
نماینده مجلس :

  استیضاح وزیر صمت 
حتما انجام خواهد شد

     عبــاس زاده گفــت: یکــی از انتقــادات 
مــا بــه وزیر صمت، عدم بسترســازی برای 
اشــتغال اســت. از طرفــی، ســرمایه گذاری 
در تولیــد، ارزش افــزوده کمتری نســبت به 

گری دارد...   || صفحه  صفحه 33  سودا

رئیس جمهوری در دیدار مردمی با مردم خراسان شمالی:

فروش نفت بدون ایجاد 
تعهد جدید برای کشور 

افزایش یافت
گفــت: بــه برکــت       رئیــس جمهــوری 
اقتــداری کــه مــردم خلــق کردنــد، بــدون 
، فــروش  ایجــاد تعهــد جدیــد بــرای کشــور

  || صفحه  صفحه 22  نفت را افزایش دادیم...

؛ مالحظاتی در باب گرانی های اخیر

 سیاست حذف ارز ترجیحی 
علت همه تورم اخیر نیست 

معــاون  ســبحانیان،  محمدهــادی   
سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد 
دولت مردمی در شرایطی سکان هدایت 
دولت را به دســت گرفت که به اذعان 
بسیاری از کارشناسان، اقتصاد ایران یک 
»دهه ازدست رفته« را تجربه کرده بود. 
رشد اقتصادی نزدیک به صفر، تورم های باال و مزمن، رشد اندک 
و بعضاً منفی سرمایه گذاری خالص، کاهش بیش از ۳۰ درصدی 
درآمد سرانه حقیقی ایرانیان، کسری بودجه های فزاینده، تعمیق 
مشــکالت و ناترازی های صندوق های بازنشستگی و بانک ها از 
ویژگی هــای بارز این دهــه بود. به عالوه ظرفیت های در اختیار 
دولت در بودجه ۱۴۰۰ ازجمله ارز ترجیحی و تنخواه گردان در 

نیمه ابتدای سال ۱۴۰۰ استفاده شده بود.
انباشت مشکالت یادشده نشأت گرفته از بی عملی دولت ها در انجام 
اصالحات ساختاری اقتصاد و وابستگی شدید آنها به مسیر غلط 
طی شده بود. این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها بر 
مقاوم سازی اقتصاد از رهگذر انجام اصالحات در نظام بودجه ریزی، 
اصالح نظام بانکی، پیشگیری از تخصیص منابع رانتی و کاهش 
وابستگی بودجه به نفت تاکید داشته و ظرفیت بی نظیر شورای 
هماهنگی اقتصادی سران سه قوه را برای تسهیل انجام اصالحات 
در اختیار قوه مجریه قرار داده بودند. دولت سیزدهم از همان ابتدا 
با تدوین سند تحول دولت مردمی تالش کرد با شناخت دقیق از 
ریشه مسائل و مشکالت کشور مسیر تحولی در حوزه اقتصادی را 
در پیش گرفته و قطار اقتصاد کشور را به ریل صحیح آن هدایت 
کند. امری که نیازمند شکستن مقاومت های ساختاری در کشور و 
همچنین همراهی و همدلی آحاد جامعه و صاحب نظران و مراجع 
عالی قدر می باشد. یکی از مسائل اصلی دولت که منجر به کوچک تر 
شــدن ســفره مردم شده بود، تورم باال و مزمن بود. لذا این مهم از 
همان ابتدا در دســتور کار دولت قرار گرفت. در زمان آغاز به کار 

دولت، نرخ تورم در باالترین میزان خود قرار داشت... 
ادامه در صفحه 2

از بحران عراق و سوریه تا چالش انرژی؛یادداشت

فراز و فرودهای روابط ایران و ترکیه
   روابط ایران و ترکیه یکی از پایداراترین روابط در طول تاریخ مناسبات دو کشور در منطقه بوده است. 
با وجود فراز و نشیب های فراوانی که روابط دو کشور در طول یکصد سال گذشته تجربه کرده، هیچ 
گاه ســطح اختالفات به درجه ای نرســیده اســت که دو کشــور دشــمن هم شــوند و رفتاری تخاصم آمیز 

علیه یکدیگر پیش گیرند. حتی بعد از انقالب اسالمی ایران و در حالی که در ایران نظام اسالمی بر سر 
کار آمد و در ترکیه الئیک ها بر سرکار بودند که در پیشبرد الئیسیته تعصب به خرج می دادند، روابط 

  || صفحه  صفحه 22  دو کشور به حدی از تیرگی نرسید که دو طرف بخواهند رویکرد تخاصم آمیز داشته باشند...

گار« علل تورم بی سابقه خردادماه را بررسی کرد »روز

تورم رکورد زدتورم رکورد زد

صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 وبا 
در یک قدمی  ایران

7

 دالر آمریکا 
به گوشه رینگ پرت شد

3

 بازی سیاسی 
با هیرمند

4

هوشمندسازی یارانه آرد و 
نان در ایستگاه پایانی

3

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای 
شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی 

شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی

 نوبت اول

ــه مراحــل  ــر را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلی ــی اســتان آذربایجــان غربــی در نظــر دارد مناقصــات عمومــی بــه شــرح جــدول زی شــرکت شــهرکهای صنعت
www. برگــزاری مناقصــات از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس

setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت 
در مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار مناقصــات در ســامانه تاریــخ 1401/04/05 مــی باشــد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت 15 مورخ 1401/04/05 تا ساعت 15 مورخ 1401/04/09 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 15 مورخ 1401/09/23 

زمان بازگشایی پاکات: طبق جدول زیر 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: 

ومیه تلفن: 33489626 - 33489616 فاکس 33489609  ونیک و صنایع غذایی ار ی الکتر ی - جاده سیر - شهرک فناور ومیه - پل قویون خیابان شهید باقر آدرس: ار
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934 

لیست مناقصات شرکت شهرکهای صنعتی آذربایحان غربی 

عنوان فهرست پروژه ردیف 
مبلغ ضمانتنامه مبلغ برآورد اولیه )ریال( بها 

محل 
تامین 
اعتبار 

مهلت دریافت اسناد 
مناقصه 

آخرین مهلت 
تسلیم پیشنهاد 

زمان 
گشایی  باز

کات  پا

1

تجدید مناقصه 
اجرای روکش و 

آسفالت نوارهای 
حفاری معابر شهرک 

صنعتی بوکان 

فهرست بهای 
پایه رشته راه 

باند فرودگاه و 
زیرسازی راه آهن 
و راهداری سال 

 1401

27/878/668/9851/393/933/450

بودجه 
داخلی 
و منابع 
عمرانی 
استانی 

از تاریخ 1401/04/05 تا 
تاریخ 1401/03/09 

تا ساعت 
خ  15 مور

 1401/04/23

ساعت 
خ  10:00 مور

 1401/04/25

2

تجدید مناقصه 
زیرسازی 

جدولگذاری 
آسفالت و ترمیم 
نوارهای حفاری 
شهرک صنعتی 

پیرانشهر

فهرست بهای 
پایه رشته راه 

باند فرودگاه و 
زیرسازی راه آهن 
و راهداری سال 

 1401

بودجه 40/402/388/7412/020/119/438
داخلی 

ازتاریخ 1401/4/5
تا تاریخ

1401/3/9

تا ساعت 
خ  15 مور

 1401/04/23

ساعت 
خ  10:00 مور

 1401/04/25

شناسه 1340636

گهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای  گهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای  آ  آ
به شماره به شماره 140111002140111002

 شرکت برق منطقه ای گیالن

 نوبت دوم

 شــرکت بــرق منطقــه ای گیــان در نظــر دارد مناقصــه عملیــات دیــوار کشــی زمیــن پســت 63/20 کیلوولــت لیســار را از طریــق ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت بــه شــماره ثبــت ســتاد 200100109۷00000۷ و از طریــق مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای برگــزار نمایــد . کلیــه مراحــل فرآینــد 
مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه ، ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و گشــایش پاکــت هــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس 
ــامانه و  ــام در س ــت ن ــل ثب ــامانه ، مراح ــی در س ــت قبل ــدم عضوی ــورت ع ــران در ص ــه گ ــت مناقص ــد . الزم اس ــد ش ــام خواه www.setadiran.ir انج
دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند . بــه پیشــنهادهای واصلــه خــارج از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
ر واصــل شــود ، ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد . ســایر اطاعــات مــورد نیــاز بــه  دولــت و همچنیــن بــه پیشــنهادهایی کــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــر

شــرح ذیــل اعــام مــی شــود :
راه قدس - امور تدارکات و قراردادها  : شرکت برق منطقه ای گیان به نشانی رشت - خیابان امام خمینی – چهار گزار 1- نام و نشانی مناقصه 

2- موضوع مناقصه : عملیات دیوار کشی زمین پست 63/20 کیلوولت لیسار
3- زمــان ، مهلــت ، مبلــغ و محــل دریافــت اســناد : متقاضیــان مــی تواننــد از تاریــخ درج آگهــی تــا ســاعت 16 عصــر روز یــک شــنبه مــورخ 1401/04/05  
بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه و بــا پرداخــت مبلــغ 1000000 ریــال معــادل یــک میلیــون ریــال از طریــق 
درگاه پرداخــت اینترنتــی در وجــه حســاب نســیم بــه شــماره 4001106106025220 بــه نــام بــرق منطقــه ای گیــان ، بــرای خریــد اســناد مناقصــه فــوق 

اقــدام نماینــد .
4- شرایط پیمانكار : گواهینامه معتبر صاحیت پیمانکاری حداقل پایه 5 در رشته ابنیه

کار : 2 ماه  5- مدت انجام 
6- نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه : مبلــغ 525/000/000 ریــال معــادل پانصــد و بیســت و پنــج میلیــون ریــال  بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی 
معتبــر و یــا واریــز وجــه بــه حســاب بانــک مرکــزی بــه شــماره 400110610۷3۷6580)تمرکــز وجــوه ســپرده – بودجــه شــرکتهای دولتــی( شــماره شناســه 

شــبا IR 58010000400110610۷3۷6580 می باشــد.
7- مهلت ارسال پیشنهادها : تا ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/04/20 می باشد .

گشایش پیشنهادها : ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/04/20  در سالن کنفرانس شرکت می باشد .  8- تاریخ 
تذکــر مهــم : پیشــنهاد دهنــدگان مــی بایســتی ضمــن بارگــذاری کلیــه مــدارك پاکتهــای ) الــف ، ب ، ج ( در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت در 
ر ، نســبت بــه ارســال اصــل مــدارك )فقــط پاکــت الــف( ، در پاکــت الك و مهــر شــده تــا ســاعت 10صبــح روز دوشــنبه مــورخ 1401/04/20 بــه  مهلــت مقــر

دبیرخانــه بــرق منطقــه ای گیــان اقــدام نماینــد .
9- سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است .

10- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی 1456                                           
شناسه اگهی 1338546

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید

www. ins tagram.com/rozegarnews

www.jaaar.com/kiosk/archives/rozgar

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

25 ذی القعده 1443   25 ژوئن2022 شنبه 4 تیر 1401  شماره پیاپی 2134

سیاست 2

توهمات پمپئو
به نظر می رسد حزب جمهوری خواه آمریکا در تدارک جدی برای حضور در انتخابات آتی این کشور است و با این 
شیوه تالش دارد از پشتیبانی های مالی حوزه پترودالرهای منطقه به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی 

حداکثر استفاده و بهره را ببرد.
بر این اساس با توجه به سفر جو بایدن به عربستان به نظر می رسد حکام سعودی در تشخیص این که از کدام یک از 
این احزاب مطرح ایاالت متحده حمایت و پشتیبانی مالی کنند، دچار دوگانگی و آشفتگی در تصمیم گیری شده اند.

به همین دلیل شاهد هستیم رئیس جمهور آمریکا نیز در یک چرخش کامالً روشن و آشکار از مواضع قبلی خود در 
خصوص قاتالن جمال خاشقچی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی عربستان سعودی دست برداشته است.

در حقیقت هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در پی تأمین و کسب منابع مالی هستند تا در انتخابات آینده سنا، 
کنگره و ریاست جمهوری ایاالت متحده حداکثر استفاده را ببرند.

متأسفانه مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا در مصاحبه اخیر خود با شبکه سعودی العربیه به بخش های قابل 
توجهی از ضرباتی که منافع آمریکا و هم پیمانانش به خصوص رژیم اشغالگر قدس پس از به شهادت رساندن سردار 

حاج قاســم ســلیمانی متحمل شــدند، اشاره ای نکرد و با یک حالت مغرورانه اعالم کرد ما از خطوط قرمز جمهوری 
اسالمی ایران عبور کرده ایم و در حال حاضر نیز با قدرت به سلطه خود در منطقه ادامه می دهیم اما گویا او فراموش 
کرده است حزب متبوعش در اعمال فشار حداکثری علیه جمهوری اسالمی ایران در منطقه با شکست های پی در 
پی روبه رو شده و منافعش به خطر افتاده است؛ ضرباتی که حتی جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا در 

دوران ریاست جمهوری ترامپ که به جنگ افروزی و ضدیت با ایران شهره است هم به آن اشاره داشت.
بولتون قبالً در گفت وگویی که با رسانه ها داشت، فهرست قابل توجهی از مستندات بی فرجام طرح های ضد ایرانی 
ایاالت متحده و رژیم اشغالگر قدس را ارائه کرده بود و به نظر می رسد پمپئو و دیگر مقامات آمریکایی در کاخ سفید 
و کنگره تصور می کنند فراموشــی ای که دوســتان هم حزبی شــان دچار آن شده اند، شامل مردم منطقه و اصحاب 

رسانه هم می شود.
بنابراین معتقدم حرف های پمپئو بیشتر جنبه تبلیغاتی و رسانه ای به منظور نتیجه بخش نشان دادن سیاست های 

دونالد ترامپ و حزب جمهوری خواه برای تأثیرگذاری در انتخابات آینده ایاالت متحده آمریکا دارد.

یادداشت

»انریکه مورا« در توییتی با 
انتشار تصویری، از شام کاری 

با حضور  جوزپ بورل  نماینده 
عالی اتحادیه اروپا و  راب مالی  
فرستاده ویژه ایاالت متحده در 
موضوع ایران در بروکسل خبر 

داد/ فرارو

مراسم تشییع پیکر یکی از 
فرماندهان ارتش اوکراین 
در شهر کی یف / رویترز

گزارش تصویری

از بحران عراق و سوریه تا چالش انرژی؛

فراز و فرودهای روابط ایران و ترکیه
روابــط ایــران و ترکیه یکــی از پایداراترین 
روابط در طول تاریخ مناســبات دو کشور در 
منطقه بوده است. با وجود فراز و نشیب های 
فراوانی که روابط دو کشــور در طول یکصد 
ســال گذشــته تجربه کرده، هیچ گاه سطح 
اختالفات به درجه ای نرســیده است که دو 
کشــور دشمن هم شــوند و رفتاری تخاصم 
آمیز علیه یکدیگر پیش گیرند. حتی بعد از 
انقالب اسالمی ایران و در حالی که در ایران 
نظام اسالمی بر سر کار آمد و در ترکیه الئیک 
ها بر ســرکار بودند که در پیشبرد الئیسیته 
تعصب به خرج می دادند، روابط دو کشور به 
حدی از تیرگی نرسید که دو طرف بخواهند 
رویکرد تخاصم آمیز داشته باشند. دو طرف 
حساســیت های یکدیگر را درک کرده اند و 
در پرونده هایی که با یکدیگر اختالف دارند 
یا رقیب هم محسوب می شوند، تالش کرده 
انــد تعامالت دیپلماتیــک را حفظ کنند و 

پرونده های اختالفی را مدیریت کنند.
سوریه و عراق

اخیرا، حمالت ترکیه به شمال سوریه و عراق 
به بهانه مبارزه با تروریسم که ترک ها آن را 
عملیات »قفل، چنگال« نامیده اند، باعث بروز 
اختالفات تازه ای در روابط دو کشــور شــده 
اســت. به ویژه در ســوریه که ترکیه به اسم 
تعقیب عناصر جدایی طلب کرد پیشــروی 
های خود را تا حلب رسانده و بیم آن می رود 
خواسته یا ناخواسته درگیری میان نیروهای 
طرفدار ایران با نیروهای ترکیه به وجود آید. 
این در حالی است که ترک ها، کتمان نمی 
کنند سودای تصاحب حلب و موصل را دارند 
و می گویند مطابق با معاهده لوزان اآلن وقت 
بازپس گرفتن این شهرهاست. ترکیه از سال 
۱92۳ تــا کنــون حداقل یک دالر برای این 
دو شــهر در بودجه خود تعریف کرده و این 
موضوع را به اطالع سازمان ملل رسانده و آنجا 
ثبت کرده تا یادآوری کند این دو شهر متعلق 
به ترکیه است و با پایان مدت زمان معاهده 
لوزان این دو شهر را پس خواهد گرفت. ترک 
ها می گویند اعتبار این معاهده صد ســاله 
است و سال آینده می توانند برای پس گرفتن 
شهرهایی که در معاهده لوزان از دست داده 

اند، اقامه دعوا کنند و مطالبه گر شــوند. این 
تــالش ها که این روزها جنبه عملی به خود 
گرفته بروز اختالفاتی را میان ایران و ترکیه 

باعث شده است.
از سوی دیگر، رسانه های ترکیه پروپگاندایی 
به راه انداخته اند با این ادعا که ایران از گروه 
تروریســتی پ.ک.ک به طور غیرمستقیم 
حمایــت می کند تا جلوی عملیات نظامی 
ترکیه در شــمال عراق و ســوریه را بگیرد. 
ســعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور 
خارجه کشــورمان در کنفرانس مطبوعاتی 
روز دوشــنبه خود این ادعا را رد کرد و گفت 
حتی ارزش پاسخگویی ندارد. وی تاکید کرد، 
روابط ایران و ترکیه متوازن است و دو کشور 
تالش می کنند پرونده های اختالفی میان 
یکدیگر از جمله پرونده ســوریه را مدیریت 
کننــد و در این بــاره دو طرف ایران و ترکیه 
در نشســت آستانه مذاکرات مفصلی داشته 
اند. وی که تاکید می کرد سخنگوی رسمی 
مواضع سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
ایران است، همچنین گفت که به همه طرف 
های حاضر در نشست آستانه از جمله طرف 
های ترکیه ای تفهیم شده که سیاست ایران 
حفظ تمامیت ارضی و استقالل کامل سوریه 

است و این موضع قابل تغییر نیست.
بــا این حــال ترکیه قصد نــدارد از مواضع 
تهاجمی خود در مرزهای جنوبی اش کوتاه 
بیاید. حتی پیش بینی می شــود با نزدیک 
شــدن به انتخابات ریاست جمهوری ترکیه 
که ســال آینده خواهد بود، عملیات ترکیه 
شدیدتر شود و چه بسا حمله به این دو شهر 
مهم سوریه و عراق که هر دو دومین شهرهای 
مهم کشورشــان محسوب می شوند، رسما 
جنبــه عملیاتی به خــود بگیرد. به ویژه که 
آنکارا گمان می کند اآلن که جامعه جهانی 
مشــغول بحران اوکراین است و خواه ناخواه 
دنیا به دو بلوک روســی و غربی تقســیم می 
شود، می تواند فشار تازه ای را برای رسیدن 

به اهدافش آغاز کند.
آذربایجان

این فقط مســاله ســوریه و عراق نیست که 
اختالفاتی را میان دو کشور برانگیخته است. 
روابط ترکیه و آذربایجان نیز حساسیت هایی 
را میان دو کشور ایجاد کرده که اگرچه اآلن 
فروکش کرده اما آثار آن همچنان پابرجاست. 
بعد از جنگ قره باغ که حمایت قاطع ترکیه 
از آذربایجان و ارسال نیروی نظامی و رزمی و 
تسلیحات به این کشور را در پی داشت، رسانه 

ها و مســئوالن آذربایجانی و برخی مقامات 
تــرک اظهاراتی را علیه ایران بیان کردند که 
باعث ایجاد تنش هایی در روابط این دو کشور 
با ایران شد. طرف ایرانی بر این باور بود که این 
ترکیه است آذربایجان را علیه ایران تحریک 
کرده اســت. اگرچه اآلن مناســبات ایران و 
آذربایجان بهبود یافته و دو طرف می گویند 
که از مرحله ســوء تفاهم ها عبور کرده اند و 
دائما شاهد حضور هیئت های مختلف آذری 
و ایرانی در پایتخت های یکدیگر هستیم اما 
آثار آن دوران همچنان در روابط دو کشــور 
قابل مشاهده است و با کوچکترین بهانه ای 

آتش اختالفات شعله ور می شود. 
انرژی

مساله انرژی نیز بر روابط ایران و ترکیه تاثیر 
سوء گذاشته است. ترکیه، ایران را متهم می 
کند که در زمستان و در اوج نیازش به گاز ایران 
خلف وعده می کند و صادرات گاز خود را به 
ترکیه بر خالف قرارداد دوجانبه قطع می کند 
و این باعث می شود تا سرمای زمستان زحمت 
هایی را برای دولت و مردم ترکیه به وجود آورد. 
چنین اتفاقی در زمستان گذشته رخ داد. ایران 
گفته است که قطعی گاز در زمستان گذشته 
به دالیل فنی بوده و خطوط انتقال گاز دچار 

مشکل شده اند، اما طرف ترک پاسخ ایران را 
قانع کننده ندانسته و اعتقاد دارد ایران برای 
مصرف داخلی خود گاز را به روی ترکیه قطع 
کرده و به تعهداتش عمل نکرده است. برای 
همین ترکیه به فکر استفاده از منابع گازی 
اقلیم کردستان افتاده است و درصدد سرمایه 
گــذاری در منابع آن با هدف بهره برداری از 
آن افتاده تا به این ترتیب وابســتگی خود به 
گاز ایران را کم کند و یا حتی پایان دهد. این 
رویکرد ترکیه، سبب نزدیکی روابط آنکارا – 
اربیل شــده تا آنجا که در ازای دریافت وعده 
هایی در زمینه انرژی، ترکیه به حامی اصلی 
حزب دموکرات و دولت کردستان تبدیل شده 
اســت. این موضوع سبب دوری کردستان و 

ترکیه، هر دو، از ایران شده است. 
دلخــوری هــای دو طرف از یکدیگر از زمان 
دولت قبل وجود داشــته و با تحوالت جدید 
بــه ویژه بحران ســوریه و عراق و همچنین 
بحــران انرژی تا کنون تعمیق یافته و ادامه 
یافته است. از زمان آغاز به کار دولت رئیسی 
تا کنون، تنها در آذر ماه ســال گذشته داوود 
چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه یک بار 
به تهران آمد و تا حاال وزیر امور خارجه ایران 
به ترکیه سفر نکرده و هر بار که سفری تنظیم 
شده به دلیلی این سفر به تعویق افتاده است. 
سفر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه نیز در طول این مدت دائما به تعویق 
افتاده اســت. در حالی که در مقابل، ترکیه 
روابط خود را با اسرائیل و عربستان سعودی 
گســترش داده، اختالفات خود را با آنها حل 
کرده و با این کار به نوعی از ایران دور شــده 
است. حتی در تماس تلفنی عید فطر روسای 
جمهوری ایران و ترکیه، رجب طیب اردوغان 
وعده ســفر به ایران داد اما تا کنون این سفر 

انجام نشده است.
بــا همه ایــن احوال، ایران و ترکیه برای حل 
اختالفــات خود تالش دارنــد. هر دو طرف 
قاطعانه سعی دارند دامنه اختالفات از کنترل 
خارج نشــود و روند جدی بهبود را بپیماید. 
به ویژه که دولت سیزدهم بر بهبود روابط با 
همســایگان تاکید دارد و آن را اولویت خود 

می داند. 

خبر ویژه

رئیس جمهوری گفت: به برکت اقتداری که مردم خلق کردند، بدون ایجاد تعهد جدید برای کشور، فروش نفت را افزایش 
دادیم.  سیدابراهیم رئیسی در جریان بیست وششمین سفر استانی دولت مردمی در دیدار جمعی از مردم استان خراسان 
شمالی، با بیان اینکه از وضع زندگی مردم عزیزمان در شهر و روستا اطالع دارم، تصریح کرد: بنده مرتب در میان مردم 
حضور دارم و به واقعا نه تنها هیچ شبی، بلکه هیچ ساعتی نیست که از زندگی مردم غافل باشم و شبانه روز دنبال این 

هستیم که هر چه سریع تر مشکالت کاهش یابد
وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقالب که فرمودند، امروز تولید، محور کار در کشور است، اظهار کرد: خراسان شمالی 
دانشگاه ها، مراکز علمی و فرهنگی خوبی دارد که مردان و زنانی فرهیخته و نیروهای ارزشمندی پرورش داده است، 
باید زمینه کار و تالش برای این عزیزان فراهم شود تا ثمره تالش های خود را در روند پیشرفت استان و کشور ببینند.

