
رئیس سازمان انرژی اتمی:

دوربین های فراپادمانی 
فعال روشن نمی شوند

گفــت: دوربین هــای برجامــی       اســامی 
کــز هســته ای ایــران بــرای رفــع اتهامــات  در مرا
گر قرار اســت این اتهامات پابرجا  نصب شــد؛ ا
بمانــد دلیلــی نــدارد کــه دوربین هــای برجامی 
)فراپادمانــی( روشــن بمانــد! ایــن دوربین ها را 
آژانس بین المللی انرژی اتمی پلمب کرده و در 

تاسیسات نگهداری می شوند...

وزیر بهداشت:

کسن  از آذر ۱۴۰۰ هیچ وا
خارجی نخریدیم

     وزیر بهداشت، گفت: تقریبا از آذر سال 
کســن خارجی خریداری  ۱۴۰۰ هیچ نوع وا
کســن اهدایی از  نکردیم. البته مقداری وا

برخی کشورها داشته ایم...   || صفحه  صفحه 77    || صفحه  صفحه 22  

مروری بر سیاست خارجی مجلس یازدهم؛

 سیاست همسایگی
و راهکار پارلمانی

   در نخستین روزهای کاری مجلس یازدهم بود که محمدباقر قالیباف توضیحاتی درباره بسته ای 
پنــج محــوری بــرای حــل مشــکات اقتصــادی و معیشــتی مــردم ارائــه کرد که محور پنجــم آن مربوط به 

  || صفحه  صفحه 22  برنامه مجلس شورای اسامی در عرصه سیاست خارجی بود...
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گهی ارزیابی کیفی پیمانکار گهی ارزیابی کیفی پیمانکارآ آ

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین

 نوبت دوم

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: ۱۴۰۱/۰5/۰3      نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰5/۰۴            

گهی مناقصه عمومی  گهی مناقصه عمومی آ آ

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای آذربایجان
گهی : 1354134 شناسه آ

شــرکت بــرق منطقــه ای آذربایجــان در نظــر دارد مناقصــه حمــل دو دســتگاه ترنــس قــدرت تــل پســت ســردرود و 
انتقــال آن در جهــت افزایــش ظرفیــت ترانســهای ماکــو - چالــداران ســرو از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 

دولــت بــه شــماره فراهــوان 2001004119000020 بــه آدرس الکترونیکــی  www.setadiran.ir برگــزار نمایــد. 
مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه: 2/016/545/049 ریــال بــه حــروف )دو میلیــارد و شــانزده میلیــون و پانصد 
و چهــل و پنــج هــزار و چهــل  و نــه ریــال( بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی و یــا واریــز نقــدی بــه حســاب ســیبا بــه شــماره 
IR110100004001106407144480 نــزد بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران بــه نــام شــرکت بــرق منطقــه ای 

آذربایجان 
وش اسناد: 200/000 ریال )دویست هزار ریال(  بهای فر

جدول زمانی انجام مناقصه 
ع فروش اسناد  خ ۱۴۰۱/5/7 شرو از ساعت 8 مور

خ ۱۴۰۱/5/5 مهلت دریافت اسناد  تا ساعت ۱9 مور
خ ۱۴۰۱/5/23 مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد  تا ساعت 9 مور

کات  گشایی پا خ ۱۴۰۱/5/23باز ساعت ۱۰ مور

جهت اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934 
جهــت اخــذ اطاعــات بیشــتر بــه ســایتهای زیــر مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن 31072335-041 تمــاس حاصــل 

فرماینــد. 
 www.tavanir.org.ir ، www.Iets.mporg.ir ، www.azree.co.ir ، www.setadiran.ir

 نوبت دوم

یادداشتویترین  پیشنهاد

توافق هسته ای در ابهام
  عبدالرحمن فتح الهی 

کارشناس ارشد روزنامه نگاری سیاسی

 اگرچــه در مقاطــع و برهه های مختلف، چه در زمان 
دولت دوازدهم و چه با آغاز به کار دولت ســیزدهم 
از ســکون، توقف، کمــا، مرگ مغزی وحتی  نابودی 
برجام سخن به میان آمده است، اما در روزها و هفته 
های اخیر و با توجه به اتفاقات و رویدادهای جاری در 
سطح منطقه و جهان به نظر می رسد که بیش از هر 
زمان دیگری می توان به دوران »پسابرجام« فکر کرد.
از مواضع حســن روحانی در جمع دولت دوازدهم به 
مناســبت غریر پیرامون تحوالت مذاکرات هسته ای 
گرفته تا گفته های سیدکمال خرازی و محمدجواد 
الریجانی مبنی بر توان ایران برای ســاخت ســاح 

هسته ای و ... .
افزون بر آنچه گفته شد مقام های اطاعاتی و امنیتی 
اروپایی و آمریکایی نیز پای خود را به مذاکرات هسته 
ای باز کرده اند که نشان می دهد پرونده برجام دیگر 
از حالت سیاســی و دیپلماتیک خارج شده و فضایی 
امنیتی به خود گرفته است. در این صورت خود این 

نکته هم گواه دیگری بر مرگ برجام خواهد بود.
در این راســتا ریچارد مور، رئیس سرویس اطاعات 
مخفی بریتانیا )MI6(  برای نخستین بار در دو سال 
گذشــته خارج از بریتانیا در خصوص امکان احیای 
توافق هسته ای ابراز تردید کرده است و مدعی شده 
که تهران تمایلی برای پذیرش توافق ندارد. همزمان 
با این گفته های مقام لندن نشین بود که ویلیام برنز، 
رئیس آژانس اطاعات مرکزی ایاالت متحده آمریکا 
یا همان CIA هم در اظهار نظری مشابه مدعی شده 
است که جمهوری اسامی در حال حاضر مذاکرات را 

چندان جدی نگرفته است.
به دلیل مجموع نکات یاد شده طیفی از کارشناسان 
و تحلیلگران اعتقاد دارند که جمهوری اسامی ایران 

اکنون دیگر تمایلی برای احیای برجام ندارد. 
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سیاست 2
تحلیل

سرباز اوکراینی در سنگری 
در خط مقدم نبرد با نیروهای 

"لیز تراس" وزیر امور روسیه/ خبرگزاری فرانسه
خارجه انگلیس در کارزار 
کسب رهبری حزب محافظه 
کار در جمع اعضای این 
حزب در "کنت" انگلیس/ 
شاتر استوک

گزارش تصویری

مروری بر سیاست خارجی مجلس یازدهم؛

سیاست همسایگی و راهکار پارلمانی
در نخســتین روزهای کاری مجلس یازدهم 
بود که محمدباقر قالیباف توضیحاتی درباره 
بســته ای پنج محوری برای حل مشکات 
اقتصادی و معیشتی مردم ارائه کرد که محور 
پنجم آن مربوط به برنامه مجلس شــورای 

اسامی در عرصه سیاست خارجی بود.
رئیس مجلس شــورای اســامی بر »اتخاذ 
راهبرد سیاســت خارجــی متعادل« تاکید 
کرد و تعامل عزتمندانه با اروپا و ایجاد روابط 
قوی راهبردی با شرق به ویژه چین و روسیه 
را راه فعال شدن کانال های اقتصادی کشور 
به منظور تأمین کاالهای اساسی، مواد اولیه 
و صادرات محصوالت داخلی به کشــورهای 
حــوزه جنوب غرب آســیا، آســیای میانه، 

شبه قاره و شرق آسیا معرفی کرد.
قالیباف در راســتای عمل به این سیاســت، 
هفته گذشــته در رأس یک هیئت پارلمانی 
و با دعوت همتای ازبکســتانی خود به این 

کشور سفر کرد.
توسعه روابط پارلمانی

وی پیــش از ســفر هیئت پارلمانی مجلس 
شــورای اسامی به ازبکســتان در تشریح 
اهداف این ســفر، گفت: به دعوت رســمی 
نورالدین جان اســماعیل اف، رئیس مجلس 
قانــون گــذاری و همچنین رئیس مجلس 
عالی جمهوری ازبکستان، به این کشور سفر 
می کنم. هر دو رؤســای مجلس تأکید دارند 
که روابط دوجانبه در حوزه پارلمانی، مسائل 
اقتصادی، تجاری، سیاســی و فرهنگی را با 
سرعت توسعه دهند. امیدواریم بتوانیم روابط 
پارلمانی خود را توسعه دهیم که این روابط 
پارلمانی بدون شــک در روابط بین ملت ها 

و دولت های دو کشور تأثیر خواهد داشت.
غامرضا نوری قزلجه، رئیس گروه دوســتی 
پارلمانــی ایران و ازبکســتان نیز درباره این 
ســفر، گفت: آسیای میانه یکی از مهم ترین 
ظرفیت های مغفول در حوزه تجارت خارجی 
کشــور است که به دلیل اشتراکات کشورها 
و نیــز فعالیت ســازمان های همکاری های 
شانگهای و اکو در آن و نیز استفاده از ظرفیت 
مجمع مجالس آسیایی می تواند نقش مهمی 
در توسعه صادرات کشور، افزایش درآمدهای 
پایــدار ارزی و نیز دسترســی بــه بازارهای 
بزرگ تــر برای تولیدکنندگان ایرانی در پی 

داشته باشد.
سیاست مشترک دولت و مجلس

محمدباقر قالیباف در نخســتین دیدار خود 
در ازبکســتان، با بازرگانان و تولیدکنندگان 
ایرانی مقیم این کشــور دیدار کرد و خطاب 
به آنان، گفت: مجلس و دولت یک سیاست 
قطعی دارند و این است که افزایش تبادالت 
با کشورهای منطقه و همسایگان را در اولویت 
سیاست خارجی خود قرار دهند. ما در برنامه 
هفتم توسعه نیز به دنبال افزایش تبادالت با 
کشورهای منطقه هستیم. این موضوع مورد 
تأکید رهبر معظم انقاب بوده و در اســناد 

باالدستی هم قید خواهد شد.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد نیازمندی ها و 
محدودیت های خود را بشناســیم، تصریح 
کرد: در برخی اوقات تحریم ها موجب شــده 

برخی از شــرکای تجاری ما دســت به عصا 
رفتــار کنند که می تــوان برای این موضوع 
چاره اندیشــی کــرد و با اولویــت قرار دادن 
موضوعاتی از جمله افزایش تبادالت دوجانبه، 

این مسائل را حل و فصل کرد.
برتری ایران نسبت به رقبا

قالیباف با اشــاره به اینکه مطالعات نشــان 
می دهد در بســیاری از حوزه ها مزیت های 
بیشتری نسبت به کشورهای رقیب در بازار 
کشــورهای همسایه داریم، افزود: بر اساس 
مطالعاتی که صورت گرفته، ما می توانیم ۲۱6 
میلیارد دالر در ســال ظرفیت تجاری جهت 
تبادالت اقتصادی با کشــورهای همســایه 

داشته باشیم.
رئیس مجلس شورای اسامی در ادامه سفر 
خود با رئیس مجلس قانون گذاری ازبکستان 
دیدار کرد و گفت: کشور ایران تجربه یکصد 
سال تشکیل پارلمان را دارد و ما با همه وجود 
درک کردیم که پارلمان ها چقدر می توانند در 
توسعه روابط بین دولت ها و ملت ها تأثیرگذار 
بوده و روابط را اســتحکام ببخشند. راهبرد 
اصلی مجلس یازدهم و دولت ســیزدهم در 
جمهوری اسامی ایران، توسعه همکاری های 
همه جانبه با همسایگان، کشورهای منطقه 
و کشــورهای مسلمان است. امروز شاهدیم 
که شــرایط ژئواســتراتژیک و ژئوپلیتیکی 
جهان نیز ما را وادار به افزایش ارتباطات بین 

کشورهای منطقه کرده است.
 همکاری با همسایگان 

برای ثبات منطقه
محمدباقر قالیباف در ادامه برنامه های سفر 
به ازبکستان با حضور در مجلس سنای این 
کشور، دیدار دوجانبه ای با »تنزیله ناربای آوا« 

رئیس مجلس سنای ازبکستان داشت.
رئیس مجلس شورای اسامی در آن دیدار به 
سفر دو ماه آینده رئیس جمهور کشورمان به 
این کشور برای شرکت در اجاس شانگهای 
اشــاره کرد و اظهار داشت: همه این اتفاقات 
نشــان می دهد که رخدادی جدید در روابط 
ایران با ازبکستان در حال شکل گیری است 
و پارلمان های ایران و ازبکستان می توانند این 
روابط را ارتقا دهند. الزم اســت در ادامه راه 

و ارتقــای همکاری ها، روابط تجاری بین دو 
کشور از ۵۰۰ میلیون دالر به دو میلیارد دالر 

افزایش یابد.
قالیبــاف با بیــان اینکه تــاش می کنیم 
همکاری هــای نزدیکی در حوزه پارلمانی و 
اقتصادی داشته باشیم، افزود: همکاری های 
پارلمانی می تواند بســیار مؤثر باشــد. ایران 
و ازبکســتان می توانند برای امنیت و ثبات 
منطقه و آســیای میانه همــکاری نزدیک 

داشته باشند.
رئیس مجلس شــورای اســامی با شوکت 
میرضیایف، رئیس جمهوری ازبکستان هم 
دیدار و گفتگو کرد و با اشاره به توانمندی ها 
و ظرفیت های کان دو کشــور، گســترش 
روابــط همه جانبــه، امضــای موافقتنامه 
تجارت ترجیحی و لغو روادید میان دو کشور 
را گام های مهم برای جهش در همکاری های 

اقتصادی و بازرگانی دوجانبه دانست.
محمدباقــر قالیباف و هیئت پارلمانی همراه 
وی از مراکز فرهنگی و تاریخی ازبکســتان 
هم بازدید کردند که قالیباف در این زمینه، 
اظهار داشت: یکی دیگر از فرصت های پیش 
رو در حوزه ارتباط با کشور ازبکستان، افزایش 
ارتباطات در حوزه های فرهنگی است. با توجه 
به اینکه دو کشور به لحاظ تاریخی و فرهنگی 
دارای اشتراکات بسیاری هستند، ما سفری به 
شهرهای »سمرقند« و »بخارا« داشتیم که 
این نشان می دهد دو کشور دارای اشتراکات 
بســیاری بوده و به لحاظ فرهنگی، مذهبی، 
قومی و دینی با یکدیگر اشتراک باالیی دارند، 
لذا باید از این فرصت برای افزایش ارتباطات 

استفاده کرد.
دستاوردهای سفر به ازبکستان

رئیس مجلس شــورای اسامی پس از سفر 
سه روزه به ازبکستان درباره دستاوردهای این 
سفر، بیان کرد: در هر سه نشست با رؤسای 
مجالس قانون گذاری، ســنا و رئیس جمهور 
ازبکســتان به توافقات بســیار خوبی دست 
یافتیــم و مقرر شــد به ویــژه در حوزه های 
اقتصــادی ظرف چند ماه آینده خصوصاً در 
نیمه دوم شــهریور ماه کــه رئیس جمهور 
برای شرکت در اجاس پیمان شانگهای در 

ازبکستان حاضر می شود، نسبت به لغو روادید 
تجار، رانندگان ترانزیتی و همچنین تسهیل 
حضور مردم در دو کشور به صورت سفرهای 

گردشگری توافقات الزم صورت گیرد.
وی تأکید کرد: مطمئن هســتیم با تدوین 
یک برنامه مــدون می توان حجم مبادالت 
اقتصادی بین دو کشــور را از ۵۰۰ میلیون 
دالر فعلــی به دو میلیــارد دالر ارتقا داد. در 
مجموع ارزیابی ما از این سفر بسیار مثبت بوده 
و امیدواریم اثر آن در آینده نزدیک برای مردم 
کشورمان و تأثیر آن در اقتصاد به ویژه تبادالت 
اقتصادی با کشورهای همسایه نمایان شود.

توسعه تجارت خارجی
بابــک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس نیز با اشاره به سفر رئیس مجلس به 
ازبکستان، گفت: ایران و ازبکستان دو کشور 
در جغرافیایــی واحد به عنوان همســایگان 
پیرامونی و در یک حوزه تمدنی مشــترک با 
ضرورت و همچنین مطلوب بودن گسترش 
روابط جامع دوجانبه مواجه هستند. در این 
میان سفر رئیس مجلس شورای اسامی به 
ازبکستان بر شناخت متقابل تهران و تاشکند 
از لزوم رفع کاســتی ها و ارتقای سطح روابط 

فی مابین داللت دارد.
وی بــا بیان اینکه ایران و ازبکســتان دارای 
ظرفیت های متقابلی جهت ارتقای ســطح 
مناســبات هســتند، اظهار داشت: آسیای 
مرکزی و کشورهای منطقه به ویژه ازبکستان 
یکــی از مهمتریــن حوزه هــای مغفول در 
حوزه تجارت خارجی کشــورمان محسوب 
می شــوند، این در حالی اســت که عاوه بر 
ظرفیت هــای اقتصادی، متغیرهای دیگری 
چون اشتراک های دینی، فرهنگی و تاریخی 
و نیز عضویت مشترک در نهادهای منطقه ای 
همچون ســازمان همکاری شانگهای، اکو و 
مجمع مجالس آسیایی می توانند در توسعه 

تجارت خارجی دو کشور مؤثر واقع شوند.
رئیس مرکــز پژوهش های مجلس تصریح 
کرد: خوشــبختانه در جریان ســفر رئیس 
مجلس، تصمیمات مشــترک مهمی درباره 
همکاری هــای اقتصــادی در بخش هــای 
تجاری، ســرمایه گذاری، انرژی، کشاورزی، 

حمل ونقل، سرمایه گذاری مشترک در بنادر 
جنوبــی ایران به ویــژه منطقه آزاد چابهار و 
همچنین متقاباً در مناطق آزاد در ازبکستان 

اتخاذ شد.
در ایــن میان ذکر این نکته مهم اســت که 
سفر اخیر رئیس مجلس شورای اسامی به 
جمهوری ازبکســتان در شرایطی انجام شد 
که تثبیت سیاست خارجی متوازن، توسعه 
منطقه گرایی و تثبیت سیاست همسایگی به 
عنوان ارکان اصلی رفتار فرامرزی کشــور در 
دستور کار قرار گرفته است و دولت و مجلس 
به صورت توأمان در این راستا گام برمی دارند. 
البته ازبکستان تنها سفر خارجی محمدباقر 
قالیبــاف نبــود و رئیس مجلس شــورای 
اسامی در دیگر سفرهای خارجی خود نیز 
اتخاذ راهبرد سیاست خارجی متعادل را به 
خوبی دنبال کرده اســت که برای اثبات این 
مدعا، گذری کوتاه به سفرهای خارجی رئیس 
مجلس شورای اسامی از بدو مجلس یازدهم 

تاکنون می زنیم.
ایجاد روابط قوی با روسیه

رئیس مجلس شورای اسامی در اولین سفر 
خارجی خود به روسیه سفر کرد. آن سفر از 
ایــن جهــت حائز اهمیت بود که بعد از روی 
کار آمدن بایدن در آمریکا، عده ای دوباره بر 
طبل مذاکره و اعتماد به آمریکا می کوبیدند 
و باید چنین سفری انجام می شد تا بر همگان 
اثبات شود که ایجاد روابط قوی راهبردی با 
شــرق به ویژه چین و روســیه در دستورکار 

کشورمان است.
محمدباقر قالیباف در آن سفر با همتایان خود 
در مجالس دوماً و سنای روسیه و وزیر خارجه 
این کشور دیدار و همچنین نامه رهبر معظم 
انقاب را به نماینده رئیس جمهور این کشور 

تقدیم کرد.
تعامل اقتصادی با سوریه

یکی دیگر از سفرهای مهم و منطقه ای رئیس 
مجلس شورای اسامی به سوریه بود که مرداد 
ماه ســال گذشته انجام شد. سفر قالیباف به 
ســوریه هم در راســتای توســعه تعامات 

اقتصادی منطقه ای صورت گرفت.
قالیباف در آن ســفر عاوه بر دیدار با رئیس 
مجلس ســوریه، نخست وزیر و وزیر خارجه 
سوریه و نشست صمیمی با بشار اسد رئیس 
جمهور این کشــور، دیدار ویژه ای با تجار و 
بازرگانان و وزیر تجارت ســوریه در خصوص 
مشکات و موانع موجود در مسیر تعامات 

اقتصادی و تجاری دو کشور برگزار کرد.
تقویت روابط با ترکیه

آذر مــاه ۱۴۰۰ بــود که محمدباقر قالیباف 
در راستای تحقق رویکرد مجلس به تقویت 
روابط کشــور با همســایگان و برای شرکت 
در اتحادیه بین المجالس کشــورهای عضو 
ســازمان همکاری های اســامی به ترکیه 
رفت و در دیدار با مقامات این کشور، گفت: 
در دولت و مجلس اولویت را توسعه روابط با 
همسایگان و کشورهای اسامی قرار داده ایم 
و این یک اراده جدی و محکم است و بر این 
اساس مصمم هستیم که تجارت دوجانبه را 

در اولویت قرار دهیم.

خبر ویژه

اســامی گفت: دوربین های برجامی در مراکز هســته ای ایران برای رفع اتهامات نصب شــد؛ اگر قرار است این اتهامات 
پابرجا بماند دلیلی ندارد که دوربین های برجامی )فراپادمانی( روشن بماند! این دوربین ها را آژانس بین المللی انرژی 

اتمی پلمب کرده و در تاسیسات نگهداری می شوند.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: دوربین های فراپادمانی را تا بازگشت طرف مقابل به برجام روشن نمی کنیم.

