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 حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی سریعا 

تعیین تکلیف شود
     قالیبــاف گفــت: ضــروری اســت دولــت 
محتــرم هــر چــه ســریعتر نســبت بــه رفــع 
ایــراد قانونــی و اتخــاذ تصمیــم الزم بــرای 
رفــع دغدغه هــای بازنشســتگان محتــرم 

مبادرت ورزد...

دبیر کل کانون صرافان کشور:

 ثبات در بازار ارز
ادامه دارد

      در هفته هــای اخیــر هــم زمــان بــا 
اقــدام مهــم و اثرگــذار بانــک مرکــزی در 
اســکناس  ارز  عرضــه  امــکان  جهــت 
صادرکننــدگان و همه اشــخاص حقیقی 
خ توافقــی بــه شــبکه  و حقوقــی بــا نــر
تعدیــل   ، کشــور سراســر  صرافی هــای 

شاخص ارزی تقویت شد...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 22  

کشورها مخالف ارتقاء روابط میان ایران و عربستان هستند؟ کدام 

تهرانوریاضرویریلتنشزدایی
   حســین امیرعبداللهیــان وزیــر امــور خارجــه کشــورمان پنجشــنبه گذشــته در 
رسانه ملی گفت، »هفته گذشته پیامی از وزیر امور خارجه عراق دریافت کردیم 
که طرف ســعودی آمادگی دارد گفت وگوها از فاز امنیتی وارد فاز سیاســی و علنی 

شــود که ما نیز اعالم آمادگی کردیم این گفت وگوها در ســطح سیاســی ادامه یابد 
گشــت روابــط دیپلماتیــک ایران و عربســتان بــه حالت طبیعی  و درنهایــت بــه باز

  || صفحه  صفحه 22  خود منجر شود«...

گار « از درآمد کارگران که جوابگوی هزینه ها نیست تحلیل » روز

معیشتومسکنمعیشتومسکن
دغدغههایاصلیکارگراندغدغههایاصلیکارگران

صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

مالیاتندهیداموالتان
توقیفمیشود
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ساالنه۱۶میلیارددالر
یارانهتولیدبرق
پرداختمیشود
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پایاندورانبازارهای
انرژیآزاد

4

چرا جامعه هشدار وقوع حوادث را جدی نمی گیرد

کرختیمردم
نسبتبهوقوعحوادث

3
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پایگاه خبری

روابطعمومیشرکتتوزیعنیرویبرقاستانگلستان

بی شک فرداهایمان با تالش 
همگان در استفاده بهینه از انرژی 
متبلور و روشن خواهد بود هدف 
ما محدودیت شما در مصرف برق 

نیست بلکه مصرف بهینه است.

مشترکگرامیمشترکگرامی

گهیارزیابیکیفیپیمانکار گهیارزیابیکیفیپیمانکارآ آ

روابطعمومیشرکتآبمنطقهایقزوین

 نوبت اول

آئیــن نامــه هــای  شــرکت آب منطقــه ای قزویــن در نظــر دارد بــر اســاس قانــون برگــزاری مناقصــات و 
مربوطــه از پیمانــکاران واجــد شــرایط جهــت انجــام پــروژه مطابــق بــا مشــخصات ذیــل بارگــذاری شــده در 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت) setadiran.ir (بــه شــماره مناقصــه 2001001107000012بــه صــورت 

الکترونیکــی بــه فــروش مــی رســاند.
- موضوع مناقصه: عملیات اجرایی کانال های درجه یک و دو شبکه آبیاری سد مخزنی نهب

- مدت انجام کار : 36 ماه
- مهلــت دریافــت اســناد: از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول لغایــت چهــار روز پــس از چــاپ آگهــی نوبــت 

دوم )از تاریــخ 1401/05/03 لغایــت مــورخ 1401/05/08(
)setadiran.ir ( نشانی دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت -

-  مهلــت تحویــل اســناد : حداکثــر 14 روز پــس از آخریــن مهلــت دریافــت اســناد مناقصــه( حداکثــر تــا 
ســاعت 10 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401/05/22(

- آدرس تحویل اسناد : تمامی اسناد و مستندات باید در سامانه ستاد بارگذاری شود.
ی : دارا بــودن گواهینامــه حداقــل پایــه 2 آب در زیــر رشــته خطــوط انتقــال آب و  - صالحیــت پیمانــکار

شــبکه هــای آب و فاضــاب
   qzrw.ir : ونیکی -آدرس الکتر

شناسه اگهی 1354440
نوبت اول: 1401/05/03      نوبت دوم: 1401/05/04            

 دانش بنیان هایی که
 دانش بنیان نیستند

  علی ابراهیمیان، کارشناس اقتصادی
این روزها اهتمام بیشتری به تبدیل شرکت های سنتی 
به شرکت های دانش بنیان صورت می گیرد و بسیاری 
از مســئوالن کشــور در حوزه های مرتبط، 2 تا 3 برابر 
شدن آمار شرکت های دانش بنیان تا پایان سالجاری 
را پیش بینی کرده و در اهداف کاری خود قرار داده اند.

بدون شک، این افزایش خوشحال کننده و برای آینده 
صنعت و اقتصاد کشور دلگرم کننده است، اما افزایش 
کمی باید در کنار افزایش کیفی صورت گیرد و شرکت 
هایی که از نظر علمی موفق به دریافت عنوان نشــان 
دانش بنیان شــده اند باید از هر نظر از جمله از منظر 
مدیریتــی و اداره کرد شــرکت خــود نیز دانش بنیان 

باشند. 
 الزم به توضیح نیست که مدیران و بنیانگذاران شرکت 
هــای دانــش بنیان، از نظر علمی به خصوص در حوزه 
تخصصی خود افرادی در سطح باالی علمی و کاردانی 
هستند و از جمله افراد شاخص در رشته تخصصی خود 
و یا در حوزه های دانشگاهی و علمی محسوب می شوند. 
همین توان و نبوغ باعث شده است که موفق به تحقیق 
در یــک حــوزه و در نهایت تولید محصولی ابتکاری بر 
اســاس دانش روز شــوند. اما سوال مهم اینجاست که 
آیا این افراد در زمینه مدیریت شــرکت خود نیز موفق 

هستند؟
 در زمینه بازاریابی و فروش محصول، انعقاد قراردادهای 
صحیح حقوقی، در زمینه استخدام نیروی کاری خود، 
در زمینه تعامل با ادارات از جمله مسایل گمرکی، مالیات 
و بیمه و بانک، چقدر می توانند زمان و توان خود را صرف 
کنند؟  چه بسا که فقط یک قرارداد حقوقی نامناسب 
کل سرمایه و یک عمر پژوهش یک شرکت دانش بنیان 
 را از بین ببرد و این شــرکت را به ســمت شکست سوق

 دهد... 
ادامه در صفحه 2

یادداشت

گهیمزایدهعمومی گهیمزایدهعمومیآ آ
)نوبتاول-نوبتدوم()نوبتاول-نوبتدوم(

مرتضیفالحتپیشه-شهـردارکوهسـار

بدینوســیله بــه اطــاع مــی رســاند شــهرداری کوهســار قصــد دارد بــه اســتناد مجــوز شــورای اســامی شــهر بــه شــماره 147/345/ش مــورخ 1401/04/20 نســبت بــه فــروش وســایل 
ــدارکات  ــامانه ت ــه س ــده ب ــناد مزای ــت اس ــن دریاف ــرایط و همچنی ــتر از ش ــات بیش ــب اطاع ــت کس ــد جه ــی توانن ــان م ــذا متقاضی ــد. ل ــدام نمای ــل اق ــدول ذی ــرح ج ــه ش ــهرداری  ب ــه ش نقلی

ــد. الکترونیکــی دولــت مراجعــه نماین

کمدلنوع خودروردیف قیمت پایه شماره پال
کارشناسی)به ریال(

مبلغ 5 درصد سپرده شرکت 
در مزایده  ) به ریال(

شماره مزایده سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

12000cc-A 783/600/000/000180/000/000 ایران 415ه 138973سواری رنو مگان
1001005319000001

6815/000/000/000750/000/000 ایران 413ع 138781کامیون جاروب خیابانی رنو2

 نوبت اول

1( مبلــغ پنــج درصــد ســپرده شــرکت در مزایــده مــی بایســت بــه صــورت ضمانــت نامــه 
بانکــی و یــا فیــش نقــدی واریــزی بــه میــزان مبلــغ مذکــور بــه شــماره حســاب ســپرده  
0106804833000  شــهرداری کوهســار نــزد بانــک  ملــی ایــران شــعبه کــردان کــد 2599 .

2( ســپرده برنــدگان نفــر اول  و دوم و ســوم مزایــده هــر گاه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد 
ــط خواهــد شــد. نشــوند ســپرده آنــان بــه ترتیــب ضب

3( شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
4( در هر شرایط مدارک مندرج در اسناد مزایده ماک عقد قرارداد خواهد بود .

ــدارکات  ــامانه ت ــده را در س ــناد مزای ــه اس ــت کلی ــی بایس ــده م ــدگان در مزای ــرکت کنن 1( ش
واحــد  تحویــل  بســته  در  را  )ضمانتنامــه(  مزایــده  الــف  پاکــت  و  نمــوده،  ثبــت  دولــت 

نماینــد. شــهرداری  دبیرخانــه 
2( سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.

3( پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.
4( هزینه انتشار آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

5( شرکت کنندگان در سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( ثبت نام کرده باشند.
6( کلیه عوارض و مالیات بعهده خریدار است .

7( متقاضیــان شــرکت در مزایــده مــی تواننــد در صــورت هــر گونــه ســوال و بازدیــد از 
نماییــد. تمــاس حاصــل  بــا شــماره 44326688 -026  یــا  و  مراجعــه  خودرو هــا 

8(متقاضیــان مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار نوبــت اول آگهــی جهــت اخــذ اســناد مزایــده 
اقــدام نماینــد. 

9(در قبال فروش خودرو از خریدار وجه نقد دریافت خواهد شد .
10(تاریخ انتشار نوبت اول:1401/05/03

11( مهلت دریافت اسناد فراخوان:   1401/05/13
12 (تاریخ انتشار نوبت دوم:   1401/05/10

13( مهلت بازدید:از تاریخ 1401/05/03 لغایت 1401/05/25
14 ( مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/05/25
15( زمان بازگشایی پاکتها: 1401/05/26         

خ داد: گی، نخست وزیر ایتالیار بعد از استعفای ماریو درا

اتحادیه اروپا در مخمصه بزرگ اقتصادی
رئیس جمهوری ایتالیا، سرجیو ماتارال، روز پنج شنبه استعفای 
نخست وزیر ایتالیا، ماریو دراگی، را پذیرفت تا ششمین دولت 
ایتالیا در ده سال اخیر نیز در پایان دادن به دوره قانونی خود 
ناکام بماند. دراگی که در هفته گذشــته ال اقل دوبار رســما 
اســتعفای خــود را به رئیس جمهــوری ایتالیا تقدیم کرده و 
ماتارال از پذیرش این اســتعفا ســر باز زده بود باالخره روز 21 
ژوئیه 2022 موفق شــد پس از حرکت هماهنگ نمایندگان 
جنبش پنج ستاره برای پس گرفتن رای اعتماد خود از دولت 
بی طرف دراگی، رئیس جمهور را برای پذیرش این اســتعفا 
راضی کند و رسما روند انتخابات زود هنگام در ایتالیا شروع 
شود. روندی که دیگر برای مردم این کشور ثروتمند اروپایی 
بیگانه نیســت و بارها در 10 ســال اخیر تکرار شده است. اما 
استعفای این اقتصاددان و بانکدار کهنه کار ایتالیایی از قدرت 

در این کشور چه تبعاتی خواهد داشت؟
دو چالش مهم در شالوده اتحادیه اروپا از ابتدا پیچیده که سال 
های اخیر چالش سومی نیز بر آن افزوده شد. چالش اول بی 
شک ملی گرایی افراطی جمعیت قابل توجهی از مردم این قاره 
است که هرگز کاهش نیافت و تنها سال هاست پشت شعارهای 
این اتحادیه پنهان شده و دومین چالش تامین انرژی است که 
حتی بدون اتحادیه نیز یک واقعیت جغرافیایی در این قاره است 
و اتحاد کشورهای این قاره تنها بحران را پر رنگ تر کرد. اما بد 

عهدی عضوی از اعضای بنیانگذار این اتحادیه و جدایی از این 
شراکت چالشی سوم بود که حفظ این اتحاد را برای اعضای 
باقی مانده به مراتب سخت تر کرد.  حاال کشورهایی که سال 
هاست بر موفقیت این اتحاد سرمایه گذاری کردند، عالوه بر 
تمام چالش های گفته شده و جدی فوق، ابر سیاه جنگ را نیز 
درست پشت مرزهای کشورشان می بینند. حال یک شهروند 
اروپایی امروز به قدری تحت تاثیر حوادث از جمله همه گیری 
بیماری کرونا و جنگ در اوکراین متغیر اســت که به ســختی 
می توان از او خواست شعارهای ملی گرایانه و معموال افراطی 
را پشت در نگه دارد و هنوز به اتحادی که بنیانگذارانش امروز 
به آن بی باورند و حرف از خروج از آن می زنند باورمند بماند. 
این چهره کلی اروپا کم و بیش در ایتالیا نیز قابل مشاهده است. 
روزهایی که اتحادیه درونش پر است از چالش های حل نشده، 
رهبران این اتحادیه می خواهند بحران زده ترین کشور حال 
حاضر جهان یعنی اوکراین را در این اتحادیه بپذیرند. خواستی 
که شاید ماریو دراگی یکی از رهبرانی بود که بیش و پیش از 
ســایرین خواهان آن شــده بود و حاال نیز هزینه سنگینش را 

پرداخت می کند. 
اما فارغ از دلیل این چرخش سیاسی در راس قدرت در ایتالیا 
پیامی که در این کنار رفتن هست برای مردم ایتالیا و فراتر از 
آن کل کشورهای اتحادیه اروپا ناامید کننده است. همانطور 

که باالتر هم گفته شد نام ماریو دراگی با وجاهت ارز مشترک 
اروپایی )یورو( گره خورده است. تنها چند روز پیش در همین 
ماه ژوئیه بود که این ارز پس از بیش از ده ســال هم قیمت 
شــدن با دالر را تجربه کرد. تجربه ای که نه حاصل تصمیم 
سیاســی دولت ها برای پیشــی گرفتن در رقابت تجاری در 
صادرات کاال بلکه تاثیر طبیعی کوچک شدن سبد حمایتی 
یورو با اضافه کردن محاســبه نشده اعضای جدید بود. ایتالیا 
به عنوان سومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا بزرگترین بدهی 
انباشته به این اتحادیه را هم داراست. بدهی انباشته این کشور 
که شاید یکی از بزرگترین بدهی های تصویه نشده تاریخ نیز 
باشــد.  نتیجه تحوالت این روزهای ایتالیا بی شــک در کوتاه 
مدت کاهش ارزش یورو در برابر ســایر ارزها و عمیقتر شــدن 
بحران اقتصادی در اروپا و ادامه دار شدن رشد تورم در اغلب 
کشورهای حوزه یورو خواهد بود. اما افق بلند مدت تر می تواند 
نگران کننده تر باشد. همه چیز در این شرایط خبر از آینده 
سخت برای ایتالیا و شاید سخت تر برای کل اتحادیه اروپا می 
دهد. مســیری که شــاید به سمت فروپاشی تدریجی توسط 
جریان های ملی گرای افراطی از داخل یا فروپاشی ناگهانی 
اقتصاد حوزه یورو تحت فشار روسیه و بی عملی دولت امریکا 
در حمایت از اتحادیه، نهایتا نتیجه تلخی برای این تجربه هم 

پیمانی در تاریخ جهان ایجاد کند. 
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سیاست 2

نماینده مردم چالوس و نوشهر در مجلس:

چرا رتبه بندی معلمان اجرایی نمی شود؟
محمدعلی محسنی بندپی در تذکری شفاهی در  جلسه علنی مجلس، 
بیان کرد: با توجه به تغییر چهره بیماری ها و شیوع بیماری های عضالنی- 
اسکلتی، وقوع باالی تصادفات، افزایش بیماری های قلبی و عروقی، افزایش 
ســکته های مغزی، ســبک جدید زندگی و حضور گسترده تکنولوژی در 
زندگــی مــردم، بــی حرکتی مفرط در افراد جامعه و مهم تر از همه پدیده 
مهم سالمندی به گونه ای که در سال 1۴30 بیش از 30 درصد جمعیت 
کشور را سالمندان تشکیل می دهند از این رو لزوم توجه بیش از پیش به 

رشته های توانبخشی به خصوص فیزیوتراپی ضروری است.

وی در ادامــه اظهــار کرد: در بند اول سیاســت های کلی نظام ســالمت 
ابالغی مقام معظم رهبری خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی 
و توانبخشی مورد تاکید معظم له بوده است که متاسفانه بخش توانبخشی 
بدون متولی در وزارت بهداشــت مغفول مانده اســت. به وزیر بهداشــت و 
درمان و آموزش پزشــکی تذکر می دهم که پیرو درخواســت قبلی بنده 
جایگاه توانبخشی در وزارتخانه را به سطح معاونت ارتقا دهد و همچنین 
نظام آموزشی سنتی این رشته ها و رشته های توانبخشی را به هم بریزد و 
به سمت دکتری حرفه ای فیزیوتراپی که از سال 1۹۹2 در کشورهای توسعه 

یافته برای تقویت نظام سالمت اجرا شده است، اجرایی کند.
نماینده مردم چالوس و نوشــهر در مجلس شــورای اسالمی، تصریح کرد: 
چرا رتبه بندی معلمان همچنان در پیچ و خم بروکراسی اداری قرار دارد؟ 
چرا با وجود تذکرات نمایندگان اجرایی نمی شــود و چرا ســازمان دهی و 
تبدیل وضعیت نیروهای انسانی آموزش و پرورش از جمله خرید خدمتی 
تا پیمانی، قراردادی، حق التدریسی، نهضتی و سایرین اجرایی نمی شود و 
ساماندهی صورت نمی گیرد؟ از وزیر انتظار می رود با قید فوریت به موضوع 
پرداخته و نگرانی معلمان که رکن اصلی توسعه کشور هستند را مرتفع کند.

اعتراضات علیه افزایش قیمت 
سوخت در پاناما/ خبرگزاری 

مراسم تشییع یک فرانسه
سرباز در شهر "کی یف" 
اوکراین/ آسوشیتدپرس

گزارش تصویری

کشورها مخالف ارتقاء روابط میان ایران و عربستان هستند؟ کدام 

تهرانوریاضرویریلتنشزدایی
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
کشــورمان پنجشنبه گذشــته در رسانه 
ملی گفت، »هفته گذشــته پیامی از وزیر 
امــور خارجــه عراق دریافــت کردیم که 
طرف ســعودی آمادگی دارد گفت وگوها 
از فــاز امنیتــی وارد فاز سیاســی و علنی 
شــود که ما نیز اعالم آمادگی کردیم این 
گفت وگوها در ســطح سیاســی ادامه یابد 
و درنهایت به بازگشــت روابط دیپلماتیک 
ایران و عربســتان بــه حالت طبیعی خود 

منجر شود«.
این گفته رئیس دســتگاه دیپلماســی در 
کنــار ابــراز تمایل دولت بــه تنش زدایی 
با همســایگان و اعالم ســفر آتی سفیران 
کویــت و امارات به ایران، از عزم دســتگاه 
دیپلماسی جمهوری اسالمی به گسترش 
روابط با همســایگان خود در حوزه خلیج 

فارس حکایت دارد.
عالوه بر این، عربستان سعودی برای خود 
نقش رهبــری و به اصطالح »برادر بزرگ 
 تــر« در میان کشــور های عربی حاشــیه 
خلیج فارس قائل اســت، بنابراین عزمش 
برای احیای روابط دیپلماتیک نقش تعیین 
کننده ای در تغییر دیپلماســی کشور های 
حوزه خلیج فارس با ایران خواهد داشت.

بــه جــز قطــر و تا حــدی عمــان، بقیه 
کشــور های حــوزه خلیج فــارس تمایل 
دارند تا سیاســت خارجی خود را همراستا 
بــا ســعودی ها تنظیــم کننــد؛ در عین 
حــال هزینه های احتمالــی ادامه تنش با 
جمهوری اســالمی ایــران می تواند عامل 
دیگری برای این کشور ها در راستای روی 

آوردن به تنش زدایی باشد.
بهبود روابط اگر بر مبنای برنامه دیپلماتیک 
دقیق و درســت پیش برود، برای ایران نیز 
دربردارنده نتیجه مهم و سودمندی خواهد 
بــود؛. در عین حــال لحاظ نکات زیر حائز 

اهمیت است.
موانع همکاری و تنش زدایی

تــوازن قــوا و رقابت  های منطقه  ای: ایران 
و عربســتان به اهمیت تنش زدایی و تأثیر 
مثبت آن بر منافع ملی واقف هســتند، اما 
چالــش هایــی در این میان وجود دارد که 
موجــب خلل در رونــد کاهش اختالفات 
می شــود. نخست، اینکه ایران و عربستان 
دو رقیب منطقه ای برای همدیگر به شمار 

می روند؛ هر دو کشور از مساحت، جمعیت، 
ژئوپولتیک و منابع طبیعی برخوردارند که 
باعث شده قدرت های اصلی منطقه به شمار 
رونــد. در تمامی رقابت های منطقه ای در 
نظام بین الملل، موضوع اصلی حفظ توازن 

قوا میان نیروهاست .
بعد از گسترش نفوذ منطقه ای جمهوری 
اســالمی ایران که حوزه های وسیعی از 
خلیج فــارس، دریای مدیترانه و دریای 
ســرخ را دربرگرفــت، عربســتان دچار 
بیم و هراس شــد. عالوه بر این، وحشت 
هســته ای که به نادرست درباره ایران به 
راه افتاد، باعث شــد عربستان تصور کند 
ادعای دستیابی ایران به سالح هسته ای 
تــوازن قوای منطقه ای را بیش از قبل بر 

هم خواهد زد.
در عیــن حــال جمهوری اســالمی ایران 
در ســال های بعــد از جنگ و متعاقب آن 
تحریم های شدید اقتصادی قادر شد بر توان 
دفاعی و قدرت ملی خود بیفزاید که این دور 
از ذهن عربســتان بود؛ آنها انتظار داشتند 
ایران مانند عراق در ضعف و انزوا باقی بماند 
و وقتی این اتفاق رخ نداد، از خیزش دوباره 

قدرت ایران به هراس افتادند.
عربستان سعودی در سال های اخیر سیاست 
مهار و کاهش قدرت و نفوذ منطقه ای ایران 
را پیش گرفته است؛ سعودی ها در لبنان، 
یمن، ســوریه و عراق حوزه های نفوذی در 

تضاد با ایران تشکیل داده اند و همزمان به 
جنگ رسانه ای و تبلیغاتی علیه جمهوری 
اسالمی ایران هم کمک مالی می رسانند.

رقابــت منطقه ای میــان قدرت ها در یک 
حــوزه جغرافیایی طبیعی اســت، اما اگر 
عزمــی برای تنش زدایی در آینده باشــد، 
عربســتان ســعودی باید به این طرز فکر 
برسد که گسترش قدرت ایران در راستای 
حفظ امنیت ملی خود و بازدارندگی است 
و تهدیــدی برای منافع ملی ســعودی در 

آینده نخواهد بود.
در عین حال ایران قدرتمند و با ثبات به سود 
امنیت غرب آســیا و الزمه ثبات منطقه ای 
اســت، علم به این موضوع می تواند نگرش 
عربســتان را از ایران بر هــم زننده توازن 
قــوا بــه ایرانی ثبات دهنــده تغییر دهد و 
زمینه ســاز نیل به پیمان های چند جانبه 

امنیت دسته جمعی باشد.
 اختالفات مذهبی

 در دوران معاصــر اســتعمار و بعــد از آن 
اســتعمار نو به طــور هدفمند به اختالف 
میان مســلمانان دامن زده است. موضوع 
وحدت اســالمی گمشــده جهان اسالم و 
عامل ایجاد تنش و دودستگی در آن است. 
نهادهایی مانند سازمان کنفرانس اسالمی 
نتوانسته اند به شعار خود که منبعث از آیه 
ِ َجمیًعا َوال  شــریفه »َواعَتِصموا بَِحبــِل اللَّ

قوا« است جامه عمل بپوشانند. تََفرَّ

عربستان در این میان با سرکوب جریان 
های شــیعی، اعدام فعــاالن آن و نفرت 
پراکنــی و ایجــاد تفرقه، عملکرد بدی از 
خود به نمایش گذاشــته و این در حالی 
اســت که موضع جمهوری اسالمی ایران 
در ایــن رابطه شــفاف بــوده و بر مبنای 
خودداری از سیاست تفرقه افکنی است. 
ازجمله بیانات رهبر انقالب اســالمی در 
این باره که فرمودند »در کشــور، شیعه 
و ســّنی در کنار هم قرنها اســت زندگی 
کرده اند، ســالها اســت زندگی کرده اند، 
مشــکلی نداشته اند. ما گاهی اختالف در 
بین اقوام داشته ایم، درگیری در بین اقوام 
مختلف، قومّیتهای مختلف داشــته ایم 
)اما( در بین شــیعه و ســّنی درگیری و 
اختالف نداشته ایم؛ حاال )نباید( بهانه ای 
به وجود بیاید، چنین چیزهایی به وجود 
بیایــد، که البته خوشــبختانه بحمدالل 
چنیــن چیزی پیش نیامــده، اما نباید 
بگذاریم پیش بیاید، باید مراقبت بکنیم. 
حاال این را که کسی حرف غلطی میزند، 
یک نفر هم احســاس تکلیف میکند در 
مقابــل او نباید کش داد، نباید ادامه داد. 
بنابراین بایستی همه این انسجام را حفظ 

بکنند«.
بنابراین با امید نزدیک شدن دیدگاه بعضی 
از مقام های ســعودی به اعتدال، افق های 
همکاری  های دوجانبه روشن تر خواهد بود.

