
وزیر بهداشت: 

کسن تاریخ  تزریق وا
گذشته شایعه است

، اظهار       وزیر بهداشت درباره وضعیت کرونا در کشور
کــرد: همانطــور کــه پیــش از ایــن اعــام کــردم، وارد موج 
هفتــم کرونــا شــدیم، اما خوشــبختانه مــردم به ما کمک 
کــز  زیــادی کردنــد و طــی چنــد روز اخیــر مراجعــه بــه مرا
کسیناســیون بســیار خــوب بــود؛ بــه طــوری کــه آمــار  وا
کســن های  کســن نشــان می دهــد که تعداد وا تزریــق وا
تزریــق شــده در چنــد روز اخیــر باالســت کــه امیدواریــم 
همیــن رونــد ادامــه یابد که در این صورت نگرانی زیادی 

نداریم و بیماری می تواند کنترل شود...

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس :

برای  نفت 
برنامه ریزی های زیادی 

می توان داشت 
     عضــو کمیســیون برنامه وبودجــه بــا اشــاره بــه 
گفــت:  کشــور در صــادرات مــواد نفتــی  مشــکات 
کنیــم، اول  بایــد در دو مرحلــه مشــکل را برطــرف 
از  قــدم دوم  را جــذب و در  ســرمایه گذار خارجــی 
ظرفیت سهام داری در پاالیشگاه های فرا سرزمینی 
بــرای تبدیــل نفــت خــود بــه فرآورده هــای نفتی نظیر 

بنزین استفاده کنیم...   || صفحه  صفحه 44    || صفحه  صفحه 77  

رواج موتورخانه نشینی و اجاره نشینی مشترک

فاصله زیاد حرف تا عمل 
خ اجاره بها تبعات سنگینی برای شهرنشینان و محیط شهری دارد. یکی    افزایش افسارگسیخته نر
کی به  کی جهــت اجاره نشــینی اســت.تعداد این خانه های اشــترا از ایــن پیامدهــا خانــه هــای اشــترا
ســرعت در حــال افزایــش اســت و تقاضــا بــرای هم خانــه شــدن به منظــور کاهش هزینه ها نیز شــدت 

  || صفحه  صفحه 33  گرفته است...

ویترین   پیشنهادی

اقتصادانرژی

صفحه 3 

صفحه 3  صفحه 4 

اقتصاد

دیر بجنبیم بازار برق عراق را 
تصاحب می کنند

 تنظیم بازار 
همچنان یک کالف سردرگم

پشت پرده سفر پوتین به تهران چیست؟ 

صفحه 2 

 رمزگشایی از  رمزگشایی از 
یک سفر استراتژیکیک سفر استراتژیک

فروشندگان به کارت به  کارت روی آورده اند 

  کارتخوان
موجود نمی باشد

ح شد : در مجمع عمومی ذوب آهن اصفهان مطر

ذوب آهن اصفهان،دارنده رتبه سوم تولید فوالد خام
وی افزود : این شرکت با تولید ۲ میلیون و ۴۸۹  هزار تن فوالد خام در سال ۱۴۰۰ در 
مقایسه با سایر رقبا از منظر تولید فوالد خام، رتبه سوم را در کشور دارد و در سال های 
۹۹ و ۱۴۰۰ رشد همه شرکت ها به جزء ذوب آهن منفی بوده است و این شرکت مادر 

صنعتی رشد ۵ درصدی تولید فوالد خام را به همت تالشگران ثبت نمود.

 تیرآهن سهم ۶۴ درصدی در سبد تولید ذوب آهن دارد
 این مقام مسئول بیان کرد : در سبد تولید محصوالت ذوب آهن،تیرآهن سهم تولید ۶۴ 
درصدی دارد و در بخش صادرات نیز ۵۶ درصد از ســهم صادرات شــرکت را از آن خود 
نموده است لذا تولید و توسعه انوع تیرآهن ها در سایزهای مختلف در دستور کار قرار دارد.

ذوب آهن روی ریل پیشتازی تولید
مهندس رخصتی گفت : طی ســه ســال اخیر از ســال ۹۸ تا ســال ۱۴۰۰،تولید تمامی 
محصوالت در شرکت از جمله کک به عنوان یک محصول میانی تا شمش و محصوالت 

نوردی رو به افزایش بوده است.

ساخت یک میلیون واحد مسکونی فرصت مغتنمی برای تولید 
کننده مقاطع ساختمانی استاندارد

وی فرصت های پیش روی شرکت را نیز چنین برشمرد :آغاز نهضت ملی مسکن توسط 
دولت خدمتگزار و ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال برای ذوب آهن اصفهان 
که تولید کننده مقاطع ســاختمانی اســت یک نقطه قوت بســیار مهم به شمار می رود، 
امکان تامین نســبی بخشــی از  مواد اولیه و انرژی در داخل کشور،توســعه تکنولوژی 
در صنعــت فــوالد و امــکان کاهش هزینــه های تولید،هدف گذاری دولت در توســعه 

شــبکه حمل و نقل ریلی کشــور،تغییرالگوی مصرف از ورق به مقاطع ســنگین و انتقال 
 نمــاد از فرابــورس به بورس و اســتفاده از معافیــت های مالیاتی و ابزارهای تامین مالی .

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در ادامه به تشــریح نقاط قوت شــرکت نیز به شــرح ذیل 
پرداخت : اعتبار و برند شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی،وجود زنجیره کامل تولید 
فوالد،تولیــد فــوالد خام تمیز،توانمندی در تولید محصوالت متنوع با کیفیت باال،وجود 
زیرســاخت های الزم برای توســعه و ســرمایه گذاری،تامین بخشی از منابع انرژی مورد 
نیاز)برق و گاز ســوختنی( در داخل شــرکت ، بهره گیری از کمیته های تخصصی و اتاق 

های فکر جهت رصد مستمر  فضای کسب و کار و ارایه سیاست های راهبردی .
وی در خصــوص محدودیــت هــای موجود نیز گفت : نامتوازن بودن بودن خط تولید در 
کک سازی و فوالدسازی از جمله محدودیت ها است. قابلیت تولید ۳ میلیون و ششصد 
هزار تن چدن در باال دســت خط وجود دارد و در نوردها نیز قابلیت تولید مقاطع وجود 
دارد در میانه فوالدسازی وجود دارد که قابلیت جذب این میزان از چدن را ندارد که با 
تاکید هلدینگ صدرتامین و برنامه های مصوب شــده به ســمت جذب حداکثری چدن 

در کوتاه مدت و تبدیل آن به فوالد که ارزش افزوده باالیی دارد،حرکت می کنیم.
  

سه هاب ویژه برای تامین پایدار مواد اولیه
 مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در خصوص تامین مواداولیه نیز گفت : در ســه محدوده 
کشــور ســه هاب تعریف شــده اســت که در یک بخش آن مجوز تاسیس گندله سازی و 
فرآوری سنگ آهن گرفته شده است و در بخش دیگر در کردستان تفاهم نامه آن منعقد 
شد و در شرق اصفهان نیز در مرحله مذاکره هستیم و انشاا.. به زودی خبرهای خوشی 

در این زمینه منتشر می کنیم.
وی اظهار کرد: ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد در ایران از نســل 
اول کــه بنیــان ایــن کارخانه را نهادند تاکنون به همت نیروی انســانی مجرب، کارنامه 

درخشــانی از خودش در بخش مختلف و در جای جای ایران اســالمی به یادگار گذاشته 
اســت.برنامه ریزی برای بهره گیری از تجربیات پیشــگامان و همچنین دانش کارکنان 

در بخش های مختلف شرکت در دستور کار قرار دارد.
 مهندس رخصتی رکوردهای شرکت در سال ۱۴۰۰ را نیز چنین عنوان کرد : دستیابی 
بــه رکــورد تولیــد ۲ میلیون و ۷۶۸ هزار تن چــدن مذاب و یک میلیون و ۲۲۳ هزار تن 
کک خشــک،طراحی و تولید ریل مترو و قطار پرســرعت،توافق با اســتانداری کردستان 
برای بهره برداری از معادن سنگ آهن،اخذ مجوز فرآوری سنگ آهن و تولید گندله در 
خراسان جنوبی و خراسان رضوی،تکمیل زنجیره تولید ریل ملی با انعقاد قرارداد سوزن 
ریل با اســتفاده از توان شــرکت های دانش بنیان،طراحی و تولید محصوالت جدید با 
ارزش افزوده باال مانند : میلگرد ساده قطر۳۰  و ۵۰ مارک ۷۰Cr۲، تیرآهنIPE۳۰  و 
شمش فوالدی با مارک های مختلف و کسب رکورد  ۱۲ ساله تولید قطعات در کارگاه 

های ساخت با  ساخت و تحویل حدود ۴۰۵۰۰۰ قطعه .
بر اساس مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت 
ذوب آهن اصفهان شــامل صورت وضعیت های مالی به تاریخ ۲۹ اســفند ماه ۱۴۰۰ 
و صــورت هــای ســود و زیــان ، تغییــرات در حقوق مالکانه و جریــان های نقدی برای 
 ســال مالــی منتهــی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ، با اکثریت آرا مــورد تصویب مجمع قرار گرفت.
همچنین مقرر گردید از محل سود خالص سال ۱۴۰۰ به ازای هر سهم ۶۰ ریال به عنوان 

سود سهام تقسیم و طبق برنامه زمان بندی شده در وجه سهامداران پرداخت گردد.
بر اساس این مصوبات ، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به به عنوان حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان حسابرس 
مســتقل و بازرس قانونی علی البدل، برای مدت یکســال انتخاب گردیدند. ضمن اینکه 
روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج اطالعیه و آگهی های شــرکت برای مدت یکســال ، 

تعیین گردید.

تولید محصوالت با ارزش افزوه باال ، استراتژی اصلی ذوب آهن استتولید محصوالت با ارزش افزوه باال ، استراتژی اصلی ذوب آهن است
جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ذوب آهن اصفهان شنبه ۲۵ 
تیرماه ، با حضور بیش از ۷۳ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت ، اعضای هیات مدیره، 
نماینده موسسه حسابرسی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و تعدادی از دیگر مسئولین این 

شرکت ، در سالن تشریفات روابط عمومی برگزار گردید.
ج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در ارائه گزارش به هیات مدیره گفت: این شرکت  مهندس ایر
بــه عنــوان تولیــد کننــده مقاطــع ســاختمانی مطابــق با آخرین اســتانداردهای روز دنیا، ایــن مقاطع کیفی را 

گون تولید می کند. برای استفاده در زیرساخت های کشور در بخش های گونا

یادداشتویترین  پیشنهاد

بررسی چهار خروجی از سفر اخیر رئیس جمهور آمریکا 
به منطقه؛

هیاهو بر سر هیچ!
  عبدالرضا فرجی راد

استاد ژئوپلتیک دانشگاه و سفیر سابق 
ایران در نروژ

 سفر دو روزه و پرهیاهوی بایدن به 
سرزمین های اشغالی و همچنین 
عربستان سعودی به پایان رسید و 
ارزیابی ها نسبت به خروجی این سفر همچنان ادامه دارد. 
سفری که با مانورهای فراوان همراه بود و مسائلی چون 
ایجاد ائتالف علیه ایران و یا بسته شدن پرونده مذاکرات 
احیای برجام را مطرح می ساخت اما با پایان آن خروجی 
ها مسائل و ابعاد دیگری از واقعیات منطقه ای و رویکرد 

کشورها را نسبت به آن نشان داد.
در ســفر اخیر بایدن به منطقه بررســی چهار نکته حائز 
اهمیت اســت. اول آنکه اســرائیلی ها آن چیزی را که در 
پی این سفر از آن انتظار داشتند بدست نیاوردند. تل آویو 
در پــی آن بــود که با تحریک بایدن صحبت هایی تندی 
علیه ایران زده شود تا در نهایت مذاکرات احیای برجام را 
متوقف سازد و به نوعی پرونده آن را مختومه اعالم کنند. 
هدف بعدی نیز ایجاد ائتالفی بین اسرائیل و کشورهای 
عربی و آمریکا بود که این موضوع نیز با شکست مواجه شد.
نکتــه دوم اینکه تکرار صحبت های پیشــین جو بایدن 
و مواضع او از جمله اینکه عربســتان منزوی، منفور و یا 
مطرود است نشان می دهد که بایدن نتوانسته است بی 
اعتمادی موجود را بین ریاض و واشنگتن را از بین ببرد 
و روابط متقابل مثبتی را ایجاد کند. به نظر می رسد این 
بی اعتمادی در نتیجه این سفر نیز بیشتر شد و پروتکل 
های ســفر نیز در این بین قابل تامل بود. از جمله دســت 
ندادن ها و یا اینکه بایدن به منظور مالقات با محمد بن 
سلمان به عربستان سفر نکرده است و این نشان می دهد 
که در آینده محمد بن سلمان برای پادشاهی کار دشواری 

را پیش رو خواهد داشت...   
ادامه در صفحه ۲
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سیاست 2
یادداشت

نمایندگان مجلس به مناسبت 
عید غدیر اسکناس نو ، هدیه 

تظاهرات در اعتراض گرفتند / تسنیم
به افزایش هزینه های 
زندگی و مواد غذایی در 
 "پاناما سیتی"/ 
خبرگزاری فرانسه

گزارش تصویری

پشت پرده سفر پوتین به تهران چیست؟ 

رمزگشایی از یک سفر استراتژیک
ســفر آتی »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور 
روســیه به ایران )۱۹ ژوئیــه ۲۰۲۲( دومین 
سفر خارجی او پس از سفر وی به تاجیکستان 

و ترکمنستان در ژوئن ۲۰۲۲ خواهد بود.
 می توان پرسید چرا سفر پوتین به تهران قابل 
توجه است و دالیل انجام آن چیست؟ نخست 
آن که ایران پس از خروج امریکا از برجام در سال 
۲۰۱۸ میالدی به چین و روسیه نزدیک تر شده 
است. تهران در ماه مارس توافق نامه همکاری 
۲۵ساله با چین در مارس سال ۲۰۲۱ میالدی را 
امضا کرد که از آن تحت عنوان »پیمان همکاری 

استراتژیک« یاد می شود.
در جریان سفر اخیر »ابراهیم رئیسی« رئیس 
جمهور ایران به مسکو در ژانویه ۲۰۲۲ میالدی 
پیش نویس معاهده ای مشــابه قرارداد ایران و 
چین به طرف روس ارائه شــد. از زمان کاهش 
روابــط ایران و امریکا تهــران بار دیگر بر لزوم 
کاهش وابستگی خود به غرب و تمرکز بیش تر 
بر شرق تاکید کرده است که از این موضوع به 
عنوان سیاست محوری گرایش ایران به سوی 

شرق یاد می شود.
این رویکرد برای نخستین بار در دوره ریاست 
جمهــوری محمود احمدی نــژاد مورد توجه 
قرار گرفت. مقام عالی رهبری ایران نیز ســال 
گذشــته در سخنانی درباره لزوم نگاه ایران به 
شرق خاطرنشان کردند: »ما باید به شرق نگاه 
کنیم. نگاه به غرب و اروپا جز تعلل و دردســر 
بر ما اثری ندارد. کشــورهایی در شرق هستند 
که می توانند به ما کمک کنند ما می توانیم در 
شرایط برابر با آنان تعامل داشته باشیم. ما به آنان 
کمک می کنیم و آنان نیز به ما کمک می کنند«.

مسکو و تهران هر دو به دنبال گسترش روابط 
اقتصادی پس از جنگ روسیه و اوکراین بوده اند. 
در ژوئیــه ۲۰۲۲ میالدی »علی صالح آبادی« 
رئیس کل بانک مرکزی ایران به مســکو سفر 
کرد. علی صالح آبادی در این سفر با مقام های 
ارشد روسیه از جمله »الکساندر نواک« معاون 
نخست وزیر روسیه و »ماکسیم رشتنیکوف« 
وزیر توسعه اقتصادی این کشور و رئیس بانک 

مرکزی فدراسیون روسیه دیدار داشت.
موضوعات مرتبط با سرمایه گذاری مشترک، 
تقویت همکاری های پولی و بانکی و رفع موانع 
محورهای اصلی این سفر بودند. در ژوئن ۲۰۲۲ 
میالدی هر دو کشور در پایان نشست کمیته 
مشترک حمل و نقل جاده ای دو کشور در مسکو 
تفاهــم نامه ای در مــورد حمل و نقل جاده ای 

امضا کردند.
»محمدرضاپور ابراهیمی« رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی در سخنانی 
درباره سفر پوتین گفت: »این سفر موجب رونق 
همکاری های اقتصادی دو کشور می شود«. او 
افزود: »برنامه ریزی برای توسعه همکاری های 
اقتصادی ایران و روسیه در اولویت رایزنی های 
روسای جمهور دو کشور خواهد بود. تحریم های 
اروپا و آمریکا علیه روســیه همکاری روسیه و 

ایران را ضروری تر ساخته است«.
نکتــه دوم آن کــه با توجه بــه اختالفات در 
تعدادی از مسائل و هم چنین کاهش سرمایه 
سیاســی »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا 
به نظر می رســد ایران در مورد احیای برجام 

تردید دارد. بایدن در ســفر خود به خاورمیانه 
مواضع سختی در قبال ایران اتخاذ کرد. رئیس 
جمهور آمریکا در مصاحبه با یکی از شبکه های 
تلویزیونی اسرائیل )کانال ۱۲( به نکات مهمی 

در رابطه با ایران اشاره کرد.
نخست آن که او اشاره کرد سپاه را از فهرست 
تروریستی امریکا خارج نمی کند )در حالی که 
این یکی از خواســته های ایران بود( و دوم آن 
که اگر ایران در مسیر ساخت سالح هسته ای 
حرکت کند و قصد دســت یابی به آن را داشته 
باشد امریکا از توسل به قوه قهریه علیه تهران 
ابایی ندارد. رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس 
خبری مشــترک پس از دیدار با »یائیر الپید« 
نخســت وزیر اسرائیل گفت که ایاالت متحده 
مشتاق احیای برجام است، اما نمی تواند برای 

همیشه صبر کند و منتظر تهران باقی بماند.
هم چنین، الزم به ذکر است که در طول سفر 
بایــدن به خاورمیانه هدف اصلی احیای روابط 
امریکا و عربســتان ســعودی و تسهیل بهبود 
روابط اســرائیل و عربستان سعودی بود امری 
که رویکرد بایدن در قبال خاورمیانه را نشــان 

می دهد.
در چنین شرایطی، ایران نیاز به بررسی گزینه ها 
و تمرکز بر آن چه سیاست »محور شرق« نامیده 

می شود دارد.
سوم آن که ایران به گفته آمریکا موافقت خود را 
با عرضه پهپاد به روسیه اعالم کرده است. »جک 
سالیوان« مشاور امنیت ملی ایاالت متحده در 
اظهار نظر در این باره گفت: »اطالعات ما حاکی 
از آن است که دولت ایران در یک جدول زمانی 
تسریع شده در حال آماده سازی صدها پهپاد از 
جمله پهپادهای با قابلیت حمل سالح به روسیه 
اســت«. ایران اعالم کرده که با روســیه روابط 
دفاعی دارد، اما ادعای آمریکا مبنی بر ارســال 

پهپادهای ایران به روسیه را رد کرد.
سفر بایدن به خاورمیانه و هم چنین سفر آتی 
پوتین به ایران نشان دهنده این واقعیت است 
که اگرچه ایاالت متحده و ایران ممکن اســت 
بــرای احیای برجام تالش کنند با این وجود، 
چشم انداز احیای برجام ضعیف است مگر آن که 
هم واشنگتن و هم تهران از خود انعطاف نشان 
دهند. اگر ایاالت متحده موضعی تهاجمی در 

قبال ایران اتخاذ کند احتماال ایران به روســیه 
نزدیک تر خواهد شد.

والدیمیر پوتین در حالی روز سه شنبه و برای 
پنجمین بار جهت شــرکت در هفتمین دور 
نشســت سران روند صلح در سوریه موسوم به 
»روند آســتانه« عازم ایران خواهد شد که وی 
نخستین ساکن کرملین پس از ۳۲ بود که در 
سال ۱۳۸۶ برای اولین بار در سفری به تهران، 
در نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر 

شرکت کرد. 
این ســفر در سال ۸۶ در زمانی صورت گرفت 
که روز پیش از ســفر، منابع خبری به نقل از 
یکی از ســخنگویان کرملین اعالم کردند که 
به والدیمیر پوتین، اطالع داده شــده است که 
عده ای در صدد ترور وی در تهران هستند اما 
این خبر با واکنش تهران مواجه شد و محمدعلی 
حسینی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه آن 

را بی اساس دانست. 
همچنین این سفر از آن جهت در برهه حساسی 
صــورت گرفــت که تهران تحت فشــارهای 
بین المللی در خصوص برنامه هســته ای خود 
قرار داشت و رئیس جمهور روسیه نیز در سفری 
که به آلمان داشت، در نشست خبری مشترک با 
صدراعظم این کشور ضمن فراخواندن ایران به 
شفافیت در برنامه هسته ای خود اعالم کرده بود 
که مدرکی دال بر تالش ایران برای دستیابی به 

بمب اتمی وجود ندارد.
در دیــدار دوجانبه والدیمیر پوتین و محمود 
احمدی نژاد بــر افزایش مبادالت اقتصادی و 
تجاری تهران و مســکو تــا ۲۰۰  میلیارد دالر 
ظرف ۱۰ سال آینده تفاهم شد. رئیس جمهور 
روسیه همچنین در این مذاکرات بر عزم مسکو 
برای تکمیل نهایی نیروگاه اتمی بوشهر و ارائه 

سوخت تاکید کرد.
اجالس سران کشورهای دریای خزر در تهران 
نیز با صدور یک اعالمیه ۲۵ ماده ای به کار خود 
پایان داد. در این اجالس پیشرفت محسوسی 
در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به دســت 
نیامد. قرار شــد اجالس بعدی سال ۲۰۰۸ در 

آذربایجان تشکیل شود.
دومین سفر والدیمیر پوتین در آذرماه ۱۳۹۴ 
و جهــت شــرکت در اجالس ســران مجمع 

کشورهای صادرکننده گاز صورت گرفت.
در این سفر با حضور روسای جمهور دو کشور، 
هفت ســند همکاری میان تهران و مســکو به 
امضا رســید که از آن جمله می توان به »سند 
توافق برای تســهیل متقابل شرایط رفت و آمد 
اتباع دو کشــور«، »ســند یادداشــت تفاهم 
همــکاری وزارتخانه های بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی«، »ســند یادداشت تفاهم 
برقی کردن خط آهن مســیر گرمسار- اینچه 
برون«، »یادداشــت تفاهم همکاری بین بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و ونش اکونوم 
بانــک و آژانس اکزیر روســیه«، »یادداشــت 
تفاهم زمینه مطالعه، اکتشاف و ارزیابی ذخایر 
آبهای زیرزمینی ژرف« و »یادداشــت تفاهم 
همسان سازی شبکه های انتقال برق جمهوری 

اسالمی ایران و فدراسیون روسیه اشاره کرد.
آبان ۹۶ نشست سران کشورهای ایران، روسیه و 
آذربایجان برگزار شد که سران سه کشور در پایان 
نشست، بیانیه ای را صادر کردند. حسن روحانی 
نشست تهران را تکمیل کننده و شتاب دهنده 
روند همکاری سه کشور دانست و گفت: ایران، 
روسیه و جمهوری آذربایجان سه کشور نفتی 
و گازی هســتیم که تالش های مشترک مان 
می تواند زمینه رشــد سریع تر اقتصادهایمان 
را فراهم کند. رئیس جمهور وقت کشورمان با 
ابراز امیدواری از اینکه هر نشســت سه جانبه، 
گام جدیدی برای همکاری ها و تعامالت بیشتر 
میان تهران، مسکو و باکو باشد؛ بار دیگر از حضور 
روسای جمهوری روسیه و آذربایجان در تهران 
سپاسگزاری و ابراز امیدواری کرد که در نشست 
آتی سه کشور در مسکو گام های بلند دیگری 

برداشته شود.
در دیدار دوجانبه روسای جمهور ایران و روسیه، 
پوتین و روحانی نیز مناسبات و همکاری های 
دوجانبه، منطقه ای و بین المللی تهران – مسکو 
را مثبت و رو به گســترش ارزیابی و بر توســعه 
و تقویــت همــه جانبه روابــط و رایزنی ها در 

بخش های مختلف تأکید کردند.
شــهریور ۹۷ چهارمین ســفر رئیس جمهور 
سوریه به ایران بود که برای شرکت در نشست 
ســران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه )روند 

آستانه( صورت گرفت.