محمد اسامی در جریان بازدید از نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خیلی مهم است 
مردم ایران و مسئوالن حافظه تاریخی خود را بروز کنند. ۲۰ سال است که کشور های غربی به جمهوری اسامی اتهام 

می زنند که شما در حال ساخت بمب اتمی هستید و هر روز یک جا را آدرس می دهند.
اسامی گفت: اساس پذیرش جمهوری اسامی ایران در برجام این بوده که رفع اتهام شده و اعتمادسازی کند. ایران 

محدودیت ها را پذیرفته است که فعالیت های غنی سازی اورانیوم را محدود کند ظرفیت و سرعت حرکت خود را کاهش 
دهد تا این اعتمادسازی بوجود آید، اما غربی ها به این محدودیت ها پایبند نبودند. جمهوری اسامی ایران محدودیت های 

تشدیدشده را برای رفع این اتهام پذیرفته است.
وی تاکید کرد: دوربین های برجامی در مراکز هسته ای ایران برای رفع این اتهامات نصب شد؛ اگر قرار است این اتهامات 
پابرجا بماند دلیلی ندارد که دوربین های برجامی )فراپادمانی( روشن بماند! این دوربین ها را آژانس بین المللی انرژی 
اتمی پلمب کرده و در تاسیسات نگهداری می شوند. رئیس سازمان انرژی اتمی بیان کرد: در این بین لفاظی هایی هم 
صورت می گیرد، جمهوری اسامی ایران هیچ گاه در فعالیت های هسته ای پنهانکاری نداشته ضمن اینکه در غنی سازی 

اورانیوم نیز بدون هماهنگی آژانس کاری انجام نشده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی:

دوربین های فراپادمانی فعال روشن نمی شوند

کید نمایندگان   تأ
 بر ضرورت اخذ تضمین های کافی 

در صورت احیای برجام
ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اســامی گفت: بر اساس گزارش های 
ارائه شده توسط آقای باقری، ارتباط جمهوری اسامی 
ایران با اعضای ۱+۴ از طریق هماهنگ کننده سیاست 
خارجــی اتحادیــه اروپا ادامه دارد و موضوعات در حال 

گفت وگو است.
ابوالفضل عمویی ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس شــورای اسامی، با تشریح 
نشست این کمیسیون اظهار داشت: جلسه کمیسیون با 
دو دستور کار پیگیری شد؛ ابتدا  6 حقوقدان معرفی شده 
از ســوی ریاســت قوه قضائیه جهت تصدی 3 کرسی 
حقوقدانی شورای نگهبان در صحن کمیسیون حاضر 
شدند و ضمن معرفی سوابق تحصیلی و کاری شان، به 
ارائه برنامه های خود برای عضویت در شــورای نگهبان 

پرداختند.
وی افــزود: همچنین در بخش دوم نشســت، اعضای 
کمیســیون میزبان علی باقری، معاون سیاسی وزارت 
امور خارجه بودند تا وی طی گزارشی، به تشریح آخرین 
تحوالت سیاسیـ  بین المللی و اقدامات دستگاه سیاست 

خارجی بپردازد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: در 
همین راســتا آقای باقری ضمن تشــریح ابعاد بحران 
اوکرایــن و پیامدهــای آن بر تحــوالت بین المللی و 
منطقــه ای، به موضوع ســفر »بایــدن« به منطقه نیز 
پرداخت و با بیان سناریوهای احتمالی درباره این سفر، 
تأکید کرد که ســفر بایدن در دســتیابی به اهداف خود 
ناکام ماند و هدف های پیش بینی شــده برای آن تحقق 

پیدا نکرد.
عمویی گفت: همچنین درباره اقدامات صورت گرفته در 
دستگاه سیاست خارجی کشور برای پیگیری عضویت 
جمهوری اســامی ایران در ســازمان همکاری های 
شانگهای و بریکس مباحثی مطرح شد که مورد توجه 

وزارت امور خارجه در سال گذشته بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

کرات لغوتحریم ها  در مذا
احساسی عمل نخواهیم کرد

ناصر کنعانی گفت: اظهارات گروسی غیر فنی، غیر دقیق 
و غیر منصفانه اســت و از او دعوت می کنیم تا نقشــی 

سازنده در روند مذاکرات ایفا کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود با 
بیان اینکه سیاست آقای رئیسی مبنی بر عدم گره زدن 
مذاکرات لغوتحریم ها به معیشت مردم است، گفت: ایران 
به روند مذاکره به عنوان یک انتخاب جدی پایبند است و 
این مسیر را برای دستیابی به توافقی قوی ادامه می دهد.

ناصر کنعانی با یادآوری این نکته که ایران میز مذاکرات 
را ترک نکرده گفت: برخی کشورها انتظارات یکجانبه 
ای را عنوان می کنند تا ایران سریعا به تصمیم برسد 
اما ایران در مذاکرات نه احساسی عمل نخواهد کرد و 
تیم مذاکره کننده منافع ایران را قربانی روند شتابزدگی 

نخواهد کرد.

 دستورات رئیس قوه قضاییه 
 در مقوله کمک 

به تحکیم بنیان خانواده
رئیس قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی نسبت به نظارت 
بر اجرای قانون »حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« 
و به طور کلی تمام قوانین مربوط به تعالی نهاد خانواده، 

تسهیل امر ازدواج و مسکن، اهتمام داشته باشد.
حجت االسام والمسلمین محسنی اژه ای،  طی سخنانی 
در نشست شورای عالی قوه قضاییه با گرامیداشت روز 
خانواده و تکریم بازنشســتگان، بیان داشت: هر میزان 
تاش در جهت تحکیم بنیان خانواده و ایجاد موّدت و 
همدلی در نهاد خانواده به تعالی و ترقی هر چه بیشتر 

جامعه یاری می رساند.
رئیس عدلیه بر همین اساس مجدداً خطاب به رئیس 
ســازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد که نسبت به 
نظارت بر اجرای قانون »حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت« و به طور کلی تمام قوانین مربوط به تعالی 
نهاد خانواده، تســهیل امر ازدواج و مســکن، اهتمام 
داشته باشد و نحوه اجرایی شدن این قوانین را مورد 

نظارت جدی قرار دهد.

وزیر خارجه چرا امروز به کمیسیون 
امنیت ملی می رود؟

یک نماینده مجلس توضیحاتی را درباره موضوع سوال 
تعدادی از وکای ملت از وزیر امور خارجه را ارائه کرد.

حسین امیرعبدالهیان، وزیر امور خارجه قرار است امروز 
سه شنبه )۴ مرداد( در نشست کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس شــرکت کند و پاسخگوی 

سئواالت نمایندگان باشد.
فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در مجلس، درباره 
موضوع سوال تعدادی از وکای ملت از وزیر خارجه گفت: 
موضوع یکی از سواالت ما از آقای امیرعبدالهیان که قرار 
است برای پاسخگویی به آن به کمیسیون امنیت ملی 

بیایند، مسئله مهم دیپلماسی اقتصادی است.
وی افزود: در کنار دیپلماسی فرهنگی و سیاسی، ضرورت 
دارد ما در زمینه اقتصادی نیز با جهان همکاری کنیم؛ به 
عاوه در قوانین باالدستی، سندهای چشم انداز، قانون 
اساســی و فرمایشــات حضرت امام )ره( و مقام معظم 
رهبری، تأکید بســیاری به فعالیت اقتصادی با جهان 
شــده ولی متاسفانه ما از گذشته در این زمینه فعالیت 

مطلوبی نداشتیم.

  افکار واندیشه هزاران مدیر چون »آبه« 
در سراسر ژاپن پخش است

«شدنی نیست قانون »ترور
نخست وزیر سابق ژاپن که در یک کمپین انتخاباتی 
سخنرانی می کرد ترور شد. اتفاقی نادر در سرزمین 
آفتاب تابان. اما پرسش اساسی اینست که آیا ترور 
یکی از محبوب ترین چهره های سیاسی در ژاپن، 
می تواند سرعت قطار توسعه و پیشرفت این کشور 

را کند؟
برای پاسخ به این پرسش توجه خوانندگان را به موضوع 
فیلمی معطوف می کنم که به تازگی در شبکه های 
اجتماعی به صورت گسترده منتشر شد و عذرخواهی 
شرکت ژاپنی به خاطر افزایش قیمت محصوالتش را 

نشان می داد.
در این فیلم 6۰ ثانیه ای، یک شــرکت ژاپنی به دلیل 
افزایش ۰۸۷/۰ دالری محصوالتش بعد از ۲۵ ســال، 
از مردم رسماً عذرخواهی کرد. به عبارتی ساده تر، یک 
شرکت ژاپنی که پس از ۲۵ سال مجبور شد برای اولین 
بار قیمت محصوالت خود را ۱۰ ین )حدود دو هزار و 
6۰۰ تومان( گران کند، با انتشار آگهی رسماً از مردم 

عذرخواهی کرد.
در این ویدئو که در رسانه های سراسر جهان هم منتشر 
شد، شرکت ژاپنی به طرز مبتکرانه ای احساس ناراحتی 
خود را نسبت به این افزایش اجباری و تاثیرات آن بر 

مصرف کنندگان ابراز کرد.
شــرکت نام این تیزرِ حدوداً یک دقیقه ای را "آگهی 
غمگین" گذاشــته و در آن مســاله افزایش قیمت را 

اعام و بابت آن عذرخواهی کرد.
به عمق داستان این فیلم 6۰ ثانیه ای که دقت کنیم 
به این نتیجه خواهیم رسید، یک کشور باید صاحب 
چه سطحی از اخاق و اقتصاد باشد که کارمندان یک 
شرکتش، بابت دو هزار و 6۰۰ تومان افزایش قیمتی 
که محصوالت آن شرکت پس از ۲۵ سال داشته است 

رسماً از مصرف کنندگان عذرخواهی کند.
بدون شک افکار واندیشه هزاران هزار مدیر و نخست 
وزیرانی چون " آبه" در سراسر کشور ژاپن پخش است و 
این سطح از اخاق و تعقل سبب می شود، ترور ومرگ 
افراد )حتی اگر نخست وزیر باشد( کمترین خللی به 

توسعه و پیشرفت این کشور وارد شود.
شما این داستان را مقایسه کنید با کشور ایران که در 
یک قلم کاال، به تازگی اعام شد، هر بسته ۵۰۰ گرمی 
ماکارونی که در خرداد ســال گذشته به طور متوسط 
حدود 6۴۰۰ تومان قیمت داشته که به ۱۱ هزار تومان 
در اردیبهشت امسال رسیده و تا بیش از ۱۸ هزار تومان 
در خرداد افزایش قیمت داشته است. یعنی گرانی ۱۷۰ 

درصدی ماکارونی در یک سال.
به عبارتی ساده تر در یک گوشه ای از جهان؛ مدیران، 
مســئوالن وشرکت هایی وجود دارند که محصوالت 
آنهــا در طی ۲۵ ســال حــدود ۲ هزار و 6۰۰ تومان 
افزایش قیمت داده می شــود؛ اما در گوشه ای دیگر 
از همین جهان، کشور دیگری وجود دارد که در طی 
تنها یکسال، معمولی ترین نوع کاالی آن ۱۷۰ درصد 
رشد قیمت را نشان می دهد. این در حالی است که 
کشور ژاپن دارای منابع طبیعی خیلی محدودی است 
و اکثر جزایر و خاک آن کوهستانی و آتشفشانی است؛ 
در عوض کشــور ایران که تنها یک درصد مســاحت 
خشــکی های دنیا و یک درصد جمعیت دنیا را دارد، 
۱۱ درصد منابع نفتی ثابت شده دنیا را نیز در اختیار 
دارد و ۱۷ درصد از ذخایر گازی جهان نیز متعلق به 

کشور ایران است.
نخســت وزیر آبه، باسابقه ترین نخست وزیر در تاریخ 
دموکراتیک ژاپن بود و محبوب ترین سیاست مدار این 
کشور به شمار می رفت. اما شیوه حکم رانی در کشور 
ژاپن به گونه ای است که ترور یک شخصیت محبوب، 
هرگــز برای توســعه و آزادی بازدارنده نخواهد بود. 
ژاپنی ها همواره با اتکا به عقل جمعی کنفوسیوسی 
برای رشــد و پیشرفت خود تصمیم سازی می کنند 
و سیستم در آن جا بر اشخاص مقدم است. سیستم 
یعنی رویه، قاعده، قانون، عقل ورزی و منطق. وقتی در 
یک کشور سیستم و قانون حاکم است روح شایسته 
ساالری در آن جامعه تقویت می شود و نهادها هستند 
که کشــور را اداره می کنند و نه اشــخاص، مدیران یا 

سیاستمداران.
اساسا در کشورهای صنعتی جهان بنگاه های بخش 
خصوصی جریان سازی می کنند و دولت ها تنها بخش 
کوچکی از مسئولیت تحول و توسعه بر دوششان است.
به قول دکتر محمود سریع القلم، "چرا ما نمی توانیم 
چند مسئول یا سیاستمدار کشورهای توسعه یافته را 
نام ببریم. زیرا که  در این کشورها سیستم و قانون حکم 

رانی می کند، نه اشخاص.
ژاپن و کره جنوبی یک سیســتم هســتند. چرا دولت 
جدید کانادا، دو مهاجر که تبعۀ کانادا شــده اند را در 
کابینه عضو می کند. شهروند کانادایی که از فرقۀ سیک 
هندی اســت به وزارت اقتصاد منصوب نشده بلکه به 
وزارت دفاع منصوب شده که از امنیتی ترین نهادهای 
یک کشور است. دلیل: کانادا یک سیستم است. شخص 
سیک هندی برای یک سیستم کار خواهد کرد و ویژگی 
های شــخصی و ســوابق او نقشی در تصمیم گیری او 

ندارد".
اگر چه هدف بلندپروازانه "شــینزو آبه" برای افزایش 
تولیــد ناخالص داخلی به 6۰۰ تریلیون ین تا ســال 
۲۰۲۰ محقــق نشــد؛ اما "آبه" یــک فرد بود و وجود 
سیستم، نهادها و قوانین در کشور ژاپن اجازه نخواهند 
داد رویاهای سرزمین آفتاب تابان، با مرگ وترور یک 

شخصیت خاموش گردد.

اخبار کوتاه
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3اقتصاد کوتاه از اقتصاد

غ به کیلویی ۷5 هزار تومان رسید  مر

 بازی دو سر باخت قیمت ها 
غ در بازار مر

  میناسادات حسینی/ گروه اقتصاد
 مشــاهدات از ســطح بازار نشان می دهد که 
قیمت مرغ در هفته گذشته با شیب مایمی 
افزایش یافته و قیمت کنونی هر کیلو مرغ در 
خرده فروشی ها 6۰ تا ۷۵ هزار تومان، ران مرغ 
۵۵ تا 6۵ هزار تومان، سینه ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار 
تومان و فیله ۱۲۰ تا ۱3۰ هزار تومان است.

رئیس هیئت مدیره کانون مرغداران گوشتی 
کشور به اقتصاد ۲۴ گفت: قیمت مصوب مرغ 
در حالی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شــده 
که هر کیلوگرم مرغ زنده بین 3۵ تا ۴۰ هزار 

تومان از مرغدار خریداری می شود.
یعقوب یاوری با بیان اینکه تولیدکنندگان مرغ 
هنوز هم با ضرر محصولشــان را می فروشند، 
ادامه داد: در بحث مرغ، یک طرف تولیدکننده 
است که مرغ زنده را به چه قیمتی می فروشد 
و بخشــی مصرف کننده اســت که مرغ با چه 
قیمتی به دســت او می رسد. با قیمت کنونی 
مــرغ در بازار م مصرف کننده ضرر می کند و 
هم تولید کننده، زیرا مرغدار مرغ خود را زیر 
قیمت تمام شده می فروشد و از آن طرف مردم 

گران می خرند.

غ گران است  مر
اما باز مرغداران در زیان هستند

رئیس هیئت مدیره کانون مرغداران گوشتی 
کشــور گفت: مرغ زنــده بین 3۵ تا ۴۰ هزار 
تومــان از مرغداران خریداری می شــود؛ در 
صورتــی که قیمت تمام شــده هر کیلو مرغ 
بــرای مرغدار حدود ۵۰ هزار تومان اســت؛ 
یعنی مرغدار به ازای تولید هر کیلو مرغ ۱۰ 

هزار تومان ضرر می دهد.
یــاوری بــا بیان اینکه مرغ در ســطح خرده 
فروشــی ها هم گران به دست مردم می رسد، 
گفت: ســرانه مصرف کشور قبل از آزادسازی 
۲۷ کیلو مرغ به ازای هر فرد بود که در حال 
حاضر به طور قطع کاهش چشمگیری داشته 

است.

غ فروشی ها نیست نظارتی بر مر
رئیس کانون مرغداران گوشتی کشور گفت: 
حضور واســطه ها بیشتر به گرانی مرغ دامن 
می زند و همین مساله باعث شده قیمت مرغ از 
کشتارگاه تا خرده فروشی اختاف چشمگیر 

داشته باشد.
یاوری با بیان اینکه نظارتی هم بر قیمت مرغ 
در مرغ فروشــی ها نیست، ادامه داد: از طرف 
دیگــر قیمت مرغ بــرای مرغداران هم گران 
تمام شود و همه تصور می کنند تولیدکننده 
گرانفروشــی می کنــد؛ در صورتی که قیمت 
نهاده هــای دامی به طور مثال ســویا و ذرت 
به طور چشــمگیری افزایش یافته اســت. به 
طور مثال ســویا که 3۰۰ هزار تومان بود در 
حــال حاضر حلبی یک میلیــون و ۵۰ هزار 
تومان شــده اســت یعنی بیش از ســه برابر 
افزایش قیمت داشــته است. شرایط در بازار 
مرغ به شــکلی است که هم تولید آن به ضرر 
تولیدکننــده اســت و هم خریــد آن به ضرر 

مصرف کننده.

غ کاهش بسیاری داشته است تقاضای مر
رئیس کانون مرغداران گوشتی کشور با اشاره 
به اینکه در هر بازاری واسطه ها یک تلورانسی 
را ایجــاد می کنند، گفت: بعد از آزادســازی 
قیمت هــا واحد های تولیدی جوجه یک روزه 
نیز در زیان سنگین اند، زیرا در حالی که قیمت 
تمام شــده جوجه ۱۴ هزار تومان است آن را 

۷ تا ۸ هزار تومان می فروشند.
یــاوری ادامه داد: البتــه به دلیل گرمای هوا 
تولید مرغ و جوجه یک روزه نیز کاهش داشته، 
ولی باز هم از آنجا که مردم قدرت خرید ندارند 

عرضه مرغ بیش از تقاضاست.
مرغ ایران در میان همسایگان خریداری ندارد

رئیس کانون مرغداران گوشتی کشور گفت: 
از طرفی نمی توانیم مرغ مازاد را صادر کنیم، 
زیرا صادرات مرغ اسما آزاد است، ولی طبیعتا 
موانــع صادرات بســیار بــوده و نمی توانیم 

صادرات آنچنانی داشته باشیم.
یــاوری ادامه داد: قیمت تمام شــده مرغ در 
کشور ما باالست، زیرا قیمت نهاد ها در ایران 
گران تر از کشــور های دیگر است. همچنین 
به دلیل تغییر ناگهانی سیاســت ها در کشور 
ما کشور های دیگر تمایلی به واردات از ایران 
ندارند. در مواردی شــده که مرغدار صادرات 
را شروع کرده و به محض اینکه کوچک ترین 
کمبــودی در داخــل اتفاق افتاده صادرات را 
متوقف کرده اند. صادرات مرغی که هم اکنون 
انجام می شود مقطعی و موردی است و عما 

صادراتی انجام نمی شود.

گفت و گو

پای معامالت رمز ارز در ایران می لنگد!

 معامالت رمز ارز
همچنان بی قانون 

  زهره رضایی / گروه اقتصاد
با گذشــت چندین ســال از ایجاد بازار ارزهای 
دیجیتــال، معامات رمــز ارز در ایران همچنان 

بدون قانون است.
طبق گفته های چندی پیش آقای رامین پاشایی 
معاون پلیس فتا،  سودآورترین روش کاهبرداری 
فروش رمز  ارز اســت؛ چون این حوزه و استخراج 
آن هنوز تابع قوانین خاصی نیست و فقط تعدادی 
از صرافی ها مقداری رمــز  ارز در اختیار تجار قرار 
می دهند تا واردات صورت گیرد. ۱۰ تا ۱۵ میلیون 
نفر از مردم کشــورمان در حال استخراج رمز ارز 
هستند به همین علت ما به قانونی شدن موضوع 

رمز ارز اصرار داشتیم.

 صرافی های داخلی 
نیازمند توسعه و قانون گذاری 

رضا اسماعیل نســب کارشــناس حوزه رمز  ارز 
گفت: صرافی های داخلــی نیازمند رتبه بندی  و 
دریافت مجوز از سمت دولت هستند، تا بستری 
قابل اعتماد بــرای کاربران ایرانی فراهم شــود، 
کاربران صرافی های ایرانی با مشــکاتی مانند؛ 
پایین بودن ســرعت انتقال پــول و کارمزد باال 
مواجه هستند، که این مشــکات با وجود کاربر 
و سرمایه زیاد قابل حل اســت، اما افزایش کاربر 
برای صرافی ها نیازمند قانون گذاری در این حوزه 
است. صرافی های داخلی از نظر تکنولوژی با قانون 

گذاری به صرافی های خارجی نزدیک می شوند.

ک گذاری کلید خصوصی ممنوع!  اشترا
مجید خاکپور عضــو انجمن باکچین گفت: حد 
ضرر )stop loss( در بورس، فارکس )بازار مبادله 
ارز( و ارز های دیجیتال، به علت داشــتن اهرم، با 
اهمیت است؛ زیرا اگر فردی دارای حد ضرر نباشد، 
ممکن اســت کل دارایی خود را از دست بدهد. 
تعیین حد ضرر در بازار ارز های دیجیتال به عوامل 
مختلفی مانند میزان ســرمایه، ریسک پذیری، 

دیدگاه زمانی و خط روند حمایتی، بستگی دارد.
او می گوید: کسانی که به تازگی وارد بازار رمز  ارز 
شدند نباید برای اســتفاده از کمک و تجریبات 
دیگران کلید خصوصی خــود را در اختیار افراد 
دیگر قرار دهند. کلید خصوصی، نمایانگر یک ارز 
دیجیتال مانند بیت کوین یا سایر آلتکوین هاست 
و امنیت آن به کاربر کمک می کنــد تا از دزدی 
و دسترســی غیرمجاز به موجودی ارز خود، در 

امان بماند.

وعده سود با هوش مصنوعی تقلبی است!
مهشید داداش زاده کارشناس بازار رمز  ارز گفت: 
صرافی بایننس IP ثابت )آدرس یک رایانه تحت 
پروتکل اینترنت( را قبول ندارد و برای معامله در 
این صرافی، باید احراز هویــت صورت بگیرد که 
ایرانی ها برای این کار، اقدام به جعل پاســپورت 
می کنند، اما بعد از مدتی اطاعات کاربران ایرانی 

لو می رود.
او می گویــد: کاربــران ایرانی برای اســتفاده از 
 IP صرافی های خارجی به جز بایننــس  باید از
ثابت  اســتفاده کنند، که با این وجود نیز امکان 
تشــخیص هویت ایرانی برای صرافی وجود دارد. 
اعتبار بعضی از صرافی ها مانند صرافی های ترکیه 
برای کاربران مشخص نیست و بعد از مدتی صرافی 
تمام پول های افراد را برداشته و دیگر خبری از آن 
نیســت؛ برای جلوگیری از این امر بهتر است که 
کاربران پول های کمی را در صرافی ها نگهداری 
کنند و عمده پول هایشــان را در کیف پول های 

سخت افزاری بگذارند.
به گفته خانــم داداش زاده،کارمزد صفر در هیچ 
صرافی وجود ندارد و در ارز های گوناگون، متفاوت 
خواهد بود. ادعای کارمــزد صفر برای صرافی ها 
کاهبرداری است، همچنین اگر وب سایت هایی 
وعده ســود ثابت یا ســود با هوش مصنوعی را 

می دهند، تقلبی اند.