عامل خارجی
بعد از بروز حوادثی مانند تشــکیل اوپک، 
بحــران نفتــی 1۹۷3 و اتحــاد اعراب در 
برابر رژیم صهیونیســتی به رهبری جمال 
عبدالناصر، غرب اطمینان بیشــتری پیدا 
کرد که اتحاد میان مسلمانان به طور جدی 

منافع آنان را به مخاطره می اندازد.
سیاســت استعمار کهن مبتنی بر »تفرقه 
بینــداز و حکومت کن« دوباره با شــدت 
بیشــتری ازسر گرفته شــد. در سال های 
اخیر »پیمان ابراهیم« که با حمایت دولت 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا و 
پشتیبانی رژیم صهیونیستی با کشور های 
عربی منعقد شد، یادآور پیمان کمپ دیوید 
و راهــکار جدیــدی برای دامن زدن به این 

اختالف ها بوده است.
پیشــتر نیز غرب با گســترش تفکر ایران 
هراســی، در منطقــه ایجــاد تنش کرد 
و بخــش مهمــی از تولیــد ناخالص ملی 
کشــور های حاشــیه خلیج فارس را برای 

خرید تسلیحات از چنگ آنها درآورد.
بی شک نزدیکی ایران با عربستان اگر جنبه 
راهبــردی و دائمی به خود بگیرد، آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی نخستین مخالفانش 
خواهند بود که از هر نوع کارشکنی سر راه 

آن دریغ نخواهند کرد.
در هر صورت کنار گذاشتن اختالفات میان 
ایران و عربســتان مثبت و ثمر بخش است 
که بایســتی برای نیل به آن بر موانع فوق 
فائق آمد. جمهوری اسالمی ایران به تازگی 
با نزدیک شدن به پیمان شانگهای و گروه 
»بریکس« در حال تشکیل بلوک جدیدی 
در برابر فشــار غرب اســت. به هر روی اگر 
این دســت اتحادیه ها در میان همسایگان 
مســلمان شــکل بگیرد؛ بــه خاطر وجود 
گفتمان اســالمی و عامــل وحدت بخش 

اسالم بسیار مستحکم تر خواهد بود.
عربســتان در ســال های اخیر بار ها شاهد 
تزلزل در سیاســت های آمریکا نســبت به 
خــود بوده و زمان اینکــه بداند باید نقش 
فرمانبر و مطیع صرف بودن خود نسبت به 
آمریکا را تعدیل کند، فرا رسیده است. اینها 
همه ظرفیت های بروز همکاری مســتمر 
میان ایران و عربســتان و دیگر کشور های 
اسالمی همسایه است که باید بسیار دقیق و 
با نظر داشتن موانع موجود به آن نگریست.

خبر ویژه

قالیباف گفت: ضروری است دولت محترم هر چه سریعتر نسبت به رفع ایراد قانونی و اتخاذ تصمیم الزم 
برای رفع دغدغه های بازنشستگان محترم مبادرت ورزد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در نطق پیش از دستور گفت: مجلس یازدهم از زمان 
آغاز به کار، رســیدگی به مطالبات بازنشســتگان را در چارچوب وظایف و اختیارات خود در دســتور کار 
قرار داده اســت. به گفته قالیباف از مهم ترین اقدامات مجلس در این خصوص، تعیین تکلیف وضعیت 
همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بود که با پیگیری های ویژه مجلس پس از سال ها به 

نتیجه رسید و همچنین در بودجه 1۴01، قریب به 100 هزار میلیارد تومان برای استمرار همسان سازی 
و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری در نظر گرفته شد. 

 رئیس مجلس افزود با توجه به اهتمام ویژه دولت در پیگیری مطالبات بازنشســتگان و با توجه به نظر 
هیئت تطبیق مجلس درباره »تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال 
1۴01«، ضروری است دولت محترم هر چه سریعتر نسبت به رفع ایراد قانونی و اتخاذ تصمیم الزم برای 

رفع دغدغه های بازنشستگان محترم مبادرت ورزد.

کید کرد؛ رئیس مجلس تا

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی سریعا تعیین تکلیف شود

 دانش بنیان هایی که
 دانش بنیان نیستند

ادامه از صفحه اول
... متاسفانه این روزها انتقادهای زیادی از سوی 
شــرکت های دانش بنیــان برای مواردی مانند 
مشــکالت گمرکی، حقوقــی، مالیاتی و بیمه و 
بانک و فروش می شــود.  بیشــتر مدیران این 
شــرکت ها در جلســات مختلف، ضمن انتقاد 
از دولت، اصلی ترین مشــکالت خود در زمینه 
 تولیــد و تحقیــق را ایــن ادارات دولتی عنوان 

می کنند.
 اگرچه منکر ضعف های ادارات دولتی و بخشنامه 
های مختلف نیســتیم اما در ســال های اخیر 
اقدامات خوبی نیز در حوزه دانش بنیان صورت 
گرفته است که بیشتر مدیران شرکت های دانش 

بنیان و فناور از آنها بی خبرند.
شــاید ســوال اصلی تر این باشــد که چرا یک 
مدیرعامــل یا بنیانگذار شــرکت دانش بنیان، 
تــالش می کند تا عالوه بر مســئولیت تحقیق، 
توســعه و تولیــد محصول تخصصــی، تمام بار 
مشــکالت مالیاتی، حقوقی، مشــکالت بیمه، 
مشــکالت گمرکی، اخذ تسهیالت بانکی و سایر 
مشــکالت مشابه اداری و علی الخصوص فروش 

را به دوش بکشد؟
 آیا بهتر نیســت که این شرکت دانش بنیان، در 
زمینه مدیریت شــرکت نیز روش دانش بنیان 
تــری پیش گرفته و با اســتخدام مشــاورین و 
کارکنــان متخصص در حوزه هایی چون اداری، 
حقوقــی، فــروش، بازاریابی، تبلیغات و بســته 
بندی به بهره وری باالتری رســیده و یا حتی با 
 شرکت های متخصص در این حوزه ها همکاری

 کند؟ 
این در حالیست که با اجرایی شدن قانون جهش 
دانــش بنیــان و اقداماتی که در معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری صورت گرفته است، 
شرکت هایی در حوزه های اشاره شده با حمایت 
دولت، آماده ارائه خدمات مشــاوره ای، اجرایی 
و کارگزاری برای دانش بنیان ها هســتند. امید 
اســت کــه دولتمردان عالوه بــر اقدامات فوق 
زمینــه اطالع رســانی دقیق این اقدامات را هم 
در ادارات مطبوع و هم در شــرکت های دانش 
بنیان کشــور فراهم آورند تا شاهد دانش بنیان 
 شــدن واقعــی تر شــرکت های دانــش بنیان

 باشیم.
 در این زمینه اقدامات ستاد فرهنگسازی اقتصاد 
دانــش بنیــان و به بیان بهتــر تبیین اقدامات و 
تمهیدات صورت گرفته در این زمینه برای شرکت 
های دانش بنیان و فناور از طرق مختلف از جمله 
 پارک های علم و فناوری و رسانه راهگشا خواهد

 بود.
نکته آخر اینکه، توســعه واقعی در حوزه دانش 
بنیــان، زمانــی اتفاق خواهد افتاد که نخبگان و 
مدیــران فعال در این حوزه رفتار و منش دانش 
بنیانی نیز در اداره کرد شرکت های خود داشته 
باشــند و حتی در صورت لزوم از شــرکت های 

مشابه موفق در دنیا الگوبرداری کنند.

ادعای عجیب مقام اطالعاتی اوکراین: 

 پوتین بدل خود را 
به تهران فرستاد!

سرلشــکر کایرلو او. بودانوف در مصاحبه ای با شــبکه 
خبــری 1+1 اوکراین ادعا کــرد که حرکات پوتین به 
تهران حین سفر به تهران عجیب بود و رئیس جمهور 
روسیه سرحال تر از همیشه به نظر می رسید. سرلشکر 
کایرلــو او. بودانــوف در مصاحبه ای مدعی شــد که در 
جریان نشســت سه جانبه آستانه بدل پوتین به تهران 

سفر کرده است!
بــه نقل از ســان، سرلشــکر کایرلــو او. بودانوف در 
مصاحبه ای با شبکه خبری 1+1 اوکراین ادعا کرد که 
حرکات پوتین به تهران حین ســفر به تهران عجیب 
بود و رئیس جمهور روســیه ســرحال تر از همیشه به 
نظر می رســید. وی همچنین با اشاره به گزارش هایی 
که ممکن است رئیس جمهور روسیه برای مخفی کردن 
وضعیت بد ســالمتی خود از بدل اســتفاده کند و یا 
اینکه ترجیحا در مراســم از پیش ضبط شــده حضور 
یابد، نســبت به حضور پرانرژی پوتین در تهران ابزار 

تردید کرد.
وی در ادامه ســوالی مطرح کرد و گفت: »لطفا لحظه 
خروج پوتین از هواپیما را نگاه کنید، آیا اصال این پوتین 

است؟«

کنش سفارت روسیه   وا
به ادعای سفر »بدل پوتین«

سفارت روسیه به ادعای رئیس سرویس سازمان 
اطالعات نظامی وزارت دفاع اوکراین مبنی براین 
که هفته گذشته بدل پوتین به تهران سفر کرده 
بود، واکنش نشان داد. سفارت روسیه در تهران 
در کانال های شــبکه اجتماعی خود نوشت: »در 
ارتباط با اظهارات پوچ سرلشــکر آقای بودانوف 
رئیس ســرویس اطالعــات نظامی وزارت دفاع 
اوکراین مبنی بر اینکه بدل جناب آقای والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روسیه در تاریخ 1۹ ژوئیه 
»2۸تیرماه« به ایران ســفر کرده است، سفارت 
روسیه در ایران احتمال می دهد که این اظهارات 
می توانســته توسط بدل آقای بودانوف صورت 

گرفته باشد.«

معادالت جدید قدرت در جهان!

 پایان تلخ سرنوشت هایی که 
به آمریکا گره می خورند

یک کارشناس مسائل خاورمیانه احتمال شکل گیری 
جنگ جهانی سوم را بعید دانست و گفت: اروپایی ها نه 
تنها تالشی برای توقف جنگ و ایجاد صلح نکردند بلکه با 
معادالت بسیار نسنجیده و ناخواسته به آتش اختالفات 
دامن زدند زیرا این موضوع قطعی اســت که اوکراین 

توان مقاومت در برابر ابرقدرتی مانند روسیه را ندارد.
مصیب نعیمی در خصوص ســفر بایدن به اســرائیل و 
عربســتان اظهار کرد: مشــخص بود که سفر بایدن به 
منطقه در راســتای اعالم ایجاد یک ائتالف جدید در 
حوزه ای که از هم پیمانان آمریکا به شــمار می آمدند 
انجام شد زیرا این کشورها اکنون تالش می کنند که 
در معادالت جدید، نقش مســتقلی ایفا کنند و همه 

وضعیت خود را به آمریکا گره نزنند.
وی با اشاره به تاکید کشورهای شرکت کننده در این 
گردهمایی بر گفت وگو درباره منافع و مصالح خود در 
این دیدارها، افزود: هر یک از شرکت کنندگان در این 
دیدار شامل کشورهای حوزه خلیج فارس یا مصر، عراق 
و اردن اعــالم کردند که دیدار با رئیس جمهور آمریکا 
به این معنا نیســت که قرار اســت نقشی یک جانبه در 
مجموعه ائتالف آمریکایی بر ضد معادالت منطقه ای 
که به ویژه در موضوع جنگ اوکراین ایجاد شده است 

نقش آفرینی کنند.
تالش برای شکل گیری ائتالف تأمین انرژی

این کارشــناس مســائل خاورمیانه با اشــاره به تأثیر 
محدودیت هــا و معــادالت جدید بر ســفر بایدن به 
عربستان، گفت: فشار آمریکایی ها کشورها را به حضور 
در یــک لشکرکشــی جدید دعــوت می کند، به طور 
کلی آمریکایی ها در این سفر تالش می کنند که یک 
پروپاگاندای تبلیغاتی به راه بیندازند تا نشان دهند که 
موقعیت آنها در منطقه هنوز به شکل گذشته است و 
کشورهای همسو با آمریکا همچنان در کنار او قرار دارند.
وی شــکل گیری ائتالفی در منطقه برای جایگزینی 
نفت و گاز روســیه را غیرممکن دانســت و خاطرنشان 
کرد: در چنین شرایطی آمریکایی ها برای رفع بعضی 
نگرانی هــای رژیم صهیونیســتی از معادالت جدید و 
وضعیت آشفته، تالش می کنند با این سفر به هم پیمان 
خود دلگرمی دهند به همین دلیل بایدن نخســت به 
فلسطین اشغالی سفر کرد و با رژیم صهیونیستی پیمان 

قدس را به امضا رساند.
نعیمی امضای این پیمان با رژیم صهیونیستی را موضوع 
تازه ای ندانست و ادامه داد: آمریکایی ها همیشه علنی 
و آشــکارا اعالم می کند که اســرائیل را در بین همه 
هم پیمانــان خود برتر از همــه می داند و امنیت رژیم 
صهیونیستی را به گفته خود تضمین می کند ولی این 
معــادالت جدید فرای تصمیم گیری و اراده آمریکا در 
حال رخ دادن است و آنها در حالت نوعی انزوا و ناتوانی 

قرار گرفته اند.
وی با اشــاره به شکســت آمریکایی ها در توقف جنگ 
اوکرایــن، گفــت: بــا وجود حمایت بســیار جدی از 
اوکرایــن، آمریکا نتوانســت اقدامی برای جلوگیری، 
توقف یا تأثیرگذاری در این جنگ انجام دهد، متحدان 
اروپایی آنها نیز با توصیه آمریکا تا حدودی در این زمینه 
تندروی کردند اما اکنون با توجه به پیامدهای اقتصادی 
که در زمینه تأمین گاز، حبوبات و نیازهای دیگر برای 
کشــورهای غربی ایجاد شده است، از اینکه سرنوشت 

خود را به آمریکا گره بزنند، نگران هستند.
این کارشناس مسائل خاورمیانه ایجاد چند دستگی در 
بیــن جبهه متحدان آمریکا را یکی دیگر از پیامدهای 
جنگ اوکراین دانست و افزود: همه این عوامل دست به 
دست هم داده تا آمریکایی ها بر خالف مخالفت جدی 
که بایدن از ابتدا با خاندان بن سلمان و به ویژه محمد 
بن سلمان که یک چهره ضد حقوق بشری و قاتل یک 
شهروند آمریکایی به نام خاشقچی بود، اکنون به سمت 

او کشیده شود.
وی این تناقض و دوگانگی در سیاست آمریکا را ناشی از 
شرایط به وجود آمده برای آمریکایی ها دانست و گفت: 
بی تأثیر بودن تصمیمات آنها حتی در بین هم پیمانان 
خودشان به اثبات رسیده است از این رو به نظر نمی رسد 
که به دنبال سفر بایدن هیچ اتفاق جدیدی در منطقه رخ 
دهد شاید یک بیانیه صادر شود که ظرف چند روز یا یک 
هفته بتواند یک مانور تبلیغاتی به همراه داشته باشد.

نعیمی با تاکید بر اینکه ســفر رئیس جمهور آمریکا 
هیچ تأثیری در معادالت و واقعیت های منطقه و جهان 
نخواهد داشت، یادآور شد: همان طور که با وجود ارسال 
سالح، موشک و امکانات نظامی این کشور به اوکراین 
تغییری در معادالت آنجا انجام نشد می توان گفت که 
هدف از این سفر بیشتر نمایش و ظاهرسازی بوده است.
وی افــزود: اقداماتــی که آمریکایی ها توســط رژیم 
صهیونیستی و دیگر هم پیمانان خود برای فرافکنی و 
جنگ های جانبی انجام می دهند موضوع تازه ای نیست 
و همواره این کشورها در پشت صحنه کنار یکدیگر قرار 
دارند بنابراین برنامه ریزی برای یک سفر پروپاگاندایی 
که از چند هفته پیش برنامه ریزی شد، نشان دهنده آن 

بود که این کشورها نیاز به یک وضعیت جدید دارند.
این کارشــناس مســائل خاورمیانه نگرانی از دســت 
دادن هم پیمانــان را دلیل اصلی ســفر رئیس جمهور 
آمریکا به عربســتان دانست و گفت: این کشور اکنون 
در حال از دســت دادن یاران خود اســت زیرا شرایطی 
پیش آمده که همه کشــورها احســاس می کنند گره 
زدن سرنوشتشــان به آمریکا پیامدهای ســنگینی 
 اقتصادی، سیاســی و معــادالت بین المللی برای آنها 

به دنبال دارد.

یادداشت

اخبار کوتاه

اخبار کوتاه
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3اقتصاد کوتاه از اقتصاد

هشدار جدی سازمان امور مالیاتی

  مالیات ندهید
اموالتان توقیف می شود

سازمان امور مالیاتی در اطالعی ای به مالکان 
خانه هــای لوکــس هشــدار داد در صورت 
عدم پرداخت مالیات متعلقــه به خانه های 
گران قیمــت، مالکان این واحدها مشــمول 
بازداشت سایر اموال می شوند.سازمان امور 
مالیاتی کشور در خصوص واحدهای مسکونی 
گران قیمت اطالعیه مهمی صــادر کرد.در 
این اطالعیه آمده اســت: پیرو اعالم مالیات 
واحدهای مســکونی گران قیمت در اجرای 
حکم بند )خ( تبصره )۶( قانون بودجه سال 
1۴00 کل کشور، برگ اجرایی وصول مالیات 
مذکور برای مالکان واحدهای یاد شــده که 
تاکنون نســبت به پرداخت مالیات متعلق 
اقدام نکرده اند صــادر و از طریق درگاه ملی 
خدمات الکترونیکی ســازمان امور مالیاتی 
کشور به نشانی my.tax.gov.ir به آنها ابالغ و 
از طریق پیامک نیز اطالع رسانی شده است.

این سازمان می افزاید: این اشخاص حداکثر 
یک ماه فرصــت دارند با مراجعــه به درگاه 
مذکور نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمایند. 
در غیر این صورت از طریق عملیات اجرایی 
و توقیف و بازداشت اموال اعم از منقول و غیر 
منقول نسبت به وصول مالیات و 10 درصد 
آن به عنوان هزینه اقدام خواهد شد.همچنین 
مؤدیان معترض به مالیات اعالمی از ســوی 
ســازمان امور مالیاتی می توانند در سامانه 
مذکور با ثبت »عدم پذیرش« مراتب اعتراض 
خود را اعالم کنند تا به اعتراض آنها رسیدگی 

شود.

نماینده کارگران در کمیته دستمزد:

حق مسکن 650 هزار تومانی 
کارگران با نامه رئیس مجلس 

برمی گردد
نماینده کارگران در کمیته دستمزد با اشاره 
به اینکه با نامه رئیس مجلس حق مســکن 
۶۵0 هزارتومان می شود گفت: منتظر ابالغ 
مصوبه از سوی دولت هستیم.فرامرز توفیقی, 
نماینده کارگران در کمیته دستمزد  با اشاره 
به نامه محمد باقر قالیبــاف؛ رئیس مجلس  
گفت:منتظر ابالغ دولت هستیم, دولت یک 
هفته فرصت دارد که  مصوبــه قبلی خود را 
باطل و مصوبات قانونی را  ابالغ کند.  دولت 
می بایست مصوبه حق مسکن شورای عالی 
کار را تأیید می کرد, اما با کســر 100 هزار 
تومان آن را مخدوش کرد.همچنین افزایش 
حقوق بازنشســتگان را که می بایســت 3۸ 
درصد می شــد به 10درصد کاهش داد.وی 
با بیان اینکه »مجلس بــه وظیفه ی ذاتی و 
قانونی خود عمل کرد و دستور ابطال صادر 
نمود« گفت:مجلس به وظیفــه خود عمل 
کرد. رئیس مجلس بایــد در مهلت قانونی, 
حکم کارشناسی مجلس را ابالغ می کرد که 
این کار محقق شد. اما بهتر بود که مصوبات 
بدون استرس از ســوی دولت برای کارگران 

اجرا می شد.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای 
اســالمی کار  با تأکید بر اینکه هیچ کدام 
از این اعداد و ارقام پاســخگوی مشکالت 
معیشتی نیســت ادامه داد:  در بحث حق 
مســکن دولت فقط صرفا بایــد مصوبه را 
تصویب می کرد, کســر 100 تومان خالف 
قانون بود .با این نامه ی رئیس مجلس، باید 
حق مســکن مصوب شــورایعالی کار احیا 
شود؛ یعنی آن 100هزار تومانی که دولت از 
۶۵0هزار تومان کسر کرده بود، برمی گردد 
و حق مســکن کارگران شــاغل ۶۵0هزار 

تومان می شود.

دفتر رهبری :

  معامالت فردایی ارز و طال
ع است نامشرو

دفتر رهبر معظم انقالب در پاسخ استفتا در 
مورد حکم شرعی معامالت فردایی ارز و طال 
اعالم کرد که پیش بینی نوسانات قیمت ارز، 

سکه، طال و مانند آنها مشروع نیست.
 از دفتر رهبر معظم انقالب سوال شد که آیا 
معامالت فردایی ســکه، طال و ارز به لحاظ 
شــرعی قمار و اکل مال به باطل محســوب 
می شوند؟ همچنین حکم شرعی سودی که 

در این بازار به دست می آید چیست؟
دفتر رهبری در پاســخ به این ســوال اعالم 
کرد: به طور کلی اگر کســب درآمد صرفاً بر 
اساس پیش بینی نوسانات قیمت ارز، سکه، 
طال و مانند آنها باشد و خرید و فروش ارز و با 
چیزهای دیگر صورت نگیرد، مشروع نیست.

باید توجه داشت که در معامالت فردایی ارز، 
سکه و طال اساساً ارز یا سکه خرید و فروش 
نمی شود بلکه تغییرات قیمت را پیش بینی 
می کنند و بر اســاس آن قیمت فردایی ارز 
و سکه پیش بینی می شــود و تفاوت قیمت 
امروز و فردا بین طرفیت جابه جا می شــود. 
همچنین تحویل فیزیکی ارز و سکه نیز اساساً 

موضوعیتی ندارد.

