
 رییس  قوه قضاییه :

 مقصران متروپل را سریعا 

دادگاهی کنید 

     محســنی اژه ای بــه مســئوالن قضایــی 
ذیربــط دســتور داد تــا نســبت بــه پرونــده 
مقصران حادثه متروپل آبادان، رســیدگی 
ســریع، قانونــی و بــدون مالحظــه را انجام 

دهند. ..

سخنگوی شورای نگهبان:

»طرح شفافیت« به 
مجلس برگردانده شد

     سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که 
ح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه،  »طر
دســتگاه های اجرایی و ســایر نهادها« به 
مجلــس برگردانــده شــد. هــادی طحــان 
نظیف در نشســت خبری خود با موضوع 

نتیجه بررسی ...
 | صفحه 2  | صفحه 2 

گار برزخی مطبوعات! ️روز
  رکسانا رضایی-روزنامه نگار 

یکم-حــال️مطبوعــات️خوب️
نیست!

️خبری️فوق️برای️ ️گزاره ️آیا دوم-
جامعه️حائز️اهمیت️است؟️آیا️این️
️برای️عموم️ ️تواند ️می ️کوتاه خبر
مردم️ایجاد️نگرانی️کند️و️یا️اینکه️در️بین️تیترهای️برجسته️
تورم️روغن️و️برنج️و️سکه️و️دالر️گم️می️شود️و️بود️و️نبودش️
️این️ ️در ️نقش️دولت️ها اهمیت️چندانی️نمی️کند؟سهم️و
ایجاد️این️بی️تفاوتی️چگونه️است؟سوم-دوباره️تکرار️می️
کنیم.️اینبار️با️صدایی️رساتر️که️توسعه️هیچ️کشوری️میسر️
نخواهد️شــد️مگر️از️گذر️فرهنگ.به️ســر️سطر️باز️گردید️
️باز️هم️فرهنگ". ️فرهنگ️و و️مجــدد️بخوانید️"فرهنگ،
️اعتالی️این️فرهنگ️چه️کرده️ایم؟️ چهارم-برای️رشــد️و
️به️مطبوعات️مستقل️می️پردازیم️که️ ️ویژه ️این️مجال، در
تکه️بزرگی️از️پازل️غنی️فرهنگ️است️و️ردپای️آن️در️تمام️
طول️تاریخ️قابل️مشاهده️می️باشد️و️عمر️قریب️به️یکصد️و️
️تاریخ️سازی️در️مقاطع️ ️تاثیرگذاری️و پنجاه️ساله️آن️گواه
️برخی️فریاد️ ️آنچنان️که ️و️️هست.پنجم-آیا مختلف️بوده
️باشند️ ️الفبای️رسانه️آشنا ️بی️آنکه️با وااسفا️سرمی️دهند️و
خود️را️دایه️مهربان️تر️از️مادر️می️نامند️و️تنها️راه️برون️رفت️
️هجرت️به️فضای️مجازی️می️دانند️راه️ ️شرایط️حاکم️را از
گشاست؟!آیا️تمامی️مشکالت️روزنامه️نگاری️امروز️ایران️
در️حوزه️انتشــار️مجله️و️روزنامه️اســت️و️به️قول️دوستی️
️نگاری️ ️بازماندگان️دوران️اصالت️روزنامه ️این️تنها ️کوچ با
️رسانه️ ️تمامی️مشــکالت️حل️شده️و به️جهان️دیجیتال،
های️ایران️به️دوران️اوج️و️شکوه️خود️باز️می️گردند؟!برای️
️یک️ ️و ️هزار ️و ️پاسخ️تک️تک️سواالت️مطروحه رسیدن️به
️این️است️ ️اول ️قدم ️شما، ️ذهن️من️و ️در سوال️نقش️بسته
که️بی️تعارف️ببینیم️مطبوعات️کجای️کار️است؟عینک️
انصــاف️به️صورت️بزنیــم️و️خوب️به️نقش️مطبوعات️در️
آشــفته️بازار️صدها️کانال️بی️شناســنامه️مجازی️و️ده️ها️
️در️اشکال️ ️دیجیتالی️که️حمایت️دولت️را رسانه️مکتوب️و

️کمال️پشت️خود️دارند️بنگریم؟ مختلف️تمام️و
️عادالنه️هست؟ ️شرایط️حاکم️مساوی️و ️و ️فضا آیا

آیا️مطبوعه️در️فضایی️برابر️تنفس️می️کند؟️مدیرمسوول️
مستقلی️که️تمام️ذهنش️درگیر️هزینه️های️گزاف️چاپ️
️می️تواند️در️ ️اســت️آیا ️توزیع️و... ️و ️اجاره ️زینک️و ️فیلم️و و
مصاف️با️رقیب️تا️بن️دندان️مسلح️و️معاند️خود،️بی️دغدغه️
محصول️قابل️قبول️فرهنگی️درست️و️به️موقع️ارائه️دهد؟
نقش️حمایتی️دولت️در️این️میان️چگونه️است؟️آیا️دولت️
و️مجلس️به️شــرایط️حاکم️و️کند️شــدن️تیغ️مطبوعات️
راضی️هســتند️که️نســخه️عاجل️و️شفابخشی️برای️آن️
️جایگاه️ نمی️پیچند؟آیا️رسانه️در️سپهر️سیاسی️دولت️ها

️️ مشخصی️دارد؟
️بین️مجوزهای️کیلویی️اهدا️ ️فرزندان️تنی️رســانه️در آیا
️هدفی️ ️با ️کدام ️مطبوعات️که️هر ️با ️های️غریبه ️آدم ️و شده
️اند️می️ ️نهاده ️میدان ️به ️رسالت️اصلی️مطبوعات️پا ️از غیر
️بلبشوی️ ️در ️یا ️و ️بکشند ️آب️بیرون ️از ️را ️خود ️گلیم توانند
نمایندگی️های️صد️من️یک️غاز️و️کاســبی️های️پشــت️و️
روی️پرده،️بی️انگیزه️تر️از️قبل️همچون️بسیاری️از️اسالف️
️می️ ️خود ️دغدغه ️آرمان️و ️و ️عالقه ️ترک️عشــق️و ️به خود
اندیشند؟شرح️درد️بسیار️است️و️شاید️از️حوصله️مخاطب️
خارج️باشــد.️واقعیت️این️اســت️که️مطبوعات️با️در️نظر️
️عمومیالزم️ ️شک️لگیری️افکار ️آن️در داشتن️نقش️مهم
است️مراقبت️شود.️به️طور️کلی️این️نظر️موافق️وجود️دارد️
️بیطرف️برای️موفقیت️حکومت️های️ که️مطبوعات️آزاد️و

دموکراتیک️ضروری️است.️

 ادامه در صفحه2

کاهش قیمت ها در بازار ارز یادداشت آغاز 

  عرضه ارز بر تقاضا پیشی گرفت

   فعــاالن بــازار پیــش بینــی مــی کننــد که بــا افزایش عرضه ارز در بازار و همچنین افزایش 
اختیارات صرافی ها در خرید و فروش ارز به زودی از نوسانات ارزی کاسته شده و بازار 

وارد مدار نزولی می شود.

ساعاتی پس از پایان جلسه ویژه ارزی بانک مرکزی با صرافان و خبر رییس کل بانک 
مرکــزی مبنــی بــر افزایــش عرضــه ارز و تســهیل ضوابــط مربــوط بــه تقاضای بــازار در حوزه 

 | صفحه 3 اسکناس، مجوز جدید بانک مرکزی به صرافان ابالغ و تصمیم... 

تا پایان سال حداقل   ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت خواهیم داشت

گاز خودرو در  تخته 
گرانی جاده 

صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

هیجان کاذب قیمت در 
بازار  سکه و طال 

3

تب کریمه کنگو قربانی 
می گیرد

7

تنش آبی در ایران

4

سخنگوی دولت:

تراز تجاری کشور مثبت شد، تحریم ها از 
درون خنثی می شود

بهــادری️جهرمــی️گفت:️با️تکیه️بــر️ظرفی️تهای️داخلی️و️
️درون️خنثی️ ️از ️تحری️مها ️دیپلماسی️اقتصادی، ️از اســتفاده
️علی️بهادری️جهرمی️در️حساب️کاربری️خود️در️ م️یشــود.
️️»برای️دومین️ماه️متوالی️تراز️تجاری️کشور️ توئیتر️نوشــت:
مثبت️شــد️و️صادرات️غیر️نفتی️بر️واردات️پیشــی️گرفت.️با️
تکیه️بر️ظرفی️تهای️داخلی️و️استفاده️از️دیپلماسی️اقتصادی،️

️از️درون️خنثی️م️یشود«. تحری️مها
️

یک عضو کمیسیون انرژی:

یاللعجب چقدر وقیح و پررو هستند!
یک️عضو️کمیسیون️انرژی️مجلس️شورای️اسالمی️گفت:️آیا️
️دائما️ ️جای️اجرای️تعهدات️خود ️به ️غربی️ها ️شرایطی️که در
️جایی️برای️گفت️وگو️ ️ایران️هســتند ️زنی️به ️اتهام ️حال در
مــی️ماند؟️هادی️بیگی️نژاد️نماینده️مردم️مالیر️در️مجلس️
️نوشت:️ ️توئیتر، ️در ️صفحه️شخصی️خود شورای️اسالمی️در
»گروســی️مدیر️کل️آژانس️انرژی️اتمی️گفته️است️که️باید️
️وقیح️ ️چقدر ️یاللعجب! ️مسئوالن️ایرانی️صحبت️کند. ️با ً فورا
️در️ ️وقتی️غرب️یها️ب️هجای️آ️نکه️تعهداتشان️را و️پررو️هستند!
️در️حال️اتهام️زنی️ قبال️جمهوری️اسالمی️انجام️دهند️دائما

️جایی️هم️برای️گفتگو️م️یماند؟« به️ایران️هستند،

اخبار كوتاه

نگاهی به توافق ۲۵ ساله  ایران و چین در  
اولین سالگرد؛ 

گاز  محرک های  نفت و 
اصلی توافق 

2

وزیر ارتباطات خبر داد؛

دسترسی به سرعت های 
چند صد مگابیتی 

اینترنت
     وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه رونمایــی از 
نخســتین دسترســی  پروژه fttx در شهر بوشهر 
در روز جهانی ارتباطات و تجربه سرعت حدود 
۹۰۰ مگابیت برثانیه، ابراز امیدواری کرد تا پایان 
دولــت ســیزدهم ایــن امــکان بــرای بســیاری از 

 | صفحه 3 هموطنان فراهم شود...

رئیس جمهور: 

 با ایران نمی توان 
با زبان زور سخن گفت

     رئیس جمهور با اشــاره به اقدام اخیر 
آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: اینان 
بایــد حقــوق ملــت ایــران را بــه رســمیت 
بشناســند، بــا ایــران نمی توان بــا زبان زور 

 | صفحه 2 سخن گفت...

کشی ها در دو راهی سخت؛ تداوم طناب 

برجام زیر سایه سنگین قطعنامه
   قطعنامــه پیشــنهادی آمریــکا و تروئیــکای اروپــا علیــه ایــران، روز چهارشــنبه به رغم 
مخالفت جدی چین و روسیه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی  
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه»شانزدهم 

خردادمــاه« آغــاز شــد و بــه صــورت معمــول دو موضــوع پادمانــی مربــوط بــه جمهــوری 
اســامی ایــران و گــزارش اجــرای برجــام کــه بــه صــورت فصلــی ارائه می شــود، بــه همراه 

 | صفحه 2 موضوعات دیگر در دستور کار قرار گرفت...

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان:

قیمت خودرو به طور غیرمنطقی باالست

صفحه + 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 جنگ سرد 
در بازار نفت

4

بورس در بهترین موقعیت 
سرمایه گذاری قرار دارد

3

 جایگاه خانواده 
 در پرورش فرزندان 

در عصر حاضر
7

گرانی بی سر و صدای 
لوازم خانگی

3

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای   نوبت اولآ

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان بوشــهر در نظــر دارد خدمــات مــورد نیــاز خــود را بــه شــرح ذیــل بــه اســتناد قانــون برگــزاری مناقصــات از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای 
از محــل اعتبــارات داخلــی بــا مشــخصات و شــرایط منــدرج در اســناد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری 
زیابــی کیفــی و مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و همچنیــن بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه  مناقصــه از دریافــت اســناد ار
آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد لــذا تقاضــا مــی شــود پــس از نشــر آگهــی بــه ســامانه فــوق مراجعــه و پــس از طــی مراحــل منــدرج در ســامانه اقــدام بــه شــرکت در مناقصــه 
ر بــه  نماینــد و پیمانــکاران مــی بایســت جهــت شــرکت در مناقصــه اســناد را از طــرق ســامانه مذکــور بارگــذاری و نســبت بــه ارســال پاکــت الــف مناقصــه )بــه صــورت فیزیکــی( در تاریــخ مقــر

شــرکت توزیــع اســتان بوشــهر کــه الزامــی مــی باشــند اقــدام نماینــد. 
ضمنــا عــاوه بــر ارائــه اســناد مناقصــه در ســامانه بــه صــورت الکترونیکــی در صــورت برنــده شــدن ارســال اصــل پــاکات )ب،ج( بــه آدرس شــرکت توزیــع نیــروی اســتان بوشــهر الزامــی مــی 

باشد. 
محل تحویل اسناد مناقصه امور تدارکات شرکت نیروی برق استان بوشهر – تلفن 31283203 – 077-31282204 

ــر داده نخواهــد شــد ســایر  ــب اث ــا ترتی ر در فراخــوان واصــل مــی شــود. مطلق ــر بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء مشــروط مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــا مــدت و ســاعت مق
ــت.  ــدرج اس ــه من ــناد مناقص ــوط در اس ــات مرب ــات و جزیی اطاع

مبلغ خرید اسناد: 500/000 ریال در وجه شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به شماره حساب 0102973305002 بانک صادرات شعبه میدان امام )ره( 
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد. 

وش اسناد مناقصه : 1401/3/23 الی 1401/3/28  زمان فر

کد فراخوان سامانه موضوع مناقصه شماره مناقصه ردیف 
ستاد 

مبلغ تضمین ریال 
)ضمانت نامه 
 ) بانکی معتبر

تاریخ و ساعت 
کات از  ارسال پا
طریق سامانه 

تاریخ و ساعت 
کات  گشایی پا باز
مناقصه از طریق 

سامانه 

401/16 م ن 1
تعمیرات پیشگیرانه به صورت 
خط گرم سال 1401 مدیریت 
برق دشتی تنگستان و بوشهر 

1401/4/11 ساعت 1401/4/11 ساعت 8 2001001443000013743/000/000
8:30

401/17 م ن2
تعمیرات پیشگیرانه به صورت 
خط گرم سال 1401 مدیریت 
برق گناوه دیلم و دشتستان

1401/4/11 ساعت 1401/4/119 ساعت 2001001443000014745/000/0008

401/18 م ن3
تعمیرات پیشگیرانه به صورت 
خط گرم سال 1401 مدیریت 

برق کنگان و دیر
2001001443000015788/000/000 1401/4/11

ساعت 8 
1401/4/11 ساعت 

9:30

شناسه 1329740

مدیر تدارکات و انبارها 
شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر 

مدیر روابط عمومی
شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر 

گهی مزایده مرحله اول  ) اجاره ( آ

اداره آموزش و پرورش منطقه 18 تهران

 اداره آمــوزش و پــرورش منطقــه 18 تهــران در نظــر دارد  مدرســه دانــش  را از طریــق مزایــده عمومــی  و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده ســامانه مزایــده تــدارکات الکترونیکــی دولــت  
) www.setadiran.ir( با  شماره مزایده  5001000289000005  به صورت الکترونیک واگذار نماید .

موضوع مزایده:
الف – مدرسه دانش   واقع در خیابان شهید میرزایی,خیابان سپیده جنوبی, روبروی امازاده زید 

ب- محل اجرای موضوع مزایده : اداره آموزش و پرورش منطقه 18 تهران
پ- مدت انجام کار: 36 ماه 

ج-قیمت پایه یکساله  در سال اول  مبلغ 5,400,000,000  ریال از قرار هر ماه   450,000,000  ریال  )  چهارصد و پنجاه  میلیون ریال(  بدون مالیات بر ارزش افزوده 
د- با عنایت به مجوز سه ساله قرارداد اجاره  در سال دوم و سوم براساس قیمت جدید کارشناس رسمی ,الحاقیه قرارداد انجام می شود . 

ضمنــا کلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده بــه صــورت الکترونیکــی و از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( انجــام مــی گــردد. الزم بــه ذکــر اســت هزینــه هــای مربــوط بــه چــاپ 
فراخــوان بــه عهــده برنــده مزایــده اســت .

 

 نوبت اول

میم الف 925 شناسه اگهی 1329753

گرانی اینترنت قوز باالی قوز
  علیرضا باجالن ، کارشناس فناوری

ســرعت و کیفیت پایین اینترنت در کشــور با افزایش قیمت 
تعدادی از بسته های در حال ارائه از سوی اپراتورها همراه شده 
و با وجود نارضایتی گسترده کاربران پاسخ قابل قبولی از سوی 

سازمان های متولی امر بیان نمی شود.
با توســعه روزافزون فناوری های ارتباطی و گســترش شبکه 
جهانی وب دسترسی به اینترنت در تمامی نقاط جهان اهمیت 
فوق العاده ای پیدا کرده است و از همین رو دولت ها ملزم هستند 
با برنامه ریزی دقیق و حساب شده خدمات سریع و ارزان اتصال 

به شبکه اینترنت را برای مردم فراهم کنند.
هم اکنون ســازمان های بین المللی که شــاخصه های توسعه 
علمی و فناوری را در کشورهای مختلف بررسی و فهرست های 
متفاوتــی از میزان رضایت مندی مردم در حوزه های گوناگون 
منتشر می کنند میزان دسترسی به اینترنت یکی از مهم ترین 
معیارهای ارزیابی کیفیت زندگی در نظر می گیرند. در حقیقت 
امروزه دسترسی به اینترنت برای حرکت در مسیر توسعه علمی 
و فناوری ضروری اســت. در جهان حاضر دغدغه مردم برای 
دسترسی به اینترنت کم از دغدغه نان شب نیست و اگر بگوییم 
اینترنت به همان اندازه نیازهای اساســی مردم ضرورت دارد 
گزافه نگفتیم. در ایران حتی زمانی که کشــور از لحاظ میزان 
مبتالیان و درگذشــتگان کرونا در وضعیت بهتری نســبت به 
گذشته قرار گرفته است هنوز دسترسی به اینترنت و استفاده 
از شبکه های ارتباطی برای انجام فعالیت های مختلف ضروری 
محسوب می شود و تباید این تصور ایجاد شود که حاال کمتر از 
دو سال گذشته به اینترنت نیاز است. در چنین شرایطی ایران از 
لحاظ کیفیت اتصال به شبکه های ارتباطات ثابت و سیار جایگاه 
مناســبی ندارد و طبق جدیدترین آمار در سایت اسپیدتست 
رتبه جهانی ایران در شــبکه اینترنت موبایل برابر با ۷۳ و در 
شبکه ثابت نیز برابر با ۱۴۴ است. بدون شک چنین جایگاهی 
با هیچکدام از برنامه های باال دستی توسعه شبکه های ارتباطی 
در کشور هماهنگی ندارد و در شرایط کنونی نمی توان تبدیل 

شدن به هاب ارتباطی منطقه را متصور شد... 
ادامه در صفحه 2

یادداشت

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آ
شماره 2001005543000004 دستگاه همودیالیز

 سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر 

از طریــق   خــود  بــه خریــد دســتگاه همودیالیزموردنیــاز  نظــر دارد نســبت  ایــران در  اســامی  احمــر جمهــوری  ســازمان داوطلبــان جمعیــت هــال 
برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلهــای از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت  اقــدام نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت 
 اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا  از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس
 www.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.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1401/3/22 می باشد.

ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کارتعداد موضوعردیف

1/050/000/000 ریال5دستگاهدستگاه همو دیالیز1

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ   1/050/0000/0000   ریال ضمانت نامه بانکی
مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت: حداکثر تا ساعت 00: 19مورخ 1401/3/26 
مهلت زمانی ثبت پیشنهاد در سامانه: حداکثر تا ساعت 00: 19 مورخ 1401/4/6

زمان بازگشایی پاکتها ساعت 00: 13 مورخ 1401/4/7
اطاعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطاعــت بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه: تهــران خیابــان طالقانــی- چهــار راه ســپهبد قرنــی 

جنــب داروخانــه هــال احمــر، ســازمان داوطلبــان، تلفــن : 88919138
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس : 27312131 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

 نوبت اول

گهی 1331102 میم الف 994شناسه ا

گهی مناقصه عمومی شماره 3 / سه خدمات آ

یوسف نصیری - شهردار نسیم شهر  

پــروژه احــداث   بدینوســیله شــهرداری نسیم شــهر در نظــر دارد مناقصــه عمومــی 
 ( شــماره  بــه  نسیم شــهر  شــهرداری  بهشــت  بــاغ  آرامســتان  در  جدیــد  قبــور 
بــه  دولــت  الکترونیکــی  تــدارکات  ســامانه  طریــق  از  را   )2001093980000003
آدرس www.setadiran.ir برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت 
اســناد از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی 
 پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس

صــورت  در  گــران  مناقصــه  اســت  الزم  و  شــد  خواهــد  انجــام   www.setadiran.ir
عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای 

الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/03/21 ساعت 09:00 می باشد.

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از 
سایت: تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1401/03/28

تاریــخ  چهارشــنبه  روز   12:30 ســاعت  قیمــت:  پیشــنهاد  ارســال  مهلــت  آخریــن   -
1401/04/08

گشایی: ساعت 13:30 روز چهارشنبه تاریخ 1401/04/08 - زمان باز
در  بیشــتر  اطاعــات  دریافــت  جهــت  گــزار  مناقصــه  دســتگاه  تمــاس  اطاعــات   *
خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــا آدرس: تهــران - شهرســتان بهارســتان - 

نســیم شــهر - بلــوار امــام خمینــی)ره( - نبــش میــدان هفــت تیــر  
شماره تلفن: 56753655-021 ، 56754854-021 ، فکس: 021-56775192

  نوبت چاپ اول: 1401/03/21    نوبت چاپ دوم: 1401/03/28

 نوبت اول
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پایگاه خبری
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گهی مناقصه عمومی نوبت دوم  آ
 یک مرحله ای شماره 1 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان ایالم 

 شــرکت آب و فاضــالب اســتان ایــالم در نظــر دارد انجــام پــروژه هــای بــا مشــخصات ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران دارای گواهــی صالحیــت صــادره از ســازمان مدیریــت و 
برنامــه ریــزی در رشــته مــورد نیــاز بــه شــرح جــدول ذیــل و همچنیــن دارنــده گواهینامــه صالحیــت ایمنــی صــادره از اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی واگــذار نمایــد لــذا از پیمانــکاران واجــد 
شــرایط دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت اســناد و شــرکت در مناقصــه و ارائــه پیشــنهاد قیمــت بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس setadiran.ir مراجعــه 
نمایــد. جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن 7-08432230120 داخلــی 313 گــروه قراردادهــا تمــاس حاصــل فرماییــد. در ضمــن مبالــغ تضمیــن بــر اســاس آییــن نامــه تضمیــن 

معامــالت دولتــی مــی باشــد. 
تذکر: پرداخت هزینه آگهی های مناقصه و همچنین سوابق تجدید مناقصه به عهده برنده می باشد. 

مبلغ تضمین )ریال( برآورد اولیه )ریال( رشته کاری مدت پیمان عنوان مناقصه – شهرستان محل اجرا شماره 

حفاظت، نگهبانی و نگهداری از تاسیسات فاضالب 0
شهرهای دهلران، مهران، سرابله و دره شهر – شماره 

مناقصه: مناقصه بار دوم

شرکت های 12 ماه 
خدماتی 

22/125/097/2881/106/254/864

تذکر: ارائه اصل ضمانت نامه )پاکت الف( عالوه بر بارگذاری در سامانه به ستاد به صورت فیزیکی به دبیرخانه حراست واقع در میدان دفاع مقدس، شرکت آب و 
فاضالب استان ایالم، دفتر حراست الزامی است. 

مهلت دریافت )دانلود( اسناد از تاریخ: 1401/03/24 لغایت 1401/03/28 ساعت 13 ب ظ

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ: 1401/03/28 لغایت 1401/04/11 ساعت 13 ب ظ 

زمان برگزای جلسه بازگشایی پاکات مناقصه: تاریخ 1401/04/12 ساعت 10 ق ظ 

 نوبت اول

سخنگوی وزارت امور خارجه:

همه دوربین های پادمانی  سر جایشان هستند
ســعید️خطیب️زاده️ســخنگوی️وزارت️امور️خارجه️در️پاســخ️به️ســؤالی️درباره️اظهارات️یکی️از️مقامات️ترکیه️در️
️ایران️یکی️ خصوص️منشاء️ریزگردها️و️عدم️حضور️ایران️در️کنوانسیونی️درباره️ریزگردها️در️ساحل️عاج️اظهار️داشت:
️جلساتی️ ️در ️و️️چه ️برگزار ️سا️لهای️گذشته ️در ️جلساتی️که ️در ️چه ️است. ️ریزگردها ️با ️مبارزه ️کارگروه ️بنیانگذاران از
️م️یشود️ ️مستند ️و ️منتقل ️بی️نالمللی️نظرات️ایران️چگونه ️مجامع ️در ️است. ️بوده ️ایران️حاضر ️شده ️برگزار ️فائو ️در که
️ایران️تالش️کرده️ ️بزرگ️نمایی️درباره️مواضع️کشورهایی️غیر️از️ایران️کمکی️به️اصل️موضوع️نم️یکند. مضبوط️است.
️رودهای️باالدستی️وجود️داشته️ ️در ️سدساز️یها ️و ️آ️بها ️مدیریت️اشتباه ️حل️کند. ️رویکرد️منطق️های️این️موضوع️را با

️دنبال️کرد. ️فضای️غیرسیاسی️آن️را ️باید️در ️و ️دارد ️جواب️مشترکالزم است.
ســخنگوی️دســتگاه️دیپلماســی️درباره️تحرکات️و️رفت️و️آمدهای️اخیر️به️ایران️اظهار️داشــت:️هفته️گذشته️سفر️
️امنیت️ملی️هند️ ️مشاور ️وزیر️خارجه️و ️نخس️توزیر، ️بر️مالقات️با ️این️سفر️عالوه ️در ️به️هند️داشتیم. امیرعبداللهیان️را
️این️ ️در ️یادداشت️تفاهم ️و ️توافقنامه ️سه ️داشت. ️دیدار ️دهلی️نو ️بمبئی️و ️حیدرآباد، ️در ️تجار ️و ️ایرانیان ️داشت️با دیدار

️شد️که️برای️این️است️که️آنچه️به️عنوان️دیپلماسی️منطق️های️گفته️م️یشود️پیگیری️شود. سفر️امضا
وی️در️پاســخ️به️ســؤالی️درباره️ســفر️گروســی️به️سرزمین️های️اشغالی️گفت:️با️یک️کنشگر️و️رژیم️یاغی️در️منطقه️
️نظام️ ️در ️را ️قانون️گریز ️جنگ️طلبانه، ️دارترین️رفتارهای️تروریستی، ️هفت️دهه️است️تداوم ️بیش️از ️هستیم️که روبرو
بی️نالملل️به️منصه️ظهور️گذاشته️این️رژیم️از️هیچ️تالشی️فروگذار️نکرده️که️ساختارهای️حقوق️بی️نالملل️به️سخره️

️است. ️داده ️با️چک️سفید️امضای️برخی️کشورهای️مدعی️انجام ️را ️همه ️و بگیرد
️در️اختیار️چنین️ او️این️را️هم️گفت️که️جای️تاســف️اســت️مدیرکل️آژانس️به️عنوان️کارگزار️آژانس️این️ســاختار️را
️م️یکنم️ ️فکر ️است. ️به️چالش️کشیده ️و ️گرفته ️به️سخره ️را ️ساختار ️یعنی️توسط️کارگزار ️دهد. رژیم️قانون️گریزی️قرار
️طبق️ ️استقالل️باشد. ️مدیرکل️باید️نگران️بی️طرفی️و ️اقدام️غیردپیلماتیک️دیگر️روشن️است. ️مثل️هر ️این️سفر پیام
️داده️ ️پاسخ️ما ️است. ️مالقات️کرده ️جای️غلط️افراد️غلط️را ️زمان️غلط️و ️در ️آژانس️وظیفه️قطعی️داشت️و بند️اساسنامه

️امیدواریم️تصحیح️رویه️شود. ️و شده

تغییر و تحوالت در وزارت خارجه انجام شده و همزمان انجام می شود
ســخنگوی️وزارت️خارجه️در️پاســخ️به️ســؤالی️درباره️تعیین️سفرای️ایران️در️فرانسه،️انگلیس️و️سازمان️ملل️گفت:️
️در️وزارت️خارجه️مطرح️ ️همزمان️انجام️م️یشــود️و️چرخش️نیروها ️تحوالت️در️وزارت️خارجه️انجام️شــده️و تغییر️و
️ما️ ️آژانس️مورد️سؤال️واقع️شده️است️سرپرست️وزارت️خارجه️آقای️غائبی️به️عنوان️نماینده ️در ️ما ️نماینده بوده️است.
️برخی️مراحل️بوروکراتیک️ ️ما ️اینکه️سفیر ️انجام️م️یدهد. ️را ️دستگا️ههای️مربوطه️کارها ️هماهنگی️وزارت️خارجه️و با
انجام️شــود️غریب️آبادی️به️دالیل️شــخصی️م️یخواســت️زودتر️برگردد.️گرفتن️آگرمان️و️استوارنامه️انجام️م️یشود.️

️مراحل️داخلی️است.️ ️برخی️در ️و ️ویزا ️آگرمان️و ️مرحله ️در برخی️کشورها
️ریاست️جمهوری️ ️نهاد ️مخالف️تهایی️در ️گزین️ههای️وزارت️خارجه ️با ️م️یشود ️گفته ️این️پرسش️که ️به ️پاسخ وی️در
️با️ ️سفیر ️اعزام ️و ️فرآیند️سفیر ️حتما ️است. ️حال️انجام ️فرآیندهای️معمول️به️صورت️عادی️در ️گفت: صورت️م️یگیرد،
️بردید️ ️نام ️برخی️کشورهایی️که ️این️برداشت️پیش️بیاید. ️شاید️باعث️شده ️و ️باالیی️انجام️شود ️دقت️نظر حساسیت️و

️اعزام️م️یشوند. ️دولت️میزبان️است️که️ان️شاءاهلل️سفرا ️مرحله️گرفتن️آگرمان️از در
سخنگوی️وزارت️خارجه️درباره️اظهارات️گروسی️گفت:️او️فراتر️از️وظایف️خود️اظهاراتی️را️م️یکند️و️دیروز️در️مصاحبه️
با️یکی️از️رســان️هها️مطالبی️را️درباره️اقتصاد️ایران️مطرح️کرد️که️طرح️این️اظهارات️از️ســوی️ایشــان️غلط️اســت.️اگر️
️اقدامات️ایران️️ ️راستی️آزمایی️اینگونه️نبود. ️آژانس️در ️اظهارات️سیاسی️ایشان️نبود️شاید️جایگاه ️و گزارش️شتاب️زده

️است. ️بوده ️اقدامات️داوطلبانه ️ایران️متوقف️کرده ️آنچه ️چارچوب️آژانس️است. در
تمامی دوربین های پادمانی سر جایش است

️هرگانه️در️یک️توافق️طرف️مقابل️از️مصلحت️دو️طرف️عبور️ ️تمامی️دوربی️نهای️پادمانی️سر️جایش️است. وی️گفت:
م️یکند️مختار️هستیم️از️تعهد️اخالقی️عبور️کنیم.️اقدامات️ایران️هیچ️نگرانی️اشاع️های️ندارد️و️ایران️جزو️پادمان️است.️
️ایران️کشوری️ بهتر️است️مدیرکل️بر️طر️فهایی️که️عضو️ان.پی.تی️نیستند️متمرکز️شود.جامعه️جهانی️نم️یپذیرد.