قانون گذاری در حوزه رمز ارز نیازمند همکاری  
نهادهای مختلف

به گفته میرتاج الدینی، نائب رئیس کمیســیون 
برنامــه و بودجه مجلس شــورای اســامی در 
سال های گذشته طرح قانون گذاری در بازار رمزارز 
از سوی نمایندگان مجلس یازدهم ارائه شد، اما به 
نتیجه ای نرسید. همچنین در جلساتی که در این 
زمینه تشکیل شد، مجلس به تعیین تکلیف بازار 

رمز  ارز از نظر قانونی بار ها تاکید داشته است.
به گفتــه او، متولی اصلــی این قانــون گذاری 
بانک مرکزی اســت و پــس از آن وزارت نیرو با 
همکاری وزارت صمت وظیفه دارد که برق مورد 
نیاز این صنایع را با ایجاد نیــروگاه تامین کرده 
و دســتورالعمل های آن را به مجلس ارائه دهد؛ 
اما هنوز طرحی از ســمت دولت و بانک مرکزی 
به مجلس شورای اسامی ارســال نشده و بانک 
مرکزی به عنوان یکی از متولیــان اصلی، قانون 
گذاری در بازار رمزارز ها را در دســتور کار خود 

ندارد.

گار «  از تورم  ۶۰درصدی خودرو تا پایان سال  تحلیل » روز

فاجعه در راه است
  مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد

 صاحبنظــران بر این موضــوع هم نظرند 
که با زیان انباشــته ۱۰۰ هزار میلیاردی 
سه خودروساز بزرگ کشور )ایران خودرو، 
سایپا و پارس خودرو( میلیون ها شغل ایجاد 
می شود، هزاران مسکن ســاخته و حتی 
برخی کمپانی های خودروساز مطرح جهانی 

خریداری می شود.
صورت های مالی خودروســازان نشــان 
می دهد خودروسازان کشورمان ظرف سال 
گذشته ۹ هزار میلیارد تومان زیان داده اند. 
اگر مجموع زیان انباشته خودروسازان طی 
سال های گذشته را لحاظ کنیم، این عدد به 

۱۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد.
اما دولت بــه عنــوان مدیــر راهبردی و 
به اصطاح متولی ســهم ناچیــزی از این 
خودرو ســازان و تنظیم کننده بازار هنوز 
فرمولی برای کاهش بحران در تولید و عرضه 
محصوالت پیدا نکرده و اگر هم پیشنهاداتی 

ارائه می کند هیچ کدام کارساز نبوده است.
حاال با این نوع سیاست های اجرایی دولت 
هم صنعت خودرو ساز متضرر شده و زیان 
انباشت این چند سال را به دوش می کشد، 
هم مشــتریان در بازار باید تــاوان اهمال 
کاری ها را بــا پرداخت پول بیشــتر برای 

خودرویی بی کیفیت پرداخت کنند.
امیرحســن کاکایی، کارشــناس صنعت 
خودرو در این زمینه گفــت: اوضاع خیلی 
بدی را برای صنعت خودروسازی طراحی 
کرده اند. زیان انباشته آن هم با این اعداد 
و ارقام که قطعاً واقعی نیست و تنها بخشی 
از زیان اعام می شود؛ خرابکاری سیاست 
گذاران است و مدیران عامل این شرکت ها 
)خودروســازان( دست نشــانده سیاست 

گذاران و نمایندگان مجلس می باشند.
وی ادامــه داد: طی ۴ ســال گذشــته با 
سیاست های اجرای از سوی دولت انتظار 
زیــان انباشــته در شــرکت های خودرو 
ســازی می رفت. به نظر من این رقم اعام 

شــده )زیان انباشته خودروســازان( کم 
اســت و طبق برآورد تا پایان سال ۱۴۰۰ 
می بایست ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعام 
می شــد؛ در حالی که امــروز صورت های 
مالی خودروسازان جمع کل زیان انباشته 
را حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نشــان 

می دهد.
به گفته این کارشــناس صنعــت خودرو؛ 
۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشــته در 
خودرو سازی کشــور تعجب آور نیست؛ با 
روند اجرایی سیاســت گذاران چنین عدد 
اعام شــده با رقم واقعی فاصله دارد و این 

جای تعجب دارد!
وی تصریح داشت: با استناد به آمار و صورت 
مالی هر سال خودروســازان در حال زیان 
دادن هســتند پس چطور رقم انباشــت 
زیان در این خودرو سازان با توجه به زیان 
عملیاتی هر خودرو، میزان تولید و عرضه 
محصوالت و از همه مهمتر قیمت گذاری 
دستوری اینقدر متفاوت اســت. قطعاً در 
محاســبات آماری تغییراتی ایجاد شــده 

و رقم واقعی نیســت و تنها زیان انباشــت 
حسابداری است.

کاکایی گفت: زیان واقعی زمانی نشان داده 
می شود که چرخ تولید خودرو سازان متوقف 
شود. در حالی که مجموعه بدهی اعام شده 
از سوی این خودروسازان خیلی باالتر است. 
سیاست گذاران در این بخش حرف هایی 
می زنند که واقعاً نمی توان به اجرا و نتیجه 

هیچ یک از این وعده ها امیدوار شد.
به گفته این کارشــناس صنعــت خودرو؛ 
تا زمانی قیمت گذاری با ایــن روند ادامه 
داشته باشد قطعاً زیان انباشت در این بخش 
افزایش خواهد داشــت و نمی تواند کاهش 

داشته باشد.
وی تصریح داشت: قیمت نهاده های تولید 
همچنان در حال افزایش اســت و به طور 
منطقی قیمت خودرو نیز افرایش می یابد، 
اما آقایان اعام کرده انــد تولید را افزایش 

خواهند داد!
کاکایی گفت: در این مقطع قرار شده تولید 
سه خودروی پُر تیراژ حذف و خودرو های 

جایگزین وارد بازار شود. البته نمی توانند به 
راحتی تیراژ خودرو های جایگزین را مانند 

تیبا و سمند باال ببرند.
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد؛ 
البته این که با رقم زیان انباشت ۱۰۰ هزار 
میلیــارد تومانی می توان برخــی خودرو 
سازی خارجی را خرید تشبیه سازی است 
نه عملیاتی! سیاســت گذاران دو شرکت 
خودرو ساز بزرگ این کشور را آنقدر بدهکار 
کرده اند و از اعتبار این شرکت ها خرج کرده 
اند در واقع این خراب کاری در طی ۴ سال 
که هنوز هم متوقف نشده به دلیل سیاست 

ثبات قیمت خودرو در بازار است.
وی اشاره داشت: این ها مدیریت بازار را فقط 
به نگه داشتن قیمت در سطح ضرر به تولید 
کننده می دانند و قیمت ها علی رغم ادعای 
سیاست گذاران در بازار ثابت نمانده است. 
در حالی که برای بازگشت آرامش به نظام 
توزیع و عرضه باالی خودرو، ابزار های زیادی 
وجود دارد که یکی از آن هــا ثبات قیمت 
در نرخ نهاده ها و هزینه های جاری بخش 

تولید است.
کاکایی می گوید: شکی نیست که این فاجعه 
واقعی )زیان انباشته و اجرای سیاست های 
دولت( در دنیای سیاست گذاری صنعتی و 

اقتصادی است.
این کارشناس صنعت خودروسازی تأکید 
کرد: سیاست گذاری صنعتی کشور ما دچار 
انحراف بزرگی اســت که متأســفانه برای 
سیاســت گذاران قابل قبول نیست. وزیر 
صمت طرح هایی را بــرای صنعت خودرو 
ســازی مطرح می کند که خــودش هم از 
نتایج آن آگاهی ندارد و از همه مهمتر اینکه 
منابعی که باید در اجرای این طرح ها هزینه 

شود هنوز نامشخص است!
به تولید خودرو ارزان قیمت آن هم از جیب 
مردم کــه نمی توان طــرح صنعتی گفت! 
کاکایی با بیان این مطلب ادامه داد: با گرانی 
نهاده های تولید که بخشــی از آن به دلیل 
افزایش قیمت جهانی اســت. به طور مثال 
می خواهند خودرویی با صرف هزینه ۵۰۰ 
میلیون تومان تولید کنند، اما به مردم ۲۰۰ 

میلیون تومان بفروشند.
وی تصریح داشت: مشخص است با چنین 
سیاستی زیان انباشته خودرو ساز به حدی 
افزایش می یابد که در زمانی نه چندان دور 
اعام ورشکســتگی خواهد کرد. این کار 
اقتصادی با نام تولید ارزان نیســت؛ دولت 
با این رویه شاید برای مدت کوتاه خودروی 
ارزان به مردم بفروشد، اما سرنوشت ادامه 
این سیاست کامًا مشخص است! نابودی 

صنعت خودرو سازی کشور
کاکایــی تأکید کرد؛ با توجــه به وضعیت 
موجود در صنعت خودرو ســازی و گرانی 
نهاده های تولید و در صــورت عدم اجرای 
برجام آزاد ســازی و منابع مالی و از همه 
مهمتر سرعت بخشی به حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، تورم خودرو حداقل ۴۰ و حداکثر 
به 6۰ درصد می رسد و موج جدید گرانی در 

بازار راه می اندازد.

سنگ اندازی وزارت صمت در مسیر واردات کاال های آی تی

گرانی و قاچاق نتیجه محدودیت های جدید
  میناسادات حسینی/ گروه اقتصاد

 واردات کاال های آی تی ازجمله لپ تاپ در حالی در 
سال گذشته آزاد بود که سقفی برای واردات آن اعمال 
نشده بود. این در حالی است که وزارت صمت از چند روز 
گذشــته محدودیتی برای واردکنندگان کاال های آی 
تی در سامانه ثبت سفارش ایجاد کرده به این صورت 
که آن ها باید نصف سال های گذشته کاال هایی مانند 

لپ تاپ، تبلت، پرینتر و ... وارد کنند.
به این ترتیب بسیاری از واردکنندگان قادر به واردات 
کاال هــای آی تــی نخواهند بود و این تصمیم موجب 
نوســان قیمت ها و باز شدن پای قاچاقچیان جدید به 

این بازار خواهد شد.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در واکنش به 
این اقدام وزارت صمت گفت: محدودیت ثبت سفارش 
کاال های آی تی از هفته گذشته ازسوی وزارت صمت 
اعمال شده و این کار برخاف مصوبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ 

است.
محمدرضا فرجی با بیان اینکه پیش از این کسانی که 
قبا کاال وارد نکرده بودند می توانستند کاال وارد کنند، 
ادامه داد: از هفته گذشــته در ســامانه ثبت سفارش، 
سقف واردات را براساس سابقه واردات آن کاال گذاشته 
اند یعنی اگر کسی در سال ۱۴۰۰ لپ تاپ وارد نکرده 
پس از این نمی تواند نمی تواند لپ تاپ وارد کند. فرجی 
ادامــه داد: چنانچه این محدودیت ادامه یابد، واردات 

کاال های قاچاق به ویژه کاال های دست دوم بی کیفیت 
یا خراب به کشور افزایش می یابد. به عبارت دیگر پای 
یک سری قاچاقچی به این بازار باز می شود و قاچاق هم 
به قاچاق کاال ختم نخواهد شد و در پِس آن باید منتظر 
قاچاق ارز و افزایش قیمت دالر در بازار داخل باشیم.

قیمت کاال های آی تی افزایش می یابد
رئیــس اتحادیــه صنف فناوران رایانــه تهران گفت: 
درخواست ما از وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت و 
در راس آن آقای پیمان پاک این است که سقف واردات 
کاال های آی تی را بردارند، زیرا واردکنندگان کاال های 
آی تــی، خطــر را به جان می خرند و در کشــور های 
حوزه خلیج فارس شرکت ثبت می کنند. با شرکت های 

خارجــی رای زنی و عقد قــرارداد می کنند، ضمانت 
می گذارند و در میان این فرایند دشــوار می بینیم به 
یک باره قوانین واردات تغییر می کند که عواقب عجیب 

و غریبی دارد.
فرجی ادامه داد: ۸۰ درصد کاال های ما از لحاظ ارزشی 
ســر از ســازمان های دولتی و شرکت های خصوصی 
درمی آورد. اگر این محدودیت ادامه یابد، بازار کاال های 
آی تی در دست سودجویان می افتد. پیش از اینکه این 
اتفاق رخ دهد باید جلوی آن را بگیریم. این در حالی 
است که در همه جای دنیا تاجر و صنعتگر رو به جلو 
حرکت می کنند؛ ما از مسئوالت توقع حرکت رو به جلو 

نداریم تنها می خواهیم آنچه داشتیم را از ما نگیرند!

خبر ویژه

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفــت: از خرداد ماه برای واردات 
موبایل تخصیص ارزی انجام نشــده از این رو نگران تنظیم و تامین 

بازار در شهریور و مهر هستیم.
امیر اســحاقی در مورد آخرین وضعیت تخصیص ارز برای واردات 
تلفن همراه، اظهار کرد: هنوز هیچ گونــه تخصیص ارزی چه برای 
واردات موبایل های باالی 6۰۰ دالر و چه برای موبایل های پایین تر 
از 6۰۰ دالر، صورت نگرفته است و ما همچنان منتظر تصمیم وزارت 

صمت هستیم.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی افزود: در حال 

حاضر موبایل هایی وارد کشور می شود که فرایند تخصیص ارزشان 
از قبل انجام شده است، بنابراین تا پایان مرداد ذخیره موبایل برای 
تنظیم بازار داریم اما با توجه به اینکه از خردادماه هیچ گونه تخصیص 
ارزی برای واردات نداشته ایم، نگران تنظیم و تأمین بازار در شهریور 

و مهر ماه هستیم.
وی در مورد علت عدم تخصیــص ارز به این محصول، گفت: پرس و 
جوی ما از مسئوالن دولتی نشان می دهد که دولت به دنبال بهینه 
سازی منابع ارزی کشور اســت و غیر از این پاسخ مشخص دیگری 

به ما نداده اند.

اسحاقی با اشاره به وضعیت بازار، تصریح کرد: واردات موبایل های 
باالی 6۰۰ دالر معموالً از طریق رویه های مسافری انجام می شود 
که بعضاً هم با سو استفاده همراه است؛ در این بخش واردات رسمی 
قابل توجهی نداریم و بازار دســت واردکنندگان رسمی نیست. در 
بخش موبایل های زیــر 6۰۰ دالر نیز فقط تا پایــان مرداد ذخیره 

داریم.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت: در حال 
حاضر شــرکت ها در یک باتکلیفی عجیبی قرار دارند و نمی دانند 

باید چه کاری انجام دهند و از طرفی در حال زیان دهی نیز هستند.

ارزی برای واردات موبایل تخصیص داده نمی شود

کمبود موبایل در بازار از شهریورماه احتمال 

توصیه به سهامداری بلندمدت در بورس

سهامداران تحت تاثیر نوسانات روزانه قرار نگیرند
یک کارشــناس بازار ســرمایه گفت: در بلندمدت ســرمایه گذاری در بازار 
سرمایه بیش از هر بازار دیگری سود و نفع را نصیب سهامداران کرده است.
اکرم فیض یاب قلعه جوقی در خصوص شرایط بازار سرمایه گفت: در حالی 
از مرداد ســال ۹۹ تا کنون شــرایط بورس در روندی منفی قرار دارد که 
به نوعی می توان گفت بازار ســرمایه جا مانده از تورم اســت.این کارشناس 
بــازار ســرمایه افزود: با این حال افزایش تــورم به تنهایی نمی تواند دلیلی 
برای رشــد این بازار باشــد و باید ســایر مولفه ها را در کنار تورم در راستای 

تحلیل این بازار بررسی کرد.
وی همچنین با اشــاره به تحوالت سیاســی در حوزه برجام اذعان داشــت: 

موضوع برجام و موارد مرتبط با آن نیز یکی از ریســک های بازار ســرمایه 
اســت که به صورت مســتقیم و غیرمستقیم بر سودآوری شرکت ها اثرگذار 
است و از این منظر نیز می توان گفت بازار سرمایه به نوعی به عدم قطعیتی 
در برجــام نــگاه می کنــد که همین مولفه نیز موجب شــده تا این بازار به 
مدار متعادل و صعودی واکنش کمتری نشــان دهد.فیض یاب قلعه جوقی 
اذعان داشت: از سوی دیگر متاسفانه طی سال های گذشته بجای هدایت 
نقدینگی و ســرمایه گذارن به روش غیرمستقیم سرمایه گذاری در بورس، 
بیشتر معامله گران به صورت مستقیم در بازار سرمایه سرمایه گذاری کرده 
و در حال دادوســتد ســهام هســتند و این مولفه نیز موجب شــده در کنار 

ســایر عوامل، با هیجان بیشــتری دادوســتدها در بورس انجام شود و این 
عامل نیز اثر منفی خود را بر بازار ســرمایه داشــته باشــد.وی در پیش بینی 
وضعیــت بازرا ســرمایه در روزهــا و هفته های پیش رو نیز گفت: تا مادامی 
که این عدم قطعیت ها و عوامل مورد اشــاره در بازار ســرمایه سایه انداخته 
باشــد، نمی تواند منتظر بهبود روند معامات بود، هر چند که با وجود این 
شرایط در بلندمدت سرمایه گذاری در بازار سرمایه بیش از هر بازار دیگری 
ســود و نفع را نصیب ســهامداران کرده اســت. از این رو اگر سهامداران با 
مطالعه اقدام به خرید ســهام و چینش پرتفوی خود کرده اند، نباید تحت 

تاثیر نوسانات روزانه بازار سرمایه قرار گیرند.
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نفت و انرژی 4

اروپا برای روسیه رقیب می تراشد 

گاز ایران در مسیر قاره سبز

کوتاه از انرژی

بین الملل

ورود موج گرما و کمبود 
انرژی در آسیای مرکزی

 با افزایش مصرف روزانه برق در تابستان، 
شرکت نیروی دولتی قرقیزستان نسبت 
به احتمال کمبود نیرو هشدار داد. آسیای 
مرکــزی با موج گرمای شــدیدی روبرو 
شــده که بیشــتر نقاط نیمکره شمالی 
را فرا گرفته اســت. آمار شرکت نیروی 
دولتی قرقیزستان نشان داد ۱۹ ژوییه، 
مصــرف کنندگان برق میزان مصرف را 
۲۰ درصد در مقایسه با مدت مشابه دو 
سال پیش، افزایش دادند و 3۴ میلیون 
کیلووات ســاعت برق مصرف کردند در 
حالی که میزان مصرف در ســال ۲۰۲۰ 
به ۲۸ میلیون کیلووات ساعت و در سال 
۲۰۲۱ به ۲۹ میلیون کیلووات ســاعت 
رســیده بود.این شرکت درباره افزایش 
مصرف برق توضیحی نداد اما یک عامل 
اصلی، احتماال افزایش استفاده از وسایل 
سرمایشــی برای تحمل گرمای بیش از 
حد معمول هوا بوده اســت.دمای روزانه 
در بیشــکک  پایتخت قرقیزستان- در 
حال حاضر بیش از 3۰ درجه اســت در 
حالــی که معمــوال در ژوییه پایین 3۰ 
درجه بوده اســت. با این حال این شــهر 
خنک تر از بخشهای دیگر آسیای مرکزی 
اســت که در مقایسه با میانگین جهانی، 
ســریع تر در حال گرم شــدن هستند. 
دمای منگیستاو در ناحیه غربی خشک 
قرقیزســتان، ۱۸ ژوییــه به ۵۰ درجه 
رســید و دمای هوای تاشکند  پایتخت 
ازبکستان- باالی ۴۰ درجه بود.شرکت 
نیروی قرقیزســتان هشدار داد افزایش 
مصرف، مشکاتی را در ذخایر توکتوگل 
که ۴۰ درصد برق کشــور را تامین می 
کند، ایجاد خواهد کرد.سطح آب در سد 
توکتوگل به ســرعت رو به کاهش است. 
این مشــکل جدی است زیرا ذخایر این 
سد معموال در تابستان با آب شدن برف 
کوه ها، پر شده و آب کافی برای تولید نیرو 
در زمستان ذخیره می شود.این وضعیت 
تنها برای قرقیزســتان هشــداردهنده 
نیســت بلکه بــرای همســایگان این 
کشــور شامل ازبکستان، تاجیکستان و 
قزاقستان که برای آبیاری مزارع و تولید 
نیرو به سد توکتوگل وابسته هستند هم 

نگران کننده محسوب می شود.

چانه زنی کشورهای اروپایی 
برای معافیت از کاهش 

مصرف گاز
دولت های اروپایــی تاش می کنند 
طرحهای بروکسل برای کاهش تقاضا 
برای گاز طبیعی به منظور آمادگی بهتر 
در برابر کاهش احتمالی عرضه روسیه 
در زمســتان امســال را تعدیل کنند.

دیپلماتهای ۲۷ کشــور عضو اتحادیه 
اروپا از هفته گذشــته که کمیسیون 
اروپا تدابیری را برای کاهش تقاضای 
کشــورهای عضو این بلوک برای گاز 
طبیعی به میزان ۱۵ درصد پیشــنهاد 
کرد، سرگرم مذاکره هستند. این طرح 
باعث شده است بحثهایی درباره میزان 
کاهش پیشنهاد شده و قدرت بروکسل 
بــرای الزامی کردن آن، دربگیرد. این 
طــرح باید در نشســت هفته جاری 
وزیران انــرژی اتحادیه اروپا تصویب 
شــود.در پیش نویس این پیشــنهاد 
که توســط فایننشیال تایمز مشاهده 
شده اســت، کشورهای اتحادیه اروپا 
گفته انــد هدف داوطلبانه می تواند در 
سراســر بلوک استانداردسازی شود 
اما اهداف اجباری باید وابســتگی هر 
کشــور عضو به گاز روســیه و میزان 
گازی کــه می توانند ذخیره ســازی 
کنند را در نظر بگیرد.اگر یک کشــور 
عضــو گاز اضافی دارد که می تواند از 
طریــق محموله LNG یا خطوط لوله 
به کشــورهای دیگر در اتحادیه اروپا 
عرضه کند، کاهش مصرف باید کمتر 
شود. بعضی از صنایع که فعالیت آنها 
حیاتی اســت، باید از این طرح معاف 
شــوند.طبق پیــش نویس این طرح، 
کشــورهای عضو باید بتوانند آزادانه 
تدابیــر مناســب را اختیار کنند تا به 
کاهش تقاضا برای گاز برسند.اتحادیه 
اروپا برای آماده شدن در برابر کاهش 
احتمالی عرضه گاز از ســوی روسیه 
در زمســتان امسال، به سختی تاش 
می کند. پیش از حمله نظامی مســکو 
بــه اوکراین، اتحادیه اروپا برای حدود 
۴۰ درصد یا حدود ۱۵۵ میلیارد متر 

مکعب گاز به روسیه وابسته بود  .