گفت و گو
  راه سواستفاده دارندگان برنج ایرانی

 بسته شد

برنج ارزان می شود
  خدیجه نوروزی/ گروه اقتصاد

 افزایش قیمت شدید برنج ایرانی در یک سال 
گذشته موجب  شده تا بسیاری از اقشار ضعیف 
جامعه توان خرید نداشته باشند. افزایش قیمت 
هر کیلو برنج ایرانی به بیش از 100 هزار تومان 
و افزایش قیمت محصوالت کیفــی ایرانی به 
قیمت هایی حدود 1۵0 تــا 200 هزار تومان 
در کنار افزایش قیمــت برنج خارجی، موجب 
شد تا زمزمه های لغو ممنوعیت فصلی واردات 
برنج آغاز شود. فعاالن این بازار معتقد بودند که 
یکی از علل افزایش قیمت برنج در بازار همین 
ممنوعیت فصلی و تناســب نداشــت تقاضا با 

عرضه است.
این تقاضا باالخــره برای امســال نتیجه داد 
و دیروز معــاون گمرک ایران اعــالم کرد که 
ممنوعیت فصلی واردات برنج در ســال جاری 
لغو و اجرایی نخواهد شد و بر این اساس واردات 
این کاال به روال قبــل ادامه دارد. موضوعی که 
انتظارها برای کاهش قیمت برنــج در بازار را 
افزایش داده است. حاال بســیاری از مردم که 
طی یک سال گذشــته بار افزایش قیمت برنج 
به عنوان کاالیی اساســی را تحمل یا بعضا آن 
را از سبد خوراکی های خود حذف کرده اند،  در 
انتظار آنند تا نتیجه ارزیابی های کارشناسان و 
عملی شدن خواسته واردکنندگان را در کاهش 

قیمت برنج در بازار مشاهده کنند.
در همین رابطه، اخیرا حســن تقی زاده، عضو 
انجمن صنفی برنج فروشــان استان مازندران 
گفته، قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی و طارم 
درجه یک کشت اول در شــمال به ۹0 تا ۹۵ 
هزار تومان رســیده که نســبت به هفته های 
گذشــته بین 2۵ تا 30 هزار تومان کاهش را 
نشان می دهد. به گفته او، در هفته های گذشته 
قیمت هــر کیلوگرم برنج هاشــمی و طارم در 
شمال کشــور به 120 هزار تومان نیز رسیده 
بود که با افزایش فرایند برداشت از هفته آینده، 
می توانیم شاهد افت قیمت ها در شمال کشور و 
بازار باشیم. وی عنوان کرده، هم اکنون برداشت 
برنج درجه یک طارم و هاشــمی آغاز شــده و 
برداشت برنج های پُرمحصول فجر، شیرودی و 

ندا از اوایل شهریورماه شروع می شود.
اما قاسمعلی حســنی، دبیر اتحادیه بنکداران 
مواد غذایی بــه برخی ســواالت در خصوص 
جزئیات خبر لغــو ممنوعیــت واردات برنج و 
تاثیری که بر بازار برنج داخل خواهد گذاشت 

پاسخ می دهد:
چه شــد که درســت در فصــل برداشــت برنج 
رای به لغو ممنوعیت واردات برنج داده شد؟
چند سال است دولت برای حمایت از کشاورزان 
و محصوالت داخلــی مصوبــه ای را اجرا می 
کرد که طبق آن از یکم مــرداد تا یکم دی ماه 
واردات برنج به کشــور ممنوع می شــد. این 
بخشــنامه از 1۵ روز مانده به اجرا اثرات منفی 
خود را روی بازار می گذاشت و واردکنندگان و 
دارندگان برنج داخلــی فرصت ذی قیمتی هم 
برای سواستفاده هم برای گران فروشی پیدا می 
کردند چون می دانستند که ۵ ماه طبق قانون 
برنجی وارد کشور نخواهد شد. از این رو قیمت 

ها را به دلخواه تغییر می دادند.
اما با تــالش های مــا و اتحادیــه صنف برنج 
فروشان دولت مجاب شد که امسال علی رغم 
اینکه فاصله قیمتی برنج ایرانی با برنج خارجی 
تقریبا 3 برابر است این ممنوعیت را لغو کند و 
اجازه ندهد که هیچ گونــه خللی در بازار برنج 
انجام شــود. لغو ممنوعیت فرصت سواستفاده 
را از دارنــدگان برنج خواهد گرفــت از طرفی 
چون برداشــت برنج چند روز دیگــر آغاز می 
شود ما شــاهد کاهش قیمت برنج ایرانی هم 

خواهیم بود.
آیا این ممنوعیت برای سال های بعد نیز اجرا 

خواهد شد یا فقط مربوط به امسال است؟
اینکه سال آینده اجرا شود یا نه را اطالع ندارم 
اما وقتی ما دوسوم مصرف مان را وارد می کنیم 
عقالنی نیست ممنوعیتی داشته باشیم. بنابراین 
من فکر می کنم سال های آینده به طور کلی این 
ممنوعیت اعمال نشود. ممنوعیت در زمانی که 
فاصله قیمتی برنج ایرانی و خارجی نزدیک بود 
معنا داشت اما در شرایط موجود که قیمت برنج 
ایرانی 3 برابر خارجی است، ممنوعیت واردات 
معنایی ندارد و جایگاهی ندارد که بخواهد ادامه 
داشته باشد. باید اقشــار آسیب پذیر به راحتی 
بتوانند برنج ارزان قیمت که قوت روزانه شــان 

است را تهیه کنند و خیلی به سختی نیوفتند.
لغو ممنوعیت واردات برنج در چه بازه زمانی 

می توانند موجب ارزانی برنج شود؟
واردات یعنی ما از این پس هیچ گونه کســری 
در حوزه برنج نخواهیم داشــت. در این شرایط 
فرصتی هم برای سودجویی وجود ندارد چون 
واردات به شکل مستمر در حال انجام است. در 
نتیجه رقابت واردکنندگان و قرار داشــتن در 
فصل برداشت و نخریدن مردم دست به دست 
هم خواهد داد تا در کمترین زمان شاهد قیمت 

در بازار برنج باشیم.

که جوابگوی هزینه ها نیست کارگران  گار « از درآمد  تحلیل » روز

معیشتومسکن،دغدغههایاصلیکارگران
نماینده کارگران با بیان اینکه معیشت 
و مســکن مشــکل اصلــی کارگران 
اســت گفت: حقوق و درآمد کارگران 

جوابگوی هزینه ها نیست.
 گزارش اخیر مرکز آمار ایران حکایت از 
نرخ تورم ساالنه در تیرماه 1۴01برای 
خانوارهای کشــور بــه ۴0.۵ درصد 
رسیده که نســبت به همین اطالع در 
ماه قبل، 1.1 واحد درصد افزایش نشان 

می دهد.
نرخ تورم نقطه ای تیر مــاه 1۴01در 
مقایســه با ماه قبل 1.۵ واحد درصد 
افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه ای 
گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی-
 ها و دخانیات« بــا افزایش ۴0۴ واحد 
درصــدی بــه ۸۶.0درصــد و گروه 
»کاالهای غیرخوراکــی و خدمات« با 
افزایش 0.1 واحد درصــدی به 3۶.۹ 

درصد رسیده است.
منظــور از نرخ تورم نقطــه ای، درصد 
تغییر عدد شــاخص قیمت، نسبت به 
ماه مشابه سال قبل اســت. نرخ تورم 
نقطه ای در تیر ماه 1۴01به عدد ۵۴.0 
درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای 
کشــور به طور میانگین ۵۴.0 درصد 
بیشــتر از تیر 1۴00 برای خرید یک 
»مجموعه کاالها و خدمات یکســان« 

هزینه کرده  اند.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای 
برای خانوارهای شــهری ۵2.۸ درصد 
است که نســبت به ماه قبل 1.۴ واحد 
درصد افزایش داشته است. همچنین 
این نرخ بــرای خانوارهای روســتایی 
۶0.۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل 

2.۵ واحد درصد افزایش داشته است.
 مطابق گزارش مرکز آمــار نرخ تورم 
ماهانه تیر ماه 1۴0۴ ۴.۶ درصد بوده 
اســت که در مقایســه با مدت مشابه 
در ماه قبل ۷.۶ درصد کاهش داشــته 

است. تورم ماهانه برای گروه های عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
و »کاالهــای غیرخوراکی و خدمات« 
به ترتیب ۵.۷درصد و 3.۸ درصد بوده 

است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه 
برای خانوارهای شهری ۴.۵درصد است 
که نسبت به ماه قبل۷.0 واحد درصد 
کاهش داشته است. همچنین این نرخ 
برای خانوارهای روستایی ۴.۸ درصد 
بوده که نسبت به ماه قبل 11.0 واحد 

درصد کاهش داشته است.
همچنیــن نرخ تــورم ســاالنه برای 
خانوارهــای شــهری و روســتایی به 
ترتیب ۴ , درصد و ۴3.2 درصد اســت 
که برای خانوارهای شهری 1.1 واحد 
درصد افزایــش و بــرای خانوارهای 
 روســتایی 1.۴ واحد درصــد افزایش 

داشته است.
در گــروه عمــده »خوراکی هــا، 
آشــامیدنی ها و دخانیات« بیشترین 

افزایــش قیمت نســبت به مــاه قبل 
مربوط به گروه »گوشت قرمز و گوشت 
ماکیان« )مرغ ماشــینی، سوسیس و 
کالباس(، گروه »لبنیات و تخم مرغ« 
)دوغ پاســتوریزه، خامه و تخم مرغ( و 
گروه »نان و غالت« )انواع برنج ایرانی، 
کیک و بیسکویت( است. در گروه عمده 
»کاالهای غیرخوراکــی و خدمات«، 
گروه »بهداشــت و درمان« )خدمات 
طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی(، 
گروه »هتل و رستوران« )هزینه هتل و 
تاالر پذیرایی( و گروه »مبلمان و لوازم 
خانگی« )انواع شــوینده( بیشــترین 
افزایش قیمت را نســبت بــه ماه قبل 

داشته اند.
نکته مهم این است که تورم فقیرترین 
دهک شــش درصــد بیشــتر از تورم 
غنی ترین دهک است. بنابراین گزارش   
دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در تیر 
مــاه 1۴01برای دهک هــای مختلف 
هزینــه ای از 3۸.۹ درصد برای دهک 

دهم تا ۴۴.۸ درصد بــرای دهک اول 
است.

 معیشت و مسکن دغدغه اصلی 
کارگران است

ناصرچمنــی, فعــال کارگــری درباره 
مشکالت معیشتی کارگران و نبود امنیت 
شغلی گفت: خداروشکر که آمارها زبان 
دل کارگران را مــی گوید. افزایش تورم 
باعث شــده اســت که افزایش حقوق 
دردی از کارگران دوا نمی کند. مسئله 
مسکن یکی از دغدغه های اصلی جامعه 

کارگری است.
 وی با بیان اینکــه اکثر کارگران قادر به 
تأمین اجاره بها نیســتند گفت: بیش از 
۵0درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها 
می شود. با توجه به اینکه این قشر قادر به 
تأمین مسکن در شهرها نیستند,مجبور 
به مهاجرت در حاشیه شهرها هستند. 
صحبت درباره معیشت فایده ای ندارد. 
باید راهکارهایی برای حل مشــکالت 

مردم و کارگران تدبیر شود.

به گفته وی، معیشــت هــم یک بحث 
اقتصادی و هم یــک موضوع اجتماعی 
اســت چرا که عدم درآمــد کافی برای 
یک زندگی، مشکالت و ناهنجاری های 

اجتماعی زیادی به وجود می آورد.
چمنی  با بیان اینکه قراردادهای موقت 
مشکالت متعددی برای کارگران ایجاد 
کرده اســت گفت:کارگران عــالوه بر 
مشکالت معیشتی، عدم امنیت شغلی 
و تشکل یابی با بحث قراردادهای موقت 
هم روبرو هستند و دادنامه  1۷۹دیوان 
عدالت کــه در دهه هفتاد صادر شــده 
از دیگر مشــکالت کارگران است که بر 
اســاس آن در کارهای مستمر با نیروی 

کار قرار داده موقت بسته می شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر پرداخت 
هــای متفاوتی بــه نیــرو کار در قالب 
قراردادهای متعدد وجــود دارد گفت: 
اینکه کارگــران در قالــب قراردادهای 
متعدد دریافتی هــای متعدد و کمتر از 
قانــون کار دریافت می کنند ناشــی از 
مشکالت قرارداد است که باید حل شود. 
اینکه تعداد چشــمیگیری از کارگران 
کمتر از مزایای قانون کار حقوق دریافت 
می کنند و بعضاً مزایای قانونی را دریافت 
نمی کنند مسئله مهمی است که باعث 
کاهش قدرت خرید کارگران شده است.

 چمنی بیان کرد: کارگران قشر ضعیفی 
هستند و این مسئله باعث می شود تورم 
بر سفره آنها اثر مستقیم بگذارد. تورم به 
نوعی کمر جامعه کارگری را شکســته 
اســت.تورم خوراکی ها سفره کارگران 
را کوچک کرده اســت.اینکه می گویند 
حقوق ۵۷ درصد افزایش یافت, در حل 
مشکالت کارگران راهگشا نبوده است 
چرا که تورم بیشــتر از افزایش حقوق 
ها بود.معیشــت کارگران باید به گونه 
ای باشــد که حقوق یــک کارگربتواند 

جوابگوی یک ماه هزینه خانواده باشد.

ح کرد: رییس کنفدراسیون صادرات ایران مطر

کاال با حذف ارز ترجیحی کاهش قاچاق 
رییــس کنفدراســیون صادرات ایــران گفت: یکی از 
دســتاوردهای حذف و اصــالح ارز ترجیحی، کاهش 
قاچاق و سوءاســتفاده کشــورهای خارجی از ارز ارزان 

قیمت ایران است.
 محمد الهوتی در مورد ارز ۴200 تومانی، اظهار داشت: 
از ســال ۹۷ این نرخ ارز ترجیحی برای واردات کاالها 
اعالم شد، تشکل ها، کنفدراسیون صادرات و اتاق های 
بازرگانی، هر یک در جایگاه خود به این موضوع انتقاد 
کردند، زیرا از همان زمان پیش بینی فســاد و رانت در 

عرضه این ارز شده بود.
وی افزود: در ماه های نخست تصویب ارز ۴200 تومانی، 
میلیاردها دالر از منابع ارزی کشور به صورت اسکناس 

فروخته شــد کــه در نتیجه آن با تشــدید تحریم ها، 
مشــکالت دولت وقت افزایش یافت، اما گوش شنوایی 

برای تغییر در این موضوع وجود نداشت.
الهوتی خاطرنشــان کرد: بعــد از مدتی ارز ترجیحی 
به طور مشخص، فقط به برخی از واردکنندگان پرداخت 
می شد و در مقابل، ارز آزاد با قیمت 2۴ هزار تومان در 
اختیار فعاالن اقتصادی قرار می گرفت که این موضوع 
موجب رانت های بزرگی در اقتصاد و تجارت شــد، زیرا 
تنها در اختیار تعداد معدودی واردکننده قرار می گرفت.

رییس کنفدراســیون صادرات ایران با بیان اینکه یکی 
از اهداف دولت سیزدهم برخورد با فساد است، تصریح 
کرد: این مهم با از بین بردن علت فساد به نتیجه خواهد 

رسید که ایجاد قدم اول محسوب می شود.
وی خاطرنشان کرد: اولین کار دولت سیزدهم با مصوبه 
مجلس شورای اسالمی اجرایی کرد، حذف ارز ترجیحی 
و شناســایی دهک های مختلف برای کمک رســانی یا 

پرداخت یارانه مستقیم به مصرف کننده نهایی بود.
 تالش دولت 

باید کاهش فاصله ارز نیمایی با ارز آزاد باشد
الهوتی گفت: اصالح تخصیص ارز ترجیحی از اتفاقات 
مهمی بود که در این دولت رقم خورد، کار بسیار سختی 
بود و حاشیه های بسیاری ایجاد کرد، اما دولت ایستادگی 

کرد و این مشکل یک بار برای همیشه حل کرد.
عضو اتاق بازرگانی با اشاره به شناسایی ۹ دهک برای ارائه 

هدفمند یارانه ها، بیان کرد: ادامه پایش و رصد افرادی 
که نیازمند هستند، بسیار مهم است و همه هدف دولت 
باید شناسایی دهک ها و نیازمندان واقعی باشد تا سفره 
مردم را رنگین تر کند و از این شرایط سخت اقتصادی 
مردم را عبور دهد تا در شرایط بهتر و گشایش های بعدی 

بتواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد.
وی بــا بیان اینکــه این روند می توانــد برنامه اصالح 
تخصیــص ارز ترجیحی را به موفقیت برســاند، گفت: 
تــالش دولت بایــد کاهش فاصله ارز نیمایی با ارز آزاد 
باشــد تا دوباره شاهد تکرار شرایط حاکم ارز ترجیحی 
نباشــیم که اصالح این زنجیره نیازمند تالش و هزینه 

بیشتر است.

خبر ویژه

 در هفته های اخیر هم زمان با اقدام مهم و اثرگذار بانک مرکزی در جهت 
امکان عرضه ارز اسکناس صادرکنندگان و همه اشخاص حقیقی و حقوقی 
با نرخ توافقی به شبکه صرافی های سراسر کشور، تعدیل شاخص ارزی 
تقویت شد. تا جایی که با عقب نشینی چند کاناله دالر، بسیاری از سفته 
بازان و دالالن در ســمت عرضه قرار گرفتند و برای کاهش ضرر و زیان، 
ارزهای خود را به فروش رساندند. این در حالی است که مشاهدات میدانی 
از بازار ارز نشان از کاهش تقاضا و افزایش عرضه دارد.در این باره کامران 
سلطانی زاده دبیر کل کانون صرافان کشور اظهار داشت: با نزدیک شدن 
به راه اندازی ارزهای متفرقه در بازار متشکل ارزی، پیش بینی می شود 

طبق تجربه معامالت ارز در بازار توافقی، حجم بیشتری از معامالت بین 
فروشنده و مصرف کنندگان ارز از بازار غیررســمی به سمت بازارهای 
رســمی تحت نظر بانک مرکزی در چرخه صرافی ها منتقل شــود. وی 
افزود: با اضافه شدن ارزهای دیگر در بازار متشکل ارزی، تمرکز بر روی 
مصرف دالر کاهش پیدا خواهد کرد و ارزهای متفرقه پرمصرف همانند 
لیر ترکیه، دینار عراق و درهم امارت به هموطنان ارایه خدمات خواهد شد 
که می تواند به تعدیل نرخ ارز در بازار کمک کند.سلطانی زاده در خصوص 
وضعیت بازار ارز در روزهای ابتدایی مردادماه نیز گفت: خوشــبختانه با 
توجه به ابالغیه های بانک مرکزی به صرافی ها، شاهد تداوم روند عرضه ارز 

صادرکنندگان و تامین نیاز ارزی متقاضیان هستیم. به گونه ای که در حال 
حاضر نرخ دالر توافقی در کانال 2۹ و 30 هزار تومان در نوسان محدود 
اســت و خبری از جهش قیمتی ارز نیست. این در حالی است که فضای 
معامالت غیررسمی نیز نسبت به گذشته بسیار محدودتر شده و امکان 
ایجاد نوسان از سوی دالالن وجود ندارد؛ زیرا جهت گیری شاخص ارزی، 
تحت تاثیر معامالت در شبکه صرافی های مجاز سطح کشور قرار داد. وی 
تاکید کرد: بازار ارز شرایط آرامی را تجربه می کند و پیش بینی می شود در 
ادامه این روند با توجه به سیاست های ارزی بانک مرکزی و امکان عرضه 

اسکناس به شبکه صرافی ها، تداوم داشته باشد.

دبیر کل کانون صرافان کشور:

ثبات در بازار ارز ادامه دارد

نتایج سرمایه گذاری ایمیدرو در مناطق محروم؛

کاهش محرومیت و ایجاد اشتغال 
  روزگار / گروه اقتصاد 

عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس با اشاره به سرمایه 
گــذاری ایمیــدرو در مناطق محروم و کمتر توســعه یافته گفت: کاهش 
محرومیت و ایجاد اشــتغال از نتایج ســرمایه گذاری ایمیدرو در مناطق 
محروم اســت. حجت االســالم و المســلمین محمدرضا میرتاج الدینی 
نماینده تبریز، اســکو و آذرشــهر در مجلس شــورای اسالمی، با اشاره به 
سرمایه گذاری 2۷ میلیارد دالری ایمیدرو و شرکتهای زیر مجموعه در 
بخش صنایع و معادن گفت: این رقم ســرمایه گذاری در بخش معادن و 

صنایع معدنی بسیار قابل توجه است.

وی با بیان اینکه این ســرمایه گذاری توســط ایمیدرو شــرکت های زیر 
مجموعه ادامه دارد، افزود: بر اساس اخبار رسیده به ما ایمیدرو سرمایه 
گذاری 12 میلیارد دالری را در حال اجرا دارد که بیشــترین ســرمایه 

گذاری ها در مناطق کمتر توسعه یافته در حال اجراست.
عضو میســیون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس تاکید کرد: سرمایه 
گذاری ایمیدرو در طرح های صنعتی، معدنی، زیربنایی و اکتشــافی به 
اشــتغال، کاهش محرومیت و رونق اقتصادی در مناطق کمتر توســعه 

یافته می انجامد.
حجت االسالم میرتاج الدینی با بیان اینکه این سرمایه گذاریها در اکثر 

استانهاست، تصریح کرد: سرمایه گذاری ایمیدرو در طرح های فوالدی 
هم بســیار خوب بوده بطوریکه بنا به گفته مســئوالن ســازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( شاهد رشد 30 درصدی 
صادرات محصوالت فوالدی در فروردین امســال به نســبت مدت مشابه 

سال گذشته بودیم.
وی بــا بیــان اینکه فعالیت های این ســازمان در مناطق محروم و کمتر 
توســعه یافته و توســعه بخش معادن و صنایع کشور فعالیت های بسیار 
گسترده است، افزود:  امیدواریم اهداف ترسیم شده این سرمایه گذاری 

بخصوص ایجاد اشتغال در مناطق محروم محقق شود.
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نفت و انرژی 4

گرفت؛  بر اثر  بحران انرژی در  جهان  صورت  

پایاندورانبازارهایانرژیآزاد

کوتاه از انرژی

 اخبار  ویژه

 عضو کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی:

تفاهم نامه شرکت ملی 
نفت ایران با گازپروم 

دستاوردی ستودنی است
عضو کمیســیون انرژی مجلس گفت: 
ایران در مجمــوع بزرگ ترین ذخایر 
نفت و گاز دنیا را دارد، اینکه بر اساس 
مذاکرات اخیر، روســیه در باالدست 
این حوزه ها ســرمایه گذاری می کند 
جزو دستاوردهای ستودنی در تقویت 
این مزیت نســبی کشور است.هادی 
بیگی نــژاد ،  مزیت نســبی جمهوری 
اســالمی ایران در دنیا نسبت به سایر 
کشورها را نفت و گاز فراوان دانست و 
گفت: هر کشوری در صنایع نفت و گاز 
سرمایه گذاری مناسب داشته باشد در 
کسب ثروت موفق خواهد بود، از این رو 
بخش های خصوصی باید در این حوزه 
فعالیت کنند و بهتر اســت بسیاری از 
شــرکت ها از حوزه ساخت وساز خارج 
شــوند و به ســرمایه گذاری در بخش 
انــرژی روی بیاورند.وی با اشــاره به 
تفاهم نامه ۴0 میلیارد دالری شرکت 
ملی نفت ایران با گازپروم افزود: روسیه 
از ارتباط با ایران در حوزه انرژی از دو 
منظر ســود می برد. نخست سود مالی 
روسیه در حوزه انرژی است که در ایران 
سرمایه گذاری می کند و تولید ایران نیز 
افزایش می یابد و دوم ســود منطقه ای 
اســت که می تواننــد گاز را به صورت 
گاز طبیعی مایع شــده )ال ان جی( از 
طریــق خلیج فارس و دریای عمان و 
به صورت ســوآپ، صادر کنند.شرکت 
ملی نفت ایران و گازپروم روســیه روز 
سه شــنبه 2۸ تیرمــاه تفاهم نامه ای 
بــه ارزش حــدود ۴0 میلیــارد دالر 
در زمینــه توســعه میدان های گازی 
کیش و پارس شــمالی، فشــارافزایی 
میدان پارس جنوبی، توسعه ۶ میدان 
نفتی، ســوآپ گاز و فرآورده، تکمیل 
طرح هــای ال ان جی، احداث خطوط 
لوله صادرات گاز و دیگر همکاری های 

علمی و فناورانه امضا کردند.

 نیجریه جای گاز روسیه را 
در اتحادیه اروپا می گیرد

اتحادیــه اروپــا به دنبــال دریافت گاز 
بیشــتر از نیجریه برای آمادگی در برابر 
کاهش بیشــتر عرضه از ســوی روسیه 
اســت.متیو بالدوین، معاون مدیرکل 
دپارتمان انرژی کمیســیون اروپا اعالم 
کرد نیجریه امنیت در منطقه نیجر دلتا 
را بهبود بخشیده و قصد دارد خط لوله 
ترانس نیجر را پس از اوت بازگشایی کند 
که صادرات گاز بیشــتری به اروپا را به 
دنبال خواهد داشت.بالدوین به رویترز 
گفــت: اتحادیــه اروپا 1۴ درصد از کل 
LNG مــورد نیــازش را از نیجریه وارد 
می کند و پتانســیل دو برابر شدن این 
واردات وجــود دارد.دزدی و خرابکاری 
در خطــوط لولــه، در تولید نفت و گاز 
نیجریه مانع ایجاد کرده و باعث شــده 
است پایانه شرکت نیجریه ال ان جی در 
جزیره بانی با ۶0 درصد ظرفیت، فعالیت 
کند.بــه گفته بالدوین، اگر این ظرفیت 
بــه ۸0 درصــد برســد، در این صورت 
LNG بیشتری وجود خواهد داشت که 
به صــورت محموله های تک وارد اروپا 
شود.مقامات نیجریه از مقامات اروپایی 
خواســته اند در پایــان اوت مذاکرات 
بیشــتری انجام دهند زیرا بر این باورند 
کــه می توانند پیشــرفت واقعی در این 
زمینه انجام دهند.شرکت نیجریه ال ان 
جی متعلق به شرکت ملی نفت نیجریه، 
شــل، توتال انرژیز و اِنی اســت.اروپا در 
تالش برای پر کردن مخازن گاز پیش از 
فرا رسیدن زمستان و ایجاد ذخایر کافی 
برای اجتناب از بحران در صورت محدود 
شــدن بیشتر عرضه از سوی روسیه به 
تالفی تحریم های اتحادیه اروپا بر ســر 
جنگ در اوکراین اســت. کمیســیون 
اروپا اعالم کرده اســت کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا باید اســتفاده از گاز را در 
فاصله اوت تا مارس به میزان 1۵ درصد 
کاهش دهند. این میزان کاهش، در ابتدا 
داوطلبانه خواهد بود اما اگر کمیسیون 
اروپــا وضعیت اضطراری اعالم شــود، 
اجباری می شــود.بر اســاس گزارش 
رویترز، نیجریه ســال میالدی گذشته 
23 میلیــارد متر مکعب گاز به اتحادیه 
اروپا صادر کرد اما این آمار طی سالهای 

گذشته کاهش پیدا کرده است. 

