــت: اندونــزی به عنــوان 
پرجمعیت تریــن کشــور مســلمان در جهــان و ایــران 
به عنوان کشوری که از جایگاه قابل توجهی در منطقه 
غرب آسیا برخوردار است می توانند در مسائل مختلف 

ارتباطات وسیعی با هم داشته باشند.
بــا  اژه ای  محســنی  حجت االسالم والمســلمین 
»محمد شــریف الدین« رئیس دیوان عالــی اندونزی، 
باالتریــن مقــام قضایی این کشــور اســالمی و هیئت 
همــراه او، در محــل حوزه ریاســت قوه قضاییه دیدار 
کــرد. رئیس قــوه قضاییه جمهوری اســالمی ایــران در 
این دیدار ضمن تشــکر از دســتگاه قضایــی و دولت 
اندونزی که طی سالیان اخیر مساعدت های خوب و 
تشریک مساعی قابل توجهی با جمهوری اسالمی ایران 
در مجامــع بین المللی داشــته اند، اظهار کــرد: بیش از 
۷۰ سال است که اندونزی و ایران ارتباطات خوبی با 
یکدیگر دارند اما این ارتباطات طی سالیان اخیر بسیار 
وسیع تر و در سطوح عالی دو کشور بوده است. رئیس 
دستگاه قضا تصریح کرد: سفر رئیس جمهور ایران به 
اندونــزی و همچنین ســفر رئیس جمهــور اندونزی به 
ایــران در کنار ســفرهای رؤســا و نماینــدگان مجلس و 
همچنیــن مســئوالن قــوه قضاییــه و وزرای خارجه و 
ســایر کارگروه ها طی ســالیان گذشته در راستای پیوند 
این دو کشــور بزرگ اســالمی بســیار مؤثر بوده است. 
رئیس قوه قضاییه با اشاره به توافقاتی که طی سالیان 
اخیر در حوزه های حقوقی و قضایی دو کشــور ایران 
و اندونزی و همچنین حوزه های فرهنگی، اقتصادی، 
علمی و فناوری به وجود آمده، ابراز امیدواری کرد که 
اقدامات مربوط به اجرایی شدن کامل این توافقات 
هرچه زودتر نهایی شود. محسنی اژه ای با بیان اینکه و 
ایران و اندونزی می توانند چهره رحمانی و عزیز اسالم 
را به درستی به دنیا معرفی کنند، گفت: کشور اندونزی 
به عنوان پرجمعیت ترین کشــور مسلمان در جهان و 
ایران به عنوان کشــوری کــه از جایگاه قابل توجهی در 
منطقه غرب آسیا و دنیا برخوردار است می توانند در 
مسائل مختلف ارتباطات وسیعی با هم داشته باشند و 
اسالم عزیز را آن گونه که هست به دنیا معرفی کنند و 
از تحریفات و از تصویری که افراط گرایان از اسالم ارائه 

می کنند جلوگیری به عمل آورند.

توپ کامال در زمین 
آمریکاست

رئیس پیشــین کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی ادوار مجلس شورای اسالمی گفت: برجام 
بــه ایــن دلیل بــر عهده شــورای عالــی امنیت ملی 
گذاشــته شــد که نه مربــوط به دولــت، نه مربوط 
بــه وزارت خارجــه و نه مربــوط به مدح خاصی از 
نظــام اســت. شــورای عالــی امنیت ملــی یعنی کل 
حاکمیت، سران سه قوه و عناصر تصمیم گیر در آن 
حضــور دارند و یک امر کامال ملی تلقی می شــود. 
معموال هم در مســائل ملی یک هم راســتایی بین 

طیف های سیاسی مختلف وجود دارد.
عالءالدیــن بروجــردی در گفت وگــو بــا ایلنــا، 
دربــاره ضــرورت نگاه به برجام به عنوان یک ســند 
ملی و فارغ از بازی های سیاسی و جناحی، گفت: 
امضــای برجــام، تالشــی در جهت دفــاع از حقوق 
ملــت ایــران جهت رفع تحریم هــا و برطرف کردن 
ظلم آمریکای جنایتکار علیه ایران بود که این رفتار 
را انجام می داد. فکر نمی کنم هیچ طیف سیاســی 
در این موضوع، اتفاق نظر نداشــته باشد؛ بنابراین 
مــا بایــد بتوانیــم بــا آمریــکا کاری انجــام دهیم که 
بــازی گذشــته را تکــرار نکرده و بــار دیگر از برجام 
خــارج نشــود. بروجردی تصریــح کرد: امــروز باید 
خیلی هوشمندانه رفتار کرد و ما به هیچ وجه نباید 
برجــام را به عنــوان جاده یک طرفــه قبول کنیم. ما 
قبول کردیم بمب هســته ای نســازیم، محدودیتی 
ایــن  قبــال  در  کــه  شــویم  قائــل  بــرای خودمــان 
محدودیت ها، تحریم هایی که علیه ما اعمال شده 
رفــع شــود. اگر قرار بر این باشــد کــه طرف مقابل 
بخواهــد تحریم هــا را به صــورت شکســته رفع کند 
طبیعی اســت که ما راه خود را با این اســتحکامی 
کــه وجــود دارد، ادامــه دهیــم. او افــزود: طــرف 
مقابــل حداقــل بایــد ایــن را بدانــد کــه جمهــوری 
اســالمی باوجــود تعهدی کــه از خود نشــان داده 
تــوان ســاخت بمــب هســته ای را دارد امــا معتقــد 
به انجام این کار نیســت. اصال استراتژی جمهوری 
اســالمی، ســاخت بمب اتم نیست اما قرار نیست 
این کار موجب سوءاســتفاده آمریکا و غرب شــود 
تــا کشــورها را به جایی برســانند کــه از درون آن ها 
کره شــمالی بیرون بیاید و بمب هسته ای را بسازد 
و آن را آزمایــش کنــد. بروجردی گفت: به نظر من 
توپ کامال در زمین آمریکاســت و آن ها بهانه های 
بنی اســرائیلی می گیرند و باید بپذیرند از نقطه ای 
کــه خــارج شــدند بایــد از همــان نقطــه بــه برجام 
بازگردنــد و تعهــدات خــود را پذیرفته و تحریم ها 
را لغــو کننــد. مــا هم بارهــا اعالم کردیــم در مقابل 
تعهداتی که آن ها انجام دادند ما هم به تعهدات 
خودمــان عمــل خواهیم کرد. بروجردی در پاســخ 
بــه این ســؤال کــه در داخل ایران چــه رفتاری باید 
صورت بگیرد تا برجام به عنوان دستاورد سیاسی و 
جناحی قلمداد نشــود، گفت: برجام به این دلیل 
بر عهده شــورای عالی امنیت ملی گذاشــته شد که 
نه مربوط به دولت، نه مربوط به وزارت خارجه 
و نه مربوط به جناح خاصی اســت. شــورای عالی 
امنیــت ملی یعنی کل حاکمیت، ســران ســه قوه و 
عناصــر تصمیم گیــر در آن حضــور دارنــد و یک امر 
کامال ملی تلقی می شــود. معموال هم در مســائل 
ملــی یــک هم راســتایی بیــن طیف هــای سیاســی 

مختلف وجود دارد.

محمد حسینی

روح ا... 
ایزدخواه
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r u y d a d i r a n . c o m
با ما در تماس باشید...

رشد ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران بر اساس 
اعالم بانک مرکزی از ۵.۸ درصد در تیرماه به ۲.۵ 
درصد در مردادماه رســیده و معامــالت ۲۴ درصد 
کاهــش پیدا کــرده که می توانــد نشــانه ای از ورود 

تدریجی بازار مسکن به فاز رکود باشد.
به گزارش ایســنا، ســرعت رشــد قیمت مسکن 
شهر تهران در مردادماه با افت محسوسی مواجه 
شــده و بــه کمتــر از نصف ماه قبل رســیده اســت. 
طبــق شــاخص بانــک مرکزی، تیرمــاه امســال تورم 
ماهیانه مســکن در شــهر تهران ۵.۸ درصد بود که 
در مردادماه به ۲.۵ درصد رسید که از کاهش ۳.۳ 

درصدی حکایت دارد.
آنطــور کــه بانــک مرکــزی بــر اســاس متوســط 
حسابی گزارش داده، میانگین قیمت هر متر خانه 
در شهر تهران طی مردادماه ۱۴۰۱ به ۴۲.۷ میلیون 
تومان رسیده که نسبت به ماه گذشته ۲.۵ درصد 
و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۳۸ درصد 

افزایش یافته است.
نمایــه دیگــر از افــت بــازار مســکن بــه تعداد 
معامالت مربوط می شــود. مرداد امســال ۷۸۵۲ 
فقره خرید و فروش مســکن در شــهر تهران انجام 
شــد کــه از کاهــش ۲۴ درصد در مقایســه با تیرماه 
حکایــت دارد. تیرماه نیز معامالت در مقایســه با 
خرداد ۲۶ درصد کاهش یافته بود. در واقع خرید 
و فروش ملک در شهر تهران نسبت به دو ماه قبل 

نصف شده است.
کارشناســان عوامــل مختلفــی از جملــه اثــرات 

سیاسی، کاهش انتظارات تورمی، پر شدن ظرفیت 
بــازار بــه لحــاظ قیمــت و نزدیکــی بــه نیمــه دوم 
ســال را از عوامل افت معامالت مسکن می دانند. 
احتماال در نیمه دوم، بازار به لحاظ شتاب تورم و 
حجم معامالت با افت مواجه می شود اما نسخه 

شفابخش بازار امالک چیست؟
عباس زینعلی ـ کارشناس بازار مسکن - با طرح 
این موضوع که سوال این است که چه اتفاقی قرار 
اســت بیفتد تا بازار آرام شــود؟ می گوید: مهم ترین 
عوامــل تاثیرگذار بر بازار مســکن، تــورم عمومی و 
حجم نقدینگی است. باید فکری برای اینها شود. به 
طور طبیعی به دلیل کاهش حجم جابه جایی، هر 
ساله در نیمه دوم توقفی مقطعی در بازار مسکن 
ایجاد می شــود. اما تجربه دهه های گذشته نشان 

داده که معضل اصلی حل نشده است.
وی افزود: معادالت بخش مسکن نسخه کوتاه 
مدت ندارد و فقط با تولید همه جانبه طی حدود 
یک دهه حل می شــود. باید ۱۰ ســال از ســازندگان 
حمایــت شــود، مکان یابــی درســت صــورت گیرد، 
آمایش دقیق انجام و از تورم نهاده های ساختمانی 
جلوگیری شود. با تورم فعلی نمی توان کاری از پیش 
بــرد. از تجربــه دیگــر کشــورها مثل ترکیــه و دوبی 

می توان استفاده کرد.
ســیگنالهای دریافتــی از معامــالت مســکن در 
پایتخــت گویــای آن اســت کــه همچنــان تقاضای 
ســرمایه ای بخش اصلی بــازار را به خود اختصاص 
می دهــد. ۵۳ درصد معامالت در شــش منطقه از 
مناطق ۲۲ گانه تهران انجام می شود که فقط دو 

منطقــه از این تعداد در جنوب تهــران قرار دارند و 
۱۳.۹ درصد از معامالت کل تهران را در برمی گیرند. 
بــه عنــوان محــدوده  از ســوی دیگــر منطقــه ۱ 
سرمایه گذاری که معموال جزو ۱۰ منطقه پرمعامله 
تهران محســوب نمی شــود در مــرداد امســال رتبه 

هشتم این شاخص را از آن خود کرد.
منطقه ۲ نیز که عموما واحدهای بزرگ متراژ و 
گران قیمت در آن وجود دارد جایگاه دوم را از نظر 
تعداد معامالت بعد از منطقه ۵ به دســت آورد. 
این در حالی است که در ماه های گذشته معموال 
جایــگاه دوم از معامالت به منطقــه ۱۰ اختصاص 
داشــت امــا در مردادمــاه به رتبه چهــارم تنزل پیدا 
کــرد. منطقــه ۱۰ عمدتــا دارای واحدهــای کوچــک 
متراژ متناسب با توان خرید اقشار متوسط و پایین 
است. افت بازار در این منطقه می تواند نشانه ای 

از عقب نشینی تقاضای مصرفی خرید ملک باشد.
محمد عدالت خواه ـ کارشناس مسکن - درباره 
راهکارهای کنترل این بخش به ایسنا گفت: ظاهرا 
دیگــر راهکار خاصی به ذهن نمی رســد. البته راه 
حــل وجود دارد، ولی مادامی که تورم ادامه پیدا 
کنــد نمی توان راهکار ارایــه داد. انتظارات تورمی، 
هــر نــوع تحلیــل و راه حلــی را بی اثــر می کنــد. 
اقداماتــی کــه باید انجام شــود مشــخص اســت؛ 
کنترل نقدینگی، ثبات اقتصاد کالن، کاهش تورم، 
افزایش ساخت و ساز و اعمال پایه های مالیاتی در 
بخش مسکن می تواند منجر به ایجاد آرامش در 

بازار مسکن شود.

خــبرکوتاه
ruydadiran.comاقتصاد

ورود تدریجی بازار مسکن به فاز رکود

 یــک کارشــناس حــوزه کار بــا اشــاره بــه صدور 
احــکام بازنشســتگان تامین اجتماعــی از احتمال 
پرداخت معوقات حقوق در چند قسط خبر داد.

حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
طبــق وعــده داده شــده، صــدور احــکام حقــوق 
بازنشســتگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی 
بایــد در شــهریور ماه اتفاق بیفتد و بحثــی در آن 
نیســت. احکام صــادره در خصــوص حقوق ها بر 
اساس نرخ جدید و از شهریور ماه اعمال خواهد 
شد منتها در خصوص معوقات، با توجه به آنکه 
افزایش ۳۸ درصدی ســایر ســطوح باید از ابتدای 
سال لحاظ شود، طبعا مبلغ پرداختی را باال خواهد 
برد و ممکن است پرداخت آن برای دولت سخت 

باشد.
حقــوق  مــاه  شــهریور  از  داد:  ادامــه  وی 
بازنشســتگان بــر اســاس احــکام جدیــد پرداخت 
می شود، ولی طبق صحبت هایی که شنیده ایم قرار 
نیست بخشــی از معوقات شهریور ماه پرداخت 
شــود، بلکه دولت مابه التفاوت ایــن افزایش را با 
توجه به منابع صندوق های بازنشســتگی در دو 
یا سه قسط به حساب بازنشستگان واریز خواهد 
کــرد و کل معوقــه یــا بخشــی از آن در مهــر مــاه 

پرداخت خواهد شد.
ایــن کارشــناس حــوزه کار بــا بیــان اینکــه اگــر 
افزایــش ۳۸ درصــدی ســایر ســطوح از ابتــدای 
ســال صورت می گرفت، بازنشستگان شیرینی این 
افزایش را زودتر می چشیدند، اظهار کرد: صرفنظر 
از تبعاتــی کــه تاخیــر تصویــب افزایــش حقــوق 
بازنشستگان داشت و موجب تشویش و نگرانی 
خاطر بازنشســتگان شــد، اگر ایــن افزایش همان 

ابتدای سال اتفاق می افتاد بخشی از هزینه های 
مازاد بازنشستگان را پوشش می داد و می توانستند 
شــش ماهه اول ســال را با خیال راحت تری سپری 

کنند.
نجــف دربــاره واگــذاری ســهام بانــک رفــاه 
کارگــران نیز گفت: صنــدوق تامین اجتماعی یک 
ســازمان عمومی غیردولتی و متعلق به کارگران و 
کارفرمایــان اســت و بانک رفاه کارگــران به عنوان 

بانــک زیرمجموعه آن به کارگــران و کارفرمایان و 
بازنشســتگان تعلــق دارد؛ لــذا معتقــدم مالکیت 
بانــک رفاه دولتی نیســت و نباید دخل و تصرف 

دولتی در آن صورت گیرد.
وی افزود: صندوق تامین اجتماعی صد درصد 
خصوصــی اســت و منابــع آن از محــل واریــز حق 
بیمه های کارگران و کارفرمایان است. این صندوق 
زیرمجموعه های متعددی مثل شستا دارد؛ بنابراین 
بــدون اذن و اجــازه کارگــران و کارفرمایــان قابــل 

واگذاری نیست.
این کارشــناس حوزه کار تصریــح کرد: در طول 
دهه هــا هر جا که ســازمان تامین اجتماعی دچار 
مشــکل شده اســت، بانک رفاه کارگران بخشی از 
این مشکالت را حل کرده تا سازمان به مسیر خود 
ادامه دهد، لذا اگر این بانک را از تامین اجتماعی 

بگیریم دیگر چیزی در چنته نخواهد داشت.
نجف در پایان هرگونه دست اندازی به بانک 
رفــاه کارگــران را موجــه ندانســت و گفــت: بانک 
رفاه کارگران منبع مالی موثر برای ســازمان تامین 
اجتماعی است؛ لذا اگر دولت می تواند به منابع 
اندوخته این سازمان اضافه کند در غیر این صورت 

نباید به منابع بانک دست اندازی کرد.

دبیــرکل انجمــن صنایع لوازم خانگی ایران با اشــاره بــه صادرات 
سالیانه متوسط ۲۵۰ میلیون دالری لوازم خانگی، از برنامه ریزی برای 

توسعه صادرات این محصوالت خبر داد.
به گزارش ایرنا، یکشنبه گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
نشست خبری با خبرنگاران اعالم کرد: در پنج ماه نخست امسال در 
همسنجی با پارسال ۱۷ درصد رشد تولید لوازم خانگی به ثبت رسیده 

است.»سید رضا فاطمی امین« تاکید کرد: هیچ برنامه ای برای واردات 
لوازم خانگی وجود ندارد، بلکه برنامه برای توسعه صادرات داریم.

وی توضیح داد: در این زمینه، با چند کشور توافق شده تا خط 
تولید لوازم خانگی در آنها راه اندازی شده و ما قطعه و فناوری به 
کشورهایی نظیر روسیه، ارمنستان و عمان صادر کنیم و تولید داشته 
باشــیم.در همیــن پیوند، »عباس هاشــمی« دبیــرکل انجمن صنایع 

لوازم خانگی ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: این 
مهم و تولید لوازم خانگی در دیگر کشــورها از حدود دو ســال پیش 
در کشورهایی همچون سوریه، عراق و تاجیکستان آغاز شده است.

وی بیان داشــت: بــه همــت بخــش خصوصــی، اکنــون شــاهد 
راه انــدازی خــط مونتــاژ لوازم خانگــی نظیر یخچال- فریــزر و دیگر 

محصوالت در این کشورها هستیم.

معــاون امــور اقتصــادی وزیــر اقتصــاد گفــت: 
متاســفانه در حــال حاضــر بانک هــا بخــش قابل 
توجهــی از تســهیالت را بــه اشــخاص نزدیــک و 
مرتبط می دهند که در بســته پیشــنهادی سقفی 
بــرای تســهیالت مشــخص می شــود و در صــورت 

تخلف با مدیران برخورد جدی انجام می گیرد.
به گزارش ایرنا، »محمد هادی ســبحانیان« در 
برنامه یک تلویزیونی با اشاره به وجود تورم باال 
در کشــورمان طی ســال های گذشــته، اظهــار کرد: 
متاســفانه ایران جزو کشورهای است که باالترین 
سطح تورم دارد و به همین دلیل با دستور شخص 
رییــس جمهور موضــوع کنترل تورم در دســتور کار 

اصلی دولت قرار گرفته است.
وی در پاســخ به این پرســش که چرا با وجود 
اقدامــات دولــت، مردم همچنــان تــورم را به طور 
ملموس در زندگی خود لمس می کنند، گفت: رشد 
نقدینگی در کشــور ما مانند سیل اســت و دولت 
درصــدد اســت در مدت زمان کوتــاه مانع افزایش 
نقدینگی در کشــور شــود. این امکان وجود ندارد 
تــا در ظــرف چند مــاه تورم ۶۰درصــدی مثاًل به ۵ 

درصد کاهش یابد. 
سبحانیان با اشاره به بسته ای تصویب شده در 
ستاد اقتصادی دولت نیز تاکید کرد: امیدواریم با 
ادامه روند طی شــده در یک ســال اخیر و اجرای 
بســته اقتصادی بتوانیم به روزی برســیم که مردم 

کاهش تورم را سفره های خودشان مشاهده کنند.
وی با اشــاره به تشــکیل شــورای عالی ســران و 
اعطای اختیارات کالن به دولت برای کنترل تورم، 
گفت: طی ســال های گذشــته مســیر درستی برای 
کنتــرل تــورم طــی نشــده بــود و زمانی که کســری 
بودجه به شدت افزایش می یابد، دولت چاره ای 
جزو استقراض از بانک مرکزی ندارد. اکنون مردم 
و نخبــگان بایــد از مقامات بخواهند تا در مســیر 

درست حرکت کنند. 
معاون اقتصــادی وزیر اقتصاد در ادامه تاکید 
کــرد کــه دولت بــرای ملموس شــدن بحث کنترل 
تورم، بســته ای را با نام »بســته ای رشــد غیرتورمی 

فقرزدا« تدوین و تصویب کرد. در این بسته دولت 
تالش می کند که کیک اقتصادی به صورت عادالنه 

بین مردم توزیع شود. 
ســبحانیان در پاســخ به پرسشــی درباره اینکه 
آیــا با ترازنامه بانک ها به صورت یکســان برخورد 
می شــود، بیان کرد: یکی از مسیرهایی که دولت 
دنبال می کند، کنترل خلق نقدینگی اســت. برای 
رســیدن بــه ایــن هدف ســهم هر یــک از بانک ها 
مشــخص و در صــورت تخلف، مدیــران بانک ها 
جریمــه خواهند شــد و امیدواریم ایــن موضوع با 

کمک بانک مرکزی اجرایی شود.
وی افزود: رییس  جمهوری تاکید دارند که با هر 

مسئول و مدیری که از قانون تخطی می کند باید 
برخورد شــود و طبق بســته تعریف شده مدیران 
بانکی متخلف به هیأت انتظامی بانک ها معرفی 
می شوند. متاسفانه در حال حاضر بانک ها بخش 
قابل توجهی از تسهیالت را به اشخاص نزدیک و 
مرتبط می دهند؛ اما طبق این بسته، سقفی برای 
تسهیالت مشخص می شود و در صورت تخلف با 

مدیران برخورد جدی می شود.
معــاون وزیر اقتصــاد درباره اســتقراض دولت 
از بانک هــا گفــت: دولــت صرفــًا در انــدازه ای که 
مجلس تصویــب کــرده می تواند اوراق بفروشــد. 
دولــت یا می تواند از بانک مرکزی اســتقراض کند 
یا از منابع موجود دولتی برای رفع نیاز نقدینگی 
استفاده کوتاه مدت بکند که مسیر طی شده، مسیر 

درستی است.
سبحانیان در ادامه تاکید کرد که بررسی مالیات 
بر ســوداگری در کمیســیون اقتصــادی مجلس به 
اتمام رسیده و منتظر ورود به صحن علنی مجلس 
اســت. دولــت از ایــن موضوع حمایــت می کند و 
امیــدوار اســت کــه ایــن طــرح به تصویب برســد. 
دولــت امیدوار اســت کــه بتوانــد از فعالیت های 
ســوداگرانه در کشــور مالیــات اخــذ کند تــا بتواند 
بســترهای الزم را بــرای هدایــت منابــع کشــور به 
سمت تولید ایجاد کند که یکی از آنان مالیات بر 

سوداگری است. 

احتمال پرداخت معوقات بازنشستگان در چند قسط

توسعه صادرات لوازم خانگی در دستور کار است

معاون وزیر اقتصاد:

بانک ها بخش قابل توجهی از تسهیالت را به اشخاص نزدیک می دهند

خبر

خبر

خبر

9 هواپیمای روسی در ایران تعمیر می شود

بانک مرکزی موظف به ایجاد یکپارچگی 
در حوزه اعطای تسهیالت شد

شهرســازی  و  راه  وزیــر 
درباره وضعیت ناوگان هوایی 
ایــران گفــت: در بحــث تعمیر 
هواپیما وضعیت بسیار خوبی 
حاضــر ٩  حــال  در  و  داریــم 
در  روســی  هواپیمــای  فرونــد 
ایــران در حال تعمیر هســتند. 