روســای جمهور سه کشــور ضامن آتش بس 
در ســوریه در پایان این نشست در یک بیانیه 
مشترک با تاکید بر پایبندی مستحکم و مستمر 
خود به حاکمیت، استقالل، وحدت و تمامیت 
ارضــی جمهوری عربی ســوریه و همچنین 
اهداف و اصول منشــور ملل متحد، احترام به 
این اصول را از سوی همگان ضروری دانستند.
حسن روحانی، والدیمیر پوتین و رجب طیب 
اردوغان در این بیانیه مشترک بر عزم خود مبنی 
بــر ادامه همکاری برای نابودی نهایی داعش، 
جبهةالنصره و تمامی افراد، گروه ها، تشکل ها 
و موجودیت های وابسته به القاعده یا داعش در 
سوریه که از سوی شورای امنیت سازمان ملل 

شناسایی شده اند، تاکید کردند.
رئیس جمهــور کشــورمان و رئیس جمهور 
فدراسیون روسیه در حاشیه اجالس سه جانبه 
تهران با یکدیگر دیدار و بر ضرورت توســعه، 
تعمیــق و تحکیم روابط دوجانبه، منطقه ای و 

بین المللی تهران-مسکو تاکید کردند.
رئیس جمهور روســیه در این سفر همچنین 
بــا رهبر معظــم انقالب نیز دیــدار و یکی از 
قدیمی ترین نســخه های خطــی قرآن کریم 
را که در موزه آرمیتاژ شــهر ســن پترزبورگ 
نگهداری می شد، به حضرت آیت اهلل خامنه ای 

تقدیم کرد.
رهبــر معظم انقــالب در این دیدار پوتین 
را شــخصیت برجسته ای در دنیای امروز 
خواندند و از همراهی این کشور در مذاکرات 
اتمــی و از مواضع روســیه در برابر بحران 

جاری در سوریه تمجید کردند.
سفر این هفته والدیمیر پوتین به تهران هم برای 
روســیه و هم ایران از اهمیت باالیی برخوردار 
اســت؛ مســکو پس از آغاز تهاجم نظامی به 
اوکرایــن ضمن قرار گرفتن تحت تحریم های 
شــدید غرب، از نظر بین المللی نیز خود را در 
انــزوا می بیند، از این جهت نیز رئیس جمهور 
روســیه تالش کرده تا با دیدارها و ســفرهای 
خود به کشورهای هم پیمان و همسایه نشان 
دهد که همچنان نفوذ و جایگاه خود در شرق 
را از دســت نداده است. روسیه همچنین برای 
دور زدن تحریم ها و ترانزیت کاالهای خود به 
ایران نگاه ویژه داشته و امیدوار است تا در پرتو 
همراهی کشورمان با خود بتواند اثرات تحریم ها 

را مدیریت کند.
جمهوری اســالمی ایران نیز از ســفر ساکن 
کرملین تهران در فاصله زمانی کوتاه از سفر جو 
بایدن به اسرائیل و عربستان استقبال می کند؛ 
چراکــه تهــران همواره از ایجاد یک ائتالف در 
محور شــرق علیه ائتالف های شکل گرفته با 
محوریت ایاالت متحده در منطقه ســخن به 
میان آورده و توســعه همکاری با روســیه که 
در دیدارهــای دوجانبه و چندجانبه با رئیس 
جمهور این کشور نمود پیدا می کند، به نوعی 

هدف تهران را محقق شده می نماید.   
رئیس جمهور روســیه روز سه شنبه در حالی 
برای پنجمین بار عازم ایران خواهد شــد که 
هیچ کدام از این ســفرها برای دیدار دوجانبه 
صورت نپذیرفته و ســاکن کرملین تنها برای 
شــرکت در نشســت های چنــد جانبه عازم 

همسایه جنوبی شده است.

خبر ویژه

نشست سران روند آستانه بعد از دو سال وقفه به صورت حضوری امروز  ۲۸ تیرماه در تهران برگزار می شود. علیرغم  
وجود برخی از اختالفات بین اعضا در ارتباط با سوریه این نشست را می توان مدلی از مشارکت کشورها در تامین امنیت 
منطقه و مبارزه با تروریســم دانســت، روندی که برای پیشــبرد هدف ها و ماموریت های خود همچنان بعد از ۵ ســال با 

موانع جدی و سختی روبه رو است.
 دراواخر سال ۲۰۱۶ بعد از برگزاری نشست هایی نسبتا ناموفق در وین و ژنو در ارتباط با بحران سوریه ، دو کشور همسو 
با دولت سوریه یعنی روسیه و ایران به همراه ترکیه که از  آغاز این بحران به صورت آشکارا مخالف دولت کنونی سوریه 
بود و بر رفتن بشار اسد تاکید داشت و در همین راستا به برخی از معارضان سوری و حتی گروه های تکفیری کمک می 
کرد تصمیم گرفتند که در فرایندی به نام روند آستانه به حل بحران سوریه از طریق راه حل  سیاسی کمک کنند و  به 

شش سال جنگ، آوارگی و ویرانی در این کشور پایان دهند و مقدمه این موضوع ، آتش بس فراگیری بود که از دسامبر 
۲۰۱۶  با توافق میان دولت سوریه و گروهی از مخالفان مسلح برقرار شد، آتش بسی که برای نخستین بار نمایندگان 
دولت سوریه با نمایندگانی از گرووهای  مخالف مسلح به طور مستقیم رایزنی کردند. نشست هفتم قرار است امروز سه 
شنبه ۲۸ تیرماه در تهران با حضور سید ابراهیم رییسی رییس جمهور ایران، رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه 
و والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه برگزار شود. این نشست در حالی برگزار میشود که به نظر می رسد چند موضوع 
مهم عالوه بر مسائل قبلی مورد توجه جدی تر قرار بگیرد که در این زمینه می توان به  ادامه حضور  نیروهای نظامی  
ترکیه در شمال سوریه  برخالف مفاد پایانی نشست های  آستانه که بر لزوم حفظ حاکمیت، استقالل و تمامیت ارضی 

سوریه و خروج  نیروهای نظامی بیگانه از این کشور تاکید دارد.

امروز در تهران؛

کاهش برخی اختالفات برگزاری هفتمین نشست سران آستانه با هدف 

بین الملل

هشدار تند الوروف درباره عواقب 
مداخالت ناتو در جنگ اوکراین

وزیر امور خارجه روسیه درباره هدایت مستقیم نیرو های 
اوکراینی توسط ناتو و عواقب خطرناک آن هشدار داد.

»ســرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روســیه درباره 
عواقــب مداخالت اتحاد نظامی ناتو در جنگ اوکراین 

هشدار داد.
الوروف گفت: »متخصصان ناتو به شــکل مستقیم در 
حال هدایت نیرو های اوکراینی در لوهانسک و دونتسک 
هســتند. امیدواریم افرادی در میان سیاســت مداران 
اروپایی وجود داشته باشند که عواقب خطرناک چنین 

اقداماتی را درک کنند«.
وزیر امور خارجه روسیه گفت، در درگیری های کنونی 
غرب و روسیه در حال جنگ هستند و از اوکراین به عنوان 
کاالی مصرفی استفاده می کنند. از سال ۲۰۱۴ آمریکا 
و اروپا »رژیم روس هراس کی یف را بدون قید و شرطی 
رهبری می کند« و ســخنرانی های متعدد »ولودیمیر 
زلنســکی« رئیس جمهور اوکراین در نشســت های 

مختلف »بخشی از این نمایش ها است«.
الوروف افــزود: »او ســخنرانی های رقت انگیزی انجام 
می دهد و زمانی که ناگهان چیزی منطقی پیشــنهاد 
می کند آن ها )غربی ها( پشــت دستش می زنند. همان 
اتفاقی که پس از مذاکرات روسیه و اوکراین در استانبول 
رخ داد. انتهای ماه مارس روزنه ای در مذاکرات پیدا شد، 
اما با استفاده از داستان به وضوح ساختگی بوچا، کی یف 

مجبور شد پا پس بکشد«.
او همچنین با اشاره به اعطای وضعیت نامزدی اتحادیه 
اروپــا بــه اوکرایــن و مولداوی، آن را بخشــی از بازی 
ژئوپولتیک علیه روســیه دانست و گفت این اتحادیه از 
ایسلند تا اوکراین را به عضویت فرا می خواند، اما در قبال 

روسیه چنین کاری انجام نمی دهد.
الوروف گفــت: »ما نیــازی به عضویت در این اتحادیه 
نداریــم، امــا بیانیه هــای آن ها ماهیت ایــن اقدامات 

تقابل جویانه و عامدانه را برمال می کند«.

سخنگوی وزارت امورخارجه:

 بایدن برای جلب رضایت 
 رژیم آپارتاید اسراییل 

بازار گرمی می کند
ســخنگوی وزارت امور خارجــه گفت: رئیس جمهور 
آمریــکا برای جلب رضایت رژیم آپارتاید اســراییل با 
بمب هایی که ایران هیچ گاه به دنبالش نبوده است بازار 

گرمی می کند.
»ناصــر کنعانی« در صفحــه اجتماعی خود در توییتر 
نوشــت: طنز دوران ما، آقای بایدن درســت در سالگرد 
اولیــن آزمایــش اتمی آمریکا و پــس از بازدید از رژیم 
قانون شــکنی که خود بمب اتمی مخفی دارد، تأکید 

می کند که »اجازه« نخواهد داد که ایران بمب بسازد.
بازارگرمی برای جلب رضایت رژیم آپارتاید اســراییل 

با بمب هایی که ایران هیچ گاه به دنبالش نبوده است.

رییس جمهور عراق:

 برجام باید احیا شود
رییس جمهور عراق در پاسخ به این که آیا از احیای توافق 

هسته ای حمایت می کند، گفت: بله، البته.
رییس جمهور عراق با مطرح کردن این که باید با راهکاری 
دیپماتیک بن بست موجود در زمینه مسئله هسته ای 
ایران را برطرف کرد، از احیای توافق هسته ای، همچنین 

بهبود روابط ایران و عربستان حمایت کرد.
برهم صالح، رییس جمهور عراق در گفت وگو با شبکه 
سی ان ان، در پاسخ به این سوال که آیا جو بایدن، رییس 
جمهور آمریکا باید به دنبال احیای توافق هســته ای و 
برقراری دیپلماسی با ایران باشد یا نه، گفت: ایران یک 
بازیگر اصلی در این قسمت ]خاورمیانه[ از جهان است. ما 
مرزهایی طوالنی و تعامالتی اجتماعی و فرهنگی و منافع 
امنیتی مشــترکی با ایران داریم. بنابراین، این مســئله 
پیامدهایی برای ما، برای منطقه و جهان خواهد داشت.

صالح ادامه داد: هیچ راهکاری نظامی ای برای این مسئله 
وجود ندارد. ما به یک پایان دیپلماتیک برای ]رد شدن 
از[ این بن بست و به تدبیری امنیتی در خاورمیانه نیاز 
داریم تا بتوانیم در بستر آن با تروریسم مبارزه کنیم که 
هنوز مشکل بزرگیست. ببینید سوریه در چه وضعیتی 
قرار دارد، به شمال سوریه نگاه کنید، شبه نظامیانی که 
آن جا وجود دارند و در سوریه استقرار پیدا می کنند که 
تهدیدی نه فقط علیه خاورمیانه بلکه علیه جهان ایجاد 
می کنند. آن را با افغانستان در سال ۲۰۰۱ مقایسه کنید، 
جایی که چند مرد در غارهای دورافتاده افغانستان بودند 
و توانســتند آن حمله هولناک را در ۱۱ سپتامبر انجام 
دهند. او در پاسخ به این که آیا با این تفاسیر، از احیای 

توافق هسته ای حمایت می کند، گفت: بله، البته.

برنی سندرز:

 بایدن نباید به عربستان می رفت
سناتو برنی سندرز سفر جو بایدن به عربستان را مورد 
انتقاد قرار داده و آن را پاداش دهی به دیکتاتوری دانست 
که با توجه به نقش این مقام سعودی در قتل خاشقجی، 
نبایــد صورت می پذیرفت. جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا با محمد بن ســلمان، ولیعهد عربســتان دیدار 
کرد، شــخصی کــه به گفته ســازمان های اطالعاتی 
آمریکا، دســتور قتل جمال خاشــقجی، روزنامه نگار 

منتقد سعودی را در ۲۰۱۸ امضا کرد.
برنی سندرز، عضو دموکرات مجلس سنای آمریکا گفت 
به باور او، بایدن نباید به این سفر می رفته و افزود: شما 
با رهبر کشــوری طرف هستید که در قتل روزنامه نگار 
واشنگتن پست دخیل بوده است. فکر می کنم که نباید 
به چنین دولتی، از طریق سفر رئیس جمهوری آمریکا 

پاداش داده شود.

بررسی چهار خروجی از سفر اخیر رئیس جمهور 
آمریکا به منطقه؛

هیاهو بر سر هیچ!
ادامه از صفحه اول:

 با توجه به مواضع اخیر آمریکا در قبال عربســتان 
و شــرایط داخلی آن نســبت به بن سلمان به نظر 
نمی رســد که ولیعهد عربستان مسیر ساده ای را 
برای رسیدن به پادشاهی در پیش رو داشته باشد.
سومین نکته مربوط به کشورهای منطقه است که 
روابط چندان خوبی با ایران ندارند از جمله امارات، 
مصر و اردن که به صراحت اعالم کردند سفر بایدن 
به منظور شــکل گیری پیمان جدیدی علیه ایران 
نیســت و نشــان می دهد که طرح چنین مسائلی 
در راستای تبلیغات رژیم صهیونیستی بوده است 
و حتــی برخــی از کشــورها از وجود آن بی اطالع 
هســتند. در این بین حتی اعالم شد که امارات در 

پی بررسی اعزام سفیر خود به ایران است.
نکتــه چهــارم و آخر اینکه بایدن در این ســفر بر 
دیپلماســی با ایران تاکید کرد. به ویژه در تل آویو 
که این مساله نیز به نوبه خود حائز اهمیت و معنادار 
اســت. در نتیجه می توان گفت که این ســفر برای 
رژیم صهیونیســتی و عربستان دستاورد خاصی را 

به همراه نداشته است.
در این ســفر همچنین شــاهد دیــدار مصطفی 
الکاظمی نخست وزیر عراق و جو بایدن بودیم که 
در آن بر اتحاد و نزدیکی عراق و آمریکا تاکید شد. 
ضمن آنکه توافقی بین عراق و عربســتان با کمک 
آمریکایی ها به منظور تامین برق عراق امضا شــد 

که شاید خیلی برای ایران نکته مثبتی نباشد.

 نقش کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس
 در یک رابطه شکراب

گره کور ایران و مصر باز می شود؟
به نظر می رسد نگرانی های حسنی مبارک، رئیس 
جمهوری اسبق مصر درخصوص ازسرگیری روابط 
با ایران به علت عصبانی شــدن برخی کشــورهای 
حاشیه خلیج فارس همچنان بر رویکردهای قاهره 
تا به امروز سیطره دارد و چه بسا بعد از نشست سران 

در جده با مشارکت بایدن بیشتر شود.
اظهارات حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه 
ایران در دیدار با رهبران جریان های فلسطینی در 
دمشــق با اظهارنظر رسمی از سوی قاهره روبه رو 
نشــد. او گفته بود تهــران از تقویت روابط با مصر 

استقبال می کند.
علی رغم اهمیت موضع آمریکا در راســتای مهار 
دیدگاه ها درخصوص توســعه روابط میان قاهره و 
تهران اما مانع واقعی در برابر تمایل رهبران مصری 
برای بهبود روابط با ایران نگرانی از خشمگین شدن 

کشورهای خلیج فارس است.
دولــت آمریــکا با موانعی در برابــر اجرایی کردن 
دیدگاه امنیتی خود درخصوص ائتالف منطقه ای 
برای مقابله با ایران مواجه اســت که تنها به قاهره 
مرتبط نیست بلکه برخی کشورهای حاشیه خلیج 
فارس نیز تمایلی برای تشکیل چتر دفاعی جمعی 
در برابر تهران ندارند؛ اما این امر نگرانی از مداخالت 

ایران را از میان نمی برد.
این درحالی اســت که در کاهش بحران اقتصادی 
شــدید مصر کشورهای حاشیه خلیج فارس نقش 
مهمی ایفا می کنند و این مســئله باعث می شــود 

رابطه با تهران در وضعیت دشواری قرار گیرد.
محافــل مصری در هنگام نظر افکندن به پرونده 
روابط با ایران شــیوه ای گزینشــی را برگزیده اند  
بدون اینکه از مواضع سیاسی کشورشان و درک 
ماهیت گره و مانع کشورهای حاشیه خلیج فارس 
در این رابطه چشــم پوشــی کنند. این امر باعث 
شده است مصر در طول سال های طوالنی گذشته 
در ســه مورد فرمول گفتن نه را برگزیند؛ نه به 
دوســتی، نه به دشــمنی و نه به درگیری با ایران. 
این مســئله اما با تحرکات جدید ممکن اســت با 

اختالل روبه رو شود.
کشورهای بسیاری تالش می کنند حق شان را در 
متعدد کردن روابط سیاســی خود تثبیت کنند به 
طوری که ارزیابی آنها منافع کشورشان باشد. این 
گرایش در منطقه رو به افزایش اســت و آنکارا به 
خوبی آن را بلد اســت و کشــورهای حاشیه خلیج 
فارس نیز تالش می کنند از طریق گشایش روابط 
بــا روســیه و چین در کنار رابطه بــا آمریکا آن را 

اتخاذ کنند.
بحران سوریه نیز عملگرایی شدید آمریکا، روسیه 
و ترکیه را نشان داد و بحران اوکراین نیز ثابت کرد 
تایید یا مخالفت مطلق عملی نسبی است و تعمیم 

آن دشوار است.
مصــر نیز برای اجرایی کردن این حق خود تالش 
می کندو احتماال در گذشــته نیز در موارد معینی 
در این راه موفق عمل کرده؛ اما اوضاع درخصوص 
ایران حســاس تر است و دشــوار است کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس کــه حامی اقتصادی بزرگ 
قاهره هستند، اصالح روابط این کشور با تهران را 
بپذیرند؛ زیرا هر اقدام مثبتی در این راستا می تواند 
امتیاز طرف مقابل را کاهش دهد و این مسئله باعث 
می شود گره کشورهای حاشیه خلیج فارس که در 
زمان مبارک تثبیت شد، رویکردی در دیدگاه مصر 

در قبال ایران باشد.

اخبار كوتاه
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3اقتصاد گزارش

ح مجلس،  طر
 زمینه ساز ریزش اخیر بورس بود

 آینده بازار سهام روشن است
 یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه طرح 
اخیر مجلس در ریــزش اخیر بازار ســهام اثر 
گذار بوده است، گفت: بورس از آینده ای مثبت 
برخوردار است و سهامداران نسبت به این بازار 
دید بلندمدت داشته باشــند و با خودداری از 
رفتارهای هیجانی خود مانــع از ایجاد ریزش 

بیشتر شاخص بورس در بازار شوند.
»علی تیموری« با ارزیابی روند این روزهای بازار 
ســهام، اظهار کرد: طرح اخیر مجلس با عنوان 
»طرح تنظیم بازار کاالهای مشــمول الزام به 
عرضه در بورس های کاالیــی«، به عنوان یک 
عقبگرد کامل تلقی می شــود و نمی توان آن را 

به عنوان اقدام و تصمیم مثبت قلمداد کرد.
وی افــزود: مســووالن بارهــا اعــالم کردند 
که بــه دنبال ایجــاد شــفافیت در معامالت و 
قیمت گذاری ها هستند؛ این در حالی است که 
به طور حتم این طرح مجلس زمینه ساز از بین 
رفتن شفافیت ها خواهد شد و بعد از مدتی شاهد 

مشکالت وسیع در کشور خواهیم بود.
تیموری خاطرنشان کرد: واقعیت امر این است 
که طرح در نظر گرفته شده به هیچ عنوان طرح 
خوبی نیست و اجرایی شــدن این طرح نقش 
مخربی در تولید، استمرار تولید و حفظ حقوق 

سهامداران خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: ممکن 
است این طرح در کوتاه مدت برای برخی موارد 
دارای کاربرد مثبتی داشته باشد، اما در بلندمدت 
اثری جز از بین رفتن تولید، تاثیر منفی بر روند 
سودآوری شرکت ها و افزایش رکود در بازار سهام 

نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه این اتفاق به طور حتم منجر به 
ایجاد زمینه برای ریزش بازار خواهد شد، گفت: 
طرح اخیر مجلس در وضعیت این روزهای بازار 
سرمایه و نیز ریزش اخیر شاخص بورس بی تاثیر 

نبوده است.
به گفته تیموری، با چنین اتفاقی سرمایه گذاران 
دیگر هیچ برآورد درست و منطقی از چشم انداز 

سودآوری شرکت ها نخواهند داشت.
سهامداران رفتار هیجانی نداشته باشند

این کارشناس تاکید کرد: با توجه به اینکه اکنون 
بازار ســرمایه در وضعیت نوســانی شدید قرار 
گرفته، بهتر است سهامداران نسبت به این بازار 
دید بلندمدت داشته باشــند و با خودداری از 
رفتارهای هیجانی خود مانــع از ایجاد ریزش 

بیشتر شاخص بورس در بازار شوند.
وی ادامه داد: در ســال های گذشته همیشه در 
کوتاه مدت طرح هایی مانند طرح اخیر مجلس 
و نیز چنین تهدیدهایی در بازار وجود داشته و 
تاثیر گذار بر روند معامالت بورس بوده است، اما 
در بلندت سیاست گذار مجبور شده تا تصمیمات 
منطقی تری را اتخاذ و از هرگونه اقدامی که منجر 

به بهم ریختگی بازار می شود؛ خودداری کند.
ح مجلس باعث رفتار هیجانی  طر

سهامداران شد
تیموری اضافه کــرد: اتفاقی که به تازگی تحت 
تاثیر تصمیم مجلــس رخ داده، منجر به رفتار 
هیجانی سهامداران شده که امیدواریم با رفتار 
منطقی خود در انتظار رفع مشکالت ایجاد در 

بازار بمانند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه معامالت 
بورس از آینده ای مثبت برخوردار است، گفت: 
افزایش قیمت ارز نیمایی و نزدیکی قیمت آن 
با نرخ ارز در بــازار آزاد می توانــد باعث بهبود 

چشم انداز سودآوری شرکت ها شود.
 اخیراً طرحی در کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس با عنوان »طرح تنظیم بازار کاالهای 
مشــمول الزام بــه عرضــه در بورس های 
کاالیی« بــه تصویب رســیده و کماکان در 
مجلس در حال پیگیری است. طرح تنظیم 
بازار کاالهای مشــمول الزام بــه عرضه در 
بورس های کاالیی در دستور کار صحن علنی 

مجلس قرار دارد.
معاون اول رئیس جمهور با ارســال نامه ای به 
وزارت اقتصــاد ضمن اعــالم مخالفت دولت با 
این طرح، وزارت اقتصاد را مسوول پیگیری این 

موضوع کرده است.
»مجید عشقی«، رییس سازمان بورس و اوراق 
بهادار در نامه ای به »محمدباقر قالیباف«، رییس 
مجلس شورای اسالمی درخواست کرد تا طرح 
تنظیم بازار کاالهای مشــمول الزام به عرضه 
در بورس هــای کاالیی از دســتور کار مجلس 
خارج و به کمیســیون اقتصادی مجلس ارجاع 
و با اصالحات اساسی و رفع ابهام به طرح اصالح 

قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.
جمعی از فعاالن بازار سرمایه نیز نامه ای به رئیس 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نســبت به اثرات 
سوء »طرح تنظیم بازار کاالهای مشمول الزام 
به عرضه در بورس های کاالیی« هشــدار دادند 
و خواســتار ورود این کمیسیون در این رابطه و 
جلوگیری از اثرات سوء این طرح بر کلیت اقتصاد 

و بازار سرمایه شده اند. 
اکنون تبعات چنین تصمیمی از سوی مجلس 
تا جایی پیش رفته که منجر به ترس سهامداران 
برای ســرمایه گذاری در بورس و نیز خودداری 
از ورود سرمایه هایشــان به این بازار به منظور 
جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی در بازار سهام 

شده است.