ح کرد: کارشناس اقتصادی مطر

ایجاد جذابیت بیشتر برای 
حضور بانک های داخلی در 

میدان های نفت و گاز
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متأسفانه 
بانک هــای ایرانی به لحاظ طبیعی تجاری بوده 
و بیشــتر از مشــارکت در پروژه های توسعه ای 
و بلندمــدت پرهیــز می کنند، گفت: توســعه 
میدان هــای نفت و گاز همچون میدان آزادگان 
بلندمــدت بــوده و وزارت نفت باید در این گونه 
پروژه ها به فکر ایجاد جذابیت بیشتر برای حضور 
بانک های داخلی باشد.مرتضی ابوطالبی با اشاره 
بــه روابط صمیمانه ایــران و عراق و پیوندهای 
اجتماعی و مذهبی بین دو کشور اظهار کرد: یکی 
از بهترین و صیانتی ترین روش های در توســعه 
میدان های مشترک نفت و گاز به خصوص میدان 
نفتی آزادگان توسعه مشترک دو کشور به منظور 
بهره گیری بیشــتر از ذخایر آن است.وی حضور 
وزارت نفت ایران و عراق در یک پروژه مشترک 
نفتی را سبب ایجاد انگیزه و جذابیت برای بانک ها 
و شرکت های داخلی و خارجی دانست و گفت: 
توســعه میدان مشترک نفتی آزادگان به صورت 
مشترک یا انفرادی باید در اولویت قرار گیرد.این 
کارشناس اقتصاد سیاسی با بیان اینکه متأسفانه 
بانک هــای ایرانی به لحاظ طبیعی تجاری بوده 
و اکثــراً از مشــارکت در پروژه های توســعه ای 
و بلندمــدت پرهیــز می کنند، افزود: توســعه 
میدان های نفت و گاز در مقایســه با پروژه های 
ســاختمانی و مهندسی سرمایه برتر و بلندمدت 
هســتند، از این رو وزارت نفت باید در این گونه 
پروژه هــا بــه فکر ایجاد جذابیت بیشــتر برای 
حضور بانک های داخلی باشــد.ابوطالبی عرضه 
ســهام پروژه های نفتی در بورس را یکی دیگر 
راهکارهای جذب سرمایه مردمی در صنعت نفت 
اعالم کــرد و گفت: بانک های داخلی می توانند 
با خرید این گونه ســهام ها مشارکت بیشتری در 

این صنعت داشته باشند.

آمار مشترکان پرمصرف برق 
خانگی اعالم شد

مدیرکل دفتــر مدیریت انرژی و برنامه ریزی 
امور مشــترکان توانیر از منفی شــدن رشــد 
مصــرف برق بخش خانگی و همچنین آخرین 
آمــار مشــترکان پرمصرف  خبــر داد و گفت: 
امضای تفاهم نامه های مدیریت مصرف برق در 
بخش های کشاورزی و صنعت، امسال با رشد 
30 درصدی همراه بوده است.عبداالمیر یاقوتی 
اظهار کرد: میزان پیک ســایی پیش بینی شده 
در دوره اوج بار مصرف امســال حدود ۹000 
مــگاوات بوده که تاکنون در همین حدود نیز 
محقق شده است. این میزان همکاری با جمع 
مصرف برق اســتان های تهران و قم در پیک 
بــار برابری می کند و معــادل ۹ نیروگاه هزار 
مگاواتی در پیک ســایی شــبکه تأثیر داشته 
است.وی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود 2۵0 
میلیارد تومان پاداش صرفه جویی، صرفاً برای 
مشــترکان خانگی لحاظ شــده است که 11 
میلیون و 32۵ هزار و 110 مشترک معادل ۴0 
درصد قبوض صادره مشترکان خانگی را شامل 
می شود و به این ترتیب تمامی مشترکانی که 
در دوره اوج بار امســال الگو را رعایت کردند و 
مصرف برقشان نسبت به دوره مشابه سال قبل 
کاهش داشته، مشمول پاداش صرفه جویی در 
طرح ۵=1 شــدند.وی مصرف برق ۸0 درصد 
مشــترکان خانگی در دوره گرم امســال را تا 
ســقف الگــوی مصرف ذکر کــرد و افزود: 10 
درصد مشــترکان خانگی تا 1.۵ برابر الگو، ۶ 
درصد بین 1.۵ تا 2 برابر الگو و ۴ درصد دیگر 
نیز بیش از 2 برابر الگو مصرف برق داشته اند.

یاقوتی رشد مصرف برق بخش خانگی را در ۴ 
ماه ابتدای ســال نسبت به سال گذشته منفی 
عنــوان کرد و گفت: امســال بــه رغم افزایش 
تعداد مشــترکان خانگی، رشد سرانه مصرف 
در این بخش حدود 3 درصد کاهش داشــته 
اســت که اقداماتی نظیر اصــالح تعرفه برق، 
پاداش صرفه جویی مصرف، فرهنگ ســازی و 
مدیریــت مصــرف از عوامل اصلی این کاهش 

به شمار می رود.
 

به وضعیت توزیع گازوئیل 
رسیدگی شود

نماینده نیشــابور در مجلس شورای اسالمی 
نســبت به وضعیت توزیع گازوئیل انتقاد کرد 
و خواستار رسیدگی به آن شد.هاجر چنارانی 
در جلســه علنــی  دیــروز در تذکری گفت:  
متاســفانه وضعیت توزیع گازوئیل اســفناک 
اســت و باید به آن رســیدگی شود. رانندگان 
عالوه بر تحمل سختی ناوگان فرسوده باید به 
سختی دنبال تهیه گازوئیل باشند.وی با بیان 
این که »متاســفانه گازوییل به طرق مختلف 
قاچاق می شود و نظارتی نیز در سطح جایگاه 
های کشــور وجود ندارد« مدعی شــد:  بیشتر 
جایگاه ها توزیع ســوخت آزاد را متوقف کرده 
و کارت های ســوخت آزاد جمع آوری شــده و 
مردم مجبور هســتند برای به دســت آوردن 
سوخت هزینه های گزافی را به دالالن پرداخت 
کنند؛ لذا باید  به این موضوع رسیدگی شود.

 حــدود ســه دهه پیش، اکثر دولت هــای اروپایی 
بازارهــای انــرژی خود را گشــودند تــا از رقابت، 
حمایــت کرده و هزینه ها را برای مصرف کنندگان 
ایــن منطقه پایین تر بیاورند. در آن زمان بازارهای 
انــرژی اروپــا تحت تســلط انحصارگرایانی بود که 
گزینه هــای معدودی را در اختیار مصرف کنندگان 
قــرار می دادنــد. با این حال، در آغاز هزاره، اتحادیه 
اروپــا تصمیم گرفــت به تدریــج بازارهای انرژی 
خــود را بــاز کند تا رقابت بیشــتر، امنیت عرضه و 
هزینه های پایین تر را تقویت کرده و به مســئله فقر 
انرژی رســیدگی کند. طی یک دهه گذشــته، نیاز 
فوری به کاهش آالیندگی کربن، نظم انرژی جهانی 
را به تدریج شــکل بخشــید اما بسیاری از دولت ها 
رویکــرد عدم مداخله را در پیش گرفتند.اما اکنون 
اروپا و کشورهای دیگر با بحران انرژی عمیقی روبرو 
شده اند که در آن، عرضه انرژی بسیار محدود شده 
و قیمتهای مصرف کننده سر به فلک کشیده است. 
کندی رشــد اقتصاد و تهدید وقوع رکود، اوضاع را 
بیش از پیش غامض کرده اســت. قیمتهای گاز در 
هلند که قیمت پایه گاز اروپایی اســت، هشت برابر 
باالتر از حد معمول شــده اســت و قیمت برق برای 
تحویل در سال 2023 شش برابر باالتر از میانگین 
پنج ســاله در آلمان شــده است که بزرگترین بازار 
اروپاست و قیمت ها برای مصرف کنندگان و صنایع 
انرژی بــر از جمله فوالد، کارخانه های ذوب فلزات، 
ســیمان و کارخانه های شــیمیایی را افزایش داده 
اســت.اروپا به دلیل وابســتگی باالیــی که به گاز 
روســیه داشته اســت اکنون که والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه، از گاز به عنوان ســالح برای 
تالفی کردن تحریمهای غربی و اعتراضات به جنگ 
در اوکراین استفاده می کند، از بحران انرژی صدمه 
بیشــتری دیده است. شرکت گازپروم برای حداقل 
سه خریدار گاز اروپایی وضعیت فورس ماژور اعالم 
کــرده و ازســرگیری جریــان گاز در خط لوله نورد 
اســتریم 1 کمک چندانی به پر کردن ذخایر اروپا 
پیش از فصل زمســتان نخواهد کرد.هیچ کشوری 

به خوبی آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپاست، این 
وضعیت را نشان نمی دهد. آلمان با سیاستهای انرژی 
که اتخاذ کرد، خود را به تله انداخت. به مدت چند 
دهه، هر دولتی که در برلین روی کار آمد، سیاست 
وابستگی حداکثری این کشور به نفت و گاز روسیه 
را دنبــال کــرد و انرژی هســته ای را به طور کامل 
کنار گذاشــت و دو راکتور هســته ای فعالی که باقی 
مانده اســت، قرار اســت در سال 2022 بازنشسته 
شــوند. در نتیجه آلمان وابســتگی شدیدی به گاز 
طبیعــی دارد کــه 2۵ درصد از مصرف انرژی اولیه 
این کشور به حساب می آید. اگرچه آلمان می تواند 
با استفاده از فناوری فرکینگ، به منابع گاز طبیعی 
خود دسترســی پیدا کنــد اما برلین این فناوری را 
ممنوع کرده است و به این ترتیب ۹۷ درصد از گاز 
مورد نیازش را از روسیه، هلند و نروژ وارد می کند. 
بنابراین عجیب نیســت که آلمان نخستین کسری 
تجاری خود از سال 1۹۹1 را گزارش کرده است.با 
عمیق شــدن بحران انرژی، آلمان اعالم کرده است 
که به جمع کشورهایی ملحق می شود که با افزایش 
استفاده از زغال سنگ، از اهداف اقلیمی خود عقب 
نشینی کرده اند. در واقع آلمان گزینه چندانی به جز 

سوزاندن زغال سنگ قهوه ای در نیروگاههای خود 
ندارد. کمیسیون اروپا برای استفاده از زغال سنگ 
به عنوان جایگزینی برای گاز روسیه به کشورها چراغ 
ســبز داده اســت.در این بین، فرانسه با راکتورهای 
هســته ای فرسوده ای روبروست که این کشور را از 
صادرکننده بزرگ نیرو به واردکننده تبدیل کرده اند.

اروپا اکنون برای حس امنیت سیاســی کاذبی که 
در دوران پس از جنگ ســرد داشــت و باعث شــد 
وابســتگی زیادی به گاز روســیه پیــدا کند، بهای 
ســنگینی می پردازد.ناگهان اروپا و دولتهای جهان 
پی بردند امنیت انرژی را به عوامل بازار واگذار کرده 
اند. دولتهای غربی اکنون اذعان می کنند باید نقش 
گســترده تری در همه ارکان ایفا کنند: از ســاخت 
زیرســاخت فســیلی تا تعیین شرکتهای خصوصی 
کــه می تواننــد انرژی خرید و فروش کنند تا میزان 
آالیندگــی را از طریق قیمت گذاری کربن، یارانه ها 
و اســتانداردها محدود کنند. عالوه بر ناسیونالیسم 
اقتصادی و جهانی سازی زدایی، کارشناسان پیش 
بینــی می کنند نظم انــرژی در پیش رو، با مداخله 
دولتــی در بخش انــرژی در ابعادی که هرگز پیش 
از این مشــاهده نشــده بود، تعریف خواهد شد.این 

وضعیت در اروپا بســیار شــدیدتر است و دولتها در 
حال ملی کردن دارایی های انرژی هستند تا بخش 
انرژی را نجات دهند. طبق گزارش بلومبرگ، آلمان 
اخیــرا به مذاکــره درباره کمک مالی به غول انرژی 
یونی پــر پرداخته اســت. انگلیس کمک مالی 1.۷ 
میلیارد پوندی به شــرکت گاز و برق "بالب انرژی" 
را کامل کرده و فرانســه در حال بررسی ملی کردن 
شــرکت برق فرانسه )EDF( است.دولتهای اروپایی 
همچنیــن تدابیــر دیگری را اتخاذ کرده اند تا تاثیر 
ایــن بحران روی مصرف کنندگان را تعدیل کنند. 
برلیــن ماه جاری کمک نقدی به مصرف کنندگان 
پرداخــت کرد تا به آنها در برابر افزایش هزینه های 
انرژی کمک کند. دولت انگلیس حدود 3۷ میلیارد 
پوند برای کاهش تاثیر هزینه های انرژی روی مصرف 
کنندگان اختصاص داده اســت و فرانسه قصد دارد 
هزینــه و کاهــش مالیات 2۵ میلیــارد یورویی را 
مضاعــف کند. این بســته های حمایت بین المللی، 
از مصــرف کنندگان، احتماال از 100 میلیارد یورو 
فراتــر می رود.فراتــر از کمک مالــی و نجات مالی، 
محدودیتهای تامین انرژی و افزایش قیمتها، باعث 
شــده اســت دولت ها از راه های دیگری هم مداخله 
کننــد. بــه عنوان مثال، چندیــن دولت اروپایی به 
نیروگاه ها دستور داده اند مخازن گاز خود را پر کنند 
در حالی که کشــورهایی مانند اتریش و آلمان نرخ 
بیشــتری برای پر کردن مخازن ذخیره ســازی گاز 
پرداخت می کنند.بر اســاس گزارش اویل پرایس، 
تغییرات انرژی ادامه دار در اروپا، یادآور بحران انرژی 
دهه 1۹۷0 است که مداخله های دولتی بیش از حد 
در بازارهای انرژی، مکررا باعث تشــدید بحرانهای 
انرژی شد. با این حال، کارشناسان انرژی معتقدند 
تدابیری که به شــکل مناســب و محدود طراحی 
شده اند، می توانند برای مقابله با کمبودهای خاص 
بازار و خنثی کردن بســیاری از ریســکهای امنیت 
انرژی، استفاده شوند و کمک کنند بزرگترین چالش 
ژئوپلیتیکی چند دهه گذشته که بازارهای انرژی با 

آن روبرو شده اند، مدیریت شود

نایب رییس هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق 
گفت: هزینه یارانه پرداختی به برق بسیار باال است، اگر در سال 
3۴2 هزار میلیون کیلووات برق مصرف شــده باشــد، به نرخ گاز 
صادراتی و یا خوراک پتروشــیمی ها )میانگین 20 ســنت دالر( 
1۶.2 میلیارد دالر فقط یارانه ســوخت داده می شــود، پرواضح 
اســت که امکان فوری تغییر قیمت فروش برق میســر نیســت، 
ولی نباید این رویه ادامه یابد.ابراهیم خوش گفتار ، با بیان اینکه 
نصب کنتورهای چندتعرفه ای باید خیلی سریع انجام شود وآنچه 
که تاکنون نصب شــده اســت، با برنامه ریزی تعرفه های آنها را 
عملیاتی کنیم، اظهار کرد:  برق کاالیی اســت که مســتقیم از 
تولید به مصرف می رسد و امکان ذخیره سازی ندارد، ولی امکان 

مدیریت مصرف آن با کنتور چندتعرفه وجود دارد. مشترکی که 
ماهانه 1000 کیلووات مصرف می کند، شــاید از مصرف کننده 
300 کیلوواتی بهتر مصرف کرده باشد، چرا که مصرف باال را در 
ساعات غیر پیک شب تا صبح انجام داده باشد، ولی زمان مصرف 
آن 300  کیلووات ساعت، در اوج پیک مصرف بوده که به شبکه 
فشــار وارد کــرده. در این بــاره، هدایت و آموزش مصرف کننده 
امری مهم واساسی است.وی افزود: ایجاد هماهنگی بین وزارت 
نفت و نیرو و ســازمان محیط زیســت و ســازمان برنامه و بودجه 
برای اجرای قانون رفع موانع تولید و تشویق سرمایه گذاران برای 
ورود به حوزه تولید برق. مصرف بهینه گاز و دیگر فرآورده های 
نفتــی در حوزه تولید بــرق می تواند موجب افزایش بهره وری و 

کاهش هزینه های تولید شد.نایب رییس هیات مدیره سندیکای 
شــرکت های تولیدکننده برق اظهار کرد: توجه ویژه به ســرمایه 
گذاران در حوزه برق متاسفانه تنگ نظری و روش های غیرقانونی 
و غیرحرفه ای باعث ایجاد مشکالت امروز صنعت برق شده است.

خوش گفتار با بیان اینکه در باره برنامه ها، سیاســت گذاری ها و 
عملکرد وزارت نیرو در ســال های اخیر که پیامدهای نامطلوبی 
برای صنعت برق و اقتصاد ملی کشــور داشــته است، کمیسیون 
اقتصــادی مجلــس گزارش مفصلــی را تهیه و ارائه کرده و برای 
پی گیریبه قوه قضاییه ارجاع شده است،  ابراز امیدواری کرد که با 
پیگیری و اجرای این مساله، تغییری در رویکردها و سیاست های 

وزارت نیرو ایجاد شود.

نایب  رییس هیات  مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق :

ساالنه 16 میلیارد دالر یارانه تولید برق پرداخت می شود

خبر  ویژه

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت اعالم کرد؛

معامله برد- برد ایران و روسیه با اجرای 
تفاهم نامه نفتی 40 میلیارد دالری

مدیرعامل شــرکت مهندســی و توسعه نفت 
)متن( از تفاهم نامه مشترک امضا شده میان 
ایران و روســیه به عنوان مصداق معامله برد- 
بــرد یــاد کرد و گفت: ایــن تفاهم نامه فصل 
جدیدی از روابط را میان دو کشور باز خواهد 
کرد.ابوذر شریفی درباره تفاهم نامه اخیر میان 
شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه، افزود: 
امضای این یادداشت تفاهم و اجرایی شدن آن 
می توانــد تحوالت مثبتی را در صنعت نفت و 
گاز ایران به ویژه میادین گازی فراهم آورد.وی 
اضافه کرد: پیگیری این تفاهم نامه و به نتیجه 
رسیدن آن باید در اولویت اقدامات شرکت ملی 
نفت و شرکت های تابعه قرار گیرد.مدیرعامل 
شرکت متن با اشاره به اینکه نیاز امروز صنعت 
نفت و گاز کشــور، ســرمایه گذاری و استفاده 
از فناوری های پیشــرفته و نیاز امروز روســیه 
راه اندازی کریدور شمال-جنوب برای سوآپ 
فرآورده های نفتی است، ابراز امیدواری کرد: 
ایــن تفاهم نامه بتوانــد گام موثری در تحقق 
اهداف طرفین باشــد.وی یادآور شد: به مدد 
این همکاری های مشــترک، کشور عالوه بر 
بهره مندی از عواید انتقال فرآورده های نفتی، 
گاز و حتی نفت خام از کشــورهای حاشــیه 

دریــای خزر بــه دریای عمان و آب های آزاد، 
می تواند از ســرمایه گذاری الزم برای توسعه 
میادین نفت و گاز بخصوص میادین مشترک 
بهره مند شود.شــریفی تصریح کرد: البته در 
ایــن راســتا الزم اســت قراردادهای موجود 
آسیب شناســی شده و با انجام تغییرات الزم 
متناســب با شــرایط میادین مورد توسعه، از 
قابلیت فناورانه و تجارب شــرکت های معتبر 
بین المللی روســی اســتفاده شود.به گزارش 
ایرنــا، با امضــای تفاهم نامه مشــارکت ۴0 
میلیارد دالری میان شــرکت ملی نفت ایران 
و شرکت گازپروم روسیه، گام بلندی در مسیر 
توسعه میادین نفت و گاز ایران و تامین مالی 
پروژه هــای ال ان جی، جمــع آوری گازهای 
مشــعل و غیره برداشته خواهد شد.با اجرایی 
شــدن مفاد این تفاهم نامه و منتهی شدن به 
قــرارداد، پیش بینی می شــود نزدیک به 2۵ 
میلیــارد دالر برای توســعه میادین گازی و 
تکمیــل پروژه های ال ان جــی و جمع آوری 
گازهای مشعل و 1۵ میلیارد دالر برای توسعه 
۶ میدان نفتی در نظر گرفته شود که میادین 
کرنــج، آذر، چنگوله، آب تیمور و منصوری از 

جمله این میادین هستند.

دبیر اجرایی جشنواره جایزه ملی مدیریت انرژی پاسخ داد:

 مزایای حذف 
یارانه انرژی صنعت چیست؟

دبیــر اجرایی جشــنواره جایزه ملی مدیریت 
انــرژی گفت: حــذف یارانه انرژی برای صنایع 
این حســن را دارد که شــرکت ها، انرژی را با 
نرخ واقعی مصرف می کنند و مجبور می شوند 
به ســمت مدیریت بهینه انرژی حرکت کنند.
علیرضا قاســمی  اظهار کرد: در جشنواره ملی 
جایزه انرژی، شــرکت ها در چهار بخش مورد 
ارزیابی قرار می گیرند. به عنوان راهکار تشویقی، 
فرض را بر این می گذاریم که این شرکت ها اوالً 
اســتانداردهای میان مصرف را رعایت کردند، 
ثانیــاً مدیریت انرژی را سیســتماتیک کرده، 
ثالثاً از سیســتم مدیریت انرژی ایزو ۵0001 
استفاده می کنند و در آخر اینکه چه اقداماتی که 
برای بهبود ارتقای سطح انرژی انجام داده اند.
وی افزود: این ها مواردی هســتند که در چهار 
بخــش اصلی که شــامل صنایع و فرآیندهای 
انرژی بر، محصوالت انرژی بر، ســاختمان های 
غیرمســکونی اداری و پروژه های صرفه جویی 
انرژی است، قرار می گیرند.دبیر جشنواره جایزه 
ملــی مدیریت انرژی ادامه داد: شــرکت های 
ثبت نــام کننــده در جشــنواره، براســاس 
اظهارنامه هایــی که ارائــه می دهند، مصرف 
حامل های انرژی واحد خود را در ســه ســال 

گذشته اعالم می کنند. درواقع این شرکت ها، 
باید نشان بدهند روند مصرف انرژی طی شده 
رو به کاهش است و این کاهش مصرف، اثرش 
را بر محصول خروجی گذاشــته باشد.قاسمی 
گفت: هر صنعت براســاس اســتاندارد میان 
مصرف خود ارزیابی می شود. این استانداردها 
توسط سازمان ملی استاندارد مشخص شده و 
در ازای هــر واحد محصول تولیدی محاســبه 
می شود؛ برای مثال در پاالیشگاه ها گاز براساس 
مترمکعب و در صنعت ســیمان براســاس تن 
ارزیابی می شــود.وی گفت: اگــر یارانه انرژی 
حذف شــود این حســن را به همراه دارد که 
شــرکت ها انرژی را با نرخ واقعی مصرف کرده 
و مجبور خواهند شــد که به ســمت مدیریت 
بهینه انرژی حرکت کنند. در شرایط فعلی به 
دلیل پایین بودن تعرفه انرژی، شرکت ها مجبور 
به نوســازی و اســتفاده از تکنولوژی های نو در 
فرآیند تولید ندارند و همچنان با دستگاه های 
قدیمی کار می کنند.قاســمی تاکید کرد: اجرا 
نشدن این طرح از سوی دولت، شاید به خاطر 
پیامدهای متعددی اســت که این طرح دارد؛ 
با حذف یارانه انرژی صنایع، هزینه تمام شده 
آنان نیز به صورت قابل توجهی افزایش می یابد.
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55بانک و بیمه
ح کوثر بانک توسعه تعاون  طر

با هدف توسعه فرهنگ 
قرض الحسنه

رفــع نیازهــای ضــروری مشــتریان حقیقی و 
اعضــای تعاونــی تا ســقف ۵00 میلیون ریال و 
کمک به اشتغال زایی تا سقف 1 میلیارد ریال از 

رویکردهای اصلی طرح کوثر است.
ســپرده و تسهیالت قرض الحسنه بخش مهمی 
از نظام بانکداری اســالمی را تشــکیل می دهند 
و مشتریان زیادی انتظار ارائه محصوالت متنوع 
در حــوزه قرض الحســنه دارنــد. از این رو طرح 
قــرض الحســنه کوثر با هدف توســعه فرهنگ 
قرض الحسنه و پوشش دهی انتظارات و نیازهای 
مشــتریان از سوی بانک توسعه تعاون ارائه شده 

است.
افتتاح حساب قرض الحسنه کوثر، اعتبارسنجی 
متقاضی وام )عدم بدهکاری به بانک و یا عدم دارا 
بودن چک برگشتی و داشتن حداقل یک ضامن 
معتبر از شــرایط عمومی طرح کوثر محســوب 

می شود.
همچنین شــرایط تخصیص اعتبار در طرح کوثر 
به گونه ای در نظر گرفته شده است که متقاضی 
می تواند کارمزد تســهیالت را بین صفر تا چهار 

درصد انتخاب نماید
چنانچــه متقاضــی خواهان نــرخ کارمزد صفر 
درصد برای تسهیالت قرض الحسنه کوثر باشد، 
می تواند بعد از گذشــت سه ماه ۴0 درصد مبلغ 
افتتاح حســاب خود را وام قرض الحسنه دریافت 
نموده و طی 10 ماه بازپرداخت نماید. همچنین 
متقاضی می تواند بعد از گذشت پنج ماه ۵۸ درصد 
مبلغ افتتاح حســاب خود را وام قرض الحســنه 
دریافت نموده و طی 12 ماه بازپرداخت نمایند.