بــه گــزارش ایســنا، رســتم قاســمی با حضــور در 
برنامــه صــف اول، دربــاه تمهیــدات وزارت راه 
و شهرســازی بــرای اربعین امســال توضیــح داد: 
در موضــوع اربعین امســال، شــرایط متفاوتی از 
هــر ســال داریــم زیرا تعــداد زائران بیــش از پنج 
میلیون نفر هستند که جمعیت عظیمی است. 
اکنون در کشور ستاد مرکزی اربعین را داریم که 
مســوولیتش بــا وزیر کشــور اســت و هر کــدام از 
وزارتخانه ها مسوولیت هایی دارند. وی با اشاره 
به مســوولیت حمل ونقل جاده ای، بیان کرد: از 
اوایل سال گذشته ستادی را شکل دادیم و مسیر 
عبور جاده ها از پاکستان و پایانه های میرجاوه 
را تا پایانه های غربی کشور اصالح کردیم. برای 
اصــالح و بهبــودی ایــن جاده هــا بیــش از ۱۳۰۰ 
میلیارد تومان در این مدت هزینه شده و در این 
مدت همکاران ما به طور شبانه روزی کار کردند. 
وزیــر راه و شهرســازی دربــاره ظرفیــت نــاوگان 
جاده ای، اظهار کرد: در جاده ها وضعیت خوب 
اســت امــا وضع نــاوگان حمــل و نقل مناســب 
نیست. ما برای عبور پنج میلیون زائر، به ۱۴ هزار 
اتوبوس نیاز داریم، اما آنچه امروز هست ۸۰۰۰ 
اتوبوس در اختیار داریم. برای تامین این مقدار 
اتوبــوس باقی مانــده، با دســتگاه های مختلف 
جلسه گذاشــتیم که هرکدام از دستگاه ها حتی 
اگر شــده ســرویس کارکنانشــان در این مدت را 
محــدود کنند و تعــدادی اتوبــوس در اختیار ما 
قرار دهند، زیرا مسئله کمبود اتوبوس، مسئله ی 

جدی ماست.
قاســمی ادامــه داد: در این مــدت پایانه ها و 
پارکینگ هــا را وســعت دادیم، امکاناتی از جمله 
ســایه بان در ایــن مناطق گذاشــتیم، زیــرا اربعین 
امســال هوا هم گرم اســت و این جمعیــت زیاد، 
تمهیدات الزم می طلبد. ما تا جایی که امکان تهیه 
وسیله عمومی داشته باشیم، در اختیار مردم قرار 
می دهیم، اما به دلیل کم بود وسایل حمل ونقل 
عمومی، توصیه می کنیم کســانی کــه می توانند،  
از وسایل نقلیه شخصی استفاده کنند. وی درباره 
اقدامات انجام شــده در حوزه ریلی بیان کــرد: در 
حــوزه ریلی امســال ۱۰۰ درصد ظرفیــت را افزایش 
داده ایــم و قابلیــت جابه جایی ۳۰۰ هــزار نفر تا 
مرزهــای عراق را داریم. این قطارها در شــهرهای 
مختلف سفر می کنند و اقدامات خوبی انجام شده 
تا بازگشت زائران به شهرهایشان زودتر انجام شود. 
قطار زاهدان - خرمشهر هم سه شنبه افتتاح شد تا 
زائران زاهدان را به خرمشهر هدایت کند. وزیر راه و 
شهرسازی با بیان اینکه امسال در بخش ریلی هیچ 
افزایــش نرخی صورت نگرفته، گفــت: در بخش 
هوایــی قیمــت بلیت رفت و برگشــت به نجف 
شــش میلیون تومان اســت و هیــچ ایرالینی حق 
ندارد در بازه زمانی اربعین از ۱۵ تا ۳۰ شهریورماه، 
بلیتی با نرخ باالتر بفروشد. البته در قیمت بلیت 
اتوبوس ها به دلیل یکسر خالی بودن، امروز کمی 
افزایش قیمت داشــتیم و مشوق هایی برای آنها 
قرار دادیم. قاسمی ادامه داد: از جمله اینکه مقرر 
شد، طی ۱۵ روز بازه زمانی اربعین هیچگونه هزینه 
عــوارض آزادراهــی از خــودرو و اتوبوس هــا گرفته 
نشود. البته واقعیت این است اتوبوس کم داریم، 
تعداد متقاضیان اربعین از ظرفیت ما بیشتر است، 
حتــی تــالش کردیــم ۴۰۰۰ اتوبــوس از کشــورهای 
همسایه اجاره کنیم اما موفق نشدیم، اما قرار است 
با دستور آقای مخبر اتوبوس دستگاه ها در اختیار 
قرار بگیرد که در آن صورت بخشــی از مشکالت 
ما حل می شود. وی درباره تخلف در فروش بلیت 
چارتری اربعین گفت: بعضی بلیت های چارتری 
برای زمان پیش از بازه اربعین بوده اما دراین بازه 
اجازه فروش بلیت چارتر ندارند. تاکنون ۱۵۰ پرواز 
به نجف داشتیم، تخلفات محدودی هم صورت 
گرفتــه که برخورد شــده اســت. امســال آژانس ها 

اجازه فروش ندارند، بلکه خود 
ایرالین ها باید بلیت بفروشند. 
اگر زائران بلیت را گران خریدند، 
خدمــت  میــز  فرودگاه هــا  در 
داریم که می توانند گزارش دهند 
را  مابه التفــاوت  راه  وزارت  و 

پرداخت می کند.
وزیر راه با بیان اینکه تعداد پروازها محدود 
است، گفت:  در حال رایزنی برای افزایش پروازها 
هســتیم، اما فرودگاه های نجف و بغداد اجازه 
تعداد مشــخصی پرواز را به ایران می دهند زیرا 
ظرفیــت مشــخصی دارد. درخواســت مــا ۱۰۰۰ 
پرواز است اما هنوز از عراق مجوز نگرفتیم. سال 
گذشــته ۶۰ هزار زائر هوایی داشــتیم، اما امسال 
برای ۱۰۰ هزار نفر برنامه ریزی کردیم، البته بیش 
از ۵۰۰ هزار نفر ثبت نام و تقاضای ســفر هوایی 
داریــم اما ظرفیت هوایی ما در دو هفته بســیار 
کمتر از این رقم است. قاسمی همچنین در پاسخ 
به اینکه آیا عزل دو مدیر ایران ایر به علت توزیع 
نامناسب بلیت هواپیما صحت دارد، گفت: بله 
دو مدیر ایران ایر به دلیل تخلف عزل شدند که 
به دلیل حفظ آبرو، نامشان ذکر نمی شود. وی با 
تایید این نکته که تحریم ها بر صنعت هوایی 
ایــران تاثیر داشــته، بیان کــرد: اکنون قیمت یک 
فرونــد ایربــاس ۱۰۰ میلیــون دالر اســت، بــا ایــن 
قیمــت نمی صرفد تا در ایران بــا ایرباس نو پرواز 
داشــت و حــرف ایرالین هــا هم صحیح اســت. 
قطعــات هواپیمــا نیز دیگر بــا ارز دولتــی ۴۲۰۰ 
تومانــی وارد نمی شــوند. از طرفــی بــرای مــردم 
هم قیمت ها گران اســت. با وجود این، ما ســال 
گذشته ۷۶ پرنده داشتیم که با ایجاد سازوکار و 
تعمیرات، امسال به ۱۷۰ فروند پرنده با قابلیت 

پرواز رسیدیم. 
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در چند ماه 
گذشــته برای تعمیر هواپیماها در شــرایط بسیار 
خوبــی قرار گرفتیم، گفت: قرار نبــود این را اعالم 
کنم اما از آنجایی که ایران اینترنشنال این موضوع 
را لو داده، می گویم که امروز با دانش متخصصان 
ایرانــی، ۹ فرونــد هواپیمــای روســی در ایــران در 
حال تعمیر اســت. این نشان می دهد از بسیاری 
از تحریم ها عبور کردیم و به تکنولوژی تعمیرات 
دســت یافته ایــم. قاســمی با بیــان اینکه یکــی از 
موضوعات جدی کشور که باید برایش فکر اساسی 
شود، توسعه ناوگان ریلی اســت، گفت: برای ۱۴ 
هــزار کیلومتر خط ریلی موجــود، ۱۰۰۰ لوکوموتیو 
نیاز داریم، همچنین بر اســاس برنامه ما باید ۳۰ 
درصد از بار کشور را به وسیله حمل و نقل ریلی 
جابه جا کنیم اما با دو مشکل سن باالی ناوگان و 
تعداد کم زیرساخت حمل و نقل مواجه هستیم. 
ســرعت قطارهــای باری ما کمتــر از ۱۰ کیلومتر در 
ســاعت اســت و زیرســاخت های کشــور نیز برای 
حمل ونقل ریلی بســیار ناکافی اســت و مــا برای 
تحــول در ایــن بخــش نیاز برنامه مفصــل داریم. 
وی با اشــاره به تکمیل خط آهن شلمچه-بصره 
گفت: مســئله داخلی عراق سبب شده تا شاهد 
توقف پیشــرفت راه آهن شلمچه- بصره باشیم، 
امیدواریم با ایجاد ثبات در عراق این خط پیگیری 
شود. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نشست اخیر 
در عشق آباد و تفاهم نامه ها در مورد استفاده از 
ظرفیت های کریدور ترانزیتی کشــور گفت: ایران 
در مســیر ژئوپلتیک ترانزیت بین المللی اســت و 
همه کشورهای حاضر در این نشست درخواست 
مالقات با ایران را داشتند، چون ما بهترین مسیر 
کریدوری در منطقه ایم و در حال تفاهم با تمامی 
ایــن کشــورها ظــرف ســه ماه هســتیم. بر اســاس 
گزارشات، ۲۰۰ میلیون تن بار در حوزه منطقه است 
و مــا اگــر ۵۰ درصــد از این بار را جذب کنیم، رقم 
بسیار مناسبی برای ترانزیت ما خواهد بود. قاسمی 
با بیان اینکه ما هیچ سالی بیش از ۳.۵ میلیون تن 
ترانزیت نداشته ایم، افزود: سال گذشته ۱۰ میلیون 
تن بار از کشور ترانزیت شد و هم اکنون با روس ها 
قــرار داد انتقــال ۲۰ میلیــون تنــی داریــم و برنامه 
توسعه این قرارداد به ۵۰ میلیون تن وجود دارد، 
اما نیاز داریم تحول جدی در مسیر جاده ای داشته 

باشیم تا بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم. 

وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت از راه انــدازی ســامانه 
یکپارچه برای تســهیالت ارزی 
و ریالــی خبــر داد. بــه گــزارش 
ایرنــا، ســید رضا فاطمــی امین 
هیــات  جلســه  حاشــیه  در 
دولــت در جمــع خبرنــگاران 

اظهــار داشــت: در جلســه ای در مــورد رفــع 
موانع تولید مصوباتی داشتیم و به موجب آن 
بانک مرکزی موظف شــد ســامانه یکپارچه ای 
بــرای تســهیالت ارزی و ریالــی راه اندازی کند تا 
کل فرایند و میزان ســود در آن قید شــود. وزیر 
صنعــت، معدن و تجــارت افــزود: این یکی از 
چالش های ما بود به دلیل اینکه تولیدکنندگان 
معتــرض بودنــد کــه نمی دانند ســودها چطور 
محاســبه می شــود. وی ادامــه داد: در حــوزه 
اعطــای تســهیالت بانکی،یکپارچگــی وجــود 

ندارد،خوشبختانه مصوب شد 
بانــک مرکــزی یکپارچگــی در 
حوزه اعطای تسهیالت ایجاد 
کند. فاطمی امین تصریح کرد: 
دیگــری  مصوبــه  بســته  ایــن 
هــم داشــت کــه مربــوط بــه 
واحدهایی است که سابق بر 
این چک برگشتی داشته و حسابشان مسدود 
می شــد و در نهایــت منتهــی به ســاقط شــدن 
تولید می شد. وی ادامه داد: آیین نامه ای قباًل 
در دولــت بود که شــرکت هایی کــه باالی صد 
نفر باشند شورای تامین استان می تواند برگشت 
چــک را متوقف کند و امروز تصویب شــد این 
ســقف بــه باالی پنجــاه نفــر برســد و در مورد 
دانش بنیان ها و بنگاه هایی که ســتاد تســهیل 
آنها را تایید می کند، مصوب شد بتوانند فعالیت 

خود را ادامه دهند.

رستم قاسمی

رضا فاطمی

برای وام ۴۸۰ میلیون 
تومانی مسکن، چقدر باید 

هزینه کرد؟
هزینــه وام مســکن نســبت بــه مــاه گذشــته کاهــش 
چشــم گیری داشــته اســت و طبق جدیدترین قیمت ها، 
متاهل هــای پایتخت نشــین بــرای دریافت ایــن وام باید 
حــدود ۱۱۰ میلیــون تومــان پرداخــت کننــد، در حالی که 
این رقم در ماه گذشته حدود ۱۲۹ میلیون تومان بود. به 
گزارش ایسنا، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن 
نشــان می دهد که هر برگ اوراق وام مســکن )تســه( در 
فروردین ماه  ۱۱۹ هزار و ۸۰۰، در اردیبهشت ماه ۱۱۴ هزار 
و ۱۰۰  و در خــرداد ماه ســال گذشــته نیز ۱۱۳ هــزار و ۲۰۰ 
تومان قیمت دارند. هر برگ اوراق تسهیالت مسکن بانک 
مسکن در تیر سال گذشته ۱۱۲ هزار و ۹۰۰،  در مرداد سال 
گذشته ۱۱۳ هزار و ۸۰۰  و در شهریور سال گذشته با قیمت 
۱۱۴ هزار و ۸۰۰  تومان داد و ستد می شود. این اوراق در 
ماه مهر سال گذشته ۱۱۵ هزار تومان، در آبان ماه ۱۱۳ هزار 
و ۷۰۰  تومــان و در آذرمــاه ۱۱۴ هــزار و۱۰۰ تومــان قیمت 
داشــتند. اوراق تســهیالت مســکن در دی  و بهمن ســال 
گذشــته نیــز با قیمت هــای ۱۱۴ هــزار و ۴۰۰ و ۱۱۴ هزار و 
۶۰۰ تومان معامله می شــود. این اوراق در فروردین ماه 
ســال جــاری ۱۱۵ هــزار و ۶۰۰ تومــان قیمــت دارد که این 
گزارش بر اساس همین قیمت نوشته شده است. بر این 
اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۲۸۰ میلیون 
تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان 
تســهیالت خرید مســکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله 
می شود؛ لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان وام باید ۴۰۰ 
برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد 
اوراق با تسه ۱۱۵ هزار و ۶۰۰ تومانی، ۴۶ میلیون و ۲۴۰ 
هزار تومان می شود. همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون 
تومــان وام جعاله که بــرای آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۸ 
میلیون و ۴۹۶ هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه 
خرید اوراق به ۶۴ میلیون و ۷۳۶ هزار تومان می رســد. 
زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف 
۴۸۰ میلیون تومان شــامل ۲۰۰ میلیون تومان تســهیالت 
خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله 
دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه تســهیالت 
مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۹۲ میلیون و ۴۸۰ هزار 
تومان می شود که همراه با هزینه ۱۸ میلیون و۴۹۶ هزار 
تومانــی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق تســهیالت 
مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۱۱۰ میلیون و ۹۷۶ 
هزار تومان پرداخت کنند. سقف این تسهیالت برای مراکز 
استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای 
مجردهــا بــه ۱۶۰ و بــرای زوجین به ۳۲۰ میلیــون تومان 
رســیده اســت که با توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و 
متاهل های ساکن این شهرها نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیالت 
مســکن خریداری کنند، مجردها باید ۳۶ میلیون و ۹۹۲ 
هــزار تومان و متاهل ها نیز باید ۷۳ میلیــون و ۹۸۴ هزار 

تومان پرداخت کنند.

فرآیند پرداخت وام مسکن 
روستایی

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: 
به دنبال ارجاع دســتورالعمل پرداخت تسهیالت ساخت 
مسکن روستایی، توزیع استانی و تعیین بانک های عامل 
انجام می شود که ممکن است یکی دو روز زمان ببرد. مجید 
جودی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: از روز دوشنبه ۱۴ 
شهریورماه ضوابط پرداخت تسهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی 
ساخت مسکن روستایی به ۹ بانک مربوطه اعالم شد که 
در مرحله ی بعد باید بانک ها این بخشنامه را به استان ها 
ابــالغ کننــد. وی افــزود: بــا توجــه به این که دســتورالعمل 
ارجاعی به اضافه توزیع استانی به بانک ها اعالم شده است 
بانک های عامل باید به واحدهای استانی خود سهمیه ها را 
اعالم کنند. این فرآیند احتماال یکی دو روز طول می کشد. 
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن خاطرنشان 
کــرد: خوشــبختانه مصوبه اخیر در مقایســه بــا دوره های 
گذشــته ســریع تر به بانک های عامل ابالغ شــده و انتظار 
داریم از هفته آینده پرداخت وام آغاز شود. جودی درباره 
نحوه دریافت وام توسط متقاضیان گفت: اکثر ثبت نام ها 
صورت گرفته و پرونده ها تکمیل شده است. بالفاصله پس 
از ابالغ استان، ما متقاضیان را به بانک ها معرفی می کنیم. 
وی تاکیــد کــرد: مــا از طریق پیامک به متقاضیــان اطالع 
می دهیم که پرونده آنها به کدام بانک ارســال شــده و به 
آنجا بروند. در مواردی نیز به متقاضیان اعالم می کنیم که 
معرفی نامه را از بنیاد مسکن دریافت و به بانک مراجعه 
کنند. معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: 
کسانی که هنوز برای  تشکیل پرونده اقدامی نکرده اند برای 
تشکیل پرونده و درخواست وام به بنیاد مسکن منطقه خود 

مراجعه کنند.

اجرای طرح مقابله با قاچاق 
در سه کاال

معــاون صنایــع عمومــی وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت بــا بیــان اینکــه در حــال حاضر طــرح مقابله با 
قاچــاق در ســطح عرضه برای ســه کاالی لــوازم یدکی، 
لوازم خانگی و دخانیات در حال انجام است و در سایر 
حوزه هــا هــم در آینده شــروع خواهد شــد، از کشــف ۹ 
کامیون لوازم خانگی خبر داد که کاالهای دست دوم را 
رنگ می کرد و به عنوان کاالی نو به مشتری می فروخت. 
محمد مهدی برادران در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
مقابلــه بــا قاچاق با بخش قطعات یدکی شــروع شــد، 
اظهــار کــرد: با توجــه به حجم باالی کاالهــای این بازار 
، کاالی تقلبی، بی کیفیت و بدون ضمانت بسیار زیاد 
بود که اعتراض عمومی مردم نسبت به این کاالها را نیز 
به دنبال داشت. این مقام مسئول با اشاره به اقدامات 
ابتدایی برای صدور شناسه کاال و کد رهگیری در حوزه 
لوازم خانگی، تصریح کرد: با توجه به زمینه فراهم شده، 
طرح مقابله با قاچاق در ســطح عرضه در بخش لوازم 
خانگی و دخانیات هم در حال انجام است و در سایر 

حوزه ها هم در آینده شروع خواهد شد.
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مدیرعامل شرکت برق حرارتی خبر داد

برنامه ریزی برای تامین سوخت زمستانی نیروگاه ها 
گازرسانی به 3۰2 روستا در سومین استان 

پهناور کشور 

تفاهم نامه با شرکت های دانش بنیان برای 
ساخت تجهیزات نفتی وارداتی

قربانــی:  محمــد  بیرجنــد- 
مدیرعامل شــرکت گاز خراسان 
جنوبی گفت: بهره منــدی ٣02 
از  جنوبــی  خراســان  روســتای 
نعمت گاز طبیعی طی فعالیت 
یکساله دولت مردمی سیزدهم، 
نشــان از تاکید دولت در توزیع 

عدالت به خصوص در مناطق محروم دارد. سید 
محمود هاشمی در بازدید از طرح های گازررسانی 
روستایی استان در بیرجند اظهار داشت: موجب 
افتخار است که به میمنت اولین سالگرد فعالیت 
دولت مردمی سیزدهم و به برکت هفته دولت، 
با اتمام پروژه های گازرسانی روستایی 100 درصد 
جمعیت شهری و روستایی استان تحت پوشش 
گاز طبیعــی قرار گرفتنــد. وی با تقدیر از توجه 
دولت سیزدهم به توزیع عدالت به خصوص در 
مناطق محــروم افزود: گاز طبیعی یک نعمت 
الهی اســت و بهره مندی ٣02 روســتای استان از 
نعمت گاز طبیعی طی عملکرد یکساله دولت 

نشــان از تاکیــد و توجه دولت 
بــرای  خدمتگــزار  و  مردمــی 
رفــع محرومیــت از مناطق کم 
مدیرعامــل  دارد.  برخــوردار 
شــرکت گاز خراســان جنوبــی 
بــا اشــاره بــه گازدار بودن کلیه 
شــهرهای اســتان، خاطرنشــان 
کــرد: بــا اتمــام پروژه هــای گازرســانی در هفتــه 
دولــت تمامــی روســتاهای اســتان از نعمــت 
گاز طبیعی بهره مند شــدند و تا ســه ماه آینده 
نیــز تمامــی واحدهــای صنعتی فعــال موجود 
در اســتان هــم تحت پوشــش گاز طبیعــی قرار 
خواهند گرفت. هاشــمی تصریح کــرد: گاز یک 
نعمت الهی است و خداوند منان را شاکریم که 
توانستیم با همکاری و همت کارکنان خستگی 
ناپذیــر، بــا توزیع این موهبت الهی در سرتاســر 
استان، گرمابخش تمامی شهرها و روستاها و دور 
افتاده ترین نقاط مرزی در سومین استان پهناور 

کشور باشیم. 

آیین امضای تفاهم نامه همکاری علمی 
لولــه و مخابــرات  و فنــی شــرکت خطــوط 
بنیــان  دانــش  شــرکت های  بــا  ایــران  نفــت 
برای ســاخت پیگ هوشــمند، نشــت یاب و 
انشــعاب یــاب خطوط لولــه برگزار شــد. به 
گزارش ایرنا از خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران، »ارســالن رحیمی« مدیر عامل شرکت 
خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت ایــران در 
آییــن امضــای تفاهم نامه با اشــاره به اینکه 
پیگرانــی هوشــمند از ملزومــات نگهــداری و 
بهــره بــرداری از خطــوط لولــه نفــت اســت، 
گفــت: در حال حاضر تولید و ســاخت پیگ 

هوشــمند در داخــل کشــور انجام نمی شــود 
و امید می رود با تفاهم نامه منعقد شــده، 
تکنولــوژی ســاخت پیــگ هوشــمند، نشــت 
یاب و انشــعاب یــاب در اختیار متخصصین 
داخلی قرار گیرد. رحیمی افزود: اســتفاده از 
شــرکت هــای دانــش بنیان مــورد تاکید مقام 
معظــم رهبــری اســت و ما نیــز در مجموعه 
خطــوط لولــه و مخابرات نفــت ایران تالش 
کرده ایم با بهره گیری از یک شــرکت دانش 
ســازی  بومــی  متخصــص،  و  متعهــد  بنیــان 
را  نفــت  لولــه  خطــوط  هوشــمند  پیگرانــی 

عملیاتی سازیم. 

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی 
بــرق حرارتی ایران گفت: برنامه ریزی و هماهنگی 
الزم برای تأمین سوخت زمستانی نیروگاه ها انجام 

شده است.
»عبدالرسول پیشاهنگ« در نشست خبری در 
پاسخ به ایرنا افزود: جلسه با وزارت نفت از مدت ها 
پیش برای تأمین سوخت زمستانی نیروگاه ها به طور 
منظم و هفته به هفته برگزار شده و اقدام های الزم 

در جریان است.
وی ادامه داد: پیش بینی نیاز سوخت نیروگاه ها 
هرساله از دی و بهمن آغاز و برای تأمین به وزارت 

نفت ابالغ می شود.
مدیرعامــل بــرق حرارتــی گفــت: بــر اســاس 
برنامه های طراحی شده، نیاز به سوخت بر اساس 
سوخت مایع و سوخت گاز انجام می شود تا تأمین 

شود.
پیشــاهنگ اضافه کرد: امســال در پیــک روزانه 
نزدیک به ۳۰۰ میلیون لیتر معادل سوخت مصرف 

شده است.
وی درخصــوص آســیب دیدگــی نیروگاه هــا در 
تابســتان امســال، گفــت: وظیفــه مــا جلوگیــری از 
آســیب دیدن نیروگاه هــا اســت و همــه تــالش این 
بوده تا نیروگاه ها با کمترین آسیب فعالیت کنند و 
آســیب های وارده هــم در کوتاه ترین زمان برطرف 

شوند.
وی به ثبت چهار رکورد جدید در صنعت برق 
حرارتی کشــور اشــاره کرد و اظهار داشــت: ظرفیت 
نیروگاه هــای حرارتــی از شــهریورماه ســال گذشــته 
تاکنــون چهــار هــزار و ۳۰۶ مــگاوات افزایش یافته 
است که این رقم از طریق احداث ۲۰ واحد جدید 
نیروگاهــی بــه ظرفیت ســه هزار و ۲۷۱ مــگاوات و 
ارتقــای تــوان و رفع محدودیت تولیــد ۲۸۶ واحد 
نیروگاهــی موجــود بــه ظرفیــت یک هــزار و ۳۵ 

مگاوات به دست آمده است.
مدیرعامل بــرق حرارتــی ادامــه داد: پروژه های 
ســنکرون شــده در این بازه زمانی شامل واحدهای 
گازی نیروگاه های هنگام، پاسارگاد قشم، میان رود، 
آریان زنجان )۲ واحد(، ایران ال ان جی )سه واحد(، 
مهتــاب کویــر )دو واحد(، شــهید باکــری و مقیاس 

متوسط زاهدان )۲ واحد( بوده است.
ایــن مقــام مســوول گفت: همچنیــن در این 
مــدت واحد بخــار نیروگاه های جهــرم، هریس، 
ارومیــه، چابهــار، بعثــت پــارس جنوبــی، غــرب 

کارون و عسلویه به بهره برداری رسیده است.
ظرفیــت  کــرد:  خاطرنشــان  پیشــاهنگ 

نیروگاه هــای حرارتــی بــا اجــرای ایــن پروژه ها از 
مرز ۷۲ هزار مگاوات عبور کرده است.

