
قالیباف با تبریک روز خبرنگار؛

 مجلس پذیرای 
مطالبات و نقدهای 

خبرنگاران است
     رییــس مجلــس شــورای اســامی بــا 
تبریک روز خبرنگار گفت: مجلس شورای 
اســامی پذیــرای مطالبــات و نقدهــای 

خبرنگاران است...

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی:

تمام کارتخوان ها تا پایان 
هفته دارای پرونده 

مالیاتی می شوند
     معاون فناوری های نوین بانک مرکزی 
کارتخوان هــا  درصــد   ۹۰ از  بیــش  گفــت: 
کشــور پرونــده  و ابزار هــای پرداخــت در 
مالیاتی دارند که حدود ۲۸۰ هزار دستگاه 
باقــی مانــده هــم طــی ایــن هفتــه بــه ایــن 

شبکه متصل می شوند...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 22  

آیا متن توافق برای احیای برجام »نهایی« شده است؟

کرات وین؛ برجام همچنان نافرجام پایان مذا
کره کننده ایران و ۱+۴ و  کرات کارشناســی و سیاســی میان هیات های مذا    پس از پنج روز مذا
آمریــکا کــه بــه صــورت غیــر مســتقیم و بــا هماهنگــی نماینــده اتحادیــه اروپــا در وین انجام شــد، 
کرات  کره کنندگان با تفاسیر و تعابیر متفاوتی وین را به مقصد پایتخت هایشان ترک کردند. مذا مذا

ایران و آمریکا بر سر دو سه موضوع باقی مانده در رابطه با رفع تحریم ها، مسایل پادمانی میان 
ایران و آژانس و تضمین عدم خروج یک جانبه آمریکا از پنجشنبه هفته گذشته در هتل کوبورگ 

  || صفحه  صفحه 22  وین پس از پنج ماه به طور حضوری و مستقیم آغاز شد...

گار«  از قیمت گذاری دستوری و  مهمترین چالش بازار سرمایه تحلیل » روز

مردم، بی اعتماد به بورسمردم، بی اعتماد به بورس
صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

اندر حکایت فرار مالیاتی به هر شگرد

 کارت خوان یا کارت
به کارت؛ مسئله این است

3

پیامدهای سفر جنجالی »پلوسی« ادامه دارد؛

بازی با ُدم اژدها!
2

 آیا مونسون به جبران کمبود منابع آبی کمک کرد؟

 سدها 
در انتظار بارش
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بخش های کرونایی بیمارستان ها  فعال شدند

نسخه پیچی دوباره کرونا 
برای کشور

7

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران در نظــر دارد مزایــده عمومــی " فــروش ســنگ آهــک دانــه بنــدی تولیــدی مجتمــع ســنگ آهــک پیربکــران 
در 9 پارتــی جداگانــه" را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه شــماره ثبــت ســتاد ۱۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۸ و بــا جزئیــات منــدرج 
در اســناد مزایــده بــا تضمیــن شــرکت در مزایــده بــرای پارتــی اول بــه شــماره  ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰5۱ بــه مبلــغ 4.4۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریــال )چهــار میلیــارد و 
چهارصــد میلیــون( ریــال، بــرای پارتــی دوم بــه شــماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰5۲ بــه مبلــغ ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریــال )دو میلیــارد و دویســت میلیــون( ریــال، 
بــرای پارتــی ســوم بــه شــماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰53 بــه مبلــغ ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریــال )دویســت و بیســت میلیــون( ریــال، بــرای پارتــی چهــارم بــه شــماره                       
ــارد و هفتصــد میلیــون( ریــال، بــرای پارتــی پنجــم بــه شــماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰55  ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰54 بــه مبلــغ 4.7۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریــال )چهــار میلی
بــه مبلــغ ۲.35۰.۰۰۰.۰۰۰ ریــال )دو میلیــارد و ســیصد و پنجــاه میلیــون( ریــال، بــرای پارتــی ششــم بــه شــماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰56 بــه مبلــغ 
ــال  ــغ 6.4۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ری ــم بــه شــماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰57 بــه مبل ــرای پارتــی هفت ــال، ب ــون( ری ــج میلی ــال )دویســت و ســی و پن ۲35.۰۰۰.۰۰۰ ری
)شــش میلیــارد و چهارصــد میلیــون( ریــال، بــرای پارتــی هشــتم بــه شــماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰5۸ بــه مبلــغ 3.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریــال )ســه میلیــارد و 
دویســت میلیــون( ریــال، بــرای پارتــی نهــم بــه شــماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰59  بــه مبلــغ 3۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریــال )ســیصد و بیســت میلیــون( ریــال،  برگــزار 
نمایــد. تاریــخ انتشــار مزایــده در ســامانه ســاعت ۱۰ صبــح مــورخ ۱4۰۱/۰5/۱۸ و مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مزایــده از ســایت تــا ســاعت ۱7 مــورخ 
۱4۰۱/۰5/۲6 و مهلــت زمــان ارائــه پیشــنهادات حداکثــر تــا ســاعت ۱7 روز شــنبه مــورخ ۱4۰۱/۰6/۰5 میباشــد. عالقمنــدان شــرکت در مزایــده مــی 
بایســت جهــت دریافــت اســناد و همچنیــن جهــت ثبــت نــام و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی بــا شــماره ۱456 تمــاس حاصــل نماینــد و یــا بــه 

ــردد. ــی گ ــزار م ــورخ ۱4۰۱/۰6/۰6 برگ ــنبه م ــح روز یکش ــاکات صب ــایی پ ــه بازگش ــا جلس ــد. ضمن ــه نماین ــی www.setadiran.ir مراجع آدرس اینترنت
۱36۱6۲6 شناسه آگهی 

۱۸54 شماره میم الف 

گهی مزایده عمومی  نوبت اول گهی مزایده عمومی  آ  آ
شماره  شماره  5353--55//14011401 ت  ت 

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای   گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  آ آ
))20010011050000852001001105000085((

روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مناقصه گزار : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
موضوع مناقصه : مناقصه خرید غذای کارکنان و مأمورین مرکز انتقال نفت نائین    

مبلغ برآورد مناقصه : ۲۰/757/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
1- محل و مکان اجرای کار: مرکز انتقال نفت نائین    

2- مدت اجرای کار: یک سال    
3- نام دستگاه نظارت:  امور اداری - منطقه جنوب شرق      

4- قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
زیابــی مالــی عبــارت اســت از "مرتــب ســازی قیمــت هــا و انتخــاب مناســبترین قیمــت  5- روش ار

پیشــنهادی"
نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار : مبلــغ ۱/۰37/۸5۰/۰۰۰ ریــال بصــورت یــک یــا 
ترکیبــی از ضمانــت نامــه هــای منــدرج در بنــد هــای الــف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ مــاده 4 آییــن نامــه تضمیــن 
معامــالت دولتــی بــه شــماره 5۰69/۱۲34۰۲ مــورخ 94/9/۲۲ هیئــت محتــرم وزیــران مــی باشــد. تضمین 
وجــه نقــد میبایســت بــه شــماره شــبا IR ۱4۰۱۰۰۰۰4۱۰46۸7۱۲۰۲۸5۲ بانــک مرکــزی واریــز گــردد 

ضمنــا"  تصویرضمانتنامــه یــا رســیدوجه آن در ســامانه بارگــزاری گــردد . 
درج کــد اقتصــادی و شناســه ملــی جهــت اشــخاص حقوقی)الزامــی( در پیشــنهاد قیمــت منــدرج 

در ســامانه ســتاد ضــروری میباشــد.
ــر از صنــف مربوطــه در شهرســتان محــل ارائــه خدمــت   دارا بــودن و بارگــذاری جــواز کســب معتب

) صنف رستوران داران و هتل داران شهر نائین ( الزامی می باشد .
ــا ســاعت  زمــان و نحــوه  خریــد اســناد مناقصــه  از ســامانه: شــرکت کننــدگان مهلــت دارنــد  ت
الکترونیکــی  تــدارکات  بــه  ســامانه  مراجعــه  بــا  و  پنــج شــنبه  روز  مــورخ ۱4۰۱/۰5/۲7   ۱3:۰۰
دولــت) ســتاد( بــه نشــانی  www.setadiran.ir نســبت بــه خریــد اســناد و پرداخــت هزینــه از 

طریــق اتصــال بــه درگاه پرداخــت الکترونیــک اقــدام نماینــد.

الزم بــه ذکــر اســت کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از فرخــوان تــا انتخــاب برنــده از ســایت مزبــور 
انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی در ســامانه 
ســتاد ، نســبت بــه ثبــت نــام و اخــذ گواهــی امضــاء الکترونیکــی  اقــدام نماینــد و جهــت  عضویــت 

بــا پشــتیبانی ســامانه ســتاد بــه شــماره ۰۲۱4۱934 تمــاس حاصــل فرماینــد. 
ی پیشــنهادات در ســامانه :شــرکت کننــدگان مــی بایســت تــا  زمــان و مهلــت تکمیــل و بارگــذار
ســاعت ۱3:۰۰ مــورخ ۱4۰۱/۰6/۰7 روز دوشــنبه نســبت بــه تکمیــل اســناد مربوطــه و بارگــذاری 
در ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت )ســتاد( و تحویــل اصــل پاکــت الــف )ضمانتنامــه شــرکت 
ر بــه دفتــر  در فرآینــد ارجــاع کار/ اصــل رســید واریــز وجــه نقــد(  را الک و مهــر شــده در مهلــت مقــر

کمیســیون مناقصــات تحویــل و رســید دریافــت نماینــد.
زمــان و محــل گشــایش پــاکات : پیشــنهادهای واصلــه در ســاعت ۰۸:3۰ مــورخ ۱4۰۱/۰6/۱۲ 
روز شــنبه در محــل کمیســیون مناقصــات بــه آدرس: تهــران- خیابــان ســپهبد قرنــی- نرســیده 
 بــه خیابــان سپنــــد- پــالک ۱۸۸-  طبقــه  هشــتم از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت 

) ستاد( بازگشایی و خوانده خواهد شد. 
زمــان و مــکان جلســه توجیهــی: جلســه توجیهــی بــا حضــور شــرکت کننــدگان، در ۱4۰۱/۰6/۰۲ 
روز چهارشــنبه ســاعت ۱۰:۰۰ بــه نشــانی رفســجان - کیلومتــر 7 جــاده یــزد - شــرکت خطــوط لولــه 

و مخابــرات نفــت ایــران - دفتــر رئیــس امــور اداری برگــزار مــی گــردد.
ــن  ۰34-3۱365۰35  ــا تلف ــه ب ــوع کار مناقص ــوص موض ــتر درخص ــات بیش ــب اطالع ــت کس جه

ــد . تمــاس حاصــل فرمائی

www.shana.ir                       www.setadiran.ir                  www.ioptc.ir                      
۱36۰43۲ شناسه آگهی 

 نوبت اول

غرب نگران عدم توافق هسته ای با ایران
   محمد ملک زاده

کارشناس مسائل سیاسی
به دنبال ناکامی دولت آمریکا از سیاست 
فشار حداکثری و عدم حصول نتیجه 
از افزایش تحریم هاعلیه ایران، اکنون 
آمریکا و اروپا تالش می کنند در قالب 
مذاکره بدون لغو کامل تحریمها و هیچ تضمینی بابت عدم خروج 
مجدد از عمل به تعهدات برجامی، ایران را وادار به عقب نشینی 
از دستاوردها و پیشرفت های هسته ای نمایند. در این شرایط 

توجه به نکاتی حائز اهمیت است:
1. با توجه به ســابقه بدعهدی غرب در نقض تعهدات خود در 
توافــق برجــام، اخذ تضمین مبنی بر پای بندی کامل غرب به 
تعهدات مندرج در توافق هسته ای و لغو کامل تحریم ها ضرورتی 
غیرقابل انکار پیش از حصول هرگونه توافق احتمالی آینده است.
به شهادت دوست و دشمن و گزارش های مکرر آژانس، در توافق 
هسته ای ایران با پنج بعالوه یک، ایران به تمام مفاد توافق حتی تا 
یکسال پس از خروج رسمی آمریکا از برجام پای بند مانده است. 
در تمام این مدت به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی آمریکا و 
ســه کشور اروپایی، به اعتراف مدافعان برجام نیز »تقریبا هیچ 

منفعتی« عاید ایران نشده است.
زمانی که غربی ها به صراحت می گویند تضمین دادن به ایران و 
لغو کامل تحریم ها موضوع فرابرجامی است و از پذیرش این دو 
خواسته منطقی طفره می روند، معلوم می شود آنان همچنان 
به دنبال انجام کامل تعهدات هســته ای از ســوی ایران بدون 
هیچ هزینه ای در ازای تعطیلی برنامه هسته ای ایران و جبران 
چند سال بدعهدی غرب و بلکه تداوم همان بدعهدی ها و نقض 
توافقات انجام شده می باشند؛ از این رو معلوم میشود آمریکا و 
اروپا هیچ تصمیمی برای لغو تحریمها و حصول منافع اقتصادی 

برای ایران ندارند.
2. طرح اتهامات تکراری آمریکا به همراه سه کشور اروپایی علیه 
جمهوری اسالمی ایران در حین گفتگوها بیانگر هدف گذاری 
سیاســی آن ها برای فشــار بر ایران است تا بدون لغو تحریمها 

این کشور تن به پذیرش خواسته های غیرمنطقی غرب دهد.
در شرایط کنونی برای ایران به نتیجه نرسیدن مذاکرات و 
عدم بازگشــت آمریکا به برجام بســیار بهتر و کم هزینه تر از 
شکل گیری توافقی ضعیف با آمریکا و اروپا است. جمهوری 
اســالمی ایــران مصمم به لغو یا تضعیــف آثار تحریم های 
ظالمانه، غیرقانونی و ناحق می باشد؛ اما چنین هدفی الزاما 
از مســیر توافق با غرب نیســت. تجربه گذشــته نشان می 
دهــد هــر توافقی که در آن تضمین کافی از ســوی آمریکا 
مبنی بر عدم خروج بدون هزینه از برجام یا عدم بازگشــت 
تحریم های لغو شــده به واســطه برجام به بهانه های واهی 
دیگر وجود نداشــته باشد، مصداق توافق ضعیف و برخالف 
منافع ملی ایران اســت. اکنون جمهوری اســالمی با همین 
وضعیــت عــدم توافق با آمریکا هم قدرت آن را دارد که هم 
نفت خود را به فروش رســاند و هم مبادالت خارجی انجام 
دهد. در حالی که با بازگشت بدون تضمین آمریکا به برجام 
با توجه به سابقه بدعهدی و خصومت دولت ایاالت متحده 
علیه جمهوری اســالمی ایران، بستر دشمنی های بیشتر از 

ســوی آمریکا علیه ایران فراهم می گردد.
بنابراین در این شرایط غرب آشکارا نگران عدم احیای برجام 
است و تحلیل گران غربی بر ضرورت توافق فوری اروپا و آمریکا 
با ایران تاکید می کنند. جمهوری اسالمی همچنانکه در طول 
دو دهه مذاکرات هسته ای نشان داده، همواره موافق مسیر 
دیپلماســی برای حل و فصل اختالفات بوده و میز مذاکره 
را تــرک نمــی کنــد اما هیچ نیازی هم بــه حصول توافق با 
کشورهای بدعهد و بدسابقه در عمل به تعهدات بین المللی 
ندارد؛ مگر انکه تحریم ها بطور کامل لغو گردیده و در مفاد 
توافق، تضمینی کافی و قابل راستی ازمایی برای پای بندی 

آمریکا و اروپا به تعهداتشان پیش بینی شود.

یادداشت

علت اصلی درخواست پرتابگر از روسیه

چرا ایران »خیام« را پرتاپ نکرد؟ 
هفته گذشته بود که گزارشاتی در رسانه های جهانی 
مبنی بر یک همکاری مشترک بین کشورهای ایران و 
روسیه در حوزه صنعت فضایی منتشر شد. خبرگزاری 
اســپوتنیک هفته گذشته گزارشی را با عنوان اینکه 
"ماهواره ایرانی و پیشرفته »خیام«، هفته آینده به فضا 
پرتاب خواهد شــد" را منتشــر کرد که در آن گزارش 
مشــخص شــده بود که در این هفته ماهواره ایرانی از 
ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان توسط ماهواره بر 
ســایوز به فضا پرتاب خواهد شــد. پس از انتشار این 
گزارشــات توسط رسانه های روسیه، سازمان فضایی 
کشــور در اطالعیه ای خبر تکمیلی و دقیق از ارسال 
ماهواره خیام به فضا را منتشر ساخت. سازمان فضایی 
ایران در این اطالعیه  خود اعالم کرده بود که ماهواره 
خیام که مالکیت آن در اختیار سازمان فضایی ایران 
اســت، با سنجنده های دقیق در طیف های مختلف، 
زیر ساختی مناسب برای هوشمندسازی بخش های 
گوناگون کشــور خواهد بود. سازمان فضایی ایران و 
آژانس فضایی روســیه )روسکاسموس( چهارشنبه 
هفته گذشته، 12 مرداد ماه اعالم کردند که ماهواره 
"خیام" با مالکیت سازمان فضایی ایران سه شنبه، 1۸ 
مردادماه با همکاری روسیه از پایگاه قزاقستان پرتاب 

شــد. این ســازمان طی این مدت ۳ اطالعیه را در این 
زمینه منتشر کرده بود.  