️بر️روی️برنامه️هست️هایش️داشته️است. ️که️بیشترین️نظارت️را بوده
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سیاست 2
بین الملل

رای دادن امانوئل 
ماكرون رییس 

جمهوری فرانسه 
در مرحله نخست 
انتخابات پارلمانی 

فرانسه در پاریس/ 
رویترز

مجموعه ای از عکس های 
مخفی، كه قبالً هرگز 
منتشر نشده بود، از 
بازداشت شدگان اصلی در 
زندان گوانتانامو منتشر 
شده است

گزارش تصویری

نگاهی به تواقق ۲۵ ساله ایران و چین در اولین سالگرد؛

نفت و گاز محرک های اصلی توافق
تقریبا️یک️سال️از️امضای️برنامه️همکاری️جامع️
25️ساله️ایران️و️چین️در️مارس2021️️م️یگذرد.️
هیچ️گزارش️رسمی️در️مورد️اولین️سال️اجرای️
️نشــان️ههایی️وجود️ ️اما ️ندارد، این️برنامه️وجود
دارد️که️در️مســیر️رسیدن️به️نتایج️در️سطوح️
اقتصادی️و️سیاسی️است.️مشهودترین️زمین️های️
️قابل️توجه️ ️و کــه️حاکی️از️همکاری️نزدی️کتر
️افزایش️صادرات️نفت️ایران️ ️مربوط️به اســت،
️عوامل️ ️مشخص️نیست️که️آیا به️چین️اســت.
دیگری️نیز️عامل️این️افزایش️تجارت️هســتند️
️آخرین️گزار️شهای️رســمی️حاکی️از️ ️خیر. یا
آن️اســت️کــه️پکــن️واردات️روزانه️نفت️خام️
️در️ ️روز ️در ️بشــکه ️به870000️ ️ایران️را ️از خود
س️هماهه️اول️سال2022️️افزایش️داده️است.️این️
نشا️ندهنده️افزایش30️️درصدی️نسبت️به668️️
هزار️بشــک️های️است️که️چین️در️س️هماهه️اول️

️است. ️کرده ️وارد ️ایران ️از سال2021️
️داد️ههای️صادرات️ ️ایران️بیشــتر ️آنجایی️که از
نفــت️خود️را️مخفــی️نگه️م️یدارد،️رقم️واقعی️
️به️عنوان️ صادرات️به️چین️احتماال️باالتر️است.
مثال،️ایران️از️طریق️کشورهای️ثالث️مانند️عمان️
و️مالــزی️نفــت️به️چین️صادر️م️یکند️که️ثبت️
نشده️است.️همچنین️ایران️مشتری️عمده️نفت️
️افزایش️صادرات️باید️به️دلیل️ دیگــری️ندارد️و
ارسال️بیشتر️به️چین️باشد.️دیگر️مشتریان️نفت️
️بسیار️ ️حجم ️که ️ونزوئال️هستند ️و ایران️سوریه
️ممکن️است️ ️نیز ️عامل️دیگر ️دو کمتری️دارند.
️دلیل️ ️به ️اینکه ️اول ️این️افزایش️باشند. مسئول
حمله️روسیه️به️اوکراین️و️اعمال️تحری️مها️علیه️
مسکو،️چین️یها️واردات️نفت️از️روسیه️را️کاهش️
️یک️منبع️آمریکایی️مدعی️اســت️که️ داد️هاند.
️واردات️نفت️ ️س️هماهه️اول️سال2022️ چین️در
️دوم،️ ️است. ️کاهش️داده ️درصد 14️ ️را ️روسیه از
فرض️رایج️واشنگتن️این️است️که️دولت️بایدن️
️مانند️گذشــته️اجرا️ تحری️مهای️نفتی️ایران️را
️برای️چین️یها️ ️ایران️را ️خرید️نفت️از نم️یکند️و
️دولت️بایدن️ ️ژانویه2021️، ️از ️م️یکند. آسا️نتر
م️یخواهــد️به️ایران️انگیزه️دهد️تا️در️مذاکرات️
هســت️های️باقی️بماند.️در️نهایت،️ایران️احتماالً️
برای️خرید️نفت️خود️به️چین️تخفیف️م️یدهد،️
️این️تخفیف️چقدر️ اگرچه️مشخص️نیست️که
️زمان️حمله️ ️از ️نقش️مهمی️دارد. ️این️زمینه در
️تخفیف️ ️دالر ️تا30️ ️بین20️ ️روسیه ️اوکراین، به
️آغاز️ برای️هر️بشــکه️در️مقایسه️با️نفت️ایران️را
️حمله️روسیه️به️اوکراین️به️ایران️ کرده️اســت.
️نفت️بیشتری️به️چین️بفروشد. ️تا کمک️کرد

دالیل همکاری
توافــق️راهبردی️ایران️و️چین️از️منظر️تجاری️
️عامل️ ️دو همیشه️یک️عالمت️سوال️بوده️است.
سیاســی️در️ایجاد️این️معامله️بسیار️مهم️بوده️
است.️نخست،️پس️از️اینکه️ایاالت️متحده️شروع️
به️فشار️بر️ایران️با️تحری️مها️کرد️و️با️کاهش️شدید️
تجارت️ایران️با️کشــورهای️غربی️از️اوایل️دهه️
️ایران️یها️به️یک️نجا️تدهنده️اقتصادی️ ،2010
️آمریکا،️ ️تنش️بین️چین️و ️دوم، ️داشــتند. نیاز
️چین️ ️و ️به️خط️مقــدم️رقابت️آمریکا ایــران️را
️آزمون️بزرگ️ ️با️وجود️این️توافق، تبدیــل️کرد.
️وعد️ههای️خود️ ️به ️چین️یها ️آیا این️اســت️که
عمــل️خواهنــد️کرد️و️آیا️در️حدود100️️پروژه️
️سرمای️هگذاری️ ️توافقنامه ️در مختلف️ذکرشده

️اواسط️سال️ ️در ️جزئیات️آ️نها ️که ️کرد خواهند
️این️توافق️از️ ️هسته️اصلی، ️در ️فاش️شد. 2020
ارائه️حجم️ثابت️نفت️در️طی25️️ســال️توسط️
️پکن️نیز️ ️مقابل، ️در ایــران️صحبت️م️یکنــد.
حدود400️️میلیارد️دالر️در️پروژ️ههای️مختلف️
️مقامات️ ️ایران️ســرمای️هگذاری️خواهد️کرد. در
تهران️پیشــنهاد️نکرد️هاند️که️این️توافق️دیگر️
️دهد.️ ️هدف️قرار ️را ️خاورمیانه شرکای️چین️در
بسته️به️ماهیت️پروژ️ههایی️که️قرار️است️توسط️
️این️توافق️م️یتواند️ چین️سرمای️هگذاری️شود،
موهبتی️برای️ایران️به️منظور️تبدی️لشــدن️به️
️باید️دید️ ️ترانزیت️باشد. هاب️منطق️های️انرژی️و
️چین️به️پروژ️ههای️زیرساختی️بزرگ️در️ که️آیا
ایران️متعهد️م️یشود️که️به️تهران️نقش️محوری️

️خیر. ️کمربند️چین️بدهد️یا در️طرح️جاده
محتوای️فاش️شده️این️توافق️حاکی️از️آن️است️
کــه️حوز️ههای️اصلی️همکاری️بر️صنایع️نفت️
و️گاز️و️پروژ️ههای️زیرســاختی️مانند️ســاخت️
️ارتباطات️ ️را️هآهن️و ️بنادر، فرودگا️ههای️جدید،
متمرکز️خواهد️شد.️عالوه️بر️این،️چین️با️تهران️
️ایجاد️چندین️منطقه️آزاد️تجاری️شــریک️ در
️جزئیات️کافی️در️ ️عبارت️دیگر، ️به ️شد. خواهد
مورد️پروژ️ههای️برنام️هریز️یشده️فراتر️از️کلیات️
️منابع️ایرانی️اعداد️ ️به️عنوان️مثال، ️ندارد. وجود
️میزان️سرمای️هگذاری️چین️ ️مورد متناقضی️در
در️پروژ️ههای️ایران️در️مقایســه️با️تجارت400️️
️ایران️در25️️ســال️منتشــر️ میلیارد️دالری️با
کرد️هاند.️ســرمای️هگذاری️در️پروژ️ههایی️در️این️
️منابع️ ️نقل️از ️به ️بود. ️خواهد مقیاس️قابل️توجه
ایرانی،️چین️بین️سا️لهای2010️️تا18️،2020️️
میلیارد️دالر️در️ایران️سرمای️هگذاری️کرده️است.️
تجارت️دوجانبه،️از️جمله️خرید️نفت️و️گاز️ایران️
️کمتری️برای️اقتصاد️ ️تأثیر ️ســال، ️طی25️ در
️تجارت️ ️عنوان️مثال، ️به ️داشــت. ایران️خواهد
️تنها️ ایــران️و️چین️با️وجود️تحری️مهای️آمریکا
در️سال2021️️به15️️میلیارد️دالر️رسیده️است.️
️تجارت️ایران️و️ ️در️طول️دهه2010️، ️واقــع، در
چین️در️حدود30️️میلیارد️دالر️در️ســال️ثبت️
️تجارت️ ️توجه️به️چنین️ارقامی، ️با شــده️است.
️میلیارد️دالری️در25️️سال️یک️دستاورد️ 400

بزرگ️نیست.
ایران️یها️همچنان️مشتاق️سرمای️هگذاری️چین️
️هســتند.️ ️خاک️خود ️پروژ️ههای️حیاتی️در در
️به️پکن️به️عنوان️ تهران️دوســت️دارد️خــود️را

مرکزی️برای️جا️هطلب️یهای️انرژی️گسترد️هتر️
️آســیای️مرکزی️در️ ️خاورمیانــه️و چیــن️در
بخــش️نفــت️و️گاز️معرفی️کند.️انتظار️م️یرود️
️و️ چین️در️کاالهای️ســرمای️های️مانند️پایان️هها
️)LNG(️پاالیشگا️ههای️نفت️و️گاز️طبیعی️مایع
سرمای️هگذاری️کند️تا️این️اتفاق️بیفتد.️پروژ️ههای️
سنگین️سرمایه️نیازمند️تعهد️بلندمدت️چین️به️
️آنجایی️که️شرک️تها️ ️از ️انرژی️ایران️است. بازار
و️سرمای️هگذاران️غربی️از️ایران️دوری️م️یکنند،️
چین️نیز️مزیت️مشــخصی️در️بازار️ایران️دارد.️
یکی️از️رای️جترین️نگران️یهایی️که️از️سوی️ایران️
ابراز️م️یشــود️این️است️که️آیا️چین️م️یتواند️و️
️به️عنوان️ مایل️اســت️فناور️یهای️پیشرفته️را
بخشی️از️سرمای️هگذار️یهای️خود️منتقل️کند.️
بــاز️هم،️داد️ههــا️و️جزئیات️کمی️در️این️مورد️
در️دســترس️اســت.️با️این️حال،️جای️تعجب️
نیســت️که️دولت️ابراهیم️رئیسی️از️چش️مانداز️
قری️بالوقوع️میلیاردها️سرمای️هگذاری️چین️در️
️گاز️)اکتشــاف(️ پروژ️ههای️باالدســتی️نفت️و
️نفت️ایران️ ️اوجی️وزیر ️جواد ســخن️م️یگوید.
️توافق️ ️عنوان️بخشی️از ️به ️است️که مدعی️شده
25️ســاله️ایران️و️چین،️پکن️در8️️ســال️آینده️
️گاز️ ️پروژ️ههای️نفت️و ️در ️میلیارد️دالر ️تا20️ 15
️اوجی️مدعی️است️ سرمای️هگذاری️خواهد️کرد.
️به️دســت️گرفتن️وزارتخانه️ که️این️امر️پس️از
️که️در️ ️گاز ️تغییر️شــرایط️قراردادهای️نفت️و و
اختیار️شــرک️تهای️چینی️قــرار️گرفته️بود،️

امکا️نپذیر️شد.️
️قابل️ ️میزان ️به ️این️رقم ️درست️باشد، حتی️اگر
️آن️چیزی️اســت️که️مقامات️ ️از توجهی️کمتر
ایرانی️به️عنوان️نیاز️سرمای️هگذاری️خارجی️در️
️محسن️خجسته️ ️کرد️هاند. ️ذکر سا️لهای️اخیر
ً️گفته️ ️رئیس️شرکت️ملی️نفت️ایران️اخیرا مهر،
اســت️که️ایران️حداقــل️به160️️میلیارد️دالر️
️میلیارد️دالر️ ️دارد️که۹0️ ســرمای️هگذاری️نیاز
برای️بخش️نفت️و70️️میلیارد️دالر️برای️بخش️
گاز️اســت.️ایران️با️این️سرمای️هگذاری️م️یتواند️
تولید️نفت️را️به5.7️️میلیون️بشکه️در️روز️و️تولید️
گاز️را️از1️️میلیارد️مترمکعب️به1.5️️میلیارد️متر️
مکعب️در️چهار️سال️افزایش️دهد.️با️توجه️به️این️
مبالغ️و️عدم️تمایل️غرب️یها️به️سرمای️هگذاری️در️
️ایران️است.️ ️واق️عبینانه ️گزینه ️چین️تنها ایران،
️نفت️ایران،️ ️اظهارات️وزیر ️مورد ️جالب️در نکته
در️مقایســه️با️دیگر️سیاســ️تگذاران️اردوگاه️

محافظ️هکار،️این️اســت️که️او️به️آســانی️اذعان️
م️یکنــد️که️ایران️بــرای️حفظ️تولید️نفت️در️
️به️سرمای️هگذاری️خارجی️و️ ســطح️فعلی️نیاز
دسترسی️به️بان️کهای️خارجی️دارد.️این️کشور️
️به️جذب️ ️مجبور ️گاز برای️افزایش️تولید️نفت️و
سرمای️ههای️مه️متری️است.️اوجی️بارها️به️لزوم️
همکاری️ایران️با️کنسرسیو️مهای️خارجی️اشاره️
️عبارتی️کــه️مقامات️جمهوری️ ️اســت، کرده
️رد️کرد️هاند. ️از️سال1۹7۹️️آن️را اسالمی️عمدتاً

مالحظات سیاسی
️شفا️فســازی️ ️برخی️خواســتار ️تهــران، در
️ضوابط️ ️شــرایط️و ️مورد ️در ️چین️یها بیشــتر
ســرمای️هگذاری️در️ایــران️هســتند.️در️واقع،️
تحری️مهــای️آمریکا️علیــه️ایران️تنها️موضوع️
نگرانی️پکن️نیست.️چین️یها️به️اطمینان️خاطر️
نیاز️دارند️که️سیاس️تهای️اقتصادی️مل️یگرایانه️
مورد️حمایت️رهبر️جمهوری️اسالمی️–️مبتنی️
بــر️مفهوم️خودکفایــی️–️خطری️برای️آزادی️
چین️در️ســرمای️هگذاری️و️بهر️همندی️از️منافع️
️نخواهد️ ️ایجاد ️سرمای️هگذار️یها ️ای️نگونه مالی
کرد.️به️عنوان️مثال،️رهبر️جمهوری️اســالمی️
️از️مجمع️تشخیص️مصلحت️ در️ســال2005️
️مجلس️شــورای️اســالمی️خواست️تا️ نظام️و
برنامه️توسعه️ایران️را️در️یک️چارچوب20️️ساله️
️خودکفایی️در️ )2005-2025(️طراحی️کنند.
تولید،️تحقیق️و️مدیریت️در️بخ️شهای️مختلف️
محور️این️طرح️توسعه️است.️این️طرح️همچنین️
در️خصــوص️تنو️عبخشــی️به️اقتصاد،️کاهش️
️تاکید️بر️تولید️ وابستگی️به️صادرات️نفت️خام️و
️دور️شدن️ایران️از️صادرات️ پتروشــیمی️است.
️در️بهترین️حالت،️چش️ماندازی️ ️گاز، نفت️خام️و
بعید️است.️همچنین️غیرممکن️است️که️چین️
️استخراج️نفت️خام️و️گاز️در️ایران،️ به️جای️صرفاً
️مشارکت️بیشتری️ ️ایران ️پتروشیمی ️تولید در
️مفهوم️خودکفایی️ ️این️وجود، ️با داشــته️باشد.
و️روند️سیاســ️تهای️پــر️هر️جومرج️در️تهران️
به️این️معناســت️که️سرمای️هگذاران️چینی️به️
️ایمن️ ️مورد ️اطمینان️بیشتری️در شــفافیت️و
بودن️سرمای️هگذار️یهایشان️در️ایران️نیاز️دارند.
یکــی️از️بزر️گتریــن️نگران️یهای️چین️یها️در️
مورد️ســرمای️هگذاری️در️ایران،️ممکن️اســت️
مخالف️تهای️داخلی️باشــد️که️از️ســوی️افکار️
عمومی️و️اردوگاه️سیاسی️میان️هرو️و️اصال️حطلب️
در️داخــل️جمهوری️اســالمی️بــا️آ️نها️روبرو️

️بر️این️اساس،️اردوگاه️محافظ️هکار️باید️ هستند.
️از️منطق️توافق25️️ساله️ ســخت️تالش️کند️تا
️سا️لهای️ ️این️جناح️سیاسی️در ️زیرا دفاع️کند،
️در️مورد️نیاز️به️ اخیر️بیشــترین️صدای️خود️را
خودکفایی️اقتصادی️مطرح️کرده️است.️اردوگاه️
محافظ️هکار️استدالل️م️یکند️که️این️توافق️یک️
️از️ ️پکن️است. پیشــنهاد️برد-برد️برای️تهران️و
آنجایی️که️ایران️تحریم️شده️است،️پس️بستری️
طبیعــی️برای️همکاری️با️چین️در️بخش️نفت️
️دائماً️ ️این️اردوگاه ️برای️آن️فراهم️م️یکند. ️گاز و
️ایران️م️یتواند️ ️که ️م️یکند ️تکرار ️را این️موضوع
️زیادی️ اطمینان️حاصل️کند️که️چین️به️مقدار
نفت️و️گاز️دسترسی️دارد،️حتی️اگر️آمریکای️یها️
️بگیرند️دسترسی️چین️به️ ️مقطعی️تصمیم در
️از️طریق️تحری️مها️ بازارهای️جهانی️نفت️و️گاز️را
️استدالل️بیش️ ️کنند. ️محدود ️ابزارهای️دیگر و
️این️است️که️چین️در️ ️آ️نها ️حد️خو️شبینانه از
نهایت️ایران️را️به️عنوان️قطب️طبیعی️پروژ️ههای️
انرژی️و️ترانزیت️در️خاورمیانه️و️آسیای️مرکزی،️
️قفقاز️در️نظر️ از️خلیج️فارس️تا️آسیای️مرکزی️و

خواهد️گرفت.
️تهران️ ️در ️بزر️گترین️خو️شبی️نها ️این️حال، با
م️یپذیرند️که️برای️ورود️ســرمای️هگذار️یهای️
چینــی️در️مقیــاس️بزرگ️در️بخ️شهای️نفت️
️علیه️تهران️باید️به️مراتب️ ️تحری️مها ️ایران، و️گاز
️معامالت️تجاری️به️طور️ کمتر️مداخله️کنند️تا
منظم️انجام️شود.️شرک️تهای️انرژی️چین️کاماًل️
مســتقل️نیستند️و️پیمانکاران️غربی️دارند️که️
️م️یکنند.️ ️ارائه ️را ️غیره پشتیبانی️لجستیکی️و
همچنین️انتظار️م️یرود️پکن️بخواهد️ایران️را️در️
️بازسازی️کند.️ )FATF(️️اقدام️مالی گروه️ویژه
️FATF️ایران️در️حال️حاضر️در️لیســت️سیاه
️ســاله️ ️عوامل️متعددی️به️توافق25️ ️دارد. قرار
️پروژ️ههای️انرژی️و️ ️بر ️احتماالً ️چین️که ️و ایران
زیرساخت️متمرکز️خواهد️بود،️شتاب️م️یدهند.️
بسیاری️از️این️طر️حها️ممکن️است️مخفی️نگه️
داشته️شوند️تا️آمریکای️یها️تشخیص️ندهند️که️️
️در️همین️ در️ایــن️حوز️هها️چه️اتفاقی️م️یافتد.
️پیامدهای️حمله️روســیه️به️اوکراین،️ حــال،
️تعهد️جمهوری️ ️چین️و ️و تشدید️رقابت️آمریکا
اســالمی️به️ایجاد️روابط️راهبردی️نزدی️کتر️با️
پکن،️عوامل️مهم️شک️لدهنده️آخرین️تحوالت️

️چین️هستند. ️دینامیک️روابط️ایران️و در
جمع بندی

️چین️ ️ایران️و ️ســاله توافق️همکاری️جامع25️
دارای️بخش️اقتصادی️قابل️توجهی️است️و️نفت️
و️گاز️در️موفقیــت️بلندمــدت️این️توافق️نقش️
اساسی️دارند.️در️حالی️که️محر️کهای️سیاسی️
دالیل️اصلی️تولد️این️توافقنامه️هستند،️واقعیت️
این️اســت️که️هنوز️هیچ️پــروژه️بزرگ️نفت️و️
گاز️تحت️حمایت️این️توافق️را️هاندازی️نشــده️
️به️دلیل️ناتوانی️ ️این️ممکن️است️لزوماً اســت.
️چین️در️عملیاتی️کردن️توافق️از️طریق️ ایران️و
پروژ️ههای️ملموس️باشــد.️ممکن️است️تهران️
و️پکــن️تال️شهای️خــود️را️برای️جلوگیری️از️
توجه️ناخواســته️آمریــکا️مخفی️نگه️دارند.️با️
️تحلی️لهای️ ️و ️ایران ️اظهارات️رسمی این️حال،
️انسداد️ کارشناســان️ایرانی️نشان️م️یدهد️که
احتمالــی️آمریکا️تنهــا️عامل️تاخیر️در️اجرای️

توافق25️️ساله️نیست.️

خبر ویژه

محسنی️اژ️های️به️مسئوالن️قضایی️ذیربط️دستور️داد️تا️نسبت️به️پرونده️مقصران️حادثه️متروپل️آبادان،️رسیدگی️سریع،️
️انجام️دهند. ️را ️بدون️مالحظه قانونی️و

️تجزیه️ ️بررسی️و ️مورد ️داده، ️رخ ️سرقت️اخیر ️ابعاد ️همه ️صندوق️بانک️ملی️گفت: ️سرقت️از ️به ️اشاره ️با ️قضاییه رئیس️قوه
️پیشگیری️شود. ️تکرار️حوادث️اینچنینی️که️دارای️عوارض️مختلفی️است، ️بدی️نطریق️از ️و ️گیرد ️تحلیل️جامع️قرار و

محســنی️اژ️های،️در️جریان️نشســت️شــورای️عالی️قوه️قضاییه،️ضمن️گرامیداشت️یاد️و️خاطره️شهدای️گرانقدر️انقالب️
️قضاییه️ ️قوه ️پیش️بودن️هفته ️در ️به ️امانی، ️و ️نی️کنژاد ️صفارهرندی، ️شهیدان️بخارایی، ️آی️تاهلل️سعیدی️و اسالمی️بویژه
اشــاره️کرد️و️خطاب️به️تمامی️مدیران️قضایی️و️رؤســای️کل️دادگســتر️یها️تاکید️کرد️که️نســبت️به️بررسی️و️تجزیه️و️

️ترتیب️دهند. ️اقدامات️مقتضی️را ️برای️افکار️عمومی، ️تبیین️آ️نها ️و ️برنام️ههای️یک️سال️اخیر️خود ️و تحلیل️عملکرد

️و️ ️محرز️شده ️دادسرا ️این️حادثه️در ️افرادی️در ️یا ️این️رابطه️به️مسئوالن️امر️تاکید️کرد️چنانچه️تقصیر️فرد ️در وی️مشخصاً
️نیازی️نیست️ ️حتماً ️ارسال️کنند️و ️به️دادگاه ️هر️چه️زودتر ️موضوع️را ️دارد، ️وجود ️آ️نها امکان️رسیدگی️مستقل️به️پرونده

️ارسال️شود. ️به️دادگاه ️حادثه️متروپل️یکجا ️در ️افراد️مقصر ️همه که️پرونده
️ابعاد️قضایی️و️حقوقی️ رئیس️قوه️قضاییه️در️ادامه️با️اشاره️به️حادثه️قطار️مشهد️–️یزد️به️دادستان️کل️کشور️دستور️داد️تا
️نسبت️به️ ️این️حادثه️مقصر️هستند، ️افرادی️در ️چنانچه ️و ️دهید ️رسیدگی️قرار ️بررسی️و ️مورد ️زودتر ️چه ️هر ️را این️حادثه

️اقدامات️مقتضی️صورت️گیرد. ️آنها، ️سریع️به️پرونده ️بدون️مالحظه️و رسیدگی️قانونی،
رئیس️قوه️قضاییه️تصریح️کرد:️تســریع️در️رســیدگی️به️این️قبیل️پروند️هها️م️یتواند️تســکینی️بر️آالم️حادث️هدیدگان️و️

️باشد. خانواد️ههای️آ️نها

رئیس قوه قضاییه:

کنید مقصران متروپل را سریعا دادگاهی 

 ادامه از صفحه  اول
پــس️مطبوعات️از️وســایل️موثــر️نظارت️بر️امور️
️نقش️مهم️شفاف️سازی️ عمومی️حکومت️اســت.
️تاکید️ ️مورد ️بارها ️کــه ️مردم ️آگاهی️بخشــی️به و

️است. ️بوده ️رهبری ️معظم مقام
️️بخــش️عمــده️این️مراقبت️و️صیانت️از️ســاحت️
️کل️ ️اداره ️مســیر ️از ️مطبوعه ️و ️کاغذ ️و مقدس️قلم
️که️ ️آنجا ️اســالمی️می️گــذرد. ️ارشــاد فرهنگ️و
️نموده️ ️قبل ️از ️تر ️مســتحکم ️را ️ورودی فیلترهای
️خواهان️ ️زیاده ️و ️دالالن ️کاســبان️و ️مانــع️ورود و
️یک️راه️ ️شــون، ️این️عرصه️خطیر منفعت️طلب️به
️پیش️ ️توان ️می ️که ️اســت ️راهکاری ️صدها ️از حل

️گشود. ️مطبوعات پای
️جوامع️پیشــرفته️جهان️علیرغم️ ️تمام ️در امــروز
️مجازی،️ ️های️پیشرفته ️گسترش️پلتفرم بســط️و
مطبوعــات️همچنــان️جایگاه️رفیع️خود️را️حفظ️
️حقوق️ ️از ️دفاع ️و ️ها ️سرنوشــت️دولت ️در ️و نموده
️این️میان️اگر️ ️در مــردم️نقش️آفرینــی️می️کنند.
️و️ ️شد ️زده ️خالل️یک️سخنرانی️هیجان مدیری️در
️لبخندی️ ️با از️دوران️گذار️مطبوعات️سخن️گفت️ما
️حســاب️نمی️گوییم️ ️به ️بی️اســاس️را ایــن️نظر
️روی️ناآگاهی️وی️خواهیم️گذاشت️و️ بیســوادی،
️به️ ️تیشــه ️اینچنین ️امروز ️که معتقدیم️جماعتی
️شکوفایی️ ️و ️اوج ️زمان ️در ️می️کوبند ️رسانه ریشــه
️اندیشــیدن.مرور️ ️نه ️اهل️خواندن️بودن ️نه ️نیز آن
تاریــخ️این️ســرزمین️گواهی️مــی️دهد️آنگاه️که️
️نگاری️شکل️می️گیرد،️ ️روزنامه ️با ️اندیشــه پیوند
️بزنگاه️ ️درســت️آن️در ️ضربات️به️موقع️و رســانه️و
️قدرت️ ️مختلف ️های الیه ️تا ️حساس️توانسته های
️حاکمیت️و️ ️در ️قابلیت️تاثیرگذاری️را ️کند️و نفــوذ

️نماید. ️ایفا ️عمومی️جامعه افکار
بنا️به️این️ضروریات️تنها️راه️خروج️از️بن️بست️ایجاد️
️تربیت️نیروی️ ️و ️اندیشه ️بازگشــت️بهالیه شــده،
️ایجاد️ ️حذف️موانع️و تبیین️گر️در️ساحت️تئوریک،
️اعتالی️فرزندان️ ️عادالنه️برای️رشد️و فرصت️برابر️و
️تمام️ ️علیرغم ️اینکه ️آخر ️جمله ️است. واقعی️رسانه
️خواهیم️ ️باقی ️نگار ️روزنامه ️ما ️مصائب ️و ️ها سختی
️کــه️معتقدیم️در️میان️هیاهوی️جهان️ مانــد️چرا
️ســربی️ ️لمس️حروف ️و ️کاغذ ️ناب ️عطر همچنان
️به️حتم️ ️و ️اصیل️باقی️مانده ️بی️بدیــل️و روزنامــه
️جامعه️ ️دلیل️اصلی️فرهیختگان ️اعتماد ️و اعتبــار
️فروش️ســالم️ ️روزنام️ه اســت️که️هر️صبح️به️مرد

️گویند. می

سخنگوی شورای نگهبان:

»طرح شفافیت« به مجلس 
برگردانده شد

️»طرح️ ️که ️داد ســخنگوی️شــورای️نگهبان️خبر
️دستگا️ههای️ ️فوریتی️شــفافیت️قوای️س️هگانه، دو
️شد. ️مجلس️برگردانده ️به ️نهادها« ️سایر ️و اجرایی
️با️ ️نشســت️خبری️خود ️نظیف️در هــادی️طحان
️فوریتی️شفافیت️ ️دو ️بررسی️»طرح ️نتیجه موضوع
️سایر️نهادها«️ ️دستگا️ههای️اجرایی️و قوای️س️هگانه،
️مورد️ ️نگهبان ️جلسات️شورای ️در ️طرح، ️این گفت:
️نسبت️ ️براساس️این️بررس️یها ️گرفت️و بررسی️قرار
️ابهاماتی️وجود️داشت️و️ به️برخی️مواد️آن️اشکاالت️و
جهت️اصالح️به️مجلس️شورای️اسالمی️بازگردانده️
️این️ایرادات️در️جهت️مشمولین️و️ ️البته م️یشــود.
ســازوکار️اجرایی️آن️اســت️نه️اصل️شفافیت.️وی️
️که️ 1️ ️ماده ️در ️گفت: ️اشــکاالت️طرح ️تشــریح در
در️مورد️مشــمولین️طرح️اســت️چند️اشــکال️یا️
ابهــام️وجــود️دارد️که️یکی️از️مــوارد️آن️در️مورد️
️نا️مهای️ ️به ️مشــمولین ️تکرار ️و ️نگارش️ماده نحوه
️اســامی️ ️نیز ️بند2️-1️این️ماده ️در مختلف️اســت.
️مثال️صندوق️ ️دقیق️ذکر️نشــده، برخی️صندو️قها
عشــایری️نداریم.️سخنگوی️شورای️نگهبان️ادامه️
️شــفافیت️دســتگا️هها️ ️مورد ️در ️که 2️ ️ماده ️در داد:
️ه️مچنین️در️ ️ابهاماتی️داشتیم. ️نیز صحبت️شــده
️برخی️مشــمولین️دستگا️ههای️خصوصی️ 1️ ماده
️الزام️شرک️تهای️خصوصی️به️شفافیت️ هستند️که
️نگهبان️خط️ ️شورای ️در ️است. ️اساسی ️قانون مغایر
قرمزمان️جایی️است️که️حقوق️مردم️تضمین️نشده️
️️نسبت️به️انتشار️آرای️ باشد.️طحان️نظیف️بیان️کرد:
️طرح️شفاف️ ️این ️در ️که ️انقالب ️دادگا️ههای قطعی
️که️ ️داشتیم ️شورای️نگهبان ️در ️است️بحثی شــده
️ممکن️است️منافی️عفت️باشد️ انتشار️بعضی️را️یها
️کند️به️همین️دلیل️ ️جریح️هدار ️عمومی️را ️افــکار و
️مورد️ ️در ️که 3️ ️ماده ️مورد ️در ️شــد. ️گرفته ایرادی
️آرا️ ️شفافیت ️مثل ️تصمی️مگیری شــفافیت️فرایند
️مشــروح️مذاکرات️است️حکمی️راجع️به️مجمع️ و
تشــخیص️مصلحت️نظــام️داریم️که️طبق️قانون،️
️از️ ️و ️تعیین️کند ️مجمع ️خود ️باید ️را مقررات️مجمع
این️بابت️مغایر️با️قانون️اساسی️است.️ه️مچنین️باید️
️گرفت.️ ️نظر ️در ️نیز ️دارد ️امنیتی ️جنبه ️که مواردی
️اطالعات️ ️شفافیت ️بحث ️در ️ما ️گفت: ️پایان ️در وی
️ه️ماکنون️قوانینی️داریم️که️نســبت️این️ نهادهــا
️محل️ابهام️ ️مورد️ســوال️و ️قوانین️موجود ️با مصوبه
️قوانین️حتی️متن️دقی️قتری️ ️این ️که ️بســا ️چه بود
️عالوه️ ️است. ️دقی️قتر️ذکر️شده ️شمول️آ️نها دارند️و
️وجود️ ️مصوبه ️این ️به ️نســبت ️نیز ️تذکراتی ️این، بر
️صندو️قها️ ️برخی ️عناوین ️مثال ️عنوان ️به داشــت
️شکل️ ️به ️که ️تذکرات️دیگر ️و ️شود ️ذکر ️دقی️قتر باید

️مجلس️منعکس️م️یشود.️ ️به مفصل
ه️مچنیــن️حســب️اعالم️هیات️عالــی️نظارت️بر️
️بخ️شهایی️ ️این️هیات️نیز سیاس️تهای️کلی️نظام،
️سیاســ️تهای️کلی️م️یداند️ ️با ️مغایر ️را ️مصوبــه از
️به️مجلس️اعالم️ ️ایرادات️خود️و️هیــات️را ️کــه️مــا

م️یکنیم.️

پشت پرده تصمیم نابه هنگام سعودی ها برای افزایش 
هزینه های حج؛

عربستان چگونه از مکه بهره برداری 
توریستیـ  اقتصادی می کند؟

️زمینه️ ️در️چند️ســال️گذشته️در تحرکات️ســعود️یها
️افزایش️هزین️ههای️آن️نشان️ مان️عتراشــی️در️روند️حج️و
م️یدهد️که️عربســتان️در️صدد️بهر️هبرداری️توریستی️و️

️این️سفرمعنوی️است. اقتصادی️از
درحالی️که️حدود️یک️ماه️تا️آغاز️رســمی️مناســک️حج️
باقی️مانده️است،️چند️روز️قبل️منابع️خبری️اعالم️کردند️
که️عربســتان️ســعودی️هزین️ههای️حج️را300️️درصد️
افزایش️داده️اســت️که️این️مســئله️با️اعتراض️بسیاری️
️مواجه ️ایران ️جمهوری️اســالمی ️جمله ️از ️کشــورها ️از

️گشت.
مانع تراشی سعودی ها در روند حج تمتع

️عربستان️مبلغ️ی️کهزار️و160️️ ب️هگفته️یک️منبع️مطلع،
ریال️ســعودی️برای️خدمات️اســکان️و️تغذیه️در️مشعر،️
️زمانی️ ️تا ️اســت️و ️زائر️طلب️کرده ️ب️هازای️هر ️منا عرفات️و
️به️حساب️عربستان️واریز️ که️این️هزینه️از️سوی️کشورها
️ندارد،️ ️زائران️به️سرزمین️وحی️وجود ️امکان️اعزام نشود،
این️درحالی️است️که️سعود️یها️اخیرا️ًاز️وضع️محدودیت️
️سال️ ️باالی65️ ️افراد ️و ️داد️هاند ️خبر ️نیز سنی️برای️زائران

امکان️تشرف️ندارند.
به️این️ترتیب️حج️امسال️پس️از️دو️سال️وقفه️تحت️تأثیر️
کرونا️درحالی️با️حضور️زائران️خارجی️برگزار️م️یشود️که️
️به️ ️توجه ️با ️است️که ️دالر 4500️ ️زائر ️هر میانگین️هزینه
️ب️همبلغ️ ️سال13۹8️ ️ایرانی️از ️برای️زائران ️ارز تثبیت️نرخ
️از️ ️زائر ️میانگین️هزینه️این️ســفر️برای️هر ️تومان، ۹️هزار

️است. ️میلیون️تومان️شده کشورمان️حدود45️
️علت️افزایش️ ️توضیحی️درباره ️تاکنون مقامات️سعودی
300درصدی️هزینه️حج️نداد️هاند️و️پاســخ️کشــورهای️

️نیز️نم️یدهند. معترض️را
استفاده ابزاری عربستان از حج برای مقاصد 

اقتصادی
️مه️مترین️صنعت️در️ ️»صنعت️زیارت« ️گاز ️نفت️و ️از بعد
عربســتان️اســت.7️️درصد️از️کل️تولید️ناخالص️داخلی️
غیرنفتی️عربستان،️از️طریق️حج️تأمین️م️یشود.️هت️لهای️
لوکس️زیادی️هم️در️این️شهر️وجود️دارد️که️در️مدت️حج️
️ب️هطوری️که️یک️اتاق️مجلل️با️منظره️کعبه،️ پر️م️یشوند،
️م️یتواند️شبی25️️ مقد️سترین️مکان️برای️مســلمانان،
هزار️دالر️هزینه️بردارد.️هت️لهای️پن️جستاره️با️چش️مانداز️
️تورهای️زیارتی️لوکــس️باعث️جذب️مهمانان️ کعبــه️و
️ب️هعنوان️پایتخت️برتر️ ️مکه️را بسیار️ثروتمند️شده️است️و

گردشگری️مذهبی️در️جهان️معرفی️م️یکند.
به️این️ترتیب️کشور️عربستان️سعودی️که️پی️شتر️تا️حد️
️ب️هروی️گردشگران️خارجی️بسته️ ️را زیادی️درهای️خود
بود،️اکنون️مقوله️گردشــگری️را️ب️هعنوان️هســته️اصلی️
️به️ برنامه️اصالحات️چشــ️مانداز2030️️قرار️داده️است️تا

️کاهش️دهد. ️به️نفت️را این️ترتیب️وابستگی️خود
️سند️چش️مانداز2030️️که️توسط️ شواهد️نشان️م️یدهد،
️عربستان️برای️رشد️بخش️ ️ولیعهد ️ب️نسلمان« »محمد
️مرکز️توجه️ ️در ️زیارت️را غیرنفتی️اقتصاد️تدوین️شــده،
️برای️توسعه️ ️این️کشــور️برنام️ههایی️را گذاشــته️است.
️برای️ شــرک️تهای️اقتصــادی️در️مکه️تدوین️کــرده️و
️هزار️ ️هزار️هتل️و۹️ ســاخت115️️ســاختمان️جدید،7️

خانه️برنام️هریزی️کرده️است.
یکی️از️برنام️ههای️جدی️این️ســند️چشــ️مانداز،️توسعه️
فض️اهای️تجاری️و️فروشــگا️ههای️مکه️اســت.️بر️اساس️
️ســال️ ️بازا️رهای️خرد️هفروشــی️مکه️تا ️تعداد گزار️شها
200️،2030️درصد️بیشــتر️م️یشــود.️فض️اهای️تجاری️
این️شهر️نیز️از280️️هزار️مترمربع️تا️سال2025️،️به804️️
هزار️مترمربع️م️یرسد.51️️درصد️از️فض️اهای️تجاری️مکه️
در️حوزه️مد️و️پوشاک،8️️درصد️در️حوزه️سالمت️و️زیبایی️

️سرگرمی️است. ️حوزه ️در ️درصد و12️

مقام ارشد آمریکایی ادعای گروسی 
درباره ایران را رد کرد

️رافائل️گروســی️ ️ادعای️اخیر یک️مقام️رســمی️آمریکا
️مبنی️بر️اینکه️ مدیرکل️آژانس️بین️المللی️انرژی️اتمی️را
اقــدام️ایــران️در️غیرفعال️کردن️تعدادی️از️دوربین️های️
نظارتی️آژانس️ضربه️ای️مرگبار️برای️روند️مداکرات️وین️
اســت،️این️ادعا️را️مردود️دانســت.️️️️روزنامه️انگلیســی️
فایننشیال️تایمز️به️نقل️از️یک️مقام️آمریکایی️نوشت:️این️
اقدام️ایران️اگزچه️یک️ضربه️جدی️می️تواند️باشد️اما️نمی️
️برای️توافق️هسته️ای️دانست. ️ضربه️مرگبار توان️آن️را