۱۴ میلیون نفر در گروه مشترکان 
کم مصرف آب  قرار گرفت

مدیــرکل اقتصــاد و تعرفه آبفای کشــور 
گفت: حدود ۱۴ درصد کل مشــترکان آب 
یعنی نزدیک به ۱۴ میلیون نفر از جمعیت 
کشور، کم مصرف هستند.شهرام حیدریان 
مدیرکل اقتصاد و تعرفه آبفای کشور با بیان 
اینکه ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشــور در 
گروه مشترکان کم مصرف آب قرار گرفتند، 
اظهار داشت: الگوی مصرف، حداکثر میزان 
مصرفی اســت که یــک خانوار می تواند در 
طــول ماه انجام دهد، بــدون آنکه رفاهش 
تحت الشــعاع قرار گیرد.وی همچنین بیان 
کــرد: الگوی مصــرف آب برای یک خانوار، 
بــه طــور مثال در تهران ۱۴ متر مکعب، در 
سیســتان و بلوچستان ۱۸ مترمکعب و در 
گیان ۱3 متر مکعب است و بین ۱3 تا ۱۸ 
مترمکعب در اســتان های مختلف، تفاوت 
دارد.این مقام مســئول بــا تاکید بر اینکه 
متوسط الگوی مصرف در کل کشور ۱۵ متر 
مکعب است، گفت: متوسط الگوی مصرف، 
۱۵ هــزار لیتر در ماه اســت که معادل ۱۰ 
هزار شیشــه آب معدنی یک و نیم لیتری یا 
3۰ هزار شیشــه آب معدنی نیم لیتری در 
طول یک ماه اســت. اگر مشترکی یک سوم 
این میزان؛ یعنی ۵ مترمکعب که معادل ۱۰ 
هزار شیشــه آب معدنی نیم لیتری می شود 
را در طول یک ماه مصرف کند، کم مصرف 

خواهد بود.

ترمیم تونل انتقال آب به 
دریاچه ارومیه آغاز شده است

مدیرعامــل شــرکت آب و نیرو در خصوص 
تونــل انتقال آب به دریاچــه ارومیه گفت: 
آبگیری زودتر از موعد ســال های گذشــته 
باعــث ترک خوردگی هــای متعدد در تونل 
شده است.کریم شــیبانی یکتا در خصوص 
اهداف، روند ســاخت و اجرای سامانه تونل 
انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه 
اظهار داشت: عملیات اجرایی تونل از چندین 
سال قبل شروع شده و حفاری این تونل 36 
کیلومتری در تابستان سال گذشته به اتمام 
رســید، ولی اتمام حفــاری به معنای اتمام 
کار تونل نیســت و بخشی از اقدامات پایانی 
تونل باقی مانده است.مدیرعامل شرکت آب و 
نیرو با اشاره به سختی های کار در این پروژه 
افزود: در حدود ۲ کیلومتر از این تونل با سازند 
آبرفتــی مواجه شــدیم که به رغم تمهیدات 
خوبــی کــه پیمانکار پروژه دیــده بود، ولی 
متاســفانه در ۷۰۰ متــر از تونل دچار ترک 
خوردگی ها و آسیب دیدگی هایی شدیم که 
قطعاً قبل از بهره برداری این آسیب دیدگی ها 
باید مرمت شود.شیبانی افزود: شتاب زدگی 
در مطالعــات و آبگیری زودتر از موعد تونل 
انتقال آب به دریاچه ارومیه، سبب بروز ترک 
خوردگی های متعدد در این تونل شده است.
وی با تاکید بر لزوم دقت در رفع این مشکل 
گفت: به شــیوه های مختلف و با بکارگیری 
مشــاور ایرانی و خارجی و همچنین دعوت 
از شــرکت های دانش بنیان، تعمیرات تونل 

انتقال آب آغاز شده است.

شمال میدان گازی 
پارس جنوبی، میدان جدیدی 

کشف شد
ســخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسامی از استماع گزارش مدیر شرکت نفت 
و گاز پارس و مدیرعامل شرکت پتروپارس در 
نشســت امروز این کمیسیون خبر داد.مالک 
شــریعتی نیاســر  ضمن تشریح جلسه امروز 
کمیســیون انرژی مجلس، بیان کرد: جلسه 
امروز کمیسیون  به استماع گزارش مدیرعامل 
شرکت پتروپارس اختصاص داشت. گزارشی 
از ســوابق گذشــته و برنامه هــای اخیر این 
شرکت و پروژه هایی که در دست اجرا دارند 
بــه خصوص فــاز ۱۱ میدان پارس جنوبی به 
اعضای کمیســیون ارائه کردند. همچنین در 
خدمت مدیر شرکت نفت و گاز پارس بودیم 
که گزارشــی از وضعیــت پروژه ها اصلی این 
شرکت ارائه کردند.وی اظهار کرد: مهم ترین 
اولویت این شرکت پروژه فشار افزایی میدان 
گازی پارس جنوبی بود. بر اساس این گزارش 
مجموعا در حال حاضر  فشار افزایی در خشکی 
اســت. در ۱۲ فاز به صورت ســه مجموعه و 
ســه هاب بزرگ فشــار افزایی در حال انجام 
است که در مجموع ۱۰۰ میلیون مترمکعب 
به ظرفیت تولید پارس جنوبی افزوده خواهد 
شد.ســخنگوی کمیســیون انرژی مجلس 
شــورای اسامی تصریح کرد: خبر مهمی که 
ایشان دادند این بود که کارهای  اکتشافی نیز 
در موازات در حال انجام اســت. از ۴ عملیات 
اکتشافی که تا به امروز برنامه ریزی شده است، 
دو مورد مراحل اولیه آن انجام شده است. پیش 
بینی اکتشــاف یک میدان نفتی سبک به نام 
یلدا صورت گرفته و بنظر می رسد که ظرفیت 

مناسبی داشته باشد. 

هفته گذشته اورزوال فن در الین، رئیس کمیسیون 
اتحادیه اروپا، در ســفر به باکو تفاهم نامه دو برابر 
کردن واردات گاز این اتحادیه از آذربایجان را امضا 
کــرد. طرفین توافق کرده اند که تا ســال ۲۰۲۷ 
صــادرات گاز آذربایجان بــه اتحادیه اروپا به ۲۰ 
میلیارد متر مکعب در ســال برســد.آذربایجان از 
اواخر ســال ۲۰۲۰ صــادرات گاز به اتحادیه اروپا 
را آغــاز کرد و طبق قرارداد، ســاالنه ۱۰ میلیارد 
متر مکعب گاز تحویل اتحادیه می دهد.در همین 
ارتبــاط محمود خاقانــی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصــادی ایلنــا، اظهار داشــت: اتحادیــه اروپا 
ســال ها پیش در راســتای رقیب تراشیدن برای 
روســیه مصمم بود روی منابع گاز ایران حســاب 
کند به همین دلیل در ســال ۲۰۰۰ میادی یک 
توافقنامــه ای با ایران امضا کــرد تا ایران بتواند با 
اتحادیه اروپا همکاری کند و شرکت های اتحادیه 
اروپا هم در منابع گاز ایران ســرمایه گذاری کرده 
و بــه اروپا گاز صادر کنند، همچنین توافق کردند 
یک مرکز پژوهش و مطالعه در ایران در موسســه 
مطالعات انرژی ایجاد شود که تامین بودجه آن هم 
به میزان یک میلیون ۷۰۰ هزار یورو هم از سوی 
اتحادیه اروپا باشــد، حتی در مناقصه یک شرکت 
فرانسوی برای همکاری با شرکت ایرانی برنده شد 
و یک نویدی داده شد که صنایع کوچک و متوسط 
در ایران با همکاری صنایع کوچک و متوسط آلمان 
در داخــل ایــران تمام خدمــات و کاالهایی را که 
الزم اســت بــرای پروژه ها تولیــد کنند و این یک 
امیدبخشی در اقتصاد انرژی منطقه بود.وی ادامه 
داد: در هین راستا خط لوله نوباکو طراحی شد که 
گاز ایران را از مســیر ترکیه به اروپا ببرد و این در 
حالی اســت که بحث رژیم حقوقی کاسپین هنوز 
مطرح نبود، بتدریج شرایط بین المللی تغییر کرد 
و خــط لولــه نوباکو به دلیــل برخی مقاومت های 
امریکا و روســیه برای جلوگیری از توســعه منابع 
گاز ایران و همچنین نرســیدن گاز ایران به اروپا، 

متوقف شد. بنابراین خط لوله دیگری طراحی شد 
که گفته می شــود این خط هنوز اقتصادی نیست 
ولی اســتراتژیک است، بعبارت دیگر  دو خط لوله 
طراحی شد یکی باکو-تفلیس- جیحان ترکیه در 
شــرق مدیترانه برای انتقال نفت خام خزر احداث 
شد و خط لوله دیگر به موازات این خط برای انتقال 
گاز جنوب قفقاز طراحی شــد که گاز را از خزر به 
ترکیــه و از آنجــا به اروپا می رود. ظرفیت این خط 
کم بود، ایران هم موفق شــده بود در کنسرســیوم 
میدان شــاه دنیز جمهوری آذربایجان  ۱۰ درصد 
ســهم داشــته باشد در واقع در این پروژه ایران هم 
صادرکننده گاز به اروپا خواهد شد.این کارشناس 
حوزه بین الملل انرژی تصریح کرد: فاز دوم میدان 
شاه دنیز برای سرمایه گذاری از سوی روسیه مطرح 
شد و انتظار می رفت حجم تولید گا باال برود، در این 
پروژه گازپروم، لوک اویل، توتال، بی پی و یک یا دو 
شرکت امریکایی هم حضور دارند بنابراین در نظر 
دارند میدان را توســعه دهند و خط لوله جدیدی 
که با همکاری روسیه و ترکیه احداث شده بزودی 
فعال می شود، بنابراین توافق اخیر بین آذربایجان 

و اتحادیــه اروپا توافــق بین جمهوری آذربایجان 
و اتحادیه اروپا نیســت، آذربایجان فقط سهامدار 
میادین گاز و خطوط لوله است و همه گاز متعلق 
به این کشــور نیســت، بلکه متعلق به شرکت های 
بین المللــی چندملیتی و از جمله شــرکت های 
روســی اســت و ایران هم ۱۰ درصد در این میدان 
سهام دارد، بنابراین می توان گفت پروژه مربوط به 
اکنون نیست از سال ۱۹۹۴ سرمایه گذاری شروع 
شــده است. وی تاکید کرد: در هر حال در صورت 
دو برابر شــدن صــادرات از آذربایجان این میزان 
گاز حتی اگر به اروپا صادر شــود، نمی تواند جای 
گاز صادراتی روســیه را بگیرد و اروپا همچنان در 
زمستان با بحران مواجه خواهد بود، به طوری که 
یکی از دالیل ســقوط یورو همین اســت.خاقانی 
گفــت: یکــی از توافقاتی که اخیــرا اتحادیه اروپا 
بــا آذربایجان و ترکمنســتان امضــا کرده اینکه 
امیدوارند  گاز ترکمنستان را از عرض دریای خزر 
لوله به باکو و اروپا ببرند، در این این لوله کشــی از 
خــزر به دالیل مختلف از جمله رژیم حقوقی خزر 
و مســائل زیست محیطی روســیه و ایران توافق 

نداشــتند، مطالعه شد که ۴ کشور ساحلی خزر از 
جمله قزاقســتان، ترکمنستان، آذربایجان و ایران 
که عضو سازمان همکاری اقتصادی منطقه ای اکو 
هســتند بتوانند باهم همکاری کنند و هم زمینه 
صــادرات نفت و هم گاز منطقه را از مســیر ایران 
فراهــم کننــد، البته بنا بر این بود که گاز تبدیل به 
برق سپس صادر شود، در برنامه ششم هم عنوان 
شده بود که ایران محور صادرات برق منطقه شود، 
یعنی گاز را تبدیل به برق و برق را با خطوط انتقال 
جدید به اروپا صادر کنند، اگر این پروژه به نتیجه 
می رسید تحریم برق کار آسانی نبود. عاوه بر موانع 
داخلی برای این پروژه، کشــورهای دیگر از جمله 
ترکیه، روســیه و امریکا هم نمی خواســتند ایران 
محور قرار گیرد، بنابراین نگذاشتند طرح جلو برود. 
وی تاکید کرد: اگر طرح یادشده اجرایی می شد ما 
 enerjicoin می توانستیم در منطقه ارز جدید بنام
به جای دالر تعریف کنیم که می توانست جایگزین 
یارانه سوخت شود و مردم به جای سکه و طا این 
سکه را خریداری می کردند که پشتوانه آن منابع 
گاز ایــران بــود همین کاری که پوتین  انجام داد و 
روبل را با منابع گاز روسیه پشتیبانی کرد، بنابراین 
روبل در برابر دالر تقویت شد. اگر مطالعه به نتیجه 
می رسید و ریال ایران پشتوانه نفت و گاز ایران را 
پیدا می کرد، اکنون این دالر بود که در برابر ریال 
سقوط می کرد. این کارشناس حوزه انرژی یادآور 
شد: در شرایط فعلی قزاقستان برای صادرات نفت 
خام از مســیر روســیه به دریای سیاه با مشکاتی 
مواجه است، در حالی که قرار بود ما محور صادرات 
انرژی دریای خزر به دنیا باشیم و سال ها پیش یک 
خط لوله از قزاقستان به خلیج فارس طراحی شده 
بود ولی آن هم به دلیل تحریم انجام نشــد در هر 
حال اگر تحریم با برجام و بدون برجام لغو شود این 
خط لوله مدنظر قرار می گیرد و قزاقستان می تواند 
نفت خام خود را از مســیر ایران به خلیج فارس و 

دنیا صادر کند.

رئیس هیات مدیره ســندیکای صنعت برق گفت:میزان بدهی 
وزارت نیرو به مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان رســیده که از این 
رقــم، بیــش از 6۰ هزار میلیارد تومان مطالبات شــرکت های 
عضو سندیکای صنعت برق و تولیدکنندگان انرژی برق است. 
پیــام باقری در نشســتی خبری بــا تاکید بر اینکه تا زمانی که 
بــرق بــه عنوان یک کاال مــورد توجه قرار نگیــرد و از حالت 
یارانه ای خارج نشود، مشکات صنعت برق باقی خواهد ماند، 
 گفت: تا زمان رفع این مشــکات نمی توانیم برای این موضوع 

چاره اندیشی کنیم.
وی با بیان این که ظرفیت های قانونی در کشور قابل توجه بوده 
اما بعد اجرایی این قوانین با مشکاتی روبه رو است، تصریح کرد: 

قانون برنامه ششم توسعه حدود 3۰ درصد اجرایی شده است 
ترازهای مالی در صنعت برق منفی اســت و منابع و مصارف با 
یکدیگر همخوانی ندارند برای رفع این مشکات باید اختاف 
قیمــت تمام شــده و تکلیفی مورد توجه قــرار گیرد.باقری با 
تاکیــد بــر این که واقعی کردن نرخ برق یــک حلقه از فرآیند 
پویای اقتصاد کشــور اســت، ادامه داد: باید برای کاهش تلفات 
و همچنین بازبینی مدل های سرمایه گذاری نیز چاره اندیشی 
شــود و ما نباید به دنبال تغییر تعرفه برق باشــیم. تلفات در 
شــبکه های انتقال برق بســیار زیاد بوده و آن طور که وزارت 
نیرو اعام کرده این تلفات حدود ۱۱ درصد اســت که با توجه 
به متوســط جهانی رقم باالیی به حســاب می آید.رئیس هیات 

مدیره ســندیکای صنعت برق با اشــاره به اهمیت تبدیل شدن 
کشــور به قطب برق منطقه اظهار کرد: وصل شــدن به کریدور 
روسیه نه تنها می تواند کمبودها را در زمان پیک برطرف کند 
بلکه موجب ایجاد کســب و کار و افزایش درآمد برای کشــور 
می شــود. عاوه بر این قدرت چانه زنی کشــور در حوزه انرژی 
نیز توسعه می یابد.وی ادامه داد: کشورهای همسایه به شدت 
به برق ایران نیاز دارند کشــورهایی همچون روســیه، لبنان، 
کشورهای حاشیه خلیج فارس چندین سال است که به دنبال 
رایزنی برای دریافت برق ایران هستند.  باقری تاکید کرد: ایران 
قابلیت های زیادی در حوزه صادرات برق دارد که متاســفانه 

امروز نسبت به آن مغفول مانده  است.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق:

بدهی وزارت نیرو به 7۰ هزار میلیارد تومان رسید

خبر  ویژه

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران  خبر داد؛

اعالم برنامه دولت سیزدهم برای 
گاز کارکنان صنعت  یکسان سازی حقوق 

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با اشاره به تنوع 
قراردادی نیروها با کار مشــابه و پرداختی های 
متفــاوت به عنــوان یکی از مشــکات منابع 
انســانی، بر لزوم بازنگری و اصاح فرآیندهای 
نیروی انســانی در این شرکت و در بخش های 
مختلف به منظور تســهیل خدمات تأکید کرد.

غامعباس حســینی در نشســت هم اندیشی 
رؤســای منابع انسانی شرکت انتقال گاز ایران 
گفت: فرآیندهای سرمایه انسانی در بخش های 
مختلــف امور کارکنــان، خدمات اجتماعی و 
رفاهــی، امور ایثارگران، مــددکاری و روابط 
صنعتــی، تأمین نیرو و آموزش، باید بازنگری 
شــود تا شاهد تســهیل در فعالیت های منابع 
انســانی باشیم.وی در این نشست که با حضور 
سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت 
ملی گاز ایران برگزار شد، افزود: تصور بر این بود 
با روزآمد شدن و توسعه فناوری در قرن جدید، 
نیاز به نیروی انسانی کمتر باشد، اما با پیشرفت 
فناوری ها نیاز به نیروهای فنی و ماهر افزایش 
یافته است.مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران 
با اشــاره به تغییر روند جذب نیروی انســانی 
اظهار کرد: چالش اصلی منابع انسانی شرکت 

انتقال گاز ایران درخواست انتقالی بسیاری از 
کارکنان و نخبگان شاغل در تأسیسات تقویت 
فشار گاز و مراکز بهره برداری است که متأسفانه 
پس از جذب، برنامه ای برای نگهداشــت این 
نیروها اندیشیده نشده است، بنابراین درصدد 
راهکار مناســب برای ادامه فعالیت این بخش 
از کارکنــان و جــذب و فعالیت نیروهای تازه 
اســتخدام هستیم.حســینی ادامه داد: تنوع 
قراردادی نیروها با کار مشــابه و پرداختی های 
متفاوت از دیگر مشکات منابع انسانی است که 
دولت ســیزدهم رویه ای را برای یکسان سازی 
حقوق آغاز کرده است تا حداقل تنوع قراردادی 
را در ســازمان داشــته باشــیم.وی با انتقاد از 
پرداخت حقوق بر مبنای ســابقه کاری گفت: 
باید قسمتی از حقوق و مزایا بر اساس عملکرد و 
پایش فعالیت ها باشد.وی به توسعه و گسترش 
این شرکت به بیش از 3۸ هزار کیلومتر خطوط 
لوله، ۸۸ تأسیسات تقویت فشار گاز و نزدیک 
به ۱۰ هزار نفر نیروی انســانی، اشــاره و تأکید 
کرد: انتظار می رود با روند توســعه این شرکت 
، چارت ســازمانی نیروی انسانی نیز نسبت به 

۱۰ سال گذشته افزایش یابد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:

گام های مهمی در توسعه  دولت سیزدهم 
ارتباطات در بخش نفت برداشت

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس صادرات 
نفت به پاالیشگاه های فراسرزمینی را از جمله 
برنامه های دولت سیزدهم اعام کرد و گفت: 
ما خوشــبختانه در ۱۰ ماه گذشــته دولت 
سیزدهم گام های مهمی در توسعه ارتباطات 
در بخش نفت برداشــت و روند رو به رشــدی 
را شاهد هستیم.مالک شریعتی نیاسر درباره 
مقایسه رقم سرمایه گذاری ها در صنعت نفت 
در دولت سیزدهم و دولت های گذشته گفت:  
کاری که دولت ســیزدهم برای فروش نفت و 
میعانات گازی انجام می دهد، کار پیچیده ای 
نیســت و باید پیش از این هم در دولت های 
گذشــته انجام می شــد زیرا برای صادرات و 
بازاریابــی فرآورده های نفتــی باید تنوع در 
مقاصد صادراتی انجام شود.وی با بیان اینکه 
همه تمرکز دولت گذشته به ارتباط با بعضی از 
کشورهای خاص در دنیا بود، افزود: کشورهای 
غربی همیشــه ثابت کردند که وفای به عهد 
نداشــته و ندارند،  اما در عمل دولت گذشــته 
خودش را معطل مذاکرات کرده بود و به دنبال 
منابع جدید درآمدی و مقاصد جدید صادراتی 
یا تنوع بخشــی به نفت خام و میعانات گازی 

نبود، اما خوشبختانه در ۱۰ ماه گذشته دولت 
سیزدهم گام های مهمی در توسعه ارتباطات 
در بخش نفت برداشــت و روند رو به رشــدی 
را شــاهد هستیم.نماینده تهران در مجلس با 
ذکــر نمونه هایی از عملکرد دولت در ارتقای 
دیپلماســی انرژی در فروش نفت و میعانات 
گازی گفت:  بعضی از مقاصد جدید صادراتی 
در حوزه انرژی به کشــور اضافه شــده است 
و برخــی از کشــورهایی آمریــکای التین و 
آســیایی شــرقی که در معرض تحریم نظام 
ســلطه هستند، مقاصد بسیار مناسبی برای 
صادرات نفت کشور  به شمار می آیند.شریعتی 
صادرات نفت به پاالیشگاه های فراسرزمینی 
را در دســتور کار دولت ســیزدهم اعام کرد 
و افزود: ونزوئا یکی از کشــورهایی است که 
دارای نفت خام فوق ســنگین است و ذخایر 
زیادی در این بخش دارد.وی گفت: بر اساس 
این قراردادها، نفت و میعانات گازی به کشور 
ونزوئا ارسال و در پاالیشگاه های آن اقدام به 
فرآوری شده و نسبت به فروش آن هم اقدام 
می شود که این مسائل به افزایش درآمد کشور 

در حوزه نفت و گاز کمک کرده است.
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55بانک و بیمه
 حضور بیمه نوین 

در چهاردهمین نمایشگاه 
 بین المللی بورس

 بانک و بیمه

شــرکت بیمــه نویــن در چهاردهمین 
نمایشــگاه بیــن المللــی صنعت مالی 
حضوری فعال دارد.غرفه اختصاصی این 
شرکت در سالن شش، غرفه شماره سه این 
نمایشــگاه میزبان فعاالن و عاقه مندان 
صنعت بیمه بوده و کارشناســان حاضر 
در آن آماده معرفی محصوالت و خدمات 

بیمه نوین هستند.
در این رویداد بیش از ۱۰۰ شرکت حضور 
دارنــد و ارائــه توانمندی های داخلی در 
هر ســه حــوزه بورس، بانــک و بیمه از 
طریق آموزش و فرهنگســازی، برگزاری 
کارگاه های آموزشی، فرآهم آوردن زمینه 
مناســب جهت تعامــات بین المللی در 
حوزه مالی و اســتقبال ســرمایه گذاران 
خارجی و برگزاری رویدادهای مربوط به 
استارتاپ ها در این سه حوزه مالی از اهم 

برنامه های این نمایشگاه است.
بین المللی،  نمایشــگاه  چهاردهمیــن 
صنعــت مالــی )بورس بانــک، بیمه(، با 
مشارکت شرکت های داخلی و خارجی، 
از دوم تا پنجم مرداد سال جاری، به مدت 
چهار روز، در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران برگزار می شود و و عموم 
مــردم می   توانند بین ســاعت ۸ تا ۱۵ از 
آخرین دستاوردهای حوزه صنعت مالی 

کشور بازدید کنند.