رئیس جمهــوری بــا بیان اینکه بزرگترین توفیق دولت این اســت که خدمتگــزار مردم در ایجاد زمینه کار و فعالیت و 
تولید و استفاده صحیح و بهره برداری درست از امکانات و ظرفیت ها باشد، تصریح کرد: در بازدید امروز خود از مجتمع 
پتروشیمی دیدیم که کار ارزشمندی توسط مهندسان، کارگران و دست اندرکاران در حال انجام است اما باید اصالحاتی 

در آنجا اتفاق بیفتد.
رئیسی تصریح کرد: امروز به برکت اقتدار و عزتی که شما مردم خلق کردید، بدون اینکه قراردادی امضا کنیم یا تعهد 
جدیدی برای کشور بپذیریم، فروش نفت را به حد قابل قبولی رساندیم، در حالی که پیش تر می گفتند امکان فروش 
نفت نیست. تامین کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی و پرداخت بدهی های مربوط به گذشته از محل افزایش درآمدهای 

حاصل از همین افزایش فروش نفت حاصل شده است.

رئیس جمهوری در دیدار مردمی با مردم خراسان شمالی:

کشور افزایش یافت فروش نفت بدون ایجاد تعهد جدید برای 

پیام رئیسی به ملت افغانستان: 

ایران در کنار شماست و حق همسایگی 
را به جای خواهد آورد

رئیس جمهور جان باختن شــماری از مردم مسلمان و 
هم زبانان و همســایگان نجیب ملت ایران را در حادثه 
زلزلــه جانــکاه و غم انگیز توصیف و تاکید کرد که ملت و 
دولت ایران در کنار شماست و در این ابتالء عظیم حق 
همســایگی را به جای خواهد آورد.آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهور در پیام تسلیتی به ملت مسلمان 
افغانســتان به مناسبت جان باختن شماری از مردم این 
کشور در واقعه زلزله آورده است: به جمعیت هالل احمر 
ماموریت داده ام با حداکثر توان ممکن در فرایند کمک 
به زلزله زدگان و شــما مردم عزیز فعال باشــند. ملت و 
دولت ایران در کنار شماست و در این ابتالء عظیم حق 

همسایگی را به جای خواهد آورد. 

کرملین: 

پوتین قطعا به تهران سفر می کند
حســین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه کشورمان در 
نشست خبری مشترک با سرگئی الوروف وزیر خارجه 
روســیه که ظهر پنجشنبه در محل وزارت امورخارجه 
برگزار شد، در مورد نشست سران ایران، ترکیه و روسیه 
در تهران گفته بود: امیدوار هستیم که در آینده نه چندان 
دور با توجه به شرایط مهار ویروس کرونا در جهان شاهد 
برگزاری نشســت ســران فدراسیون روسیه، جمهوری 

ترکیه و جمهوری اسالمی ایران در تهران باشیم.
سخنگوی کاخ کرملین سفر رئیس جمهوری روسیه به 
ایران را قطعی اعالم کرد، اما گفت تاریخ این سفر هنوز 
مشــخص نشــده است.  دیمیتری پسکوف در گفتگو با 
خبرگزاری روسی تاس در پاسخ به سوالی درباره احتمال 
سفر پوتین به تهران و شرکت در نشست روسای جمهوری 
ایران، ترکیه و روسیه در چارچوب مذاکرات آستانه گفت: 
ســفر رئیس جمهوری روسیه به تهران قطعی است، اما 

تاریخ دقیق آن هنوز مشخص نشده است.

کنش سخنگوی وزارت خارجه   وا
به اتهامات رژیم صهیونیستی

سعید خطیب زاده گفت: ادعاهای بی اساس وزیر خارجه 
رژیم صهیونیستی بخشی از دسیسه تل آویو برای انحراف 

افکار عمومی ترکیه و منطقه از آرمان فلسطین است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اتهامات و 
ادعاهای بی اســاس وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در 
آنکارا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای ترک 
اتهامــات وارده بــه ایران را مضحک و در چهارچوب یک 
ســناریوی از پیش طراحی شده برای تخریب روابط دو 
کشور مسلمان توصیف کرد و آن را بخشی از دسیسه تل 
آویو برای انحراف افکار عمومی ترکیه و منطقه از آرمان 
فلســطین و اقدامات تروریستی این رژیم کودک کش و 

خرابکار دانست.
ســعید خطیب زاده با بیــان اینکه ترکیه به خوبی می 
دانــد ادعاهای فرســتاده رژیم دروغگو و تروریســت 
صهیونیســتی تا چه میزان بی اســاس بوده و انتظار 
می رود در مقابل این ادعاهای تفرقه افکنانه ســکوت 
نکنــد، گفت:  پاســخ  ایران به تــرور و خرابکاری های 
رژیم صهیونیستی همیشه بصورت قطعی، مقتدرانه و 
بدون تهدید امنیت شــهروندان عادی و تهدید امنیت 
کشورهای دیگر خواهد بود و مظلوم نمایی های نمایشی 
این رژیم تروریست را کسی جز خودش باور نمی کند. 
دو روز پیش بود که وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی 
در کنفرانس مطبوعاتی مشــترک با همتای ترکیه ای 
با اتهام زنی به ایران مدعی شد که »سازمان اطالعات 
ترکیه اخیراً یک حمله علیه شهروندان اسرائیلی را در 
اســتانبول خنثی کرد و این تالش ها ادامه دارد«  یائیر 
الپید مدعی شــد که جان شــهروندان صهیونیست در 
هفته های اخیر به لطف همکاری امنیتی و دیپلماتیک 
بین دو طرف نجات یافته و از اتباع رژیم صهیونیستی 
خواسته بود که فورا ترکیه را ترک کنند یا از سفر به آن 
فعــال خودداری ورزند. مولود چاووش اوغلو، وزیر امور 
خارجه ترکیه نیز ددر این کنفرانس اعالم کرد که ترکیه 
در زمینه امنیتی با اسرائیل همکاری دارد و اجازه هیچ 

گونه حمله تروریستی به خاک خود را نخواهد داد.
رسانه های ترکیه مدعی شده بودند، پلیس استانبول پنج 
شهروند ایرانی را بازداشت کرده که برای هدف قرار دادن 

اتباع رژیم صهیونیستی آماده می شدند.

نماینده مجلس :

  استیضاح وزیر صمت 
حتما انجام خواهد شد

عبــاس زاده گفــت: یکی از انتقــادات ما به وزیر صمت، 
عدم بسترســازی بــرای اشــتغال اســت. از طرفــی، 
ســرمایه گذاری در تولید، ارزش افزوده کمتری نسبت 
به سوداگری دارد. حمایت از تولید و تولیدکننده، یعنی 
کمک به اقتصاد و اقتدار کشور، رفع نیاز داخل، خودکفایی 
و...، امــا وزارت صمــت و در راس آن وزیر نتوانســت به 
رسالت خود عمل کند. یکی از استیضاح کنندگان وزیر 
صمت، محمود عباس زاده نماینده مشکین شهر است که 
می گوید تحت هیچ شرایطی امضای خود را پس نخواهد 
گرفت. او گفته »روزی که وارد مجلس شدم با خود عهد 
کردم، طرح استیضاح وزیری را امضاء نکنم، اما اگر این 

کار را کردم تا انتها پای عمل خود بایستم.«
وی تصریح کرد: یکی از انتقادات ما به وزیر صمت، عدم  
بسترسازی برای اشتغال است. از طرفی، سرمایه گذاری 
در تولید، ارزش افزوده کمتری نسبت به سوداگری دارد. 
حمایت از تولید و تولیدکننده، یعنی کمک به اقتصاد و 
اقتدار کشــور، رفع نیاز داخل، خودکفایی و...، اما وزارت 
صمت و در راس آن آقای وزیر نتوانستند به رسالت خود 

عمل کند و هیچ کمکی به تولید داخلی کشور نکرد.

مالحظاتی در باب گرانی های اخیر؛

  سیاست حذف ارز ترجیحی 
علت همه تورم اخیر نیست 

ادامه ا ز صفحه اول:
بر اســاس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه 
و دوازده ماهــه در شــهریورماه ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با 
۵۴.9 و ۵9.۳ درصــد بــود که باالترین نرخ تورم طی ۷۰ 
سال گذشته در اقتصاد ایران بوده است. دولت سیزدهم 
که طبیعتاً در همان ابتدا انرژی فراوانی را صرف ارزیابی 
و انتخــاب مدیران شایســته بــرای الیه های مدیریتی 
دستگاه های اجرایی نموده بود، با اتخاذ اقدامات مهمی 
نظیر انضباط بخشــیدن به سیاســت های پولی و مالی، 
جلوگیری از پولی شــدن کســری بودجه به عنوان خط 
قرمــز و حفظ آرامــش در بازارها، به گونه ای عمل نمود 
که نرخ تورم تا قبل از اجرای سیاســت عادالنه نمودن 
یارانه ها به ۳۶.2 برای تورم نقطه به نقطه و ۴۱.9 درصد 
برای تورم دوازده ماهه کاهش پیدا کند. در واقع از ابتدای 
دولت سیزدهم تا انتهای اردیبهشت ماه نرخ تورم نقطه به 
نقطه به میزان ۱۸.۷ واحد درصد و نرخ تورم دوازده ماهه 
به میزان ۱۷.۱۴ واحد درصد کاهش را تجربه نمودند که 
یک نمونه موفق و کم نظیر برای اقتصاد ایران در این مدت 
زمان و بدون تغییر معادالت جهانی و با تکیه بر تدابیر تیم 

اقتصادی دولت به حساب می آید.
یکی از ریشه های اصلی تورم، افرایش پایه پولی و رشد 
نقدینگی می باشد و سیاست ارز ترجیحی به اذعان همه 
کارشناسان مطلع، نه تنها در سال های گذشته به رشد 
پایه پولی و نقدینگی دامن زده اســت. بلکه امر تغییر و 
اصالح سیاســت های اقتصادی را با چالش های جدی تر 

روبرو نموده است.
درحالی که نرخ ارز ترجیحی در فاصله ابتدای ۱۳9۷ تا 
۱۴۰۰ تغییر نکرد، کاالهای مشمول ارز ترجیحی، رشد 
قیمــت بعضاً بیــش از ۴۰۰ درصد را تجربه کرده اند که 
این موضوع عالوه بر عوامل ذکرشده در ارتباط با رانت، 
به افزایش هزینه های ریالی تولید آن ها مرتبط اســت. 
بنابراین دولت سیزدهم با موضوعی مواجه گردید که در 
شرایط خاص تورم رکودی کشور و اقتصاد کرونایی، یا باید 
ادامه دهنده مسیر غلط اختصاص ناعادالنه ارز ترجیحی 
می بود یا طی اقدامی انقالبی، اعتبار دولت در سال اول را 

مصروف آغاز پرقدرت اصالح اقتصادی می نمود.
اگرچــه بخــش قابل توجهی از منابع اختصاص یافته به 
ارز ترجیحــی در طــول زنجیــره واردات و تولید، خارج 
شــده و به مصرف کننده اصلی که در این زمینه محق 
می باشــد نمی رســید، لیکن واضح است که با افزایش 
نرخ ارز اختصاص یافته به کاالهای اساســی )حذف ارز 

ترجیحی(، قیمت آن ها افزایش خواهد یافت. 
اما نکته بسیار مهم آن است که افزایش شاخص قیمت 
مصرف کننده بســیار متفاوت از نرخ تورمی اســت که 
به واسطه انبساط پولی )در نتیجه سیاست ارز ترجیحی( 
ایجاد می شود. انتظار می رفت که به واسطه ی حذف ارز 
ترجیحی، شاخص کل از محل این کاالها )به جز دارو و 
گندم( افزایش یابد. اما الزم است به این نکته ی مهم توجه 
شود که در اینجا شاخص قیمت یک بار افزایش می یابد، 
امــا اثرات پولی که از پیامدهای اختصاص ارز ترجیحی 
است منجربه افزایش پایدار همه قیمت ها و به خصوص 
قیمت دارایی ها می شود که بیش از هر چیز باعث از دست 

رفتن قدرت خرید گروه های پایین درآمدی می شود.
 اجرای این سیاســت هم زمان با افزایش های بی ســابقه 
تورم کاالهای وارداتی و قیمت های جهانی به دلیل جنگ 
اوکراین و روســیه و همچنین الزامات اجرایی در برخی 
قوانین و مقررات از جمله قانون جدید مالیات بر ارزش 
افزوده، افزایش دستمزد و انرژی، تغییر مبنای محاسباتی 
نرخ ارز حقوق ورودی کاالها بر اساس قانون بودجه شد 
و متاســفانه این ایده رواج یافت که سیاســت حذف ارز 

ترجیحی علت همه تورم اخیر بوده است.
در خصوص میزان درآمد نفتی نیز شایان ذکر است گرچه 
با تالش دیپلماسی اقتصادی میزان فروش نفت از یکسو 
و قیمتهای جهانی از دیگر سو افزایش یافته اما برخالف 
ســال قبــل که دولت تنها 2۰ درصــد درآمد نفت را به 
صندوق توســعه ملی واریز می کرد امســال طبق حکم 
قانون از ۴۰ درصد درآمد نفت محروم است که در کنار 
۱۴.۵ درصد ســهم شــرکت ملی نفت به معنای سهم 

کمتر از ۴۶درصدی از کل فروش نفت و میعانات است
با عنایت به کارکرد و نحوه تغییر شاخص های اقتصادی، 
مادامی که اقتصاد ایران با بی ثباتی  در شاخص، پیش بینی 
پذیر نبودن اقدامات و تعلل در تصمیم گیری های اساسی 
تیم اقتصادی دولت )همانند دولت قبل( مواجه باشــد، 
نباید انتظار بهبود شــرایط اجتماعی و فرهنگی را نیز 
داشــت. چون بی ثباتــی باعث ازدیــاد نااطمینانی در 
جامعه شــده و ســاختار انگیزشی و اخالقی آحاد مردم 
را نیز خدشــه دار می نماید. لذا دولت نمی توانســت طی 
یک فرآیند تبعیض آمیز، منابع عمومی کشــور را برای 
مواردی اختصاص دهد که درد اساســی مردم را درمان 
نمی کند. دولت مردمی با درک شرایط دشوار معیشتی 
مــردم، اولویت اصلی خود را بهبود قدرت خرید مردم از 
طریق کنترل تورم و ثبات بخشی به متغیرهای کالن )با 
هدف برگشــتن فضای مطمئن و قابل برنامه ریزی برای 
مردم( قرار داده اســت. امری که بســیار پیچیده بوده و 
طبعاً با مقاومت های اساسی رانت جویان و عافیت طلبان 
مواجه اســت. از این رو، باور ما این اســت که هدف فعلی 
دولت باید ایجاد محیطی به دور از احساسات و در راستای 
کاهش انتطارات تورمی بوده فلذا، طی این مســیر برای 
تیــم اقتصادی دولت، ضمن اتــکال به خداوند متعال، 
بدون همراهی و همدلی و حمایت مجلس، قوه قضائیه، 
دستگاه های حاکمیتی، مراجع عالی قدر، علماء و فضالی 

حوزه و دانشگاه میسور نمی باشد.

اخبار کوتاه



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

شنبه 4 تیر 1401  شماره پیاپی 252134 ذی القعده 1443   25 ژوئن2022

3اقتصاد گفت وگو

 رییس کمیسیون اجتماعی مجلس
ح کرد؛  مطر

 افزایش کیفیت خودرو 
 در شرایط انحصار

انتظاری غیرمعقول است

 انحصار خودروســازی در کشــور یکی از علل 
اصلی کیفیت پایین و گرانی خودرو های داخلی 
است، زیرا تا زمانی که رقابت در این حوزه وجود 
نداشــته باشد، خودروساز ها با خیال راحت با 
هر کیفیت و قیمتی که بخواهند خودرو تولید 
می کننــد و مصرف کننده نیز مجبور به خربد 
ایــن خودروهاســت. همچنین تا وقتی خیال 
خودروســاز از برخورد قانونی با آن ها به دلیل 
عدم رعایت استانداردها، راحت است نمی توان 
انتظاری برای افزایش کیفیت خودرو داشت.

ولی اســماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی 
مجلــس در همین خصوص گفت: تا زمانی که 
رقابت داخلی و خارجی بین خودروساز ها وجود 
نداشته باشد و خودروسازی را به چند کارخانه 
داخلــی محصور کنیم، نمی توان انتظار تولید 
خودروی با کیفیت و با هزینه متعارف داشــت 
و در واقع، اصاًل چنین انتظاری معقول نیست.
وی افــزود: زمانــی بازار خــودرو به جنب و 
جوش می افتد که عرضه و تقاضا متناســب 
و ورود آن به بازار معقول می شــود. در این 
صــورت، خــودروی با کیفیــت و با هزینه 
مناســب به دســت مصرف کننده می رسد، 
زیرا این رویکرد، حاصل یک رقابت ســالم 
اســت؛ در کل خاصیت بازار همه تولیدات، 

بحث رقابت است.
نماینده گرمی در مجلس تصریح کرد: مجلس 
قدم اول در خصوص خودرو را با تصویب قانون 
ســاماندهی صنعت خودرو برداشته است و با 
توجه به شرایطی که دولت در نظر گرفته، این 

مسیر، برای ایجاد رقابت است.
اســماعیلی با اشــاره به بحث نظارت در حوزه 
خودروســازی اظهار کرد: متاســفانه در حال 
حاضــر، نظارت هم در بحث کیفیت خودرو ها 
و هــم عرضه در بازار و قیمت آن، واقعاً ضعیف 
اســت. به عنــوان مثال، اگــر در جریان یک 
تصادف، ایربگ خودرویی باز نشده و سرنشینان 
آن فــوت کرده یا مجروح شــده اند، تا به حال 
هیچ خودروســازی را مقصر اعالم نکرده و به 
قوه قضاییه معرفی نشــده اند و مســئله با یک 

تذکر حل شده است.
عضو مجمع نمایندگان اســتان اردبیل با بیان 
اینکه واقعاً کشــور ما در بحث خودروســازی 
مشــکل دارد، افزود: اگر بحث نظارت دقیق و 
کیفیت خودرو ها حل و با خودروسازان متخلف 
برخورد شــدید شود، همچنین رقابت در این 
حوزه ایجاد شــود، بازار خودروی داخلی ســر 
و ســامان می گیرد و این یعنی ایجاد رضایت 

نسبی در بین مردم.
وی یادآور: اگر مسائل ذکر شده در نظر گرفته 
نشود، بعید می دانم حال حوزه خودور داخلی 
خوب شــود؛ بنابراین مجلس با تمام فشار ها و 
ایســتادگی هایی که مقابل آزادسازی واردات 
خودرو هم به طور واضح هم پشت پرده، وجود 
داشــت، ایســتاد و این قانون را تصویب کرد، 
هرچند دولت شــرایطی در نظر گرفته اســت 
که باید کم کم برداشــته شود تا بحث رقابت ها 

بهتر و بیشتر شکل بگیرد.
اســماعیلی با اشــاره به بحث نظارت بر حوزه 
خودروسازی گفت: نظارت ها باید هم از طریق 
دولت و هم مجلس صورت بگیرد، چراکه مثل 
دو بال در کنار همدیگر هستند و به این طریق 
می توانند به وضعیت فعلی خودروســازی سر 

و سامان دهند.
رییس کمیســیون اجتماعی مجلس تصریح 
کرد: بحث واردات خودرو، صد درصد می تواند 
در افزایش کیفیت خودرو موثر باشد و این گام 
اولی بود که مجلس برداشــت، هرچند ممکن 
اســت با شروطی که دولت گذاشته در مراحل 
ابتدایــی به اهدف کمتری از طرح رســید، اما 
قطعــاً در طوالنی مدت تاثیر مثبتی در رقابت 

خواهد داشت.
وی افزود: با واردات خودرو، خودروساز مجبور 
اســت در یک رقابت، کیفیت خودرو های خود 
را در مقابــل خودرو های خارجی افزایش دهد 
وگرنــه قطعاً عرضه کمتری خواهد داشــت، 
چراکه مردم اســتقبال نمی کنند و به ضررش 
تمام می شــود، از این رو سعی می کند کیفیت 

را باال ببرد.
اســماعیلی در پایــان خاطرنشــان کرد: در 
خصــوص آیین نامــه ای که قرار اســت دولت 
برای قانون ســاماندهی صنعت خودرو تدوین 
کند، نهایت ســعی نمایندگان بر این است که 
اجازه ندهد این آیین نامه به ضرر ملت و به نفع 
خودروســاز باشد و قطعاً بر این مسئله نظارت 
خواهیــم کــرد تا مطابق اهدف تعیین شــده 
مجلس باشــد و مردم بــه راحتی به خودروی 

با کیفیت دسترسی پیدا کنند.

یادداشت

 تغییر رویه ها را 
جایگزین تغییر افراد کنیم

  حســین ســالح ورزی- نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 ایرنا: دومینوی تغییر یا ترمیم تیم اقتصادی 
دولت، در شــرایط کنونــی، کمکی به بهبود 
وضعیت اقتصادی کشــور نخواهد کرد و باید 

تغییر رویه ها را جایگزین تغییر افراد کنیم.
واقعیت آن است که نه تنها دولت سیزدهم و 
نه فقط نظام اقتصادی بلکه کل کشور، بیش از 
همیشه به عقالنیت، انتخاب درست اولویت ها 
و تمرکز منابع )از جمله توجه سیاستگزاران( 

به نقاط بحرانی نیاز دارد. 
سیاهچاله صنعت خودروی کشور، که اکنون 
زیرپای وزیر صمت دهان گشــوده و منشــا 
انتقادات بســیار تا مرز استیضاح شده است، 
می تواند یک نشانه غلط برای انحراف اذهان 
از اولویــت هایی نظیر "فقــدان راهبردهای 
اصولی" در تصمیمات کالن اقتصادی باشد. 
خودروسازان داخلی، بیش از چهار دهه بالی 
جــان مردم و حکمرانان بوده و ایده رهایی از 
چنیــن وضعیت نکبت باری نیز در همه ادوار 
مجلس طرح شــده  و البته که هیچگاه رای 
نیاورده است. همچنان که  هیچ دولتی حاضر 
نشد به یک جراحی سخت برای درمان تومور 
بدخیم انحصار خودروسازان داخلی تن  بدهد 
و این اصل ساده اقتصادی را بپذیرد که کیفیت 
تنها و تنها زاده رقابت است و هیچ انحصاری 
و هیچ حمایتی، در هیچ کجا به کیفیت ختم 

نشده است. 
در واقع انگشت اتهامی که اکنون به سوی وزیر 
صمت نشانه رفته است را باید متوجه حامیان 
انحصار در هر جا و هر بخش از اقتصاد کشور 
ســاخت که سال هاست همچون موریانه پایه 

های تولید در ایران را تضعیف کرده است. 
در فقدان یک اســتراتژی روشن برای برون 
رفــت از شــرایط کنونی، شــاخصی برای 
یــک انتخاب بهتر وجود نخواهد داشــت و 
تضمینــی بــرای عملکرد بهتر دولت نیز به 

دست نمی آید. 
نه فاطمی امین بدترین وزیر کابینه است و 
نه صنعت خودرو با تغییر وزیر بهبود خواهد 
یافت و به دلیل مخالفت دولت با این تغییر، 
نتیجه اســتیضاح هر چه باشــد، به تضعیف 
بیشــتر دو حــوزه کلیــدی تولید و تجارت 

خواهد انجامید.
 به نظر می رســد که همگرایی میان مجلس، 
دولــت و بخــش خصوصی بــرای احصای 
مســایل  کلیدی، جست وجوی راه حل های 
واقــع گرایانــه  و باالخره تدوین و اجرای یک 
تقســیم کار ملی، اتخــاذ راهبرد اصولی تری 
باشد و به استناد یک نقشه راه روشن، بتوان 
بــه ابــزار بهتری برای ارزیابی یا انتخاب افراد 

دست یافت.
بخــش خصوصــی آماده  تســهیل گری در 

شکل گیری چنین گفت وگویی است.