چنانچه مشتری خواستار نرخ کارمزد دو درصد 
برای تســهیالت قرض الحســنه کوثر باشــد، 
می توانند بعد از گذشت سه ماه ۵۵ درصد مبلغ 
افتتاح حســاب خود را وام قرض الحسنه دریافت 

نموده و طی ۹ ماه بازپرداخت نمایند.
متقاضــی برای بهره مندی از تســهیالت قرض 
الحســنه کوثر با نرخ کارمزد سه درصد می تواند 
بعد از گذشــت چهار ماه ۶2 درصد مبلغ افتتاح 
حســاب خود را وام قرض الحسنه دریافت نموده 
و طی 12 ماه بازپرداخت نمایند. همچنین برای 
بهره مندی از تســهیالت قرض الحســنه کوثر با 
نرخ کارمزد چهار درصد چهار حالت وجود دارد: 
متقاضی بعد از گذشــت شــش ماه 110 درصد 
مبلغ افتتاح حســاب خود را وام قرض الحســنه 
دریافــت نموده و طی 10 ماه بازپرداخت نماید، 
بعد از گذشــت پنج مــاه ۷0 درصد مبلغ افتتاح 
حســاب خود را وام قرض الحسنه دریافت نموده 
و طی 1۵ ماه بازپرداخت نماید، بعد از گذشــت 
شــش ماه ۷0 درصد مبلغ افتتاح حساب خود را 
وام قرض الحســنه دریافت نموده و طی 1۸ ماه 
بازپرداخت نماید، بعد از گذشــت شــش ماه ۵3 
درصد مبلغ افتتاح حساب خود را وام قرض الحسنه 
دریافــت نموده و طی 2۴ ماه بازپرداخت نماید. 
وجــود امــکان انتقال میانگین برای بســتگان 
درجه یــک )همســر، فرزند، پدر، مــادر، برادر و 
خواهر( صاحب حســاب حقیقی از ویژگی های 
طرح کوثر اســت. این طرح برای ســازمان ها و 
ادارات به منظور انتقال حساب پس انداز کارکنان 
خود به صورت تفکیکی به حســاب قرض الحسنه 
بانــک )در قالب طرح کوثر( و یا افتتاح حســاب 

طرح کوثر برای ایشان قابلیت استفاده دارد.

عصر جدید تأمین مالی زنجیره 
تأمین کسب و کارها با سامانه برات 

الکترونیکی بانک آینده

بانک آینده یکی از بانک های پیش رو در خدمت 
نویــن ســفته و برات الکترونیکــی، با ایجاد این 
خدمت جدید، دسترســی مردم و کسب و کارها 
به ایــن اوراق تجاری را تســهیل کرده اســت و 
مشــتریان غیرحضوری می توانند برات و سفته 

خود را به صورت دیجیتالی دریافت کنند.
با بهره گیری از اسناد تجاری الکترونیکی، ضمن 
ارتقای شــفافیت عملیات تجاری و پیش گیری 
از جعــل اســناد، زمینه بهره منــدی بنگاه ها از 
ابــزار برات الکترونیکــی برای تأمین مالی آن ها 
به جای تسهیالت نقد، با تخصیص اعتبار صورت 
می گیرد، که این امر ضمن کاهش خلق نقدینگی 
از طریق تأمین اعتبار موردنیاز حوزه اشــتغال و 
تولید، شفاف ســازی مبادالت، نظارت بر مصرف، 
اســتفاده از ظرفیت اعتباری در حمایت از تولید 
و در نهایــت کاهــش اثرات تورمی در کشــور را 

به همراه خواهد داشت.

اخبار

در مجمع عمومی عادی سالیانه1401؛

 بیمه آرمان از سهامدارانش 
نمره قبولی گرفت

در مجمع عمومی عادی ســالیانه1۴01؛بیمه 
قبولــی  نمــره  ســهامدارانش  از  آرمــان 
گرفتاقتصادوتجــارت : مجمــع عمومی عادی 
سالیانه شرکت بیمه آرمان )سهامی عام ( برگزار 
و صورت های مالی منتهی به پایان سال 1۴00 

به اتفاق آراء تصویب شد.
مجمــع عمومی عادی ســالیانه بیمه آرمان روز 
پنجشنبه 30 تیرماه با حضور سهامداران حقیقی، 
نمایندگان ســهامداران حقوقی شرکت، اعضای 
هیات مدیــره ، مدیرعامــل، نماینــده نهادهای 
نظارتی از بیمه مرکزی ج.ا.ا ، ســازمان بورس و 
اوراق بهادار و همچنین بازرس و حسابرس قانونی 
شرکت، درمحل سالن کنفرانس بیمه آرمان و با 
حضور ۶2/۸3 درصد اکثریت ســهامداران برگزار 
شد. گفتنی است: در ابتدای این جلسه مجید قلی 
پور مدیرعامل بیمه آرمان گزارشــی از عملکرد 
 شرکت در سال 1۴00 و برنامه های در دست اجرا 
طی سالجاری ارائه کرد. همچنین بنابر توضیحات 
مدیرعامل شرکت ، افزایش پرتفوی ۸۶ درصدی 
نســبت به ســال قبل منجر به سود خالص قبل 
از مالیــات 1۵۵ میلیــارد ریالی گردید و این در 
حالی اســت که عملیات مالی ســال گذشــته به 
زیان 11۴ میلیارد ریالی منتهی شده بود. سپس 
در ادامــه جلســه مجمع ، نماینده حســابرس ، 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی را قرائت و به 
سهامداران فرصت داده شد تا به طرح پرسش های 
خود بپردازند که با پاسخگویی مجریان مجمع ، 
صورت های مالی این شــرکت برای دوره مذکور 
در حضور نمایندگان ناظر به اتفاق آراء به تصویب 
اعضای مجمع رســید و در نهایت ، بیمه آرمان از 

سهامداران خود نمره قبولی گرفت.

برگزاریجلسهبررسیعملکردشعببانکایرانزمیناستاناصفهان
جلسه بررسی عملکرد شعب مدیریت استان های اصفهان، قم، مرکزی 
و چهارمحال و بختیاری با حضور پرســنل و روســای دوایر صندوق و 

کارشناسان ستاد برگزار شد.
در ابتدای این جلسه وحید علیزاده مدیریت شعب استان های اصفهان، 
قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری با تشــریح اهداف و سیاســت های 
بانک به بررســی وضعیت عملکرد  شــعب در تیرماه پرداخت و بر تالش 

در جهت دستیابی به اهداف ابالغی تاکید کرد.
علیــزاده توجــه به تحوالت بانک در زمینه بانکداری دیجیتال و خدمات 
بانکداری باز را امری اساسی و اجتناب ناپذیر در عصر ارتباطات دانست 
و افزود: ورود به دنیای دیجیتال میدان جدیدی را  برای فعالیت ما ایجاد 

کرده اســت و روند ســریع و رو به رشــد این عرصه می طلبد تا همگی 
بــا معرفــی و تبلیغ  خدمات متنوعی که داریم، ســهم خودمان را از این 

بازار کسب کنیم.
وی بــا اشــاره بــه تنوع ســرویس هــای هلدینگ فنــاوری اطالعات 
بانــک ایــران زمین، خاطرنشــان کرد: خدمات بانــک نظیر پایانه های 
فروشــگاهی، اینترنــت بانک، همراه بانک، تلفــن بانک، خدمات درگاه 
های اینترنتی و غیره، باعث شــده اســت تا هر روز میزان درخواســت 
کاربــران از خدمــات بانکداری مــدرن افزایش پیدا کنــد و این گامی 
 موثــر در جهــت پیــاده ســازی بانکــداری دیجیتال و اهــداف عالیه 

بانک است.

اخبار

بانک توســعه تعاون تا پایان تیرماه ســال جاری به 2۷ هزار و ۴1۸ طرح 
روستایی و عشایری تسهیالت پرداخت کرده است.

اطالعات ســامانه کارا نشان می دهد که تسهیالت پرداختی بانک توسعه 
تعاون در ســرفصل اشــتغال پایدار روســتایی و عشایری ۵۴ هزار و 100 
شــغل در سراســر کشور ایجاد کرده اســت. بانک توسعه تعاون به عنوان 
نهــاد مالی توســعه ای و به عنــوان بانک عامل در ایــن طرح بزرگ ملی 
توانسته است به 2۷ هزار و ۴1۸ طرح در تمام استان های ایران تسهیالت 
اشــتغال پایدار را تخصیص دهد. اســتان های کرمانشــاه با ۴۷۹۸ طرح، 

سیســتان و بلوچســتان با 1۹۶۵، گلســتان با 1۴۶1، گیالن با 13۵۴ و خراســان رضوی با 11۹۹ 
طــرح در رتبه هــای اول تــا پنجم تعــداد طرح های پرداختی در این طرح ملی قــرار دارند. اطالعات 
ســامانه کارا نشــان می دهد، اســتان کرمانشاه با ۵۹3۸ اشــتغال ایجاد شده در رتبه اول، استان های 

خراســان رضوی با ۴321، سیســتان و بلوچســتان با 2۸0۶، فارس با 
2۵۵۵ و هرمزگان با 22۸۸ در رتبه دوم تا پنجم اشتغال زایی قرار دارند. 
همچنین استان های کرمانشاه با پرداخت 23۹۹ میلیارد ریال، سیستان 
و بلوچســتان با 1۷3۴، خراســان رضوی با 1۶۷۸، مازندران با 132۸ و 
گیــالن با 12۵۶ میلیــارد ریال در رتبه های اول تا پنجم میزان پرداخت 
تســهیالت قرار دارند. از ابتدای اجرای طرح »اشــتغال پایدار روستایی و 
عشــایری«، بانک توســعه تعاون به عنوان بانک عامل این طرح اقدامات 
و فعالیت های اثرگذاری در این موضوع انجام داده اســت. بانک توســعه 
تعــاون در کنــار دو بانــک و یــک صنــدوق کارآفرینی وظیفه پرداخت تســهیالت اشــتغال پایدار 
 روســتایی و عشــایری را بــر عهــده دارد. ایــن طرح بزرگ ملی از ســال 13۹۷ به طور رســمی آغاز 

شده است.

ح اشتغال روستایی از تسهیالت بانک توسعه تعاون استفاده بیش از 27 هزار طر

خبر  ویژه

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" " آ
برابــر رای شــماره 140160318603003959 مــورخ 1401/04/20هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض 
آقــای مهیــار پــات فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 1 صــادره از ســیاهکل درقریــه بوســار درشــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن 
مشــتمل بربنــای احداثــی بــه مســاحت 251.82 مترمربــع پــاک فرعــی 25629 از اصلــی 55 مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 100 
از اصلــی 55 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــک رســمی گداعلــی رمضــان زاده پســتکی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه 
منظــور اطــاع 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 :1401/05/03 ونوبــت دوم:1401/05/18
ک ناحیه 2رشت-سعید بدوی رئیس اداره ثبت اسناد وامال

مفقودی
ــیکلت  ــیکلت روان س ــتگاه موتورس ــت یکدس ــنامه مالکی شناس
انتظامــی شــماره  بــه   1389 مــدل  قرمــز  رنــگ  بــه   CG125 

شــماره  بــه   51007463 موتــور  شــماره  بــه   578-32998
شاســی NEK125A8900210 متعلق به فرشــید ساعی محرمانی 

فرزنــد میــرزا رضــا مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

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

رای صــادره هیــات هــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان 
بروجــرد بــه شــرح ذیــل پــاک شــماره 4 فرعــی از 11 اصلــی واقــع در بخــش چهــار  بروجــرد کــه برابــر 
زنــد  رای شــماره 140160325004000339  مورخــه 1401/02/15  بنــام آقــای محمــود خســروی فر
ابراهیــم  در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان مســکونی  بــه مســاحت 126.60  متــر مربــع خروجــی 
ــاده 3  ــرای م ــب در اج ــذا مرات ــد؛ ل ــاء رای گردی ــیدگی و انش ــروی( رس ــم خس ــمی )کری ــک رس از مال
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز جهــت اطــاع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی 
ــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا  ــر آن در روســتاها الصــاق ت آگهــی انتشــار و عــاوه ب
اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها 
از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان 
بروجــرد تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیــم 
ــی موکــول بــه ارائــه حکــم نهایــی  ــات ثبت دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملی
ــای  ــس از انقض ــت و پ ــم دادخواس ــی تقدی ــه گواه ــا ارائ ــی ب ــورت متقاض ــر اینص ــد در غی ــی باش م
مــدت مذکــور و یــا عــدم وصــل اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای وفــق 
ر بــه مراجــع  مقــررات صــادر خواهــد شــد در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر

قضایــی نخواهــد بــود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/05/03     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/18
سید مهدی موسوی
ک بروجرد کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال معاون مدیر 

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

رای صــادره هیــات هــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان 
بروجــرد بــه شــرح ذیــل پــاک شــماره 82 اصلــی واقــع در بخــش ســه  بروجــرد کــه برابــر رای شــماره 
ــام آقــای علــی جمــال پــور فرزنــد کوهرنــگ  140160325004000594  مورخــه 1401/03/28  بن
در ششــدانگ یــک بــاب مرغــداری  بــه مســاحت 9006.63  متــر مربــع خروجــی از مالــک رســمی 
ــذا مراتــب در اجــرای مــاده 3 قانــون  )آقــای شــیرعلی گــودرزی( رســیدگی و انشــاء رای گردیــد؛ ل
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در دو نوبــت بــه فاصلــه 
15 روز جهــت اطــاع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی 
انتشــار و عــاوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض 
دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از 
تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان 
بروجــرد تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیــم 
ــی موکــول بــه ارائــه حکــم نهایــی  ــات ثبت دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملی
ــای  ــس از انقض ــت و پ ــم دادخواس ــی تقدی ــه گواه ــا ارائ ــی ب ــورت متقاض ــر اینص ــد در غی ــی باش م
مــدت مذکــور و یــا عــدم وصــل اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای وفــق 
ر بــه مراجــع  مقــررات صــادر خواهــد شــد در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر

قضایــی نخواهــد بــود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/05/03     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/18
سید مهدی موسوی
ک بروجرد کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال معاون مدیر 

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

رای صــادره هیــات هــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان 
بروجــرد بــه شــرح ذیــل پــاک شــماره 1 فرعــی از 1946 و قســمتی از محوطــه مشــاعی 1946 اصلــی 
واقــع در بخــش دو بروجــرد کــه برابــر رای شــماره 140160325004000852  مورخــه 1401/02/21  
بنــام خانــم اعظــم زمــان  فرزنــد محمــد حســین در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان مســکونی  بــه 
مســاحت 211.72  متــر مربــع خروجــی از مالــک رســمی )محمــد زمــان( رســیدگی و انشــاء رای گردیــد؛ 
لــذا مراتــب در اجــرای مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــاع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی 
در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــاوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه 
اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریخ 
نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره 
ــت  ــف اس ــرض مکل ــررات معت ــر مق ــد و براب ــلیم دارن ــرد تس ــتان بروج ــاک شهرس ــناد و ام ــت اس ثب
ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی 
ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی 
موکــول بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی تقدیــم 
دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم وصــل اعتــراض ســند مالکیــت مــورد 
تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت 

ر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود. مانــع مراجعــه متضــر
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/05/03   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/18
سید مهدی موسوی
ک بروجرد کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال معاون مدیر 

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

رای صــادره هیــات هــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان بروجــرد 
بــه شــرح ذیــل پــاک شــماره تشــکیل شــده از شــمار 12 فرعــی و قســمتی از پــاک 2 فرعــی )کــه پلــه و 
ایــوان بــوده و بــر اثــر تخریــب و احــداث بنــا در محــل موجــود نمــی باشــد( از 2335  اصلــی واقــع در 
ــام خــان  ــر رای شــماره 140160325004000596  مورخــه 1401/03/29  بن بخــش یــک بروجــرد کــه براب
ــر  عفــت گــودرزی فرزنــد هــادی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان مســکونی  بــه مســاحت 40.72  مت
مربــع خروجــی از مالــک رســمی )متقاضــی( رســیدگی و انشــاء رای گردیــد؛ لــذا مراتــب در اجــرای مــاده 
3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در دو نوبــت بــه 
ــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی  فاصلــه 15 روز جهــت اطــاع مالکیــن و ســایر صاحب
انتشــار و عــاوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد 
از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان بروجــرد تســلیم دارنــد و 
برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم 
دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد 
ــر اینصــورت متقاضــی بــا  نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی موکــول بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غی
ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم وصــل اعتــراض ســند 
مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد در هــر حــال صــدور ســند 

ر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود. مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/05/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/18
سید مهدی موسوی
ک بروجرد کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال معاون مدیر 

گهی فقدان سند مالکیت آ
گواهــی  استشــهادیه  فــرم  بــرگ  دو  تســلیم  بــا  کاونــد  ابوالقاســم  آقــای 
شــده شــماره 306030 مــورخ 1401/04/24 دفتــر اســناد رســمی شــماره 2 
بروجــرد مدعــی مــی باشــد کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک 337 فرعــی 
از 3536 اصلــی واقــع در بخــش 2 بروجــرد ذیــل دفتــر الکترونیکــی شــماره 
ســند  و  ثبــت  مشــارالیه  بنــام    499610 چاپــی  و    139720325004011181
مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت و بعلــت جابجایــی مفقــود شــده 
اســت؛ لــذا باســتناد تبصــره یــک الحاقــی بمــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت 
مراتــب جهــت اطــاع عمومــی یــک نوبــت آگهــی میشــود اگــر شــخصی بــه نحــوی 
از انحــاء مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد مــی توانــد اعتــراض 
خــود را کتبــٌا پــس از نشــر آگهــی بــه مــدت 10 روز بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد 
در غیــر اینصــورت پــس از انقضــاء مــدت قانونــی و اعــام گواهــی ســند مالکیــت 

ــام مالــک صــادر خواهــد شــد. ــی بن المثن
آدرس ملک: بروجرد، خیابان سید مصطفی کوچه شاه والیتی پاک 25 و 34

1401/05/03 : تاریخ انتشار
سید مهدی موسوی
ک بروجرد کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال معاون مدیر 

گام کارشناسانه بانک ایران زمین در شناسایی سود 

رشد۱۶درصدیسودسرمایهگذاریها
ســرمایه گذاری بانکها، شــرکت ها و بازار سرمایه اگرچه در یکی دوسال 
گذشــته به واســطه نوسانات شدید بازار سرمایه با چالش هایی همراه بود 
اما بررســی روند فعالیت بانک ایران زمین در بازار ســرمایه این نوید را 
می داد که منابع بانک در این مســیر از حفاظت خوبی برخوردار باشــند 
و ســود حاصل از این ســرمایه گذاری ها در توســعه زیرساختهای بانکی 

به کار گرفته شود.
 بررسی ها نشان میدهد که بانک ایران زمین اشراف قابل توجهی بر بازار 
سرمایه دارد. بازدهی مثبت این بانک در نوسانی ترین شرایط بازار سرمایه به خوبی نشان میدهد که 
مدیران بانک ایران زمین و کارشناسان سهام آن اخبار بازار سرمایه و تحوالت صورت گرفته در بخشهای 
مختلف را به خوبی دنبال می کنند. اصالحات زیاد در بازار ســرمایه خصوصاً در 1 ســال گذشــته برخی 
از کارشناسان این بازار را در خصوص آینده آن با چالشها و تردیدهای زیادی همراه کرده و نگاهی به 

پرتفوی بورسی برخی از شرکتها از ریزش های سنگین در یکسال گذشته خبر میدهد.
سود در نوسان

 نشانه گذاری درست در بازار هدف که هنوز برای جبران عقب ماندگی خود از بازار و همراه شدن با موج 
نوسانات جا دارند مهمترین مهارتی است که از یک بلدکار در بازار بورس و سرمایه انتظار می رود. این 
موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که قاعده دستوری کنترل بازار به جای قاعده منطقی مسیر 
را تعیین می کند و بازارخوانی در این شــرایط پیچیده تر از هر زمانی خواهد بود. اگرچه برخی اعتقاد 
دارند که بازار هنوز در شــوک صعود ۶ ماهه دوم ســال ۹۹ قرار دارد اما بررســی های بنیادی حکایت از 
آن دارد که در شرایط فعلی اصالح قیمتی نمادها به اتمام رسیده و آنچه باقی مانده اصالح زمانی است 
که حدود ۹0 درصد نمادها نیز این مرحله را گذارانده اند. اما به هر طریق در بازار یکطرفه و در شرایطی 
که بســیاری از بزرگان بازار با توجه به نوســانات ارزی و پیش بینی های برآمده از فردای بازار ارز پس 
از ناکامی برجام در پی جمع کردن سرمایه خود از بازار سهام بودند شناسایی سود کار دشواری بود.

بررســی ها نشــان میدهد که بانک ایران زمین در زمینه شناســایی ســود حاصل از سرمایه گذاری در 
شرکتها و سهام کارنامه قابل دفاعی دارد و با افزایش سود شناسایی شده خود از این محل به وضعیت 

نقدینگی خود در پایان سال 1۴00 بهبود بخشید.
این بانک در پایان سال قبل 11 هزار و 10۹ میلیارد ریال سود از محل سرمایه گذاری های خود شناسایی 
کرد که نسبت به سال ۹۹ رشد 1۶ درصدی را نشان میدهد. گفتنی است محل عمده سرمایه گذاری های 

این بانک صندوق های سرمایه گذاری ، شرکتهای فلزی ، پتروشیمی ها و صنایع معدنی بود.

 رونمایی از نسخه نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل 
با خدمات جدید

در راســتای توســعه خدمات بانکداری الکترونیکی از نسخه جدید نرم افزار 
فام موسسه اعتباری ملل، رونمایی شد.