ایــران بــا توجه به ســابقه و کارنامه خــود در حوزه 
پرتاب هــای ماهواره ای بــا ماهواره برهای بومی، در 
تزریق ماهواره های زیر پنجاه کیلوگرم به مدار ۵۰۰ 
کیلومتری زمین موفق عمل کرد و ســپس در گام 
بعدی تزریق ماهواره های تا 1۰۰ کیلوگرم به مدار ۵۰۰ 
کیلومتری زمین تا انتهای سال جاری هدف گذاری 
شد تا در ادامه کار، به امکان تزریق ماهواره های 2۰۰ 
کیلوگرمی و بیشتر به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین تا 

پایان دولت سیزدهم برسیم.
امــا در خصوص ماهواره »خیام«؛ اکنون این ماهواره 
حدود ۶۰۰ کیلوگرم وزن دارد و و شــاید اصلی ترین 
علت همکاری ایران با روسیه در پروژه پرتاب ماهواره 
"خیام" وزن بیش از نیم تنی این ماهواره و نیز درصد 
بسیار باالی موفقیت پرتابگر سایوز باشد گه مراحل 
ابتدایی و پرتاب خیام به کشــور روســیه واگذار شده 
اســت. الزم به ذکر اســت با توجه به ضریب اطمینان 
باالی پرتابگر سایوز در پرتاب و در مدارگذاری ماهواره 
ها، بسیاری از کشورها که خود توانایی پرتاب ماهواره 

را دارند نیز از پرتابگرهای روسی استفاده می کنند.

دفتر حقوقی و  قراردادها شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

ــز نمــک طعــام و ۸ دســتگاه کلریناتــور گازی را بــا مشــخصات زیــر برگــزار نمایــد . تولیــد  ایــن شــرکت بــر اســاس مفــاد قانــون برگــزاری مناقصــات ، مصــوب ۸3/۱۱/۱7 در نظــر دارد ، مناقصــه هــای عمومــی خریــد ۲ دســتگاه الکترولی
کننــدگان و تامیــن کنندگانــی کــه مایلنــد در ایــن مناقصــه شــرکت نماینــد بــا عنایــت بــه توضیحــات و مشــخصات ذیــل مــی تواننــد از تاریــخ ۱4۰۱/۰5/۱9 لغایــت ۱4۰۱/۰5/۲3 جهــت دریافــت اوراق مناقصــه بــه ســامانه تــدارکات 
الکترونیــک دولــت مراجعــه نماینــد . ضمنــا جهــت کســب اطالعــات بیشــتر مــی توانیــد بــه ســایت شــرکت آب و فاضــالب اســتان و یــا پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن هــای 3۲۰۲4۱67-3۲43۰99۰-

۰563۲۲۱349۰ تمــاس حاصــل نماییــد .

شماره 
تعداد/مشخصات فنینام کاالمناقصه

مبلغمدت تحویلمقدار
برآورد )ریال(

تضمین شرکت در 
مناقصه

سطح 
بازرسی

محل تأمین 
محل تحویل کاالاعتبار

1401-46

الکترولیز نمک طعام مناسب دبی 
150 لیتر در ثانیه 

پیوست 
1

2014.000.000.000700.000.000روز

عمرانیسطح دو

شهرستان های بیرجند و فردوس 
الکترولیز نمک طعام مناسب دبی 

501 لیتر در ثانیه

1401-47
کلریناتور گازی 250 گرم بر ساعت 

پیوست
6

3014.400.000.000720.000.000 روز

مجتمع های بهدان و پسوچ شهرستان 
بیرجند مجتمع فخرود و کالته مال درمیان 

مجتمع ارسک بشرویه 
مجتمع کوثر طبس

مجتمع علی آباد لوله شهرستان بیرجند و2کلریناتور گازی 150 گرم بر ساعت 
مجتمع فتح آباد فردوس

ممبران1401-31/2
)SW400R(تصفیه خانه آب بیرجند164.512.000.0003.225.600.000ماه336پیوست

توضیحات ضروری:
۱-مهلت تحویل : آخرین مهلت ارسال پیشنهادات  ساعت ۱4 روز چهار شنبه ۱4۰۱/۰6/۰۲ می باشد . و زمان گشایش پیشنهادات روز  شنبه ۱4۰۱/۰6/۰5 ساعت 9 صبح در محل اتاق جلسات شرکت برگزار خواهد شد .

۲-صرفا تضمین هایی که بر اساس بخشنامه شماره ۱۲34۰۲/ت 5۰659 مورخ 94/۰9/۲۲ تنظیم شده باشند قابل قبول خواهد بود .
3- لطفا اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکرونیک دولت دریافت نمائید .

                                                                                                                                                                                                                                                                                   http://setadiran.ir                http://iets.mporg.ir           www.abfa-khj.ir
۱36۲۱۲۸ شناسه آگهی 
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

گوست 2022 12 محرم  1444   10 آ چهارشنبه 19 مرداد 1401  شماره پیاپی 2170

سیاست 2
تحلیل

یورش اف بی آی به اقامتگاه 
ترامپ و تجمع هواداران / 

شادمانی گروهی ازمردم فرارو
فلسطین در نوار غزه پس 
از اعمال آتش بس بین 
جنبش جهاد اسالمی و 
اسراییل/ رویترز

گزارش تصویری

آیا متن توافق برای احیای برجام »نهایی« شده است؟

کرات وین؛ برجام همچنان نافرجام پایان مذا
پس از پنج روز مذاکرات کارشناسی و سیاسی 
میــان هیات هــای مذاکره کننده ایران و ۴+1 
و آمریــکا کــه بــه صورت غیر مســتقیم و با 
هماهنگی نماینده اتحادیه اروپا در وین انجام 
شد، مذاکره کنندگان با تفاسیر و تعابیر متفاوتی 
وین را به مقصد پایتخت هایشان ترک کردند.

مذاکرات ایران و آمریکا بر ســر دو سه موضوع 
باقی مانده در رابطه با رفع تحریم ها، مســایل 
پادمانــی میان ایــران و آژانس و تضمین عدم 
خــروج یک جانبه آمریکا از پنجشــنبه هفته 
گذشــته در هتــل کوبورگ ویــن پس از پنج 
ماه به طور حضوری و مســتقیم آغاز شــد. در 
ایــن مــدت به جز هیات مذاکره کننده ایران و 
آمریکا و اتحادیه اروپا، سایر کشورها در سطح 
کارشناسان در جریان مذاکرات قرار گرفتند. اما 
به طور کلی مذاکرات به واسطه گری نماینده 
اتحادیه اروپا میان ایران و آمریکا در جریان بود.
بر اســاس گزارش رسانه ها و اظهارات مقامات 
حاضر در مذاکرات، موضوعی که بیشتر از همه 
در ایــن دور مورد تاکیــد و توجه قرار گرفت، 
سواالت پادمانی میان ایران و آژانس است که 
از سه سال پیش از سوی رژیم صهیونیستی با 
طرح ادعاهایی که از ســوی ایران رد و جعلی 
اعالم شــده، مطرح شده است. در طی این سه 
سال موضوعات و سواالت آژانس از ایران حول 
چهار مکان شــکل گرفت. مکانی در ورامین، 
دیگری در تورقوزآباد نزدیکی تهران، سایتی در 
مریوان یا آباده و آزمایشگاه جابربن حیان که در 
مورد آخر موضوع ظاهرا میان ایران و آژانس حل 
شده است. با این حال سواالت آژانس درباره سه 
مکان دیگر به وجود همکاری و حسن نیت ایران 
هم چنان از سوی آژانس الینحل مانده است.

بر اســاس بیانیه مشترک میان ایران و آژانس 
در تاریــخ ۵ مارس 2۰22، ایران حســن نیت 
خــود را در تعامــل با آژانس بــا ارائه اطالعات 
فنی دقیق نشــان داد. ایران اجازه بازرســی از 
ایــن مکان هــا را صادر کرد. انتظار این بود که 
آژانس نیز با رویکردی مســتقل، بی طرفانه و 
حرفه ای، اقدامی سازنده و واقع بینانه در جهت 
عادی ســازی موضوعات پادمانی که به اذعان 
خود آژانس به هیچ وجه درباره این ســواالت 
نگرانی اشــاعه ای نــدارد، صورت دهد اما این 
اتفاق نیفتاد و در میان مذاکرات ایران و آژانس و 
برخالف بیانیه مشترک فوق، سه کشور اروپایی 
با چراغ سبز آمریکا و اسراییل مسیر تشدید فضا 
و تصویب قطعنامه علیه ایران را در پیش گرفتند 

که با واکنش جدی ایران مواجه شد.
بر خالف رویه ای که در مذاکرات 2۰1۵ بر سر 
برجام وجود داشت و پرونده مطالعات ادعایی 
)PMD( که در چارچوب مذاکرات سیاسی و 
فنی و با تایید قطعنامه 22۳1 حل و فصل شد 
یعنــی قبل از هرگونه توافق نهایی نیز پرونده 
ســواالت آژانس درباره ســواالت باقی مانده از 
گذشته نیز حل شد، این بار کشورهای اروپایی، 
آمریکا و نیز آژانس بر این نظرند که ســواالت 
پادمانی درباره سه مکان در چارچوب مذاکرات 
برجامی نیست چرا که بعد از اجرای برجام این 
سواالت طرح شده اند و باید مستقل از مذاکرات 
سیاسی در وین مورد بررسی قرار گیرد و به این 

مذاکرات گره نخورد.

در مقابــل ایــران، با توجه بــه تجربه طوالنی 
بهانه گیری ها و ســنگ اندازی های کشورهای 
اروپایی و آمریکا طی بیش از دو دهه به واسطه 
آژانس، خواســتار حل و فصل سواالت آژانس 
پیش از هرگونه توافق احتمالی برای بازگشت 
به برجام اســت تا به این شکل ضمانت اجرای 
برجام افزایش یابد. نکته قابل توجه در این مقطع 
این است که آژانس همراهی و حسن نیتی که 
قبل از سال 2۰1۵ در زمان یوکیا آمانو داشت 
را در زمان مدیریت رافائل گروسی ندارد. با وجود 
اینکه ایران دسترسی های الزم برای بازدید از 
مکان های مورد نظر به عالوه اطالعات تکمیلی 
را در اختیار آژانس قرار داده است و برای آژانس 
محرز است که آلودگی این مکان ها به اورانیوم 
مربوط به سال های 2۰۰۳ به قبل است اما اصرار 
به دریافت اطالعات و دسترسی های فراتر خارج 
از تعهدات پادمانی ایران است. اساسا این آژانس 
است که برای اثبات ادعای خود درباره این مکان 
ها اسناد معتبر ارائه کند نه اینکه ایران در رابطه 
با این اسناد و ادعاهای نامعتبر از خود دفاع کند.
یکــی از موضوعاتی که در زمان دونالد ترامپ 
و حتی بعد از توافق 2۰1۵ از ســوی برخی از 
کارشناسان و سیاستمداران آمریکایی مطرح 
شــد، اعتراف به اشــتباه بودن مختومه شدن 
پرونده مطالعات ادعایی بود. آنها معتقد بودند 
آمریکا و کشــورهای اروپایی بهترین دستاویز 
حقوقــی و فنی علیه ایران را از دســت دادند. 
امروز با تاکید آژانس بر باز نگه داشتن سواالت 
پادمانی روشن است که آنها با حمایت آمریکا 
و اروپا ســعی دارند این روزنه را علیه ایران باز 

نگه دارند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا دوشنبه شب بعد از اعالم پایان این دور از 
مذاکرات و بازگشت هیات ها به پایتخت هایشان 
برای مشورت و تصمیم گیری در توییتی نوشت 
که، پایتخت ها هم اکنون باید در خصوص متن 
نهایی توافق بر سر احیای برجام تصمیم گیری 

کنند.
وی مدعی شــد که مذاکره کننــدگان از این 
مذاکــرات و گفت وگوهای نزدیک میان ایران 
و آمریــکا برای تنظیم و رســیدگی به برخی 
مشــکالت باقی مانده در متن توافقی که او به 

هماهنگ کننده توافق هسته ای برجام در 21 
جوالی ارائه کرده، استفاده کرده اند.

بورل نوشــت: بر سر هر آنچه که می توانست 
مذاکره انجام گیرد، مذاکره شد و حال آنچه 
مذاکره شــده در متن نهایی قرار دارد. با این 
حال پشت هر مشکل فنی یا پاراگرافی، یک 
تصمیم سیاسی قرار دارد که پایتخت ها باید 
درخصوص آن ها تصمیم گیری کنند. اگر این 
پاســخ ها مثبت باشــند، آن وقت می توانیم 

توافق را امضا کنیم.
توییتر رسمی خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از 
یک مقام اروپایی مدعی شــد که اتحادیه اروپا 
»متن نهایی« مذاکرات هسته ای با ایران را به 

طرف های مذاکرات ارائه داده است.
شبکه الجزیره نیز در این باره به نقل از یک مقام 
اروپایی ادعا کرد: پیشنهاد اروپا آخرین و بهترین 
متن برای بازگشــت آمریکا به توافق هسته ای 
با ایران اســت. اتحادیه اروپا متن نهایی توافق 

هسته ای با ایران را ارائه کرد.
میخائیــل اولیانــوف، نماینــده روســیه در 
ســازمان های بین المللی واقع در وین نیز در 
توییتی نوشت: خبری فوری! هماهنگ کننده 
اتحادیه اروپا »متن نهایی« پیش نویس احیای 
برجــام را توزیع کرد. مشــارکت کنندگان در 
مذاکرات وین حال باید تصمیم بگیرند که آیا 
این طرح قابل قبول اســت یا نه. اگر مخالفتی 
صورت نگیرد، توافق هسته ای احیا خواهد شد.

یــک مقام وزارت خارجه آمریکا نیز اعالم کرد 
که واشنگتن آماده حصول سریع توافق بر سر 

احیای برجام است.
اما ظاهرا نظر ایران متفاوت از آن چیزی است 

که طرف های دیگر برجام بر آن تاکید دارند.
یــک مقــام وزارت امور خارجه ایــران درباره 
احتمال آماده شدن متن نهایی توافق گفت: با 
توجه به ادامه بحث ها درباره چند موضوع مهم 
باقی مانده، هنوز در مرحله ای قرار نداریم که از 

نهایی شدن متن سخن بگوییم.
وی گفــت که هیأت مذاکره کننده جمهوری 
اســالمی ایران نظرات سازنده خود را با هدف 
پیشبرد مذاکرات به طرف مقابل ارائه کرده است 
و نتیجه گفت وگوها به اراده طرف مقابل برای 
اتخاذ تصمیمات سیاســی الزم بستگی دارد. 

همچنــان معتقدیم در صورتی که تصمیمات 
مناســب طرف مقابل اتخاذ شود، می توان به 
ســرعت مذاکرات را جمع بندی کرد، اما هنوز 

در این مرحله قرار نداریم.
یــک مقام دیگر ارشــد وزارت امــور خارجه 
کشــورمان نیز خاطرنشــان کرد: با توجه به 
مباحث صورت گرفته طی روزهای گذشــته، 
روز دوشــنبه انریکه مورا چنــد ایده در مورد 
برخی موضوعــات باقی مانده به طرف ها ارائه 
داد و ما به محض دریافت این ایده ها، پاســخ 
و مالحظــات اولیــه خود را به ایشــان منتقل 
کردیم، اما طبیعتا این موارد نیازمند بررســی 
جامع هستند و ما نظرات و مالحظات تکمیلی 
خود را به هماهنگ کننده و سایر طرف ها منتقل 

خواهیم کرد.
حســین امیرعبداللهیان وزیــر امور خارجه 
کشــورمان در تماس تلفنی بــا جوزپ بورل 
در پایان روز دوشــنبه با تأکید بر اینکه هیأت 
مذاکره کننــده ایرانی بــا اراده و جدیت برای 
دســتیابی بــه توافق در وین حضور داشــته 
و ایده هــای ســازنده ای را بــرای حل و فصل 
موضوعــات باقی مانده ارائــه داد، اظهار کرد: 
دیدگاه ها و مالحظات جمهوری اسالمی ایران 
درباره ایده های ارائه شــده از سوی انریکه مورا 
به وی  منتقل شده است و انتظار می رود همه 
طرف ها برای دستیابی به متن نهایی توافق از 

خود اراده و جدیت نشان دهند.
امیرعبداللهیــان، تصریح کرد که توافق نهایی 
بایــد تأمین کننــده حقوق و منافع ملت ایران 
بوده و رفع پایدار موثر تحریم ها را تضمین کند.