کیفیت نان کارتخوان های هوشمند راهی برای ارتقای  نصب 

هوشمندسازی یارانه آرد و نان در ایستگاه  پایانی
طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان ابتدا 
از زنجان کلید خورد و تاکنون در قزوین، 
چهــار محال و بختیــاری، فارس، تهران 

و چند استان دیگر اجرایی شده است.
 اجرای مرحله اول طرح هوشمند سازی 
یارانــه آرد و نان در اســتان تهران طبق 
اعالم آقای عســگری معاون هماهنگی 
امور اقتصادی اســتاندار تهران از از ۳۰ 

خرداد شروع شده است.
محمــد قربانی معاون برنامه ریزی و امور 
اقتصــادی گفت: در تهران حدود 9 هزار 
پوز به نانوایی داده شــده و پروسه خرید 
در این فرآیند به این شکل است که خرید 
نان با کارت بانکی فرد انجام می شود و به 

کد ملی آن شخص متصل است.
به عنوان مثال اگر کســی ۱۰ قرص نان 
می خــرد مبلغ آن به اندازه همین مبلغی 
کــه اکنون برای نان پرداخت می شــود، 
از حســاب شخص کســر و مابه التفاوت 
آن از طریق منابع یارانه به حســاب نانوا 

واریز می شود.
قربانــی مــی گویــد:  در ارتبــاط بــا 
هوشمندسازی نان، مجری وزارت اقتصاد 
است، اما پیش بینی بنده این است که تا 
پایان تیر طرح مذکور در سراســر کشور 
انجــام شــود، برای ایــن کار به ۸۳ هزار 
دســتگاه پوز نیاز داریم که دستگاه های 
خاصی هستند و البته مباحث مربوط به 
پشتیبانی از این پوزها بسیار مهم است.

بــه گفته معــاون برنامه ریــزی و امور 
اقتصــادی وزارت جهــاد، اجرای طرح  
هوشــمند ســازی آرد در جلوگیری از 
قاچاق آرد و کاهش ضایعات نان بســیار 
موثر است. اما مباحث دیگری وجود دارد 
به طور مثال اگر کارت بانکی مورد پذیرش 
فقط کارت سرپرســت خانوار باشــد، اما 
شــخص دیگری از آن خانواده بخواهد با 
کارت خــود خرید نان را انجام دهد، چه 
اتفاقــی می افتد کــه مباحثی مانند این 

موضوع در حال بررسی است.
بنابر آمار بنیاد ملی گندمکاران ســاالنه 
۱۰ تــا ۱۰.۵ میلیون تن گندم مورد نیاز 
کشور است که به سبب ارزان بودن قیمت 

گنــدم با نرخ جهانــی حدود ۳۰ درصد 
این گندم از شبکه مصرف نان خارج می 
شــد که با مردمی ســازی یارانه و طرح 
هوشمندســازی نان، معاون وزیر اقتصاد 
پیش بینی کرده است که میزان مصرف 
به ۵ تا ۶ میلیون تن برسد که با این وجود 
۱.۵ میلیارد دالر صرفه جویی می شود.

در کنــار هوشمندســازی آرد، کیلویی 
فروشی نان هم در ارتقای کیفیت و کاهش 
ضایعات تاثیر بسزایی دارد که بنابر گفته 
امراللهی مدیر کل دفتر بازرسی و نظارت 
بــر کاالهای اساســی وزارت جهاد طرح 
کیلویی فروشــی نان در جلســه شورای 

آرد و نان در حال بررسی است.
امراللهی می گوید: دولت با اجرای طرح 
توزیع کیلویی بدنبال آن اســت که مردم 
نان را با قیمت مناسب دریافت کنند چرا 
که اجرای این طرح جلوی کم فروشــی 
و گران فروشــی را می گیرد و هیچ گونه 

افزایش قیمتی برای مردم در بر ندارد.
 9 هزار واحد نانوایی 

به کارتخوان مجهز می شوند
آقای عباس ارشــدی مدیر کل دفتر غله 
و خدمــات بازرگانی تهــران گفت: بنابر 
تصمیــم اخیــر مجلــس و هیئت دولت 
مبنی بر مردمی سازی یارانه ها، کاالهای 

اساســی مشــمول یارانه شد که نان هم 
مســتثنی از این قضیه نیست به طوریکه  
بــه محض نصب کارتخــوان واحدهای 
خبــازی، ۱۵ درصد بر قیمت نان افزوده 
می شــود که از طرف دولت به نانوا داده 
خواهد شــد و این طرح هیچ گونه هزینه 

ای برای مردم ندارد.
به گفته او،نصب کارتخوان های هوشمند 
راهی برای جلوگیری از قاچاق آرد است. 
ســهمیه آرد واحدهای خبازی بر مبنای 
تراکنش یــا میزان فروش نان تخصیص 
داده می شود و این طرح برای واحدهای 
خبــازی این مزیــت را دارد که واحدها 
ساعات بیشتری را به پخت نان اختصاص 

دهند.
ارشــدی می گوید: حــدود 9 هزار واحد 
خبــازی کــه آرد مصرفی آنها نوع ۱ و 2 
اســت به کارتخوان مجهز می شوند، اما 
در وهله نخســت نصــب کارتخوان در ۶ 
هــزار و ۸۰۰ واحــد نانوایی نوع یک در 
حال انجام اســت کــه بنابر آخرین آمار 
بانک ســپه به عنوان مامور اجرای پروژه 
۳۰۰ دستگاه در سطح شهر توزیع کردند 
که امیدواریم این اتفاق هر چه زودتر در 

تهران رقم بخورد.
مدیــرکل دفتر غلــه و خدمات بازرگانی 

تهــران گفت: بــا نصب کارتخــوان در 
واحدهــای نانوایی محدودیتی در خرید 
نان یا تغییر قیمتی از طریق سامانه وجود 
نــدارد و همواره خرید با هر یک از کارت 
های بانکی افراد امکان پذیر است، چنانچه 
فردی بخواهد نان را نقدی حســاب کند، 
همانند فردی که کارت ســوخت ندارد و 
از کارت جایــگاه اســتفاده می کند، این 

امکان وجود دارد.
خرید نان از طریق این فرآیند بسیار ساده 
است و افراد از این طریق نوع نان، کنجدی 
یا ساده، نایلکس و ... را انتخاب می کنند 
و قیمت نان برای افراد همانند نرخ فعلی 

خواهد بود.
 نصب کارتخوان های هوشمند 

 و کیلویی فروشی 
راهی برای ارتقای کیفیت نان

آقای عطااله هاشــمی رئیس بنیاد ملی 
گندمــکاران گفــت: علــی رغم اهمیت 
کیفیــت نان در کاهــش دور ریز، اما در 
حلقه تولید گندم تا رســیدن نان بر ســر 
سفره مردم هیچ گونه نظارتی در ارتباط 
با کیفیت پخت نان انجام نمی شــود که 
همین امر بخش اعظمی از ضایعات را به 

خود اختصاص داده است.
به گفته او، کیلویی فروشی اقدام مثبتی 

در راستای جلوگیری از کم فروشی است 
که این موضوع لحاظ اقتصادی می تواند 

به نفع مردم باشد.
هاشــمی مــی گوید: نصــب کارتخوان 
های هوشــمند بــر واحدهای خبازی به 
نفع دولــت، مردم و نانوایان خواهد بود، 
ضمن آنکه یکی از مزیت ها این است که 
آرد مورد نیاز نان مردم در همان شــبکه 
مصرف می شــود و دیگر صرف خوراک 

دام و طیور یا قاچاق نمی شود.
رئیــس بنیاد ملــی گندمکاران گفت: بر 
کیفیت نان فاکتورهای مختلفی همچون 
نیروی انســانی، نوع گندم، شیوه پخت و 
ماشین آالت اثر گذار است، از این رو نمی 
توان گفت که کیلویی فروشــی یا نصب 
کارتخــوان های هوشــمند به تنهایی بر 

ارتقای کیفیت اثر گذار است.
به گفته او با اجرای نصب کارتخوان های 
هوشمند در واحدهای خبازی، افراد نان 
را بــا قیمت ثابت از نانوایی ها خریداری 
می کنند و این گونه نیســت که ســوء 
اســتفاده در قیمت همانند قبل به بهانه 

های مختلف رخ دهد.
هوشمندسازی یارانه آرد امری مهم 
در صرفه جویی 2 میلیون تن گندم

آقای علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی 
گندمکاران گفت: با اجرای طرح کیلویی 
فروشــی نان به سبب رعایت وزن چانه، 
کیفیت نان افزایش و ضایعات به حداقل 

می رسد.
بــه گفته او، اگر جلــوی ضایعات نان از 
فرآیند تولید گندم تا رســیدن محصول 
نهایی ســر سفره مردم از جمله برداشت 
بــا کمبایــن و کامیون حمل آرد و پخت 
نان بگیریم، برآورد می شــود که ساالنه 
2 میلیــون تن در مصــرف گندم صرفه 

جویی شود.
مدیرعامــل بنیاد ملی گندمکاران گفت: 
بــا مردمی ســازی یارانه هــا، یارانه نان 
مســتقیم به نانوا داده می شود که با این 
وجود نصب کارتخوان های هوشــمند یا 
کیلویی فروشــی نان تغییری در قیمت 

یا محدودیت خرید ایجاد نخواهد کرد.

کرد « علل تورم بی سابقه خردادماه را بررسی  گار »روز

تورم رکورد زد
نرخ تورم ماهانه خرداد به ۱2,2 درصد رسیده که 
در مقایسه با ماه قبل، ۸.۷ واحد درصد رشد کرده، 
ثبــت رکورد تورم ماهانه ۱2.2 درصدی واکنش 

کارشناسان اقتصادی را در پی داشته است.
اما یکی از بحث برانگیز ترین قســمتهای گزارش 
مرکــز آمار مربــوط به اعالم نرخ تورم ماهانه بود. 
مرکز آمار ایران اعالم کرد، نرخ تورم ماهانه خرداد 
به ۱2,2 درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، 
۸.۷ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه 
برای گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« 

به ترتیب 2۵.۴ درصد و ۴.۴ درصد بوده است.
رحمانی: عامل اصلی افزایش شدید تورم 

، شوک حذف ارز  ماهانه در دو ماه اخیر
ترجیحی است

تیمور رحمانی کارشــناس اقتصادی با اشــاره به 
اینکه، در خرداد ۱۴۰۱ نرخ تورم ماهانه مرکز آمار 
ایران به 2/۱2 درصد رسید که رقم بی سابقه ای 
برای تورم ماهانه است، تاکید کرد، این تورم هنوز 
اثر افزایش اخیر نرخ ارز را در خود منعکس نکرده 
و بــه همیــن دلیل در ماههای بعد نیز هنوز تورم 
قابل توجه خواهد بود گرچه به طور محسوســی 
می تواند پایین تر باشد. واضح است که عامل اصلی 
افزایش شــدید تورم ماهانه در دو ماه اخیر شوک 
حذف ارز ترجیحی و انتظارات تورمی شکل گرفته 
حول آن است. گرچه ظاهر مساله آن است که این 
تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی است اما واقعیت 

آن اســت که این تورم همان زمانی ایجاد شد که 
تصمیم به ایجاد ارز ۴2۰۰ گرفته شد و اکنون یا 
باید به تداوم یک تورم متوســط باال تن می دادیم 
با یک شــوک موقتی تورم و دیر و زود داشــت اما 
سوخت و سوز نداشت. این تورم درس بزرگی بود 
که ایجاد ناترازی مبتنی بر تداوم یارانه ناهدفمند 
به ما داد و امید است که دیگر اجازه شکل گیری 

ناترازی را ندهیم.
قلی زاده: شاهد رویداد منحصربه فرِد تورمی، 

مشابه وقایع آبان 97 هستیم!
همت قلی زاده نیز با ا شاره به رکوردزنی نرخ تورم 
ماهیانــه ۱2 درصدی در خــرداد ماه تاکید کرد، 
همانطــور که حذف ارز ترجیحی بخش انرژی در 
اول آبان ۱۳9۷ منجر به جهش نرخ تورم خوراکیها 
به ۸۵% شد، حذف ارز ترجیحی کاالهای اساسی در 
خرداد ماه ۱۴۰۱ هم منجر به جهش تورم به %۸2 
شد.این کارشناس اقتصادی با اشاره به مصوبه مهر 
ماه ســال ۱۳9۷ هییت دولت، در خصوص تغییر 
نرخ محاســباتی عرضه فرآورده های نفتی گفت: 
عمــال ۷۰ درصــد اقتصاد ایران که تحت تاثیر ارز 
۴2۰۰ تومانی بود در همان سال 9۷ به نرخ نیمایی 
تغییر کرده است. براین اساس سهم ارز ترجیحی 

کاالهای اساسی و آثار تورمی تغییر نرخ محاسباتی 
ارز در گمرک، تنها ۳۰ درصد تاثیر داشتند که بعد 
از جراحی اخیر شاهد شوک قیمتی بسیار بزرگ در 
حوزه خوراکیها در خرداد ماه بودیم. توجه داشته 
باشــیم که بعد از تغییر نرخ تســعیر ارز محاسبه 
قیمت فراوردههای داخلی پاالیشگاهها )مربوط به 
عرضه روزانه بیش از 2 میلیون بشکه نفت( شاهد 
شــروع روند حرکت شاخص کل بورس )ناشی از 
افزایش چشم گیری سود آوری صنعت شیمیایی و 
پاالیشی( بودیم. به همین دلیل بسیاری از ذینفعان 
نسبت به این تغییراساسی در اقتصاد کشور سکوت 
کردند. هرچند بالفاصله شاهد تاثیر پذیری تورم 
ماهیانه در آبان و آذر ماه آن مقطع )۱۳9۷( ناشی 
از این اقدام خاص دولت بودیم. )نگاهی به نمودار 
تورم ماهیانه در سه سال گذشته نشان میدهد با 
هر مرتبه رشد نرخ نیمایی شاهد اوج گیری تورم 

ماهیانه بودیم(
وی در خاتمه گفت: به طور کلی اینکه در خرداد ماه 
۱۴۰۱ شاهد ثبت رکورد تاریخی تورم ماهیانه ۱2 
درصدی بودیم ناشی از تحریک و تشدید انتظارات 
تورمی در کنار شــوک قیمتی ناشــی ازحذف ارز 

ترجیحی واردات کاالهای اساسی است.

علوی راد: سهم 75 درصدی حذف ارز 
ترجیحی در ثبت رکورد تاریخی تورم ماهانه

عبــاس علــوی راد، اقتصادان نوشــت، اثر تکانه 
اخیر در نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه به علت 
حافظــه دار بودن نرخ هــای تورم دوازده ماهه تا 
پایان سال ظاهر خواهد شد. از سوی دیگر حدود 
9 درصد افزایش نرخ تورم ماهانه)سه چهارم کل 
تورم ماهیانــه۱2 درصدی( و ۱۳ درصد افزایش 
نــرخ تورم نقطه ای در خرداد ۱۴۰۱ نســبت به 
اردیبهشت حاکی از سرعت باالی عبور تکانه ناشی 
از حــذف ارز ترجیحــی روی قیمت های داخلی 
اســت. اگر عبور نرخ ارز در خرداد کامل باشــد، 
ماموریت دولت مقابله فوری با جریان اصلی منشاء 

تورم در ایران است.
تورم ماهیانه 12 درصدی به افزایش حقوق 57 

درصدی مرتبط بود؟
 ثبت نرخ ۱2 درصدی در خرداد ماه ســال جاری 
نمی توانــد به صورت مســتقیم بــا عواملی مثل 
افزایش حقــوق کارگران در فروردین ماه مرتبط 
باشد، چراکه در سنوات گذشته نیز شاهد افزایش 
حقوق ۴۰ درصدی بودیم که چنین اثر بزرگی روی 
نرخ تورم ماهیانه نداشــته است. به هر حال سوال 
روشنی که بایستی به آن پرداخته شود این است 
که با وضعیت فعلی رشــد تورم ماهیانه در خرداد 
ماه، در پایان سال جاری از محل روشن شدن موتور 
تورم و تشدید انتظارات تورمی، درکدام کانال توقف 

خواهد کرد.

خبر ویژه

معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: آخرین فرصت 
الصاق شناسه اصالت بر قطعات یدکی خودرو ۱۵ مرداد 
تعیین شده است که پس از این تاریخ، هر محصولی که 
فاقد کد اصالت باشــد مشــمول مقررات کاالی قاچاق 

می شود.
محمدمهدی برادران اظهار داشــت: لزوم الصاق شناسه 
اصالــت بر قطعات یدکی خــودرو، از ۱۵ فروردین ابالغ 
و فرصت نهایی تا ۱۵ مرداد تعیین شــده اســت که پس 

از این تاریخ، هر محصولی در ســطح عرضه که فاقد کد 
اصالت باشد مشمول مقررات کاالی قاچاق می شود.

معــاون صنایــع عمومی وزارت صمت گفت: الزام الصاق 
شناسه کاال را در ابتدا برای دو گروه کاالیی شامل کمک 
فنر و باتری آغاز کردیم و سپس نصب کد اصالت برای ۵۳ 
قطعه دیگر هم الزامی شد، اما هنوز برخی تامین کنندگان 
برای اجرای نصب شناســه اصالت مقاومت می کنند که 
فرصت چندانی ندارند.وی افزود: شاید برخی مجموعه ها 

بدنبال این باشند که فروش شان شفاف نباشد و یا برخی، 
کاالهای بی کیفیت را بصورت قاچاق وارد می کنند و بنام 
کاالی داخلی می فروشــند که با اجرای این طرح، دیگر 

امکان چنین اقداماتی وجود ندارد.
برادران گفت: برچســب اصالت در حوزه قیمت گذاری 
باعث شفافیت می شود ضمن اینکه بنا داریم شبکه های 
توزیع را بصورت الکترونیک ایجاد کنیم تا مردم بتوانند 

قیمت ها را مقایسه و با قیمت مناسب خرید کنند.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت اعالم کرد؛

15 مرداد؛ آخرین مهلت نصب شناسه اصالت قطعات خودرو

 دالر آمریکا 
به گوشه رینگ پرت شد

رئیس جمهمور روســیه می گوید: در راستای 
حذف دالر از مبادالت، کشورهای عضو بریکس 
ذخایر ارزی خود را با سبدی از ارزهای ملی شان 
تقویت می کنند. پوتین رئیس جمهوری روسیه 
می گوید: کشــورهای عضــو بریکس به دنبال 
توســعه ذخایر ارزی خود هستند که سبدی از 
ارز ۵ کشور عضو خواهد بود. آنگونه که از سخنان 
پوتین بر می آید دالر در این ذخایر ارزی کشورها 
جایی نخواهد داشت.به گفته پوتین کشورهای 
برزیل، روســیه ، هند، چین و آفریقای جنوبی 
عضو بریکس به دنبال توسعه ذخایر ارزی خود 
با ارزهای جدید هســتند.وی تاکید کرده است 
که همچنین این کشــورها به دنبال روش های 
جایگزین برای پرداختی های خود هستند که 
در آن دالر کنار گذاشــته می شود.پیش از این 
گروه بریکس گفته بود که روی شبکه پرداخت 
مشــترک کار می کنند تا کمترین وابستگی را 
به سیســتم مالی غرب داشته باشند همچنین 
این کشــورها تاکنون با استفاده از تجارت های 
دو جانبه استفاده از ارزهای ملی خود را توسعه 
داده اند.اســتفاده از ارزهای ملی به جای دالر، 
چند ســالی است که بین کشورها رواج یافته و 
پیشــتازان این روش کشورهای چین و روسیه 
هســتند که پیمان های دو جانبه ای را در این 
مســیر وضع کرده اند و دیگر کشــورها را هم به 

این روش ترغیب می کنند.

اقتصاد جهان



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

25 ذی القعده 1443   25 ژوئن2022 شنبه 4 تیر 1401  شماره پیاپی 2134

نفت و انرژی 4

افغان ها حقابه را پای مردم ایران حساب نكنند

بازی سیاسی با هیرمند 

کوتاه از انرژی

بین الملل

درآمد روزانه 100 میلیون 
دالری روسیه از فروش گاز

روسیه از فروش گاز به اروپا با وجود 
کاهــش تحویل به مصرف کنندگان 
بــزرگ اروپایی، روزانه بیش از ۱۰۰ 
میلیــون دالر درآمــد دارد.به دلیل 
افزایش قیمــت گاز طبیعی، تصور 
مــی رود درآمد روســیه از صادرات 
گاز برابر با درآمد ســال گذشته این 
کشــور بود که هنوز صادرات گاز به 
اروپــا را محــدود نکرده و با اتحادیه 
اروپا تنش پیدا نکرده بود.تام مارزک 
مانســر، مدیر تحلیل گاز در شرکت 
ICIS به بلومبرگ گفت: این شــوکه 
کننده اســت که با وجود کاهش ۷۵ 
درصدی عرضه روزانه گاز از ســوی 
شــرکت گازپروم به اروپــا، درآمد 
روزانه روسیه از فروش گاز، همچنان 
به میزان مشابه سال گذشته بوده و 
مطمئنا بســیار باالتر از دوران پیش 
از شیوع پاندمی کووید است.روسیه 
طــی هفته گذشــته عرضــه گاز به 
مشــتریان بــزرگ اروپایی از جمله 
مشــتریانش در آلمــان و ایتالیا را با 
وجود این که با درخواســت پوتین 
بــرای پرداخت پول خریــد گاز به 
روبــل موافقــت کــرده بودند، به 
میــزان قابل توجهــی کاهش داد. 
بعالوه تعمیرات ســاالنه در خط لوله 
گازی نورد اســتریم در پیش است و 
عرضــه از طریــق این خط لوله را در 
ژوئیــه به مدت دو هفته متوقف می 
کند و اروپا را در شــرایط دشوارتری 
بــرای ذخیــره ســازی گاز پیش از 
فرا رســیدن زمستان قرار می دهد.
با وجود تحریــم اتحادیه اروپا علیه 
واردات نفت دریابرد روســیه که قرار 
اســت تا پایان سال 2۰22 اجرایی 
شــود و کاهش چشــمگیر صادرات 
گاز روســیه از طریــق خــط لوله، 
روسیه همچنان از قیمت های باالی 
نفت و گاز ســود می برد. تحریمهای 
غربــی، درآمدهای نفتی روســیه را 
هــدف گرفته اند کــه تامین کننده 
هزینه های جنگ در اوکراین هستند 
اما مســکو همچنان میلیاردها دالر 
درآمــد اضافــی از فروش نفت و گاز 
به دســت می آورد.بر اساس گزارش 
اویل پرایس، وزارت دارایی روســیه 
اوایل ماه جاری اعالم کرد روســیه 
تنهــا در ژوئــن ۶.۳۷ میلیارد دالر 
درآمد نفتی و گازی بیشــتر را پیش 

بینی کرده است

نفت برنت به 110 دالر 
عقب نشینی کرد

بهــای معامالت نفــت برنت با پنج 
ســنت معادل ۰.۱ درصد کاهش، به 
۱۱۰ دالر در هر بشــکه رسید. بهای 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا با ۱9 سنت معادل ۰.2 درصد 
افزایش، به ۱۰۴ دالر و ۴۶ سنت در 
هر بشــکه رسید. هر دو شاخص روز 
پنج شــنبه حدود ۱.۵ درصد ریزش 
کردند.بــه گفته اســتفن اینس، از 
شرکت مدیریت دارایی SPI، پس از 
انتشار شاخص مدیران خرید بخش 
تولیــد و خدمات آمریکا که ضعیفتر 
از حد مطلوب بود و همچنین آماری 
که افت بخش تولید آلمان را نشــان 
داد، معامالت نفت روند ریزشی پیدا 
کردنــد. تحت این شــرایط، قیمتها 
باالی نفت به هر گونه اخباری درباره 
افزایش فشــار بــر اوپک برای تولید 
باالتر، فوق العاده حســاس خواهند 
بود.اوپــک و متحدانش احتماال به 
برنامه تســریع افزایش تولید در اوت 
با هدف کنترل قیمتها و تورم، پایبند 
خواهند مانــد. وزیران این گروه در 
نشست دوم ژوئن توافق کردند تولید 
گروهی به جای ۴۳2 هزار بشکه در 
روز توافــق اولیه، در یکی از ماههای 
ژوئیه و اوت به میزان ۶۴۸ هزار بشکه 
در روز معادل هفت درصد از تقاضای 
جهانی، افزایش پیدا کند. با این حال 
ایــن گروه به دلیل کمبود ســرمایه 
گذاری در میادین نفتی شــماری از 
اعضــای اوپــک و تحریمهای غربی 
علیه روســیه، برای افزایش تولید به 
مشکل برخورده است.محمد عون، 
وزیر نفتی لیبی اعالم کرد مصطفی 
ساناال، رئیس شرکت ملی نفت لیبی 
آمار تولید نفت را در اختیار وی قرار 

نمی دهد. 

