
رئیس سازمان انرژی اتمی:

گر نمی خواهند   ا
گردند   به برجام باز

وقت طرفین را نگیرند
گر       رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی گفــت: ا
گشــت به  اراده ای در طرف مقابل برای باز
برجام وجود دارد نباید اتهامات واهی که 
ح کنند  پرونده آن بسته شده است را مطر
گردند  گــر کــه نمی خواهنــد به برجــام باز و ا

  || صفحه  صفحه 22  وقت طرفین را نگیرند...

وزیر نفت:

اجرای پروژه های 
پاالیشی و پتروپاالیشی 

تحریم ها را بی اثر می کند
     وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه چالش هــای 
میعانــات  و  نفــت  فــروش  بــرای  بســیار 
اجــرای  گفــت:  تحریــم،  زمــان  در  گازی 
پتروپاالیشــگاه »شــهید قاسم سلیمانی« 
و پاالیشگاه »مروارید مکران« تحریم ها را 

  || صفحه  صفحه 44  بی اثر می کند...

گهی مناقصه عمومی سازمان فاوا گهی مناقصه عمومی سازمان فاواآ آ

محمدرضا لطفی- رئیس سازمان فاوا 
سازمان فاوا شهرداری کرمانشاه

ســازمان فــاوای شــهرداری کرمانشــاه در نظــر دارد مناقصــه خریــد ذخیــره ســاز شــبکه بــه شــماره مناقصــه 2001090648000002 از طریــق 
ــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه  ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه ت
گــران و بازگشــائی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و 
الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت 

شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه مورخ 1401/05/10 و سه شنبه مورخ 1401/05/11 می باشد.

مهلت خرید اسناد مناقصه سایت: تا پایان روز شنبه مورخه 1401/05/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: پایان وقت اداری شنبه مورخ 1401/05/29

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ 1401/05/30
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 

آدرس کرمانشــاه - خیابــان حــداد عــادل روبــروی پارکینــگ طبقاتــی بیســتون طبقــه دوم ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات شــهرداری 
کرمانشــاه  شــماره تلفــن: 0833-7274242

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934-1456
دفتر ثبت نام: 85193767-88969737

991 م الف
شناسه 1357671

گاهی مند - شهردار صالحیه محمد آ

بدینوســیله شــهرداری صالحیــه در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پــروژه عملیــات لکــه گیــری 
و آســفالت معابــر ســطح شــهر بــه شــماره ) 2001096018000008 ( را از طریــق ســامانه 
کلیــه  نمایــد.  برگــزار   )  www.setadiran.ir  ( آدرس  بــه  دولــت  الکترونیکــی  تــدارکات 
مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران 
و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه 
آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت 
عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای 

ــازند. ــق س ــه محق ــرکت در مناقص ــت ش ــی را جه الکترونیک
*تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1401/05/11

*مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت: ســاعت 13:30 روز ســه شــنبه تاریــخ 
1401/05/18

*آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 13:30 روز شنبه تاریخ 1401/05/29
*زمان بازگشایی: ساعت 08:00 روز یکشنبه تاریخ 1401/05/30

*اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص 
اســناد مناقصــه و ارائــه پاکت هــا آدرس: تهــران- شهرســتان بهارســتان- شــهر صالحیــه 
- خیابــان ســی متــری ولیعصر)عــج(- خیابــان شــهید جهــان آرا ســاختمان مرکزی شــهرداری 

صالحیه
*شماره تلفن: ۵۶۶۲۵۰۵۱-۰۲۱ ، فکس: 021-5665090

*اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه: مرکــز 
تمــاس:  مرکــز   85193768 و   88969737 نــام  ثبــت  دفتــر   021-41934 تمــاس 

021-41934
دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

چاپ نوبت اول: ۱۴۰۱/۵/۱۱     چاپ نوبت دوم: ۱۴۰۱/۵/۱۸

گهی مناقصه عمومی  گهی مناقصه عمومی  آ  آ
شماره شماره ۱۱ / یک خدمات / یک خدمات

 نوبت اول

»ارزیابی کیفی تولیدکنندگان کاال«»ارزیابی کیفی تولیدکنندگان کاال«
فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری تجدید مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری تجدید مناقصه 
RNL-0048008-MYRNL-0048008-MY عمومی دو مرحله ای شماره عمومی دو مرحله ای شماره

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند

ــاده  ــن م ــد 180 ت ــی خری ــه عموم ــد مناقص ــوان تجدی ــر دارد فراخ ــازند در نظ ــی )ره( ش ــام خمین ــت ام ــش نف ــرکت پاالی ش
شیمیایی D.M.D.Sبه شماره مناقصه RNL-0048008-MY و شماره فراخوان 2001092447000108را از طریق سامانه 
زیابــی کیفــی از دریافــت و تحویــل اســناد  ــه مراحــل برگــزاری فراخــوان ار تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلی
زیابــی کیفــی تــا ارســال دعوتنامــه جهــت ســایر مراحــل مناقصــه، از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی  اســتعالم ار
دولت)ســتاد( بــه آدرس WWW.SETADIRAN.IRانجــام خواهــد شــد. الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم 
ــام در ســایت مذکــور و دریافتگواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه  ــی، مراحــل ثبــت ن عضویــت قبل
محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار فراخــوان در ســامانه تاریخ1401/05/08مــی باشــد. اطالعــات و اســناد مناقصــه عمومــی 
زیابــی کیفــی و ارســال دعوتنامــه از طریــق ســامانه ســتاد بــرای مناقصــه گــران ارســال خواهــد  پــس از برگــزاری فرآینــد ار

شــد.

زیابی کیفی: ساعت 17روزسه شنبه مورخ1401/05/18  مهلت دریافت اسناد استعالم ار
زیابی کیفی:ساعت17 روز سه شنبه مورخ1401/06/01 مهلت ارسال پاسخ استعالم ار

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 
آدرس:اراک- کیلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهی شازند- اداره تدارکات کاال- اتاق 118

تلفن: 086-33492916-33492840
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام و مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 021-1456
WWW.IKORC.IR :آدرس اینترنتی

 نوبت دوم

شناسه اکهی 1355222

ح مختصر کاالشماره مناقصهردیف / تعدادشر مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )ریال(برآورد هزینه انجام موضوع مناقصه )ریال(مقدار

۱۸۰۱26,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰6,3۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تنماده شیمیایی RNL-0048008-MYD.M.D.S )تجدید مناقصه(۱

۱۴۰۱ - 27۸6 : شماره مجوز

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری

گهی مزایده  عمومی  گهی مزایده  عمومی آ آ

محمد چگینی نژاد- سرپرست  شهرداری چهارباغ

شــهرداری چهاربــاغ در نظــر دارد بــا توجــه بــه بودجــه مصــوب ســال 1401 خــود نســبت بــه اجــرای پــروژه ذیــل از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده، بــا بهــره گیــری 
از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )www.setadiran.ir(  ثبــت شــده در ســامانه بــه صــورت الکترونیکــی اقــدام نمایــد.

زمان انتشار در سامانه  1401/05/11 ساعت 8:00 صبح       آخرین مهلت دریافت اسناد 05/18/ 1401 ساعت 08/30  
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 1401/05/29 ساعت  10/00  زمان بازگشایی 1401/05/29 ساعت 13/30

 شماره ثبت محل اجراسپردهقیمت هر پروژهاندازهشماره مجوز شورانام حق انتفاعردیف
در سامانه

گذاری پایه  های ۱ وا
تبلیغاتی سطح شهر

۰۱/2۵۵/ش ش چ
ماهیانه 3۴۱/7۰۰/۰۰۰ ریال3۰ پایه۱۴۰۱/۰۴/۱۴

2۰۰۱۰۰۵3۱7۰۰۰۰۰2سطح شهر چهارباغ و نواحی2۰۵/۰2۰/۰۰۰سالیانه ۴/۱۰۰/۴۰۰/۰۰۰ریال

)مهــم و حائــز اهمیــت( *معــادل 5% مبلــغ اولیــه پیمــان بــه عنــوان ســپرده شــرکت در مزایــده بــه یکــی از صــور ذیــل قبــل از ارائــه قیمــت بــه شــهرداری  بــه صــورت حضــوری مــی بایســت 
تســلیم گــردد:*

الف( واریز وجه نقد به حساب سپرده شهرداری
ب( ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل 3 ماهه

1-برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
2- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

3- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1-برگــزاری مزایــده صرفــا از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایــده ، پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزایــده ،  
ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــالع از وضعیــت برنــده بــودن مزایــده گــران محتــرم از ایــن طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد.

2-عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه:021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه)www.setadiran.ir( بخش " ثبت نام/ پروفایل مزایده گر" موجود است.    
نوبت اول ۱۴۰۱/۵/۱۱          نوبت دوم ۱۴۰۱/۵/۱۸

 نوبت دوم
در نشست مجمع نمایندگان  تهران خطاب به مسئوالن بیان شد

گفته هایی   نا
درباره سیل امامزاده داوود

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: عدم الیروبی مسیل 
رودخانه، عدم جدیت در اجرای قانون و مسئله کوتاهی در آبخیزداری و آبخوان 
داری منجر به بروز سیل در امام زاده داوود و جان باختن تعدادی از هموطنانمان 

شده است.
 محسن  پیرهادی در نشست ویژه  مجمع نمایندگان  استان  تهران که به منظور 
بررســی علل خســارت بار شــدن سیل کن برگزار شد، خطاب به مدیران ذی 
ربط حاضر در نشســت، بیان کرد: در توجیه این مدیریت شــرایط می گویید 
هشــدار داده اید، پیامک زده اید و بنر هشــدار نصب کرده اید، این چه ســبک 
مدیریت اســت؟ چرا مثل همین دو، ســه روز بحرانی که راه ها و رســتو ان ها را 
بستید، در روز هشدار مسیر و رستوان ها را تعطیل نکردید؟ اصال مسیر را می 
بستید، حتی اگر بارش و سیل هم  نمی آمد بهتر از این بود که هموطنانمان 

را از دست بدهیم.
وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس گزارش های ما در حادثه سیل امام زاده داوود 
عدم الیروبی مسیل رودخانه عامل اصلی بروز آسیب است، دوستانی که می گویند 
ســطح رودخانه ۵۰ درجه و غیر مســطح است و به همین دلیل منجر به حادثه 
شده، درست نیست، اتفاقا آبگرفتگی در بخشی از رودخانه اتفاق افتاده که مسطح 
است، چون الیروبی صورت نگرفته، حادثه رخداده است. آخرین الیروبی بر اساس 
بررسی های موثق ما مربوط به سال ۹۸ است، اگر مسئوالن ادعای دیگری دارند 

به ما مستندات ارائه کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه، نکته دیگر بحث 
آبخیز داری و ابخوان داری اســت، بیان کرد: مجلس در این حوزه برای  وزارت 
نیرو، سازمان منابع طبیعی، استانداری و سازمان آبخیزداری این بودجه را دیده 
است و در قانون سال ۹۸  کاهش خطر بحران را تکلیف کرده است. به نظر من 
آنچه که سبب خسارات و از دست دادن جمعی از هموطنان عزیزمان شد جدیت 
در اعمال قانون است، حاال به هر دلیلی ما ترک فعل داشته ایم، که حتما در جای 
خود باید بررسی و پیگیری شود، مهم تر از این ترک فعل سستی در اجرای قانون  

است که سبب فاجعه امام زاده داوود شده است.

یادداشتویترین  پیشنهاد

دانش بنیان ها و دیپلماسی اقتصادی
  امیر خدادادهمدانی

مدرس دانشگاه و حقوقدان فناوری های نوین
محصــوالت دانــش بنیــان براســاس ارزش افــزوده و 
پیچیدگی های حقوق مالکیت فکری از انحصار برخوردارند 
تاجاییکه با توجه به تکنولوژی های پیشرفته ای که در این 
محصوالت به کارگرفته شــده، کشورها اهمیت خاصی را 
برای اقتصاد دانش بنیان قائل هستند. در این بین با توجه 
به اینکه کاالهای دانش بنیان دارای ریسک سرمایه گذاری 
دربهره وری و همچنین مستعد وجه فراملی هستند، از این 
رو تعامالت بین المللی و طراحی یک دیپلماسی متناسب با 

این محصوالت ضروری است.
الف-گامی در تجاری سازی دانش بنیان ها؛ با توجه به اینکه 
در فناوری های نوینی همچون استارت آپ ها، کارخانه های 
نوآوری، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و…مفاهیم 
جدیــدی وجود دارد تاجاییکه، جوزف نای، سیاســتمدار 
برجســته آمریکایی در ســال ۲۰۰۴ از جمله مهم ترین 
کارکردهای دیپلماســی علمی را حل چالش های جهانی 
مرتبط با افزایش جمعیت، مســائل زیست محیطی، غذا، 
انــرژی، منابــع و فقر عنوان کرد که نیازمند همکاری های 
بین المللی هستند. در این بین در رویکرد تکنیکال، کاربردی 
و مســائل مرتبط با دانش بنیان ها، بازار و تجاری ســازی از 
ابتدای تعریف کارکردهای دیپلماسی مد نظر بوده و فعاالن 
بخــش خصوصی و بنگاه های فناورانه نقش کلیدی را ایفا 

می کنند.
به عنوان نمونه داروهای بیولوژیکی، نازک ترین و قوی ترین 
گوشی های موبایل و ریزترین ذرات کاتالیستی نانو توسط 
شــرکت های چندملیتــی و با هدف فتــح بازارهای دیگر 
کشورها تولید می شود و اقتصاد دانش بنیان با دیپلماسی 

اقتصادی آن کشورها رابطه ای تنگاتنگ دارد.
ب-دیپلماســی عملیات محور؛ در حالیکه یکی از راه های 
برون رفت از فشــارهای تحریم، توسعه صادرات غیر نفتی 

است، در این میان ....
ادامه در صفحه 2

برجام دوباره در مدار 

کرات فرار غرب از شکست در مذا
   ســخنگوی وزرات امــور خارجــه دیــروز در نشســت خبــری خــود در پاســخ بــه ســوالی 
کرات هسته ای وین آن طور که روز قبلتر یکی از نمایندگان  درباره احتمال از سرگیری مذا
مجلــس اعــام کــرده بــود خبــر داد کــه جمهــوری اســامی ایــران همــواره مبــدع بــوده و 

کره را روندی معقول برای رســیدن به  کره حضور داشــته اســت. ما مذا همیشــه در مذا
توافقی که منافع جمهوری اســامی ایران به ویژه اقتصادی را تضمین کند، می دانیم. 

  || صفحه  صفحه 22  در روزهای گذشته به طور جدی پیام هایی رد و بدل شده است...

گار« از نشست کمیته دارو و غذا کمیسیون بهداشت مجلس: گزارش »روز

دولت برای نوسازی تجهیزات دارویی فکری بکنددولت برای نوسازی تجهیزات دارویی فکری بکند

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 پولدارها 
بیشتر طالق می گیرند

7

 یخ بازار ارز 
این هفته می شکند

3

 سالمت آب
تهدید پساسیل

4

انفجار بمب تورم در سبد غذایی قشر متوسط

سفره هایی که هر روز 
کوچکتر می شوند

3

 مسائل را با شفافیت پیگیری خواهیم کرد
 نباید تولید کننده را پاس کاری کرد

 بسیاری از روش های تولید در دنیا عوض شده و نیاز است بودجه این مهم تامین شود

صفحه 7  را بخوانید
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سیاست 2

یک رســانه عربی در گزارشی به تحرکات اخیر عمان در 
راستای احیای برجام و نقش این کشور در وساطت میان 

ایران و آمریکا طی چهل سال گذشته پرداخت.
الخلیج آنالین در گزارشــی نوشــت: روز به روز مشخص 
می شود که عمان بازیگری اساسی در هرگونه مذاکرات 
مرتبط با پرونده هسته ای ایران است و این کشور به دلیل 
نقشش در موفقیت توافق هسته ای در سال ۲۰۱۵ اکنون 

به کشور مورد اعتماد غرب تبدیل شده است.
در این گزارش آمده اســت: سفر ابراهیم رئیسی، رئیس 
جمهــور ایران به ســلطنت عمان در ماه می گذشــته 
غافلگیرکننده و یا عجیب نبود زیرا دو کشــور از سالیان 
دور روابطی محکم و گسترده دارند اما این سفر در زمانی 
انجام شد که جامعه بین المللی با تمام  توان خود فشار می 
آورد تا توافقی جدید میان خود و تهران در خصوص پرونده 
هسته ای ایران با میانجی گری عمان حاصل شود. چه بسا 
سفرهای متقابل میان تهران و مسقط و گفت  وگوهای 
عمان با ایران از یک طرف و با کشورهای دیگر از جمله 

آمریکا و اتحادیه اروپا از طرف دیگر همگی در راســتای 
تحقق هدفی واحد باشد و آن رسیدن به توافق است.

در این گزارش همچنین آمده است: چه بسا این تحرکات 
مداوم در زمانی که مذاکرات وین میان مجموعه کشورهای 
بین المللی وتهران برای رســیدن به راه حل ریشــه ای و 
همچنین تالش ها برای نزدیک کردن رویکردهای تهران 
و واشنگتن با شکست مواجه شده است، با این هدف باشد 
که پرسشی را مطرح کند مبنی بر اینکه آیا تالش های 
مسقط همانند سال ۲۰۱۵ می تواند منجر به توافق شود.
نویسنده آورده است: طی چند ماه اخیر تحرکات فشرده 
ای انجام شد ؛ بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان با رابرت 
مالی، مامور ویژه آمریکا در امور ایران درخصوص تالش ها 
برای احیای توافق هسته ای رایزنی کرد. بر اساس خبری 
که وزارت خارجه عمان منتشر کرد البوسعیدی در ۲۷ 
جوالی تماسی تلفنی از سوی رابرت مالی دریافت کرد و 
دو طرف درخصوص مسائل مشترک تبادل نظر کردند، 
در همان روز حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایرانی 

بــا همتــای عمانی خود تلفنی گفت وگو کرد و دو طرف 
درخصوص تحوالت مذاکرات هســته ای رایزنی کردند ، 
امیرعبداللهیان در این گفت وگو تاکید کرده اســت که 
تهران برای رسیدن به توافقی قوی و پایدار جدی است.

در ایــن گــزارش آمده اســت: این رایزنی ها در ســایه 
اظهــارات دو طــرف ایرانی و آمریکایی انجام شــد؛ ند 
پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ۲۶ جوالی 
تاکید کرده بود که واشنگتن آماده احیای برجام است 
در صورتی که ایران به طور سازنده وارد مذاکرات بر سر 
توافقی شــود که از مدت ها پیش مطرح شــده است. از 
سوی دیگر امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران ایران نیز 
در ۲۲ جوالی اعالم کرده بود که توافق در دســترس 
است؛ توافقی که تقریبا ۹۶درصد آن کامل شده است، 
وی همزمان گفت که این توافق منافع اقتصادی ایران را 
تضمین نمی کند و تهران توافقی که منافعش را تضمین 

نکند امضا نخواهد کرد.
در بخش دیگر این گزارش آمده اســت: این اختالفات و 

اظهارنظرها چند ماه پس از شکست توافق میان دو طرف 
مطرح می شود ؛ زمانی که اتحادیه اروپا در مارس ۲۰۲۲ از 
توقف مذاکرات هسته ای به دلیل عوامل خارجی خبر داد.
نویسنده همچنین آورده است: تماس های اخیر عمان 
برای اولین بار نبود و این کشــور طی ماه های گذشــته 
تحرکات خود را افزایش داد و چه بســا برجســته ترین 
آن ها ســفر رئیس جمهور ایران در ماه می گذشــته به 
مسقط است که گفته می شود این سفر در راستای روابط 
دوجانبه و رایزنی درخصوص پرونده هسته ای بود. هیثم 
بن طارق، پادشاه عمان طی سفرش به آلمان در اواسط 
جوالی و گفت وگو با اوالف شولتس، صدراعظم این کشور 
درخصوص تعدادی  از مســائل و در راس آن ها مســیر 
بازگشت به توافق هسته ای با ایران رایزنی کرد زیرا آلمان 
یکی از کشورهای اروپا در مذاکرات احیای برجام است. 
همچنین بدر البوسعیدی ، وزیر خارجه عمان در اواسط 
ژوئن با همتای ایرانی خود در خصوص نتایج سفر رئیسی 

به مسقط رایزنی کردند.