  با حضور قائم مقام بیمه مرکزی 
و مقامات اقتصادی و بیمه ای:

چهاردهمین نمایشگاه 
 صنعت مالی کشور آغاز 

به کار کرد

  بــا حضــور قائــم مقام بیمــه مرکزی، 
دبیرکل ســندیکای بیمــه گران ایران و 
تنی چند از مدیران عامل شــرکت های 
بیمه کارگزاری ها و مدیران اینشورتک، 
چهاردهمین نمایشــگاه صنعت مالی در 
مرکز نمایشــگاه های بین المللی تهران 

آغاز به کار کرد.
پرویز خسروشــاهی با قدردانی از حضور 
گســترده صنعت بیمه در این نمایشگاه، 
اظهار داشــت: آشــنایی عمــوم مردم با 
آخرین دستاوردها، خدمات و محصوالت 
بیمه ای از نیازهای جدی صنعت بیمه به 

شمار می رود.
قائم مقــام بیمه مرکزی ضمن بازدید از 
تمامی غرفه های صنعت بیمه، شرکت ها 
و موسســات وابسته نسبت به ادامه روند 
فرهنگســازی و اطاع رسانی در صنعت 

بیمه تاکید کرد.
شــایان ذکر اســت در حاشــیه مراسم 
گشــایش چهاردهمین نمایشــگاه بین 
المللــی صنعــت مالی، اعضــای هیات 
عامــل، دبیرکل ســندیکای بیمه گران 
ایران، مدیران عامل و تنی چند از مدیران 
ارشــد و همچنین مدیرعامل نمایشگاه 
بین المللی تهران، قائم مقام بیمه مرکزی 

را همراهی کردند.
گفتنی اســت نمایشگاه یادشده به مدت 
چهار روز در محل نمایشگاه های دائمی 

تهران ادامه خواهد داشت.

اخبار

بررسی عملکرد شعب استان 
آذربایجان و اردبیل بانک ایران زمین

 جلســه بررســی عملکرد شعب 
اســتان های آذربایجان شــرقی و 
غربــی و اردبیل بــا حضور مدیر، 

معاون و روسای شعب استان برگزار شد.
در این جلســه رسول اسدی مدیر شعب استان 
ضمن بررســی نتایج آزمون جامع عملیاتی در 
تیرماه، فراگیری دوره های آموزشــی و افزایش 
ســطح علمی همکاران را امری مهم در جهت 
پیشرفت بانک دانست و گفت: تسلط همکاران 
در ارائــه خدمــات بانکی و آگاهی کامل آنان از 
بخشــنامه ها و دســتورالعمل های بانک باعث 
می شــود تا کاربران به صورت دقیق ســرویس 
های بانک را به مشــتریان معرفی کنند و آنان 
را برای استفاده از این خدمات خصوصا خدمات 

بانکداری مدرن راهنمایی نمایند.
اســدی با توجه به ورود موج جدید هوای گرم 
در کشــور بر مصرف بهینه برق و انرژی تاکید 
کرد و افزود: بانک ایران زمین به عنوان یکی از 
حامیان این امور تاش دارد تا با فرهنگســازی 
مصرف بهینه انرژی در کشــور، گامی موثر در 
کاهش مصرف برق و انرژی بردارد و ما نیز باید 
با برنامه ریزی و استفاده درست از وسایل برقی 

از این اقدام بانک حمایت کنیم.
در ادامه رضا شــهام فر معاون شــعب استان به 
بررســی عملکرد شعب در ماه گذشته پرداخت 

و نکات مهم را به روسا اعام کرد.

»وتعاون« در سه ماهه نخست 
سال ۱۴۰۱ چه کرد؟

شــرکت بیمه تعاون، صورت های 
مالی ســه ماهه حسابرسی نشده 
منتهی به خردادماه سال ۱۴۰۱ را 

منتشر کرد.
شــرکت بیمــه تعاون، صورت های مالی ســه 
ماهه حسابرســی نشــده منتهی به خردادماه 

سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد.
بر اساس اطاعات ارائه شده، این شرکت برای 

هر سهم خود ۵ ریال سود محقق کرد.
همچنیــن مجمــوع درآمدهــای بیمه ای در 
مدت یادشــده با افزایش ۸۲ درصدی به ۲۱6 
 میلیــارد تومان و ســود خالص بــه ۲ میلیارد 

تومان رسید.

حضور فعال بیمه سرمد در چهاردهمین نمایشگاه صنعت مالی کشور
بیمه سرمد در چهاردهمین نمایشگاه 
صنعت مالی کشــور )بورس، بانک و 
بیمــه( که در تهران در حال برگزاری 

است، حضور دارد.
 چهاردهمین نمایشگاه صنعت مالی 
کشور )بورس، بانک، بیمه( صبح امروز 
با حضور پرویز خسروشاهی، قائم مقام 
بیمه مرکزی جمهوری اسامی ایران 
و جمعــی از مدیــران و فعاالن حوزه 
بیمــه، بانــک و بورس آغــاز به کار 
کــرد. این نمایشــگاه از ۲ تا ۵ مرداد 
۱۴۰۰ در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی تهران برگزار می شود.
بیمــه ســرمد نیز با حضــور مدیران 
ارشــد و کارشناســان فنی خود، در 
کنار شرکت های بزرگ حوزه بورس، 
بانــک و بیمه، حضوری فعالی در این 
نمایشگاه دارد و محصوالت و خدمات 
نویــن خــود را بــه بازدیدکنندگان 

معرفی می کند.
این شــرکت یکی از شرکت های بیمه 
جــوان فعال در صنعت بیمه کشــور 
اســت که توانســته در سال گذشته، 
بــه پرتفویی بیش از ۱۸ هزار میلیارد 
ریال دســت پیدا کند و مجموعه های 

بزرگــی مانند بانک صــادرات ایران، 
کمیتــه امــداد امام خمینــی )ره(، 
ســازمان تامیــن اجتماعــی، جهاد 
دانشــگاهی، سازمان فنی و حرفه ای، 

صنایع شیر ایران و نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور را در میان مشتریان و 

بیمه گذاران خود دارد.
چهاردهمین نمایشگاه صنعت مالی 

کشور، با حضور مدیران و کارشناسان 
بــورس، بانک و بیمه، به عنوان ســه 
بخش مهم اقتصادی کشــور، فرصتی 
برای معرفی دستاورها و نوآوری های 

صنعــت مالــی ایران اســت و بیمه 
سرمد نیز از این ظرفیت برای معرفی 
محصوالت، خدمــات و نوآوری های 

خود در بخش بیمه بهره می برد.

اخبار

عدم حمایت حاکمیت از صنعت بیمه و تحمیل عوارض متعدد به 
شــرکت های بیمه موجب عدم رشــد مناسب صنعت بیمه و عمده 

دلیل عدم ترویج  فرهنگ بیمه است .
نصــرت الــه محمــدی در این پنل ضمن نام بردن از بیمه مرکزی ، 
سندیکای بیمه گران ایران ، شرکت های بیمه ، شبکه فروش بیمه 
ها و حاکمیت به عنوان کنشــگران و نقش آفرینان ترویج بیمه و 
وظایف هر یک از آنها  نقش حاکمیت در ترویج بیمه را منحصر به 

فرد و بسیار با اهمیت دانست .
 وی بــا اشــاره بــه تحمیل عــوارض متعدد به شــرکت های بیمه 
طــی دو دهــه اخیر ، این عوارض را ســبب  تضعیف بنیه اقتصادی 

 شــرکت هــای بیمــه  و زیان ده شــدن عملیات بیمــه ای و عدم 
ترویــج بیمه در کشــور دانســت . مدیر روابــط عمومی بیمه البرز 
افزایش عوارض و افزوده شــدن ســازمان صدا و ســیما و هال 
احمــر در ســال ۱۴۰۱  بــه ســازمان هایــی که از محــل بیمه 
 شــخص ثالــث عوارض دریافــت میکنند را موجــب تضییع حق 
بیمه گزاران دانســت . کارگاه اهمیت  ترویج و اطاع رســانی در 
صنعــت بیمــه در آغازین روز نمایشــگاه با حضور گودرزی معاون 
روابــط عمومی بیمــه مرکزی ، محمدی مدیر روابط عمومی بیمه 
البرز ، میر موســوی مدیر روابط عمومی بیمه دی و مریم زمردیان 
مدیر روابط عمومی بیمه سامان در غرفه بیمه مرکزی برگزار شد .

 مدیر روابط عمومی بیمه البرز در کارگاه اهمیت ترویج و اطالع رسانی در صنعت بیمه :

کمیت از صنعت بیمه عمده دلیل عدم ترویج فرهنگ بیمه است عدم حمایت حا

خبر  ویژه

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  گهی موضوع ماده 3قانون و ماده۱3  آ  "
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی"

برابــر رای شــماره  140160318001000705  مــورخ 1401/04/08 هیــات موضــوع قانــون 
ــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی آقــای 
احمــد مظلومــی جورکویــه  بــه شــماره شناســنامه 6 و کدملــی 5189797465 صــادره از 
زنــد محمــد درســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه  رشــت فر
مســاحت 323.65 مترمربــع بــه شــماره پــاک فرعــی 227 از پــاک شــماره 8 فرعــی از اصلــی 
8 واقــع در یوســف محلــه بخــش 9 گیــان  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــک 
رســمی اولیــه  علــی قلــی پــور یوســفی احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا 
ــاع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. .ل ــده اس ز گردی ــر ــی مح ــه متقاض ــمی ب ــک رس ــک از مال ــال مل و انتق
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 انتشار نوبت اول :1401/04/20 ونوبت دوم:1401/05/04

ک ناحیه یک رشت رئیس اداره ثبت اسناد وامال
سید محمد فرزانه شال

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  گهی موضوع ماده 3قانون و ماده۱3  آ  "
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی"

برابــر رای شــماره  140160318001000759  مــورخ 1401/04/09 هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی خانــم راضیــه تدیــن نبــوی  
زنــد عبــاس درشــش  بــه شــماره شناســنامه 364 و کدملــی 0901118079  صــادره از کاشــمر فر
دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 589.56 مترمربــع بــه شــماره پــاک فرعــی 204 
از پــاک شــماره 75  فرعــی از اصلــی 31 واقــع در بســته دیــم بخــش 9 گیــان  حــوزه ثبــت ملــک 
ــی  ــت متقاض ــراز مالکی ــی اح ــته دیم ــدی بس ــه  گل عاب ــمی اولی ــک رس ــام مال ــت بن ــک رش ــه ی ناحی
ز گردیــده اســت.  نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــر
.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 
انتشــار نوبــت اول :1401/04/20 ونوبــت  مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ 

دوم:1401/05/04
ک ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی" گهی موضوع ماده 3قانون و ماده۱3  آ  "
برابــر رای شــماره  140160318001000758  مــورخ1401/04/09 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی آقــای غامحســن 
زنــد رحیــم  درشــش دانــگ یــک بــاب خانــه  روحــی بلســی  بــه شــماره شناســنامه 399 و کدملــی 5189304299  صــادره از خشــکبیجار  فر
ومحوطــه بــه مســاحت 181.69 مترمربــع بــه شــماره پــاک فرعــی 960 از پــاک شــماره 11 فرعــی از اصلــی 6 واقــع در خشــکبیجار بخــش 9 گیــان  
حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــک رســمی اولیــه  حســن طیــار خشــکبیجاری احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا 
ــه 15 روز  ــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصل ز گردیــده اســت. .ل و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــر
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.
ک ناحیه یک رشــتتاریخ انتشــار نوبت اول :1401/04/20 ونوبت دوم:1401/05/04 رئیس اداره ثبت اســناد وامال

ســید محمد فرزانه شال

آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  گهی موضوع ماده 3 قانون ماده ۱3  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140160324001000560 مــورخ 1401/2/22 هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای ســید مســعود موســوی 
ــاوه را  ــادره از گن ــی 3539792996 ص ــنامه 2 کدمل ــماره شناس ــه ش ــداهلل ب ــید عب ــد س فرزن
نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 180/60 متــر مربــع در قســمتی از پــاک 
ــاوه خریــداری مــع الواســطه از آقــای عبــاس پیــش آهنــگ  917 اصلــی واقــع در امامــزاده گن
و شــرکا 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 آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد 

صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی نمــی باشــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/5/۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/5/۱9
گناوه ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف ۱53

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

برابــر آراء هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی ســاختمانهای فاقــد 
ز  ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبــت مریــوان تصــرف مالکانــه و بــا معــارض متقاضیــان محــر
گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بشــرح زیــر بــه منظــور اطــاع 
عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی میشــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم و پــس 
از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 

قضایــی تقدیــم نماینــد.
بخش 24 مریوان

زنــد ســید جعفــر بــه شــماره شناســنامه 56  1- آقــای ســید صــدر الدیــن کهنــه پوشــی فر
راعــی  صــادره از مریــوان بــه شــماره ملــی 382022313 در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن ز

دیــم بــه مســاحت 14043 متــر مربــع پــاک فرعــی از 540 اصلــی
تاریخ انشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۴/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/5/۴
ک مریوان فایق نگاری رئیس ثبت اسناد و امال

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  گهی موضوع ماده 3قانون و ماده۱3  آ  "
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی"

موضــوع  هیــات   1401/03/23 مــورخ   140160318603003166 شــماره  رای  برابــر 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی 
زنــد قربانعلــی بــه شــماره شناســنامه 692  آقــای محمدرضــا وطــن دوســت کویخــی فر
صــادره از رشــت درقریــه شــالکو درشــش دانــگ اعیــان بانضمــام 4 ســهم از 7 ســهم 
از 5 ســهم از 9 ســهم ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی 
بــه مســاحت 241.50 مترمربــع پــاک فرعــی 41496 از اصلــی 77 مفــروز و مجــزی شــده 
از پــاک 413  باقیمانــده از اصلــی77 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالک رســمی 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم  آقــای حســین آرمنــد اشــکیکی محــر
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 
را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار 

نوبــت اول :1401/04/20 ونوبــت دوم:1401/05/04
ک ناحیه 2رشت-سعید بدوی رئیس اداره ثبت اسناد وامال

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  گهی موضوع ماده 3قانون و ماده۱3  آ  "
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی"

برابــر رای شــماره  140160318001000708  مــورخ 1401/04/08 هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
ــی حــوزه  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت تکلیــف وضعیــت ثبت
ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی آقــای ســیروس رســولی  
زنــد نقــی درشــش  بــه شــماره شناســنامه 919 و کدملــی 2591403988 صــادره از رشــت فر
دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 223.49 مترمربــع بــه شــماره پــاک فرعــی 228 
از پــاک شــماره 18 فرعــی از اصلــی 8 واقــع در یوســف محلــه بخــش 9 گیــان  حــوزه ثبــت ملــک 
ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــک رســمی اولیــه  طاهــر شــریفی یوســفی احــراز مالکیــت متقاضــی 
ز گردیــده اســت.  نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــر
.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 
ــی  ــع قضائ ــه مرج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ رس
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/20 ونوبــت 

دوم:1401/05/04
ک ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال

ک شهرداری بهشهر ک قدیم یا فاقد پال گهی موضوع خودروهای پال ا
بــا توجــه بــه برخــی از خودروهــای پــاک قدیــم یــا فاقــد پــاک موجــود در ایــن شــهرداری کــه در حــال 
اســتفاده در انجــام امــورات بــوده اســت و بــا توجــه بــه لــزوم نشــر آگهــی و اعــام مفقــودی در روزنامــه 
کثیراالنتشــار و اقــدام در دریافــت ســند المثنــی و شــماره گــزاری توســط پلیــس راهــور کــه در ذیــل لیســت 

خودروهــای مــورد اشــاره جهــت نشــر آگهــی واقدامــات بعــدی تقدیــم حضــور مــی گــردد
1 - بنــز 911 قرمزرنــگ ســال 1360 شــماره پــاک 23452 ســاری 11 ، شــماره شاســی 617590 / 14 ، شــماره 

موتــور 015844 / 10
2 - خــاور )608( ســبز رنــگ ســال 1364 شــماره پــاک 27248 ســاری 11 ، شــماره شاســی 007707 ، 

شــماره موتــور 084723 / 10
3 - خــاور ) 608( ســبز رنــگ ســال 1363 ، شــماره پــاک 27249 ســاری 11 ، شــماره شاســی 008580-

55 ، شــماره موتــور 082933 / 10
، شــماره شاســی   11 پــاک 33727 ســاری  ، شــماره  رنــگ ســال 1363  زرد  4 - کامیــون ولــوو ان 10 

843349783 موتــور  شــماره   ،  49783
5 -  بنــز 1921 بازوغلطــان رنــگ قرمــز ســال 1367 ، شــماره پــاک 23728 ســاری 11 ، شــماره شاســی 

10 16 ، شــماره موتــور 049194 /   / 570079
6 - بنــز 1921 رنــگ نارنجــی ســال 1364 شــماره پــاک.) فاقــد پــاک ( ، شــماره شاســی 16567080 ، 

موتــور 47234 شــماره 
7 - بنز 1921 رنگ ســبز ســال 1359 ، شــماره پاک ) فاقد پاک( ، شــماره شاســی 034932314928194 

، شماره موتور 91010035757
8 - بنــز 1313 رنــگ ســبز ســال 1363 ، شــماره پــاک ) فاقــد پــاک( ، شــماره شاســی 55090899 ، 

10022974 موتــور  شــماره 
9 -  بنــز 911 رنــگ ســبز ســال 1378، شــماره پــاک ) فاقــد پــاک( ، شــماره شاســی 16523947 ، شــماره 

موتــور 1003743
یاسر احمدی شهردار  بهشهر

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" " آ
برابــر رای شــماره  140160318001000706  مــورخ 1401/04/08 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض 
زنــد احمــد  متقاضــی آقــای حســن مظلومــی جورکویــه بــه شــماره شناســنامه 11 و کدملــی 5189888533 صــادره از رشــت فر
درســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 323.65 مترمربــع بــه شــماره پــاک فرعــی 227 از 
پــاک شــماره 8 فرعــی از اصلــی 8 واقــع در یوســف محلــه بخــش 9 گیــان  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــک رســمی 
اولیــه  علــی قلــی پــور یوســفی احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه  محــر
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت 
دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/20 ونوبــت دوم:1401/05/04
ک ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

26 ذی الحجه 1443   26 جوالی 2022 سه شنبه 4 مرداد 1401  شماره پیاپی 2159

گمرکات استان اصفهان: کل  مدیر 

نیازمند مصوبه فوری سران 3 قوه برای رفع مشکالت صادرات فرش هستیم
اصفهــان / گــروه اســتان هــا: علیرضا 
پیمان پاک، معاون وزیر و رئیس سازمان 
توســعه تجارت ایران با بیان اینکه این 
سازمان بر دو موضوع اصلی حوزه فرش 
شــامل رفــع تعهــد ارزی و کارت های 
بازرگانی متمرکز شــده ، اظهار داشت: با 
بانــک مرکزی در حــوزه تعهد ارزی در 
تمام حوزه ها به خصوص فرش دستباف 
چالش  جدی داشــته ایم و یک جلســه 
نیز در شــورای امنیت ملی برگزار شد و 
راه حل پیشنهادی بانک مرکزی بازگشت 
ارز حاصل از صادرات فرش در یک فرآیند 
مشخص است و پیشنهاد ما نیز بازگشت 
ارز بــا نــرخ توافقی بود کــه امیدوارم به 
سرانجام برسد.وی با اشاره به پیشنهادات 
ســازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی 
برای رفع مشکات ارزی کاالهایی مانند 
فرش افزود: درباره تسهیل صدور کارت 
بازرگانــی برای صادرکننــدگان نیز در 
حال تدوین پیشــنهادی برای تصویب 
در هیئــت دولت هســتیم که امیدوارم 
مصوبــات ایــن دو موضوع را تــا پایان 

شــهریور از هیئت دولت بگیریم.رسول 
کوهســتانی، مدیرکل گمرکات استان 
اصفهــان نیز با بیان اینکه در ســال ۹۷ 
و با شــدت گرفتن تحریم ها پیشنهاداتی 

برای رفع مشــکات حوزه فرش احصا و 
در ســال ۹۸ به بخش های مربوطه ارائه 
دادیم، گفت: اما متأسفانه در قانون جدید 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز تجارت را 

سخت تر کرده اند درحالی که باید راهکار 
عملیاتی داشــته باشیم. برای رسیدن به 
راه حل فوری نیاز به مصوبه ســران ســه 
قــوه داریم و پیگیری این امر در مجلس 

بــه این دلیل کــه آن را به اصاح قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز موکول می کنند 
حداقل یکی دو سال زمان می برد.وی با 
بیان اینکه وضعیت فرش دستباف بغرنج 
است، ادامه داد:  صادرات فرش استان در 
سال های اخیر به یک سوم کاهش یافته و 
درباره فرش های برگشتی نیز اگر راهکار 
پیشــنهادی مصوب نشود هیچ تغییری 
در این حوزه حاصل نمی شود. همچنین 
میانگین سن تولیدکنندگان قالی کشور 
به بیش از ۴۰ ســال رســیده و عاوه بر 
مشکات آموزش، اشتغال و بیمه، قوانین 
جدید نیز دســت این بخش را بیشــتر 
می بندد. هم اکنــون خروج فرش بدون 
تعهد ارزی تا ســقف ۲۴ متر امکان پذیر 
اســت که درخواست داریم امکان ارسال 
صنایع دســتی و فرش به هر میزان بدون 
رفع تعهد ارزی و کارت بازرگانی از طریق 
پست فراهم شود.کوهستانی تأکید کرد 
بایــد تجارت الکترونیکی را بپذیریم که 
می توانــد برای رونق کســب وکار و رفع 

مشکات صادرات راهگشا باشد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان گلستان:

مهارت آموزی کلید حل بحران 
بیکاری در کشور است

گلستان / گروه استان ها: در سومین روز از هفته 
ملی مهارت به منظور تشــریح برنامه های هفته 
ملی مهارت جلســه شــورای مهارت شهرستان 
آزادشــهر بــا حضــور حمزه کرایلــو مدیرکل 
آموزش فنی وحرفه ای اســتان گلستان و سایر 
اعضای این شــورا یکشنبه ۲ مرداد ماه تشکیل 
شــد.حمزه کرایلو گفت: مهــارت آموزی کلید 
حل بحران بیکاری در کشــور اســت و باید به 
سمت آموزش های فنی و حرفه ای حرکت کنیم.