این موسسه به منظور ارائه خدمات سریع به مشتریان و ایجاد امکان دسترسی 
آســان به خدمات بانکی نســبت به ارائه نسخه جدید نرم افزار فام با خدمات 

متنوع اقدام نمود.
 از جمله تغییرات ایجاد شده درنرم افزارفام می توان به مواردی همچون، 
مدیریــت اعالنــات برنامــه )امکانات حذف، خوانــدن همه و امکان حذف 

تاریخچه پیام ها(
 امکان فعالسازی و غیر فعال سازی اعالنات موسسه اعتباری ملل و فام

 امکان فراموشی رمز عبور در فام و پویا نگار
 تغییر ظاهر اعالنات برنامه، تنظیمات اعالنات، افزودن کارت جدید لیست کارتهای من و کارتهای مقصد 
در قسمت پروفایل، اخبار، لیست تراکنش ها، نمایش لیست یادآوری ها و بهبود کارایی برنامه اشاره کرد

 متقاضیان محترم می توانند نســخه جدید نرم افزار فام موسســه اعتباری ملل را از وب ســایت موسســه 
به نشــانی www.melalbank.irو برای نســخه اندروید از بازار، مایکت، چهارخونه و نســخهios ســیب بانک، 

اناردونی، اپل اپس، سیب ایرانی، سیب اپ وآی اپس دریافت نمایند.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه سامان روز پنچ شنبه 30 تیرماه سالجاری 
و با حضور بیش از ۸0 درصد صاحبان  سهام برگزار و درنهایت صورت های مالی منتهی به 30 اسفند 
سال 1۴00 با اکثریت آرا به تصویب رسید. دراین جلسه، گزارش های هیات مدیره درباره وضعیت 
شرکت وهمچنین حسابرس و بازرس قانونی تشریح شد.براساس گزارش هیات مدیره شرکت بیمه 
ســامان، درســال مالی 1۴00 حق بیمه تولیدی این شــرکت با رشد ۷۴ درصدی نسبت به سال قبل 

ازآن، به بیش از 2۹ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین میزان خسارت پرداختی شرکت بیمه سامان درسال 
گذشــته با رشــد ۵1 درصدی درمقایســه با ســال قبل از آن، بیش از 10 هزارمیلیارد ریال بوده است. دردستور 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه سامان،موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر 

به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس 
قانونی علی البدل سال مالی 1۴01 تعیین شدند. انتخاب محاسب فنی )اکچوئر( رسمی بیمه اصلی 
و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنها در چهارچوب دســتورالعمل بیمه مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران به هیات مدیره تفویض شد. همچنین درراستای ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت بیمه 
سامان، پرداخت کمک های بالعوض در امور خیریه به اشخاص خارج از شرکت در سال مالی 1۴01 
تا سقف مبلغ ۴0 میلیارد ریال به هیات مدیره شرکت تفویض شد. مقررشد که از محل سود قابل تخصیص، 
مبلغ 13۶هزار و ۹۴۹ میلیون ریال به حساب اندوخته قانونی و مبلغ 2۷3 هزار و ۸۷۹ میلیون ریال به حساب 

اندوخته سرمایه ای منظور شود.

سهامداران بیمه سامان به ازای هرسهم 30 تومان سود نقدی دریافت می کنند
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استاندار خراسان رضوی:

ازاولویتهایشرکتگازاستانخراسانرضویاست خدمترسانیپایدار
مشهد / سمیرا رحمتی

اســتاندار خراسان رضوی فعالیت شرکت 
گاز خراسان رضوی را در سه محور رضایت 
مندی مردمی، حفظ و نگهداشــت خدمت 
رسانی و توسعه خدمات عنوان کرد و گفت: 
فلسفه اصلی نظام اسالمی مبتنی بر قاعده 
مردم و ایجاد رضایتمندی عمومی اســت.
یعقوبعلی نظری در نشســت با مدیرعامل 
و اعضای هیات مدیره شرکت گاز خراسان 
رضوی که در سالن جلسات اداره مرکزی این 
شرکت واقع در خیابان خیام مشهد برگزار 
شد با قدردانی از تالش ها و اقدامات انجام 
شده اظهار کرد: شرکت گاز خراسان رضوی 
مجموعه ای پویا، فعال و به روز اســت که 
بایــد فعالیــت آن با جدیت ادامه پیدا کند.
وی مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی 
را مدیری میدانی، درصحنه و باتجربه معرفی 
کرد و افزود: زمســتان سال گذشته شاهد 
مدیریت مصرف گاز در استان بودیم و انتظار 
داریم با مهیا شدن شرایط، زمستان امسال 
هم به خوبی پشت سرگذاشته شود.نظری، 
فعالیت های شرکت گاز خراسان رضوی را 
در سه محور رضایت مندی مردمی، حفظ 
و نگهداشــت و توسعه خدمات عنوان کرد 
و گفت: محور اول فعالیت ها پاســخگویی 
و ایجاد رضایتمندی مردمی اســت. فلسفه 
اصلی نظام اســالمی مبتنی بر قاعده مردم 
است. باید در کارها رضایت مردم سنجیده 

شــده و مراجعین با بیشــترین احترام از 
خدمات شرکت گاز خارج شوند.وی محور 
دوم فعالیت ها را حفظ و نگهداشــت این 
خدمات دانست و گفت: برای ارایه خدمات 
به روز باید از تامین گاز خیالتان راحت باشد. 
برای تامین گاز باید از طریق ذخیره سازی 
و اجرای خطوط گاز نســبت به رفع نگرانی 
اقــدام کنیم. موضوع حفظ خدمات گاز به 
مردم بســیار مهم اســت و باید در بخش 
های مختلف پیش بینی و پیشگیری الزم 
انجام شود. ضمن اینکه از نظر رضایتمندی 
مردمی هم این موضوع قابل بررسی است.
اســتاندار خراسان رضوی ادامه داد: محور 

ســوم فعالیت ها توسعه و گسترش است. 
در حــال حاضر با اجرای طرح گازرســانی 
به شــهر باجگیران 100 درصد شهرهای 
استان گازدار می شود. در بخش روستایی 
نیز روستاهای واجدشرایط باقی مانده باید 
با برنامه ریزی طی چند سال آینده به شبکه 
گاز متصل شوند. اراده استان این است که 
در محورهای مختلف از جمله گاز خدمات 
زیربنایی در روســتاها تکمیل شود. با این 
اقــدام می توان دعوت عمومی به مهاجرت 
معکوس کرد.نظری تصریح کرد: در اجرای 
پروژه های گازرسانی مصمم باشید و کار را 
اعالم کنید. مردم باید اراده مسئوالن برای 

خدمت رســانی را حس کنند. از شروع کار 
امیــدواری در مردم زنده می شود.حســن 
افتخاری مدیرعامل شــرکت گاز خراسان 
رضوی هم در ابتدای این نشست به تشریح 
آخرین گزارش وضعیت گازرسانی در استان 
پرداخت و گفت: خراســان رضوی در حال 
حاضر با 3۴ هزار کیلومتر دارای بیشترین 
شبکه گازرســانی  کشور است. همچنین 
دو میلیون و ۶00 هزار مشــترک در بخش 
های مختلف از نعمت گاز استفاده می کنند 
که پس از اســتان تهران دومین اســتان از 
نظر تعداد مشــترک محسوب می شود. در 
شهرستان مشهد یک میلیون و ۴۵0 هزار 

مشترک گاز وجود دارد که به تنهایی از تعداد 
مشترک 2۵ استان کشور بیشتر است.وی 
ادامه داد: در بعد تعداد مشترک روستایی هم 
در حال حاضر استان خراسان رضوی دارای 
بیشترین تعداد روستای گازدار و مشترک 
روستایی می باشــد.افتخاری شرکت گاز 
خراسان رضوی را شرکتی پیشگام و بهره ور 
در افق 1۴0۴ عنوان کرد و گفت: گازرسانی 
پاک، پایدار، شایسته محور، گسترده، ایمن 
و مشتری مدار ماموریت این شرکت است.

مدیرعامل شــرکت گاز استان تصریح کرد: 
شرکت گاز خراسان رضوی در سال گذشته 
در بخش انشعاب، اشتراک و جایگزینی گاز 
در صنایع با عملکرد به ترتیب 10۷، 1۴0 و 
1۷۷ درصد فراتر  برنامه های عملیاتی خود 
را محقق کرده  است.وی اضافه کرد: در حال 
حاضر 2۵۵۶ روســتای خراسان رضوی از 
نعمت گاز بهره مند اســت و مطابق برنامه 
ریزی انجام شده امسال 1۵0 روستای دیگر 
گازدار می شوند.افتخاری تصریح کرد: طرح 
گازرسانی به صنایع استان نیز یکی دیگر از 
فعالیت های شــرکت گاز خراسان رضوی 
اســت و امسال مصمم هســتیم روزانه 3 
صنعت را به شبکه گاز متصل کنیم.وی در 
پایان مشــکالت حوزه گازرسانی استان را 
تشــریح کرد و خواســتار همکاری بیش از 
پیش واحدهای ذیربط در اجرای پروژه های 

گازرسانی شد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان:

نخستین پروانه تمام 
الکترونیکی اشتغال به کار 
 فعاالن حوزه ساختمان 

صادر شد 
گلســتان / گروه اســتان ها: مدیر کل راه 
و شهرســازی گلستان از صدور نخستین 
پروانــه تمام الکترونیکی اشــتغال به کار 
فعــاالن حوزه ســاختمان از طریق درگاه 
ملــی مجوزها برای اولین بار در اســتان 
خبــرداد. مهــدی ملک   اظهــار کرد:  بر 
اساس ابالغیه های وزارتخانه های اقتصاد 
و دارایــی و راه شهرســازی، صدور تمام 
مجوزهای کسب و کار از طریق این درگاه 
به آدرس mojavez.ir در راستای یکسان 
سازی نحوه صدور مجوز و رعایت قوانین و 
مقررات مربوط به انواع مجوزهای کســب 
و کار صورت می گیرد.ملک در ادامه بیان 
داشت: براین اساس وزارت راه و شهرسازی 
اقدام به ایجاد سامانه پروانه های اشتغال به 
کار مهندسین، کاردانان و معماران تجربی 
ساختمان ها)ســامانه سپامک(  نموده که 
این ســامانه به عنوان ســامانه تخصصی 
صدور پروانه اشــتغال به کار مهندســان 
بــه درگاه ملی مجوزهای کشــور متصل 
شــده اســت.مدیر کل راه و شهرســازی 
اســتان گلستان اظهار داشت: پس از ارائه 
دسترســی های الزم بــه ادارات کل راه و 
شهرسازی و برگزاری دوره های آموزشی 
منظم و مســتمر برای کارکنان ســازمان  
نظام مهندســی ساختمان استان و اداره 
کل راه و شهرســازی،  در نهایت ســامانه 
مذکور راه اندازی و مورد بهره برداری قرار 
گرفت  و نخستین پروانه تمام الکترونیکی 
اشتغال به کار در استان گلستان صادر شد.

به ریاست استاندار خوزستان؛

سومین جلسه شورای مسکن 
استان خوزستان برگزار شد

خوزستان / گروه استان ها: سومین جلسه 
شــورای مسکن استان در سال 1۴01؛ به 
ریاست  صادق خلیلیان استاندار خوزستان 
و با حضور  محمد خانچی  معاون هماهنگی 
امور عمرانی،  مهرداد نیکو  رییس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی،  ارســالن غمگین  
مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
خوزســتان،  داریوش حسینی  مدیر کل 
اداره کل راه و شهرســازی و سایر مدیران 
کل دســتگاه های اجرایی  عضو این شورا 
در محل ســالن جلســات حوزه استاندار 
برگزار شــد.گفتنی اســت در این جلسه 
که در راستای تحقق برنامه های دولت و 
تسریع در امر مسکن در راستای طرح ملی 
نهضت مســکن برگزار شد، دستگاه های 
اجرایــی و همچنیــن کارگزاران در مورد 
پیشــرفت ها و موانع موجود گزارش های 
خود را ارائه کردند. ارســالن غمگین  در 
این جلســه با ارائه گزارشــی در خصوص 
تعاونی های مســکن در استان پیشنهاد 
کــرد تعاونــی هایی که زیــر 30 درصد 
پیشــرفت فیزیکی دارند، طی تفاهم نامه 
ای میــان دو اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی خوزستان و اداره کل راه و شهر 
ســازی استان معرفی شده تا بتوانند وارد 
نهضت ملی مسکن شوند، که مصوب شد.

 
طی 3 ماهه نخست سال جاری؛

290 کیلومتر شبکه تغذیه و 
توزیع گاز در استان خراسان 

جنوبی  اجرا شد
خراسان جنوبی / گروه استان ها: مدیرعامل 
شرکت گاز استان خراسان جنوبی گفت: 
طی فروردین ماه سالجاری باالترین میزان 
اجرای شبکه تغذیه و توزیع به نام شرکت 
گاز استان خراسان جنوبی ثبت شد.سید 
محمود هاشمی در تشریح این خبر گفت: 
با تالش همکاران و در ادامه خدمت رسانی 
به مردم عزیز اســتان جهت اجرای پروژه 
های گازرســانی طی ســه ماهه نخست 
ســالجاری 2۹0 کیلومتر شــبکه تغذیه 
و توزیــع گاز در اقصی نقاط اســتان اجرا 
شده است.وی تصریح کرد: در حال حاضر 
حــدود 13 هزار و 300 کیلومتر شــبکه 
تغذیه و توزیع گاز در اســتان اجرا شــده 
اســت و پیش بینی می شــود برای اجرا و 
تکمیل پروژه های گازرسانی تا پایان سال 
حدود 1000 کیلومتر شــبکه اجرا شود.

مدیر عامل شــرکت گاز استان با اشاره به 
اینکه طی سال گذشته با اجرای یک هزار و 
۶3۹ کیلومتر شبکه باالترین میزان اجرای 
شبکه تغذیه و توزیع گاز به نام شرکت گاز 
خراســان جنوبی ثبت شــده است افزود: 
همراه با کســب افتخارات خدمت رسانی 
و توســعه کّمی تاسیســات گازرسانی در 
اســتان، افزایش کیفیت خدمت رسانی و 
رضایتمندی مشترکین نیز به طور مستمر 

در دستور کار این شرکت  قرار دارد.

استانها 6

مدیر عامل فوالد مبارکه عنوان کرد؛
کشور تولید تختال فوالد الکتریکی با 1.8 درصد سیلیسیم، برای نخستین بار در 

اصفهان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: در 
روز عید سعید غدیرخم، فرزندان توانمند ایران اسالمی در شرکت 
فوالد مبارکه موفق شــدند تختال با 1.۸ درصد سیلیســیم را برای 
نخســتین بار در کشــور تولید کنند و گام بزرگی در جهت تولید 
ورق های فوالد الکتریکی در کشــور بردارند. محمدیاســر طیب نیا، 
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: در روز عید ســعید 
غدیر خم، فرزندان توانمند ایران اسالمی در شرکت فوالد مبارکه 
موفق شــدند تختال با 1.۸ درصد سیلیســیم را برای نخستین بار 

در کشــور تولید کنند و گام بزرگی در جهت تولید ورق های فوالد 
الکتریکی در کشــور بردارند.وی افزود: با توجه به باال بودن عنصر 
سیلیســیم و پایین بودن کربن و سولفور در فوالدهای سیلیکونی، 
تولید فوالد مذاب با آنالیز شــیمیایی مناســب و تولید تختال بدون 
عیب نیازمند دانش فنی و محاسبات دقیق و کنترل های ویژه دارد 
که با هّمت کارکنان ســخت کوش ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم و همکاری واحدهای پشــتیبانی، این مهم برای نخســتین 
بار در کشــور حاصل شــد و محدودیت های تجهیزاتی با خالقیت 

کارشناسان توانمند فوالد مبارکه پشت سر گذاشته شد.مدیرعامل 
فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: تولید تختال الکتریکی، گام اول در 
تولید ورق های الکتریکی است و فرآیندهای نورد گرم و نورد سرد 
که پیچیدگی های خاص خود را دارند را در پیش رو دارد.طیب نیا 
در پایان گفت: این دستاورد بزرگ که در راستای تولید محصوالت 
با ارزش افزوده باال و در ادامه موفقیت های کّمی و کیفی در فوالد 
مبارکه به دست آمده را به کلیه کارکنان، ذینفعان و شرکای کسب 

و کار گروه فوالد مبارکه تبریک عرض می نمایم.

کرمانشــاه / گروه اســتان ها: مدیرکل بهزیســتی استان کرمانشاه 
از ارائه خدمات از ســوی بهزیســتی به 10 درصد جمعیت اســتان 
خبــر داد.دکتــر فرحناز محمدی با بیان اینکه 10 درصد جمعیت 
اســتان تحت پوشــش بهزیستی هســتند، گفت: هم اکنون بیش 
از ۴0 هزار و ۵00 خانوار در ســطح اســتان در حوزه اجتماعی و 
توانبخشــی مستمری بگیر بهزیستی هســتند.وی افزود: بیش از 
10 هــزار پرونــده در حوزه اجتماعی داریم که عمده آنها مربوط به 
زنان سرپرســت خانوار استمحمدی گفت: در حوزه توانبخشی هم 
بیش از ۴۵ هزار پرونده داریم که بیشترین آنها با 1۶ هزار پرونده 
مربوط به معلولین جســمی و حرکتی اســت.این مسئول افزود: در 
زمینه شــدت معلولیت در حال حاضر 10 درصد پرونده ها مربوط 
به معلولیت خیلی شــدید، ۴0 درصد  شــدید، 30 درصد متوسط و 
20 درصد خفیف است.محمدی در تشریح خدمات حق پرستاری 
هم گفت: در حال حاضر 2۴۷0 نفر از مددجویان از حق پرستاری 
اســتفاده می کننــد که از این تعــداد ۶۹۵ نفر آنها معلولین ضایعه 
نخاعی هستند.وی با اشاره به وجود شش هزار پشت نوبتی در این 
زمینه گفت: همه این افراد حائز شرایط نیستند، اما به هرحال این 
تعداد نفر در حال حاضر پشــت نوبتی برای دریافت حق پرســتاری 

هســتند.مدیرکل بهزیستی اســتان کرمانشاه از فعالیت 20 مرکز 
شــبانه روزی توانبخشــی در استان  خبر داد و افزود: همچنین 3۴ 
مرکز روزانه در این زمینه در استان فعال هستند.وی افزود: تعداد 
مراکز پیشگیری استان هم ۴0 مرکز است ویک مرکز ماده 1۶ نیز 
داریم که متاســفانه ظرفیت آن جوابگوی تعداد معتادان متجاهر 
استان نیست.محمدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از دو 

برابرظرفیت از این مکان استفاده می شود و با توجه به تعداد باالی 
معتادان متجاهر اســتان نیاز اســت که مرکز دیگری در استان راه 
اندازی شود.محمدی با تاکید بر لزوم توانمندسازی و ایجاداشتغال 
برای معتادان بهبود یافته گفت: تا زمانی که این دو محقق نشــود، 
چرخــه درمــان عمال ناقص اســت و این افراد پس از ترک به دلیل 
نبود شــغل و حمایت الزم دوباره به چرخه اعتیاد برمی گردند.این 
مســئول به بخشــی از فعالیت های بهزیستی در حوزه پیشگیری 
هم اشــاره کرد و افزود: در این زمینه  هرســال غربالگری شنوایی و 
بینایی انجام می شــود و از همان دوران طفولیت جلوی بســیاری 
معلولیت ها گرفته می شــود.محمدی با اشــاره به انجام غربالگری 
شــنوایی برای تمام نوزادان در بدو تولد گفت: تقریبا 100 درصد 
نوزادان اســتان غربالگری شــنوایی می شوند که سال گذشته ۵۴ 
نوزادی که نیازمند مداخالت کاشــت حلزون و اســتفاده از سمعک 
بودند شناسایی شدند.این مسئول گفـت: در بحث بینایی سنجی 
هم حدود ۸۵ درصد کودکان سه تا شش ساله استان غربالگری می 
شــوند که سال گذشته ۷۶00 کودک نیازمند مداخالت تخصصی 
چشم پزشکی از میان آنها شناسایی شد و ۴0 نفر ازاین کودکان تحت 
اقدامات تخصص چشم پزشکی از جمله جراحی چشم قرار گرفتند.

مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه:

کرمانشاه تحت پوشش بهزیستی است 10 درصد جمعیت استان 

خبر  ویژه

مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل خبر داد؛ 

افتتاح 540 واحد مسکن نهضت ملی مسکن در سال جاری
اردبیل / گروه اســتان ها: مدیرکل راه و شهرســازی اســتان 
اردبیل از افتتاح و بهره برداری ۵۴0 واحد مســکن در شــهر 
اردبیل تاپایان سالجاری خبر داد.محبوب حیدری مدیرکل راه 
و شهرســازی اســتان اردبیل در نشست خبری با خبرنگاران در 
خصوص طرح های نهضت ملی مسکن استان اردبیل که با حضور 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل در محل سالن 
جلسات شهید دادامان راه و شهرسازی اردبیل برگزار شد با اعالم 
این مطلب اظهار کرد: ۹3 هزار و ۴۹2 نفر در ســال گذشــته در 
ثبت نامی مرحله اولیه نهضت ملی مســکن اطالعات خود را در 
سامانه وارد کرده بودند که مرحله جدید ثبت نامی ها نیز از 1۵ 
تیرماه شروع شده است.وی به متقاضیان واجد شرایط نهضت 

ملی مســکن به تعداد 3۴ هزار نفر اشــاره کرد و گفت: هشــت 
هزار نفر از این تعداد افتتاح حســاب کرده و در شهرســتان های 
مختلف با تأمین زمین ساخت واحدها با همراهی بنیاد مسکن 
آغاز شده است.حیدری با بیان اینکه تا یک ماه آینده به صورت 
نهایی زمین مورد نیاز در اردبیل برای ساخت نهضت ملی انجام 
خواهد شــد، تصریح کرد: قول می دهیم تا در مردادماه در این 
زمینه تعیین تکلیف نهایی را انجام داده و در بهترین نقطه شهر 
اردبیل زمین برای احداث مســکن تأمین شــود.وی به قرارداد 
مشــارکتی امضا شــده با ۹۸۹ نفر در قالب نهضت ملی مسکن 
اشــاره کرد و افزود: برای 2 هزار و ۸۸ واحد پروانه ســاختمانی 
صادر شده است.حیدری از تحویل ۵۴0 واحد مسکن خبر داد 

و اظهــار کرد: در قالب پروژه های مشــارکتی با همکاری بنیاد 
مســکن، ســپاه و ستاد اجرایی امام ساخت واحدهای مسکونی 
در حال انجام اســت.وی در ادامه خاطرنشــان کرد: قرار اســت 
برای تأمین منابع مالی 3۵0 میلیون تومان در مرکز اســتان، 
300 میلیون تومان تســهیالت در سایر شهرستان ها پرداخت 
شود که به ازای ساخت واحدها با تکنولوژی نوین تا 20 درصد 
افزایش پرداخت تســهیالت را شــاهد خواهیم بود.مدیرکل راه 
و شهرســازی اســتان اردبیل اضافه کرد: در گام نخست ساخت 
مسکن در مشگین شهر هفته گذشته کلنگ زنی شد تا عملیات 
اجرایی یک هزار و 3۷۵ واحد را با بهره گیری از تکنولوژی های 

نوین شاهد باشیم.

بازدید مدیر کل دفتر مشارکتهای 
مردمی حساب ١٠٠ امام)ره( و 

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن 
ساز از استان اصفهان

اصفهان / گروه اســتان ها: مهندس خاکی پور-
مدیرکل دفتر مشــارکت های مردمی حســاب 
100امام و مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز 
کشور  باتفاق مهندس بیات و مهندس مرعشی 
جهت بازدید از پروژه های طراحی شــده و در 
حال اجرای انجمن خیرین مسکن ساز، به استان 
اصفهان ســفر کرد.در این سفر دو روزه که ابتدا 
با تشــکیل جلســه ای با حضور دکتر شفیقی-

مدیر حســاب 100امام بنیاد مســکن استان، 
مهنــدس مســتولی زاده-مدیرعامــل انجمن 
خیرین مســکن ساز اســتان، مهندس ایوبی-

مدیر بنیاد مســکن شهرســتان آران و بیدگل، 
مهندس ســاغرچی-مدیرعامل انجمن خیرین 
مســکن ساز شهرستان، حضور افتخاری سردار 
کاظمــی و دیگر اعضا برگــزار گردید، مهندس 
مســتولی زاده-مدیرعامــل انجمــن خیرین 
مسکن ساز استان گزارش مبسوطی از پروژه ها 

و فعالیت های انجمن ارائه نمود.

شهردار مشهد:

 هوشمندسازی 
 در اولویت سازمان میادین 

و مشاغل شهری قرار گیرد
مشهد / سمیرا رحمتی

شهردار مشهد گفت: ذات هوشمندسازی، باعث 
تســریع، تسهیل و شفافیت می شود لذا سازمان 
میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری مشهد برای اصالح فرآیندهای خود به 
سمت هوشمندسازی برود.سید عبدا... ارجائی 
در حاشیه بازدید سرزده از سازمان میادین میوه  
و تره بار و ســاماندهی مشاغل شهری شهرداری 
مشــهد، اظهار کرد: یکی از سازمان های مهمی 
کــه ارتباط زیادی با مــردم دارد و فرآیندهای 
بســیاری در آن مدیریت می شــود، ســازمان 
ســاماندهی مشــاغل است لذا چند موضوع این 
ســازمان باید به سرعت ســاماندهی شود.وی 
ادامــه داد: اولیــن مورد اصالح فرآیندها در این 
ســازمان است که باید به سمت هوشمندسازی 
و بــه تبع آن شفاف ســازی برود تــا با توجه به 
ذات هوشمندســازی، موجب تسریع، تسهیل و 
شفافیت شود، این مساله را روز اول از مدیرعامل 
این سازمان درخواست کردیم و امروز نیز بر آن 
تاکید کردیم.شــهردار مشــهد افزود: نکته دوم 
توسعه خدمات است، بسیاری از کارهای مغفول 
مانده را می توان در چارچوب اساس نامه سازمان 
انجام داد. به طور مثال شــهرداری دارایی های 
راکدی دارد که می توان آن را به نفع مردم، فعال 
و اســتفاده کرد.ارجائی بیان کرد: تکریم ارباب 
رجوع و تســهیل امور مردم در سطح مخاطبین 
نیز مورد آخر است، روزبازارها، جمعه بازارها در 
اختیار این ســازمان است و باید شرایطی فراهم 
شود تا علی رغم قیمت ارزان، کیفیت خدمات باال 
برود.وی در پایان عنوان کرد: امروز نکات مهمی 
در مورد بازارهای شهرما مطرح و بررسی شد که 
به زودی حل و فصل می شود تا در آینده نزدیک، 

شاهد تحوالتی مثبت به نفع مردم باشیم.