پیشــتر️رافائل️گروسی️مدیرکل️آژانس️مدعی️شده️بود️
️شورای️ ️سرزنش️آمیز ️تالفی️قطعنامه ️در ️ایران ️اقدام که
حکام️و️خاموشــی27️️دســتگاه️از️دوربین️های️نظارتی️
این️ســازمان،️»ضربه️ای️مرگبار«️به️مذاکرات️بازگشت️
️ایران️ ️اقدام ️که ️بود ️کرده ️ادعا ️وی ️است. ️برجام ️به آمریکا
چالــش️جدی️در️خصوص️توانمندی️آژانس️برای️تائید️
️گروسی️با️ اعالمی️ههای️ایران️تحت️برجام️ایجاد️م️یکند.
اشاره️به️کاهش️قدرت️دید️آژانس️در️نتیجه️تصمیم️ایران️
️آژانس️ مدعی️شد️که️اگر️اجرای️برجام️ازسرگرفته️شود،
امکان️ارائه️خدمات️)راستی️آزمایی(️در️زمینه️فعالی️تهای️
️به️ ️کار ️و ️ندارد ️را هست️های️ایران️به️طر️فهای️امضاکننده
️از️ ️بیان️اینکه️ما ️مدیرکل️آژانس️با گمان️هزنی️م️یکشــد.
️مدعی️ ️هستیم، ️آگاه ️ایران توانای️یهای️هست️های️کنونی
شد:️در️آینده️نم️یتوانیم️اطالعات️دقیقی️ارائه️کنیم.️وی️
در️همین️پیوند️ادامه️داد️که️اگر️آژانس️بی️نالمللی️انرژی️
️اطالعات️ ️آینده ️هفته ️الی️چهار اتمی️نتواند️ظرف️ســه
مورد️نیاز️در️خصوص️فعالی️تهای️هســت️های️ایران️را️در️
️مرگباری️ ️ضربه ️دهد ️قرار ️برجام ️طر️فهای️عضو اختیار

️خواهد️شد. ️مذاکرات️وین️وارد به

اخبار كوتاه

اخبار كوتاه
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3اقتصاد
آغاز کاهش قیمت ها در بازار ارز

عرضه ارز بر تقاضا
 پیشی گرفت

فعــاالن️بازار️پیــش️بینی️می️کنند️که️با️افزایش️
️همچنین️افزایش️اختیارات️ ️و ️بازار ️در ️ارز عرضــه
صراف️یها️در️خرید️و️فروش️ارز️به️زودی️از️نوسانات️
️نزولی️می️شود. ️مدار ️وارد ️بازار ️و ارزی️کاسته️شده
ساعاتی️پس️از️پایان️جلسه️ویژه️ارزی️بانک️مرکزی️
بــا️صرافــان️و️خبر️رییس️کل️بانک️مرکزی️مبنی️
️تســهیل️ضوابط️مربوط️به️ ️و ️ارز ️افزایش️عرضه بر
تقاضای️بازار️در️حوزه️اسکناس،️مجوز️جدید️بانک️
️افزایش️عرضه️ ️تصمیم ️و ️ابالغ ️صرافان ️به مرکزی

️عملیاتی️شد. ارز
️اظهارات️صرافان️ ️و ️ارز ️بازار ️در ️میدانی مشاهدات
نشــان️می️دهد️که️اقــدام️جدید️بانک️مرکزی️و️
️برای️فروش️بدون️محدویت️ارز️ ️به️صراف️یها مجوز
️بازار️ ️در ️روند️نرخ️ارز ️و به️متقاضیان️موثر️واقع️شده
کاهشی️شده️است.آنطور️که️لواسانی️رئیس️سابق️
کانــون️صرافــان،️درباره️روند️بازار️دیروز️ارز،️پس️
️حاضر️ ️حال ️در ️معامالت️گفته: ️نخستین ️شروع از
️آزاد32400️️تا32450️️تومان️ ️بازار ️در قیمت️دالر
است️البته️برخی️از️صراف️یها️به️صورت️خودجوش️

️م️یفروشند. ️هم ️تومان 32300️ به
️نشان️م️یدهد️ ️بازار ️بررسی️روند ️لواسانی، ️گفته به
عرضــه️ارز️بــر️تقاضــای️آن️پیشــی️گرفته️و️در️
️این️زمینه️ ️بهتــری️در ️نتایج ســاع️تهای️آینده

خواهیم️داشت.
فعــاالن️بازار️پیــش️بینی️می️کنند️که️با️افزایش️
️همچنین️افزایش️اختیارات️ ️و ️بازار ️در ️ارز عرضــه
صراف️یها️در️خرید️و️فروش️ارز️به️زودی️از️نوسانات️
️نزولی️می️شود. ️مدار ️وارد ️بازار ️و ارزی️کاسته️شده
بــه️اذعــان️فعاالن️بــازار️ارز️تصمیم️جدید️بانک️
️دارد️ ️گسترش️عمق️بازار ️نقش️مهمی️در مرکزی،
️کشف️قیمت️ ️و ️بازار ️موجب️افزایش️معامالت️در و

️شد. ️خواهد ️تقاضا ️و ️عرضه واقعی️متناسب️با
️تصمیم️درستی️ ️این️سیاست، به️گفته️فعاالن️بازار
️از️ ️برای️کلیه️ذی️نفعان️سودمند️است. اســت️که
️ارزهای️ طرفی️صادرکنندگان️مجبور️نیســتند️تا
خود️را️به️نرخ️دستوری️بفروشند️و️انگیزه️شان️برای️
عرضه️ارز️به️قیمت️بازار️افزایش️می️یابد.️صرافی️ها️
️بازار️ ️عملکرد ️از ️خود ️براساس️برآورد ️تا ️مجازند نیز
️به️نرخ️توافقی️خرید️و️ ارزهــای️صادرکنندگان️را
به️متقاضیان️بفروشند.همچنین️متقاضیان️ارز️نیز️
️صرافی️ ️را ️موردنیاز️خود ️که️می️توانند️ارز ️آنجــا از
️️کمتر️نیازمند️مراجعه️به️ معتبــر️خریداری️کنند
️توانند️ ️می ️و ️بود ️خواهند ️فروشان ️دست ️و دالالن
اسکناس️معتبر️را️به️قیمتی️پایین️تر️از️نرخ️فردایی️
بخرند.بنابرایــن️مــی️توان️گفت️اقدام️اخیر️بانک️
️از️ ️را ️ارز ️بازار مرکــزی️مرجعیت️قیمت️گذاری️در
️فردایی️گرفته️ ️گران ️معامله ️و ️بازان ️سفته دالالن،
️داخلی️گره️می️زند.️ ️بازار ️بــه️معامالت️واقعی️در و
️با️توجه️به️اینکه️طبق️اظهارات️ ️و عــالوه️بر️اینهــا
️اســکناس️ارزی️ ️بانک️مرکزی️ذخایر رییس️کل
بانک️مرکزی️فراوان️و️بی️ســابقه️اســت،️بازارساز️
️بازار️ ️تعادل ️راســتای ️در ️لزوم ️مواقع ️در ️تواند می

️بدست️گیرد. ️را ️مدیریت️بازار ️و ️کند اقدام
  بانک مرکزی نیازی به استفاده

 از ذخایر ارزی خود ندارد 
️رئیس️ ️همین️خصوص️کامران️ســلطانی️زاده در
️زمانی️که️ شــورا️یعالی️کانــون️صرافان️گفــت:
️قیمت️توافقی️ ️با ️را ️خود ️ارز صادرکنندگان️بتوانند
بفروشند،️حجم️قابل️توجهی️از️ارز️صادرکنندگان️
کــه️معموال️نگه️م️یدارند️تا️قیمت️اصالح️شــود،️
️جهت️تامین️گردش️نقدینگی️ ️در بــدون️توقف️و
خود،️به️سیستم️صراف️یها️عرضه️خواهد️شد.️یعنی️
اینکــه️بانک️مرکــزی️در️این️طرح️بدون️اینکه️از️
منابع️ارزی️خودش️استفاده️کند،️م️یتواند️از️منابع️
️به️صورت️اصالح️چرخه️قیمتی️ واقعی️در️بازار️ارز️و
️ضرورت️داشت️ ️و ️نیاز ️زمان️که ️هر ️و ️شود بهر️همند

️کند. ️ارزی️خودش️استفاده ️منابع ️از م️یتواند
️بانک️مرکزی️ ️این️مصوبه، ️فعال️با وی️تاکیــد️کرد:
نیازی️ندارد️که️از️منابع️ارزی️خودش️استفاده️کند️
️خواهد️بود. ️ارز ️مثبتی️برای️بازار ️بسیار ️این️اقدام و
️توافقی️هم️ ️قیمت️واقعی️و به️گفته️ســلطان️یزاده
باعث️ایجاد️رقابت️و️جذابیت️برای️فروش️ارز️حاصل️
از️صــادرات️در️یــک️مدت️زمان️کم️و️با️حجم️زیاد️
م️یشــود️که️به️تعدیل️نــرخ️کمک️قابل️توجهی️

️داشت. خواهد
  مجوز جدید بانک مرکزی

 به صرافان چیست؟
بر️اساس️مجوز️جدید️بانک️مرکزی،️صراف️یها️ازین️
️اسکناس️صادرکنندگان️ ️ارز ️تا ️هستند پس️مجاز
را️بــا️نــرخ️توافقی،️خریــداری️و️به️متقاضیان️ارز️
️ابالغی️ ️بخشنامه بدون️محدودیت️بفروشــند.در
به️صراف️یهای️مجاز️آمده️اســت️که️ در️راســتای️
️به️منظور️تنظیم️ درخواس️تهای️صادرکنندگان️و
️حاصل️ ️تســهیل️برگشت️ارز ️و ️ارز ️مدیریت️بازار و
از️صادرات️به️صورت️اســکناس️کلیه️صراف️یهای️
️از️ مجــاز️معتبر️می️توانند️نســبت️بــه️خرید️ارز
️توافقی️ ️نرخ ️صورت️اسکناس️با ️به صادرکنندگان
️سرفصل️های️ ️در ️فوق️را ️شده ️منابع️تجهیز ️و اقدام
️شــماره️ ️ابالغیه ️موضوع مصارف️ارزی️خدماتی️)
️همچنیــن️ ️و ️مــورخ14/10/1400️( 301305
️احراز️ ️با ️)کد24( ️ســایر ️ســرفصل ️در فروش️ارز

️فروش️رسانند. هویت️متقاضی️به
️ایــن️صادرکنندگان️می️ ️پیش️از گفتنی️اســت،
️به️صرافی️های️ ️صرفا توانســتند️ارزهای️خــود️را

.️ ️بفروشند ️متشکل ️بازار عضو

گزارش

  حباب سکه چه زمانی می ترکد؟

کاذب قیمت  هیجان 
 در بازار سکه و طال

مریم بهنام راد / گروه اقتصاد 
در️حالی️روز️یکشنبه️هر️عدد️سکه️طرح️جدید️
️که️ ️شد ️معامله ️تومان ️هزار 300️ ️و ️میلیون 16
️تهران️از️ ️جواهر ️طــال️و نائــب️رئیس️اتحادیه
️قطعه️ ️هر ️هزارتومانی 450️ ️و ️میلیون 1️ حباب

️دهد. ️بازار️خبرمی ️در سکه
در️چند️روز️اخیر️قیمت️سکه️به️دلیل️خب️رهای️
️رویه️ ️افزایش️بی ️و نه️چندان️خوش️مذاکرات
️زمان️ قیمت️دالر️خیز️افزایش️شدید️برداشته️و
توقف️روند️صعود️قیمت️آن️بســتگی️به️اخبار️

️دارد. ️دالر ️روند ️و سیاسی
️نا️ ️سیگنا️لها ️این️رو️زها داد️ههای️اقتصادی️که
️گرانی️ ️تورم، ️افزایش️نرخ ️مانند امیدکنند️های
️حرک️تهای️ ️جهانی، ️سطح ️در ️گرانبها ️فلز این
️نوسان️شدید️ ️همه️مهمتر ️از ️و ️سهام منفی️بازار
️که️ ️م️یفرستند ️جامعه ️سطح ️به ️را ️دالر قیمت
️بازار️ ️برای️افزایش️قیمت️در جریان️ســازی️را

️است. ️کرده ️فراهم ️و️طال سکه
️دیگر️ ️بار ️که️سرمایه️گذار حال️زمان️آن️رسیده
️جهت️ ️در ️و ️م️یداند ️یک️پوشــش️تورم ️را طال
️ســرمایه️ ️روی️آن ️بر حفظ️ارزش️دارایی️خود

️م️یکند. گذاری
حباب سکه بسیار زیاد است

محمد️کشــتی️آرای️نائب️رئیس️اتحادیه️طال️
️حرکت️تاریخی️قیمت️ ️تهران️گفت: ️جواهــر و
️تومان️ ️میلیون 16️ ️کانال ️به ️شدن ️وارد ️و سکه
️واکنش️به️خب️رهای️ ️و به️دلیل️افزایش️نرخ️دالر

️است. ️المللی بین
️جواهر️ ️و ️طال ️نائب️رئیــس️اتحادیه ️گفته بــه
️است️ ️زیاد ️بسیار ️سکه ️قطعه ️هر ️حباب تهران؛
️450️ ️میلیون️و ️ایــن️قیمت️به1️ ️جایی️که تــا

️است. ️رسیده ️تومان هزار
️پیش️بینی️قیمت️سکه️ ️داد: کشتی️آرای️ادامه
️مبهم️ ️بسیار️سخت️و و️طال️برای️رو️زهای️آینده
️بازار️خواهند️ ️نوسان️قیمت️در ️قطعاً ️اما اســت.
️افزایش️قیمت️ ️کاهش️یا داشت️یعنی️احتمال

️دارد. ️بستگی ️لحظه ️به ️تنها ️کاا️لها این
وی️تصریح️داشت:️حباب️سکه️بسیار️زیاد️است️
️زمان️ترکیدن️این️حباب️مشــخص️نیست️و️ و
️بازار️ ️در ️ســکه ️و ️طال ️نرخ ️برای ️را ️روندی هیچ
️داد. ️احتمال ️نم️یتوان ️هفته️جاری ️در حتی

سیگنال های مثبت سیاست خارجی به 
بازار سکه می رسد؟

️بازار️ ️در ️ایــن️عرصه ️ازفعاالن ️یکی ســعادتی
️اقتصاد24️️گفت:️ ️بــا بــزرگ️تهران️درگفتگو
قیمت️سکه️همیشه️در️برابر️موضوعات️مختلف️
️نوسان️ ️و ️واکنش️داشته ️اقتصادی ️و سیاســی
️ســایر️ ️در ️تنش️زیادی️را ️کاال قیمــت️این️دو

️م️یکند. ️ایجاد بازا️رها
️و️ ️قطعنامه ️طال؛ ️و ️سکه ️بازار ️فعال ️این ️گفته به
️بیشتررا️ ️نوسان ️احتمال ️بی️نالمللی تن️شهای
️قیمت️طال️و️ ️زد. ️رقم️خواهد بــرای️این️کاا️لها
️برای️حفظ️ ️و ️دارند ️زیادی ️اکنون️حباب سکه
️اند️بســیار️ جایــگاه️قیمتی️که️کســب️کرده

️م️یکنند. مقاومت
️حباب️ ️به ️باتوجه ️این️رو️زها وی️تصریح️داشت:
زیادی️که️طال️و️سکه️دارند،️خرید️این️کاا️لها️به️
️هیجان️ ️ایجاد ️با ️چراکه ️نم️یشود ️توصیه مردم
️احتمال️گرانی️بیش️ ️افزایــش️تقاضا کاذب️در

️دارد. ️وجود ️و️سکه ️قیمت️طال ️انتظار از
️ارزش️ ️حفظ ️بــرای ️مــردم ️گفت: ســعادتی
️به️ ️ســکه ️و ️طال ️جهت️خرید دارای️یهای️خود
️هیجانی️اقدام️م️یکنند️که️این️وضعیت️ طــور
️را️ ️طال ️و ️قیمت️ســکه ️افزایش️تقاضا، ️دلیل به

️افزایش️م️یدهد. ️کاذب به️طور
️تا️زمانی️ این️فعال️بازار️سکه️و️طال️تأکید️داشت:
️به️ ️مثبت️سیاست️خارجی ️ســیگنا️لهای که
️نوسانی️ ️کاال ️این ️قیمت ️وضعیت ️نرسد جامعه

️بود. خواهد
️️قیمت️ ️آزاد، ️بــازار ️در ️وز ️️دیر گفتیــن️اســت
500️️هزار️ طالی18️عیار️هر️گرم️ی️ک️میلیون️و
️آزادی️طرح️قدیم️ ️قیمت️سکه️تما️مبهار تومان،
️قیمت️ســکه️ ️تومان️و 500️️هزار 15️میلیون️و
️میلیون️ 16️ ️نیز ️جدید ️آزادی️طرح تما️مبهــار

️بود. تومان
️بهار️ ️نی️مســکه ️قیمت ️ســبز️همیدان، ️بازار در
️ربع️سکه️ ️تومان، ️هزار 100️ ️و ️میلیون آزادی۹️
️سکه️ ️تومان️و 100️️هزار ️میلیون️و ️آزادی6️ بهار
️تومان️تعیین️ 250️️هزار ️میلیون️و ی️کگرمی3️
️هر️مثقال️طال️ ️به️فروش️رسید. شــده️اســت️و
️تومان️ ️هزار 520️ ️و ️میلیون 6️ ️داخلی، ️بازار در
️ضمن️اینکه️قیمت️ ️است؛ ارز️شگذاری️شــده
1857️دالر️ ️جهانی ️بازارهای ️در ️اونس️طال هر

است.

تا پایان سال حداقل 3۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت خواهیم داشت

تخته گاز خودرو در جاده گرانی
️وعد️ههایی️ ️جمله ️از ️خودرو ️ســاماندهی️بازار
️نخستین️روزهای️شروع️ ️وزیر️صمت️از ️که بود
️اما️ ️مطرح️کرد ️وزارتخانــه️بارها کار️خــود️در
️را️ ️خالف️وعد️هها ️ای️نروزهای️بازار آشــفتگ️ی
️نابسامانی️ ️واقعیت️این️است️که ثابت️م️یکند.
️طی️هفت️ههای️ ️خودرو ️بازار ️ســردرگمی️در و
️م️یرسد️ ️نظر ️به ️که ️آنطور ️و اخیر️شدت️گرفته
️آشفتگی️را️ ️نم️یتواند ️سیاســ️تها ️و برنام️هها
از️ایــن️بــازار️حذف️کند.️بــرای️درک️بهتر️از️
️برنام️ههای️ ️بر ️است️مروری ️کافی ️بازار شرایط
️مثال️ ️داشــته️باشیم، ️این️حوزه اخیر️دولت️در
️بار️ ️هر ️با ️که ️مسائلی️بود ️یکی️از واردات️خودرو
️م️یآورد️ ️وجود مطرح️شدن️حواشی️زیادی️به
و️ایــن️طــرح️هنوز️هم️با️اما️و️اگرهایی️روب️هرو️
️قرع️هکشی️ ️روند ️در ️تغییر ️سوی️دیگر ️از است.
️حذف️اســامی️ ️نتایج، ️اعالم ️در ️تاخیر خودرو،
️عنوان️جایگزین️ ️به ️آنها ️نام ️تغییر برنــدگان️و
در️روزهــای️اخیــر️جنجال️زیادی️به️پا️کرده️
️مبهم️ ️و ️مسائل️نیم️هکاره ️این️تمام ️البته است.
در️ایــن️بــازار️نبوده️و️عرضه️خودرو️در️بورس️

️است. ️شده ️ابهاماتی️مواجه ️با نیز
بررســی️ها️نشــان️م️یدهد️که️بازار️خودرو️از️
️حاال️ ️و ️م️یبرد ️سر ️به ️آشفتگی ️در ️جهات تمام
️سرنوشتی️ ️چه ️که این️پرسش️مطرح️م️یشود

️بود؟ ️خواهد ️خودرو ️بازار ️انتظار در
️کارشــناس️صنعت️ »امیرحســن️کاکایی«،
️کاماًل️ ️این️پرسش️گفت: ️پاســخ️به ️در خودرو
️نقطه️ ️این ️به ️بازار ️وضعیت ️که مشــخص️بود
️و️ ️گفتار ️به ️اخیر ️یک️ماه ️دولت️در م️یرســد.
️این️ ️در ️اســت️و عملکردهای️متناقض️افتاده
شــرایط️بــازار️روز️بــه️روز️وضعیت️بدتری️را️
️البته️ممکن️است️گاهی️اوقات️ تجربه️م️یکند.
️در️نهایت️مشکالت️بر️ وضعیت️کنترل️شود️اما

️م️یماند. ️باقی ️جای️خود سر
️متناقض️ ️تفکر ️دو ️اکنون️بــا ️مــا وی️افــزود:
️از️یک️طرف️گفته️م️یشود️که️ روب️هرو️هستیم.
️از️طرفی️دیگر️ م️یخواهند️رقابت️ایجاد️کنند️و
️قیم️تگذاری️ ️فروش، ️متمرکز ️سامانه ️ایجاد با
️م️یکنند️ ️اعمال ️توسط️دولت️را ️بازار ️کنترل و
️بین️رفتن️ ️حقیقت️این️روش️ســبب️از ️در که
مکانیزم️بازار️م️یشود️که️تجربه️دنیا️ثابت️کرده️
اســت️چنین️سیاســ️تهای️شکست️خورده️
️حالی️است️ ️شکست️این️روش️در ️بود. خواهد
️در️ که️در4️️ســال️اخیر️شکســت️این️روش️را
دو️خودروساز️اصلی️کشور️که️باالی۹0️️درصد️
️بیان️ ️به ️بود️هایم. ️شاهد ️دارند ️دست ️در ️را بازار
بهتر️با️کنترل️دســتوری️و️قیم️تگذار️یهای️

️زیان️شدیدی️ ️است️هم️خودروساز انجام️شده
️شــاهد️بود️و️هم️بازار️طبق️ســلیقه️خود️به️ را

️داد. راهش️ادامه
قرعه کشی خودرو یک التاری بود

️ما️ ️دارد️و ️آزاد️تعادل️خود️را ️بــازار وی️افــزود:
️در️ ️بگیریم️️. ️را نم️یتوانیــم️جلوی️فعالیت️آن
️وجود️ ️به ️خودرو ️قرع️هکشی ️اخیر ســا️لهای
️از️ ️شــد. ️اضافه ️ما ️اقتصاد ️یکالتاری️به ️و آمد
ســوی️دیگر️دســتور️صادر️شد️که️کسی️حق️
️تا️یک️ســال️ندارد️در️ فروش️خودروی️خود️را
️به️صورت️قولنامه️ ️شاهد️معامله این️شرایط️ما
️لحاظ️اسالمی️هیچکس️حقی️ندارد️ ️از بودیم.
️نتیجه️ ️لذا ️بگیرد ️حق️مالکیت️خصوصی️را که
این️روش️این️بود️که️افراد️از️طریق️اینالتاری️
خودروهایــی️را️به️دســت️آوردند️و️معامالت️
️م️یشد. ️انجام ️دیگر ️رو️شهای ️با ️آزاد ️بازار در

ایــن️کارشــناس️صنعت️خــودرو️ادامه️داد:️
️این️شکست️ متاسفانه️سیاس️تگذاران️نه️تنها
️نپذیرفتنــد️بلکه️تصمیم️گرفتند️که️مابقی️ را
️ما️ههای️اخیر️ ️که️در خودروسازان️خصوصی️را
️کنترل️کنند️ ️بودند️را ️گرفته کمی️جان️دوباره
️برای️همه️اعمال️ و️سیاست️کنترل️دستوری️را
️نتیجه️این️گونه️سیاس️تها️ران️تخواری️ کنند.
️حالی️اســت️ ️این️در ️بود ️تولید️خواهد ️ضربه و
️م️یدهد. ️انجام ️را ️خود ️نهایت️کار ️در ️بازار که
واردات خودرو با تناقض های روبه رو 

است
وی️با️اشــاره️به️مســئله️واردات️خودرو️اظهار️
️نیز️ ️واردات ️مسئله ️در ️سیاســ️تگذاران کرد:
️واردات️هم️با️تناق️ضگوی️یهای️ گیر️افتاد️هاند️و

️دلیل️ ️به ️سال️گذشته ️چهار ️در ️اســت. روب️هرو
کمبــود️منابع️ارزی️جلوی️واردات️را️گرفتند.️
️و️ ️دارد ️هم️وجود مشــکالت️منابع️ارزی️هنوز
من️نم️یدانم️چطور️بانک️مرکزی️اعالم️م️یکند️
️ما️ ️داریم️اگر ️ارزی️را ️باالترین️ذخایــر ️ما کــه
باالتریــن️ذخایــر️ارزی️را️داریم️چرا️وضعیت️
️چرا️ ️دارد ️وجود ️ارز ️اگر ️اینچنین️است؟ کشور

️واج️بتری️نم️یکنند؟ ️صرف️مسائل ️را آن
️این️اســت️که️برخی️از️ ️ماجرا کاکایــی️گفت:
کشورها️همچون️چین️و️کره️م️یگویند️به️جای️
️امکان️تولید️و️سخت️افزارهای️ اینکه️به️شــما
️کاالیی️همچون️خودرو️ ️ما ️بدهیم️از مناسب️را
️کاالهــای️خارجی️ ️به ️افزایــش️نیاز ببریــد.
و️زمیــن️زدن️تولیــد️همان️کاری️اســت️که️
️این️ ️با ️دقیقا ️و ️دهند ️انجام ️با ️م️یخواهد آمریکا
️حرکت️ ️سمت️این️مسیر ️به ️داریم سیاست️ما
️شرایطی️که️در️نظر️گرفته️ ️واردات️با م️یکنیم.
شده️عماًل️یعنی️اجرای️برنام️ههای️آمریکا️برای️
ضربــه️زدن️بــه️تولید️ما.️مــن️تاکید️کنم️که️
واردات️در️شــرایط️عادی️اقتصاد️یک️کشــور️
کاماًل️سیاســت️مناســبی️است️اما️در️شرایط️
فعلــی️ایران️واردات️یعنی️زمین️زدن️تولید️و️
️این️در️حالی️است️که️ از️بین️رفتن️منابع️ارزی.
با️تعرف️ههای️گمرکی️و️غیر️گمرکی️خودروهای️
️آن️ ️بتوانند️از وارد️نم️یشــود️که️عامه️مــردم
اســتفاده️کنند.️واردات،️خودر️وهایی️را️شامل️
️باشد️ ️مختص️دهک️باالی️جامعه ️که م️یشود
️این️سیاست️تقاضای️ ️با ️حالی️است️که این️در
️افزایش️ ️تورم ️ســوی️دیگر ️از ️و ️رفته ارزی️باال
️بازار️ ️واردات️باعث️رقابتی️شدن ️یافت. خواهد

️م️یآید️ ️وجود ️فقط️یک️رانت️به ️و ️شد نخواهد
️م️یکنند.️ ️اســتفاده ️آن ️خاص️از ️یک️عده که
️تحت️تاثیر️ ️را ️باشــد️واردات️بازار پس️اگر️قرار
قــرار️بدهد️بــرای️مدت️کوتاهی️خواهد️بود️و️
️بلند️مدت️تمام️مشــکالت️به️ در️میان️مدت️و

️م️یگردد. ️باز جای️خود
افزایش تولید امکان پذیر نیست

️صحب️تهایش️به️ ️بخــش️دیگــری️از وی️در
️این️باره️ ️در ️و ️کرد ️اشــاره ️افزایش️تولید وعده
️اکنون️با️مشکالت️کمبود️برق️مواجه️ ️ما گفت:
️مشکل️کمبود️ ️با ️صنایعی️که ️از ️یکی هستیم،
برق️مواجه️است️فوالد️بوده️و️این️در️حالی️است️
️افزایش️ ️است️تولید️را ️قرار که️گفته️م️یشــود
️این️شــرایط️تولید️ ️با ️م️یتوان ️چگونه بدهند.
️افزایش️دهیم.️ ️درصد 50️ ️را ️ورق️خودرو فوالد
️تولید️ ️است️که ️بعید ️مشکالت ️این ️با بنابراین
️با️ ️ما ️این ️عالو️هبر ️کند. ️افزایش️پیدا ️درصد 50
مشــکالت️خارجی️دیگری️روب️هرو️هستیم️ما️
همچنان️در️دنیا️با️کمبود️چیپ️مواجه️هستیم️
️اوکراین️باعث️باال️ از️سوی️دیگر️جنگ️روسیه️و
️قیم️تهای️ ️از ️خیلی رفتن️قیمت️لجستیک️و
️روابط️ ️حالی️است️که ️این️در ️شد ️خواهد دیگر
️این️ ️به ️اســت️لذا ️حال️تغییر ️در بی️نالمللی️ما
راحتی️نم️یتوانیم️مشکالت️تولید️را️حل️کنیم️
️پیش️ببریم. ️سمت️رقابتی️شدن ️به ️را ️بازار و

در سال پیش رو با نوسان قیمتی 
روبه رو خواهیم بود

وی️همچنین️با️اشــاره️به️قطعنامه️در️شورای️
حکام️ادامه️داد:️در️روزهای️اخیر️قطعنامه️علیه️
ایران️امضا️شــده️است️شاید️در️واقعیت️اتفاق️

️شــاهد️ ️روزهای️اخیر ️در ️اما ️ندهد خاصی️رخ
افزایش️قیمت️دالر️بودیم️شاید️سیاس️تگذاران️
در️ظاهر️قیمت️دالر️را️سرکوب️کنند️اما️قیمت️
️حتی️اگر️ ️و ️بود ️افزایشی️خواهد ️کاالها ســایر
️سرکوب️کنند️مردم️ ️را بخواهند️بقیه️قیم️تها
️یک️ ️داشت️و ️نخواهند ️معامله ️تمایلی️به دیگر
️وضعیت️را️ ️که ️م️یآید ️وجود ️ســیاهی️به بازار
️بنابراین️در️شــرایط️فعلی️ پیچید️هتر️م️یکند.
️اهمیت️است️ ️با مدیریت️مصرف️ارزی️بســیار

️دقت️شود. ️این️مسئله ️به ️باید و
️با️ ️حتماً ️پیش️رو ️یک️سال ️در ️کرد: ️تاکید وی
️ممکن️ ️البته ️بود ️خواهیم نوسان️قیمتی️روبرو
️در️ ️اما ️کاهش️یابد ️قیم️تها ️مقاطعی است️در
مجموع️قیم️تها️افزایش️خواهد️یافت.️تا️پایان️
ســال️حداقل30️️تا40️️درصد️افزایش️قیمت️
️برای️پی️شبینی️قیمت️در️ را️خواهیم️داشــت.
بازار️خودرو️نیز️باید️ببینیم️که️بازار️چه️پاسخی️
بــه️تغییرات️خواهد️داد.️هزینه️دســتمزد️در️
صنعــت️خودرو️حداقــل40️️درصد️افزایش️
️مواد️ ️هزینه️تعرفــه️واردات️قطعات️و یافتــه،
️حداقل️ ️تومان 4200️ ️ارز ️دلیل️حذف ️به اولیه
6️برابر️شــده،️از️ســوی️دیگر️هزینه️برق️و️گاز️
️این️ ️مجموعه ️و ️شــد ️خواهد ️برابر ۹️ ️تا 6️ بین
ارقام️نشــان️م️یدهد️که️هزین️ههای️تولید40️️
️سوی️دیگر️ ️از ️است. ️کرده ️افزایش️پیدا درصد
️ببینیم️که️نتیجه️جنگ️ باید️منتظر️باشــیم️و
️افزایش️قیمت️ ️اوکراین️چه️تاثیری️بر روسیه️و
️لذا️ ️داشت. ️خواهد ...️ ️و ️آلومینیوم ️فوالد، نفت،
متاسفانه️باید️گفت️که️در️سال️پیش️رو️حدود️
40️درصــد️افزایش️قیمت️خودرو️پی️شبینی️
️به️ ️این️وضعیت️آشفته ️با ️بازار ️البته م️یشــود.
️این️سیاست️فروش️ ️از ️اگر ️و شــدت️راکد️بوده
خودرو️که️یکالتاری️بوده️کوتاه️نیایند️مابقی️

️شد. ️خواهد ️نابود ️نیز صنعت️خودرو
وی️در️پایــان️صحب️تهایش️به️عرضه️خودرو️
️گفت:️ ️این️باره ️در ️و ️کرد ️بورس️کاال️اشــاره در
قرار️بود️برخی️از️خودروها️در️بورس️کاال️عرضه️
شود️و️پس️از️آن️این️مسئله️منتفی️شد️برخ️یها️
معتقــد️بودند️کــه️با️عرضه️خودرو️در️بورس،️
️را️ ️نظر ️همین ️هم ️من ️م️یشــود ️متعادل بازار
داشــتم️اما️واقعیت️این️است️که️نم️یخواهند️
️این️همه️ ️نم️یدانم️چرا ️به️تعادل️برســد️و بازار
️نم️یشود.️ ️دیده تناقض️در️سیاس️تگذار️یها
️جــای️تقویت️تولید️ ️به مــن️نم️یدانم️چــرا
ایــن️همــه️ضربه️به️آن️وارد️م️یشــود؟️برای️
️ساماندهی️بازار️باید️به️این️مسائل️توجه️جدی

️شود.