گذرد؟ مسیر رسیدن به توافق، از مسقط می 

یادداشت

حضور پوتین در مراسم ویژه 
روز نیروی دریایی روسیه در 
شهر سن پترز بورگ روسیه/ 

اعتراضات در چهل رویترز
و هفتمین سالگرد 
کشتار دانشجویان در 
السالوادور/ خبرگزاری 
فرانسه

گزارش تصویری

برجام دوباره در مدار 

کرات فرار غرب از شکست در مذا
ســخنگوی وزرات امور خارجه دیروز در 
نشســت خبری خود در پاسخ به سوالی 
دربــاره احتمال از ســرگیری مذاکرات 
هســته ای ویــن آن طور کــه روز قبلتر 
یکــی از نماینــدگان مجلس اعالم کرده 
بود خبر داد که جمهوری اســالمی ایران 
همواره مبدع بوده و همیشــه در مذاکره 
حضور داشــته است. ما مذاکره را روندی 
معقول برای رسیدن به توافقی که منافع 
جمهوری اسالمی ایران به ویژه اقتصادی 
را تضمیــن کند، مــی دانیم. در روزهای 
گذشــته به طور جدی پیــام هایی رد و 
بدل شده است. آقای بورل متنی را مبتنی 
را بــر مذاکرات گذشــته به طرف ایرانی 
ارائــه داده، طرف ایرانــی این متن را به 
طور جدی بررســی کــرده و نظراتش را 
ارائه داده اســت. گفت وگوی مفصلی نیز 
میان رئیس جمهوری فرانســه با رئیس 
جمهوری کشــورمان در این زمینه انجام 
شــده که ناظر بر تالش ها برای نزدیک 
کردن دیدگاه ها برای رســیدن به توافق 
است. طرف فرانسوی در حال انجام تالش 
هایی برای نزدیک کردن دیدگاه هاست. 
وزرای امور خارجه کشــورهای دیگر نیز 
پیشنهادهایی را ارائه کرده اند و خواسته 
انــد که دیدگاه ها را به هم نزدیک کنند. 
جمهوری اسالمی ایران همواره واکنش 
مثبت به هر گونه پیشنهاد سازنده نشان 
داده و از هر ابتکارعملی که برای رسیدن 
به توافق موثر باشــد استقبال کرده ایم. 
این احتمال وجود دارد که ما در خصوص 
زمان مذاکرات نیز به توافقاتی برســیم تا 
دور تــازه ای مذاکرات را آغاز کنیم. البته 
این به طرف امریکایی هم بســتگی دارد 
تا برای رسیدن به توافق جدی اراده خود 
را نشــان دهد و از مطرح کردن مســائل 
انحرافی هم خــودداری کند. جمهوری 
اســالمی ایران دستیابی به توافق را یک 
راهبرد جدی می داند و مذاکرات را یک 

تاکتیک نمی داند.
وی همچنین افزود: ارزیابی ما از پیشنهاد 

آقای بورل مثبت است، آن را ضرب االجل 
یا هشــدار نمی دانیم. استمرار تماس ها 
با ایشان نیز نشان از ارزیابی سازنده ما از 
نقش مثبت ایشان است. با توجه به تالش 
هایــی که می شــود امیدواریم به زودی 
شاهد ازسرگیری مذاکرات باشیم. نقش 
کشــورهای دیگر و پیشنهادهایی که می 
دهند نیز ما از ابتکارات اســتقبال کردیم 
و حتی مبدع عمل کردیم. در این زمینه 
سعی می کنیم خوش بین باشیم که آقای 

بورل نقشی سازنده دارد.
مذاکرات هسته ای و مهمتر از آن احیای 
برجــام اکنــون در یکی از پیچیده ترین، 
حساس ترین و در عین حال مبهم ترین 
دوران خود به ســر می برد تا جایی که با 
گذشت حدود ۱۵۰ روز از بن بست گفت 
وگوهــای وین و حتی با وجود شکســت 
نشست دوحه، این فضای ُگنگ عمال هر 
گونه تحلیل و ارزیابی قطعی را به محاق 

برده است.
دیپلمــات های آمریکایــی و اروپایی و 
نیز کارشناســان مسائل هسته ای ایران، 
چندان خوشبین نیستند که ایران با متن 

نهایی سازش بر سر احیای برجام که این 
هفته توسط اتحادیه اروپایی به طرف های 
گفت وگو داده شــده، موافقت کند. یک 
دیپلمات اروپایی روز پنجشــنبه گفت: 
»تــالش داریم با بکارگیری همه ابزارها، 
اختالفات باقیمانده را پل بزنیم اما تاکنون 

پیشرفتی نداشته ایم.«
یک تحلیل گر مســائل بین الملل در این 
بــاره  گفت: پیشــنهاد ایــران در ادامه 
مذاکــرات می تواند شــامل امضای یک 
»توافــق موقت« شــود که طی یک الی 
دو ســال کمی بازار نفت ایران آزاد شــود 
و در عیــن حــال در توافق هایی با آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمی بــرای مثال 
دوربین های برجامی هم روشن شود که 
من احتمال گفت وگو پیرامون این »پلن 

بی« را باال می دانم.
عبدالرضــا فرجی راد، در ارزیابی پاســخ 
احتمالــی ایــران و ایــاالت متحــده به 
پیش نویس پیشنهادی مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا برای احیای برجام 
و در پاســخ به این ســوال که با توجه به 
پیش رو بودن اجالس شــورای حکام در 

ماه سپتامبر و احتمال باالی صدور مجدد 
قطعنامه علیه ایران، موضوع احیای برجام 
تا چــه زمانی قابلیت تعلیق دارد، گفت: 
تصور نمی کنم که ایران بخواهد پاســخ 
مثبتــی به این پیشــنهاد بدهد چرا که 
تهران بر خواســته هایش مصر اســت و 
معتقد اســت که هــم موضوع تضمین و 
هم آزاد شــدن اقتصــاد ایران که خروج 
سپاه از لیست تحریم ها را نیز شامل می 
شــود باید محقق شــود. بنابراین تصور 
نمی کنم که این پیش نویس راه به جایی 
ببــرد امــا باید صبر کرد و دید که پس از 
پاســخ رسمی ایران، غرب می خواهد چه 

تصمیمی بگیرد؟
وی ادامــه داد: بایــد بــه این نکته توجه 
داشــته باشیم که امروز شــاهد بحران 
اوکرایــن که لفاظی های دو طرف غرب و 
روســیه بیشتر شده که کمتر نشده است 
و همچنیــن بحران جدید تایوان که هر 
روز بر ابعاد آن افزوده می شــود،  هستیم؛ 
آیــا غرب می خواهــد با توجه به روابطی 
که با چین و روســیه دارد، شورای حکام 
مجــددا علیه ایران قطعنامه صادر کند و 

در نهایت پرونده ایران به شــورای امنیت 
ارجاع شود؟ سخت است که بگوییم غرب 

آماده چنین عملی است.
وی افزود: ســناریوی بعدی این است که 
آقای باقری در ســفر به وین پیشنهادی 
به همراه داشــته باشــد که این پیشنهاد 
می توانــد شــامل امضای یــک »توافق 
موقت« شود که طی یک الی دو سال کمی 
بازار نفت ایران آزاد شــود و در عین حال 
در توافق هایی با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی برای مثــال دوربین های برجامی 
هم روشن شود که من احتمال گفت وگو 
پیرامــون این »پلن بــی« را باال می دانم 
چرا که بعید می دانم غرب بخواهد بحران 
جدیدی را به بحران های پیشــین خود و 
همچنین بحران های موجود خاورمیانه 
اضافه کند. مطمئن هستم اروپا به دنبال 
این موضوع نیست اما مشخص نیست آیا 
آمریکا تحت تاثیر فشارهای اسرائیل قرار 

خواهد گرفت یا خیر.
این دیپلمات پیشــین در پاســخ به این 
سوال که در ماه های گذشته اینطور به نظر 
می رسید که موضوع »توافق موقت« خط 
قرمز تهران اســت، آیا معتقدید این خط 
قرمز امروز وجود ندارد، گفت: شرایط امروز 
بســیار با پیش از جنگ اوکراین متفاوت 
اســت. ایران در آن مقطع خواسته هایی 
داشــت که بخشــی برآورده شده بود و 
بخش دیگر مورد مذاکره قرار داشــت اما 
بعد از بحران اوکراین مسائل ژئوپلیتیکی 
منطقــه منطقه و جهان متفاوت شــد و 
غرب اشتباه کرد که مذاکرات را به درازا 
کشــاند. آقای بایدن با توجه به تبلیغاتی 
که در زمان آقای ترامپ انجام می داد، باید 
در همان هفته اول با یک دســتور اجرای 
برجام را از سرمی گیرفت. آمریکایی ها اما 
گویا خواســتند زرنگی کنند و امتیازی 
بگیرند و این روند طوالنی شد تا جایی که 
هم دولت در ایران تغییر کرد و هم موضوع 
بحران اوکراین فضا را پیچیده کرد و حاال 

شاهد این فضا هستیم.

خبر ویژه

مشــارکت نامه تامین مالی احداث پتروپاالیشــگاه ۳۰۰ هزار بشــکه ای »شــهید سلیمانی« در بندرعباس و 
پاالیشگاه ۳۰۰ هزار بشکه ای »مروارید مکران« در جاسک، با حضور رئیس جمهور امضا شد.

مشارکت نامه تأمین مالی برای احداث پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی به عنوان بزرگترین مجتمع پتروپاالیشی 
کشور و به ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار بشکه در روز، با حضور حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
کشورمان، فیمابین بانک های ملی، تجارت و رفاه کارگران، گروه توسعه تدبیر انرژی، شرکت صنایع پتروشیمی 

خلیج فارس، شرکت سرمایه گذاری اهداف و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران با مجموع 
سرمایه گذاری ۱۱.۱ میلیارد دالر به امضا رسید.

همچنین مشــارکت نامه تأمین مالی برای احداث پاالیشــگاه نفت خام سنگین و فوق سنگین مروارید مکران 
به ظرفیت تولید روزانه ۳۰۰ هزار بشکه، فیمابین گروه اقتصاد مفید و بانک های ملت، تجارت و پارسیان با 

مجموع سرمایه گذاری ۶.۷ میلیارد دالر امضا شد.

با حضور رئیس جمهور صورت گرفت؛

امضای مشارکت نامه جهت احداث دو مجتمع پاالیشگاهی عظیم نفتی

رئیس سازمان انرژی اتمی:

گردند  گر نمی خواهند به برجام باز ا
وقت طرفین را نگیرند

رئیس ســازمان انرژی اتمی گفــت: اگر اراده ای در 
طرف مقابل برای بازگشــت به برجــام وجود دارد 
نباید اتهامات واهی که پرونده آن بسته شده است را 
مطرح کنند و اگر که نمی خواهند به برجام بازگردند 
وقت طرفین را نگیرند. محمد اسالمی رئیس سازمان 
انرژی اتمی با اشاره به تعامل سازمان انرژی اتمی ایران 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی، اظهار داشت: تعامل 
ســازنده سازمان انرژی اتمی با آژانس برقرار است و 
هیچ خللی در این تعامالت به وجود نیامده اســت؛ 
زیرا تمام ظرفیت های ما بر اساس معاهده ان پی تی 
و پادمان تحت نظارت آژانس در حال انجام شــدن 
است. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: اکنون طرف 
غربی بعد از خارج شدن از برجام برای اینکه بخواهد 
دوباره به برجام بازگردد مجدداً اتهامات واهی که در 
گذشــته مطرح کرده بود را مطرح می کند. اسالمی 
تصریح کرد: این برای ایران قابل قبول نیســت که 
دوباره با چنین اتهامات واهی ایران را تحت فشار قرار 
دهند. از این رو تصمیم گرفته شد تا تمام دوربین های 
برجامی خاموش شوند تا طرف مقابل متوجه شود 
که آن اتهامات واهی مجدد را نباید مطرح کند، زیرا 
سالیان قبل پرونده آن بسته شده است. وی ادامه داد: 
اگر اراده ای در طرف مقابل برای بازگشت به برجام 
وجود دارد نباید چنین اتهامات واهی که پرونده آن 
بسته شده است را مطرح کنند و اگر که نمی خواهند 

به برجام بازگردند وقت طرفین را نگیرند.

نماینده مجلس: 

 شوآف در گل و الی
به سلفی با موگرینی شرف دارد

سیدنظام موسوی نماینده مجلس به انتقادات درباره 
حضور مســئوالن و نماینــدگان مجلس در مناطق 

سیل زده پاسخ داد.
ســید نظام الدین موســوی نماینده مردم تهران در 
مجلس شورای اسالمی در توئیتی نوشت: »رسانه ها 
و چهره های اصالح طلب به ما خرده می گیرند که در 

بازدید از مناطق سیل زده شوآف کرده اید.
ســلمنا! گیرم که دروغتان راســت باشد. ولی باز هم 
شوآف در گل و الی سیل، به سلفی با موگرینی شرف 
دارد. دریغا محض شوآف هم که شده، یک بار در سیل 
و طوفان و زلزله کنار مردم و همدرد مردم نبودید.«

خطاب به مقامات مسوول قضایی اعالم شد:

 دستورات رییس قوه قضاییه 
برای تعیین تکلیف کاالهای متروکه

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، در جریان 
نشست شورای عالی قوه قضاییه  با اشاره به سفر اخیر 
خود به استان بوشهر و بازدید از انبارهای بندر، گمرک 
و سازمان اموال تملیکی این استان، به آسیب شناسی 
فرآیند ورود کاال به کشور از طریق دریا و معضالت و 
اشکاالتی که در خالل این فرآیند وجود دارد، اشاره 
کرد و بیان داشــت: یکی از آســیب ها و اشکاالتی که 
در این فرآیند وجود دارد، زمان بر و ُکند بودن تخلیه 
کاالها از کشتی به بندر است؛ از سویی دیگر، این کاالها 
وقتی در بندر تخلیه می شــوند، زمان زیادی صرف 
می شود تا وضعیت آنها به گمرک اعالم شود. وی افزود: 
آســیب و اشــکال دیگر، آن است که این کاالها پس 
از تحویل به گمرک، علی رغم گذشت چند سال و با 
وجود متروکه شدن آنها، به دالیل مختلف، به سازمان 
اموال تملیکی برای جمع آوری، اظهار نمی شوند؛ یا 
اینکه با تأخیر اعالم می شوند و در سازمان مزبور نیز 
مشکالتی وجود دارد که بخش اعظم این مشکالت 
ناشی از کامل نبودن سامانه هاست.  رئیس قوه قضاییه 
ادامــه داد: هنــوز برخی از این کاالها به لحاظ اینکه 
قاچاق هســتند یا متروکه؛ تفکیک نشده اند؛ مسلماً 
تصمیم گیری در قبال کاالی قاچاق با تصمیمی که 
در قبال کاالی متروکه باید اخذ شود، متفاوت است؛ 

لذا تکلیف این قبیل کاالها باید مشخص گردد.

ح جدید مجلس   جزئیات طر
برای مهریه

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به قانون جدید مهریه، اظهار 
داشــت: در قانون جدید مهریه ابتدا مطرح شده که 
اشخاصی که اقساط مهریه عقب مانده دارند یا دائما 
به عقب می افتد دیگر به شــکل ســابق پرونده ای در 

دادگستری برای این فرد تشکیل نخواهد شد.
وی افزود: مورد بعدی که در قانون ذکر شــده اســت 
این اســت که خانم ها دیگر نیازی نیست در فرآیند 
دادگاه و دادرسی که مدت زیادی را متحمل می شود 
ورود کنند بلکه می توانند درخواست خود را به اجرای 
احکام دادگستری ارائه کنند و اجرای احکام مکلف 

است این مورد را صدور اجرایی کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی گفت: با 
قانون جدید مجلس فرآیند دو یا سه ساله ای که پیش 
روی بانوان برای درخواست مهریه بود را کاهش داده 
و به صورت شرعی که عندالمطالبه است برای خانم 
ها راحت تر شود. ابوترابی تصریح کرد: همچنین در 
قانون جدید تا ۱۴ سکه معاف از حق ثبت شده است 
و تا صد ســکه از یک و یک دهم درصد و از ۱۰۰ تا 
۲۰۰ سکه را دو درصد و از ۲۰۰ به باال را ۱۵ درصد 
مالیات در قانون دیده شده است. یعنی افرادی که می 
خواهند سند ازدواج خود را دریافت کنند می بایست 
مبلغی را به حساب دولت واریز کنند تا بتوانند سند 

ازدواج خود را دریافت کنند.

 دانش بنیان ها 
و دیپلماسی اقتصادی

ادامه از صفحه اول:
از اصلی ترین راهبردهای کالن، ورود شرکت های 
فنی و مهندسی چه در حوزه نرم افزار و سخت 
افزار و چه در حوزه خدمات فنی و مهندسی به 
بازارها، تعامالت مناسب منطقه ای و بین المللی 
است. البته از لحظه شروع مقدمات یک صادرات 
تا عملیاتی شدن آن ممکن است چند سال طول 
بکشــد و نیاز به پایداری روابط سیاســی و بین 
المللی دارد و خوشــبختانه بسترهای حقوقی 
این مهم فراهم اســت و در ماده ۹ قانون بهبود 
مســتمر محیط کســب و کار تاکید شــده که: 
»وزارت امور خارجه موظف است ظرفیت های 
روابط خارجی و نمایندگی های سیاسی کشور 
در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و 
سرمایه گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان 

کاالها و خدمات قرار دهد«.
براســاس ایــن دو مقدمه پرواضح اســت که 
همزمان با گســترش فرآیند جهانی شــدن و 
وابســتگی متقابل بین کشورها، اقتصاد تبدیل 
بــه عنصــری تأثیرگــذار در روابط کشــورها 
با یکدیگر شــد و دیپلماســی اقتصادی را که 
منبعث از همکاری های اقتصادی به خصوص در 
زمینه فناوری های نوظهور میان کشورهاست، 
دیپلماسی قرن بیست و یکم قلمداد می کنند.
اکنون با تاکید براین محورها، پیشــنهادهایی 
بــرای افزایش اقتــدار ملی و فتــح بازارهای 
کشــورهای دیگر برای محصوالت دانش بنیان 

وطنی مطرح می شود؛
۱- ســامانه های آنالین صادرات فناوری؛ برای 
توســعه مبادالت جهانی و در اولویت آنها، بازار 
کشــورهای همسایه که ظرفیت توسعه تجاری 
ســازی زیســت بوم فناوری و نوآوری کشــور 
را فراهــم می کننــد، ســامانه آنالین صادرات 
محصــوالت دانش بنیــان می تواند این روند را 
تســهیل کرده و انگیزه بخش خصوصی را هم 
برای مشــارکت در جهانی ســازی محصوالت 
دانش بنیان ایرانی دو چندان کند. البته معاونت 
علمی وفناوری ریاســت جمهوری، اقداماتی را 
در همین رابطه، در دســت انجام دارد و به نظر 
تســریع در این مهم، بیش از پیش مورد انتظار 

است.
۲- تعامــل پایدار اقتصاد و سیاســت خارجی؛ 
دســتگاه سیاســت خارجــی و متصدیــان 
شــرکت های دانــش بنیــان در جهانــی که 
تکنولوژی هــای اطالعاتی ارتباطاتی از عوامل 
توسعه و گسترش نوآوری، خالقیت، کارآفرینی 
و تیزهوشــی در ســطح اقتصادی و بازار ذکر 
شــده و بیش از گذشته منابع حکمرانی خوب 
و توانمندیهای اجتماعی، سیاســی و اقتصادی 
کشــور محسوب می شــوند، از جمله ملزومات 
توسعه صادرات فناوری های ایرانی هستند که 
روابط مناسب و همکاری های ثمربخش این دو 

نهاد برای کشور حائز اهمیت است.
۳- آمــوزش پذیر بودن دیپلمات ها؛ دســتگاه 
دیپلماســی اگــر بتوانــد در کنــار توجــه به 
قــدرت نفوذ منطقــه ای و بین المللی، از نقش 
متخصصان، دانشمندان و کارآفرینان در تنظیم 
روابط دیپلماتیک، برای دستیابی بیشتر و بهتر 
به شــبکه های اجتماعی، کمک به گســترش 
انقالب اطالعات و ارتباطات و بهره گیری از انواع 
بازیگران غیردولتی نظیر شرکت های خصوصی 
و دانش بنیان بهره مند شــود، در دیپلماســی 
اقتصادی نهاد سیاســت خارجی کشور، نقش 

آفرینی مناسبی داشته است.
۴- پیوســتن به معاهدات و موافقت نامه های 
منطقه ای؛ به منظور تســهیل و ســاده سازی 
مقررات و فرآیندهای تجارت فرامرزی در حوزه 
صادرات محصوالت دانش بنیان، پیوســتن به 
اسناد بین المللی یکی از راهکارهاست که البته 
بــه طور نمونه ایران به عنــوان یکی از اعضای 
کمیســیون اقتصــادی و اجتماعی ســازمان 
ملل متحد در آســیا و اقیانوســیه )اســکاپ(، 
موافقت نامه منطقه ای تســهیل تجارت بدون 
کاغذ فرامرزی در منطقه آســیا و اقیانوســیه 
را امضا کرد و به عنوان پنجمین کشــور بعد از 
ارمنســتان، بنگالدش، کامبوج و چین، به این 
موافقت نامه پیوست و از ثمرات آن می توان به 
شــکل  گیری چارچوب  های قانونی و فنی مؤثر 
و مبتنی بر اســتانداردهای بین المللی روز دنیا 
در سیســتم تجارت الکترونیکی کشور و ایجاد 
زمینه یکســان  سازی مقررات تجاری در سطح 

بین المللی اشاره کرد.
ســرانجام اینکه ایران اسالمی در سال »تولید؛ 
دانش بنیان، اشــتغال آفرین«، براساس اعالم 
مدیر توســعه اکوسیســتم صندوق نوآوری و 
شــکوفایی توانسته از نزدیک به ۶ هزار و ۷۰۰ 
شرکت دانش  بنیان، تقریباً ۴۰۰ شرکت را وارد 
حوزه صادرات و در شــاخه های مختلف از دارو 
گرفته تا فناوری اطالعات، شرکت های اروپایی 
و آمریکایی را متعجب و دارای رقیب جدی کند، 
اما برای چند برابر شــدن صادرات محصوالت 
دانــش بنیــان تالش دو محور دانش بنیان ها و 

دیپلمات ها الزم به نظر می رسد.

اخبار کوتاه
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3اقتصاد گزارش

ح کاالبرگ شکست خورد؟ طر

 قیمت ها ثابت بماند
یارانه نمی خواهیم

 در ماه های اخیر بارها موضوع جایگزینی کاالبرگ 
مطرح شــده است اما هنوز زیرساخت های آن 
آماده نیست.برخی از یارانه بگیران نیز از همان 
ابتدا مخالفت خود را با این طرح نشــان دادند. 
آنها می گویند یارانه نقدی را ترجیح می دهند.

پیــش  از ایــن مهــدی طغیانی، ســخنگوی 
کمیســیون اقتصــاد مجلس در یــک برنامه 
رادیویی گفت زیرساخت کاالبرگ الکترونیکی 
تا شهریور ۱۴۰۱ آماده می شود. بر این اساس 
یک ماه دیگر تا ارائه کاالهای اساسی از طریق 

کاالبرگ مانده است.
البته احســان ارکانــی، نماینده مجلس گفت: 
»نتیجــه آخرین صحبت هــای ما با دولت این 
بود که هنوز زیرســاخت کاالبرگ وجود ندارد 
و فعــال ناچاریــم پرداخت یارانــه را به صورت 
نقــدی ادامه دهیم.« این طرح قرار اســت در 
ســه شهر گرمسار، آبیک و ابالم آزمایشی اجرا 
شــود. آنطور که کریم حسینی، نماینده اهواز 
گفت، قرار اســت ۶ تا هشــت قلم کاال از طریق 

کاالبرگ ارائه شود.

77 میلیون نفر در ایران یارانه بگیر هستند
بر اساس آنچه تاکنون مقامات مرتبط گفته اند، 
نیــاز به کارت جدید برای کاالبرگ نیســت. 
یارانه به حســاب خانوارها واریز می شــود، از 
ســوی دیگر دســتگاه های مخصوص نیز در 
فروشــگاه ها نصب می شود. افراد بعد از خرید 
کاالی مورد نظر خود آن را از حساب یارانه ای 
خود کــم کنند.پیش تر احســان خاندوزی 
گفــت، ۷۷ میلیون نفر در ایــران یارانه  بگیر 
هســتند. ۳۰ درصد این جمعیت یارانه ۴۰۰ 
هزار تومانی و ۶۰ درصد دیگر یارانه ۳۰۰ هزار 
تومانــی دریافت می کنند. البته این آمار بعدا 

حاشیه ساز شد.

کاالبرگ بهتر است« نماینده مجلس: »
احســان ارکانی گفت: »از نظر من اگر یارانه به 
صورت کاالیی توزیع شــود، بهتر است؛ چراکه 
کاالبــرگ به نفع مردم خواهد بود؛ برای مثال 
ارزش یارانه نقدی ۴۵هزار تومانی از ۱۰ســال 
پیش تاکنون تغییر مشــهودی داشــته است؛ 
یارانــه ۳۰۰ و ۴۰۰ هــزار تومانی هم قطعا به 
سرنوشــت یارانه ۴۵هزار تومانی دچار خواهند 

شد.«
اما برخی می گویند یارانه نقدی را به کاالبرگ 
ترجیــح می دهند. آنها به هزینه های جاری از 
جمله اجاره خانه، درمان و… اشــاره می کنند. 
در ادامه نظر برخی از مخاطبان تجارت نیوز را 

نسبت به این موضوع می خوانید.
»خیلــی از مــردم ایران امیدشــان به همین 
یارانه اســت. اجاره یا خرج تحصیل و…دیگر 
مشکالتشان را با یارانه نقدی حل میکنند و به 
یک زخمی از زندگی میزنندو دلشــان به این 
خوش است. شاید کسی مجبور است غذا نخورد 
ولی اجاره و کرایه راه و تحصیل و پرداخت قبض 

و… بدهد.«
»مردم احتیاج به پول نقد دارند. با آن میتونن 
خرید روزمره خودشــان رو کنند. مثال کســی 
خواســت بره میوه یا سبزی جات یا نان یا دارو 
یا لباس کفش و برای بچه ها دفتر قلم و خیلی 

مایحتاج روز را خرید کند.«
»چرا یارانه نقدی حذف شــود؟ ما با این یارانه 
مواد غذایی قسطی میخریم و هروقت یارانه رو 
دادن باهاش پرداخت میکنیم. حاال قطع بشــه 
چیکارکنیم با این کوپن دو قلم وســایل مواد 

غذاییتون؟«
احســان ارکانــی، نماینــده مجلــس: فعال 
زیرســاخت کاالبرگ آماده نیســت، پرداخت 

یارانه نقدی ادامه دارد.