ح های آبرسانی شرکت آب  رئیس گروه طر
منطقه ای گلستان اظهار کرد: 

 افزوده شدن 5 حلقه چاه 
به شبکه آب گرگان

گلستان / گروه استان ها:  به زودی۵ حلقه چاه 
دیگر این ماه وارد مدار شــبکه آب آشــامیدنی 
گرگان می شود.رئیس گروه طرح های آبرسانی 
شــرکت آب منطقه ای گلستان گفت: امسال با 
اســتفاده از اعتبارات ســال 1۴00، حفر هشت 
چاه برای تامین آشامیدنی گرگان آغاز شد و 2 
چاه وارد مدار بهره برداری شــد و ۵ حلقه چاه 
تا دهم مرداد وارد مدار می شــود.او گفت: برای 
حفر هر چاه بین ۵0 میلیارد ریال تا ۷0 میلیارد 
ریال هزینه می شود.حسینی افزود: این چاه های 
حفر شــده از نوع چاه های عمیق می اســت که 
تــا 2۵0 متــر عمق دارنــد و در صورت تکمیل، 
اهداف اضطراری تامین آب شهر گرگان را محقق 
می کند.محمدرضا حسینی با بیان این که تا سال 
گذشــته ۴۷ هزار متر مکعب آب وارد مدار بهره 
برداری می شــد گفت: از سال گذشته تاکنون با 
ورود چاه هــای جدید ایــن رقم به ۶۹ هزار متر 
مکعب رســید.منبع تامین حدود ۹۵ درصد آب 
شــهر حدود ۵00 هزار نفری گرکان از آب های 

زیر زمینی است.
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کوتاه از جامعه

گیرد چرا جامعه هشدار وقوع حوادث را جدی نمی 

کرختیمردمنسبتبهوقوعحوادث
  سمانه زین  العابدین / گروه جامعه

خبر تلخ بود؛ آمار جانباختگان در سیل 
اســتهبان تا ایــن لحظه به بیش از 20 
نفر رســیده است؛  یعنی 20 خانواده از 
امروز به بعد زندگی شان تغییر می کند 
و مشکالت زیاد را تجربه خواهند کرد؛ 
اما چرا در این شکل از حادثه ها که قابل 
پیش بینی بود، کشور متحمل این میزان 
خســارت می شود؟ تصاویر متعددی از 
این حادثه در فضای مجازی منتشر شده 
کــه تعدادی اتومبیل  که کنار رودخانه 
پارک کرده اند در آب جاری شده ناشی 
از سیل شناور می شود؟ سوال این است 
که آیا ســازمان هواشناسی یا مدیریت 
بحران هشــدار و قوع سیل صادر نکرده 
اســت؛ یا در صورت صدور چرا مردم به 

این هشدارها توجه نمی کنند؟

آموزش امداد و نجات 
هــر ســاله با بالیای طبیعــی از جمله 
ســیل و خشکسالی مواجه می شویم اما 
تنها مســاله ای که در این زمینه مطرح 
می شود وعده جبران خسارات وارد شده 
اســت در حالی که برخی موارد مانند 
تلفــات انســانی و از بیــن رفتن برخی 
گونه های گیاهی و جانوری قابل جبران 
نیست و موضوع دیگر، که فراموش می 
شود، ضرورت آموزش برای جلوگیری از 
بروز این حجم از خسارت و تلفات است.
سیل زمانی رخ می دهد که رودخانه ها و 
نهرها کشش حمل روان آب را نداشته 
باشند و آب از بستر طبیعی خود خارج 
شــود توجه به باالدســت حوضه آبریز 
ضروری است. احیای جنگل ها و مراتع 
و تقویت پوشــش گیاهی در باالدست 
حوضــه آبریز باعث نفــوذ آب باران به 
انــدام گیــاه و از طریق ریشــه گیاه به 
اعماق خاک می شــود و دیگر آب باران 
به روان آب تبدیل نمی شود. زمانی  که 
قطرات باران با خاک عاری از پوشــش 
گیاهــی برخورد می کنــد کلوخه های 
خــاک و خاک ســنگینی که روان آب 
توانایی حمل آن ها را ندارد، متالشــی 

می شــود و این نوع فرسایش دو پیامد 
به همراه دارد؛ یکی از پیامدها این است 
که ذرات متالشی شده کلوخه ها منافذ 
خاک را می پوشــانند و مانع از نفوذ آب 
به خاک می شــوند همچنین زمانی که 
کلوخه های ســنگین به ذرات ســبک 
تبدیل می شــوند بــه راحتی می تواند 
تبدیــل بــه گل و الی و در نتیجه باعث 
افزایــش چگالــی روان آب و افزایش 
قــدرت تخریب و قدرت فرســایندگی 

سیالب شود.

 خودرو چه موقع 
در سیالب شناور می شود؟

مرتضی مرادی پور، سرپرست معاونت 
عملیات ســازمان امداد و نجات هالل 
احمر با اشــاره به رفتار مردم در مواجه 
با ســیل اخیر در استهبان گفت: رفتار 
مردم را باید از دو وجه بررسی کرد؛ از یک 
طــرف به فرهنگ مردم بر می گردد که 
تصور می کنند از خسارات ناشی از سیل 
مــی توانند فرار کنند. برخی از مردم با 
وجود  هشدارهای سازمان های امدادی 
مبنــی بر خطرناک بودن رودخانه ها به 
آنجا می روند و بساط تفریحشان را مهیا 

می کنند.وی افزود: این افراد با اتومبیل 
و بدون آن، به تصور این که اگر ســیل 
بیاید نیــز می توانند از آنجا بگریزند به 
آن محوطــه می روند بی خبر از این که 
قدرت رودخانه ای که حاال ســیل آبی 
شــده بسیار بیشتر از آنها است.مرادی 
پــور بــا بیان اینکه مماس شــدن آب 
رودخانه با کف اتومبیل موجب شــناور 
شــدن ماشین می شــود، گفت: در این 
شرایط امکان کنترل خودرو هیچ عنوان 
ممکن نیست و راننده باید خودرو را رها 
کند.این کارشناس امداد و نجات افزود: 
برخــی از افراد محلی تصور می کنند با 
رودخانه آشــنا هستند و می توانند در 
صورت ســیالبی شدن از آن عبور کنند 
در صورتی که وقتی رودخانه ســیالبی 
شــود، قدرت تخریبی زیادی پیدا می 
کنــد و حتــی می توانــد خودورهای 
ســنگین را نیز شــناور کند. سرپرست 
معاونت عملیات سازمان امداد و نجات 
هالل احمر، مقصر خســارات و حتی نا 
آگاهی مردم را مسئوالن دانست و گفت: 
انقــالب جدی در عرضه پیشــگیری از 
حــوادث برای مســئوالن امدادی نیاز 
است. بسیاری از ساختمان و سازه های 

امدادی کشور در شرایط ایمن قرار ندارد 
و در صورت بروز حادثه خودشان دچار 

بحران می شود.

 هشدارهای رنگی 
برای مردم مفهوم ندارد

وی با اشــاره به وجود 2 میلیون و 200 
هــزار کارمند دولت گفت: اگر این افراد 
به همراه خانواده هایشان آموزش کامل 
امدادونجات داشــته باشــند؛ بخشی 
بزرگی از جامعه در هنگام بروز ســانحه 
بهترین واکنش را نشان می دهد و قطعا 
میزان خسارات و تلفات حوادث کاسته 
می شــود.این کارشناس سازمان امداد 
و نجات، شیوه کنونی اعالم هشدارهای 
سوانح و بالیا در کشور را مطلوب و کافی 
ندانست و گفت: این شیوه که تنها محدود 
به زیرنویس در رســانه ملی است، کافی 
نیست؛ امروز بسیاری از افراد اطالعات و 
اخبار را از فضای مجازی می گیرند، بهتر 
اســت این هشدارها به صورت تصویری 
در فضــای مجازی قرار گیرد تا مخاطب 
فهم بهتری پیدا کند. همچنین باید این 
شــکل از هشدارها بصورت منطقه ای و 
کامــال نقطــه ای اعالم شــود تا مردم 

حســاس شوند.مرادی پور با بیان اینکه 
اعالم هشــدارها با محتوای هشدار قرمز 
و نارنجــی و زرد بــرای مخاطب عام بی 
فایده اســت؛ اضافه کرد: باید در محتوا 
هشــدارها به مردم به صورت مصداقی 
گفته شــود که چه خســاراتی ممکن 
اســت، اتفاق افتد.بهرحال صرف نظر از 
عوامل طبیعی، موضوع بررســی عوامل 
انسانی در این حادثه قابل بررسی است. 
به عنوان مثال فرماندار استهبان با ابراز 
انتقادهایی از عدم اطالع رسانی در رابطه 
با سیل اعالم کرده بود: متأسفانه سازمان 
هواشناســی آن طور که باید هشداری 
برای وقوع ســیل نداده بود و فقط اعالم 
رگبــار و بارش پراکنده به صورت کلی 
داده بود. این درحالی است که مدیر کل 
ستاد مدیریت بحران استانداری فارس 
از عــدم ارســال اطالعیه هواشناســی 
به این اســتان گفت اما هواشناســی از 
ســویی دیگر می گوید اطالعیه ارسال 
شــده بود.فارغ از این صحبت ها موضوع 
بررسی قصور مدیران و مسئوالن امری 
اســت که در قالب »دستورالعمل نحوه 
مقابلــه با ترک وظایف قانونی مدیران و 
کارمندان و پیشــگیری از آن« به طور 
قانونی به آن اشاره شده است.برای مثال 
در بخش هایی از این قانون آمده اســت: 
فراهم آوردن زمینه پیشــگیری از وقوع 
جــرم و تخلف و ســو جریان احتمالی، 
در اجــرای بنــد ج مــاده 11 قانون، با 
انجــام اقداماتی از قبیل اطالع رســانی 
و آگاهی بخشــی و تعامل با مســؤوالن 
دســتگاه های اجرایــی و ارائه گزارش 
های نظارتی هشــدار دهنده و به هنگام 
الزم اســت.بازرس کل استان فارس با 
اشاره به دستور رئیس سازمان بازرسی 
گفــت: ابعاد و زوایــای مختلف حادثه 
و روند امدادرســانی به ســیل زدگان و 
مصدومــان مــورد نظــارت دقیق قرار 
گرفــت.وی ادامــه داد: در صورت وقوع 
قصور یا تقصیر احتمالی از سوی هر یک 
از دستگاه ها، مراتب برای رسیدگی های 

بعدی منعکس خواهد شد.

7جامعه
اعالم جزئیات تازه ترین 
پوشش بیمه ای داروها

رئیس ســازمان غذا و دارو، با اشــاره به 
اجــرای طرح دارویــار، گفت: 11۹ قلم 
دارو با تجویز پزشک، تحت پوشش بیمه 
قرار می گیرند.بهرام دارایی،  با عنوان این 
مطلــب که داروهای وارداتی و ملزومات 
پزشکی همچنان ارز ترجیحی می گیرند، 
11۹ قلم داروی بدون نسخه بیمه شدند 
و قیمت آنها تغییر نکرده اســت.دارایی 
تاکیــد کرد: 3۶۶ قلم دارو ضروری برای 
بیماران مزمن، تحت پوشــش بیمه قرار 
می گیرد.وی افزود: ارز دارو یک روز هم 
نباید متوقف شود و با توجه به اینکه ارز 
نیمایی راحت تر در اختیار اســت، ما به 
التفاوت ریالی دارو، ماهانه باید پرداخت 
شود.رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: 
طرح دارویار را به لحاظ اینکه رانت ایجاد 
نکنــد، بدون اعالم قبلی اجرایی کردیم.
دارایی گفت: این طرح با واقعی شــدن 
قیمت دارو در قفســه داروخانه از قاچاق 
دارو جلوگیری می کند.وی افزود: پیش 
بینی می کنیم که 30 درصد کمبودها به 
زودی با طرح ملی دارویار برطرف شود.

 مهلت پیش  ثبت نام 
 زائران اربعین حسینی)ع( 

تمدید شد
بر اســاس اعالم ســتاد مرکزی اربعین، 
مهلــت پیش ثبت نام برای زائران اربعین 
حســینی تــا تاریخ 1۷ مــرداد تمدید 
شد.متن اطالعیه شماره 2 ستاد مرکزی 
اربعین حســینی)ع( به این شرح است: 
»به اطالع ملت عزیز و محبان اهل بیت 
)علیهم الســالم( می رســاند با توجه به 
درخواســت های واصله به ستاد مرکزی 
اربعیــن پیرامون تمدیــد مهلت پیش 
ثبت نام برای امکان شرکت در این مراسم 
معنوی، آخرین تصمیمات اتخاذ شــده 
برای مدنظر قرار گرفتن توســط تمامی 
متقاضیان سفر اربعین حسینی)ع( بدین 
شرح اعالم می شود: مهلت پیش ثبت نام 
برای زوار اربعین تا تاریخ دهم ماه محرم 
مصــادف با 1۷ مرداد مــاه 1۴01 )روز 
عاشــورا( با رعایت سایر الزامات ابالغی 
قبلی اعم از بهداشتی، امنیتی، بیمه ای 
و... در آدرس Samah.haj.ir )ســامانه 
سماح – ســازمان حج و زیارت( تمدید 
می شود.با توجه به حذف ویزا برای سفر 
زیارتی اربعین ، ثبت نام در سامانه سماح 
برای تمامی زوار اربعین الزامی بوده و در 
حکم روادید تلقی می شود.صرفاً کسانی 
می توانند عازم ســفر اربعین سالجاری 
شــوند که دارای کارت واکسیناســیون 
معتبــر بــوده و حداقل 2 ُدز واکســن و 
در صورت گذشــت ۶ ماه از دز دوم، دز 
یادآور را نیز تزریق کرده باشــند.با توجه 
به اتصال ســامانه سماح به سامانه های 
»وزارت بهداشت و ایران من و ...« موضوع 
احراز واکسیناســیون و ســایر شرایط و 
مالحظات بهداشــتی و ... مورد بررسی و 
راستی آزمایی قرار خواهد گرفت و افراد 
غیر واجد شرایط از فهرست نهایی زائرین 

حذف خواهند شد.
 

شکل گیری پاتوق های 
موزاییکی معتادان در تهران

ســخنگوی شورای شهر تهران با تاکید 
بــر لــزوم همکاری بیــن وزارت نیرو و 
شــهرداری برای نصب روشنایی شهری 
در تمــام نقاط بی دفــاع پایتخت برای 
جلوگیــری از شــکل گیری پاتوق های 
موزاییکی، گفــت: قطعا نگاه حذفی به 
مساله معتادان متجاهر، راهکار مناسبی 
برای ساماندهی آنها نیست و این مساله 
می تواند منجر به پخش شــدن آنها در 
ســطح شهر شود و افزایش تعداد پاتوق 
های موزاییکی را به همراه داشته باشد. 
البته ما نباید شــهر و آســیب های آن را 
بــه حال خود رها کنیم.علیرضا نادعلی 
گفــت: موضــوع ســاماندهی معتادان 
متجاهــر در تهــران به دالیل مختلف و 
تا پیش از دوره جدید مدیریت شــهری 
دچار رهاشدگی چند ساله بود. البته در 
ســال های اخیر تعداد معتادان متجاهر 
تهران آن قدر افزایش یافته اســت که با 
وجــود جمع آوری عــده زیادی از آنها 
در ماه های گذشــته، هنوز شاهد حضور 
پرتعداد معتــادان متجاهر در پایتخت 
هســتیم.وی افزود: برآورد می شود که 
بیش از 20 هزار معتاد متجاهر در تهران 

وجود داشته باشد .

ک  افسردگی، نتیجه به اشترا
 گذاشتن روزمرگی ها 

در فضای مجازی
  مهرداد رضاپور ، روانشناس خانواده

دربــاره چرایــی به اشــتراک گذاشــتن 
روزمرگی های زندگی برخی افراد در فضای 
مجازی، باید گفت که یکی از دالیل این امر 
خودنمایــی کردن اســت، البته علت اصلی 
بــه کمبودها و نیازهــای افراد ارتباط دارد، 
زمانی که افراد دلخوشی های واقعی ندارند، 
در حقیقــت می خواهند به دیگران وانمود 
کنند که اوضاع زندگی ما بسیار خوب است. 
تحقیقات نشــان می دهد معموال افرادی که 
دلخوشی و سرخوشی واقعی داشته و احساس 
رضایت مندی واقعی از زندگی مشترک دارند 
کمتر در فضای مجازی به دنبال خودنمایی از 
خود هســتند، اما افرادی که روزمرگی های 
خود را در فضای مجازی برای دیده شــدن 
به اشــتراک می گذارند کسانی هستند که 
افســردگی در آن ها باالتر و پررنگ تر است، 
یعنی می توان گفت، خواســته های درونی 
افراد موجب به نمایش گذاشتن روزمرگی ها 
می شــود. متاســفانه یکی از موضوعاتی که 
منجر به تنش، دعوا و مشاجره میان زوجین 
و گرایش آن ها به طالق می شود بی برنامگی 
و افراط در اســتفاده از فضای مجازی بوده 
که این مســائل سوءتفاهماتی را در زندگی 
مشترک ایجاد می کند، از طرفی ممکن است 
گاهی اوقات یکی از طرفین تمایلی برای به 
نمایش گذاشتن روزمرگی ها نداشته باشد و 
در صورت علنی شدن این موضوعات، منجر 
به بروز تنش و جنجال میان زوجین خواهد 
شــد. در واقع ضعف در تعامالت اجتماعی 
موجب می شــود افــراد در فضای مجازی با 
یکدیگــر گفت وگو کنند، متاســفانه اکنون 
مشــاهده می شــود وضعیت هایی که افراد 
در فضــای مجازی به اشــتراک می گذارند 
گاهــی تصاویری از خــود بوده که این زبان 
گفت وگوی دو نفر با هم شــده اســت، در 
حقیقــت زمانی که هنر گفت وگو نباشــد و 
فرصت کافــی برای تعامل با یکدیگر وجود 
ندارد موجب می شــود تعامالت بین فردی 
در فضای مجازی شــکل بگیرد و این مساله 
به زندگی مشــترک لطمه فوق العاده  زیادی 
وارد می کند. طبیعتا هر کســی در زندگی، 
افــراد بدخواهی در اطراف خود دارد، زمانی 
کــه زوجین نقــاط ضعف زندگی خود را در 
فضــای مجازی علنــی می کنند، بالفاصله 
افرادی می توانند از نکات منفی سوءاستفاده 
و به جایــگاه اجتماعی، روابط بین فرزندی 
و تعامالت خانوادگی لطمه وارد کنند، پس 
بهتر است افراد برای اینکه آرامش واقعی در 
زندگی داشته باشند از قرار دادن و به اشتراک 
گذاشتن مسائل منفی زندگی خود در فضای 

مجازی جلوگیری کنند.

بیش از نیمی از موسسات 
آموزش عالی اضافی هستند

اخیــراً دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت 
علوم در اطالعیه ای عنوان کرده اســت که 
متقاضیان تأســیس مؤسسه آموزش عالی 
جهــت ارائه ثبت درخواســت اقدام کنند.

علی آهون منش، رئیس اتحادیه مؤسســات 
و دانشــگاه های غیــر انتفاعــی در واکنش 
به تأســیس مؤسســه آموزش عالی جدید، 
گفــت: من در جریان ایــن اطالعیه وزارت 
علوم نیستم چون با اتحادیه مشورتی صورت 
نگرفته اســت ولی نظر ما این است که بیش 
از ۵0 درصد همین موسساتی هم که اکنون 
وجــود دارند، زیادی هســتند.وی افزود: تا 
جایی که اطالع داشتیم ارائه مجوز تأسیس 
مؤسســه آموزش عالی جدید متوقف بوده و 
اگر وزارت علوم اطالعیه ای در این خصوص 
منتشــر کــرده، اتحادیه اطالعــی در این 
خصوص نداشته اســت.وی افزود: اتحادیه 
به شــدت مخالف تأســیس مؤسسه جدید 
اســت چرا که بیش از ۵0 درصد مؤسســات 
آمــوزش عالی موجود اضافی هســتند.وی 
دربــاره ادغام مؤسســات غیــر انتفاعی نیز 
گفت: ادغام مؤسســات غیر دولتی به جایی 
نرســید و مؤسسات با یکدیگر ادغام نشدند.

وی با اشاره به علت مخالفت اتحادیه با ایجاد 
مؤسســات جدید آموزش عالی غیردولتی، 
گفــت: در حــال حاضر دانشــجویی وجود 
ندارد که مؤسســه جدیدی ایجاد شود.وی 
افــزود: تقریباً ۸0 الی ۹0 دانشــگاه دولتی 
با توجه به نداشــتن دانشــجو باید یا تعطیل 
شــده یا با مؤسســات مادر ادغام شوند که 
این موضوع در حال انجام اســت.وی افزود: 
برخــی از واحدهــای دانشــگاه پیام نور در 
حال تعطیل شــدن هستند، همه واحدهای 
علمی کاربردی دولتی بســته شده اند، فنی 
و حرفه ای ها دانشجو ندارند، و حدود ۸00 
هــزار صندلی خالی وجــود دارد، برای چه 
بایــد فردی بیایید بگوید من ظرفیت جدید 
می خواهــم و برای چــه وزارت علوم اجازه 

می دهد چنین موضوعی رخ دهد.

خبر ویژه

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، با اشاره به افزایش 
آمار کرونا در کشور، گفت: در روزهای اخیر بیش از 
۶0 درصد بر تعداد بستری ها افزوده شده است. عباس 
شیراوژن اضافه کرد: ظاهراً وارد موج هفتم بیماری 
شده ایم و مهم ترین کار، استفاده از ماسک و رعایت 
شــیوه نامه های بهداشتی است. شیراوژن در ادامه با 
اشــاره به اهمیت تزریق دوز یادآور، گفت: اگر بیش 

از ۶ ماه از تزریق قبلی گذشته باشد، حتماً باید یک 
نوبت یادآور تزریق شــود، چراکه بعد از ۶ ماه ســطح 
ایمنی بدن کاهش یافته و احتمال بیماری شدید را 
افزایش می دهد. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
در ادامه یادآور شــد: حدود ۹ میلیون نفر باید دوز 
یادآور واکسن کرونا را تزریق کنند. سخنگوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا در خصوص تمهیدات اتخاذ شده 

بــرای پیاده روی اربعین، گفت: هنوز تصمیم نهایی 
گرفته نشده اما تزریق دوز یادآور از مالک های سفر 
اســت. ضمن اینکه در زمان بازگشت زائران از عراق 
از آنها تســت گرفته می شــود. سخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا در ادامه اظهار کرد: زائران اربعین باید 
نوبت دوز یادآور واکسن کرونا را تزریق کنند تا سطح 

ایمنی بدن آنها در هنگام سفر تقویت شده باشد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

9 میلیون ایرانی باید دوز یادآور بزنند

تک خبر

اینفوگرافی 

ترفندهای یک 
اسباب کشی 

راحت چیست؟
فصل تابستون یکی از 
زمان های شلوغ برای 

جابه جایی و خونه 
عوض کردنه؛ اما یکی 

از چیزهایی که جابه جا 
شدن رو سخت می کنه 

دردسرهای اسباب کشیه!  
اما این کار پردردسر 
یه سری ترفند جزیی 

و ساده داره که با انجام 
دادنشون می تونید از 
سختی هاش کم کنید.