وی ابراز امیدواری کرد که با واقع بینی و اجتناب 
از اتخاذ مواضع غیرسازنده، به خصوص از سوی 

آمریکا، مسیر دستیابی به توافق هموار شود.
روشــن اســت که ایران هنوز نســبت به 
نهایــی بودن آنچــه روی میز در وین قرار 
دارد مطمئن نیســت و شــاید ادامه بحث 
دربــاره برخی اختالفات از جمله بر ســر 
سواالت پادمانی آژانس را ضروری بداند. از 
این رو تعیین تکلیف برخی طرف ها برای 
مذاکرات با اعالم اینکه متن نهایی روی میز 
است چیزی از واقعیت و جدی بودن بحث 
کم نمی کند از این رو اعالن زودهنگام اینکه 

متن نهایی توافق آماده است صرفا یک نظر 
از سوی برخی طرف های مذاکراتی است 
نه همه آنها از جمله ایران. شاید طرف های 
دیگر از طوالنی شدن مذاکرات خسته شده 
انــد یا تمایل دارند با این اظهارات ایران را 
تحت فشــار قرار دهند اما توافقی ضمانت 
باالی اجرا دارد که حداکثر رضایت را برای 
همه طرف ها به همراه داشته باشد و به عبارتی 

بازی بردـ  برد را رقم بزند.
»انریکــه مــورا« هماهنگ کننــده اروپایی 
مذاکرات وین درحالی سوت پایان گفت  وگوها 
را بــه صدا درآورد و متن پیشــنهادی خود را 
پیش نویــس نهایی توصیف کرد که اوال هنوز 
مســائل باقی مانده بطور کامل حل نشده و در 
ثانی مذاکرات در مرحله ای قرار نداشــت که از 

دستیابی به متن نهایی سخن رانده شود.
مقام ارشد اتحادیه اروپا روز دوشنبه در جلسه 
توجیهی با خبرنگاران اعالم کرد که مذاکرات 
درباره متن پیش نویس توافق به پایان رسیده 
و هیات های مذاکره کننده تا ســاعاتی دیگر 

پایتخت اتریش را ترک می کنند.
او با بیان اینکه مذاکرات برای دست یافتن به 
متن نهایی پایان یافته است ادعا کرد که متن 
تولید شده و »آنچه اکنون اتفاق می افتد بستگی 

به پاسخ مشارکت کنندگان دارد.«
نامبــرده دربــاره ادامه روند گفت  وگوها تکرار 
کرد: چون ما به متن دســت یافته ایم مذاکرات 
به پایان رســیده است. ما اینجا بودیم که متن 
)نهایی( را تولید کنیم و اکنون پایتخت ها باید 

تصمیم گیری کنند.
او در حالــی ایــن اظهارات را مطرح کرد که در 
۴ روز گذشته مذاکرات فشرده ای در خصوص 
چند موضوع باقی مانده برای اطمینان از تامین 
مالحظات و نگرانی های کشورمان برگزار شد. 
در جریــان ایــن گفت وگوها هیات جمهوری 
اسالمی ایران مواضع خود را با طرف های مقابل 
به اشتراک گذاشت و در برخی موضوعات نیز 

پیشرفت های نسبی حاصل شد.
مورا روز گذشته با توجه به مباحث صورت گرفته 
طی چهار روز گذشته، چند ایده در مورد برخی 
موضوعات باقی مانده به طرف ها ارائه داد و ایران 
به محض دریافت ایده ها، پاســخ و مالحظات 

اولیه خود را به او منتقل کرد.
البته ایده های مطرح شده نیازمند بررسی جامع 
هستند و ایران نظرات و مالحظات تکمیلی خود 
را به هماهنگ کننده و ســایر طرف ها منتقل 
خواهد کرد، اما اعالم پایان مذاکرات به نظر ایده 

پخته ای نبود که در این مقطع مطرح شود.
بعــد از اعــالم پایــان مذاکــرات، حســین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشــورمان 
و جوســپ بورل مســئول سیاست خارجی 
انحادیه اروپا در تماســی درباره تحوالت وین 
گفت  وگو کردند. از این حیث، هرچند در متن 
پیشنهادی مورا پیشرفت هایی حاصل شده اما 
واقعیت این است که عدم اعتماد به غرب پاشنه  
آشیل مذاکرات و رسیدن به خط پایان است؛ 
بنابراین آن ها باید سخت تالش کنند تا اعتماد 
ایــران را که در نتیجه رفتار غیرقانونی ایاالت 
متحده و همدســتی تروئیکا، به شــدت مورد 

خیانت قرار گرفته است، جلب کنند.

خبر ویژه

رییس مجلس شورای اسالمی با تبریک روز خبرنگار گفت: مجلس شورای اسالمی پذیرای مطالبات و نقدهای خبرنگاران 
است. از خبرنگاران عزیز در سراسر کشور به خصوص خبرنگاران پارلمانی دعوت می کنیم تا در مسیر تحول قوه مقننه 
یاری رســان نمایندگان مردم در مجلس شــورای اســالمی باشند. بخشی از متن پیام تبریک محمدباقر قالیباف رییس 

مجلس شورای اسالمی به شرح زیر است:
تقارن ایام عزا و مصیبت سرور و ساالر شهیدان امام حسین علیه السالم و یاران ایشان با روز خبرنگار، یادآور رسالت مهم 
روشنگری، تبیین و حقیقت جویی مضمر در رسالت خبرنگاری است. رسالت انبیا و اولیا در طول تاریخ، آشکار کردن 
حقیقت و رسوا ساختن جریانی بوده است که بی وقفه در تالش بوده اند تا با تحریف حقایق، مانع از هدایت بشریت شوند 

و از انحراف و تفرقه و تردید، منتفع شوند.

امروز دو رسالت پیش روی همه ماست و خبرنگاران می توانند در این دو وظیفه همگانی نقشی بی بدیل ایفا کنند: جهاد 
تبیین و جهاد تصمیم. در جهاد تبیین، مقابله با جریان تحریف و امیدآفرینی اصلی ترین جهادی است که راه حقیقت جویان 
را از دروغ پردازان جدا می کند. دســت های آلوده ای در کارند تا با به کارگیری پیچیده ترین تکنیک های جنگ روانی، 
دستگاه محاسباتی ملت ایران را دچار خطا کنند؛ آنها را از مسیر پرافتخاری که آن را پیموده اند، پشیمان سازند و از آینده  
روشنی که پیش روی آنان است، ناامید کنند؛ بر روی تلخی ها نورافکن بیندازند و پیروزی ها و افتخارات را کتمان کنند.
مجلس شورای اسالمی، پذیرای مطالبات و نقدهای خبرنگاران است و ایفای رسالت جهاد تصمیم توسط 
این قشــر پر تالش را نه تنها مفید بلکه عنصری ضروری در اتخاذ تصمیم ها و بهبود و اصالح روندهای 

تصمیم گیری در قوه مقننه می داند.

قالیباف با تبریک روز خبرنگار؛

مجلس پذیرای مطالبات و نقدهای خبرنگاران است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

 تزریق گاز به سانتریفیوژها
کره کننده را    تیم مذا

در موضع قدرت قرار داد
 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شــورای اســالمی گفت: اقدامات ایران در تزریق گاز به 
سانتریفیوژهای نســل جدید و پیشرفته، تیم مذاکره 
کننده را در وین در موضع قدرت قرار داد، دولت با تمام 

توان در پی تحقق منافع ملت ایران است.
جواد کریمی قدوسی با تاکید بر اینکه تحریم علیه ایران 
نباید بدون پاسخ بماند، گفت:  اقدامات ایران درتزریق گاز 
به سانتریفیوژهای نسل جدید و پیشرفته تیم مذاکره 
کننده را در وین در موضع قدرت قرار داد، دولت با تمام 

توان در پی تحقق منافع ملت ایران است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به تزریق گاز به سانتریفیوژهای نسل جدید و پیشرفته 
در کشــور گفت: اقدامی که دولت انقالبی در راســتای 
پیشرفت هسته ای انجام داد، اقدامی حداقلی است که 

موجب افزایش اقتدار و عزت ملت ایران شد.
وی اقدامات دولت سیزدهم در افزایش سانتریفیوژها 
را در جهــت حــذف  خاطره تلخ تحقیــر و تهدید و 
اقدامی حداقلی و قابل تحســین خواند و گفت: همه 
فعالیت های هسته ای ایران در چارچوب برجام  و بر 
اســاس پروتکل الحاقی انجام می شود، که بر اساس 
آن سانتریفیوژهای جدیدی که گاز رسانی می شوند 

باید به آژانس اعالم شود.

وزیر کشور خبر داد:

 آمادگی 6 گذرگاه  مرزی 
برای اربعین

وزیر کشور با بیان اینکه تدابیر الزم در گذرگاه های مرزی 
کشــور برای برگزاری حماسه بزرگ پیاده روی اربعین 
اتخاذ شــده است گفت: هیچگونه مشکلی در مرزهای 

ایران برای خروج زائران اربعین وجود ندارد.
 احمــد وحیــدی در بازدید از پایانه و زیرســاخت های 
اربعین حســینی در گذرگاه شــلمچه در گفت وگو با 
خبرنگاران اظهار داشت: تالش ها و برنامه ریزی  خوبی 
برای آماده سازی مرز شلمچه به منظور عبور آسان و روان 

زائران اربعین حسینی انجام شده است.
وزیر کشور ضمن توصیه به زائران اربعین حسینی مبنی 
بر اینکه سفر به عتبات عالیات را به تاخیر نیندازند گفت:بر 
اساس پیش یینی تعداد زائران در سال جاری زیاد است 
و بهتر اســت زائران پیش از اربعین ســفر زیارتی خود را 

به عتبات عالیات آغاز کنند.
وی افزود: طرف عرافی از بیســتم ماه محرم برای ورود 
زائران اربعین اعالم آمادگی کرده لذا زائران اربعین هر 

چه زودتر سفرشان را انجام دهند بهتر است.
وحیدی گفت: برای اربعین امسال عالوه بر گذرگاه های 
شلمچه، چذابه، مهران و  مرز خسروی، 2 گذرگاه مرزی 
در شمال غرب شامل تمرچین در استان آذربایجان غربی 
و باشماق در استان کردستان به منظور سهولت در تردد 

زائران در نظر گرفته شده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس: 

ایران برای حل اختالفات داخلی 
عراق آماده است

بنابــر گفته یعقوب رضازاده، یک عضو هیات رئیســه 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس، 
باتوجــه بــه اینکه رفع اختالفــات داخلی به نفع مردم 

عراق است، ایران برای حل این اختالفات آماده است.
 یعقــوب رضــازاده در تحلیلی از تحوالت اخیر در عراق 
گفت: وضعیت کشــور عراق به صورت عمومی نگران 
کننده نیست. عراق ارتباط خوبی با ما از نظر سیاسی، 
دیپلماسی و اقتصادی دارد. بطوریکه برای سفر اربعین 
هم تمهیدات الزم از طرف مســئوالن دولت جمهوری 

اسالمی و مسئوالن عراق گرفته شده است.
وی با اشاره به حضور طرفداران مقتدی صدر در پارلمان 
عــراق گفت: حضور طرفداران مقتدی صدر در مجلس 
عراق مربوط به تحوالت داخلی این کشــور اســت. این 
اختالفــات از طریق ارتباط دوســتانه و صمیمانه بین 

احزاب و جناح های مختلف رفع می شود.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی تاکید کرد: اگر اختالفات رفع نشود به نفع دولت، 
حاکمیت و مردم عراق نیست. دولت جمهوری اسالمی 
آمادگی دارد برای حل اختالفات داخلی بین جناح ها 

و احزاب عراق نقش مثبتی ایفا کند.

تنگه تایوان صحنه رویارویی پکن 
و تایپه شد

 یــک منبــع مطلع اعالم کرد که تقریبا 2۰ قایق نیروی 
دریایی چین و تایوان صبح روز سه شنبه به خط میانی 

)فرضی( تنگه تایوان نزدیک شدند.
این منبع تاکید کرد که برخی از قایق های نظامی چینی 
تالش کردند به حائل غیررســمی فشــار وارد کنند، در 
حالی که نیروی دریایی تایوان این تحرکات را در ادامه 
مانور مشابهی در نزدیکی خط میانی چین و تایوان زیر 
نظر داشت. این منبع همچنین یادآور شد که چند قایق 
نیروی دریایی چین روز سه شنبه در نزدیکی سواحل 

شرقی تایوان ماموریت هایی را انجام دادند.
در این میان، »جوزف وو« وزیر امور خارجه تایوان با اشاره 
به رزمایش های گسترده چین اطراف این جزیره، مدعی 
شد پکن از رزمایش نظامی خود که در اعتراض به سفر 
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان 
آغاز کرده، به عنوان بخشــی از یک بازی استفاده کرده 

است و خود را آماده حمله به تایوان می کند.
وی گفت: تایوان مرعوب نمی شود، حتی اگر رزمایش ها 

ادامه یابد. 

آمریکا و پروژه شکست خورده 
ناتوی عربی

یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: از جمله اهداف 
ســفر بایــدن به خاورمیانه این بــود که ناتوی عربی را با 
مشارکت شش کشور حوزه خلیج فارس از جمله اردن، 
مصر، اســرائیل، راه اندازی کنند، اما کشورهای عربی به 

ویژه عربستان از این موضوع استقبال نکردند.
حســن بهشــتی پور در خصوص شکست سفر بایدن به 
خاورمیانه اظهار کرد: یکی از اهداف سفر بایدن به منطقه 
این بود که عربســتان، ایران را متقاعد کند به مذاکرات 
بازگردد، این در حالی است که بایدن در سفر به منطقه 

با شکست های متعددی مواجه شده است.
وی، یکی دیگر از اهداف ســفر بایدن به منطقه را فشــار 
آمریکا بر عربستان در راستای تولید نفت دانست و ادامه 
داد: اکنون با تحریم های غرب علیه روسیه، عماًل بازار نفت 
و گاز دچار افزایش شدید قیمت شده و قیمت بنزین و 
اقالم انرژی در غرب افزایش پیدا کرده و هر گالن بنزین 

)۴.۵ لیتر( به پنج دالر رسیده است.
این کارشناس مسائل بین الملل خاطرنشان کرد: از طرفی 
تورم در آمریکا افزایش پیدا کرده و به رقم ۹ درصد رسیده 
است. از این رو جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به عربستان 
فشار وارد کرده تا تولید نفت را افزایش دهد که با مخالفت 

عربستان مواجه شده است.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از اهداف سفر بایدن به منطقه 
این بود که ناتوی عربی را با مشارکت شش کشور حوزه 
خلیج فارس از جمله اردن، مصر، اســرائیل، راه اندازی 
کند اما کشورهای عربی به ویژه عربستان از این موضوع 

استقبال نکردند.
بهشتی پور افزود: اکنون ششمین دور مذاکرات ایران و 
عربستان در بغداد با میانجی گری عراق در پیش است، 
در این راستا از سرگیری روابط ایران و عربستان را شاهد 
خواهیم بود به همین دلیل رئیس جمهور آمریکا به هدف 

راه اندازی ناتوی عربی نخواهد رسید.
وی گفت: هدف اصلی سفر بایدن به منطقه بحث تأمین 
انرژی و حل و فصل مشکالت داخلی آمریکا بود که عماًل 
به هیچ یک از اهدافی که در این سفر دنبال می کرد، نرسید 
و نتایجی که برای سفر به منطقه پیش بینی کرده بود، 

محقق نشد.