اخبار اقتصادی

 تنظیم بازار 
همچنان یک کالف سردرگم!

نایب رئیس و ســخنگوی اتاق اصناف ایران معتقد 
اســت که  مصوبه ای که هیــات دولت برای احیای 
وزارت بازرگانی پیشــنهاد داده، باید خیلی زودتر از 
این اتفاق می افتاد.مجتبی صفایی، نایب رئیس اتاق 
اصنــاف با بیان اینکــه تاکنون تخصص اکثر وزرای 
صمــت در حوزه صنعت بود و کمتر حوزه تجارت را 
از نزدیک لمس کرده بودند، اظهار کرد: این وضعیت 
باعث شد حوزه تجارت از جمله کسب و کارها، اصناف 

و بنگاه های اقتصادی کوچک مغفول واقع شوند.
وی با اشــاره به اجرای قانون انتزاع و انتقال مرجع 
تصمیم گیــری کاالهای اساســی بــه وزارت جهاد 
کشــاورزی در ســال گذشــته، گفت: تنظیم بازار 
همچنان یک کالف ســردرگم اســت. باید متولی 
خاصی در حوزه بازرگانی مســئولیت آن را بپذیرد 
که بازرگانی و تجارت کشــور را بشناســد.صفایی با 
بیــان اینکه مجلس هم بایــد در ضلع دوم تصویب 
این الیحه به درستی ایفای نقش کند، تصریح کرد: 
وضعیت امروز کشور وضعیتی نیست که با دست به 
دست کردن مسئولیت ها و اختیارات بخواهیم از زیر 
کار در برویم. اما وقتی یک وزارتخانه به عنوان وزارت 
بازرگانی با اختیارات از پیش تعیین شــده تشــکیل 
شــود، می توان توقع داشت بحث ساماندهی بازار به 
نتیجه مطلوب برســد. حوزه تجارت و بازرگانی هم 
صاحــب پیدا کند.نایــب رئیس اتاق اصناف ایران با 
بیان اینکه در شــرایط امروز کشــور، احیای وزارت 
بازرگانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر اســت، اظهار 
کرد: البته در صورت تشــکیل وزارت بازرگانی، باید 
همــه حوزه های مرتبط با بحث تجارت و بازرگانی، 
از جمله حوزه های کشاورزی که با قانون به وزارت 
جهاد منتقل شــده، زیر چتر همین وزارتخانه قرار 
گیرد.به گفته او اگر قرار باشــد فقط بخش بازرگانی 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شود و شرکت 
بازرگانــی دولتــی همچنان زیر نظــر وزارت جهاد 
کشــاورزی باشد، عماًل اتفاق خاصی نمی افتد. چرا 
کــه متغیرهــای متعددی بر واردات و صادرات موثر 
است که باید بدنه تجاری هماهنگ باشد.نایب رییس 
اتاق اصناف ایران پیشنهاد کرد که حتی گمرک هم 
به وزارت اضافه شود تا بتوان مسئولیت و پاسخگویی 

خاص را از این وزارتخانه طلب کرد.

 هنوز برای دریافت یارانه 
فرصت هست

بیش از دو ماه از اقدام دولت برای تغییر پرداخت 
یارانه های نقدی گذشــته است؛ به طوری که از 
۱۹ اردیبهشت ماه اولین پرداخت یارانه با مبلغ 
جدید آغاز شــد و یارانه های نقدی ۴۵ هزار و 
۵۰۰ تومانی و همچنین کمک معیشتی ۵۵ تا 
۲۰۵ هزار تومانی که تا پیش از آن واریز می شد، 
پایان یافت. در شــرایط جدید، پرداخت یارانه 
برای ۷۸ میلیون نفر طبق ۹ دهک در دســتور 
کار قرار گرفت؛ به طوریکه برای سه دهک اول 
۴۰۰ هــزار تومان و برای شــش دهک بعد هر 
نفــر ۳۰۰ هزار تومان اختصاص یافت و حدود 
شــش میلیون نفر تحــت عنوان دهک دهم از 

دریافت یارانه کنار گذاشته شدند.
با توجه به حذف شش میلیونی و اعتراض هایی 
که نســبت به دهک بندی انجام شــده وجود 
داشــت، ســامانه hemayat.mcls.gov.ir  از 
سوی وزارت رفاه معرفی شد تا تنها کسانی که 
تا اردیبهشت امسال یارانه دریافت می کردند اما 
در شرایط جدید حذف شده بودند، امکان ثبت 
اعتراض و درخواست بازبینی داشته باشند. در 
ادامه نیز به حساب تمامی کسانی که اعتراض 
ثبــت کرده بودند یک مرحله یارانه ۳۰۰ هزار 
تومانی مشــروط و غیرقابل برداشت واریز شد 

تا درخواست ها بررسی شود.
این درحالی اســت که با انجام بررســی ها، در 
بیســتم  تیرماه برای کسانی که اعتراض کرده 
و در دهکهــای ۱ تــا ۹ قرار گرفتند، یارانه واریز 
شد و قرار است  دو یارانه معوق بابت اردیبهشت 

و خردادماه نیز برای آنان واریز شود.
امــا ایــن پرداخت به معنی پایــان زمان ثبت 
اعتراض نیســت و همچنان کســانی که یارانه 
آنها در اردیبهشت قطع شد، این امکان را دارند 
که درخواســت بازبینــی را ثبت کنند تا مورد 

بررسی قرار گیرد.
از ســوی دیگر طبق قانون بودجه امســال، از 
اواخر اردیبهشــت ماه ثبت نــام از جاماندگان 
یارانه آغاز شد و تمامی کسانی که به هر دلیلی 
از قبــل یارانــه ای دریافــت نمی کردند امکان 
ثبت درخواســت پیدا کردند. بررسی وضعیت 
ایــن افراد نیز در دســتور کار قــرار گرفت و با 
تعیین تکلیف ثبت نام کنندگان، مقرر شد برای 
آنهایــی کــه بین دهک اول تا نهم قرار گرفتند 
یارانه تیرماه به همراه دو یارانه معوق اردیبهشت 
و خرداد واریز شود که احتماال تا روزهای آینده 
این پرداخت انجام خواهد شد.باید توجه داشت 
که ثبت نام از افرادی که تاکنون از دریافت یارانه 
نقــدی جــا مانده اند یا متقاضی جدید دریافت 
یارانه هستند نیز همچنان ادامه دارد. این افراد 
می توانند با مراجعه به سامانه my.gov.ir  نسبت 

به ثبت نام اقدام کنند.

رواج موتورخانه نشینی و اجاره نشینی مشترک

فاصله زیاد حرف تا عمل 
   مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد

 افزایــش افسارگســیخته نــرخ اجاره بها 
تبعات سنگینی برای شهرنشینان و محیط 
شــهری دارد. یکی از ایــن پیامدها خانه 
های اشــتراکی جهت اجاره نشینی است.
تعداد این خانه های اشــتراکی به سرعت 
در حال افزایش است و تقاضا برای هم خانه 
شدن به منظور کاهش هزینه ها نیز شدت 

گرفته است.
تهران نزدیک به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد 
مسکونی دارد و حدود ۹ تا ۱۰ میلیون نفر 
نیز جمعیت دارد که با توجه به دو دهه نرخ 
رشد جمعیت پایین تر از نرخ رشد طبیعی در 
محدوده شــهری تهران بیانگر این موضوع 
اســت که تهران دیگرجای برای مهاجران 
مردم ازشهر ها و روستا ها نیست و به جای 
شهر مهاجرپذیر یک شــهر مهاجرفرست 

شده است.
با این حســاب نرخ تورم کرایــه خانه ها در 
شهر تهران به گونه ای رشد کرده که حتی 
خانوار هایی که سال های گذشته به این شهر 
مهاجرت کرده اند امروز به دلیل عدم درآمد 
کافی در مقایســه با رقم های اجاره نشینی 
توان پرداخت اجــاره بها ندارنــد و ناگزیر 
زندگی در مکان هایــی را انتخاب می کنند 
که اجاره بهــای خیلی پایین تــر، اما فاقد 

استاندارد های شهری است.

از اجاره تک اتاق از یک واحد مسکونی 
تا اسکان در موتورخانه و زیر زمین های 

نمور درمناطق مختلف پایتخت!
با توجه به تغییر در ســبک اجاره نشــینی 
حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک اســتان تهران درپاسخ به این سوال 
که چرا مســتاجران به اجاره تک اتاق های 
آپارتمان ها در مناطق مختلف شهر تهران 
روی آورده انــد گفت: همیشــه واقعیت ها 
متفاوت تر از آمار های رسمی اعالم شده از 
سوی دولت هاست. امروزاجاره نشینی در 
جامعه به دلیل مشکالت اقتصادی، افزایش 
مهاجرت روستاییان به شهر ها و شهر نشینان 
شهر های کوچک به کالن شهر ها در وضعیت 

خیلی متفاوت تر از سال های گذشته است.
وی ادامه داد: اجاره تک اتاق در کالن شهری 
مثل تهران قابل انکار نیست؛ اما میزان این 
سبک اجاره نشینی حداقل در شهر تهران 

بسیار کم است.
به گفته عقبایی؛ افــرادی خانه های خود را 
به طور مشترک اجاره می دهند یعنی یک 
اتاق از یک خانه، خیلی گســترده نیست. 
در جنوب تهــران خانه هــای قدیمی که 
آپارتمانــی نیســتند و دارای چندین اتاق 
می باشند به راحتی هر اتاق یا نهایت دو اتاق 
به یک خانواده یا حتی افراد مجرد اجاره داده 
می شود و سرویس و آشپزخانه مشترک در 
حیاط مورد اســتفاده مستاجران این خانه 

قرار می گیرد.
وی تصریح داشــت: حاال موضــوع اجاره 
ساالنه اتاق های یک واحد آپارتمان شنیده 
می شــود. البته این ســبک اجاره نشینی 
آنقدر گسترده نیســت، اما به معنی غافل 
شــدن از اصل قضیه نیســت. زمانی که 
اجاره بهای مســکن در شهری مثل تهران 
با افزایش قیمت افسار گســیخته مواجه 
می شود احتمال هر اتفاقی در نحوه اجاره 

نشینی دور از انتظار نیست.

کی خانه های اشترا
نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان 
تهران تأکید داشت: اگر مردم سرپناه، درآمد 
و قدرت مالــی کافی برای اجاره نشــینی 
نداشته باشند و میزان اجاره بهای مسکن را 
نتوانند تأمین کنند، مجبور به زندگی در هر 

شرایط و سبکی خواهد شد.
وی تأکید کرد؛ اسکان در موتور خانه ها، زیر 
زمین خانه های مسکونی، حاشیه شهر تهران 
آن هم در نقاط و جا هایی که به هیچ عنوان 
شرایط زندگی را ندارد، نتیجه معضل اصلی 

بی تفاوتی به وضعیت مسکن مردم است.
عقبایی ادامه داد: کشــور در زمینه تولید و 
توزیع مصالح ساختمانی و نیروی متخصص 
و از همه مهمتر زمین جهت ســاخت خانه 
هیچ کمبودی ندارد، اما همچنان مسکن در 
کشور کم است. از این رو دولت برای اینکه 
تثبیت، بهبود و ساماندهی وضعیت تأمین 
سرپناه مردم به ویژه مستأجران باید به دور از 
هر شعار زدگی و خوش بینی نابجا، مدیریت 

بازار مسکن تقویت و به روز شود.
به گفته نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
اســتان تهران، ما فیلیپین نیستیم که آب 
دریا را خشک و بر روی زمین ساخت و ساز 

کنیم؛ پــس زمین به اندازه کافی هســت. 
مصالح ساختمانی در حال صادرات به سایر 
کشورهاست؛ نیروی انســانی، مهندس و 
متخصص بیکار خانه نشین در انتظار چراغ 
سبز دولت برای حضور در بازار کار، به اندازه 
نیاز در کشوروجود دارد؛ پس چرا نمی توانند 
مشکالت بازار مســکن را حل کنند؟ پاسخ 
این سوال عدم مدیریت، برنامه ریزی و چشم 

انداز در این بازار است.

 فاصله زیاد حرف 
تا عمل تولید واحد استیجاری

نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان 
تهران در خصوص وضعیت قیمت در بازار 
اجاره می گوید: متأســفانه مردم در بخش 
مسکن دچار مشــکالت زیادی شده اند. به 
نظر می رسد با یک فرمول به ویژه در بحث 
اجرا نمی توان مشکل نرخ تورم اجاره نشینی 

را برطرف کرد.
وی ادامــه داد: سیاســت های فعلی دولت 
در بازار اجاره بهــا تماماً مقطعــی، کوتاه 
مدت و خیلــی هم کارآمــد اجرایی ندارد. 
شاید سیاســت های دولت تا حدی بتواند 
جلوی افزایش نرخ اجاره بها را بگیرد و اهرم 

بازدارنده محسوب شود، اما به دلیل وسعت 
عمق مشکالت در این بازار باید ریشه معضل 
اصلی پیــدا و راهکاری بــرای از بین بردن 

اجرا شود.
عقبایی گفت: بایــد راه های منطقی و قابل 
اجرا همزمان اثرگذاری بــاال برای کاهش 
نرخ تورم در کوتاه مدت و بلند مدت در بازار 

اجاره بها به کار گرفته شود.
وی به یکی از راهکار های اساسی در کاهش 
تورم اجاره اشاره کرد و گفت: تولید مسکن 
اســتیجاری یکی از موضوعــی که عالوه 
بر موافقــت ضمنی دولت هشــتم تا ۱۳ از 
مجلس هفتم تا ۱۱ مورد تأیید نمایندگان 
مجلس قرار گرفته است، اما هنوز یک واحد 
اســتیجاری در این مدت ساخته و تحویل 

اجاره نشینان داده نشده است.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان 
تهران تأکید داشــت: نبود بازار رقابت یکی 
از ریشه های اساســی در ایجاد تورم اجاره 
بهاست. تولید خانه های استیجاری اهرمی 
برای تشــکیل فضای رقابتی در بازار اجاره 
بهاســت، اما عملیات اجرایی در این بحث 
همچنان در حد حرف و وعــده باقی مانده 

است.
عقبایی ادامه داد: افزایش تولید مسکن گامی 
برای تعادل بخشــی به بازار اجاره بهاست. 
قطعاً با همین مسکن های موجود در بازار، 
اجاره نشینان در تهران نمی توانند به ثبات 

قیمتی و منطقی برسند.
وی یادآور شــد: کشــور فاقد اجاره داری 
حرفه ای است و امروز موجرین تنها همین 
توده های مردمی هستند که یا از سر ناچاری 
و تقویت اولیه مالی خانواده خود، مســکن 
شــخصی را اجاره می دهند و یا یک بخش 
دیگری از همین مردم جهت سرمایه گذاری 
و انباشت سرمایه نهایت چند واحد آپارتمان 

شخصی را اجاره می دهند.
عقبایی گفت: مســکن یک مقوله زمان بر 
است و نیاز به سیاست کارآمد دارد. فعالیت 
شرکت های اجاره داری حرفه ای در کشور 
باعث شکســت قیمــت اجاره در کشــور 

می شود.

 فروشندگان به کارت به کارت روی آورده اند

کارتخوان موجود نمی باشد!
 دستگاه های کارتخوان به همان صورتی که مقابل 
چشمان مشتریان سبز شدند، این روزها در حال 
ناپدید شدن هستند. مشــاهدات هفته های اخیر 
اغلب شــهروندان حاکی از آن اســت که به دلیل 
مالحظات مالیاتی،  صاحبان کسب و کارها دیگر 
تمایل چندانی برای استفاده از کارتخوان ندارند و 
استفاده از شــیوه های پرداخت نقدی یا کارت به 

کارت کردن را ترجیح می دهند.
دلیل ایــن عقب گــرد، نقش موثری اســت که 
دستگاه های کارتخوان در افزایش مالیات صنوف 
برعهده دارند. از نیمه دوم دهه ۸۰ دســتگاه های 
کارتخوان پایشان به مرور در کسب و کارها بازشد 
و باوجود تشریفات قانونی، سرعتی قارچ گونه پیدا 
کرد. گواه ایــن ادعا وجود همزمــان بیش از یک 
کارتخوان فعال در پای صندوِق مغازه ها تا همین 

چند هفته پیش بود.

کارتخوان موجود نمی باشد!
شدت تقاضا برای استفاده از دستگاه های کارتخوان 
چنان باال بود به فاصله یک دهــه بعد پای آن به 
بســاط دستفروشــان و دورگردان هم بازشد، به 
طوری که در انتهای دهه ۹۰، اغلب فروشندگان 
سیار برای جلب بیشتر مشتری روی تابلو کوچکی 

می نوشتند: »کارتخوان موجود می باشد!«
تا همین چند هفته پیش، دستگاه های کارتخوان 
)POS( یا همان پایانه های فروشگاهی برای اغلب 
کسبه و فروشندگان، شعبه کوچکی و قابل حمل 
از شبکه بانکی محسوب می شد که کار اصلی آن 

جابجایی پول بود.
اما از وقتی کــه معلوم شــد تراکنش های همین 
بانک های کوچِک قابل حمل، مبنای مالیاتستانی 
دولت از مویدان صاحب مشاغل است، میان اغلب 
اصناف اجماعی ترجیحی بر محدود کردن فعالیت 
یا حتی اعالم انحالل این بانک های کوچک پدید 

آمد.
نتیجه این وضعیــت افزایش احتمال تشــکیل 
 ATM صف های چند نفره در پای دســتگاه های
شــعب بانک های مختلف اســت. چــرا که اغلب 
متقاضیان یا خواهان پول نقد هستند یا قصد کارت 

به کارت کردن را دارند.

ع شد؟ داستان از کجا شرو
دلیل همه اتفاق ها اما با تحقق درآمدهای مالیاتی 
دولت در چند ســال گذشــته رابطه مستقیم و 
معناداری دارد. در سال های گذشته اتکای دولت به 
درآمدهای نفتی باعث شد تا مشاغل و کسب های 

متعدی بــدون پرداخت مالیات بــه فعالیت خود 
ادامه دهند. دلیل عمده این وضعیت عالوه بر نفوذ 
بازاریان در مراجع تصمیــم گیری، نبود ابزارهای 
الزم برای شناسایی و رصد مودیان مالیاتی بود. این 
شرایط به مرور با فراگیر شدن فناوری های رایانه ای 
تغییر کرد و باعث قرار گرفتن بیشتر مودیان در تور 

مالیاتی شد.
نتیجه اینکه برای سال ۹۸ مالیات وصولی دولت 
۱۰۲ درصد افزایش یافت. در سال ۹۹ نیز این اتفاق 
برای دومین بار تکرار شد و این بار برای درآمدهای 
مالیاتی وصول شده رشدی ۱۰۷ درصدی منظور 

شد.

افزایش ۳۸۷ درصدی درآمدهای مالیاتی
با این ســابقه، هرقدر هم کــه وضعیت اقتصادی 
کشور در نتیجه آثار ســوء تحریم های اقتصادی و 
پاندمی کرونا نامطلوب و بحرانی باشــد بازهم به 
عقیده نویسندگان بودجه ســال ۱۴۰۱ افزایش 
۳۸۷ درصدی درآمدهــای مالیاتی به نظر تحقق 

یافتنی و غیر بلند پروازانه می رسد.
البته در این میان مســاله دیگری هم در به وجود 
آمدن این وضعیت موثر است. اغلب کارتخوان ها 
به صورت اشتراکی استفاده می شد و حتی برخی 

فروشــندگان آن را اجاره می کردند. این در حالی 
اســت که کارتخوان مانند دســت چک و اوراق 
هویتی ماهیــت و جنبه ای شــخصی و انفرادی 

داشت.
برای خیلی از مشتریان این اتفاق افتاده است که از 
یک فروشنده خریدی کرده باشند و مبلغ آن را با 
دستگاه کارتخوان فروشنده دیگری پرداخت کرده 
باشند. اتفاقی که در مناسبات سنتی بازار کسب و 
کارها کشور در زمره بده و بستان های رایج و غیر 

قابل اجتناب محسوب می شود.
این وضعیت مشابه آن است که فردی اوراق هویتی 
یا دســت چک خودش را برای استفاده در اختیار 
دیگران بگــذارد. در این شــرایط، هرقدر هم که 
سوءنیتی در بین نباشد بازهم همه عواقب احتمالی 
متوجه صاحــب اصلی خواهد بــود. اتفاقی که به 
دلیل جانیفاتدن موضوع باعث شــد برای مدتی 
بیش از یک دهه به عرفــی رایج در میان صاحبان 

مشاغل تبدیل شود.
حاال اما ســابقه تراکنش دســتگاه کارتخوان از 
نظر ســازمان امورمالیاتی مبنای اصلی محاسبه 
مالیات مشاغل است. در نتیجه این سازمان بیش 
از هر زمان دیگری بــر تعیین تکلیف ۱٫۴ میلیون 

کارتخوان بالتکلیف اصرار دارد.

خبر ویژه

 محمدحســن آصفری، نماینده اراک گفت: به بــاور من، در حوزه 
خودرو با مافیایی که شبیه اژد های چندسر است، روبرو هستیم. این 
مافیا در همه جا نفوذ دارند؛ از دستگاه های نظارتی گرفته تا انتصاب 
مدیــران خودرویی، تحقیق و تفحص هــای مجلس، قیمت گذاری 
خودرو ها و حتی ســازمان هایی که مثل استاندارد باید نظر دهند و 

خودرو ها را تایید کنند.
وی افزود: متاسفانه به جای اینکه با این افراد نفوذی برخورد شود و 
علیه آن ها حکم صادر کنند، آن ها نفوذشان در صنعت و بازار خودرو 

بیشتر هم شده است.

عضو کمیسیون شورا ها و امور داخلی کشور تصریح کرد: برای اصالح 
این صنعت، ابتدا باید با افراد نفوذی که نفع مردم را لحاظ نمی کنند، 
برخورد جدی شود. این صنعت آشفته با شعار دادن، دستورالعمل 
چند ماده ای و... ســامان نمی گیرد. نفوذی ها، سال هاست در بدنه 
خودروســازی کشــور جای گرفتند و تصمیم می گیرند و باید این 

عوامل ضدتوسعه و مردمی را حذف کرد.
آصفری اظهار داشــت: جای تاســف دارد که افراد نفوذی که باید 
پاســخگو باشــند، امروز حکم های جدیدی گرفتند و باز شــاهد 
مسئولیت آن ها هستیم.نماینده اراک در پاسخ به این پرسش که آیا 

دولت اراده برخورد با این نفوذی ها را دارد؟ گفت: اراده وجود دارد، 
اما به قدری نفوذ این ها زیاد است و حتی نفوذشان به دستگاه های 
نظارتی و قانون گذاری رفته که به این ســادگی، موضوع قابل حل 
نیست.وی یادآور شــد: باید دولت و مجلس، پاک سازی جدی در 
صنعت خودرو را آغاز کنند و نباید گذاشت مجدداً افرادی، سفارس 
این نفوذی ها را بکنند.آصفری با اشــاره بــه واردات خودرو، گفت: 
واردات خودرو، یک راه برای ســامان دادن به اوضاع است و مجلس 
هم موافق موضوع است، اما این مسیر نمی تواند تنها نسخه شفابخش 

این صنعت آلوده باشد.

نفوذی ها سال هاست در خودروسازی کشور جا خوش کرده اند

لزوم پاکسازی جدی صنعت خودروسازی توسط دولت و مجلس
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نفت و انرژی 4

کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی : عضو 

دیر بجنبیم بازار برق عراق را تصاحب می کنند

كوتاه از انرژی

بین الملل

 سفر رئیس کمیسیون اروپا 
به جمهوری آذربایجان 

کرات گازی برای مذا
اورزوال فن در الین، رئیس کمیســیون 
اروپا به منظور مذاکره برای دریافت گاز 
طبیعی بیشــتر از جمهوری آذربایجان 
و کاهــش وابســتگی اتحادیــه اروپا به 
انرژی روســیه، امروز بــه باکو می رود.