 عضو کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی:

قرارداد سواپ گاز روابط تهران 
 را با کشورهای همسایه 

تقویت می کند
عضو کمیسیون انرژی مجلس ضمن تاکید بر 
اینکه افزایش دو برابری سوآپ گاز ترکمنستان 
بــه آذربایجان از طریق ایران به معنای احیای 
دیپلماسی انرژی کشور است، تصریح کرد: این 
قرارداد روابط دیپلماتیک کشور را با کشورهای 
همسایه تقویت می کند.رمضانعلی سنگدوینی 
، به تفاهم نامه افزایش دو برابری ســوآپ گاز 
ترکمنستان به آذربایجان از طریق ایران اشاره 
کرد و گفت: اجرایی شــدن این تفاهم نامه ها 
و قراردادها به معنای احیای دیپلماسی انرژی 
کشور است، از آنجا که تقویت روابط اقتصادی، 
تجاری، سیاسی و دیپلماسی در همه حوزه ها 
یکی از اهداف ایران اســت، افزایش دو برابری 
سوآپ گازی میان ترکمنستان به آذربایجان از 
طریق خاک ایران توسط وزارت نفت و شخص 
وزیر به طور جدی پیگیری شد و خوشبختانه 
به نتیجه رســید.وی افزود: سوآپ گاز افزون 
بر تأمین گاز ایران ســبب ارتباط اقتصادی با 
کشــورهای همسایه خواهد شد و از طرفی به 
نفع ترکمنســتان است، زیرا گاز خود را صادر 
می کند که سرانجام به نفع آذربایجان است، به 
این دلیل که نیاز کشورشان تأمین می شود.این 
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: این 
سوآپ افزون بر آنکه مانع کمبود گاز استان های 
شمال شرقی همچون استان گلستان خواهد 
شــد روابط دیپلماتیک تهران را با کشورهای 
همسایه تقویت می کند.سنگدوینی اظهار کرد: 
توجه به دیپلماسی انرژی از اولویت های مهم 
از ابتــدای آغــاز به کار مجلس یازدهم و دولت 
ســیزدهم بود، زیرا افزون بر رئیس جمهوری، 
رئیــس مجلس و اعضای کمیســیون انرژی 
نســبت به این موضوع اهتمام ویژه داشــتند، 
همچنین در شرایط کنونی با دیپلماسی فعالی 
که وزارت نفت پی ریزی کرده است هم فروش 
نفت به خوبی انجام و هم درآمدهای حاصل از 

آن وارد کشور می شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران :

کار دریانوردان مصداق واقعی 
جهاد در خط مقدم جبهه 

جنگ اقتصادی است
مدیر عامل شــرکت ملی نفتکش ایران با ارائه 
گزارشــی از فعالیت های این شرکت در دوره 
مدیریــت جدید، نقطه تمرکز مدیریتی خود 
را بر موضوعات کلیدی حل چالش های منابع 
انسانی، توسعه و نوسازی ناوگان و توجه و تمرکز 
بر استفاده از توان داخل ذکر کرده و دستاورد 
دو برابر شدن حمل نفت و فرآورده های نفتی 
طی هفت ماه گذشته را از افتخارات ملی شرکت 
ملی نفتکش دانست.حســین شیوا در بازدید 
از کشتی های شرکت ملی نفتکش در منطقه 
خارک که به مناسبت چهارم تیرماه، روز جهانی 
دریانورد انجام شد، ضمن تبریک روز دریانورد ، 
فعالیت و کار این دریانوردان را مصداق واقعی 
جهــاد در خط مقــدم جبهه جنگ اقتصادی 
عنوان کرد.شیوا با بیان اینکه در زمینه منابع 
انسانی و حل چالش های فراروی دریانوردان، 
طی چند ماه گذشــته اقدامات مهمی انجام 
شــده اســت، این حرکت را رو به جلو توصیف 
و عنــوان کرد اقدامات دیگری نیز برای بهبود 
وضعیت کارکنان و دریانوردان شرکت، اتخاذ 

خواهد شد.

رئیس صنف جایگاهداران سوخت:

شایعه سازی در مورد قیمت و 
نحوه عرضه سوخت را پایان دهید

رئیــس صنف جایگاهداران ســوخت گفت: 
برخی از طریق تولید خبر با موضوع ســوخت 
در جامعــه التهــاب آفرینی می کنند و در این 
شــرایط، اظهارات شفاف و به موقع مسئوالن 
می توانــد راهگشــا باشد.اســداهلل قلیزاده 
گفت:محدودیت های موجــود درباره عرضه 
بنزیــن و گازوئیــل در اســتان های مرزی و 
پرتــردد نزدیــک به مرز، کار را ســخت کرده 
اســت. در بحث عرضه گازوئیل با مشــکالتی 
مواجهیم و اخبار و شایعات اخیر، دردسر های 
جایگاهداران را در این حوزه دوچندان می کند. 
شــاهد اجرای برخی طرح های مشکل ساز در 
این زمینه هســتیم که با هدف تسهیل انجام 
می شود، ولی نگاه میدانی در تدوین آن ها وجود 
ندارد.در شرایط فعلی، جایگاهداران، رانندگان 
خودرو های سنگین و مجموعه صنفی هر دو 
گروه، ناراضی هســتند و بهبود وضعیت را از 
مسئوالن تصمیم ساز دستگاه هایی مثل وزارت 
نفت، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مطالبه می کنند.

بار ها راهکار های صحیح را به مسئوالن اعالم 
کرده ایم و خواهان تعیین تکلیف مســائل به 
جای پاک کردن صورت مســئله شــده ایم. 
آمادگی هر نوع همکاری را داریم و دولت باید 
طبق مواد قانون بهبود مستمر فضای کسب و 

کار، از اصناف مشورت گیرد.

سفیر اسبق ایران در افغانستان گفت: اکنون آنچه 
مهم است اینکه ما قریب نیمی از مهاجران افغان در 
جهان را میزبانی می کنیم، افغان ها حقابه هیرمند را 
پای مردم ایران حساب نکنند. فقط بخش کوچکی 
از آب مصرفی چند میلیون افغان که در ایران زندگی 
و کار می کنند را در نظر بگیرند.ابوالفضل ظهره وند ، 
درباره حقابه ایران از هیرمند اظهار داشت: ما طبق 
توافقنامه ۱۳۵۱ از آب هیرمند به عنوان سرزمین 
پایین دســتی سهم مشخصی را داریم و این حقآبه 
مصوبه مجالس دو کشور را هم دارد و یک توافقنامه 

محکم بین المللی است. 

آب اهرم فشار افغان ها
وی افزود: طی این سال ها طرف افغانستان سعی 
کرده از آب به عنوان یک اهرم فشــار علیه ایران 
استفاده کند و اکنون مدعی شده که آب را به سمت 
ایران رهاسازی می کند و ما باید صبر کنیم تا آب 
به سمت ما جاری شود، افغانستان در دولت فعلی 
و گذشــته همواره بر حق ما اذعان داشــته اما این 
کفایــت نمی کنــد، تا وقتی آب وارد چاه نیمه ها و 

هامون نشود نمی توانیم داوری کنیم.  

افغان ها حقابه هیرمند را پای مردم ایران 
حساب نكنند

سفیر اسبق ایران در افغانستان گفت: اکنون آنچه مهم 
است اینکه ما قریب نیمی از مهاجران افغان در جهان را 
میزبانی می کنیم، افغان ها حقابه هیرمند را پای مردم 
ایران حساب نکنند. فقط بخش کوچکی از آب مصرفی 
چند میلیون افغان که در ایران زندگی و کار می کنند، 
در نظر بگیرند، اگر از این زاویه هم حساب کنیم باید 
بســیار زودتر این آب را می دادند و برخورد سیاســی 
نمی کردنــد، اگر افغان ها نمی توانند برای مردم خود 
شغل، امنیت و غذا تامین کنند حداقل آب را بدهند.  

حقابه هیرمند؛ از کشت مواد مخدر تا 
قدرالسهم ایران

وی خاطرنشان کرد: سد کجکی بالغ بر یک میلیارد 

متر مکعب ذخیره آبی دارد، سد کمال خان با ۶۰ 
میلیون متر مکعب امکان ذخیره ســازی ظرفیت 
باالیــی نــدارد، اما آب هایی را که به صورت فصلی 
وارد ایران می شــد، متوقف کــرد. موضوع دیگر 
کانال هــای انحرافی اســت که در پایین دســت 
کمال خان برای کشــت مواد مخدر ایجاد شــده و 
باید مورد توجه قرار گیرد و یا اینکه در لشــگرگاه 
کانال انحرافی زده اند، طبق توافق نباید افغانستان 
اقداماتی انجام دهد که مانع رســیدن قدرالسهم 

ایران شود.  
ظهره وند ادامه داد: افغانســتان باید آب را طبق 
جدول آبی کنار ســد کجکــی بنام دهراوود به 
میــزان 2۶ متــر مکعب بر ثانیه در اختیار ایران 
قرار دهد، بنابراین باید 9۰۰ میلیون متر مکعب 
آب روانه ایران شــود، یعنی اگر ســیلی به وقوع 
می پیوندد و آبی به ایران می رسد، نباید به حساب 
ســهم ایران بگذارند، حتی اگر یک میلیارد متر 
مکعب آب باشــد.وی تاکید کرد: مسئله حقابه 
باید در چارچوب همکاری تعریف شده و پایدار 
در نظر گرفته شود تا ما هم بتوانیم به آنها کمک 
کنیم، به جای اینکه سیســتم کشاورزی شان به 
صورت غرقابی بوده و یا به ســمت کشــت موارد 

مخدر ببرند، ما می توانیم به آنها کمک کنیم که 
بتوانند آبیاری قطره ای داشته باشند و آبی را که 
هدر می دهند به ســمت ایران بیاید، همچنین 
ما می توانیم کمک کنیم بهره وروی کشــاورزی 
در افغانســتان باال برود.  ســفیر اسبق ایران در 
افغانستان در ادامه بیان داشت: ریزگردهایی که 
بابــت عدم دریافت حقابه هامون بوجود می آید 
عمدتا سمت ایران نمی آید به سمت افغانستان 
می رود، درواقع هاموِن خشک قتلگاه کشاورزی 

خود افغانستان است. 
همــان مواد مخدرشــان را هــم در آینده ویران 
خواهــد کــرد چون باد از غرب به شــرق می وزد، 
بعبارت دیگر فشاری را که تصور می کنند به ایران 
وارد می کنند گریبان خودشان را می گیرد. ما در 
نهایــت می توانیــم از عمان و خــزر آب را منتقل 
کنیم، حرف ما این اســت که بتوانیم مشکل خود 
افغان هــا هم حل شــود.  وی خاطرنشــان کرد: 
اگر مقامات این کشــور نــگاه عمیق و بلندمدت 
داشته باشند، باید حقابه دریاچه هامون را بدهند 
چراکه خشــک شــدن دریاچه؛ محیط زیســت 
خودشــان را نابود می کند و مجبورند به قاچاق و 
 مهاجرات روی بیاورند، بنابراین آبادانی کشــور ما 

آبادانی کشور خودشان است. 

بازی سیاسی با حقابه هیرمند
ظهره وند یادآور شــد: امنیت افغانســتان برای 
مــا هم مهم اســت، طبق حکم اســالم هم باید 
همکاری کنند تا حقابه تحقق یابد، اکنون حدود 
۶ میلیون افغان در کشــور ما زندگی می کنند و 
بازی سیاسی با حقابه هیرمند معنی ندارد.معاون 
وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شــرکت 
مدیریــت منابع آب ایــران  نیز گفت: امیدواریم 
بــا مذاکرات اخیری کــه در تهران با نمایندگان 
دولت افغانســتان داشــتیم، حاکمان این کشور 
پایبنــدی خــود را به معاهده ۱۳۵۱ هیرمند، نه 
در گفتار، بلکه در عمل به اثبات برسانند و حقابه 
ایران را تأمین کنند.محمد جوانبخت با اشــاره 
بــه برگزاری بیســت و پنجمین اجالس کمیته 
مشــترک کمیســاران آب هیرمند طی روزهای 
2۵ تا 2۷ خردادماه امسال در تهران، از پیگیری 
جــدی وزارت نیرو بــرای تحویل حقابه ایران بر 
اساس معاهده ۱۳۵۱ هیرمند خبر داد.وی ضمن 
تاکیــد بر پایبندی جمهوری اســالمی ایران به 
معاهدات بین المللی خاطرنشان کرد :امیدواریم 
هیات افغان پیام صریح جمهوری اسالمی ایران 
را مبنی برلزوم پایبندی به معاهده ۱۳۵۱ میان 
دوکشــور به حاکمان خود برســاند و نســبت به 
عملیاتی کردن آن اقدام کند .معاون وزیر نیرو با 
بیان اینکه "در سال آبی جاری کمتر از ۴ میلیون 
متر مکعب آب از حقابه ۸2۰ میلیون متر مکعبی 
مندرج در معاهده هیرمند وارد ایران شده است"، 
گفت: در اجالس برگزار شــده به مدت ســه روز، 
هیأت ایرانی درخواســت کرد برای تدقیق آمار و 
ارقام ارائه شــده از سوی طرف افغان درخصوص 
وضعیت سال آبی جاری و میزان حقابه کشورمان، 
از ایســتگاه اندازه گیری باال دســت سد کجکی 
بر اســاس ســاز و کار پیش بینی شده در معاهده 
۱۳۵۱، بازدیــد کند که ایــن امکان تاکنون در 

اختیار ما قرار داده نشده است.

ســخنگوی صنعت برق گفت: طبق تبصره 2 ماده ۴ مصوبه ســال 
۱۳9۸ هیات وزیران در اوقات پیک، خرید برق از شــبکه سراســری 
توســط ماینرها ممنوع بوده و در مصوبه ســال ۱۴۰۰ نیز وزیر نیرو 
این مساله را به صراحت اعالم کرده است.مصطفی رجبی مشهدی 
بــا بیان اینکــه در قرارداد تامین برق مراکز اســتخراج رمزارز این 
موضوع ذکر شــده اســت، اظهار کرد: در قوانینی که در حال طی 
مراحل تصویب است نیز خرید برق از شبکه برق در ایام محدودیت 
دار توسط ماینرها ممنوع بوده و باید از روش های دیگر مانند دیزل 
و تجدیدپذیــر اقــدام به تامین برق کنند.وی با اشــاره به اقدامات 
صورت گرفته برای جمع آوری ماینرهای غیر مجاز گفت: با تالش 

های صورت گرفته ۴۴ مرکز غیرمجاز اســتخراج رمز ارز، کشــف و 
جمع آوری شــده که نکته قابل توجه در این موضوع، افزایش تاثیر 
گزارش های مردمی در کشف مراکز غیرمجاز بوده که نشان دهنده 
حساســیت مردم در این زمینه اســت.رجبی مشهدی افزود: از این 
تعداد مراکز غیرمجاز، ۳۶۴ دستگاه ماینر با ظرفیت مصرفی 9۱۰ 
کیلووات کشف شده است. ۴۴ درصد از این کشفیات توسط گزارش 
های مردمی، ۱۷ درصد از طریق بازرسی های محلی و ۳9 درصد با 
ســایر روش ها انجام شــده که در گزارش پیشین، سهم گزارش های 
مردمی از این کشفیات، ۱9 درصد بوده و بخش عمده ای از کشفیات 
مربوط به استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، 

آذربایجان شــرقی و فارس اســت. در مجموع تاکنون ۷۰9۸ مرکز 
غیرمجاز اســتخراج رمزارز کشــف و تعداد 2۳۳ هزار و ۵۷۵ مرکز 
جمع آوری شــده اســت. هر دستگاه استخراج بیت کوین )ماینر( به 
صورت متوسط توان مصرفی به اندازه پنج یخچال 2۰ فوت و چهار 
کولر آبی دارد و به همین دلیل استخراج های غیرمجاز به دلیل ایجاد 
اختالل در شبکه توزیع، می تواند باعث بروز آسیب به وسایل برقی 
شــهروندان شود.سخنگوی صنعت برق گفت: هموطنان می توانند 
در صورت مشاهده تخلف، موارد را از طریق سامانه اینترنتی سمات 
به آدرس https://www.tavanir.org.ir/samaat  و یا اپلیکیشین 

برق من گزارش کنند .

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد:

جمع آوری 44 مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز

خبر  ویژه

در دولت سیزدهم؛

کشور   ظرفیت پاالیشی 
دو برابر می شود

دولــت ســیزدهم یکی از اولویت هــای خود در 
صنعــت نفت را پرهیز از خام فروشــی و تکمیل 
زنجیره ارزش در این صنعت قرار داده است. بر این 
اســاس، تکمیل طرح های پاالیشی و پتروشیمی 
در این دولت شتاب گرفته تا محصوالت با تکمیل 
زنجیره ارزش، با حداکثر ارزش افزوده صادر شوند.

در این میان، ایجاد پتروپاالیشگاه ها نیز در اولویت 
قرار دارد تا توسعه پاالیشگاهی به عنوان زنجیره ای 
برای تامین خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها مورد 
استفاده قرار گیرد.با توجه به اهمیت این موضوع، 
دولت سیزدهم در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ که به 
مجلس ارائه کرد، پیشنهاد ساخت پتروپاالیشگاهی 
۳۰۰ هزار بشکه ای به نام شهید قاسم سلیمانی را 
مطرح کرد. پیشنهادی که مورد حمایت مجلس 
قرار گرفت و به قانون تبدیل شد.بر اساس آن انجام 
اقدامات اولیه در راستای احداث پتروپاالیشگاه با 
ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه  در روز با خوراک نفت خام 
سنگین مزین به نام سردار شهید قاسم سلیمانی در 
دستور کار قرار گرفت.در کنار این ابر پتروپاالیشگاه، 
همچنین برای ۸ طرح احداث پاالیشــگاه ها و یا 
پتروپاالیشگاهای جدید به ظرفیت ۱.۴9 میلیون 

بشــکه در روز و ۱۱ طرح و پروژه پاالیشــگاه های 
موجــود کشــور برای ارتقــای کیفیت و کمیت 
محصوالت آنها در چارچوب قانون حمایت از توسعه 
صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با 
استفاده از سرمایه گذاری مردمی مجوز صادر شده 
است.با این اقدامات و ساخت این پتروپاالیشگاه ها، 
ظرفیت پاالیشی کشور ۵۰ درصد افزایش می یابد.

پیش از این نیز وزیر نفت اعالم کرده بود که طبق 
برنامه زمان بندی تعریف شده برای توسعه کمی و 
کیفی پاالیشــگاه های موجود و برنامه ریزی برای 
ساخت پاالیشگاه های جدید در چهار تا پنج سال 
آینده ظرفیت پاالیش روزانه کشور با افزایش ۱.۵ 
برابری به  ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشــکه می رسد.

در این میان، امضای تفاهم نامه فی مابین سازمان 
توســعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران 
و شــرکت ملــی پاالیش و پخــش فرآورده های 
نفتــی ایــران در خصوص تولید محصوالت کک 
اســفنجی و سوزنی در پاالیشگاه های بندرعباس 
و امام خمینی)ره( شازند عالوه بر افزایش کیفیت 
محصوالت پاالیشی، کشور را از واردات محصولی 

استراتژیک بی نیاز خواهد کرد.

مدیر اجرایی اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و خدمات وابسته:

ح سی ان جی در مجموع   اجرای طر
45 میلیارد دالر سود داشته است 

مدیر اجرایی اتحادیه کشــوری سوخت های 
جایگزین، سی ان جی و خدمات وابسته تاکید 
کرد: اجرای طرح ســی ان جی در مجموع ۴۵ 
میلیارد دالر ســود داشته و در سال های اخیر 
به صرفه جویی مســتقیم ۱۴۰ میلیون دالری 
منجر شده است.علی محمودیان با بیان اینکه 
از سال ۱۳9۸ و پس از تصویب مصوبات شورای 
اقتصاد در خصوص تبدیل رایگان یک میلیون 
و 2۰۶ هزار خودروی عمومی به دوگانه ســوز 
وضع صنعت ســی ان جی متحول شد، گفت: 
از همان موقع صنعت 2۰ ســاله ســی ان جی 
مجددا رونق پیدا کرد و اثرات مستقیم و غیر 
مستقیم مطلوبی را بر جای گذاشت.وی با بیان 
اینکه با شــروع عملی طرح توسط پیمانکاران 
در اوایل سال ۱۳99 تمام کارخانه های تولید 
مخازن و کیت های ســی ان جی شــروع به 
فعالیــت کردند و کارگاه هــای تبدیل نیز در 
سراســر کشور فعال شدند، اظهار داشت: این 
صنعت زمینه ساز اشتغالزایی بیش از ۵۰ هزار 
نفر در بیش از 2۵۰۰ جایگاه و کارخانه تولید 
مخازن ســی ان جی و کیت و همچنین بیش 

از هــزار مرکز خدمات خودروهای گازســوز 
)کارگاه تبدیل( در سراســر کشور شده است 
و در واقع در گام دوم توســعه صنعت ســی ان 
جی پس از وقفه ای، مجددا از ســال ۱۳9۸ و 
با مصوبه شــورای اقتصاد دوباره آغاز شــد.به 
گفته وی این طرح تاکنون حدود 9۰ میلیون 
دالر هزینه در برداشته و بیش از ۱۴۰ میلیون 
دالر صرفه جویی مستقیم ناشی از جایگزینی 
سوخت سی ان جی به جای بنزین را بر جای 
گذاشــته و با توجه به گستردگی این صنعت 
در تمام ایران، موجب رونق تولید در کشــور 
نیز شده اســت.محمودیان ادامه داد: اجرای 
کامــل طرح با توجه بــه جامعه هدف اصلی 
آن کــه وانت های عمومی و تاکســی ها بوده 
اســت، می توانســت باعث جایگزینی بیش از 
۱2 میلیــون لیتــر بنزین با ســی ان جی به 
طــور روزانه شــود که برابــر تولید بنزین در 
پنج پاالیشــگاه تهران، تبریز، شیراز، الوان و 
کرمانشــاه است. وی گفت: دولت در مقاطعی 
ســهمیه خودروهای عمومــی را در کارگروه 

اجرایی بند ۸ کم کرده  است.
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55بانک و بیمه
رشد صدور انواع 

ضمانت نامه به دنبال 
 رضایت فعاالن اقتصادی 

در موسسه ملل

 موسســه اعتباری ملل از موسسات موفق 
و تراز مثبت درآمدی ماهانه در راســتای 
کمــک به بنگاه های اقتصادی و کمک به 
افزایــش توان تولیدی آنها اقدام به صدور 
انواع ضمانت ها نموده که در این راستا در 
سال گذشته رشد۷۰۰ درصدی را تجربه 

کرده است.
 یکی از خدمات مهم بانکها به مشــتریان 
خــود صدور و ارائه انواع ضمانت نامه می 
باشــد. اغلب بانکها توجه ویژه ای به این 
بخش داشــته تا بتوانند سهم مناسبی از 
بازار صدور ضمانتنامه را به خود اختصاص 
دهند. موسســه  اعتباری ملل به منظور 
افزایش توان فعاالن اقتصادی نســبت به 
صــدور انواع ضمانتنامه اقدام می نماید و 
تا کنون توانســته به رشدی بیش از ۷۰۰ 

درصد دست یابد.
در شــرایط تحریمــی فعلــی که فعاالن 
اقتصادی بدنبال کســب ســرمایه جهت 
توســعه کســب و کار خود می باشــند ، 
دریافــت انــواع ضمانت نامه ها فرصتی را 
در جهــت بهبــود کســب و کار برای آنها 

ایجاد میکند.
افزایــش تــوان رشــدزایی اقتصادی در 
کشــور باید به شــکل پایــدار، باثبات و 
فراگیر باشــد، که رســیدن به این هدف 
مســتلزم حمایت های مالی از بنگاه های 
اقتصــادی و تولیــدی کوچــک و بزرگ 
اســت. مهم ترین مســئله چالشی برای 
فعاالن اقتصادی تامین مالی آنها در جهت 
تولید و کارآفرینی اســت. بانکها با صدور 
ضمانت نامه عالوه بر کسب سود، مبادالت 
اقتصادی را تســهیل و به رشــد اقتصادی 

یک جامعه کمک می کنند.
 موسســه اعتباری ملل با ترسیم اهداف و 
چشــم انداز برنامه ای خود در سال جاری 
توانسته است به جهش بزرگی در خصوص  
درآمد عملیاتی دســت یابــد که این امر 
میســر نبــود مگر بــا حمایت هایی که از 
بخش هــای تولیدی، فعاالن اقتصادی در 
جهت پیشــرفت درآمدی آنها و کمک به 

اقتصاد و اشتغالزایی کرده است.
موسســه اعتباری ملل با هــدف  انگیزه 
بخشــی و امید آفرینی برای  کارآفرینان 
کشور  در بخش های تولید و صادرات اقدام 
به صدور انواع ضمانت نامه کرده اســت تا 
فعاالن اقتصادی در حوزه کسب و کار خود 
بیش از پیش بدرخشــند و فاتح بازارهای 
داخلی و منطقه باشند که در این خصوص 
موسسه اعتباری ملل برنامه ها و اقداماتی 
را در راستای حمایت از بنگاه های تولیدی 

و اقتصادی تدوین کرده است.
گفتنی است ،نگرانی هایی که اکثر فعاالن 
اقتصادی از تضمین و تامین ســرمایه در 
بخش هــای تولیدی خــود دارند، با ارائه 
مســتندات و صدور ضمانت نامه به جای 
پول های سرگردان بازار قابل انجام است.