»یارانه نقدی نمی خواهیم«
در ایــن میان برخی از یارانه بگیران می گویند 
کاالبــرگ بهتر اســت و جایگزین یارانه نقدی 

شود.
»۶ مــاه دیگــه باید روغن ۴۰۰ تومنی رو ۸۰۰ 
بخریــد. اون وقــت کل یارانه میره برای روغن. 
حاال هــی بگید نقدی بهتره.«»کاالبرگ بدید 
بهتــره. ایــن پــول ۳۰۰، ۴۰۰ چه دردی از ما 
درمون مــی کند؟ باز کالبرگ بهتره.«»بعد از 
چند ســال متوجه میشــین کاالبرگ بهتر از 

نقدیه. حاال هی بگین نقدی نقدی.«

»قیمت ها ثابت بماند، یارانه نمی خواهیم«
برخی هم می گویند ثبات قیمت ها را ترجیح 
می دهند تا یارانه. مرکز آمار ایران در گزارشی 
شــاخص قیمت مصرف کننــده برای تیر ماه 
۱۴۰۱ را به تفکیک اســتان ها منتشــر کرد. 
این گزارش نشان می دهد تورم نقطه به نقطه 
مواد غذایی در ۱۰ استان به بیش از ۹۰ درصد 
رسیده است.»اصال  هیچی  ندین.  من  حاضرم 
 ماهی  یک  میلیون  دولت  خودش  از حســابم 
 برداشــت  کنه  شما  که  ۳۰۰ هزار میدین  ولی 
 خواهشا  دست  به  قیمتها  نزنید .«»کال و رسما 
دارین  برمیگردین  به  عقب  به  چند دهه  پیش  
کوپنی  بود! اصاًل کل  دنیا داره  پیشرفت میکنه 

 ما پس رفت.«

کوتاه از اقتصاد

قیمت دالر فریز شد!

 یخ بازار ارز این هفته می شکند
کارشناسان بسیاری پیش بینی کرده بودند که در 
چند هفته گذشته و آتی، احتماال دالر دستخوش 
تغییــر قیمتــی خاصی نشــود و قیمت ها در یک 
محدوده معین در نوســان باشــد. این پیش بینی 
حاال محقق شده و قیمت دالر در یک کانال خاص 
فریز شده است. چه چیزی یخ بازار ارز را می شکند؟ 
 اگرچه روز یکشــنبه قیمت دالر یکی دو پله باالتر 
رفت و به محدوده مقاومتی خود نزدیک شــد، اما 
حضور دالر در این محدوده دوام نداشــت و قیمت 
دالر کمی عقب نشست.اما این نوسان بسیار محدود 
بود و ســیگنال خاصی را به بازار ارســال نمی کند. 
کارشناســان معتقدند دالر برای حرکت نزولی به 
اخبــار برجامی نهایی نیــاز دارد و اگر این اخبار به 
زودی منتشر نشود، یخ دالر باز می شود و احتمال 
افزایش آن وجود دارد.از هفته گذشــته اخبار ضد 
و نقیضی درباره مذاکرات هســته ای منتشــر شد. 
اخباری که هم می توان آن را به معنای شکســت 
مذاکــرات در نظر گرفــت و هم به معنای احنمال 
از ســرگیری آن.یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون 
امنیــت ملــی مجلس اعالم کــرده که در چند روز 
گذشــته اعضای کمیسیون امنیت ملی جلساتی با 
آقای باقری رئیس تیم مذاکره کننده ایران داشتند. 
طبق مباحث مطرح شده، احتماال در روزهای آینده 

دور جدید مذاکرات برگزار می شود.

بازار برنج آرام می شود 

برنج خارجی ارزان شد
دبیر انجمــن واردکنندگان برنج با بیان اینکه 
در حال حاضر در فصل برداشــت برنج خارجی 
هستیم، گفت: واردات برنج منجر به کاهش ۱۵ 
تا ۲۰ درصدی قیمت برنج های خارجی خواهد 
شد.مسیح کشاورز با بیان اینکه در حال حاضر 
در فصل برداشت برنج خارجی هستیم، گفت: 
واردات برنج منجر به کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی 
قیمت برنج های خارجی خواهد شــد و این به 
نفع مصرف کنندگانی است که به دلیل گرانی 
بیش از حد این کاال، توان تأمین آن را نداشتند.
کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
بــه لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج، توضیح 
داد: متأســفانه در شــرایطی که واردکنندگان 
می خواســتند اقدام به ویرایش و یا ایجاد ثبت 
ســفارش ها کنند متوجه شــدند که در سامانه 
جامــع تجــارت از ســوی وزارت صمت برای 
آنان محدودیتی ایجاد شــده بدین صورت که 
میانگین ســقف عملکرد دو ساله واردکنندگان 
مــالک ارزیابی قــرار گرفته و براین اســاس 
بســیاری از واردکنندگان قادر به ثبت سفارش 
و ترخیص برنج های مانده در گمرکات نیستند.
کشــاورز با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی 
بــه واردکنندگان اعالم کــرده که موافق این 
محدودیــت نبوده و وزارت صمت چنین کاری 
را انجام داده است، گفت: با این حال وزیر جهاد 
کشاورزی در جلسه ستاد تنظیم بازار با معافیت 
روغن و شکر از این محدودیت موافقت کرده اما 
درباره برنج اقدامی انجام نداده که این با سخنان 
مسئوالن وزارت جهاد تناقض دارد.وی با بیان 
اینکه قبل از این واردات براساس رتبه و اعتبار 
ســنجی واردکنندگان انجام می گرفت، افزود: 
این سیاســت های دوگانه عماًل منجر به توقف 
واردات شده و تجار را بالتکلیف نگه داشته است.

پرداخت وام قرض الحسنه 
ازدواج، فرزندآوری و ودیعه 

مسکن سرعت گرفت
معــاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: از 
ابتدای امســال تا امروز ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱ 
تعــداد ۲۱۷ هزار فقره وام فرزندآوری و ۳۲۰ 
هــزار و ۶۵۸ فقره وام قرض الحســنه ازدواج 
پرداخت شــده اســت. مهدی صحابی گفت: 
پرداخت وام ودیعه مســکن هم در بانک های 
مربوطه سرعت گرفته است بطوری که که از 
نیمه خرداد )زمان ابالغ دستورالعمل( تا امروز 
۱۰ مرداد، تعداد ۳۵ هزار و ۶۱۶ پرونده برای 
متقاضیان معرفی شــده به بانک های مربوطه 
تشکیل شده که از این تعداد ۱۴ هزار و ۸۵۰ 
نفر به میزان ۸,۶۱۶ میلیارد ریال تســهیالت 
ودیعه مســکن خــود را دریافت کرده اند.وی 
تصریح کرد: بر اســاس مصوبه شــورای پول 
و اعتبــار، ســقف وام ودیعــه مســکن برای 
متقاضیان شــهر تهران ۱۰۰ میلیون تومان، 
بــرای کالنشــهرها ۷۰ میلیون تومان و برای 
ســایر شــهرها ۴۰ میلیون تومان مقرر شده 
اســت.معاون اداره اعتبــارات بانک مرکزی 
افــزود: بانک مرکزی پس از مصوبه شــورای 
پول و اعتبار سهمیه بانکی و استانی را به همراه 
دستورالعمل نحوه پرداخت به سیستم بانکی 
ابالغ کرد. بر این اســاس متقاضیان دریافت 
تســهیالت با مراجعه به ســامانه وزارت راه و 
شهرســازی و ارائه اجاره نامه کدرهگیری دار 
رســمی مربوط به سال ۱۴۰۱ ثبت نام اولیه 

را انجام می دهند.

انفجار بمب تورم در سبد غذایی قشر متوسط

سفره هایی که هر روز کوچکتر می شوند
  مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد

 هر چند مسولین مدعی هستند که کاالی 
اساســی در بازار به وفور یافت می شــود، 
اما به نظر می رســد که این یافت به وفور 
تنهــا مخصوص عده ای خاص اســت که 
دارای درآمد های غیر متعارف هســتند و 
مــردم عادی جامعه بایــد هم چنان دربه 
در  ارزان تریــن مکان ها برای خرید کاالی 
مصرفی روزانه خود باشند که این مراکز نیز 
از ابتدای سال جاری با اصالح نظام یارانه ای 

دیگر درسطح شهر وجود ندارد.
عالوه بر این با وجود همه تأکیدات بسیار از 
سوی متولیان دولتی هنوز قیمت هیچ یک 
از کاال های اساســی به قبل بازنگشته، و هر 
روز بــر قیمت اقالم ضروری و مورد مصرف 

خانوار ها افزوده می شود.
تــورم تمــام بخش هــای مــواد غذایی را 
دربرگرفتــه و توقف رونــد افزایش قیمت 
خوراکی ها از دســت دولت خارج شــده تا 
جایــی که پــس از وعده های مکرر کاهش 
نرخ این کاال ها از ســوی دولت، باز هم مواد 
غذایی روند گران شــدن خود را در فاصله 

زمانی های کوتاه پیش می گیرد.
بر اساس آمار در تیرماه امسال وضعیت تورم 
نشان می دهد که باالترین افزایش هزینه در 
خوارکی ها، آشامیدنی ها در برخی استان ها 

نزدیک به ۱۰۰ درصد شده است.
عدم حمایت از تولید، اصالح نظام یارانه ای، 
نوســان نرخ ارز و افزایش هزینه های تولید 
دلیلی برای گران شدن مواد غذایی تنها در 

این ۵ ماه اخیر سال است.
گزارش های میدانی نیز نشان می دهد بازار 
کاال های اساســی در رکود عجیبی به ســر 
می برند؛ بــه طوری که قدرت خرید مردم 
در خیلی از کاال ها از جمله برنج، گوشــت، 

مرغ و میوه کاهش یافته است.
به طوری که بررسی قیمت ها در بازار نشان 
می دهــد بازار برنج ایرانی دیگر جایی برای 
اقشار ضعیف و بخش بزرگی از قشر متوسط 
جامعه را ندارد. افزایش قیمت این محصول 

به حدی با ســرعت انجام گرفت که کمتر 
بوی برنج ایرانی در خانه های مردم پیچیده 
می شــود. این در حالی اســت که در بازاربه 
طورمتوسط هر کیلوگرم برنج حدود ۸۵ تا 

۱۹۰ هزار تومان قیمت دارد.
برنج هاشمی درجه یک در بازار از ۹۲ تا ۹۹ 
هزار تومان و برنج دم سیاه درجه یک ۱۴۵ 
و برنج طارم هاشمی ۱۷۸ هزار تومان هزار 

تومان به فروش می رود.
البته یکی از فروشــندگان برنج در گیالن 
گفــت: قیمت هر کیلوگرم برنج درجه یک 
کشــت اول در شمال نســبت به ماه های 
گذشــته حــدود ۲۵ درصد کاهش قیمت 
داشــته، اما به دلیل جهش قیمت بیش از 
۱۰۰ درصدی برنج، مردم هنوز توان خرید 

این محصول را ندارند.

روغن ارزان نشد
روغــن یکــی از کاالی ضروری اســت که 
طی ســال گذشته تا کنون باتغییر نرخ ارز 
و کمبود ها در بازار جهانی دچار تنش کاهش 

عرضه و گرانی در بازار داخل شده است.

روغن ســرخ کردنی یــک لیتری ۶۹ هزار 
تومــان، روغن پخت و پــز یک لیتری ۶۶ 
هــزار تومــان، روغن ۵ کیلویی حلب نیمه 

جامد به ۴۰۹ هزار تومان رسیده است.
هرچند دولت سعی کرده تا این محصول 
را به ثبات قیمت برساند، اما پس از اصالح 
نظام یارانه ای و تغییر قیمت این محصول، 
توان خرید روغن از سوی مصرف کنندگان 
تقلیــل پیــدا کرد و خرید روغن ۳۰ تا ۴۰ 
درصد از سوی خریداران کاهش پیدا کرد.
به گفته علی رضا شرفی مدیر عامل شرکت 
تعاونــی فرآوری روغــن و دانه های روغنی 
عــالوه بــر کاهش تقاضا در بــازار داخلی، 
قیمــت روغن در بازار های جهانی نیز افت 
کرد از این رو فعاالن این حوزه از دولت انتظار 
دارند که باتوجه به کاهش نرخ جهانی روغن 
خام، این محصول با نرخ پایین تری در اختیار 
فعاالن این صنعت قرار داده شــود، اما تا به 

امروز این اتفاق رخ نداده است. )ایلنا(

افزایش قیمت گوشت متوقف نشد
در این میان، گزارش ها نشــان می دهد که 

سرعت حذف تدریجی مصرف گوشت قرمز 
از سبد معیشتی مردم مانند سیاست دولت 
در حذف ارز تدریجی به طور یکباره و بسیار 
بحرانی تر از پیش بینی ها ســرعت گرفته 
اســت. در بازار هر کیلو شــقه گوسفندی 

۱۶۲ هزار تومان قیمت دارد.
گزارش ها نشــان می دهد که هر کیلوگرم 
راسته گوسفندی با استخوان به قیمت ۱۸۲ 
هزار تومان، ران گوسفندی ۱۸۸ هزار تومان 
و خورشتی گوسفندی ۲۸۵ هزار تومان به 

فروش می رود.
در این میان، در بازار هر کیلوگرم ران گوساله 
۲۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، خورشتی گوساله 
۲۳۲ هــزار و ماهیچه گوســاله ۲۲۷ هزار 

تومان است.

غ همچنان روند صعودی دارد قیمت مر
بررسی های میدانی نشان می دهد که قیمت 
مرغ همچنان روند صعودی دارد و تقاضای 
ایــن محصول طی چند مــاه اخیر به طور 
چشــمگیری کاهش داشته است. قیمت 
کنونی هر کیلو مرغ ۵۷ هزار تومان، سینه 

۱۱۵ هــزار تومان، فیله ۱۱۷ هزار تومان و 
ران مرغ ۵۳ هزار تومان است.

حبیب اســداله نژاد، نایــب رییس انجمن 
صنفی مرغداران گوشــتی درباره آخرین 
وضعیــت قیمت مــرغ به اقتصاد ۲۴ گفته 
بــود؛ مرغداری هــا هر کیلو مرغ زنده را ۳۷ 
هزار تومان به فروش می رسانند و این نرخ 
در خرده فروشی ها نیز نباید باالتر از ۵۵ هزار 

تومان باشد.
وی می افزاید: نرخ مرغ گرم باالتر از کیلویی 
۵۵ هزار تومان در فروشگاه های سطح شهر 
به منزله تخلف در واحد های صنفی است. 
تولیدکننــدگان این صنعت به شــدت در 
حال زیان دهی هستند، اما دالالن و خرده 
فروشان این بخش بیشترین سود را نصیب 
خــود کرده اند.صنعــت مرغ به دلیل نبود 
برنامه از سوی دولت همچنان درگیر تأمین 

خوراک طیور و هزینه هیا تحمیلی است.

مردم میوه خوردن را کنار گذاشتند
از ســوی دیگر بررســی های میدانی نشان 
می دهد قیمت انواع مختلف میوه در بازار با 
توجه به تعدد و تنوع زیاد همچنان گران و 

هر روز بر قیمت آن افزوده می شود.
کاهش سهم میوه در سبد خانوار ها در این 
فصل حتی به ارزان ترین میوه هم رســیده 
اســت.حداقل قیمت در انــواع میوه های 
تابســتانه ازکیلویی ۳۲ هزار تومان آلو زرد 
تا ۲۰۰ هزار تومان انبه در بازار نشان می دهد 
که امسال خوردن میوه های خوش رنگ و 
خوش طعم تانبســتان برای همه خانوار ها 
شــدنی نبوده و اکثر مردم از مصرف آن بی 

نصیب بودند.
اسداهلل کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان 
میــوه و ســبزی تهران هم بــه اقتصاد ۲۴ 
گفته بود؛ با توجه به فراوانی و تنوع انتظار 
قیمت های باالی میوه در این فصل نبود، اما 
باید پذیرفت که گرانی سایر کاال ها بر قیمت 
نهایی میوه تأثیر گذار است و این محصوالت 

هم درگیر افزایش قیمت شده است.

محصوالت کشاورزی بیمه می شوند

  کشاورزان قربانی وعده های پوشالی
کشــاورزان یــک  ســال زحمــت می کشــند تا 
محصوالتشــان به ثمر برســد اما متأسفانه گاهی 
اوقات با حوادث غیر مترقبه ای روبه رو می شــوند. 
سیل امسال باعث از بین رفتن بسیاری از محصوالت 
کشاورزان شد. بر اساس برآورد اولیه بیش از ۶ هزار 
میلیارد تومان خســارت ســیل اخیر در حوزه های 
مختلف بخش کشــاورزی بود که احتماالً با برآورد 

نهایی خسارات افزایش خواهد یافت.
وعده های پوشــالی طرح پیشگیری از ورود 

سیل به زمین های کشاورزی
ســیدرضا نورانی، رئیــس اتحادیه ملی محصوالت 
کشــاورزی ایران در رابطه با اینکه طرح پیشگیری 

از ورود ســیل به زمین های کشــاورزی وجود دارد 
یا خیر؟ گفت: پاســخ این ســؤال را بهتر اســت از 
مســئوالن جویا شــوید، بحث مهار ســیالب ها و 
آبخیزداری همیشــه وجود داشــت و بارها از طرف 
ما تذکر داده  شــد. هدایت آب ها و ســیالب ها در 
دستور کار بود. اگر این آب ها و سیالب واقعاً هدایت 
می شد، منابع آبی زیرزمینی ما تغییرات زیادی پیدا 
می کرد. حتی امکان داشت کشور از بی آبی، کم آبی 
و خشک سالی رهایی پیدا می کرد.نورانی در رابطه 
با خســارت های وارد شده به محصوالت کشاورزی 
تصریح کرد: در شــهرهای شــمالی کشــور، زمان 
برداشــت محصوالت شالی مانند برنج و یک بخشی 

از گندم اســت. همان  طــور که می دانید در جایی 
که ســیل می آید، به واســطه شســته شدن سطح 
خــاک محصوالت از بین می رود. به  نوعی می توان 
گفــت دیگر محصولی وجود نــدارد تا بتوان از آن 
اســتفاده کرد. البته اآلن برای پیش بینی خسارات 
و کمبودهایی ســیل ایجاد کرده، کمی زود اســت 
اما در هر حال شــاهد بارش ها به صورت تگرگ در 
بعضــی از مناطــق مثل دماوند بودیــم که به نظر 
می رســد آســیب های جدی به محصوالت باغی و 

جالیزی وارد شده است.
محصوالت کشاورزان باید بیمه واقعی داشته باشند
وی در پایــان ضمــن ارائــه راهــکاری برای حل 

مشکالت کشــاورزان گفت: برای جبران خسارات 
در محصوالت باغی و محصوالت دیگر کشــاورزی 
بیمــه نداریم. برای جبران خســارات محصوالت 
کشــاورزی بیمه مورد قبولی بایــد در نظر گرفته 
شود. یک بیمه ای ایجاد شود برای مردم و کشاورزان 
که به طور مساوی خدمات ارائه دهد. نباید بیمه به  
طور دلبخواهی باشــد. نیازمند بیمه ای هستیم که 
به صورت واقعی جبران خســارات کشــاورزان را بر 
عهده بگیرد. در این شــرایط تولید کننده و باغدار 
با خســارت روبه رو شوند، یک باره تمام زندگی  آنها 
نابود نمی شــود. در این شرایط امکان ادامه حیات 

دوباره برای آنها ایجاد می کنیم.

خبر ویژه

 از ابتدای تیر ماه امسال مســئله فروش بلیت هواپیما به اتباع خارجی 
به صورت ارزی مطرح و اجرایی شــد. تصمیمی که در ابتدا با موافقت 
ضمنی سازمان هواپیمایی و وزارت راه و شهرسازی مواجه شد اما پس 
از آنکه مخالفت ها از سوی وزارتخانه های میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی و امور خارجه اعالم شد و بسیاری از نمایندگان مجلس 
نیز انتقاداتی نسبت به این تصمیم داشتند و خواستار لغو این تصمیم 
شدند. رستم قاسمی-وزیر راه و شهرسازی- اعالم کرد که فروش ارزی 

بلیت هواپیما به اتباع خارجی ممنوع است.
پس  از این مخالفت از سوی وزیر راه و شهرسازی، باز هم از سوی برخی 

از مسافران خارجی اعالم شــد که برخی ایرالین ها همچنان بر فروش 
ارزی نرخ بلیت هواپیما اصرار دارند و سازمان هواپیمایی کشوری هم 
تاکید کرد اگر این موضوع ادامه پیدا کنــد، با متخلفان برخورد جدی 
خواهد کرد.این کشمکش ها به جایی رسید که حتی عبدالرضا موسوی 
–رییس انجمن شرکت های هواپیمایی- در نشستی خبری اعتراض خود 
را نسبت به لغو این تصمیم اعالم کرد. وی گفت: لغو شدن فروش ارزی 
بلیت هواپیما به اتباع خارجی جــزو عجایب بود چرا که در حال حاضر 
بلیت پروازهای داخلی در آژانس های هواپیمایی که در عراق دفتر دارند 
از ۸۴ تا ۱۰۰ دالر فروخته می شود در حالی که حدود ۳۰ دالر آن را به 

ایرالین ها بر می گردانند و بقیه آن در جیب واســطه ها می رود.با وجود 
این اعتراضات، وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا 
برخی ایرالین ها همچنان بلیت پروازهای خود را به صورت ارزی به اتباع 
خارجی می فروشند، تصریح کرد: فروش بلیت هواپیما به اتباع خارج به 
نرخ ارزی ممنوع است و با چند ایرالین که اقدام به این کار کرده بودند 
برخورد کردیم و آنها به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند.حاال با 
این اتمام حجت وزیر باید ببینیم در ادامه ایرالین ها چه واکنشی نشان 
خواهند داد و آیا بر تصمیم خود اصرار خواهند کرد یا آنکه فروش ارزی 

بلیت هواپیما برای همیشه پایان پیدا خواهد کرد.