کمیسیون اروپا در توییتر اعالم کرد در 
بحبوحه ادامه اســتفاده روسیه از تامین 
انرژی به عنوان ســالح، متنوع ســازی 
واردات انــرژی بــرای اتحادیه اروپا یک 
اولویت اســت. خانم فن در الین، رئیس 
کمیســیون اروپا و کادری سیمســون، 
کمیسیونر انرژی این بلوک، روز دوشنبه 
برای تحکیم بیشــتری همــکاری، در 
جمهوری آذربایجان خواهند بود.طبق 
پیش نویس ســندی که توسط رویترز 
مشــاهده شده است، کمیسیون اروپا به 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا پیشنهاد 
کرده است با جمهوری آذربایجان برای 
افزایــش واردات گاز طبیعــی قرارداد 
ببندند و از توســعه خط لوله برای این 
منظــور، حمایــت کنند.ترانزیــت گاز 
روســیه از طریق لهستان امسال متوقف 
شــده و انتقال گاز این کشــور از طریق 
اوکرایــن، از زمــان آغــاز جنگ در ۲۴ 
فوریه، محدود شــده اســت. آلمان که 
چهارمیــن اقتصاد بزرگ جهان اســت، 
خود را برای تمامی ســناریوهای ممکن 
از جمله توقف کامل عرضه گاز روســیه 
پــس از پایان تعمیــرات ۱۰ روزه خط 
لوله گازی عظیم نورد اســتریم ۱، آماده 
می کند.پرویز شــهبازوف، وزیر انرژی 
جمهوری آذربایجــان دوم ژوئن اظهار 
کــرده بود: عرضــه از طریق کریدور گاز 
جنوبی به اتحادیه اروپا باید تا پایان سال 
۲۰۲۲ به ۱۰ میلیارد متر مکعب برسد.

جمهــوری آذربایجان به ایتالیا، یونان و 
بلغارستان از طریق کریدور گاز جنوبی، 
گاز عرضه می کند. این پروژه شامل سه 
مرحله خط لوله قفقاز جنوبی، خط لوله 
گاز طیبعی ترانس آناتولی )TANAP( و 
خط لوله ترانس آدریاتیک )TAP( است. 
رئیس جمهوری آذربایجان اعالم کرده 
که کشــورش آماده اســت به مشتریان 
اروپایــی جدید، گاز عرضه کند. مقامات 
آذربایجانی در هفته انرژی باکو که از اول 
تا چهارم ژوئن برگزار شد، اظهار کردند: 
جمهوری آذربایجان قصد دارد ظرفیت 
تولیــد و صــادرات گاز را بــرای تامین 
تقاضای رو به رشد، افزایش دهد اما این 
امر نیازمند سرمایه گذاری و قراردادهای 
جدید است.بر اســاس گزارش رویترز، 
میخائیل اولیانوف، نماینده روســیه در 
نهادهای بین المللی در وین، در توییتر 
اعالم کرد روســیه هرگز از ادامه عرضه 
گاز بــه اروپــا امتناع نکرده و به تعهدات 

قراردادی خود کامال پایبند است.

ژاپن از سهام شرکت های 
خود در ساخالین-۲ 

حمایت می کند
ســه منبع آگاه اعالم کردند پس از آنکه 
روســیه کنترل کامل پروژه نفت و گاز 
ســاخالین-۲، طرح توسعه اصلی تأمین 
انرژی ژاپن، را در دســت گرفت، دولت 
ژاپــن در نظــر دارد از تالش هــای دو 
شــرکت میتسویی و میتسوبیشی برای 
تداوم مشــارکت در این پروژه حمایت 
کند.بــا افزایش تنش های میان توکیو و 
مسکو بر سر درگیری های نظامی روسیه 
و اوکراین، گمانه زنی هایی وجود دارد که 
آیا شرکت های ژاپنی در کنسرسیوم باقی 
خواهند ماند یا خیر. ژاپن به تحریم های 
غرب علیه روسیه پیوسته است.به گفته 
این منابع، وزارت تجارت و صنعت ژاپن 
به زودی این شــرکت ها را از این تصمیم 
مطلــع خواهد کرد.ژاپن که منابع انرژی 
کمی دارد با خطر بی سابقه امنیت انرژی 
مواجه اســت زیرا تنش ها با محدودیت 
عرضــه در جهــان و افزایــش قیمت ها 
تشدید می شود. این کشور ۱۰ درصد از 
گاز طبیعی مایع شــده )ال ان جی( خود 
را از روســیه وارد می کند که این میزان 
بر اســاس قرارداد بلندمدت این کشور 
به طور عمده از پروژه ساخالین-۲ تأمین 
می شود.هدف از تالش ژاپن ارسال پیامی 
روشن از حمایت دولت این کشور از این 
پروژه و مقابله با اقدام های کشــورهای 
غربی اســت که شرکت های خصوصی را 
از ســرمایه گذاری جدید در روسیه منع 

کرده اند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس :

قطع برق چاه  های آب کشاورزی 
 آسیب  جدی 

به کشاورزان وارد می کند
 سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: 
بــه یقیــن قطع برق چاه های آب کشــاورزی 
آســیب های جدی به کشاورزان وارد می کند 
اما به نظر می رســد وزارت نیرو برای مدیریت 
توزیع برق چاره ای جزء این کار نداشته است.

احد آزادی خواه  درباره قطع برق چاه های آب 
کشاورزان به مدت چند ساعت در روز، گفت: 
اگرچه به دنبال تدابیر وزارت نیرو امسال شاهد 
قطــع برق خانگــی نبودیم که البته معضالت 
بســیاری برای مردم ایجــاد می کرد اما قطع 
برق چاه های آب کشاورزان به مدت ۵ ساعت 
در روز نارضایتی های بسیاری برای کشاورزان 
ایجاد کرده است هرچند در ساعات غیر پیک 
مانند شــب برق رایگان در اختیار کشــاورزان 
قــرار می گیرد.نماینده مردم مالیر در مجلس 
شــورای اسالمی ادامه داد: به یقین قطع برق 
چاه هــای آب کشــاورزی -که عــده ای قابل 
مالحظه ای در آن سهیم هستند- آسیب های 
جــدی به کشــاورزان وارد می کند اما به نظر 
می رسد وزارت نیرو برای مدیریت توزیع برق 
چاره ای جزء این کار نداشــته اســت هرچند 
بهتر اســت مســئوالن امر برای مدیریت برق 
در ماه های باقی مانده از تابســتان راهکارهای 
دیگری جزء قطع برق چاه های آب کشاورزان 
پیدا کنند.ســخنگوی کمیسیون کشاورزی، 
آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه دولت باید تولید 
برق را به روش های مختلف افزایش دهد، گفت: 
تولید بیشتر برق به ویژه برق تجدیدپذیر زمانی 
اتفاق خواهد افتاد که دولت از سرمایه گذاران 
حمایت کند اما دولت این حمایت را به درستی 

انجام نمی دهد.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران 
اعالم کرد:

 سوخت رسانی 
 پایدار  به نیروگاه ها 

برای تامین برق کشور
مدیر دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز ایران 
گفــت: برای عبور از تابســتان و پیک مصرف 
برق در شــرایط فعلی روزانه ۲۹۴ میلیون متر 
مکعــب گاز به نیروگاه ها تحویل می شــود و 
سوخت رســانی بــه نیروگاه ها پایدار اســت.
محمدرضــا جوالیــی ، با اشــاره بــه اینکه با 
حداکثر ظرفیت، گازرســانی به نیروگاه های 
کشــور در حال انجام اســت، افزود: با توجه به 
رکوردشــکنی مصرف برق در تابســتان، تمام 
تالش شــرکت ملی گاز برای تامین گاز مورد 
نیاز نیروگاه ها انجام شده است.وی با تاکید بر 
اینکه بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، گاز 
تحویلی به نیروگاه ها در تابســتان روزانه ۲۶۰ 
میلیون مترمکعب تعیین شده بود، ادامه داد: 
بــا افزایش مصــرف گاز، اکنون ۲۹۴ میلیون 
مترمکعب در روز به نیروگاه ها گازرسانی انجام 
می شود.جوالیی تاکید کرد: اکنون ۱۳ درصد 
بیشتر از برنامه مصوب گاز به نیروگاه ها تحویل 
می شود. مابقی ســوخت موردنیاز نیروگاه ها 
برای تامین برق از سوخت های مایع و جایگزین 
در حال تامین اســت.پیش از این جواد اوجی، 
وزیر نفت گفته بود که  در حوزه تأمین سوخت 
پایــدار نیروگاهی به دلیل گرمای هوا و تولید 
حداکثــری برق بالغ بــر ۳۰۹ میلیون معادل 
مترمکعــب ســوخت در نیروگاه هــا مصرف 
می شود. در این شرایط مصرف، پایداری تأمین 
و توزیع ســوخت موردنیاز بخش های مختلف 
اثر مســتقیمی بر رفاه و آســایش مردم عزیز و 
نیز اقتصاد کشور دارد .وی افزود: خوشبختانه 
با تالش شبانه روزی کارکنان صنعت نفت چه 
در بخــش تولیــد نفت و تولیــد گاز و چه در 
بخش های پاالیش و توزیع ســوخت، به خوبی 
تاکنون توانسته ایم سوخت جایگاه های بنزین 
و گازوییل و ســوخت )گاز، گازوییل و مازوت( 
نیروگاه هــا، را بدون هیچ گونه وقفه ای تأمین 

کنیم.

بر اساس  گزارش رویترز؛

 قیمت فروش نفت ایران 
به آسیا افزایش یافت

رویترز گزارش کرد ایران قیمت فروش رسمی 
گرید نفتی سبک خود به خریداران آسیایی را 
برای ماه اوت ۸ دالر و ۹۰ ســنت در هر بشــکه 
باالتر از قیمت پایه نفت عمان/دوبی تعیین کرد 
که دو دالر و ۸۰ ســنت باالتر از قیمت تعیین 
شده برای ژوییه بود.قیمت گرید نفتی سنگین 
ایران برای اوت ۵ دالر و ۶۰ سنت در هر بشکه 
باالتر از قیمت پایه منطقه ای تعیین شــد که 
یک دالر باالتر از ماه پیش از آن بود.قیمت نفت 
فروزان ۵ دالر و ۶۵ سنت در هر بشکه باالتر از 
قیمت پایه منطقه ای تعیین شد که ۹۵ سنت 
نســبت به ماه پیش از آن افزایش نشــان داد.
قیمت نفت سروش یک دالر و ۴۵ سنت در هر 
بشکه باالتر از قیمت پایه منطقه ای تعیین شد 
که در مقایسه با ژوییه، ۵۰ سنت افزایش داشت.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: ما با انجام 
پروژه هــای برقی در عراق و صادرات خدمات فنی و 
مهندسی و انرژی می توانیم درآمد خوبی از این کشور 
داشته باشیم، می توانیم ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دالر پروژه 
تعریــف کنیم و غیر از صادرات برق؛ در کارخانجات 
این کشور هم حضور داشته باشیم.حمیدرضا صالحی 
، درباره برنامه اتصال شــبکه برق عراق به عربســتان 
و تاثیر آن بر کوچک شــدن بازار ایران اظهار داشت:  
کشور عراق مثل هر کشوری به دنبال تامین انرژی 
خود از چند منبع است تا ضمن اینکه از تک منبعی 
درآیــد، بتوانــد تعادل ایجاد کند و از این حیث یک 
سیاست درست را دنبال می کند. عراق در نظر دارد 
به هر کشــوری که امکان دارد اتصال برق داشــته 
باشد تا در مواقعی که ایران در پیک تابستان و قطع 
اضطراری صادرات به این کشور قرار می گیرد، منابع 
دیگری مثل عربستان را هم داشته باشد، گرچه میزان 
ظرفیت ورود انرژی از دیگر کشورها از جمله عربستان 
به عراق کفایت نمی کند و به ایران نمی رسد و ممکن 
اســت چند ســال طول بکشد، اما اصل قضیه روشن 

است که این اتفاق می افتد.

تعریف 40 میلیارد دالر پروژه در بازار بکر عراق
وی افزود: مسئولین کشور و سیاستمداران باید در 
نظر بگیرند که عراق فرصت طالیی و بکر برای انجام 
پروژه های برق اســت، این کشور زیرساخت الزم را 
نــدارد و کمپانی های ما هم ظرفیت خالی دارند که 
اســتفاده از آن می تواند تبدیل به درآمد ارزی برای 
کشور شده و کسری درآمد غیرنفتی را جبران کند. ما 

با انجام پروژه های برقی در عراق و صادرات خدمات 
فنی و مهندســی و انرژی می توانیم درآمد خوبی از 
این کشور داشته باشیم، می توانیم ۳۰ تا ۴۰ میلیارد 
دالر پــروژه تعریــف کنیم و غیر از صادرات برق؛ در 
کارخانجات این کشور هم حضور داشته باشیم، غیر 
از بخش ســرمایه گذاری در بخش توزیع هم حضور 
داشته باشیم. باتوجه به منابع خوبی که در این کشور 
داریم، می توانیم بخشی از شرکت های توزیع عراق 
را به مدت های ۲۰ ســاله تا ۵۰ ســاله کرایه کنیم و 

درآمد داشته باشیم. 

دیر بجنبیم بازار ما را تصاحب می کنند
عضو کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: 

قیمت برق در کشــور عراق باال اســت و مشکلی هم 
بابت پرداخت پول برق ندارند و از این حیث درآمد 
خوبی برای شــرکت های ایرانی ایجاد خواهد شــد، 
ضمن اینکه ایجاد اشــتغال هم خواهیم کرد و این 
در صورتی است که جدی باشیم و از بازار عراق سهم 
بگیریــم، اما اگر دیر بجنینیم شــرکت های ترکیه، 

عربستان و امارات وارد می شوند.

برنامه اعراب برای اینکه نیروگاه احداث نکنند
وی گفت: اکنون شــکی نیســت که شــبکه برق 
کشورهای عربی در حال گسترش است، از گذشته 
پلنی در رابطه با ارتباط شبکه برق فشار قوی تعریف 
کرده تا با اختالف افق و پیک برق داد و ستد کرده 

و از احداث نیروگاه جدید خودداری کنند و به این 
ترتیب عراق هم به این شبکه متصل می شود. 

 برق ما را به صفر شدن صادرات نفت 
نزدیک می کند

صالحی خاطرنشان کرد: ایران باتوجه به اینکه قدرت 
دوم دارنده ذخایر گاز جهان است و رتبه چهاردهم 
بــرق جهــان را دارد ما می توانیم در بازار برق عراق 
سهم داشته باشیم و بخش زیادی از انرژی الکتریکی 
این کشور را تامین کنیم به شرطی که مسائل را در 
منطقه حل کنیم و رابطه با کشورها برقرار شود، باید 
از این پتانســیل ها اســتفاده کرده و کشور را تبدیل 
به هاب انرژی کنیم، همانگونه که در برنامه ۱۴۰۴ 
پیش بینی شــده نفت را صــادر نکنیم و ۸۰ درصد 

درآمد کشور غیرنفتی باشد.

 حدود 10 هزار مگاوات به نیروگاه جدید 
نیاز داریم

وی تاکید کرد: جدا از اینکه باید ظرفیت را افزایش 
داده و فاصلــه تولیــد و مصــرف را که در ایران زیاد 
شــده کاهش دهیم، باید سیاســت ها و رویکرد در 
کشــور عوض شــود، ما در زمینه شــدت مصرف 
انرژی در کشــور جایگاه خوبی نداریم، باید تصمیم 
بگیریــم و انــرژی را بهینه مصــرف کنیم. ما حدود 
۱۰ هزار مگاوات به نیروگاه جدید نیاز داریم و باید 
نیروگاه های با راندمان باال در کنار دریا احداث کنیم 
و شــبکه برق کشــور را از شمال تا جنوب و شرق تا 

غرب به کشورهای همسایه متصل کنیم.

خبر ویژه

مدیرعامــل ســازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی گفت: شــرکت های 
پتروشیمی در مسیر توسعه متوازن باید به تعهدهای خود در چارچوب شورای 
راهبردی پایبند باشند.پیام برزگر در مجمع عمومی ساالنه سازمان منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشیمی ضمن ارائه گزارشی از فعالیت ها و دستاوردهای این سازمان 
در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: اقتصاد صنعتی با تکیه بر انگیزه، تالش و دانش واالی 
منابع انسانی و گام برداشتن به سوی خودباوری در منطقه مورد توجه قرار دارد 
و در این زمینه به دنبال کاهش خام فروشــی و تکمیل زنجیره ارزش هســتیم.

وی افزود: دســتیابی به دانش های نو در صنعت پتروشــیمی با جدیت در حال 
پیگیری اســت و شــرکت های دانش بنیان در این مســیر می توانند نقش آفرین 

باشــند.مدیرعامل ســازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ادامه داد: توسعه 
مشــارکت های مردمی و تحقق مســئولیت های اجتماعی صنعت پتروشیمی از 
عوامل تأثیرگذار در فرآیند توسعه است و باید شرکت های پتروشیمی در مسیر 
توســعه متوازن به تعهدهای خود در چارچوب شــورای راهبردی پایبند باشند.

برزگر با بیان اینکه باید فضای ایجاد اشتغالزایی در منطقه ماهشهر تسهیل شود، 
گفت: هلدینگ ها و شرکت های پتروشیمی می توانند با سرمایه گذاری های تازه 
و حرکت به سوی تکمیل زنجیره ارزش در این مسیر بیش از گذشته نقش آفرین 
باشــند و در این زمینه ســازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی آماده هرگونه 

همکاری است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی:

پتروشیمی ها به تعهدهای خود پایبند باشند

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس :

برای  نفت برنامه ریزی های زیادی می توان داشت 
عضو کمیسیون برنامه وبودجه با اشاره به مشکالت کشور در صادرات مواد 
نفتی گفت: باید در دو مرحله مشــکل را برطرف کنیم، اول ســرمایه گذار 
خارجی را جذب و در قدم دوم از ظرفیت سهام داری در پاالیشگاه های فرا 
سرزمینی برای تبدیل نفت خود به فرآورده های نفتی نظیر بنزین استفاده 
کنیم.جبار کوچکی نژاد  با اشاره به موضوع ظرفیت سازی برای فروش نفت 
ایران و صادرات خدمات فنی و مهندسی اظهار کرد: برای نفت به عنوان یک 
کاالی بسیار مهم در اقتصاد ایران برنامه ریزی های زیادی می توان داشت، 
ما اکنون با قرارگرفتن در شرایط تحریمی بسیار شدیدی که آمریکایی ها 
پاالیشگاه های ما را تحریم کرده اند، باید به دنبال راهکارهای برون رفت از 

این مشــکل باشــیم.وی ادامه داد: این ایده که نفتمان را به پاالیشگاه های 
کشــورهای دیگر ببریم و در آنجا تبدیل به فراورده های نفتی کنیم تا در 
نهایت بتوانیم آن را بفروشــیم، کمی ســخت ولی ممکن است،  ما اکنون با 
وجود همه اهرم هایی که داریم چیزی در حدود ۱ میلیون بشــکه نفت به 
دنیا صادر می کنیم که معموالً بازگشت پول آن با مشکالتی مواجه می شود، 
یعنی گاهی در برابر طلب حقه خود مجبور می شویم کاال وارد کنیم.این عضو 
کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسالمی گفت: از سوی دیگر کشور 
در حال حاضر در حوزه اســتخراج نفت در زمینه تکنولوژی های اســتخراج 
از ســایر کشــورها عقب تر اســت، به طور مثال در دریای خزر نمی توانیم 

اســتخراج داشــته باشیم چون تکنولوژی آن وجود ندارد و وزیر نفت سابق 
)بیژن نامدار زنگنه( مطرح می کرد که استخراج نفت در عمق هزارمتری در 
دریای خزر برای ما امکان پذیر نیست.وی توضیح داد: اما کشور ما در زمینه 
پاالیشگاه ظرفیت های خوبی دارد؛ بنابراین می توان سرمایه گذار خارجی 
برای پاالیشــگاه ســازی در داخل کشــور را نیز بررسی کنیم.کوچکی نژاد 
توضیح داد: قرارگاه خاتم االنبیا در این حوزه بسیار فعال است نمایندگان 
معتقدند ما عالوه بر اینکه این توان را داریم که تکنولوژی و نفت را به خارج 
از کشور ببریم و از آنجا صادرات انجام دهیم، می توانیم در داخل کشور هم 

همه این ایده ها را بالفعل کنیم.

سخنگوی صنعت آب:

رها سازی 1.0۵ میلیارد مترمکعب آب از 
سدهای اطراف دریاچه ارومیه

ســخنگوی صنعت آب گفــت: طبق مصوبات 
ســتاد احیای دریاچه ارومیه مقرر است از محل 
منابع آبی ســطح حوضــه آبریز دریاچه ارومیه 
بطور ساالنه در مجموع ۲.۵ میلیارد مترمکعب 
آب به ســمت دریاچه هدایت شــود که تاکنون 
۱.۰۵ میلیارد متر مکعب تحقق یافته است. فیروز 
قاسم زاده در سومین نشست خبری که با حضور 
نمایندگان رسانه های گروهی برگزار شد، با اعالم 
این مطلب گفت: طبق مصوبات ســتاد احیای 
دریاچــه ارومیه مقرر اســت از محل منابع آبی 
ســطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه بطور ساالنه 
در مجموع ۲.۵ میلیارد مترمکعب آب به سمت 
دریاچه هدایت شــود که تاکنون ۱.۰۵ میلیارد 
متر مکعب تحقق یافته است.وی همچنین اظهار 
داشــت: وزارت نیرو به عمده تعهدات خود برای 
احیای دریاچه ارومیه در سال جاری عمل کرده 
و مشــکالت فعلی ناشــی از تشدید خشکسالی 
و برداشــت های بی رویه از منابع آبی اســت.وی 
تصریــح کــرد: با وجود هدایــت ۱.۰۵ میلیارد 
مکعبــی از ســدهای اطراف دریاچــه ارومیه و 
ورودی طبیعی، درحال بررسی امکان رهاسازی 

بیشتر هستیم ولی باید به گونه ای عمل کنیم که 
مشکلی برای مصارف شرب منطقه به وجود نیاید. 
بنابراین اولویت نخســت تامین آب شرب مردم 
منطقه بوده و چنانچه امکان رهاســازی بیشتر 
وجود داشــته باشــد، مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت. از ســال آبی ۹۴-۹۳ تاکنون بالغ بر ۱۸ 
میلیارد مترمکعب آب از سدهای اطراف و از محل 
آورد طبیعی برای کمک به احیای دریاچه ارومیه 
هدایت شده که در اجرای ۸ تکلیف واگذار شده به 
وزارت نیرو برای احیای دریاچه مذکور، عالوه بر 
مورد فوق تاکنون طرح های الیروبی رودخانه ها 
انجام شــده . میزان بارش های جوی در شــمال 
غرب کشــور و به ویــژه در حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه از ابتدای ســال آبی جاری تاکنون حدود 
۱۵ درصد نســبت به متوسط بلندمدت کاهش 
یافته .وی همچنین تصریح کرد: کشــور ما در 
دوره تغییــرات اقلیمــی قرار دارد که به صورت 
طبیعی در گذشــته ۳۳ درصد ســال ها دارای 
بــارش در حد نرمــال، ۳۳ درصد بیش از نرمال 
)پــرآب( و ۳۳ درصد نیــز دارای بارش های زیر 

نرمال )خشکسالی( بوده است.