رونــد عملکرد شــفاف، تســهیل فرآیند 
صدور ضمانت نامه بانکی برای مشــتریان 
و تحقــق اهداف در صــدور ضمانت نامه 
بانکــی با شناســایی درســت بازار هدف 
باعث شــده است  تا بسیاری از سازمان ها 
و شــرکت ها و در کل فعــاالن تولیدی و 
اقتصادی، موسســه اعتباری ملل را جهت 
انجــام صدور ضمانت نامه و انواع خدمات 

بانکی به یکدیگر پیشنهاد دهند.
موسســه اعتبــاری ملل با صــدور انواع 
ضمانت نامه در ســال ۱۴۰۰ نســبت به 
ســال ۱۳99 رشدی معادل ۷۱۰ درصد 
داشــته اســت که این امر بیانگر اعتماد 
فعاالن اقتصادی موسســات و سازمانها به 

موسسه اعتباری ملل می باشد.
 ضمانت نامه بانکی، ســندی بوده که به 
درخواســت مشتری، از سوی بانک، صادر 
شــده و پرداخت وجه مندرج در آن را، در 
صورت اســتنکاف ضمانت خواه، از انجام 
تعهدش، تضمین می کند. غیر قابل انتقال 
بــودن ضمانــت نامه، از ویژگی های آن و 
اطالعــات هویتی ضمانت خواه و ذینفع، 

از جمله مندرجات آن، است.
با توجه به توسعه کسب و کارهای فعاالن 
اقتصادی ضمانت  نامه های موسســه ملل 
جایگزین مناسبی برای سرمایه بنگاه های 
تولیدی و اقتصادی اســت. براساس اعالم 
این موسسه، متقاضیان محترم می توانند 
برای بهره مندی از انواع ضمانت نامه های 
بانکی موسســه اعتباری ملل به شــعبه 

سراسر کشور مراجعه نمایند.

اخبار

افزایش ۹1 درصدی تسهیالت بانک ایران 
زمین به بخش خصوصی 

95 درصد تسهیالت ایران 
 زمین در اختیار مشتریان 

با ریسک کم
 پشتوانه اصلی بخش 
بــرای  خصوصــی 
حرکــت در مســیر 
تحقق شــعار سال 
نظام بانکی اســت که با ارائه تســهیالت می 
توانــد زمینه بروز فرصت های جدید را پدید 
آورد. در این راستا بانک ایران زمین در پایان 
سال قبل تسهیالت قابل توجهی را به بخش 

خصوصی اعطا کرد.
صاحبان صنایع بر این باورند که در ســخت 
ترین گذر اقتصادی دهه های گذشته نقش 
نظام بانکی بیش از گذشــته پر رنگ خواهد 
بود. طبق آمار منتشر شده بانک مرکزی نظام 
بانکی کشور در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ به میزان 
۱2۴.۱۰۸ میلیارد ریال تسهیالت به بخش 
خصوصــی پرداخت کــرد و آنطور که گقته 
می شــود اولویت پرداخت این تسهیالت با 

بنگاههای متوسط و در حال توسعه بود.
سیاست بانک ایران زمین در حفظ منابع

یکی از موارد با اهمیت پرداخت تســهیالت 
توســط شــبکه بانکی به بخش خصوصی به 
مسئله ســرمایه گذاری صاحبان صنایع در 
بانکهــا ارتباط درد. هرچند که برخی اعتقاد 
دارند در اعطای تســهیالت به بنگاهها باید 
ساز و کار مناسبی برای اعتبارسنجی وجود 
داشته باشد تا شاهد خروج سرمایه از بانکها 

نباشیم.
بــه عبــارت دیگر دیده بانی منابع مالی گاهاً 
از پرداخت تســهیالت بی حســاب و کتاب 
اهمیت بیشــتری دارد کما اینکه بررســی 
ها حکایت از کاهش پرداخت تســهیالت در 
برخی بانکها طی دوره های مالی سال ۱۴۰۰ 
داشــته که این اتفاق به ســبب تعدیل تراز 
مطالبات مشــکوک الوصول و غیرجاری رخ 
داده که از اهمیت باالیی برخوردار اســت. به 
بیان ســاده تر بهتر است اگر زمینه مناسبی 
برای اعتبارسنجی اصولی مشتریان در بانکها 

وجود ندارد پولی هم از بانکها خارج نشود.
بررســی ها نشان می دهد در پایان سال 99 
بانک ایران زمین توانسته بود ۵۱ هزار و 2۵۷ 
میلیارد ریال تســهیالت به بخش خصوصی 
اعطا کند که این مقدار در پایان سال ۱۴۰۰ 
با رشد 9۱ درصدی به 9۸ هزار و 2۰ میلیارد 

ریال رسید. 

اخبار

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

برابــر رای شــماره 1169 و 1140 تاریــخ 1401/02/10 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــت  ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــمی در واح ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ملــک بهشــهر تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم هــا ام لیــا و صغــرا شــهرت 
زنــدان محمــد حســین نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن  هــر دو نقــی زاده فر
مزروعــی )نســبت ســهم هــر یــک ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ مــی باشــد( بــه 
مســاحت 346/11 متــر مربــع قســمتی از پــاک 20- اصلــی بــه شــماره کاســه 506 و 
ز گردیــده اســت  1400/505 واقــع در اراضــی شــهید آبــاد بخــش 18 ثبــت بهشــهر محــر
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 14 روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
ــود را  ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م باش
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در 
ــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت  صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعت

صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/04       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/18
ک بهشهر سرپرست اداره ثبت اسناد و امال
شناسه 1338283

گهی مزایده آ
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کاه 9900029 دویســت )200( ســهم مشــاع از 352۷5 ســهم ســهام شــش دانــگ یــک 
قطعــه زمیــن مزروعــی دارای پــاک 91۷/33366 )ســه هــزار و ســیصد و شــصت و شــش فرعــی از نهصــد و هفــده( واقــع 
در امامــزاده گنــاوه بخــش شــش بوشــهر کــه ســند آن بــه نــام آقــای مســعود خــدری صــادر و تســلیم گردیــده اســت و طبــق 
زیابــی شــده کــه مشــخصات شــش دانــگ پــاک فــوق محــدود  نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ 1/600/000/000 ریــال ار
بــه حــدود شــماال در چهــار قســمت کــه قســمت دوم آن شــرقی اســت اول پــی اســت بــه طــول 2۷/15 متــر بــه پــاک 91۷ 
اصلــی دوم پــی اســت بــه طــول 42/۷5 متــر بــه پــاک 91۷ اصلــی ســوم پــی اســت بــه طــول 11/25 متــر بــه پــاک 91۷ 
اصلــی چهــارم پــی مشــترک بــه طــول 22/15 متــر بــه پــاک 91۷ اصلــی شــرقا در ده قســمت کــه قســمتهای پنجــم و شــش 
آن شــمالی اســت اول پــی اســت بــه طــول ۷/30 متــر بــه پــاک 91۷ اصلــی دوم پــی اســت بــه طــول 40/65 متــر بــه پــاک 
91۷ اصلــی ســوم پــی مشــترک بــه طــول 1۷ متــر بــه پــاک 91۷ اصلــی چهــارم پــی اســت بــه طــول 33/65 متــر بــه پــاک 91۷ 
اصلــی پنجــم پــی اســت بــه طــول 60 متــر بــه پــاک 91۷ اصلــی ششــم پــی اســت بــه طــول 8/65 متــر بــه پــاک 91۷ اصلــی 
هفتــم پــی اســت بــه طــول 32/20 متــر بــه پــاک 91۷ اصلــی هشــتم پــی اســت بــه طــول 62 متــر بــه پــاک 91۷ اصلــی نهــم 
پــی اســت بــه طــول 64/50 متــر بــه پــاک 91۷ اصلــی دهــم پــی مشــترک اســت بــه طــول 10 متــر بــه پــاک 91۷ اصلــی جنوبــا 
در چهــار قســمت اول پــی اســت بــه طــول 15/30 متــر بــه پــاک 91۷ اصلــی دوم پــی اســت بــه طــول 6۷ متــر بــه پــاک 91۷ 
اصلــی ســوم پــی اســت بــه طــول 41 متــر بــه پــاک 91۷ اصلــی چهــارم پــی اســت بــه طــول 66 متــر بــه راه خاکــی غربــا در پنــج 
قســمت اول پــی اســت بــه طــول 4۷ متــر بــه پــاک 91۷ اصلــی دوم پــی اســت بــه طــول 49 متــر بــه پــاک 91۷ اصلــی ســوم 
پــی اســت بــه طــول 111/55 متــر بــه پــاک 91۷ اصلــی چهــارم پــی اســت بــه طــول 60/20 متــر بــه پــاک 91۷ اصلــی پنجــم 
پــی اســت بــه طــول 34 متــر بــه راه خاکــی حــد فاصــل پــاک 91۷ بــه نشــانی گنــاوه پشــت ســپاه پــاک فــوق از ســاعت 9 الــی 
12 روز شــنبه مــورخ 1401/4/4 در اداره ثبــت اســناد و امــاک گنــاوه واقــع در گنــاوه بلــوار امــام علــی )ع( جنــب دانشــگاه 
پیــام نــور از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد. مزایــده از مبلــغ 600/000/000/.1 ریــال )یــک میلیــارد و ششــصد میلیــون 
ریــال( شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط 
ــز  ــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نی بــه آب بــرق گاز اعــم از حــق انشــعاب و ی
بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده 
باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد 

بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد.
: 1401/3/21     تاریخ مزایده 1401/4/4 تاریخ انتشار
گناوه      م / الف 148 ک شهرستان  اداره ثبت اسناد و امال

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد  " آ
سند رسمی"

برابــر رای شــماره 140160318021000345 مــورخ 1401/03/22 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملك کوچصفهــان تصرفات مالکانــه و بالمعارض 
متقاضــی آقــای ســید امیــر غدیــری فرزنــد ســید محمــد بــه شــماره شناســنامه 12954 صــادره از تهــران در یــك دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بــه مســاحت 597.50 مترمربــع پــالك 1736 مفــروز و مجــزی شــده از 
پــالك 483 فرعــی از 41 اصلــی واقــع در قریــه رشــت آبــاد خریــداری از مالــك رســمی آقــای رمضانعلــی صبحــی رشــت آبــادی محــرز 
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین اگهــی به مــدت دوماه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خود را 
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/04 ونوبــت دوم:1401/04/19
نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك کوچصفهان

آگهــی مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد 
ســند رســمی ، نظــر بــه اینکــه بــه اســتناد مفــاد رای شــماره 140060301022003081 مــورخ 
وامــاک  اســناد  ثبــت  اداره  در  عــادی مســتقر  اســناد  بــه  رســیدگی  1400/9/2۷ هیــات 
ربــاط کریــم بــر حســب مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان 
هــای فاقــد ســند رســمی مبنــی بــر تاکیــد انتقــال عــادی و تصرفــات مالکانــه متقاضــی میثــم 
نــوری فرزنــد نصرالــه بــه شــماره شناســنامه 169 صــادره از تاکســتان نســبت بــه مســاحت 
5000 مترمربــع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 10000 مترمربــع کــه بصــورت 
یــک بــاغ خشــکیده شــده اســت مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 6۷2 فرعــی مفــروز از قطعــه 
44 تفکیکــی از 115 اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی شهرســتان ربــاط کریــم از مالکیــت رســمی 
ــت  ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده ل ز گردی ــر ــره مح ــی و غی ــا ماف محمدرض
ــا اشــخاصی نســبت بــه صــدور  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتیکــه شــخص ی بــه فاصل
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
ــا بــه دادگاه  ــد ت ــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماین مــدت دو مــاه اعت
ــت در  ــی اس ــردد بدیه ــی دادگاه گ ــم قطع ــه حک ــه ارائ ــول ب ــات موک ــه و اقدام ــه احال صالح
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 
ر بــه دادگاه  خواهــد شــد و در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع از مراجعــه متضــر

نخواهــد بــود.
گهی: 1401/4/4 آ خ انتشار اولین  تار
گهی: 1401/4/18 آ تاریخ انتشار دومین 
کریم ک رباط  بابک احمدی -سرپرست اداره ثبت اسناد و امال

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد  " آ
سند رسمی"

برابــر رای شــماره 140160318021000344 مــورخ 1401/03/22 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
متقاضــی خانــم مهــری علیــزاده جیرســرائی فرزنــد  یونــس بــه شــماره شناســنامه 8944  صــادره از تهــران در پنــج دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بــه مســاحت 597.50 مترمربــع پــالك 1736 مفــروز و مجــزی شــده از 
پــالك 483 فرعــی از 41 اصلــی واقــع در قریــه رشــت آبــاد خریــداری از مالــك رســمی آقــای رمضانعلــی صبحــی رشــت آبــادی محــرز 
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/04 ونوبــت دوم:1401/04/19
نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك کوچصفهان

مفقودی
شناســنامه مالکیــت ســواری پــژو مــدل 1382 به رنگ مشــکی 
متالیــک بــه شــماره پــاک 66۷ ن 9۷ ایــران 46 بــه شــماره 
 828163۷9 شاســی  شــماره  بــه   228282145۷3 موتــور 
متعلــق بــه آقــای صــادق خوشــنودی رشــت آبــادی مفقــود 

ــار ســاقط مــی باشــد. وازدرجــه اعتب

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید
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نخستین جشنواره ملی قرض الحسنه آغاز شد
دبیرخانــه نخســتین جشــنواره فرهنگی هنری 
قرض الحسنه با حضور دکتر »سید سعید شمسی 
نــژاد«، مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران 

افتتاح شد.
»ســید سعید شمســی نژاد« در مراسم افتتاحیه 
دبیرخانه نخستین جشنواره ملی فرهنگی - هنری 
قرض الحسنه اظهار کرد: دو بانک قرض الحسنه در 
کشور وجود دارد که 2۰ میلیون نفر به آن مراجعه 
می کنند. بانک قرض الحسنه مهر ایران به عنوان یکی از بانک های قرض الحسنه با ۱2 تا ۱۳ میلیون 

مشتری هر روز با استقبال بیشتری از سوی مراجعه کنندگان مواجه می شود.
وی با اشاره به عملکرد این بانک در سال گذشته گفت: سال ۱۴۰۰ بیش از 2 میلیون و ۶۰۰ هزار 
فقره تسهیالت خرد پرداخت شد و این شاخص در سه ماهه نخست امسال ۶۰۰ هزار فقره تسهیالت 

با مبلغ ۱۷۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران بیان کرد: دو اقدام بزرگ به تازگی توســط بانک انجام 
شده که نخست افزایش تسهیالت قرض الحسنه از ۴۰ میلیون تومان به 2۰۰ میلیون تومان است.

شمســی نژاد ادامه داد: دومین اقدام مهم ورود بانک های قرض الحســنه به بازار بین بانکی اســت و 
در نظر داریم به ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر سرویس دهیم.

وی در خصوص عملکرد بانک در ماه های گذشته گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران نه تنها زیان 
انباشته ندارد، بلکه مازاد منابع دارد و تنها ۰.۵ درصد معوقه بانکی دارد.

مدیرعامل قرض الحسنه بانک مهر ایران با اشاره به اینکه این بانک  به خوبی بین افراد جامعه شناخته 
شده نیست، افزود: باید فرهنگ قرض الحسنه بین آحاد جامعه به خصوص دانش آموزان اشاعه یابد 
و برای این منظور دبیرخانه نخستین جشنواره ملی فرهنگی - هنری قرض الحسنه از امروز شروع 
به کار کرد. شمسی نژاد اضافه کرد: این جشنواره تا 22 آذرماه امسال در سه بخش کارگروه رسانه، 
فرهنگ و هنر و بخش ویژه کار خود را شــروع می کند و برگزار خواهد شــد. عالقه مندان در حوزه 

شعر، داستان نویسی، رسانه و موارد دیگر آثار خود را ارائه کنند.
وی گفت: در این جشــنواره پیش بینی شــده جایگاه قرض الحســنه تقویت و گفتمان قرض الحسنه 
توســعه یابد. در ادامه این مراســم »ابوالفضل همراه« بازیگر تئاتر گفت: فرهنگ قرض الحســنه در 

کشور جایگاه ویژه ای دارد و این موضوع همواره توسط بزرگان توصیه شده است.
وی ادامه داد: در ســال های اخیر نظام بانکی در کشــور از بانکداری اســالمی فاصله گرفته اســت و 
اقدام بانک قرض الحسنه مهر ایران برای توسعه فرهنگ قرض الحسنه کار پسندیده ای است و گام 

مؤثری برای استفاده از بستر فرهنگ و هنر در ترویج قرض الحسنه است.
»محمود اکرامی فر« دیگر مهمان این مراسم با بیان اینکه قرض الحسنه بعد فرهنگی و هنری دارد، 

گفت: حس مفید بودن نیاز هر انسانی است و قرض الحسنه این حس را در افراد ایجاد می کند.
وی ادامه داد: برای گسترش فرهنگ قرض الحسنه باید از پتانسیل شعر و رسانه استفاده کنیم و به 

اعتقاد بنده باید به بعد اجتماعی و فرهنگی قرض الحسنه در کشور بپردازیم.
»رحیم مخدومی« هنرمند و نویســنده نیز در این جلســه با بیان اینکه قرض الحســنه اتفاق خوبی 
اســت، افزود: باید از ظرفیت هنر و هنرمند برای اشــاعه فرهنگ قرض الحســنه استفاده کنیم زیرا 
در این ســال ها همواره از هنرمندان برای تشــویق به مصرف بیش از حد و یا کســب ســود بیشــتر 

استفاده می شده است.
وی گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران با اقدام خوبی که برای اشاعه فرهنگ قرض الحسنه انجام داده 
در نظر دارد از هنر و هنرمند در جهت هدایت مردم به قرض الحسنه و سبک زندگی سالم بهره  ببرد.

کردند اصفهانی ها 150هزار حساب قرض الحسنه را به صورت آنالین افتتاح 

پرداخت 11۶هزار فقره وام قرض الحسنه در استان اصفهان
مدیر شــعب بانک قرض الحســنه 
مهر ایران در اســتان اصفهان گفت: 
بیــش از ۶۵۰ هزار نفر از مردم این 
اســتان مشتری بانک قرض الحسنه 
مهر ایران هســتند. ســال گذشته 
ایــن بانک تقریباً ۱۱۶هزار فقره وام 
قرض الحســنه در استان اصفهان به 
مبلــغ بیش از ۴۱هزار میلیارد ریال 

پرداخته است.
در سال جاری که به نام سال »تولید، 
دانش بنیــان و اشــتغال آفرین« از 
ســوی مقــام معظــم رهبری)مد 
ظله العالی( نام گذاری شــده است، 
»بانــک قرض الحســنه مهر ایران« 
نیــز بــه عنــوان بانــک تخصصی 
قرض الحســنه، در تالش اســت تا 
با حمایت از شــرکت ها و نهادهای 
دانش بنیان ســهم خود را در تحقق 
ایــن هــدف مهم ســال عملیاتی و 
اجرایی نماید. به گفته مدیر شــعب 
اســتان اصفهان، در این استان نیز 
بــه برنامه ریزی هــای خوبی برای 
حمایت حداکثری از شــرکت های 

دانش بنیان صورت پذیرفته است.
»رضا اســفندیاری« مدیر شــعب 
»بانــک قرض الحســنه مهر ایران« 
در اســتان اصفهان در گفت وگویی 
با اشاره به اینکه بیش از ۶۵۰ هزار نفر 
از مردم استان اصفهان مشتری این 
بانک هستند، افزود: هدف گذاری ما 
افزایش 2برابری مشتریان بانک در 
این اســتان اســت که امید داریم به 

زودی روی دهد.
وی منابع »بانک قرض الحسنه مهر 
ایران« در استان اصفهان را ۷۷هزار 
میلیــارد ریال عنــوان کرد و تأکید 
داشــت: هدف گذاری شده این رقم 
تا پایان ســال به ۱۱۰هزار میلیارد 

ریال افزایش پیدا کند.

۱۱۶هزار فقره وام قرض الحسنه در 
استان اصفهان پرداخت شد

ســال  در  گفــت:  اســفندیاری 
گذشــته تقریباً ۱۱۶هزار فقره وام 
قرض الحســنه در استان اصفهان به 
مبلــغ بیش از ۴۱هزار میلیارد ریال 

پرداخت شده است.
وی آمار وام های پرداخت شــده در 
2 ماهه ســال جــاری را نیز حدود 
۱۵هــزار و ۷۰۰ فقــره و بــه مبلغ 
۷۱۰۰ میلیــارد ریــال اعالم کرد و 
گفــت: یکی از سیاســت های کالن 
»بانــک قرض الحســنه مهر ایران« 
حمایت از اقشــار آسیب پذیر است 
و بر همین اساس این بانک در سال 
گذشــته 2۵۱ فقره به ارزش ۱۰۷ 
میلیــارد ریال به مددجویان کمیته 
امداد امام خمینی)ره( و تعداد ۱2۰ 
فقــره به مبلــغ ۷۰ میلیارد ریال به 
مددجویــان بهزیســتی اعطا کرده 

است.
اســفندیاری یکی از طرح های مورد 

اســتقبال »بانک قرض الحسنه مهر 
ایران« را طرح کاالکارت عنوان کرد 
و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تعداد 
۱۳۶۰ فقره کاال کارت به مبلغ ۳۷۷ 
میلیارد ریال به مشــتریان پرداخت 

شده است.
مدیر شعب »بانک قرض الحسنه مهر 
ایران« در استان اصفهان حمایت از 
توســعه اشتغال در کشور با حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان را یکی 
دیگر از سیاســت های کالن »بانک 
قرض الحســنه مهر ایــران« عنوان 
کرد و گفت: در راســتای اجرای این 
سیاســت، بــرای معرفی طرح های 
بانک، با شــهرک علمی تحقیقاتی 
و شرکت های دانش بنیان مکاتباتی 
صورت پذیرفته و جلساتی بازاریابی 
نیز برگزار شده است.وی پشتیبانی 
از قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت را نیز یکی دیگر از تکالیف 
»بانــک قرض الحســنه مهر ایران« 
دانســت و افزود: طی 2 ماه گذشته 

در این اســتان حدود ۵۸۰ فقره وام 
ازدواج بــه مبلغ ۷۸۰ میلیارد ریال 
و بیــش از هــزار فقره وام حمایت از 
فرزنــدآوری به مبلــغ حدود ۳۷۰ 
میلیارد ریال پرداخت شــده است. 
ضمن اینکه در ســال گذشته تقریباً 
۱۸۰۰ فقــره وام ازدواج بــه مبلغ 
۱۵۳۰ میلیارد ریال پرداخت شــده 

است.
۱۵۰هزار فقره حساب بدون مراجعه 

به شعبه افتتاح شد
اسفندیاری با تأکید بر اینکه افتتاح 
حســاب و درخواست وام به صورت 
غیرحضــوری یکــی از خدمــات 
برجســته »بانک قرض الحسنه مهر 
ایران« محســوب می شــود، گفت: 
۱۸هزار و ۳۰۰ فقره افتتاح حســاب 
در ســال جاری و ۱۴۸هزار فقره در 
سال گذشته به  صورت غیرحضوری 
و از طریــق همراه بانک وب ســایت 
بانک پذیرفته اســت. تا نیمه خرداد 
سال جاری نیز ۳۰۰۰ فقره وام از این 

طریق پرداخت شده است.
وی به موضــوع خدمات اجتماعی 
»بانــک قرض الحســنه مهر ایران« 
نیــز اشــاره کــرد و در ایــن رابطه 
اظهار داشــت: در اســتان اصفهان 
اهــدای دو نوبت اقالم پزشــکی در 
ســال ۱۴۰۰ در قالب طرح شــهید 
ســلیمانی به دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان به ارزش تقریبی 2۵میلیارد 
ریــال، توزیع بیــش از ۱۰۰۰ عدد 
دفتــر و خــودکار و مــداد رنگی در 
مــدارس مناطق محروم اصفهان در 
ابتدای ســال ۱۴۰۱، تجهیز مرکز 
واکسیناســیون گلســتان شهدای 
اصفهــان و توزیــع ۱۰۰ بســته 
معیشتی در سال ۱۴۰۰ در مناطق 
محروم اصفهــان از جمله اقدامات 
صورت گرفته در این بخش به شمار 

می رود.
مدیر شــعب »بانک قرض الحسنه 
مهــر ایــران« در اســتان اصفهان 
پایدارسازی منابع بانک در راستای 
تــداوم خدمت رســانی به اقشــار 
مختلف جامعه را نیز یکی از اهداف 
مهم مدیریت شعب استان اعالم کرد 
و گفت: تعامل ســازنده با مشتریان 
حقوقی اســتان اصفهان در راستای 
انجام عملیات بانکی این شــرکت ها 
و پشــتیبانی از آن ها و تســریع در 
پرداخــت وام گروهی ســازمان ها 
از جملــه رویکردهایــی اســت که 
ســبب شده مشتریان حقوقی مانند 
پاالیشــگاه نفــت اصفهــان، فوالد 
مبارکه اصفهان و ذوب آهن اصفهان 
از این بانک خدمات دریافت کنند.