وی ادامــه داد: بر اســاس برنامه ریزی انجام 
شــده، با سنکرون واحدهای جدید نیروگاه های 
بوتیــا،  فــوالد  تربت حیدریــه،  راشــد  دوکوهــه، 
زاهــدان ۳، فردوســی میــزان افزایــش ظرفیــت 
نیروگاه های حرارتی به حدود پنج  هزار و ۳۷۵ 

مگاوات خواهد رسید.
مدیرعامل شــرکت برق حرارتی خاطرنشــان 
کــرد: بدین ترتیب با احتســاب همه اقدام های 
انجــام شــده در بخــش صنعــت بــرق حرارتی و 
انرژی های تجدیدپذیــر، میزان افزایش ظرفیت 
نیروگاه هــای ایــران در یک ســال اخیر به ۶ هزار 
مــگاوات مــورد اشــاره در برنامه هــای وزیر نیرو 
رســید کــه این میــزان افزایش ظرفیــت در تاریخ 

صنعت برق کشورمان بی سابقه بوده است.
پیشــاهنگ گفت: رکورد تعمیرات نیروگاهی 
شــده  شکســته  امســال  تابســتان  پیــک  در 
بــرای نخســتین بار حــدود ۹۴  امســال  اســت، 
هــزار مــگاوات برنامــه تعمیــرات و آماده ســازی 
نیروگاه هــای حرارتــی را پیــش از شــروع پیــک 
مصــرف برق تابســتان بــه پایان رســاندیم تا در 
زمینــه تعمیرات نیروگاهــی نیز رکورد جدیدی را 

به ثبت برسانیم.
وی بیان داشــت: انجام به موقع برنامه های 
تعمیراتــی و آماده ســازی ایــن واحدهــا موجب 
شــد تــا ضریــب آمادگــی نیروگاه هــای حرارتــی 
کشــور از مرز ۹۸ درصد عبــور کند و در روزهای 
اوج مصرف برق کشــور شاهد تولید برق پایدار 
و مطمئن برای مشــترکان سراســر کشــور و عدم 

تکرار تجربه تلخ خاموشــی های چند ســال اخیر 
در فصل تابستان باشیم.

مدیرعامــل برق حرارتــی گفت: همچنین در 
جریــان برنامــه تعمیــرات نیروگاه هــای حرارتی 
حــدود ۱۴۰ هــزار قطعــه مــورد نیــاز نیروگاه هــا 
بــرای تکمیل فرایند تعمیــرات از جمله پره های 
توربین  گازی، روتور توربین بخار، کنترل توربین 
گازی و تجهیــزات ابزار دقیق بومی ســازی شــده 

است.
حرارتــی  نیروگاه هــای  افــزود:  پیشــاهنگ 
کشــورمان از زمان شــروع به کار دولت سیزدهم 
)نیمه مردادماه ۱۴۰۰( تا مردادماه امسال بیش 
از ۳۴۸ میلیــارد کیلووات ســاعت انــرژی تولیــد 
کرده اند که این میزان تولید سالیانه نیروگاه های 
حرارتــی در تاریــخ صنعت برق بی ســابقه بوده 

است.
پیــرو  دیگــر  ســوی  از  ادامــه داد:  وی 
صمــت  و  نیــرو  وزارتخانه هــای  تفاهم نامــه 
به منظــور احــداث نیروگاه های حرارتی توســط 
صنایع، پروژه ساخت واحد گازی جدید نیروگاه 
شــهید باکــری ســمنان نیــز در دســتور کار گرفت 
و متخصصــان داخلــی کشــورمان در گــروه مپنــا 
توانسته اند فرایند نصب و راه اندازی یک واحد 
گازی این مجموعه را در مدت زمان هشــت ماه 
به پایان برسانند.پیشــاهنگ تأکید کرد: به طور 
معمــول بازه زمانی ســاخت چنیــن واحدهایی 
در حــدود ۱۲ تــا ۱۴ ماه اســت که بــا این اقدام 
رکــورد جدیــدی در فرآینــد ســاخت واحدهــای 
نیروگاهــی بــه نام کشــورمان ثبت شــده اســت. 
مدیرعامل برق حرارتی با اشــاره به برنامه های 

صنعــت برق حرارتی برای پیک تابســتان ســال 
آینده، گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته 
از نیمــه شــهریورماه امســال برنامــه تعمیــرات 
نیروگاه های حرارتی آغاز خواهد شــد. به منظور 
افزایــش آمادگــی ایــن واحدها بــرای تولید برق 
پایــدار تابســتان ســال آینــده بیــش از ۱۰۷ هــزار 
مــگاوات برنامه تعمیراتی در قالب ۷۳۵ پروژه 
در دستور کار قرار گرفته تا پیش از شروع پیک 
مصرف برق تابســتان ســال آینده توانیم تمامی 
واحدهای تولید برق حرارتی کشور را با آمادگی 

حداکثری در مدار تولید داشته باشیم.
وی خاطرنشــان کــرد: همچنین بــرای تأمین 
برق پایدار پیک تابستان سال آینده مقرر شده 
اســت تــا ظرفیــت نیروگاه هــای کشــور ۶ هــزار 
مگاوات افزایش یابد که بیش از سه هزار و ۵۰۰ 
مــگاوات از این ظرفیت مربوط به نیروگاه های 
بخــش خصوصــی و دولتــی اســت و بقیــه آن 
توسط نیروگاه های صنایع، تجدیدپذیر و تولید 

پراکنده محقق خواهد شد.
پیشاهنگ درباره برنامه احداث نیروگاه های 
زغال ســوز گفــت: بــرای احــداث ایــن نیروگاه ها 
پنــج هــزار مــگاوات برنامه ریزی شــده، ژنراتور و 
توربیــن در ســایت قــرار دارد، روی بویلر تجربه 
کمتــری داریــم کــه مپنــا با یــک شــرکت خارجی 

طراحی های آن را انجام می دهند.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن نیــروگاه در طبس و 
در کنار معدن احداث خواهد شــد، ادامه داد: 
نخســتین واحــد نیروگاهــی زغال ســنگ ســوز در 

سال ۱۴۰۳ وارد مدار خواهد شد.
برنامــه  دربــاره  حرارتــی  بــرق  مدیرعامــل 
احــداث نیروگاه هــای بــا ســوخت میعانــات نیز 
گفــت: مخازن ســوخت ایــن نیروگاه ها خاص و 
کروی اســت برای بهره بــرداری از این نیروگاه ها 
بایــد مخزن احداث کنیم، همچنین الزم اســت 
مســیر میعانات به واحــد لوله گذاری مخصوص 
داشته باشیم، دوره آزمایشی در عسلویه انجام 
شده و برای گسترش باید هزینه بیشتری صورت 
گیرد.وی درباره رکوردزنی تولید خاطرنشان کرد: 
۱۲ سال پیش ما رکورد تولید چهار هزار مگاواتی 
را داشــتیم کــه امســال این رقــم ۵۰ درصد باالتر 
بــوده اســت. این مقام مســوول دربــاره مصرف 
مازوت در نیروگاه ها، خاطرنشــان کرد: تمایل ما 
این اســت مصرف مازوت نداشــته باشــیم و در 
۱۰ ســال گذشــته در تهران هیچ سوخت مازوتی 

مصرف نشده است.

نفت و انرژی
خبر

محمود هاشمی

مشعل صنایع با گاز 
روشن شد 

مدیرعامل شــرکت گاز استان فارس گفت: عملیات 
گازرســانی به صنایع در راســتای تحقق شــعار ســال به 
صورت ویژه در دســتور کار قرار گرفته اســت. به گزارش 
روابط عمومی شرکت گاز استان فارس، علی اکبر میدان 
شاهی با تشریح گوشه ای از اقداماتی که در این حوزه 
صورت گرفته، اظهار داشت: پروژه های گازرسانی به 47 
محور صنعتی در سطح استان و ٣ ایستگاه CNG و یک 
شهرک صنعتی بهره برداری شد. وی تصریح کرد: عملیات 
گازرسانی به 26 مورد از صنایع در محور صنعتی آباده با 
عنوان بیداعلم تا انتهای ماه جاری به پایان می رسد و 4 
مورد از صنایع در منطقه صنعتی امیرآباد اقلید به شبکه 
گازرســانی متصــل شــده و 17 مــورد از صنایــع در محور 
صنعتی دشت کاوند الرستان از شبکه گازرسانی برخوردار 
شده و دو ایستگاه سی ان جی در شیراز و یک ایستگاه 
در ممسنی به شبکه متصل شدند. این مقام مسئول با 
اشاره به این موضوع که شهرک صنعتی واقع در منطقه 
اقتصادی ویژه شهرستان جهرم به شبکه گازرسانی متصل 
شده اظهار داشت: عملیات اجرای ٣5 کیلومتر خط 8 
اینچ )70 ( از خط انتقال ســیمان الرســتان با موفقیت 
انجام پذیرفته است. مدیرعامل شرکت گاز استان فارس 
در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: در راستای 
اجرای فرامین رهبر معظم انقالب مبنی بر حمایت از 
اشتغال، عملیات گازرسانی به صنایع بزرگ تسریع شده و 
بر پایه آن کارخانه سیمان الرستان و  طرح توسعه کاشی 
حافظ در زرقان به شــبکه گازرســانی متصل شــده اند. 
میدان شاهی در ادامه تصریح کرد: عملیات گازرسانی 
به ٣00 واحد صنعتی و تولیدی در پهنه استان فارس طی 
ماه های اخیر با موفقیت انجام پذیرفته است. به گزارش 
روابط عمومی شرکت گاز استان فارس، علی اکبر میدان 
شــاهی با بیان این که عملیات گازرســانی به صنایع در 
بسیاری از شهرستان های فارس پایان پذیرفته و در هفته 
دولت ســال جــاری کلنگ احداث پروژه های گازرســانی 
در ســایر مناطــق صنعتــی و روســتایی اســتان بــر زمین 
زده شــد، اظهار داشــت: در ســال» تولید، دانش بنیان و 
اشتغال آفرین« رسالت افزایش بهره وری و خدمت رسانی 
مضاعف به جامعه را بر عهده داریم و با حمایت های 
ریاست جمهور و استاندار مردمی فارس از هیچ تالش 
و کوششی فروگذار نیستیم. او با تشریح برخی از پروژه 
هایی که در هفته دولت سال جاری شاهد آغاز عملیات 
اجرایی آنها بودیم، بیان کرد: در شهرستان های کازرون، 
فراشبند و ممسنی و کوهچنار بیش از 17 هزارمتر شبکه 
گذاری انجام خواهد شــد. همچنین در شهرســتان های 
فســا، داراب، نیریــز، بختــگان و سروســتان بیــش از ٣6 
هزار متر شــبکه جهت گازرســانی به صنایع پراکنده به 
روش تأمین کاال، تجهیزات و نصب توأم PC به صورت 
فهرست بهایی انجام می شود. این مقام مسئول ادامه 
داد: کلنــگ آغــاز عملیات اجرایی گازرســانی در ســطح 
شیراز، خرامه، داریون، تفیهان، قالت، دشت ارژن، خان 
زنیــان و زرقــان با اجرای 24400 متر شــبکه بر زمین زده 
شد و عملیات گاز رسانی به سه شهرک صنعتی الرستان 
)بیرم، پشــت سنگر و حســن لری( و 26 واحد صنعتی 
تولیدی در جنوب استان فارس با اجرای نزدیک به ٣٩ 

هزار متر شبکه گاز رسانی انجام می شود.

صرفه جویی
 حدود ۴۲ میلیارد ریالی در 

زاگرس جنوبی
با ساخت ۲۰ عدد از کارت های الکترونیکی سیستم 
کنترل توربوکمپرسورهای ایستگاه تقویت فشار گاز نار، 
۴۱ هــزار و ۸۱۵ میلیــون ریال صرفه جویی اقتصادی در 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، حاصل 
شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی، مدیرعامــل شــرکت 
بهره بــرداری نفــت و گاز زاگــرس جنوبــی، در ایــن بــاره 
گفــت: کارت های سیســتم کنترل توربیــن وظیفه تبادل 
اطالعــات بــه داخل توربیــن را بر عهــده دارند که طی 
یک ســال گذشــته با همکاری بخــش خصوصی موفق 
به ساخت آنها شدیم. سید ابوالحسن محمدی، افزود: 
این توربوکمپرسورها ساخت یکی از کشورهای اروپایی 
است و شرکت سازنده بعد از شدت گرفتن تحریم ها از 
ارائه خدمات پشتیبانی آنها خودداری کرد اما با همکاری 
دو جانبــه کمیته ســاخت شــرکت بهره  بــرداری نفت و 
گاز زاگــرس جنوبــی و بخش خصوصی در زمینه دانش 
فنــی، این کارت ها بومی ســازی شــد. محمــدی، افزود: 
ایــن کارت هــا شــامل کارت AIM)مــاژول ســیگنال های 
ســیگنال های  SIM)مــاژول  کارت  ورودی(،  آنالــوگ 
دیجیتــال ورودی(، کارت SOM)مــاژول ســیگنال های 
دیجیتــال خروجــی(، کارت FIM)مــاژول ســیگنال های 
فرکانســی ورودی(، کارت AOM)مــاژول ســیگنال های 
آنالوگ خروجی(، کارت APU)ماژول موقعیت دهنده 
آنالوگ(، کارت FCM، )ماژول ارتباطی فرکانسی(، کارت 
PPM )ماژول پردازشگر مرکزی( و کابل ECU)کابل ویژه 

ارتباطی( است.
وی، با اشاره به اینکه هزینه ساخت این کارت ها در 
مقایسه با واردات نمونه های خارجی بسیار پایین است، 
اظهار داشــت: با ســاخت این کارت ها عالوه بر سود و 
صرفه اقتصادی به دست آمده تکنولوژی ساخت آنها نیز 
بومی سازی و کشور از واردات آن بی نیاز شد. محمدی، 
بــا تاکید بر اینکــه در صورت عدم تامیــن این کارت ها، 
تولید میدان نار متوقف می شد، گفت: ایستگاه تقویت 
( دارای چهارردیف  فشار گاز نار ) با تولید ۲۰ م م م/روز
ُتربوکمپرسور است که نگهداشت آنها در راستای استمرار 
تولیــد و انتقــال گاز از اهمیــت باالیی برخوردار اســت. 
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، 
در پایان با اشــاره به اینکه این کارت ها با تالش کمیته 
ســاخت داخل این شرکت با مرکزیت اداره کاال ساخته 
شــده اســت؛ از تــالش و پیگیری هــای بی وقفه تمامی 
ادارات و کارشناســان فعــال در ســاخت ایــن کارت هــا 

تقدیر کرد.

قزوین- رویدادامروز: برای اولین بار در کشور نشت یابی خطوط گاز با 
استفاده از پهپاد در استان قزوین انجام می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین در نشست خبری با اعالم این 
مطلب افزود: در راستای تحقق شعار سال و لزوم توجه به حمایت از 
طرح های دانش بنیان، شرکت گاز استان قزوین با همکاری دانشگاه 
صنعتی شریف برای نخستین مرتبه فاز نخست استفاده از پهباد برای 
نشت یابی خطوط گاز در سطح استان به طول ۵۰ کیلومتر با موفقیت 

به مرحله اجرا گذاشته شد.
علی حجتی پوراجرای سامانه هوشمند ردیابی دربچه حوضچه های 
شــیرگاز بــا ۴۳۱ میلیــون تومان اعتبار، عقــد قرارداد جهــت طراحی و 
ساخت فیلترهای یکپارچه المتی سیلیکونی با ۶۴۲ میلیون تومان اعتبار 
و همچنین عقد قرارداد برای ساخت پوشش شفاف عایق حرارتی و 
تست عملکرد آن با ۲۷۶ میلیون تومان اعتباررا از دیگر فعالیت های 

این شرکت در راستای حمایت از طرح های دانش بنیان اعالم کرد.
مدیرعامل شــرکت گاز قزوین با اشاره به بهره مندی ۱۳۲ روستای 
این استان از محل مصوبات سفر ریاست جمهور به نعمت گاز درطی 
دوسال آینده با۷۳۲ میلیارد اعتبار اظهار داشت: مردم ما نیازمند امید و 
ارایه خدمات از سوی دستگاه های اجرایی هستند و شرکت گاز استان 
نیز با این هدف و در راستای عزم جدی دولت در خدمت رسانی هرچه 
بهتر به مردم، تالش دارد تا با شفاف ســازی، خدمات خود را هر چه 

سریع تر و با کیفیت باال ارایه دهد.
 وی اضافــه کــرد: در همیــن راســتا و از زمــان روی کار آمدن دولت 

سیزدهم تاکنون عملیات گازرسانی به ۲۹ روستا با ۴۶ میلیارد تومان 
اعتبار به همراه ۳۸۵ واحد تولیدی و صنعتی با ۵۱ میلیارد تومان اعتبار 
و همچنین گازرسانی به ۲ شهرک صنعتی معلم کالیه در رودبار الموت 

و طارم سفلی با سه میلیارد تومان انجام شده است.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان قزوین خاطرنشــان کــرد: در رابطه 
به مصوبات ســفر رییس جمهور و گازرســانی به ۱۳۲ روستای استان، 
عملیات اجرایی برخی از روستاها آغاز، برخی نیز در فرایند انتخاب 
پیمانکار بوده و برای برخی دیگر از روستاها نیز در حال برآوردهای 

اولیه قیمت و تهیه طرح هستیم.
حجتی پور باتاکید به این که امکان سنجی  ۳۸ روستا توسط واحد 
خدمات فنی و مهندسی شرکت گازبه لحاظ مسیر یابی و داشتن معبر  
صورت می پذیرد، ادامه داد: برای اجرای عملیات گازرسانی نیازمند ارایه 

طرح هادی از ســوی بنیاد مســکن هســتیم تا با مشخص شدن حوزه 
اســتحفاظی و تعیین معابر، برای اجرای خطوط و انشعابات اقدام 

کنیم.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سه هزار و ۴۰۰ خانوار نیازمند 
از خدمات رایگان گاز از ســوی این شــرکت در سراســر استان بهره مند 
هستند، گفت: پنج میلیارد تومان اعتبار برای یک هزار خانوار مددجوی 
تحت پوشش نهادهای حمایتی استان جهت انجام عملیات گازکشی از 

محل سفر رییس جمهوری اختصاص یافته است.
حجتی پور بابیان این که  مدیریت انرژی یکی از مباحث مهمی 
است که از سوی رسانه ها بایستی نسبت به اطالع رسانی آن اهتمام 
ویــژه ای صــورت بگیــرد، گفــت : در همیــن راســتا و بــرای اصــالح و 
بهینه سازی موتورخانه های مرکزی در واحدهای مسکونی، تجاری و 
اداری به صورت رایگان از سال ۹۹ در دستور کار این شرکت قرار گرفت.
وی تاکید کرد: برای اصالح و بهینه ســازی موتورخانه های مرکزی 
از ۱۰۰ میلیون تومان برای واحدهای مسکونی و تجاری تا یک میلیارد 
تومان برای واحدهای اداری به صورت رایگان در نظر گرفته شــده و 
تاکنون بهینه سازی ۶۷ موتورخانه برای ۵۰۰ واحد مسکونی صورت 
گرفته که منجر به ۱۵ درصد کاهش انرژی در آنها شده که راندمان این 

طرح بایستی به ۲۵ درصد نیز ارتقا پیدا کند.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان قزوین در خاتمه یادآور شد: استان 
قزوین دارای ۸۲۳ روستای دارای سکنه است که از این تعداد، ۵۸۸ 

روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

همزمان با هفته دولت مشعل گاز چهار روستای 
بخش کلیجانرستاق ساری با حضور معاون سیاسی 

و امنیتی استاندار مازندران روشن شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت گاز اســتان 
مازنــدران، بــرای گازرســانی بــه این روســتاها  که با 
حضور فرماندار و نماینده مردم ســاری در مجلس 
شورای سالمی در محل مسجد روستای علمدارده 

برگزار شد ۱۰میلیارد تومان هزینه شده است.
شــرکت گاز مازندران در هفته دولت امســال با 
شــعار گازرســانی زیر ســاختی مهم بــرای حفاظت 
محیــط زیســت، طــرح گازرســانی را در ۵۲ روســتا 
عملیاتی کرد و جشــن روشــن شدن مشــعل گاز ۴ 

روستای ساری شامگاه شنبه برگزار شد.
طبــق آمــار شــرکت گاز مازنــدران از دو هزار 
گازرســانی در  و ۹۸۸ روســتای دارای قابلیــت 
اســتان، اکنــون دو هزار و ۵۰۲ روســتا از نعمت 

گاز بهــره مند هســتند، طبق برنامه اعالم شــده 
و بــا تــالش دولت ســیزدهم گازرســانی به ۱۷۷ 
روســتا در دســت اقدام است تا جشن پایان کار 

گازرسانی به استان سال آینده برگزار شود.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار 

دولــت  در  گفــت:  مراســم  ایــن  در  مازنــدران 
ســیزدهم  بــا رعایت انصاف، اخــالق عدالت و  
رفــع ســو تفاهــم در صدد خدمت رســانی همه 

جانبه به مناطق محروم جامعه است.
کــه  نکتــه  ایــن  بیــان  بــا  ســلکی  اهلل  روح 

جمعیت روســتاهای مازنــدران باید با معکوس 
شــدن مهاجرت ها به رشد قابل توجهی برسد، 
بیان داشــت: همســو با این رویکرد دولت باید 
شــرایط اشــتغال جوانان را بیش از پیش فراهم 

کنیم.
به گفته وی گازرســانی به روســتاها، موجب 
آرامش خاطر و رفاه ســاکنان روســتاها شده و از 

مهاجرت و حاشیه نشینی می کاهد.
روســتاهای  در  فعالیــت  داد:  ادامــه  وی 
مازنــدران بایــد عالوه بر کشــاورزی به خصوص 
کشت گلخانه ای به مقوله بوم گردی و صنایع 
تبدیلی محصوالت کشاورزی هم گسترش یابد.

معــاون سیاســی و امنیتــی اســتاندار مازنــدران 
تصریــح کــرد: اراده بــرای اشــتغال در روســتاهای 
مازندران به خصوص از سوی شخص استاندار وجود 

دارد تا ریشه بیکاری خشک شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین خبر داد

استفاده از پهباد برای نشت یابی خطوط گاز

 با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان؛

مشعل گاز ۴ روستای شهرستان ساری روشن شد

خبر

خبر

کمک شرکت گاز خراسان رضوی 
برای لوله کشی منازل مددجویان کمیته 

امداد و بهزیستی

پیشنهاد سه هزار و3۰۰ هکتار زمین برای 
احداث پتروپاالیشگاه ها

مشــهد مقدس- سحررحمتی: 
مدیرعامل شــرکت گاز خراسان 
کمــک 150 میلیــارد  از  رضــوی 
ریالی این شرکت برای لوله کشی 
داخلــی منــازل 2500 مدجــوی 
کمیتــه امــداد و بهزیســتی در 
راستای مسئولیت های اجتماعی 

خبر داد. حسن افتخاری با اعالم این خبر اظهار 
کرد: پیرو تصمیمات سفر استانی ریاست محترم 
جمهوری و ابالغ مصوبه هیأت مدیره شرکت مّلی 
گاز ایران، تفاهم نامه ای با عنوان پرداخت هزینه 
لوله کشــی رایگان گاز داخلی منازل مددجویان 
بیــن شــرکت گاز و نهادهــای متولــی حمایــت از 
مددجویان در اســتان شــامل کمیته امداد امام 
خمینی )ره( و ســازمان بهزیســتی منعقد شــده 
است. وی افزود: مطابق این تفاهم نامه شرکت 
گاز خراســان رضــوی هزینــه لوله کشــی داخلــی 
منازل 2500 مددجوی کمیته امداد و بهزیســتی 
اســتان را که فاقد اشــتراک قبلی گاز هســتند تا 

ســقف 60 میلیون ریال به ازای 
هر مشــترک پرداخــت خواهد 
کرد. به گفته افتخاری، مجموع 
اعتبار در نظر گرفته شده برای 
ایــن طــرح 150 میلیــارد ریــال 
است که از محل منابع داخلی 
شرکت ملی گاز با هدف تحقق 
مســئولیت هــای اجتماعــی هزینــه مــی شــود. 
مدیرعامل شــرکت گاز خراســان رضــوی با بیان 
این مطلب که مددجویان واجد شرایط توسط 
کمیته امداد و ســازمان بهزیستی به شرکت گاز 
اســتان معرفــی خواهند شــد، گفــت: پرداخت 
هزینــه اجــرای این طرح پس از صحت ســنجی 
عدم ســابقه اشــتراک قبلی، اخــذ تأییدیه های 
قانونی و اجرای لوله کشــی و دریافت اشــتراک  
توسط شــرکت گاز پرداخت خواهد شد. یادآور 
می شود؛ مددجویان تحت حمایت کمیته امداد 
و بهزیستی استان برای یکبار از پرداخت هزینه 

انشعاب گاز نیز معاف هستند.