در سومین نشست مطبوعاتی یک ماه اخیر، اعالم شد:

برنامه فعال سازی دو معدن بزرگ در مناطق محروم
روزگار / گروه اقتصاد 

️️که️در️ســومین️نشســت️ رئیس️هیات️عامل️ایمیدرو
️های️ ️خبرنگاران️رسانه ️با ️گذشــته ️یک️ماه مطبوعاتِی
️اهمیت️اکتشاف️ ️به ️اشاره ️با تخصصی️سخن️می️گفت،
️توسعه،️تصریح️ به️عنوان️نقطه️آغازین️سرمایه️گذاری️و
️که️ ️امیدداریم ️است️و ️ما ️این️بخش️اولویت️امروزه کرد:
️فعال️شوند. ️بزرگی، ️و ️معادن️جدید ️آینده ️سال طی️دو
معــاون️وزیر️صنعــت️معدن️و️تجارت️ادامه️داد:️هدف️
️محصوالت️ ️تولید ️و ️افزایش️ظرفیت️ســازی ️ما نهایی
معــدن️و️صنایع️معدنــی️و️رونق️مناطق️کم️برخوردار️
️اکتشاف️می️گذرد. ️مسیر ️از ️تمامی️این️موارد است️که
️آزادســازی️بیــش️از400️هزار️ جعفری️یادآور️شــد:
️انجام️ ️مربع️مســاحت️مناطق️اکتشاف️شده، کیلومتر

️وزارت️صمت️است. ️اختیار ️در ️و گرفته
️اشــاره️به️همــکاری️ایمیدرو️با️ ️️با ️وجیــه️اله️جعفری
️سازمان️زمین️شناسی️ معاونت️معدنی️وزارت️صمت️و
️طالی️هیرد️و️ ️معادن️مس-طال️جانجا، ️داشــت: اظهار
بزمان️از️جمله️نتایج️فعالیت️های️اکتشافی️این️سازمان️

️در️ ️جانجا ️معدن ️شدن ️فعال ️با ️جعفری، ️گفته ️به است.
️بلوچستان،️بخش️خصوصی️فعالیت️خود️ سیســتان️و
️ای️پررونق️ ️آینده ️و ️معادن️اطراف️توسعه️بخشیده ️در را

️مناطق️است. ️آن ️انتظار در
دو معدن بزرگ در مناطق کم برخوردار

️دو️معدن️با️ذخایر️قابل️توجه️در️حال️ جعفری️ادامه️داد:
آماده️ســازی️اســت️که️اتفاقا️در️مناطق️کم️برخوردار️
️برای️ ️را ️اقتصادی ️رونق ️نزدیک، ️ای ️آینده ️در ️و هستند

️آورد. ️خواهند ️بار ️به ️اطراف مناطق
رئیس️هیات️عامل️ایمیدرو️افزود:️معدن️طالی️هیرد️در️
️دستاوردهای️اکتشافی️اخیر️ ️جزو ️نیز خراسان️جنوبی
️زودی️کارخانه️شمش️طال️آن️ ️به این️سازمان️است️که

️شد. افتتاح️خواهد
️رونق️اقتصادی️که️شرکت️های️ ️اثر جعفری️تاکید️کرد:
️برمناطق️اطراف،️ ...️ ️و ️چادرملــو ️گل️گهر، ملــی️مس،
️حتی️کشورمان️گذاشته️اند️امروزه️ استان️متبوع️خود️و
برای️معادن️جدید️قابل️تصور️اســت️که️عالوه️بر️رشــد️
️کمک️شایانی️ ️نیز ️کاهش️فقر ️به ️درآمدزایی ️و اشتغال

خواهند️کرد.
بهره گیری از دانش جدید

️استفاده️از️نسل️ وی️با️اشــاره️به️اینکه️توســعه️دانش️و
️اظهار️ ️اســت، ️ایمیدرو ️کار ️دســتور ️فناوری️در جدید
️"ایمینو"️)مرکز️نوآوری️معدن️ ️این️سازمان️با داشــت:
و️صنایــع️معدنــی️در️ایران(،️در️حال️ایجاد️ارتباط️بین️
️این️ ️چالش️های ️برای️رفع شــرکت️های️دانش️بنیان

بخش️هستیم.
به️گفته️جعفری،️استفاده️بهینه️از️باطله️ها️و️استحصال️
️اســتخراج،️ ️آوری️دانش️در ️روز ️به ️ارزشــمند، عناصر
️نیازهای️ ️جمله ️همچنین️مصارف️انرژی️از فــرآوری️و
️کمک️شرکت️های️دانش️بنیان️در️ ️با ️اســت️که امروزه

️هستیم. ️ها ️آن ️رفع صدد
نقش بخش خصوصی در سوددهی مجتمع ها

️واگذاری️مجتمع️های️تحت️پوشــش️به️ وی️دربــاره
️راهبری️ ️طی️سال️های️گذشته بخش️خصوصی️گفت:
️نفلین️کلیبر️و️ واحدهایــی️همچون️ســرب️نخلــک،
فروکروم️ســبزوار️به️بخش️خصوصی️واگذار️شــده️که️

️اشتغال️آن️ ️درآمدزایی️و ️تولید، ️مقایســه️عملکرد️در با
️این️سیاســت️مشــخص️می️ ️نیکی️نتایج️ارزنده ️به ها
شــود.️به️گفته️وی،️مجتمع️ســرب️نخلک️در️حالی️که️
️با️ ️حال️حاضر ️در ️بود ️ده ️زیان ️گذشــته ️ابتدای️دهه در
حضور️بخش️خصوصی،️تعداد️شــاغالن️آن️ســه️برابر،️
️برابر️ ️معدنی5️ ️ماده ️ذخیره ️و ️تولید️شــش️برابر میزان

️است. ️کرده افزایش️پیدا
معادن کوچک و جذب سرمایه گذار

️راکد️ ️سازی️معادن ️فعال ️و ️احیا ️اثر ️به ️ادامه جعفری️در
️این️است️که️ ️پیشنهادهای️ما ️یکی️از ️گفت: ️کرد️و اشاره
️در️قالب️بلوک️های10️تایی️قرار️گیرند️ معادن️کوچک،
تا️شرایط️جذب️سرمایه️برای️اکتشاف،️فراوری️و️توسعه️
️باال️رود. ️انگیزه️سرمایه️گذاران️نیز ️و ️تسهیل️شود آن️ها
️هدایت️ ️همچنین️درباره رئیــس️هیات️عامل️ایمیدرو
️یکی️ ️گفت: ️توسعه ️به ️شرکت️های️تابعه ️سود ️و سرمایه
️تعیین️مســیری️جدید️ ️اقدامات️راهبردی️ایمیدرو، از
برای️تامین️مالی️طرح️های️توسعه️است️که️از️محل️سود️

️محقق️می️شود. ️شرکت️های️بزرگ، انباشته

خبر ویژه

️بازنشستگان️ ️ماب️هالتفاوت️خرداد ️است ️قرار ️اجتماعی ️تامین سازمان
️کند. ️پرداخت ️از️️فردا را

️️ماه️جاری️شروع️ ️پرداخت️ماب️هالتفاوت️مســتمری️قرار️اســت️از25️
️به️حســاب️ ️ماب️هالتفاوت️خرداد ️متوالی، ️روز ️طول️دو ️در ️گویا شــود؛
️ماب️هالتفاوت️ ️پرداخت ً ️ظاهرا ️شد. ️خواهد ️واریز ️کارگری بازنشستگان

️است. ️موکول️شده ️آینده ️ما️ههای ️به ️اردیبهشت ️و فروردین
در️شــرایطی️که️قرار️اســت️کانون️عالی️بازنشستگان️با️محمد️مخبر️
️صنفی️ ️)فعال ️فرجی ️باشد، ️داشته ️دیدار ️رئیس️جمهور( ️اول )معاون

️درصدی️مستمری️ ️امیدواری️برای️ابطال️افزایش️ده ️از بازنشستگان(
️همین️ ️این️نشســت️در ️اگر ️او، ️گفت️هی ️به ️م️یگوید. ️ســطوح ســایر
️کارگری️ ️بازنشستگان ️برسد، ️قبول ️قابل ️نتایج ️به ️و ️شده ️برگزار هفته

️م️یشود. ️آسوده خیا️لشان
️کارگران️ ️برای ️کار ️شورایعالی ️مصوبات ️اجرای ️م️یکند: ️تاکید فرجی
️ساله؛️ ️یک️عرف️چهل ️هم ️است️و ️قانون ️حکم ️هم ️بازنشسته، ️و شاغل
️پا️ ️زیر ️را ️قانونی ️حکم ️این ️ســادگی ️همین ️به ️دولت ️نداریم ️انتظار ما
️نهایتاً️ ️یا ️بنابرایــن️توقع️داریم️قبل️از️واریــز️ماب️هالتفاو️تها بگــذارد.

️درصدی️باشــیم.همچنین️ ️افزایش️ده ️ابطال ️شــاهد ️پایان️هفته، تا
️حساب️ ️اجتماعی️در ️رفاه ️و ️کار ️تعاون، ️وزیر »حجت️اهلل️عبدالملکی«

️نوشت: ️توئیترخود شخصی
️رئی️سجمهور️محترم️نســبت️به️دغدغه️برخی️از️ ️توجه️به️دســتور با
بازنشســتگان️عزیز️تامین️اجتماعی،️مقرر️شــد️بســت️ههای️ویژه️در️
️در️ ️آ️نها ️برای ️م️یرســد ️اطالع ️به ️آن ️جزئیات ️مختلف️که قال️بهای
️دریافتی️ ️که ️عزیزانی ️ویژه ️به ️بازنشستگان ️معیشت ️شود؛ ️گرفته نظر

️است. ️مردمی  ️اولوی️تهای️ دولت ️از ️است آ️نها️حداقل

سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد:

واریز مابه التفاوت مستمری بازنشستگان کارگری از فردا

گزارش
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نفت و انرژی 4

کشور درگیر فرونشست هستند ۱۸ استان 

تنش آبی در ایران

كوتاه از انرژی

بین الملل

 نقشه جدید غرب علیه 
درآمد نفتی روسیه

️متحدان️ ️با ️گو ️در️حــال️گفت️و ️آمریــکا
️برای️تعیین️ســقف️قیمت️ اروپایی️خود
برای️نفت️روســیه️است️که️جریان️نفت️
️حفظ️ ️بازارهای️بی️نالمللی️را ️به روســیه
م️یکند️اما️درآمدهای️انرژی️این️کشور️را️
️آمریکا️ ️یک️سو، ️کرد.از ️خواهد محدودتر
️که️تاکنــون️بدترین️پیامدهای️ ️اروپــا و
تحریم️را️متحمل️شد️هاند️آگاه️هستند️که️
️بازارهای️ ️به ️نفت️روسیه ممنوعیت️ورود
️به️خودشان️آسیب️بیشتری️ بین️المللی،
️پرداخت️پول️ ️از️ســوی️دیگر، خواهد️زد.
️گزینه️ ️قیمت️بــازار، ️بــه نفت️روســیه
️نیســت️زیرا️درآمدهای️ خوشــایندی
️از️ ️بخش️مهمی ️گاز، ️و ️نفــت صــادرات
️این️ ️تشکیل️م️یدهد️و بودجه️روســیه️را
️است️ ️دفاعی ️هزین️ههای ️شــامل بودجه
کــه️عمده️آن️صــرف️جنگ️در️اوکراین️
م️یشــود.جانت️یلن،️وزیر️خزان️هداری️
️به️صراحت️ ️باره ️این ️در ️تازگی ️به آمریکا
️م️یخواهیم️ ️آنچه ️م️یکنم ️تصــور گفت:
️به️ ️بازار ️بــه ️نفت️روســیه ️جریان حفظ
️تالش️ ️و ️جهانی ️قیمتهای ️کنترل منظور
برای️جلوگیری️از️افزایش️قیمتها️اســت️
️اما️ که️باعث️بروز️رکود️جهانی️م️یشــود.
قطعــا️هدف،️محدود️کردن️درآمد️نفتی️
روسیه️است.ممکن️است️این️سوال️پیش️
️رفته️ ️کجا ️آزاد ️بازار ️پس️مفهوم ️که بیاید
️مدتی️ ️آزاد ️بازار ️مفهوم ️واقع ️در ️اما است
️این️ ️مسئله ️است. ️رفته ️بین ️از اســت️که
️اتحادیه️ ️و ️آمریکا ️که ️اید️های ️آیا است️که
اروپــا️درباره️تعیین️ســقف️قیمت️برای️
نفت️روســیه️دارنــد،️جواب️خواهد️داد.️
️را️ ️اقدامی ️چنین ️روسیه ️دیگر، ️عبارت به
️ایده️ ️از ️روسیه ️پذیرفت؟مســلما خواهد
اعمال️ســقف️قیمت️برای️صادرات️نفت️
این️کشــور️به️ســختی️استقبال️خواهد️
️ارشد️ ️اقتصاددان ️ســرگی️گوریف، کرد.
️این️ ️اروپایی️در ️توسعه بانک️بازســازی️و
️است️حاضر️ ️ممکن ️پوتین ️بله ️گفت: باره
️این️قیمت️بفروشد.️ ️به ️را ️نفت️خود نشود
️توجه️به️این️که️وی️به️سختی️تالش️ ️با اما
️به️ ️تخفیف️چشــمگیر ️با ️نفت️را م️یکند
️قیمتهای️انرژی️ ️بفروشد️و ️روسیه چین️و
️های️توســعه️ ️هزینه ️از ️حاضر ️حــال در
️ایــن️موضوع️بعید️به️ ️رفته️اســت، فراتر
نظر️م️یرســد.نفت️روسیه️اکنون️حدود️
️نفت️برنت️ ️از ️ارزا️نتر ️بیشــتر، ️یا 30️دالر
️فروش️ ️گفتن️این️که ️م️یشــود. فروخته
️دشوار️ ️کرده، ️پیدا ️مشــکل ️روسیه نفت
️در️ ️م️یداند ️روسیه ️روشن️است️که است.
️باید️ ️اروپایی، ️تحریمهای ️تشدید صورت
️این️منطقه️به️سوی️ ️از جریان️نفت️خود️را
️تغییر️مسیر️دهد.همچنین️واضح️ آســیا
️و️ ️نفت ️همه ️نم️یتواند ️روســیه است️که
️به️هند️ ️م️یفروخت️را ️اروپا ️به سوختی️که
و️چین️بفروشــد️یا️حداقل️این️صادرات،️
️در️نتیجه️روسیه️شاید️ سریع️نخواهد️بود.
️تغییر️ ️فرآیند ️است️در ️کرده ️مهیا ️را خود
️درآمدش️ ️از ️بخشی ️از مســیر️صادرات،
️همواره️ ️روسیه ️کند.بعالوه ️پوشی چشم
️بــر️مبنای️قیمت️پایین️ بودجــه️خود️را
️به️عنوان️ ️اســت. نفت️برنامه️ریزی️کرده
️بر️ ️کشور ️این ️بودجه ️گذشته ️سال مثال،
️نفت️بود️ ️بشکه ️هر مبنای️قیمت45️️دالر
️در️ ️روسیه ️نفتی ️درآمدهای ️که ️حالی در
51️️درصد️باالتر️ ســال2021️️بیــش️از
️برای️سال️ ️پیش️بین️یهای️اولیه️شــد. از
️بر️مبنای️ 2022️هم️مسکو️بودجه️خود️را
️بشــکه️ 20️️ســنت️هر ️و قیمت44️️دالر
️اســت.بنابراین️ ️کرده نفــت️برنت️تهیه
حتــی️با️ســقف️قیمــت70️️دالر️در️هر️
️بیشتری️ ️درآمد ️همچنان ️روسیه بشکه،
️پیش️بینی️ ️رقم ️به ️نسبت ️فروش️نفت از
شــده️در️بودجه️خواهد️داشــت.️چین️و️
️برای️ ️پرداخت️قیمت️کمتر ️از ️هــم هند
️خواهند️ ️راضی ️ب️ینهایت ️روســیه، نفت
️این️حال️این️ســوال️باقی️م️یماند️ ️با بود.
️موافقت️م️یکند️ ️این️ایده ️با ️روسیه ️آیا که
️بگویند️به️ ️این️جنگ، که️دشــمنانش️در
️این️ ️بفروشــد.با ️را ️قیمتی️نفت️خود چه
️به️زمین️ ️این️که️توپ️را ️پیــش️از حــال،
️اتحادیه️اروپا️ روســیه️بیاندازند،️آمریکا️و
️باید️مشخص️ ️این️ایده، در️صورت️توافق️با
️اجرایی️خواهند️ ️را ️نحوی️آن ️چه ️به کنند
️بیمه️ ️از️صنعت ️اســتفاده ️راه، ️یک کرد.
️اعمال️تحریمهای️ ️دیگر، ️یک️راه اســت.
ثانویــه️علیــه️خریداران️نفت️روســیه️
اســت️که️احتماال️عواقــب️دیپلماتیک️
ناخوشایندی️خواهد️داشت.ایده️سقف️
️به️ ️بلکه ️نفت️روسیه ️برای ️تنها ️نه قیمت،
️نخســتین️ ️واردات️نفت، ️برای ️کلی طور
️اروپا️ ️ابتدای️ســال️میالدی️جاری️در ️بار

مطرح️شد.️

وزیر نیرو اعالم کرد:

تالش برای حرکت روی ریل 
حکمرانی موثر آب

️انجام️ ️اقدا️مهای ️به ️اشــاره ️ضمن ️نیرو ️وزیر
️برای️ ️بر️تالش️وزارت️نیرو شده️در️بخش️آب،
حرکــت️روی️ریل️حکمرانی️موثر️آب️تاکید️
کرد.عل️یاکبــر️محرابیان️در️ســی️و️یکمین️
جلسه️شورای️آب️متشکل️از️مدیران️شرکت️
️شــرکت️توســعه️ مدیریت️منابع️آب️ایران،
️فاضالب️و️ ️شــرکت️آب️و ️نیرو، منابــع️آب️و
مدیــران️حوض️ههــای️آبریز،️پس️از️توجه️به️
گزار️شهای️ارائه️شــده،️نکات️خود️پیرامون️
️در️مسیر️سیاس️تگذاری️ حرکت️وزارت️نیرو
️تبیین️کرد.همکاری️و️ و️حکمرانی️موثر️آب️را
تعامــل️ِگروداران️منابع️آب️در️بخش️دولتی️
️مصر️فکنندگان️آب️یکی️از️ ️خصوصــی️و و
محورهــای️مورد️تاکید️بــرای️بهر️هبرداری️

️شد. ️آب️عنوان ️منابع ️از بهینه
️️

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
اعالم کرد:

تشکیل کارگروه مشترک برای 
جلوگیری از زیان صنایع 

️قائ️ممقــام️وزیــر️صنعت،️معدن️و️تجارت️از️
️مشترک️برای️جلوگیری️از️ تشکیل️کارگروه
زیــان️احتمالی️صنایع️در️پیک️مصرفی️برق️
خبر️داد️و️گفت:️در️تابســتان️ســال️گذشته️
قطعــی️برق️واحدهای️تولیدی️بدون️اطالع️
️اکنون️مقرر️شد️این️ ️اما قبلی️انجام️م️یشــد،
اقــدام️ن️هتنهــا️با️اعالم️بــه️آنها️بلکه️با️توافق️
تشک️لها️صورت️بگیرد.محمدصادق️مفتح️
به️برنام️هریز️یهای️انجام️شــده️برای️کنترل️
️و️ ️کرد ️تابســتان️اشاره قطعی️برق️صنایع️در
️زیان️ســال️گذشــته️ ️و ️به️دنبال️ضرر افزود:
صنایــع️تحت️تاثیــر️قطعی️پیاپی️برق️آنها،️
کارگروه️مشــترکی️مابیــن️وزارت️صنعت،️
️بتوان️از️ ️تا ️تشکلی️شد ️نیرو ️تجارت️و معدن️و
️این️کارگروه️ طریق️تصمیمات️اتخاذ️شده️در
️پیک️ ️در ️احتمالی️صنایع ️زیان ️و ️ضرر ️از مانع
️اظهار️ ️شویم.وی ️تابستان ️برای ️برق مصرفی
️اقدامات️ ️زمستان️سال️گذشته، ️در داشــت:
درســتی️برای️کنترل️مصرف️گاز️صنایع️در️
دستور️کار️قرار️گرفت️و️در️آن️زمان️توانستیم️
️قطعی️گاز️ ️عدم ️موفقی️تهــای️زیادی️در به
️کنیم.مفتح️خاطرنشان️ صنایع️دســت️پیدا
️اکنون️در️حــال️مدیریت️قطعی️برق️ کــرد:
️شــده️ ️اتخاذ ️تصمیمات ️و ️هســتیم صنایع
ب️هگون️های️است️که️کمترین️آسیب️به️صنایع️
️صنعت،️ ️وزیر ️مقام ️شــود.قائم ️وارد مختلف
معــدن️و️تجــارت️اعالم️کرد️که️در️وضعیت️
فعلــی️به️دنبــال️اولوی️تبندی️برای️قطعی️
برق️صنایع️هســتیم️تا️ضمن️جبران️کمبود️
برق،️کمترین️خســارت️به️صنایع️وارد️شود.
به️گفته️وی️قطعی️برق️صنایع️در️استا️نهای️
️متفاوت️است️بر️این️اساس️قرار️شد️ مختلف،
️نیروگاه️برقCHP️️شهر️کهای️صنعتی️به️ تا

️شوند.️ ️گرفته کار
️

تنظیم راهبردهای آینده شرکت 
ملی نفت ایران با نگاه به برنامه 

کالن توسعه
مدیرعامل️شرکت️ملی️نفت️ایران️با️قدردانی️
️این️ ️تال️شهای️اعضای️سابق️هیئ️تمدیره از
شرکت️گفت:️هیئ️تمدیره️ب️هعنوان️اتاق️فکر️
نقش️مهمی️در️سیاس️تگذاری️و️هدای️تگری️
️تنظیم️راهبردهای️ ️و ️دارد در️شرکت️ب️هعهده
️برنامه️کالن️ ️ب️ه ️نگاه آینده️شرکت️ملی️نفت️با
توسعه️در️کشور️از️جمله️برنامه️هفتم️توسعه️
️حال️تدوین️اســت️از️مســیر️بررسی️ که️در
️کند. ️بایــد️عبور ️همفکــری️هیئ️تمدیره و
محســن️خجســت️همهر️در️نشست️تکریم️و️
️جدید️هیئ️تمدیره️ ️اعضای️پیشین️و معارفه
این️شرکت️،️با️اشاره️به️اهمیت️جایگاه️اعضای️
️و️ ️روند️سیاســ️تگذاری ️در هیئ️تمدیــره
️هیئ️تمدیره️ تصمی️مگیری️در️شرکت️گفت:
️وزارت️ ️در️شرکت️و ️وظایف️را بخش️مهمی️از
️خبرگی️ ️این️ب️هدلیل️نظر ️و ️دارد نفت️ب️هعهده
️است.وی️تصریح️ ️کارشناســی️اعضای️آن و
️فکر️رشــد️ ️اعضای️هیئ️تمدیره️دائم️ب️ه کرد:
️برای️پیشرفت️و️ و️توســعه️شرکت️هستند️و
پیشــبرد️اهداف️تالش️م️یکنند️والزم️است️
️فعالی️تهای️اعضای️پیشــین️ ️و ️اقدا️مهــا از
️رئیس️ ️کنم.نائ️ب ️قدردانــی هیئ️تمدیــره
️اینکه️ ️بیان ️با ️نفت ️شرکت️ملی هیئ️تمدیره
️فعالیت️ ️جنگ️اقتصادی ️و ️شرایط️تحریم در
️برخوردار️ ️باالتری ️اهمیــت ️از هیئ️تمدیره
️بررسی️نیازهای️شرکت️با️ ️داد: ️ادامه اســت،
️ب️ه️ ️توجه️ویژه ️نظر️گرفتن️تمام️شــرایط️و در
برنامه️هفتم️توســعه️از️وظایف️هیئ️تمدیره️
️با️ ️باید ️حتم ️ب️هطور ️مهم ️این ️اســت️و جدید
همفکــری️ارکان️مختلف️مدنظر️قرار️گیرد.
️اخذ️تصمی️مهای️درست️ ️افزود: خجست️همهر
و️نظــارت️بــر️اجرای️صحیح️و️درســت️این️
تصمی️مها️از️ســوی️ارکان️شرکت،️همچنین️
دفاع️از️حاکمیت️شرکتی️️ب️هعنوان️یک️ی️دیگر️

️است. ️مطرح ️وظایف️هیئ️تمدیره از

️به️ ️اشــاره ️با ️اقلیم ️تغییر ️و ️هوا ️کیفیت ️رئیس️مرکز ️️
اینکــه️گازهای️گلخان️های️عامل️اصلی️تغییرات️آب️و️
️بیشترین️ ️کربن️دی️اکسید ️گاز ️گفت️: هوایی️هستند،
️را️ ️آن ️عمر ️طول ️گرمای️هواست️که ️عامل ️مه️مترین و
نم️یتوان️به️مقدار️واحد️مشخص️کرد.️پس️از️آن،️متان️
️مهم️ ️بیشــترین️و ️طول️عمر12.4️️در️ســال️یکی️از با
️محسنی️ ️است.انوشــیروان ️گلخان️های ️گازهای ترین
️علمی️ ️رویدادهای ️سلسله ️از ️جلسه ️آخرین ️در بندپی
ترویجی️هفته️محیط️زیست️با️عنوان️پیامدهای️تغییر️
️ســوی️معاونت️فرهنگی️جهاد️ ️از ️ایران️که اقلیــم️در
️شد،️ ️بهشتی️برگزار ️پزشکی️شهید دانشــگاهی️علوم
️ب️هصورت️ ️به️پیامدهای️گرم️شــدن️هوا ضمن️اشــاره
️موجب️کاهش️بارش️ ️این️امر ️کرد: ️اظهار ️سال ️به سال
️از️ ️افزایش️اســیدی️شــدن️اقیانو️سها، ️برف، باران️و
️ذوب️شــدن️ ️جانوری، ️و ️گیاهی ️گون️ههای ️رفتن بین
️وقوع️ ️بیابا️نزایی، ️جنگ️لزدایــی، ی️خهــای️قطبــی،
️اکوسیستم️ ️فروپاشی ️آب، ️کمبود ️مخرب، توفا️نهای
️اقیانو️سها،️ ️آب ️آمدن ️باال ️گرما، ️مرگبار ️امواج ️خطر و
️افزایش️ ️آلودگی️هوا، خشکســال️یهای️طوالن️یمدت،
️زمان️ ️از ️بیان️اینکه ️اســت.وی️با ️شــده ...️ ️و ریزگردها
️️بعد️انتشــار️جهانــی️گازهای️ انقــالب️صنعتــی️به
️گرمایش️جهانی️ ️نام ️به ️پدید️های ️به ️منجر ️ای گلخانه
️با️ ️عنوان️کرد: ️اســت، Global Warming️شــده
افزایــش️فعالیــت️صنعت️و️به️دنبال️آن️آزاد️ســازی️

️نیتروژن️ ️متان، ️گازهای️کربن️دی️اکســید، بیشــتر
️افزایش️دمای️ ️شاهد ️فلوئوردار ️های ️گاز ️و ️اکسید دی
️ذوب️شدن️ی️خهای️قطبی️از️ ️و ️شــدن️هوا ️گرم زمین️،
️بیان️ ســال2000️️تاکنون️هستیم.محسنی️بندپی️با
اینکه️در️تمام️استا️نهای️کشور️ک️مآبی️موجب️نگرانی️
️اعالم️ 1400️ ️مرداد ️پایان ️در ️گفت: ️است، ️شده مردم
️علت️افزایش️ ️بارش️به ️میزان ️درصد 40️ ️حدود شــد،
️هیئت️علمی️ ️اســت.این️عضو ️کرده ️کاهش️پیدا گرما
️بیان️اینکه️ دانشــگاه️علوم️پزشــکی️شهید️بهشتی️با
️دنیا️ ️تن️شترین️مناطق ️پر ️جزء ️ایران ️ســال2040️ تا
️اظهارکرد:️ ️بود، ️تنش️آبی️باالی80️️درصد️خواهد بــا

️ســرانه️ ️و ️مکعب ️متر ️میلیارد ۹0️ ️از ️کمتر ️آبی منابع
️است. ️مکعب ️متر 1000️ ️از ️کمتر ️تجدیدپذیر آب

گاز کشور دارای مشعل های  ایران سومین 
️عراق،️ ️و ️روســیه ️از ️بعد ️ایران ️اینکه ️به ️اشــاره ️با وی
️است،️ ️جهان ️در ️گاز ️دارای️مشع️لهای سومین️کشور
️»فلر«️ ️طریق ️از ️گاز ️مترمکعب ️میلیارد 7️ یادآور️شد:
️برابر️ 2️ ️ایران ️انرژی️در ️و️️مصرف️ســرانه ️می️رود هدر
️تحقیقات️کیفیت️ میانگین️جهانی️است.رئیس️مرکز
️یک️ ️ایران ️در ️خشکی ️اینکه ️بیان ️با ️اقلیم ️تغییر ️و هوا
️سرزمینی️خشک️ ️ایران ️افزود: ️است️، ️اقلیمی واقعیت
️میزان️متوسط️بارندگی️ ️نزوالت️بســیار️کم️اســت. با
️براساس️ ️است️که ️ســطح️کشــور ️در ️میلی️متر 228
️فائو️روند️نزولی️ ️و منابــع️معتبــر️مانند️وزارت️نیــرو
1.75️️️میلیارد️مترمکعب️ ️در️حد️متوســط بار️شهــا
️بیان️ ️نشــان️م️یدهد.محســنی️بندپی️با در️ســال️را
️اخیر️ ️ســال 30️ ️در ️کاهش️باران ️ســرعت ️که اینکه
️برابر️بیشــتر️از️ســرعت️کاهش️باران️ در️حدود️چهار
در60️️ســال️گذشــته️است️،️خاطرنشان️کرد:️این️امر️
️است. ️بوده ️این30️️سال ️گرمایش️در ️تشدید ️از نشان
️وابســتگی️منابع️آب️کشور️ ️به ️اشــاره ️با ️ادامه وی️در
️آ️بهای️زیرزمینی️ ️آ️بهای️سطحی️و ️برداشــت️از به
️تصریح️کرد:️ کــه️بــه️ترتیب45️️و55️️درصد️اســت️،
️مناطق️فراخشک،2۹️️️ ️را ️مســاحت️کشور ️درصد 36

️درصد️ ️ســه ️تنها ️و ️مناطق️خشــک️بیابانی ️را درصد
️را️ ️هفت️درصد ️پنج️درصد️مدیترانــ️های️و مرطــوب،

️گیرد. ️می ️دربر ️مرطوب مناطق

ایران رتبه چهارم فرو نشست در جهان
️پزشکی️شهید️بهشتی️با️ ️علوم ️دانشــگاه این️اســتاد
اشــاره️به️اینکه18️️اســتان️کشور️درگیر️فرونشست️
️کرمان️و️ ️تهران، ️استا️نهای️اصفهان، ️گفت: هســتند،
25️️درصد️ ️و ،24️ ،️30️ ،️31️ ️ترتیب️با خراسان️رضوی️به
️فرونشســت️زمین️ ️تعداد)درصد( ️بیشــترین دارای
️فرونشســت️ ️اینکه ️بیان ️با ️بندپی هستند.محســنی
️مناطق️ ️و ️مناطق️جنوب️غربی ️در ️تهران غالب️شــهر
️به️ ️ایــن️پهنه ️و ️تهــران️رخ️داده 1۹️️شــهر 17️،18️و
️در️ 20️ ️و 16،️ 10️ ️ب️هخصوص️مناطق ســمت️شــرق
️از️ ️شد: ️یادآور ️حال️گســترش️است، جنوب️تهران️در
️مخزن️ ️مکعب️کســری️ساالنه ️میلیون️متر 62️ مقدار
️مترمکعب️ ️میلیون 40️ ️مقدار ️شهریار، دشت️تهران️–

️است. ️تهران ️به️شهر مربوط
️در️ ️زیرزمینی، ️آب ️بیالن ️اســاس️نتایج ️بر ️افزود: وی
شرایط️فعلی️متوسط️کسری️حجم️مخزن️دش️تهای️
️مکعب️در️ ️متر ️میلیــون 150️ ️معادل ️تهران اســتان
️معادل40️️ ️این️مقدار ️از ️که ️شــده ســال️تخمین️زده
️میلیون️متر️مکعب️مربوط️به️کســری️آبخوان️شــهر

️است. ️تهران

خبر ویژه

600️️میلیون️متر️مکعب️ ️و ️میلیارد ️تهران️درحالی️به️سه ️مصرف️آب️در️کالن️شهر
️کاهش️ ️درازمدت️با ️دوره ️نسبت️به ️بارش️های️کشور ️مجموع ️که نزدیک️می️شود
همراه️اســت️و️هنوز️روزهای️گرم️تر️ســال️در️پیش️اســت.بر️همین️اساس️فیروز️
قاســ️مزاده️ســخنگوی️صنعت️آب️کشــور️در️باره️تامین️مطمئن️آب️در️تابستان️
️مصارف️ ️و ️منابع ️برنامه ️هفتگی ️کنترل ️سدها، ️و ️مخازن ️مدیریت ️گفت: پیش️رو،
️مدیریت️مطمئن️ ️ب️همنظور ️داد: ️ادامه ️است.وی ️نیرو ️وزارت ️اولویت️جدی سدها،
️برنامه️ ️کنترل️هفتگی ️و ️مدیریت️مخازن️سدها ️بخش️شرب، ️در تامین️آب️ب️هویژه
️بوده،️ ️دولت️سیزدهم ️در ️نیرو ️وزارت ️جدی ️اولوی️تهای ️از ️سدها ️مصارف ️و منابع

️در️ ب️هطــوری️کــه️با️کنترل️صور️تگرفته️روی️مصارف،️خروجی️مخازن️ســدها
ســال️جاری️حدود23️️درصد️کاهش️داشــته️است.سخنگوی️صنعت️آب️در️باره️
️برنام️ههای️وزارت️نیرو️در️بخش️آب️شرب️و️ شــرایط️کم️بارشــی️دو️ســال️اخیر️و
️ممنوعیت️ ️افزود: کشــاورزی️برای️عبور️بدون️تنش️از️کم️آبی️تابســتان️پی️شرو،
️موضوع️ ️یکی️از ️اســتا️نهای️مختلف️کشور ️برنج️در ️جمله ️از کشــ️تهای️پرآ️ببر
️باید️ ️مردم، ️مشارکت ️و ️کشاورزی ️نیرو، ️وزارتخان️ههای ️همکاری ️با ️که ️است هایی
️منابع️ ️پایین ️پتانسیل ️با ️استا️نهای ️در ️کشت️️ها ️این ️نباید ️قطعا ️شود؛ ساماندهی

️کشت️شوند. آب

سخنگوی صنعت آب کشور:

 میزان مصرف آب تهران به سه  میلیارد و ۶۰۰ میلیون لیتر نزدیک شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران:

 ظرفیت تجدیدپذیرها در تهران به ۱۰ 

مگاوات می رسد
️تهران️ ️برق ️نیروی ️توزیع ️شــرکت ️مدیرعامل
️ظرفیت️ ️اســاس️برنام️هریز️یها ️بر بزرگ️گفت:
️انتهای️امســال️به️ ️تهران️تا ️در تجدیدپذیرهــا
️منظور️ ️به ️نیز ️اکنــون ️و ️مگاوات️م️یرســد 10
️مولدهای️خودنگهدار️ ️بــرق ️مصرف، مدیریت
️تومان️خریداری️ 1500️ ️کیووات️ساعتی ️هر را

م️یکنیم.
️توسعه️ ️برنام️ههای ️به ️اشاره ️با ،️ ️ناظریان کامبیز
️کرد:️ ️اظهار ️تهران، ️در انرژ️یهــای️تجدیدپذیر
️متخصص️ ️نیروهای ️با ️ساتبا ️نام ️به ️ای مجموعه
️بدنه️وزارت️نیرو️وجود️دارد️ ️در ️ایــن️حــوزه در
️قرار️ ️و ️اندیشید️هاند ️راســتا ️در ️خوبی ️تدابیر که
️دوره️ ️در ️مــگاوات️انرژی️نو ️هزار 10️ ️که شــده
چهار️ســاله️در️کل️کشــور️ایجاد️شــود.وی️با️
️مهم️ ️این ️برای ️متعددی ️برنام️ههای ️اینکه بیان
️حال️حاضر️ ️در ️کرد: ️تاکید ️است، تعریف️شــده
در️تهــران3.5️️مــگاوات️انرژی️تجدیدپذیر️در️
️دارد️که️عدد️چندان️ بخش️خورشــیدی️وجود
️این️ ️داریم ️که ️برنام️هریزی ️اما ️نیست نامطلوبی
️سال️ ️دو ️طول ️در ️مگاوات 100️ ️حدود ️که است
️اضافه️ ️ظرفیت️انرژ️یهای️تجدیدپذیر ️به آینده

کنیم.
️مدیرعامل️شــرکت️توزیع️نیروی️برق️ ️گفته به
️آنچه️ ️تهران ️شهر ️حوزه ️در ️امسال ️بزرگ تهران

در️دســتور️کار️شــرکت️توزیــع️تهران️بزرگ️
️انرژی️تجدیدپذیر️ ️مگاوات ️احــداث️پنج بوده،
اســت️که️به️عدد3.5️️مگاوات️اضافه️م️یشــود️
️تهران️ ️انــرژی️تجدیدپذیر ️ظرفیــت ️کل ️در و
️بــه8.5️️مــگاوات️تا10️️مــگاوات️افزایش️پیدا

️کند. ️می
️برنام️هریز️یهای️صنعت️ ️اینکه ️بیان ️با ناظریان
️وزارت️نیرو️در️این️راســتا️طراحی️شــده️ برق️و
️ناترازی️ ️عل️یرغم️وجود ️بتوانیم️تابســتان️را که
️بدون️محدودیت️پشت️سر️ ️بهترین️شــکل️و به
️راســتا️ ️این ️در ️اینکه ️بر ️تاکید ️با بگذاریــم.وی
️از️ ️که ️اســت ️این ️دارد ️وجود ️که تنها️ضرورتی
️قابلیت️اجرایی️ فرص️تهای️مدیریت️مصرف️که
️اینکه️ ️ضمن ️کرد: ️تصریح ️کنیم، ️استفاده دارند
️نیروگاهی️ ️بخ️شهای ️در ️خوبی ️بسیار اقدامات
️امیدواریم️ ️شــده، ️انجــام ️بخ️شهــا ️ســایر و
کــه️در️قالــب️یــک️کار️مشــارکتی️در️حوزه️
️مدیریت️ ️فرص️تهای ️از ️اســتفاده ️و مشترکان
️به️بهترین️نحو️پشــت️سر ️مصرف️تابســتان️را

️بگذاریم.
مدیرعامل️شــرکت️توزیــع️نیروی️برق️تهران️
️2000️ ️تهران️بیش️از ️مصرف️برق️شــهر گفت:
️کل️ ️مصرف ️درصد 45️ ️حدود ️که ️است مگاوات

️دربرم️یگیرد. ️را کشور

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فرآورده های نفتی:

کارت    افزایش قیمت بنزین و جمع آوری 

سوخت آزاد صحت ندارد
️پخش️ ️پاالیش️و ️امــور ️معــاون️وزیــر️نفت️در
️تاکید️بر️مطلوب️بودن️ فرآورد️ههــای️نفتی️بــا
️هیچ️ ️گفت: ذخیر️هســاز️یهای️سوخت️کشور،
️کشــور️ ️در ️بنزین ️افزایش️قیمت ️درباره بحثی
️فضای️رسان️های️درباره️ ️در ️آنچه ️نیست️و مطرح
️جم️عآوری️کارت️ســوخت️آزاد️ قیمت️بنزین️و
ب️هصــورت️غیرواقعی️مطرح️م️یشــود،️صحت️
️آییــن️رونمایی️از️ ندارد.جلیــل️ســاالری️در
️بهنگا️مســازی️ ️طرح ️آزمایشــگاهی اجــرای
️هوشمندســازی️عرضه️ ️در فــروش️)بهنوش(
ســ️یا️نجی️کــه️در️مرکــز️آموزش️اندیشــه️
شــرکت️ملی️پخش️فرآورد️ههای️نفتی️برگزار️
️آزاد️ ️سوخت ️کار️تهای ️جم️عآوری ️افزود: شد،
️دولت️نیز️هی️چ️ جایگا️ههای️عرضه️صحت️ندارد️و
️افزایش️قیمت️سوخت️ندارد. برنام️های️مبنی️بر
️در️ ️دان️شبنیا️نها ️اهمیت️ورود ️به ️اشــاره وی️با
️ضروری️ ️تأکید️کرد: پروژ️ههای️صنعت️پاالیش،
️با️ ️بخش️ســرمای️هگذاری اســت️ظرفی️تهای
️یکدیگر️تجمیع️شده️ شرک️تهای️دان️شبنیان️با
و️بــه️اجــرای️کار️و️پروژه️مبادرت️کنند.معاون️
️شــرک️تهای️ ️به ️باره ️این ️در ️نفت️گفت: وزیــر
زیرمجموعه️تکلیف️کرد️هایم️در️زمینه️همکاری️
️و️ ️کنند ️برنام️هریزی ️دان️شبنیان با️شرک️تهای
مقرر️شده️است️همه️ساله️دس️تکم️پنج️قرارداد️

️اینکه️ ️بیان ️منعقد️شود.ساالری️با ️این️زمینه در
ذخیر️هســازی️سوخت️در️شرایط️مطلوبی️قرار️
️زمینه️تأمین️ ️مشــکلی️در ️چالش️و ️گفت: دارد،
️به️ ️توجه ️با ️و ️ندارد ️وجود ️کشــور ســوخت️در
ذخیر️هســازی️مطلوب️انجام️شــده️در️شرایط️
️نیروگاهی️ ️حوزه ️نیاز ️مورد ️مایع ️سوخت فعلی،
️مدیرعامل️ ️نژادعلی ️م️یشــود.عل️یاکبر تأمین
️در️ ️نیز شــرکت️ملی️پخش️فرآورد️ههای️نفتی
️اجرایی️ ️ب️همنظور ️آیین️طی️سخنانی️گفت: این
️بحث️هوشمندسازی️جایگا️ههای️عرضه️ ساز️ی
ســوخت️گاز️طبیعــی️اتا️قهای️فکر️متعددی️
️چال️شها️ ️و ️مطــرح ️نظــرات ️و ️گرفت شــکل
️اجرای️این️ ️مطالعه️شــد.وی️افزود: بررســی️و
️مانده️ ️مغفول ️سال️گذشــته ️ســ️ه ️دو ️در پروژ️ه
️مشاور️هها️ ️و ️نیرو ️وجود ️تمهیدات، ️ب️هرغم ️و بود
️فرآیند️ ️ادامه ️ابتدای️کار ️در الزم، ️تکنولــوژ️ی و
️به️ ️پروژه ️ن️هتنها ️روند، ️این ️ادامه ️با ️و ️نبود میسر
️هنگفتی️ ️هزینه ️بلکه بهر️هبرداری️نم️یرســید،
️ملی️ ️شرکت ️کرد.مدیرعامل ️می ️تحمیل ️نیز را
پخــش️فرآورد️ههای️نفتی️️گفت️:برای️اجرای️
️هوشمندسازی️ طرح️بهنگا️مســازی️فروش️در
️عرضه️ ️جایگا️ههــای ️در ️ســ️یا️نجی عرضــه
️بهره️ ️نو ️افکار ️و ️اید️هها ️از ️طبیعی ️گاز ️ســوخت

گرفته️شد.