وی در نهایت خاطرنشــان ساخت: 
افتخار ما جلب رضایت مشــتریان 
در ارائه خدمات بانکی سریع و آسان 

است.
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اولین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر شرکت نفت و گاز اروندان برگزار شد
خوزستان / گروه استان ها: اولین جلسه 
شــورای امر به معــروف و نهی از منکر 
شــرکت نفــت و گاز ارونــدان با حضور 
مدیرعامل این شرکت، معاون دبیر ستاد 
احیای امر به معروف و نهی از منکر استان 
خوزســتان و عظیم آل گرگر هماهنگ 
کننده ستاد احیای امر به معروف و نهی 
از منکر در شرکت های نفتی خوزستان 

برگزار شد.
مهندس عبــدا... عذاری اهوازی در این 
جلسه با بیان اهمیت اقامه امر به معروف 
و نهی از منکر در جامعه اســالمی اظهار 
داشت: زیر بنای اصالح همه امور در کشور 
از اقتصــادی تا فرهنگی می تواند احیای 
امــر بــه معروف و نهی از منکر باشــد، و 
از اهمیت این واجب مغفول واقع شــده 
همین بس که مقتدای ما امام حسین)ع( 
خود و اهل بیت خود را فدای اقامه آن کرد.
وی افزود: نگاه ما به مقوله امر به معروف 
و نهی از منکر باید به عنوان یک ابزار نرم 
افزاری شــاخص در تحقق اهداف باشد و 
به واسطه اهمیت این موضوع شورای امر 
به معروف و نهی از منکر در شرکت نفت 
و گاز اروندان تشــکیل شــده تا با تبیین 

و احیــای این فرهنــگ و واجب دینی، 
کمک و تسریع بخش نیل به اهداف عالیه 
ســازمان باشد.مدیرعامل شرکت نفت و 
گاز اروندان در ادامه وظایف این شــورا را 
شناسایی و تعیین اولویت های معروف و 
منکر دستگاه، اجرای برنامه های آموزش 

عمومــی، شناســایی معتمدین و عالقه 
مندان به فعالیت در این زمینه و همچنین 
ایفای یک نقش نظارتی دانســت و ابراز 
امیدواری کرد آثار فعالیت این شــورا در 
آینده مشــهود باشد.در ادامه این نشست 
حجت االسالم و المسلمین ریسمان سنج 

معاون، دبیر ستاد احیای امر به معروف و 
نهی از منکر استان خوزستان بیان داشت: 
امر به معروف و نهی از منکر سامانه حل 
مشکالت در کشور ماست و نباید مختص 
شــود به مسائل شرعی، فرهنگی و دینی 
زیرا وســعت آن به وسعت همه خوبی ها 

و بدی هاست و میتواند با تعریف و تبیین 
درســت سامانه جامع اصالح امور کشور 
در همه حوزه ها قرار گیرد.وی ادامه داد: 
شورای امر به معروف و نهی از منکر نباید 
تبدیل شود به شورای فرهنگی یا شورای 
عفاف و حجاب و باید در همه زمینه هایی 
که میشــود امر به معروف و نهی از منکر 
کرد فعال باشد، مانند موضوعات حفاظت 
از محیط زیست، احقاق حقوق کارگری، 
اشتغال جوانان، تحقق درست مسئولیت 
های اجتماعی سازمان، مبارزه با فساد و 
غیره تا بتواند رســالت خود را به درستی 
انجام دهد.حجت االســالم و المسلمین 
ریسمان سنج اضافه کرد: احیای فرهنگ 
درســت امر به معروف و نهی از منکر در 
جامعــه منجر به تقویت جمهوریت نظام 
خواهد شــد و همانگونــه که در انقالب 
اســالمی و جنــگ تحمیلی مردم عامل 
اصلــی پیروزی بودند بــا پر رنگ کردن 
نقش مردم به عنوان یک نقش نظارتی و 
مطالبــه گر زمینه اصالح امور فراهم می 
شود و ثابت شده است نظارت مردمی از 
مجموع نهاد های نظارتی در کشــور ماثر 

تر و کارامد تر می تواند عمل کند.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

مدیر کل بنیاد مسکن استان گلستان:

ح تک برگی شدن   طر
 اسناد مالکیت روستایی 

اجرا می شود
گلســتان / گروه استان ها: مدیر کل بنیاد 
مسکن گلستان گفت: با همکاری اداره ثبت 
اسناد و امالک گلستان و برابر ابالغیه امسال 
مرکز، اسناد مالکیت دفترچه ای روستائیان 
در قالب یک طرح به سند تک برگی و دارای 
شناســه الکترونیکی تبدیل می شود. سید 
محمد حســینی اظهار کرد: بنیاد مسکن 
استان تاکنون با همکاری اداره ثبت اسناد و 
امالک از 22۸ هزار واحد مسکونی در یک 
هزار روســتا، بیش از ۱۰۰ هزار جلد سند 
مالکیــت در روســتاهای اصالحات ارضی 
که امکان صدور ســند وجود داشت، صادر 
کرده اســت.وی تصریح کرد: از این تعداد 
بیش از ۷۰ هزار جلد ســند مالکیت طبق 
قوانیــن قبلــی دفترچــه ای و بیش از ۳۰ 
هزار جلد ســند مالکیت بصورت تک برگ 
صادر شــده است.حسینی گفت: با توجه 
بــه قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ الزام قانون 
حدنــگار و ابالغیه مرکز به بنیاد مســکن 
قرار اســت اســناد دفترچه ای به سند تک 
برگی و داری شناســه الکترونیکی تبدیل 
شود.وی ادامه داد: در جلسه مشترکی که 
با اداره کل ثبت اســناد و امالک گلســتان 
داشــتیم قرار شد این طرح از روستاهایی 
که اســتقبال شــده و درخواست سند تک 
برگی کنند با همکاری دهیاران آغاز شــود 
و برای صرفه جویی در وقت و هزینه مردم 
روســتا با توجه به شرایط سخت اقتصادی 
ما وارد روســتاها شویم.حسینی گفت: این 
دفترچه ها جمع اوری شده و در یک بازده 
زمانی مناســب تک برگی و دارای شناسه 
الکترونیکی خواهد شد.اولویت ما با اسناد 
تک برگی که شناســه الکترونیکی ندارند 

خواهد بود

در 3 ماهه اول سال 1401 محقق شد؛

 تولید بیش از یک میلیارد 
 کیلو وات  - ساعت انرژی 

در نیروگاه بندرعباس
هرمــزگان / گروه اســتان ها:  معاون بهره 
بــرداری شــرکت مدیریــت تولیــد برق 
هرمــزگان گفت: انــرژی تولیدی نیروگاه 
بندرعباس در ســه ماه اول سال ۱۴۰۱ از 
مرز یک میلیارد و ۴۱۶ میلیون و 9۳۰ هزار 
کیلووات ساعت گذشت. “مهدی مرادی” با 
اشاره به مشارکت این نیروگاه در جذب بار 
راکتیو سلفی جنوب شرق کشور و تصحیح 
ولتاژ منطقه، اظهار داشــت: از این میزان 
انرژی تولیدی یک میلیارد و ۴۱۱ میلیون و 
۶۱۰ هزار کیلووات ساعت سهم واحدهای 
بخــار و پنج میلیون و ۳2۰ هزار کیلووات 
ساعت ســهم واحدهای گازی بوده است.
معــاون بهره برداری نیــروگاه بندرعباس 
خاطرنشان کرد: این نیروگاه درخرداد  ماه 
امسال نیز بالغ بر ۶۷9 میلیون و ۱2۰ هزار 
کیلووات ســاعت انرژی تولید کرده است.

مرادی در پایان افزود: نیروگاه بندرعباس 
با ۴ واحد بخاری و 2 واحد گازی با ظرفیت 
یک هزار و ۳2۰ مگاوات به عنوان بزرگترین 
نیروگاه جنوب شرق کشور، نقش بسزایی 
در پایداری شــبکه برق سراسری و تامین 

برق استان دارد.

سرپرست شهرداری فردیس: 

 روند اجرای پروژه های 
 عمرانی و خدماتی در فردیس 

سرعت خواهد گرفت   
البرز / گروه اســتان ها: جلســه شــورای 
معاونین شــهرداری فردیس به ریاســت 
حســین عاشوری سرپرست شهرداری و با 
حضور معاونین ، مدیران مناطق و روسای 
سازمان های شهرداری با هدف تسریع در 
روند ارائه خدمات مطلوب به شــهروندان 
برگزار شد.حســین عاشــوری سرپرست 
شــهرداری فردیس در این جلســه ضمن 
قدردانــی از حســن همــکاری مجموعه 
مدیریت شهری اظهار داشت : ثمره تالش 
، پشتکار و همدلی مدیران ارشد شهرداری 
، ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است.
عاشــوری افزود : اجرای پروژه های بزرگ 
عمرانی در شهر با تخصص و انگیزه ای که 
از همکاران عزیزم در مجموعه شــهرداری 
فردیس ســراغ دارم ، کار ســختی نخواهد 
بــود که بــا همدلی ، وفــاق و بهره گیری 
از کلیه پتانســیل هــای موجود و با یاری 
خداونــد متعــال ، روند اجرای پروژه های 
عمرانی و خدماتی در شهر فردیس سرعت 

خواهد گرفت .

 در نشست فرمانده سپاه ناحیه آزادشهر 
ح شد؛ و رئیس اداره گاز شهرستان مطر

کید بر حفاظت از مقر ادارات  تا
شهرستان آزادشهر

گلســتان / گروه اســتان ها: باهدف افزایش ســطح 
همکاری ها بویــژه در حوزه خود حفاظتی ،فرمانده 
ســپاه ناحیه  به همراه فرمانده حوزه اداری آزاشهر با 
حسن نظافتی رئیس اداره گاز شهرستان دیدار کرد.
دراین دیدارنظافتی رئیس اداره گاز شهرستان ضمن 
خیرمقدم،گزارشی از فعالیت های و برنامه های اجرا 
شده و دردست اقدام اداره گاز را در حوزه های مختلف 
بویــژه در زمینه امورات بســیج  بیان نمودند.دراین 
دیدارطرفین درخصوص مسائل مهمی مانند خدمات 
رسانی مطلوب تربه مشترکین ، روند توسعه گازرسانی 
به روستاهای باالدست بخش چشمه ساران، مدیریت 
مصرف گاز و راهکارهای کاهش آن وهمچنین اهمیت 
موضوع خود حفاظتی و صیانت ازمقر ادارات و بررسی 

مسایل پیرامون آن تبادل نظرکردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان خبر داد؛ 

 دستگیری سارقان مسلح 
گاهی  توسط پلیس آ

خوزستان / دایی زاده 
 فرمانده انتظامی بهبهان از دستگیری ۳ سارق مسلح 
یک واحد مســکونی توسط ماموران آگاهی در این 
شهرســتان خبرداد.سرهنگ منوچهر جوانمرد در 
بیان جزئیات این خبر اظهار داشــت:  در پی وقوع 
یک فقره ســرقت مســلحانه از یک واحد مسکونی 
در سطح شهرستان بهبهان،شناسایی و دستگیری 
ســارقان در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار 
گرفــت .وی افزود:ماموران پلیس آگاهی با اقدامات 
اطالعاتی و بررسی صحنه های وقوع جرم ،هویت ۳ 
سارق در این ارتباط را شناسایی و پس از هماهنگی 
با مرجع قضائی،در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی آنان 
را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.فرمانده انتظامی 
شهرستان بهبهان در ادامه با بیان این که متهمان در 
تحقیقات پلیس به بزه انتسابی اعتراف کردند،خاطر 
نشان کرد:متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر 
مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی واز آن طریق 

روانه زندان شدند.

 شورای امر به معروف و نهی 
از منکر در شرکت نفت و گاز اروندان 

تشکیل شد
خوزستان / گروه استان ها: شرکت نفت و گاز اروندان 
در صنعت نفت جنوب پیشگام در تشکیل شورای امر به 
معروف و نهی از منکر شده، و اعضای آن را منصوب کرد.
بر اساس  ماده   ۳ ضوابط   تشکیل   و   فعالیت   شوراهای   امر  
 به معروف و   نهی   از   منکر   دستگاه های   اجرایی،  ابالغیه 
 ستاد   امر   به   معروف   و   نهی   از منکر   کشور، طی حکمی از 
سوی عبداهلل عذاری اهوازی مدیرعامل شرکت نفت 
و گاز اروندان، شورای امر به معروف و نهی از منکر این 

شرکت تشکیل و اعضای آن معرفی شدند.
بر اســاس این حکم، اعضای این شــورا به شرح ذیل 

اعالم شدند:
۱. عبدا... عذاری اهوازی، مدیریت عامل شرکت در 

سمت رئیس شورا
2. ســید محمد جواد هاشمی نژاد، مدیریت منابع 

انسانی در سمت جانشین رئیس شورا
۳. امیــد نصیری رئیس روابط عمومی، در ســمت 

دبیر شورا
۴. حمید خادمی، به عنوان عضو شورا
۵. سجاد عقیلی، به عنوان عضو شورا

۶. رحمان توکلی، به عنوان عضو شورا
۷. سیده ام البنین حسینی، به عنوان عضو شورا

۸. عیسی مهدی پور، به عنوان عضو شورا
9. مهدی پاکباز، به عنوان عضو شورا
۱۰. اسالم بابلی، به عنوان عضو شورا

گفتنیســت بر اساس ابالغیه ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر کشــور، وظایف این شــورا در دستگاه 

های اجرایی بر محورهای ذیل تعریف شده است:
- اجرای برنامه ها و سیاست های ابالغی ستاد امر به 

معروف و نهی از منکر
- پیشنهاد برنامه ساالنه شورا و ارائه به ستاد امر به 

معروف ونهی از منکر
- آســیب شناسی، شناسایی و تعیین اولویت های 
معروف و منکر دستگاه و اقدام برای ترویج معروف ها 

و زدودن منکرات
- جذب، سازماندهی، آموزش و بکارگیری گروه های 

امر به معروف و نهی از منکر 
- الگوسازی و تشویق کارکنان فعال در حوزه امر به 

معروف و نهی از منکر
- حمایــت از عملکــرد و اقدامات قانونی آمرین به 

معروف و ناهیان از منکر دستگاه
- انجام فعالیت های تبلیغی و اطالع رسانی با استفاده 

از ظرفیت فرهنگی و تبلیغی دستگاه
- اجرای برنامه های آموزش عمومی مصوب ســتاد 

ویژه کارکنان توسط واحدهای ذیربط دستگاه
- تذکر به اشخاص مرتکب منکر و عنداللزوم گزارش 

به مراجع ذی صالح
- نظارت بر عملکرد شوراهای امر به معروف و نهی از 
منکر سازمان های تابعه و واحدهای استانی و نظارت 

بر عملکرد گروه های امر به معروف و نهی از منکر
- اقــدام، پیگیری و نظارت بــر اجرای راهکارهای 
اجرایی عفاف و حجاب دســتگاه )مصوب شــورای 

عالی انقالب فرهنگی(
- تهیه و ارائه گزارش فصلی و سالیانه شورا به ستاد 

امر به معروف و نهی از منکر

استانها 6

: شهردار کمالشهر
، مستلزم روحیه جهادی است تالش با هدف پیشرفت و پویایی شهر

البرز / گروه اســتان ها: شــهردار کمالشهر در حاشیه آئین تجلیل از 
فعاالن ودســت اندرکاران رزمایش جهاد امیدآفرینی ، با بیان این 
مطلب که تالش با هدف پیشــرفت و پویایی شــهر، مستلزم روحیه 
جهادی  است، افزود: اقدامات سازنده در شهرها ، قطعٌا روحیه جهادی 
و تالشی مضاعف را می طلبد زیرا مستلزم فعالیت بیشتر و تالشی 
شبانه روزی است.وی افزود: رزمایش مذکور از این رو حائز اهمیت 
است که حمایت بیش ازپیش مسئولین را جهت رفع مشکالت شهر 
در پی داشــت ، چرا که به جهت گســتردگی مشــکالت و وضعیت 
نابسامان  آن،  این نیاز به همکاری ،بسیار محسوس بود.وی در ادامه 
خاطر نشان کرد: این همکاری و همدلی بی شائبه مسئولین استانی 

و شهرستان کرج در هر حوزه و بخشی، برکسی پوشیده نیست و ما 
همواره قدردان این حضور پررنگ و موثر می باشــیم .دکتر بهمنی 
در خاتمه افزود: امید اســت با تداوم برگزاری این رزمایش در دیگر 
مناطق اســتان و  رفع مشــکالت بصورت زیرساختی ،البرز نشینان 
ارجمند با رفاه بیشتر زندگی کنند.گفتی است این مراسم با حضور 
حجت االســالم والمســلمین حاج آقا رضائی امام جمعه مهرشهر، 
ســرهنگ شــعبانی فرماندهی سپاه ناحیه امام هادی )ع( ، مهندس 
قاســم پور فرماندار شهرســتان کرج ،جمعی از مسئولین مدیریت 
شــهری کالن شهر کرج و مسئولین شهری کمالشهر جهت تجلیل 
از فعاالن این رزمایش در شهرهای کمالشهر و مهرشهربرگزار شد .

البرز / راضیه دارابی  
در جلسه مالقات مردمی این هفته بالغ بر 2۰ نفر از شهروندان 
به بیان مشــکالت و درخواســت های خود پرداختند .مهندس 
یعقوبی در حاشیه این مالقات مردمی به بیان اقدامات گسترده 
مدیریت شــهری برای رفع مشــکالت و عمران و آبادانی شهر 
پرداخت .وی گفت : اجرای گسترده آسفالت معابر و توزیع بالغ 
بر ۱۰ هزار تن آســفالت در معابر شــهری هشتگرد طی دو ماه 
اخیر موجب گردیده اســت تا شــهروندان به مدیریت شهری و 
خدمتگزاران خود امیدوار گشته و این اقدامات موجب ترغیب 

شــهروندان به مشارکت در امور شــهر گردیده است .شهردار 
هشــتگرد بیان کرد : اقدامات عمرانی شــهرداری با اولویت در 
حال انجام اســت و انتظار می رود تا بر اســاس بودجه مصوب 
۱۴۰۱ ایــن اقدامــات و تالش ها مســتمر بوده و به طور کامل 
محقق گردد .وی در ادامه با اشاره به آمادگی مدیریت شهری 
برای دریافت پیشنهادات و انتقادات از کلیه شهروندان محترم 
درخواســت نمــود تا نظرات خــود را در خصوص بهبود اوضاع 
کاری و روند خدمات رســانی از طریق درگاه های ارتباطی به 

شهرداری اعالم نمایند .

مالقات مردمی شهردار هشتگرد برگزار شد

خبر  ویژه

مدیر عامل شرکت آبفای مشهد:

آبفای شهر است تامین آب شرب مشهد در تابستان از دغدغه های اصلی شرکت 
مشهد / سحر رحمتی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد، تأمین آب شرب را به خصوص در 
تابستان  از دغدغه های اصلی این شرکت بیان و خاطرنشان کرد: شدت 
خشکسالی پارسال و امسال در ۸۰ سال گذشته سابقه نداشته و کل حوزه 
شهرستان مشهد در وضعیت خشکسالی قرار دارد. حسین اسماعیلیان 
افزود: سال گذشته بدترین وضعیت بارندگی در استان و بویژه در دشت 
مشهد به ثبت رسید و کماکان به رغم بهبود نسبی بارندگی ها در بهار 
امسال، همچنان با کاهش 22 درصدی بارندگی نسبت به دوره بلندمدت 
مواجه هستیم و 9۵ درصد گستره دشت مشهد، درگیر خشکسالی است. 
وی اضافه کرد: هم اکنون تنها حدود 2۶ درصد از حجم ذخیره سدهای 
مشهد آب دارد این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش ۳۵ درصدی 
داشته یافته است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد ادامه داد: در 
وضعیت خشکسالی اگر برنامه ریزی مناسبی برای تأمین آب وجود نداشته 
باشد، در آینده دچار مشکل خواهیم شد. مهندس اسماعیلیان گفت: بیش 
از ۵۰ درصد آب مشهد از طریق سدها تأمین می شود و وضعیت بارندگی 

و خشکسالی، تأثیر مستقیم و سریعی بر حجم ذخایر آب سدها می گذارد 
و این در شرایطی است که بیش از 9۸ درصد گستره مشهد و 9۵ درصد 
گستره استان گرفتار خشکسالی است. وی تصریح کرد: نیاز آبی مشهد 
از ۵۰۰ حلقه چاه، 2 رشته قنات، یک چشمه و سدهای دوستی، کارده، 
طرق و ارداک تأمین می شود و بر این اساس این شهر عمدتاً به منابع آب 
سطحی وابسته است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد اضافه کرد: 
بــا افزایــش دما، میزان مصرف آب و تبخیر آن نیز افزایش می یابد و این 
مهم چالش کم آبی را مضاعف می کند که بر این اساس پیش بینی می 
شود در تابستان امسال هشت درصد افزایش مصرف نسبت به سال قبل 
ثبت شود. حسین اسماعیلیان تأکید کرد: مدیریت مصرف از مهمترین 
و در دســترس ترین راهکارها برای عبور از شــرایط تنش آبی اســت و با 
کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف روزانه آب و اجرای برنامه های تأمین 
آب، می توان شرایطی را رقم زد که نیازی به جیره بندی آب نباشد. وی 
خاطرنشان کرد: متوسط مصرف آب برای مشترک خانگی حدود ۱2۰ 
لیتر در روز است و این میزان مصرف بدون وارد آمدن آسیب به شرایط 

بهداشتی و سالمت، تا ۷۰ لیتر در روز قابل کاهش است؛ لذا مشترکان 
با مساعدت در مدیریت مصرف، کمک مهمی به عبور از تابستان  بدون 
جیره بندی آب خواهند داشــت. اســماعیلیان با بیان اینکه جیره بندی 
بدترین ســناریو وزارت نیرو و شــرکت آب و فاضالب مشهد است اظهار 
کرد: این کار نه تنها باعث کاهش مصرف نمی شــود بلکه منجر به وارد 
آمدن آسیب به تاسیسات نیز می شود؛ بنابراین همه تالش خواهیم کرد 
تا وارد این مرحله نشویم. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد گفت: 
در حوزه مدیریت تولید و توزیع نیز، سال گذشته برنامه های خوبی در 
دستور کار این شرکت قرار گرفت که بخشی از آن استانی و بخشی ملی 
است.اســماعیلیان افزود: ســعی بر این است که با مدیریت تأمین آب از 
منابع مختلف، میزان ذخایر سدها مدیریت شود تا در شرایط بحرانی از 
حجم ذخیره سدها استفاده بیشتری صورت گیرد. وی همچنین خاطر 
نشان کرد: پروژه اجرای خطوط جمع آوری آب شرب چاه های مشهد 
نیز در دست اجرا است که با تکمیل این طرح، میزان تأمین آب مشهد، 

9۰۰ لیتر در ثانیه افزایش می یابد.