مدیرعامل ســازمان منطقه 
پتروشــیمی  اقتصــادی  ویــژه 
گفــت: ســه هــزار و ۳۰۰ هکتــار 
 ۲ فــاز  احــداث  بــرای  زمیــن 
در  پتروشــیمی  ویــژه  منطقــه 
خوزســتان با محوریت ساخت 
پتروپاالیشگاه ها پیشنهاد شده 

اســت. به گــزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی 
منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی، پیام برزگر با 
اشــاره به ضرورت احــداث فاز دوم منطقه ویژه 
اقتصــادی بیــان کــرد: منطقــه جدیــد می توانــد 
دربرگیرنده تاکیدات اخیر رهبر معظم انقالب با 
محوریت توجه به ساخت پتروپاالیش ها باشد. 
وی در حاشــیه آییــن بهره بــرداری از پروژه هــای 
پایین دســت پتروشــیمی که در راســتای اقتصاد 
مقاومتــی و دانش بنیان در این منطقــه احداث 
شده اند، گفت: به عنوان یک مطالبه ملی، استانی 
و منطقه ای از معاون اول رئیس جمهور،  پیگیری 
جدی برای تســریع در صدور مجوزهای مربوط 
بــه فــاز دوم منطقه ویــژه اقتصادی پتروشــیمی 
درخواست شده است. وی ادامه داد: این  پروژه 
از جمله طرح های بســیار استراتژیک در اقتصاد 
کشور محســوب می شــود که باید در چارچوب 
مطالعــات کارشناســی و علمی، توســط مراجع 
مربوطــه مــورد بررســی قــرار گیــرد. برزگر افــزود: 
در صــورت احداث منطقه جدیــد، هر هکتار از 
آن برای ۲۰ نفر، فرصت شــغلی مســتقیم ایجاد 
می کند که در مجموع بــرای حدود ۶۵ هزار نفر 

فرصت شغلی پایدار فراهم می 
شــود. وی ادامــه داد:عــالوه بر 
این، با ایجاد صنایع باالدستی، 
میــان دســتی و پاییــن دســتی 
ایــن  منطقه، بــرای ۳۰۰ تــا ۴۰۰ 
هزار نفر دیگــر )در زمان انجام 
پروژه هــای مختلــف( و حــدود 
۲ برابــر ایــن تعــداد نیز به صورت غیرمســتقیم 
ایجــاد می شــود. مدیرعامــل  شــغلی  فرصــت 
ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادی پتروشــیمی به 
فرمایشات اخیر رهبر معظم انقالب در رابطه با 
کاربردی بودن پتروپاالیش ها اشاره کرد و گفت: 
فــاز جدید منطقــه ویــژه اقتصادی پتروشــیمی، 
ظرفیــت عملــی کــردن فرمایــش رهبــر معظــم 
انقــالب را دارد بــه طــوری کــه برای احــداث ۱ یا 
۲ مجموعــه پتروپاالیــش در حــال برنامــه ریزی 
هســتیم. برزگــر ادامه داد: همچنین به تناســب 
باید تالش کرد تا ساخت چرخه پایین دست و 
حتی صنایع تکمیلی و تبدیلی این پتروپاالیش ها 
در فاز جدید مورد توجه قرار گیرد. منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشیمی در محدوده ای به وسعت 
حــدود دو هــزار و ۸۵۰ هکتــار در جنوب غربی 
ایران و در ساحل خلیج فارس، واقع در بندرامام 
خمینی )ره( شهرستان بندر ماهشهر، قرار گرفته 
شده است. ٣0 درصد تولیدات پتروشیمی کشور 
در منطقــه ویژه اقتصادی پتروشــیمی ماهشــهر 
انجــام می شــود که در توســعه اقتصادی کشــور 

نقش تاثیرگذاری دارد. 

حسن افتخاری

پیام برزگر
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قزویــن - رویــداد امــروز: رئیس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان قزوین گفت: حــدود 700 پروژه 
نیمه تمــام در اســتان قزویــن وجــود دارد کــه بــرای 
تکمیل این تعداد پروژه به 1800 میلیارد تومان منابع 

اعتباری نیاز است.
ابوالفضــل یــاری بر لزوم بهره منــدی از ظرفیت 
بخش خصوصی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام 
اســتان تأکیــد کرد و افزود: بیشــترین پروژه هــای در 
دســت اجــرای اســتان مربــوط بــه حوزه هــای راه، 
حمل ونقل، بهداشت و درمان، عمران شهری و آب 
است که پیش بینی می شود در صورت تأمین اعتبار 

تکمیل این پروژه ها 5 سال به طول انجامد.
او توضیح داد: در این رابطه  تکمیل پروژه های 
بــاالی 60 درصد پیشــرفت فیزیکی بــا بهره گیری از 
همــکاری و ظرفیــت بخش خصوصــی در اولویت 
قرار می گیرند. او به  موضوع تعیین تکلیف  رشــد 
اقتصــادی اســتان اشــاره کرد و یــادآور شــد: یکی از 
برنامه هــای در دســتور کار ســازمان و از تکالیــف 
محول شده به استانداران میانگین رشد 8 درصدی 

اقتصادی در استان ها است.
یــاری ادامــه داد: برای ایــن امر  61 هزار میلیارد 
تومان برای اســتان قزوین پیش بینی شــده و انتظار 
داریم با این رقم رشد اقتصادی  باالی 8 درصد در 

استان محقق شود.

او بیــان داشــت: از ابتدای ســال جــاری 40 هزار 
میلیــارد تومــان در اســتان قزویــن ســرمایه گذاری 
انجام شــده کــه بــر اســاس آن ٣/5 درصــد رشــد 

اقتصادی محقق شده است.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی اســتان 
قزوین با بیان اینکه اجرای پروژه های بزرگ مقیاس 
تأثیر زیادی در توسعه اقتصادی استان دارد گفت: 
به منظور توسعه اقتصادی عملیات اجرای چندین 
پــروژه بزرگ مقیــاس و آینده محور  بر اســاس ســند 
آمایش استان شامل اجرای هاب لجستیک، منطقه 
ویژه اقتصادی تاکســتان، احداث نخستین شهرک 
انرژی خورشیدی کشور، منطقه آزاد ویژه کشاورزی 
به عنــوان منطقــه دانش بنیــان، صــادرات محــور و 
ارگانیــک، محصــوالت آبزی پروری شــاهرود و ... در 

دستور کار قرارگرفته است.
یــاری به افزایــش 26 درصدی اعتبارات اســتان 
اشــاره کــرد و افــزود: در ســال جــاری مبلــغ ٣500 
میلیارد تومان اعتبارات استانی،  تملک دارایی ها  و 
پروژه های عمرانی و اعتبارات هزینه ای برای استان 
قزوین تعیین شــده اســت. او یادآور شد: همچنین 
از مجمــوع 10 هــزار و 700 میلیــارد تومــان اعتبارات 
مصوبات ســفر ریاســت جمهوری به استان تاکنون 
1100 میلیــارد تومــان اختصاص یافته اســت که برای 
تکمیل پروژه های بخش بهداشت و درمان، راه ها، 
آب شرب و ... هزینه می شود. او خواستار  پیگیری 
موضوع اصالح شاخص های موجود استان در حوزه 
اعتبارات عمرانی  شد و بیان داشت: شاخص های 
موجود استان قزوین تحت تأثیر یک درصد مناطق 

محروم است و تا زمانی که شاخص های محرومیت 
در مناطــق محــروم اصــالح نشــود عقب افتادگــی 
اعتبــاری بخش اعتبارات عمرانی اســتان قزوین نیز 

جبران نخواهد شد.
او توضیــح داد: بــر ایــن اســاس هر اعتبــاری که 
در اســتان ها توزیــع می گــردد فقط یــک درصد آن 
بــه اســتان قزویــن تخصیــص می یابــد درحالی کــه 
بــر اســاس شــاخص های اســتانی، نــرخ جمعیت و 
مســاحت 1/7 تا 2/2 درصد امکان رشــد اقتصادی 
برای استان وجود دارد. او ادامه داد: در حال حاضر 
ازنظر شاخص های اقتصادی در بخش های کمبود 
تخت های بیمارستانی و راه های روستایی آسفالته 

از میانگین کشوری در سطح پایین تری قرار داریم.
 رئیــس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
قزوین با بیان اینکه استان قزوین به عنوان پایلوت 
حکمرانی منطقه ای دولتی انتخاب شده است گفت 
در حوزه منابع انسانی طراحی یک مدل حکمرانی 
منطقه ای توسط استاندار قزوین مطرح شده است 
کــه بــر اســاس آن برخــی از اختیــارات مدیریتــی به 

استانداران تفویض می شود.
یــاری افــزود: بــر این اســاس برای نخســتین بار 
در کشور  استان قزوین به عنوان پایلوت حکمرانی 
منطقه ای دولتی جهت پیاده سازی طرح سند تحول 

دولت و مردم انتخاب شده است.

وضعیت استقرار نیروی 
انسانی در شهرداری کرمان 

ساماندهی می شود
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار 
کرمان گفت: وضعیت استقرار نیروی انسانی در شهرداری 
کرمان به زودی ســاماندهی خواهد شــد. به گزارش ِکرنا، 
وحیــد خطیبــی، در جلســه هم اندیشــی در خصــوص 
دستورالعمل جدید نقل وانتقال نیروی انسانی شهرداری 
که با حضور معاونان برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
مناطــق، رؤســای ســازمان ها و مدیــران حــوزۀ معاونــت 
برنامه ریــزی برگزار شــد، ضمن اشــاره بــه وجود ایــراد در 
چرخــۀ جابه جایی نیروی انســانی در شــهرداری کرمان، 
افزود: پس از رصد چندماهۀ چرخۀ جابه جایی، به این 
نتیجه رسیدیم که این چرخه منجر به بهبود بهره وری در 

شهرداری کرمان نخواهد شد.
او، حوزۀ ســرمایۀ انسانی شــهرداری کرمان را نیازمند 
تحولــی جــدی دانســت و خاطرنشــان کرد: عــدم توجه 
بــه تخصص نیروی انســانی، یکــی از چالش هــای اصلی 
در جابه جایی  نیروهاســت و متأســفانه تا امروز به رشتۀ 
تحصیلی و تخصص نیروها توجه چندانی نشده است. 
معــاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انســانی شــهردار 
کرمــان تصریح کــرد: مقاومــت در جابه جایــی نیروهای 
مازاد و همچنین روابط، از دیگر چالش های جابه جایی 
نیروی انسانی در شهرداری کرمان است. خطیبی بیان کرد: 
آیین نامۀ جدید نقل وانتقال نیروی انسانی شهرداری کرمان 
به گونه ای تدوین شده که فقط حوزۀ معاونت برنامه ریزی 
در آن دخیل نیســت و نظر مدیریت بازرسی و مدیریت 
حراست شهرداری نیز به عنوان نمایندگان شهردار، لحاظ 
خواهــد شــد. او ادامــه داد: طبق این آیین نامــه در روند 
جابه جایی نیرو، نظر مبدأ و مقصد گرفته می شود و در 
جلسه ای با حضور کمیتۀ شش نفره، نظرات مبدأ و مقصد 
بررسی خواهد شد، اما از این تاریخ، نظر مبدأ مالک عمل 
نخواهد بود و ابالغ کمیتۀ نقل وانتقاالت، الزم االجراست.

تولیدکنندگان سیستان 
و بلوچستان در حوزه 

تبلیغات عملکرد ضعیفی 
دارند

فرمانــدار زاهــدان گفــت: سیســتان و بلوچســتان از 
ظرفیت هــای باالیــی برخــوردار اســت و خوشــبختانه 
در اســتان کاالهــای باکیفیــت زیادی تولید می شــود ولی 
متأسفانه در امر تبلیغات و معرفی این کاالها  از طرف 

تولیدکنندگان بسیار ضعیف عمل شده است.
 به گزارش رویداد ایران، ابوذر مهدی نخعی فرماندار 
زاهدان در نشســت خبری با اصحاب رســانه گفت: در 
دولت ســیزدهم نگاه و رویکرد توســعه به استان بسیار 
تغییر کرده و این امر منجر به این شده که  در یک سال 
گذشته شاهد اتفاقات خوبی  برای نظام کشور و به ویژه 
سیســتان و بلوچستان باشــیم. او ادامه داد: رفع موانع 
تولید موضوع مهم دیگری است که قانون و قانون گذار 
باید حمایت خوبی از بنگاه های کاری داشته باشند و بر 
اساس این موضوع هیچ بانکی حق تعطیلی کارخانه ای 
را نــدارد و کارگــروه تســهیل و رفــع موانع تولید امســال 
باقدرت بیشتری در حال پیشروی است. فرماندار گفت: 
از کارخانه هــای در حال تعطیلی و محصوالت تولیدی 
حمایت خواهد شــد بطوریکه بر اســاس تأکید استاندار 
تمامــی دســتگاه های اجرایــی و بخــش خصوصی باید 
مایحتاج خود را از تولیدات داخل استان تهیه و تأمین 
کنند. این مقام مسئول افزود: در زمینه رفع موانع تولید 
مشــکل ۱۱ واحد تولیدی در زاهدان با اخذ تصمیماتی 
برطرف و به چرخه تولید بازگشــتند. او اظهار داشــت: 
۷۰ درصد نیاز استان در زمینه مرغ به صورت وارداتی از 
سایر استان های کشور فراهم می شد و این موضوع یک 
نقطه ضعــف بود زیرا بیش از ۲۰ ســال مجــوز مرغداری 
برای این استان صادر نمی شد و هم اینک قریب به ۳۰ 
واحد مرغداری در زاهدان در دســت اقدام است که در 
این صورت می توانیم به استان های همجوار مرغ صادر 
کنیم. نخعی اذعان داشت: امسال در هفته دولت ۷۱ 
پــروژه مختلف با ۲۸۹ میلیارد تومان اعتبــار در زاهدان 
افتتــاح شــد کــه ایــن پروژه هــا از محل اعتبــارات تملک 
دارایی استان مورد بهره برداری قرارگرفته است. او افزود: 
نصرت آباد یکی از بهترین پهنه های معدنی کشور است 
که باعث ایجاد اشتغال بسیار باالیی در منطقه می شود  
و باید در این زمینه از سرمایه بخش خصوصی بهره برد 
در این زمینه استان سیستان و بلوچستان آماده حمایت 
از ســرمایه گذاران در ایــن زمینــه اســت تا شــاهد رشــد و 
تقویت معادن در منطقه باشیم فرماندار زاهدان ادامه 
داد: یکی از اولویت های منطقه نصرت آباد  توسعه زمین 
و گازرســانی اســت  و در صــورت ایجاد ناحیه صنعتی، 
نصرت آبــاد آمــاده شهرســتان شــدن می شــود. او اظهــار 
داشت: دومین سفر هیئت دولت در سال گذشته به این 
اســتان باعث شد رویکرد توسعه سیستان و بلوچستان 
تغییــر کنــد و اتفاقــات خوبــی در حــال انجــام اســت و 
هم اینــک تزریق اعتبــار خوبی در حــوزه بزرگراه ها صورت 
گرفته و تا پایان سال در حوزه استحفاظی زاهدان اقدامات 
خوبــی انجــام خواهد شــد. فرماندار زاهدان خاطرنشــان 
کرد: استان موفق به  جذب سرمایه گذار در حوزه معدن 
بــوده بطوریکــه امروز به لحاظ زیرســاختی امکان جذب 
سرمایه گذار جدید در این منطقه وجود ندارد و امیدواریم 
در حوزه معدن به ۲۵ هزار اشتغال ثابت برسیم که باید 
برق بخش نصرت آباد تأمین و تقویت شود و مجوز پست 
۶۳ کیلوولت در سفر ریاست جمهوری اخذشده و به زودی 
راه اندازی خواهد شد. نخعی گفت: اولین ستون و الفبای 
توسعه؛ راه خوب و مناسب است که خوشبختانه به صورت 
نهضت جهشی در حال انجام است. او افزود: بیشترین نرخ 
رشد جمعیت شهری کشــور به زاهدان اختصاص دارد که 
همین مسئله درگذشــته موجب رشد زمین خواری شده 
بود اما اکنون با اقدامات گســترده انجام شده نرخ رشد 

زمین خواری در زاهدان به شدت کاهش یافته است. 

خبرکوتاه
ruydadiran.comرویداد ایران

 

وجود 7۰۰ پروژه نیمه تمام در استان قزوین  ۶۵3 نفر از مددجویان بهزیستی در البرز 
صاحب شغل شدند

گلستان میزبان معاون وزیر و رئیس سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور

اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به 
محرومیت زدایی روستاهای گلستان

هرگونه افزایش خودسرانه نرخ کرایه 
سرویس مدارس غیرقانونی است

 مدیــرکل بهزیســتی اســتان 
از  نفــر   ۶۵۳ گفــت:  البــرز 
مددجویان و توانخواهان تحت 
پوشــش بهزیســتی اســتان البرز 
از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون 
توســط ایــن نهــاد حمایتــی از 
طریق الگوهای مختلف اشتغال 

مشغول به کار شده اند.
وجیهــه محمــدی فــالح افــزود: بــر اســاس 
گزارش هــا از محــل اعتبارات بنــد الف تبصره ۱۸ 
قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ از ۲۱۷ طــرح خــود 
اشتغالی، مشاغل خانگی و کارفرمایی تائید شده 
بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام )ره(، تعداد 
۶۷ طــرح به مبلغ هفت میلیــارد و ۸۵۰ میلیون 
تومان برای پرداخت از طریق صندوق کارآفرینی 
امید تائید شد که از این تعداد، ۳۶ نفر به مبلغ 
چهــار میلیــارد و ۱۸۳ میلیــون تومــان از منابــع 

اعتباری تبصره ۱۸ پرداخت شده است.
 او ادامــه داد: همچنیــن از محــل اعتبــارات 
بنــدب تبصــره ۱۶ قانــون بودجه ســال ۱۴۰۱ نیز 
از مبلغ ۳۵۳ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون تومان ابالغ 
اعتبــارات تعــداد ۵۴۲ طــرح خوداشــتغالی – 
مشاغل خانگی معرفی شده به بانک های عامل 
جهت دریافت تسهیالت به مبلغ ۵۳ میلیارد و 
۱۰۰ میلیون تومان معرفی گردیده است که تعداد 
۹۵ نفــر به مبلغ ۹ میلیــارد و ۲۶۰ میلیون تومان 

وام خود را جهت اشتغال به کار 
دریافت کردند.

یــادآور  فــالح  محمــدی   
شــد:  همچنین تعــداد ۷۹ نفر 
متقاضــی پنــل خورشــیدی بــه 
شــرکت توزیــع برق اســتان البرز 
معرفــی شــد کــه از ایــن تعداد 
۵۶ نفر از شهرستان فردیس، ۲۰ نفر از شهرستان 
اشتهارد و ۳ نفر از شهرستان چهارباغ  می باشند 
تا با توجه به شیوه نامه مرتبط فرایند عملیاتی 
نصب سامانه خورشــیدی اقدامات الزم صورت 
پذیرد. مدیرکل بهزیستی استان البرز بیان داشت: 
جدی تریــن چالش های در خصوص تســهیالت 
اشــتغال زایی بــه مددجویان تضامین و شــرایط 
ســختگیرانه برخــی بانک هــای عامل اســت که 
امیدواریم روسای محترم بانک های عامل در این 

خصوص همکاری الزم را داشته باشند.
 محمــدی فالح اظهــار داشــت: مددجویان 
تحت پوشــش بهزیستی شــامل معلوالن، زنان 
سرپرســت خانوار، فرزندان ترخیصی، معتادین 
بهبودیافته که متقاضی شغل می باشند می توانند 
عــدد یــک را به شــماره  ۰۹۹۲۸۵۲۸۰۰۹ ارســال 
کنند تا همکاران بهزیستی در اسرع وقت با ایشان 
تماس گرفته و پس از دریافت شــرایط و رزومه،  
بــه کارخانجــات و کارگاه های مرتبط با شــرایط 

ایشان معرفی می شوند.

حمزه کرایلو مدیرکل آموزش 
فنی و حرفه ای اســتان گلستان 
از ســفر غالمحســین حســینی 
نیا معــاون وزیــر تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی و رئیس ســازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور به 

استان گلستان خبر داد.
کرایلــو گفــت: بــا توجــه بــه ظرفیت هــای 
آموزش های مهارتی استان در سال جاری خدمات 
بســیار ارزشــمندی در 1٩ گروه هدف به مردم و 
خصوصا نســل جوان ارائه شــده به همین خاطر 
ســفر ریاســت ســازمان آمــوزش فنــی و حرفه ای 
کشــور بــه اســتان می توانــد منجــر بــه جهش و 
ســرعت گرفتــن آموزش های مهارتی و تخصیص 
اعتبار جهت تکمیل و احداث پروژه های اداره کل 

آموزش فنی و حرفه ای گلستان شود
او در خصــوص برنامه هــای پیش بینی شــده 
این ســفر افــزود: غبارروبــی گلزار شــهدا، بازدید 
از مرکــز آمــوزش فنی و حرفه ای هتلــداری و بوم 
گردی گرگان، حضور در مجمع نمایندگان استان 

شــورای  مجلــس  در  گلســتان 
اسالمی، افتتاح اولین آموزشگاه 
فنــی و حرفــه ای آزاد نــوع الف 
در حوزه کشــاورزی، شــرکت در 
جلسه شــورای مهارت استان از 
مهم ترین برنامه های این ســفر 

است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان 
در خصوص دیگر برنامه های ســفر حســینی نیا 
تصریــح کــرد: دیدار بــا کارکنــان اداره کل آموزش 
فنــی و حرفــه ای اســتان گلســتان، نشســت بــا 
فعاالن بخش خصوصی، افتتاح مرکز کارآموزی 
بین کارگاهی کارخانه ماهوت شهرستان علی آباد 
کتول، حضور در خبرگــزاری ایرنا و اجرای رویداد 
استارتاپی با موضوع اطلس مهارتی استان از دیگر 
برنامه های رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
به اســتان گلســتان اســت. غالمحسین حسینی 
نیــا معاون وزیر و رئیس ســازمان آمــوزش فنی و 
حرفه ای کشــور روزهای جمعه و شــنبه 18 و 1٩ 

شهریور 1401 به استان گلستان سفر خواهد کرد.

مســکن  بنیــاد  مدیــرکل 
راســتای  در  گفــت:  گلســتان 
توســعه  و  محرومیت زدایــی 
مبلــغ ۱۰۰  روســتاها  عمــران  و 
اعتبــارات  از  تومــان  میلیــارد 
بــه  کشــور  محرومیت زدایــی 

گلستان تخصیص می یابد.
 به گزارش مهر، ســید محمد حســینی اظهار 
کــرد: بــا حمایــت دولــت و پیگیــری نمایندگان 
مجلــس شــورای اســالمی، مبلغ ســه هــزار و ۱۰۰ 
میلیارد تومان با تخصیــص ۱۰۰ درصد برای تهیه 
و اجــرای طرح هــای هــادی روســتایی در اختیــار 
بنیاد مسکن کشور قرار گرفت که سهم هر استان 

به طور مساوی ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

مســکن  بنیــاد  مدیــرکل   
گلســتان گفت: از این مبلغ ۱۰۰ 
میلیــارد تومان برای روســتاهای 
کــه  تخصیص یافتــه  گلســتان 
در راســتای محرومیت زدایــی، 
توسعه و عمران روستاها هزینه 

خواهد شد.
 او اظهار امیدواری کرد این اعتبار تا یک ماه 

آینده ابالغ و تخصیص یابد. 
حسینی این اقدام را موجب عمران و آبادانی 
و جهــش در شــاخص های توســعه ای و ارتقــای 
ســطح رفــاه و زندگی روستانشــینان و ماندگاری 
قشــر مولد و ســرعت در مهاجرت معکوس به 

روستاها دانست. 

از  شــیراز  فرمانــدار  شــیبانی،  ا...  لطــف 
عــدم تصویــب افزایش نرخ ســرویس مدارس 
خبــر داد و افــزود: مصوبــه شــورای اســالمی 
کرایــه  افزایــش  خصــوص  در  شــیراز  شــهر 
 ،۱۴۰۱ مــدارس در ســال تحصیلــی  ســرویس 
فعال در هیئت تطبیق مصوبات شــورا مردود 
اعالم شــده کــه پس از اصــرار شــورای محترم 
اســالمی شــهر شــیراز بــر مصوبــه خــود دایــر 
برافزایــش کرایه هــا، جهــت تصمیم گیــری بــه 
هیئــت حل اختالف و رســیدگی به شــکایات 
شــوراهای اســالمی اســتان ارجاع شده است.
آموزش وپــرورش  شــورای  رئیــس  و  فرمانــدار 
شهرستان شیراز با تأکید بر اینکه فرمانداری، 

افزایش کرایه را صرفا تا حد نرخ رسمی تورم 
کــه توســط بانــك مرکــزی جمهــوری اســالمی 
اعالم گردیده اســت، قابل قبــول می داند که 
آن هــم بایســتی مجــددا بــه تصویب شــورای 
اســالمی شهر شــیراز برســد، خاطرنشان کرد: 
هم اکنــون هرگونــه افزایش خودســرانه کرایه 
و عقــد قــرارداد ســرویس مــدارس بــا مبلغــي 
 ، شــیراز مــدارس  در  قبــل،  مبلــغ  بــر  مــازاد 
غیرقانونــی بوده و قابــل پیگرد خواهد بود.
، مســئولیت مســتقیم نظارت  فرماندار شــیراز
بــر حســن انجام این امر را بــر عهده نواحی 
شــیراز  شهرســتان  آموزش وپــرورش  چهارگانــه 

اعالم کرد. 