مدیر اسبق بین الملل شرکت نفت:

 سال ها از پیشنهاد سهامداری پاالیشگاه های خارجی غفلت شده بود

️مدیر️اسبق️بین️الملل️شرکت️نفت️با️بیان️اینکه️اقدام️وزارت️نفت️برای️سهامداری️پاالیشگاه️در️ونزوئال️اقدام️
مثبتی️است،️افزود:️متأسفانه️سا️لها️از️این️اقدام️که️موجب️تضمین️بازار️م️یشود،️غفلت️شده️بود.محمدعلی️
️IEF️ GECF️️و ️ونزوئال️عضو️اوپک، ️ایران️و ️دو️کشور ️ونزوئال️گفت: ️به️قرارداد20️️ساله️ایران️و ️اشاره خطیبی️با
️اینکه️در️سا️لهای️گذشته️نیز️ ️در️این️سازما️نها️م️یتوانند️همکاری️بسیار️خوبی️داشته️باشند️کما هستند️و
️است.وی️افزود:️ ️مجامع️دیگر️هم️نزدیک️بوده ️مجامع️بین️المللی️انرژی️بلکه️در ️در ️تنها ️نه ️کشور مواضع️دو
صنعت️نفت️ونزوئال️بعد️از️مواضع️استقالل️طلبانه️آقای️چاوز️به️دلیل️ترک️کردن️کشورهای️دیگر️با️خألهای️
️اینکه️در️ ️تاکید️بر ️کنند.وی️با ️م️یتوانند️پر ️حدودی️کشورهای️مستقل️دیگر ️تا ️این️خأل️را فنی️مواجه️شد️و
️مقابله️ ️ایران️در ️بیشتری️که ️سابقه ️به ️توجه ️با ️نم️یتوانند️کمکی️کنند️گفت: این️شرایط️کشورهای️وابسته
️صنایع️ ️در ️چه ️باالدستی️و ️صنایع ️در ️ونزوئال ️کم️کهای️زیادی️به ️ایران️هم ️این️سا️لها ️در ️دارد ️تحری️مها با

️ایرانی️خأل️شرکتهای️نفتی️ ️البته️در️این️سا️لها️حضور️شرک️تهای️روسی️چینی️و پایین️دستی️کرده️است.
️نفت️ ️تولید️نفت️ونزوئال️نفت️سنگین️است️تصریح️کرد: ️عمده ️بیان️اینکه ️است.خطیبی️با ️کرده ️پر غربی️را
ســنگین️باید️با️یک️میعاناتی️رقیق️شــود️و️بهترین️راه️رقیق️کردن️آن️با️میعانات️گازی️ایران️اســت.️ما️هم️
️داریم️و️همکاری️خوبی️از️این️جهت️در️این️سا️لها️شکل️گرفته️است.مدیر️امور️ میعانات️گازی️مازاد️داشته️و
️فرآورد️ههای️نفتی️ ️این️سا️لها ️نیازهای️ونزوئال️در ️از ️یکی️دیگر بین️الملل️اسبق️شرکت️ملی️نفت️ادامه️داد:
️به️مشکالت️ ️توجه ️با ️است. ️جانب️ایران️دریافت️کرده ️مواقع️حساسی️کم️کهایی️از ️است️که️آن️هم️در بوده
️شده️ ️مشکل️مواجه ️فرآورد️ههای️نفتی️با ️است️تولید ️آمده ️وجود ️به ️برخی️پاالیشگا️ههای️کشور ️در فنی️که
️است.وی️ ️شده ️صادر ️این️کشورها ️بنزین️ایران️به ️بازگردند ️تولید ️به️چرخه ️این️پاالیشگاه ️زمانیکه ️تا است️و
️دارد. ️نفتی️وجود ️چه️غیر ️صنایع️نفتی️و ️ونزوئال️چه️در ️زمین️ههای️همکاری️زیادی️میان️ایران️و تأکید️کرد:
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55بانک و بیمه
️خدمتی دیگر از بانک مسکن در راستای اجرای 

قانون »اصالح قانون صدور چک«؛

امکان مدیریت چک از طریق 
درگاه های خودپرداز بانک مسکن 

فراهم شد 

بانک️مســکن️در️ادامه️اجرای️دستورالعمل️بانک️
مرکزی️جمهوری️اسالمی️ایران️در️خصوص️قانون️
»اصــالح️قانون️صــدور️چک«️با️اعمال️تغییرات️
الزم️در️درگا️ههــای️خودپــرداز️خود،️امکان️ارایه️
خدمات️مدیریت️چ️کهای️صیادی️را️از️طریق️این️

️به️تمامی️مشتریان️فراهم️کرد. دستگا️هها
بر️این️اساس️امکان️درخواست️ثبت️چک️در️سامانه️
صیاد️توسط️صادرکننده،️تایید️یا️رد️چک️در️سامانه️
️سامانه️ ️انتقال️چک️در صیاد️توسط️گیرنده️چک،
صیاد️توسط️دارنده️چک،️استعالم️مشخصات️چک️
ثبت️شده️در️سامانه️صیاد️توسط️صادرکننده️چک️
و️استعالم️مشخصات️چک️در️سامانه️صیاد️توسط️
️طریق️درگا️ههای️خودپردازهای️ ️از ️چک، گیرنده

بانک️مسکن️میسر️شد.
مطابق️دســتورالعمل️بانــک️مرکزی️جمهوری️
اســالمی️ایران،️تمامی️خدمات️مرتبط️با️چک️بر️
روی️خودپردازهای️بانک️مسکن️صرفا️ًبه️دارندگان️
️با️این️توضیح️که️ثبت️ کارت️مسکن️ارایه️م️یشود.
️برای️چ️کهای️بانک️مسکن️و️خدمات️ چک️صرفاً
استعالم،️تایید️و️انتقال️چک️برای️تمامی️چ️کهای️
️شایان️ ️شــتابی️امکان️پذیر️اســت. مســکنی️و
ذکراست،️قانون️صدور️چک️با️هدف️اعتبار️بخشی️
️به️حداقل️رساندن️صدور️چک️بالمحل️ به️چک️و
️توسط️مجلس️شورای️اسالمی️به️ ️سال13۹7️ در
️تصویب️رسید️و️از️ابتدای️سال1400️️اجرایی️شده
️انتقال️ ️دریافت️و ️این️قانون️نحوه️صدور، ️است.️️در
️افرادی️ ️عهده ️تکالیفی️بر ️و چک️تغییراتی️داشته
که️مبادالت️خود️را️با️چک️انجام️م️یدهند،️گذاشته️

️است. شده

تقدیر اداره کل بهزیستی استان 
یزد از شعبه »یزد- صفاییه« بانک 

آینده

اداره️کل️بهزیســتی️اســتان️یزد️از️شعبه️»یزد-️
صفاییه«️بانک️آینده،️بهدلیل️پرداخت️تسهیالت️
خوداشتغالی️به️مددجویان️بهزیستی️این️استان،️

قدردانی️کرد.
️سرپرســت️اداره️کل️بهزیستی️ ️ابهت، ️دکتر️رضا
️از️ ️طــی️تقدیرنامه️️هــای️جداگانه اســتان️یزد،
“همکاری️و️مســاعدت”️ناصــر️فال️حزاده،️رئیس️
️ه️مچنین️ریحانه️ شعبه️»یزد-️خیابان️صفاییه«️و
️مهدی️صبا️غزاده️همــکاران️فعال️در️ عزیــزی️و
ایــن️شــعبه️“در️رابطه️با️پ️یگیــری️امور️مربوط️
به️تســهیالت️جامعه️هدف️ســازمان️بهزیستی،️

️تشکر️کرد.” قدردانی️و

اخبار

بانک قرض الحسنه مهر ایران حدود 
۳۵۰ میلیارد ریال در امور عام المنفعه 

 صرف  کرد
 

بانک️قر️ضالحسنه️مهر️ایران️حدود350️️میلیارد️ریال️
️آزادسازی️زندانیان️ برای️خرید️تجهیزات️پزشــکی️و
️بانک️به️ ️گزارش️هیأت️مدیره ️در ️اســت. صرف️کرده
مجمــع️عمومی،️اقدامات️بانک️در️حوزه️مســئولیت️
اجتماعی️تشــریح️شد.️بانک️قر️ضالحسنه️مهر️ایران️
️راستای️اجرای️ نخســتین️بانک️کشور️اســت️که️در
️با️مجــوز️مجمع️عمومی️مورخ️ بانکداری️اســالمی️و
️دریافت️ ️منابع️حاصل️از ️بخشی️از ️شهریور13۹۹️ 30
️مسئولیت️اجتماعی️ ️حوزه ️در ️را ️خود ️دیرکرد جریمه
️همین️اساس️ ️بر ️است. ️کرده ️هزینه ️عا️مالمنفعه ️امور و
بانک️در️ســال13۹۹️️مبلغ130️️میلیارد️ریال️ناشــی️
️توزیع️تجهیزات️ ️برای️تهیه️و از️دریافــت️وجه️التزام️را
پزشکی️مرتبط️با️کرونا️هزینه️کرد.️بانک️قر️ضالحسنه️
️مبلغ160️️میلیارد️ریال️ ️نیز، مهر️ایران️در️سال1400️
را️از️ایــن️محــل️به️تهیه️و️توزیع️تجهیزات️پزشــکی️
مرتبــط️با️کرونا️تخصیــص️داد.️این️بانک️در️مجموع️
️برای️تهیه25️هزار️قلم️تجهیزات️ 2۹0️میلیارد️ریال️را
️چارچوب️ ️در ️و ️اختصاص️داده ️کرونا ️با پزشکی️مقابله
طرح️شهید️سلیمانی️وزارت️بهداشت،️درمان️و️آموزش️
پزشــکی️در️مراکز️بهداشــتی️و️درمانی️سراسر️کشور️

️است. توزیع️کرده
گام های بلند بانک قرض الحسنه مهر ایران در 

حوزه مسئولیت اجتماعی
️مبلغ50️️ ️ایران ️مهر ️بانک️قر️ضالحسنه ️این، ️بر افزون
میلیارد️ریال️را️نیز️در️سال1400️️به️آزادی️بانوان️زندانی️
️تنها️ ️موارد ️ای️ن ️است. ️تخصیص️داده سرپرست️خانوار
بخشی️از️اقدامات️بانک️قر️ضالحسنه️مهر️ایران️در️سال️
2️ســال️گذشــته️به️شمار️م️یرود️که️آن️را️به️پیشگام️
شبکه️بانکی️کشور️در️حوزه️مسئولیت️اجتماعی️و️امور️

عا️مالمنفعه️تبدیل️کرده️است.
پیشتاز در معرفی ابزارهای بانکداری نوین

در️بخــش️دیگــری️از️گــزارش️هیــأت️مدیره️بانک️
️تأکید️شد️ ️ایران️به️مجمع️عمومی، قر️ضالحسنه️مهر
این️بانک️بسیاری️از️خدمات️غیرحضوری️بانکی️را️برای️
️افتتاح️حساب️ ️به️جامعه️ارائه️کرده️است. نخستین️بار
آنالین،️درخواســت️تســهیالت️آنالین،️کارت️هدیه️
️خدماتی️ ️جمله ️از ️هویت️آنالین️سجام ️احراز آنالین️و
است️که️نخستین️بار️از️سوی️بانک️قر️ضالحسنه️مهر️

ایران️ارائه️شد.
رونــد️توســعه️خدمات️غیرحضوری️از️ســوی️بانک️
قر️ضالحســنه️مهر️ایران️متوقف️نشده️و️گزارش️ارائه️
شــده️از️ســوی️هیأت️مدیره️بانک️به️مجمع️عمومی،️
️این️بانک️ نشــان️م️یدهد️ابزارهای️بانکداری️نوین️در
همچنان️رو️به️گسترش️است.️را️هاندازی️سامانه️ضمان️
️اعطای️ ️وا️مها، ️تضامین ️و ️دریافت️وثایق برای️تسهیل
نســخه️الکترونیک️قرارداد️به️مشــتریان️در️راستای️
گســترش️بانکداری️الکترونیکی️و️حذف️قراردادهای️
️بدون️ ️تدوین️دســتورالعمل️پرداخت️وام فیزیکــی،
️اقدامات️ ️ســامانه️ضمان️بخشــی️از ️متعاقباً ضامن️و
️انجام️شده️توسط️این️بانک️در️سال1400️️بوده️است.

️لزوم مراجعه مالکان اموال مکشوفه   
صندوق های اجاره ای بانک ملی 

گاهی  ایران به دادسرا یا پلیس آ
 

️مالکان️اموال️مسروقه️صندو️قهای️ بانک️ملی️ایران️از
اجار️های️خواست️به️منظور️تسریع️در️فرایند️شناسایی️
️آماده️کنند.️ ️را ️مدارک️مثبته️خود و️تحویل️این️اموال،
️تعیین️مالکیت️مشخص️هر️ ️و تفکیک️اموال️مسروقه
یک️از️آنها️ضرورتی️اجتناب️ناپذیر️است️و️اجرای️دقیق️
این️موضوع،️مســتلزم️اقدامات️اساسی️توسط️مرجع️
️بانک️ملی️ قضایی،️پلیس️آگاهی،️صنف️طال️و️جواهر️و
ایران️اســت.️بر️اســاس️اعالم️مقام️محترم️قضایی️و️در️
راســتای️تسهیل️و️تسریع️در️شناسایی️دقیق️مالکان️
اموال️مکشوفه،️ارائه️اسناد️عرفی️مالکیت️مانند️فاکتور️
️و️ ️نشــانی️محل️خرید ️اعالم ️عکس️احتمالی، خرید،
سایر️قراینی️که️به️نظر️بزه️دیدگان️می️تواند️در️تعیین️

️ضروری️است. ️باشد، موضوع️موثر
در️مــوارد️متعــارض️نیز️حل️و️فصل️قطعی️موضوع️بر️
️رسیدگی️دقیق️است️ ️مستلزم ️و ️قضایی ️مرجع عهده

️مشتریان️صورت️می️پذیرد. ️دعوت️از ️با که
بر️این️اســاس،️مالکان️اموال️مکشــوفه️می️توانند️در️
اســرع️وقت️نسبت️به️تهیه️مدارک️و️مستندات️اقدام️
و️به️محض️دعوت️توســط️دادسرای️ناحیه34️️تهران️
️اقدام️کنند. ️نسبت️به️تحویل️آنها ️پلیس️آگاهی، ️یا و

 ترویج قرض الحسنه اولویت ویژه ای دارد 

️»حســین️امیریان«️با️اشــاره️به️اهمیت️
️نقش️آن️در️تأمین️مالی️ قر️ضالحســنه️و
️ترویج️فرهنگ️قر️ضالحسنه️ ️گفت: خرد،

️است. ️برخوردار ️ویژ️های ️اولویت از
️پرورش️اســتان️ ️کل️آمــوزش️و مدیــر
چهارمحال️و️بختیاری️از️جدیت️و️پیگیری️
️مهر️ ️بانک️قر️ضالحسنه پرســنل️خدوم
️آحاد️ ️به ️رسانی ️خدمت ️راستای ️در ایران

️کرد. ️قدردانی ️استان مردم
️آموزش️و️ ️کل ️مدیر ️امیریان« »حســین
️بختیاری️ ️و ️اســتان️چهارمحال پرورش
️شــعب️ ️مدیر ️توکلی« ️»علی ️با ️دیدار در
️این️ ️ایران️در ️مهــر بانک️قر️ضالحســنه
️مؤثر️ ️خدمات ️از ️قدردانی ️ضمن اســتان
️همکار️یها️ ️توسعه ️برای ️استان، بانک️در

️امیریان️ ️آمادگی️کرد. ️این️بانک️اعالم بــا
همچنین️با️اشاره️به️اهمیت️قر️ضالحسنه️

و️نقــش️آن️در️تأمیــن️مالی️خرد،️گفت:️
️اولویت️ ️از ترویج️فرهنگ️قر️ضالحســنه

️است. ️برخوردار ویژ️های
️شعب️بانک️ ️مدیر ️توکلی ️جلســه ️این در

️اســتان️ ️در ️ایران ️مهــر قر️ضالحســنه
️تشــریح️ ️با ️نیز ️بختیاری ️و چهارمحــال
️خدمات️ ضریــب️نفوذ️بســیار️مطلوب️و
️بانک️ ️اهتمام ️اســتان، ️در ️گرفته صورت
️زمینــه️مســئولی️تهای️اجتماعی️را️ در

️کرد. تشریح
️وی️گفــت:️بیــش️از35️️درصد️جمعیت️
️بختیــاری️در️ اســتان️چهارمحــال️و
️افتتاح️حساب️ ️اســتان ️گانه شــعب1۹️
️دریافــت️ ️مشــتریان️ضمــن ️و کــرده
️تعداد️ ️کنون ️تا ️بانکداری ️نویــن خدمات
️به️ ️قر️ضالحســنه ️وام ️فقره ️هــزار 351
️بانک️ ️ریــال️از ️میلیارد مبلــغ56️هــزار
️ایــران️دریافــت️ ️قر️ضالحســنه️مهــر

کرد️هاند.

 افتتاح حساب ۴۵۶ هزار نفر از متقاضیان نهضت ملی در بانک مسکن 
️در️ ️متقاضیان ️از ️نفر ️هزار 456️ ️تاکنون ️گفت: ️بانک️مسکن ️مدیرعامل
️700️ ️و ️هزار 16️ ️محل ️این ️از ️که ️داشت️هاند ️حساب ️افتتاح بانک️مسکن

️است. ️واریز️شده ️بانک ️این ️نزد ️تومان میلیارد
️واریز️آورد️هها️ ️از ️تلویزیونی️سهم️مردم محمود️شایان️در️یک️برنامه️زنده
️مجموعاً️ ️تومان️و ️میلیارد ️هزار 7️ ️بانک️را ️سهم ️تومان️و ️میلیارد ️هزار ۹️ را
️در️قانون️بودجه️ ️افزود: 16️هــزار️و700️️میلیــارد️تومــان️عنوان️کرد️و
️تومان️تسهیالت️بانکی️برای️نهضت️ملی️ ️میلیارد ️هزار سال️جاری360️
️مؤسسه️ ️بانک️و 27️ ️سهم ️بانک️مرکزی ️که ️شده ️گرفته ️نظر ️در مسکن

️است. ️کرده ️ابالغ ️و ️تعیین ️را اعتباری
️واحد️ ️هزار 227️ ️به ️است ️قرار ️بانک ️این ️گفت: ️بانک️مسکن مدیرعامل
️معرفی️ ️رسمی ️اسناد ️دفتر ️به ️قرارداد ️امضای ️برای ️که ️بدهد تسهیالت

️بسته️به️ ️شــایان️آورد️ههای️متقاضیان️نهضت️ملی️مسکن️را شــد️هاند.
️تصریح️کرد:️ 40️️میلیون️تومــان️عنوان️و 10️️تا ️از ️آ️نها نــوع️قــرارداد
️نیز️که️پیشــرفت️خوبی️داشــت️هاند️تا160️️میلیون️ برای️برخی️واحدها
️با️ ️متفاوت ️را ️مســکن ️ملی ️نهضت ️وی ️داشــت️هایم. ️نیز ️واریزی تومان
️این️طرح️ ️در ️داشــت: ️اظهار ️دانســت️و ️متقاضی️محور ️و مســکن️مهر
️اســت️ســاکن️شود؛️ ️کدام️واحد️قرار ️و ️کدام️پروژه متقاضی️م️یداند️در
️شایان️ ️داشت. ️واریزی️خواهد ️پیشرفت️پروژه، ️اساس️میزان ️بر بنابراین
️قانون️بودجه️ ️در در️خصوص️نرخ️ســود️تســهیالت️مسکن️تأکید️کرد:
️اقشار️ ️به ️اما ️است، ️درصد 18️ ️مسکن ️ملی ️نهضت ️سود ️نرخ ️جاری سال
️سود️ ️با ️سود ️نرخ ️این ️التفاوت ️مابه ️مسکن ️ملی ️محل️صندوق خاص️از

️پرداخت️خواهد️شد. یاران️های

خبر ویژه

️ثبت️نام️ ️لزوم ️بــر ️اطالعی️های ️طی بانک️ســرمایه
️تاکید️ ️سامانه️سجام ️در ســهامداران️بانک️سرمایه

کرد.
روابط️عمومی️بانک️سرمایه️اعالم️کرد:️بدین️وسیله️
️ســهامداران️ ️ثبت️نام ️خصوص️لزوم ️در اطالعیــه
️حقوقی(️ ️و ️)اشخاص️حقیقی ️بانک️سرمایه محترم
️می️رسد: ️به️استحضار ️به️شرح️زیر ️سامانه️سجام در

️بانک️سرمایه ️محترم ️توجه️سهامداران قابل
️اوراق️ ️گذاری️مرکزی ️شرکت️سپرده ️نامه عطف️به
️تســویه️وجوه️با️موضــوع️لزوم️پرداخت️ بهــادار️و
️مطالبات️سنواتی️ســهامداران️از️ ســود️ســهام️و
️اطالعات️مشتریان️)سجام(️ ️جامع طریق️ســامانه
و️همچنین️بر️اســاس️قانون️بودجه️ســال1401️️
️نامه️مدیریت️نظارت️بر️ناشــران️سازمان️ کشــور️و
️سهام️ ️سود ️پس️توزیع ️این ️از ️بهادار ️اوراق بورس️و
و️مطالبات️ســنواتی️ســهامداران️از️طریق️سامانه️
️خواهد️ ️)سجام(️انجام ️اطالعات️مشــتریان جامع
️سامانه️ ️بانک️در ️الزامیست️ســهامداران ️لذا شــد.

️نمایند. ️نام ️ثبت ️الذکر فوق
گام️هــای️مــورد️نیاز️برای️تکمیل️فرآیند️ثبت️نام️

️ذیل: ️آدرس ️به در️سامانه️سجام

http://️www.sejam.ir
️نام️سامانه️سجام ️بخش️ثبت ️به مراجعه

️مشتری ️توسط ️همراه ️تلفن ️کردن️شماره وارد
️مشتری️توسط️ ️طریق️پیامک️به ️از ️تائید ️کد ارسال

سامانه️سجام
️مشتری ️توسط ️رقمی 4️ ️تائید ️کد ️کردن وارد

تعیین️نوع️مشتری️توسط️مشتری)️ایرانی️حقیقی،️
️خارجی️حقوقی( ️خارجی️حقیقی، ایرانی️حقوقی،
نمایش️هزینه️ثبت️نام️در️ســامانه️توســط️سامانه️

سجام
️بانکی️توســط️ ️طریق️درگاه ️از پرداخــت️هزینــه

مشتری
️توسط️مشتری️ ️های️ثبت️نام تکمیل️اطالعات️فرم

️باشد: ️می ️ذیل ️مراحل که️شامل
️ارســال️ ️ولی: ️اصیل) ️یا ️نماینــده ️تعییــن -8-1
️ارســال️قیم️نامه️ ️قیم: شناســنامه️هــر️دو️فــرد،
️وصی:️ ️ارســال️وکالتنامه️رسمی، ️وکیل: رســمی،

️نامه( ️وصیت ارسال
️تاریخ️ ️خانوادگی، ️نام ️نام، (️ ️اطالعات️هویتی -8-2

️و️…( تولد
)…️ ️تلفن️همراه️و ️آدرس، 3-8-️اطالعات️ارتباطی️)

️بورسی ️کدهای -8-4
️اطالعات️شغلی -8-5
️مالی ️اطالعات -8-6

️بانکی ️های 7-8-️حساب
اســتعالم️اطالعات️وارد️شــده️به️منظور️راســتی️

️توسط️سامانه️سجام. آزمایی
️مشتری️ ️پیامک️به ️طریق ️از ️استعالم ️نتیجه ارسال
️کد️ ️ارسال ️موفق: ️)استعالم ️سجام توسط️ســامانه
️ارسال️مشکل️موجود( ️موفق: ️نا ️استعالم رهگیری،
️دولت”️ ️پیشخوان ️انتخاب️دفتر ️بخش️” ️به مراجعه
️مراجعه️ ️روز ️و ️شعبه ️انتخاب️دفتر، ️و ️دارا ️سامانه در

️رهگیری. ️کد ️کردن ️وارد با
️ارائه️ ️پیشــخوان️دولت️و ️دفتر مراجعه️حضوری️به

️مشتری. ️توسط ️ملی کارت
️و️ ️امضاء ️تصویر ️و ️چهره ️تصویر ،️ ️انگشــت ️اثر ثبت

️مشتری. ️اطالعات ️نهایی ذخیره
️رهگیری: ️کد ️بازیابی ️فرآیند مراحل

️دارا ️در️سامانه ️بخش️سجام ️به مراجعه
️رهگیری( ️کد ️بازیابی ️گزینه ️انتخاب ️کد) بازیابی
️ملی( ️کد ️و ️موبایل ️)ورود️شماره ️اطالعات ورورد
️در️سامانه( ️رهگیری ️کد ️)استخراج ️کد استخراج

ارســال️کد️)ارســال️کد️رهگیری️از️طریق️پیامک️
️مشتری( به

️مشتری: ️ویرایش️اطالعات فرآیند
️دارا ️در️سامانه ️بخش️سجام ️به مراجعه

️ویرایش️اطالعات( ️گزینه بخش️ویرایش️)انتخاب
️کد️ملی( ️و ️تلفن️همراه ورود️اطالعات️)ورود️شماره

️اطالعات( ️ذخیره ️)ویرایش️و ️تائید ️و ویرایش
در️خاتمــه️اعــالم️مــی️دارد️جهــت️مطالعــه️و️
️کلیپ️آموزشــی️در️ ️و ️راهنمــا ️بــرداری️از بهــره
️آدرس ️به ️توانیــد ️می ️متــداول ️بخش️ســواالت
️https://www.sejam.ir/fa/Guide ️

️نمائید. مراجعه

 الزام سهام داران بانک سرمایه به ثبت نام در سامانه سجام

اخبار

گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی    “ آ
و ساختمانهای فاقد سند رسمی”

️رای️شــماره140060318021001211️️مورخ1400/11/27️️هیات️اول️موضوع️قانون️تعیین️ برابر
️ثبت️ملک️ ️حوزه ️ثبتی ️واحد ️در ️رسمی️مستقر ️سند ️فاقد ️ساختمانهای ️و ️اراضی تکلیف️وضعیت️ثبتی
الله️دشتی️فرزند️ ️شیدا ️بالمعارض️متقاضی️خانم️فاطمه️حسینعلی️زاده کوچصفهان️تصرفات️مالکانه️و
غالمرضا️به️شــماره️شناســنامه6647️️صادره️از️تهران️در️ششــدانگ️یک️قطعه️زمین️مشتمل️بربنای️
️قریهالله️ ️اصلی️واقع️در 15️ ️از ️مجزی️شــده ️و ️مفروز ️مترمربع️پالک504️ احداثی️به️مســاحت5000️
️منظور️ ️به ️.لذا ️است. ️گردیده ️محرز ️زاده ️بابائی️حسینعلی ️آقای ️مالک️رسمی ️از ️خریداری دشت️پردسر
️صورتی️که️اشخاص️نسبت️به️صدور️ ️در ️آگهی️می️شود ️روز ️فاصله15️ ️نوبت️به ️دو ️مراتب️در اطالع️عموم
ســند️مالکیت️متقاضی️اعتراضی️داشــته️باشــند️می️توانند️از️تاریخ️انتشار️اولین️اگهی️به️مدت️دوماه️
️تاریخ️تســلیم️اعتراض️ ️از ️پس️از️اخذ️رســید️ظرف️مدت️یک️ماه ️به️این️اداره️تســلیم️و اعتراض️خود️را
️عدم️ ️و ️انقضای️مدت️مذکور ️صورت ️بدیهی️است️در ️نمایند ️تقدیم ️قضائی ️مرجع ️به ️را دادخواست️خود
وصول️اعتراض️طبق️مقررات️ســند️مالکیت️صادر️خواهد️شــد.تاریخ️انتشار️نوبت️اول️:1401/03/0۹️

️شنبه ️سه 1401️ ️ونوبت️دوم:03/24/ دوشنبه
نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك کوچصفهان

️

️مفقودی
️شناســنامه️مالکیت️یکدســتگاه️موتورســیکلت️آوا125️️به️رنگ️ابی️مدل13۹0️️به️ ســندکمپانی️و
️موتورNBD1P154FM000123️️به️شماره️شاسی️ ️انتظامی7728۹️-582️به️شماره شــماره
NBD125H9000500️متعلق️به️میثم️اکبری️صفت️بوســاری️مفقود️وازدرجه️اعتبار️ســاقط️

می️باشد.