خوزســتان / گروه اســتان ها: مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خوزســتان با اشاره به همکاری و هماهنگی 
مناسب در سطح استان برای مدیریت مصرف و پایداری 
شــبکه برق، گفت: علی رغم  شکستن رکورد ۷۰ ساله 
دمای خرداد ماه در خوزستان، پیک مصرف برق سال 
جاری که در دمای پایین تری رخ داده بود شکسته نشد.
محمود دشــت بزرگ بیان کرد: دوشــنبه ۳۰ خرداد با 
وجود وقوع دمای ۵2,2 درجه سانتیگراد در سطح استان 
که باعث شکسته شدن رکورد ۷۰ ساله دمای خوزستان 
در خرداد ماه شد، مصرف برق به دلیل همکاری و انسجام 
الزم در سطح استان مدیریت و حتی از پیک مصرف سال 

جاری هم عبور نکرد.وی افزود: پیک مصرف روز دوشنبه 
۷9۳2 مگاوات بوده در حالی که رکورد مصرف در سال 
جاری شــبکه برق منطقه ای خوزســتان مربوط به ۱9 
خرداد در دمای ۵۰ درجه با مصرف ۸۱۱۸ مگاوات است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان توضیح داد: 
با توجه به پیش بینی های هواشناســی مبنی بر وقوع 
هفته ای گرم و رخداد دمای ۵۰ درجه و باالتر در اوایل 

هفته جاری، با پیشــنهاد این شــرکت به عنوان رئیس 
شورای پایایی منطقه ای شبکه برق جنوب غرب کشور، 
ستاد بحران استانداری خوزستان با حضور مدیران برق 
در استان، رئیس سازمان هواشناسی مدیرکل مدیریت 
بحران و معاونت عمرانی استاندار تشکیل و تعطیلی روز 
دوشنبه مطرح و تصویب و در نهایت با موافقت استاندار 
نهایی و ابالغ شد.دشت بزرگ با بیان اینکه این تصمیم 

به دلیل پیش بینی سه روز متوالی افزایش دما و جهت 
کنترل پیک مصرف و پایداری شــبکه برق، اتخاذ شد، 
گفت: شــرکت فوالد خوزســتان و برخی صنایع دیگر 
نیز همکاری مناســبی در کاهش مصارف خود در بازه 
پیک بار این چند روز داشتند، از همه آنها به دلیل این 
همکاری و انســجام که سبب مدیریت مناسب مصرف 
برق شد، قدردانی می شود.وی تاکید کرد: از مردم استان 
تقاضا مندیم جهت شکستن کمر گرمای طاقت فرسای 
تابســتان، با کاهش و مدیریت مصرف برق بخصوص 
وسایل سرمایشی، خادمان خود را در صنعت برق استان 

جهت گذر از این وضعیت یاری کنند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان خوزستان:

رکورد دما در خوزستان شکست، اما رکورد مصرف برق نه  
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کوتاه از جامعه

گرفته است همه گیری وبا در مرزهای شرقی و غربی، ایران را نشانه 

وبا  در یک قدمی  ایران
  سارا فهیم / روزگار

هر ســاله در شــروع فصل گرما یکی از 
بیماری های شــایع بیماری وبا اســت. 
مهم ترین ســوال این است که عالئم وبا 
چیست؟ درمان وبا به چه صورت است؟ 
وبا بیمارِی حاد و اسهالی  است که در اثر 
عفونت روده در نتیجه آلوده شدن به یک 
نوع باکتری ایجاد می شــود. تخمین زده 
می شــود که ســاالنه 2,9 میلیون نفر به 
این بیماری مبتال شده و 9۵ هزار مرگ 
در اثر این بیماری در سراســر جهان رخ 
می دهــد. عفونت حاصل از این بیماری، 
اغلــب خفیف یا بدون عالئم اســت، اما 
گاهی اوقات ممکن اســت شدید باشد. 
تقریباً یک نفر از هر ۱۰ نفر )۱۰ درصد( 
به نوع شــدید بیماری که مشــخصه آن 
اســهال آبکی زیاد، اســتفراغ و گرفتگی 
ســاق پا اســت، مبتال می شوند. در این 
افراد، از دســت دادن سریع مایعات بدن 
منجر به کم آبی و شــوک می شــود. در 
صورت عدم درمان، ممکن است در طی 

چند ساعت مرگ رخ دهد.
 

 این بیماری در کدام مناطق 
یافت می شود؟

باکتــری وبــا معمــوالً در آب یــا مواد 
غذایی ای که توسط مدفوِع فرِد مبتال به 
وبا آلوده شــده اند، یافت می شود. وبا به 
احتمال زیاد در مکان هایی با تصفیه آب 
و فاضالب نامناســب و بهداشت ناکافی 
دیده می شــود.این باکتری ممکن است 
در مناطق ســاحلی یا رودخانه های آب 
شــور نیز یافت شــود. خوردن حلزون یا 
صدف خام نیز منبعی برای آلودگی به این 
باکتری محسوب شده است.احتماالً این 
بیماری مســتقیماً از شخص به شخصی 
دیگر منتقل نمی شــود. بنابراین، تماِس 
گاه بــه گاه با فرد آلوده خطری برای افراد 

سالم ایجاد نمی کند.

عالئم وبا چیست؟
عالئــم ایــن بیماری در مراحــل اولیه 
شــامل موارد زیر اســت: اســهال آبکی 
زیــاد که گاهی اوقات به عنوان »مدفوع 
آب برنجــی« توصیــف می شــود.2- 
اســتفراغ.۳- ضربــان قلب تنــد.۴- از 
بین رفتن خاصیت ارتجاعی پوســت.۵- 
غشــاهای مخاطی خشــک.۶- فشــار 
خــون پایین.۷- تشــنگی.۸- گرفتگی 

عضالت.9- بی قراری یا تحریک پذیری.
همچنین در پاســخ به این سوال که بعد 
از آلوده شدن به این باکتری، چقدر طول 
می کشد تا عالئم بیماری بروز کند؟ باید 
گفت که ممکن اســت از چند ســاعت تا 
۵ روز طول بکشــد تا عالئم ظاهر شــود. 
عالئــم بــه طور معمول در2 تا ۳ روز اول 
ظاهــر می شــود.از طرفی افرادی که در 
مکان هایــی بــا آب آشــامیدنی آلوده، 
بهداشــت و فاضالب نامناســب زندگی 
می کنند، بیشــتر در معــرض خطر وبا 

هستند.

گر خودم یا یکی از اعضای خانواده به   ا
این بیماری مبتال شود باید چه کنم؟

اگر فکر می کنید ممکن است شما یا یکی 
از اعضای خانواده تان وبا داشــته باشید، 
ســریعاً به پزشک مراجعه کنید. کمبود 
آب بــدن می تواند به ســرعت رخ دهد، 
بنابرایــن جایگزینــی مایعات ضروری 
اســت. اگــر محلــول ORS دارید، باید 
ســریعاً مصرف آن را شــروع کنید. این 
مسئله می تواند یک زندگی را نجات دهد. 
فرد بیمار باید نوشیدن ORS را تا زمان 
رفتــن به مراکــز درمانی ادامه دهد. اگر 

نوزادی دارید که اســهال آبکی دارد، به 
شیردهی ادامه دهید.

 درمان این بیماری 
به چه شکل است؟

با اســتفاده از نمونــه  مدفوع می توان به 
این بیماری پی برد.ســپس با جایگزینی 
فوری مایعات و نمکی که از طریق اسهال 
از دســت می رود، می توان به ســادگی و 
بــا موفقیت این بیمــاری را درمان کرد. 
بیماران را می توان با نوشــاندن ترکیب 
ORS یــا مخلــوط قند و نمک که با یک 
لیتــر آب مخلــوط شــده، تحت درمان 
قرار داد. این محلول در سراســر جهان 
برای درمان اسهال استفاده می شود. در 
موارد شدید نیاز به جایگزینی مایع داخل 
وریدی وجود دارد. با جایگزینی مناسب 
و ســریع مایعات و آب، کمتر از ۱ درصد 
از بیمــاران به علت وبــا فوت می کنند.

آنتی بیوتیک هــا دوره  درمــان را کوتاه 
کرده و از شــدت بیماری می کاهند، اما 
اهمیت آنها به اندازه  دریافت و جایگزینی 
آب نیســت. افراد ساکن در کشورهایی 
که در آن وبا رایج اســت، در صورت ابتال 
به اســهال و اســتفراغ شدید باید فوراً به 

دنبال مراقبت های پزشکی باشند.البته 
در صورت رعایت نکات بهداشــتی خطر 
ابتــال به این بیماری برای افرادی که به 
مناطق آلوده سفر می کنند، بسیار پایین 

است. 

 زمزمه های شیوع وبا در کشور 
شنیده می شود 

از طرفــی ایــن روزها گزارش ها نشــان 
می دهد همه گیری وبا در مرزهای شرقی 
و غربی، ایران را نشــانه گرفته اســت و 
زمزمه های شــیوع وبا در کشور شنیده 
می شــود. دراین باره مریم مسعودی فر، 
رئیــس اداره بیماری هــای منتقلــه از 
آب و غذا وزارت بهداشــت می گوید: در 
اســتان های مرزی موارد مشــکوک وبا 
گزارش شــده اســت، ما در حال بررسی 
هستیم تا تایید قطعی این موارد مشخص 
شود، موارد مشکوک کسانی هستند که 
سابقه مسافرت خارج از کشور را داشتند 
که بعد از بازگشــت عالئــم بیماری در 
آنها مشــاهده شــده است.مسعودی فر 
بیــان می کند: در بعضی از کشــورها وبا 
هنــوز به صورت همه گیر وجود دارد، به 
گزارش ســازمان بهداشــت جهانی در 

مرز شــرقی ایران و در پاکســتان همه 
گیری وبا وجود دارد و احتمال گسترش 
آن هســت، همچنیــن در برخــی از 
کشــورهای غربِی ایــران همه گیری وبا 
به طور غیررســمی گزارش شده است.او 
می گوید: ما در ایران مورد مثبت قطعی 
وبا داریم، اما باید تســت های تشخیصی 
قطعی تر انجام شــود، در خصوص تعداد 
مــوارد ابتال همچنان باید صبر کرد، چرا 
کــه آزمایش ها در چنــد مرحله انجام 
می شــود، بعــد از تاییــد آزمایش ها در 
ســطح شهرســتان، آزمایش بعدی در 
سطح دانشــگاه علوم پزشکی استان ها 
انجام می شــود، در صورت تایید مرحله 
بعد انجام آزمایش ها در سطح ملی است، 
درحال حاضر آزمایش برخی بیماران در 
سطح ملی انجام شده است و برخی دیگر 
هنوز در مرحله شهرســتان و دانشگاهی 
هســتند. اما جــدا از آزمایش های انجام 
شــده مسئله اصلی این است که با توجه 
به شــرایط موجود احتمال شیوع وبا در 

کشور دور از انتظار نیست.

شیوع وبا در کشور عراق 
مســعود مردانــی، عضو هیــات علمی 
دانشــگاه علوم شهید بهشتی با اشاره به 
شیوع وبا در کشور عراق و خطر آن برای 
کشور، اظهار کرد: امسال با توجه به موارد 
ابتالی ثابت شــده در عراق، افرادی که 
به این کشــور مسافرت می کنند به ویژه 
زوار عتبــات عالیات باید مراقب باشــند 
کــه خود ابتال نشــده و ایــن عامل را به 
کشــور منتقل نکنند.مردانی افزود: این 
افراد اگر عالئمی دارند فعال از ســفر به 
عراق اجتناب کنند و در صورت مراجعه 
به آنجا از خوردن آب آلوده و غذای غیر 
بهداشــتی به صورت جــدی خودداری 
کنند.وی تأکید کرد: اگر وبا وارد کشــور 
شــود، کنترل آن بسیار مشکل بوده و به 
همین دلیل باید بســیار مراقبت کنیم تا 
از ورود وبای غیربومی به ایران جلوگیری 
کنیم.در همین راستا کمیته ای در وزارت 
بهداشــت تشکیل شــده تا تمام جوانب 
امر ســنجیده شده و آخرین درمان های 
تأیید شده وبا به همراه دستورالعمل های 
بهداشــتی جدید به اطالع همکاران در 
سراســر کشــور رسیده اســت.مردانی 
تصریح کرد: تا امروز هیچ مورد غیربومی 

از وبا در کشور مشاهده نشده است.

7جامعه
ح کرد؛ یک روانشناس مطر

ثار  هشدار نسبت به آ
روانشناختی مصرف مواد 
روان گردان در نوجوانان

روانشــناس و استاد ممتاز دانشگاه تهران 
نســبت به آثار روانشــناختی مصرف مواد 
روان گردان در نوجوانان نظیر پریشــانی 
روانی،افسردگی و بعضاً میل به خودکشی 
بــه والدین و معلمین هشــدار داد.دکتر 
غالمعلــی افروز در صفحه توییتر خود، در 
این باره نوشت: مواد روان گردان مثل الکل، 
ُگل، حشیش، آمفتامین، کراک، کوکائین، 
پــان پراگ )BT(، LSD اعتیاد آور اســت 
و باعــث انقباض ســلول های مغز، کاهش 
ظرفیت هوشــی، احســاس خستگی، بی 
اشــتهایی تحصیلی، اضطراب، بی قراری، 
پریشــانی روانی، افســردگی و بعضاً میل 
به خودکشــی در نوجوانان می شود. پس 

مراقب باشیم.

چرا برخی مددجویانی 
 بهزیستی یارانه شان 

قطع شده است
اول خــرداد مــاه بــود که ســید مرتضی 
حســینی، معاون توسعه مدیریت و منابع 
سازمان بهزیستی کشور در خصوص یارانه  
حمایتــی دولت اعالم کــرد: طبق آزمون 
وســع، همــه مددجویان تحت پوشــش 
ســازمان بهزیستی مشمول دریافت یارانه 
حمایتــی دولت هســتند و در صورتی که 
برای برخی از مددجویان یارانه واریز نشده 
باشــد، می توانند اعتراض خود را از طریق 
سامانه اعالم شده ثبت کنند، چرا که همه 
مددجویان مشمول دریافت یارانه حمایتی 
هستند. با این وجود تعدادی از مددجویان 
تحت پوشش بهزیستی مدعی هستند که 
با وجود دارا بودن پرونده در این سازمان، 
بر اســاس دهک بندی های انجام شــده، 
یارانه ای دریافت نمی کنند و یا یارانه شــان 
قطع شده است. این موضوع در حالی اتفاق 
افتاده اســت که ســازمان بهزیستی اعالم 
کرده بود همه مددجویان تحت پوشــش 
ســازمان بهزیستی مشمول دریافت یارانه 
حمایتی دولت هســتند.براتی، مدیر مالی 
انجمــن تخصصی معلولین ایران نیز پیش 
از ایــن گفتــه بود: یارانه قبــال ۴۵ هزار و 
۵۰۰ تومان بود و اصال ارزش پیگیری هم 
نداشت، زیرا دنبال آن رفتن بیشتر هزینه 
داشت. بعد از اینکه همه اجناس گران شد، 
گفتند یارانه ای را بر مبنای تعداد خانوار و 
براســاس دهک بندی پرداخت کنند و آن 
موقع پیگیری موضوع حســاس تر شد. در 
این راستا ســید مرتضی حسینی، معاون 
توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی 
کشــور می گوید: مددجویان دستگاه های 
حمایتی طبیعتا مشــمول دریافت یارانه 
جدید دولت هستند و اگر مددجویی احیانا 
مشمول دریافت یارانه نشده است، امکان 
اعتراض در ســامانه وجود دارد کما اینکه 
برخی افرادی که مشمول نبوده و اعتراض 
کرده اند، مبلغ یارانه به صورت مسدود در 
حسابشــان واریز و بعد از بررســی نهایی 
آزاد خواهد شــد. معاون توسعه مدیریت و 
منابع ســازمان بهزیستی کشور همچنین 
در خصــوص مددجویانی که خانواده آنها 
جزو دهک ۱۰ محاســبه شده اند،  نیز این 
گونــه توضیح داد: مددجویان ســازمان 
بهزیســتی به خاطر شــرایطی که دارند و 
هزینه های سنگین درمانی و مراقبتی شان 
بایستی دهک بندی مجزایی داشته باشند 
فلذا هم از طریق سازمان هدفمندی پیگیر 
اضافــه کردن شــاخص هایی با محوریت 
معلولیت هــا و آســیب ها در دهک بندی 
صــورت گرفته هســتیم و هــم در خود 
ســازمان نیز مددجویان با این شاخص ها 
دهک بنــدی می شــوند. معاون توســعه 
مدیریت و منابع ســازمان بهزیستی کشور 
همچنین اظهار کرد: وزارت کار و سازمان 
هدفمندی یارانه ها اعالم کرده اســت که 
براساس شرایط اعالمی، اگر فردی تمایل 
به منفک شــدن از خانواده دارد، می تواند 
درخواســت خود را در ســامانه اعالم شده 
ثبــت کند. بر اســاس این گــزارش، این 
اظهارات در حالی مطرح می شــود که باید 
یادآور شــد بســیاری از مددجویان تحت 
پوشش ســازمان بهزیستی جزو معلوالن 
ضایع نخاعی، جســمی، حرکتی، ذهنی و 
بســتری بوده و بعضا یا بی ســواد و یا قادر 
به انجام امور شــخصی خود نیستند و لذا 
انتظار می رود بهزیستی به عنوان نماینده 
این قشر اقدامات این چنینی برای دریافت 
حق و حقوق مددجویان تحت پوشــش را 

انجام دهد و پیگیر این موضوع باشد.

اقدام دانشگاه آزاد برای 
جلوگیری از جعل مدارک 

دانشگاهی چیست؟
رئیس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی 
دانشــگاه آزاد از راه اندازی ســامانه ای برای 
اســتعالم تاییدیه مدرک تحصیلی خبر داد و 
گفت: متاسفانه برخی سایت ها و گروه ها اعالم 
می کنند، در کوتاه ترین زمان ممکن مدرک 
تحصیلی صادر می کنند، که با راه اندازی این 
ســامانه جلوی جعل مدرک تحصیلی گرفته 
خواهد شــد.معصومه طباطبایی افزود: همه 
سازمان ها و نهادها، دانشگاه ها، مراکز آموزش 
عالی و شرکت های خصوصی می توانند جهت 
دریافت کد دسترسی به سامانه یاد شده با مرکز 
ســنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه 
آزاد اســالمی مکاتبه کنند.طباطبایی تاکید 
کرد: تنها راه اخذ مدرک معتبر از دانشــگاه 
آزاد، صدور ســند پذیرش از مرکز سنجش و 

پذیرش دانشگاه است.

آمادگی بهزیستی برای مداخله 
در طالق های یک طرفه 

مدیر کل مشاوره و امور روانشناختی سازمان 
بهزیستی کشور از آمادگی بهزیستی در تامین 
مداخالت تخصصی روانشناختی انواع دعاوی 
طــالق از جمله طالق هــای یک طرفه، خبر 
داد و گفت: اکنون بهزیستی از طریق سامانه 
تصمیــم فقط در دعــاوی طالق های توافقی 
مداخلــه می کند که نتیجه مطلوبی داشــته 
اســت.بهزاد وحیدنیــا افزود: بهزیســتی در 
صورت تامین منابع می تواند در سایر دعاوی 
مرتبــط با زوجین نیــز مداخله کند چرا که 
این ســازمان زیرساخت های الزم تخصصی، 
ظرفیت پاسخ دهی در مراکز مشاوره در تمام 
شهرستان های کشــور و ظرفیت سامانه ای 
گردش کار مشاوره های خانواده را دارا است.

وی تصریــح کــرد: مداخله روان شــناختی 
در طــالق توافقی مداخله ســخت اســت و 
پیچیدگــی هــای خاص خــود را دارد چون 
2 طــرف بــرای طالق توافــق کرده اند اما در 
طالق هــای یــک طرفه، حداقل یک طرف به 
دنبال ترمیم روابط است و می توان مداخالت 
تخصصــی بهتری انجام داد.وی با اشــاره به 
موضوع مشاوره روانشناختی خانواده، گفت: 
به اســتناد قوانین موضوعی بند ۱۰۴ قانون 
ششــم توســعه و تبصره ۱۶ قانون حمایت از 
خانواده، مراکز مشاوره خانواده در تعامل با قوه 
قضائیــه، دعاوی مربوط به طالق های توافقی 
را مدیریت می کنند و خدمات مشــاوره ای را 
برای زوجین در آستانه طالق ارائه می دهند.
وحیدنیا افزود: خدمات مشــاوره ای در تمام 
شــهرهای باالی ۵۰ هزار نفر ارائه می شــود 
و ظرفیت تامین ارائه خدمات مشــاوره ای به 
شــهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر را هم داریم 
اما اجرای آن منوط به تامین بودجه از سوی 
ســازمان برنامــه و بودجه اســت. وحیدنیا 
همچنین گفت: ســازمان بهزیســتی کشور 
تالش دارد برای پایداری ســازش و مراقبت 
بعد از سازش ها، پیشنهاداتی در قالب برنامه 

ملی به سازمان امور اجتماعی ارائه کند.

؛ خطر افزایش مبتالیان  هشدار
کرونا در کشور

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با تایید 
غیرپیش بینی بــودن وضع ویروس کرونا در 
جهــان و ایران، درباره افزایش آمار مبتالیان 
کرونــا طــی روزهای گذشــته، می گوید: با 
تغییرات یکی دو روزه آمار کرونا لزوما نمی توان 
نتیجــه ای گرفت، اما در هرحال نگرانی هایی 
از وضعیت کرونا در کشــور وجود دارد.حمید 
ســوری افزود: اخبار رســیده از مســافران و 
افرادی که طی این روزها از خارج از کشــور 
به داخل می آیند نشــان می دهد تست اغلب 
آنها مثبت اســت، این موضوع نشان می دهد 
که باید مراقبت ها تشــدید شــود.وی به سفر 
حج و ایام اربعین اشــاره و تاکید می کند: در 
هر حال در ماه های آینده ایام حج و روزهای 
اربعین حسینی را در پیش داریم که در هرحال 
نگرانی هــا را افزایــش می دهد و نیازمند یک 
مدیریت دقیق اپیدمی از ســوی بخش های 
مختلــف در فرودگاه ها، مرزها و رفت و آمدها 
به کشــور است.ســوری به افزایش آمار کرونا 
در برخی از اســتان های کشــور اشاره و ادامه 
می دهد: در حال حاضر دو استان مازندران و 
خوزســتان با افزایش تعداد مبتالیان روبه رو 
اســت،  تهران نیز تغییرات اندکی داشــته اما 
برای نتیجه گیــری و قضات نهایی هنوز زود 
است. از طرفی کرونا به نسبت گذشته آمار ابتال 
و به همان نسبت بستری و مرگ و میر بسیار 
کمتری دارد به این حال دالیل مختلفی برای 
این موضوع مطرح می شــود. این عضو کمیته 
علمی ســتاد مقابله با کرونا در این خصوص 
می گوید: اگر میزان بستری و کشندگی کرونا 
در ماه های اخیر کاهش یافته بخشــی از این 
موضوع به این برمی گردد که سویه ای که در 
حال حاضر در کشــور شایع است، کم خطرتر 

از سویه های قبلی محسوب می شود.