حمزه کرایلو ظهر امروز در جلسه شورای مهارت 
آزادشــهر اظهار کرد: هنوز که هنوزه در کوران 
مشــکات اقتصادی دسته پنجه نرم می کنیم و 
نتوانستیم بیکاری را در جامعه ریشه کن کنیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلســتان ادامه 
داد: پس از ۴3 ســال از عمر انقاب اســامی 
با لشــکری از انســان های تحصیل کرده و بیکار 
روبــه رو هســتیم و باید دانشــگاه بپذیرند که 
زمینه اشــتغال را باید برای دانشــجویان خود 
فراهــم کنند.کرایلو به آموزش فارغ التحصیان 
دانشــگاهی اشــاره کرد و گفت: در قالب طرح 
نخلســتان در تاش هســتیم فارغ التحصیان 
دانشگاهی در حوزه مهارت های it آموزش دهیم 
تا نیاز بازار و صنایع را ساماندهی کنیم.وی افزود: 
در استان گلستان براساس آخرین پایش ها بیش 
از ۱۲۰ هزار نفر بیکار وجود دارد و در قالب کهاد 
نیز موضوع آموزش  مهارت  های مبتنی بر رشته 
تحصیلی دانشجویان را در نظر بگیریم.این مقام 
مسئول افزود: امیدواریم بتوانیم در دانشگاه آزاد 
آزادشهر مرکز مشاوره مهارت را راه اندازی کنیم 
و بتوانیم از این طریق طرح نخلستان و کهاد را 
اجرایی کنیم.کرایلو به سامانه سام اشاره کرد و 
افزود: در تاش هستیم که نیاز مربی خود را در 
اســتان فراهم کنیم و می توانیم با این افراد در 

قالب خرید خدمت قرارداد ببندیم.

 مدیر کل بیمه سالمت استان کرمانشاه 
عنوان کرد؛

ح دارویار در استان  اجرای طر
کرمانشاه همزمان با سراسر کشور

کرمانشاه / گروه استان ها: دکتر قادری؛ مدیرکل 
بیمه سامت استان کرمانشاه گفت: طرح دارویار 
همزمان باسراســر کشور  از ۲3 تیرماه دراستان 
کرمانشــاه آغــاز و هــدف از اجــرای این طرح 
افزایــش تعداد دارو های تحت پوشــش بیمه و 
کاهش هزینه های پرداختی از ســوی بیماران 
اســت.با اجرای این طرح ســهم پرداختی بیمه 
از ۷۰ درصد به ۹۰ درصد رســیده و افرادی که 
می خواهنــد طرح دارو یار به دارو های موردنیاز 
آن ها اختصاص یابد حتماً بیمه باشــند وهنگام 
مراجعه به داروخانه نسخه پزشک را ارائه دهند.

براســاس این طرح اگر دارویی گران شده باشد 
اختاف قیمت آن را ســازمان بیمه گر پرداخت 
میکند وبیمار هزینه اضافی نمی پردازد.افرادی 
کــه هیچ نوع بیمه ای ندارند می توانند بامراجعه 
به دفاتر بیمه سامت از این بیمه استفاده کنند.

در این طرح ۱۰۰ قلم از دارو های پرمصرف مثل 
ســرماخوردگی و 366 قلم داروی ضروری برای 
بیماران مزمن تحت پوشــش بیمه قرار گرفته 
است.معیار این است که پرداختی بیماران نسبت 
به قبل تغییری نداشته باشد و در بخش دارو های 
بیماریهای خاص هم سهم بیمار کاهش خواهد 

یافت.

سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ح کرد؛ منطقه شاهرود مطر

 دو گانه سوز شدن حدود
5۶۰۰ خودروی عمومی 

ســمنان / گروه اســتان ها:  ۵6۰۰ خودرو در 
سطح اســتان سمنان به صورت رایگان دوگانه 
ســوز شدند.حســین عبدلی سرپرست شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شــاهرود 
گفت : با اجرای طرح رایگان دوگانه ســوز کردن 
خودروهای عمومی از ابتدای شروع طرح تاکنون 
حدود ۵6۰۰ دســتگاه خودرو عمومی )آژانس 
های درون و برون شهری،تاکسی های اینترنتی 
و وانت بارها( در پنج کارگاه فعال در سطح استان 
در حوزه عملیاتی این منطقه گازســوز شده اند 
.عبدلــی افزود: از مجموع 6۰۰۰ خودروی ثبت 
نامی )در حال انتظار( ، تقریباً ۵6۰۰ خودرو به  
صورت رایگان در ســطح اســتان دوگانه سوز و 
مابقی نیز درحال پایش و انجام است.وی خاطر 
نشــان کرد : درحال حاضر از پنج کارگاهی که 
به این امر اختصاص داده شده است ، شامل سه 
کارگاه در سمنان و دو کارگاه در شاهرود، همگی 
فعال و آماده خدمت رسانی می باشند و اولویت 
گاز ســوز کردن با خودروهایی اســت که زودتر 
در ســامانه GCR.NIOPDC.IR  درج اطاعات 
مورد نیاز را ثبت  و پس از دریافت پیامک به یکی 

از کارگاه های مجاز معرفی می شوند.

 معاون اجتماعی بهزیستی 
استان خراسان رضوی:

9۰ مرکز شبه خانواده استان 
خراسان رضوی پایش شدند

مشهد / سمیرا رحمتی
تمام ۹۰ مرکز شــبه خانواده اســتان خراسان 
رضوی از جهت اینکه فرزندان این مراکز شرایط 
فرزندخواندگی یا تحویل به خانواده زیســتی یا 
جایگزین را دارند، مورد پایش قرار گرفته است.به 
گفته معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی 
پایش  مراکز نشــان می دهد تعداد قابل توجهی 
فرزند، شــرایط واگذاری به خانواده جایگزین یا 
فرزندخواندگی را دارا هستند.شهره شاهرودی 
گفــت: همکاران ما در واحــد فرزندخواندگی، 
مرتبــا مراکــز را رصد می کننــد و در کنار آن، 
فرزندخواندگــی یــا واگذاری فرزنــدان واجد 
شرایط که مقیم مراکز هستند ادامه دارد.معاون 
اجتماعی بهزیســتی خراسان رضوی گفت: در 
یکی دو هفته گذشته بیش از ۲۰ فرزند در این 
مســیر به فرزندخواندگی داده شــده یا تحویل 
خانواده ی جایگزین شده اند.وی با تأکید بر اینکه 
مرکز شــبه خانواده فقط باید فرزندان غیر قابل 
واگذاری را نگهداری کند گفت: خوشــبختانه با 
اتفاقی که در یک سال اخیر افتاده، تمام فرزندان 
مراکز از نظر شــرایط واگذاری مورد پایش قرار 
گرفته انــد و ورودی هــای جدید هم در صورت 
واجد شرایط بودن، اگر بافاصله واگذار نشوند در 
یک پروسه زمانی کوتاه، این کار انجام می شود.

شاهرودی تصریح کرد: به هیچ عنوان فرزندی که 
واجد شرایط واگذاری یا فرزندخواندگی باشد در 
مراکز نگهداری نمی کنیم چون معتقدیم اولویت 
با زندگی فرزند در خانواده ی زیستی، جایگزین یا 
در صورت نبودن این موارد، خانواده فرزندپذیر 
می باشــد و به هر حال، محیط خانواده به مراکز 
شــبه خانواده ارجحیت دارد.وی گفت: در حال 
حاضر نزدیک به ۱6۰۰ فرزند بی سرپرســت و 
بدسرپرســت در دو گروه دختران و پسران و در 
ســه دســته مراکز 3 تا 6 ســال، ۷ تا ۱۲ سال و 
۱3 تا ۱۸ سال نگهداری می شوند که این تعداد 
با احتساب ورودی های سال گذشته و جمعیت 
مراکز، نسبت به ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد کاهش 
یافته است.معاون اجتماعی بهزیستی خراسان 
رضوی تصریح کرد: مشــکلی که در گذشته در 
خصوص واگذاری فرزندان بدسرپرســت وجود 
داشــت، با همکاری دادستانی و دستگاه قضایی 
حل شــده و به همین جهت، جمعیت کودکان 
شیرخوارگاه علی اصغر که دو سال پیش حدود 
۲۰۰ نفر بود اکنون به زیر 3۰ نفر کاهش یافته 
است.وی یادآور شــد: تقاضای فرزندخواندگی 
همچنان باال است و در حال حاضر تعداد فرزندان 
مراکز به اندازه ای نیســت که بتوانیم پاسخگوی 
این تقاضا باشــیم.معاون اجتماعی بهزیســتی 
خراســان رضوی ادامــه داد: از طرفی، تقاضاها 
بیشــتر به ســمت کودکان زیر 3 ســال و دختر 
میــل دارد در حالی که کودکان واجد شــرایط 
واگذاری در مراکز یا شــیرخوارگاه، عموما این 
شرایط را ندارند.شاهرودی گفت: همه کودکان، 
چه پسر و چه دختر و همچنین، دارای معلولیت 
یا بیماری یا ســالم، استحقاق داشتن خانواده و 
پــدر و مــادر را دارند و ما تاش می کنیم که این 
بچه هــا هم از حق زندگی در خانواده برخوردار 
شــوند.وی در خاتمه گفــت: در این زمینه باید 
فرهنگ سازی شود و رسانه ها نقش بسیار مهمی 

در این خصوص دارند.

رئیس سازمان سیما و منظر شهرداری گرگان 
خبر داد؛

 افزایش 3 هزار متر گل کاری 
و احداث 2۰ هزار متر فضای سبز 

در گرگان
گلســتان / گروه اســتان ها: رئیس ســازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان از 
افزایش 3 هزار متر گلکاری و احداث ۲۰ هزار 
متر مربع فضای ســبز طی هفت ماه اخیر خبر 
داد.  مهندس مهســتی قدس ولی در خصوص 
مهمترین اقدامات صورت گرفته در مدت زمان 
تصدی خود در ســازمان سیما، منظر و فضای 
ســبز شهرداری گرگان گفت: از ابتدای آذرماه 
که مســئولیت ســازمان برعهده بنده سپرده 
شــد، بیش از ۱۰ هزار نهال در ســطح شــهر 
کاشــته شــده که از این تعداد ۴ هزار اصله با 
مشارکت شــهروندان بوده است.قدس ولی از 
اضافه شــدن ۲۰ هزار متر مربع فضای سبز به 
ســطح شــهر گرگان خبر داد و گفت: تمامی 
اقدامات در حوزه فضای ســبز منطبق بر طرح 
جامع و با هدف افزایش سرانه و توسعه فضای 
ســبز شــهری صورت گرفته است.وی با بیان 
اینکه در ۷ ماه اخیر ســطح گلکاری ها 3 هزار 
متر مربع افزایش داشته است، گفت: همچنین 
۴ میلیــون نشــاء فصلــی گل و گیاه در واحد 
تولیدات ســازمان کاشــته شده و بیش از یک 
میلیون نشــاء گل و گیاه به شــهروندان اهدا 
شده است.رئیس سازمان سیما، منظر و فضای 
ســبز شهرداری گرگان تصریح کرد: همچنین 
برگــزاری کارگاه های آموزش و پرورش گل و 
گیاه برای شهروندان با طرح های ویژه آموزشی 
برای کودکان، نوجوانان و به ویژه ناشــنوایان و 
نابینایان در ۱۴ ســر فصل برای حدود ۱۸۰۰ 

نفر برگزار شد.

استانها 6

کرونا به نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل کسن  تزریق دوز سوم وا
اردبیل / گروه استان ها: شنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ دوز سوم واکسن 
کرونا به نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اردبیل تزریق 
شــد.امام جمعه اردبیل با اشــاره به شیوع مجدد بیماری کرونا در 
استان و فوت یکی از هم استانی های عزیز در ۲۴ ساعت گذشته 
اظهار داشــت: امروز بر خود الزم دانســتم نوبت سوم واکسن کرونا 
را تزریق کنم و با توجه به شــیوع مجدد این بیماری و براســاس 
فرمایشــات مقام معظم رهبری و نظر پزشکان متخصص، از مردم 
عزیــز مصّرانه می خواهم پروتکلهای بهداشــتی را رعایت کنند و 
نســبت به تزریق واکســن کرونا اقدام نمایند.حضرت آیت ا... سید 
حســن عاملی تصریح کرد: برای کاهش بیماری و شکســت دادن 
چرخه فعالیت این ویروس و برای اینکه این ویروس، میزبانی برای 
خود پیدا نکند و همچنین شاهد داغدار شدن خانواده ها نباشیم 
الزم است مردم عزیز بعنوان یک فریضه در رعایت دستورالعملهای 

بهداشتی و تزریق واکسن کوشا باشند.نماینده ولی فقیه در استان 
بیان داشت: به همت دولت هم اکنون انواع واکسن داخلی و خارجی 

در کشور وجود دارد و در مقابل این همت نیز مردم باید همکاری 
الزم را داشته باشند.امام جمعه اردبیل ضمن قدردانی از تاشهای 
کادر درمان افزود: در حال حاضر کادر درمان، پزشکان، پرستاران 
و همه مدافعان ســامت واقعا جهاد می کنند و خودشــان را فدای 
ســامتی مردم کرده اند، در مقابل این فداکاری ها مردم نیز باید 
ضمن رعایت دســتورالعملهای بهداشتی، در تزریق واکسن کرونا 
اهتمام جدی داشــته باشند.وی با اشاره به اینکه سیستم پزشکی 
در ایران جزو برجسته ترین سیستم های پزشکی دنیا است تاکید 
کرد: باید به این سیســتم قوی و برجســته پزشکی افتخار کنیم و 
اعتماد داشته باشیم.حضرت آیت ا... عاملی بر ضرورت توجه ویژه 
به محیط زیســت تاکید کرده اظهار داشــت: باید در رعایت نظافت 
و تمیزی شــهر و محیط زیســت اطراف خود کوشــا باشیم که این 

نشان دهنده مدنیت و فرهنگ باالی ما است.

مشهد / سمیرا  رحمتی
شهردار مشهد ضمن اشاره به اینکه سیاست دوره ششم مدیریت 
شــهری تقویت موضوع زیارت اســت، گفت: ذاکران و مداحان 
اهل بیت)ع( مدیریت شــهری را در ترویج ســبک زندگی خادم، 
زائر و مجاور یاری کنند.سید عبدا... ارجائی در نشست صمیمی 
با مداحان و ذاکران اهل بیت)ع( که با حضور رئیس کمیســیون 
فرهنگی و اجتماعی شــورای اســامی شهر، معاون فرهنگی و 
رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهردار و جمعی از مداحان 
اهل بیت)ع( برگزار شــد، افزود: ســرمایه واقعی هر فردی عمر او 
اســت که آن را در راهی هزینه می کند اما برخی مانند شــما این 
ســرمایه را به پای امام حســین )ع( می ریزند و چه معامله ای از 
ایــن بهتــر می توان انجام داد که خیــر دنیا و آخرت را به دنبال 
دارد.وی اضافــه کــرد: برخی مانند لوکوموتیو هســتند و برخی 
واگن، ذاکران و مداحان اهل بیت )ع( در جامعه مانند لوکوموتیو 
هســتند که هرگاه حرکت کنند هیئت و جامعه ای را به حرکت 
درمی آورند.شهردار مشهد تصریح کرد: کاری که هنر و احساس 
با عاطفه انســان می کند، همان کاری اســت که استنتاج و دلیل 
باعقل می کند، شــما دســت بر جایی گذاشته اید که مظهر تمام 
عواطف عالم است و آن امام حسین )ع( است.ارجائی در ادامه با 

بیان اینکه فلســفه ذاتی شــهر مشهد که هزار و 3۰۰ سال پیش 
یــک بــاغ خصوصی بود و امروز به جهان شــهری با 3.۵ میلیون 
جمعیت و 3۰میلیون زائر در سال تبدیل  شده است قطعاً وجود 
مضجع نورانی امام رضا)ع( است اظهار کرد: لذا قالب و محتوای 
هر فعالیتی که در مشهد انجام می شود از جمله کالبد، اقتصاد، 
معماری، حمل ونقل و فرهنگ حاکم بر شهر باید با هویت و فلسفه 

ذاتی آن همخوانی و رابطه مشــخصی داشــته و تقویت کننده آن 
باشــد.وی اضافه کرد: هر فردی که در مشــهد حضور دارد زائر، 
خادم یا مجاور لذا همه آنانی که در مشهد به هر فعالیتی مشغول 
هستند خادم و زائر امام رضا)ع( هستند، خادم هستند.شهردار 
مشهد افزود: بر همین اساس ما قائل به سبک زندگی خادم، زائر 
و مجاور هستیم و سیاست دوره ششم مدیریت شهری نیز توسعه 
و محوریت زیارت است موضوعی که بنا به هر دلیلی کمی از آن 
فاصله گرفته ایم و باید برگردیم .ارجائی ضمن اشاره به اینکه ماه 
محرم نزدیک است و توقع داریم مداحان و ذاکران اهل بیت)ع( 
از این زاویه هم به شهر نگاه کنند اضافه کرد: مداحان و ذاکران 
می توانند لوکوموتیو برای برگرداندن قطار به ریل باشند لذا تقاضا 
می کنیــم خادمــان خود را در این راه همراهی کنید.وی تصریح 
کرد: مشهد یک شهر خدماتی است و ۵۲درصد هتل های کشور 
در این شهر است، شهر حول محور زائر می چرخد لذا باید اقتصاد 
مبتنی بر زیارت داشته باشیم.شهردار مشهد با بیان اینکه معتقد 
هســتیم حرم امام معصوم تنها محصور به صحن ها نیســت بلکه 
تمام شــهر حرم اســت، خاطرنشان کرد: مشهد حرم شهر است 
و همه خادم، زائر، مجاور و همســایه امام رضا)ع( هســتیم و باید 

سبک زندگی مان شبیه امام مهربانی ها باشد.

شهردار مشهد:

کنند مداحان اهل بیت )ع( مدیریت شهری را یاری 

خبر  ویژه

به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان؛

از پیشکسوتان شرکت توزیع برق استان سمنان تجلیل به عمل آمد
سمنان / تبیانیان 

بــا حضــور رئیس هیات مدیره و همچنیــن مدیرعامل و جمعی از 
کارکنان شرکت توزیع برق استان سمنان، از همکاران پیشکسوت 
این شــرکت تجلیل شــد.مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان در 
این مراسم ضمن گرامیداشت ۲۵ ذی الحجه روز خانواده و تکریم 
بازنشســتگان بیــان کرد: تجلیــل و قدردانی از زحمات، خدمات و 
مجاهــدت عزیزانــی که خالصانه و صادقانه بــه مردم خدمت می 
نمایند، از نکات برجسته ای است که در آموزه های دینی سفارش 
بســیاری شــده است.سیدمحمد حســینی نژاد با اشاره به این که 
بازنشســتگان به عنوان بازوان توانمند و مشاوران مناسب در حوزه 

های مختلف هستند گفت: این عزیزان می توانند با انتقال تجربیات 
ارزنده و شایسته خویش، کمک شایانی در پیشبرد اهداف شرکت 
باشــند.وی افزود: بازنشســتگی به معنای تکمیل چرخه خدمت و 
آغازی دوباره به منزله مدال افتخاری بر سینه همکاران پیشکسوت 
است که تاش صادقانه شما بازنشستگان را برآیندگان نمایان می 
کند.وی تصریح کرد: اینک که پس از ســی ســال خدمت ارزنده و 
صادقانه در ســنگر خدمت رســانی به افتخار بازنشستگی نایل می 
شوید، از تاش و زحمات شما بزرگواران و همسران گرانقدرتان که 
دوشادوش شما در تمامی عرصه ها یار و یاورتان بوده اند، صمیمانه 

تقدیر و تشکر می نمایم.
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یادداشت

ک شد؛ هر رشته و دانشگاهی قبول شدید، بروید کنکور ترسنا

زورآزمایی کنکور برای داوطلبان
  فاطمه زارعی / گروه جامعه

سرنوشت کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ که 
این روزها به تصمیم های مسئوالن آموزش 
عالی گره خورده، عامت سوال های زیادی 
برای داوطلبان دارد،  تا جایی که مشاوارن 
کنکور به دواطلبان امســال می گویند، هر 
رشته و دانشگاهی که قبول شدید، بروید 
چون تکلیف کنکور سال بعد معلوم نیست. 
در گذر ســال ها، کنکور تبدیل به یکی از 
دغدغه های ســکانداران آموزش عالی در 
دولت ها شــد و به نظــر می آید در آینده 
هم این دغدغــه باقی می ماند!.کلید واژه 
»حــذف کنکور« سال هاســت زیر اخبار 
رســانه ها و هشتگ های اینســتاگرام و 
توییتر کنکوری ها جا خشــک کرده؛ این 
در حالی اســت که آزمون سراسری فقط 
برای ۱۵ درصد رشته ها برگزار می شود و 
در ۸۵ درصد رشــته ها داوطلبان از طریق 
پذیرش بــدون آزمــون، می توانند وارد 

دانشگاه شوند.