وجیهه محمدی 
فالح

حمزه کرایلو

محمد حسینی

نماینــده عالــی دولت در اســتان تــاالب انزلی را شناســنامه گیالن 
دانســت و با اشــاره به تشــکیل قرارگاه جهادی برای نجات و احیای 
تاالب انزلی، گفت: رسوبات تاالب با بهره گیری از نگاه علمی و فناوری 
دانش بنیان تخلیه می شود. اسدا... عباسی در جلسه کارگروه مدیریت 
و احیای تاالب انزلی که با حضور سالجقه معاون رئیس جمهوری و 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در حاشیه این تاالب برگزار 
شد، با بیان اینکه تاالب انزلی در سال های اخیر با آسیب های جدی 
مواجه شده است، اظهار کرد: ما میراث دار نگاه های غیر کارشناسی 
پیشینیان هستیم که موجب شده تاالب انزلی به طوری خشک شود 
که حتی آبراهه ای هم وجود نداشته باشد. وی با اشاره به اینکه تاالب 
انزلی شناسنامه گیالن است و اگر از بین برود مواهب طبیعی استان از 
بین می رود، افزود: به نحوی گلوی تاالب انزلی فشرده شده که برای 

حل مشکل آن نیاز به کار جهادی دارد. نماینده عالی دولت در گیالن 
با بیان اینکه برخی بی رحمانه محیط زیست را مورد تاخت وتاز قرار 
داده اند، اضافه کرد: سازمان بنادر و دریانوردی بر اساس کدام شاخصه 
موج شــکن را احداث کرده و این اجازه چگونه صادرشــده اســت. وی 

تصریــح کــرد: تاالب انزلی با ورود موج های خزر زنــده بود و آب های 
ســالمی از رودخانه هــا بــه این تــاالب وارد می شــد اما اکنون بــا ورود 
رسوبات و عقب نشینی دریا امکان ورود آب به تاالب انزلی گرفته شده 
اســت لذا ما با تشــکیل قرارگاه جهادی احیای تاالب را در دســتور کار 
خود قرار داده ایم. وی گفت: با محوریت استانداری می توان از همه 
عوامل اســتان برای حفظ محیط زیســت استفاده کرد و در این مسیر 
مدیران باید با جدیت و به صورت جهادی عمل کنند. وی با اشاره به 
اینکه تصمیمات غیر کارشناسی بدون مدنظر قرار دادن فرضیه ها و 
پژوهش ها، تاالب را به این روز درآورده است، گفت: ما برای زردجوب 
و گوهر رود به دنبال یافتن منشأ آلودگی ها هستیم و کارهای اورژانسی 
انجام داده ایم و تصمیمات خوبی گرفته شــد تا منشــأ فاضالب ها را 

حذف کنیم.

محمدرضــا میــری، مدیرکل کمیته امداد اســتان بوشــهر گفت: 
جشن عاطفه ها هرساله همزمان با سراسر کشور به منظور کمک 
بــه تأمیــن نیازهــای تحصیلــی دانش آمــوزان نیازمنــد هم اســتانی 

برگزار می شود.
میــری در خصــوص روزشــمار برنامه هــای جشــن عاطفه هــا 
در اســتان گفــت: جشــن عاطفه هــا تا ۱۵ مهرمــاه ادامــه دارد که 
هفته ســوم شــهریورماه ویژه جمع آوری کمک های مردمی خارج 
از مدارس، جمعه آخر شــهریورماه ویژه جایگاه های نماز جمعه 
و هفتــه اول مهرمــاه نیــز ویــژه مــدارس بــوده کــه زنــگ نمادیــن 

جشن عاطفه ها در مدارس سراسر استان و کشور نواخته خواهد 
شــد.مدیرکل کمیته امداد اســتان بوشــهر خاطرنشــان کرد: جشن 
عاطفه ها با همکاری توســط کمیته امداد، ســازمان دانش آموزی 
مراکــز  صداوســیما،  بســیج،  مقاومــت  نیــروی  آموزش وپــرورش، 
نیکــوکاری و همچنیــن مشــارکت و همدلی اقشــار مختلف مردم 
خیر و نیکوکار هم استانی برگزار  خواهد شد. میری در خصوص 
نــوع کمک هــای پیش بینی شــده  برای تعــداد 11 هــزار دانش آموز 
تحــت حمایــت امداد گفت: مدیرکل کمیته امداد اســتان بوشــهر 
گفــت:  تعــداد 201 پایــگاه مراکــز نیکــوکاری و تعــداد 1٩ پایــگاه 

دفاتــر کمیتــه امداد در سراســر اســتان آماده دریافــت کمک های 
نقــدی و غیــر نقــدی خیریــن و مــردم عزیــز هــم اســتانی بــرای 
دانــش آمــوزان نیازمنــد می باشــند. میــری در خصوص شــیوه های 
پرداخــت کمک هــای نقدی و غیر نقدی خاطرنشــان کــرد: مردم 
و خیــران نیکــوکار می تواننــد کمک های نقدی خود را به حســاب 
011076٩74٩001 بــا شناســه 880٣18126 و یــا بــه شــماره کارت 
مجــازی 60٣7٩٩7٩500٣0٣70 نــزد بانــک ملــی بــه نــام کمیتــه 
امداد امام خمینی )ره( پرداخت کنند؛ و یا از طریق آنی پرداخت 

)کد ussd( با شماره گیری  # 1 * 077* 8877* انجام دهند.

ســحر رحمتی- مشهد مقدس:مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
خراســان  رضوی گفت: عزت و اقتدار نظام جمهوری اســالمی ایران 

مدیون خون شهدا و ایثارگران است.
حجت االسالم مهدی حســن زاده  نامقی در راستای اجرای طرح 
سپاس با والدین معظم شهیدان »حسن حسین زاده ویرانی«، »حسن 
شــاهی ویرانی«، »حســین غالمپورخادر«، »حبیب اهلل قنبری خادر«، 
»رضا حســینی«، »مهدی فضل خدا«، »محمود ســلیمانی« و »رسول 
نیازی« دیدار کرد و ضمن ادای احترام به مقام شــهدا گفت: شــهدا 
مسیر شهدای کربال را ادامه دادند، شهیدان دشت نینوا امام حسین 
)علیه السالم( را دیدند و در رکاب سرور و ساالر شهیدان جنگیدند و 

شهدای هشت سال دفاع مقدس برای دفاع از اسالم، خاک وطن و 
ناموس به جنگ حق علیه باطل رفتند.

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران خراســان  رضوی با اشاره به 
فداکاری هــای شــهدا اظهــار کــرد: شــهدا و ایثارگران با جانفشــانی و 
فداکاری و تبعیت از امام راحل از نظام اسالمی مراقبت و محافظت 

کردند.
حجت االســالم مهــدی حســن زاده نامقی عــزت و اقتــدار نظــام 
جمهوری اســالمی ایران مدیون خون شهدا و ایثارگران است، ادامه 
داد: تا قبل  از پیروزی انقالب اسالمی، مردم ایران توسط آمریکایی ها 
و دست نشانده های آنان در کشورمان تحقیر می شدند ولی شهدا با 
نثار جان خود و خون پاکشان اقتدار و احترام را برای مردم سرزمین 

ایران اسالمی به ارمغان آوردند. 

سرپرســت معاونــت صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان ســمنان گفــت: ســیده خانــم 
فاطمه خادمیان، هنرمند رشته سوزن دوزی مهدی شهر به عنوان 
در چهاردهمیــن  ســمنان  اســتان  صنایع دســتی  برتــر  کارآفریــن 

جشنواره انتخاب کارآفرین برتر کشور انتخاب شد.
جعفر صفاخواه افزود: این هنرمند برجســته اســتان ســمنان 

دارای بیش از ۴۰ سال سابقه فعالیت است.
سرپرســت معاونــت صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی استان ســمنان گفت: اثر این هنرمند 

صنایع دســتی با عنوان »شــال شــماره دوزی« در »رشــته رودوزی 
سنتی«، موفق به دریافت مهر اصالت یونسکو شده است.

صفاخواه با اشــاره به اینکه شــال شماره دوزی این هنرمند 
بین المللــی  نشــان  داوری  برنامــه  در  ســمنان  اســتان  ارزنــده 
صنایع دســتی ۲۰۱۶ موفــق بــه دریافــت مهر اصالت یونســکو 
شــده اســت، افــزود: ســه اثــر خادمیــان در رشــته های شــال 
سنگســر  ایــل  زنــان  لبــاس  )مکنــه(،  سنگســری  شــماره دوزی 
)کژیــن( و رومیــزی ناهارخــوری تاکنون نشــان ملــی اصالت را 

نیز کســب کرده است.

حسین میجانی در راستای همکاری مشترک در خصوص، برگزاری 
دوره های آموزشی جهت تأمین و ایجاد اشتغال برای نیروی انسانی 
شاغل در واحدهای صنعتی ذینفع خوشه کسب وکار ماشین آالت 
و قطعات صنعتی مستقر در شهرک های  صنعتی با دانشگاه فنی 
و حرفــه ای کرمــان تفاهم نامــه همکاری امضــا کرد. در ایــن دیدار 
میجانــی ضمــن تأکیــد بر توســعه  آموزش های مهارتی افــزود: این 
تفاهم نامــه در راســتاي همــکاري مشــترك در خصــوص حمایت از 
توسعه استان در زمینه صنعت قطعه سازی و ماشین سازی و نظر به 
مطالعات صورت گرفته در خوشه ماشین آالت و قطعات صنعتی 

و احساس نیاز واحدهای تولیدی ذینفع، به تأمین نیروی انسانی 
متخصص و همچنین ارتباط مستمر و عملیاتی صنعت و دانشگاه 
و با پیگیری های صورت گرفته منعقد گردید.  رئیس دانشگاه فنی 
و حرفــه ای اســتان نیــز بــر همکاری مشــترک طرفیــن در زمینه امور 
آموزشی، پژوهشی، تحقیقات کاربردی، اجرایی و مدیریتی، ارتقای 
بهــره وری و رقابت پذیــری صنایع کوچک و متوســط اســتان کرمان 
تأکید کرد. در پایان این دیدار طرفین تفاهم نامه همکاری آموزش 
ذینفعان خوشه کسب وکار ماشین آالت و قطعات صنعتی کرمان را 

با مدت زمان انجام سه ساله امضا کردند.

استاندار گیالن:

تاالب انزلی شناسنامه گیالن است

آغاز جشن عاطفه ها در بوشهر با شعار »مهر در انتظار همدلی« 

مدیرکل بنیاد خراسان  رضوی:

اقتدار کشور مدیون شهدا است

هنرمند رشته سوزن دوزی مهدی شهر، کارآفرین برتر کشور شد

انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت  شهرک های صنعتی کرمان  و دانشگاه فنی و حرفه ای
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خبر

خبر

خبر

خبر



گــزارش

خبر

گردشگری

باغ گل ها
 :   باغ گل ها جاذبه ای کم نظیر و مجذوب کننده در شهر اصفهان است که به همت شهرداری 
در چند دهه اخیر ساخته شده است. این باغ  در زمینی به وسعت ۶۷ هزار متر مربع بنا شده و با بیش از ۳۰۰ 

گونه گیاهی مختلف، روحی تازه به اصفهان بخشیده است. 

با رسانه های  استان

روزنامــه کیمیای وطن به صاحب امتیازی و 
مدیرمسئولی مظفر حاجیان حسین آبادی از 
سال 1٣٩2 منتشر می شود و در زمینه سیاسی 
و فرهنگی و گرایش عمومی به فعالیت خود 

ادامه داده است.

پنجاه وپنج سال پیش در شهریور 1٣46 
عابرانی که از ســمت دروازه دولت به طرف 
چهارباغ پاییــن درحرکت بودند کارگرانی را 
مشاهده کردند که در حال حفاری پیاده رو 
مقابل گاراژ و مسافرخانه گیتی نورد بودند. 
مسافرخانه ای متعلق به شرکت گیتی نورد 
اصفهــان به شــماره ثبت 462 که مســتأجر 
آن بــه نــام حســین کیوانداریــان در تاریــخ 
از ســازمان آب و فاضــالب   1٣45/11/ 11
اصفهان درخواست انشعاب آب و فاضالب 
کرده بود و حاال کارگران این سازمان در حال 
نصب نخستین انشعاب فاضالب بودند تا 
ازاین پس زندگی مردم شهر تاریخی اصفهان 

دچار تحول اساسی شود.
هرچند نخستین انشــعاب آب آبان ماه 
1٣45 بــا حضــور اســتاندار و دیگر مقامات 
شــهر در خیابان سیدعلیخان اصفهان برای 
منــزل حســین وکیــل زاده نصب شــده بــود 
امــا بــه دلیــل آمــاده نبــودن اگوی شــهر، کار 
نصب نخســتین انشــعاب فاضــالب ٩ ماه 
دیگر به تأخیر افتاد؛ ضمن این که به دلیل 
جدیــد بــودن ایــن صنعــت، هیچ کــدام از 
کارگران سازمان تازه تأسیس آب و فاضالب 
اصفهــان بــا چگونگــی نصــب انشــعاب و 
سیفون فاضالب آشنایی نداشتند. به همین 
دلیل مهندس امیر ســعید موســوی حجازی 
بنیان گذار و نخستین مدیرعامل سازمان آب 
و فاضالب اصفهان، خودش دست به کار شد 
و به صورت آزمایشی، سیفون فاضالب منزل 
اســتیجاری محل استقرار ســازمان در کوچه 
جنب سینما چهارباغ را نصب کرد. طنز ماجرا 
این بود که در آن زمان هنوز لوله فاضالب به 
داخل کوچه نرفته بود اما مهندس حجازی 
دســتور داد مقابل سازمان را حفاری کرده تا 
بتواند شــیوه نصب انشعاب فاضالب را به 

کارگرانش آموزش دهد.
بــرای شــهروندان اصفهانــی کــه تــا آن 

زمــان بــه دلیــل نفــوذ پســاب چاهک هــای 
فاضالب به داخل چاه های آب، گرفتار انواع 
بیماری های گوارشــی بودند، بهره بــرداری از 
شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب، موهبت 

بزرگی به شمار می رفت.
دردسر چاهک ها برای مردم

افزایــش جمعیــت  بــا  در دهــه 1٣40 
شهرنشین تعداد چاهک های فاضالب نیز 
افزایش یافت و رونق کار کناسان، کود کش 
ها و پیت کش ها دوچندان شــد. عالوه بر 
این که ســاالنه تعداد زیادی از مردم به ویژه 
کــودکان در ایــن چاهک ها ســقوط کــرده و 
جان می دادند، مشکل اصلی به نحوه خالي 
کردن چاه  ها توسط کناسان مربوط مي شد. 
قبــل از آمــدن پیت های فلزی چــون امکان 
حمل فضوالت خانه ها به همان صورت تر 
و تــازه بــه مزارع وجود نداشــت، ناچار پس 
از خالــي کــردن چاه هــاي فاضــالب، مدتي 
محتویــات آن را در کنــار کوچه یا در محلي 
عمومــي مثــل میدان محلــه، زیــر تابش نور 
آفتــاب قــرار داده تا خشــك و فشرده شــده، 
آنگاه با خاشاك و خاکستر مخلوط کرده، ورز 
مي دادند و ســپس بر پشت االغ مي بردند. 
بعدها بشکه هاي فلزي سربسته یا پیت های 
حلبی شرکت نفت مورداستفاده قرار  گرفت 
تــا این کــه در اوایل دهه 1٣40 ماشــین هاي 
مکنــده، کار بارگیــري و انتقــال فضــوالت را 
قدري آسان کرد اما کوچه های تنگ و معوج 
اصفهان اجازه تردد خودروهای مکنده را نیز 
نمی داد و همچنان شــهروندان در طول روز 
شاهد رد بودار قافله پیت کش ها در سطح 

معابر بودند.
نخستین گام ها برای ایجاد شبکه 

جمع آوری و انتقال فاضالب
پس مسئوالن شهر دســت به کار شده و 
با کمک و هدایت سازمان برنامه، نخستین 
گام ها برای ایجاد شبکه جمع آوری و انتقال 
فاضالب را برداشتند. در ششم بهمن 1٣٣8 
در زمان اســتانداري »فرزانگان« و شهرداري 
مهنــدس »ملکي« کارگاه لوله ســازي و اگوي 

شــهر اصفهــان در ابتــدای خیابــان مشــتاق 
دوم )خیابان ســلمان فارســی کنونی جنب 
باغ گل ها( افتتاح شــد. ایــن کارخانه را یک 
شرکت فرانسوی زیر نظر شهرداری اصفهان 
و با حمایت ســازمان برنامه احداث کرد تا 
لوله های بتونی موردنیاز اگوی شهر را طراحی 
و تولید کند.یک سال و سه ماه بعد در 25 
فروردیــن 1٣40 کلنــگ اگوي شــهر اصفهان 
به وســیله »حسین دها« اســتاندار وقت، در 
میان هلهله و شــادي مردم و بزرگان شــهر، 
در اطــراف میــدان خواجو به زمین زده شــد 
و »َجزنــي«، معاون امور اجتماعي ســازمان 
برنامه، گزارش داد » ساختمان اگوي اصفهان 
در ســه مرحلــه اجــرا مي شــود: مرحلــه اول 
آن که ساختمان لوله هاي بتوني است، از یك 
سال قبل شروع شده و تاکنون 50 کیلومتر آن 
ساخته شده و ٣5 کیلومتر دیگر آن تا سه ماه 
دیگر ساخته خواهد شد. قسمت دوم نصب 
لوله هاســت کــه از امروز به وســیله  شــرکت 
زروان، پیمانــکار مربوطــه، آغــاز مي گــردد. 
قسمت سوم آن نصب دستگاه تصفیه است 
که مقدمات آن تهیه شده است«. او گزارش 
داد: »جمع هزینه پروژه ساختمان اگو بیش 

از 170 میلیــون ریــال اســت کــه نصــف آن را 
ســازمان برنامــه و نصف دیگر را شــهرداري 
اصفهان متقبل شده است.«بالفاصله شرکت 
»زروان« کار خــود را بــا حفر کانال بزرگي در 
خیابــان چهاربــاغ آغــاز کــرد و ســپس دیگــر 
خیابان هاي اصلي شــهر را لوله گذاری نمود. 
این عملیات چنان با دقت و سرعت پیش 
می رفــت که وقتــی ســازمان آب و فاضالب 
اصفهان کار خود را در ســال 1٣45 آغاز کرد 
بیــش از 84 کیلومتر لوله گذاری فاضالب در 
سطح خیابان های اصفهان انجام شده بود. 
در همیــن حیــن کار احــداث تصفیه خانــه 
فاضــالب نیــز در ضلــع جنوبــی زاینــده رود 
و در ابتــدای خیابــان »داالن بهشــت« کــه 
بعدها به خیابان آبشــار دوم معروف شــد 
توسط شــرکت »نوکار« آغاز گردید. روزنامه 
اصفهــان در دی مــاه 1٣44 چنیــن گــزارش 
داد »... ســاختمان ســیفون فاضــالب شــهر 
و منبــع کارخانــه تصفیــه آن نیز به شــرکت 
نــوکار محــول شــد و ســاختمان های مزبــور 
نیز از ســال جاری آغاز شــد. برای ساختمان 
سیفون فاضالب که بایستی از ساحل چپ 
زاینده رود به طرف ســاحل راســت برود و در 

داالن بهشت به فاصله 160 مترسر در بیاورد، 
باوجود زیادی آب در سال جاری، این عمل 
مهم نیز باکمال دقت و زحمت زیاد انجام 
شد و فقط مختصری باقی است که آن هم 
به زودی تمام خواهد شد. به وسیله سیفون 
مزبور اســت که طرفین لوله هــای فاضالب 
شــهر در دو طــرف رودخانــه زاینــده رود بــه 
یکدیگر متصل می شود و این قسمت مهم 
کار مجرای فاضالب نیز خاتمه پیدا می کند. 
محل تصفیه خانه فاضالب در طرف مشرق 
اصفهــان در فاصلــه شــش کیلومتــری واقع 
است. زمین این قسمت یک تا دو متر خاک 
دارد و زیر آن یکپارچه ســنگ اســت که باید 
حفر گردیده و استخر بسیار بزرگی به عمق 
4 تا 15 متر در آنجا ســاخته شــود که اکنون 
ســاختمان آن رو به اتمام اســت و مشــغول 
نصب ماشین آالت آن می باشند. به طوری که 
تحقیق کرده ایم تا خاتمه این ســال تمامی 
این قسمت ها پایان می یابد و ... اگو قابل 

بهره برداری می شود.«
نخستین و قدیمی ترین تصفیه خانه 

فاضالب کشور
البته پیش بینی های روزنامه باکمی تأخیر 

جنبه واقعیت به خود گرفت و تصفیه خانه 
فاضــالب جنــوب اصفهــان در ســال 1٣46 
که نخستین انشعاب فاضالب در اصفهان 
ایــن  رســید.  بــه بهره بــرداری  نصــب شــد 
تصفیه خانه به عنوان نخستین و قدیمی ترین 
تصفیه خانه فاضالب کشور به شمار می رود.
از آن زمان تاکنون ٣٩77 کیلومتر شبکه 
جمع آوری فاضالب در معابر شهر اصفهان 
اجراشــده و سه تصفیه خانه فاضالب دیگر 
در ســپاهان شــهر، شــمال و شــرق اصفهان 
احداث شــده اســت و ٩0 درصد از جمعیت 
اصفهــان تحــت پوشــش خدمــات  شــهر 
جمــع آوری، دفــع و تصفیــه فاضــالب قــرار 
دارند. آنچه امروز نیاز جدی شبکه فاضالب 
شــهر اصفهان با بیش از 60 ســال قدمت به 
شــمار می رود بازســازی و نوســازی لوله های 
قدیمــی و فرســوده اســت که خوشــبختانه 
از حــدود دو دهــه پیــش بــا بهره گیــری از 
فناوری های نوین آغازشده و به طور پیوسته 
ادامــه دارد؛ هرچنــد کــه تکمیــل آن نیازمند 
حمایت جدی مسئوالن استانی و ملی برای 

تأمین اعتبارات الزم است.
رییس گنجینه و مرکز اسناد آبفای استان اصفهان
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61 سالگی شبکه فاضالب اصفهان

اصفهان شماره
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مشارکت بخش خصوصی در ساخت پروژه های فرهنگی تسهیل می شود
علی تمنایی؛ سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:در استان پروژه هایی با قدمت ۱۲ 
سال داریم که هنوز قابل بهره برداری نبوده، شرایط اعتبارات دولتی درگذشته تا به امروز امکان بهره برداری 
زودهنگام را فراهم نکرده است. مشارکت بخشی و تسهیل شرایط برای حضور خیرین و بخش خصوصی 

در احداث پروژه ها منجر به تسهیل توسعه فرهنگی خواهد شد.

شماره 36 صفحه رویداد  اصفهانسرپرست رویداد امروز در استان اصفهان
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 اسکن کنید
 صفحه اختصاصی اصفهان
 در پایگاه خبری رویداد ایران

شماره
37

رویداد ایران
اصفهان

مجلس تمرکززدایی تصمیمات از پایتخت را دنبال کند
سید رضا مرتضوی، استاندار اصفهان: باید تصمیم گیری ها به استان واگذار شود تا استقالل داشته 
باشد تا مدیران استانی بتوانند بنابر شرایط و اقتضائات استان خود، تصمیم سازی کنند. در همه 
مسائل و حوزه ها این مشکالت را داریم و وقتی پای وزارت به یک مسئله باز می شود، آن مورد 
قفل می شود که الزم است یک بار برای همیشه مجلس پای این کار بایستد و مشکل را حل کند.