️️مفقودی
ســندکمپانی️و️شناســنامه️مالکیت️سواری️هاچ️بک️پژو206️️به️رنگ️خاکستری️متالیک️مدل13۹5️️
️انتظامی48۹️️ج66️-ایران76️به️شــماره️موتور163B0241246️️️به️شــماره️شاسی به️شــماره
NAAP13FE2GJ856347️متعلــق️بــه️آقای️فیروزه️صادقی️امیرکبیر️مفقود️وازدرجه️اعتبار️

️باشد. ساقط️می

مفقودی
ســندکمپانی️و️شناســنامه️مالکیت️ســواری️پراید️جی️تی️ایکس️آی️به️رنگ️ســفید️شــیری️روغنی️
مدل1383️️به️شــماره️انتظامی282️️ق77️-ایران56️به️شــماره️موتور00685772️️به️شــماره️شاسی️
️ساقط️می️باشد. ️اعتبار ️وازدرجه ️مریم️سجودی️غمناک️مفقود S1412283220859️متعلق️به

مفقودی
ســندکمپانی️و️شناســنامه️مالکیــت️ســواری️پــژو206️️بــه️رنگ️ســفید️روغنی️مــدل138۹️️به️
شــماره️انتظامــی۹63️️س35️-ایــران76️به️شــماره️موتور1338۹035۹61️️به️شــماره️شاســی️
️️ ️باشد. ️ساقط️می ️اعتبار ️وازدرجه ️مفقود ️دادمهر ️مهران ️به NAAP41FD7BJ303920️متعلق

گهی مزایده مال غیرمنقول)ذمه ای( موضوع پرونده اجرائی کالسه ۱۴۰۰۰۱۵۳۱ آ
بموجب️پرونده️اجرائی️کالســه140001531️️وراث️مرحوم️آقای️ابراهیم️حســین️پور️خلخالی️دافســاری️فرزند️محمدهادی️به️شــماره️ملی2678۹33113️️)زوج(️)که️عبارت️اند️از️شــهرام️حســین️پور️خلخالی️
️جملگی️حسین️ 2580508686️ ️بهزاد ️و ️کدملی25۹6152551️ ️با ️دافساری ️خلخالی ️پور ️حسین ️ماریا ️و ️ملی25۹4433071️ ️کد ️با ️دافساری ️پورخلخالی ️اسماعیل️حسین ️و ️ملی25۹0861524️ ️کد ️با دافساری
️201️ ️تعداد ️رشت 6️ ️ازدواج ️دفتر 84/4/11-1537️ ️شماره ️ازدواج ️سند ️استناد ️به ️زوجه( 25۹2625135️ ️کدملی ️اصغر ️علی ️فرزند ️پاسکیابی ️اصالنی الله ️خانم ️و ️ابراهیم ️فرزندان ️جملگی ️و ️دافساری ️خلخالی پور
️تمامت️ششدانگ️ ️مقررات ️برابر ️که ️باشد ️می ️مدیون ️دولت ️به ️آن ️عشر ️نیم ️درصد ️پنج ️و 25۹2625135️ ️ملی ️شماره ️به ️اصغر ️علی ️فرزند ️پاسکیابی ️اصالنی الله ️خانم ️به ️اصل ️بابت ️بهارآزادی ️تمام ️طالی ️سکه عدد
️17۹37۹️ ️مالکیت ️مستند ️شماره ️با ️شش️دسیمترمربع ️و ️متر ️هشت ️و ️چهل )48.06(️ ️مساحت ️به 55️ ️ناحیه ️بخش04️ ️اصلی 46️ ️از ️فرعی 852️ ️شماره ️به ️مغازه ️یکباب ️ششدانگ ️مالکیت 1️-سند :️ ️ثبتی ️پالک دو
تاریخ13۹0/03/21️️موضوع️ســند️مالکیت️اصلی️به️شــماره️چاپی۹43441️️ســری️الف/16️ســال88️️که️در️صفحه1۹6️️دفتر️امالک️جلد1262️️ذیل️شــماره162268️️ثبت️گردیده️اســت️حوزه️ثبت️ملک️ناحیه️
دو️رشــت️بنام️خانم️/آقای️ابراهیم️حســین️پور️خلخالی️دافســاری️صادر️و️تســلیم️گردیده️اســت.2️-ســند️مالکیت️ششــدانگ️یک️باب️خانه️به️پالک️ثبتی354️فرعی️از45️️اصلی️مفروز️و️مجزا️شده️از34B️فرعی️از️
️864۹51️ ️و️شماره️چاپی 342️ ️دفتر 353️ ️و 34۹️ 38006️️صفحه ️و 38005️ ️ثبت ️به️شماره ️مترمربع 148.3️ ️مساحت ️به ️گیالن ️استان ️رشت ️دو ️ناحیه ️ملک ️ثبت 55️️حوزه ️ناحیه ️بخش04️ ️در ️واقع ️مذکور اصلی
1️-حدود️ ️فروش️میرسد. ️به ️مزایده ️طریق ️از ️وراث ️سوی ️از ️بدهی ️پرداخت ️عدم ️بعلت ️که ️گردید ️توقیف 140001531️ ️کالسه ️اجرائی ️پرونده ️مدیون ️دافساری ️خلخالی ️پور ️حسین ️ابراهیم ️آقای ️ملکی 864۹50️ و
️گیالن️ ️رشــت️اســتان ️دو ️ثبت️ملک️ناحیه ️حوزه 55️ ️ناحیه ️بخش04️ ️در ️واقع ️مذکور ️اصلی ️از ️فرعی 17️ ️از ️شــده ️مجزا ️و ️مفروز ️اصلی 46️ ️از ️فرعی 852️ ️پالک️ثبتی ️ملک️به ️نوع ️مغازه ️یک️قطعه ️پالک️ثبتی اربعه
به️مســاحت48.06️️مترمربع:️به️حدود:️شــماال:️بوضعیت️شــمال️غربی️درب️و️دیواریســت️بطول4.17️️متر️به️حریم️جاده️اصلی️نوین️به️رشــت️شــرقا:️بوضعیت️شــمال️شرقی️دیواریست️بطول11.۹3️️متر️به️گاراژ️️
️توصیف️ ️پالک️مرقوم ️از ️برزگر ️مجید ️مغازه ️به ️متر 11.55️ ️است️بطول ️دیوار ️به ️دیوار ️غربی ️بوضعیت️جنوب ️غربا: ️مرقوم ️به ️متر 4.02️ ️دیواریست️بطول ️شرقی ️بوضعیت️جنوب ️جنوبا: ️پالک77️ ️از ️نژاد ️حسنی حسن
️حریم️ ️به ️متصل ️مغازه ️شمالی ️باشد️ضلع ️می ️پوشش️حلبی ️و ️فلزی ️خرپاهای ️از ️سربندی ️اجری ️دیوارها ️فلزی ️اسکلت ️با ️عطائی ️اختصاصی ️بنزین ️پمپ ️فومن️–جنب ️به ️رشت ️جاده ️در ️واقع ️مذکور ️مغازه اجمالی:
️می️ ️نراد ️چوب ️از ️شده ️کوبی ️پل ️آن ️وکف ️فلزی ️اسکلت ️با ️بالکن ️و ️سنگ ️خاکه ️پودر ️و ️سفید ️سیمان ️با ️شده ️کاری ️نازک ️آن ️دیوارهای ️شده ️ریزی ️بتن ️مغازه ️کف ️باشد ️می ️دار ️ریموت ️فلزی ️کرکره ️درب ️دارای جاده
️گزارش️شماره️ ️برابر ️ملک️مذکور ️باشد ️می ️موجود ️تراشکاری ️ابزارهای ️از ️دیگر ️اقالم ️و ️فلزی ️ودکه ️مکانیکی ️بیل ️پاکتهای ️ان ️از ️خارج ️ودر ️تراشکاری ️مختلف ️های ️دستگاه ️مغازه ️گزارش️کارشناس️داخل ️برابر باشد
️10/334/720/000(️ ️ریال ️بیست️هزار ️و ️هفتصد ️و ️میلیون ️چهار ️و ️سی ️و ️سیصد ️و ️میلیارد ️ده ️مبلغ ️به ️مغازه ️سرقفل ️دادگستری️رشت️ارزش️کل ️کارشناس️رسمی 140105018067001713-1401/2/4️ وارده
️ارزیابی️ ️ریال ️هزار ️وچهارصد ️میلیون ️هجده ️و ️نهصد ️و ️میلیارد ️دوازده ️جمعا ️ریال( 2/583/680/000(️ ️ریال ️میلیون ️هشتاد ️و ️ششصد ️و ️میلیون ️سه ️و ️هشتاد ️و ️پانصد ️و ️میلیارد ️دو ️مغازه ️مالکیت ️ارزش️کل ️و ریال(
️برابر️گزارش️بصورت️مغازه️تراشــکاری️ ️بســته️بوده️و ️از️مغازه️هیچ️اســتفاده️ای️نمی️شــود️و و️قطعیت️یافته️اســت️مغازه️مذکور️برابر️گزارش️شــماره️وارده140105018067003700️️–1401/3/22️️مامور️اجرا
️اصلی️ 34B️️فرعی️از ️از ️شــده ️مجزا ️و 45️️اصلی️مفروز ️اربعه️پالک️ثبتی:یک️باب️خانه️به️پالک️ثبتی354️️فرعی️از 2️-حدود ️اســت. ️بوده ️ابی️تراشــکاری️مشــهور ️به ️و ️ابراهیم️حســین️پور( ️تصرف️مالک️)مرحوم در
️ازپالک34️️باقیمانده️ ️دیواریســت️بطول10️️متر️به️کوچه️احداثی️مفروز ️درب️و ️ثبت️ملک️ناحیه️دو️رشــت️اســتان️گیالن️به️مســاحت148.3️️مترمربع️شــماال: ️واقع️در️بخش04️️ناحیه55️️حوزه ️در️طبقه️و مذکور
️جنوبا️ ️اصلی 45️ ️از ️باقیمانده 34️ ️پالک ️از ️مفروز ️زاده ️اسمعیل ️محمدعلی ️آقای ️متصرفی ️محوطه ️و ️خانه ️به ️متر 12/40️ ️بطول ️دیواریست ️دوم ️متر 2/30️ ️طول ️به ️دیوار ️به ️دیوار ️اول ️قسمت ️دو ️در ️شرقا: ️اصلی 45️ از
️به️دیوار️بطول۹/60️️متر️ســوم️دیواریســت️ ️در️ســه️قســمت️اول️دیواریســت️بطول3/۹0️️متر️دوم️دیوار ️از45️️اصلی️غربا: ️از️پالک34️️باقیمانده ️دیواریســت️بطول10️️متر️به️کوچه️بن️بســت️احداثی️مفروز درب️و
️انتهای️ ️میرزایی ️افتخاری️–کوچه ️شــهید ️بلوار ️در ️ملک️واقع ️توصیف️اجمالی: ️ندارد. ️ارتفاقی ️اصلی️حقوق 45️ ️از ️باقیمانده ️پالک34️ ️از ️اسالمدوســت️مفروز ️پروین ️بانو ️متصرفی ️محوطه ️و ️خانه ️به ️متر 1/50️ بطول
بن️بســت️ســوم️که️ملک️بصورت️یکباب️خانه️مســکونی️دو️اشــکوبه️با️اســکلت️بنایی️قدیمی️دیوارها️آجری️و️ســربندی️از️چوب️و️حلب️می️باشــد️که️طبقه️همکف️آن️یکباب️مســکونی️با️فضاهای️داخلی️شامل️دو️
️فضای️تراس️ ️بانضمام ️گردیده ️آن️تعبیه ️قســمتی️از ️در ️تجهیزات️آشــپزخانه ️دارای️یک️ســالن️که ️اول️متصل️می️گردد ️طبقه ️بنای️مفید️ســاختمان️به ️از ️فلزی️خارج ️پله ️طریق️راه ️از ️فوقانی️که ️طبقه اطاق️خواب️و
️ضلع️جنوبی️منضم️به️درب️ ️و ️درب️آدم️رو ️از️اضالع️شــمالی️با ️دیوارهای️بلوکی️از ️با ️گاز️شــهری️اســت️محوطه️محصور ️برق️و ️دارای️انشــعابات️آب️و ضلع️جنوبی️می️باشــد️قدمت️ســاختمان️بیش️از️چهل️ســال️و
️وارده️ ️قطعیت️یافته️اســت️برابر️گزارش️شــماره ️وارده1401050018067001713️-1401/2/4️بمبلغ6/000/000/000️️ریال️ارزیابی️و ️برابر️گزارش️شــماره پارکینگی️به️شــارع️متصل️می️گردند️ملک️مذکور
️گرفته️ ️های️صورت ️ارزیابی ️پایه ️مبالغ ️از ️ثبتی ️پالک ️دو ️مزایده ️باشد. ️می ️مالک( ️ازورثه ️)احد ️خلخالی ️پور ️حسین ️بهزاد ️آقای ️تصرف ️در ️الذکر ️فوق ️پالک ️ماموراجرا 1401/3/22️–️140105018067003700
️و️ ️عشر ️ونیم ️می️شود ️فروخته ️نقدا ️پیشنهادی ️قیمت ️باالترین ️وبه ️دکترحشمت(️شروع ️میدان ️خمینی ️امام ️)خ ️رشت ️رسمی ️اسناد ️اجرای ️دراداره 1401/4/7️ ️مورخه ️روز️سه️شنبه ️ظهر 12️ ️الی ۹️️صبح از️ساعت
️مکان️مقرر️برگزار️خواهد️شــد️شــرکت️در️جلســه️مزایده️منوط️به️پرداخت️ ️تعیین️وقت️مجدد️در️همان️ســاعت️و ️با ️وصول️خواهد️شــد️ضمنا️چنانچه️روز️مزایده️تعطیل️رســمی️اعالم️گردد️مزایده حق️مزایده️نقدا
️به️ ️مزایده ️ازتاریخ ️روز 5️ ️ظرف ️را ️فروش ️مبلغ ️التفاوت ️مابه ️است ️مکلف ️مزایده ️برنده ️و ️باشد ️می ️مزایده ️در️جلسه ️آن ️قانونی ️نماینده ️یا ️و️حضور️خریداران ️ثبت ️به️حساب️سپرده ️کارشناسی ️پایه ️مبلغ ️از ️درصد ده
️اینصورت️ ️در ️به️حســاب️خزانه️دولت️واریز️خواهد️شــد️و ️و ️قابل️اســترداد️نبوده ️به️حســاب️ســپرده️ثبت️واریز️نکند️مبلغ️مذکور ️مانده️فروش️را ️در️صورتی️که️ظرف️مهلت️مقرر حســاب️صندوق️ثبت️تودیع️نماید️و

️انتشار:1401/3/25 ️تاریخ ️گردد.️ ️می ️تجدید ️مزایده ️و ️اعتبار️ساقط ️درجه ️از ️فروش  رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت-شهرام دریاعملیات
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گلستان انجام شد گاز منطقه یک مرکز استان  در قالب یک مانور توسط  اداره 

 اجرای عملیات تعمیر شبکه آسیب دیده کوی طبیعت گرگان  

️اســتان️هــا:️️عملیات️ ️گروه /️ گلســتان
تعمیر️شــبکه️آسیب️دیده️کوی️طبیعت️
گــرگان️و️اصالح️شــبکه️مذکور️درقالب️
مانــور️برخــورد️بیل️مکانیکی️با️شــبکه️
️️اداره️گاز️منطقــه️یک️مرکز️ گاز️توســط
️برخورد️ استان️گلســتان️انجام️شد.دراثر
️انتهای️ بیل️مکانیکی️شــهردای️گرگان️با
️پس️ ️طبیعت، ️کوی ️در ️واقع ️گاز ️لوله خط
️،️ ️حجم️آسیب️وارده ️ارزیابی️شــرایط️و از
️واصالح️ ️عملیات️تعمیر ️تا ️شــد پیشنهاد
️روی️همین️ ️نصب️ولــو ️و ️مذکور شــبکه
️گازمنطقه️یک️ خط️توسط️تعمیرات️اداره
️وصل️ ️منظور ️به ️راستا ️شود.درهمین اجرا
️حدود4000️مشترک️ سریعترجریان️گاز

مقررگردیدعملیــات️فــوق️تحت️عنوان️
️بدلیل️حجم️ ️که ️پذیرد ️انجام ️واقعی مانور
️نقلیه️وصدورمجوزترافیکی️ تردد️وسایل
آن️بعلت️همزمانی️با️حفاری️شرکت️منابع️
آب️درمسیرگلشهر️وهمچنین️حفاری10️️
اینج️گازمســیر️ناهارخوران)مسیرهای️
متوالی(خوشــبختانه️طــی️هماهنگی️
های️بعمل️آمده️با️رعایت️مســایل️ایمنی️
وهمزمانــی️انجــام️دو️کارگــرم️بر️روی️
️انجام️ ️عملیــات️مربوطه یک️خــط️گاز،
️نیروهای️ ️نهایت️باحضور پذیرفتــه️که️در
امــداد️ادارات️مناطــق1️و2️گاز️گرگان️و️
️،️ همچنین️شهرهای️جلین️وسرخنکالته
️قطع️ ️برنامه ️بندی️شده ️زمان ️ازموعد قبل

️پذیرفت️. ️صورت ️گاز ️وصل و

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

مددجویان بهزیستي براي 
گاز  بهره مندي از آب، برق و 

رایگان یك هفته فرصت ثبت نام 
دارند

️️  مشهد / سمیرا رحمتی
️کل️بهزیســتي️خراســان️رضوي️گفت:️ ️مدیر  
️پایان️ مددجویان️بهزیســتي️خراسان️رضوي️تا
خردادماه️فرصت️دارند️در️ســامانه️الکترونیکي️
️پرداخت️هزینه️انرژي️مصرفي️خانوار️ معافیت️از
️از️ ️استفاده ️فیروزي ️مسعود ️گفته ️کنند.به اقدام
️گاز️رایگان️در️صورتي️میســر️اســت️ ️برق️و آب،
️از️ ️الگوي️مصرفي️تعیین️شــده ️مددجویان، که
️رعایت️کنند. ️وزارت️نفت️را ️و ️نیرو ️وزارت سوي
️مددجویان،️ ️براي️ثبــت️نام ️اینکه ️بیان وي️بــا
️Sam.behzisti.net️سامان️هاي️به️نشــاني
️نیازي️ ️متقاضي ️مددجویان ️گفت: طراحي️شده
️و️ ️ندارند ️را ️دولت ️پیشــخوان ️دفاتر ️به ️رفتن به
م️يتوانند️مستقیما️در️این️سامانه️ثبت️نام️کنند.
وي️یادآور️شــد:️ســامانه️پیشخوان️مجازي،️به️
️سواد️ ️که ️مددجویاني ️که ️طراحي️شده گون️هاي
️نوشتن️داشته️باشند️م️يتوانند️شخصا️ خواندن️و
در️ایــن️ســامانه️ثبــت️نام️کننــد️و️در️صورت️
داشــتن️مشــکل️در️ثبت️نام️یا️نداشتن️عضوي️
️م️يتوانند️ ️باشــد ️این️کار ️به ️قادر ️که ️خانواده در
بــه️کاف️ين️تها️مراجعه️نمایند.بر️اســاس️ابالغ️
بودجه1401️️وزار️تخان️ههاي️نفت️و️نیرو️مکلف️
️گون️هاي️اصالح️کنند️که️ ️به ️را ️تعرف️هها شــد️هاند
مددجویان️بهزیســتي️در️صورت️رعایت️الگوي️
️بتواننــد️از️انرژي️به️صــورت️رایگان️ مصــرف،

بهر️همند️شوند.
فیــروزي️تصریــح️کــرد:️ثبت️نام️در️ســامانه️
️فقط️خاص️ ️رایگان، ️انرژي ️از ️بهر️همندي بــراي
️هم️هي️مددجویاني️ مســتمر️يبگیران️نیست️و
که️در️سامانه️ارمغان️بهزیستي️پرونده️ثبت️شده️
️شــوند. ️برخوردار ️یارانه ️این ️از ️م️يتوانند دارند
مدیر️کل️بهزیســتي️خراســان️رضوي️با️تأکید️
️در️ ️این️ســامانه، ️اینکه️اطالعات️ورودي️در بــر
️شهرستان️ ️بهزیستي ️توسط ️باید ️شهرستان هر
️استان️ تأیید️و️سپس️به️استان️ارسال️شود️گفت:
️تطبیق️ثب️تنا️مکنندگان️ ️بررسي️نهایي️و پس️از
️به️ ️را ️نتیجه ️مددجویان، ️پروند️ههاي️موجود بــا
ســازمان️بهزیستي️کشــور️ارسال️م️يکند.وي️
ticketing.️ ️ســامانه ️همچنین ️کرد: تأکیــد
️بهزیستي️ ️سازمان ️سوي behzisti.gov.ir️از
براي️پاسخگویي️به️سؤاالت،️ابهامات️و️مشکالت️
متقاضیــان️از️طریــق️ارســال️تیکت،️طراحي️
️آماد️هي️دریافــت️تیک️تهاي️کاربران ️و ️شــده

️م️يباشد.
شــایان️ذکر️اســت️راهنماي️استفاده️از️سامانه️
️انرژي️رایگان️ ️هزینه ️براي️بهر️همندي️از ثبت️نام
در️پورتال️بهزیســتي️خراسان️رضوي️به️نشاني️
️منــوي️قوانین،️ http://behzisti-kh.ir️در
️دسترســي️ ️قابل ️عمومي ️العم️لهاي دســتور

م️يباشد.
️

گرگان: مدیر توزیع نیروی برق غرب 

گرگان به علت  قطع برق در غرب 
حوادث و نواقص است

️گــروه️اســتان️هــا:️مدیــر️توزیع️ ️گلســتان️/
نیــروی️برق️غرب️شهرســتان️گــرگان️گفت:️
️گرگان️قطعی️ ️ســطح️شــهر ️در ️عنوان ️هیچ به
️تنها️ ️قطع️یها ️و ️نداشــته بــرق️خودخواســته
️حوادث️موجــود️رخ️خواهد ️نواقــص️و ️اثــر ️در

️داد.
️جابجایی️تیرهای️ ️کرد: یوســف️شاطری️اظهار
چــراغ️برق️ســطح️شــهر️گــرگان️که️موجب️
ایجاد️معضالتی️در️ســطح️شــهر️شده️نیازمند️
️مشــارکت️دستگا️ههای️بین️شهری️ همکاری️و
️شــورای️اســالمی️شهر️ همانند️شــهرداری️و
️گرگان️ ️برق ️نیــروی ️توزیع ️شــرکت ️با گرگان
️عــدم️قطعی️برق️خودخواســته️ اســت.وی️از
️افزود:️ ️و ️گفت ️گرگان️ســخن ️غرب ️مناطق در
️گرگان️قطعی️ ️ســطح️شــهر ️در ️عنوان ️هیچ به
️در️ ️تنها ️قطع️یها برق️خودخواســته️نداشــته️و
️داد. ️رخ️خواهد ️حوادث️موجــود ️نواقص️و اثــر
️نیروی️برق️غرب️شهرستان️گرگان️ ️توزیع مدیر
️برق️رســانی️به️ ️این️ایام ️در ️اولویت️ما ️داد: ادامه
بیمارستا️نها️و️دستگا️ههای️خدمات️رسان️بوده️
️جبران️ ️طریق️صنایع ️از ️انرژی️تنها ️این ️کمبود ️و

خواهد️شد.️

 دادستان سمنان در جلسه دیدار با مدیران 
ارشد صنعت برق استان: 

با اشاعه صحیح مصرف برق، 
فرهنگ صرفه جویی را نهادینه 

کنیم
️عامل️شرکت️ ️مدیران ️ها: ️استان ️گروه /️ ️سمنان
هــای️بــرق️منطقه️ای️ســمنان️و️توزیع️نیروی️
️مدیران️روابط️عمومی️و️ برق️اســتان️به️همــراه
️دادســتان️استان️سمنان️دیدار️ ️با دفتر️حقوقی️،
️رئیس️ ️مهندس️مجید️وفایی️، و️گفتگــو️نمودند.
️منطقه️ ️برق ️شــرکت ️مدیرعامل ️و ️مدیره هیأت
️دستگاه️ ️ویژه ️توجه ️از ️تشکر ️اظهار ️با ای️سمنان
️:️ ️دادســتانی️به️صنعت️برق️اســتان️افزود ️و قضا
طی️ســال️های️اخیر️ســرمایه️گذاری️مناسبی️
️سطح️ دربخش️زیرســاخت️های️صنعت️برق️در
️با️همراهی️مسئولین️ استان️صورت️گرفته️است️و
️استان️ ️تالش️کارکنان️این️صنعت️در اســتانی️و
️تجهیزات️ ️ظرفیت️تاسیســات️و ️حال️حاضر ️در ،
️وی️با️ .️ ️مصرفی️آن️می️باشــد ️مقدار برق️بیش️از
️ضرورت️صرفه️ ️تابستان️و ️در ️افزایش️دما ️به اشاره
️پیک️ ️از ️گذر ️گفت:️جهت ️برق ️مصرف ️در جویی
️همراهی️ ️به ️الکتریکی ️انرژی ️مصرف ️از ️ناشی بار
️مردم️ ️ها، ️ســازمان ️ها، ️ارگان ️تمامی ️همکاری و
️داریم.مهندس️وفایی️ ️️نیاز و️مشــترکان️صنعتی
️همکاری️بخش️های️مختلف️ ️از ️تشــکر ️اظهار با
️ایام️پیک️ بویژه️صنایع️در️مدیریت️مصرف️برق️در
️وزارت️ ️نامه ️تفاهم ️به ️توجه ️با :️ ️داشــت ️بیان بار
️تعامل️گذر️ صمــت️بــا️وزارت️نیرو️در️همکاری️و
️بزرگ️ ️صنایع ،️ ️تابســتان ️پیک️مصرف️برق️در از
️همکاری️ ️شهرک️های️صنعتی️استان، اســتان️و
️با️صنعت️برق️اســتان️به️ ️ارزشــمندی️را خوب️و
️دارد. ️سپاسگزاری ️و ️تقدیر ️جای ️که ️آورده عمل
️فصل️ ️دادستان️استان️سمنان، شریف️ابراهیمی️،
️عرصه️ ️برای️صنعت️برق️، ️را ️شروع️گرما تابستان️و
️با️توجه️ ️بیان️داشت️: کار️و️تالش️مضاعف️دانست️و
️کشــاورزی️،️ ️صنایع️و ️در ️اهمیت️بخش️تولید به
️باشد️ ️ای ️گونه ️به ️تابستان ️در ️بار ️مدیریت اعمال
️ایجاد️ ️برای️صاحبان️صنایع ️را ️کمترین️مشکل تا
️بویژه️ ️انرژی️و ️اهمیت️حوزه ️به ️اشاره ️وی️با نماید.
️آن️ ️ناگسستنی ️ارتباط ️اخیر️️و ️های ️سال ️در برق
️شــرایط️پیک️مصرف️ ️در ️گفت️: ️مردم ️زندگی با
️به️ الزم ️رسانی ️اطالع ️شود ️سعی ،️ ️گرما ️فصل در
️،️ ️تعامل️دوطرفه ️با ️تا ️صورت️گرفته هم️استانی️ها
️نگردد.️ ️نقصان ️دچار ️مردم، ️کار ️کسب️و زندگی️و
️اعتدال️را️ ️صرفه️جویی️و دادستان️استان️سمنان️،
️افزود:️ ️دانست️و ️کمبودها ️از ️حل️گذر ️راه بهترین
️روش️صحیح️مصرف️را️ ️فرهنگ️ســازی️، ️با باید
️محمد️مهدی️وحدتی️مدیر️دفتر️ نهادینه️نمائیم.

️عمومی روابط

️مدیر مخابرات منطقه مرکزی:

محقق نشدن مطالبات، 
طرح های توسعه  مخابرات را با 

کرده است کندی مواجه 
️میزان️ ️لطفی️گفت: ️اســتان️هــا: ️گروه ️مرکزی️/
️سازما️نهای️دولتی️ بدهی️دستگا️ههای️اجرایی️و
️ریال️ ️میلیارد ️مخابرات200️ ️این️استان️به ️مردم و
️طر️حهای️ ️مطالبات، ️نشدن ️محقق ️و ️شده برآورد
️علیرضا️ ️با️کندی️مواجه️کرده️است. توســع️های️را
لطفی️مدیر️مخابرات️منطقه️مرکزی️در️نشســت️
️️طی️یک️ســال️گذشــته️حدود14️️ خبری️گفت:
️در️ ️که ️ثابت️افزایش️داشــت️هایم ️پورت️تلفن هزار
67️کافوی️نوری️و21️️مرکز️ســوئیچ️بوده️اســت.️
لطفی️اظهار️کرد:️از️ســال️گذشــته️باطری121️️
️مرکز️ ️باطــری47️ ️همچنین کافــوی️نــوری️و
️همراه️ ️روســتایی️و208️️سایتbts️️و شــهری️و
️میلیون️ 2️ اول️نوســازی️شده️اس️ت.وی️ادامه️داد:
️ضریب️نفوذ️ ️با ️اول ️مشــترک️همراه ️هزار 106️ و
️و️ ️همچنین148️️هزار ️دهــم️درصــدی️و 6️ ۹7️و
️وجود️ ️استان ️در ️ثابت ️مشترک️دیتای ️هزار 300
دارد️کــه️ضریب️نفوذ️آن️بر️اســاس️خانوار32️️و️
️فیبری️سال️گذشته️ نیم️درصد️است.طول️شبکه
️وضعیت️موجود️ ️که ️داشته ️توسعه ️کیلومتر 230
️مخابرات️منطقه️ ️اســت.مدیر ️کیلومتــر 4384
️تعرفه️خدمات️مخابراتی️در️تمام️ مرکــزی️افزود:
️دیتا️از️سال1382️️تاکنون،️ بخ️شها️اعم️از️صوت️و
️حالی️است️ ️این️در یعنی18️️سال️افزایش️نیافته️و
️تورم️روزافزون️ســاالنه،️ ️بر ️این️مدت️عالوه که️در
️حام️لهای️انرژی️چندین️برابر️ ️تمام ️تعرفه میزان
افزایش️داشته️است.وی️ادامه️داد:️در12️️سالی️که️
️میلیارد️ ️هزار 60️ ️بال️غبر مخابرات️خصوصی️شده،
️این️پول️ب️هجای️ بــه️دولت️پــول️پرداخت️کرده️و
اینکه️سهم️توسعه️شبکه️مخابراتی️شود️در️مسیر️
️است️دولت️به️ ️نیاز ️که ️م️یشود دیگری️اســتفاده
این️مهم️توجه️بیشتری️داشته️باشد.لطفی️افزود:️
درآمد️امروز️مخابرات️حتی️کفاف️پرداخت️حقوق️
️امکان️ ️شــرایط ️ابن ️با ️و ️نم️یدهد ️هم ️را کارکنان
️آ️نگونه️ ️و ️باید ️آ️نچنا️نکه ️سال1401️ ️در توسعه
که️موردنظر️وزیر️اســت،امکا️نپذیر️نیست.مدیر️
مخابــرات️منطقه️مرکــزی️تصریح️کرد:️هر️خط️
️تومان️ ️میلیون ️بهترین️شرایط️باالی10️ تلفن️در
️هزینه️ ️میلیارد ️نیم ️و 3️ ️بیش️از ️و ️دارد ️نیاز هزینه
نگهداری️ســی️مهای️تلفن️است.وی️خاطرنشان️
کرد:23️️کیلومتر️توســعه️شــبکه️کابل️مسی️در️
️نوری️ ️شبکه ️پورت 1500️ ️توسعه ️و ️شهرستان 7
️وزیر️وعده️ ️است، ️انجا️مشده ️ســال️گذشته ️در نیز
️دولت️ســیزدهم20️️میلیون️پورت️ ️کــه️در داده

️کند. نوری️ایجاد

استانها 6

در دیدار مدیرعامل شرکت توزیع برق استان با دادستان سمنان صورت گرفت

گذر از پیک بار تابستان    ارائه برنامه های نحوه مدیریت مصرف و 
️️مدیرعامل️شــرکت️توزیع️نیروی️برق️استان️ ️️ســمنان️/️گروه️اســتان️ها:
️انقالب️مرکز️اســتان،️وضعیت️ ســمنان️در️دیدار️با️دادســتان️عمومی️و
مدیریت️بار️و️نحوه️همکاری️مشترکان️برای️گذر️از️پیک️بار️تابستان️امسال️
️بیان️این️که️شرکت️توزیع️برق️ ️با ️تشریح️کرد.سید️محمد️حسینی️نژاد را
️هم️اینک️به️قریب400️️هزار️مشترک️برق️خدمات️ارائه️می️نماید️ استان،
گفــت:️برنامــه️ریزی️و️هماهنگی️برنامه️های️مدیریت️مصرف️برای️عبور️
️حاضر️ ️حال ️در ️و ️شده ️انجام ️قبل ️سال ️ماه ️اسفند ️از ️تابستان، ️در ️بار ️اوج از
️شرکت️ ️عملکرد ️و ️تشکیل ️سوی️شرکت️توانیر ️از ️جلسات️مستمری هم،
️اشــاره️به️این️که️در️ ️وی️با ️نقاط️قابل️بهبود️ارائه️می️شــود. ️بررســی️و ها
️سه️دسته️مشترکان️مشمول️همکاری️می️شوند️گفت:️ بخش️توزیع️برق،
️شامل️ ️موارد ️همچنین️بقیه ️مشترکین️کشاورزی️و مشــترکان️صنعتی،
️مشترکان️ ️جملگی ️برای ️است️که ️خانگی ️و ️تجاری ️اداری، اشتراک️های
️شده️ ️گرفته ️نظر ️در ️هایالزم ️مشوق ،️ ️پیک️سائی ️های ️برنامه ️در همکار
است.وی️با️اظهار️این️کرد:️بر️اساس️توافق️صورت️پذیرفته️با️بخش️صنعت،️
️داخل️شهرک️های️صنعتی️ ️در برنامه️هفتگی️برای️مدیریت️اضطراری️بار
️برای️اشتراک️های️صنعتی️ ️از️قبل️اطالع️رسانی️م️یشود️و استان️تنظیم️و
️گون️های️دیگر️ ️به ️برنامه️محدودیت️ها ️شــهرک️های️صنعتی️نیز ️از خارج
اطالع️رســانی️و️اجرایی️می️شود.حســینی️نژاد️با️عنوان️این️که️جلسات️
️صنعت️ ️مشــترکان️برق️کشاورزی️برای️چگونگی️همکاری️با متعددی️با
️مختلف️ ️شهرستا️نهای ️در ️ظهر ️از ️بعد 17️ ️تا ️ساعات12️ ️در ️ویژه ️به برق
اســتان️انجام️شــده️تصریح️کرد:380️️اشتراک️پرمصرف️چاه️کشاورزی️
️برای️اعمال️ ️نیز ️مابقی ️و ️دارند ️را ️دور ️راه ️از ️وصل ️و ️قابلیت️قطع ،️ اســتان
️انجام️ ️وصل️آنها ️عملیات️قطع️و ️تابلو، ️به️صورت️دســتی️از محدودیت️ها
️دمای️هوا،️ ️یک️درجه ️رفتن️هر ️ازای️باال ️به ️کرد: می️شود.وی️خاطرنشان

️به️ ️توجه ️با ️و ️یابد ️افزایش️می ️مگاوات️مصرف️برق️کشــور ️هزار ️دو حدود
️انرژی️ ️می️بایســت️موضوع️مصرف️بهینه ️پیش️رو، ️های️گرم ️ماه ️و روزها
️عمومی️ ️دادستان ️ادامه ️در ️دهیم. ️قرار ️نظر ️پیش️مد ️بیش️از ️را الکتریکی
️مربوط️ ️بیشتر ️برق ️محدودیت️تولید ️این️که ️بیان ️با ️استان ️انقالب️مرکز و
️مطرح️ ️مشترکان️برق️بابت️این️مشکل️مطالباتی️را به️تابســتان️اســت️و
️مشکالت️ ️تولیدکنندگان️مسائل️و ️برخی️جلســات، ️در می️نمایند️گفت:
️شــده️ ️ارائه ️آنان ️به ️نکاتالزم ️نیز ️برق ️بحث ️در ️و ️کنند ️می ️بیان ️را خود
️موانع️رفع️شــود.محمد️شــریف️ابراهیمی️با️ ️با️همکاری️بیش️از️پیش، تا
️مصرف️برق️ ️قطعاً ،️ ️گرمای️هوا ️فصل️تابســتان️و ️آغاز ️با ️این️که ️به اشــاره
️ظرفیت️ ️از ️اســتفاده ️این️زمینه️می️بایســت️با ️در افزایش️می️یابد️افزود:
️برای️ ️شیفت️شب️که ️صنعت️به ️انتقال️شیفت️روز ️جمله ️از های️مختلف،

برخی️شــرکتها️قابل️عملیاتی️شــدن️است،️باعث️جلوگیری️از️خسارات️
️به️ ️آشنا ️و ️فردی️دلسوز ️ادارات️وجود ️در ️این️که ️اظهار ️وی️با احتمالی️شد.
️از️ ️اطمینان ️برقی️و ️لوازم ️مدیریت️مصرف️جهت️کنترل ️برای️موضوع کار
️اجرای️ ️بسیار️مهم️است️یادآور️شد: خاموش️بودن️وسایل️برقی️غیرضرور،
️فعالیت️های️آموزشی️که️ اقدامات️پیشگیرانه️برای️صرف️هجویی️منطقی️و
️فرهنگ️ســازی️ ️امر ️نکات️کلیدی️در ️از ️دارد، نقش️الگویی️برای️دیگران
️مدیرعامل️شرکت️برق️ مدیریت️مصرف️محسوب️می️شود.گفتنی️است:
️بار️ ️اوج ️از ️گذر ️و ️برنام️ههای️مدیریت️بار ️گزارشی️از ️نیز ️ای️سمنان منطقه
در️تابســتان️در️حوزه️اشــتراک️های️تحت️مدیریت️آن️شرکت️را️گزارش️
️روابط️عمومی️ ️و ️حقوقی ️حراســت، ️دفاتر ️مدیران ️این️دیدار، ️در ️و نموده

️داشتند. ️حضور ️نیز ️استان️سمنان صنعت️برق

خبر ویژه

  مشهد / سمیرا رحمتی
️عتبات️ ️️تولیــت️آســتان️قــدس️رضوی️گفــت:
️تربیت️معنوی️ ️بــرای ️الهی عالیــات️ظرفی️تهــا
️اســت. ️بشــریت️عنایت️کرده ️بــه ️خداوند کــه
️دیدار️ حج️تاالسال️موالمســلمین️احمد️مروی️در
️نماینــدگان️اعتاب️مقدس️عراق️و️ تولی️تهــای️و
️آســتانه️میالد️حضــرت️امام️علی️ ســوریه️که️در
️مطهر️ ️والیت️حرم ️تــاالر ️در بن️موســ️یالرضا)ع(
️بیان️اینکــه️خدام️رضوی️ ️با رضــوی️انجام️شــد؛
فراهــم️آوردن️امکانــات️رفاهی️برای️زیارتی️توأم️
️همراه️ ️متعالی ️زیارت ️تحقق ️آرامش️و ️آسایش️و با
️اظهار️ ️م️یدانند، ️خود ️اصلی ️وظیفه ️دو ️را ️معرفت با
️زمان️ ️در ️مردم ️که ️معتقدیم️هما️نگونــه ️ما کــرد:
️از️محضر️آن️حضرات️ حیات️ظاهری️ائمه️اطهار)ع(
️باید️هما️نگونه️ ️نیز ️امروز کســب️فیض️م️یکردند؛
️افزود:️ ️کســب️فیض️کنند.وی ️اعتاب️مقدســه از
️فرصت️یهایی️متعالی️ ️و عتبــات️عالیات️ظرفی️تها
برای️تربیت️معنوی️انســا️نها️ب️هویژه️نســل️جوان️
️بشریت️قرار️ ️اختیار هســتند️که️خداوند️متعال️در
️تأکید️ ️اســت.تولیت️آســتان️قدس️رضوی️با داده
️جوان️در️ بــر️اهمیــت️توجه️به️نســل️نوجــوان️و