پیامدهای سفر جنجالی »پلوسی« ادامه دارد؛

بازی با ُدم اژدها!
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سفری 
از پیش تعیین نشده، در مسیر حرکت به کره جنوبی، به 
نــاگاه پــرواز خود را تغییر داد و به جزیره تایوان که مورد 
اختالف چین است، وارد شد. این سفر حواشی گسترده 
ای داشت و وزیر دفاع چین اعالم کرد که پاسخ این سفر 
را بــه صــورت نظامی خواهیم داد.  پلوســی در پارلمان 
تاییپــه و بعــد از جنجال ها اعالم کرد که این هیات »به 
نشانه دوستی و صلح برای این منطقه« سفر کرده است. 
او همچنین گفت که ســفرش به این جزیره »به وضوح 
نشان می دهد که آمریکا، تایوان را تنها نمی گذارد و بیش 
از هر زمان دیگری، پشتیبانی و همبستگی آمریکا با تایوان 

از اهمیت برخوردار است.«
با ورود پلوسی به تایپه، وزارت خارجه چین سه شنبه به 
سرعت نیکوالس برنز، سفیر آمریکا را احضار کرده و به 
او هشدار داد که واشنگتن »بهای آن را پرداخت خواهد 
کرد.« گفته می شــود که بعد از حمله نظامی روســیه به 
اوکراین، این ســفر در راســتای حمایت و دادن وعده به 
تایوان برای حمایت آمریکا از آنها، در صورت حمله چین 
به این کشور خواهد بود. اما سوال این است که این سفر 

چه تاثیری در روابط آمریکا و چین خواهد گذاشت. 
امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل بین الملل می گوید: 
از نظر چین، تایوان بخش جدایی ناپذیر خاک این کشور 
است و مستقل نیست و چین نسبت به هرگونه مناسبات 
دیپلماتیک و سفر مقامات به تایوان حساس است. نانسی 
پلوسی بعد از رئیس جمهور و معاون او، باالترین جایگاه را 
به عنوان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دارد و به عنوان 
یک مقام مسئول عادی، به تایوان سفر نکرده است. او به 
عنوان یکی از مقامات ارشد ایاالت متحده سفر کرده و از 

همین رو حساسیت برانگیز بوده است.
او ادامــه داد: آخرین باری که رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا به تایوان سفر کرده بود، 2۵ سال قبل بوده است 
و خــب این حساســیت چین را افزایــش داد و با وجود 
هشــدار های چین مبنی برعدم انجام این سفر، پلوسی 
پیش از آن که ســفر خود را آشــکار کند، در خالل سفر 
از مالزی به کره شمالی، هواپیمایش مسیر را تغییر داد 
و به تایوان رفت و یک شــب هم در آنجا حضور داشــت و 

امروز از تایوان به سمت کره جنوبی رفت.
این کارشــناس می گوید: بزرگترین هدفی که نانســی 
پلوسی در این سفر دنبال می کرد، اعالم حمایت کامل 
آمریــکا از تایوان به ویــژه بعد از موضوع جنگ اوکراین 
بــود؛ کــه این نگرانی را در بین حزب چینی در آمریکا و 
حتی متحدان شرق آسیا ایجاد کرده بود که چه بسا در 
صورتــی کــه اتفاقات اوکراین در تایوان رخ دهد و چین 
اقدام نظامی انجام دهد، آیا امریکا اقداماتش همان اندازه 
است که در اوکراین انجام داد یا اینکه حاضر است اقدامات 
بیشتری انجام دهد. نانسی پلوسی تالش داشت تا این 
پیــام را مخابره کند که حمایت قاطعی از تایوان خواهد 
داشــت و اگر اتفاقاتی در دو ســوی تنگه تایوان رخ دهد، 
آمریکا به شکل تمام عیار از آمریکا حمایت خواهد کرد.

ابوالفتح به انتقاد ترامپ از ســفر پلوســی اشاره کرده و 
گفت: ترامپ همواره رویکرد ضد چینی داشــته است و 
حتی کرونا را ویروس چینی می نامید و جنگ تجاری را 

هم علیه چین به راه انداخت.

اخبار كوتاه
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3اقتصاد یادداشت

 رئیس هیات عامل ایمیدرو در یادداشتی 
ح کرد: به مناسبت روز خبر نگار مطر

 خبرنگاران، بازوان 
مشاوره ای در مسیر توسعه 

معاون وزیر صنعت معــدن و تجارت و رئیس 
هیات عامل ایمیدرو، به مناسبت 17 مرداد، 
روز خبرنگار، یادداشــتی به شرح زیر منتشر 

کرد:
تغییرات حاصل شده در روند جوامع از سنتی 
به امروزی، بدون وجود رســانه ها و در راس 
آنها خبرنگاران، ممکن نبوده اســت؛ چرا که 
این طیف اجتماعی با ابــزار »قلم«، همواره 
تالش کرده اند با نقدهای سازنده خود، موانع 
و چالش های پیش روی توسعه را گوشزد و با 
پیشنهادهای کارشناسانه، نقشی تاثیرگذار در 
مسیر توسعه ای کشور ایفا کنند. همچنین، 
خبرنگاران با نوع نگاه خود به رویدادها و انتشار 
اخبار امیدآفرین، می توانند امید و خوشبینی 

به آینده را به اذهان عمومی تزریق کنند.
تجربه چندین ساله حضور در مسوولیت های 
مختلف، این واقعیت را عیان کرده اســت که 
خبرنگاران با رویکرد»اطالع رســانی، نقد و 
مشاوره ای« خود، همپای تیم های تخصصی و 
کارشناسی، نقشی بی بدیل در اجرای مطلوب 
تر برنامه های توسعه ای بخش معدن و صنایع 
معدنی داشته اند. با چنین نگاهی، به جرات می 
توان گفت که خبرنگاران در توسعه کنونی این 

بخش، سهم ارزشمندی داشته اند.
پیامــد تالش های مشــترک کارشناســی 
و رســانه ای طی ســال های مختلف به این 
مرحله رسیده اســت که تاکنون شرکت های 
معدن و صنایــع معدنی جــزو بهترین های 
بورسی بوده اند. همچنین، این شرکت ها در 
کنار سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و توسعه 
های اجتماعی در نقاط کم برخوردار کشور، 
نقشی تاثبرگذار در ایجاد درآمد ارزی ناشی 
از صادرات داشته اند. افزون براین، ایمیدرو با 
کمک و تالش شــرکت های وابسته و تابعه، 
در شرایط ســخت و پیچیده تحریم، با انجام 
اقدامات ویژه خود، بخشــی قابل توجهی از 
شــرایط تحمیلی در حوزه اقتصادی را بهبود 

بخشیده است.
از این رو، بر خود الزم می دانم به مناسبت روز 
خبرنگار )17 مــرداد(، از خبرنگاران محترم 
کشور به ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی 
که طی سال های گذشــته، همچون بازوان 
توسعه ای، کشــور را در پیشبرد اهداف ملی 

یاری کرده اند، صمیمانه تشکر و تقدیر کنم.
این روز همچنین فرصتی برای گرامیداشت 
یاد شهدای عرصه خبر، است. اینجانب درود 
بیکران خود را تقدیم روح آن عزیزان می کنم.
وجیه اله جعفری
معاون وزیر صمت 
و رئیس هیات عامل ایمیدرو

گزارش

اندر حکایت فرار مالیاتی به هر شگرد

کارت خوان یا کارت به کارت؛ 
مسئله این است

ایــن روزها شــاید بارهــا در ازای دریافت کاال و 
یا خدمات شــنیده باشید که کارتخوان ندارم یا 
خراب اســت؛ پول نقد بدهید یا کارت به کارت 
کنید. حال مســئله اینجا نیســت که آن فرد چه 
درخواســتی دارد چرا که منفعت طلبی و ســود 
جویــی عــده ای از افراد طبیعی بوده و نمی توان 
انتظار داشت که همه افراد به قانون پایبند بوده 
و به راحتی با قانون جدید مالیات ها کنار بیایند. 
نکته اما در اینجاست که چرا عده ای حاضرند با 
وجود کسر کارمزد برای خرید یا دریافت خدمات 
تــن بــه »کارت به کارت« بدهند. به هر حال این 
کار نوعی تخلف به شمار رفته و دلیلی ندارد که 

خریدار تن به این ذلت دهد.
مگر فروشنده یا ارائه دهنده خدمات حاضر شده 
اســت که از منافع خود هر چند کوچک درباره 
کسب و کارش بگذرد که دریافت کننده، هزینه 
خریــد را عالوه بر کارمزد بانکی پرداخت کند. یا 
حتما باید ســاز و کاری چکشــی از سوی دولت 
به اجرا گذاشــته شــود تا چنین معامله تخلف 

آمیزی رخ ندهد.
به هر حال تازه ترین گزارش اقتصادی شــاپرک 
نیــز ایــن ادعــا را تایید می کند که اســتفاده از 
دستگاه های کارتخوان  در معامالت روزانه مردم 
به حداقل رســیده اســت. در این گزارش تعداد 
کارتخوان های فعال در ســامانه های فروشگاهی 
بیش از هشــت میلیون و دویســت و پنجاه و نه 
هزار عدد ذکر شده است، در مجموع در کارنامه 
تیر ماه این دســتگاه های کارتخوان بیش از ســه 
میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون تراکنش ثبت 

شده است.
اجبــار دریافــت کننــدگان کاال و خدمات علی 
الخصوص در زمینه موضوعات مهم و حســاس 
مثل پزشکان، داروخانه ها و فروشندگان کاالهای 
اساســی خانوار به پرداخت پول نقد یا کارت به 
کارت قطعا یک جرم مشهود به حساب می آید. 
اغلب مردم در کشــورهای جهان فرار مالیاتی را 
یک جرم مهم تلقی کرده و در آن مشارکت نمی 
کنند. حتی در اغلب موارد چنین رفتارهایی را به 
مراجع گزارش کرده و موجبات برخورد قانونی با 
فرد متخلف را مهیا می کنند. به هر حال فرهنگ 
ســازی درست و آشنایی و شفافیت دولت ها در 
هزینه کرد، مردم را به این نکته رســانده که فرار 
مالیاتی برای کشورشان مشکل سازی می کند.

در این میان اما چند نکته قابل تامل وجود دارد 
که توجه دولت ها به این نکته ضروری است.

ابن جماعه یکی از اندیشمندان مسلمان مصری 
تئوری جالبی درباره قانون شکنی در کشورهایی 
ماننــد مصــر و ایران دارد و آن این اســت که به 
دلیــل وارداتی بودن قوانین و بومی نبودن قواعد 
برخاسته از عرف جامعه، قانون نه تنها به راحتی 
شکسته می شود بلکه این به یک مزیت و افتخار 
تبدیل می شود که با زرنگی صورت گرفته است.

حال اگر قوانین وضع شــده برای چنین اموری 
تحقیقی بود و ابتدا از سطح پائین جامعه شرایط 
و مزایای آن تشــریح و فرهنگ ســازی می شد، 
شاید با این گونه مقاومت های سود جویانه مواجه 
نمی شدیم. قوانین کنونی اما در شرایط و پرسه 
ای وضع می شــود که حداقل مقبولیت عام هم 
سنجیده نمی شود. در هیات حاکمه بر روی آن 
تصمیم گیری و ابالغ می شــود لذا بدون اینکه 
دغدغه ای برای مردم بوجود آورد، شکســته می 

شود.
عالوه بر آن اخبار مختلف از فساد و رانت خواری در 
دولت این عدم مقبولیت قوانین اینچنینی دولتی 
را دو چندان کرده و مانع این می شــود که عامه 
جامعــه با طیب خاطر حاضر به پرداخت مالیات 
شوند. اکنون قوانین وضع شده در افکار عمومی 
با این سوال مواجه است که مگر فرد منتخب در 
دولت و مجلس نماینده تفکر چند درصد از مردم 
است و چقدر از خواسته های همان مردمی که به 
وی رای داده انــد، را پیگیــری می کند؟ یا اینکه 
چرا چنین قوانینی در گذشــته به اجرا گذاشــته 
نمی شد و اوضاع کشور بهتر از شرایط کنونی هم 
بــود؟ و اینکــه این پول ها در چه فرایندی هزینه 
می شود تا بهترین دست آورد را داشته باشد و از 
دست اندازی متنفذین به دور باشد، چرا دولتی 
که نفت آحاد مردم را می فروشد و صرف هزینه 
های خود می کند باز هم مالیات می گیرد و .....

بــه هــر حال آنچه کــه در این موضوع باید مورد 
توجه باشــد این اســت که قشر حقوق بگیران با 
هر تصمیم دولت بدون دخالت خود مالیات شان 
را پرداخت می کنند و فرار مالیاتی برای آنها که 
حداقل دریافتی را دارند، بی معنی اســت. ولی 
آنانی که ویزیت می گیرند و درکنارش زیر میزی 
دارند، آنانی که کمیسیون های آنچنانی برای یک 
معاملــه دریافت مــی کنند، افرادی که از طریق 
کسب و کار هیچ گاه زیان تورم نمی بینند و ..... 
هستند که سعی دارند از دادن مالیات فرار کنند 
و جالــب اینکــه باز هم هزینه فرار آنها از مالیات 
بایــد حقوق بگیران با پرداخت کارمزد کارت به 
کارت بپردازند علی الخصوص در جاهایی که پای 
سالمت یا مایحتاج ضروری شان در میان است.

گذاری دستوری و  مهمترین چالش بازار سرمایه «  از قیمت  گار تحلیل » روز

مردم، بی اعتماد به بورس
کارشناس بازار ســرمایه گفت: برگزاری 
جلسات آتی مانند هفته گذشته بین رئیس 
بانک مرکزی و رئیس ســازمان بورس و 
اوراق بهادار و تداوم هم اندیشــی ها بسیار 
الزم و مفید اســت. قطعا هم اندیشی بین 
بــورس و بانک مرکــزی مانع تقابل هایی 

می شود که در دولت قبلی دیده شد.
علیرضا باغانی؛ کارشــناس بازار سرمایه 
در خصوص چالش های همیشگی بورس 
گفــت: یکی از اصلی ترین چالش هایی که 
بازار سرمایه با آن مواجه است قیمت گذاری 
دستوری است. بورس ایران پنجاه و شش 
سال پیش تاسیس شد، اما در دوران دفاع 
مقدس به دالیل خاص آن سال های بورس 
تعطیل شد، اما بورس فعالیت جدی خود 
را از سال ۸۴ با تصویب قانون جدید بازار 
اوراق بهادار و متعاقب آن با تصویب قانون 
توســعه ابزار و نهاد های مالی در سال ۸۸ 
از ســر گرفت، ضمن اینکه تالش شــد در 
راســتای جدی شدن فعالیت های بورس، 
ساختار منسجم و مشخصی در بازار ایجاد 

شود.
وی در این باره خاطر نشــان کرد: با این 
تعاریف ســازمان بورس ایران شش دهه 
قدمت دارد، اما فعالیت بسیار جدی بورس 
در دو دهه گذشــته رقم خورده است. در 
این مدت براساس اصل ۴۴ قانون اساسی 
برخی از بنگاه های اقتصادی ۴۴ به مردم 
واگذار شــده اســت در حالی که این رویه 
در هیچ کشــوری اجرا نشده که شرکتی 
سهامی عام شده باشد و مردم در شرکتی 
و در فضــای کســب و کار آن شــرکت 
ســرمایه گذاری کنند چرا که خصوصی 
سازی شرکت های دولتی قوانین خاصی 
دارد که برای تحقق هر چه بهتر خصوصی 

سازی یک به یک باید اجرا شود.
باغانی درخصوص شــائبه هایی که روند 
خصوصی ســازی در ایــران را متفاوت از 
دنیا کرده توضیح داد و گفت: به این دلیل 
روند خصوصی ســازی در ایران متفاوت 
از ســایر کشــور های جهان است چرا که 
برای شــرکت خصوصی شده، دولت مدیر 
انتخــاب نمی کند! و دولت تعیین کننده 
قیمت محصوالت تولیدی نیســت. باید 
بپذیریــم التهاب اقتصــاد ایران که دائما 
دولت مجبور به تنظیم بازار است ناشی از 
دخالت ها و مدیریت دولت در بخش های 

مختلف اقتصادی است، لذا اینجا باید به این 
سوال پاسخ داده شود اگر دولت ها خواهان 
در اختیــار گرفتــن همه امور اقتصادی و 
اداره اقتصاد هســتند چرا شــرکت های 
بخش خصوصی را وارد بورس کرده اند؟

وی در این باره تصریح کرد: نزدیک به دو 
دهه از خصوصی شدن شرکت های دولتی 
می گــذرد و بایــد مکانیزم عرضه و تقاضا 
در تعیین قیمت از ســوی دولت پذیرفته 
شود. ضمن اینکه بورس هم پلتفرمی است 
که بســتر های الزم برای عرضه و تقاضا را 
فراهــم می کند این بــازی باخت- باخت 
کــه در واقع تمام دولت ها طی چهار دهه 
گذشته برقرار کردند که با دستوری کردن 
در بخش های مختلف اعم از قیمت گذاری 
خودرو، فوالد سیمان و سایر اقالم بازار ها 
را پیش بردند قطعا محکوم به شکســت 
اســت. چهل صنعتی که در بورس حاضر 
هستند متاسفانه بخش عمده ای از قیمت 
کاالهایشــان توسط دولت ها تعیین شده 
است یعنی عمال در حق بیش از 7۰ درصد 
جمعیت ایران که به صورت مســتقیم و 
غیر مســتقیم از طریق ســهام عدالت و 
صندوق های بازنشســتگی و یا به صورت 
مســتقیم سهام دار هستند، اجحاف شده 