مرکزیــت  بــه  گلســاران  اســتان  تشــکیل 
ناحیــه  به منزلــه حــذف  کاشــان  شهرســتان 
اصفهــان  اســتان  شــمالی  مناطــق  سیاســی 
از مناطــق جنوبــی و مرکــزی تلقــی شــده و 
، گلپایگان،  قرار اســت شهرســتان های نطنــز
خور و بیابانــک  و  خوانســار  آران و بیــدگل، 
یــک اســتانی جدیــدی را بــا عنــوان اســتان 
اصفهان شــمالی یا اســتان گلســاران تشکیل 
دهنــد. ابتــدا تشــکیل ایــن اســتان علیرغــم 
هزینه هــای مالــی که برای دولت ســیزدهم 
در بــردارد، نه تنهــا منجــر بــه توســعه ایــن 
سیاســی  ســاختار  چارچــوب  در  نواحــی 
پیچیده تــر  ســبب  بلکــه  نمی شــود،  کشــور 
شــدن نظام حکمرانی کشــور شده و توزیع 
جریــان قدرت را که در فضــای جغرافیایی 
کشــور به صورت سلســله مراتبی از مرکز به 
ســایر واحدهای فضایی )ناحیه ای/استانی 
و محلــی/ شهرســتان و...( صورت می گیرد؛ 
پیچیده تــر کــرده و پخــش فضایــی قــدرت 
کــه به عنــوان ســمبل توســعه و رشــد و  را 
شــکوفایی در مقیاس ملی توزیع می گردد، 
در قالــب تقســیم اســتان ها بــه دو یــا چند 

واحد استانی رخ نمی دهد.
 لذا، در ایران معاصر با توجه به استقرار 
و نهادینگی سیســتم و نوع رژیم سیاســی که 
بــا الگــوی حکمرانــی بســیط متمرکــز کــه به 
معنــای نهادینگــی قــدرت در مرکــز سیاســی 
افزایــش  ســبب  اســت،  شــده  تلقــی  کشــور 
نابرابری ها و مشــکالت ناحیه ای و همچنین 
تشــدید ناهنجاری هــای فضایــی در سیســتم 
سیاسی کشور گردیده که این مسئله مشهود 
ســازمان دهی معیوب سیاســی فضا در کشور 
اســت. همچنیــن این مســئله ســبب شــده تا 
عــدم عدالــت فضایی و جغرافیایــی، توزیع 
عوامــل  رخنــه  فضایی-ســرزمینی،  نابرابــر 
غیررسمی، ساختار معیوب اداری و مدیریتی 
و نیز عدم همبستگی ملی در کشور به همراه 
عــدم حس تعلق ملی، رقابت های ناحیه ای 
و تمرکز گرایــی شــدید در مرکــز شــکل بگیرد 
کــه در حــال حاضــر مجموعــه ایــن مســائل 
در ایــران معاصــر ســبب شــده تــا مدیریت و 
هدایت مســیر توسعه کشــور را به کنش های 
ناهنجار فضایی همچون تضعیف مشارکت 

سیاســی و حس تعلق ملی در برخی نواحی 
و نیــز ایجــاد چالش هــای ناحیــه ای در کنــار 
رقابت هــای قومــی، ناحیــه ای، شــهری و... 
برای ارتقای ســطوح تقســیمات کشــور تلقی 
نمــود کــه حاکــی از وجــود ایــن ســاختار یــا 
سیســتم بیمارگونــه حکمرانی بســیط متمرکز 
دارد کــه می بایســتی اصالح گــردد؛ بنابراین، 
ایــن سیســتم اغلــب بــدون توجه بــه کارکرد 
اصلی تقسیمات سیاسی یعنی »تمرکز زدایی 
و خدمات رسانی مطلوب« نقش آفرینی کرده 
است. بدین ترتیب که این مکانیسم علیرغم 
اداری-سیاسی-ســرزمینی  تشــکیالت  آن کــه 
کشــور را مــورد تأثــر قــرار داده و مشــکالتی 
را متوجــه تشــکیالت اداری –سیاســی کشــور 
ساخته است؛ سبب زایش بوروکراسی شدید، 
دیوان ســاالری، ســلب قــدرت تصمیم گیــری 
در امــور اجرایــی پائین، شــکل گرفتن روحیه 
تملق و چاپلوســی و... شده که همه مسائل 
را می تــوان از مهم ترین تأثیرات این سیســتم 
)بســیط متمرکز( در دستگاه های تصمیماتی 

و اداری حکمرانی ایران محسوب نمود.
اصفهــان  اســتان  تقســیم  نهایــت،  در 
گلســاران نه تنهــا متوجــه  و تشــکیل اســتان 
توسعه شهرستان های مذکور نمی شود، بلکه 
می بایستی ســاختار حکمرانی کشور را تغییر 
داد و بعد نســبت به توسعه نواحی محروم 

تصمیم گیری نمود. 
بــه عبارتــی، راه حــل مشــکل توســعه را 
نبایــد در تقســیم اســتان ها ازجملــه اســتان 
اصفهــان جســت وجو نمود. بلکــه می توان 
بــا تعریــف یک الگــوی حکمرانــی مطلوب 
در زمینه تقســیمات اداری-ســرزمینی ایران 
 کــه بــا ســاختار کلــی جغرافیایــی )طبیعــی 
و انســانی( ایــران ســازگاری دارد، بــه ایــن 
نتیجــه دســت یافت. بــر ایــن اســاس، ایــن 
الگــو بایــد به صــورت بســیط غیر متمرکــز یا 
بســیط ناحیــه ای باشــد تــا بتــوان از طریق 
تفویــض ناحیــه ای اختیــارات بــه نواحــی و 
ســطوح تقســیماتی در چارچــوب تمامیــت 
ســرزمینی کشــور و نیــز انتقــال قــدرت بــه 
تقســیماتی  و  فضایــی  تــر  پائیــن  ســطوح 
راه حل توسعه را پیدا کرد که در این راستا 
بهره گیــری  و  نمــودن  فراهــم  بــا  می تــوان 
از  اســتفاده  زمینــه  کافــی،  فرصت هــای  از 
پتانســیل ها و ظرفیت های موجود در کشور 
را همــوار نمــود و درنتیجه به توســعه ملی 

دست یافت.

تشکیل استان گلساران
 راه حل مشکل توسعه نیست

فرشــادی،  خیابــان 
میــرزا،  ســام  کوچــه 
گالری آریــن هنر پس 
از نمایشگاه طبیعت 
از نگاه حسین تحویلیان، نوبت را به هنرپژوهان دوره آرت پروژه داد که 
با ایده و طراحی و مسئولیت تحویلیان دوره آرت پروژه را گذرانده بودند. 
تحویلیان و دیگر استادان این گروه دنبال این بودند که نوعی آموزش شخص 

محور برای پرورش هنرمند را در دستور کار خود قرار بدهند. آن ها که سال ها 
سابقه تجربه تدریس در مراکز مختلف آموزش هنری تا دانشگاه را پشت سر 
گذاشته بودند، دنبال ایجاد طرحی نو بوده¬اند. اکنون و با پایان یافتن ترم 
اول دوره دوم، کار گروهی این هنرپژوهان کنار هم روی دیوار نشست تا 
مخاطبان مختلف با نگاه کردن آن ها، توانمندی آن ها را به بوته نقد بکشند. 
کارهای تجسمی وقتی بر دیوار گالری ها قرار می¬گیرند، در مسیر رسانه¬ای 
خود گام می¬نهند و درست ازاینجا باید پای حرف¬های مخاطبان نشست 
و البته دفاع و حرف مؤلف، چه بخواهد و چه نخواهد دوم می¬شود. 
ضمن قدردانی از تالش و همت همه هنرپژوهان گرامی در ارائه این 2٣ 
تابلوی نقاشی، یادآور می¬شود که آنچه در این میدان بیشتر قابل اهمیت 
و پیگیری است ایده آرت پروژه و اهتمام آقای تحویلیان و دوستانش به ارائه 

یک مدل جدید و مبتنی بر همه تجربه¬های گذشته است. ایده¬ای که 
از بیان¬های تئوری گرفته تا اجراهای تکنیکی و کارهای عملی ترکیب شده 
است. بااین وجود امید می¬رود که هنرپژوهان در ترم دوم و در نگاه و بیان 
شخصی¬تر خود به جایی برسند که مخاطب را به جهان خودشان دعوت 
کنند و با طرح پرسش¬های بنیادی، لذت همراه با اندیشه و حال خوب 
همراه با تأمل را به مخاطب کارهای خود، تقدیم کنند. در این دوره نازنین 
کریم زاده، زینب کاظمی، اکرم خاکسار و هدیه پارسانیا، دیوار گالری را از آن 
آثار خود کرده بودند. نازنین کریم زاده متولد ۱۳۷۶ اصفهان و دانشجوی 
کارشناســی نقاشــی اســت. وی دارای ۸ ســال ســابقه حرفه¬ای در انواع 
تکنیک¬های طراحی و نقاشی مانند رنگ و روغن، سیاه قلم، آبرنگ، پاستل 
و طراحــی کاراکتر و طراحی ذهنی اســت. زینب کاظــم زاده، متولد 1٣61 

فالورجان، دارای ۲۰ سال سابقه هنری و مدیرمسئول و مؤسس آموزشگاه 
آرین آرتا و دانش آموخته کارشناسی نقاشی است. هدیه پارسانیا متولد 1٣65 
با 15 ســال ســابقه کار هنري و توانایي در نقاشــي رنگ و روغن، آبرنگ و 
طراحي با مداد و دانش آموخته کارشناس مهندسي صنایع است. وی دارنده 
مدال طال از مسابقات جهاني ژاپن سال 1٣7٣ است. اکرم خاکسار، متولد 
1٣64 طراح و نقاش دارای 10 سال سابقه حرفه¬ای در انواع تکنیک های 
طراح و نقاشی و دانش آموخته کارشناسی نقاشی است. تحویلیان در سنتی 
نیکو، جلسه بررسی این آثار را نیز برگزار کرد و در این جلسه هنرمندانی 
ازجمله مهران میر خلف، علی رفوگران، شاهین دهقان، عباس میرزایی، 
محسن شارقی، حسام عزمی، امین ناطقی، آمنه بدرالسما، بیتا محمدی و 

قاسمی به طرح دیدگاه های خود درباره این آثار پرداختند. 

اســتاندار اصفهــان گفــت: وقتــی پــای وزارت بــه یــک مســئله باز 
می شود، آن مورد قفل می شود و به این ترتیب هیچ کدام از سیاست ها 
در اســتان پیش نمی رود که الزم اســت یک بار برای همیشــه مجلس 
پای این کار بایســتد و مشــکل را حل کند.به گزارش فارس، ســید رضا 
مرتضوی، استاندار اصفهان، در یکصد و شصت و یکمین جلسه شورای 
آموزش وپرورش استان اصفهان اظهار داشت: بخشی از کارهایی که در 
استان نمی توانیم به درستی اجرا کنیم، به قوانین و مصوبات مجلس 
برمی گردد که تصمیم گیری را در پایتخت متمرکز کرده است و برخی 
دستورات که مربوط به استان است، از سوی پایتخت صادر می شود. 
وی ادامه داد: باید تصمیم گیری ها به اســتان واگذار شــود تا اســتقالل 
داشته باشد تا مدیران استانی بتوانند بنابر شرایط و اقتضائات استان 

خود، تصمیم ســازی کنند. مرتضوی بیان داشــت: در همه مســائل و 
حوزه ها این مشــکالت را داریم و وقتی پای وزارت به یک مســئله باز 
می شود، آن مورد قفل می شود و به این ترتیب هیچ کدام از سیاست ها 
در استان پیش نمی رود که الزم است یک بار برای همیشه مجلس پای 
این کار بایستد و مشکل را حل کند. علی قاسم زاده، شهردار اصفهان نیز 
در این جلســه، اظهار داشــت: در برخی از مدارس پسرانه اجازه پارک 
دوچرخه ها به دانش آموزان داده نمی شود و معموال مجبور می شوند 
در کوچه و خیابان پارک کنند و به این ترتیب از دوچرخه به عنوان وسیله 
نقلیه استفاده نمی کنند که اگر آموزش وپرورش این امکان را فراهم کند 
تا دانش آموزان دوچرخه را وارد حیاط مدرســه کنند، ما هم گیره های 
پارک دوچرخه را به آن مدارس هدیه خواهیم کرد. شهردار اصفهان در 
ادامه بیان داشت: در برخی مدارس که از سرویس استفاده می کنند، 
رانندگان چندین دقیقه قبل از تعطیلی منتظر دانش آموزان می مانند 
و باعث می شــوند که در معابر ترافیک و راهبندان ایجاد شــود، نیاز 
به بخشنامه ای داریم که سرویس ها را ملکف کند زودتر از ۱۵ دقیقه 
به تعطیلی مدارس به محل مدرسه نیایند. وی ادامه داد: و هم چنین 
حتی االمکان در حیاط مدارس منتظر تعطیلی باشند و دانش آموزان 
در حیاط سوار سرویس شوند تا معابر ترافیک نشود. شهردار اصفهان 
هم چنیــن مطــرح کــرد: یــک امــکان ســرویس دهی جدیــم داریم که 
می توانیم به مدارس ابالغ کنیم تا خانواده هایی به تعداد خاص که 

پرداخت هزینه تاکسی و سرویس برای آن ها سخت است، می توانند 
با اتوبوس رانی هماهنگ شــوند و در گروه های چندین نفره ثبت نام 
کنند، اگر در حد یک اتوبوس یا میدل باس بشوند، سرویس اتوبوس در 
اختیارشان خواهد بود که هزینه سفر نیز با همان کارت اتوبوس است 
و ارزان خواهد بود.مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی نیز در این جلسه اظهار داشت: مشکل فضای آموزشی 
استان اصفهان که تفاوتی هم در دانش آموز و دانشجو ندارد، فضای 
آموزشی است. وی با بیان اینکه طبق استعالمی که داشتم در یک سال 
گذشته ۸ فضای آموزشی از آموزش وپرورش جداشده است، افزود: در 
هسته مرکزی شهرستان این اتفاق رخ داده که قابل جبران هم نیست، 
اگر فقط مدرسه مریم بیگم به آموزش وپرورش برگردد، مشکل دانشگاه 
فرهنگیان حل می شــود. طغیانی با ابراز تأســف از اینکه ما در وسط 
شهر هم مدرسه دو نوبته داریم، گفت: باید نگاه کالن داشته باشیم، 
اینکه می گویند آموزش وپرورش اجاره نمی دهند و فضاهای آموزشی را از 

آموزش وپرورش می گیرند، درست نیست.
محمدرضا ابراهیمی، مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان نیز در 
این جلسه اظهار داشت: اگر حال آموزش وپرورش خوب باشد، وضعیت 
کل جامعه نیز رو به بهبود خواهد بود. وی با اشاره به موضوع پروژه 
مهر و بازگشایی مدارس نیز تصریح کرد: یکی از مهم ترین اقدامات 
آموزش وپرورش، بحث بازگشــایی اســت که ما امســال پس از دو سال 

تعطیلی، دانش آموزان را از ابتدای مهرماه در کالس درس خواهیم دید و 
همه دستگاه ها و نهادها باید برای موضوع بازگشایی مدارس اقدامات 

الزم را انجام دهند.
 ابراهیمی افزود: اگر در راستای ارتقای کمی و کیفی آموزش وپرورش 
گام برداشته شود، همه نفع آن را خواهند دید. مدیرکل آموزش وپرورش 
استان اصفهان تصریح کرد: فضا و تجهیزات در بازگشایی مدارس بسیار 
حائز اهمیت است که در این موضوع ما در شهر اصفهان و شهرهای 
بزرگ دچار چالش هستیم. وی با اشاره به معضل کمبود نیروی انسانی 
نیز خاطرنشان کرد: وضعیت نیروی انسانی ما بهتر است اما این موضوع 
هنوز با ایده آل ما فاصله دارد و در حال تالش هستیم تا در اول مهر هیچ 

کالسی در استان بدون معلم باقی نماند.

در مسیر هنر روی دیوار

در یکصد و شصت و یکمین جلسه شورای 
آموزش وپرورش استان مطرح شد

تدبیر دستگاه ها
 برای بازگشایی مدارس 

با بهترین شرایط

محمد یوسفی 
شاتوری

1338
افتتاح كارگاه لوله سازي و اگوي شهر 

اصفهان در ششم بهمن 1338

1340
 کلنگ زنی اگوي شهر اصفهان در

 25 فروردين 1340 در ميدان خواجو 

1345
 آغاز به کار سازمان آب و فاضالب 

اصفهان در سال 1345

1346
بهره برداري از تصفيه خانه فاضالب 

جنوب اصفهان در سال 1346

1401
 اجراي3977 کيلومتر شبکه 

جمع آوري فاضالب در معابر شهر 
اصفهان  از آن زمان تاکنون 

از جمعيت شهر اصفهان تحت %90
پوشش خدمات جمع آوري، دفع و 

تصفيه فاضالب قرار دارند
84

 لوله گذاري فاضالب در سطح 
خيابان هاي اصفهان در سال 1345

کيلومتر

از نصب نخستين انشعاب فاضالب 
در شهر اصفهان گذشت

سال55

درست پنجاه و پنج سال پيش در چهاردهم 
شــهريور 1346 عابرانی که از سمت دروازه 
دولت به طرف چهارباغ پايين در حرکت بودند 
کارگرانی را مشاهده کردند که در حال حفاري 
پياده رو مقابل گاراژ و مســافرخانه گيتی نورد 

براي نصب نخستين انشعاب فاضالب بودند

شبکه فاضالب اصفهان ۶۱ساله شد
افزايش جمعيت شهرنشين در اصفهان در 425/000

دهه 1340 به 425 هزار نفر باعث افزايش 
تعداد چاهک هاي فاضالب و رونق کار کناسان، 

کود کش ها و پيت کش ها شد

   صفحه 8

سعید آقایی
رویدادامروز

ین
نال

وز آ
امر

ان 
فه

اص
ی/ 

ضو
ی ر

هد
د م

سی
ک: 

افی
وگر

ینف
ا

مهرداد خورسندی



7 info@ruydadiran.com

خبر کوتاه

پنجشنبه 17  شهریور ماه 1401/ سا ل ششم / شماره  1439 ورزش ruydadiran.com

 

توخل از هدایت چلسی برکنار شد

رکورد شگفت انگیز هالند در لیگ قهرمانان

بایرن برنامه برای جذب کین ندارد

باشــگاه چلســی اعالم کرد 
کــه بــا تومــاس توخــل، مربــی 
آلمانــی، قطــع همــکاری کرده 
اســت. چلســی در اولین دیدار 
از مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
به مصاف دینامو زاگرب رفت و 
در کمال ناباوری با نتیجه یک بر 

صفر برابر این تیم شکست خورد. نتایج ضعیف 
چلســی در چند هفته اخیر و شکســت در برابر 
حریفی نه چندان قدرتمند باعث شد که مدیران 
این باشگاه تصمیم به برکناری توخل از سمتش 
به عنوان سرمربی چلسی بگیرند. آبی های لندن 
نتوانســته بودنــد انتظــارات در لیــگ برتــر را نیز 
بــرآورده کننــد و پــس از گذشــت شــش هفتــه از 
آغاز فصل 2٣-2022 با کســب تنها 10 امتیاز در 
جایگاه ششم جدول رده بندی قرارگرفته بودند. 
باشگاه چلسی با انتشار بیانیه ای به صورت رسمی 
خبر برکنــاری این مربی آلمانی را اعــالم کرد. در 
این بیانیه آمده است: »از طرف تمامی اعضای 
باشــگاه چلســی، از تومــاس و کادر فنــی اش به 
خاطر تمام تالشی که در طول این مدت حضور 
در این باشگاه از خود نشان دادند سپاسگزاریم. 
توماس با قهرمانی در لیگ قهرمانان، سوپرکاپ 

اروپا و جام جهانی باشــگاه ها 
در طــول دوران حضــورش در 
ایــن تیــم، جایگاه شایســته ای 
در تاریــخ این باشــگاه خواهد 
داشــت. مالکیــت جدیــد ایــن 
باشــگاه حاال 100 روز اســت که 
در چلسی حضور دارد و سخت 
در تالش اســت تا این باشــگاه را روبه جلو ببرد. 
به همین دلیل، مالکان جدید معتقد هستند که 
حاال زمان مناسبی برای ایجاد این تغییر است. 
کادر فنــی چلســی وظیفــه هدایــت تیــم بــرای 
تمرینات و آماده سازی برای مسابقات پیش رو را 
برعهده خواهد داشت تا باشگاه بتواند به زودی 
ســرمربی جدیــدی انتخــاب کنــد. تــا زمانی که 
سرمربی جدید انتخاب نشود، اظهارنظر دیگری 
دراین بــاره صــورت نخواهد گرفــت.« توخل در 
ژانویه 2021 جانشین فرانک لمپارد روی نیمکت 
چلسی شد و در فاصله چند ماه بعد توانست 
آن هــا را بــه قهرمانــی در لیــگ قهرمانــان اروپــا 
برساند. او فصل گذشته نیز به فینال جام اتحادیه 
و جام حذفی راه پیدا کرد اما درنهایت در هر دو 
دیدار برابر لیورپول شکســت خورد و دستش از 

جام کوتاه ماند.

مهاجم 22 ســاله سیتی 20 
دقیقه بعــد از اولین بازی خود 
بــرای ســیتی در UCL موفــق 
بــه گلزنــی شــد. ارلینــگ هالند 
بــرای جــا افتــادن در ترکیــب 
تیم جدیــدش به زمــان زیادی 
احتیــاج نداشــت و درخشــش 

در لباس سیتی با شروع لیگ جزیره، کلید خورد. 
او در اولین بازی اروپایی سیتی در فصل جدید 
نیز گلزنی کرد تا رکوردهای شگفت انگیزی ثبت 
کند. هالند در دقیقه 20 بازی سیتی با سویا موفق 
شد پاس دی بروینه را به گل تبدیل کند. ماشین 
گلزنــی 22 ســاله نــروژی در 600 دقیقه نخســت 
حضورش برای ســیتی 11 گل به ثمر رســانده اما 
این تنها رکوردی نیســت که بعد از گل امشــب 
به نام او ثبت شد. خرید تابستانی بزرگ سیتی 

که در دورتموند نیز آمار گلزنی 
بسیار خوبی در لیگ قهرمانان 
و بوندس لیگا داشــت، امشب 
بیست و چهارمین گل اروپایی 
خــود را به ثمــر رســاند. او این 
تعــداد گل را در 20 مســابقه 
نخست به ثمر رســانده، کاری 
کــه نه تنها رونالدو و مســی انجامــش نداده اند 
بلکه به آن نزدیک هم نشــده اند. لیونل مســی 
در 20 بازی نخست خود در لیگ قهرمانان اروپا، 
8 گل زده بــود و جالب اینجاســت کــه رونالدو 
موفــق به گلزنــی در 20 بازی نخســت خــود در 
لیگ قهرمانان اروپا نشــده بــود. زدن 24 گل در 
20 بازی نخست و در سن 22 سالگی، این تئوری 
را کــه یــک غول فوتبالی در حال تولد اســت به 

واقعیت نزدیک تر می کند. 

حســن صالــح حمیدزیــچ، 
بایرن مونیــخ،  ورزشــی  مدیــر 
شــایعات مربوط به تالش این 
باشــگاه برای جذب هری کین 
را تکذیب کرد. بایرن مونیخ پس 
از جدایی روبرت لواندوفسکی 
همچنان بــه دنبال جذب یک 

مهاجم نوک درجه یک است. آن ها سعی کردند 
جای خالی این بازیکن را با جذب ســادیو مانه 
تــا حدی پر کنند و بااینکه تیم یولیان ناگلزمان 
در فصل جدید درزمینه گلزنی موفق ظاهرشده 
اســت امــا تالش ایــن تیم برای یافتن جانشــین 
لــوا همچنــان ادامــه دارد. صحبت هایــی مبنی 
بــر احتمال جــذب هری کیــن در پنجــره نقل و 
انتقاالتی تابستان امسال هم به گوش می رسید 
و حتی سرمربی جوان این تیم نیز از عالقه اش 
به کار با این بازیکن صحبت کرده بود که واکنش 
تند آنتونیو کونته را نیز به همراه داشت. روزنامه 
آلمانی بیلد خبر داد که مدیران بایرن به چارلی 

ایــن  نماینــده  و  بــرادر  کیــن، 
بازیکــن، اطــالع داده انــد که از 
امضای قرارداد جدید با تاتنهام 
خــودداری کند تــا آن ها بتوانند 
پیشنهادی رسمی را در تابستان 
سال 202٣ برای جذب او ارائه 
کننــد. در این خبر آمده بود که 
اولیور کان عالقه خاصی به این ستاره انگلیسی 
دارد و به دنبال این اســت که او را به هر شــکل 
ممکــن به مونیخ منتقل کنــد. بااین حال صالح 
حمیدزیچ در گفتگویی که با خبرنگاران داشت 
ایــن موضوع را تکذیب کرد. او گفت: »من فکر 
نمی کنم که اولیور کان به دنبال تحمیل جذب 
کیــن بــه این باشــگاه باشــد. شــما می توانید هر 
ادعایــی را مطــرح کنید اما چنین چیزی در حال 
حاضر صحت ندارد.« پیش ازاین صحبت هایی 
دربــاره امضــای قــرارداد جدیــد کیــن بــا تاتنهام 
مطرح شــده و کونتــه هــم از او خواســته بود که 

قراردادش را با این باشگاه تمدید کند. 