️ابراز️کرد:️ فعالی️تهــای️فرهنگی️اعتاب️مقدســه،
️زندگی️انسان️ ️مهمی️در ️جوانی️دوران️بســیار ایام
️بــرای️دریافت️معارف️نورانی️و️ ️هم ️فرد اســت️که
️هم️برای️انحراف️و️کجروی️آمادگی️ ارشادات️الهی️و
️اثرگذاری️ ️را ️دشــمنان️هدف️خود ️لذا باالیی️دارد؛
️داد️هاند.تولیت️آســتان️قدس️ بر️نســل️جوان️قرار
️برای️جذب️ ️آمریکا ️فعالی️تهای ️به ️ادامه ️در رضوی
️خاطرنشان️کرد:️شنیده️شده️ جوانان️عراقی️اشاره️و
️را️ ️عراقی ️بااســتعداد ️جوانان ️خود ️هزینه ️با آمریکا
️از️ ️نوجوان️این️کشور باهدف️انحراف️قشــر️جوان️و
️دینی️طی️اردوهایی️ ارز️شهــای️اصیل️فرهنگی️و
چندهفت️های️به️آمریکا️م️یبرد️و️در️قالب️برنام️ههایی️
️بگذارد. ️تأثیر ️اعتقادات️آ️نها ️و ️افکار ️بر م️یکوشــد
وی️افزود:️استکبار️به️دنبال️این️است️که️نسل️جوان️
️دیگر️ ️میان️آ️نها ️از ️ب️هگونــ️های️تربیت️کند️کــه را
️نســلی️تربیت️ ابومهدی️المهندس️پرورش️نیابد️و
️و️ ️بپوشد ️فتوای️مرجعیت️لباس️جهاد ️با ️که نشــود
️در️این️میان️رسالت️ حشــد️شــعبی️شکل️نگیرد️و
️مقابله️ ️در ️عراق ️دینی ️روشنفکران ️و ️نخبگان علما،
️در️ ️سنگین️است.وی ️بسیار ️دشــمن ️توطئه ️این با
ادامه️به️فیلمی️موهون️که️به️ساحت️قدسی️حضرت️

️مورد️ ️غربی ️جشنوار️های ️در ️و ️کرده ️اهانت رضا)ع(
️اســتکبار️از️ تجلیل️قرار️گرفته️اشــاره️مرد️و️گفت:
️اعتاب️مقدسه️استفاده️ ️به هر️تالشــی️برای️هجمه
️قدرتش️ ️و ️م️یتوانستند ️اگر ️مســتکبران م️یکند،
️متوکل️عباســی️ ️داشــتند️همــان️جنایتی️که را
️را️ ️الحســین)ع( ️حرم️حضرت️اباعبدا... ️و ️داد انجام
️تمامی️حر️مهای️مطهر️اه️لبیت)ع(️ ️با تخریب️کرد،
️بقیع️این️جنایت️را️ ️در ️اینکه ️کما ️م️یدادند، انجــام
مرتکب️شــدند.وی️تصریح️کرد:️دشــمنان️دین️و️
️مقدس️ ️و ️نورانی ️بارگا️ههای ️این ️م️یدانند معنویت
️باعث️جه️تدهی️ ️و ️حیات️آفرین️بوده الها️مبخش️و
️تالش️دارند️ ️لذا ️جوانان️م️یشوند؛ ️و صحیح️به️مردم
️این️اماکن️ ️نســل️جــوان️با ️خصوصاً بیــن️مردم️و
️فتوای️ ️به ️اشاره ️با ️کنند.وی ️ایجاد شــریف️جدایی
️کرد:️ ️ابراز ️داعش، ️سیســتانی️علیــه ️آی️تا... جهاد
️سیســتانی️موجب️شــد️ چند️کلمه️فتوای️آی️تا...
️مــردم️به️گرو️ههای️مقاومت️و️ جمعیــت️باالیی️از
️معادله️قدرت️درنبرد️ حشــد️الشــعبی️بپیوندند️و
️ضربه️ ️این️فتوا ️دشــمن️از ️داعــش️تغییر️کند، بــا
️بیکار️نم️ینشیند️و️تالش️ ️لذا سنگینی️خورده️است،
️میان️جوانان️شیعه️ ️معنویت️در ️نفوذ ️از ️کرد خواهد

️استعمارگران️ ️و ️اســتکبار ️کرد: بکاهد.وی️تصریح
️تحت️لوای️ ️اســالمی️کــه ️انقالب️شــکوهمند از
️گرفت،️ ️صورت ️والی️تفقیــه ️و ️شــیعی مرجعیت
️سرمای️هگذاری️ ️لذا ️اســت؛ ️فراوانی️خورده لطمات
️در️حوزه️رســانه️برای️ضربه️به️ ســنگینی️خصوصاً
️پایان️ ️م️یدهد.وی️در ️انجام ️والی️تفقیه مرجعیت️و
️ه️مافزایی️اعتاب️ سخنان️خود️به️اهمیت️همکاری️و
️و️ ️تأکید ️زائران ️به ️بهتر مقدس️برای️خدم️ترسانی
️آستان️قدس️رضوی️آمادگی️همکاری️و️ ️کرد: ابراز
️انتقال️تجربیات️ ️و ️عراق ️اعتاب️مقدسه ️با ه️مافزایی
️اقتصادی️ ️عمرانی️و ️فرهنگی، ️زمین️ههای️علمی، در

️دارد. ️را ️زائران ️به ️بهتر برای️خدم️ترسانی

تولیت آستان قدس رضوی:

 عتبات عالیات ظرفیت های الهی برای تربیت معنوی بشریت هستند

در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی انجام شد

کارگروه سرمایه گذاری  کمیته  برگزاری اولین جلسه تخصصی 
️گردید. ️برگزار ️پتروشیمی ️اقتصادی ️ویژه ️منطقه ️در ️گذاری ️تخصصی️سرمایه ️کارگروه ️نشست ️اولین ️پتروشیمی ️اقتصادی ️ویژه ️منطقه ️در ️فرآیند️سرمای️هگذار ️در ️تسهیل ️و ️تسریع ️هدف ️با

️به️ریاســت️دکتر️ ️تامین️منابع️مالی️و️جذب️ســرمایه️گذار؛ ️بررســی️چالش️های️موجود️و️ســرعت️بخشــی️و️تســهیل️در️فرآیندهای️حوزه️ســرمایه️گذاری️و ️رفع️موانع️تولید️و ️بمنظور️احصاء️و ️پروژه️های️فعال️در️ســطح️منطقه️و این️کارگروه️با️هدف️بررســی️طرح️ها️و
️طرح️ ️و ️گذاری ️سرمایه ️اولیه ️فرایندهای ️کلیه ️و ️گردید ️برگزار ️سازمان ️این ️مدیریت ️جلسات ️سالن ️محل ️در ️برداری ️بهره ️امور ️و ️مهندسی ️امور ،️HSE️امور ️گذاری، ️سرمایه ️امور ️کارشناسان ️و ️مدیر ️سایر ️حضور ️با ️و ️سازمان ️این ️مدیرعامل ️و ️مدیره ️رئیس️هیات برزگر
️دبیرخانه️ ️و ️پتروشیمی ️ملی️صنایع ️شرکت ️هماهنگی ️با ️رسیدگی ️فرایند ️و ️پذیرفته ️انجام ️بیشتری ️با️شتاب ️کاری ️روند ️ها، ️درخواست ️به ️رسیدگی ️فرآیند ️در ️تسهیل ️و ️تسریع ️اساس،️ضمن ️براین ️تا ️گرفت ️قرار ️بررسی ️مورد ️اجمالی ️بصورت ️امکان️سنجی️شده های

️دنبال️شود. ️مناطق️ ️عالی شورای
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كوتاه از جامعه

کنگو به ۱۸ نفر  کریمه  افزایش مبتالیان به تب 

تب کریمه کنگو قربانی می گیرد
️️  سارا فهیم / روزگار 

️هر️سال️در️فصل️گرما️گزار️شهایی️از️شیوع️
برخی️بیمار️یها️منتشــر️م️یشود️که️تب️
️آنها️ ️یکی️از ️کریمه️کنگو خونریزی️دهنده
اســت.این️یک️بیماری️ویروسی️است️که️
️ناقل️ ️هم ️هم️مخزن️و ️ســخت، نوعی️کنه
آن️اســت.️این️ویروس️م️یتواند️بسیاری️از️
حیوانات️اهلی️و️وحشی️را️مبتال️کند.️انسان️
هم️در️صورت️تماس️با️حیوان️مبتال️یا️کنه️
آلوده️به️ویروس️ممکن️است️مبتال️شود.️این️
ویروس️بیشتر️حیوانات️را️مبتال️می️کند،️اما️
موارد️تک️گیر️یا️اپیدمی️انسانی️هم️م️یتواند️
️پرندگان️به️جز️شــترمرغ️در️ اتفاق️بیفتد.
مقابل️این️ویروس️مقاوم️هســتند.️تماس️
بــا️فرد️مبتال️هــم️م️یتواند️باعث️بیماری️
️در️ ️ایــران️اولین️بار شــود.این️بیماری️در
️در️ ️جرجانی ️خوارزمشــاه کتاب️گنجینه
حدود️ســال1110️توصیف️شد️و️در️سال️
️ایران️ثابت️شد.در️ ️بیماری️در 1۹70وجود
️گوسفند️بیماری️ حیوانات️اهلی️مثل️گاو️و
️باعث️تب️ ️حداکثر عالئم️مشخصی️ندارد️و
️بنابراین️کارکنان️کشتارگا️هها️ م️یشــود،
و️ســال️خخان️هها️به️احتمــال️زیاد️متوجه️
بیمــاری️دام️نخواهند️شــد.همانطور️که️
گفته️شــد️شیوع️بیماری️بیشتر️در️فصل️
گرم️سال️همزمان️با️فصل️فعالیت️کنه️است.️
عالئم️بیماری️در️انسان:️سردرد،️تب️شدید،️
️دل️درد،️ ️عضالت، ️درد️مفاصل️و ️و کمردرد
اســهال،️استفراغ،️قرمزی️چشم️و️سرخی️
گونه،️خونریزی️)مثال️بصورت️نقط️ههای️ریز️
مثل️سر️سوزن️یا️خونریز️یهای️وسیعتر️یا️
️که️عالئم️بیماری️یک️ ️یرقان، خون️دماغ(،
️پنج️تا️ ️یا ️بعد️از️نیش️کنه️آلوده ️ســه️روز تا
شش️روز️بعد️از️تماس️با️حیوان️آلوده️ایجاد️
م️یشود.️بعد️از️چند️روز️بیماری️وارد️مرحله️
️اصلی️ ️خونریزی️خطر ️م️یشود. خونریزی
برای️بیمار️است️و️موارد️منجر️به️مرگ️اکثرا️
به️دلیلی️خونریز️یهای️شدید️داخلی️است.️
مرگ️و️میر️بر️اثر️بیماری️زیاد️است️و️به️سی️
درصد️م️یرسد.گفتنی️است️که️برای️دا️مها️
واکسن️معتبر️برای️پیشگیری️وجود️ندارد.️

️انسان️هم️واکسن️ندارد. در

علل افزایش موارد ابتال به تب کریمه 

کنگو
️دکتــر️بهزاد️امیری،️رئیس️گروه️مدیریت️
بیمار️یهای️قابل️انتقال️بین️انسان️و️حیوان️
مرکــز️مدیریت️بیمار️یهای️واگیر️وزارت️
️تاکید️بر️اینکه️هیچ️واکسنی️ بهداشــت️با
برای️جلوگیری️از️ابتال️به️بیماری️تب️کریمه️
️گفت:️ ️ندارد، ️دام️وجود ️برای️انسان️و کنگو
️طی️سال️جاری️ ️فعلی️بیماری، ️روند ️بر بنا
️نسبت️ ️کنگو ️ابتال️به️تب️کریمه ️موارد آمار
به️ســال️قبل️افزایش️خواهد️داشــت️و️بر️
اساس️آخرین️آمار️در️سال️جاری18️️مورد️
️یک️مرگ️ناشــی️از️ ️این️بیماری️و ابتال️به
️این️درحالی️است️که️طی️ آن️داشــت️هایم️و
️مورد️مبتال️به️ ️تنها13️ کل️ســال️گذشته
️آن️در️ ️مرگ️ناشی️از ️دو ️و ️کنگو تب️کریمه
️اشاره️ ️است.وی️با ️به️ثبت️رسیده سامان️هها
بــه️اینکه️افزایش️موارد️ابتال️به️تب️کریمه️
کنگو️دالیل️گوناگونی️دارد،️بیان️کرد:️االن️
بر️اســاس️اعالم️سازمان️بهداشت️جهانی️
️مورد️مبتال️شناسایی️ ️عراق212️ در️کشور
️به️نظر️م️یرسد️شرایطی️فراهم️ شده️است.
️باشد.️ ️انتقال️ویروس️مهیا ️باشد️که شــده
مباحثی️مانند️عدم️کنترل️موارد️بهداشتی️
️نام️های️ ️حال️حاضر ️در هم️مطرح️است️که
به️امضای️وزیر️محترم️بهداشــت️رسیده️و️
به️دانشگا️هها️ابالغ️شده️است️تا️مراقب️تهای️

️تبادل️دام️به️ویژه️ ️از ️افزایش️دهند️و ️را خود
در️مناطق️مرزی️جلوگیری️شود.همچنین️
️مبادی️ ️در همکاران️مراقب️بهداشــتی️ما
️افزایش️دهند️تا️ مــرزی️پای️شهای️خود️را
موارد️بیماری️را️شناســایی️کنند.️اقدامات️
مقتضی️در️قالب️دستورالعمل️به️دانشگا️هها️

️است. ابالغ️شده

چگونگی انتقال تب کریمه کنگو
️او️افزود:️را️ههای️انتقال️بیماری️به️سه️روش️
اســت؛️اول️از️طریق️گزش️نیش️کنه️است️
️نیش️ ️انسان️را ️کنه ️ممکن️است️خود ️یا که
️انسان️ ️اینکه️کنه️روی️بدن️باشــد️و بزند️یا
️انتقال️ ️راه ️کند. ️لِه ️را ️آن ️ندانسته ️یا دانسته
بعدی️از️طریق️خون،️مایعات️و️ترشــحات️
آلوده️دام️به️انســان️اســت️که️این️در️زمان️
️احشــاء️دام️اتفاق️ ️انتقال️امعاء️و ذبح️دام️یا
️احشاء️️دام️ ️البته️اگر️فرد️گوشت️و م️یافتد؛
را️به️شکل️خام️یا️درست️پخته️نشده️مصرف️
کند️هم️احتمال️ابتالیش️به️بیماری️وجود️
️به️ ️آلوده ️بیمار ️انتقال️ســوم️هم️از ️راه دارد.
️درصورتی️که️بیماری️ ️است. ️انسا️نها سایر
مشکوک️به️تب️کریمه️کنگو️به️بیمارستان️
وارد️شــود،️مراقب️تهای️بهداشــتیالزم️
️از️انتقال️انسان️به️انسان️ صورت️م️یگیرد️تا
بیماری️جلوگیری️کنیم.️البته️خوشبختانه️

تب️کریمه️کنگو️مانند️کرونا️انتقال️تنفسی️
️و️ ️طریق️ترشــحات️آلوده ️انتقال️از ️و ندارد
خون️فرد️اتفاق️م️یافتد؛️بنابراینالزم️است️
بیمار️در️اتاق️ایزوله️نگهداری️شده️و️هنگام️
️تجهیزات️حفاظت️فردی️ ️از ️او ️با مواجهــه
️استفاده️شود. ️ماسک️و... مانند️دستکش،

خرید گوشت خارج از شبکه دامپزشکی 
ممنوع

️موضوعی️که️ســبب️نگرانی️ ️وی️افــزود:
️م️یشــود️این️است️که️متاسفانه️برخی️ ما
️از️ ️را مــردم️اعتقاد️دارند️که️گوشــت️تازه
️اکیدا️ کنــار️جاد️هها️خریداری️کنند️که️ما
️خرید️گوشتی️که️خارج️ ️م️یکیم️از توصیه
از️شــبکه️دامپزشــکی️ذبح️شــده️است،️
خودداری️کنند.او️با️تاکید️بر️اینکه️گوشت️
تازه️ذبح️شده️به️هیچ️عنوان️نباید️به️سرعت️
به️مصرف️برســد،️گفت:️گوشــت️دام️ذبح️

شــده،️قبل️از️مصرف️باید️به️مدت️حداقل️
️درجه️سانت️یگراد️ 24️ســاعت️در️دمای4️
️آن️ ️به ️اقدام ️این ️شود. ️داده ️قرار ️یخچال در
️نعشی️منجر️ ️جمود ️پدیده جهت️است️که
به️افزایشPH️️گوشت️شود️که️این️فرایند️
باعث️م️یشود،️چنانچه️ویروسی️در️گوشت️
️البته️تاکید️ ️از️بین️برود. وجود️داشته️باشد،
️احشاء️دام،️ ️ســایر️امعاء️و م️یکنیم،️جگر️و
پس️از48️️ساعت️نگهداری️در️دمای️چهار️

درجه️سانت️یگراد،️مصرف️شوند.

کید به حجاج توصیه ا
️وی️با️اشاره️به️اینکه️اولین️گرو️ههای️حجاج️
در️حال️اعزام️به️حج️هستند،️درباره️ذبح️دام️
️دستورالعمل️ ️روز️عید️قربان️اظهار️کرد: در
اینگونه️نیســت️که️خود️حجاج️کار️ذبح️را️
انجــام️دهند️و️بــا️تامین️وجه️آن،️ذبح️دام️
تحت️نظارت️سازمان️دامپزشکی️عربستان️
صورت️م️یگیرد️که️این️امر️ســبب️نگرانی️
️اینکه️ذبح️دا️مها️صورت️ ️بعد️از ️نیست️اما ما
م️یگیرد️بخشــی️از️گوشــ️تها️به️اطراف️
چادرهــای️حجاج️در️ِمنا️آورده️م️یشــود️
️به️ ️و ️کباب️شده که️ممکن️اســت️گوشت،
️از️ ️وجه ️هیچ ️به ️حجاج ️که فروش️برســد؛
این️گوشــ️تها️خریداری️و️مصرف️نکنند.
️تماس️ ️در ️م️یخواهیم ️حجاج ️از وی️گفت:
️نگیرند️ ️دامی️قرار ️ترشحات️آلوده ️خون️و با
️دیدند️که️حتی️به️ ️دامی️را ️صورتی️که ️در و
️آن️نزدیک️نشوند.️ ️به ️اما ️سالم️است، ظاهر
️ُمحِرم️ ️زمانی️که️هنوز ️تا توصیه️م️یشــود
نشدند️از️اسپری️یا️قلم️دور️کنند️ه️حشرات️
استفاده️کنند️و️لبا️سهای️روشن،️پوشیده️
و️بلند️استفاده️کنند️که️از️گزش️حشرات️و️
️کنه️ ️صورت️مشاهده ️در ️باشند. ️دور کن️هها
️یک️پنس️ ️با ️و ️نکنند ️له ️را ️آن ️هیچ️وجه به

️️ ️️ ️کنند. ️جدا ️بدن️خود ️از ️را آن

7جامعه
قائم مقام رئیس سازمان سنجش آموزش 

خبر داد؛

رصد و شناسایی مدعیان 
کنکور تقلب در 

️سراســری️ ️️رئیس️شــورای️حفاظت️آزمو️ن
️هشتمین️ ️در سازمان️سنجش️آموزش️کشور
️با️ ️سراسری ️آزمون ️حفاظت ️شــورای جلسه
️امنیت️ ️حفاظت️از ️اهمیت️موضوع ️به اشــاره
️پیشــگیری️از️ ️شناســایی️و ️گفت: آزمو️نها،
️اقدامات️برنام️هریزی️شــده️ ️با ️مقابله تخلف️و
️موجب️ ️که ️اغفــال️گر ️و گرو️ههای️ســودجو
نگرانــی️داوطلبــان️پرتــالش️و️زحمتکش️
️است. ️مردم ️قاطبه ️حمایت ️مورد م️یشــود،
️به️ ️اشــاره ️با دکتــر️محمدحســین️حاجیلو
فعالی️تهای️مختلف️ســازمان️ســنجش️در️
️آزمون️ ️هر ️گفت: ️برگزاری️آزمــون، فراینــد
بســته️به️حیطه️و️گســتره️اجرایی️آن️شامل️
️پس️از️ ️و ️حین ️برگزاری، ️پیش️از ️مرحله، سه
️مراحل️ ️در ️حفاظت️آزمو️نها برگزاری️است️و
مختلــف️از️جمله️قرنطینه️به️صورت️کامل️و️
️سوابق️برگزاری️آزمون️ دقیق️انجام️م️یشود️و
️م️یدهد️ ️نشــان ️هم ️متمادی ️ســا️لهای در
️بوده️ ️برقرار ️همواره ️بخ️شها ️ایــن ️در امنیت
اســت.وی️با️اشــاره️به️برخــی️گزار️شهای️
دریافتی️از️فعالیت️عوامل️ســودجوی️مدعی️
تقلــب️در️شــبک️ههای️اجتماعــی️مجازی،️
️حتی️ ️یا ️و ️یک️ســال ️در ️داوطلبانی️که گفت:
ســا️لها️برای️موفقیت️در️آزمون️سراســری️
️وقت️ ️صرف ️با ️و ️تالش️کرد️هاند ️و برنام️هریزی
️در️ ️شــرکت ️آماده ️خانواد️هها ️و ️خود ️انرژی و
️دارنــد️که️در️یک️ ️انتظار کنکــور️شــد️هاند،
️شاهد️ ️ایمن️شــرکت️کنند️و رقابت️ســالم️و
️قائم️ ️باشند. ️جامعه تحقق️عدالت️آموزشی️در
مقام️رئیس️ســازمان️سنجش️آموزش️کشور️
️تقلب️در️ ️فعالیت️مدعیان ️اینکه ️به ️اشــاره با
️اجتماعی️ ️شــبک️ههای ️در ️گرو️هها ️و کانا️لها
️پیشگیرانه️ ️اقدام ️مهمترین ️عنوان ️به مجازی
️در️ ️قبل ️مد️تها ️از ️آزمــون ️اجرای پیــش️از
️نهادهای️ ️تحــت️کنترل ️شناســایی️و رصد،
️قرار️ ️امنیتــی️به️ویژه️پلیس️فتا اطالعاتــی️و
️و️ ️گرو️هها ️در ️داوطلبان ️عضویت ️گفت: دارند،
️همچنین️ کانا️لهــای️مجازی️مدعی️تقلب️و
️تخلف️محسوب️ ️ابزارهای️ممنوعه ️از استفاده
️آزمون️است️ ️از ️موجب️محرومیت️آنان ️و شده
️گرو️هها️ ️این ️در ️که ️کســانی ️دیگر ️طرف ️از و
️پرداخت️ ️هرگونه ️و ️مدارک ️ارســال ️به اقدام
وجــه️م️یکننــد️نیز️عالوه️بــر️محرومیت️از️
️قانونی️ آزمون️مشــمول️مجازا️تهای️بیشتر

نیز️خواهند️شد.

مستمری معلوالن سرپرست 
خانواِر باالی ۵ نفر چقدر است؟

️️سرپرست️دفتر️امور️مراکز️توانبخشی️مراقبتی️
️در️حال️حاضر۹32️️ ســازمان️بهزیستی️گفت:
️دارای️معلولیت️تحت️پوشش️ ️و72️️خانوار هزار
مستمری️سازمان️بهزیستی️هستند.فریده️باغ️
️توجه️به️افزایشــی️که️در️ ️با علیشــاهی️افزود:
بودجه️ســال1401️️داشــت️هایم،20️️درصد️به️
️است️ ️اضافه️شده میزان️مستمری️سال1400️
و️مبلغ️ماهانه️مستمری️در️سال️جاری️بر️اساس️
بعــد️خانــوار،420️️هزار️تومان️تا️یک️میلیون️و️
️اساس️بعد️ ️بر ️تومان️است.وی️افزود: ️هزار 320
خانوار،️میزان️ســرانه️مستمری️متفاوت️است؛️
️خودسرپرســت️ ️دارای️معلولیت️که برای️فرد
️ماهانه420️️ ️به️عبارتی️خانوار️یک️نفره، است️یا
هزار️تومان،️سرپرست️خانوار️دو️نفره600️️هزار️
تومان،️سرپرســت️خانوار️ســه️نفره840️️هزار️
تومــان،️خانــوار4️️نفره️یک️میلیون️و80️️هزار️
️نفر،️یک️میلیون️ ️نفره️و️باالی5️ تومان️و️خانوار5️
و320️️هزار️تومان️مستمری️دریافت️م️یکنند.
وی️با️اشاره️به️افراد️پشت️نوبت️گفت:️در️دو️ماهه️
ابتدای️سال️توانست️هایم،45️️درصد️افرادی️را️که️
پشــت️نوبت️دریافت️مستمری️بود️هاند،️تحت️
پوشــش️قــرار️دهیم️و108️️هــزار️نفر️را️تحت️
️هزار️ 132️ ️حاضر ️حال ️در ️داد️هایم. پوشش️قرار

نفر️همچنان️پشت️نوبت️هستند.
️️

زائران ایرانی خانه خدا چگونه 
خدمات درمانی دریافت 

می کنند؟
️زیارت️هال️لاحمر️ ️و ️پزشکی️حج ️️رئیس️مرکز
درباره️»تعداد️مراکز️درمانی️این️مرکز️در️مراسم️
حج️سال️جاری«،️اظهار️داشت:️سه️مرکز️درمانی️
️دو️مرکز️درمانی️با️ و️یک️بیمارســتان️در️مکه️و
یک️مرکز️د️یکلینیک️در️مدینه️فعالیت️دارند؛️
ضمن️اینکه️به️ازای️تعداد️مراکزی️که️زائران️در️
️م️یکنند️مطب️وجود️دارد️که️ ️استقرار️پیدا آنها
حدود30️️مطب️است.سیدعلی️مرعشی️افزود️:️
مط️بهــا️به️صورت️هش️تســاعته️و️رایگان️به️
️م️یکنند؛️ ️خدمات️ارائه ️خدا ️ایرانی️خانه زائران
️به️صورت16️️ ️نیز ️درمانی️ما ️مراکز ضمن️اینکه
و24️️ســاعته️فعالیت️خواهند️داشت.البته️این️
خدمــات️فقط️مخصوص️زائــران️ایرانی️خانه️

خداست.

آزمون زبان انگلیسی وزارت 
 بهداشت ۱۶ تیرماه برگزار

 می شود
️️آزمــون️های️زبان️انگلیســی️عمومی️وزارت️
بهداشت️)MHLE(️در️سال1401️️در️پنج️نوبت️
️می️شوند.آزمون️زبان️انگلیسی️عمومی️ برگزار
️دارای100️️پرسش️ )MHLE(️وزارت️بهداشت
️پرسش️ ️تافل️)30 ️ســطح️آزمون️استاندارد در
️پرسش️واژگان،️ 40️ درک️مطلب️شــنیداری،
ساختار️و️دستور️زبان️و30️️پرسش️درک️مطلب️
نوشتاری(️و100️️نمره️)بدون️نمره️منفی(️است.
ثبت️نام️در️دوره️شــصت️و️ششــم️آزمون️زبان️
️از️ )MHLE(️انگلیسی️عمومی️وزارت️بهداشت
️8️ ️روز ️تا ️داوطلبان ️است️و ️شده ️آغاز ️خرداد 22
تیرماه️فرصت️دارند️در️این️آزمون️ثبت️نام️کنند.
آزمون️زبان️انگلیســی️عمومی️وزارت️بهداشت️
)MHLE(️روز️پنجشنبه16️️تیر️برگزار️می️شود️
و️داوطلبان️از️ساعت12️️روز14️️تیرماه️می️توانند️
کارت️ورود️به️جلســه️را️دریافت️کنند.️کارنامه️
نهایــی️آزمون️روز26️️تیر1401️️قابل️دریافت️
است.همچنین️هزینه️ثبت️نام️قابل️برگشت️یا️
️هزینه️ ️های️بعدی️نیست. نگهداری️برای️دوره
️میلیون️و175️️هزار️ریال️)217️هزار️ ثبت️نام2️
و500️️تومان(️است️که️باید️به️صورت️اینترنتی️و️
از️طریق️کارت️های️بانکی️عضو️شتاب️پرداخت️

شود.
️

ضرورت حمایت از زنان 
سرپرست خانوار 

️عضــو️کمیســیون️اجتماعی️مجلس️با️تاکید️
بــر️ضرورت️توانمندســازی️زنان️سرپرســت️
️زنان️ ️محرومــان، ️حمایــت️از ️گفت: خانــوار
️نگرش️ ️با ️باید ️نیازمند ️اقشار ️و سرپرست️خانوار
توانمندســازی️همراه️باشــد.فاطمه️قاس️مپور️
️آحاد️ ️اســاس️قانون️اساســی️کشور، ️بر افزود:
️گرو️ههای️ ️نیازمند️و ️اقشار️محروم، مردم️ب️هویژه
️جامعه️ ️تحت️حمای️تهای ️بایــد ک️مبرخوردار
قرار️بگیرند.وی️با️طرح️این️پرســش️که️اکنون️
️اصول️قانون️اساســی️مترقی،️ ️برخورداری️از با
️اجتماعی️ ️تامیــن ️کلی نقش️سیاســ️تهای
چیست،️افزود:️این️سیاس️تها،️قانو️نگذاری️در️
️از️این️ حوزه️رفاه️اجتماعی️را️مشــخص️کرده️و
منظر️حائز️اهمیت️است.به️عنوان️مثال،️کاهش️
سنوات️شغلی️یکی️از️دغدغ️ههای️اصلی️جامعه️
زنان️است️و️برای️قانو️نگذار️پیگیری️این️مطالبه️
️از️ ️استفاده ️با ️مشی️موضوع بدون️تعیین️خط️و
سیاس️تهای️کلی️ابالغی️میسر️نخواهد️بود.وی️
️فقر️ ️از️مواجه️با ️ســاختار️حمایتی️کشور افزود:
مطلق،️کاهش️فقر،️حمایت️از️اقشار️ک️مبرخوردار️

️نگرش️توانمندسازی️همراه️باشد.️ باید️با
️

خبر ویژه

️️معاون️پرستاری️وزارت️بهداشت️درباره️علت️اخراج5️️
هزار️پرستار️توسط️دانشگا️ههای️علوم️پزشکی،️گفت:️
️سوی️دانشگا️ههای️علوم️ ️از ️اخرا️جشده ️پرستار 5️هزار
️طرحی️ ️نیروهای ️بیمارستا️نها، ️در ️شــاغل پزشکی
️است. ️پایا️نیافته ️آنها ️طرح ️قوانین ️اساس ️بر ️و بودند
️پرســتاران،️ ️طرح ️یافتن ️پایان ️افزود: عباس️عبادی
️زمینه️ ️این ️در ️کوتاهی ️هیچ ️و ️اســت ️قانونی اقدامی
️پزشکی️صورت️نگرفته️ ️ســوی️دانشگا️ههای️علوم از

و️بــا️توجــ️ه️به️شــیوع️هم️هگیری️کرونا️در️بیش️از2️️
ســال️بر️اســاس️توافق️پرســتاری️که️دوره️طرح️را️
️بر️اساس️ ️اشتغال️این️نیروها ️بیمارستان، م️یگذراند️و
️اکنون️ ️افزود: ️شد.عبادی ️تمدید ️بیماری ️این شرایط
️به️ ️مشغول ️بیمارستا️نها ️در ️طرحی ️پرستار ️هزار 16
️فعالیتشان️ ️طرحی️دیگر ️پرستار ️هزار 8️ ️و ️هستند کار
️پرستار️طرحی️ ️هزار 8️ تمدید️شده️است.به️گفته️وی،
️مشــغول️به️ ️بیمارســتا️نها ️در ️آینده ️ماه 2️ ️در دیگر

️یافتن️طرحشان️ ️پایان ️باید️پس️از ️که ️م️یشــوند کار
️بیان️ ️ترک️کنند.وی️با ️را ️خود بیمارســتان️محل️کار
اینکه66️️هزار️نفر️از️گروه️پزشــکی️بر️اســاس️مجوز️
️امسال️جذب️م️یشوند،️ ️استخدامی️کشور ️سازمان از
️ویژه️ ️ظرفیت️اســتخدام ️از ️درصد 45️ ️تا 40️ گفــت:
پرســتاران️هســتند️و️پرستارانی️که️در️دوران️کرونا️
️استخدامی️ ️آزمون ️در ️امتیاز 20️ ️نیز ️داشتند فعالیت

️م️یگیرد.️ ️تعلق ️آنها به

 وزارت بهداشت درباره اخراج ۵ هزار پرستار از بیمارستان ها توضیح داد

یادداشت 

چرا همیشه احساس خستگی می کنیم؟
  بهروز ادهمی ، روانشناس 

️اما️اگر️همیشــه️خسته️ ️پر️کار️م️یاندازیم️که️در️بیشــتر️موارد️حق️با️ماســت، ️به️گردن️زندگی️شــلوغ️و ️خســتگی️خود️را ️ما️معموالً
️هفت️های️سبک️ ️سه ️تا ️دو ️یک️دور️ه ️است️طی ️بهتر ️پشت️گوش️بیندازید، ️را ️مسئله ️این ️نباید ️بدانید، ️را ️آن ️دلیل ️اینکه ️بدون هستید
️مولت️یویتامین️ ️غذاهای️ســالم️بخورید، ️ســبک️کرده، ️برنام️هها️یتان️را ️ســعی️کنید️بیشــتر️بخوابید، ️تغییر️دهید، ️را زندگی️خود

️کاهش️دهید.️ ️را ️کافئین ️مصرف ️و ️کنید مصرف
️دیابت،️ ️تیروئید، ️بیماری ️ک️مخونی، ️به ️م️یتوان ️آنها ️مه️مترین ️جمله ️از ️که ️م️یشــود ️افراد ️در ️خســتگی ️بروز ️باعث ️مختلفی موارد
️رخ️ ️گلبو️لهای️قرمز ️دلیل️کمبود ️ک️مخونی️به ️خستگی️ناشی️از ️کرد. ️خواب️اشاره ️آپنه ️خستگی️مزمن️و ️رماتیسم️فصلی، افسردگی،
️احساس️ ️با ️است ️ممکن ️ک️مخونی ️م️یرسانند. ️مختلف️بدن ️قسم️تهای ️و ️سلو️لها ️به ️ری️هها ️از ️را ️اکسیژن ️قرمز ️گلبو️لهای م️یدهد،
️خو️نریزی️ ️خون، ️دســت️دادن ️از ️ویتامین ️و ️آهن ️کمبود ️جمله ️از ️گوناگونی ️دالیل ️به ️ک️مخونی ️باشــد، ️تنگی️نفس️همراه ضعف️و
️تیروئید️ ️هورمو️نهای ️ترشح ️اگر ️م️یدهد. ️رخ ️کلیه ️افتادن ️کار ️از ️و ️سرطان ️مفصلی، ️روماتیسم ️مانند ️مزمنی ️بیمار️یهای ️یا داخلی،
️اســت،️ ️یک️گره ️انداز️ه ️به ️و ️جلوی️گلو ️در ️که ️تیروئید ️غد️ه ️م️یماند، ️کندن ️کوه ️مانند ️فعالی️تهای️عادی️روزمره ️طبیعی️باشــد، غیر
️همان️پُرکاری️تیروئید،️ ️هورمون️یا ️انداز️ه ️ترشــح️بی️شاز ️تنظیم️م️یکنند️و ️بدن️را ️ســاز هورمو️نهایی️تولید️م️یکند️که️ســوخت️️و

️م️یشود.️ ️کاهش️آن ️منجربه ️تیروئید، ️ک️مکاری ️یا ️هورمون ️ترشح ️کمبود ️و ️افزایش️سوخت️️و️ساز منجربه
️نشــان️م️یدهــد،️ورز️شهایی️مانند️ طبــق️تحقیقــات️انجــام️شــده️پُر️کاری️تیروئید️که️با️خســتگی️و️ضعف️ماهیچ️هها،️خود️را
️باال️رفتن️از️پل️هها️را️دشــوار️م️یکند،️نشــان️ههای️دیگر️عبارتند️از️کاهش️وزن️ب️یدلیل،️احســاس️گرمای️مداوم،️ دوچرخ️هســواری️و

️افزایش️احساس️تشنگی. ️و ️قاعدگی ️کوتا️هتر️شدن️جریان ️و ️نامرت️بتر ️قلب، افزایش️ضربان
️نوع️ ️دیابت ️به ️مبتالیان ️سبک️م️یشود. ️فعالیتی ️انجام ️با ️حتی ️ماهیچه ️درد ️و ️تمرکز ️در ️مشکل ️باعث️خستگی، ️تیروئید ️کاری ️کم
️در️تأمین️انرژی️به️مشــکل️بر️م️یخورند️و️خســتگی️ناشــی️از️ ️انباشــت️آن️در️خون️هســتند، دو️که️دچار️اختالل️مصرف️گلوکز️و
کمبود️انرژی️برای️فعالی️تهای️بدن،️نخســتین️نشــان️ه️هشــداردهنده️در️مبتالیان️به️این️بیماری️اســت.️عالو️هبر️خستگی️مداوم،️
️تاری️دید.️ ️عفون️تهای️قارچی️و ️زودرنجی، ️تکرر️ادرار،️گرســنگی،️کاهش️وزن، برخی️نشــان️ههای️دیگر️عبارتند️از️تشــنگی️مفرط،
️م️یگذارد،️ ️تأثیر ️خودمان️داریم ️نســبت️به ️احساســی️که ️خواب️و ️و ️خورد ️بر ️بیمار️یهایی️اســت️که همچنین️افســردگی️یک️یاز
️افراد️مختلف️به️شک️لهای️ ️در️واقع️افســردگی️در ️ادامه️م️ییابد. ️حتی️ســا️لها ️و ️ما️هها ️افســردگی️برای️هفت️هها، بدون️درمانی️مؤثر،
️تمرکز️ ️در ️مشکل ️حافظه، ️اختالل ️الگوی️خواب، ️و ️عادات️غذایی ️تغییر ️کاهش️انرژی، ️آن، ️رایج ️نشان️ههای ️اما ️م️یکند ️بروز متفاوتی

️است. ️منف️یگرایی ️و ️بودن ️ب️یارزش ️نومیدی، ️احساس و
️تشخیص️ ️را ️آن ️م️یتواند ️سؤاالت ️از ️مجموع️های ️پرسیدن ️با ️پزشک ️اما ️ندارد، ️وجود ️تشخیص️افسردگی ️برای ️آزمایش️خونی ️هیچ
️پوچی️مداوم،️ ️اضطراب️و ️احساس️ناراحتی، ️نشــان️ههایی️از️قبیل️خســتگی️یا️کمبود️انرژی،️خواب️بســیار️کم️یا️بســیار️زیاد، دهد،
️افزایش️اشــتها️و️وزن،️از️دســت️دادن️عالقه️به️انجام️کارهایی️که️قباًل️برا️یتان️لذ️تبخش️بودند،️حساســیت️ کاهش️اشــتها️و️وزن،
️دیگر️اختالالت️گوارشــی،️مشکل️در️تمرکز،️ ️یبوســت️و ️دردهای️مزمن، ️بیمار️یهای️جســمی️مزمن️مانند️ســردرد، و️زود️رنجی،
️افکار️مربوط️به️خودکشــی️نشــان️ههای️رایج️افســردگی️ ️ب️یارزش️بودن️و ️نومیدی️یا به️یاد️آوردن️و️تصمیم️گرفتن،️احســاس️گناه،
️به️ ️بنابراین️اگر️متوجه️شــدید️دســ️تکم️پنج️مورد️از️این️نشــان️هها️به️مدت️دو️هفته️یا️بیشــتر️در️شما️مشاهده️م️یشود، هســتند.