است.
کارشناس بازار سرمایه در خصوص دالیل 
بی اعتمادی مردم به بورس و اتفاقات سال 
۹۹ توضیحاتی ارائه داد و گفت: متاسفانه 

اتفــاق نادری در ســال ۹۹ در بورس رخ 
داد بــه طوری که رئیــس جمهور و افراد 
شناخته شده سیاسی، نمایندگان مجلس 
شــورای اســالمی و وزیر اقتصاد و... برای 
ورود ســرمایه های مردمــی به بورس به 
آن ها به صورت مســتقیم سیگنال دادند، 
به طوری که از مردم خواستند همه چیز 
را به بورس بسپارید. ریزش های شدید آن 
سال منجر به بی اعتمادی زیادی به بورس 
شد به طوری که برخی حتی معتقدند در 
بورس کالهبرداری صورت گرفته اســت. 
با توجه به اینکه تا قبل ســال ۹۹ ازســال 
۹۸ مردم عادی در بورس حضور چندانی 
نداشــتند و فقط دارنده سهام عدالت غیر 
قابل فروش بودند، اما سال ۹۹ به دلیل تورم 
باال و رکود حاکم بر بازارها، حتی دارندگان 
سرمایه های خرد مثل یک میلیون تومان 
نیــز مقابل کارگزاری ها برای دریافت کد 
صف کشــیدند. وضعیت به گونه ای شده 
بود که کد بورســی کــه اصوال ظرف 2۴ 
ساعت اعالم می شد بعد از 72 ساعت صادر 
می گردید. به هر حال متهمان ســال ۹۹ 
هنوز مشخص نشده اند، هر چند شنیده ها 
حاکــی از صدور حکم انفصال برای یکی 
از مدیران ارشــد دولتی است. به هر حال 
عوامــل ایــن موضوع بایــد عقوبت آن را 
بکشــند چرا که در آن دوره مســوولیتی 

زمینه ساز بی اعتمادی به بورس شدند.
وی در پاســخ به این سوال که چه راهکاری 

بــرای افزایش اعتماد به بورس پیشــنهاد 
می کنید، گفت: آقای رئیســی سال گذشته 
در آســتانه انتخابات تنها کاندیدی بود که 
از تــاالر بــورس بازدید کــرد انتظار داریم 
دولت به وعده های بورسی خود جامه عمل 
بپوشــاند. هر چند شرایط اقتصادی کشور 
سخت است و ممکن است بورس در اولویت 
سیاســت های اقتصادی دولت نباشد، اما به 
بــورس از این منظر باید نگاه کرد که منافع 
۶۰ میلیون ســهامدار حفظ می شود، ضمن 
اینکه متعادل نگاه داشــتن بورس به معنی 
راضی نگاه داشتن ۶۰ میلیون نفر است. اگر 
ســرمایه های مردمی در بورس بلند مدت 
سرمایه گذاری شود قطعا بورس عملکردی 
ضد تورمی خواهد داشت.باغانی در خصوص 
لزوم بررســی ســریع ابعاد پرونده تخلفات 
بورســی سال ۹۹ برای بازگشت سرمایه ها 
بــه این بازار گفت: برای اعتماد افزایی باید 
و بازگشت سرمایه ها به بورس پرونده سال 
۹۹ باید به صورتی جدی دنبال شود، در غیر 
این صورت زیان دیدگان هیچگاه به بورس 
اقبال نمی کنند چرا که داللی و ســوداگری 
سود های تضمین شده ای به آن ها می دهد 
از این رو بورس رنگ ســرمایه ها را به چشم 

نمی بیند.
علیرضــا باغانــی خاطــر نشــان کرد: 
خوشــبختانه رئیس بانک مرکزی بیش از 
یــک دهه رئیس ســازمان بورس و اوراق 
بهادار بودند، بنابراین با ســاختار های بازار 

آشنا هستند. کدال TSETMC، سیستم 
گزارشــگری و حسابداری این ها مرهون 
حضور دکتر صالح آبادی در بازار ســرمایه 
از سال ۸۴ تا سال ۹۳ است. هر چند آقای 
صالح آبادی آشنایی کاملی به بورس دارند، 
اما بورس اولویت کنونی وی نیســت چرا 
که مسائل دیگری مثل کنترل نرخ تورم و 
ارزمهم است لذا نباید توقع داشت این دو 

ماموریت مهم فدای بورس شود.
وی در این باره افزود: برگزاری جلســات 
آتی مانند هفته گذشته بین رئیس بانک 
مرکزی و رئیس ســازمان بورس و اوراق 
بهادار و تداوم هم اندیشی ها بسیار الزم و 
مفید اســت. قطعا هم اندیشی بین بورس 
وبانک مرکزی مانع تقابل هایی می شــود 
کــه در دولت قبلی دیده شــد. به عنوان 
مثال ســال ۹۹ آقای همتی یک بخش از 
نقدینگی را هوشمندانه وارد بازار سرمایه 
کرد و یک بخشــی از نقدینگی طی جا به 
جایــی در بازار ها ســوخت و از بین رفت، 
یعنی هم نقدینگی و تورم را کنترل کرد و 
هم پول را از بین برد، درواقع با این تیمی 
که در بانک مرکزی است می شود امیدوار 
بود که تصمیماتی گرفته شــود که علیه 

بورس نباشد.
علیرضا باغانی در خصوص تاثیر مســائل 
بیــن المللــی و بحران اوکراین بر بورس و 
اقتصاد کشور گفت: به دلیل جنگ اوکراین 
و کاهــش عرضــه غــالت، کاهش حجم 
ترانزیــت انواع محصوالت، گران شــدن 
انرژی نرخ تورم به صورت بی سابقه ای در 
سطح جهانی افزایش یافته است. اقتصاد 
متورم ایران نیز از این موضوع متاثر شده، 
هرچند بخشــی از تورم رخ داده در ایران 
پیش خور شده و تاثیر چندانی در وضعیت 

فعلی ندارد.
وی در ایــن باره تصریح کرد: الزم به ذکر 
است ایران نسبت به اروپا مزیت دسترسی 
به انرژی و گاز ارزان تر را دارد، ضمن اینکه 
کاهش قیمت کامودیتی ها نیز براســاس 
چارچوب های جهانی صورت گرفته البته 
مقداری ترمیم شــده، لذا در ریزش های 
اخیر بازار سرمایه بی تاثیر نبوده است، به 
این خاطــر که تقریبا چهل درصد ارزش 
بــازار ایران، ســهام های کام، دیتی محور 
مثل مس، فوالد و فلزات اساســی هستند 

که در این موضوع موثرند.

یککارشناسلوازمخانگیمطرحکرد:
شرکت های جعلی، پاشنه آشیل خدمات پس از فروش لوازم خانگی

یــک کارشــناس لوازم خانگی گفــت: این روزها 
شرکت های بی نام و نشان و جعلی لوازم خانگی، به 
معضلی اساســی در ارائه خدمات پس از فروش به 
مشــتریان و از بین برنده اعتماد آنان به شــرکت ها 

و برندهای معتبر تبدیل شده است.
 این روزها رشد قیمت  لوازم خانگی و رکود حاکم بر 
بازار سبب شده تا در بازار شاهد افزایش مراجعات 
افــراد برای تعمیر لــوازم خانگی به جای تعویض 

باشیم.
افزایــش قیمت لوازم خانگــی از یک طرف و افت 
قدرت خرید مردم از ســوی دیگر، موجب شــد تا 
رکود در بازار را شــاهد باشــیم تا جایی که مردم 
به جــای خرید لوازم خانگی جدید، بیشــتر به فکر 
تعمیر آنها هســتند و برخی مسووالن این افزایش 

مراجعات را تا ۹۰ درصد ذکر می کنند.
با این حال، نکته منفی که در پِس مراجعات برای 
تعمیر وجود دارد، حضور شرکت های تقلبی و جعلی 
است که خود را جای شرکت ها و برندهای اصلی جا 
زده و از این طریق خســارت های اقتصادی و حتی 

آسیب های اجتماعی به مشتریان وارد می کنند.
در این زمینه، یک کارشــناس صنعت لوازم خانگی 
افزود: با وجود تالش شــرکت ها و برندهای بزرگ 
لوازم خانگی کشور در خصوص بهبود مسائل کّمی 
و کیفیــت محصوالت، خالهایی وجود دارد که در 

حقیقت پاشنه آشیل این صنعت است.
»احســان فدایی« بیان داشــت: یکی از مشکالت 
شــرکت های عرضه کننده خدمات پس از فروش 
لوازم خانگی، وجود شرکت های جعلی و ساختگی 

)به اصطالح Fake( و غیر رسمی است.
این کارشناس لوازم خانگی ادامه داد: در این میان 
نکتــه ای که مغفول مانده، عدم اطالع کافی مردم 
و مشــتریان از مراکز رســمی و اصلی خدمات پس 
از فروش است که سبب مراجعه آنان به مراکز غیر 

رسمی و جعلی می شود.
وی گفــت: شــرکت های جعلی یاد شــده به ویژه 
در ســال های گذشــته فعالیت های وسیعی روی 
»ســئوی« ســایت های خــود انجــام داده اند و 
به خصــوص روی عبارت هــا و کلماتــی که مردم 

هنگام مواجهه با مشکالت آنها را بیشتر در اینترنت 
جست وجو می کنند، کار کرده اند.  

ســئو مجموعه فعالیت هایی اســت که در طراحی 
ســایت، تعییــن اســتراتژی محتوایــی و تولید 
محتــوا انجام می گیرد تــا جایگاه بهتری در نتایج 

جست وجوی اینترنتی کسب شود.
فدایی ادامه داد: همین مســاله سبب می شود تا در 
هنگام جســت وجوی ســاده اینترنتی، اسامی این 
شــرکت های جعلی و غیر رســمی باالتر از اسامی 

شرکت های اصلی و برندهای بزرگ دیده شود.
وی اظهارداشــت: مشــکل بعــدی، برخورداری 
شرکت های غیر اصلی یاد شده از شماره تلفن های 
چهــار یــا پنج رقمی و بعضا ُرند اســت که همین 
شــماره ها فریب دهنده مشــتریان است و آنها را 

معتبر می پندارند.
این کارشــناس صنعــت لوازم خانگی تصریح کرد:  
این مشــکل اکنون درخصــوص برندهای بزرگ 
لوازم خانگی کشــور و حتی برندهای ُکره ای که در 
سال های گذشته در بازار کشورمان فعال بوده اند، 

وجود دارد.
وی گفت: در نتیجه، شــاهد بروز خســارت های 
ســنگین بــه لوازم خانگی، نصب لــوازم و قطعات 
تقلبــی و زیرپلــه ای و در برخی موارد بروز حوادث 
ناگوار اخالقی، سرقت و غیره از منازل هستیم که 
به شدت روی اعتماد مردم به برندهای اصلی تاثیر 

منفی داشته است.
فدایــی تاکیــد کرد: در این زمینه، دســتگاه های 
مســوول و خــود شــرکت های لوازم خانگی باید 
شــرکت های ارائه دهنده خدمات پس از فروش را 
که مورد تایید وزارت صمت، ســازمان حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انجمن 
خدمات پس از فروش است، به درستی به مشتریان 

بشناسانند.
وی گفت: نام، نشان و آدرس شرکت های یاد شده 
باید در اختیار همه فروشــگاه های لوازم خانگی و 
در معــرض دید عموم قــرار گیرد و انتظار می رود 
پلیس فتا نیز در شناســایی شــرکت های جعلی و 

غیر رسمی مذکور به یاری این صنعت بشتابد.

خبر ویژه

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: بیش از ۹۰ درصد کارتخوان ها و 
ابزار های پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند که حدود 2۸۰ هزار دستگاه 

باقی مانده هم طی این هفته به این شبکه متصل می شوند.
مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در خصوص آخرین 
وضعیت کارتخوان ها گفت: در حال حاضر با اقداماتی که بین بانک مرکزی، 
شبکه پرداخت و ســازمان امور مالیاتی اتفاق افتاده بیش از ۹۰.۵ درصد از 
کارتخوان ها و ابزار های پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند و تعداد کمی 
حدود 2۸۰ هزارتا دستگاه کارتخوان باقی مانده که در طی این هفته به این 

شبکه متصل خواهند شد.

وی ادامه داد: اگر پرونده مالیاتی شبکه های پرداخت، تا زمان داده شده تشکیل 
نشود مطابق رویه ای که ظرف چند ماه گذشته پیگیری شده، قطع خواهد 
شــد.معاون فناوری های نوین بانک مرکزی افزود:  انجام این کار، دشوار بود 
البته با همکاری خوب، شبکه پرداخت و مردمی که پرونده مالیاتی تشکیل 
دادند و کارتخوان ها را به پرونده متصل کردند خوشبختانه کار به انتها رسیده 
و بزودی بحث انتهای اجرایی شدن ماده یازده قانون پایانه های فروشگاهی را 
خواهیم داشت.معاون فناوری های نوین بانک مرکزی همچنین در خصوص 
بحث حساب های شــخصی و تجاری عنوان کرد: در این حوزه تالش کردیم 
کار به نحوی انجام شــود که حداقل تغییرات را از سمت مردم داشته باشیم 

یعنی مردم کار خاصی برای این موضوع متقبل نشوند بنابراین حساب های 
اشخاص حقوقی، حساب پشت کارتخوان ها و حساب افرادی که خود به عنوان 
حساب تجاری امور سازمان مالیاتی اعالم کردند، همگی به صورت خودکار 
بین دو سازمان رد و بدل خواهد شد و به عنوان حساب تجاری ثبت می شوند 

و اطالعات آن ها به سازمان مالیاتی داده خواهد شد.
وی افزود: یک سری حساب هایی که رفتار تجاری دارند ولی به عنوان حساب 
شخصی ثبت شده اند، شناسایی شده و مطابق قانون برنامه و بودجه و مصوبه 
شورای پول و اعتبار به سازمان امور مالیاتی به صورت دوره ای اعالم شده و در 

این سازمان در دست بررسی است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی:

کارتخوان ها تا پایان هفته دارای پرونده مالیاتی می شوند تمام 

صنعت

یک فعال بخش خصوصی:

 50 درصد کارخانجات 
تولید رب گوجه فرنگی تعطیل شدند

نایب رئیس هیأت مدیره ســندیکای کنســرو ایران از 
تعطیلــی ۵۰ درصد از کارخانجــات تولید رب گوجه 
فرنگــی به دلیــل تعلل دولت در قیمــت گذاری این 

محصول خبر داد.
مسعود بختیاری، نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای 
کنســرو ایران در نشســتی خبری با انتقاد از سیاست 
گذاری دولت در حوزه قیمت گذاری دستوری کاالهای 
مصرفی خانوار اظهار داشــت: قیمت گذاری دستوری 
در کشور ما بیش از ۵۰ سال سابقه دارد و تجربه همه 
این سال ها نشان می دهد که این یک سیاست شکست 
خورده است.وی با اشاره به اینکه به نظر می رسد دولت 
فعلی اعتقاد راسخ به قیمت گذاری دستوری دارد گفت: 
از اویل دی ماه سال گذشته صنعت کنسرو کشور با این 
مساله درگیر شده و چالش های زیادی برای این صنعت 

به وجود آمده است.
بختیاری با بیان اینکه ســه ماه پایانی ســال گذشته را 
با چالش های بسیاری در این حوزه به پایان رساندیم، 
افزود: بسیاری از کسانی که آن زمان برای این صنعت 
تصمیم گیری می کردند در حال حاضر هیچ ســمتی 
ندارنــد و روی کار نیســتند امــا مشــکالتی که برای 
تولیدکنندگان به وجود آورده اند کماکان باقی است.