ح های شرکت برق حرارتی خبر داد؛ سرپرست معاونت توسعه طر

بهره برداری از 1۶ واحد نیروگاهی برای پیک 
تابستان امسال

 سرپرســت معاونت توسعه طرح های شرکت برق 
حرارتی گفت: از پیک ســال گذشــته تاکنون ۱۶ 
واحد جدید نیروگاهی حرارتی در کشور با شبکه 
سراســری ســنکرون شــده و مورد بهره برداری 
قرار گرفته اســت.محمد رمضانی افزود: ظرفیت 
نیروگاه های حرارتی کشــور با سنکرون واحد گاز 
نیروگاه سیکل ترکیبی مهتاب کویر به ۷۱ هزار و 
۸۴۴ مگاوات رســیده است.وی ادامه داد: تاکنون 
۵۹۸ واحــد تولید بــرق حرارتی در ۱۳۲ نیروگاه 
کشور احداث شده که ۶۷.۸ درصد از این ظرفیت 
متعلق به بخش خصوصی است.سرپرست معاونت 
توســعه طرح های برق حرارتی گفت: در راستای 
طرح های افزایــش توان تولید برق برای روزهای 
اوج مصرف تابســتان ســال ۱۴۰۱ واحد گازی 
نیروگاه های هنگام، ایران LNG، قشــم پاسارگاد، 
آریان، مهتاب کویر و میان رود وارد مدار شده است.

وی  ادامــه داد: همچنیــن تاکنون واحدهای بخار 
جدید نیروگاه های جهرم، هریس، ارومیه، چابهار، 
بعثت پارس جنوبی و غرب کارون نیز برای کمک به 
تأمین انرژی پایدار روزهای پیک مصرف امسال به 
شبکه سراسری برق کشور متصل شده اند.رمضانی 

با اشاره به اتصال دومین واحد گازی نیروگاه مهتاب 
کویر )زرند کرمان( به شبکه سراسری برق کشور، 
افزود: پروژه احداث این نیروگاه در راستای اجرای 
سیاســت های صنعت برق کشور با برخورداری از 
دو واحــد گازی و یــک واحد بخار به ظرفیت ۴۸۴ 
مگاوات در دستور کار قرار گرفته است.سرپرست 
معاونت توسعه طرح های شرکت برق حرارتی ادامه 
داد: راه اندازی این نیروگاه در تأمین برق شــبکه 
سراسری جنوب شرقی کشور در سه استان کرمان، 
هرمزگان و سیستان و بلوچستان بسیار ارزشمند 
است و نقش بسزایی در جبران کسری برق دارد.

وی خاطرنشــان کرد: افزایش ظرفیت تولید برق 
منطقه و تأمین بخشی از تقاضای شبکه سراسری 
برق کشــور و کمک به افزایش پایداری شــبکه، 
اســتفاده از حداکثر توان مهندسی داخل کشور و 
ارتقای دانش فنی در ساخت نیروگاه های حرارتی، 
پاسخ به نیاز روزافزون رشد مصرف برق منطقه و 
اشتغال زایی از جمله اهداف اجرای این پروژه بوده 
است.نیروگاه مهتاب کویر در کیلومتر ۲۰ شهر زرند 
در مجاورت روســتای علی آباد اســتان کرمان در 
زمینی به مساحت ۵۲ هکتار در حال احداث است.



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

سه شنبه 28 تیر 1401  شماره پیاپی 192153 ذی الحجه 1443   19 جوالی 2022

55بانک و بیمه زمان برگزاری مجمع عمومی عادی 
سالیانه بانک شهر  اعالم شد

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک شهر در تاریخ ۳۰ 
تیرماه و در مرکز همایش های بین المللی رایزن شهر 

تهران برگزار خواهد شد.
تصویر زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه 

بانک شهر اعالم شد
مجمع عمومی عادی ســالیانه سال مالی منتهی به 
۱۴۰۰.۱۲.۲۹ بانک شــهر )شــرکت سهامی عام( 
ســاعت ۱۴ روز پنج شــنبه مورخ ۱۴۰۱.۰۴.۳۰، 
در مرکز همایش های بین المللی رایزن به نشــانی: 
تهران، نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه، 

شماره۲۱۰ برگزار می شود.
بدینوسیله از تمامی سهامداران، وکیل یا قائم مقام 
قانونی صاحب سهم )مشروط به ارائه مدرک وکالت یا 
نمایندگی( و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص 
حقوقی دعوت می شــود در جلســه مجمع عمومی 

عادی سالیانه بانک حضور بهم رسانند.
همچنین به اطالع می رســاند، تمامی سهامداران و 
دســت اندرکاران باید دارای کارت واکســن باشند و 
استفاده از ماسک در طول برگزاری مجمع الزامی می 
باشد. ضمناً به جهت رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
و پروتکل های بهداشــتی ســهامداران می توانند از 
shahr-bank. :طریق وب سایت این بانک به نشانی
ir نسبت به مشاهده آنالین جلسه مجمع اقدام کنند.
باتوجه به الزامات قانونی تنظیم و ثبت صورتجلسه 
حاضرین در مجمع، به همراه داشتن اصل کارت ملی 
برای ســهامداران و نمایندگان آنان جهت حضور در 
مجمع الزامی بوده و همچنین نمایندگان اشخاص 
حقوقــی می بایســت اصل معرفی نامــه با امضای 
صاحبان امضاء مجاز و کد ملی نماینده را ارائه کنند.
این گزارش می افزاید، استماع گزارش هیأت مدیره در 
خصوص عملکرد سال مالی منتهی به  ۱۴۰۰.۱۲.۲۹ 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص 
عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰.۱۲.۲۹ ، بررسی 
و تصویــب صورت های مالی برای ســال منتهی به 
۱۴۰۰.۱۲.۲۹ و اتخاذ تصمیم نســبت به تخصیص 
و تقسیم سود ،  انتخاب حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 
۱۴۰۱.۱۲.۲۹ و تصویب حق الزحمه ایشان ،  تعیین 
روزنامه های کثیراالنتشار جهت درج آگهی های بانک 
،  تعیین میزان پاداش و جبران خدمت اعضای هیات 
مدیره  و سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی 
عادی سالیانه باشد؛ از دستورات مجمع عمومی عادی 

سالیانه بانک شهر است.

برگزاری جلسه روسای شعب 
استان های مازندران، گلستان و 

سمنان بانک ایران زمین
 پیــرو برنامه جامع عملیاتی 
مدیریت امورشعب استانهای 
بانک ایران زمین با محوریت 
بررسی عملکرد شعب در سال 
جــاری، بــا هــدف تبیین 
سیاست ها و اولویت های بانک و دستیابی به اهداف 
تعیین شــده، جلســه ای با حضور مدیر، معاونین و 
روسای شعب استان های مازندران، گلستان و سمنان 
برگزار شد. در این جلسه سید مهدی سلیم بهرامی 
مدیر شعب استان راز موفقیت بانک را ارائه خدمات 
متنوع به مشتریان و جذب منابع مالی دانست و گفت: 
انسجام بین کارکنان و ایجاد تعامل مثبت و مستمر 
با مشــتریان و نیز درک و شــناخت بهتر نیاز آنان به 
منظور برآورده نمودن انتظارات مشتریان در سریع 
ترین زمان ممکن الزمه دستیابی به موفقیت است.

مدیر اســتان افزود: رعایت آراســتگی فردی، نظم و 
انضباط در شــعبه می تواند تاثیر بســزایی در جذب 

مشتریان و افزایش رضایت آنها باشد.
ســلیم بهرامــی نقش کارکنــان در ارائه خدمات و 
محصوالت بانکی را بســیار ارزشــمند دانســت و 
خاطرنشان کرد: ویژگی خدمات بانکی این است که 
نحوه معرفی و ارائه سرویس ها توسط کاربران بسیار 
مهم بوده و میزان رضایت مشــتریان از خدمات، به 

آن بستگی دارد.

اخبار

دیدار مدیرعامل بانک ایران 
زمین با مدیران شعب استانها

به منظور تشــریح، تبیین برنامه ها و اهداف 
عالی بانک و همچنین توســعه خط و مشــی 
های تعیین شــده در سال ۱۴۰۱، مدیرعامل 
بانک ایران زمین با مدیران شــعب اســتان ها 

دیدار کرد.
در این دیدار که با حضور عبدالمجید پورسعید 
مدیرعامــل، فرهاد اینالوئــی معاون فناوری 
اطالعات، مهران ســوادکوهی معاون طرح و 
برنامــه، محمد حســینی کناروئی و مصطفی 
یزدانجو مدیران امور شعب استان ها و استان 
تهران، داود فصیحی مدیر امور پشــتیبانی و 
مهندسی، علیرضا یارقلی مشاور مدیر عامل و 
مدیر امور حراست، سید محمد حسین استاد 
مدیر امور روابط عمومی، محمد حسین مس 
فروش معاون مدیریت امور شــعب اســتانها، 
محمدحسین ستوده مدیر منطقه ۲ امور شعب 
اســتان تهران، احســان امیر زاده رئیس اداره 
حوزه مدیریت، مهدی اسماعیلی بصیر رئیس 
اداره دبیرخانه هیأت مدیره، علی گلشــنیان 
رئیس اداره خدمات، رضا پیشــاهنگ معاون 
منطقه ۱ امور شــعب اســتان تهران، محمد 
هاشــمی رئیــس اداره ارتباطات و تبلیغات و 
مدیران شعب استان ها برگزار شد، پورسعید 
محور اصلی بانک را سرمایه انسانی و همکاران 
بیــان کرد و گفت: بانک ایران زمین طی چند 
ســال گذشــته با اتکا به جوانان متخصص، با 
انگیزه و خالق توانســت گام های بزرگی در 
مســیر ارتقا و پیشــرفت نظام بانکی در کشور 
و همینطــور معرفی چهــره جدیدی از ارائه 

سرویس های بانکی را ارائه کند.
مدیرعامــل بانک ایــران زمین ایجاد تجربیات 
جدیــد برای مشــتریان را از اولویت های مهم 
این بانک دانســت و افزود: دیگر معنا و مفهوم 
بانکــداری در نظام بانکی، تغییر کرده اســت. 
امروز بر اساس نیاز مشتری، سرویس به صورت 
اختصاصی طراحی می شود و در اختیار آن قرار 
داده می شود. عالئق، اولویت ها و سبک زندگی 
مشتریان مورد بررسی قرار می گیرد و بر اساس 

آن خدمات مختص آنها ارائه می شود.
پورسعید در ادامه خاطر نشان کرد: مدیران ما 
در اســتان ها با درایت و دانش توانســتند بازار 
منطقــه خــود را در اختیــار گیرند و از آنها می 
خواهم تا با برگزاری جلسات منظم با همکاران 
استان در ارتقا سطح علمی آنها در زمینه های 
مختلف همچون بانکداری مدرن، بخشنامه ها 
و دســتورالعمل های بانک این روند و مســیر را 

ادامه دهند.

پرداخت یک هزار و ۶۳۶ میلیارد 
ریال تسهیالت مکانیزاسیون 

توسط بانک کشاورزی

  شــعب بانک کشــاورزی از ابتدای سال ۱۴۰۱ 
تــا پایــان خرداد ماه جمعا ۱۶۳۶ میلیارد ریال 
تسهیالت مکانیزاســیون کشاورزی پرداخت 

کرده اند.
تســهیالت پرداختی این بانــک در زیر بخش 
مکانیزاســیون کشــاورزی در سه ماهه ابتدای 
ســال ۱۴۰۱ نســبت به همین مقطع در سال 

گذشته ۲۷ درصد رشد داشته است.
شایان ذکر است حمایت از توسعه مکانیزاسیون 
کشــاورزی ، نوسازی و بهسازی ناوگان ماشین 
آالت کشاورزی با هدف افزایش راندمان تولید 
و بهبود کیفی و کمی محصوالت کشاورزی جزو 
اولویت های اعتباری بانک کشــاورزی است و 
پرداخت این تســهیالت از لحاظ تامین منابع 

مالی، بدون محدودیت انجام می شود.

گام رو به جلوی ویپاد در افزایش سقف اعتباردهی بدون ضامن و وثیقه
ویپاد، ترابانک پاسارگاد، سقف حساب 
پشــتوانه خود را از سه میلیون به پنج 

میلیون تومان افزایش داد.
از زمستان سال ۱۴۰۰، ویپاد با هدف 
توســعه فراگیری مالی و دسترســی 
همگانــی بــه خدمــات پایــه بانک 
پاســارگاد امکان دریافت تسهیالت 
خــرد با نام حســاب پشــتوانه ویپاد 
را بــرای مشــتریان خود فراهم کرده 
اســت. در این طرح، مشــتریان ویپاد 
می تواننــد کامال آنالین، بدون ضامن 
و وثیقه، در کمتر از سه دقیقه، نسبت 
به فعال ســازی حساب پشتوانه اقدام 
کنند. سقف اعتبار حساب پشتوانه از 
ابتدا تاکنون، ســه میلیون تومان بوده 
و اکنون به پنج میلیون تومان افزایش 
یافته و بــه تدریج برای همه کاربران 
خوش حســاب، حساب پشتوانه فعال 

خواهد شد.
حساب پشتوانه چیست؟

حساب پشتوانه، نام نوعی از تسهیالت 
کوتاه مدت است که بدون نیاز به ضامن 
و وثیقه و بر مبنای اعتبارسنجی سوابق 
درخواســت کننده، اعطا می شــود. 

فرایند درخواســت، کامال آنالین بوده 
و در کمتــر از ســه دقیقه قابل انجام 
اســت. با درخواســت و فعال ســازی 
حســاب پشتوانه، اعتباری به مشتری 
تخصیص می یابد که با استفاده از آن، 
می توان بــدون محدودیت در مراکز 

خریــد، از هــر فروشــگاه فیزیکی یا 
اینترنتی در سراسر کشور، خرید کرد.

پس از فعال ســازی، حساب پشتوانه 
به حســاب دیجیتال )حساب اصلی 
مشتری( متصل می شود و مبالغ خرید 
با کارت و حســاب ویپادی، با رعایت 

شــرط ۵۰-۵۰ به صورت خودکار از 
حساب پشتوانه کسر می شود.

مراحل فعال ســازی حساب پشتوانه 
ویپاد چیست؟

۱. افتتــاح حســاب با ویپــاد و ثبت 
درخواست کارت فیزیکی

۲. ورود به گزینه حســاب پشتوانه در 
صفحه اصلی برنامه و انتخاب اعتبار

۳. اعتبارسنجی آنالین
۴. پرداخت کارمزد خدمات دیجیتال 
به میزان ۱.۵ درصد از اعتبار مورد نظر
الزم بــه ذکر اســت، ویپاد محصولی 
از بانک پاســارگاد اســت که توسط 
شــرکت داتین توسعه داده می شود. 
این برنامه عالوه بر امکان برخورداری 
از تســهیالت خرد مصرفــی، امکان 
افتتــاح حســاب دیجیتــال بانــک 
پاســارگاد، دریافــت کارت مجازی 
بانک پاســارگاد، دریافت کارت نقدی 
فیزیکــی بانک پاســارگاد در آدرس 
دلخــواه، صدور و ارســال آنی کارت 
هدیــه و مجموعه متنوعی از خدمات 
دیگــر را در اختیار تمامی هموطنان 

از سراسر کشور قرار می  دهد.
نسخه   های مختلف ویپاد )تحت وب، 
اندروید و آی اواس( از طریق ســایت 
ویپــاد و فروشــگاه  های کافه بــازار، 
مایکت، ســیب اپ و… در دســترس 
عالقه مندان به استفاده از این خدمات 

قرار دارد.

کرد بانک توسعه تعاون۳۵0 میلیارد ریال تسهیالت به صنعت چای پرداخت 
سرپرست بانک توسعه تعاون در جریان سفر دو روزه به استان گیالن 
در دیدار با رئیس ســازمان چای کشــور و مدیر عامل صندوق حمایت 
از صنعــت چــای گفت: بانک توســعه تعاون از محــل تفاهم نامه فی 
مابیــن بــا صندوق حمایت صنعت چای کشــور بیش از ۳۵۰ میلیارد 
ریال تســهیالت پرداخت کرده اســت. سرپرست بانک توسعه تعاون 
اظهارکرد:استان گیالن در بخش های صنعت، کشاورزی، گردشگری 
و خدمــات دارای مزیــت های ویژه ای اســت، که تامین مالی طرح ها 
می تواند در توسعه، تولید و ایجاد اشتغال استان موثر واقع شود. شیخ 
حســینی با اشــاره به تعامل بســیار خوب میان همکاران بانک توسعه 
تعاون و صندوق حمایت از صنعت چای کشور گفت : تاکنون تسهیالت 
متنوعی به واحد های تولید چای در استان گیالن از محل تفاهم نامه 
با صندوق، پرداخت شــده اســت که می توان با تعامل بیشتر گام های 
موثرتری برداشــت و حمایت های ویژه ای به فعاالن این بخش ارائه 

کرد . وی ادامه داد:بانک توسعه تعاون به عنوان نهاد مالی- توسعه ای 
با تمام امکانات و منابع موجود در خدمت تولید کنندگان و شــرکت 

های صنایع تبدیلی چای برای تقویت ظرفیت های اقتصادی اســتان 
اســت. شــیخی حسینی افزود: بانک آمادگی الزم را در جهت پرداخت 
تســهیالت برای تامین گردش نقدینگی به واحد های تولیدی چای 
کشــور را دارد . در ادامه جهان ســاز رئیس سازمان چای کشور اظهار 
کرد: ســازمان چای کشــور تنها سازمان وزارت جهاد کشاورزی است 
که در محل فعالیت اصلی صنعت در شهر الهیجان واقع شده و بیش 
۴۲ هزار کشــاورز چایکار و تعداد ۱۷۱ کارخانه چای در این مجموعه 
وجود دارد.گردش مالی ســاالنه این صنعت در این شهرســتان بیش از 
۱۵۰۰ میلیارد ریال است. وی ابراز امیدواری کرد:با تعامل و هماهنگی 
بیشــتر بتوان گام های موثری در جهت حل مشــکالت چایکاران بر 
داریم . گفتنی است ،در این دیدار حسن شریفی معاون مدیرعامل در 
امورعملیات بانکی، احمد محمدی مدیر امور استانها و شعب ،ابراهیم 
واسعی مدیر شعب استان گیالن، سرپرست بانک را همراهی می کردند .

اخبار

گهی فقدان سند مالکیت آ
زنــد لهراســب   بــا ارائــه دو  فــرم  نظــر بــه اینکــه آقــای   علــی نجــات محمــدی میالســی فر
ــدگان  ــاء کنن ــت امض ــه هوی ــی ک ــت المثن ــند مالکی ــت س ــت دریاف ــهود جه ــهادت ش ش
رســما گواهــی شــده اســت مدعــی هســتند کــه   ســند  مالکیــت  763028 ســری الــف 
بــوط بــه تمامــت  ششــدانگ یــک بــاب خانــه   واقــع در  لــردگان  محلــه  ســال 93   مر
حاجــی آبــاد  تحــت پــالک 6368  فرعــی از 1  اصلــی جانکــی   در دفتــر 139 صحفــه 430 
ذیــل شــماره 22785     بنــام  نامبــرده ثبــت مــی باشــد و بــه علــت ســهل انــگاری 
مفقــود گردیــده وبــا تفحــص کامــل پیــدا نشــد وچــون نامبــرده درخواســت صــدور 
ســند مالکیــت المثنــی نمــوده  لــذا  طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده120  آئیــن نامــه 
قانــون ثبــت مراتــب آگهــی مــی شــود کــه هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه غیــر از آنچــه 
ــزد  ــور ن ب ــت مز ــند مالکی ــود س ــا وج ــه آن ی ــبت ب ــت نس ــده اس ــر ش ــی ذک ــن آگه در ای
خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی  تــا ده روز بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض 
خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا 
مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه کننــده مســترد گــردد. اگــر ظــرف مهلــت 
ر اعتراضــی نرســد یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود؛ المثنــی ســند  مقــر
مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد .ضمنــا بموجــب ســند 
رهنــی بشــماره 21679 مــورخ 1395/04/28 دفترخانــه  رســمی 477 شــهر تهــران در 

ــد ./. ــال میباش ــی 2/000/000/000 ری ــاب دیزج ــد قص ــن صم ره
1351719

ک لردگان - رحیمی رئیس اداره ثبت اسناد و امال

گهی فقدان سند مالکیت آ
نظــر بــه اینکــه خانــم فاطمــه خســروانی   فرزنــد محمــد صــادق  بشــماره شناســتامه 
1247 صــادره از لــردگان   بــا ارائــه فــرم شــهادت شــهود جهــت دریافــت ســند 
مالکیــت المثنــی کــه هویــت امضــاء کننــدگان رســما گواهــی شــده اســت مدعــی 
هســتند کــه   ســناد مالکیــت 694879 ســری ج ســال 97 مربــوط بــه ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه واقــع در لــردگان -محلــه شــیرانی    تحــت پــالک 2608 فرعــی از 
ــرده  ــام  نامب ــر الکترونیکــی 139820314005001139  بن 5  اصلــی جانکــی  در دفت
ثبــت مــی باشــد و بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده وبــا تفحــص کامــل پیــدا 
نشــد وچــون نامبــرده درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده  لــذا  طبــق 
تبصــره یــک اصالحــی مــاده120  آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آگهــی مــی شــود 
کــه هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه غیــر از آنچــه در ایــن آگهــی ذکــر شــده اســت 
نســبت بــه آن یــا وجــود ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن 
آگهــی  تــا ده روز بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل 
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل 
ســند بــه ارائــه کننــده مســترد گــردد. اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا در 
صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه 

متقاضــی تســلیم خواهــد شــد ./.         1351720
ک لردگان - رحیمی رئیس اداره ثبت اسناد و امال

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد  گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده1۳  آ  "
سند رسمی"

برابــر رای شــماره 140160318603003179 مــورخ 1401/03/24 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض آقــای 
مهــدی علــی زاده فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه 5828 صــادره از رشــت درقریــه پســتک در یــک و نیــم دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 378.27  مترمربــع پــالک فرعــی7202 از اصلــی56 مفــروز 
و مجــزی شــده از پــالک 2  از اصلــی56 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــک رســمی آقــای شــعبانعلی یوســف زاده محــرز 
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/13 ونوبــت دوم:1401/04/28
ک ناحیه ۲رشت-سعید بدوی رئیس اداره ثبت اسناد وامال

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد  گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده1۳  آ  "
سند رسمی"

برابــر رای شــماره 140160318603003180 مــورخ 1401/03/24 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض آقــای 
غــالم صــدری کچــا فرزنــد جانعلــی بــه شــماره شناســنامه 539 صــادره از رودبــار درقریــه پســتک در یــک و نیــم دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 378.27  مترمربــع پــالک فرعــی7202 از اصلــی56 مفــروز 
و مجــزی شــده از پــالک 2  از اصلــی56 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــک رســمی آقــای شــعبانعلی یوســف زاده محــرز 
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/13 ونوبــت دوم:1401/04/28
ک ناحیه ۲رشت-سعید بدوی رئیس اداره ثبت اسناد وامال

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد  گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده1۳  آ  "
سند رسمی"

برابــر رای شــماره 140160318603003178 مــورخ 1401/03/24 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض خانــم 
زنــد بابــا بــه شــماره شناســنامه 33 صــادره از بندرانزلــی  درقریــه پســتک در ســه دانــگ مشــاع  گلباجــی حاجــی پــور کپورچالــی فر
از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 378.27  مترمربــع پــالک فرعــی7202 از اصلــی56 مفــروز 
ز  و مجــزی شــده از پــالک 2  از اصلــی56 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــک رســمی آقــای شــعبانعلی یوســف زاده محــر
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/13 ونوبــت دوم:1401/04/28
ک ناحیه ۲رشت-سعید بدوی رئیس اداره ثبت اسناد وامال

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد  گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده1۳  آ  "
سند رسمی"

برابــر رای شــماره 140160318021000326 مــورخ 1401/03/17 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی 
ز طالبــی خوشــکاروندانی فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه170  صــادره از رشــت درششــدانگ  یــک بــاب خانــه  آقــای فرامــر
ومحوطــه بــه مســاحت 374.55 مترمربــع پــالک 1255 مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 152 فرعــی از35 اصلــی واقــع در قریــه 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در  فشــتم خریــداری از مالــک رســمی آقــای محمدعلــی رحیمــی نــژاد محــر
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول 

:1401/04/12 ونوبــت دوم:1401/04/27
کوچصفهان ک  نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامال

مدیرعامــل بانــک رفاه کارگران گفت: بانک رفاه برای اولین بار در 
شبکه بانکی کشور نسبت به اخذ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده 
خاص در قالب بانکداری اسالمی به منظور مشارکت در جذب منابع 

عمومی برای پروژه های اجرایی خاص، اقدام کرده است.
دکتر اسماعیل للـه گانی با بیان این مطلب، افزود: این اوراق می تواند 
به عنوان یک ابزار تامین مالی توسط شرکت های بزرگ برای توجه 

بیشتر به حوزه تولید و اشتغال مورد استفاده قرار گیرد.
وی به افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران اشاره کرد و گفت: با این 
افزایش ســرمایه که در ســال گذشــته اتفاق افتاد، توان و ظرفیت 
همکاری هــای بانک رفاه با شــرکت های بزرگ بــا تمام ابزارهای 
تســهیالتی، تامیــن مالی و ســایر ابزارهای مرتبط بــا بازار پول و 
ســرمایه نظیر اوراق گام، اوراق مشــارکت، اوراق صکوک و… بیش 

از گذشــته افزایش یافته است. دکتر للـــه گانی به توانمندی های 
متمایز بانک رفاه کارگران اشاره و تصریح کرد: این بانک با بیش از 
۱۰۰۰ شعبه فعال در کشور، رتبه دوم شرکت های برتر در شاخص 
فروش در بین بانک های کشــور را به خود اختصاص داده اســت و 
در آینده نزدیک نیز در شــاخص  ســرمایه  با موافقت های سهام دار 
اصلی، به رتبه اول در بین بانک های کشور دست پیدا خواهد کرد.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: بانک رفاه کارگران به عنوان یک 
بانک تجاری در تمامی حوزه ها فعال است و به واسطه ارتباط نزدیکی 
که با سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامدار اصلی دارد، سهامدار 
چندین شــرکت پتروشیمی، پاالیشی و فوالدی است که این نکته 
می تواند به عنوان یک امتیاز ویژه در مراودات مالی با شرکت های 

فعال در این حوزه ها مورد توجه قرار گیرد.