کید بر ممنوعیت فروش ارزی بلیت هواپیما به اتباع خارجی تا

اتمام حجت وزیر با ایرالین ها 

مدیر کل حراست ایمیدرو خبر داد:
گزارش فساد و شکایات حوزه معدن و صنایع معدنی راه اندازی سامانه 

  روزگار / گروه اقتصاد 
مدیرکل حراســت ســازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی 
ایران از راه اندازی ســامانه گزارش فســاد و شــکایات در حوزه معدنی و 

صنایع معدنی خبر داد.
محمدعلــی صوفی تصریح کرد: حســب فرمایش و رهنمودهای رهبر 
معظم انقالب )مدظله العالی( در خصوص مقابله با فســاد و برخورد با 
مفسد و همچنین برنامه ها و راهبردهای دولت مردمی جمهوری اسالمی 
ایران، دفتر مرکزی حراست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 

معدنی ایران سامانه گزارش فساد و شکایات را راه اندازی کرد.وی افزود: 
این ســامانه به منظور گســترش زمینه مشارکت مردمی در امر نظارت 
همگانی، پیشگیری از بروز تخلف، ارتقای سالمت نظام اداری، مقابله با 
فساد و توسعه فرهنگ قانونمداری و بهره گیری از توان علمی، تخصصی 
و اطالعاتی اشخاص راه اندازی شده است.صوفی تاکید کرد: هدف از راه 
اندازی سامانه گزارش فساد و شکایات، افزایش اعتماد عمومی و سرمایه 
اجتماعی و صیانت از سالمت نظام اداری، ترویج فرهنگ شفافیت و جلب 

مشارکت عمومی در پذیرش مسئولیت اجتماعی است.

مدیرکل دفتر مرکزی حراســت سازمان ایمیدرو در ادامه اظهار داشت: 
لینک ارســال گزارش فســاد و شــکایات هم اکنون در سامانه ایمیدرو 
فعــال بــوده و همه عزیزانی که در حوزه اداری و اقتصادی، فســادی را 
مشــاهده کردند می توانند گزارش آن را از طریق ســامانه فوق به طور 
مســتقیم به این دفتر مرکزی ارســال کنند.وی ادامه داد: عالوه بر این، 
همه گزارشــگران می توانند پس از ثبت گزارشــات خود، در بازه های 
زمانی مختلف، روند طی شده گزارش خود را در سامانه مشاهده کنند 

و از اقدامات صورت گرفته باخبر شوند.
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نفت و انرژی 4

تامین آب شرب بهداشتی؛ مهمترین اقدام بعد از سیل  است

سالمت آب؛  تهدید پساسیل 

کوتاه از انرژی

بین الملل

دبیرکل جدید اوپک کیست؟
هیثم الغیس، دبیرکل کویتی ســازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در 
حال آماده شــدن برای آغاز کار خود در 
ســمت جدید خود است. الغیس از سال 
۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ نماینده کویت در اوپک 
بود.وی همچنین ریاســت کمیته فنی 
مشترک بین سازمان و کشورهای خارج 
از آن را بر عهده داشت که کمیته نظارت 
بر تولید و بررسی شرایط بازارهای نفت 
را بــر عهــده دارد. الغیــس همچنین 
سمت رئیس کمیته حسابرسی داخلی 
سازمان را برعهده داشت و مشارکت های 
مختلفی در این پلتفرم و در سطح شورای 
حکام آن دارد.الغیس در بخش بازاریابی 
جهانی شرکت نفت کویت در بخش های 
مختلف فروش حضور داشــت و ریاست 
دفاتر منطقه ای شرکت در پکن و لندن 
را بر عهده داشت و همچنین مدیر بخش 
تحقیقــات و معاون مدیر عامل بازاریابی 

جهانی بود.

صادرات گاز روسیه به لتونی 
متوقف شد

روســیه عرضه گاز بــه لتونی را با متهم 
کردن این کشــور حوزه دریای بالتیک 
به نقض شــرایط عرضــه متوقف کرد.

شــرکت دولتی گازپروم روسیه پس از 
متهم کردن لتونی به نقض شرایط عرضه 
در بیانیــه ای اعالم کرد که صادرات گاز 
به این کشــور حــوزه بالتیک را متوقف 
کــرده است.روســیه پیش از این عرضه 
گاز به لهســتان، بلغارســتان، فنالند، 
هلنــد و دانمارک را به دلیل خودداری از 
پرداخــت هزینه گاز  به روبل قطع کرده 
است، والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روســیه دستور داده است که خریداران 
اروپایی گاز روســیه هزینه گاز طبیعی 
دریافتی را به روبل بپردازند )گشــایش 
حســاب در یکی از بانک های روســیه و 
پرداخت به ارز روبل(.روســیه همچنین 
فروش گاز طبیعی به شــل انرژی اروپا 
در آلمان را متوقف کرده است.در بیانیه  
گازپــروم به اینکه لتونی، یکی از اعضای 
اتحادیــه اروپــا و اتحــاد نظامی ناتو در 
مرز روســیه، کدام شرایط عرضه گاز را 
نقض کرده، اشاره ای نشده است.ادییس 
سایکانز، معاون وزیر امور خارجه لتونی 
در حوزه سیاســت انــرژی، در این باره 
گفــت: با توجه بــه اینکه لتونی پیش تر 
تصمیم گرفته اســت واردات گاز روسیه 
را از یکم ژانویه ۲۰۲۳ متوقف کند.اعالم 
گازپروم یک روز پس از آن منتشــر شد 
که شــرکت التویاس گاز اعالم کرد که 
از روســیه گاز می خــرد و به جای روبل 
مورد نیــاز هنگام معامله با گازپروم، به 
یورو می پردازد.با این حال، ســخنگوی 
التویاس گاز اعالم کرد که این شــرکت 

گاز از گازپروم نمی خرد. 

عقب گرد غرب از اعمال 
محدودیت برای تجارت 

نفت روسیه
 اتحادیــه اروپا دو مــاه پیش ممنوعیت 
جهانــی بیمه دریایی کشــتیهای حامل 
نفــت روســیه را اعــالم کــرد و انتظار 
مــی رود ایــن اقدام را بــا دولت انگلیس 
هماهنــگ کند. با این حال انگلیس هنوز 
محدودیت هــای مشــابه را اعالم نکرده 
اســت. مشــارکت انگلیس در تاثیرگذار 
بــودن چنین ممنوعیتی موثر خواهد بود 
زیــرا لندن در مرکز صنعت بیمه دریایی 
قرار دارد.در این بین، بروکســل با اشــاره 
به نگرانیها پیرامون امنیت انرژی جهانی، 
اواخر ژوییه در بعضی از محدودیتها برای 
معامله با شــرکتهای نفتی دولتی روسیه، 
تجدیدنظر کرد.ممنوعیت هماهنگ بیمه 
دریایی توســط انگلیــس و اتحادیه اروپا، 
جامع ترین محدودیت اعمال شده تاکنون 
علیه نفت روسیه خواهد بود و به دسترسی 
مسکو به عمده ناوگان نفتکش های جهان 
بــرای صادرات، پایان می دهد.اما مقامات 
آمریکایی نســبت بــه ممنوعیت جهانی 
فــوری بیمــه دریایی کــه باعث حذف 
میلیونها بشــکه نفت و فرآورده های نفتی 
روسیه از بازار شده و قیمتها را باال می برد، 
ابــراز نگرانــی کرده اند.مقامات اروپایی و 
انگلیسی در ماه مه به روزنامه فایننشیال 
تایمــز گفتند که انگلیس با اتحادیه اروپا 
برای هماهنــگ کردن ممنوعیت صدور 
بیمــه بــرای محموله های نفت روســیه 

موافقت کرده است.

سخنگوی صنعت آب کشور اعالم کرد؛

مهار 26۰ میلیون مترمکعب 
سیالب در مخازن سدهای کشور

سخنگوی صنعت آب کشور گفت: ۲۶۰ میلیون 
مترمکعب ســیالب در مخازن سدهای کشور 
مهار شده است.فیروز قاسم زاده افزود: از رواناب 
تولیــدی بارش های اخیر، تاکنون حدود ۲۶۰ 
میلیون مترمکعب وارد مخازن ســدهای کشور 
شــده که سدهای استان سیستان و بلوچستان 
حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب، سدهای استان 
تهــران حــدود ۹.۵ میلیون مترمکعب و ســد 
زاینــده رود حدود ۸ میلیون مترمکعب ورودی 
داشــته اند.وی ادامه داد: متوسط بارش کشور 
بر اســاس ایســتگاه های وزارت نیرو با افزایش 
۱۰.۷ میلی متری در سامانه بارشی اخیر به ۱۹۶ 
میلی متر رسیده که نسبت به سال گذشته حدود 
۲۹ درصد رشد داشته است.به گفته سخنگوی 
صنعت آب کشور، در این سامانه بارشی، کشور 
حدود ۴.۳ درصد از بارش متوســط کل ســال 
آبی را دریافت کرد.قاســم زاده افزود: بیشترین 
تأثیر بارش در استان های سیستان و بلوچستان، 
گیالن، فارس، هرمزگان، مازندران، یزد، بوشهر، 
کرمان، تهران و البرز بوده اســت.وی گفت: بر 
اســاس شبکه ایستگاهی وزارت نیرو، سیستان 
و بلوچســتان دارای ۴۲، فارس ۲۹، هرمزگان 
۲۷، یزد ۲۴، تهران ۱۵ و البرز ۹ میلی متر بارش 

بوده است.

مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه برق در 
شرکت توانیر اعالم کرد:

آغاز بازیابی بنیادی شبکه های 
برق در مناطق سیل زده

مدیرکل مهندســی و راهبری شــبکه برق در 
شــرکت توانیر اعــالم کرد: بازیابــی بنیادی 
شــبکه های برق در مناطق سیل زده آغاز شده 
است.مســعود صادقی با اعالم این خبر افزود: با 
برقدار کردن شبکه های برق در مناطق سیل زده، 
نواقص و آســیب های وارده به شبکه ها در حال 
رفع اســت که همزمان بــا ورود به این مرحله، 
بازیابی بنیادی شبکه های برق آغاز شده است.
صادقــی ادامه داد: در حــال حاضر در مناطق 
چادگان و رامهرمز اســتان خوزســتان به دلیل 
وزش تند باد، شــاهد خاموشــی های موردی 
هســتیم که پرســنل برق این مناطق در حال 

رفع مشکالت هستند.
 

شرکت مدیریت منابع آب ایران اعالم کرد:

مردم همچنان از تردد در حاشیه 
رودخانه ها و مسیل ها خودداری کنند

شــرکت مدیریت منابع آب ایــران اعالم کرد: 
باتوجه به گســترش بارندگی ها، شهروندان از 
اتراق و تردد در حاشــیه رودخانه ها و مسیل ها 
خودداری کنند.در پی هشــدار سطح نارنجی 
اداره کل هواشناســی اســتان تهران مبنی بر 
رشــد ابرهای همرفتی و گسترش بارندگی ها 
در اســتان های تهــران و البــرز و احتمال باال 
آمدن ناگهانی آب رودخانه ها و  وقوع  ســیالب، 
شهروندان و گردشگران هشدارها را جدی گرفته 
و از اتراق و تردد در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها 
خودداری کنند.بر اساس هشدار سطح نارنجی 
اداره کل هواشناســی استان تهران در خصوص 
رشــد ابرهــای همرفتی و تداوم و گســترش 
بارندگی هــا، طی روزهای یکشنـــبه )۹ مرداد 
ماه( تا چهارشنبه )۱۲ مرداد ماه( در استان های 
تهران و البرز، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید 
و در نواحی مستعد تگرگ، خیزش گردوخاک 
پیش بینی شــده است که احتمال آب گرفتگی 
معابر و جاری شــدن روان آب به شــکل محلی 
و محــدود و احتمال باال آمدن ناگهانی ســطح 
آب و ســیالبی شدن رودخانه های فصلی وجود 

خواهد داشت.

عضو انجمن صنفی سی ان جی خبر  داد؛

ظرفیت باالی صادرات 
سی ان جی

عضو انجمن صنفی سی ان جی با اشاره به میزان 
مصــرف ســی ان جی در کشــور، گفت: میزان 
مصــرف ایــن فراورده نفتی در کشــور، حدود 
۲۰ تا ۲۳ میلیون مترمکعب در روز اســت که 
می تــوان این عدد را بــه راحتی تا ۴۵ میلیون 
مترمکعب افزایش داد.محسن جوهری ، با اشاره 
به آخرین وضعیت توســعه صنعت سی ان جی، 
اظهار کرد: متاسفانه توسعه صنعت سی ان جی 
متوقف شــده است و هیچ برنامه درستی برای 
توســعه این فراورده نفتی وجود ندارد. قدم اول 
برای توسعه صنعت سی ان جی حل مشکالت 
بخش تقاضا و عرضه در این صنعت اســت.وی 
بــا بیان اینکه در صورت تداوم وضع موجود در 
بخش تقاضا و عرضه نه تنها توسعه این صنعت 
اتفــاق نخواهد افتاد، بلکه ظرفیت و پتانســیل 
موجود از بین خواهد رفت، تاکید کرد: در حال 
حاضر جایگاهداران، شــرکت های مخزن ساز و 
تولیدکننده تجهیزات جایگاه ها و ســایر فعاالن 
صنعت ســی ان جی در شــرایط بسیار بدی از 
لحاظ اقتصادی هستند و دولت می تواند با حل 
مشــکالت و توسعه این صنعت، مصرف بنزین 

را مدیریت کند.

معاون فنی مرکز ســالمت محیط و کار وزارت 
بهداشــت بــا تاکید بر لزوم مصرف آب شــرب 
بهداشــتی و تایید شــده پس از وقوع سیل، این 
بــالی طبیعی را عاملی برای ایجاد مشــکل در 
وضعیت بهداشت و سالمت مردم خواند و گفت: 
در نقاطی که ســیل به شــبکه آب رسانی لطمه 
وارد می کند، اولین توصیه این اســت که مردم 
برای مصرف آب شرب از منابع مطمئن استفاده 
کنند.مهندس محسن فرهادی ، با اشاره به اینکه 
سیل بر زیرساخت هایی که به شکل غیرمستقیم 
بر ســالمت موثر است، تاثیرات سوء می گذارد، 
گفــت: در برخــی مناطق که حجم زیادی از آب 
وارد می شــود، احتمال اینکه شــبکه آبرسانی 
لطمه ببیند، وجود دارد. در واقع احتمال آسیب 
بــه چاه های فاضالب و ســر ریز آنها وجود دارد 
و به دنبال رها شــدن فاضالب و ایجاد مشــکل 
در شــبکه آب رســانی ممکن اســت قطعی آب 
رخ دهد. با قطع شــدن آب و شکســتگی شبکه 
توزیــع، احتمال اینکه فاضالب وارد سیســتم 
شــده و سبب آلودگی شود، وجود دارد.او ادامه 
داد: در مناطق ســیل زده، از ساعات اولی که کار 
امدادرســانی خاتمه می یابد، همکاران بهداشت 
محیــط در منطقه حاضر می شــوند و بر کنترل 
آب شــرب تمرکز می کنند. در نقاطی که قطعی 
آب رخ می دهــد متولیان آب رســانی موظف به 
توزیــع آب بطری شــده یا اســتقرار تانکرهای 
آب رســانی می شوند. هنگام توزیع آب با تانکرها 
همکاران بازرســی و نمونه برداری میکروبی را 
انجام می دهند؛ آنها می بایست از سالمت آب به 
جهت شرب مطمئن شوند. در نقاطی که سیل به 
شبکه آب رسانی لطمه وارد می کند اولین توصیه 
این است که مردم برای مصرف آب شرب از منابع 
مطمئن استفاده کنند. گاهی که میزان آسیب به 
شبکه آب رسانی کمتر باشد، آب وجود دارد اما 
میزان کدورت آب افزایش می یابد. خوشبختانه 
کدورت آب با چشــم هم قابل بازدید اســت و 

طبعیتــا باید از مصرف این آب خودداری کنند.
وی افزود: همکاران ما از ســاعات و روزهای اول 
ارتباط خود را با شرکت های آب و فاضالب تقویت 
می کنند و از نظر اطمینان بر آب شرب همکاری 
الزمه را داشــته اند. از سوی دیگر در بخش هایی 
از روستاها که آسیب به شکبه آب رسانی بیشتر 
بوده اســت با کمک متولیان روســتاها اقدام به 
توزیع کلر یک درصد مادر می شود که خود مردم 
بتوانند آب را سالم ســازی کنند.فرهادی گفت: 
گزارشــی مبنی بر اینکه دسترسی به آب شرب 
در منطقه ای اصال وجود نداشته باشد، نداشتیم. 
شرایطی که مردم مجبور شوند از آب آن منطقه 
استفاده نکنند، نداشتیم اما اگر چنین حالتی هم 
پیش آید همکاران بهداشــت و محیط به مردم 
آموزش های الزم را می دهند که اســتفاده سالم 
از منابع آب موجود را هم در نظر داشــته باشند. 
به طور کلی کنترل آب شــرب به شــکل مستمر 
تا رفع مشــکل ادامه دارد.وی درباره تامین آب 
شــرب در مناطقی از جمله شهرها و روستاهای 
سیستان و بلوچستان که پیش از وقوع سیل هم 
با مشــکل تامین آب شرب روبرو بودند، توضیح 

داد: برخی روســتاهای منطقه ایرانشــهر قبل از 
وقوع ســیل هم مشکل تامین آب شرب داشتند 
اما همکاری نزدیکی در رابطه با تامین آب تانکری 
داشتیم. در آن منطقه عمال آب بطری شده توزیع 
نمی شود و توزیع آب به شکل آب تانکری انجام 
می شود که خوشبختانه مشکل و کمبودی وجود 
نداشته است و مقرر شد تامین  آب شرب سالم تا 
بهبود سیستم آب رسانی ادامه پیدا کند.او درباره 
دفن بهداشتی الشه حیواناتی که به دنبال وقوع 
سیل تلف شدند، تصریح کرد: همکاران بهداشت 
محیــط در این زمینه با ســازمان های متولی از 
جملــه شــهرداری ها و دهیاری هــا همکاری 
مســاعدی داشتند. برای دفن الشه ها جانمایی 
انجام می شود اما خوشبختانه چندان گزارشی از 
تجمع الشه حیوانات و طیور را نداشتیم و میزان 
تلقات به گونه ای نبوده است که سبب بروز مشکل 
شود.وی در خصوص کنترل جمعیت حشرات در 
مناطق ســیل زده، اظهار کرد: آب های رها شده 
)مانده آب مخلوط شده با فاضالب( کنترل شده 
است و مشکلی از نظر ازدیاد و تجمع حشرات را 
نداشتیم. زمانی مشکل تجمع حشرات را داریم 

که بعد از سیل، مانده آب رها شده زیادی وجود 
داشــته باشــد که هنوز به این مرحله نرسیدیم؛ 
اما باید پیش بینی این شــرایط را داشته باشیم؛ 
هرچنــد کــه با توجه به گرمای هوا بعید اســت 
کــه مانده آبی باقی بماند. خوشــبختانه تاکنون 
گزارشــی از برخــورد همکاران بــا کلونی های 
موش ها و ســایر حشــرات موذی نداشــته ایم.
معاون فنی مرکز ســالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت،  گفت: مناطقی که َمسکن  مردم آسیب 
ببیند طبیعتا توزیع غذا به شکل اضطراری یا در 
کمپ ها انجام می شود که همکاران ما از ساعات 
اولیه در حال خدمت رسانی هستند و همکاران 

به شکل مستمر در منطقه حاضر هستند.
وی در ادامه  گفت اولین توصیه این است که مردم 
برای مصرف آب شرب از منابع مطمئن استفاده 
کنند.مهندس محسن فرهادی ، با اشاره به اینکه 
سیل بر زیرساخت هایی که به شکل غیرمستقیم 
بر ســالمت موثر است، تاثیرات سوء می گذارد، 
گفــت: در برخــی مناطق که حجم زیادی از آب 
وارد می شود، احتمال اینکه شبکه آبرسانی لطمه 
ببیند، وجود دارد.او به مردم تاکید کرد: به دنبال 
پیش بینی ها و هشــدارهای سازمان هواشناسی 
باید تا حد امکان از تردد در تفرج گاه ها و بســتر 
رودخانه ها خودداری شود و اگر دچار مشکالت 
ناشــی از وقوع ســیل شدند باید مراقب سالمت 
خــود باشــند. به عنوان مثال از هــر منبع آبی 
اســتفاده نکرده و مطمئن شــوند که آب سالم 
مصــرف می کنند. هوا گرم اســت و باید مراقب 
بهداشــت مواد غذایی و رعایت بهداشت فردی 
باشــند. یکی از شرایط مهم تامین سرویس های 
بهداشتی تمیز است و می بایست پس از استفاده 
از سرویس بهداشــتی شست وشو یا ضدعفونی 
کردن دســت ها انجام شــود؛ زیرا در فصل گرم 
ســال عالوه بر مشــکالت اصلی خود سیل، بروز 
بیماری های گوارشــی بویــژه وبا به دنبال عدم 

رعایت بهداشت فردی ممکن است.

رئیــس کانــون انجمن های صنفی جایگاه داران گفت: ســال 
گذشــته میانگین فروش؛ البته با در نظر گرفتن کرونا حدود 
۷۶ تا ۷۷ میلیون لیتر در روز بود در حالی که این رقم در سال 
جاری بســیار باالتر و حتی در یک روز به حدود ۱۳۰ میلیون 
لیتر هم رسید.همایون صالحی ، درباره کمبود عرضه بنزین در 
برخی جایگاه ها اظهار داشت: تاکنون هیچگونه گزارشی مبنی 
بر کمبود و یا خودداری توزیع بنزین از سوی جایگاه های عرضه 
در کشور ارائه نشده مگر اینکه حادثه ای در پمپ بنزین خاصی 
پیش آمده و از چرخه فعالیت خارج شده باشد.وی افزود: واقعیت 
این است که مصرف و عرضه بنزین باال و خارج از پیش بینی ها 

بوده است، سال گذشته میانگین فروش؛ البته با در نظر گرفتن 
کرونا حدود ۷۶ تا ۷۷ میلیون لیتر در روز بوده است در حالی 
که این رقم در ســال جاری بســیار باالتر و حتی در یک روز به 
حدود ۱۳۰ میلیون لیتر هم رســید.رئیس کانون انجمن های 
صنفی جایگاه داران متوسط مصرف بنزین در چهار ماهه سال 
جاری را حدود ۱۰۱ میلیون لیتر در روز اعالم کرد. رئیس کانون 
انجمن هــای صنفی جایگاه داران گفت: میزان تولید بنزین در 
کشور در بهترین حالت ۱۰۴ میلیون لیتر در روز است و زمانی 
که تعمیرات اساسی باشد به کف ۹۴ میلیون لیتر می رسد. در 
حال حاضر تناســبی بین تولید و مصرف وجود ندارد، در این 

شــرایط باید برای تامین بنزین تمهیداتی اندیشیده شود مگر 
اینکه عرضه به شــکلی طراحی شــود که مصرف کاهش یابد.
صالحی تاکید کرد: مشکل مصرف بنزین در کشور ما این است 
که هنوز حمل و نقل عمومی اصالح نشده و خودروهایی حتی 
در حد اســتانداردهای بســیار قدیمی دنیا هم نداریم. در حال 
حاضر مصرف بنزین در خودروهای دنیا ۴,۵ لیتر در هر ۱۰۰ 
کیلومتر اســت در حالی که این رقم در کشــور ما بیش از ۱۲ 
لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر اســت. وی یادآور شــد: عوامل بسیار 
زیادی روی قضیه مصرف سوخت دخیل است و اگر این رویه 

ادامه پیدا کند به مشکل تامین می خوریم. 