مدافــع گرجســتانی پرســپولیس بــا تمجیــد از 
عملکرد تیمش طی پنج هفته ابتدایی، از سرمربی 
تیمش به عنوان یک تئوریسین با ذهنیت برتری طلب 
یادکرد. به گزارش ورزش ســه، پرســپولیس در پایان 
هفته پنجم با دستیابی به 11 امتیاز در صدر جدول 
قرارگرفتــه و ایــن در حالی اســت که خــط دفاعی 
ایــن تیم بــا دریافت یــک گل از روی نقطه پنالتی، 
ســهم زیــادی در ایــن موفقیت داشــته اند. گئورگی 
گولسیانی مدافع گرجستانی پرسپولیس که در این 
فصل از سپاهان به جمع سرخپوشان اضافه شده، در 
خصوص عملکرد تیمش و روندی که دنبال می کنند، 

به گفتگو پرداخته که در ادامه می خوانید.
 پنج بازی از فصل جدید گذشته، ارزیابی 
شــما از این پنج هفته حضور در ترکیب 

پرسپولیس چیست؟
گذشت پنج بازی برای ارزیابی عملکرد یک 
تیم برای یک فصل طوالنی کافی نیست چراکه 
تازه بخش کوچکی از لیگ را پشت سر گذاشتیم 
و 25 هفتــه دیگــر از این فصل در پیش اســت. 
ایــن اتفــاق خوبــی اســت کــه در بــاالی جدول 
هســتیم امــا ایــن را هــم باید در نظــر گرفت که 
مــا برای حفظ ایــن جایگاه بایــد مراقب خیلی 
مسائل باشیم، کسب همه امتیازاتی که تا پایان 
فصــل در پیــش داریم مهم اســت و باید توجه 
کــرد کــه بازی هــای آســانی در ایــن لیــگ وجــود 
ندارد، همه تیم ها رقابتی هستند و سطح کیفی 
باالیــی نشــان می دهنــد و نمی توانیم چند تیم 

ضعیــف نــام ببریــم کــه مقابــل آن هــا به راحتی 
بایــد  بنابرایــن  کــرد؛  کســب  امتیــاز  می شــود 
تمــام فصــل را متمرکــز کارکنیــم و اجــازه ندهیم 
موفقیت های مقطعی به این شــکل تمرکز را از 

ما بگیرد.
 ثبت ۴ کلین شــیت و دریافت تنها یک 
گل آن هم از روی نقطه پنالتی آمار خوبی 
برای خط دفاعی تیم در 5 هفته شــروع 
لیگ است. تو هم بخشی از ساختار دفاعی 
این تیم هســتی. نظرت در مورد این آمار 

چیست؟
فشــردگی و قرار گرفتــن در موقعیت دفاعی 
صحیــح دلیــل اصلــی ایــن اســت کــه مــا 4 کلین 
شــیت داریم، اگر اشــتباه داور در بازی این هفته 
روی گرفتــن پنالتــی علیه تیم ما رخ نــداده بود 5 
کلیــن شــیت ثبت کــرده بودیم و هنــوز دروازه ما 
باز نشــده باقی مانده بود. فناوری VAR امروزه 
بــرای جلوگیــری از چنین اشــتباهاتی بســیار مهم 
است. داوران انسان هستند، من می دانم، آن ها 
نیز ممکن اســت اشتباه داشــته باشند، اما زمانی 
که VAR وجود دارد به شــما کمک می کند تا از 
چنیــن اشــتباهاتی اجتناب کنید. از طــرف دیگر، 
مــن موافقــم که آمــار دفاعــی خوبی داریــم، اما 
نمی توانم بگویم که همه چیز عالی است، هنوز 
باید پیشــرفت کنیم، هنوز باید اشــتباهات خود 
را تجزیه وتحلیــل کنیــم، هنــوز بایــد مشــکالت 
را به موقــع پیــدا کنیــم و حــل کنیــم. همــه از مــا 

توقعات زیادی دارند، بنابراین باید سطح باالیی 
از فوتبال مدرن را به نمایش بگذاریم.

 یک اتفــاق جالب در فوتبال ایران در این 
چند هفته حضور بانوان در استادیوم برای 
تشویق تیم محبوبشان بود. شما هم حس 
می کنم از حضور بانوان پرسپولیسی انرژی 

مثبت زیادی گرفتید. درست است؟
اتفــاق  ایــن  و  اســت  همین طــور  مطمئنــا 
خوشــحال کننده ای برای ما بود. فوتبال برای همه 
اســت، صرف نظر از جنســیت سن یا رنگ پوست. 
وقتی باالخره دیدیم زنان اجازه حضور در استادیوم 
رادارنــد خیلــی خوشــحال شــدیم. شــما همچنین 
می توانید ببینید که آن ها چقدر خوشحال هستند و 
این خوشحالی روی ما هم درون زمین تاثیر مثبت 

می گذارد و انرژی مضاعفی پیدا خواهیم کرد.
 زوج خوبی در این دو بازی اخیر با مرتضی 
پورعلی گنجی تشکیل دادید. کنار او چقدر 
راحت هستی و آیا به درک مشترکی از بازی 

هم رسیدید؟
ما در پرسپولیس بازیکنان باکیفیتی داریم، من 
سه بازی اول را با فرشاد فرجی انجام دادم و فهم 
مشترک خوبی هم میان ما وجود داشت. بعدازآن 
دو بازی با مرتضی انجام دادم و با او هم شــرایط 
خوبی در کنار هم داشتیم و درک کاملی هم از بازی 
در کنار او داشــتم اما هنوز این اتفاق به طور کامل 
شکل نگرفته و به مرورزمان عملکرد ما بهتر و بهتر 
می شــود، به هرحال این یک تیم جدیــدی برای ما 

اســت، ما برای هم جدید هســتیم و واقعًا سخت 
کار می کنیم تا اشتباهات خود را بهبود بخشیم و به 

حداقل برسانیم.
 اضافه شدن دو بازیکن جدید در خط حمله 
)دیاباته و لوکادیا( چقدر می تواند به بهبود 

کیفیت پرسپولیس کمک کند؟
او  رزومــه  از  می توانیــم  را  لوکادیــا  ســطح 
ببینیــم و می توانیــم آن را در زمیــن نیــز ببینیــم، 
چیــزی کــه در ایــن چند هفته نشــان داد گویای 
کیفیــت بــاالی بازی او اســت. شــیخ دیابته هم 
از قبــل در ایــران بــازی کرده و همــه می دانند و 
هیچ کس شــک نمی کند کــه او مهاجم باکیفیتی 
اســت. حاال همه چیز به سرمربی بستگی دارد، 
اینکه او چگونه از آن ها اســتفاده خواهد کرد و 
چه تاکتیک هایی را انتخاب می  کند تا بیشترین 
کارایی را از آن ها بگیرد. آن ها باید مانند ماشین 
گلزنی برای ما گل بزنند زیرا ما باید به باالترین 

اهداف برسیم.
 و سوال آخر، کار کردن زیر نظر یحیی گل 

محمدی چطور تجربه ای است؟
او بــدون شــک مربــی باهــوش و باتجربــه و با 
ذهنیت برنده است. من مربیان زیادی را در دوران 
حرفــه ای خود دیده ام، برخی از آن ها واقعا خوب 
بودنــد، اما بدون ذهنیت برنــده؛ و ذهنیت برنده 
چیزی اســت که نمی توانیــد آن را یاد بگیریــد یا در 
سوپرمارکت ها بخرید. این مهم ترین چیزی است که 

شما می توانید به عنوان مربی داشته باشید.

حبرکوتاه

درخواست ویژه گولسیانی
 از لوکادیا و دیاباته دو مهاجم پرسپولیس

باید مثل 
ماشین گلزنی باشید

توماس توخل

ارلینگ هالند

کین

پرسپولیس نگران 
تازه واردهای نفت 

مسجدسلیمان
عملکــرد درخشــان خریدهــای تــازه مهاجــری در 
مسجدسلیمان باعث شده که پرسپولیس و گل محمدی 
برای هفته ششم تدبیر ویژه ای اتخاذ کند. شاید کسی 
دقــت نکــرده باشــد امــا نفت مسجدســلیمان یکــی از 
تیم هایــی بــود کــه بــه نســبت بودجــه اش خریدهای 
مناسبی در فصل نقل و انتقاالت انجام داد؛ خریدهایی 
که حاال یکی یکی جواب تالش مهاجری برای آمدنشان 
به این تیم را پاســخ می دهند. پیمان رنجبری، ســامان 
نریمان جهــان، امیرحســین کریمــی و رضــا دهقانــی 4 
خریدی هســتند که در پنج هفته ابتدایی تاکنون برای 
مهاجــری و تیمــش گل زنــی کرده اند، رنجبــری حتی در 
جمع بهترین گلزنان لیگ هم قرارگرفته است. او که در 
فصل گذشته درمجموع 2٩ بازی برای پیکان ٣ گل زده 
بود حاال در پنج بازی برای مسجدسلیمان ٣ گل به ثمر 
رسانده است. اسماعیل بابایی دیگر خرید نفتی ها در 
خط هافبک هم با عملکرد درخشانش کاپیتان باتجربه 
نفتی ها را نیمکت نشین کرد و سعید جاللی راد با عملکرد 
درخشــانش مقابل اســتقالل، حضورش در قفس توری 
جنوبی ها را ثابت کرد تا حاال آماده بازی با پرسپولیس 
شود. گل محمدی، حاال برای دیدار هفته ششم مقابل 
شاگردان مهاجری، باید فکر مهمی برای این خریدهای 
کلیــدی مهاجــری کنــد. بازیکنانی کــه حتما گــره در کار 

قرمزهای پایتخت خواهند انداخت.

اسدی در تبریز به دنبال 
اثبات یک ادعای بزرگ

هافبک شــماره هشــت فصل گذشــته پرسپولیس در 
بازگشــت به تبریز به عنوان ســتاره شــماره یــک این تیم 
شــناخته می شــود و توانســته عملکرد فوق العــاده ای از 
خود به نمایش بگذارد. رضا اسدی در بازی با آلومینیوم 
اراک نیز توانست عملکرد مثبتی از خود در مسیر کسب 
نتیجه قربان بردیف و تراکتور به جا بگذارد. هافبک میانی 
تراکتور که با پیراهن شماره ٩ در ترکیب این تیم به میدان 
می رود توانســت در هفته پنجم دومین گل خود را این 
بار با زیبایی خاصی که نشان از بازگشت اعتمادبه نفس 
و روزهای خوب گذشته اش داشت، به ثمر برساند و برد 
تراکتور را در ثانیه های پایانی این جدال قطعی کند. اسدی 
که بعد از تجربه حضور در فوتبال اروپا در نقل و انتقاالت 
فصل گذشــته به عنوان ســتاره مدنظر پرسپولیس مدت 
زیادی را درگیر این انتقال بود، درنهایت با پیراهن شماره 
هشت رونمایی شد. جدایی احمد نوراللهی و جایگزینی 
رضا اسدی با سروصدای زیاد باعث شد تا انتظارات از این 
بازیکن تا حد زیادی باال برود. اسدی اما علیرغم عملکرد 
خوبی که داشــت با یک دیوار عجیب مواجه شده بود 
که نمی توانست رابطه نزدیکی با هواداران برای او شکل 
دهد و نزدیکانش نیز از برخی باندبازی ها برای شکل گیری 
جایگاه مثبت او بین هواداران خبر می دادند. اتفاقی که 
البته هیچ وقت تایید نشد اما عملکرد مثبت او به عنوان 
یکــی از گلزن تریــن هافبک های پرســپولیس و هجمه و 
انتقاداتــی کــه متوجــه وی بــود، ایــن موضــوع را تقویت 
می کرد. با پایان فصل و در شرایطی که یحیی نیز به تمدید 
قرارداد با اســدی تمایل نشــان داده بود و در درخواستی 
رسمی آن را به اطالع باشگاه رساند، مدیران تیم نیز با ارائه 
پیشنهاد هایی پایین تر از حد انتظار این بازیکن و حتی 
نسبت به فصل گذشته اش، نشان دادند که تمایلی برای 
ادامه همکاری با وی ندارند. موضوعی که باعث شد او در 
میان پیشنهاد هایی که داشت درنهایت با تراکتور پای میز 
مذاکره بنشیند و به تیم سابق خود بازگردد. اسدی که در 
تراکتور از وجهه مقبولی چه در بین بازیکنان و چه در بین 
هواداران برخوردار بود، خیلی زود توانست جایگاه خود 
را به دست بیاورد و به عنوان یکی از ستاره های تیم خود 
را مطرح کرده اســت. ثبت دومین گل در ترکیب تراکتور 
در پایــان هفتــه پنجم و موفقیت عملکرد با اســتناد به 
سایت های آماری، نشان می دهد که اکنون شرایط کامال 
به سود شماره ٩ کنونی تراکتور پیش می رود و باید منتظر 
روز تقابل او با پرسپولیس و اثبات ادعای توانایی های برتر 

او بود.

ســرمربی فوالد خوزســتان احتمااًل در کســوت مربی به تیم ملی 
فوتبال ایران بازخواهد گشت و مسافر قطر می شود. در 48 ساعت 
گذشته موضوع برکناری دراگان اسکوچیچ و انتخاب کارلوس کی روش، 
مهم ترین خبر فوتبال ایران بوده و باوجود انتشار اخبار ضدونقیض در 
این زمینه اما گویا خبر نهایی، قطع همکاری با سرمربی کروات است 
و این مســئله به اســکوچیچ توســط یکی از مدیران ارشــد فدراسیون 
فوتبال اعالم شــده تا زمینه همکاری دوباره با کی روش فراهم شــود و 
گفته می شــود ســرمربی پرتغالی طی روزهای آینده به تهــران می آید 
تــا قــراردادش را نهایــی کند. دســتیاران کارلوس کی روش در بازگشــت 
دوبــاره اش بــه ایــران هنــوز به صورت رســمی مشــخص نشــده اند اما 
جواد نکونام ســرمربی حال حاضر تیم فوالد خوزســتان، گزینه اصلی 
برای حضور در کنار کی روش اســت؛ نکونام بعد از اتمام دوران بازی 
خود، در اولین تجربه مربیگری، در کنار کارلوس کی روش در تیم ملی 
ایــران حضــور داشــت. نکونام که پیش تــر بحث حضــور او به عنوان 
ســرمربی تیم ملی ایران مطرح شــده بود و حتی خود او هم در چند 

وهله واکنشی کنایه آمیز به حضور اسکوچیچ در تیم ملی داشت، حاال 
چالشی جدید را در مقابل خود می بیند؛ او که با فوالد در پنج هفته 
ابتدایی فصل جدید لیگ برتر نتایج قابل قبولی را به دست آورده و 
شکست ناپذیر بوده، هنوز مشخص نیست در صورت حضور در کنار 
کی روش چه تصمیمی برای ادامه حضورش در فوالد گرفته می شود. 
جواد نکونام در ماه های گذشته باوجود پیشنهادهایی که از سوی تیم 
ملی و باشگاه استقالل مطرح بود، ترجیح داد که پروژه خود در تیم 
فوالد را پیش ببرد و با توجه به حضور فوالدی ها در مرحله حذفی 
لیگ قهرمانان آســیا، نکونام این انگیزه را دارد که پس از قهرمانی در 
ســوپر جــام و جام حذفی فوتبــال ایران، بتواند در آســیا هم همراه با 
فوالد موفقیت کســب کند. مدیران فوالد خوزســتان و در رأس آن ها، 
حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل باشگاه فوالد در برهه قبلی که بحث 
برکناری اســکوچیچ و جانشــینی نکونام مطرح بود، مدعی شده بود 
که برای کمک به تیم ملی، مجموعه فوالد خوزســتان آماده اســت تا 
سرمربی خود را در اختیار فدراسیون فوتبال بگذارد و حاال باید دید در 

بازه زمانی فعلی و با توجه به موضوع دستیاری نکونام در تیم ملی، 
تصمیم فوالدی ها چه خواهد بود. وحید هاشمیان، مهرداد خانبان و 
علی اصغر قربانعلی پور دستیاران ایرانی دراگان اسکوچیچ در آخرین 
اردوی تیم ملی در قطر بودند که بعید به نظر می رسد آن ها در جمع 
دســتیاران کارلوس کی روش باقی بمانند و احتمااًل باید منتظر حضور 
چهره هایی جدید روی نیمکت تیم ملی بود که یکی از آن ها، مارکار 
آقاجانیان است. دستیار سابق کی روش در تیم ملی ایران که احتمااًل 
همــراه او بــه تیــم ملی بازمی گردد. جــواد نکونام که تجربه کاپیتانی 
تیم ملی ایران در جام جهانی 2014 را در کارنامه خود دارد، حاال این 
فرصت را دارد تا در چالشی متفاوت به عنوان مربی همراه کاروان تیم 
ملی به قطر سفر کند و در جام جهانی 2022 حضور یابد؛ البته که هنوز 
تکلیف حضور سرمربی فوالد خوزستان در کادرفنی تیم ملی مشخص 
نشده و حتی انتخاِب کارلوس کی روش هم به صورت رسمی از سوی 
مدیران فدراسیون فوتبال، اعالم نشده است اما همکاری دوباره نکونام 

و کی روش در تیم ملی، دور از ذهن نیست.

نکونام و کی روش؛ زمزمه های یک همکاری دوباره
خبر

آگهی فقدان سند مالکیت 5/6459
2809- 9- شماره نامه: 140185620002003210 چون آقای سهراب سعادت فرزند سری به 
استناد یکبرگ استشهاد محلی که به امضاء شهود و گواهی دفترخانه 26 دوگنبدان رسیده است که 
سند مالکیت ششدانگ یک باب آپارتمان به پالک 6459 فرعی از ۵ اصلی واقع در قطعه یک بخش 
پنج دوگنبدان به نام آقای سهراب سعادت صادر و تسلیم گردیده است. لذا مراتب به استناد ماده ۱۲۰ 
آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک یا وجود 
معامله سند مالکیت 755866 می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف ۱۰ روز اعتراض خود را به 
ضمیمه اصل سند مورد معامله به این اداره اعالم و رسید دریافت نمایید تا مورد رسیدگی قرار گیرد 
واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاریخ 1401/06/17 علیدوست 

یاری زاده- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دوگنبدان

آگهی فقدان سند مالکیت
2810- 9- خانم لیال اسماعیل زاده ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
که سند مالکیت نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه همکف 
قطعه دوم تفکیکی بمساحت 102/56 مترمربع بشماره پالک ۷۵۰۴ فرعی از ۱۵۲ اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک ۸۳۱ فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان ذیل صفحه 
۳۴۶دفتر ۳۹۸۹ و ثبت ۱۰۴۱۸۵۵ بنام متقاضی ثبت و سند بشماره چاپی ۷۲۴۴۳۲ صادر و تسلیم 
شد که سند مالکیت بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور سند مالكیت المثنی 
نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به 
این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل 

نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالكیت المثنی طبق مقررات به متقاضی 
تسلیم خواهد شد. مسلم مرزآرا- رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج  شماره : ف/726

آگهی فقدان سند مالکیت
2811- 9- خانم لیال اسماعیل زاده ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
که سند مالکیت نیم دانگ مشاع از ششدانگ ششدانگ یک واحد تجاری قطعه اول تفکیکی واقع 
در طبقه همکف بمساحت 14/62  مترمربع بشماره پالک ۳۹۲۷فرعی از ۱۵۲ اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک ۸۳۱ فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان ذیل صفحه ۳۳۸ دفتر 
۳۹۸۹ و ثبت ۱۰۴۱۸۵۳ بنام متقاضی ثبت و سند بشماره چاپی ۷۲۴۴۲۳صادر و تسلیم گردید که 
سند مالكیت بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 

می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
باشد از تاریخ این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره 
تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. مسلم مرزآرا- رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج شماره : ف/725

آگهی مفقودی مدارک خودرو
برگ سبز  خودرو سواری پراید به رنگ سفید  به شماره انتظامی ایران 43- 469 
 S1442274113701 ب 59 به شماره موتور 00853404 و شماره شاسی
مدل 1374 به نام حسین قاسمی فرزند روزعلی به شماره شناسنامه 475 و 
 شماره ملی 5759940546 صادره از فریدن مفقود گردیده و از درجه اعتبار

ساقط می باشد. 

آگهی مفقودی
برگ سبز  خودرو کشاورزی تراکتور سیستم آی تی ام )ITM( تیپ 499  به 
رنگ قرمز - روغنی  به شماره انتظامی ایران 12- 127 ک 14  و شماره موتور 
  N3HKTAA4DDHN20774    و  شماره شاسی YAW0641B
مدل 1393 به نام  محمد ایزدی فر فرزند حسن به شماره شناسنامه 278 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  رشتخوار  از  صادره  کدملی 6509575094  و 

اعتبارساقط می باشد. 295

آگهی مفقودی 
برگ سبز خودروی پژو پارس XU7 مدل  1401 به رنگ سفید  به 
 124K1684318 شماره پالک 466 س87 ایران 65  و شماره موتور
و  شماره شاسی    NAAN01CE8NK906999به نام  محمدجواد 
حاجی علیزاده بزنجانی مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز خودروی سواری سیستم پیکان تیپ 1600i مدل 
۱۳۸۳  به رنگ سفید روغنی به شماره موتور 11283001128 
به شماره شاسی 82524608 به شماره پالک ۶۶ ج ۸۹۶ ایران 
۴۹ به نام  عباس دلخون مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

آگهی مفقودی  مدارک خودرو
برگ سبز خودرو پراید به رنگ نقره ای متالیک به شماره انتظامی 
ایران 53- 526 و 76 به شماره موتور 01328130 و شماره شاسی 
S1412284687060 مدل 1384 به نام مسعود محمدی اروجه فرزند 
از  ابوالقاسم شماره شناسنامه 681 کدملی 1286049539 صادره 

اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  

آگهی مفقودی
پژو  برگ سبز  و سند کمپانی خودرو سواری - سواری سیستم 
انتظامی  شماره  به  متالیک  مدادی-  نوک  رنگ  به   ROA تیپ
ایران 36- 519 ن 43 به شماره موتور 11686087885 به  شماره 
شاسی    61220373 مدل 1386 به نام  جواد رجب پور علی سیاهی 
اعتبار ساقط  از درجه  و  مفقود گردیده   به کدملی 0703584294 

می باشد. 294

آگهی دعوت از مجاورین پالک 824 فرعی 
از ۲۷ اصلی بخش ۳ کاشمر 

2818- 9- بدینوسیله به مالکین پالکهای ۸۲۲ فرعی و۸۲۷ فرعی و 1016 فرعی متصل 
به 824 فرعی از ۲۷ اصلی بخش ۳ کاشمر ابالغ می گردد با توجه به اینکه وقت تعیین متراژ 
و مساحت پالک 824 فرعی از ۲۷ اصلی ۳ کاشمر مورد تقاضای ورثه رمضانعلی فدایی که 
در مجاورت ملک شما می باشد در روز چهارشنبه مورخه 1401/06/30 ساعت ۱۰ صبح 
تعیین گردیده و در محل انجام خواهد شد چنانچه در مورد  حدود و حقوق ارتفاقی ملک 
مزبور حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور دارید می توانید در روز و 
ساعت مقرر در محل وقوع ملک واقع در کاشمر- اراضی روستای قلعه باال پایین جاده عرف 
اباد حاضر گردیده و برابر کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی مطالب خود را اظهار دارید. 
بدیهی است در صورت عدم حضور، عملیات ثبتی برابر مقررات ادامه می یابد. 1- حد شرق 
۸۲۲ فرعی خاور نخعی پور قلعه باال ۲-حد غرب پالک ۸۲۷ فرعی ابراهیم حیدری و غیره 

و 1016 فرعی ورثه سكینه. احمد جهانگیر - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر788/م الف

آگهی مفقودی  مدارک خودرو
تخلیه  تانکر  کامیون  خودرو  کمپانی؛  سند  و  مالکیت  سند  سبز،  برگ 
فاضالب بنز ال پی 36/608 به رنگ نارنجی- روغنی به شماره انتظامی 
شاسی  شماره  و  موتور 10064342  شماره  به  ع 23  ایران 43- 212 
37405114848253 مدل 1360 به نام محسن ترکی حبیب آبادی فرزند 
مرتضی شماره شناسنامه 45 و کدملی 6609893837 صادره از برخوار و 

میمه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  



ســردار حاجیان آخریــن وضعیت صدور 
و ارسال گذرنامه های اربعین را تشریح کرد.

سردار مهدی حاجیان، سخنگوی فراجا 
دربــاره مشــکالت گذرنامــه زائــران اربعیــن 
گفــت: تعداد تقاضــا برای صــدور گذرنامه 
از اول مــاه محــرم بــه بعــد، افزایــش چنــد 
برابــری نســبت بــه ســال ۹۸ و افزایــش ۱۰ 
برابری نسبت به سال گذشته داشته است. 
او افزود: در حالت عادی روزانه بین ۳۰ تا 
۳۵ هــزار گذرنامــه صــادر می شــود که االن 
ایــن تعــداد بــه ۱۵۰ هــزار گذرنامــه در روز 
رســیده اســت. با تدابیر و تمهیدات نیروی 

انتظامی و با همکاری وزارت کشــور، ســتاد 
اربعیــن و وزارت امــور خارجــه، تفاهمی با 
عــراق منعقد و مقرر شــد که گذرنامه ویژه 
اربعین صادر شــود. همچنین اعتباربخشــی 
بــه گذرنامه ها هــم مدنظر قــرار گرفت. بر 
همیــن اســاس ۲۶۰ هزار گذرنامــه که اعتبار 
آن ها به پایان رســیده بود، به مدت ۶ ماه 
به مقصد کشور عراق تمدید اعتبار شدند. 
بــه گفتــه ســردار حاجیــان، گذرنامــه ویــژه 
اربعین با مبلغ ۳۰ تا ۳۸ هزار تومان صادر 
می شود و تاکنون ۴۲۲ هزار نفر درخواست 
گذرنامــه ویژه اربعین و عادی داشــته اند و 

از ایــن تعــداد ۳۸۰ هــزار گذرنامــه تحویل 
پســت شــده اســت. او بــا اشــاره بــه صدور 
۲۱۰۰ اســناد هویتــی بین المللــی از ابتــدای 
مــرداد تاکنــون، گفــت: در تهــران ۴ مرکــز 
شــهید  ســتارخان،  در  گذرنامــه  صــدور 
مطهــری، شــهرری و جنت آبــاد دایر اســت. 
ظرفیــت صــدور برگ ویــژه گذرنامــه روزانه 
تــا ۱۲۰ هــزار بــرگ اســت بــه همیــن دلیــل 
امــکان صــدور بــرای متقاضیــان در اولیــن 
فرصت وجود دارد. ســردار حاجیان افزود: 
متقاضیــان می توانند در ســامانه پلیس من 
درخواســت گذرنامــه اینترنتــی ثبــت و یــا 

صــدور  مراحــل  از   epolice.ir ســامانه  در 
گذرنامــه خــود اطــالع پیدا کننــد. او درباره 
ساعت کاری مراکز صدور گذرنامه یادآوری 

کــرد: مراکــز در ایــام هفتــه از ۸ صبح تا ۱۸ 
عصــر و در روز جمعــه هــم از ســاعت ۹ 
صبح تا ۱۶ فعال هســتند. بر اســاس اعالم 

مدیرعامــل شــرکت پســت هــم تاکنــون ۹۰ 
درصد مرسوالت به دست گیرنده ها رسیده 

است.