یک کنکور و هزار سودا
در چند سال گذشته بر خاف اینکه قرار 
بود کنکور و فرایندهای آن برای داوطلبان 
کــم اســترس تر و با سراشــیبی کمتری 
همراه باشــد اما به محلی برای مناقشــه 
مدیــران، قانونگذاران و سیاســتگذاران 
این حوزه بدل شــد. امــا با تصمیم هایی 
کــه شــورای عالی انقاب فرهنگی تحت 
عنوان »سیاســت ها و ضوابط ساماندهی 
ســنجش و پذیرش« از ســال گذشــته 
اتخــاذ کرد، کنکــور ۱۴۰۲ و کنکورهای 
سال های آینده با تغییرات جدی و به نفع 
کنکوری ها برگزار می شود. بر این اساس، 
کنکور ســال آینده میزبان حذف دروس 
عمومــی، برگزاری ۲ بار آزمون در ســال 
و افزایش ســهم ســوابق تحصیلی به 6۰ 
درصد می شــود. این تغییــرات به دنبال 
افزایش ســطوح یادگیری دانش آموزان، 
درست فهمیدن، عمیق خوانی و خوب به 
یاد ســپردن بود که در این زمینه منصور 
کبگانیان، قائم مقام ستاد راهبری اجرای 
نقشه جامع علمی کشور بر این هدف مهم 

تاکید داشت.

قطعات گمشده کنکور کجاست
از آن جایــی کــه هــر گونــه تغییــر و 
تصمیم گیــری جدیــد در کنکور باید از 
یک سال قبل اباغ و به اطاع داوطلبان 
برســد، مصوبه اباغ نشده سیاست های 
ســنجش و پذیرش دانشــجو تبدیل به 
محل مناقشــه میان مسووالن سازمان 
ســنجش آمــوزش کشــور و برخی از 
اعضای شورای عالی انقاب فرهنگی شد. 
تا جایی که ســازمان ســنجش با توجه 
به اباغ نشــدن مصوبه تغییرات کنکور 
۱۴۰۲ اعــام کرد ایــن آزمون همانند 
کنکور ۱۴۰۱ برگزار می شــود. در کنکور 
امسال که تیرماه برگزار شد، تاثیر آزمون 
سراســری به 6۰ درصد رســید و تعداد 
پاســخنامه ها و دفترچه های سوال برای 
کاهــش میزان تقلــب، افزایش یافت و 

هوشمند هم شد.

آبی روی آتش!
بعــد از بیانیه ســازمان ســنجش درباره 
نحــوه برگــزاری آزمون ســال ۱۴۰۲، 
حجت االســام ابراهیم رییســی، رییس 
شــورای عالی انقاب فرهنگی ۲۵ تیرماه، 
سیاســت های سنجش و پذیرش دانشجو 
را ابــاغ کرد. درســت بعــد از اباغ این 

مصوبــه جنجالی، ســازمان ســنجش با 
عذرخواهــی از داوطلبانــی کــه در این 
مــدت باتکلیــف بودنــد، مصوبه اباغ 
شــده را مبنــای برگزاری کنکور ســال 
آینده دانســت. رجبعلی برزویی، معاون 
خط مشــی گذاری ســتاد علم و فناوری 
شورای عالی انقاب فرهنگی درباره ادامه 
پیگیری این مصوبه اباغ شده، گفت: بعد 
از اباغ مصوبه توســط رییس جمهوری، 
ســتاد علم و فناوری، وظیفه راهبری این 
مصوبه را بر عهده دارد و جلساتی به صورت 
هفتگی با مسووالن مرتبط از جمله وزارت 
آموزش و پرورش برگزار می کنیم. وی با 
بیان اینکه شورای عالی انقاب فرهنگی تا 
پایــان کار برای اجرایی کردن این مصوبه 
با دســتگاه های اجرایی از جمله سازمان 
سنجش آموزش کشور همراهی می کند، 
افــزود: راهبــری مصوبات از آنجا اهمیت 
دارد کــه هم اکنون بســیاری از مصوبات 
اباغ شده روی زمین مانده و اجرایی نشده 
است. برزویی دراین باره که می گویند زور 
شــورای عالی انقاب فرهنگی بر سازمان 
سنجش آموزش کشور در خصوص کنکور 
۱۴۰۲ چربیــد، تاکیــد کرد که هیچ زور 
آزمایــی در میــان نبود و این مصوبه برای 

رفاه کنکوری ها اباغ  شد.

 مصوبه جدید با کنکور ۱۴۰2 
چه می کند؟

با اعمــال تغییرات کلیــدی در کنکور 
سراسری ســال ۱۴۰۲، دروس عمومی 
حــذف و آزمــون اختصاصــی ۲ بار در 
ســال برگزار می شود که نمرات آن برای 
۲ ســال معتبر می مانــد. اما مهمترین 
قســمت تغییرات کنکور ســال ۱۴۰۲ 
کــه تا ســال های آینده ادامــه دارد، به 
سهم ســوابق تحصیلی اختصاص دارد. 
بر اســاس مصوبه شــورای عالی انقاب 
فرهنگی، ســهم نمره ســابقه تحصیلی 
برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود 
به آموزش عالی در رشته های پرمتقاضی 
در ســال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰3 فقط 
پایــه دوازدهــم به میــزان ۴۰ درصد با 
تاثیــر قطعی در نظر گرفته شــد. برای 
سال تحصیلی ۱۴۰3-۱۴۰۴ فقط پایه 
دوازدهــم به میــزان ۵۰ درصد با تاثیر 
قطعی، ســال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ 
فقــط پایه یازدهــم و دوازدهم به میزان 
6۰ درصد با تاثیر قطعی و سال تحصیلی 
۱۴۰۵ - ۱۴۰6 و بعــد از آن، پایه هــای 
دهــم، یازدهــم و دوازدهم به میزان 6۰ 
درصــد با تاثیر قطعی در نمره کل نهایی 

خواهد بود.

چالش تاثیر قطعی در کنکور ۱۴۰2
یکی از چالش های داوطلبان کنکور ســال 
۱۴۰۲ با تاثیر قطعی ســوابق تحصیلی در 
همین جا نمایان می شود. ابتدا به تفاوت تاثیر 
قطعی و مثبت ســوابق تحصیلی در کنکور 
می پردازیم. تاثیر مثبت ســوابق تحصیلی 
که در کنکور ۱۴۰۱ هم اعمال شــد، به این 
معناست که اگر داوطلبی نمره کنکور خوبی 
داشــت، معــدل نه تنها این نمــره را پایین 
نمی آورد بلکه به باال بردن نمره آزمون کمک 
می کند. در تاثیر قطعی سوابق تحصیلی، نمره 
کنکور تحت تأثیر سوابق تحصیلی باال یا پایین 
می رود؛ به این معنا که اگر سوابق تحصیلی 
خوب باشد با نمره کنکور جمع می شود و نمره 
کنکور را باال می برد اما اگر سوابق تحصیلی 
خوب نباشد، نمره کل پایین می آید. به طور 
کلی، جمع نمره کنکور با ســوابق تحصیلی، 
نمره کل را می سازد. بنابراین، شانس قبولی 
داوطلب با قطعی شدن اثر سوابق تحصیلی 

باال یا پایین می رود.

هشدار مشاوران به کنکوری ها
داوطلبانــی کــه آینده تحصیلی خود را به 
موسسات کنکوری و مشاوران گره زده اند، 
این هشــدار را از مشاوران خود می شنوند 
کــه امســال در صورت قبولــی، انصراف 
ندهند چرا که از سال آینده مانع سخت تر 
دیگری به نام تاثیر قطعی سوابق تحصیلی 
پیــش روی آنها قرار دارد. با این تفاســیر، 
این ســوال به ذهن متبادر می شــود چرا 
کنکوری که قرار بود راحت تر برگزار شود، 
حاال شــرط معدل هم چاشــنی آن شده و 
ســوابق تحصیلی، تب شــب های امتحان 
نهایــی را داغ تر کــرد؟ علیرضا کریمیان، 
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور 
می گویــد: در مورد کنکور ۱۴۰۲ از هفته 
آینده امکان طرح صحبت های دقیق تری 
وجــود دارد. کنکوری ها از این به بعد باید 
منتظر تصمیم های نهایی شورای سنجش 
و پذیرش دانشــجو در خصوص ساز و کار 
دقیق برگزاری کنکور ۱۴۰۲ باشند. به نظر 
می رســد در روزها و هفته های آینده نحوه 
آمادگی داوطلبان آزمون پر حاشیه ۱۴۰۲ 

مشخص تر می شود.

7جامعه
خشم های انباشته شده »باروت« 

زندگی مشترک است
  دکتر محمد ابراهیم تکلو ، روانشناس

زوجیــن باید با صحبت کردن درباره دلخوری ها از 
انباشت خشم های خود جلوگیری کنند، به معنای 
بهتر زوجین نباید ناراحتی و خشم خود از یکدیگر 
را روی هم انباشته کنند، این خشم های انباشته شده 
در زندگی مشترک همانند »باروت« می مانند که با 
کوچک ترین جرقه ای می توانند زندگی مشترک را 
منفجر کنند. در واقع  وقتی زوجین خشم های فرو 
خورده خود را انباشته می کنند، این ناراحتی های 
تلنبار شــده باعث می شود زوجین با کوچک ترین 
موضــوع پیش پا افتاده ای واکنش تند و عصبانیت 
شــدید از خود نشــان دهند. بنا بر این زوجین باید 
خشم ها و ناراحتی های خود از یکدیگر را ابراز کنند، 
دقت شود که بعضا زوجین با این نیت که اگر ناراحتی 
خود را ابراز کنند ممکن است همسر آنها را قضاوت 
کرده و یا از دست آنها دلخور شود، از بیان خشم و 
ناراحتی امتناع می کنند. حتی گاهی زوجین تصور 
می کنند این دلخوری ها نیاز به بیان ندارد و با گذشت 
زمان مســائل پیش آمده حل می شــود، حال آنکه 
اینگونه نیست. از طرفی نحوه بیان و ابراز دلخوری 
به همســر نیز حائز اهمیت اســت و زوجین باید به 
لحــن بیــان و اینکه در چه زمان و مکانی دلخوری 
خود را با همسر مطرح کنند، توجه داشته باشند. 
به عبارتی برای بیان خشم و کدورت باید موقعیت 
سنجی کرد، به آن معنا که اگر طرف مقابل شرایط 
مناسبی برای شنیدن دلخوری همسر ندارد و یا در 
آن لحظه با بیان دلخوری آتش شعله اختاف بیشتر 
می شــود، نباید درباره مسائل پیش آمده صحبت 
کرد. همچنین در باور عموم مردم این امر وجود دارد 
که تصور می کنند نزدیکان را باید به هنگام عصبانیت 
و از روی واکنش آنها به هنگام ناراحتی شــناخت، 
شاید این باور تا حدی درست باشد اما نمی توان به 
خاطر این تفکر با قصد و نیت از پیش تعیین شده 
همســر را عصبانی کرد و متناســب با واکنش او در 
آن لحظه، او را ســنجید. یادمان باشــد که افراد در 
موقعیت ها و شرایط مختلف واکنش های متفاوتی 
نشان می دهند، در واقع اینکه افراد در موقعیت های 
مختلف چه واکنش هایی نشــان می دهند و تا چه 
اندازه مدیریت و کنترل خشــم و هیجانات را بلد 
هستند؛ تنها یکی از راه های تشخیص سامت روان 
آنهاست و نباید به صرف این امر از روی عمد همسر 
را در موقعیتی قرار داد که عصبانی شــود. درباره 
راهکارهای کنترل خشــم و عصبانیت زوجین به 
هنگام بروز اختاف نظر هم باید توضیح داد که چون 
تکنیک های »مدیتیشن« و »یوگا« جنبه ذهنی و 
جسمی دارند و در ذهن افراد تعادل ایجاد می کنند، 
برای کنترل خشم و ناراحتی موثر هستند. گوش 
دادن موسیقی و انجام  ورزش هایی مثل  پیاده روی 
نیز در کنترل خشم موثراند. البته نمی توان گفت 
تمام موضوع زوجین با این تکنیک ها حل می شود، 
اما ســطح خشــم و ناراحتی افراد را پایین می آورد. 
دقت شــود که در اختافات شــدید زوجین باید از 
کمک حرفه ای روانشناسان بهره گیرند تا مشخص 
شود تحت تاثیر چه عواملی از حالت خود کنترلی 
خارج می شوند. البته توجه داشته باشید که در کل  
»خشم« هیجانی طبیعی و مثبت است که باید از 
آن به درستی بهره برد. همچنین با توجه به شرایط 
و موقعیت های مختلف استرس زا در زندگی، هیجان 
خشم طبیعی است،  اما نحوه ابراز خشم، مهم است. 
به عبارتی اگر خشم به درستی ابراز شود در تخلیه 
هیجانی و کاهش فشــار روانی موثر اســت اما اگر 
تبدیل به یک رفتار روزمره شود، جنبه بد و منفی 

به خود می گیرد.

کز  تغییر عنوان مهدها و مرا
کودکستان«  پیش دبستانی  به »

رئیس ســازمان ملــی تعلیم و تربیت کودک 
دربــاره وضعیــت تعیین شــهریه مهدهای 
کودک و پیش دبســتانی، اظهار کرد: الگوی 
تعیین شهریه کودکستان ها در دست تدوین 
و در مراحــل نهایــی قــرار دارد و از این پس 
شــهریه کودکستان ها مبتنی بر هزینه تمام 
شــده تعیین و جزئیــات آن پس از تصویب 
و ابــاغ، اعام خواهد شــد.مجتبی همتی فر 
افزود: یکی از چالش هایی که با آن مواجهیم 
این اســت که سال مالی مهدکودک ها از اول 
فروردین هرســال شروع می شود و آنها سال 
تحصیلی به معنای متعارف تربیتی ندارند.وی 
با بیان اینکه البته فعالیت پیش دبستانی های 
آموزش و پرورش هرســاله از مهرماه شــروع 
می شــود گفت: لذا این دو با همدیگر تفاوت 
دارند که ما به دنبال یکســان کردن فعالیت 
همه کودکســتان ها هســتیم و تاریخ شروع 
فعالیت ها همه این مراکز را از مهرماه  درنظر 
خواهیــم گرفت.وی افــزود: تاش می کنیم 
ســریعا این موضوع و تعیین شهریه را تعیین 
تکلیف کنیم که به ســال تحصیلی پیش رو 
برسد و چالشی از این حیث نداشته باشیم.وی 
همچنیــن اعام کرد که با توجه به مصوبه ای 
که اخیرا داشتیم از این پس مهدهای کودک 
و مراکــز پیش دبســتانی همگــی ذیل یک 
عنوان یعنی »کودکستان« تعریف می شوند، 
بنابرایــن دیگر عنوان پیش دبســتانی و مهد 
نداریم و همه، کودکســتان خواهند بود.وی 
درباره زمان عملیاتی شــدن این تصمیمات 
گفت: تاش می کنیم به امسال برسد و بتوانیم 
آن را اعمال کنیم که در این صورت ســال به 
ســال تکرار می شــود و ســال تحصیلی یا به 
عبارت دیگر، از این پس برای کودکســتان ها 
نیز ســال تربیتی خواهیم داشــت که از مهر 

آغاز می شود.

 هشدار قرمز هواشناسی 
به این ۴ استان

سازمان هواشناسی برای استان های سیستان 
و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و نیمه جنوبی 
فارس هشدار قرمز صادر کرد.با توجه به تشدید 
رگبارهای موسمی، تا پنجشنبه در سیستان و 
بلوچســتان، هرمزگان، کرمان و نیمه جنوبی 
فارس رگبار، رعد و برق، وزش باد شــدید و 
وقوع سیاب پیش بینی می شود.به هموطنان 
توصیه می شــود از نواحی حادثه خیز مانند 
بســتر و حاشیه رودخانه ها و مسیل ها فاصله 
بگیرند.پیشــتر بارش باران در استان فارس 
ســبب جاری شدن ســیل و جان باختن ۲۲ 
شــهروند شــده بود و جریان ســیل تعدادی 

خودرو را هم برده بود.

ح تشدید برخورد   اجرای طر
ک   با مخدوش کردن پال

در تهران
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور 
تهران بزرگ از شــروع طرح تشــدید برخورد 
با تخلفات پوشــش، مخدوشی و فقدان پاک 
موتورسواران همانند خودرو ها توسط تیم های 
پلیس راهور تهران بزرگ مســتقر در ســطح 
معابر شــهر تهران خبــر داد و گفت: تیم های 
مســتقر در ســطح معابر، تقاطع ها و میادین 
شــهر تهران بزرگ طرح تشــدید برخورد با 
تخلفات پوشــش، مخدوشــی و فقدان پاک 
موتورســواران را اجــرا خواهند کرد.بر همین 
اســاس و در طرح تشــدید برخورد با تخلفات 
پاک، ضمن توقیف موتورســیکلت، پرونده 
قضایی تشــکیل و به دادســرا معرفی می شود 
و پلیــس راهــور تهران بزرگ مأموریت دارد با 
اســتقرار در معابر، ضمن شناسایی متخلفین 
)مخدوشی پاک( همانند خودرو ها نسبت به 
اعمــال قانون و معرفی به مراجع قضایی اقدام 
کند.سرهنگ علی همه خانی افزود: به استناد 
ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسامی هرکس که در 
ارقام و مشخصات پاک وسیله نقلیه موتوری 
تغییری ایجاد و یا پاک وسیله دیگری را به آن 
الصاق کند به حبس از 6 ماه تا یکسال محکوم 
خواهد شد.وی خاطر نشان کرد: راکبینی که 
اقدام به پوشــش پاک یا مخدوشــی پاک 
کرده و موتورســیکلت آن ها فاقد پاک بوده 
و یا خود از طریق پوشاندن یا گذاشتن وسایل 
مختلف مانند ماسک بر روی ارقام پاک اقدام 
به پوشــش پاک موتورسیکلت می کنند در 
صورت مشــاهده مأمورین ضمن جلوگیری از 
تردد آن ها در این طرح توقیف و روانه پارکینگ 
شده و درباره مخدوشی پاک پرونده آن ها به 
مراجع قضایی ارسال خواهد شد.وی اظهار کرد: 
پاک وسیله نقلیه هویت وسیله نقلیه محسوب 
می شود و از دید قانونگذار آنقدر اهمیت دارد که 
در آییــن نامه راهنمایی و رانندگی در ماده دو 
به موضوع شماره گذاری اختصاص داده شده 
و همه وســایل نقلیه موتوری و غیرموتوری و 
یدک هــای متصل بــه آن که در راه ها حرکت 
می کنند و وســایل نقلیه صنعتی و عمرانی و 

کشاورزی باید دارای پاک و شماره باشند.

خبر ویژه

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توســعه منابع ســازمان بیمه سامت ایران، جزئیات 
پرداختی مطالبات موسســات طرف قرار داد بیمه ســامت را تشریح کرد.حسین 
رنجبران گفت: مطالبات مراکز دولتی دانشگاهی فروردین ماه تسویه شده و بخشی 
از مطالبات اردیبهشت ۱۴۰۱ دانشگاه هایی که اسناد خود را به موقع ارسال نموده اند 
نیز پرداخت شده است. همچنین مطالبات مربوط به نسخه الکترونیک فروردین لغایت 
خرداد ۱۴۰۱ دانشگاه های علوم پزشکی پرداخت شده است.وی در خصوص پرداخت 
مطالبات مراکز غیر از دولتی دانشــگاهی، افزود: در بخش بیمارســتان ها مطالبات 
فروردین ۱۴۰۱ پرداخت شده و پرداخت مطالبات نسخ الکترونیک داروخانه ها تا پایان 

خرداد ۱۴۰۱ صورت گرفته است. از سوی دیگر پرداخت مطالبات سایر مؤسسات 
طرف قرارداد شــامل پزشــکان، پارکلینیک، مراکز دیالیز و…، تا پایان فروردین و 
موسساتی که نسخ را به صورت الکترونیک ارسال نموده اند تا پایان خرداد ۱۴۰۱ 
انجام شده است.رنجبران گفت: مطالبات در بخش خسارت متفرقه بر اساس اسناد 
رســیدگی شــده لغایت ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ پرداخت شــده است. همچنین در حوزه 
پزشک خانواده پرداخت ۸۰ درصد علی الحساب فروردین لغایت تیر ۱۴۰۱ صورت 
گرفته است.وی افزود: در طرح نظام ارجاع صندوق بیمه همگانی و سایر اقشار نیز 

۸۰ درصد علی الحساب فروردین لغایت تیر ۱۴۰۱ پرداخت شده است.

اعالم وضعیت پرداختی مطالبات مؤسسات طرف قرارداد بیمه سالمت

اینفوگرافی 

نشانه های 
حمله پانیک 

چیست؟
حمله پانیک به معنی 

اضطراب بسیار شدید 
و ناگهانی است. این 

حمله معموال طی کمتر 
از 3۰ دقیقه تمام 
می شود، لزوما در 

شرایط ترسناک رخ 
نمی دهد و احتمال دارد 
در زمان پیاده روی، غذا 

خوردن در رستوران 
یا حتی هنگام خواب 

بروز پیدا کند. در 
این اینفوگرافیک به 

عالئم و برخی راه های 
پیشگیری از این قبیل 

حمله ها اشاره شده 
است.