رئیس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران خبر داد؛

کمبود بنزین در ایران خودروسازی متهم ردیف اول 

خبر  ویژه

رییس شورای اسالمی شهر تهران:

 وزارت نیرو استفاده بهینه روان آب ها را 
در دستورکار قرار دهد

رییس شــورای اسالمی شهر تهران بر لزوم 
اســتفاده بهینــه از روان آب ها تاکید کرد 
و گفــت: وزارت نیرو باید اســتفاده بهینه 
از روان آب هــای جاری شــده از کوه را در 
دســتورکار خود قرار دهد.مهدی چمران 
درباره سرنوشــت روان آب ها و میزان بهره 
گیری از آنها در شهر تهران گفت: در مورد 
روان آب های شــهری شــهرداری تهران 
متولی اســت و در همین راستا کانال های 
مفصلی در زیر خیابان ها احداث شده است 
که جمع آوری روان آب ها را بر عهده دارند.

وی افــزود: وجود همین کانال های مفصل 
نیز باعث شــده اســت امروز دیگر همانند 
گذشته شاهد آبگرفتگی خیابان ها نیستیم 
مگــر مکان های خاصــی همچون کنار پل 
هــا که یا خوب الیروبی نشــده اند یا براثر 
ریخته شــدن زباله دچار آبگرفتگی شــده 
اند.رییس شــورای شــهر تهران ادامه داد: 
امــا در مورد روان آب ها و ســیل هایی که 
از کــوه می آیــد و خارج از محدوده شــهر 
تهــران و حوزه فعالیتی شــهرداری تهران 
است، مدیریت شــهری وظیفه ای ندارد و 

باید ســازمان های مربوطه مثل وزارت نیرو 
و جهادکشاورزی تدابیر الزم را اتخاذ کنند و 
آبخیزداری را در دستور کار خود قرار دهند و 
از این آب ها استفاده کنند. باید در ابتدا این 
آب ها مهار و سپس استفاده بهینه از آنها در 
دستور کار قرار گیرد چرا که اینها آب های 
ارزشمندی هســتند.وی تاکید کرد: روان 
آب ها در حقیقت سرمایه های ارزشمندی 
هســتند که بایــد بهینه و درســت مورد 
اســتفاده قرار گیرند و شهرداری تهران هم 
در این زمینه آمادگی همکاری مشترک را 
دارد.رییس شورای اسالمی شهر تهران در 
بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره 
به طرح موضوع ســیل های اخیر در شهرها 
و روســتاهای اطراف تهران در صحن علنی 
شــورا گفت: تفاهم نامه ای در سال ۱۳۸۸ 
با وزارت نیرو و مدیریت شهری منعقد شده 
است که بر اساس آن نقاط سیل خیز شهر 
تهران باید بررسی و طرحی برای جلوگیری 
از سیل آماده می شد که البته مطالعات آن 
انجام شده و طرح آماده شده و بر اساس آن 

مقداری کار اجرایی هم انجام شده است.

وزیر نفت:

اجرای پروژه های پاالیشی و پتروپاالیشی 
تحریم ها را بی اثر می کند

وزیر نفت با اشــاره به چالش های بســیار برای 
فــروش نفت و میعانات گازی در زمان تحریم، 
گفت: اجرای پتروپاالیشــگاه »شــهید قاسم 
ســلیمانی« و پاالیشــگاه »مروارید مکران« 
تحریم هــا را بی اثــر می کند.»جــواد اوجی« 
در آیین امضای مشــارکت نامه تأمین مالی و 
احداث پتروپاالیشگاه »شهید قاسم سلیمانی« 
و پاالیشــگاه »مروارید مکــران« که در محل 
ســاختمان ریاســت جمهوری انجام شــد، با 
تســلیت ایام ســوگواری اباعبداهلل الحســین 
)ع( افزود: ظرفیت پاالیشــی کشور هم اکنون 
نزدیــک بــه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشــکه در 
روز اســت و بــا توجه بــه روند مصرف بنزین و 
نفت گاز در کشور به ویژه با افزایش مسافرت ها 
درپی کاهش شیوع کرونا، در بسیاری از روزها 
مصرف از تولید پیشی گرفته است که اگر این 
چنیــن پیش رود امنیت انرژی کشــور دچار 
چالش می شــود.وی با اشــاره به اینکه مدت 
زیادی روی این پروژه ها کار شــده بود، گفت: 
مهمتریــن چالش این پروژه هــا تأمین منابع 
مالی بود که با ابتکار معاون اول رئیس جمهور، 
هلدینگ های بزرگ اقتصادی و بانک ها در این 

زمینه مشــارکت داده شدند و مطمئن باشید 
که در چهار تا پنج ســال آینده به بهره برداری 
خواهند رســید.وزیر نفت با بیان اینکه فروش 
نفت و میعانات هم خام فروشــی اســت و هم 
چالش های بســیاری با توجه به تحریم ها برای 
فــروش آن وجود دارد، خاطرنشــان کرد: این 
پروژه ها که به تولید برســند، هیچ مشــکلی 
در فــروش محصــوالت و فرآورده های نفتی و 
محصوالت پتروشــیمی نخواهیم داشت و این 
اقدام تحریم هــا را بی اثر می کند.اوجی تاکید 
کرد: از همه مهمتر در اجرای این پروژه ها این 
است که سرمایه و نقدینگی که در جامعه وجود 
دارد وارد تولید شده و افزون بر جلوگیری از خام 
فروشی، ارزش افزوده باالیی ایجاد خواهد شد. 
جدا از تأمین ســوخت، خوراک پایین دســتی 
پتروشــیمی ها هم تأمین خواهد شــد.وی  در 
ادامه به افزوده شدن ۶۰۰ هزار بشکه به ظرفیت 
پاالیش کشــور با اجرای این پروژه ها اشــاره و 
اظهار کرد: هشت پروژه دیگر نیز در این زمینه 
داریم و مطمئن هستیم که این ۶۰۰ هزار بشکه 
با مشــارکت این سهامداران توانمند به نتیجه 

مطلوب خواهد رسید.
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55بانک و بیمه تجلیل بیمه مرکزی از قهرمانان 
ورزشی بیمه کوثر

در مراســم تجلیل از قهرمانان اولین جشنواره 
ورزش صنعت بیمه، نفرات و تیم  های مقام  آور 
در این جشــنواره از جمله شــرکت بیمه کوثر، 

معرفی و از آنان تقدیر شد.
در ابتدای این برنامه که به همت بیمه مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران برگزار شد، حمیدرضا 
مهدوی کوچکســرایی به عنوان معاون توسعه 
مدیریــت و منابــع بیمه مرکــزی و همچنین 
علیرضــا محمدعلــی، رییس شــورای ورزش 
صنعــت بیمه با تاکید بر نقش ورزش در حفظ 
ســالمتی، خواستار ترویج آن در بین کارکنان 
شرکت های بیمه شد و آن را یک زبان مشترک 
و عاملــی مهــم برای معرفــی خدمات بیمه به 
جامعــه خواند. احمدرضا عصــاری به حضور 
پررنگ شرکت بیمه کوثر در این مراسم اشاره و 
خاطرنشان کرد: مدیرعامل بیمه کوثر به عنوان 
یکــی از مهمانان ویژه دعوت شــده بود که در 
سخنانی، میزبانی بخشی از رقابت های نخستین 
جشنواره ورزشی صنعت بیمه و نهادینه شدن 
ورزش در بیمه کوثر را نشــانه توجه و اهمیت 
هیئت عامل به این موضوع حیاتی دانســت. در 
ادامه نیز با اهدای لوح سپاس از نفرات و تیم های 

برگزیده این جشنواره ورزشی تجلیل شد.
گفتنی است شرکت بیمه کوثر در اولین جشنواره 
صنعت بیمه ضمن میزبانی رقابت های دارت در 
دو بخش آقایان و بانوان، توانست در رشته های 
فوتبال روی میز، پینگ پنگ و فوتسال به ترتیب 

حائز مقام های اول تا سوم شود.

برگزاری پنجمین گردهمایی 
 روسای شعب استان فارس 

بانک ایران زمین

در راســتای برنامه جامع عملیاتی سال جاری 
و برگزاری جلســه شــورای مدیران، پنجمین 
گردهمایی روســای شعب استان های فارس، 

بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد برگزار شد.
محمود حســن شــاهی مدیر استان روند رو به 
رشد بانک ایران زمین را عامل ثبات باالی این 
بانک نسبت به سایر بانک ها بیان کرد و گفت: 
بانکداری دیجیتال در کشور با شتاب زیادی در 
حال رشد و توسعه است و می توان گفت بانک 
ایران زمین به عنوان نخستین بانک جایگاه خود 
را در این حوزه تثبیت کرده است. حسن شاهی 
ضمن اشــاره به همایش بازدید از شرکت های 
زیرمجموعه هلدینگ بانک ایران زمین )جامپ( 
افزود: با همت و تالش همکاران و زیرســاخت 
ها و ابزارهای مناســبی که در اختیار کارکنان 
بانک ایران زمین قرار گرفته است، قطعا پیشبرد 
و دســتیابی سریع به اهداف سازمان به راحتی 
محقق خواهد شد. در ادامه جلسه سید مهدی 
فاطمی معاون اســتان همراهی شــعب توسط 
همکاران ستاد را امری ضروری دانست و گفت: 
همچون گذشته در مسیر تحقق اهداف همراه 

و همگام کلیه شعب خواهیم بود.

پرداخت یک هزار میلیارد 
ریال تسهیالت قرض الحسنه 

فرزندآوری در بانک دی

مبلغ کل تســهیالت قرض الحسنه فرزندآوری 
پرداخت شــده توســط بانک دی از یک هزار 
میلیارد ریال فراتر رفت. با توجه به بخشــنامه 
های بانک مرکزی مبنی بر لزوم پرداخت سریع 
و آسان تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری، این 
بانک از ابتدای ســال جاری، این موضوع را در 
اولویت قرار داده اســت. بر این اســاس تا کنون 
بیش از یک هزار و ۱۵ میلیارد ریال تسهیالت 
قرض الحســنه فرزنــدآوری به دو هزار و ۶۹۵ 
متقاضی پرداخت شــده اســت. متقاضیان می 
تواننــد برای ثبت نام دریافت این تســهیالت 
https://ve.cbi.ir/VC/DefaultVC. به سامانه

aspx مراجعه کنند.

اخبار

 برگزاری مراسم تودیع 
 و معارفه رییس 

اداره امور شعب مرکزی تهران

مراسم تودیع و معارفه رییس اداره امور شعب 
مرکزی تهران بانک ملی ایران امروز با حضور 
عضو هیات عامل و معاون منابع انسانی بانک 
و همچنیــن معاون امور شــعب و بازاریابی 

تهران برگزار شد.
بــه نقل از روابط عمومــی بانک ملی ایران، 
فرهــاد معقول عضو هیــات عامل و معاون 
منابع انســانی بانک در این مراســم با بیان 
اینکه اداره امور شعب مرکزی تهران ظرفیت 
های بسیار باالیی دارد، گفت: وظیفه اصلی 
بانــک پرداخت تســهیالت اســت اما برای 
رعایت بهداشت اعتباری باید اعتبارسنجی 

افراد به درستی صورت گیرد.
وی افزود: قســمتی از مطالبات معوق بانک، 
مشــکوک الوصــول هســتند بنابراین باید 
کارگــروه ویژه ای بــرای پیگیری و… این 

مطالبات فعال باشد.
معقــول ضمن تاکید بر تقویت ارتباط صف 
و ســتاد گفت: تعیین تکلیف مشاغل بدون 
تصدی باید پیگیری شود تا از بی انگیزه گی 

همکاران جلوگیری بعمل آید.
بیــژن مقدم بیرانوند معاون امور شــعب و 
بازاریابــی تهران نیز با بیان اینکه اداره امور 
شــعب مرکزی تهران پیشانی بانک بوده و با 
وجود مشــتریان خاص خود در کانون توجه 
مســئوالن قرار دارد، گفت: رئیس سابق این 
اداره امور عملکرد خوبی داشــته و تغییرات 
مدیریتــی و اســتقبال از فکر و ایده های نو 

موجب ایجاد انگیزه خواهد شد.
وی با بیان اینکه شایسته پروری و جانشین 
پــروری باید به کمــک کمیته انتصابات در 
راس توجــه مدیــران باشــد، تصریح کرد: 
امیدواریــم با همگرایی همکاران، شــاهد 
ارتقای روزافزون عملکرد اداره امور شــعب 

مرکزی تهران باشیم.
محمــد جواد داوری رییس جدید اداره امور 
شــعب مرکزی تهران نیز در این مراســم با 
بیــان اینکه اکنون بانــک نیازمند مدیریت 
جهادی اســت، گفــت: اگرچه ما یک بنگاه 
اقتصادی هستیم، اما انتظارات مردم از بانک 
ملی ایران باالســت؛ از این رو وظیفه داریم 
به عنوان ســربازان اقتصادی کشور، آرامش 
را در جامعــه تســری دهیم. یحیی حبیبی 
رئیس سابق این اداره امور شعب نیز با بیان 
اینکه پتانسیل و ظرفیت های خوبی در این 
بخش وجود دارد که باید بالفعل شوند، گفت: 
در چند ماه ابتدای امســال عالوه بر کاهش 
مطالبات معوق و نرخ تمام شده پول، با رشد 
۷٫۳ درصدی منابع نســبت به سال گذشته 
مواجه بــوده ایم بنابراین عملکرد این اداره 

امور را می توان مثبت ارزیابی کرد.
وی تصریح کرد: آقای داوری یکی از مدیران 
امین، صادق و توانمند بانک هستند و بسیار 
خرســندم که فرصت مدیریت در اداره امور 
شــعب مرکزی تهران نیز به ایشــان محول 
شده است و امیدوارم شاهد اتفاقات خوب و 

مثبتی در آینده ای نزدیک باشیم.

مدیر امور استان ها و بازاریابی پست بانک ایران خبر داد:

رشد ۳۰۳ درصدی منابع پست بانک ایران در طی ۳۸ ماه
مدیر امور اســتان ها و بازاریابی پست 
بانــک ایران از رشــد ۳۰۳ درصدی 
ســهم بانک از بازار منابع بانکی کشور 
از فروردین ماه ۹۸ تا خرداد ماه سال 

جاری خبر داد.
علیرضــا واحدپور با اعــالم این خبر 
افزود: بر اساس آمارهای منتشر شده 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
اســتان کرمان با ۶۹۱ درصد رشد در 
صدر و استان های اصفهان و مازندران 
بــه ترتیب بــا ۶۶۵ و ۶۱۱ درصد در 
ســکوی دوم و سوم رشد منابع بانک 
در استان نسبت به سپرده های بانکی 

در همان استان قرار گرفته اند.
مدیر امور استان ها و بازاریابی بانک با 
اشــاره به اینکه استان های مازندران، 
خراسان شــمالی و قزوین بیشترین 
رشــد نبست سهم بازار استانی منابع 
بانکــی را از فروردین ماه ۹۸ تا خرداد 
ماه ۱۴۰۱ داشــته اند، گفت: اســتان 
مازنــدران با ۰۷/۱ درصد پیشــتاز و 
اســتان های خراسان شمالی با ۰۴/۱ 

درصد در رده دوم و استان قزوین با ۹/۰ 
درصد رتبه سوم را کسب کرده است.
واحدپور با اشــاره به اینکه بر اســاس 
آمار منتشر شــده بانک مرکزی ج.ا.ا 

در خردادماه ســال جاری، ۸۰ درصد 
منابــع بانکی پســت بانک ایران در ۹ 
استان جذب شده است، افزود: استان 
های تهران با ۵۴ درصد، اصفهان ۱/۵ 

درصد ، خراســان رضوی ۲/۴ درصد، 
فــارس ۹/۳ درصد و خوزســتان ۷/۳ 
درصــد، آذربایجــان شــرقی ۶/۲ ، 
مازنــدران ۵/۲ درصــد، کرمان ۲/۲ 

درصــد و البرز ۱/۲ درصد بیشــترین 
ســهم از ســپرده های استان نسبت 
به کل ســپرده های کشــور )باالی ۲ 

درصد( را در اختیار دارند.
مدیر امور اســتان ها و بازاریابی پست 
بانک ایران ادامه داد: سهم سپرده های 
بانکی استان های گیالن، بوشهر، یزد، 
آذربایجان غربی، هرمزگان و مرکزی 
از کل ســپرده هــای بانکی کشــور 
بــاالی یــک درصد اســت که حاکی 
از ظرفیــت مطلــوب این اســتان ها 
 بــرای رقابت با ســایر اســتان های 

کشور است.
وی بــا تاکید بر اینکه باالترین رشــد 
ســپرده های بانکی در اســتان های 
بوشهر، کرمان، هرمزگان و یزد محقق 
شده است، تصریح کرد: شواهد آماری 
نشان می دهد که این استان ها ظرفیت 
باالیی برای جذب سپرده بانکی دارند 
و مدیران این استانها می توانند از این 
فرصت نهایت استفاده را برای افزایش 

منابع بانک داشته باشند.

خبر ویژه

به گزارش درآمد نیوز و به نقل از روابط عمومی بیمه آسماری با پیشنهاد هیات 
مدیره و تایید بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، “لطف اله نکویی دستجردی” 

مدیرعامل بیمه آسماری شد.
مجیــد بهزادپــور، رییس کل بیمه مرکزی ج.ا.ا طی نامه ای صالحیت حرفه ای 

لطف اله نکویی را به عنوان مدیرعامل آسماری تائید کرد.
بهزاد ایثاری رییس هیات مدیره ضمن تبریک با اشــاره به تجربیات و ســابقه 

درخشان “لطف اله نکویی” افزود:
با توجه به ســوابق مدیریتی موفق ایشــان در صنعت بیمه به عنوان مدیرعامل 
جدید شــرکت باعث دلگرمی اســت و ما امیدواریم با حضور ایشــان و همراهی 

مدیران و کارکنان بتوانیم در مسیر رشد و تعالی شرکت، شاهد روزهای روشن 
و درخشانی برای شرکت بیمه آسماری باشیم.

رئیس کل بیمه مرکزی در متن حکم انتصاب نکویی، خواســتار رشــد و توســعه 
پرتفوی شــرکت و کســب سهم مناسب از بازار بیمه مناطق آزاد؛ ایجاد تنوع در 

ترکیب پرتفوی، اجرا و تحقق اهداف شرکت بیمه آسماری شد.
شــایان ذکر اســت، نکویی پیش از این از ســوابق مدیریتی درخشــانی در بیمه 
مرکــزی ج.ا.ا از جملــه معاونــت اتکایی این ســازمان، مدیرعامل بیمه اتکایی 
 امیــن و همچنیــن عضویت در هیات مدیره بیمه آســماری و بیمه توســعه را 

در کارنامه خود دارد.

لطف اله نکویی دستجردی مدیرعامل بیمه آسماری شد

اخبار

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

برابــر رای شــماره 140160318603003958 مــورخ 1401/4/20 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
متقاضــی خانــم طیبــه روفــی ثانــی فرزنــد منصــور بــه شــماره شناســنامه 528 صــادره از رشــت درقریــه ســلیمانداراب درشــش 
دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 183.41 مترمربــع پــالک فرعــی 31923 از اصلــی 14 مفــروز و 
مجــزی شــده از پــالک 29 از اصلــی 14 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــک رســمی آقــای حاجــی رضــا کاشــی محــرز گردیــده 
اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن اگهی به مــدت دومــاه اعتراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه 
مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/05/11 ونوبــت دوم:1401/05/26
ک ناحیه 2رشت-سعید بدوی رئیس اداره ثبت اسناد وامال

مفقودی
شناســنامه مالکیــت ســواری پرایــد تیــپ جــی تــی ایکــس آی 
بــه رنــگ نــوک مــدادی متالیــک مــدل 1388 بــه شــماره پــالک 
118 د 66-ایــران46 بــه شــماره موتــور 2884966 بــه شــماره 
شاســی S1412288240642 متعلــق بــه ســیده نیــره فاضلــی 

رودپیشــی مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط میباشــد .

مفقودی
ســندکمپانی و شناســنامه مالکیــت و کلیــه اســناد و مــدارک تراکتــور 
کشــاورزی سیســتم فرگوســن تیــپ ITM285 مــدل 1386 بــه رنگ 
قرمــز روغنــی بــه شــماره پــالک 344 ک 14-ایــران46 بــه شــماره 
موتــور LFW06393T بــه شــماره شاســی E22248 متعلــق بــه 
محمــود آقاجانــی لیچائــی مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ع زندگی مشترک 32۱ نفر با  شرو
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 

موسسه اعتباری ملل
موسســه اعتباری ملل در راســتای ترویج سنت 
پیامبــر گرامی اســالم)ص( درتیرماه ۳۲۱ فقره 

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد.
این موسسه از ابتدای سال تا پایان تیرماه به ۵۹ ۱۰ نفر ودر تیرماه سال جاری به ۳۲۱ نفر از زوجین 

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت نموده است
این گزارش می افزاید: هم اکنون در موسسه اعتباری ملل تعداد ۷۳۰ نفراز متقاضیان در نوبت دریافت 

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج می باشند.

گران قرض الحسنه ضروری است کنش  هم افزایی و شبکه سازی میان 
رئیــس دبیرخانه جشــنواره ملی فرهنگی-هنــری مهر ایران گفت: در 
این جشــنواره ســعی داریم با ایجاد ارتباط و تعامل با اصحاب رســانه، 
هنر، پژوهشــگران و کنشــگران صاحب ایده از خدمتگزاران فرهنگ 
قرض الحســنه تجلیل کرده و در ادامه بتوانیم با حضور این کنشــگران 

شبکه جامعی از حامیان و متولیان قرض الحسنه ایجاد کنیم.
دکتــر »محمــود خطیب« رئیس دبیرخانه جشــنواره ملی فرهنگی-
هنــری مهــر ایران بر مشــارکت و حضور فعال اصحاب رســانه و اهالی 
هنر، پژوهشــگران و صاحبان ایده حوزه قرض الحسنه در جشنواره مهر 

ایران تأکید کرد.
خطیــب با حضور در برنامه »گفت وگوی اقتصادی« رادیو گفت وگو در 
خصــوص »اهداف و رویکردهای توســعه کارآفرینی و ترویج فرهنگ 
قرض الحسنه« گفت وگو کرد و با تأکید بر اینکه قرض الحسنه یک عقد 
خیرخواهانه است و کاماًل غیر انتفاعی و بر اساس ارزش های فرهنگی 
و دینی طراحی شــده، گفت: در وام های قرض الحســنه حتی االمکان 
ســعی می شــود تا بازپرداخت اقساط و دریافت تضامین بر اساس توان 
افراد انجام شــود و این ســازوکار برای توســعه کسب وکارهای خرد و 
خانگی و افزایش توان خرید مصرف کننده با انعطاف بیشــتری به کار 

گرفته می شود.