️کنید. ️مراجعه ️روانکاو ️یا ️روانپزشک پزشک،

اینفوگرافی 

نکاتی برای 
کم   پیشگیری از 

کودک اشتهایی 

️
اگر به دنبال آن هستید 

كه كودكتان به كم 
اشتهایی دچار نشود، این 

اینفوگرافی را مطالعه 
كنید.

  
منبع: شهرآرا نیوز
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خانه مستوفی  بشرویه؛ نمادی از 
خانه های اعیانی دوره قاجار 

️عوامل️اقلیمی️ ️از ️متأثر ️که ️بشرویه بافت️قدیم️شهر
️است️باعث️شکل️گیری️نوع️خاصی️ ️طبیعی️کویر و
️خم،️ ️و ️پیچ ️پر ️های ️کوچه ️اســت. ️معماری️شده از
️از️ ️بادگیرها ️سقف️های️گنبدی️و ️گلی، نمادهای️کاه
️امامزاده️ ️این️منطقه ️در ️می️رود. ️شمار ️به ️آنها جمله
️اســت.️ ️واقع️شــده ️نیز ️چهل️دختر ️قلعه ️و هوگند
️خانه️ ️از ️بخش️عبارتند ️این ️های ️جاذبه مهمترین
️است،️ ️شده ️ساخته ️قاجاریه ️دروه ️در ️که مستوفی
️سبک️سلجوقی️ ️سبک️آن️شبیه ️که ️میانده مسجد
️افشاریه،️ ️متعلق️به️دوره ️مدرسه️علمیه️میانده است.
️میان️ ️این ️از ...️ ️و ️)قاجاریه( ️خان ️باغ ️میانده، حمام
️جذابیت️باالیی️برخوردار️ ️تاریخی️مستوفی️از خانه
️ساباط️ ️بادگیرهای️زیبا، ️به️آن️می️پردازیم. است️که
️از️ ️های️مختلف️خانه ️قســم️ت ️تزیینات️گچی️در و
️تاریخی️ ️اثر ️این ویژگی️️های️معماری️آن️می️باشد.
️ب️ه️ ️ثبت11۹20️ ️شــماره ️با 1384️ ️تیر 5️ ️تاریخ در
️است. ️ثبت️رسیده ️ملی️ایران️به ️آثار عنوان️یکی️از

منزل️مستوفی️در️خیابان️مالعبداهلل️️تون️ی️بشروی️و️
️این️عمارت️ ️دارد. ️قرار ️بشرویه کوچه️مستوفی️شهر
️قاجار️ ️دوره ️در ️که ️اســت ️اعیانی ️بناهای ️جمله از
️مستوفی️ ️نام ️متعلق️به️شخصی️به ️و ️شــده ساخته
️ساباط️ ️و ️بادگیرهای️زیبا ️سبک️معماری️و ️باشد. م️ی
️تزیینات️گچی️ ️و ️سازه ️این ️شرقی ️جانب️شمال در
️بارز️️منزل️ ️های ️ویژگی ️از ️بنا ️دیگر ️بخشــهای در
️عمارت️ ️این ️کلی ️پالن ️میرود. ️شــمار ️به مستوفی
️میانه️ ️در ️آن ️ورودی ️و ️باشــد ️می ️شکل مستطیل
️ورودی️ ️پس️از ️است. ️شده ️واقع ️غربی ️جنوب ضلع
️حیاط️متصل️ ️بــه ️که ️دارد داالنی️کــم️عرض️قرار
️کوچک️ ️اتاق ️دو ️ورودی ️داالن ️طرفین ️در میشود.
️با️ ️شکل ️مستطیل ️حیاط ️صحن ️اس️ت. ️شد️ه تعبیه
️در️ضلع️غربی️ ️است. آجرهای️مربع️شکل️فرش️شد️ه
️آن️سه️ ️فراز ️دارد️که️بر ️ایوانی️بزرگ️قرار این️عمارت،
️شامل️یک️ ️این️بادگیرها ️شده، ️تعبیه ️عظیم بادگیر
️بادگیر️ ️دو ️و ️میانه ️مستطیل️شکل️بزرگ️در بادگیر
️مستطیل️ ️بادگیر ️طرفین️هستند. هشت️ضلعی️در
️طرفین️میباشد️و️ ️در ️چشمه ️دروازه شکل️دارای️دو
️بادگیر️ ️دو ️گردد. ️م️ی ️منتهی ️ایوان ️فضای️درون به
️شده️️است️راه️ ️واقع ️ایوان ️در ️زیرزمینی️که ️به دیگر
️بخش️فو️ ️در ️و ️دارد ️پوششی️مســطح ️ایوان دارند.
️سه️ ️نیم️ستون️و ️دو ️ستون️هشت️ضلعی️و ️دو قانی️با

️است. ️ای️مزین️شد️ه قوس️گهوار️ه
️است.️ ️اشــکوبه ️صورت️دو ️به ️ایوان فضای️طرفین
️عمیق️ ️نمای ️طاق ️پنج ️با ️عمارت ️غربی ️ضلع دیوار
️رسمی️بند️ی️ ️ها ️نما ️این️طاق ️تزیین️شده، ️مرتفع و
️بنا،️ ️شــمالی ️و ️جنوبی ️ضلع ️در ️دارند. هایی️گچی
️بخش️ ️در ️که ️می️️خورد ️چشم ️به ️اتاق ️چند ورودی
️طاقنماهایی️ ️و ️ها ️طاقچ️ه ،️ ️ها ️ورود️ی ️اطراف ️و باال
️بنا️ ️شــرقی ️گوشه ️در ️اســ️ت. ️شد️ه ️ســاخته زیبا
️فضایی️هشــت️ ️حوضخانه ️دارد. ️قــرار حوضخانه
️مرکز️ ️در ️کوچکی ️حوض️دایره️️ای ️که ️دارد ضلعی
️فرنگی️زیبایی️ ️کاله ️با ️است️این️فضا آن️ساخته️شده
️هنرمندانه️ ️رسمی️️بندی ️تزئینات ️و ️شده پوشیده
️را️ ️خانه ️ســرد ️حکم ️زیرزمین️عمارت️که ️ای️دارد.
️قوسی️ ️با ️که ️است ️شکل ️مستطیل ️فضایی داشته،
️است.️ ️شده ️اجرا ️راسته ️و ️خفته ️آجرهای ️و خفیف
️کوچه️ ️مشرف️به ️ضلع️شمال️شــرقی️منزل️که در
️متر️ ️هجده ️طول ️به ️ســاباطی ️عرض️است ️کم ️ای
️بیست️طا️ق️ ️با ️دیوارهای️ســاباط ️که ️شده ساخته
️رفته️ ️کار ️به ️مصالح ️است. نمای️ظریف️تزئین️شد️ه
️قسمت️ ️در ️و ️ساباط️مستوفی️خشت️خام ️منزل️و در

️گچ️می️️باشد. ️مالت️گل️و ️با هایی️آجر
جاذبه های گردشگری نزدیک

️سی️ ️بیش️از ️گردشــگری️بشــرویه ️نمونه منطقه
️هوگند️ ️امامزاده ️مرکزی️آن ️منطقه ️است️که هکتار
️غیر️ ️این️منطقه ️های️گرشگری ️جاذبه ️از ️باشد. می
️علی️ ️حاج ️حسینیه ️به ️توان ️مســتوفی️می ️خانه از
️جامع️ ️مســجد ️محمدبن️اصغر، ️امامزاده اشــرف،
️جامع️ ️مسجد ️خاتون، ️نجمه ️بی ️بی ️مزار ارســک،
️میان️ ️انبار ️آب ️آســیاب️های️بشــرویه، ️ده، میان
️...️ ️و ️کاروانسای️نیگنان ️کاروانســرای️اصفاک، ده،

️کرد. اشاره
موقعیت مکانی

️مال️ ️خیابان ️بشــرویه، ️در ️مستوفی ️ساباط ️و خانه
️واقع️ ️مستوفی ️کوچه ️بشرویه، ️تونی ️فاضل عبداهلل

️است. شده
راه های دسترسی به خانه مستوفی

️قرار️ ️شهر ️تاریخی ️بافت ️در ️خانه ️این ️که ️آنجایی از
️کافی️است️ ️تنها ️آسانی️است️و ️آن️کار ️از دارد️️دیدار
️برسانید.️ ️این️شهر ️به️خیابان️مستوفی️در ️را که️خود
️این️ ️نقل️عمومی️چاره ️و ️وســایل️حمل ️از استفاده
️شخصی️ ️خودرو ️از ️استفاده ️تمایل️به ️اگر ️است️و کار
️نزدیکی️ ️در ️را ️خود ️خودرو ️توانید ️می ️باشید داشته

️دیدن️آن️بروید. ️سپس️به این️مکان️پارک️کنید،

گردشگری

مالیات پزشکان و قرص های لحظه 
آخری!

  به  قلم وحید حاج سعیدی 
این️روزها️که️دولت️حتی️برای️کودکان️هم️کار️فراهم️
️افزوده️ ️کودکان️کار ️تعداد ️به ️روز ️به ️روز ️است️و کرده
می️شــود️که️برخی️از️آنها️به️سیســتم️کارت️خوان️
مجهز️هســتند،️یک️عده️از️پزشکان️هنوز️اعتقادی️
بــه️اســتفاده️از️کارت️خــوان️ندارند️و️برخی️از️آنها️
️کنند!️ ️دریافت️می ️دالر ️به ️را ️های️پزشکی هزینه

️البته️چند️روز️قبل️یکی️از️مسئولین️آب️پاکی️را️روی️
دست️پزشکان️ریخت️و️فرمود️حتی️اگر️کارت️خوان️
نصب️کنند️از️حساب️های️بانکی️آنها️مالیات️دریافت️
️به️حساب️همسرشان️ ️را ️پول️ها ️مومن️اگر می️شود!
واریز️کنند️شما️می️توانید️مالیات️دریافت️کنید؟️اگر️
️بانکی️ ️امانات ️صندوق ️در ️و ️بخرد ️دالر ️و ️طال ️و سکه

️چطور؟!️ ️کند، ️دپو ️دانشگاه ملی️شعبه
️بازرســی️و️ ️عزیزی️️رئیس️دفتر ️این️هفته ️چند هر
️بوژی️ ️پولشویی️که️اسمش️را ️مالیاتی️و ️فرار ️با مبارزه
️فرمودند:️ ️نمی️کشد ️زیاد( ️های ️چرخ ️با ️کامیون (

️در️راستای️استفاده️نکردن️پزشکان️از️کارتخوان️در️
️ذکر️شده️ ️آ️نها ️نام ️نوبت️فهرســت️پزشکانی️که دو
️در️ ️و ️شده ️تهیه ️نم️یکنند، ️استفاده ️کارتخوان ️از که
️ارسال️خواهد️شد️ ️آ️نها ️به این️️هفته️پیامک️هشدار
و️درصــورت️تکــرار️این️اتفاق،️برخورد️جدی️با️آنها️
️یعنی️این️حجم️از️خشــونت️در️ صــورت️م️یگیرد.
مبــارزه️بــا️فرار️مالیاتی️از️دوران️مادها️به️این️طرف️

️است! ️نداشته ️نظیر ️و ️بوده ️سابقه بی
️پیامک️ ️پزشــکان ️از ️زیادی ️تعداد ️هنوز ️این️حال با
هــای️این️مســئول️را️جدی️نگرفتــه️اند️و️در️کنار️
️تابلوی️ ،️ ️دستشویی️خراب️است« ادبیات️معروف️»
»️کارت️خــوان️نداریــم«️هم️در️مطب️برخی️اطباء️

️است! نصب️شده
️دولت️ ️که ️شــد ️زمانی️آغاز ️از ️این️گرفتاری️ها البته
️به️ ️وابســتگی️بودجه️کشور اعالم️کرد️تصمیم️دارد
درآمدهــای️نفتــی️را️کم️کنــد️و️️تمرکزش️را️روی️
️که️ ️بود ️اینجا ️کنــد. ️بیشــتر درآمدهای️مالیاتی️را
️همین️ ️شد️و بررســی️تراکن️شهای️بانکی️جد️یتر
موضوع️باعث️شــد️تا️برخی️️اقشــار️پردرآمد️تالش️
️بار️ ️زیر ️از ️حذف️دســتگا️ههای️کارتخــوان ️با ️کنند
️(️ پرداخت️مالیات️واقع️یشــان️شــانه️خالی️کنن️د.
️که️ ️ها ️متوجه️نشــدیم️که️قدیم️تر فقط️اینالبال️ما
دســتگاه️کارتخوان️نبود،️سازمان️مالیاتی️چطور️از️

️کرد؟!( ️می ️اهلل️️مالیات️اخذ خلق
علــی️ای️حــال️از️آنجــا️نــگاه️ما️به️مســائل️نگاه️
اپیســتومولوژیک️اســت️و️نظرات️و️پیشــنهادات️
سوفســطایی️ما️در️بســیاری️از️امور️راهگشا️بوده️و️
منجر️به️حل️بی️شــمار️مناقشــه️داخلی️و️خارجی️
️این️خصوص️هم️ ️پیشنهادی️در ️بقچه ️از ️است، شده

️اهلل: ️علی️برکته رونمایی️می️کنیم
الف( گماردن سر شمار نا محسوس در مطب 

پزشکان
️و️ ️بیماران ️دقیق ️تعداد ️از ️کســب️آگاهی ️منظور به
️اگر️سازمان️مالیاتی️ تخمین️درآمد️واقعی️پزشکان،
️ماهی2️️ ️و ️ناشــناس️بگمارد در️هر️مطب️یک️مامور
️دوری️ ️جای ️هم ️باز ️بدهد ️حقوق ️هم ️تومان میلیون
️️با️این️روش️عالوه️بر️آگاهی️از️میزان️ نمی️رود.️چرا️که
درآمد️پزشــکان️و️اخذ️مالیات️مشــتی️که️منجر️به️
افزایش️درآمد️عمومی️دولت️می️شود،️برای️چندین️

️می️گردد! ️ایجاد ️پایدار ️زایی ️اشتغال ️هم ️نفر هزار
ب( اخذ مالیات از بیمار

همانطــور️کــه️مالیات️بســیاری️از️ورزشــکاران،️
️باشگاه️ ️خوانندگان️بر️عهده️ســازمان️یا هنرمندان،
️این️ ️نیز ️هم ️فیمابین ️های ️قرارداد ️در ️و ️اســت️ ...️ و
️مالیات️ ️پیشــنهاد️می️شود مطلب️قید️می️شــود،
️ایرادی️دارد؟!️ ️چه ️بیماران️اخذ️شود. ️از پزشکان️هم
️عکس،️ ️هزینه ️دارو، ️پزشک️هزینه ️به ️مراجعه ️در ما
️آندوسکوپی،️ ️تست️ورزش، ️قلب، ️نوار ️اکو، آزمایش،
کولونوســکوپی،️برونوسکوپی،️یورو️گرافی،️کاردیو️
️ماموگرافی،️ ️گرافــی، ️رادیو ️گرافی، ️ســونو گرافی،
فیزیوتراپــی،️رادیوتراپی،️هیدورتراپی،️فوتوتراپی،️
هزینــه️آموزش️برخی️ورزش️های️خاص️توســط️
️هزینه️قرص️های️لحظه️آخری️داروخانه️ پزشــک،
️مالیات️پزشــکان️ ️پردازیم، ️می ️را ...️ ️مطب️و مجاور
️ســالم️و️ ️ابروش! ️ماشــاهلل️به️چشــم️و هم️روش️...

تندرست️باشید

»سمپاش« آماده نمایش شد
انیمیشن️»سمپاش«️به️کارگردانی️فرنوش️عابدی️
️و️ ️کودکان ️پرورش️فکری ️کانون ️تهی️هکنندگی و
نوجوانان️آماده️نمایش️شد.فرنوش️عابدی️درباره️
ایده️اولیه️این️انیمیشن️گفت:️ایده️اولیه️فیلمنامه️
این️کار️حدود8️️سال️پیش️نوشته️شد️اما️به️دالیل️
️اینکه️با️ مختلف️فرصت️تولید️آن️پیش️نم️یآمد️تا
️کانون(️ ️تولید ️کریم️یصارمی)معاون ️آقای لطف
️پیدا️ ️کانون️پرورش️فکری️را ️همکاری️با افتخــار
️م️یتوانم️بگویم️ایده️»سمپاش«️ کردم.وی️افزود:
️در️ ️اســت️و ️دور ️چندان ️نه ️آخرالزمانی یک️ایده
️آن️رویش️ ️سرزمینی️است️که️در ️و مورد️یک️دیار
هرگونه️گل️و️گیاهی️ممنوع️اســت️و️ارتشــی️به️
️گیاهان️ ️شکار ️نگهداری️و ️وظیفه ️»سمپاش« نام
️دارد.️ ️را ️نگهداری️م️یکنند ️آنها ️از ️که ️کســانی و
️در️آن️ویران️ داستان️فضای️علمی️-تخیلی️دارد️و
️در️این️فضای️ شهری️نقطه️مقابل️آرمانشهر️است.
️آیند️های️نه️چندان️روشن️وجود️دارد️ ویران️شهر،
️یک️گیاه️ ️با ️آشنایی ️پس️از ️این️سربازها ️از ️یکی و

کوچک️مسیرش️عوض️م️یشود.

محققان ایرانی لنزهای تماسی جدید ساختند
فناور️یهای️جدید️حوزه️لیزر️و️مواد️پیشــرفته️ســبب️شده️تا️کوررنگی️دیگر️یک️

️نباشد. کابوس️همیشگی️برای️مبتالیان
️درک️ ️تشخیص️و ️از ️یک️بیماری️چشمی️است️کـــه ️رنگ، ️نق️صدید ️کوررنگی️یا
️دارند️ ️وجود ️طبیعی️همه ️بینایی ️در ️که ️نوری ️گیرنده رن️گهای️خاص️توسط️سه

️جلوگیری️م️یکند. ️عمل️م️یکنند، ️براساس️قل️ههای️حساسیت️طیفی️خود و
️زیــادی️ ️حجم ️وجود ️با ️مادرزادی️باشد. ️اکتسابی️یا این️اختالل️چشمی️م️یتواند
️ندارد.️ ️وجود ️کوررنگی ️برای ️مشــخصی ️درمان ️هنوز ️زمینه، ️این ️در ️تحقیقات از
️ب️هروزتر️ ️را️هح️لهای️مناسب️و ️به️سمت️بهر️هگیری️از ️را ️ما ️سبک️زندگی، ️در تغییر

سوق️م️یدهد.
فناور️یهــای️ســودمند️و️مفیــدی️مانند️ژ️ندرمانی،️عین️کهــای️رنگی،️لنزها،️

فیلترهــای️نــوری،️عین️کهای️اپتوالکترونیک️و️بهر️هگیری️از️مزایای️پیشــرفته️
️ازجمله️راهکارهایی️هستند️کـــه️تاکنون️به️ ️رایان️هها، گوشــ️یهای️هوشــمند️و

️است. ️شده کارگرفته
️مورد️ ️فیلترهای️رنگی️برای️اصالح️کوررنگی️ب️هطورگســترده عین️کهای️رنگی️با
️این️ ️دسترس️هستند. ️در ️حتی️بـــ️هصورت️تجاری️نیز ️است️و ️گرفته بررسی️قرار
عین️کها️درحال️یکه️برای️بهبود️درک️رنگ️توســط️افراد️کوررنگ️موثر️اســت،️اما️
️عین️کهای️ ️سایر ️ناسـازگاری️با ️حجیم️بـودن️و ️باال، محدودی️تهایی️مانند️هزینه
اصالح️بینایی️را️نیز️در️پی️دارد.در️مطالعات️اخیر️پژوهشــگران️دانشــگاه️شــهید️
️انعطا️فپذیر️دوبعدی️مبتنی️بر️ ️لنزهای️پالسمونیک️زیس️تســازگار️و بهشــتی،
️بر️ ️این️لنزها ️است. ️برای️اصالح️کوررنگی️پیشنهاد️شده پل️ید️یمتی️لسیلوکسان،

روی️کوررنگی️قرمز️و️سبز،️که️متداو️لترین️نوع️کوررنگی️است،️تاثیر️ویژ️های️دارند.
️شفاف️است️که️ ️و ️انعطا️فپذیر ️زیس️تسازگار، ️یک️ماده پل️ید️یمتی️لسیلوکسان
م️یتواند️جایگزین️خوبی️برای️ســاخت️لنزهای️تماســی️باشد.️این️ماده️غیرسمی️
توجه️بسیاری️را️در️زمین️ههایی️مانند️زیس️تشناسی،️پزشکی️و️شیمی️به️خود️جلب️
️زیس️تسازگار️ ️دوبعدی️منعطف️و ️یک️لنز ️آزمای️شهای️انجا️مشده، ️است.در کرده
️ساده️ ️و ️یک️طراحی️ک️مهزینه ️از ️استفاده ️بـــا ️پل️ید️یمتی️لسیلوکسان مبتنی️بر
براساس️روش️نانولیتوگرافی️نرم️با️موفقیت️ساخته️شد️و️برای️اصالح️کوررنگی️قرمز️
️پایداری️لنزهای️تماسی️پالسمونیک️ساخت️هشده️ ️گرفت. ️بررسی️قرار ️مورد ️سبز و
در️محلول️ســالین️بافر️فســفات️مورد️بررســی️قرار️گرفت️و️لنزهای️پیشنهادی،️

️دادند. ️نشان ️خود ️از ️این️محلول ️در ️را پایداری️مطلوبی

دریچه علم

برخی پزشکان به جای 
کارتخوان از بیمار  استفاده از 

دالر می گیرند!
ازمان امور مالیاتی: بیشتر 
گزارش های مردم از فرار 
مالیاتی به استفاده نکردن 

پزشکان از كارتخوان مربوط 
است و برای آن ها پیامک اخطار 

ارسال خواهد شد. برخی از 
مراكز درمانی و كلینیک ها 

به جای كارتخوان، افراد را به 
خرید دالر برای پرداخت هزینه 

خدمات درمانی وادار كرده اند.

كارتون 

»بدون قرار قبلی« روایتی واقع گرایانه از ژرفای جامعه
️کارگردانان️ ️همه ️که ️سینمایی ️دنیای ️در
️رویای️کســب️جوایز️ ️در ️کنندگان ️تهیه و
️طالئی️ ️خــرس ️تا ️َکــن ️از بی️نالمللــی
️فرش️ ️روی ️بــر ️زدن ️قدم ️و ...️ ️و واســکار
️فیل️مهایی️ ️تهیه ️دنبــال ️به ️دیگران قرمز
️ســیا️هنمای️یهای️ ️یا ️محتوایی️ضددینی با
️یعنی️ ️معمول ️حــد ️از ️بیشــتر ️برابر چند
️آنچه️ ️تا ️هســتند ️فالکــت️اجتماعی ژانر
️جامعه️ ️و ️دشــمن️خوش️اســت ️ذائقه به
️هرگونه️ ️عاری️از ️زشت️و ️و ️ســیاه ️را ایرانی
️دهند،️ ️نشان ️دگردوســتی ️و ه️مدوستی
️به️ ️روایــت️متفاوتی ️قبلی« ️قــرار »بدون
️از️ ️ژرفای️جامعه ️روایتی️از ️م️یکشد. تصویر
️ای️پاک️ ️خانواده ️از عالئق️فرهنگ️اسالمی،
️ایران️ ️معمول ️دلبســتگ️یهای️جامعه ️با و
️و️ ️خود ️که ️آنهایی ️برای ️باشــد ️تلنگری تا
️ایرانی️ ️تخریب️جامعه ️مسیر ️در ️را هنرشان

️گذاشت️هاند. ️حراج به
️اثری️ ️را ️قبلی« برخی️منتقدان️»بدون️قرار
️فرهنگ️و️ ️برای ️که ️چرا شــریف️م️یدانند
️است️ ️قائل ️ارزش ️ایرانی -️ ️اسالمی تمدن
️و️ ️هویت ️خــود، ️گذشــتگان ️میراث ️به و

️م️یگذارد. ️احترام خاطراتشان
تصاویر بکر از حرم مطهر رضوی

️کارگردانی️بهروز️ ️به ️که ️قبلی« ️قرار »بدون
️گذشته️ ️سال ️فجر ️جشــنواره ️در شعیبی
️میالد️ ️با ️همزمــان ️بود ️شــده ️رتبه حائز
️در️ ️و ️شــد ️عمومی ️اکران ️مهربان️یها امام
️به️ ️نیم️هبها ️شــکل ️به ️مشهد سینماهای
️نمایش️گذاشته️ ️به شــادباش️این️والدت
️آداب️ ️و ️فرهنــگ ️مبلغ ️دیگر ️بار ️تا شــد
️سلطان️ ️میالد ️در ️اسالمی️خصوصا جامعه

️باشد. خراسان
️سیا️هنمای️یهای️ب️یپایه️ ️کنار ️در ️فیلمی️که
️اساس️»عنکبوت️مقدس«️فیلمی️موهوم️ و
️واقعیات️اجتماعی️ایران️اسالمی️ ️از ️خارج و
️زوایای️مختلف️ ️از ️زیبــا ️و تصاویــری️بکر
️که️ ️زوایایی ️م️یکنــد ️تصویر ️مطهر حرم
️اصال️ ️بگوییم ️اســت ️بهتر ️شــاید ️یا کمتر

️گوش️ههای️زیبای️حرم️ ️است️از ️نشده دیده
️رتبه️ ️عالی ️یک️خادم ️دفتر ️تا ️رضا)ع( امام
️قاب️ ️در ️تاکنون ️که ️مقدس️رضوی درگاه
️است️ ️شده ️دیده ️فیلمی ️کمتر ســینمایی
️فیلم️ ️حس️زیباشــناختی ️به ️امر ️همین و

️م️یافزاید. بیشتر
روایتی از خانه پدری در سرزمین آبا 

و اجدادی
️خویش️ ️خویشتن ️بازگشــت️به ️از روایتی
️ســن️تها؛️ ️و ️ارز️شها ️از ️پاســداری برای
️م️یخواهند️ ️برخالف️آنهایی️که روایتی️که
️دهند️ ️جلــوه ️خراب ️بنیــان ️از ️را خانــه
️یک️ ️شکل ️به ️را ️اجدادی ️و ️آبا ســرزمین
️خان️های️ ️م️یکشد ️تصویر ️امن️به ️و ️گرم خانه
️نم️یگیرد️ ️تو ️از ️را ️آغوشــش ️هیچگاه که
️با️ ️یک️نفر ️همیشــه ️پدری️که ️خانه همان
️تا️ ️انتظارت️نشسته ️به ️باز ️ســفره آغوش️و
️ترسناک️ ️و ️جدید ️دنیای ️در ️گمشده توی
️باشد️ ️پناهی ️و ️بفشــارد ️آغوش️خود ️در را
️حلقه️ ️همان ️این ️و ️ب️یپناه️یها ️تمام برای
️سا️لهای️سال️ ️تنها ️نه مفقود️های️است️که

️نبود️هایم️ ️آن ️شاهد ️اجتماعی ️ژانر است️در
️شاهد️ ️جادویی ️قاب ️این ️عکس️در ️بر بلکه
️کننده️ ️ناامید ️و روای️تهایــی️بس️ســیاه
️فرار️ ️برای ️را ️مســلمان ️ایرانی ️که بود️هایم
️تشویق️ ️مهاجرت ️و ️سیاه️یها ️این ️همه از
️در️ ️بلکه ️خانه ️در ️نه ️آرامش️را ️است️و کرده

️داد️هاند. غربت️نشان
️یک️ایرانی️موفق️ ️از ️پخته قص️های️جذاب️و
️خانه️ ️این ️مرزهای ️از ️بیرون ️آرامش️را که
️میراث️پدری️ ️پی ️در ️حاال ️و ️کرده جستجو
️کودکی️ ️همراه ️به ️پدر ️خاکســپاری برای
️در️ ️خان️های ️م️یگــردد ️باز ️خانه ️بــه بیمار
️و️ ️صد ️قبر ️یک ️عجیب! ️میراثی ️و مشــهد
️رضوی️ ️مطهر ️حرم ️در ️آن️هم اندی️ســاله
️پگاه️ ️نقشش️را ️که ️دکتر ️برای️این️خانم که
️م️یکند️ ️بازی ️زیبایی ️و ️تسلط ️با آهنگرانی
️ابتدا️ ️در ️اســت️که ️شده ️ارث️گذاشــته به
️که️ ️بعد ️اما ️دارد ️دنبــال ️به ️را ️او عصبانیت
️این️ ️از ️م️یشود ️آشــنا ️ارزش️معنوی️آن با
️امر️ ️این ️و ️م️یگردد ️خوشنود ️کهن میراث
️تنهایی️سبب️م️یشود️مخاطب️به️خوبی️ به

️ارتباط️ ️صحن️ههای️زیبای️فیلم ️و ️نق️شها با
️کند. برقرار

قصه ای عامی اما بکر و جذاب
️نام️ ️ماجرای️پزشکی️️به ️قبلی« ️قرار »بدون
️بعد️ ️پیش ️سال ️سی ️که ️است »یاسمین«
️مشــهدی️ ️مادر ️همراه ️والدین، ️جدایی از
️زنی️ ️اســت. ️مهاجرت️کرده ️آلمان ️به خود
️با️ ️خود ️همســر ️از ️جدایی ️از ️بعد ️که جوان
️اوتیسم«️ ️»بیماری ️خردســالش️که پسر
️از️ ️یکباره ️به ️حــاال ️و ️م️یکند ️زندگی دارد
️برای️ ️و ️م️یشود ️مطلع ️ایران ️در ️پدر مرگ
️مراسم️ ️در ️حضور ️که ️پدر ️وصیت ️به عمل
️و️ ️م️یکند ️ســفر ️ایران ️به تدفینش️بــوده
️دانشگاه️ ️استاد ️که ️پدر ️که ️م️یشود متوجه
️وقف️کرده️ ️یا ️را ️اموال️مادی️خود بوده️️تمام
️ناتنی»یاســمین«️ ️برادر ️نامادری️و ️به ️یا و
️خود️ ️کتا️بهای ️مالکیت ️تنها ️و ســپرده
️رضوی️ ️حرم ️قبردر ️یک️قطعه ️همراه ️به را
️یاسمین️ ️است. ️گذاشــته ️ارث ️به ️او برای
️میراث️ ️این ️راز ️از ️برداری ️پرده ️مســیر در
️روابط️ ️پدرش️و ️گذشته ️از ️حقایقی متوجه

️بر️ ️مخاطبان ️از ️بسیاری ️م️یشود. ️خود ️با او
️و️ ️بکر ️اما ️عامی ️فیلم ️قصه ️که ️اعتقادند این

جذاب️است.
️ایرانی️ ️یــک️خانواده ️با ️را ️مخاطب ️اثر این
️م️یســازد.️ ️مواجه ️امــن ️و ️ســالم پاک️و
️نمون️ههای️ ️شــاید خانــواد️های️واقعی️که
️برای️امنیت️ ️اطرافمان️باشد️که بسیاری️در
️وجود️مشکالت️عدیده️ ️با ️آرامش️یکدیگر و
️مفهوم️ ️و ️م️یکنند ️را ️تالششان اقتصادی
️هر️ ️به ️احترام ️و ️جایــگاه ️و اعضای️خانواده

️م️یکند. ️خوبی️تصویر ️به یک️را
تصویری از کرامات امام

️کرامــات️مخصوص️ ️کنار ️در ️اینهــا همه
️زندگی️ ️به ️لطفی️که ️نظر ️و ️)ع( حضرت️رضا
️را️ ️فیلم ️فضای️معنوی ️دارد ️زائران ️و آد️مها
️نمایش️م️یگذارد️ ️جذابی️به ️و ️شکل️زیبا به
️دارد️ ️اوتیســم ️که ️کودکی ️یک️قاب، ️در و
️دیگر️ ️کودکان ️واری️️با ️معجزه ️شــکل به
️بیان️ ️نوعی️بدون ️به ️شاید ️و سخن️م️یگوید
️را️ ️الشموس ️شمس ️کرامت ️این مستقیم
️و️ ️پر ️آن ️به ️خیلی ️آنکه ️بدون ️و روایت️کرده
️به️ ️م️یدهد️مخاطب️خود بال️ببخشد️اجازه
️مهم️ ️این ️کشف ️از ️دل ️در ️و ️برسد ️نکته این
️بیش️از️ ️که ️دیگری ️باشــد.نکته خوشنود
️تصویر️ ️م️یدهد ️نشان ️جذاب ️را ️فیلم همه
️که️ ️است ️رضا)ع( ️امام ️حرم ️جدید زوایای
️به️ ️نگاه ️نوع ️این ️که ️اعتقادند ️این ️بر برخی
️اســت️که️ ️دلیل️آن ️به زوایای️زیبای️حرم
️انتخاب️ ️در کارگردان️خود️مشهدی️است️و
️تجربه️ ️وسواس️و ️با ️لوکیشــ️نها ️و تصاویر
️وسواس️جذابیت️خاصی️ ️این ️و ️است بوده

️است. ️بخشیده ️فیلم به
️شخصیت️پردازی️ها،️ ️کلی️داستان، به️طور
️انتخاب️تصویرها️ ️حتی ️و انتخاب️بازیگران
️حرم️مطهر️رضوی️ ️مشهد️و ️مکان️هایی️از و
️است.️ ️فیلم ️این ️قوت ️های ️ویژگی ️جمله از
️فیلمی️ ️ایران. ️درباره ️و ️متین ️آرام، فیلمی
️اصلی️ ️داوران ️عنوان ️با ️مخاطبان ️نظر ️از که
️است. ️ارزیابی️شده ️گذار ️تاثیر ️و ️زیبا موفق،

پرده نقره ای 
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