اختصاص اعتبار ۱۵۰۰ میلیاردتومانی 
برای اعطای وام به سربازان ماهر
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مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح از اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد 
تومــان اعتبــار بــرای اعطــای وام بانکی به ســربازان ماهر منقضــی از خدمت خبر داد.ســردار 
موســی کمالی در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به نشست مشترک میان مدیرعامل بانک سپه، 
فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی و جانشین و معاونین این قرارگاه که با موضوع اعطای 
تســهیالت بانکی به ســربازان ماهر برگزار شــد، گفت: در این نشســت زمینه های همکاری با 

موضوع پشتیبانی بانک سپه از کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در حین خدمت و تسهیلگری 
اشتغال آن ها پس از خدمت موردبحث و بررسی قرار گرفت. او با اشاره به اظهارات، سردار 
زاده کمنــد، رئیــس قــرارگاه مهارت آمــوزی ســربازان، اظهار کرد: در این نشســت تأکید شــد که 
کارکنــان وظیفــه به عنــوان یکــی از ارکان نیروهای مســلح در دفاع، ایجاد و توســعه و امنیت 
نقــش اساســی دارنــد و مــا در اجرای تدابیر مقام معظم رهبــری و فرماندهی کل قوا موظف 
هستیم در مورد توانمندسازی و اشتغال آن ها کمک کنیم که در این زمینه بانک ها می توانند 
یاری گر باشــند. کمالی ادامه داد: پس از آن مدیرعامل بانک ســپه نیز ضمن ارائه گزارشــی از 
زیرساخت ها و توانمندی های بانک سپه اعالم کرد که این بانک پس از ادغام با پنج بانک 
دیگر به یکی از بزرگترین بانک های کشــور تبدیل شــده و با تمام توان و عالقه مندی، آماده 

ارائه خدمت به سربازان کشور است. 

افزایش ۱۰ برابری گذرنامه اربعین 
نسبت به سال گذشته

و  بردیــم  بــاال  را  کبابــی  کرکــره 
کــه همســایه  کار را شــروع کردیــم 
آمــده و گفــت: درســت اســت آدم 
پشت سر کســی که مسافرت رفته، 
ســر  پشــت  گریــه  گفتــم  بخنــدد؟ 
، شگون ندارد و نشانه عدم  مسافر
امید به بازگشــت اوســت ولی خنده شــاید نشــانه عالقه 
وافــر و امیــد حتمی به بازگشــت مســافر اســت. البته اگر 

لبخند ملیح باشــد درســت مثل همسر گرامی وقتی از خانه بیرون می آییم! ولی اگر 
قهقهه باشــد، نشــانه بی ادبی اســت و به او گفتم: برود با خط خوش بنویســد تا 
بزنیم پشــت شیشــه کبابی که از ورود افراد بی ادب معذوریم. البته بماند که فعال 
دســتگاه ادب ســنج نداریــم و همــه  و دوبــاره تأکیــد می کنــم همــه، می توانند وارد 
شــوند و تنهــا بــا پرداخــت وجه، هر تعداد ســیخ کباب کــه الزم دارنــد خرید کنند. 
شــرمنده شــکم نمانید و هرچه زودتر خود را به کبابی ما برســانید. همان همســایه 
می گفت: می دانی برخی از افرادی که از تو کباب می گیرند فقط برای قیافه گرفتن 
جلوی همســایه این کار را می کنند و من باور نکردم و گفتم این یک توهم اســت؛ 
زیــرا اگــر کســی بخواهد همســایه بیشــتر بفهمد بایــد خودش در خانه دســت به کار 
بشــود و کباب را درســت کند. بویش همه کار می کند و به او گفتم: ما همســایه ای 
داریم که هر شــب ســاعت 12، بوی کبابش محله را می گیرد و البته همه می دانند 
کــه مــن نیســتم، من هــر چه بخواهــم از مغازه کبابــی می برم. بعــد آن نازنین یک 
کتــاب داد مــن کــه بخوانــم. جالــب بود نویســنده هم مثــل من شــکم برایش مهم 
! بردم خانم اول  بوده ولی رفته سراغ آشپزخانه و خانم ها و البته هزار مسئله دیگر
خوانــد و بعــد کــه تأیید کرد من هم نــگاه کردم. خانه ما درســت مثل خیلی جاها 
ممیزی دارد و من هر چه از ممیزی عبور کرده را با خیال راحت می خوانم. ممکن 
اســت در کبابی، ســیخی اضافی نوش جان کنم بدون اطالع همســر ولی کتابی که 
ایشــان تأیید نکند هر گز نمی خوانم حتی اگر قرار باشــد، یک سال چیزی نخوانم. 
کتاب »کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم« روایت هایی گیرا و خواندنی 
و حاصل تجربه های شــخصی اســالونکا دراکولیچ روزنامه نگار اهل کرواســی است. 
ایــن روایت هــای گاه تراژیــک و گاه طنزآمیــز بهتــر از تحلیل های تئوریــک، می تواند 
وضعیــت سیاســی و ذهنیــت  افراد در حکومت های اســتبدادی را برای ما به تصویر 
بکشــد. این کتاب، مشــاهدات نویســنده از زندگی دوســتان و آشــنایانش در دیگر 
کشــورهای اروپــای شــرقی تحــت حکومت های کمونیســتی اســت. جذابیــت اصلی 
کتــاب در ایــن اســت که تحلیل هایــی تأمل برانگیــز و انتقادی را بــا جزئیات زندگی 
روزمــره درهــم می آمیــزد: شــگفتی دختربچــه ای کــه بــرای اولین بــار یــک عروســک 
خارجــی می بینــد؛ نحوه شســتن رخت هــا در خانه؛ زندگی یک اســتاد دانشــگاه در 
آپارتمانــی تنــگ و شــلوغ بی هیــچ حریم خصوصــی؛ دیوارهای رنگ ورورفتــه و ... . 
نویســنده کمونیســم را چیــزی فراتــر از یــک ایدئولــوژی یا شــکل حکومــت می بیند. 
گاه  از دیــد او کمونیســم یــک وضعیت ذهنی اســت کــه به این راحتی هــا از ناخودآ
جمعی کســانی که تحت این حکومت زندگی کرده اند زدوده نمی شــود. نویســنده 
کــه خــود در یوگســالوی بــزرگ شــده، می نویســد: »اینجــا از همــان اوایــل جوانــی 
می فهمیــد کــه سیاســت مفهومی انتزاعی نیســت، بلکــه نیرویی اســت عظیم که بر 
زندگــی روزمــره مــردم تأثیری تعیین کننده می گذارد ... ما بــرای اینکه بتوانیم ادامه 
بدهیم، می بایست قلمروهایمان را تقسیم می کردیم و مرزی بین زندگی خصوصی 
و حــوزه عمومــی می کشــیدیم. حکومــت می خواســت همه چیــز عمومی باشــد ... 
امــا هــر چیــز عمومــی متعلق به دشــمن بود«. اســالونکا دراکولیــچ، زاده ۴ جوالی 
۱۹۴۹، روزنامه نگار و نویســنده ای اهل کرواســی اســت. او در دانشــگاه زاگرب در 
رشــته ادبیــات تطبیقــی و جامعه شناســی، همان رشــته های وارداتی و توصیه شــده 

دشــمن تحصیــل کــرد. بااین همــه یــاد نمــی رود خانم هــا 
کــه در کوچه جلســه داشــتند و با وجود غــالم کمی ترس 
داشتند، وقتی او سرکار می رفت دور هم جمع می شدند 
و تا عصر وقت داشتند چند کمیسیون بگیرند. گویی آنها 
با زبان دل هر روز عصر می گفتند: غالم رفت، ما ماندیم 

و حتی خندیدیم! 

عسکری از تولید بیش از ۶۸ میلیون عدد انواع دارو در مردادماه سال جاری خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر؛ علیرضا عسکری با اعالم افزایش فروش 
محصوالت شرکت داروسازی س ها نسبت به سال گذشته گفت: با وجود برخی مشکالت 
در حوزه نقدینگی، تهیه و تأمین مواد اولیه برای خطوط تولید در هر دو سایت چهارباغ و 
شهید فقیهی، این مجموعه توانست در مقایسه با مردادماه سال گذشته، رشد ۳۵ درصدی را 
در زمینه تحویل و فروش رقم بزند. مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی در خصوص تولیدات 
این شرکت در ماه گذشته گفت: در مردادماه امسال بیش از ۶۸ میلیون عدد انواع دارو در 
شــرکت داروســازی س ها در جهت رفع نیازهای دارویی حوزه ســالمت به بازار عرضه شده 
است. این تولیدات شامل نزدیک به ۴۳ میلیون عدد قرص، ۲۳ میلیون و هشتصد هزار عدد 
کپسول، سه میلیون و دویست هزار عدد مایعات شامل شربت و سوسپانسیون در دزهای 
مختلف است. این مقام مسئول در جمعیت هالل احمر تصریح کرد: در حال حاضر شرکت 
داروســازی س ها با در اختیار داشــتن بیش از ۱۱۷ پروانه ســاخت از ســازمان غذا و دارو، به 
طور میانگین ۶۰ قلم انواع دارو شامل داروهای بیماری های کلیوی، گوارشی، قلبی عروقی، 
هورمونی، ضدالتهاب غیراستروئیدی، آنتی بیوتیک، ضد دیابت، ضد درد، ضد صرع، ضدقارچ، 
ضد تهوع، ضد ماالریا، کاهش دهنده کلسترول خون، مهارکننده آنزیم، شربت متادون، اعصاب 
و روان، آنتی هیستامین و آنتی نئوپالستیک را مطابق با آخرین استانداردهای سازمان بهداشت 

جهانی تولید و عرضه می کند.

سایه سرد

تولید بیش از ۶۸ میلیون 
عدد انواع دارو
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رئیــس کمیته امــداد از ثبت نــام ۲۳۲ هزار 
مددجوی تحت حمایت در طرح نهضت ملی 

مسکن خبر داد.
به گزارش صداوسیما؛ سیدمرتضی بختیاری 
در جلسه شورای مسکن استان لرستان با بیان 
اینکه مسکن یکی از ابعاد مهم توانمندسازی 
مددجویان اســت، گفت: قرارگاه امام حســن 
مجتبی )ع( ساخت یک میلیون مسکن برای 
خانواده هــای نیازمنــد را تقبل کرده کــه از این 
تعداد ۵۰۰ هزار مســکن قطعی شــده اســت 

و ظــرف ۳۰ مــاه ســاخته خواهــد شــد. او بــا 
اشــاره بــه حمایت دولت از ســاخت مســکن 
محرومان، افزود: سهم مددجویان کمیته امداد 
از نهضت ملی مســکن ۳۶۰ هزار واحد است 
کــه ۱۲۰ هــزار واحد برای روســتا ها و ۲۴۰ هزار 
واحد برای مناطق شهری احداث خواهد شد. 
بختیاری همچنین با اشاره به ثبت نام ۲۳۲ هزار 
مددجــوی کمیته امــداد در طرح نهضت ملی 
مســکن تأکید کرد: مددجویان کمیته امداد و 
سازمان بهزیستی الزم نیست ۴۰ میلیون تومان 

مبلغ اولیه ثبت نام را پرداخت کنند. او به دیگر 
برنامه های کمیتــه امداد برای خانه دار شــدن 
مددجویــان پرداخــت و گفت: برای ســاخت 
۴۰ هزار واحد مســکن، تفاهم نامه با بســیج 
ســازندگی داریم و این ۴۰ هزار باید در روســتا 
ســاخته شــود که امیدواریم به کمک بســیج 
سازندگی تا پایان سال ۱۴۰۲ هیچ مددجوی 
روســتایی بــدون مســکن در کشــور نداشــته 
باشــیم. رئیس کمیته امداد خاطرنشــان کرد: 
تفاهم نامه ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن هم 

با کمک بنیاد مستضعفان مبادله شده است 
که قرار اســت تا پایان امســال اجرا شود و اگر 
تا پایان سال ۱۴۰۱ این ۱۰ هزار واحد به اتمام 
برســد، ســاخت ۱۰ هــزار واحد دیگــر مجدد 
مبادلــه می شــود. او با اشــاره به ظرفیت های 
اســتان در حوزه هــای مختلــف گفت: شــاهد 
یک حرکت جهشی در استان هستیم و مردم 
لرستان با وجود مشکالت، همیشه در صحنه 
هستند که باید سر تعظیم در برابر این مردم 

فرود آورد.

معاون انتظامی ســازمان نظام پزشــکی گفت: این 
موضوع که برخی پزشکان از بیمار دالر و ارز دیجیتال 
مطالبه می کنند به خاطر فرار از مالیات نیســت؛ بلکه 
تعرفه ها واقعی نیســتند.به گزارش فارس، محمدرضا 
خردمند معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی درمورد 
پزشکان متخلف اظهار کرد: بخشی از تخلفات پزشکی 
مربوط به صدمات بدنی و روانی است که ممکن است 

به بیماران وارد شود و بخشی هم مربوط به تخطی 
از مقررات و قوانین است. او افزود: تخطی از مقررات 
و قوانیــن طیف وســیعی دارد و بســتگی به ایــن دارد 
که شکایت از طرف شاکی خصوصی مطرح شود و یا 
اینکه مراجع نظارت کننده شکایت خود را مطرح کنند. 
معــاون انتظامی ســازمان نظام پزشــکی در واکنش به 
این خبر که برخی پزشکان برای درمان بیماران و شاید 

هــم بــرای فرار از مالیات، از بیمــار دالر و ارز دیجیتال 
مطالبــه می کننــد گفــت: در تمامــی مطب هــا و دفاتر 
کار و مؤسســات خدمات پزشــکی مانند آزمایشگاه ها 
و رادیولوژی ها باید یک دســتگاه کارت خوان ســالم و 
فعال نصب باشــد و دســتگاه کارت خوان هم مربوط 
به آن پزشــک و مســئول فنی مؤسسه باشد. این مقام 
مســئول در ادامــه تأکیــد کــرد: دریافت هر نــوع وجه 

دیگــری چنانچــه دســتگاه کارت خــوان فعــال باشــد 
خــالف مقررات و یک امر غیرقانونی اســت. خردمند 
بــا بیــان اینکه تعداد پرونده هایی که پزشــک از بیمار 
مطالبه دالر و ارز دیجیتال کرده باشد و البته تعداد 
شــاکیان خصوصی هم بســیار اندک است گفت: در 
این گونــه مــوارد یــا بایــد شــاکی خصوصــی مراجعه 
کنــد و مســتنداتی دراین خصــوص بــه مــا ارائه دهد 

یــا اینکــه مراجــع نظارت کننده این موضــوع را به ما 
منعکس کنند. معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی 
اظهار کرد: سازمان نظام پزشکی و سازمان تعزیرات 
حکومتی مرجع رسیدگی به این موضوعات هستند 
و زمان رســیدگی به این تخلفات هم بســیار ســریع 
اســت؛ امــا افراد هم برای شــکایت باید مســتنداتی 

داشته باشند.

مدیرکل دفتر خدمات عمومی سالمت سازمان بیمه 
سالمت ایران از فعالیت هفت هزار پزشک خانواده در 

کشور خبر داد.
بــه گــزارش ایرنا، مســعود مشــایخی اظهار داشــت: 
کارکرد هر نظام بیمه ای کاهش مخاطرات برای فرد است 
تا بیماران به دلیل هزینه های درمان از خدمات محروم 
نشــود. او بــا اشــاره به اینکه اصل و اســاس نظــام ارجاع 
و پزشــک خانــواده از منظر بیمه ای اســت افــزود: نکته 
قابل توجه این اســت که در همه مطالب علمی بر این 
باور هستند که بهترین نظام، نظام ارجاع مبنی بر پزشک 
خانــواده اســت. مشــایخی اضافه کــرد: در نظــام ارجاع 
به پزشــک خانــواده، اگر فرد بــرای دریافت خدمات به 
ارائه دهندگان سطح اول مراجعه کند به صورت میانگین 
بالــغ بــر ۸۰ درصد نیازهــای آن رفع می شــود و چنانچه 
پزشــک تشــخیص دهــد، بیمار بــه پزشــک متخصص و 
فوق تخصص ارجاع داده می شــود. این مقام مســئول با 
اشاره به اینکه در نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده، 
مردم به یک پزشــک خانواده مشــخص شــده مراجعه 

می کنند، گفت: پزشک خانواده متولی سالمت جمعیت 
افراد تحت پوشــش خود اســت و در واقع نباید منتظر 
حضور بیمار در مطب باشــد؛ بلکه بر اســاس ســابقه و 

پرونده پزشکی که از بیماران دارد باید وضعیت سالمت 
افراد را کنترل کند. مدیرکل دفتر خدمات عمومی سالمت 
ســازمان بیمه ســالمت ایران خاطرنشــان کرد: جمعیت 

تحــت کنترل پزشــک خانواده بنا بــر موقعیت مکانی و 
جمعیت روستایی متفاوت است؛ اما بر اساس استاندارد 
تعریف شــده یک پزشــک خانــواده بــرای چهارهزار نفر 
تعیین می شود. مشایخی اظهار داشت: پزشک خانواده 
در واقــع از دهه هــای ۶۰ به بعد شــکل گرفته بود که در 
مطالعات انجام شــده، ارائه خدمات در مرکز روســتاها 
به صــورت ماهانه بود که به دلیــل دوره زمانی طوالنی، 
مردم شناختی نسبت به  این افراد نداشتند و مخاطراتی 
به همراه داشت که براین اساس نظام شبکه تغییر کرد و 
در سطح روستاها یک نفر به عنوان بهورز از ساکنان روستا 
انتخاب و تحت آموزش قرار گرفتند که خدمات درمانی 
را بــه بیمــاران ارائــه دهنــد. این مقام مســئول گفت: بر 
اســاس آخریــن آمــار در چهارهــزار و ۱۸۶ مرکــز جامــع 
خدمات ســالمت بیش از هفت هزار پزشــک، دو هزار 
دندان پزشــک، پنج هزار ماما فعالیت دارند. مشایخی 
یادآور شد: روستاهایی با جمعیت کمتر خانه بهداشت 
دارند و بهورز خدمات را ارائه می دهد و هرچند خانه 
بهداشــت تحــت پوشــش یــک مرکــز جامــع خدمــات 

ســالمت قرار می گیرند که مســیر ارجاع مشخص است 
و براین اســاس همه افراد روســتاها به صورت مســتقیم 
و غیرمســتقیم از خدمــات پزشــک خانــواده بهره منــد 
می شــوند و پزشــک به صورت هفتگی در ســاعت ها و 
روزهای مشخص برای ویزیت بیماران مراجعه می کند. 
او با اشــاره به اینکه بر اســاس پایش نسخه های انجام 
شــده، پرمصرف تریــن داروهایی که پزشــکان خانواده 
تجویز کرده اند، ۴۳۶  قلم بوده است گفت: این داروها 
در قالــب یک بســته دارویــی در مرکــز جامع خدمات 
ســالمت موجود اســت و در اختیــار بیماران قــرار داده 
می شــود و در زمانی که پزشــک به صورت ده گردشی در 
روستاهای هم جوار حضور پیدا می کند بسته را به همراه 
دارد. مشــایخی با بیان اینکه ســازمان ها باید به ســمت 
الکترونیکی شــدن بروند، افزود: به طور نمونه، در آغاز 
طرح نسخه نویســی الکترونیک مقاومت باالبود اما در 
ایــن طرح، خطای نسخه نویســی و نســخه خوانی صفر 
می شود و منافع زیادی دارد؛ براین اساس باید ارجاع هم 

الکترونیکی شود.

وزیــر آموزش وپــرورش گفت: معماری یک 
نماد تمدنی است و کشور ما نیز در این حوزه 
صاحب سبک و به نوعی صاحب مکتب است.
نــوری  یوســف   ، مهــر گــزارش  بــه 
و  اســاتید  بــا  تخصصــی  نشســت  در 
صاحب نظــران حــوزه معمــاری فضاهــای 
، گفت: معماری یک نماد  آموزشی کشــور
تمدنی است و کشور ما نیز در این حوزه 
صاحب ســبک و به نوعــی صاحب مکتب 
موضــوع  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  او  اســت. 
حــظ بصری و ســواد معمــاری در مدارس 
نیازمنــد مطالعــات و بررســی های بیشــتر 
اســت، افــزود: هــر طــرح و برنامــه ای در 
ایــن زمینــه بایــد حتمــًا پیوســت فرهنگی 

داشــته باشــد و برگرفتــه از فرهنــگ غنــی 
بــر  عــالوه  باشــد.  مــا  اســالمی  و  ایرانــی 
اینکــه امــروزه، پیوســت زیســت محیطی، 
اجتماعی، پدافندی و.. نیز مدنظر است. 
وزیــر آموزش وپرورش با تأکیــد بر اهمیت 
معمــاری و طراحــی مــدارس و کالس های 
درس در یادگیــری دانش آمــوزان، افــزود: 
نــگاه جدیــد در عرصــه تعلیم وتربیــت از 
اســت:  گونــه  چهــار  انسان شناســی  بعــد 
یــک دیدگاه کــودک را ابژه می داند، یکی 
کودک را ســوژه می شناسد. در نگاه باالتر 
کودک به عنوان کنشــگر اجتماعی است و 
در نــگاه چهــارم کــودک همراه پژوهشــگر 
کــرد:  نــوری تصریــح  نگریســته می شــود. 

بایــد نیازهــای دانش آمــوزان را در هر دو 
زمینــه ســخت افزار و نرم افــزار بشناســیم 
و نــگاه دانش آمــوز را در طراحــی فضــای 
کالبــدی محیــط یادگیــری در نظــر داشــته 
باشــیم، الزم اســت به این ســمت حرکت 
کنیــم، تــا هویــت ملــی و محلــی را حفــظ 
کرده، ارتقا داده و این میراث ارزشمند را 
انتقــال دهیــم. وزیر آموزش وپــرورش بیان 
کــرد: یــک طرح عالوه بــر اینکه زیبایی و 
هارمونی داشــته باشــد، باید بررسی شود 
آیــا ایــن طــرح و فضا از بعــد تربیتی برای 
دانش آمــوز خوشــایند اســت و چه تأثیری 
در پداگــوژی و رســیدن بــه ســطوح باالی 
یادگیــری دارد، توجــه کنیــم کــه ســواد ما 

اسمی است؛ اما باید به سواد مفهومی و 
عملکردی برسیم و فضا نیز زمینه ساز این 

موضــوع باشــد. نــوری با اشــاره بــه اینکه 
بحــث محیط یادگیری و فناوری به عنوان 

یکــی از ســه ضلــع نظــام آموزش وپــرورش 
مدنظــر  درســی  برنامه هــای  تدویــن  در 
برنامــه  کــرد:  خاطرنشــان  گرفتــه،  قــرار 
درســی دانش بنیــان یک ســرش در ســنت 
و تمــدن اســت و ســر دیگــر آن در آینــده 
اســت. ازایــن رو بایــد الگوهــای نوآورانــه 
داشــته باشــیم و جریان های بلوغ فناوری 
در آموزش وپــرورش را نیز بشناســیم. وزیر 
آموزش وپــرورش ابــراز امیــدواری کــرد بــا 
وجود بزرگان و اســاتید صاحب نظر حوزه 
معمــاری و طراحی فضاهای آموزشــی، با 
تعامــل بیشــتر نوســازی مدارس دانشــگاه 
زمینــه  ایــن  در  بتوانیــم  رجایــی  شــهید 

گام های مؤثری برداریم.

ثبت نام ۲۳۲ هزار مددجوی کمیته امداد در طرح نهضت ملی مسکن

ویزیت بیماران با دالر و ارز دیجیتالی!

فعالیت هفت هزار پزشک خانواده در کشور

لزوم حفظ هویت ملی و محلی در معماری کالس های درسی