کارت طرحی در خدمت توسعه کارآفرینی کاال
وی با اشاره به اینکه بانک های تخصصی قرض الحسنه به منظور هدایت 
و مدیریت منابع مردمی  برای رفع نیازهای ضروری جامعه ایجاد شده اند، 
گفت: به طور مثال طرح کاالکارت بانک قرض الحســنه مهر ایران عالوه 
بر اینکه گردش مالی را در چرخه تولید افزایش می دهد و ســبب رونق 
اقتصادی می شــود، این امکان را فراهم می کند که مصرف کنندگان بر 
اســاس اعتبارســنجی و توان مالی خود نسبت به خرید کاالهای ایرانی 

به صورت اقســاطی اقدام کنند. خطیب با بیان اینکه طرح کاالکارت در 
خدمت رونق تولید ملی و افزایش توان خرید افراد کمتر برخوردار است، 
گفت: در این طرح زنجیره تولید، توزیع و فروش به صورت متعادل رشد 
و توســعه می یابد و در نهایت منجر به توســعه کارآفرینی و اشتغال زایی 
می شــود. این کارشــناس مســائل بانکی با طرح این مطلب که وام های 
بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای برنامه های مسئولیت اجتماعی 
بــوده، گفــت: این وام ها در امور عام المنفعه ای همچون ازدواج، خرید یا 
تعمیر مســکن، خرید کاالی ایرانی و حمایت از کســب وکارهای خرد و 
خانگــی و… بــوده و هرکدام از آن ها فرآیندها و الگوهای خاص خود را 

برای ارائه و بازپرداخت دارند.
ضرورت طراحی الگویی جامع برای پرداخت وام قرض الحسنه

این کارشناس برجسته حوزه قرض الحسنه از امضای تفاهم نامه همکاری 
میان معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و بانک قرض الحســنه 
مهر ایران خبرداد و گفت: بر این اساس این بانک به شرکت های خالق 
و دانش بنیان که در صدد ایجاد کســب و کارهای فناورانه هســتند، وام 
قرض الحســنه تا ســقف ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت می کند. پرداخت 
این نوع وام باید با حضور و تصدی گری نهادهای مســئول اکوسیســتم 

فناوری انجام شود.

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید

www.instagram.com/rozegarnews

www.jaaar.com/kiosk/archives/rozgar

نشست هم افزایی مدیران عامل 
 بانک های سپه، صادرات و سینا 

برگزار شد
نشســت هم افزایی مدیران عامل ســه بانک  سپه، 
صادرات و سینا روز گذشته به میزبانی بانک سینا 

برگزار شد.
در این نشســت که با حضور دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک ســپه، دکتر ضیاء ایمانی مدیرعامل 
بانک صادرات ایران و دکتر غالمرضا فتحعلی سرپرســت بانک ســینا برگزار شــد، بر همکاری فی مابین در 

حوزه های بانکی و هم افزایی بیشتر در حوزه های بانکی و ارائه خدمات تأکید شد.
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کرد؛ مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه عنوان 

تشریح آثار پیدا و پنهان فوالد مبارکه بر جامعه و اقتصاد
اصفهان / گروه اســتان ها: محمد جواد 
براتی، مدیر روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکــه در رویــداد تجربه محور روابط 
عمومی اظهار کرد: فوالد مبارکه اولین 
و تنها شرکتی است که در کشور گزارش 
اســتانداردهای gri را تهیه و ارائه داده و 
مرجــع بین المللی مربوطه آن را تایید 
کرده است.وی افزود: تعامل و مشارکت 
بــا ذی نفعان بخشــی جدانشــدنی از 
ســازمان ها و یکــی از حوزه های قابل 
توجه در شرکت هاســت و هر ســازمان 
در طــول فعالیت هــای خــود ناچار به 
تعامــل با ذی نفعان اســت.مدیر روابط 
عمومی شــرکت فــوالد مبارکه افزود: 
در حال حاضر ذی نفعان در مجموعه ها 
ایــن توانایی را دارند که بر فعالیت های 
یک شــرکت تاثیر بگذارند و ســازمان 
ناچار اســت با آن ها تعامل داشته باشد.

براتــی افزود: ســازمان هایی که تعامل 
بیشتری با ذی نفعان خود داشته باشند 
می توانند موفق تر باشــند. سازمان باید 

انتظارات ذی نفعان خود را شناســایی 
و برطــرف کند.وی گفــت: ذینفعان، 
گروه هایی هســتند که بــر فعالیت ها، 

عملکــرد  و  خدمــات  محصــوالت، 
شــرکت تأثیــر می گذارند و از آن تاثیر 
می پذیرند.مدیر روابط عمومی شرکت 

فــوالد مبارکه بیان کــرد: در خصوص 
مدیریت ذی نفعان ســه مدل را شــاهد 
هستیم. پیشتر از واژه مدیریت استفاده 

می شــد اما امروز نمی شود بحث ارتباط 
بــا ذی نفعان را مدیریــت نامید.براتی 
ادامه داد: پیشــتر تعامل با مشتریان را 
مدیریت بحــران می نامیدند اما بعدها 
بحث مدیریت ذی نفعان مطرح شــد و 
نهایتا سازمان های پیشرو در حال گذار از 
این مرحله هستند.مدیر روابط عمومی 
شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه 
به عنوان شهروند شرکتی مسئولیت پذیر 
اقدامات متعددی را در منطقه، استان و 
کشور انجام داده است و به ایفای نقش 
خــود در جامعه می پردازد.براتی افزود: 
از جمله اقدامات اجتماعی این شــرکت 
می توان به توســعه روابط با نمایندگان 
جامعه و مسئوالن منطقه ای و کشوری 
اشــاره کرد.وی بیان کرد: مشارکت در 
توسعه اقتصاد محلی و ملی و همچنین 
مشــارکت و ســاخت مراکز آموزشی و 
علمی از دیگر مواردی اســت که فوالد 
مبارکه در راستای تحقق مسئولیت های 

اجتماعی اش انجام می دهد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

به همت مسئوالن محقق شد؛

اجرای شبکه و نصب انشعابات 
مسکن مهر شهر جدید هشتگرد

البرز / گروه استان ها: نشست هفتگی کارگروه 
رســیدگی به مســائل و مشکالت مسکن مهر با 
حضــور  فانی مدیر کل دفتر فنی اســتانداری 
البرز، نمایندگان فرمانداری ساوجبالغ، مدیران 
و نمایندگان دستگاههای خدمات رسان،  مدیر 
عامل،اعضای هیئت مدیره و معاونین شــرکت 
عمران، نمایندگان شــهرداری شــهرجدید   در 
محل شرکت عمران برگزار گردید.در این جلسه 
مسائل و مشــکالت نصب انشعابات واحدهای 
باقیمانده مسکن مهر در دستور کار قرار گرفت 
کــه ضمن بحث و تبادل نظر مقرر گردید کلیه 
دستگاههای اجرایی مرتبط با بسیج نیروهها و 
امکانات خود نسبت به نصب انشعابات باقیمانده 
مســکن مهر شــهرجدید هشتگرد)مهستان( 

اقدامات الزم را بعمل آورند.

 کلنگ زنی مدرسه ۹ کالسه 
در شهرستان تیران

اصفهــان / گروه اســتان هــا: عملیات اجرایی 
ســاخت یک مدرســه ۹ کالسه به نام »فاطمه 
ســلطانی« در شــهر تیران با مشــارکت خیر 
مدرسه ســاز »مســعود مظاهــری« آغــاز 
شد.مراســم کلنگ زنی مدرســه ۹ کالسه  در 
شهر تیران با حضور مدیرکل نوسازی مدارس 
اســتان اصفهان، معاون آموزش متوسطه اداره 
کل آموزش و پرورش استان، مدیرعامل مجمع 
خیرین مدرســه ساز اســتان، فرماندار و مدیر 
آموزش و پرورش شهرســتان تیران و کرون و 
جمعی از خیرین مدرسه ساز برگزار شد.مجید 
نســیمی، مدیرکل نوســازی مدارس استان 
اصفهان در مراســم کلنگ زنی این مدرسه، با 
قدردانــی از خیر مدرسه ســاز آقای مظاهری، 
گفــت: امیدوارم مــا بتوانیم وظیفه خود را در 
قبال خیرین مدرسه ســاز و دانش آموزان برای 
تأمین فضای آموزشــی استاندارد، ایمن و زیبا 
انجام دهیم.وی با اشاره به اینکه در شهرستان 
تیران و کرون با تالش اداره آموزش و پرورش 
و خیرین بزرگوار، ۳۶ پروژه فعال و نیمه تمام 
مدرسه ســازی وجود دارد، گفت: از ۳۶ پروژه، 
۱۷ پروژه با ۷۸ کالس درس فعال است. ۴ پروژه 
مدرسه سازی نیز متوقف است که در دو پروژه 
خیــر تعهــدش را ایفا کرده و در دو پروژه خیر 
هنوز تعهدش را انجام نداده و باید مسائلی که 
وجود دارد حل شود.مدیرکل نوسازی مدارس 
اســتان با بیان اینکه در ۷ پروژه ای که تفاهم 
نامه با خیرین انجام شــده، نقشه ها آماده شده 
و به زودی شــروع می شــود، افزود: در ۸ پروژه 
دیگر نیز تفاهم نامه انجام شده و در حال تهیه 

مقدمات اولیه برای آماده سازی پروژه است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری:

 ۵3۰ هزار لیتر سوخت 
 به پروازهای حج تمتع 

تحویل داده شد
مازندران / گروه اســتان ها: مدیر شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : 
با تالش شبانه روزی کارکنان مرکز سوختگیری 
هواپیمایی منطقه ســاری ، عملیات ســوخت 
رســانی به نــاوگان هوایی زائریــن حج تمتع 

۱۴۰۱ با موفقیت انجام شد.

 تحقق 7۵ درصد سود 
سال گذشته پاالیشگاه 
اصفهان  در بهار امسال

اصفهان / گروه استان ها: مدیرمالی شرکت 
پاالیــش نفت اصفهان گفت: با تصمیمات 
هوشمندانه مدیریت این  شرکت، کارکنان 
پاالیشگاه اصفهان موفق گردیدند تنها در 
دوره ســه ماهه نخست سال جاری بیش 
از ۱۳ همت ســود خالص را عاید شــرکت 
نمایند.صاحب ارجمند با اشــاره به اینکه  
ســود دوره ســه ماهه نخست سال جاری 
نســبت به دوره مشــابه سال گذشته که 
میــزان ۲.۵ همت بــوده،  بیش از ۵ برابر 
گزارش شــده است، تصریح کرد:  افزایش 
کرک اســپرد )رابطــه قیمت نفت خام و 
محصوالت نفتی (یکی از دالیل این اتفاق 
ارزشمند بوده است که البته این مهم منتج 
به  رشــد خالص آماری شرکت های دیگر  

پاالیشی شده است. 
اما  می توان با قاطعیت  برنامه ریزی بهینه 
تولید، سیســتم مدیریــت خردمندانه و 
تالش مضاعف کارکنان  شــرکت پاالیش 
نفــت اصفهــان را از دالیل  افزایش  قابل 
توجه سود آن  به نسبت دیگر شرکت های 
پاالیــش خصوصی برشــمرد و ادامه داد: 
در ایــن مســیر  اهدافی همچون افزایش 
فرآورده های باارزش افزوده باال و دستیابی 
بــه رکوردهای جدیــد در اهداف مالی و 
راهبردی شــرکت به ثمر نشســته است . 
همچنین زمینه حرکت رو به رشد و تأمین 
متوازن ذی نفعان  را  فراهم کرده اســت.  
مدیــر کنتــرل و نظارت  بر مبادالت مواد 
نفتی نیز اظهار داشــت: در سال ۱۴۰۱ و 
در پی بازنگری ساختار سازمانی و دستور 
مدیرعامل شــرکت، مبنی بر ایجاد  اداره 
کنترل بر مبادالت مواد نفتی، دقت اندازه 
گیری فرآورده های نفتی  و پایش سامانه 

های اندازه گیری بسیار  افزایش یافت.
حمید کمالی  تأکید کرد:  به طور حتم  این 
حرکت ارزشــمند  موجب افزایش مقدار 
فروش  ناشی از دقت اندازه گیری خواهد شد 
و در نهایت مقادیر فروش در  سه ماهه های 
آتی سال جاری  نسبت به مدت زمان های  
 متناظــر  ۱۴۰۰   افزایــش چشــمگیری 
خواهد داشــت.رئیس بازاریابی و فروش 
شرکت پاالیش نفت اصفهان طی سخنانی 
با بیان اینکه  پاالیشــگاه بزرگترین تولید 
کننــده وکیوم باتوم)تــه مانده برج خأل( 
در کشــور اســت، گفت: تا سال ۱۴۰۰ به 
دلیــل محدودیت در تحویل تانکری  تنها 
به میزان ۱۰۰ تن تحویل تانکری داشت.

اما خوشبختانه با حمایت مدیریت و همت 
کارکنان  این میزان   به ۲۰۰ تن افزایش 
یافت. ابراهیم کاویانی پور در ادامه برنامه 
ریــزی  جدید برای فروش و تغییر  قیمت 
گذاری را دلیل افزایش ســود این شرکت  
دانست.احســان رحیمــی رئیس برنامه 
ریزی تولید و اختالط مواد نفتی  نیز اذعان 
داشت:   یکی از کارهای ارزنده انجام شده 
در سطح شــرکت ارائه مدل بهینه تولید 
فرایند و محصوالت توســط متخصصان 
پاالیشــگاه است، در سه ماه نخست سال 
جاری به اســتناد این مدل شاهد افزایش 
ســود اوری  ناشــی از کاهش محصوالت 
بــارزش کمتر و افزایش محصوالت کیفی 

بوده ایم.
رئیس برنامه ریزی،  تحلیل سیســتم ها 
و توســعه سامانه های شــرکت پاالیش 
نفت اصفهان  نیز سال ۱۴۰۱  را از منظر  
تحقق شــاخص های مالی بســیار پربار 
پیــش بینی کرد و ابــراز امیدواری نمود: 
بــا مدیریت تحول گــرا و تالش مجدانه 
کارکنان متعهــد و متخصص خود، روند 
رو به رشــد شاخص ها تداوم داشته باشد.

مصطفی نظری در ادامه ترسیم چشم انداز 
پتروپاالیشــی، تحقق ســود ۱.۵میلیارد 
دالری و ضریــب پیچیدگی باالی ۱۲ در 
افــق  ۱۴۰۵ را  نشــانه ای از توانمنــدی 
سیســتم مدیریت شــرکت برشمرد  و با 
روند رو به رشــد و متعالی پاالیشــگاه، آن 

را کامال دست یافتنی دانست. 

استانها 6

سرپرست اداره کل بنیاد شهید استان خراسان رضوی:

آموزش بنیاد شهید است ورود به دانشگاه های دولتی، محور برنامه های اداره 
مشهد / سمیرا رحمتی

سرپرســت بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت: اداره 
آموزش بنیاد در تالش است، که دانشجویان شاهد و ایثارگر بیشتر 
به ســمت دانشــگاه های دولتی سوق دهد.صدیقه خدیوی در جمع 
مشاوران تحصیلی شهر مشهد که در سالن شهید هاشمی نژاد بنیاد 
خراسان رضوی برگزار شد، ضمن ادای احترام به مقام شهدا گفت: 
فرزندان شاهد و ایثارگر سرمایه های جامعه و انقالب هستند و باید 
در مسیر پدرانشان گام بردارند.سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران 
خراســان رضوی افزود: این نهاد مقدس از ابتدای تاســیس برنامه 
هدفمندی برای فرزندان شهدا و ایثارگران داشت و تاسیس مدارس 
شــاهد گواه این موضوع اســت.وی تصریح کرد: بنیاد فعالیت های 
مختلفی را برای فرزندان شاهد و ایثارگر از ابتدای سال های تحصیلی 
تا پایان فارغ التحصیلی از دانشگاه ایفا می کند، که یکی از این موارد 

مشاوره و هدایت تحصیلی برای ورود به دانشگاه ها و رشته هایی که در 
آینده بسترهای جذب و ایجاد اشتغال را داشته باشند.خدیوی  گفت: 

متقاضیان کنکور سراســری چون وارد یک مقطع جدید تحصیلی 
می شوند، مشاوره و انتخاب رشته و دانشگاه بسیار حائز اهمیت است، 
قبل از کنکور و در مدت انتخاب رشــته بنیاد کارگاه های مخصوص 
هدایــت تحصیلی برای این عزیــزان برگزار می کند.وی تاکید کرد: 
در تالش هســتیم، متقاضیان شــاهد و ایثارگر را به دانشــگاه های 
دولتی ســوق دهیم، این اســتان ظرفیت های بسیار خوبی دارد، که 
باید مشاوره مطابق تراز علمی متقاضیان کنکور را راهنمایی کنند.
همچنین در این ویدئو کنکور، مســئول آموزش بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران همزمان با سراسر کشور قوانین مختص متقاضیان کنکور 
شاهد و ایثارگر را تشریح و سئوالت مشاوران پاسخ داد.گفتنی است؛ 
ســند هویت انقالبی مردم خراســان رضوی، پرونده ۱۷ هزار و ۳۳۵ 
شــهید، ۵۰ هزار و ۹۹۱ جانباز و ســه هزار و ۳۹۵ آزاده اســت که به 

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران عزت بخشیدند.

 اردبیل / گروه اســتان ها: مدیرکل کمیته امداد اســتان اردبیل گفت: 
مرکزنیکوکاری »حیات سسی« فعالیت خود را آغاز کرد تا با تکیه بر 
کمک های مردمی، خدمات گسترده ای را به اقشار آسیب پذیر ارائه کند.
حسین دشتی با اشاره به اینکه هدف اصلی از راه اندازی مراکز نیکوکاری 
واگذاری امور مردم به خود مردم است، گفت: با بهره گیری از ظرفیت 
مساجد که در بطن جامعه قرار دارند، تالش داریم کمک های خیران 
را از طریق مراکز نیکوکاری به شکل ساده تری در اختیار مددجویان 
و افراد نیازمند قرار دهیم.وی با بیان اینکه روند رسیدگی به نیازهای 
اساسی فقرا و محرومان جامعه با وجود مراکز نیکوکاری کاهش می یابد، 
افزود: تمامی کمک های مردمی با نظر هیئت امنای مراکز نیکوکاری 
به نیازمندان واجد شــرایط در همان محله اعطا می شــود تا بخشی از 

مشــکالت  آنها مرتفع شود.دشتی به کمک های روزافزون مردم خیر 
استان اردبیل به مراکز نیکوکاری اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری 
تــا کنــون خیران اردبیلی حدود ۲۴ میلیارد تومان به صورت نقدی و 
غیرنقدی به مراکزنیکوکاری اســتان کمک کرده اند.مدیرکل کمیته 
امداد اســتان اردبیل با بیان اینکه حســن اعتماد خیران و نیکوکاران 
موجب شده است تا خدمات کیفی تری به مددجویان ارائه شود، اعالم 
کرد: ۱۷۰ مرکز نیکوکاری در ســطح اســتان اردبیل فعالیت دارند که 
با همیاری های هرچه بیشتر تالش داریم شاهد رفع مشکالت خانوار 
بی بضاعت از طریق خیران همان محل و منطقه باشــیم.وی با اعالم 
اینکه راه اندازی مرکز نیکوکاری »حیات سســی« می تواند بسترهای 
رفع مشــکالت مددجویان را فراهم کند، بیان کرد: مرکز نیکوکاری 

»حیات سســی« همزمان با عید ســعید غدیرخم افتتاح شد تا مسیر 
توانمندســازی اقشار آســیب پذیر هموارتر شود.دشتی با بیان اینکه 
خدمت به مستضعفان و دستگیری از فقرا اهمیت ویژه ای دارد، افزود: 
با افزایش همبستگی اجتماعی، چهره فقر و محرومیت از جامعه زدوده 
خواهد شد که یکی از اهداف اساسی در راه اندازی مراکز نیکوکاری نیز 
این امر مهم است.مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل با اشاره به اینکه 
برنامه تلویزیونی »حیات سسی« قابلیت های بسیاری در امر رسیدگی به 
امور نیازمندان داشت، گفت: پس از بررسی های صورت گرفته، تصمیم 
به راه اندازی مرکزنیکوکاری »حیات سسی« گرفته شد تا با همکاری 
صداوسیما و سایر نهادهای حمایتی بتوانیم گام های موثرتری در عرصه 

خدمت رسانی به محرومان جامعه برداریم.

مدیر کل کمیته امداد استان اردبیل خبر داد؛

افتتاح مرکز نیکوکاری »حیات سسی« در استان اردبیل

خبر  ویژه

گهی ابالغ رای " آ

معاونت توسعه مدیریت و منابع
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

نظــر بــر اینکــه خانــم الهــام صــاری خــان خلجانــی کارمنــد مرکــز آموزشــی و درمانــی شــهید مدنــی تبریــز بــا اتهــام غیبــت و بــر اســاس رای هیــات 
بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارکنــان ایــن دانشــگاه بــه اخــراج از طریــق عــادی از دســتگاه محکــوم گردیــده اســت، لــذا بنــا بــه تجویــز 
مــاده 73 آییــن دادرســی مدنــی بــه نامبــرده ابــالغ مــی گــردد کــه هرگونــه اعتــراض یــا مــدرک مســتند در رابطــه بــا پرونــده تخلفاتــی خــود 
دارنــد مــی تواننــد حداکثــر تــا یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه نشــانی: تبریــز - خیابــان دانشــگاه، جنــب باشــگاه اســاتید و کارمنــدان 
ســاختمان شــماره 4 ، معاونــت درمــان طبقــه ســوم )هیئــت بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات 

( تســلیم نماینــد، در غیــر ایــن صــورت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد.  )میــم الــف 2282( بهداشــتی درمانــی تبریــز
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ــات بــدوی  ــر اســاس رای هی ــا اتهــام غیبــت و ب ــز ب ــر اینکــه خانــم زهــرا عبــاس نــژاد کارمنــد مرکــز آموزشــی و درمانــی مردانــی آذر تبری نظــر ب
رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارکنــان ایــن دانشــگاه بــه اخــراج از طریــق عــادی از دســتگاه محکــوم گردیــده اســت، لــذا بنــا بــه تجویــز مــاده 
73 آییــن دادرســی مدنــی بــه نامبــرده ابــالغ مــی گــردد کــه هرگونــه اعتــراض یــا مــدرک مســتند در رابطــه بــا پرونــده تخلفاتــی خــود دارنــد می 
تواننــد حداکثــر تــا یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه نشــانی: تبریــز - خیابــان دانشــگاه، جنــب باشــگاه اســاتید و کارمنــدان ســاختمان شــماره 
4 ، معاونــت درمــان طبقــه ســوم )هیئــت بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی 

( تســلیم نماینــد، در غیــر ایــن صــورت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد.  )میــم الــف 2281( تبریــز

مشهد / سمیرا رحمتی
مدیرعامل شــرکت گاز خراســان رضوی در تشــریح آخرین وضعیت گازرسانی به مناطق سیل زده استان 
گفت: با اقدام به موقع عوامل اجرایی و فنی شرکت گاز هم اکنون جریان گاز تمام مناطق سیل زده پایدار 
و برقرار است.حسن افتخاری در حاشیه بازدید میدانی از مناطق سیل زده گفت: با وجود جاری شدن سیل 
در برخی شهرهای استان به ویژه شهرستان کالت، با اتخاذ تمهیدات الزم در حال حاضر جریان گاز طبیعی 

شهرها و روستاهای استان برقرار است.وی با بیان این مطلب که بخش هایی از شبکه گاز شهرستان کالت 
نادری به دلیل آب بردگی دچار خســارت شــده بود افزود: با تالش شــبانه روزی عوامل اجرایی و فنی اداره 
گاز ایمن ســازی مناســب شبکه گاز انجام شــد.به گفته مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی، هم اکنون 
اکیپ اداره گاز ناحیه کالت به همراه دو تیم مجهز اعزامی از مرکز استان در شهرستان کالت حضور داشته 

و در حال بررسی و رفع ایرادات احتمالی شبکه های گازرسانی است.