مدیر کل امور معاینات بالینی پزشکی قانونی خبر داد؛

تدوین دستورالعمل اجرایی ماده 56 
قانون حمایت از خانواده

مدیر کل امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی اظهار کرد: به دنبال برگزاری 
جلسات متعدد در سازمان پزشکی قانونی کشور و پژوهشگاه قوه قضاییه، دستورالعمل 
اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به زودی تدوین می شود. 
دکتــر فرزانــه مهدی زاده افزود: اگرچه دســتورالعمل اجرایی اولیه این ماده پیش از 
این به اســتان ها ابالغ شــده اســت روز گذشــته در آخرین جلسه مربوط به تدوین 
دستورالعمل اجرایی تکمیلی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده که در سازمان پزشکی 
قانونی کشور برگزار شد، پیش نویس دستورالعمل اجرایی این ماده قانونی به تدوین 
نهایی رســید. وی ادامه داد: بر اســاس تصمیم اتخاذ شــده در این جلســه، مقرر شد 
دســتورالعمل نهایی مشــترک بین قوه قضاییه و سازمان پزشکی قانونی کشور پس 
از بررســی و تأیید معاون حقوقی قوه قضاییه، به تمامی قضات ویژه کمیســیون های 
ســقط قانونی و ادارات پزشــکی قانونی ابالغ شــود. به گفته مهدی زاده طی ماه های 
گذشته جلسات متعددی در پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان پزشکی قانونی با حضور 
سرپرست پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه، نمایندگانی از 
گروه فقه و حقوق سالمت پژوهشگاه قوه قضاییه، معاون مدیر کل تدوین لوایح قوه 
قضاییه )نماینده معاونت حقوقی( و رییس دادســرای جرائم پزشــکی استان تهران و 
همچنین اعضایی از سازمان پزشکی قانونی از جمله معاون پزشکی و آزمایشگاهی، 
معاون آموزش و پژوهش، مشاور عالی رییس و مدیرکل و کارشناسان امور معاینات 
بالینی ســازمان پزشــکی قانونی تشکیل و در خصوص چگونگی رفع ابهامات اجرایی 
ایــن مــاده قانونــی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. گفتنی اســت؛ موضوع ماده ۵۶ 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ســقط قانونی اســت که بر اســاس آن در 
مواردی که ناهنجاری های جنینی و یا خطر جانی مادر وجود داشته باشد، با تشکیل 
کمیســیون ســقط جنین قانونی و براساس ضوابط تعیین شده و با صدور رأی قاضی 

ویژه کمیسیون، مجوز سقط قانونی صادر می شود.
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شرکت پاالیش نفت اصفهان به ازای هر سهم، 650 ریال سود 
توزیع کرد 

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام و مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
پاالیش نفت اصفهان ســال مالی منتهی به 2۹ اســفند ماه 1۴00 با حضور ۷۵,۸۴ 
درصد سهامداران برگزار و پس از تصویب صورت های مالی، به ازای هر سهم ۶۵ 

تومان به تصویب رسید.
مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان چشــم انداز این شــرکت را ارتقاء به یک 
هلدینگ موفق پتروپاالیشی در منطقه با باالترین ضریب پیچیدگی تا سال 1۴0۵ 
بیان کرد و گفت: ضریب پیچیدگی این شــرکت در حال حاضر با احتســاب ســهم 
شرکت در  پتروشیمی، اصفهان و نفت سپاهان ۶,2  بوده که پیش بینی شده این 

ضریب تا ۴ سال آینده به باالی 12 برسد.  
محســن قدیری دســتیابی به مزیت رقابتی پایدار را نیازمند تغییرات در جهت 
تکنولوژی و توســعه کســب  وکار و زنجیره ارزش دانســت و تاکید کرد: این شرکت 
با حرکت در راســتای  توســعه پایدار، توانایی  تولید بیش از  ۴00 فرآورده نفتی را 

در آینده دارد. 
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه سود خالص این شرکت در سال 
مالی منتهی به 2۹ اســفند 1۴00 را 1۶,۵ هزار میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: 

ضریب حاشیه سود خالص این شرکت ۷,۸ درصد بوده که بسیار اندک است.
قدیری گفت: این شرکت در حال حاضر از لحاظ حاشیه سود خالص، در رتبه های 
یکی به آخر و پس از پاالیشــگاه آبادان قرار دارد که تا ســال 1۴0۵ پیش بینی می 
شــود با افزایش ضریب پیچیدگی، بیشــترین حاشــیه سود را در بین شرکت های 

پاالیشی کشور به خود اختصاص دهد.
وی از راه اندازی کامل پروژه واحد تصفیه گازوئیل پاالیشگاه اصفهان تا شهریورماه 
امسال با ظرفیت 100 هزار بشکه گازوئیل یورو ۵ خبر داد و گفت: که با بهره برداری 
این پروژه عالوه بر افزایش ساالنه ۶ هزار میلیارد تومانی سود شرکت ۶۹ صدم نیز 

ضریب پیچیدگی شرکت را نیز افزایش می دهد. 
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان از تصویب قرارداد  فاز ســاخت  و نصب 
واحــد گوگــرد زدایــی از ته مانده برج های تقطیر پاالیشــگاه  اصفهان )RHU( در 
هیات مدیره این شرکت خبر داد و گفت: این پروژه در سال 1۴0۴ راه اندازی می 

شود و در حال حاضر، فاز مهندسی و خرید آن بیش از 3۵ درصد پیشرفت دارد. 
 )RFCC( قدیری با اشــاره به این که طرح واحد  شکســت کاتالیســتی بستر سیال
شــرکت پاالیش نفت اصفهان و زنجیره های وابســته به آن پس از 1۵ ســال هنوز 
اجرایی نشــده اســت افزود: واحد )RHU( و )RFCC( مکمل یکدیگر بوده و با راه 
اندازی این دو واحد تا سال 1۴0۵ »وکیوم باتوم« پاالیشگاه به محصوالت با ارزش 
افزوده بســیار باال حدود ۶0 هزار بشــکه بنزین و 300 هزار تن پروپیلن تبدیل و 

حداقل روزانه 2 میلیون دالر به سود پاالیشگاه افزوده می شود.
وی با بیان این که با ایجاد واحدهای »میتیونین« و »اکریلونیتریل« در پاالیشگاه 
عالوه بر تولید مواد اولیه شرکت پلی اکریل اصفهان می توان خوراک دام هم تولید 
کرد گفت: ارزش افزوده هر بشکه بنزین ۷0۵ دالر بوده ولی ارزش افزوده میتیونین 

و آکریلونیتریل بیش از 3۸00 دالر است.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به این که در زنجیره ارزش کروسین 
و گوگرد پروژه های دیده شــده و در حال مطالعه اســت گفت: در حال حاضر این 
شــرکت روزانه 3۵ هزار بشــکه کروســین مازاد دارد که با ایجاد واحد الکیل بنزن 
خطی )L.A.B( می توان آن ها انواع شــوینده ها، پارافین های دارویی و صنعتی 

استحصال کرد. 

قدیری با بیان این که ساختار سازمانی شرکت پاالیش نفت اصفهان تا 2 ماه آینده 
به هلدینگ پتروپاالیشــی ارتقاء خواهد یافت،  افزود: به زودی ۶ شــرکت جدید در 
ذیل این هلدینگ به ثبت می رســد و تمام طرح های توســعه ای هلدینگ توســط 

این شرکت ها اجرایی خواهند شد.
وی گفت: با ارتقاء این شــرکت به یک هلدینگ موفق پتروپاالیشــی تا سال 1۴0۵ 
پیش بینی می شــود ســود نیم میلیون دالر کنونی به 1,۵ میلیارد دالر افزایش و 

ضریب پیچیدگی آن نیز باالی 12 شود.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه مصرف کنونی آب پاالیشگاه ۹00 
تا هزار متر مکعب در ســاعت اعالم کرد و افزود: این شــرکت برای تامین آب مورد 
نیاز خود طرح های زیادی تعریف کرده و با راه اندازی طرح های یاد شده مصرف 

آب پاالیشگاه افزایش پیدا نخواهد کرد.
قدیری گفت: با اجرای ۸0 کیلومتر خط ریلی تمامی صنایع و کارخانه های مستقر 
در محدوده شــاهین شــهر همچون پاالیشــگاه اصفهان تا سال 1۴0۵ به راه آهن 
سراســری متصل خواهند شــد و این شــرکت می تواند محصوالت خود را از طریق 

خطوط ریلی به سراسر کشور حمل کند. 
وی در ادامه با بیان این که شرکت پاالیش نفت اصفهان در حال ایجاد سامانه برنامه 
ریزی منابع سازمان )ERP( برای یکپارچه سازی تمام واحدها و اداره های شرکت 
بوده تا فرآیند تصمیم  گیری در شرکت شفاف، سریع   و هوشمندانه  تر انجام شود 
افزود: نیروی انســانی باالترین ســرمایه یک سازمان بوده و برای بلوغ سازمانی یک 
سازمان یادگیرنده، ۵ سطح تعریف شده که نیروی انسانی پاالیش نفت اصفهان با 
اجرای برنامه های توسعه سرمایه های انسانی، از سطح 3 به سطح ۴ ارتقاء می یابد.

اهداف استراتژیک شرکت تا افق 1405توسعه پایدار و متوازن 
- تبدیل شدن به هلدینگ موفق پتروپاالیشی با تحقق باالترین ضریب پیچیدگی 

باالی 12 در منطقه.
- توسعه زیر ساخت های پدافند غیر عامل و مدیریت بحران.

- اصالح و بهبود زیر ساخت های و انرژی.
- حفظ و تداوم تامین خوراک محصوالت.

- مدیریت و توسعه زنجیره ارزش )همگون و نیمه همگون(.

- توسعه ارزش در شرکت های زیر مجموعه.
- ارتقای توان بازرگانی.

- مدیریت بهینه منابع مالی و سر مشارکت و مدیریت سرمایه های انسانی.
- سرمایه گذاری های انجام شده در راستای تبدیل شدن به هلدینگ پتروپاالیشی 

- خرید ۴۸,1۶ درصد سهم پتروشیمی اصفهان.
- خرید 1۷,31 درصد سهم نفت سپاهان.

- افزایش ضریب پیچیدگی به میزان 0,۶۶ )ضریب پیچیدگی فعلی با احتســاب 
سهم پاالیشگاه در این دو شرکت: ۶,2(

- راه اندازی واحد تصفیه گازوییل در تابستان 1۴01 با سرمایه گذاری ۵11 میلیون 
یورو – ۶۷,۸۴۸ میلیارد ریال و برآورد افزایش سودآوری 2۶3,103,۸۹۶ دالر در 

سال با بازگشت سرمایه ۴ ساله و سود ۶ همتی از این مجموعه.

اقدامات مهم آتی توسعه پایدار
احــداث واحــد گوگرد زدایی ته ماند برج های تقطیر RHU با هدف کاهش گوگرد 
موجود در ته ماند برجهی تقطیر با ســرمایه گذاری مورد نیاز ۴۷0 میلیون یورو 

– 1۸,3۴3 میلیارد ریال و برآورد افزایش سودآوری 31۵ میلیون دالر در سال.
احداث واحد RFCC و زنجیره ارزش وابسته به آن با هدف جلوگیری از خام فروشی 
و ســرمایه گذاری مورد نیاز ۸۷3 میلیون یورو و برآورد ســود 3۹۸ میلیون دالر در 

سال. این واحد از شهریور وارد مدار می شود.
.RFCC ادامه زنجیره ارزش وابسته به

احداث واحد KHT با هدف ارتقای کیفیت فرآورده ها و افزایش سودآوری با سرمایه 
گذاری مورد نیاز ۶۷ میلیون یورو و برآورد سود 1۶ میلیون دالر در سال.

سرمایه گذاری در زنجیره ارزش بنزن و احداث واحد فنل استن.
سرمایه گذاری در زنجیره ارزش بوتان، احداث واحد بوتادین و صنایع وابسته.

سرمایه گذاری در زنجیره ارزش پروپان، اخداث واحد PDH و دستیابی به پروپلین.
سرمایه گذاری در احداث واحد اسید فسفریک )ترجیحا در شهرستان سمیرم(.

مجموع سرمایه گذاری ها در این ۴ طرح ۴ میلیارد یورو است
بهینه سازی واحد حالل سازی و تولید انواع حالل های دارای ارزش افزوده.

تکمیل سرمایه گذاری در صنایع همجوار )۴ هزار میلیارد تومان(.
اتصال به راه آهن سراسری.

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاالیش نفت اصفهان تصویب شددر مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاالیش نفت اصفهان تصویب شد

سهمتومانسودپاالیشگاهبهازایهرسهم تقسیمتقسیم۶5۶5تومانسودپاالیشگاهبهازایهر
در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پاالیش نفت اصفهان برای سال مالی منتهی به 29 اسفند سال 1400، سود هر سهم 650 ریال تعیین شد.
جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت پاالیش نفت اصفهان امروز )چهارشــنبه  29 تیر ماه( با حضور 75.86 درصد از ســهامداران به 

قای توکلی نماینده شرکت  نفت سپاهان به عنوان رئیس جلسه برگزار شد. ریاست آ
در این جلسه ابتدا گزارش فعالیت هیئت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص صورت های مالی تلفیقی 
ج  کرات الزم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندر گروه و شــرکت ســال مالی منتهی به 29 اســفندماه 1400  ارائه شــد و پس از بحث و بررســی و انجام مذا
کرات مجمع، به اتفاق آراء تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: صورت های مالی تلفیقی گروه و شــرکت شــامل صورت ســود و زیان، صورت  در صورت خالصه مذا
وضعیــت مالــی، صــورت تغییــرات در حقــوق مالکانــه و صــورت جریــان هــای نقــدی ســال مالــی منتهــی به 29 اســفندماه 1400، با توجه به تکالیف تعیین شــده 

کرات مجمع، مورد تصویب قرار گرفت. ج درصورت خالصه مذا صاحبان سهام مندر
در جهت  اجرای مواد 90، 239 و 240 اصالحیه قانون تجارت، مجمع مقرر نمود مبلغ 650 ریال به عنوان سود خالص هر سهم )75 درصد سود کسب شده(

بابت عملکرد سال مالی 1400 تقسیم شد. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز  به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام 
به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1401شدند  و مجمع اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل 

را در چارچوب قرارداد فی مابین به هیئت مدیره شرکت تفویض کرد.

 آبشار ُمجن شاهرود؛ 
 سفر به طبیعتی صخره ای 

شهرستان شاهرود، در استان سمنان، جایی دلخواه 
برای گردشــگری و طبیعت گردی اســت. هر آنچه 
از ســفری دلپذیر چشــم داریم، در این گستره ی 
شــگفت آور خواهیم یافــت؛ از کویر و کوهســتان، 
تا رودخانه ها و چشــمه های جــاری. از جنگل های 
سرسبز تا آثاری از گذشــته های دور؛ بسیار دور. گاه 
آن زیســت بوم چنان خودنمایی می کند که چشم 
برداشتن از آن دشوار می شــود. اما آنچه اکنون باید 
به آن پرداخت آبشــاری اســت در شــهر »ُمجن«؛ 
آبشاری که خود در شگفتی و شکوه، کم از طبیعت آن 

گستره ی دیدنی ندارد.
شهر مجن بُن بست است. از آن رو که کوه ها آن را در 
برگرفته اند. مجن میــان دو رودخانه ی »پی حصار« 
و »پیش ده«، جای دارد. کوهســتانی که این شهر 
را حلقه وار در خود جای داده اســت، گســتره ای را 
پدید آورده که مانند باغی دل انگیز است. آن زیبایی 
خیره کننده هنگامی بیشتر ما را شگفت زده خواهد 
کرد کــه به یاد بیاوریــم در پهنه ای کویری به ســر 
می بریم. رودخانه ای که در ُمجن جاری اســت، 2۵ 
کیلومتر درازا دارد و در راه خود به رودخانه ی »تاش« 

می پیوندد و رودی خروشان تر می سازد.
آبشار مجن در این طبیعت رویایی و در میان تنگه ای 
به نام »داستان« جای گرفته اســت و بلندای آن به 
12 مترمی رســد. هر چند این بلندا آن اندازه نیست 
که آبشار مجن را در شمار آبشارهای بلند ایران جای 
دهد اما آنچه به آن آبشار ویژگی کم و بیش یگانه ای 
می بخشد، دو صخره ی بلند و بیم آوری است که آبشار 
از میان آن دو، خروشان و هیاهوکنان سرریز می شود. 

رمان ایرانی »عشق علیه عشق« 
منتشر شد

 

رمان »عشــق علیه عشــق؛ یا پنجاه کله ای که 
دنیا را تغییر داد« نوشته عباس مهیاد به تازگی 
توســط انتشارات هیال منتشر و راهی بازار نشر 

شده است.
عباس مهیاد نویســنده این کتاب، متولد سال 
۵0 اســت و به ترجمه، شــعر و نویســندگی 
مشــغول اســت. »آرامش در سایه گل سرخ«، 
»داســتان های کوتاه درباره عشق های کوتاه«، 
»تنهایی جمعی«، »+13«، »از جنین تا مسیح« 
و »طغیان کاغذی« کتاب هایی هســتند که او 

پیش از این چاپ کرده است.
رمان »عشــق علیه عشــق« یک اثر عاشقانه و 
فلســفی جنایی است که در آن درباره مباحثی 
چون جنون، روشــنفکری و شبه روشنفکری، 

استیصال، بدفهمی و ... صحبت می شود.
این رمــان، ۸ بخــش اصلی دارد که ۵0 فصل را 
در خــود جا داده انــد. عناوین بخش های یکم 
تا پنجم هم به ترتیب عبارت  اســت از: »بخش 
یکم: من«، »بخش دوم: قســمت اول: مِن لیلی 
)کودکــی(«، »بخش دوم: قســمت دوم: من 
لیلی )بلوغ(«، »بخش دوم: قســمت سوم:  من 
لیلی )زندگی مشترک(«،»بخش دوم: قسمت 
چهارم:  من لیلی )فرزند(«، »بخش سوم: عشق 
علیه عشــق«، »بخش چهارم: آموزش جنون«، 

»بخش پنجم: من )یادداشت های مهم(«.
در قسمتی از این رمان می خوانیم:

به موضوعی پی می برم که درجا خشکم می زند. 
ســامان پیش از لیلی ازدواج کرده بوده اســت. 
ایــن را ماهان صدرا می گویــد. وقتی می گوید 
چشــم هایش آن چنان جدی و خونسرد است 
کــه نمی توانی در پس آن هــا چیزی بخوانی، 
امــا حقیقت حرفــش را نیــز نمی توانی انکار 
کنی. آن قدر ســیگار با ســیگار روشن می کند 
کــه کالفه ات می کند. با این همه، حرف هایش 
آن چنان مهم اســت که ترجیح می دهی مثل 
لوکوموتیــو دود کنــد اما ادامه دهد به ســخن 

گفتنش...

کند که تنها با یک دز تزریق، هموفیلی را درمان می  داروی جدیدی 
ظهور خبرهای نویددهنده درباره درمان ژنتیکی بیماری هموفیلی 
یا آنچه تحت عنوان خون تراوی شناخته می شود، جدید نیست اما 
موضوع جدید، دارویی است که معجزه گر خوانده شده است؛ دارویی 
که توسط یک تیم تحقیقاتی در انگلیس تولید شده و گفته می شود 

یکی از انواع هموفیلی را تنها با یک دوز تزریق معالجه می کند.
به گزارش بهداشــت نیوز به نقل از الشــرق االوسط، هموفیلی یک 
اختــالل نــادر اســت که به دلیل کمبود پروتئیــن های الزم برای 
لختگی خون، باعث لخته نشــدن خون به صورت طبیعی می شــود 
و گاهی فقدان این پروتئین ها باعث خونریزی طوالنی مدت در اثر 
هر آســیب دیدگی می شــود و مبتالیان را از انجام ورزش هایی که 

ممکن است باعث آسیب دیدگی شود، محروم می کند.
»پراتیما چوداری« رئیس تیم تحقیقاتی تولید این دارو در گفتگو 
)Freelin(با الشــرق االوسط می گوید: این دارو که شرکت فریلین

وابســته به دانشــگاه کالج لندن آن را تولید کرده، نســل جدیدی 
از ژن درمانــی بــرای این بیماری اســت و با یک تزریق مشــکل را 

برطرف می کند.
 Verbrinacogene setparvovec (formerly « این دارو که نامش
FLT 180a) « اســت، از جدیدترین دســتاوردهای شرکت فریلین 
اســت و موفقیت فاز اول و دوم کارآزمایی بالینی آن در یک دوره 
اعالم و پنج شنبه گذشته در ژورنال پزشکی نیوانگلند منتشر شد.

چودری که خزانه دار ســازمان پزشــکان هموفیلی در انگلیس نیز 
هســت، می گوید: فاز اول و دوم کارآزمایی بالینی این دارو پس از 
آزمایش های زیاد روی حیوانات انجام شد و شامل تعداد اندکی از 
بیماران بود و هدف از آن تعیین دوز صحیح، ایمن و اثربخش درمان 
بود. در حال اخذ مجوزهای الزم برای اجرای فاز ســوم کارآزمایی 
بالینی روی بیماران بیشتری هستیم و نتایج آن، راه را برای تولید 

تجاری هموار خواهد کرد.
او پیش بینی می کند که دارو ظرف سه تا پنج سال آینده در بازار 
موجود باشــد و ادامه می دهد:عوارض جانبی آن یک پاســخ ایمن 

است که می تواند به شکل التهاب خفیف در کبد ظاهر شود.

بهنوش بختیاری:

تبلیغاتمتنفرماماچارهایندارم از
بهنوش بختیاری که مدتی اســت در تلویزیون حضور 
نداشته است، به زودی با سریال جدید مسعود ده نمکی 
به قاب رســانه ملی بازمی گردد. او دلیــل این غیبت 
طوالنی را با این پرسش پاسخ می دهد: »واقعا چرا مرا 
تنها گذاشتند و نامم را از پای بســیاری از سریال های 
مطرح خط زدند؟«بختیاری با تاکید بر اینکه عاشــق 
تلویزیون اســت و خودش را فرزند این رسانه می داند، 
در عین حال به بیان دلخــوری هایش از تلویزیون هم 
می پردازد.این بازیگر با بیــان اینکه از تبلیغات متنفر 
است و از سر اجبار برای امرار معاش زندگی اش تبلیغات 
را قبول می کند، می گوید: هیــچ بازیگری دلش نمی 
خواهد به سمت تبلیغات برود. وقتی مِن بازیگر کاری 
انجام می دهم و مجبورم ۶ ماه دنبال دســتمزدم بدوم، 
پس مجبورم به سمت تبلیغات بروم و این در حالی است 
که واقعا از تبلیغات متنفرم و فقط به خاطر مسائل مالی 

است که قبول می کنم.

این بازیگر ابتدا درباره حضور در سریال مسعود ده نمکی 
توضیح داد: »آزادی مشــروط« یک کمدی بامزه است 
که روند تولیدش کامال حرفه ای پیــش می رود. این 
سریال در ۵0 قسمت تولید خواهد شد و فکر می کنم 
دو سه ماه دیگر کارمان در این مجموعه به پایان برسد. 
امیدوارم با پخش این سریال دوباره خنده بر لب مردم 
بیاید و کار را بپسندند. همه ما به عشق مردم و خنده آنها 
کار می کنیم.بختیاری سپس از متفاوت بودن نقشش 
در »آزادی مشروط« گفت و اظهار کرد: نقشم به لحاظ 
ظاهری نسبت به کارهای قبلی ام متفاوت تر است اما 
حقیقتا در کارهای کمدی خیلی پرسوناژهای متفاوتی 
طراحی نمی شود. در کل »آزادی مشروط« کار متفاوتی 
است و من شخصاً دوستش دارم. این مجموعه مربوط به 
دوران کروناست که به طنز داستان هایی را روایت می 
کند. به نظرم مردم کشورمان در حال حاضر به کارهای 
کمدی و خنده دار نیاز دارند و یکی از دالیل حضورم در 

این پروژه،  شادی مردم بود؛ چون به نظر می رسد سریالی 
باشد که مردم می پسندند و حتماً با تماشای آن لبخند 

به لبشان خواهد آمد.
تبلیغات سلبریتی ها تا کجا؟

او درباره بحث تبلیغات توسط بازیگران و اینکه اساساً 
موافق این اتفاق اســت و فکر می کند مــرز تبلیغات 
توسط چهره ها تا کجاست؟ خاطرنشان کرد: به شدت 
از تبلیغات متنفــرم اما وقتی پــول کارهایم پرداخت 
نمی شود، تئاتر، سریال و فیلم سینمایی بازی می کنم 
و باید ماه ها دنبال پولم باشم مجبورم به سمت تبلیغات 
بروم. در هیچ جای دنیا تا این اندازه با بازیگر بدحسابی 
نمی شــود. قراردادهای ما هنوز در حد 10 سال پیش 
مانده و متاســفانه همه چیز باال می رود جز دستمزد 
بازیگران. مِن بازیگر وقتی این رفتارهــا را می بینم با 
توجه به وضعیت کرونا و شرایط اقتصادی که هرچه می 
دویم به جایی نمی رسیم، مجبوریم به تبلیغات جواب 

مثبت بدهیم. چرا با من بازیگر کاری می کنند که برای 
خرج روزانه ام به سمت تبلیغات بروم؟ بدون شک تمام 
بازیگران به دالیل اقتصادی وارد تبلیغات می شــوند. 
واقعاً جای یک بازیگر در دادســرا و کالنتری نیست که 
برای گرفتن حقوقش شکایت کند. من فکر می کنم طی 
این مدت از کیف قاپ ها بیشــتر در کالنتری و دادسرا 

حضور داشتم.

چهره ها 

گردشگری

دریچه علم

کتابکده