کارگران در توسعه همکاری ها با واحدهای تولیدی مزیت های بانک رفاه 

خبر  ویژه

معاون سازمان و برنامه ریزی :

برنامه های عملیاتی پست بانک ایران در سال 1401 تدوین و به تصویب هیات مدیره بانک رسید
برنامه های عملیاتی پســت بانک ایران در ســال ۱۴۰۱ تدوین و در روز شــنبه ۲۵ تیرماه با 

صرف ۱۰ ساعت جلسه بحث و بررسی به تصویب هیات مدیره بانک رسید.
محمود سعادتفر معاون سازمان و برنامه ریزی بانک ضمن اعالم این خبر گفت : برنامه های 
عملیاتی ۱۴۰۱ بانک ، براساس سند راهبردی و سایر اسناد باال دستی از قبیل : سند تحول 
دولت مردمی ،احکام بودجه سال ۱۴۰۱،تکالیف برنامه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
و وزارت امور اقتصاد و دارایی، راهبردها و سیاستهای بخش بانکی، ابالغی وزیر محترم امور 
اقتصاد و دارایی ، حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطالعات ابالغی بانک مرکزی ج.ا.ا 

، تفاهم نامه ایجاد و توســعه زیر ســاخت ارتباطی و اطالعاتی شــبکه ملی اطالعات ، برنامه های بهره وری ، 
گزارش حســابرس عملیاتی بانک و از طریق تعامل و همکاری معاونین ، مدیران امور و ادارات کل مرتبط 

تدوین و ارائه شد. سعادتفر افزود: در جلسه ۲۵ تیرماه ، برنامه های عملیاتی تدوین شده با 
حضور معاونین و مدیران امور و روســای ادارات کل به عنوان مجریان پروژه ها، از ســاعت ۸ 
صبح تا ۱۸ عصر بحث، بررسی و در نهایت در ۱۱۱ عنوان برنامه مورد تصویب هیات مدیره 

بانک قرار گرفت که به زودی برای اجرا ابالغ می شود.
معاون ســازمان و برنامه ریزی پســت بانک ایران گفت: این برنامه ها به تفکیک شــامل : 
معاونت فناوری اطالعات۳۰ برنامه ، معاونت سرمایه انسانی و پشتیبانی۱۰ برنامه ، معاونت 
 سازمان و برنامه ریزی ۸ برنامه ، معاونت مالی و سرمایه گذاری ۸ برنامه ، معاونت اعتباری و 
بین الملل ۱۳ برنامه ، امور شــعب و بازاریابی۱۱برنامه ، امور نظارت و حقوقی۶ برنامه ، امور حراســت ۶ 

برنامه ، امور استانهای تهران۲ برنامه و ادارات مستقل۱۷ برنامه می باشد.
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کل فرهنگ و ارشاد استان خراسان رضوی: مدیر 

بازنمایی رسانه ای مشهد نیاز به همگرایی و مدیریت دارد
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی گفت: بازنمایی رسانه ای مشهد نیاز 
به همگرایی و مدیریت دارد ، نه از جنس 
حاکمیت، بلکه از جنس دغدغه مشهدی 
بودن و هم استانی بودن باید به یک مدل 
برای معرفی مشهد برسیم.محمد حسین 
زاده در نشست هم اندیشی مدیران رسانه 
های اســتان که با حضور فرشــاد مهدی 
پور معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی 
وزیر ارشــاد برگزار شد ضمن تبریک دهه 
پرخیر و برکت والیت و امامت بیان کرد: در 
پایتخت، اجماع سیاســی اقتصادی وجود 
دارد و عالوه بر حوزه رســانه در بســیاری 
از مســائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 
و سیاســی تمرکــز نهادهــا، اعتبارات و 
موسسات را داریم که باعث سهولت کارها 
می شــود ولی در استان برای ساخت یک 
فیلم ســینمایی مشــکالت زیادی وجود 
دارد. وی گفت: اســتان خراســان رضوی 
از نظر رســانه ای در میان اســتان های 
دیگر ســرآمد اســت و دارای رسانه های 
کشــوری اثر گذار هستیم. توانمندیهایی 
در اســتان و به صورت خاص در مشهد به 
دلیل رفت و آمد زائران به برکت امام رضا 

)ع( وجــود دارد. حســین زاده بیان کرد: 
بازنمایی رسانه ای مشهد نیاز به همگرایی 
و مدیریــت دارد ، نــه از جنس حاکمیت 
بلکه از جنس دغدغه مشهدی بودن و هم 
استانی بودن باید به یک مدل برای معرفی 
مشهد برســیم.مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان رضوی افزود: توانمندی 

هایی در تعداد رســانه ها و در اثرگذاری و 
برد آنها در اســتان وجود دارد که موجب 
می شــود بتوانیم  در ســطح منطقه ای و 
کشورهای همسایه نیز تاثیر گذار باشیم. 
وی با اشــاره به بعضی از مباحث صنفی و 
حمایــت های قانونی از رســانه ها ؛ بیان 
کرد: انتظار دوســتان رسانه از ارشاد این 

است که به عنوان مدافع حقوق رسانه ها 
گره های مسائل صنفی و حقوقی رسانه و 
اهالی رســانه باز شود.حسین زاده با بیان 
اینکه سرعت تحوالت سکوهایی که رسانه 
را هدایت می کنند بســیار باال است و این 
ســرعت در آینده هم بیشتر خواهد شد ؛ 
گفت: در این مسیر به دلیل اینکه قوانین 

مشخص نیست و یا نتوانسته خود را بروز 
رسانی کند هم برای مدیر و هم برای رسانه 
ها ابهام ایجاد می شــود.وی گفت: رسانه 
رســمی برای اینکه فعالیت های رسمی 
و مجــوزدار خود را انجــام دهد تعهداتی 
دارد و پــای تعهدات خود می ایســتد اما 
در رســانه های غیر رســمی به این شکل 
نیســت و پاسخگو نیســتند در حالی که 
رسانه رسمی باید پاسخ دهد. حسین زاده 
در پایان گفت: امیدواریم که این جلسات 
و نشســت ها بتواند باعث رشــد و ارتقای 
جریان رســانه ای اســتان شود. در ادامه 
این نشســت، برخی از مدیران رسانه های 
استان به بیان مشکالت، مسائل و دیدگاه 
های خود پرداختند. مشــکالت مربوط به 
مجوزهــای مطبوعات، کاغــذ، قوانین و 
مقررات مربوط به آگهی های مطبوعاتی، 
شیوه تنظیم اظهارنامه های مالیاتی برای 
رسانه، عدم ثبت خانه مطبوعات به عنوان 
موسسه فرهنگی، مشکالت توزیع رسانه 
هــا، تعرفه های پســت، نحوه حمایت از 
رســانه های خصوصی، مسائل بیمه ای، 
مجــوز اخذ آگهی در پایگاه های خبری و 
روند تمدید پروانه سرپرســتی روزنامه ها 

از جمله موارد مطرح شده بود.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 مدیر کل بهزیستی 
استان خراسان رضوی:

 خدمت به مددجویان 
در اولویت آرمان های 
انقالب اسالمی است

مشهد / سمیرا رحمتی
مدیر کل بهزیســتی خراســان رضوی در 
نشست خبری گرامیداشت چهل و دومین 
سالروز تشکیل سازمان بهزیستی ، ضمن 
اشــاره به رئــوس برنامه ها و فعالیت های 
ایــن نهاد، مهم تریــن چالش های پیش 
روی ســازمان را برشمرد.مسعود فیروزی 
جمعیــت هدف ســازمان بهزیســتی را 
جزو اقشــاری برشــمرد کــه خدمت به 
آنها در راســتای آرمان ها و اهداف انقالب 
اســالمی اســت.وی با اشــاره به بیانیه 
گام دوم انقــالب که توســط رهبر معظم 
انقالب تدوین و اعالم شــده اســت گفت: 
در مقدمــه ی این بیانیــه بر عدم خیانت 
به آرمان های انقالب اســالمی در چله ی 
اول، تأکید شده است.فیروزی گفت: امام 
خمینی و رهبری انقالب اســالمی، هرگز 
از آرمان های خدمت به مســتضعفین که 
ولی نعمتان انقالب هســتند عدول نکرده 
و تمــام امکانــات و توانایی های دولت و 
نظام را برای این امر مهم بسیج نموده اند.

وی ضمــن اشــاره به تاریخچه تشــکیل 
سازمان بهزیســتی گفت: این سازمان با 
هــدف خدمت بــه خانواده به عنوان رکن 
اساســی جامعه ی اسالمی تشکیل شده و 
تمــام وظایف و تکالیف آن، خانواده محور 
می باشــد.فیروزی بــه جامعــه ی هدف 
بهزیستی در استان خراسان رضوی اشاره 
کــرد و گفــت: تقریبا ۱۰ درصد جمعیت 
اســتان به صورت مســتقیم از بهزیستی 
خدمات می گیرند که گســتره ی عظیمی 
از جمعیت را شــامل می شود.وی یادآور 
شــد: هر ماه ۱۶ میلیــارد تومان یارانه به 
مراکز تحت نظارت بهزیســتی پرداخت 
می شــود و نزدیک بــه ۶۵۰ هزار نفر در 
قالــب خانوارهای مددجویان، از خدمات 
ایــن ســازمان بهــره می برند.مدیر کل 
بهزیستی خراسان رضوی از پرداخت ۲۰۰ 
میلیارد تومان تسهیالت اشتغالی در سال 
گذشته به مددجویان جویای کار خبر داد 
و گفت: در بیشتر سال های برنامه ششم، 
بهزیســتی خراسان رضوی باالتر از تعهد 
خود، اشتغال ایجاد کرده که با کمک های 
بالعوض و تســهیالت ارزان، محقق شده 
اســت.وی گفــت: همچنیــن بیــش از 
۷ میلیــارد تومــان در قالــب کمک های 
بالعوض، یارانه های بیمه ای به کارفرمایان 
و مشــوق های مختلف دیگر برای اشتغال 
مددجویــان در مراکــز کارفرمایی یارانه 
و کمک بالعوض پرداخت شــده اســت.

فیروزی در خصوص مســکن مددجویان 
نیز گفت: در حال حاضر برای خانواده های 
دارای دو عضو معلول و بیشــتر، در شــهر 
۲۰۰ تومان در روستا ۱۵۰ میلیون تومان 
کمک بالعوض برای مسکن تعلق می گیرد 
و برای سایر مددجویان نیز بین ۵۰ تا ۱۰۰ 
میلیون تومــان کمک بالعوض پرداخت 
می شود.فیروزی همچنین از کمک ودیعه 
مسکن برای مددجویان مستأجر خبر داد 
و گفت: امسال ۲۰ میلیارد تومان برای این 
موضوع اختصاص یافته که به صورت وام 
قرض الحســنه بدون بهره به مددجویان 
تعلق می گیرد که در شهرهای باالی ۲۰۰ 
هزار نفر ۲۰۰ میلیون تومان و در شهرهای 
زیــر ۱۰۰ میلیون جمعیت ۱۰۰ میلیون 
تومان به مســتأجران پرداخت می شود.

وی از نقش رســانه ها در فرهنگ سازی و 
گفتمان ســازی را یک راهبرد مهم خواند 
گفت: رسانه ها به خاطر تأثیر باالیی که بر 
افکار عمومی دارند می توانند دستگاه هایی 
را که در زمینه آســیب های اجتماعی در 
خصوص همکاری با بهزیستی وظیفه مند 
هستند ترغیب و تشویق کنند و یا با فشار 
افکار عمومی، مطالبه گری داشته باشند.

به گفته فیروزی، در زمینه ورزش، مسکن، 
اشتغال، فرهنگ سازی و سایر زمینه های 
زندگــی معلولین، بهزیســتی هیچ گونه 
وظیفه منــدی قانونــی نــدارد و صرفا به 
عنوان تســهیلگر از دســتگاه های متولی 
این موضوعات، حقوق معلولین را مطالبه 
می نماید.مدیر کل بهزیســتی خراســان 
رضوی خاطر نشــان کرد: تقریبا در تمام 
آســیب های اجتماعی، بین ده تا بیســت 
دستگاه طبق آیین نامه ها و شیوه  نامه هایی 
که به تصویب دولت رســیده، وظیفه مند 
هستند که ضمن تشکر از دستگاه قضایی 
کــه همکاری و تــالش جدی دارد انتظار 
داریم ســایر شــرکای دولتی، همکاری و 

همراهی خودشان را بیشتر کنند.

 مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان گلستان:

 44 درصد هنرجویان فنی 
غ التحصیالن  و حرفه ای فار

دانشگاهی هستند
گلستان / گروه استان ها: مدیرکل آموزش 
فنی و حرفه ای اســتان گلســتان با بیان 
اینکه براســاس برآوردهای صورت گرفته 
۴۴ درصــد افرادی که برای آموزش های 
مهارتی به فنی و حرفه ای این استان مراجعه 
می کند جزو فارغ التحصیالن دانشگاهی 
هستند گفت: تغییر رویکردهای آموزشی 
دانشگاه ها یک ضرورت است.حمزه کرایلو  
با اشــاره به برنامه های هفته ملی مهارت 
در اســتان گلســتان اظهار داشــت: در 
هفته ملی مهارت امســال ۳۵۰ برنامه در 
قالب ۷۳ عنوان پیش بینی شــده اســت. 
برگزاری مسابقه تیترنویسی مهارت ویژه 
خبرنــگاران یکی از برنامه های این هفته 
خواهد بود.وی گفت: برگزاری مســابقه  
مهارتی ویژه دانشــجویان، مسابقه عکس 
مهــارت با رویکــرد کارآفرینــان فردا، 
جشــن خانــواده بزرگ فنــی و حرفه ای 
اســتان، جشنواره مهارت با حضور معاون 
ســازمان، افتتاح آموزشگاه های آزاد فنی 
و حرفه ای در ۱۴ شهرســتان و همچنین 
مســابقات مختلف آشپزی، طبخ آبزیان 
و غیــره از دیگــر برنامه هــای این هفته 
اســت.مدیرکل آمــوزش فنی و حرفه ای 
گلســتان بیان داشت: همچنین در هفته 
ملی مهارت در شــهرهای گنبدکاووس، 
گرگان و مینودشــت که آموزشــگاه های 
مکانیک داریم طرح تنظیم موتور رایگان 
خودروهای سواری شهروندان برنامه ریزی 
شــده است.وی گفت: همچنین در هفته 
ملی مهارت امســال مسابقه آزاد مهارتی 
فرش نیز در استان برگزار می شود. عالوه 
برایــن در این ایــام مراکز جوارکارگاهی 
در گــرگان و علــی آبادکتــول با حضور 
معــاون آموزش ســازمان فنی و حرفه ای 
بــه بهره برداری خواهد رســید.کرایلو در 
ادامه خاطرنشــان کرد: براساس برآوردی 
کــه صــورت گرفته ۴۴ درصد کســانی 
کــه برای آموزش هــای مهارتی به فنی و 
حرفه ای اســتان گلستان مراجعه می کند 
جزو فارغ التحصیالن دانشــگاهی هستند 
بنابرایــن نیــاز اســت کــه رویکردهای 
آموزشــی دانشگاه ها تغییر کند.وی بیان 
داشت: در استان ۱۸ مرکز دولتی با ۱۱۸ 
کارگاه وجــود دارد و بیــش از ۵۵ درصد 
افرادی که در مسیر مهارت آموزی را طی 

می کنند، دارای اشتغال پایدار می شوند
 

بازدید معاون وزیر نیرو از 
ح آب شیرین کن ۳۵ هزار  طر

مترمکعبی استان بوشهر 
بوشهر / گروه استان ها: محمد جوانبخت 
در بازدید از پروژه آب شیرین کن بوشهر با 
بیان اینکه این پروژه در مرحله پایانی قرار 
دارد اظهار داشــت: بر اساس برنامه ریزی 
در ماه های آینده پروژه آب شــیرین کن 
۳۵ هــزار متر مکعب بوشــهر وارد مدار 
بهره بــرداری می شــود.معاون وزیر نیرو 
در امــور آب و آبفــا با اشــاره بــه اینکه 
تســریع در تکمیل طرح های آبرســانی 
از اولویت هــای وزارت نیرو اســت گفت: 
آب یکی از محورهای توســعه اســت و 
تکمیل طرح های حــوزه آب در اولویت 
قــرار دارد.وی با بیان اینکه بخش ابتدای 
آب شیرین کن ۳۵ هزار مترمکعب بوشهر 
افتتاح می شــود گفت: امیدواریم با وارد 
مدار شــدن این پروژه مشــکالت تأمین 
آب شرب بوشــهر کمتر می شود.معاون 
وزیــر نیرو در امور آب و آبفا با اشــاره به 
زیرساخت های پروژه آب شیرین کن ۳۵ 
هزار مترمکعب بوشهر افزود: خوشبختانه 
زیرساخت های این پروژه به گونه ای است 
که ظرفیت تولید آب آن قابل توسعه است 
و بر اساس نیاز آب استان بوشهر طرح های 
توسعه این طرح اجرا می شود و می تواند از 
مشکالت آب شرب استان بوشهر کاهش 
دهد و شرایط را برای توسعه فراهم کند.

جوانبخــت تأمین آب را یکی از مســائل 
مهم اســتان بوشهر دانست و تأکید کرد: 
آب از مسائل اساسی استان بوشهر است 
کــه با اجــرا و تکمیل این پروژه ها زمینه 
توسعه روز افزون استان را بهبود ببخشد.

وی تأمین اعتبارات الزم را از مسائل عمده 
پروژه های آبرســانی دانست و بیان کرد: 
بــه لطف و توجه ویژه دولت به طرح های 
آبرســانی، ان شاءاهلل با برنامه ریزی انجام 
شده اعتبارات این طرح ها تأمین می شود.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
بوشــهر هم پیشرفت آب شیرین کن ۳۵ 
هــزار مترمکعــب بوشــهر را ۸۷ درصد 
دانســت و خاطرنشــان کرد: بخشــی از 
ظرفیت این پروژه در فصل پاییز امســال 

وارد مدار بهره برداری می شود.

استانها 6

رئیس کمیته امداد امام خمینی در هماش زکات در گرگان:

کرد کن خواهد  گسترش فرهنگ زکات، فقر را از اساس ریشه 
گلســتان / گروه اســتان ها: رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: 
پرداخت زکات عالوه بر رونق به زندگی فقرا،تاثیر زیادی بر زندگی افراد 
دارد و اموال و جان آن ها با پرداخت زکات پاک می شــود. ســیدمرتضی 
بختیاری  در همایش  زکات شــکوه عبادت سرچشــمه برکت  در گرگان 
افزود:گسترش فرهنگ زکات،راه  عملی و مورد تاکید اسالم برای کاهش فقر 
در جامعه است که تبلیغ این فریضه باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.وی به 
رتبه باالی گلستان در پرداخت زکات اشاره کرد واظهارداشت:محرومیت 
۱۱ شهرســتان از مجموع ۱۴ شهرســتان گلستان تکان دهنده است اما 
با این وجود،گلســتان در رده پنج اســتان برتر پرداخت زکات کشور قرار 
دارد.رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( بیان کرد:توجه گلســتانی ها 
به پرداخت زکات نشان دهنده  اعتقادات،تقید و فعالیت  دینی و تبلیغی 
علمای اهل تســنن و تشــیع اســت که جایگاه این واجب الهی را در مردم 
استان تشریح و تبیین کردند.وی بیان کرد:از درآمد ۸۶ میلیارد تومانی 
نقدی و جنسی زکات در سال گذشته باید در سال جاری یک قدم جلوتر 
برویم که رسیدن به این هدف نیازمند تبلیغ بیشتر زکات از سوی علما و 
ائمه جمعه است.رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: سال گذشته 
با تالش همه اعضای شورای زکات و ترویج و تبلیغ این امر واجب، شاهد 
رشد قابل توجهی در پرداخت زکات در کشور بودیم.بختیاری با اشاره به 

جمع آوری هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان زکات در سال گذشته خاطرنشان 
کرد: میزان زکات جمع آوری شده در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال پیش از 
آن ۳۲ درصد رشد داشت.وی گفت: از این میزان هزار میلیارد تومان زکات 
مستحب،حدود ۳۰۰ میلیارد تومان زکات مال و ۴۰۰ میلیارد تومان شامل 
فطریات،کفارات و رد مظالم بوده است.رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( 
افزود:بر اساس مصوبه شورای مرکزی زکات دست کم ۶۰ درصد از زکات 
باید ســر ســفره نیازمندان قرار گیرد که در حال حاضر به دلیل مشکالت 

اقتصادی بیش از ۸۰ درصد از زکات صرف معیشــت نیازمندان می شــود.
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره(گفت:بر اساس مصوبه شورای مرکزی 
زکات هزینه کرد زکات کاماًل مشخص و در همان نقطه ای که جمع آوری 
می شود هزینه خواهد شد.بختیاری افزود: افزون بر ۸۰ درصد زکات با توجه 
به مشکالت اقتصادی امروز که در جامعه وجود دارد به محرومین اختصاص 
پیدا می کند و ۲۰ درصد نیز در حوزه اجرای پروژه های عمرانی عام المنفعه 
هزینه می شود.رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( اعالم کرد: سال گذشته 
مردم خیرخواه ایران اســالمی با وجود تمام مشــکالت اقتصادی بیش از 
۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال زکات پرداخت کرده اند.بختیاری افزود:این 
میزان زکات جمع آوری شده حاصل تالش رسانه ها، جامعه روحانیون و 
تالش تک تک اعضای شوراهای زکات بوده است و امیدواریم این مهم در 
سال جاری افزایش یابد.وی تاکید کرد: یکی از ابهاماتی که برای برخی ها 
در پرداخت زکات وجود دارد، نحوه مصرف آن است که باید با شفاف سازی 
چگونگی مصرف زکات را اعالم کرد تا مردم برای پرداخت آن تشویق شوند.

وی اذعان کرد:زکات از جمله واجبات مالی دین اسالم و از فروع دین است 
که بر اساس آن مسلمانان باید مقدار معینی از ۹ قلم کاال شامل گندم، جو، 
خرما، کشمش، طال، نقره، شتر، گاو و گوسفند را برای مصرف در زندگی 

فقرا و سایر امور عمومی اجتماعی بپردازند. 