خبر ویژه

وزیر آموزش و پرورش یکی از اولویت های خود 
را برچیدن مدارس کانکســی دانســت و گفت: 
بیش از ۸ هزار مدرســه کانکســی با جمعیت 
دانش آموزی باالی ۱۰ نفر در کشور داریم و می 
توان در قالب یک طرح مشارکتی به صورت 2۰ 
درصد اعتبار از سوی استان ها و ۸۰ درصد وزارت 
آموزش و پرورش و استفاده از ظرفیت خیرین، 
مدارس کانکســی را جمع آوری کرد. یوســف 

نوری با اشــاره به اهمیت موضوع تربیت، گفت: 
در همین راستا ۱۵۰۰ میلیارد تومان در سطح 
کشــور برای فعالیت های تابستانی، پرورشی و 
آموزشــی تخصیص داده شــده است و در قالب 
قرارگاه عدالت تربیتی در همه اســتان ها، بیش 
از ۳۰۰ گــروه جهادی برای فعالیت هایی مانند 
جبــران عقب ماندگی درســی دانش آموزان و 
ســاخت و ساز ساماندهی شدند.نوری گفت: در 

سال جاری از طریق آزمون استخدامی ۳۴ هزار 
و ۸۱۳ نفر در آموزش و پرورش با اولویت مناطق 
محروم جذب می شوند و بر اساس مصوبه دولت 
نخبگان بدون آزمون جذب خواهند شد. نوری 
همچنین با بیان اینکه باید به عشایر معلم ثابت 
اختصاص دهیم، اما باید از همان منطقه و عشایر 
باشد، از کمک به تامین نیروی مورد نیاز مداری 

عشایری خبر داد. 

جذب نیرو با اولویت مناطق محروم در آموزش و پرورش 

اینفوگرافی 

توصیه هایی 
برای مدیریت 
حقوق ماهانه 

توصیه های سایت وابسته 
به سازمان تبلیغات 

اسالمی برای مدیریت 
حقوق ماهانه را در این 

اینفوگرافیک بینید. 

منبع: تبیان

اختصاص بودجه به بیماران خاص 
وزیر بهداشــت، از تعرف بســته های جدید برای ماندگاری پزشــکان متخصص 
در مناطق محروم خبر داد.دکتر بهرام عین اللهی گفت: ســقف کارانه پزشــکان 
متخصص در مناطق محروم برداشته شد که این باعث انگیزه بیشتر برای خدمت 
و ماندگاری در مناطق محروم می شود.وزیر بهداشت با بیان اینکه اعزام نیروهای 
طرحی به مناطق محروم، مشکل این مناطق را حل نمی کند، گفت: آماده بومی 
گزینی و تقویت و ارتقای نیروهای بومی حوزه سالمت هستیم چرا که نیروهای 
طرحی، یک یا دو سال در مناطق محروم حضور دارند و این مناطق را ترک می 
کنند اما بومی ها، ماندگار هستند.وی افزود: ارتقای فیزیکی، توسعه زیرساخت 
های بهداشتی و درمانی و ارتقا و تقویت نیروی انسانی برای رشد و پیشرفت هر 
منطقه، اهمیت بســیار زیادی دارد.وی همچنین گفت: بودجه پنج هزار میلیارد 
تومانــی کــه مجلس برای بیماران خــاص مصوب کرده، به زودی تخصیص داده 
خواهد شــد تا مشــکالت این بیماران رفع شود.عالوه بر بودجه ای که به بیماران 
خاص اختصاص یافته است اساس نامه صندوق بیماری های خاص نیز در شورای 
عالی بیمه مصوب شــده و در دســتور کار دولت اســت و با تصویب هیات دولت و 
بعد از شناسایی بیماران خاص در کشور تمام خدمات آنها از طریق این صندوق 
پوشــش داده می شــود و حتی برای ســهولت دسترسی به دارو اقالم دارویی به 
محل سکونت آن ها پست خواهد شد.وی با بیان اینکه گسترش بیمه های پایه 
یکی از برنامه های دولت اســت، افزود: از کارهایی که در دولت انجام شــد بیمه 
رایگان پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از اقشاری بود که در دهک های یک تا سوم 
جمعیتی قرار دارند و ۴۰۰ هزار نفر نیز در ســال قبل به رایگان بیمه شــدند و 
اکنــون مــی توان گفت تقریبا همه مــردم به جز افراد مرفهی که باید خود اقدام 
کنند تحت پوشش بیمه قرار دارند.وی افزود: برای اینکه مردم بدانند می توانند 
از بیمه رایگان اســتفاده کنند می توانند با وارد کردن کد ملی خود در ســامانه 

رفاه  اطالعات الزم را دریافت کنند.
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 آبشار سرطاف ایالم؛ 
 دست افشان در دل طبیعت 

در یکی از روستاهای اســتان ایالم آبشار زیبایی به 
وجود آمده است این آبشــار که در زمره آبشار های 
طبیعی قرار دارد در اســتان ایالم در شرق روستای 
شهید کشوری واقع شــده است و جزو آبشار پلکانی 
محسوب می شود و آبشار سرطاف نام گرفته است. 
این جاذبه طبیعی که  در زندگی مردم نقش به سزایی 
گذاشته است سال های بسیاری مورد استفاده آنها 
برای گذران زندگی و آبــاد کردن زمین های اطراف 
قرار گرفته است و گاها در درآمد مردم منطقه هم تاثیر 
گذاشته است. آبشار چند پله دارد و فاصله پله های 
آن کم و از ارتفاع کمی برخوردار اســت عالوه بر این 
آب زالل و سرد، طبیعت بکر و زیبا ، محیط سرسبز 
و دل انگیز از خصوصیات دیگر این اثر طبیعی است 
که همیشه مورد توجه مردم منطقه و مسافران قرار 

گرفته است.
این جاذبه خاص یکی از قطب های توریستی است و 
گردشگران بسیاری را به خود جذب می کند و از این 
جهت حائز اهمیت است که  بیشتر مورد توجه قرار 
گیرد و از آلودگی هایی که به واسطه مسافران به وجود 
آمده است پاک سازی شود و جهت گسترش و ایجاد 
امکانات رفاهی برنامه ریزی شود تا از آسیب رساندن 
به این طبیعت بی همتا جلوگیری شــود و در میزان 
کســب و کار مردم روســتا تحول ایجاد شود .آبشار 
محبوب سر طاف برای مردم اهالی از نعمت خاصی 
برخودار اســت به طوری که در طول مسیر درختان 
فراوان را آبیاری می کند و در نهایت به باغ های میوه 
از جمله انار ،زرد آلو و گردو می رســد . اطراف آبشار 
سراسر سبز و مملو از پوشــش های گیاهی است و 
طبیعت منحصر به فرد آن زیستگاه  مناسبی را برای 

گونه ای از حیوانات  و پرندگان فراهم کرده است .
سفرمجازی

آبشار در فصول کم آبی گاها خشک می شود و محیط 
اطراف خــود را تحت تاثیر قرار می دهــد در پاییز و 
زمستان هم سراســر این منطقه با برف پوشیده می 
شود و آب یخ می زند پس بهترین زمان سفر در فصل 
بهار و تابستان است که در این فصول بیشترین میزان 
بازدید را دارد و گردشگران می توانند لحظات خوشی 
را در کنار خانواده و دوستان رقم بزنند. از تفریحات 
این منطقه می توان به آبتنی کردن در آب خنک آبشار 
اشاره کرد همچنین وجود کوه قالقیران که زیبایی 
این منطقه را دو چندان کرده است این فرصت را به 
عالقه مندان می دهد تا از کوه نوردی لذت برند. اگر 
قصد ماندن دارید بهتر است امکانات کافی اعم از چادر 
مسافرتی ،بنزین،مواد غذایی،کمک های اولیه،لباس 

گرم و سایر لوازم مورد نیاز همراهتان باشد.
جاذبه های نزدیک

در این منطقه همچنین آبشار کوچک و زیبای »وه 
ریز« قرار گرفته که در نزدیکی روستای چشمه کبود 
)از توابع بخش مرکزی شهرســتان ایالم( و در هفت 
کیلومتری جنوب شهر ایالم به سوی قلعه  ملکشاهی 
واقع شده اســت. در این منطقه صخره  های هاللی 
شــکل زیبایی وجود دارند که نظرها را به خود جلب 
می  کند. ارتفاع آبشار وه ریزه در حدود ده متر است. 
آب این آبشــار از ارتفاعات کبیرکــوه در غرب ایالم 
سرچشمه گرفته و بر روی صخره  های هاللی شکل 

این منطقه سرازیر می  شود.

گردشگری

شهردار اهواز و خط تولید 
کامیون 60 سال قبل!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
دکتر »رودلف درایکوس« روان شــناس فقید 
آلمانی معتقد اســت شــکوه هایی که هر کسی 
علیه همسرش بر زبان می آورد، درست همان 
صفاتی اســت که قبــل از ازدواج موجب جلب 

او شده است!
حاال حکایت ما ایرانی ها اســت که حربه اولیه 
مــا در مجادالت انتقاد اســت. فی المثل بابت 
نحــوه مدیریت یک مجموعــه به آنها رای می 
دهیــم، اما چند صبــاح دیگر از نحوه مدیریت 
مجموعــه گالیــه و انتقاد می کنیم و کوتاه هم 
نمی آئیم. مشــت نمونه خروار بازدید شهردار 
اهواز و هیات همراه از مجوعه ایران خودرو دیزل 
که به منظور توسعه ناوگان حمل و نقل بوده اما 
باز طبق معمول یک عده آدم خودرو نشــناس 
دادار دودور راه انداخته اند که شهردار به جای 
بازدید از ایران خودرو نمی دونم به کوچه پس 
کوچه ها سر بزند؛ شهردار مراقب اعصاب پاکبان 
ها باشــد؛ مراقب باشد متروپل دیگری ساخته 
نشود؛ در ماده صد را گل بگیرد؛ جلوی خانه ما 
را پاکبان ها تمیز کنند؛ شهردار فکری به حال 

بوی زباله ها کند و قس علی هذا...
اما اصل داستان ...

رضــا امینی شــهردار اهواز، به همراه موســی 
پور قائم مقام شــهردار و شمس مدیرکل حوزه 
شــهردار از خط تولیــد و مجموعه محصوالت 

ایران خودرو دیزل تهران بازدید کردند.
شهردار اهواز هدف از این بازدید را مذاکره برای 
توســعه ناوگان حمل و نقل عمومی )اتوبوس 
و...( بــا مدیرعامل ایران خودرودیزل و رایزنی 
جهت تامین ماشــین آالت سازمانهای خدمات 
رسان شهرداری اهواز )کامیون، کمپرسی و....( 

عنوان کرد.
وی افــزود: امــروزه ارائه خدمــات مطلوب به 
شــهروندان در حوزه خدمات شــهری با روش 
هــای ســنتی امکان پذیر نیســت و این مهم 
مســتلزم به کارگیری تجهیزات و ماشین آالت 

مکانیزه می باشد.
امینی در پایان اظهار امیدواری کرد: با همکاری 
مســئوالن محترم این شــرکت بتوان به زودی 
اهواز را به شهر مکانیزه در حوزه خدمات شهری 

تبدیل کرد.
مالحظــه فرمودیــد؟! خدا وکیلــی اینکه که 
شــهردار رفته برای شــهر کامیون و اتوبوس و 
کامیونت و ماشــین آالت بخرد، کار بدی کرده 
اســت؟! اینکه قرار اســت شــهر اهواز به شهر 
مکانیزه در حوزه خدمات شــهری تبدیل شود، 
کجایش ایراد دارد؟! خوب اســت پاکبان ها با 
همان گاری دستی های قدیم که شیرابه زباله 
ها از زیرش روان می شــود، زباله های شــهر را 
جابجا کنند؟! یا با سطل و تی دسته دار، حاشیه 

بلوارها را شستشو دهند؟!
یک مقدار انصاف داشته باشید. البته ما معمولی 
هــا چون فقط ۵ تا حس داریم در مشــاهدات 
میدانــی فقط یک طــرف آفتابه را می بینیم و 
اگــر بــه طرف دیگر آن نــگاه بیاندازیم، حتماً 
چهار تا نکته مدیریتی این البال مشــهود است. 
به هر حال شرکتی که کامیون های بنز ۱92۴ 
را ) همــون نارنجی ها کــه انگار در حال گریه 
کردن هســتند و شــصت سال از تولید آنها می 
گــذرد(، دو برابــر قیمت کامیون بنز 2۰22 به 
خلــق اهلل قالب مــی کند، حتماً ارزش دیدن و 
بازدید کردن و گپ و گفت با مدیرانش را دارد! 

به نظر شما ندارد؟!

 رمان »آیه های جنون« 
به چاپ پنجم رسید

 رمان »آیه های جنون« نوشــته لیلی ســلطانی 
توســط نشر آداش منتشــر شد و در مدت زمان 

شش ماه به چاپ پنجم رسیده است.
این کتاب اولین اثر داســتانی از نویسنده جوان 
آن اســت و درباره ی تعصب و زخم های قدیمی 
اســت. ســلطانی قصد داشــته در این رمان، 
تأثیر اشــتباهات دیگران بر زندگی نزدیکان و 
جراحت هایــی که خالءهــای عاطفی را به بار 
می آورنــد به تصویر بکشد.داســتان این رمان، 
از کشــمش دختری جوان به نام آیه و پدرش 
شروع می شود.دختری که میان تعصب و انزوا قد 
کشیده و قد بلند کرده برای شکستن تعصبات 
بی جا.کشــمکش های همیشگی پدر و دختر، 
این بار به خاطر ورود آیه به دانشــگاه، شــدت 
گرفته . در این میان پسر مرموزی به آیه نزدیک 
می شود و حساسیت خانواده را بیشتر می کند. 
آیه مجبور می شــود میان تبعید و ازدواج، یکی 

را انتخاب کند.
ورود هادی به زندگی آیه، روزهای متفاوتی را رقم 
می زند. آیه و هادی دلبســته ی هم می شــوند اما 
عاقبت این عشق خون و جنون است! و همچنان 
ســایه ی آن پسر مرموز هنوز روی سر خانواده ی 
نیــازی ســنگینی می کنــد و این، تازه شــروع 
ماجراســت...چاپ پنجم این کتاب با ششــصد و 
شــصت و دو صفحه به قیمت 22۵,۰۰۰ تومان 

وارد بازار نشر شده است.

لک لک های مهاجر دریاچه زریبار   /منبع : ایرنا

عکس روز 

تنفس در این هوا باعث مسمومیت مغزی می شود!
پژوهشــگران موفق شــدند راه انتقال ریز ذرات مضر از ریه به مغز را 
کشــف کنند، این ریز ذرات ســبب اختالل در عملکرد مغز می شــود و 

حاال می توان برای بهبود این شرایط فکر کرد
 مطالعات اخیر نشــان می دهد در صورت تنفس در هوای آلوده ذرات 
مضر و ســمی می توانند از ریه به مغز انتقال پیدا کنند و ســپس به 
بیماری هایی مانند اختالالت مغزی و آســیب های عصبی نیز منجر 
شــوند. به همین دلیل دانشــمندان یک مســیر احتمالی برای حرکت 
ذرات از طریق گردش خون کشف کرده اند که در صورت رسیدن این 

ذرات به مغز می توانند برای مدت طوالنی در آن باقی بمانند.

یک گروه بین المللی از پژوهشگران شامل محققانی از دانشگاه بیرمنگام 
و موسسات پژوهشی چین پس از کشف ذرات ریز مختلف در مایعات 
مغزی نخاعی انســان تالش کردند تا با کشــف فرایندی بتوانند حضور 

این ذرات سمی در مغز را پایان دهند.
به گفته  ایزولت لینچ اســتاد دانشــگاه بیرمنگام دانش کنونی در مورد 
اثرات مضر ذرات ریز معلق در هوا بســیار اندک اســت. به همین دلیل 
در این پژوهش تالش شــد تا ارتباط بین آنها بیشــتر مورد بررسی قرار 
بگیــرد. وی می گویــد: داده های این پژوهش نشــان می دهد با کمک 
جریان خون ریزذرات مضر می توانند حدود ۸ برابر بیشــتر از طریق 

بینی وارد مغز شوند.
 همچنین آلودگی هوا و اثرات آن بر مغز بیش از پیش برای ما روشن 
شــده اســت. به طوری که می توان نتیجه گرفت یک ارتباط قوی بین 
سطح آلودگی و بروز التهاب عصبی، آلزایمر و مشکالت شناختی حتی 
در کودکان وجود دارد. به گفته این پژوهشگران پس از استنشاق این 
ذرات با عبور از ســد خون-هوا در نهایت وارد مغز خواهند شــد و می 
توانند به بافت های اطراف آن آسیب بزنند. همچنین وجود این ذرات 
در مغز به ســختی پاکســازی می شــوند و عمر این ذرات در مغز بسیار 

طوالنی تر نسبت به سایر اندام ها خواهد بود.

دریچه علم

کتابکده

گفت و گو با آیدین ختایی

چالش های یک ورزشکار با مجری گری در تلویزیون
آیدین ختاییـ  ورزشــکار ایرانــی و مجری برنامه 
»تهمتن« درباره تجربه کار مجری گری در تلویزیون 
اظهار کرد: من ورزش را از سن خیلی کم آغاز کردم و 
در سن هجده سالگی در برنامه »قوی ترین مردان« 
شرکت کردم. آن برنامه هم به شکل ظاهری و کلی 
همین حال و هوای تهمتن را داشت؛ بنابراین از سن 
کم با این فضا آشــنا بودم. با دوست عزیزمان، آقای 
رضا جاودانــی، که االن می شــود گفت من همکار 
ایشان هستم در ارتباطم. آن موقع با چالش هایی که 
خود رضا جادوانی در »مردان آهنین« درگیر بود و 
صحبت هایی که بعد از مسابقه با ورزشکاران انجام 
می داد، آشنا بودم و حاال من خودم جای مجری را 
گرفته ام و با ورزشــکاران صحبت مــی کنم و وارد 

چالش با آنها می شوم.
وی با بیان اینکه به کار اجرا عالقمند اســت، اظهار 
کرد: کار اجرا را دوســت دارم و از همــان زمان ها 
بود که وارد حوزه سینما و تلویزیون شدم. کارهای 
زیادی انجام داده و با دوربین آشنا بودم و دو سالی 
هم بود که در صدا و ســیما در شبکه رادیو سالمت 

کار می کردم.
این ورزشــکار در ادامه درباره شرایط حضورش در 
تلویزیون به عنوان مجری مسابقه »تهمتن« توضیح 
داد: گزینه اول تهیه کننده کار، آقای نصیری برای 
اجرا من بودم؛ به دلیل اینکه با این حال و هوا آشنا 
بودم و می توانســتم با ورزشکاران به طور تخصصی 
و حرفه ای صحبت کنم. از طرفی ورزشکاران هم به 
یک لیدر نیاز داشتند تا راهنمایی شوند. به نظرم هر 
فرد دیگری هم که این برنامــه را اجرا می کرد، باید 
ورزشکار می بود؛ چراکه زمانی که مخاطبان برنامه 
را می بینند می توانند پذیرای یک ورزشــکار برای 

اجرای یک مسابقه ورزشی باشند.
ختایــی درباره ی دشــواری کار مجــری گری در 
تلویزیون نیز گفت: به نظرم مجری گری خیلی کار 
سختی است، شــما باید دایره لغات خیلی باال و فن 
بیان خوبی داشته باشید، کلمات را درست ادا کنید، 
باید مسلط باشید تا برنامه را به خوبی اجرا کنید. اگر 
یکی دو بار تمرکزتان بهم بخورد، جمع و جور کردن 
آن بسیار سخت می شود. اما در نهایت این مسابقه 
تجربه خوبی برای من بود و توانستم در مقام مجری 

با مخاطب ارتباط برقرار کنم.
 از زمانی که در »مردان آهنین« 
رقابت می کردم 19 سال گذشته

وی سپس به چالش هایی که در برنامه تهمتن با آن 
مواجه بوده، اشاره کرد و گفت: این برنامه بی ربط به 
مردان آهنین نبود. مــن در برنامه »مردان آهنین« 
به عنوان جوان ترین شرکت کننده حضور داشتم و 
سالیان سال با این چالش ها دست و پنجه نرم کردم. 
از زمانی که در مردان آهنیــن رقابت می کردم ۱9 
سال گذشته است. اگر پیشنهاد اجرا در حوزه های 
مسابقه ورزشی باشد دوست دارم اجرا کنم اما به نظر 

من واقعا سخت است. 
امکان دارد مخاطب از شــما به عنوان الگو استفاده 
کند که ایــن به نظرم هم خیلی ســخت اســت و 
هم جذاب.ختایی در ادامه درباره حضور شــرکت 
کنندگان در مســابقه تهمتن نیز یادآور شــد: ما از 
بیشتر استان ها، شهرها و روستاهای مختلف کشور 
ورزشکار داشتیم.  بیشتر آنها به خاطر شرایط زندگی 
کمتر دیده شــدند، اما در مســابقه تهمتن حضور 
پیدا کردند و این مسابقه بســتری را فراهم کرده تا 
ورزشکاران در سراسر کشور حضور پیدا کنند و دیده 
شوند. پایان هر ورزشی به فرهنگ ورزشی و پهلوان 
منشی می رسیم. این برنامه در زمینه فرهنگسازی 
در جهت پهلوان منشــی، خصلت هــای پهلوانی و 
ترویج زندگی سالم و فرهنگ زندگی سالم کار کرده 
اســت. زمانی که خانواده حامی ورزشــکار باشد به 
نظرم قدرت او از  لحاظ بدنی و ذهنی دوچندان می 
شود و همه توان خودش را به کار می گیرد تا برنده 

مسابقه شود.

فرهنگ و هنر چهره ها 

طنز

 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی 

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان در نظر دارد مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی به  
شماره 2001001484000003 مورخ 1401/03/28 را از طریق سامانه تدارک الکترونیک دولت برگزار نماید.  

مراحــل برگــزاری مناقصــه از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( انجــام خواهــد شــد و الــزام اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم 
عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. 

زمان انتشار اولین آگهی/ارسال به صفحه اعان عمومی تاریخ 1401/03/28 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد: تا تاریخ 1401/04/01--

مهلت ارسال پاکات: تا پایان وقت اداری 1401/04/11
زمان بازگشایی پاکات: تاریخ 1401/04/12 _ _

زمان اعتبار پیشنهادات تا تاریخ 1401/0۷/25 
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار: خــرم آبــاد، چهــار راه امــام خمینــی )ره( خیابــان آیــت الــه طالقانــی روبــروی اداره امــور مالیاتــی دبیرخانــه اداره 

رگانــی اســتان لرســتان 06633316381 _ 06633316382 کل غلــه و خدمــات باز
ــر بارگــذاری در ســامانه مــی بایســت بصــورت فیزیکــی و در پاکــت در بســته و ممهــور در  ــح اینکــه اصــل تضمیــن شــرکت در مناقصــه عــاوه ب توضی

ر تحویــل گــردد.  موعــد مقــر
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 41934 _ 021

*توضیح اینکه مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره فراخوان 2001001484000002 مورخ 1401/02/28 تجدید شده است.

پس از افزایش مخاطبان »هناس«؛

ح قیمت شناور بلیت سینماها پیوست »بدون قرار قبلی« هم به طر
فیلم ســینمایی »بدون قرار قبلی« به کارگردانی بهروز شــعیبی به طرح شــناوری قیمت بلیت فیلم ها در زنجیره 
سینماهای حوزه هنری اضافه شد. پس از فیلم سینمایی »هناس« که از هفته گذشته به صورت آزمایشی با بلیت 
شناور در سینماهای حوزه هنری عرضه شد و با رشد ۷۵ درصدی مخاطبان در یک هفته روبرو شد، از فردا شنبه 
چهارم تیرماه فیلم »بدون قرار قبلی« نیز با توافق صورت گرفته از سوی تهیه کننده و پخش کننده فیلم به این طرح 
افزوده می شود.در این طرح قیمت بلیت فیلم ها براساس چهار فاکتور، هفته و روز نمایش فیلم، نوع فیلم، کیفیت 
سالن و ساعت تماشای فیلم ارزش گذاری می شوند و مخاطبان می توانند با تنوع قیمتی مختلفی به سینما بروند.
قیمت گذاری شناور بلیت فیلم های سینمایی، موضوعی متداول در زنجیره سینماهای جهان است که در روش های 
سنتی مدیریت فرهنگی و هنری در ایران در نظر گرفته نشده است. از همین رو موسسه بهمن سبز حوزه هنری با 
پیش قدم شدن در استفاده از این روش و با بررسی روند فروش حدود ۱۵۰ سالن سینمایی خود در طول ۸ ماهه 
اخیر در تالش است تا به برنامه ای جامع و بومی برای قیمت گذاری سانس های سینما برسد.فیلم سینمایی »بدون قرار 
قبلی« تازه ترین اثر بهروز شعیبی برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملی در چهلمین جشنواره فیلم فجر است