مدیر عامل شرکت گاز استان خراسان رضوی:

گاز تمام مناطق سیل زده در استان خراسان رضوی برقرار است
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کوتاه از جامعه

« از نشست کمیته دارو و غذا کمیسیون بهداشت مجلس: گار گزارش »روز

دولت برای نوسازی تجهیزات دارویی فکری بکند
نشســت کمیته دارو و غذای کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس به منظور بررسی 
آزادسازی ارز و تکلیف صنایع و تجهیزات 
پزشــکی و ملزومات با حضور مسئوالن 
مربوطــه برگزار شد.عبدالحســین روح 
االمینی نجف آبادی، رئیس کمیته دارو و 
غذای کمیسیون بهداشت در این جلسه، 
گفــت: کارکنان علوم آزمایشــگاهی و 
پاتولوژیســت ها نسبت به کیت و تعرفه 
ها اعتراضاتی داشــتند و رادیولوژیست، 
تصویربردارهــا و انجمــن ها تعرفه را به 
سختی پذیرفتند و سوالی که مطرح بود 
این بود که آیا تعرفه فعلی  براساس کیت 
آزمایشگاه با قیمت آزاد محاسبه شده و یا 
ارز ترجیحی.وی پیشنهاد داد اگر کمبود 
منابع وجود دارد می توان در قالب متمم 
تبصــره ۱۴ یا اجازه برداشــت از فروش 
کارخانجات دیون دولت یا تهاتر نفت به 
مجلــس ارائه کنید و اجازه ندهید زمان 
بگذرد.وی افزود: این جلســه مقدماتی 
اســت و ماحصل این جلســه را منتشر 
و خالصــه  گزارش آن را به کمیســیون 
بهداشــت ارائه می کنیم و اگر مشکالت 
حل نشد اعمال ماده ۲۳۴ را در دستور کار 
قرار می دهیم و گزارش را به قوه قضائیه 
برای رسیدگی ارائه می کنیم.وی یادآور 
شد: متاســفانه مدتی است شاهد پیاده 
کردن سیاســت شاه ســلطان حسینی 
در حوزه بهداشــت و درمان هستیم؛ در 
این رابطه مســائل را با شفافیت پیگیری 
خواهیم کرد.روح االمینی افزود: واکسن 
واکسن ساز را خریدند و راهی سردخانه 
کردنــد؛ تولید کننده واکســن نورا می 
گویــد ۳ میلیــون دز تحویــل وزارت 
بهداشــت داده و ۵۶۰ میلیــارد تومان 
طلب دارد؛ وقتی طلب واکســن ســازها 
در زمان مقرر پرداخت نمی شــود زمانی 
که با بحران مواجه شــویم واکســن ساز 
با چه اعتمادی باید واکســن تولید کند؛ 
نمی شــود که بگویند به ما ربطی ندارد 
و ســازمان برنامه و بودجه باید پولشــان 
را بدهد چنین رفتاری درســت نیســت 

و نبایــد تولید کننده را پاس کاری کرد.
وی خطاب به مسئوالن حاضر در نشست، 
افزود: برای رفع مشکالت از شما راه حل 
مــی خواهیم و اگر مشــکالت همچنان 
باقی ماند مجبور هستیم که اعمال ماده 
۲۳۴ را در دستور کار قرار دهیم؛ تمامی 
گــزارش هایی که از مرکز پژوهش های 
مجلس درخواست کردیم در حوزه دارو 
بوده و کارهای پژوهشی خوبی  ارائه کرده 
اند در مورد رویکرد نظارتی بر تجهیزات 
پزشکی نیز از مرکز خواهیم خواست که 
گزارشــی را تهیه کنند؛ در تبصره ۱۴ و 
قانــون بودجه تنها دارو را نیاوردیم بلکه 
ملزومات و تجهیزات پزشکی را هم مورد 
توجه قرار دادیم و هر کجا دارو ذکر شده 
تجهیزات و ملزومات پزشــکی هم پیش 
بینی شده است.وی یادآور شد: می طلبد 
دولت برای نوسازی و بازسازی تجهیزات 
و ماشین آالت صنایع دارویی، ملزومات 
و تجهیزات پزشــکی فکری جامع کند؛ 
عمده رشــد ما در ایــن صنایع در زمان 
جنــگ و با تزریق بودجه مناســب بوده 
اما در حال حاضر مســتهلک و فرســوده 
هســتند و صنعت باید بازســازی شود؛ 

بســیاری از روش هــای تولیــد در دنیا 
عوض شــده و نیاز است بودجه این مهم 

تامین شود.

پرداخت ارز نسیه مهم است
سیدحســین صفوی، عضو هیات امنای 
ارزی در این نشست، گفت: در حال حاضر 
در حوزه دارو، طرح دارویار شروع و اعالم 
شــده است که برنامه ای برای حذف ارز 
ترجیحی در ســایر حوزه ها وجود ندارد؛ 
بانک مرکزی هم همکاری خوبی داشته 
اما در  دو هفته پیش مشکالتی به وجود 
آمــاده بود که امیدوارم  با همکاری بانک 
مرکــزی برطرف شــود.وی ادامه داد: 
پرداخت ارز نســیه برای ما حائز اهمیت 
اســت چرا که این ارز در واقع  بدهی به 
کمپانی ها و شــرکت های خارجی است 
که باید پرداخت شــود و در صورت عدم 
پرداخت این بدهی ممکن اســت چالش 
هایی برای تامین کاال به وجود بیاید که 
امیــدوارم  با همکاری بانک مرکزی این 
موضوع حل  شــود.صفوی یادآور شد: از 
ســال گذشته هیات امنای صرفه جویی 
ارزی اقــدام بــه تجهیــز ۱۰ هزار تخت 

جدیداالحــداث و بخش های ویژه کرده 
اســت که بیــش از ۹۵ درصد تجهیزات 
مــورد نیاز برای این پروژه از محل تولید 
داخل تهیه شــده اســت و بیش از ۷۰ 
درصد پیشرفت داشــته است.صالحی، 
نایب رئیس فدراســیون اقتصاد سالمت 
اتــاق بازرگانی تهران در این نشســت، 
گفــت: بدهی شــرکت های خارجی که 
صفوی مطرح کرد مربوط به کشــورهای 
مختلف است؛ کاال براساس دالر ۳ هزار و 
۶۰۰ تومان قیمت گذاری و فروخته می 
شود البته بحث انتقال مطرح نبوده و کاال 
قیمت گذاری و واگذار شــده و از سویی 
تمامــی تشــریفات قانونی پرداخت این 
کار انجام شــده است.صالحی ادامه داد: 
امیدواریــم بانک مرکزی با هماهنگی با 
وزارت بهداشت این مبلغ را پرداخت کند 
چرا که از ابتدای ســال  در این خصوص  
نامه ای ۹۷ توســط رئیــس جمهور به 
بانک مرکزی نامه ارســال شده است.وی 
افزود: طی چند روز گذشــته جلسه ای 
را برای حل مســائل برگزار کردیم البته 
برخی مسائل قابل حل و برخی قابل حل 
نیستند و نکته اساسی این است که ۸۵ 

درصد مشــتری های ما دولتی هستند و 
و نسیه خرید می کنند؛ گردش نقدینگی 
ما با دارو متفاوت اســت زیرا ۷۵ درصد 
مشــتری هــای دارو خصوصی بوده و از 
خصوصی ها چک را گرفته و به بانک برده 
و اعتبار می گیرند اما ما به دلیل دولتی 
بودن ۸۵ درصد مشــتری هایمان زمان 
مــی برد تا پولمان را بگیریم.وی، یادآور 
شــد: نیاز است برات را برای ما آزاد شود 
زیرا با این اقدام به گردش نقدینگی مراکز 
درمانی خودشــان کمک می کنند و در 

واقع به ما امتیازی نمی دهند.

نظام تعرفه ۱۰۰ صاحب و متولی دارد
رامین فالح، رئیس هیات مدیره اتحادیه 
واردکنندگان تجهیزات پزشکی در این 
نشست، گفت: زمانی که قرار است ارز آزاد 
شود باید ببینیم چه اقدامی انجام دهیم 
که مشــکالت کاهــش یابد و به حداقل 
برســد؛ در طرح دارویــار مابه التفاوت 
قیمــت دارو را بیمــه  می دهد این طرح  
در دارو  قابــل انجــام اســت اما در مورد 
تجهیزات پزشکی این گونه نیست چون 
در بسیاری از موارد بیمار خدمت می خرد 
و خدمت به تعرفه وصل اســت بنابراین 
نیاز اســت نظام تعرفه اصالح شــود.وی 
ادامــه داد: نظام تعرفــه ۱۰۰ صاحب و 
متولی دارد و تا درســت نشود نمی توان 
مابه التفاوت الزم که جبران آزاد ســازی 
را بکنــد را از بیمه اخذ کرد بنابراین باید 
هر چه سریعتر کمیته های فنی تشکیل 
و نظام تعرفه اصالح شــود؛  از طرفی می 
گویند مکانیــزم بازار خودش قیمت ها  
را اصــالح می کند ولی  با قیمت گذاری 
دستوری  و بستن دست و پای وارد کننده 
و تولیدکننده  نمی توان انتظار داشــت 
مکانیزم بازار بتواند کاری بکند،  مکانیزم 
بازار به معنای آزادســازی و عدم دخالت 
در کار بازار اســت.فالح یادآور شــد: اگر 
می خواهیم قیمت ها افزایش نیابد باید 
مولفــه هــای افزاینده بی مورد قیمت را 

تغییر دهیم.

7جامعه
 عملیات امداد رسانی 
در 7 استان ادامه دارد

رئیس ســازمان امداد و نجات هالل احمر 
با بیان این همچنان ۲۴ اســتان کشــور 
متاثر از ســیل هســتند و عملیات امداد 
رســانی در آنها ادامه دارد، افزود: عملیات 
امداد و جســتجو در اســتان های کرمان، 
لرســتان، چهارمحال بختیاری، جنوب 
سیســتان، فارس، تهــران و مازندران با 
شــدت بیشــتری ادامه دارد.مهدی ولی 
پــور از نجــات و انتقال، ســه هزار نفر به 
مناطــق امن توســط امدادگــران هالل 
احمــر خبــر داد و افــزود: ۸ هزار نفر نیز 
در ایــن مدت اســکان اضطراری یافتند.

وی بــا اعــالم اینکــه در این مدت به ۵۰ 
هزار نفر امدادرســانی شد، گفت: از تاریخ 
یکم تا نهم مرداد ماه امدادگران جمعیت 
هــالل احمر در ۱۶۲ شهرســتان و ۱۲۹ 
شــهر عملیات امدادرسانی انجام دادند و 
از  یــک هــزار و ۱۶۳  منــزل آب تخلیه 
کردند و ۴۳۰ خودرو رهاســازی شده اند.

وی افــزود: ۱۵ فرونــد بالگرد و یک هزار 
خودور امدادرسانی در عملیات ها حضور 

داشتند.

وزیر آموزش و پرورش:

 ملزم به ثبت نام 
جاماندگان هستیم 

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش 
دیگــری مبنی بر اینکه آیا به علت صدور 
دیرهنگام برگه های هدایت تحصیلی، ثبت 
نام مدارس تا پایان شهریور انجام می شود؟ 
عنوان کرد: بر اساس قانون، شورای عالی 
آموزش و پرورش باید مدارک تحصیلی را 
برای ثبت نام دریافت کنند؛ در حالی که 
چند ســال قبل، دیگر مدارک را دریافت 
نمی کردند. در روزهای گذشته مجدداً به 
همکاران در بخش فناوری اطالعات تذکر 
دادم که نیازی به تحویل مدارک نیست و 
کافی اســت اولیاء مدارک الزم برای ثبت 
نام را بارگذاری کنند.یوسف نوری افزود: 
البته ملزم هستیم تا زمانی که دانش آموز 
باشد ما ثبت نام کنیم. هرچند با توجه به 
ســاماندهی نیروی انسانی ضروری است 
که ثبت نام زودتر انجام شــود. اگر دانش 
آموزی از ثبت نام جامانده باشد؛ ثبت نام 
وی مشــکلی ندارد؛ اما اولیاء سعی کنند 

ثبت نام را سریع تر انجام دهند.

 پولدارها بیشتر 
طالق می گیرند!

معــاون اجتماعــی وزیر کشــور با بیان 
ای که آسیب های اجتماعی درحال رشد 
است، گفت: عده ای بدون در نظر گرفتن 
ریشــه ها و علل اصلی این آســیب ها آنها 
را بــا فقــر و بیکاری مرتبــط می دانند، 
امــا ۶۵ درصد معتــادان غیرمتجاهر از 
شــاغلین بوده و بیشترین طالق ها نیز در 
میان قشــر ثروتمند است.محمد عباسی 
اظهار کرد: با توجه به برررســی آســیب 
های اجتماعی، پنج آســیب بســیار مهم 
اعتیاد، طالق، مفاســد اخالقی، کودکان 
کار و حاشیه نشینی از بیشترین مواردی 
اســت که سالمت روانی جامعه را تهدید 
می کند.وی افــزود: رویکرد دولت فعلی 
به مســائل فرهنگی بسیار گسترده است 
و مرکــز رصد اجتماعی با همکاری دیگر 
ارگان ها و ســازمان های مختلف تشکیل 
شده و سنجش ها و پاالیش های اجتماعی 
این مراکز به بخش مرکزی رصد اجتماعی 

منتقل و مورد تحلیل قرار می گیرد.

فعالیت باران موسمی در 
کدام استان ها تداوم دارد؟

بــه گفته رئیس مرکــز ملی پیش بینی و 
مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا امروز 
سه شــنبه )۱۱ مردادماه( در برخی نقاط 
جنوب سیستان و بلوچستان، چهارمحال 
و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، شمال 
و شــرق خوزستان، غرب و جنوب فارس، 
ارتفاعــات هرمزگان، اردبیــل و دامنه و 
ارتفاعــات البــرز مرکزی و چهارشــنبه 
)۱۲ مردادمــاه( تا جمعه )۱۴ مردادماه( 
در ارتفاعــات البرز مرکــزی و ارتفاعات 
هرمزگان رگبار پراکنده گاهی رعدوبرق و 
وزش باد شدید موقت پیش بینی می شود 
و در ســایر مناطق کشور جوی به نسبت 
پایــدار حاکم خواهد بود.صادق ضیاییان 
افــزود: طی امروز و چهــار  روز آینده در 
نوار شــرقی کشــور به ویژه منطقه زابل، 
 وزش باد شدید همراه با گردوخاک ادامه 

خواهد داشت. 

 فعاالن 
بی شمار عرصه رسانه

  وحید  حاج سعیدی  / روزگار 
با پیشــرفت فناوری و افزایش ضریب 
نفوذ فضــای مجازی در جامعه، روند 
بســیاری از امورات دچــار تغییرات 
شــگرف شد و شــرایط انتشار عقاید 
و نظــرات افــراد نیز در این بین تغییر 
یافت. در حقیقت قبل از فراگیر شدن 
فضــای مجــازی در جامعه، انتشــار 
اظهــار نظر افراد مختلف جامعه حتی 
مسئولین نظام، مدیران و نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی عمدتاً از طریق 
انجام مصاحبه، سخنرانی و یا نگارش 
مقاالت و یادداشت ها در رسانه ملی و 
نشریات صورت می گرفت و قطعاً این 
گونــه اظهار نظر با مطالعه و کمترین 
خطــای راهبردی همراه بود. با وجود 
چنین رویکردی کمتر به خاطر داریم 
کــه جراید یا رســانه ملی به انتشــار 
اظهار نظر هنرپیشــه ها، فوتبالیست 
هــا، خواننده ها و ... در مورد مســائل 
غیــر مرتبط بــا رســته فعالیت آنها 
پرداخته باشند. اما در چند سال اخیر 
به مدد گســترش فضای مجازی و در 
بر گیری باالی این رســانه ها و امکان 
انتشار صوت و تصویر، بازار اظهار نظر 
در باب مســائل گوناگون اجتماعی ، 
فرهنگی، ورزشــی، اقتصادی و ... داغ 
شده است و افرادی که در یک زمینه 
مثاًل ورزش، خوانندگی، هنرپیشگی 
و ... دارای مهارت و شــهرت هستند ) 
ســلبریتی( و حتی افرادی که دارای 
مهارت خاصی نیســتند و به واســطه 
داشــتن آیتم هایی نظیر چهره زیبا یا 
برخی فعالیت های غیر مجاز مثل شرط 
بندی، ســرمایه گذاری های هرمی و 
... به شــهرتی رسیده اند )اینفلوئنسر( 
به راحتی می توانند نظرات شــان را 
در بــاب موضوعات مختلف بیان و در 
فضای مجازی منتشر سازند. البته این 
همه داســتان نیست و قصه آنجا غصه 
ناک می شــود که این افراد بدون در 
نظر گرفتن مختصات شرایط موجود 
یا رویداد حادث شــده، بدون داشتن 
ســواد رسانه ای در خور و حتی بدون 
اطالعات کافی از حادثه رخ داده، اقدام 
به انتشار نظرات مختلف و گاهاً خالف 
واقع می کنند که در مواقعی این ایده 
پــردازی منجر بــه التهاب در جامعه 
شــده و چه بسا آسیب هایی جسمی 
یا روحی جبران ناپذیری به افراد وارد 
می شــود. به دیگر سخن با گسترش 
ابزارهــای صوتی و تصویری در جامعه 
و شــباهت بســیار نزدیک آنها به ابزار 
خبرنگاری، بســیاری از افراد جامعه 
گرفتار توهم داشــتن توانایی فعالیت 
رســانه ای شده و با افزودن واژه فعال 
رسانه ای به انتهای منصب شغلی شان 
)نظیر فرهنگی و فعال عرصه رســانه، 
کارشــناس حقوق و فعال رسانه ای، 
شــاعر و فعال عرصه رســانه، قصاب و 
فعال رسانه ای و ... ( به خود اجازه می 
دهند در باب مسائل مختلف جامعه ) 
حتی بدون کسب آگاهی از مختصات و 
ابعاد حادثه ( اظهار نظر کنند! این مدل 
فعالیت رســانه ای بی محتوا و بدون 
مطالعه و آگاهی از قوانین بی شباهت 
به مسافرکشــی افرادی نیست که در 
مســیر بازگشت از اداره به منزل چند 
مسافر هم جابجا کنند تا پول سیگاریا 
بنزین خودروی شــان تامین شود. بی 
هیچ تردید قضاوت یا اظهار نظر افرادی 
کــه تفاوت یا امالی صحیح  معدنی و 
مدنی یا قضایی و غذایی را نیاموخته اند 
فاقد محتوی علمی و اجتماعی است و 
حتی اگر بپذیریم این افراد نیاز به دیده 
شــدن ندارند و به اندازه کافی مشهور 
هســتند، قطعاً نیاز به آموزش دارند!. 
اولین گام در آموزش نیز آشــنایی با 
پذیرش عواقب اظهار نظر خالف واقع 
یا ملتهب کننده جامعه اســت که در 
کشــور ما متاســفانه هیچ زیرساخت 
یا برنامه ای برای روشــنگری در این 
خصوص طراحی نشــده است و افراد 
بدون واهمه از عواقب انتشار یک خبر 
یا حتی شــایعه به تولید یا باز نشر آن 
می پردازند!. جا دارد مســئوالن حوزه 
فرهنگ و رســانه و دســت اندرکاران 
فضای مجازی با درایت و مداقه بیشتر 
ضمن توجه به مقوله آموزش و توسعه 
سواد رســانه ای در جامعه، در جهت 
مقابله جدی با برهم زنندگان آرامش 
جامعه و انتشار دهندگان اخبار کذب 
نظرات پوچ و التهاب آمیز و شایعات بی 
اساس )در هر مقام و جایگاه(، عزم خود 
را جزم کرده و زمینه را برای استفاده 
منطقی و مثبت از این فضای پر کاربرد 

فراهم سازند.

خبر ویژه

معاون بهداشــت وزارت بهداشــت، گفت: سالمت مردم یکی از دغدغه های 
وزارت بهداشت است که در شرایط کنونی و مراسمات محرم، واکسیناسیون 
و تزریق دز یادآور در پیشگیری از بیماری کووید ۱۹ بسیار تأثیرگذار است.
دکتر کمال حیدری افزود: امیدوارم از موضوع واکسیناسیون استقبال شود، 
چرا که تاثیر واکســن در پیشــگیری از ابتال به بیماری ثابت شــده و توصیه 
می شود کسانی که قصد حضور در مراسم عزاداری سید و ساالر شهیدان)ع(  
را دارند، نســبت به تزریق واکســن اهتمام جدی داشته باشند.وی افزود: در 
جهش  جدید کرونا عالوه بر واکسیناسیون، رعایت پروتکل های بهداشتی و 

مخصوصا استفاده از ماسک در پیشگیری از بیماری تاثیر قابل توجهی دارد.
حیدری به ضعف سیستم ایمنی در اکثر سالمندان اشاره کرد و گفت: این 
گروه بیشتر در معرض خطر هستند که نیازمند توجه و مراقبت بیشتری بوده 
و بایستی تا حد امکان در مراکز شلوغ و پر جمعیت حضور نداشته باشند و 
یا در صورت حضور، تمامی موارد ایمنی جهت جلوگیری از ابتال به بیماری 
را به جد رعایت کنند.وی افزود: از آنجایی که در حال حاضر چرخه ویروس 
در حال گردش بوده و آمار بستری ها روند صعودی دارد، بهتر است مراسم 

در فضای باز برگزار شوند.

توصیه وزارت بهداشت به برگزاری مراسم عزاداری در فضای باز

اینفوگرافی 

 نکات ایمنی 
در هنگام وقوع 

سیل چیست؟
سیل، از بالیای طبیعی 

است که ممکن است در 
هر زمان و مکانی بسته 
به شرایط مختلف اتفاق 

بیفتد. رعایت نکات 
ایمنی در هنگام وقوع این 

پدیده طبیعی، می تواند 
تاثیرات مخرب آن را 
تا میزان قابل توجهی 

کاهش دهد

مدیر کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران بهزیستی خبر داد؛

پرداخت تسهیالت مسکن به مددجویان 
سیل زده بهزیستی

مدیر کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران سازمان بهزیستی کشور گفت: این سازمان 
با بنیاد مســکن تفاهم نامه ای دارد که مددجویانی که منازل آنها در ســیل اخیر صد 
در صد تخریب شده است، ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت در اختیار آنها قرار بگیرد.