نایب رئیس هیأت مدیره ســندیکای کنســرو ایران با 
اشــاره به اینکه بدنه وزارت جهاد کشــاورزی و سازمان 
حمایت معتقدند که رب گوجه فرنگی و تن ماهی نباید 
مشمول قیمت گذاری دستوری باشد، اضافه کرد: اگر 
نظر مسئوالن این است که کشور در شرایط پر تنشی قرار 
دارد و به صالح است که قیمت گذاری دستوری در این 
دوره انجام بگیرد خواسته ما این است که قیمت منطقی 
برای کاالها تعیین و اعالم شود هر چند تولیدکنندگان 
در شــرایط فعلی با حاشــیه سود صفر درصد نیز حاضر 

به تولید شده اند.
بختیاری تصریح کرد: با این حال مســیری که دولت 
در پیش گرفته به ضرر تولیدکننده اســت و متأســفانه 
دولتمــردان به صــورت خودکامه و اقتدارگرانه در این 
حوزه عمل می کنند که این نحوه برخورد صحیح نیست 
و نتیجه ای جز تعطیلی واحدهای تولیدی و گسترش 

اعتراضات ندارد.
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نفت و انرژی 4

کرد؟ کمک  آبی  کمبود منابع  آیا مونسون به جبران   

سدها در انتظار بارش 

كوتاه از انرژی

بین الملل

عقب گرد نفت در برابر 
 چشم انداز افزایش 

صادرات ایران
قیمــت نفت اوایل معامالت تحت تاثیر 
پیشــرفت مذاکرات نهایی برای احیای 
توافق هســته ای که راه را برای افزایش 
صــادرات نفت ایران همــوار می کند، 
اندکــی کاهش پیدا کرد.بهای معامالت 
نفت برنت 1۴ ســنت معادل ۰.1 درصد 
کاهش یافت و به ۹۶ دالر و ۵1 ســنت 
در هر بشکه رسید و از رشد 1.۸ درصدی 
معامالت روز قبل کاست. بهای معامالت 
وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با 1۶ 
ســنت معادل ۰.2 درصد کاهش، به ۹۰ 
دالر و ۶۰ ســنت در هر بشــکه رســید. 
شــاخص نفت آمریکا روز دوشــنبه دو 
درصد صعود کرده بود.تحلیلگران گروه 
ANZ Research در یادداشتی نوشتند: 
چشم انداز توافق هسته ای ایران و آمریکا 
همچنان روی بازار ســایه افکنده است.

اتحادیــه اروپا اواخر روز دوشــنبه متن 
نهایــی بــرای احیای توافق هســته ای 
2۰1۵ ایــران را ارائــه کرد که در انتظار 
موافقت واشــنگتن و تهران اســت. یک 
مقام ارشــد اتحادیــه اروپا گفت: انتظار 
می رود تصمیم نهایی در این باره تا چند 
هفته دیگر گرفته شــود.ویویک دیهار، 
تحلیلگر بانک کامن ولث در یادداشــتی 
نوشــت: اگرچه جزییــات درباره زمان 
ازسرگیری صادرات نفت ایران حتی در 
صورت احیای توافق، هنوز معلوم نیست 
امــا قطعا ایــران می تواند صادرات نفت 
خود را نســبتا سریع افزایش دهد. ایران 
مــی تواند در مدت شــش ماه صادرات 
نفت خود را به میزان یک تا 1.۵ میلیون 
بشکه در روز معادل 1.۵ درصد از عرضه 
جهانــی افزایــش دهد. احیــای توافق 
هســته ای باعث خواهد شــد قیمتهای 
نفــت افت چشــمگیری پیــدا کنند.با 
این حال، پس از انتشــار آمار اشــتغال 
ماهانه بهتر از حد مطلوب در آمریکا در 
ژوییه و رشد غیرمنتظره صادرات چین، 
نشانه هایی از این که تقاضا به حدی که 
تصور می رفت، ریزش نکرده، کفی برای 
قیمت هــا ایجاد کرده اســت. بازار نفت 
اخیــرا به دلیــل نگرانی از رکود جهانی، 
تحت فشــار کاهشی مانده و قیمت نفت 
برنت هفته گذشــته با بزرگترین کاهش 
هفتگی روبرو شــد.طبق آمار گمرکی، 
چیــن که بزرگترین واردکننده نفت در 
جهان اســت، در ژوییــه ۸.7۹ میلیون 

بشکه در روز نفت خام وارد کرد .

نخستین محموله نفت 
لمان رسید آمریکا به آ

نفتکــش حامل نفت تــرش آمریکا 
هفته گذشــته برای نخســتین بار در 
بندر روســتوک آلمــان تحویل داده 
شــد.اتحادیه اروپا قصد دارد تحریم 
واردات نفــت از روســیه را در پنجم 
دســامبر به اجرا بگــذارد و بر همین 
اســاس، تالش می کند وابســتگی به 
واردات نفت از این کشــور که خوراک 
پاالیشــگاه های آلمــان، لهســتان و 
کشورهای اروپای مرکزی را از طریق 
خــط لوله تامین می کند را قطع کند.
پاالیشــگاه های اروپایــی قصد دارند 
واردات نفت دریابرد از نروژ، عربستان 
سعودی، انگلیس و آمریکا را جایگزین 
نفت روسیه کنند. روسیه پیش از این 
در بــازار گاز طبیعــی ثابت کرده که 
حاضر است عرضه انرژی به مقصدهای 
اروپایــی را به تالفی تحریم های مالی 
اتحادیه اروپا بر سر جنگ در اوکراین، 
قطــع کند.طبــق آمار کشــتیرانی 
رفینیتیــو، نفتکــش کاپریکورن که 
نفــت ترش مارس را از کرانه لوییزیانا 
در آمریــکا بارگیری کرده بود، ســوم 
اوت محموله خود را در بندر روستوک 
تخلیه کرد. این نفتکش توسط شرکت 
شــل کرایه شده بود و برآورد می شود 
حامــل حدود ۵7۰ هزار بشــکه نفت 
بوده است.به گفته جیم میچل، مدیر 
حــوزه نفت آمریــکا در رفینیتیو، اگر 
چه این نخســتین صادرات نفت خام 
مارس است اما در گذشته نفت ترش 
وســت تگزاس به آلمان صادر شــده 
اســت؛ هر چند کــه میزان آن اندک 
بوده اســت.پایانه نفتی روستوک در 
دریــای بالتیک از طریق خط لوله به 
دو پاالیشگاه – پاالیشگاه پی سی کی 
شودت با ظرفیت 2۳۳ هزار بشکه در 
روز و پاالیشگاه توتال انرژیز با ظرفیت 
2۴۰ هزار بشکه در روز - متصل است.

وزیر نیرو هشدار داد:

 احتمال باال رفتن مصرف برق 
در پی افزایش دما

وزیر نیرو با اشاره به افزایش ۵ درصدی تقاضای 
مصرف برق نسبت به سال گذشته، گفت: محور 
برنامه های مختلف وزارت نیرو برای عبور موفق 
از تابســتان، بر اســاس اقدامات صنعت برق و 
همکاری و صرفه جویی مردم اســت که ضرورت 
دارد این همکاری ادامه یابد.علی اکبر محرابیان 
با اشاره به وضعیت مصرف برق در کشور، اظهار 
کــرد: صنعت بــرق در ابتــدای تحویل دولت 
ســیزدهم با مشــکالت فراوانی در حوزه تامین 
بــرق مردم و رضایتمندی مواجه بود که در این 
رابطه یک برنامه 1۰۰ اقدامی را با حمایت دولت 
و مجلس تدوین و با همکاری و مشارکت مردم 
اجرایــی کردیم.وی افزود: مهم ترین محورهای 
این برنامه افزایش ظرفیت نیروگاهی، بکارگیری 
و تعمیرات اساســی تمام نیروگاه های موجود و 
مدیریت مصرف بود. تا امروز دو ســوم از مســیر 
اوج مصرف تابســتان را پشــت سر گذاشتیم و با 
کمترین مشــکل توانســیم این دوره را سپری 
کنیم.محرابیان با بیان اینکه خوشــبختانه ۴۰ 
درصد مردم در مصرف خود صرفه جویی کردند، 
گفــت: این ۴۰ درصد پــاداش صرفه جویی در 
مصرف برق خود را دریافت کردند.وی با اشــاره 
به شرایط سخت صنعت برق در وضعیت کنونی 
آب و هوایی کشور، افزود: متوسط دمایی کشور 
نســبت به ســال گذشته یک درجه بیشتر شده 
و در برخی نقاط مانند اســتان های خوزستان، 
بوشهر، هرمزگان و حتی شمالغرب کشور ۴ الی 

۵ درجه افزایش دما را شاهد هستیم.
محرابیان ادامه داد: برای هفته آینده هم پیش بینی 
می شود که شهرهای شمالی کشور شاهد افزایش 
دما باشند و در این صورت باعث افزایش مصرف 
برق خواهد شــد.وزیر نیرو خاطرنشان کرد: اگر 
همــکاری و صرفه جویی مــردم مانند روزهای 
ابتدایی تابســتان امســال تداوم داشته باشد، از 
روزهای باقیمانده تابستان نیز با کمترین مشکل 

عبور خواهیم کرد .

رئیس هیئت رئیسه صندوق های بازنشستگی 
صنعت نفت:

 احیای شرکت  فاوا نفت  
در دستور کار قرار گرفت

رئیس هیئت رئیســه صندوق های بازنشستگی 
صنعت نفت در دومین نشســت شــورای عالی 
خدمــات، از برنامه ریــزی گــروه اقتصــادی 
صندوق ها برای احیای شرکت  فاوا نفت  خبر داد. 
عبدالحسین بیات در دومین نشست شورای عالی 
خدمات صندوق های بازنشســتگی صنعت نفت 
گفت: از منظر اقتصادی، سرمایه گذاری در حوزۀ 
فناوری اطالعات و ارتباطات از چشم انداز روشنی 
برخوردار است.وی افزود: احیای شرکت  فاوا نفت  
که متعلق به حوزه سرمایه گذاری صندوق ها بود 
و در زمینــه فناوری اطالعات فعالیت می کرد در 
دســتور کار قرار گرفته است.رئیس هیئت رئیسه 
در خــالل گزارش بخش های مربوط به خدمات 
نیز گفت: در صندوق های بازنشســتگی، توسعه 
خدمــات رفاهــی مانند گردشــگری، ورزش و 
مراکــز اقامتــی به دلیل اهمیت ایــن مقوله در 
حوزه ســالمت، حساســیت باالیــی دارد.بیات 
با اشــاره به گزارش معاون رفاه و بازنشســتگی 
دربــاره فعالیت های قابــل واگذاری به کانون ها، 
افزود: شتاب بخشی به امور ورزش و گردشگری 

ضروری است. 

: مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر

قبض برق 12 درصد مشترکان 
خانگی رایگان شد

مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر 
گفت: قبض 12 درصد مشترکان خانگی صنعت 
برق رایگان شــده است و این میزان تنها شامل 
مشترکان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
نیست و کل مشترکان را دربرمی گیرد.عبداالمیر 
یاقوتی با اشاره به مشترکانی که مشمول تخفیف 
پاداش صرفه جویی مصرف شده اند، اظهار کرد: 
مشــترکانی که ســقف الگــو را رعایت کرده و 
نســبت به دوره مشــابه ســال گذشته کاهش 
مصرف داشــته اند، مشمول این طرح هستند و 
برای آن ها مشوق هایی درنظر گرفته شده است، 
به گونــه ای که در صورت یک کیلووات ســاعت 
صرفه جویی معادل پنج کیلووات ساعت پاداش 
دریافت می کنند.وی با بیان اینکه مصر ف برق 
۸۰ درصد مشترکان زیر الگو مصرف بوده و این 
تعداد مشــترکان می توانند مشــمول این طرح 
شــوند، گفت: 1۰ درصد مشــترکان بین الگو و 
یک  و نیم برابر الگو مصرف دارند، این دســته از 
مشترکان نیز می توانند با رعایت بیشتر مشمول 
این طرح شوند.مدیرکل مدیریت مصرف و امور 
مشترکان توانیر افزود: بنابراین برای ۹۰ درصد 
مشــترکان این فرصت کــه با کاهش مصرف و 
رعایت سقف مصرف تا پایان شهریورماه مشمول 
پاداش صرفه جویی مصرف شــوند، وجود دارد.

بــه گفته یاقوتی تاکنون ۴۰ درصد مشــترکان 
مشــمول طــرح دریافت پــاداش صرفه جویی 
مصرف شــده اند و حدود 12 درصد مشــترکان 
نیــز قبض برق رایــگان دریافت کردند و حتی 

تعدادی نیز بستانکار هستند.

تغییــر ســاالنه دما در مناطق بزرگ خشــک در 
مقایســه با سطوح اقیانوس های همسایه منجر به 
شــکل گیری پدیده  مونسون  می شود که برگرفته 
از واژه موسم بوده و در زبان عربی به معنای فصل 
است. اما در تعریف سنتی، مونسون تابستانه هند به 
بارش در ماه های ژوئن، جوالی، آگوست و سپتامبر 
گفته می شــود.اینطور نیست که پدیده موسوم به  
مونســون  یا همان سامانه بارشی همه ساله بوقوع 
بپیوندد بلکه تنها در ســال مشخصی تحت شرایط 
خاصی رخ می دهد که به گفته کارشناسان دلیل آن 
اثر دینامیکی هوا است. در واقع در فصل تابستان، 
ایران در شرایط پرفشار قرار می گیرد و این حالت 
از صعــود هوا جلوگیــری می کند، به همین دلیل 
در مناطقی مانند بندرعباس و چابهار هوا شــرجی 
می شود، اما بارشی رخ نمی دهد.در عوض در برخی 
ســال ها شــرایط دینامیکی جو تغییر می یابد و از 
حالت پرفشــار عقب نشینی می کند. در این هنگام 
هوا حالت صعودی پیدا می کند و باران تابســتانی 
موســمی رخ می دهــد. البته نمی تــوان گفت که 
باران موســمی در ایران غیر منتظره اســت، بلکه 
جــزو ویژگی هــای ایران به شــمار می رود.فارغ از 
شــکل گیری سامانه های بارشی در فصل تابستان 
که خود موضوع جداگانه ای است این پرسش مطرح 
می شود که آیا بارش های تابستانه موسوم به پدیده 
مونسون در تغذیه سفره های زیرزمینی)آبخوان ها( 
و در نتیجه کاهش اثرات مخرب پدیده خشکسالی 
اثرگذار خواهد بود؟پاســخ به این پرســش را در 
گفت وگو با عضو هیات مدیره شــرکت ســهامی 
آب منطقه ای مرکزی و کارشــناس ارشد مدیریت 
منابع آب جویا می شویم.سیدجالل شاهرخ افزود: 
اساســا رفتار هر حوضه آبریز در هر منطقه تحت 
تاثیر شــکل ظاهری و الگوی آبراه های موجود در 
آنها، جنس تشــکیالت زمین شناســی، میزان و 
نوع پوشــش گیاهی، ارتفاع عمومی از سطح دریا، 
وسعت و مساحت و میزان شیب عمومی آنها  بوده 
و در نتیجه عملکردهای متفاوت را از خود نشــان 
می دهند، ضمن اینکه برخی شــاخصه های  دیگر 

شــامل نوع و میزان و همچنین پوشــش زمانی و 
مکانی)پراکنــش( بارش ها نیز در پیچیدگی رفتار 

حوضه ها تاثیر خواهند گذاشت. 
وی بیان کرد:  ضرورت توجه به مدیریت یکپارچه 
حوضه هــای آبریز موضوعی اســت کــه به لحاظ 
ابعاد وســیع و تاثیرگذار آن بر روی نحوه و ســبک 
زندگی آحاد مردم، در ســه دهه اخیر کانون توجه 
تمــام متولیــان آب و محیط زیســت قرار گرفته 
اســت. برخی از ابعاد مهم در این موضوع شــامل 
پرداختن به سیالب ها و کنترل آن، توجه به تغذیه 
آبخوانهــا به صــورت طبیعی و مصنوعی، توجه به 
نقــش پوشــش گیاهی در حفــظ رطوبت خاک و 
جلوگیری از فرسایش با انجام عملیات آبخیزداری 
و آبخوان داری و در نهایت رسیدن به توسعه پایدار 
در هر حوضه آبریز، ضرورتی است که توجه به آنها 
بخش بســیار عمده از مشــکالت مبتالبه را مرتفع 
می کند.شاهرخ افزود: با این توضیحات برای اینکه 
از اصل ســوال که تاثیر ســیالب و تغذیه منابع آب 
زیرزمینــی اس، فاصله نگیریــم، باید به این نکته 
توجــه کرد که اصوال حرکت طبیعی ســیالب در 
مســیر رودخانه هــا و آبراهه های طبیعی  به دلیل 
بافت و ساختار درشت دانه در مصالح رودخانه ای، 

بهترین و موثرترین روش برای تغذیه آبخوان های 
آب زیرزمینی در هر منطقه محســوب می شــوند. 
بنابرایــن هرگونه بارش که منجر به جریان آب در 
مسیرهای طبیعی شود بدون شک اثرات موثر خود 
را بر تغذیه منابع آب زیرزمینی در دشت ها خواهد 
گذاشت.این کارشناس ارشد در مدیریت آب شاغل 
در شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی با اشاره به 
اینکه عموماً خارج شــدن سیالب از مسیر طبیعی 
خود به دلیل دخالت عوامل انســان ســاز یا دخل و 
تصرفــی کــه در رودخانه و حریم های آنان صورت 
گرفته بوده و کمتر عوامل طبیعی از جمله طغیان 
رودخانه در این امر دخیل  بوده است افزود: به نظر 
می رسد در داخل حوضه های آبریز در برخی موارد 
به دلیل عدم رعایت اصول فنی و مهندسی از جمله 
عدم توجه به احتمال وقوع بارش های محتمل در 
دوره های برگشــت و اصول هیدرولوژیکی و لحاظ 
آن در طراحی و ساخت ابنیه  فنی مناسب، خسارت  
بــه بخش های مختلف را بوجود آورده اســت.وی 
بیان کرد: تســطیح مســیل های قدیمی که محل 
عبور سیالب هاســت، تبدیل اراضی مسیر سیالب 
بــه باغات، ساخت وســازهای غیرقانونی در حریم 
رودخانه و در نتیجه ایجاد مانع در مقابل روان آبها 