بوشهر /  فاطمه کرمپورنیا
 صالح رحیمی فرماندار بوشــهر به اتفاق معاون هماهنگی امور 
عمرانی فرمانداری و معاون برنامه ریزی و توســعه فرمانداری 
بوشهر و هیات همراه در روستای جزیره شیف و شرکت در نماز 
جمعه این جزیره در بین نمازگزاران برادران اهل سنت حضور 
یافتند.فرماندار بوشهر نسبت به بررسی مسائل و مشکالت و حل 
آنان تاکید نمود و در همین راستا مقرر شد جلسه ای با حضور 
مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان بوشهر برگزار و نسبت 

به رفع مشــکالت اقدام شــود.به دنبال این بازدید جلسه ای با 
ریاست زارعی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بوشهر 
و با حضور دســتگاه های اجرایی شهرســتان برگزار و اقداماتی 
از جمله نصب ۲ دســتگاه ترانس برق به منظور افزایش ولتاژ و 
جلوگیری از نوســان برق جزیره شــیف به عمل آمد.همچنین 
مشــکالت چندساله گاز جزیره شیف به زودی مرتفع می  شود 
و مســائل و مواردی از قبیل مشــکل آب و اراضی جزیره شیف 

و... حل می شود.

ح شد؛ در بازدید جمعی از مسئوالن استان بوشهر از شیف مطر

مشکالت جزیره شیف به زودی حل می شود

خبر  ویژه

با تالش شبانه روزی کارکنان شرکت برق منطقه ای خوزستان؛

آبرسانی غدیر   تامین می شود ح  برق طر
خوزســتان / گروه اســتان ها: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان گفت: با تالش شبانه روزی کارکنان این شرکت، ظرف 
چند روز آینده طرح آبرسانی غدیر از طریق پست سبزآب برق دار 
می شــود.محمود دشــت بزرگ با حضور در محل پست سبز آب 
اندیمشــک بیان کرد: نیروهای فنی این شــرکت در پست ۲۳۰ 
کیلوولت سبزآب حضور دارند تا در آستانه ثبت یک رکورد جدید 
در کمترین زمان و قبل از عید غدیر، برق طرح آبرســانی غدیر 
را تامیــن کننــد.وی افزود: در حال حاضر با هماهنگی و اقدامات 
انجام شــده، برق ورودی پســت ســبزآب از خط ۲۳۰ کیلوولت 
اندیمشــک- دهلران تامین شــده و تا ســه روز آینده فیدرهای 
خروجی تامین برق طرح آبرســانی غدیر نیز برق دار می شــود.
وی تصریح کرد: برای تامین برق طرح آبرســانی غدیر بنا اســت 
دو فیدر ۳۳ کیلوولت در پســت ســبزآب احداث شود که اکنون 

عملیات اجرایی آن به صورت شبانه روز در حال انجام است تا در 
کوتاه ترین زمان وارد مدار شود.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان تاکید کرد: این عملیات در نوع خود یک نوع رکوردزنی 
در انجــام عملیــات اجرایی اســت و زمان انجام این پروژه که در 

حالــت نرمــال یک ماه زمان نیاز دارد را در یک اقدام جهادی به 
کمتر از پنج روز کاهش داده اســت.بر اســاس این گزارش، فاز 
اول پست ۲۳۰ کیلوولت سبزآب به ظرفیت ۱۷۵ مگاولت آمپر 
در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید. ویژگی این پست 
امکان اتصال نیروگاه در حال احداث دوکوهه اندیمشک به شبکه 
سراسری است. ویژگی دیگر این پست امکان تامین برق مصارف 
عمومــی منطقــه به میزان ۱۰۰ مگاولت آمپر و همچنین تامین 
برق صنایع متعدد وفعال در منطقه اندیمشــک اســت. از جمله 
این مصارف تامین برق پروژه ملی غدیر اســت که آب شــهرهای 
خوزستان را از شمال استان تامین می کند.بر اساس این گزارش، 
شرکت برق منطقه ای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق 
در شبکه انتقال و فوق توزیع در دو استان خوزستان و کهگیلویه 

و بویراحمد را بر عهده دارد.
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كوتاه از جامعه

کسی مقصر است؟ چه 

سرعت غیرمجاز سگ های ولگرد در زندگی ما
ایــن روزها با گرم شــدن هوا بار دیگر 
حمالت ســگ های ولگــرد به مردم 
در کشــور افزایش یافته است و روزی 
نیســت که خبری از حمله سگ های 
بالصاحب منتشــر نشود. در دو حادثه 
اخیــر نیز در پونک تهران ســگ های 
ولگرد پســر دانشــجویی را مجروح و 
در اهــواز گوش پســر بچه ای را کنده 
و خوردند. به نظر می رســد با فشــار 
رســانه ای عده ای از حامیان حیوانات 
و مقابله با جمع آوری و کنترل ســگ 
ها، بازهم باید شــاهد حمالت مرگبار 
سگ های ولگرد باشیم. در این گزارش 
مهمترین حوادث مرگبار حمله ســگ 
 هــا بــه مردم در ســال هــای اخیر را 

مرور می کنیم.

مرگ یاسین حین بازی بر اثر حمله 
سگ  ولگرد

ســاعت ۱۱ روز هفتم دی ماه ســال 
گذشــته، یاسین کوچولو برای بازی از 
خانه شان در روستای امیرآباد بیرجند 
خارج و با کودکان روستا مشغول بازی 
می شــود. دقایقی بعد صدای ســگ 
های بالصاحب به گوش می رســد اما 
کودکان که به صدا عادت داشــتند، به 
بازی ادامــه دادند.عقربه ها روی عدد 
۱۱:۳۰ رسیده بود که سگ ها به چند 
قدمی کودکان رسیدند. چند نفر از بچه 
ها که ترسیده بودند پا به فرار گذاشتند 
اما یاسین ۴.۵ ساله نتوانست فرار کند.

یکی از ســگ های بی پناه او را طعمه 
خــود کرد و دنــدان های تیزش را در 
گردن پسر کوچولو فرو کرد. حادثه در 
چند متری پاســگاه در حال رخ دادن 
بود که ماموران پلیس متوجه شــده و 
کودک را از دهان ســگ رها کردند.با 
انتقال او به بیمارستان عملیات نجات 
یاســین آغاز شــد اما بعد از ۴۵ دقیقه 
احیا، او به علت شدت جراحات جانش 

را از دست داد.

سگ همسایه مرد ۶0 ساله را کشت
خانواده مرد ۶۰ ســاله ای در شهریور 
ماه ســال ۹۸ با حضور در دادسرای 
جنایی تهران، مدعی شــدند ســگ 
همســایه باعث مرگ پدرشان شده  
است. پســر پیرمرد در شکایتش به 
بازپرس جنایی، گفت: ما ساکن محله 
آذربایجان در تهران هستیم چند روز 
قبل پدر شصت ساله ام حین خروج از 
خانه مورد حمله ســگ همسایه قرار 
گرفت. این سگ بسیار وحشی است 
و قــالده ندارد پــدرم که دچار ترس 
شــده بود نتوانســت در مقابل سگ 
مقاومــت کننــد و تا مــا به کمک او 
 برویم سگ چندین گاز عمیق از پدرم 

گرفته بود. 
سریع پدرم را به بیمارستان رساندیم 
اما او پس  از چند روز درمان روی تخت 
بیمارستان جان سپرد. پزشکان علت 
مرگ پدرم را عفونت بر اثر حمله سگ 
همســایه اعالم کرد. حال از صاحب 
ســگ به اتهام قتل پدرمان شکایت 

داریم.

سگ گله جان پسر بچه افغان را 
گرفت

اواخر خرداد ماه ســال ۹۵ پسر جوانی 
با مراجعه به دادســرای امور جنایی در 
شــکایتی مدعی شد سگ گله یکی از 
چوپان هــای روستایشــان برادرش را 
به قتل رســانده  است. او در شکایتش 
بــه بازپرس جنایــی گفت: پدرم برای 
انجــام کاری دو هفته ای اســت که به 
افغانســتان بازگشته  و من مسئولیت 
نگهداری از خانواده را برعهده دارم. ما 
در یکی از روستاهای پیشوای ورامین 
زندگی می کنیم و شــغلمان کارگری 
اســت. چنــد روز قبل از ســروصدای 
اهالی روســتا متوجه شــدم حادثه ای 
رخ داده  اســت، وقتــی خودم را به آن 
محل رســاندم متوجه شدم سگ گله 
یکی از چوپان های روســتا به برادر  ۹ 
ســاله ام حمله کرده  است. سریع طاها 
را به بیمارستان شهدای تجریش بردیم 
و چنــد روزی او در ایــن بیمارســتان 
بســتری بود. پزشک طاها مدعی شد 
سگ، بیضه، ران و دست برادرم را گاز 

گرفته  است. او چند روزی بستری بود 
اما به علت شدت جراحات جان خودش 
را از دست داد.حال من از مرد چوپان به 
خاطره این که ســگش را در روستا رها 
کــرده بود و ایــن حادثه تلخ پیش آمد 
شــکایت دارم.با احضار مرد چوپان او 
با قبول حمل ســگش به پســر ۹ ساله 
ادعا کرد درحال بازگرداندن گله از چرا 
بودم که متوجه شدم سگ گله به یک 
پسر بچه حمله کرده  است او را از پسر 
افغان جدا کردیم اما شــدت جراحات 
جــان او را گرفت. من نمی خواســتم 
ایــن اتفاق رخ دهــد و اکنون ناراحت 
هســتم ازاین پس نیز سگم را با قالده 
 می بندم تا در روستا برای کسی ایجاد 

مزاحمت نکند.

چه کسی مقصر است؟
بر اساس این گزارش، ده ها پرونده دیگر 
نیز به غیر از آنچه در این گزارش ذکر 
شــد وجود دارد که ســگ های ولگرد 
جــان انســان را گرفته اند. براســاس 
آمار هــای اعالمــی بیش از دو میلیون 

ســگ ولگرد در کشــور وجود دارد که 
به یک معضل تبدیل شده اند.اما سوال 
اینجاســت که آیا سگ های بالصاحب 
مقصرند و باید کشــته شوند؟ پاسخ به 
این ســوال منفی اســت. واقعیت  این 
اســت که در شهرداری ها بودجه ای در 
نظر گرفته شــده برای عقیم ســازی و 
غذارسانی به ســگ های بالصاحب تا 
عالوه بر جلوگیری از زاد و ولد بیشــتر 
آنها از گرسنه ماندن آنان نیز جلوگیری 
شــود چه آنکه گرسنگی هر موجودی 
حتی انســان را به رفتارهایی خطرناک 
وادار می کنــد، در کنــار ایــن بودجه 
گروه های حامــی حیوانات نیز به این 
موضوع ورود کرده و ســعی می کنند 
برای ادامه کار با شهرداری ها همکاری 
کنند.با این حال اما در گزارش هایی که 
منتشــر می شــود حیف و میل بودجه 
شــهرداری ها در این زمینه و انتخاب 
پیمانــکاران غیرمتخصص و بی توجه 
به اهمیت این موضوع کامال مشــهود 
اســت. شــهرداری های در بسیاری از 
مناطــق صرفــا بودجه را بــا پیمانکار 
تقسیم کرده و صرف وظیفه حمایت از 
سگ ها نمی کنند گزارش تزریق اسید 
به قلب ســگ های بــدون صاحب در 
یکــی از پناهگاه های تهران نمونه ای از 
همین موارد بود که برای به جیب زدن 
بودجه سگ ها، چنین مرگ دردناکی را 
نصیب سگ های بی پناه کردند. راه حل 
اخالقی و اصولی برای کنترل جمعیت 
سگ های بدون صاحب وجود دارد اما 
کسی نیست که از روش های مطروحه 
استفاده کند. در این بین نه مردمی که 
از پشــت پرده چنین مواردی آگاهی 
نداشته و خواستار اقدامات تند نسبت 
به ســگ های بدون صاحب هســتند 
مقصرنــد و نه حامیــان حیواناتی که 
بسیاری از آنها به خوبی می دانند پشت 
صحنه این حوادث تلخ که می توانستند 

رخ ندهند چه می گذرد.

7جامعه
کنکور 140۲ با 4 تغییر قطعی 

برگزار می شود
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور 
بــا بیان اینکه کنکور ۱۴۰۲ با ۴ تغییر 
قطعــی برگزار می شــود، اظهار کرد: 
شــورای ســنجش و پذیرش دانشجو 
برگزار شــد و سازمان سنجش آموزش 
کشــور اعــالم کرده اســت که مصوبه 
۱۷ خــرداد ۱۴۰۱ شــورای عالــی 
انقــالب فرهنگی مبنــی بر اصالحات 
کنکــور ۱۴۰۲ را اجــرا می کند. دکتر 
عبدالرســول پورعباس افزود: مصوبه 
شــورای عالی انقالب فرهنگی درباره 
تغییرات کنکور ۱۴۰۲ قانون اســت و 
طبــق تاریخ تصویب نیــز ما به عنوان 
مجری برگزاری کنکور، موظف هستیم 
آن را اجرا کنیم. رئیس سازمان سنجش 
آموزش کشــور خاطر نشــان کرد: در 
ســازمان سنجش در حال نگارش آئین 
نامه اجرایی کنکور ۱۴۰۲ هستیم و پس 
از تدوین به شــورای سنجش و پذیرش 
دانشجو ارائه می شود و پس از تصویب 
در شــورای ســنجش و پذیرش اطالع 
رسانی می شود. وی یادآور شد: کلیات 
تغییرات کنکور ۱۴۰۲ پیش از این هم 
به اطالع داوطلبان رسیده است و چهار 
تغییــر مهم در کنکــور ۱۴۰۲ اجرایی 
می شود. پورعباس اظهار داشت: آئین 
نامــه اجرایــی پس از نهایی شــدن و 
تصویب در مراجع ذیربط هر چه زودتر 
بــه اطالع داوطلبان می رســد و تالش 
مــی کنیم در مــدت کوتاهی آن را به 
تصویب نهایی برسانیم. رئیس سازمان 
سنجش آموزش کشور با اشاره به چهار 
تغییر مهم در کنکور ۱۴۰۲؛ اظهار کرد: 
»حذف دروس عمومی«، »تاثیر قطعی 
سوابق تحصیلی«، »حذف زیرگروه ها« 
و »برگزاری دو بار در ســال« در کنکور 
۱۴۰۲ اجرایی می شود. رئیس سازمان 
ســنجش آموزش کشور افزود: با حذف 
زیرگروه ها یک نمره کلی برای داوطلب 

در نظر گرفته می شود.

کسن نزده ها   آیا وا
جریمه می شوند؟

بیش از ۲ هفته است که آمارهای کرونا در 
کشور روند صعودی دارد و وزیر بهداشت 
نیــز صراحتا اعــالم کرده که وارد موج 
هفتم این بیماری شده ایم. این در حالی 
است که محدودیت های سفت و سختی 
کرونا در موج قبلی باز نگشته و علت آن 
هم درصد باالی واکسیناسیون در کشور 
ذکر شــده است. با این حال، مشاهدات 
میدانی نشــان می دهد که بســیاری از 
مبتالیان کســانی هستند که از سفر به 
شــهرهای دیگر بازمی گردند و همین 
مســئله این احتمال را تقویت می کند 
که نبوِد محدودیت های تردد ســخت 
باعث گردش بیماری کووید در کشــور 
و انتقال آن از شهرهای قرمز و نارنجی 
به شــهرهای کم خطرتر و آبی شــود. 
سردار ســید تیمور حسینی جانشین 
رئیــس پلیس راهور فراجا در خصوص 
محدودیت های تردد کرونا اظهار کرد: 
آخریــن ابالغیــه مبنی بر کنترل تردد 
براســاس تزریق واکسن کروناست. وی 
ادامه داد: بر اســاس همیــن ابالغیه، 
کســانی که ۲ دوز واکســن کرونا زده 
باشــند، می توانند فارغ از رنگبندی به 
هر نقطه از کشور تردد کنند. وی افزود: 
کسانی که واکسن نزده اند نیز نمی توانند 
تردد کننــد، فارغ از هرگونه رنگبندی 
کرونایی شــهرها. ســردار حسینی در 
ادامه تاکیــد کرد: این محدودیت های 
کرونایی مصوبه ســتاد ملــی مقابله با 
کروناســت و پلیــس راهور مجری این 
قوانین است.  وی در پاسخ به این سوال 
که آیا خود پلیس راهور برنامه ای برای 
محدودیــت تردد دارد یا نه، اظهار کرد: 
خیر. ما به  هیچ عنوان نمی توانیم چنین 
کاری بــه دلخواه خودمان انجام دهیم. 
ما متولی این موضوع نیســتیم. متولی 
آن وزارت بهداشت است و باید در ستاد 
ملی هم درباره اش تصمیم گیری شود. 
جانشــین رئیس پلیس راهور فراجا در 
پاســخ به ســوال دیگری درباره اینکه 
کــه آیا پلیس راهور پیشــنهادی برای 
افزایــش محدودیت های تردد، حداقل 
به شــهرهای قرمز پیشنهادی به ستاد 
ملی مقابله با کرونا داده است یا نه، پاسخ 
منفی داد. ســردار حسینی در خصوص 
جریمه  خودروهایی که تخلف کرونایی 
انجــام می دهند نیز گفت: مبلغ جریمه 
همان یک میلیون تومانی اســت که از 

قبل بوده و تغییر نکرده است.

 پروتکل های مهم 
برای مقابله با زیرسویه های 

ُامیکرون کدام هستند؟
یــک اپیدمیولوژیســت دربــاره شــرایط 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در مواجهه 
بــا ســاب واریانت های BA۴ و BA۵، گفت: 
تحقیقات اخیر نشــان می دهد که برخی از 
مداخالتــی که باید بــرای مقابله با اپیدمی 
به آن ها توجه کنیم، بحث ماســک و تهویه 
هوا اســت. ایــن دو پروتــکل، دو مداخله 
غیربالینی بســیار مهــم در مقابل اپیدمی 
محســوب می شوند.در عین حال باید توجه 
کرد که برای قطع زنجیره انتقال ویروس، دو 
مولفه دیگر هم عالوه بر افزایش سطح ایمنی 
افراد که با واکسیناســیون حاصل می شود، 
داریم؛ یکی درگاه ورودی ویروس به بدن فرد 
حساس است که به معنی پذیرش ویروس از 
سوی شخص حساس است و یکی هم درگاه 
خروجی که از ســوی شــخص مبتال صادر 
می شــود. این دو درگاه را با ماسک می توان 
محدود کرد. دکتر حمید سوری با بیان اینکه 
خطر ابتال در زمان اپیدمی ها برای هیچ کس 
صفر نیســت، گفت: با این حال یک طیفی 
وجــود دارد که هرچقدر احتیاط را بیشــتر 
کنیم، بیشــتر به ســمت صفر میل می کند. 
هرچقدر رعایت پروتکل ها را نداشته باشیم 
و واکسن نزنیم و... نمودار این طیف به سمت 
۱۰۰ درصد پیش می رود. بنابراین باید تا حد 
ممکن سطح خطر را کاهش دهیم. به عنوان 
مثال تجمعاتی که در محیط های بسته است، 
می تواند خطرناک باشــد. به ویژه در جایی 
که تهویه انجام نمی شــود. بنابراین رعایت 
پروتکل ها بســیار مهم اســت. در عین حال 
در محیط بســته اگر فرد مبتال یا مشکوکی 
وجود داشــته باشد، آن فرد حتما باید حتی 
در مواجهه با اعضای خانواده اش از ماســک 
و مســائل حفاظتی اســتفاده کند و تا حد 
امکان از سایرین دور باشد. سوری در ادامه 
اظهــار کرد: باید توجه کرد که اگر ماســک 
اســتاندارد به درســتی زده شود؛ به طوری 
که هم فرد مبتال به کرونا ماســک را درست 
بزنــد و هم فردی که مبتال نیســت، در این 
صورت ماسک می تواند تا ۹۵ درصد از انتقال 
ویــروس جلوگیری کند. حال اگر فرد مبتال 
ماسک بزند، اما فرد سالمی که در مواجهه با 
اوست ماسک نزند، باز می تواند تا ۶۵ درصد 
از ابتال به ویروس فرد سالم جلوگیری کند.  

جانشین فرمانده انتظامی کل کشور:

معتاد متجاهر تا زمانی که 
مرتکب جرم دیگری نشود، 

بیمار است
جانشــین فرمانــده انتظامی کل کشــور، 
اظهــار کــرد: معتاد متجاهر تــا زمانی که 
مرتکب جرم دیگری نشــود، بیمار است اما 
از زمانــی که مرتکب جرم دیگری شــده و 
پس از دســتگیری به مراکز ماده ۱۶ ارجاع 
می شــود و مجددا برمی گردد و تکرار جرم 
کرده و یا با خودش موادمخدر حمل می کند، 
دیگر مجرم محســوب می شود. سردار قاسم 
رضایــی تصریــح کرد: در مــاده ۴۲ قانون 
مشــخص شده اســت که معتادان متجاهر 
بایــد بــه اردوگاه ها بروند و در آنجا بمانند و 
با ســالمتی به جامعه برگردند و تا ســالمت 
نباشند باید در اردوگاه بمانند.وی همچنین 
گفت: متاســفانه ماده ۴۲ تا کنون اجرایی 
نشده است و مدت اردوگاه مشخص است و 
تا زمانی که معتاد متجاهر ســالمتی خود را 
به دســت نیاورد باید در اردوگاه بماند. وی 
افــرود: نگهداری معتادان متجاهر در مراکز 
ماده ۱۶ از زمان شیوع کرونا تا کنون تا یک 
ســال تمدید شــد و این موضوع هنوز هم 
در خصوص معتــادان متجاهر اعتبار دارد.

وی افــزود: اجرای ماده ۴۲ درباره معتادان 
متجاهر یک ضرورت جدی است که در حال 
حاضــر عدم اجرای آن یک خالل مدیریتی 
برای جامعه و دستگاه های مسئول در حوزه 

معتادان متجاهر است.

تامین دارو در استان های 
مرزی دنبال می شود

معاون توســعه مدیریــت و منابع وزارت 
بهداشت با بیان اینکه بستر رشد و پیشرفت 
در حوزه علوم پزشکی کشور بسیار مستعد 
اســت، اظهار کرد: حوزه علوم پزشکی در 
کشــور با پتانسیل بســیار باالیی که دارد، 
در میــان کشــورهای منطقه حرفی برای 
گفتــن دارد.بهــروز رحیمی با اشــاره به 
اهمیــت تامین دارو و ملزومات مصرفی در 
اســتان ها و شهرهای مرزی عنوان کرد: با 
تمام توان می کوشیم که هیچ گاه مردم در 
مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق مرزی 
و یا مناطق کم برخوردار کشــور، کمبودی 
ازنظر دارو و ملزومات مصرفی حس نکنند 
و طبق دســتور مقام عالی وزارت، کنترل 
روی قیمت هــای دارویی با جدیت دنبال 

می شود.

خبر ویژه

وزیر بهداشت درباره وضعیت کرونا در کشور، اظهار 
کرد: همانطور که پیش از این اعالم کردم، وارد موج 
هفتم کرونا شدیم، اما خوشبختانه مردم به ما کمک 
زیادی کردند و طی چند روز اخیر مراجعه به مراکز 
واکسیناســیون بســیار خوب بود؛ به طوری که آمار 
تزریق واکســن نشان می دهد که تعداد واکسن های 
تزریق شده در چند روز اخیر باالست که امیدواریم 
همیــن رونــد ادامه یابد کــه در این صورت نگرانی 

زیادی نداریم و بیماری می تواند کنترل شــود.بهرام 
عین اللهــی با تاکید بر لزوم رعایت شــیوه نامه های 
بهداشــتی، درباره برخی اظهارات مبنی بر واکسن 
تاریخ مصرف گذشــته، گفت: هیچ جایی حق ندارد 
واکســن تاریخ گذشــته را تزریــق کند.کامال یک 
 UID سیســتم الکترونیک وجود دارد و واکسن یک
دارد که این UID با تاریخش مشــخص است و هیچ 
تغییری داده نمی شود. اگر یک نامه ای را کارشناسی 

به کس دیگری داده، دلیل نمی شــود که واکســن 
تاریخ گذشــته استفاده شده است. عین اللهی گفت: 
ســازمان غذا و دارو، ســازمانی مشابه FDA آمریکا 
اســت؛ نظارت بر همه تاریخ ها نه تنها در واکســن، 
بلکه در همه داروها انجام می شــود و این موارد به 
صورت الکترونیک در ســامانه تی تک و سامانه های 
دیگر چک می شــود و هیچگونــه نگرانی برای این 

موضوع وجود ندارد.