محمدرضا کاظم زاده با بیان اینکه تخریب خانه باید به تایید بنیاد مســکن برســد، 
افزود: همچنین مددجویانی که بخشــی از منزل آنها در جریان ســیل تخریب شــده 
اســت، به آنها هزینه تعمیرات تعلق می گیرد که بنیاد مســکن باید آن را نیز تایید 
کند.وی افزود: مبلغ هزینه تعمیرات از ۱۰ میلیون تومان تا بیشــتر متغیر اســت و 
گاهی منزلی با ایزوگامی ساده مشکلش برطرف می شود و گاهی به مبالغ بیشتر نیاز 
است.وی گفت: نهم مردادماه نیز بخشنامه ای برای تعیین برآورد ریالی ضرر و زیان 
مددجویان در جریان سیل اخیر، به مراکز استانی صادر شده است تا در ۱۰ ردیف، 
از تخریب منزل تا زیان به وسایل زندگی، میزان زیان ها مشخص و گزارش های آن 
ارائه شود.کاظم زاده به حضور گروه های ارائه خدمات حمایت های روانی و اجتماعی 
بهزیستی در بالیا و حوادث موسوم به گروه »محب« و گروه های اورژانس اجتماعی 
در صحنه حادثه سیل اشاره کرد و افزود: این گروه ها مداخالت تخصصی از مشاوره 
تا مددکاری و مداخالت بحران اجتماعی را انجام می دهند. وی افزود: برآورد نهایی 
از میزان ضرر و زیان مددجویان بهزیســتی در حادثه ســیل اخیر معلوم نیست چون 
هنوز بارندگی در برخی استان ها ادامه دارد و گروه های محب و اورژانس اجتماعی در 
حال شناسایی مددجویان خسارت دیده در سیل هستند. مدیر کل پدافند غیرعامل و 
مدیریت بحران سازمان بهزیستی کشور خاطر نشان کرد: تنها در روز نخست سیل، 
در اســتان های سیســتان و بلوچستان و هرمزگان حدود ۵۰ خانواده آسیب دیده اند 
که آمار مددجویان خســارت دیده در حال افزایش اســت؛ خوشبختانه تاکنون حادثه 

منجر به فوت در سیل اخیر برای مددجویان بهزیستی ثبت نشده است.



گوناگون
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r گوست 2022سه شنبه 11 مرداد 1401  شماره پیاپی 2165 4 محرم  1444   2 آ

                2165 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: 

 آبشار آتشگاه لردگان
طوالنی ترین آبشار ایران

آبشار آتشگاه این معجزه زیبای طبیعت در استان 
چهارمحال و بختیاری و در شهر لردگان در روستایی 
به نام آتشگاه واقع شده است. آبشار آتشگاه متشکل 
از چندین آبشــار اســت که حدودا ۳ کیلومتر را 
روی زمین طی می کند که بــه همین دلیل لقب 
طوالنی ترین آبشار ایران را از آن خود ساخته است.

با تغییر حجم آب در فصول مختلف ســال، تعداد 
آبشارها بین ۷ تا ۱۰ عدد تغییر می کند. زمینی که 
آبشار از آن عبور می کند در دل کوه ها قرار دارد و پر 
از پستی ها و بلندی ها است و همین امر باعث شکل 

گرفتن آبشارهای آتشگاه در لردگان شده است.
موقعیت جغرافیایی آبشار آتشگاه

آبشار آتشگاه در فاصله ۴۰ کیلومتری شهر لردگان و 
۱۹۰ کیلومتری شهرکرد و ۲۰ کیلومتری روستای 
سردشــت در اســتان چهارمحال و بختیاری قرار 
دارد. در مسیر رسیدن به آن با خودرو از روستاهای 
میالس، سردشت و از کنار رودخانه خرسان عبور 
خواهید کرد که سرانجام به روستای آتشگاه منتهی 

می شود.
آتشــگاه نام روستایی اســت که در پایین رود این 
آبشارها و سرچشــمه ها قرار دارد و طبق گفته ها 
هیچ ارتباطی به آتشگاه زرتشتیان ندارد. از جمله 
جاذبه های طبیعی روستا درختان کهنسال گردو، 
چنار، بلوط، زبان  گنجشک، بادام کوهی و زالزالک 
هستند که در سراسر روســتا دیده می شوند. این 
طبیعت زیبا گردشگران زیادی را در بهار و تابستان 

به روستای آتشگاه می کشانند.
این آبشار در دره ای به طول سه کیلومتر قرار دارد 
که مسیر آن از محل چشــمه تا اتصال به رودخانه 
خرسان را فضای سرسبز از انواع درختان و گیاهان 
جنگلی فراگرفته اســت و شــیب زیاد و پســتی و 
بلندی های دره، آبشــارهای کوچــک متعددی را 

ایجاد کرده است.
رود خرسان نیز که از سرچشمه های اصلی رودخانه 
بــزرگ کارون و از ارتفاعات برفگیــر دنا و زاگرس 
مرکزی در جنوب استان اصفهان و شمال کهگیلویه 
و بویر احمد سرچشــمه می گیرد، پــس از الحاق 
چندین رود و چشمه دیگر در چهار محال بختیاری 
وارد استان خوزســتان می شــود. جاده آسفالته، 
نشیمن گاه، آالچیق، سرویس بهداشتی و دسترسی 
به روســتاهای اطراف از امکانات موجود در آبشار 

آتشگاه لردگان است.
آبشار آتشگاه شامل ۷ آبشار اصلی است که هر یک 
زیبایی های خاص خود را دارد. پیوند عناصر زیبای 
طبیعی مانند دره، سبزه زار و اقلیم مناسب، فضای 
بسیار فرح بخشی را جهت تفرج برای گردشگری و 
طبیعتگردی در این مکان فراهم می آورد. درختان 
بلوط و چنار مسیر آبشار تا محل اتصال به رودخانه 
خرســان، چنان این منطقه را مزیــن کرده اند که 
آتشــگاه به یکی از دیدنی ترین مناطق گردشگری 

استان چهارمحال و بختیاری تبدیل شده است.
این موضــوع زمانی اهمیت بیشــتری می یابد که 
بدانیم این منطقه به خوزســتان گرمسیر نزدیک 
است و به همین دلیل در تمامی طول سال پذیرای 
طبیعتگردان و گردشگران است. رودخانه خرسان 
یکی از پرآب ترین سرشاخه های کارون بزرگ پس 
از حرکت از کوه های دنای سمیرم وارد شهرستان 
لردگان شــده و در نهایت به دریاچه سد کارون ۳ 

خوزستان می ریزد.

روستای آتشگاه
روســتای آتشــگاه از جنوب و جنوب غربی به کوه 
شورم جالله و از شــمال به کوه ریگ محدود است. 
ارتفاع روستای آتشگاه از سطح دریا ۱۳۰۰ متر است 
و آب و هوای آن در اکثر مواقع سال معتدل است تنها 
تابستان های آن گرم می شود. این روستا در گذشته 
محل ییالق عشــایر بختیاری بوده و در طول زمان 

کم کم تبدیل به روستا شده است.
دره آتشــگاه یکــی از زیباتریــن و دیدنی تریــن 
مکان های طبیعتگردی است که از ناهمواری های 
آن آبشارهای آتشگاه لردگان جاری هستند. عالوه 
بر آبشــار، کوه های اطراف که از نوع آهکی هستند 
و در دل آنها غارهای متعددی شــکل گرفته است، 
هر ســاله کوهنوردان و غارنــوردان زیادی را برای 
کوهنوردی و غارنوردی به سوی این روستای زیبا 
می کشــاند.فعالیت های اقتصادی مردم روستای 
آتشــگاه عموما زراعت و دامداری است. گروهی از 
مردم روستا در بخش خدمات و تولید صنایع دستی 
اشتغال دارند. از دیگر جاذبه های دیدنی این منطقه 
می توان به چشــمه برم، چشمه سندگان، امامزاده 
شهسوار در ۴۵ کیلومتری غرب لردگان، امامزاده 
جعفر در ۵ کیلومتری غرب لردگان و امامزاده حسن 

در ۷۵ کیلومتری غرب لردگان اشاره کرد.

گردشگری

 مقصود مالیات تویی
 ما بهانه ایم!

  به قلم وحید حاج سعیدی
که کند راز مالیات اظهار؟! عجب ... ما همچین فکر 
مــی کردیــم که قدما یا همــان اولی االبصار و اولی 
االلباب دوران قدیم، ســر ساعت مالیات شان را در 
کیسه زرباف روی تخم چشم هایشان می گذاشتند 
و تحویل داروغه می دادند و خالص... اما زهی خیال 
باطل... ظاهراً این داســتان مالیات از همان موقع 
با چالش های اساســی همراه بوده که خدا بیامرز 
خاقانــی فقید جایی فرموده اند: گریزانم از مالیات 
 اینت همت / نه اکنون، که عمری است تا می گریزم! 
بزرگــوار اگــر االن در قیــد حیــات بــود قطعاً با 
دیــدن جماعــت کثیری که همچنــان از مکتب 
مالیــات گریــزی ایشــان پیــروی مــی کنند، 
 شــادمان می گشــت و روحش آرامش می یافت! 
با این حال سازمان مالیاتی زیاد نسبت با رویکرد ادبا 
و اهالی آب و آینه موافق نیست و این بار عزمش را 
دو ســره جزم کرده تا یک مالیات اساســی و تپل از 
 خلق اهلل بســتاند. اصل داســتان به روایت جراید ...

ســازمان امــور مالیاتی کشــور در اطالعیه ای در 
خصوص واحدهای مسکونی گران قیمت اعالم کرد: 
پیرو اعالم مالیات واحدهای مسکونی گرانقیمت در 
اجرای حکم بند )خ( تبصره )۶( قانون بودجه سال 
۱۴۰۰ کل کشور، برگ اجرایی وصول مالیات مذکور 
برای مالکان واحدهای یاد شده که تاکنون نسبت به 
پرداخــت مالیات متعلق اقدام ننموده اند صادر و از 
طریق درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور 
مالیاتی کشور به آنها ابالغ و از طریق پیامک نیز اطالع 
رسانی شده است. لذا این اشخاص حداکثر یک ماه 
فرصت دارند با مراجعه به درگاه مذکور نســبت به 
پرداخــت مالیات اقدام نمایند. در غیر اینصورت از 
طریق عملیات اجرایی و توقیف و بازداشــت اموال 
اعم از منقول و غیر منقول نسبت به وصول مالیات 
 و ده درصد آن به عنوان هزینه اقدام خواهد شــد. 
مالحظه فرمودید؟ یعنی از بخشنامه خون می چکد... 
این بار دوســتان شمشــیر زمرد نگار تیغه فوالدی 
آبدیده ۶۰ سانتی را از رو بسته اند و این تو بمیری 
 با کشــت و کشــتارهای قبلی تفاوت ماهوی دارد. 
هــر چنــد اخذ مالیات عین صواب اســت و  باید با 
قدرت این مسیر را ادامه داد ولی ای کاش دوستان 
قبل از این ضرب العجل و اولتیماتوم شدید اللحن، 
مختصات و ماهیت این خانه های لوکس و الکچری 
و گران قیمت را مشــخص می کردند. به هر حال 
برای کســی که به همت مردی که می خواســت 
همــه کارهــا را یک تنه انجام دهد در یک واحد ۸۰ 
متری پر از مهر، سکنی گزیده است و سقف، کف، 
حیــاط خلوت، پارکینــگ، انباری، آب و برق و گاز 
مشــاع دارد ، قطعاً یک خانــه ویالیی ۲۵۰ متری 
الکچری و لوکس حســاب می شــود ولی کســی 
کــه در آمــد ماهیانه اش برابر با حقوق ۲۰۰ کارگر 
ایران خودرو اســت و برای برداشــتن خال گوشتی 
پشــت کمرش یک تک پا تــا آلمان می رود، خانه 
 ۲۵۰ متری را در خور ســرایدار ش هم نمی داند! 
آدم یاد حکایت آن دو درویش می افتد که با هم درباره 
غذای پادشاه صحبت می کردند که یکی از دیگری 
پرســید: به نظر تو غذای پادشــاه چیست؟ دیگری 
 جواب داد: فکر کنم پادشاه خالص دنبه می خورد! 
حــاال اگر روزگاری دنبه خالص برای عده ای غذای 
الکچری محسوب می شد، این روزها، یک کاشانه 
۱۰۰ متــری هــم که در تهران میانگین قیمتش به 
۴ میلیارد تومان رسیده است رویایی و الکچری به 
حساب می آید! صرفاً جهت اطالع دوستان مالیات 
چی که حواس تان باشــد کجا ســرک می کشــید 
 و برای چه کســانی پیامک می فرســتید! خیر از 

جوانی تان ببینید...
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عکس روز 

لزایمر آ از بین رفتن سریع حس بویایی عالمت اولیه بیماری 
یک مطالعه جدید نشان می دهد که کاهش در حس بویایی افراد 
می تواند از دست دادن عملکرد ذهنی آنها را پیش بینی کند و 
هشداری در مورد تغییرات ساختاری در مغز که در بیماری آلزایمر 
مهم هستند باشد. دکتر »جایانت پینتو«، سرپرست تیم تحقیق از 
دانشگاه شیکاگو، می گوید: »این مطالعه نشان می دهد که کاهش 
سریع حس بویایی نشان دهنده بسیار خوبی از آنچه در نهایت 
به طور ساختاری در مناطق خاصی از مغز رخ می دهد، است.«

اینکه بین حس بویایی و زوال عقل ارتباط وجود دارد، یافته 
جدیدی نیست. نویسندگان مطالعه خاطرنشان کردند که 
پالک ها و گره هایی که در بیماری آلزایمر اتفاق می افتند، 

قبل از اینکه در سایر قسمت های مغز ظاهر شوند، اغلب در 
نواحی مرتبط با بویایی و حافظه مغز ظاهر می شوند.برای 
ایــن مطالعه، محققان تــالش کردند تا ببینند آیا می توان 
تغییراتی را در مغز شناســایی کرد که با از دســت دادن 
بویایی و عملکرد ذهنی یا شــناختی در طول زمان مرتبط 
است یا خیر.به گفته محققان، افرادی که حس بویایی شأن 
به ســرعت در حال کاهش اســت در طول زمان در شرایط 
بدتری قرار دارند و بیشتر احتمال دارد که مشکالت مغزی 

و حتی آلزایمر داشته باشند.
تیــم تحقیقاتــی از داده های مربوط به ۵۱۵ ســالمند از پروژه 

حافظه و پیری دانشــگاه راش شــیکاگو استفاده کرد.محققان 
ســاالنه داوطلبان را از نظر توانایی در شناســایی بوهای خاص، 
عملکرد ذهنی و عالئم زوال عقل آزمایش کردند. برخی از شرکت 
کنندگان نیز اسکن MRI دریافت کردند.تیم مطالعه دریافتند 
که کاهش سریع حس بویایی در طول دوره عادی، حجم ماده 
خاکستری کمتری را در نواحی مغز مرتبط با بویایی و حافظه 
پیش بینی می کند. همچنین عملکرد ذهنی بدتر و خطر ابتالء به 
زوال عقل را در این افراد مسن پیش بینی کرد.این تیم توضیح داد 
که این خطر مشابه وجود ژن APOE-e۴ بود که در حال حاضر 
یک عامل خطر ژنتیکی شناخته شده برای ابتالء به آلزایمر است.

دریچه علم

شیوه عزاداری در جنوب شرق کشور؛

از شووی خوانی تا آئین سنتی حجله حضرت قاسم)ع(
مشــعل گردانی، چاوشــی، شــووی خوانی، سینه 
نشسته کا و بستن حجله حضرت قاسم علیه السالم 
تنها بخشی از شــیوه های عزاداری مردم سیستان 
و بلوچســتان در ماه محرم اســت با فرا رسیدن ماه 
محرم رنگ و بوی کوچه پس کوچه های سیســتان 
وبلوچستان با نصب پرچم و بنرهای منتسب به عزای 
سید و ســاالر شــهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین 
علیهم السالم، حسینی می شود.مردمان این خطه از 
کشور اعم از شیعه و سنی با حضور در مساجد، تکایا، 
حسینیه ها و هیات مذهبی به سوگواری برای این امام 
همام و ۷۲ تن از شهدای کربال پرداخته؛ و با برپایی 
سنت حسنه و دیرینه سپاه پوشان به استقبال از دهه 
اول محرم رفته و هم نوا با کاروان اســرای کربال می 
شوند.مناطق مختلف سیستان وبلوچستان با داشتن 
آداب و رسوم خاص به عزاداری پرداخته به گونه ای 
که چاوشی و شووی خوانی، خیمه سوزاه، آئین سنتی 
خیمه حضرت قاسم)ع(، راه رفتن با پای برهنه، گل 
مالیدن بر سر و پاشیدن کاه بر سر عزاداران از جمله 

آداب به شمار می رود.
از شووی خوانی تا پرهیز از برگزاری آیین ازدواج

محمدعلی ابراهیمی، کارشــناس مردم شناسی در 

خصوص آداب ماه محرم در سیســتان وبلوچستان، 
گفت: علــم گردانی، گلدســته و مشــعل گردانی، 
چاوشی، محتشم خوانی، مداحی و روایی، سینه زنی، 
زنجیرزنی، سینه نشسته کا، جوش پامنبری، جوش 
پاوکا از شیوه های عزاداری مردم در این استان پهناور 

به شمار می رود.
وی با بیان اینکه تعزیه یا شوی از مراسم های خاص 
محرم در شمال سیستان وبلوچستان است، افزود: 

تعزیــه در این خطه به صورت روزشــمار اجرا می 
شود، به این صورت که شــبیه خوانان هر روز ماه 
محرم را به یکی از یاران امام حسین)ع( اختصاص 
می دهند؛  مثاًل روز چهارم محرم به نام عزاداران حر، 
روز پنجم به نام فرزنــدان حضرت زینب)س(، روز 
ششم تا هشتم به یاد حضرت قاسم و حضرت علی 
اکبر)ع(، روز نهم به نام حضرت ابوالفضل العباس)ع( 
و روز دهم به نام و یاد ساالر شــهیدان حضرت ابا 

عبداهلل الحسین)ع( تعزیه برپا می شود.ابراهیمی 
تصریح کرد: از جمله آداب و رسوم مردم زابل در ماه 
محرم پرهیز از برگزاری آیین ازدواج، جشــن تولد 
و خرید لباس نو اســت، در دارالوالیه سیستان هر 
محله دسته عزاداری مخصوص به خود را دارد که 
غالباً به نام همان محل نامگذاری می شود و در این 
ایام عزاداران به یاد امام حسین علیه السالم بر سر و 

روی خود گل می مالند.
به گفته این کارشناس، در جلوی هر یک از دسته ها، 
پرچم ها و عالمت های سیاه و سبز و پارچه نوشته ها 
قرار می گیرد و در ســطح اول بزرگان محل و مردان 
و پسران و کودکان سینه زن و پس از آن زنجیرزنان 
حرکت می کنند.وی ادامه داد: در شــهرهای جنوبی 
سیستان و بلوچســتان عالوه بر شیعیان، بسیاری از 
برادران و خواهران اهل تسنن نیز با حفظ حرمت ماه 
محرم و ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان حسین 
بن علــی )ع( در آیین های ویژه شــرکت می کنند 
مردم اهل سنت این استان در احترام به ماه محرم و 
ایام شهادت حضرت حســین )ع( همانند شیعیان از 
برگزاری مراسم ازدواج و جشن های شادی خودداری 

می کنند.

آداب و رسوم 

 نمایشگر همیشه روشن 
آیفون ۱۴ می آید به 

با توجه به شــواهد به دســت آمده باید گفت که 
احتماال گوشی های هوشــمند آیفون ۱۴ پرو و پرو 
مکس، به نمایشگر همیشــه روشن مجهز خواهند 

شد.
همانطور که احتماال می دانید گوشی های هوشمند 
آیفون ۱۴ پرو و پرو مکس با نمایشگر همیشه روشن 

عرضه خواهند شد. به تازگی نیز شواهدی به دست 
آمده که نشان می دهد آخرین نسخه سیستم عامل 
گوشی های هوشمند اپل )iOS ۱۶(، شامل تصاویر 

به روز شده برای کار با این ویژگی است.
گوشــی های آیفون ۱۳ پرو و پرو مکــس، اولین 
آیفون هایی بودند که دارای نرخ تازه سازی صفحه 
۱۲۰ هرتزی بودند. این قابلیت به نمایشــگر اجازه 
می دهد تا دو برابر سریع تر از صفحه های ۶۰ هرتزی 
تازه ســازی شــود تا محتوای متحرک، روان تر و 

سریع تر به نظر برسد.

همچنیــن از آنجایی کــه نرخ های تازه ســازی 
باال، باعث کاهش بیشــتر باتری می شــوند، اپل 
گوشی های خود را با فناوری اکسید پلی کریستالی 
با دمای پایین )LTPO( طراحــی کرد که امکان 
تازه سازی پویا را فراهم می کند و بسته به آنچه روی 
صفحه است تغییر می کند.اما یکی از محدودیت ها 
این اســت که این گوشــی ها فقط می توانند نرخ 
تازه سازی را تا ۱۰ هرتز کاهش دهند و احتماالً به 
همین دلیل است که به ویژگی نمایشگر همیشه 

روشن، مجهز نیستند.

شایعه شده اســت که آیفون ۱۴ پرو و پرو مکس، 
دارای نمایشگر هایی هستند که نرخ تازه سازی ۱ 
هرتز را امکان پذیر می کند و این خبر خوبی برای 

شایعات در مورد نمایشگر همیشه روشن است.
اگر این نکته درســت باشــد، گواه بر این است که 
اپل در حال آماده سازی ویژگی نمایشگر همیشه 
روشن است. این قابلیت در حال حاضر در اپل واچ 
ســری ۵ و مدل های جدیدتر وجود دارد و به شما 
امکان می دهد اطالعات قابــل توجهی مانند زمان 

را مشاهده کنید.

فناوری 

»اسطوره های عشق«؛

رمانی عاشقانه و انقالبی
رمــــــــان  مترجــم 
»اســطوره های عشق« 
گفــت: این کتــــــاب 
رمانــی  دربرگیرنــده 
عاشــقانه و انقالبی است 
و مبارزات دانشجویان و 
نخبــگان عراقــی با رژیم بعث عــراق را به تصویر 
می کشد.خواجه زاده گفت: داستان کتاب از اواسط 
دهه شــصت میالدی شــروع شده و تا ابتدای دهه 
هشتاد ادامه دارد. نویسنده توانسته فضای خفقان 
و خشــونت و ترس عمومــی از رژیم بعث عراق را 
به زیبایی ترسیم کند.وی افزود: اصل داستان این 
کتاب واقعی بوده و در کتاب »مذکرات ســجینه« 
نوشــته علی العراقی آمده اســت. علی العراقی و 
همســرش فاطمه العراقی در این کتاب سرنوشت 
ده هــا زن عراقی را که در زندان های بعث شــهید 
شــدند، به صورت مســتند و با مدارک فراوان بیان 
کرده اند و این کتاب و شهیده میسون غازی، سوژه 
کتاب »اســطوره های عشــق« در عــراق معروف 
هســتند.این مترجم در ادامه گفت: »اسطوره های 
عشــق«، رمانی عاشقانه و انقالبی است و مبارزات 
دانشــجویان و نخبگان عراقی با رژیم بعث عراق را 
به تصویر می کشد و به اثرگذاری افکار و اندیشه های 
شهید صدر و بنت الهدی صدر بر نخبگان و جوانان 
عراقی می پردازد. از ســویی بیان می شود که رژیم 
بعــث عــراق، در آن مقطع چقدر از پیروزی انقالب 

اسالمی ایران واهمه و ترس داشته است.

کتابکده

طنز