گهی تحدید حدود اختصاصی  آ
نظــر بــه اینکــه هیئــت اختــاف مســتقر در ثبــت گنــاوه مالکیــت بــه تصرفــات مفــروزی و مالکانه خانــم مرضیه 
ابراهیمــی را نســبت بــه شــش دانــگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 230/30 متــر مربــع پــاک 917/9795 
واقــع در امــام زاده گنــاوه بخــش 6 بوشــهر برابــر رای شــماره 140160324001001096 مــورخ 1401/3/19 
تاییــد نمــوده و آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و قانــون ثبــت نیــز منتشــر گردیــده لــذا آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی 
آن بــه اســتناد مادتیــن 14 و 15 قانــون ثبــت و تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــه ابراهیمــی منتشــر و بــه  اراضــی ســاختمان فاقــد ســند رســمی جهــت قســمت مــورد تصــرف خانــم مرضی
اطــاع متصــرف نامبــرده و مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه عملیــات تحدیــدی در صبــح 
مــورخ 1401/5/24 در محــل شــروع بــه عمــل خواهــد آمــد لــذا بدینوســیله از متصــرف نامبــرده و مجاوریــن 
دعــوت مــی شــود در وقــت تعییــن شــده فــوق در محــل وقــوع ملــک حضــور یابنــد واخواهــی نســبت بــه 
حــدود ارتفاعــی برابــر مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت جلســه تحدیــد حــدود بــه مــدت 30 
روز پذیرفتــه مــی شــود. معترضیــن نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی مکلفــن مطابــق تبصــره مــاده ی 86 
آییــن نامــه قانــون ثبــت و تبصــره 2 مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده معترضیــن ثبتــی مصــوب 
73/03/25 ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض کتبــی بــه اداره ثبــت دادخواســت بــه مراجــع 
قضایــی محــل وقــوع ملــک تســلیم و تصدیــق گواهــی بــه جریــان دعــوی را بــه جهــت ضبــط در پرونــده از 

دادگاه مربــوط بــه اخــذ و بــه ثبــت تســلیم نماینــد واال حــق آنــان ســاقط مــی شــود. 
 ۱۴۰۱/5/3 : تاریخ انتشار
گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف 2۶۰ 

گهی تحدید حدود اختصاصی  آ
نظــر بــه اینکــه هیئــت اختــاف مســتقر در ثبــت گنــاوه مالکیــت بــه تصرفــات مفــروزی و مالکانــه آقــای 
ســید جبــار موســوی را نســبت بــه شــش دانــگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 171/70 متــر مربــع پــاک 
917/9793 واقــع در امــام زاده گنــاوه بخــش 6 بوشــهر برابــر رای شــماره 140160324001001089 مــورخ 
1401/3/19 تاییــد نمــوده و آگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و قانــون ثبــت نیــز منتشــر گردیــده لــذا آگهــی 
تحدیــد حــدود اختصاصــی آن بــه اســتناد مادتیــن 14 و 15 قانــون ثبــت و تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی ســاختمان فاقــد ســند رســمی جهــت قســمت مــورد تصــرف آقــای 
ســید حبــار موســوی منتشــر و بــه اطــاع متصــرف نامبــرده و مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی 
رســاند کــه عملیــات تحدیــدی در صبــح مــورخ 1401/5/24 در محــل شــروع بــه عمــل خواهــد آمــد لــذا 
بدینوســیله از متصــرف نامبــرده و مجاوریــن دعــوت مــی شــود در وقــت تعییــن شــده فــوق در محــل 
وقــوع ملــک حضــور یابنــد واخواهــی نســبت بــه حــدود ارتفاعــی برابــر مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ 
تنظیــم صــورت جلســه تحدیــد حــدود بــه مــدت 30 روز پذیرفتــه مــی شــود. معترضیــن نســبت بــه 
حــدود و حقــوق ارتفاقــی مکلفــن مطابــق تبصــره مــاده ی 86 آییــن نامــه قانــون ثبــت و تبصــره 2 مــاده 
واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده معترضیــن ثبتــی مصــوب 73/03/25 ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض کتبــی بــه اداره ثبــت دادخواســت بــه مراجــع قضایــی محــل وقــوع ملــک تســلیم 
و تصدیــق گواهــی بــه جریــان دعــوی را بــه جهــت ضبــط در پرونــده از دادگاه مربــوط بــه اخــذ و بــه ثبــت 

: ۱۴۰۱/5/3 تســلیم نماینــد واال حــق آنــان ســاقط مــی شــود.  تاریخ انتشار
گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف 257 

وزیر بهداشت:
کسن خارجی نخریدیم از آذر ۱۴۰۰ هیچ وا

وزیر بهداشت، گفت: خواهشم از والدین این است که تمام کودکان باالی 
۱۲ سال را یکبار دیگر واکسن یادآور برایشان بزنند، به هر حال بچه ها وقتی 
به مدرسه می روند، ممکن است شیوه نامه ها را به طور کاما رعایت نکنند 
و مبتا شــوند.بهرام عین اللهی با اشــاره به اینکه  هر گونه سرماخوردگی 
را مشکوک به کرونا بدانید، تاکید کرد: اکنون وضعیت کشور تغییر کرده 
و در این شــرایط باید احتیاط کنیم؛ بنابراین در تجمعات، وســایل نقلیه 
عمومی و محیط های عمومی ماسک زده و رعایت بیشتری انجام دهیم.
عین اللهی با بیان اینکه ما در موج هفتم کرونا به سر می بریم، گفت: البته 
هنوز به قله این موج نرسیده ایم. هر بیماری معموال یک منحنی دارد که 
رو به باالســت، وقتی به قله برســد دوباره روند کاهشــی می شود. ما هنوز 
به قله نرسیده ایم. احتیاط هایمان در شرایط موج هفتم باید بیشتر باشد. 
اگر در تیر ماه شرایمان خوب بود، اما اکنون وضعیت تغییر کرده و در این 
شرایط باید احتیاط کنیم. در اتوبوس و وسایل نقلیه عمومی و محیط های 
عمومی ماســک زده و رعایت بیشــتری انجام دهیم.وی درباره وضعیت 
ذخایر واکســن کرونا در کشــور، گفت: تقریبا از آذر سال ۱۴۰۰ هیچ نوع 
واکسن خارجی خریداری نکردیم. البته مقداری واکسن اهدایی از برخی 
کشــورها داشــته ایم. 6 مرکز تولید واکسن مان در کشور به میزان فراوان 
واکسن تولید می کنند و حتی این امکان را داریم که به کشورهای دیگر 
هم واکسن صادر کنیم.وی افزود: اکنون ذخیره کافی واکسن در کشور با 
انواع و اقســام پلتفرم ها وجود دارد و از نظر میزان واکســن وضعیت بسیار 
مناســبی در کشــور داریم. برخی کشورها فقط متکی به واردات هستند، 
اما در کشور ما در برهه ای مجبور شدیم واردات انجام دهیم اما در شرایط 
فعلی از نظر تولید واکسن های باکیفیت باال شرایط مناسبی داریم.وی افزود: 
تقریبا از زمانی که احســاس کردیم موج هفتم دارد آغاز می شــود، مراکز 
تجمیعی واکسیناسیون را افزایش دادیم. بسته به مراجعه افراد در صورت 

لزوم مجددا مراکز واکسیناسیون را افزایش می دهیم.



گوناگون
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r 26 ذی الحجه 1443   26 جوالی 2022سه شنبه 4 مرداد 1401  شماره پیاپی 2159

                2159 پیاپــی:  شــماره  جعفــری                        آناهیتــا  سیاســت:  ملــک                             وحیــد  مدیرمســئول:  و  امتیــاز  صاحــب 
یوســفی            بهــاره  گوناگــون:  و  اقتصــاد  ســردبیری                       شــورای  نظــر  زیــر  کشــور                    مطبوعــات  تعاونــی  عضــو 
آرا : داود احمــدی                                   جامعــه: مریــم کاظمیــان فــرد                                                                  نفــت و انــرژی: ســعیده کاظمیــان فــرد  صفحــه 
آدرس: تهــران میــدان انقــاب اســامی خیابــان جمالــزاده شــمالی تقاطــع نصــرت  پــاک 275 واحــد 17                                      کدپســتی: 1418844678

                                                     66791365  -  66 گل آذیــن  چــاپ:  و  لیتوگرافــی                             02166126139 دورنــگار:                       66915268  -  66917312 تلفــن: 

گهی مناقصه عمومی شماره 10121012//14011401 « « گهی مناقصه عمومی شماره  آ » تجدید » تجدید 22 آ
مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی ) فشرده (مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی ) فشرده (

گروه قراردادها شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

شــرکت آب و فاضــاب اســتان بوشــهر در نظــر دارد نســبت بــه تامیــن، حمــل و تحویــل 3000 متــر لولــه پلــی اتیلــن ســایز 200 
میلــی متــر بــه همــراه 260 عــدد کوپلــر الکتروفیــوژن جهــت خــط انتقــال شــهر بردخــون اســتان بوشــهر بــه شــرح مشــخصات منــدرج 
در اســناد اقــدام نمایــد ، لــذا از کلیــه تولیدکننــدگان و تامیــن کننــدگان ایــن کاالهــا دعــوت بعمــل مــی آیــد کــه از ســاعت 12 روز 
ــه  ــه ب ــی و مناقص ــی کیف ــناد ارزیاب ــد اس ــت خری ــورخ 01/05/08 جه ــنبه م ــح روز ش ــاعت 8 صب ــت س ــورخ 01/05/02 لغای ــنبه م یکش

ســامانه ســتاد بــه نشــانی www.setadiran.ir مراجعــه نماینــد.
توضیحات : 

شماره فراخوان در سامانه ستاد: 2001001344000021
محل تحویل کاال انبار آبفا شهر بوشهر می باشد.

مدت قرارداد  : یک ماه
قیمــت خریــد اســناد 200,000 ریــال مــی باشــد .کــه بایــد بــه حســاب شــماره 5-741393-11-2802 نــزد بانــک مهــر ایــران شــعبه 
ــز  مرکــزی بوشــهر ) حســاب شــبا شــماره IR440600280201100741393005 نــزد بانــک مهــر ایــران شــعبه مرکــزی بوشــهر ( واری

گــردد .
بانکــی  نامــه  ضمانــت  صــورت  بــه  بایــد  کــه  باشــد  مــی  ریــال   1,700,000,000 کار  ارجــاع  فرآینــد  در  شــرکت  تضمیــن  مبلــغ 
شــبا   (   4001025007146481 شــماره  بــه  ســپرده  وجــوه  تمرکــز  حســاب  بــه  واریــزی  فیــش  یــا  شــرکت  ایــن  نفــع  بــه 

گــردد. ارائــه    )  IR870100004001025007146481
محل تامین اعتبار : طرحهای عمرانی به صورت اسناد خزانه اسامی

آخریــن مهلــت بارگــذاری مــدارک بــه صــورت الکترونیکــی در ســامانه ســتاد و تحویــل فیزیکــی تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار 
بــه دفتــر حراســت و امــور محرمانــه شــرکت ســاعت 8 صبــح روز ســه شــنبه مــورخ 01/05/18 مــی باشــد . 

پاکتهای مناقصه در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 01/05/18 گشوده خواهد شد . 
حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکتهای »الف« , »ب« و »ج« بامانع است . 

پیمانکار باید نام پروژه و شماره مناقصه را بر روی پاکت »الف« درج نماید .
مــدت اعتبــار پیشــنهاد قیمــت بایــد 3 مــاه باشــد و ایــن مــدت بــدون نیــاز بــه هیــچ گونــه مکاتبــه ای در صــورت تمدیــد ضمانــت نامــه تــا 

3 مــاه دیگــر نیــز معتبــر باشــد .
 به پیشنهادهای مبهم ، مشروط و مخدوش مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .

سایر اطاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .
نشانی شرکت : بوشهر - خیابان رئیسعلی دلواری - کوچه تنگسیر 1  - کد پستی 7514619139

https://abfa-bushehr.ir : سایت اینترنتی شرکت
تلفن تماس : 077-31640000

نوبت دوم

»هایدگر در ایران« بازنشر شد

 ماجراهای هایدگر
 کربن و فردید

 انتشــارات نقد فرهنگ نخســتین چاپ خود از 
کتــاب »هایدگر در ایران؛ نگاهی به زندگی، آثار 
و اندیشــه های ســید احمد فردید« نوشته بیژن 
عبدالکریمــی را در ۴۰۴ صفحــه و بهــای ۱۴۵ 
هزار تومان منتشــر کرد. این کتاب پیشــتر به 
ســال ۱3۹۲ توسط مؤسسه پژوهشی حکمت و 

فلسفه ایران منتشر شده بود.
این کتاب پژوهشی است درباره آرا و افکار هایدگر، 
فیلســوف آلمانی قرن بیســتم، که به دنبال خود 
زمینه ای را فراهم می سازد تا به اقتضای مباحث، 
نســبت به ســنت نظری خود در مقایسه با سنت 
متافیزیک غربی تأمل کرده، توان مقایسه فلسفه 
مشــاء، فلسفه اشــراق، کام، تصوف و عرفان با 
تفکــر هایدگــر را بیابیم و در واقــع نظرات این 
فیلســوف نامدار را به منزلــه آیینه ای برای فهم 

بهتر اندیشه های خود به کار بریم.
نگارنده در این اثر بر آن بوده تا صبغه فلســفی 
مباحــث را، اولویت پژوهشــی خــود قرار داده، 
مباحث جامعه شــناختی - تاریخی را تا ســر حد 
مســائل فلسفی ارتقا بخشــد. با عنایت به نقش 
غیرقابــل انکار ســیداحمد فردیــد، در معرفی 
و شناســایی هایدگر و اندیشــه هایش در ایران، 
پرداختن به زندگی، آثار و اندیشه های وی قسمت 
عمــده ای را در این کتاب به خود اختصاص داده 

است.
امــا نکته مهمی که عبدالکریمی در این کتاب 
بیان می کند، این است که نه سید احمد فردید، 
بلکــه هانری کربن برای نخســتین بار مارتین 
هایدگر را به ایرانیان معرفی کرده اســت و این 
از نظر او امری یقینی اســت. البته این نظریه 
را پیــش از عبدالکریمــی، رســول جعفریان 
تاریخ نــگار ایرانــی در کتــاب »جریان هــا و 
ســازمان های مذهبی - سیاسی ایران )از روی 
کار آمــدن محمدرضا شــاه تا پیروزی انقاب 
اسامی( سال های ۱3۲۰ – ۱3۵۷« به عنوان 

یک »احتمال« مطرح کرده بود.

آبشار شیرآباد گلستان؛

  هیجان آب تنی
 در دل طبیعت 

یکی از زیباترین و باصفاترین جاهای تفریحی رامیان 
، آبشــار شــیرآباد است که از آن به عنوان عروس آبشار 
های گلســتان یاد می شــود. این آشار که به آبشار خان 
ببین شــهرت دارد به صورت پله ای بوده و ۱۲ آبشــار 
بزرگ و کوچک را در بر میگیرد. اگر شما قصد سفر به 
مناطق شمالی کشور را دارید، دیدن آبشار شیرآباد را 
به شــما پیشــنهاد میکنیم که به دلیل بکر بودن آن در 
گلســتان ســاالنه هزاران نفر از دوستداران طبیعت و 
همچنین گردشــگران داخلی و خارجی بسیاری را به 

سوی خود جلب میکند.
آبشار شیرآباد کجاست

آبشارهای شیرآباد یکی از جاذبه های طبیعی رامیان 
در استان گلستان  است که در سال های اخیر مورد 
توجه گردشــگران زیادی قرار گرفته. این آبشــارها 
در در فاصلــه ۲ کیلومتری روســتایی به همین نام 
)روســتای شیرآیاد( در شهرســتان رامیان استان 
گلســتان و در حد ۷ کیلومتری جنوب شــهر خان 
ببین قرار دارد. با فاصله گرفتن از شــهر خان ببین 
به روســتای شــیر آباد می رسید. هنوز شما در اول 
راه قرار دارید. کمی که از روســتا فاصله بگیریم دره 
ها و جنگل های زیبای پارک جنگلی شیرآباد قابل 
مشاهد است. مجموعه این آبشارها به صورت کوچک 
و بزرگ ۷ عدد هســتند که هر کدام جذابیت خاص 
خود را دارد. این آبشارها به صورت پشت سر هم قرار 
دارند و به آن ها آبشارهای هفت گانه ی شیرآباد می 
گویند. هرچه از آبشــار اول به سمت هفتمین آبشار 
حرکت می کنید به مناطقی خواهید رسید که بسیار 
بکر و دست نخورده باقی مانده اند چرا که دسترسی 
به آبشارهای بعدی به مهارت و تجربه بیشتری برای 
گردشگران نیاز دارد. در نزدیکی این آبشار یکی دیگر 
از جاهای دیدنی خان ببین ، غارهای شیرآباد به نام 

دیو سپید و سمند وجود دارد.

تفریحات رایج آبشار شیرآباد
یکی از تفریحات هیجان انگیز در کنار آبشار شیرآباد قدم 
زدن و پیاده روی در کنار رودهای خروشان این آبشار 
و شنیدن صدای دلنشین شر شر آب آن است که این 
زیبایی ها روح آدم را جا میدهد و خاطرات شــیرینی 
را برای گردشــگران رقم می زند. اما به عنوان یکی از 
مهم ترین تفریحات مشــتاقان طبیعت در این منطقه 
می توان به شنا کردن در حوضچه های مملو از آب در 
اطراف این آبشــار ها اشــاره کرد که لذت بخش ترین و 

مفرح ترین لحظات را برای گردشگران رقم می زند.
 غار شیر آباد، یکی از جالب ترین غارهای 

استان گلستان
یکی از جالب ترین جاهای دیدنی رامیان در اســتان 
گلستان، غار دیو سپید می باشد که در بین آبشارهای 
هفت گانه شــیر آباد واقع شــده است و از جمله ویژگی 
های مورد توجه آن میتوان به طول ۲3۵ متری و ارتفاع 
3۱۰ متری آن از سطح دریا ارشاره کرد.از کف غار آب 
زالل و سردی جاری است که  در نهایت به آبشار شیرآباد 
ختم میشــود. این غار کمی باالتر از ســطح آبشار خان 
ببین قرار دارد که به دلیل همجواری، به آن روســتای 

شیر آباد هم می گویند.
بهترین فصل برای سفر به آبشار شیرآباد

شما در هر زمان که از سال بخواهید میتوانید به این 
مکان باصفا ســفر کنید و از همه ی زیبایی های آن 
لــذت ببریــد، ولی به دلیل اینکه آب و هوای آن گرم 
است و همینطور سرد بودن هوا در زمستان، بهترین 
زمان برای ســفر از اول فروردین تا اواســط خرداد 
است. نکته قابل ذکر این است که به دلیل اینکه این 
منطقه گردشــگران زیادی دارد و در ایام پایان هفته 
بســیاری از افراد آن را مکانی برای گردش و تفریح 
انتخاب میکنند و با ازدحام جعیت رو به رو می شود 
به همین دلیل پیشــنهاد ما به شــما این است که اگر 
می خواهید با این مشکل مواجه نشوید، در روزهای 

کاری هفته به دیدن این مکان زیبا بروید.

گردشگری

کتابکده

بــه گفتــه مدیرعامل فوالد مبارکه، فوالدهــای الکتریکی در زمینه 
تولید ترانســفورماتورها و موتورهای الکتریکی و همچنین در تولید 
فوالدهایــی بــا خواص مغناطیســی خاص کاربــرد دارند و مقادیر 
زیاد سیلیســیم و آلومینیوم و مقادیر بســیار کم کربن و گوگرد از 

مشخصه های بارز این نوع محصوالت فوالدی است.
 وی با تأکید بر اینکه فوالدهای الکتریکی با۸/۱ درصد سیلیسیم یکی 
از گریدهای استراتژیک صنعت فوالد محسوب می شود، خاطرنشان 
کــرد: تولیــد این نوع فوالدها حتی در خارج از کشــور هم به صورت 

محدود و توسط تولیدکنندگان خاص انجام می شود.
غامرضا سلیمی، مدیر ارشد تولید فوالد مبارکه  در تشریح چگونگی 
و جزئیات تولید این محصول ارزشمند اضافه کرد: ازآنجا که مصرف 
ایــن نــوع ورق فوالدی در ایران هر روز در حال افزایش اســت، نیاز 
بــه تولیــد این محصول جهت مصرف داخلــی و نیز امکان رقابت با 
تولیدکنندگان خارجی و صدور آن به کشــورهای دیگر به شــدت 

احساس می شد.
ســلیمی با اشــاره به اهمیت تولید داخلی این گرید فوالدی ادامه 
داد: در راســتای بومی ســازی تکنولوژی تولید این نوع فوالدها بر 
اســاس تجهیزات موجود در شــرکت، جلســات متعدد کارشناسی 
بین قســمت های مختلف انجام شــد و پس از مشخص شدن موارد 
بااهمیت در روند تولید و ارائه راهکارهای دقیق موردنیاز برای رفع 
محدودیت های تجهیزاتی، تیم کارشناسی تشکیل و تست های اولیه 
در ناحیه فوالدسازی انجام گرفت و تحلیل و بررسی شد. نهایتا یک 

دستورالعمل خاص برای تولید این فوالد طراحی گردید.
وی خاطرنشان کرد: تولید فوالد با مقادیر زیاد سیلیسیم و آلومینیوم 
و درعین حال مقادیر کم کربن و گوگرد نیازمند استفاده از تجهیزاتی 
خاص مثل VOD در فوالدسازی و تنظیمات ماشین ریخته گری و 

دستورالعمل های خنک سازی با حساسیت باال است که با محاسبات 
کارشناســی در ذوب ســازی، سرباره ســازی و ریخته گری توسط 
کارشناســان ناحیه فوالدسازی، محدودیت های تجهیزاتی جبران 
و امکان تولید این فوالد با تجهیزات موجود فراهم شــد و نهایتا در 
روز عید ســعید غدیر خم، این گرید فوالدی بدون عیب با موفقیت 

ذوب سازی و ریخته گری گردید.
مدیر ارشد تولید فوالد مبارکه کسب این موفقیت بزرگ را به تمامی 
واحدهای تولیدی، پشتیبانی و ذی نفعان فوالد مبارکه تبریک گفت.

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد:

ایران به جمع تولیدکنندگان تختال فوالدهای الکتریکی پیوست

، تولید تختــال موردنیاز فوالدهای الکتریکــی با 8/۱ درصد  محمدیاســر طیب نیــا گفــت: هم زمــان بــا عیــد غدیــر و بــرای نخســتین بار در کشــور
سیلیســیم، بــا اتــکا بــه دانــش فنــی و همــت واالی مدیریــت و کارکنــان فوالد مبارکه میســر شــد و ایران به جمع معــدود تولیدکنندگان این قبیل 

فوالدها پیوست.
وی این دســتاورد ارزشــمند را گامی بزرگ و اســتراتژیک در راســتای تولید محصوالت با ارزش افزوده باال دانســت و ادامه داد: رفع نیازهای 

داخلی، رقابت با تولیدکنندگان خارجی و شکستن حلقه تحریم های ظالمانه از مهم ترین دستاوردهای این موفقیت است.