و همچنین برداشت شن و ماسه در زیر دست پل ها 
و ســازه های موجود در مســیر رودخانه ها از جمله 
عواملی است که منجر به انحراف سیالب از مسیر 
اصلی خود یا تغییر ســطح اساس رودخانه ها شده 
و در نتیجه موجب تخریب ابنیه  و سایر تاسیسات 
می شــوند که نمونه های متعددی از آنها در  پس 
از بروز هر سیالبی چهره نمایی می شود.مدیر امور 
بهره برداری از ســد الغدیر ساوه در خصوص مفید 
بودن سیالب ها در تغذیه سفره های آب زیرزمینی 
گفت: هرجا ســیالب در مســیر اصلی خود هدایت 
شــده و عوامل انســانی مانع از انحراف آن از مسیر 
اصلی نشده اند در تغذیه منابع آبی زیرزمینی موثر 
بوده  است. شاهد این مدعی نیز اثرات مفید و موثر 
هدایت آب در بارندگی های سال 1۳۹۸ و 1۳۹۹ در 
پایاب سد ساوه بود که به گواه پایش صورت گرفته 
در شبکه رفتارسنجی آب زیرزمینی در دشت ساوه 
مشــاهده شــد که علیرغم 2۵ ســال روند منفی و 
کاهش سطح آب زیرزمینی در آبخوان دشت ساوه، 
برای دوســال متوالی روند کاهشــی متوقف و در 
چاه های مجاور رودخانه قره چای باال آمدگی سطح 
آب به صورت مشهود صورت گرفته بود.وی در ادامه 
گفــت: صرفنظر از نحوه و الگوی خاص بارش های 
اخیــر که به صورت نقطه ای و پراکنده  عمل کرده 
اســت ولــی در عین حال پــس از این بارش ها در 
محــدوده حوضه های آبریــز و در نتیجه آن، روان 
شــدن سیالب در رودخانه های باالدست سدهای 
موجود، خوشبختانه در محل سدهای احداث شده 
در مناطق مختلف حوضه های آبریز کشور خبرهای 
خوبی مبنی بر کنترل و ذخیره ســازی روان آبها 
شنیده می شود که در این میان سدهای کارون ۳ 
و کارون ۴ در خوزستان و سدهای درودزن، سلمان 
فارســی، رییس علی دلواری، مالصدرا در فارس، 
کوثر، مارون در کهگیلویه و بویر احمد، زاینده رود 
در اســتان اصفهان و همچنین سد الغدیر ساوه که 
با اهداف کنترل سیالب و افزایش بهره وری از آب 
احداث شده اند آب قابل مالحظه ای را در این زمان 

از سال آبی دریافت شده است.

رییس کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی گفت:توسعه 
پتروپاالیشــگاه راهــکار جدی دولت برای کاهش خام فروشــی 
و ســریع ترین راهکارهای خنثی ســازی تحریم های نفتی است.

فریدون حســنوند درباره ســرمایه گذاری 17 میلیارد دالری در 
پترو پاالیشــگاه ها که در دســتور کار دولت سیزدهم قرار گرفته 
اســت، گفت: یکی از سیاســت های جمهوری اسالمی ایران قطع 
وابســتگی به خارج از کشــور در حوزه انرژی بوده و از طرف دیگر 
هــم رهبــر معظم انقالب بارها به این موضوع تاکید داشــتند که 
از خام فروشــی منابع انرژی جلوگیری شــود.وی افزود: احداث 
پتروپاالیشــگاه ها که در دســتور کار دولت سیزدهم است، از خام 
فروشی جلوگیری خواهد کرد و موجب افزایش تولید فراوردهای 

نفتی و قطع وابستگی به خارج از کشور در این حوزه خواهد شد.وی 
با بیان اینکه تحریم ها شرایط کشور را در واردات بخشی از فراوردها 
از جمله بنزین سخت کرده بود، تصریح کرد: اگر به سمت احداث 
پاالیشگاه نرویم برای واردات فراوردهای نفتی باید میلیاردها دالر 
در سال هزینه کنیم.نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای 
اسالمی یادآور شد: احداث پاالیشگاه یکی از سیاست های دولت 
اســت که منجر به جلوگیری ازخام فروشــی، افزایش اشتغال، ارز 
آوری برای کشور و کم اثر کردن تحریم ها می شود.حسنوند ادامه 
داد: برخــی از کشــورها به رغم عــدم برخورداری از منابع نفتی و 
گازی از بزرگترین فروشــندگان فراوردهای نفتی هســتند، ایران 
نیــز بایــد به این ســمت حرکت کند که در عیــن برخورداری از 

منابع غنی نفتی، پاالیشــگاه های داخل کشور را توسعه دهد.وی 
ادامه داد:  گســترش سهامداری در پاالیشگاه های فراسرزمینی و 
صدور خدمات فنی مهندســی در بیشــتر کشورهای دنیا نیز باید 
همچنان در سیاست دولت قرار داشته باشد که از جمله مهم ترین 
و سریع ترین راهکارهای خنثی سازی تحریم های نفتی محسوب 
می شود.رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با اشاره 
تفاهم نامه مشــارکت و تأمین مالی ساخت پتروپاالیشگاه  شهید 
قاســم ســلیمانی  که درهفته گذشته توسط رییس جمهور امضاء 
شــد، افزود: این تفاهم نامه گواه بروز دیدگاهی جدید در دولت 
ســیزدهم اســت و نشان از اهتمام دولت، وزارت نفت و کمیسیون 

انرژی مجلس در توسعه پتروپاالیشگاه دارد.

رییس کمیسیون انرژی مجلس:

توسعه پتروپاالیشگاه ها، سریع ترین راهکار خنثی سازی تحریم های نفتی است

خبر  ویژه

بررسی ها نشان داد؛

 LNG بازار 
کره جنوبی منتظر عواقب تصمیم 

وزارت انــرژی کــره جنوبــی که ســومین 
واردکننده بزرگ گاز مایع در جهان اســت، 
قصد دارد تا ماه نوامبر موجودی ذخیره خود 
را به طور کامل از ۳۴ درصد کنونی به حدود 
۹۰ درصد برساند.واردکنندگان گاز مایع در 
بحبوحه کمبود عرضه در بازارهای جهانی به 
رقابت برای خرید محموله های بیشتر، برای 
تکمیــل ذخایر قبل از فصل زمســتان ادامه 
می دهند.روســیه در واکنش به تحریم های 
اعمــال شــده از زمان حمله بــه اوکراین و 
همچنین تعطیلی پایانه فری پورت LNG تا 
اواخر سال پس از وقوع آتش سوزی در ژوئن، 
عرضه گاز طبیعی به اروپا را قطع کرده است. 
در ایــن زمینه، کره جنوبی به دنبال دریافت 
محموله های اضافی گاز مایع است تا انتظارات 
افزایش تقاضای داخلی را برآورده کند. وزارت 
انرژی این کشور که سومین واردکننده بزرگ 
گاز مایع در جهان است، قصد دارد تا ماه نوامبر 
موجودی ذخیره خود را به طور کامل از ۳۴ 
درصــد کنونی به حدود ۹۰ درصد برســاند.
وزارت انــرژی کره جنوبی اعالم کرد که این 
طرح پس از موج گرمای تابســتان و افزایش 

سوء ظن بین المللی در مورد درگیری روسیه 
و اوکراین ارائه شده است. براین اساس ذخایر 
فعلــی بیــش از 1.۸1 میلیون تن اســت که 
باالتــر از حداقــل ۹1۰۰۰۰ تن برای فصل 
زمســتان است.کره جنوبی انتظار اختالل در 
عرضه زمستانی را ندارد، اما اقدام برای خرید 
LNG بیشتر خارج از قراردادهای بلندمدت، 
احتماال رقابت بین المللی برای محموله های 
لحظــه ای را افزایش می دهد که قیمت ها را 
به سطوح بی ســابقه رسانده است.این اقدام 
همچنین احتماالً باعث می شود که اروپا برای 
تامین منابع اضافی برای جبران ذخایر روسیه 
و پر کردن ذخایر با مشکل مواجه شود، اگرچه 
قاره سبز توانست ذخایر خود را به میانگین ۵ 

ساله یعنی 72 درصدی برساند.
این وزارتخانه اعالم کرد: شــرکت دولتی گاز 
کــره از آوریل خریدهای نقدی را انجام داده 
اســت.وی افزود که دولــت در حال مطالعه 
خریــد فــوری و قراردادهــای کوتاه مدت، 
واردات گاز مایــع از دارایی هــای خارجی و 
مبادلــه بــا واردکنندگان از بخش خصوصی 

است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس :

گاز   حوزه حکمرانی صنعت آب و برق و 
نیاز به اصالح دارد

 عضو هیات رئیســه کمیسیون انرژی مجلس 
گفت: اگرچه هزینه های تولید انرژی بیشــتر 
از آنچــه اســت که در قبــوض از مردم گرفته 
می شــود به همین دلیــل ناترازی مالی ایجاد 
شــده امــا اکنــون با توجه بــه دلیل وضعیت 
نامناســب معیشت مردم، زمان مناسبی برای 
قطع یارانه های انرژی نیست.حســین حسین 
زاده با اشــاره به هدررفت ساالنه ۴۰۰ میلیارد 
یــورو ثروت کشــور در حوزه انــرژی و آب به 
دلیــل عدم مصرف درســت، گفــت: در حالی 
تولیــد ناخالص داخلــی GDP ایران با حدود 
۸۳ میلیــون نفــر جمعیت، ۴۴۰ میلیارد دالر 
اســت که این عدد برای کشــور ترکیه با تقریبا 
همیــن جمعیت، ۹۵۰ میلیارد دالر اســت و 
شــدت مصرف  انرژی در کشــور ترکیه 1/1 
است و همین عدد در کشور ما ۴/۴ و میانگین 
استاندارد شدت مصرف انرژی دنیا 2۶/1 است 
بطــور مثــال یعنی در ایران به ازای هر  1۰۰۰ 
دالر تولیــد بایــد ۴/۴ بشــکه نفت فروخت و 
ترکیه 1/1 دهم بشــکه نفت بفروشد بنابراین 
این اعداد و ارقام نشان می دهد؛ اصالح الگوی 
مصــرف انرژی در ایران به دلیل مصرف باالی 

انــرژی ضرورت دارد کــه یکی از این اقدامات 
بهینه سازی مصرف انرژی است.نماینده مردم 
الرستان، خنج، گراش و اوز در مجلس شورای 
اســالمی با بیان اینکه سیاست گذاری وزارت 
نفت برای جلوگیری از کمبود انرژی براســاس 
افزایش تولید اســت، افزود: از آنجا که افزایش 
تولید هزینه های بســیاری دارد سال ها است 
بهینه سازی مصرف انرژی پیشنهاد شده است 
ضمــن آنکه حوزه حکمرانی صنعت آب و برق 
و گاز نیــاز به اصالح دارد.عضو هیات رئیســه 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی افزود: 
امــروزه هزینــه تولید یک کیلووات برق یا یک 
مترمکعــب آب بــا آنچه در قبوض آب و برق از 
مردم گرفته می شــود تفاوت بســیاری دارد و 
شــاید تنها یک دهم آن هزینه باشــد ، هرچند 
اکنون با توجه وضعیت نامناسب معیشت مردم، 
زمان مناســبی برای قطع یارانه های انرژی و 
افزایــش قیمت آن ها نیســت به همین دلیل 
باید با بهینه ســازی دستگاه های سرمایشی و 
گرمایشــی، اورهال کردن نیروگاه ها و اصالح 
شــبکه توزیــع در مســیر بهینه ســازی قدم 

برداشت.
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55بانک و بیمه
حضور بانک سامان در اولین 
دوره مسابقات لیگ فوتسال 

کارگران کشور

بــا برگزاری قرعه کشــی مســابقات لیگ 
فوتســال کارگران کشور، تیم بانک سامان 

رقبای خود را شناخت.
مراسم قرعه کشــی لیگ فوتسال کارگران 
کشــور برگزار شد و تیم بانک سامان رقبای 
خود را در مرحله نخســت این مســابقات 
شــناخت. بر این اساس، تیم فوتسال بانک 
سامان با تیم های مجتمع فوالد ویان همدان، 
شــرکت پلیمر کیسه تبریز، شرکت شیشه 
دارویــی رازی قزوین، پارس خزر رشــت و 
کشت و صنعت دامپروری مغان هم گروه شد.
گفتنی اســت، تیم فوتســال بانک سامان 
بهمن ماه گذشــته با قهرمانی در لیگ برتر 
فوتسال کارگران استان تهران توانسته بود، 

مجوز حضور در این مسابقات را بگیرد.

سید رسول تاجدار به عضویت 
کمیته صیانت از شرکت های 

بیمه منصوب شد

با درخواست ســید محمد کریمی دبیرکل 
ســندیکای بیمه گران ایران، با حکم رئیس 
کل محترم بیمه مرکزی ج.ا.ایران، آقای سید 
رسول تاجدار به عنوان عضو کمیته صیانت 

از شرکت های بیمه منصوب شد.

 مدیر بیمه های اشخاص شرکت بیمه "ما":

تکه گمشده بیمه های درمان، 
بررسی کارشناسی و فنی است

آتنا احمدی، مدیر بیمه های اشخاص شرکت 
بیمه “ما” گفت: یکی از راهکارهای خروج از 
وضعیت نگران کننده بیمه نامه های درمان، 
تاکید بیشــتر برروی بررســی کارشناسی و 
محاســبات فنی و آماری قراردادهای درمان 

است.
احمدی مدیر بیمه های اشــخاص شــرکت 
بیمه “ما” در خصوص شــرایط بیمه درمان 
در کشور گفت: شرکت های بیمه ای معموال 
حــق بیمه ها را براســاس وضعیت عملکرد 
بیمه گذار درسنوات گذشته اعالم می کنند 
بنابراین اگر در ســنوات قبل، عملکرد بیمه 
گذار برآیند مثبتی نداشــته باشد حق بیمه 
رقابتــی اعالم نمی شــود و بیمه گذار را به 
سمت حق بیمه هایی که فنی نبوده و بسیار 

نازل است ترغیب می کند.
وی خاطرنشان کرد: بهتر است شرکت های 
بیمه ای هماهنگی بیشــتری باهم داشــته 
باشــند و یک ســامانه یا بانک اطالعاتی از 
بیمه گذاران فراهم کنند که تمامی اطالعات 
الزم را بــرای ارزیابــی و تحلیــل ریســک 
 درمــان به منظور ارائه نــرخ در اختیار آنها 

قرار دهد.

 لوگوی جدید 
 بانک قرض الحسنه مهر ایران 

به ثبت رسید
 لوگــوی جدیــد بانک 
قرض الحسنه مهر ایران 
در سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشــور به ثبت 

رسید.
در لوگوی جدید واژه قرض الحسنه با فونت 
اصلی نوشــته شده و عبارت کامل و صحیح 
»بانک قرض الحســنه مهــر ایران« با فونت 

یکسان در لوگو مشخص است.
1۵ ســال از تأســیس بانک قرض الحسنه 
مهــر ایــران می گذرد و ایــن بانک در حال 
حاضــر حــدود 1۳ میلیون نفر مشــتری 
دارد. نخســتین بانک قرض الحسنه کشور 
همچنیــن 12میلیون و 2۵۰هزار فقره وام 
قرض الحســنه به مبلغ 1۶7هــزار میلیارد 

تومان پرداخته است.