وزیر بهداشت: 

گذشته شایعه است کسن تاریخ  تزریق وا

اینفوگرافی 

چگونه از 
کهیر مزمن 

در تابستان 
جلوگیری کنیم؟
كهیرهای تابستان كه 
بیشتر به خاطر گرما 

و تعرق زیاد اتفاق 
می افتند، می توانند 

زندگی مان را برای چند 
روز مختل كنند. برای 

اینکه درگیر این موضوع 
نشویم چند راهکار ساده 

می تواند خیلی موثر 
باشد.

منبع: بهداشت نیوز

کرد برنامه توسعه شهرداری تهران تغییر 
معاون شهردار تهران اظهار داشت: با تالش مجموعه معاونت برنامه ریزی توسعه 
ســرمایه انســانی و امور شــورا شــهرداری تهران طی رایزینی ها و نشست  های 
متعــدد، بــا موافقت و ابالغ وزارت کشــور زمانبندی تدوین برنامه چهارم از پنج 
ساله به چهارساله تغییر خواهد کرد.لطف ا... فروزنده با بیان اینکه تاکنون بیش 
از ۷۰ درصد احکام برنامه ســوم توســعه شــهری اجرا شده است، تصریح کرد: اما 
بهتر اســت هر دوره مدیریت شــهری برنامه توســعه ای خود را ارائه دهد که هم 
بر اســاس رویکردهای شــورای شهر و شهرداری جدید باشد، هم قابلیت اجرای 
بیشتری داشته باشد و هم زمینه برای پاسخگویی اجرای برنامه از سوی متولیان 
و برنامه ریزان هر دوره  میســرتر خواهد بود.به گفته وی، پنج ســاله بودن برنامه 
های توســعه ای باعث می شــد نیمی از زمان اجرای برنامه در یک دوره و نیمی 
دیگر در دوره بعدی مدیریت شــهری باشــد که معموال در روند اجرای برنامه 
اختالالتی را به وجود می آورد با چهارســاله شــدن برنامه شــهری از این پس هر 
دوره مدیریــت شــهری برنامه خود را تدوین و اجــرا خواهد کرد.فروزنده گفت: 
به زودی سیاســت های برنامه چهارم توســعه شــهرداری تهران از سوی شورای 
اسالمی شهر تهران ابالغ خواهد شد که باید ضمن لحاظ کردن این سیاست ها، 
برنامه جدید توســعه با هم افزایی موجود بین واحد های شــهرداری با محوریت 
اداره کل برنامه و بودجه طبق زمانبندی تعیین شده تدوین شود.وی دارا بودن 
هدف، زمانبندی، منابع، متولی و مســئول را از عناصر مهم تدوین برنامه توســعه 
ای مدیریت شــهری برشــمرد.فروزنده در حوزه منابع انسانی تهیه دستورالعمل 
بهره وری اشاره کرد و افزود: شهرداری مازاد نیرو ندارد بلکه تنوع ماموریت دارد 
و باید ارزیابی عملکرد ســازمانی به گونه ای صورت گیرد که نیروهای پرتالش 
و مســئولیت پذیر به درســتی شناسایی شده و شرایط برای ارتقاء سازمانی آنان 
فراهم شــود و در عین حال نیز نیروهایی که نمره پایین تری دریافت می کنند؛ 

بتوانند مسیر رشد، آموزش و توانمندسازی را طی کنند.
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گهی مناقصه عمومی گهی مناقصه عمومیآ آ

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر

 نوبت اول

بــا توجــه بــه اینکــه شــهرداری بنــدر بوشــهر در نظــر دارد پــروژه اجــرای پیــاده رو و شــبکه دفــع آبهــای ســطحی گــذر جنــوب بیمارســتان خلیــج فــارس تــا بیمارســتان غربالگریشــرح 
ذیــل را  بــه پیمانــکاران واجــد صالحیــت و دارای شــرایط مربوطــه از ســازمان هــای ذیربــط را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد(  واگــذار نمایــد، لــذا از کلیــه 
پیمانــکاران واجــد صالحیــت  کــه دارای گواهینامــه صالحیــت در رشــته مربوطــه و یــا مجــوزات و شــرایط اعــالم شــده هســتند دعــوت مــی گــردد مطابــق جــدول زمانبنــدی ذیــل 
بــه ســامانه مذکــور بــه آدرس www.setadiran.ir  مراجعــه و نســبت بــه دریافــت اســناد و مــدارک  اقــدام نمائیــد.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. 

ف
برآورد اولیه از فهرست موضوعرد ی

مدت شماره فراخوانبهای پایه 1401  ) ریال (
قرارداد

آخرین مهلت  
خرید اسناد

آخرین مهلت  
کات تحویل پا

تاریخ 
گشایی  باز

کتها پا

حداقل رتبه 
مورد نیاز

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه ) ریال (

1

اجرای پیاده رو و 
شبکه دفع آبهای 

سطحی گذر 
جنوب بیمارستان 

خلیج فارس 
تا بیمارستان 

غربالگری

1/000/000/000رتبه ۵ ابنیه۳1401/0۵/011401/0۵/111401/0۵/1۲ماه19/991/۳۳۵/۳9۷۲00100۵۷010000۲۵

توضیحات: 
ر بــه شــرح جــدول فــوق  در ســامانه الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( بارگــذاری گــردد . ضمنــًا اصــل  1- محــل وآخریــن مهلــت تحویــل اســناد: کلیــه پــاکات مــی بایســت در مهلــت مقــر

ر بــه اداره امــور قراردادهــای شــهرداری مرکــزی تحویــل و رســید دریافــت نماییــد  .  پاکــت الــف ) تضمیــن شــرکت در مناقصــه  ( در مهلــت مقــر
2- پاکتهای  مناقصه در ساعت 9/نه   صبح مورخ درج شده در جدول گشوده می شود.

3- تضمیــن شــرکت در  مناقصــه مــی بایســت بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی یــا ضمانــت نامــه صــادر شــده از مؤسســات غیــر بانکــی تحــت نظــارت بانــک مرکــزی جمهــوری 
اســالمی یــا اوراق مشــارکت یــا واریــز وجــه نقــد بــه حســاب  ســپرده شــماره 1000181356907 پســت بانــک ارائــه گــردد. 

4- ضمنًا متن آگهی در شبکه اطالع رسانی شهرداری بوشهر به آدرس:www.Bushehr.ir درج گردیده است. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
5- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه میباشد.

6- مدت اعتبار پیشنهادها سه/سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد.
7- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.

ــزی  ــاختمان مرک ــارم س ــه چه ــع در طبق ــات واق ــالن جلس ــا س ــنهاد ه ــایش پیش ــل گش ــتاد( و مح ــت ) س ــک دول ــدارکات الکترونی ــامانه ت ــناد س ــل اس ــت و تحوی ــل دریاف 8- مح
شــهرداری بنــدر بوشــهر مــی باشــد . 

9- اطالعــات دســتگاه مناقصــه گــذار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت الــف: آدرس : بوشــهر - میــدان شــهرداری - شــهرداری مرکــزی 
- طبقــه دوم - اداره امــور پیمــان تلفــن: 07733340571

10- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021   دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

گهی تجدید مناقصه عمومی  گهی تجدید مناقصه عمومی  آ  آ
یک مرحله اییک مرحله ای

شهرداری بندرانزلی 

شــهرداری بنــدر انزلــی در نظــر دارد نســبت بــه تهیــه مصالــح مخلــوط رودخانــه ای  ) بــه مقــدار 10 هــزار تــن(  از طریــق مناقصــه  عمومــی به شــماره 
2001005230000008 ثبــت  در ســامانه ســتاد و انعقــاد قــرارداد طبــق ضوابــط و مقــررات بــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی واجــد صالحیــت  بــه 

شــرح ذیــل اقــدام  نمایــد.  
موضوع مناقصه : 

تهیه مصالح مخلوط رودخانه ای  
مبلغ برآورد:               20/000/000/000  ریال
مبلغ تضمین:              1/000/000/000    ریال

هزینــه خریــد اســناد مناقصــه :  مبلــغ 1/000/00 ریــال واریزبــه حســاب شــماره 0107632759001 بانــک ملــی بحســاب شــهرداری بندرانزلــی 
از طریــق ســامانه ســتاد

تاریخ انتشار و مهلت بازدید اسناد در سامانه ستاد:از 1401/04/22 لغایت 1401/05/06
مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1401/04/22 لغایت ساعت 19 مورخ 1401/05/02

مهلت ارائه پیشنهاد و بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ازساعت 8صبح مورخ 1401/05/03 لغایت ساعت 8 صبح مورخ 1401/05/13
زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/05/13 دفتر کار شهردار بندر انزلی

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه  می باشد                                                 
نوبت اول: 1401/4/۲۵            نوبت دوم:1401/4/۲۸

 نوبت دوم

گهی تجدید  مناقصه عمومی  یک مرحله ای" گهی تجدید  مناقصه عمومی  یک مرحله ای" " آ  " آ

دفتر حقوقی و  قراردادها شرکت آب  فاضالب استان خراسان جنوبی

شــرکت آب وفاضــالب اســتان خراســان جنوبــی در نظــردارد اجــرای پــروژه" نگهــداری و تعمیــرات سیســتم هــای تلــه متــری و کنتــرل از راه دور شــهرهای اســتان " را بــا مشــخصات زیــر براســاس 
قانــون برگــزاری مناقصــات و آئیــن نامــه معامــالت داخلــی شــرکت از طریــق مناقصــه عمومــی واگــذار نماید.

ازکلیــه پیمانــکاران واجــد شــرایط کــه آمادگــی الزم جهــت اجــرای پــروژه را دارنــد، دعــوت می شــود بــرای دریافــت اســناد مناقصــه از تاریــخ 1401/04/28 لغایــت بــه  1401/05/01  ســامانه 
تــدارکات الکترونیــک دولــت مراجعــه نماینــد.

نگهداری تابلوها و تجهیزات ابزار دقیق تله متری در سطح تاسیسات استان ۷40 ایستگاه
- انجام سرویس EM ایستگاه ها- نگهداری تجهیزات زیر ساخت 1۵0 ایستگاه مشخصات پروژه ) طبق اسناد پیمان(

تاسیسات سطح استان خراسان جنوبی  محل اجرا

اعتبارات عمرانی -اعتبارات جاری و سرمایه ای محل تامین اعتبار

1۲.19۸.۳۲0.900 ریال مبلغ اولیه برآورد  )ریال(

۶10.000.000 ریال مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار )ریال(

1۲ ماه مدت اجرا

گواهینامه صالحیت رتبه 4 در  گواهینامه صالحیت رتبه ۶ در رسته بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور -
کنترل و اتوماسیون از  رسته خدمات انفورماتیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی-مجوز ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه صنایع برق،الکترونیک،

کار و رفاه اجتماعی گواهینامه تائید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، وزارت صمت-
رتبه و گواهی مورد نیاز

توضیحات مهم :         
آخریــن مهلــت ارســال و ثبــت اســناد ســاعت 30 / 14 ظهــر روز چهارشــنبه 12 / 05 / 1401 مــی باشــد- زمــان 
گشــایش پیشــنهادات روز  شــنبه  1401/05/15ســاعت 9 صبــح در محــل اتــاق جلســات شــرکت آب و فاضــالب 

خراســان جنوبــی )ســاختمان شــماره یــک( برگــزار خواهــد شــد.
خراســان  اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  ســایت  بــه  می تواننــد  بیشــتر  اطالعــات  کســب  جهــت  پیمانــکاران 
 8  - جنوبــی و یــا پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات مراجعــه و بــا شــماره تلفــن هــای 32214735056 

الــی05632214752 تمــاس حاصــل فرمایند.ضمــن اینکــه اســناد مناقصــه را فقــط از طریــق ســامانه تــدارکات 
الکترونیــک دولــت مــی تواننــد دریافــت نمائیــد.

صرفــًا تضمین هایــی کــه براســاس بخشــنامه شــماره 123402/ت 50659 هـــ مــورخ 94/9/22 تنظیــم شــده 
باشــند، قابــل قبــول خواهــد بــود.

http://setadiran.ir                    http://iets.mporg.ir                              www.abfa-khj.ir
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گهی مناقصات شماره 30103010//14011401 و  و 30063006//14011401 و  و 30043004//14011401   گهی مناقصات شماره  آ  آ
مندرج در جدول ذیل در سامانه تدارکات الکترونیکی دولتمندرج در جدول ذیل در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

روابط عمومی وآموزش همگانی  شرکت آب وفاضالب خوزستان

را به شرکتهای واجد شرایط واگذار  نماید.  شرکت آب وفاضالب خوزستان درنظردارد مطابق قانون برگزاری مناقصات  پروژه زیر
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد قیمــت مناقصــه گــران و گشــایش پاکــت هــا 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

شماره 
مناقصه در 

روزنامه

شماره فراخوان در سامانه تدارکات 
مبلغ تضمین شرکت عنوان مناقصهالکترونیکی دولت

در فرایند ارجاع کار
مهلت دریافت اسناد مناقصه 

از طریق سایت ستاد

تاریخ وساعت
کت های مناقصه  از  گشایش پا

طریق سایت ستاد

ح های فاضالب آبادان و بهبهان و شوش و بندر امام و 1401/۳010۲00100۵۷440001۳۵ خرید الکتروپمپ لجن کش مربوط به طر
خ        ۷،1۶0،000،0001401/0۵/01اندیمشک و ماهشهر و دزفول و شوشتر و خرمشهر و شادگان و دشت آزادگان 11 /1401/0۵تا مور

ساعت 10:00

ح آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی پروژه شهر 1401/۳00۶۲00100۵۷440001۳۶ خرید لوله گالوانیزه 1۵0 و 100 م.م مربوط به طر
لب- چلچلک - برول( خ        ۳،۲00،000،0001401/0۵/01باغملک)ال 11 /1401/0۵تا مور

ساعت 11:00

ح آبرسانی به روستاهای استان و آب و فاضالب 1401/۳004۲00100۵۷440001۳۷ خرید لوله پلی اتیلن ۲00 و 1۶0 م.م مربوط به طر
خ        1،۶۶۳،000،0001401/0۵/01روستایی 11 /1401/0۵تا مور

ساعت 1۲:00

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 021-41934
- اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد قابل دریافت می باشد. و براساس زمانبندی قید شده در سامانه ستاد، پس از تکمیل توسط مناقصه گر تحت بستر سامانه ستاد تحویل خواهد شد.

تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقررات مربوطه اعالم شده در این سامانه می باشد.
آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت 09:00 روز گشایش پاکت ها می باشد.

محــل تحویــل پاکــت )الــف( اســناد مناقصــه: عــالوه بــر ارائــه تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار در بســتر ســامانه ســتاد، مناقصه گــر می بایســت اصــل تضمیــن را در یــک پاکــت مناســب بــا عنــوان 
پاکــت "الــف" قــرار داده و الک و مهــر نمایــد. روی " پاکــت الــف" ، عنــوان و موضــوع مناقصــه، نــام و مشــخصات مناقصه گــران، ذکــر گــردد و طبــق برنامــه زمانــی اعــالم شــده بــه شــرکت آب و فاضــالب 

ـ کیانپــارس ـ فلکــه اول ـ  شــرکت آب و فاضــالب خوزســتان ـ طبقــه پنجــم دبیرخانــه حراســت و امــور محرمانــه ، تحویــل دهــد. خوزســتان بــه آدرس اهــواز
گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دفتر مدیریت قراردادها این شرکت میباشدوحضورپیشنهاددهندگان درجلسه گشایش، بالمانع است .

آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصا ت کشورhttp://iets.mporg.ir  و سایت اینترنتی شرکت :www.abfakhz.irمی باشد .
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 اطالعات ایمنی 
 جای مجوز برنامه ها را 
در پلی استور می گیرد

در ماه مه سال گذشــته، شرکت گوگل 
بخش جدیــدی از امنیــت داده را برای 
برنامه های منتشر شــده در پلی استور 
معرفی کرد. ویژگی ای که در آوریل امسال 

در فهرست های برخی برنامه ها ظاهر شد 
و به زودی )۲۰ جوالی( برای همه برنامه ها 
اجباری خواهــد بود.اکنون بخش های 
اطالعات ایمنی داده، در فهرســت های 
واقعی برنامه های زنده ظاهر می شــوند. 
طبق تصویر، پنجره اطالعات جدید، جای 
نمای کلی مجوز برنامــه را که قباًل همه 
برنامه های موجود در پلی استور داشتند، 
گرفته است.در واقع، هر برنامه ای که در 

پلی استور فهرســت شده به طور سنتی 
یک نمای کلی از مجوز های درخواستی 
از سیســتم عامل اندروید دارد. مواردی 
مانند دسترسی به شبکه تا دسترسی به 
مخاطبین، سیستم فایل تلفن یا داده های 
مکانی. این فهرســت به طــور خودکار 
توسط گوگل با اســکن فایل های برنامه 
توسعه دهنده پس از ارسال به فروشگاه، 
ایجاد می شــود. از این رو، هیچ چیزی را 

نمی توان حذف کرد و یا عمدا با کاربر در 
میان نگذاشت.از طرف دیگر، بخش جدید 
Data Safety به طور کامل توسط توسعه 
دهنده پر شده است. گوگل یک رابط در 
کنسول توســعه دهنده فروشگاه برنامه 
خود دارد که مجموعه ای از انواع داده های 
شخصی و دستگاهی را فهرست می کند 
که توسعه دهنده باید فاش کند که چطور 

و چگونه برنامه اش با آن ها کار می کند.

کلید رشد نوزادان نارس است شیرمادر  کربالی 4 گزارشی از  »نبرد سنگین در جزیره سهیل« ،
یک مطالعه جدید نشان می دهد نوزادان نارس که با شیر مادر 
تغذیه می شــوند در مدرســه عملکرد بهتری دارند و کمتر در 

معرض ابتال به اختالل بیش فعالی هستند.
 مطالعات قبلی نشان داده است که نوزادان نارس در معرض 
خطــر باالتر عملکرد ضعیف در ریاضیات، روخوانی و ســایر 
مهارت های تحصیلی هستند. آنها همچنین در معرض خطر 

بیشتر ابتالء به اختالل بیش فعالی قرار دارند.
اما محققان می گویند تغذیه آنها با مقدار زیادی شیر مادر این 

خطر را کاهش می دهد و در ســال های بعد منجر به عملکرد 
بهتر مغز می شود.در این مطالعه داده های مربوط به ۵۸۶ نوزاد 
متولد شده در کمتر از ۳۳ هفته بارداری در پنج مرکز زایمان 
استرالیا مورد بررسی قرار گرفت. محققان میزان شیر مادری 
که نوزادان در هر روز تغذیه می کردند و همچنین مدت زمانی 

که والدین به شیردهی ادامه دادند را بررسی کردند.
به طور کلی، تیم تحقیق دریافت که مصرف بیشتر شیر مادر با 
ضریب هوشی باالتر و نمرات باالتر در زمینه روخوانی و ریاضی 

در سن ۷ سالگی مرتبط است.
همچنین والدین عالئم بیش فعالی کمتری را برای کودکانی 

که شیر مادر بیشتری می نوشیدند، گزارش کردند.
عالوه بر این، مدت طوالنی تر شیردهی- تا ۱۸ ماه- با نمرات 
باالتر در روخوانی، امال و ریاضی همراه بود.دکتر »مندی براون 
بلفورت«، محقق ارشد از دانشگاه هاروارد، گفت: »مطالعه ما 
راهبردهای توصیه شده برای حمایت از والدین در جهت تأمین 

شیر مادر برای نوزادان نارس را تأیید می کند.«

کتاب »نبرد سنگین در جزیره سهیل« نوشته عبدالرضا 
ســالمی نژاد شــامل گزارشــی از عملیات کربالی چهار 
به تازگی توســط نشــر نیلوفران منتشر و راهی بازار نشر 

شده است.
این کتــاب جلــد نهم از مجموعــه ۱۴ جلدی نگاهی به 
حماســه لشــکر ۷ حضرت ولی عصر )عج( در هشت سال 
دفاع مقدس است که در ۸۰۰ صفحه منتشر شده است.

سالمی نژاد می گوید براساس مطالعات صورت گرفته در 
عملیات کربالی ۴ این واقعیت خود را نمایان می کند که 
اکثر یگان های عملیاتی ســپاه، حداکثر دو تا ســه گردان 
خــود را وارد عمــل نمــوده و از ادامه عملیات باز ماندند و 
برخی از یگان ها حتی موفق به عبور از اروند نشدند. با این 
حال، لشکر ۷ حضرت ولی عصر )عج( ضمن عبور موفق از 
اروندرود، بیشترین حجم نیرو، ۵ گردان را وارد عمل نمود 
و با نفوذ به عمق حتی تا جاده البحار پیش رفته و آن را به 
تصرف خود درآورد، ولی به لحاظ خالی ماندن جناحین، 
طبق دستور مجبور به عقب نشینی شد.عبدالمحمد رئوفی 
فرمانده لشکر مورد اشاره گفته است: علی رغم فشارهایی 
که از سمت راست، روبرو و چپ روی لشکر بود، اما نیروهایی 
از ما روی جاده آسفالت رفته و با ستون های ایفای دشمن 
برخورد کرده و اگر چه روی جاده مسلط بودند، اما ساعت 

تقریباً ۷ الی ۸ صبح احســاس کردیم این گردانی که به 
صورت ســیخ به جلو رفته و چپ و راســتی ندارد، با توجه 
به حضور زرهی دشــمن احتمال دور زدنش هست، لذا با 
هماهنگی ای که با قرارگاه داشتم، یواش یواش او را مرحله 

به مرحله به عقب کشیدیم.
سالمی نژاد در بخشی از این کتاب نوشته است:

لشکر ۷ حضرت ولی عصر )عج( که در عملیات فتح المبین، 
فاتح ســایت های ۴و۵ در ارتفاعات ابوصلیبی خات بود و 
راهگشای دیگر یگان ها در مرحله دوم عملیات گشت، در 
عملیات بیت المقدس در نقش فاتح خط مرزی شلمچه 
ایفــای نقش کرد و در عملیــات رمضان تا کانال پرورش 
ماهی در شرق بصره پیش رفت و به شکار تانک های دشمن 
پرداخت، در عملیات والفجر مقدماتی با ارتقا ســازمان از 

تیپ به لشــکر و با جانبازی نیروهایش در منطقه جنگل 
عمقر ارادت خود را به انقالب اسالمی و رهبر کبیر آن به 
نمایش گذاشت. این لشکر همچنین در عملیات والفجر۱ 
با نبرد کالســیک در شــیار ۱۷۵ اوج دالوری و مظلومیت 
خود را به نمایش گذاشت و در عملیات خیبر در پاسگاه 
زید پشتیبان نیروهایی شد که جزایر مجنون را به تصرف 
درآوردند و در عملیات بدر با عبور از آبراه های صفین و نینوا 
ماشین جنگی ارتش بعث را در شرق رودخانه دجله درهم 
شکست و در عملیات والفجر۸ با عبور از رود دریاگونه اروند 
فاتح بخش غربی شهر فاو عراق شد. این لشکر در عملیات 
کربالی ۴، اگرچه موفق به اشــغال مواضعش در جزیره 
سهیل شد اما به لحاظ خالی ماندن جناحین از تثبیت آن 
عاجز ماند و بنا به دستور مجبور به عقب نشینی شد.عالوه 
بر آن، لشکر ۷ در ادامه جنگ تحمیلی در ۵ عملیات بزرگ 
دیگر از جمله کربالی ۵، نصر ۴، نصر ۸، والفجر ۱۰ و بیت 
المقدس ۷، حضوری مقتدرانه از خود به نمایش گذاشت 
که کتاب حاضر جلد نهم از مجموعه ۱۴ جلدی این حضور 
حماسی است. در این اثر، تالش نگارنده بر آن است که ابتدا 
دورنمایی از عملیات کربالی ۴ در سطح کالن اما بسیار 
مختصر، به مخاطب خود نشــان دهد تا جایگاه لشکر در 

آن حماسه بزرگ مشخص تر به چشم آید.«

دریچه علم كتابکده

فناوری 