اخبار

رشد چشم گیر تسهیالت پرداختی 
بانک توسعه تعاون به بخش های 

مختلف اقتصادی
 بانک توسعه تعاون در سال 
گذشــته بیش از 2۶۳ هزار 
میلیارد ریال تسهیالت به 
بخــش هــای مختلــف 
اقتصــادی پرداخت کرده 
اســت که نشــان از افزایش بیش از 2۰ درصدی 

نسبت به سال ۹۹ دارد.
بررسی آمارها نشان می دهد که بخش صنعت و 
معدن در سال 1۴۰۰ بیش از ۵۰ درصد تسهیالت 
اعطایی بانک توسعه تعاون را دریافت کرده است.
میزان تســهیالت دریافتی بخش صنعت و معدن 
در سال گذشته به 1۴۴ هزار میلیارد ریال رسید.
بررســی تســهیالت پرداختی در حوزه صنعت و 
معدن نشــان می دهد که این میزان تســهیالت 
در مقایســه با سال 1۳۹۵ از رشد ۸۰۰ درصدی 

برخوردار شده است.
مرور آمارهای بانک توسعه تعاون طی سال های 
1۳۹۵ تــا 1۴۰۰ نشــان می دهــد که در حوزه 
خدمات، میزان تسهیالت پرداختی از رشد ۳۰۰ 
درصدی برخوردار بوده اســت.در ســال 1۴۰۰ 
میزان تسهیالت پرداختی به بخش تعاون به ۴۳ 

هزار میلیارد ریال رسیده است.
بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مولد 
نیز از تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون بی 
بهره نبوده اســت. ســال گذشته حدود ۳۴ هزار 
میلیــارد ریال به بخش کشــاورزی تســهیالت 
پرداخت شــده است. بخش بازرگانی و مسکن و 
ساختمان نیز به ترتیب 2۸ و 1۴ هزار میلیارد ریال 
از تسهیالت بانک توسعه تعاون استفاده کرده اند.
بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک توسعه ای، 
تسهیالت متنوعی در راستای تقویت گروه های 
حمایتی و توسعه منطقه ای پرداخت کرده است.
در حــوزه نهــاد های حمایتــی همچون کمیته 
امداد،سازمان بهزیســتی،بنیاد شهید و مشاغل 
خانگی بانک توســعه تعاون تا پایان سال 1۴۰۰ 
حدود 2۵ هزار میلیارد ریال تســهیالت پرداخت 
کرده است. تسهیالت پرداختی در حوزه مشاغل 
پایدار روستایی و عشایری بیش از ۵۴ هزار شغل 

با ثبات ایجاد کرده است.
تســهیالت بانک توسعه تعاون برای ازدواج طی 
سال های 1۳۹۵ تا 1۴۰۰ نیز به 1۸ هزار میلیارد 

تومان نزدیک شده است.
در روزهای ابتدایی ســال 1۳۹۸ و با بروز ســیل 
مشکالت زیادی برای هموطنان ایجاد شد. بانک 
توســعه تعاون برای یاری مردم اقدام به پرداخت 
تسهیالت کرد تا اندکی از آالم سیل زدگان بکاهد.
میزان تســهیالت پرداختی به هموطنان ســیل 
زده طی ســال های 1۳۹۸ تا 1۴۰۰ به بیش از 
چهار هزار میلیارد ریال رســید. در موضوع خرید 
تضمینی گندم نیز بانک توســعه تعاون حضوری 
فعال داشت،میزان منابع پرداختی طی سال های 
1۳۹۵ تــا 1۳۹۹ بالغ بــر 1۶ هزار میلیارد ریال 
رســیده است. بانک توسعه تعاون در سال جاری 
نیز برنامه ریزی کرده اســت که میزان تسهیالت 

پرداختی به 2۸۵ هزار میلیارد ریال برسد.

لزوم حمایت دولت از بانک توسعه تعاون
عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس شورای اسالمی 
گفت: قطعا دو بخش تعاونی و سهامی می توانند کمک شایان توجهی 
به ورود ســرمایه های خرد به چرخه تولید داشــته باشند به این خاطر 
حمایت دولت از بانک توســعه تعاون و بخش تعاون بســیار مهم است 
تا بخشــی از مشــکالت کشاورزان که مشکل ارائه وثیقه برای دریافت 

تسهیالت بانکی دارند حل شود.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی و نماینده مردم شیراز در مجلس در مورد لزوم حمایت دولت 
از بانــک توســعه تعــاون و حمایت از اعطــای وام به بخش تولید برای 
توســعه تولید و حمایت از تعاونی های تولید گفت: تعاونی ها، بخشــی 
از ســاختار اقتصادی کشــور محســوب می شوند که برای رونق و رشد 
تولید، حمایت از آنها ضروری اســت. برای تحقق رشــد تولید تمرکز بر 
سیاستگذاری درست در مورد شرکت های سهامی یا صندوق پروژه ها 
موضوع مهمی اســت، چرا که می توانند فرصت خوبی برای توســعه 

فعالیت های تولیدی در بخش تعاونی ایجاد کند.
وی در این باره افزود: هرچند حمایت از تعاونی ها باید مشــروط باشــد 
و نظارت بر این بخش باید به درستی صورت بگیرد اما هنوز برای آنها 
محدودیــت و مشــکل وجود دارد لذا نظــارت بر عملکرد تعاونی برای 

منتفع شدن تولید کننده و سرمایه گذار بسیار حائز اهمیت است.

قادری در ادامه خاطرنشان کرد: قطعا بخش تعاونی و سهامی می توانند 
کمک شــایان توجهی به وارد شــدن سرمایه های خرد به چرخه تولید 
باشند. به این خاطر حمایت دولت از بانک توسعه تعاون و بخش تعاون 
بسیار مهم است تا بخشی از مشکالت کشاورزان که مشکل ارائه وثیقه 

برای دریافت تسهیالت بانکی دارند حل شود.
این نماینده مجلس شــورای اســالمی در این باره توضیح داد: مجلس 
شورای اسالمی تالش می کند این مشکل را ذیل قانون تامین تولید و 
زیرساخت ها حل کند تا برای حمایت از توسعه تولید در بخش تعاون 

بخصوص تعاونی روســتایی حمایت هایی به عنوان نهاده های تضمین 
شکل بگیرد. وی در این باره تصریح کرد: به این معنا که برای توسعه 
و حمایــت از تعاونی هــای تولید روســتایی، صندوق حمایت از بخش 
کشاورزی در بخش های مختلف تاسیس شود تا افراد در این صندوق 
وثیقه بگذارند. لذا تضمین آنها باعث می شود سیستم بانکی راحت تر 
از قبــل بــه آنها وام بدهد. یکــی از دالیلی که نظام بانکی به برخی وام 

نمی دهند عدم تامین وثایق مورد نیاز است.
وی در این باره بیان داشــت: با توجه به اینکه کشــاورز در روستا زمین 
کشــاورزی و خانه  دارد و چون بانک ها عمال زمین های کشــاورزی و 
خانه های روستایی را به عنوان وثیقه قبول نمی کنند، کشاورز نمی تواند 
از وام سیستم بانکی برای توسعه کار خود استفاده کند ولی نهادهای 
توثیق با کمک جهاد کشاورزی می توانند زمین های کشاورزی و منزل 
کشاورزان را به صورت وثیقه بپذیرند تا به عنوان تسهیل ضمانت در نظر 
گرفته شود و کشاورز بتواند از وام برای توسعه فعالیت خود استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: تعاونی ها با چنین فرمولی می توانند از تسهیالت 
بانکی برای رشد تولید در بخش های زیرمجموعه خود استفاده کنند. 
مجلس شورای اسالمی تالش می کند تا در زمینه های مختلف با تسهیل 
قوانین، مشــکالت مختلفی که بخش تعاون با آن دســت و پنجه نرم 

می کند را تا حد امکان مرتفع سازد.

اخبار

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار پیامی صادر کرد. متن پیام به این شرح است:
به نام آنکه جان را فکرت آموخت

گسترش عرصه های آگاهی و دانایی و به تبع آن ساختن جامعه ای هوشیار در گرو تقویت رسانه های شفاف و خبرنگاران بیدار است.
همراهی صمیمانه خبرنگاران حوزه های گوناگون اقتصادی در دهه های اخیر در پیشبرد اهداف ملی و بین المللی جمهوری اسالمی ایران، نقشی 

غیرقابل انکار ایفا کرده که تبلور آن را می توان در همگانی سازی خدمات و محصوالت بیمه ای به نظاره نشست.
توجه ویژه اصحاب خبر و ارباب جراید به مســائل روز و موضوعات تخصصی و همچنین فراگیر صنعت بیمه از نشــانه های بارز تعامل تنگاتنگ دو 

عرصه بیمه و رسانه است که باید بیش از پیش در تقویت آن کوشا باشیم.
بر خود فرض می دانم ضمن پاسداشت دوباره حماسه عاشورا و پیام رسان بی تکرار آن _ حضرت زینب )س( _ روز خبرنگار را گرامی داشته و از 

درگاه پروردگار یگانه برای تمامی شما عزیزان، توفیق مضاعف آرزو می نمایم.
مجید بهزادپور

گرامیداشت روز خبرنگار پیام رئیس کل بیمه مرکزی به مناسبت 

خبر  ویژه

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد  " آ
سند رسمی"

برابــر رای شــماره ۱4۰۱6۰3۱۸6۰3۰۰3957 مــورخ ۱4۰۱/۰4/۲۰ هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیه۲رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض آقــای 
مهــدی  حســینی فرزنــد حســن  بــه شــماره شناســنامه 46۲9 صــادره از رشــت درقریــه پســتک درشــش دانگ یــک قطعه زمین 
مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت ۲55.۱۰ مترمربــع پــالک فرعــی7۲۲۸  از اصلــی 56 مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 3 و 
7 از اصلــی 56 واقــع در بخــش 4 رشــت خریــداری از مالــک رســمی آقــای حســن شــعبان نــژاد پســتکی محــرز گردیــده اســت. 
.لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه 
مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :۱4۰۱/۰5/۱9 ونوبــت دوم:۱4۰۱/۰6/۰5
ک ناحیه 2رشت-سعید بدوی رئیس اداره ثبت اسناد وامال

ک قدیم: گهی موضوع خودروی  پال ا
بــا توجــه بــه لــزوم نشــر آگهــی و اعــالم مفقــودی در روزنامــه 
المثنــی و شــماره  اقــدام در دریافــت ســند  و  کثیراالنتشــار 
گــزاری توســط پلیــس راهــور : خــودروی کامیــون  بنــز بــه رنــگ 
خاکســتری بــا شــماره پــالک ۱9995تهــران و  بــا شــماره موتــور 
۰۰9۸۱۲ و شــماره شاســی ۱4۰۰۱۰7۸ بنــام عبدالرضــا غنمــی  

اعــالم مــی گــردد .

گهی فقدان سند مالکیت  آ
مورخــه   45۱99 شــماره  وکالــت  برابــر  فدافــن  صفرپــور  ناصــر  آقــای  اینکــه  بــه  نظــر 
بــه  اکبــر  زنــد  از طــرف وراث محمــد حســین خانــی فر ۱۱ کاشــمر  ۱4۰۰/۰9/۰4 دفترخانــه 
شــماره ملــی 56۱9۸653۰4 بــه اســتناد یــک بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده و تقاضــای 
کتبــی شــماره ۱۰/۱4۰۱/۲3۲۰ مورخــه ۱4۰۱/۰5/۱5 جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی 
نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه و مدعــی مــی باشــد ســند مالکیــت تمامــی یکصــد و چهــل 
ســهم مشــاع از ســه هــزار و دویســت و بیســت و پنــج ســهم ششــدانگ پــالک 5696 فرعــی 
از 3۰۲7 اصلــی بخــش یــک حومــه کاشــمر بــه آدرس کاشــمر – بلــوار جانبــازان – جانبــازان 
ــر امــالک کاشــمر ســند مالکیــت  ــر دفت ــگاری گــم شــده اســت و براب 35 بــه علــت ســهل ان
یکصــد و چهــل ســهم مشــاع از ســه هــزار و دویســت و بیســت و پنــج ســهم ششــدانگ پــالک 
فــوق در صفحــه ۱۸۱ دفتــر ۲۰5 بــه نــام محمــد حســین خانــی بــه شــماره چاپــی 6977۱۰ الــف 
ــذا بــه اســتناد  ــی نــدارد ل ــر امــالک بیــش از ایــن حکایت 93 صــادر و تســلیم گردیــده و دفت
قســمت پنــج تبصــره اصالحــی مــاده ۱۲۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت امــالک متذکــر مــی گــردد هــر 
کــس نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت 
نــزد خــود مــی باشــد بایــد ظــرف مــدت ۱۰ روز پــس از انتشــار آگهــی بــه ایــن اداره مراجعــه و 
اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی تســلیم نمایــد در 
ر عــدم ارســال اعتــراض ســند مالکیــت المثنــی  غیــر ایــن صــورت پــس از انقضــاء مهلــت مقــر

طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تحویــل خواهــد شــد. 
کاشمر  ک  رئیس اداره ثبت اسناد و امال
م / الف 711

گهی فقدان سند مالکیت  آ
زنــد حبیــب بــه شــماره ملــی ۲۰3۱937499 بــه  نظــر بــه اینکــه آقــای علــی محمــد تــارم فر
اســتناد یــک بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده و تقاضــای کتبــی شــماره ۱/۱4۰۱/۲3۱9 مــورخ 
۱4۰۱/۰5/۱5 جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه و 
مدعــی مــی باشــد ســند مالکیــت ششــدانگ یــک بــاب آپارتمــان پــالک 54۱ فرعــی از پــالک 
۱59 اصلــی بخــش دو کاشــمر بــه آدرس کاشــمر بلــوار تعــاون شــفای 7 دانــش ۲ پــالک 56 
بــه علــت ســهل انــگاری گــم شــده اســت و برابــر دفتــر امــالک کاشــمر ســند مالکیــت تمامــی 
ششــدانگ پــالک فــوق بــه نــام آقــای علــی محمــد تــارم بــه شــماره چاپــی ۸5466۲ الــف و 
شــماره الکترونیــک ۱39۸۲۰3۰6۰۱۲۰۰37۸9 صــادر و تســلیم و برابــر ســند رهنــی ۱669۰6 
مورخــه ۱39۸/۰7/۱3 دفترخانــه 43 کاشــمر در رهــن بانــک مســکن مــی باشــد و دفتــر 
امــالک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد لــذا بــه اســتناد قســمت پنــج تبصــره اصالحــی مــاده ۱۲۰ 
آییــن نامــه قانــون ثبــت امــالک متذکــر مــی گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی 
ــرف  ــد ظ ــد بای ــی باش ــود م ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــی وج ــا مدع ــام داده ی ــه ای انج معامل
مــدت ۱۰ روز پــس از انتشــار آگهــی بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه 
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از 
ر عــدم ارســال اعتــراض ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات صــادر و بــه  انقضــاء مهلــت مقــر

متقاضــی تحویــل خواهــد شــد. 
کاشمر  ک  رئیس اداره ثبت اسناد و امال
م / الف 710

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

برابــر رای شــماره ۱4۰۱6۰3۲4۰۰۱۰۰۰56۰ مــورخ ۱4۰۱/۲/۲۲ هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســید مســعود 
موســوی فرزنــد ســید عبــداهلل بــه شــماره شناســنامه ۲ کدملــی 353979۲996 صــادره از 
گنــاوه را نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۱۸۰/6۰ متــر مربــع در قســمتی 
از پــالک 9۱7 اصلــی واقــع در امامــزاده گنــاوه خریــداری مــع الواســطه از آقــای عبــاس پیــش 
ز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه  آهنــگ و شــرکا محــر
فاصلــه ۱5 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 
ر بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی نمــی  خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر

باشــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/5/4 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/19 
گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف 153

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

90 درصد ظرفیت معادن کشور غیرفعال است
اردبیل- رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد ظرفیت معادن 
کشور غیرفعال است درحالی که از این منابع ارزشمند 
می توانیم در شرایط تحریمی بیشترین بهره را بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی عصر 
جمعه در جلســه شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
که با حضور اعضای کمیســیون اقتصادی مجلس و با 
همراهی مدیرکل اقتصاد و دارایی در استان اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: در هفته جاری با حضور 
در ســه اســتان فارس، گیالن و اردبیل مشــکالت و نارسایی های حوزه اقتصادی را مورد رصد قرار 

دادیم تا گزارش جامعی را در مجلس به نمایندگان ارائه کنیم.
وی به حل مشــکل واحدهای دریافت کننده تســهیالت ارزی و تعهدات انجام شــده در این زمینه 
اشاره کرد و گفت: عده ای از تولید کنندگان و واحدهای صنعتی با دریافت ارز با نرخ پایین موظف 
هستند با نرخ ارز فعلی تعهدات خود را انجام دهند که برای حل مشکل آنها مقرر شد تا با رقم ارز 
نیمایی و لحاظ کردن ارزش پروژه ها محاســبه دقیق انجام شــود تا صاحبان این واحدها تعهدات 

ارزی خود را به بانک های عامل یا صندوق توسعه ملی انجام دهند.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی به مشــکالت حوزه اکتشاف معادن و سنگ 
اندازی در مسیر حضور سرمایه گذاران در معادن اشاره رد و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
باید از حضور ســرمایه گذاران در این بخش حمایت کند چرا که ۹۰ درصد طرفیت معادن کشــور 

غیرفعال است و تنها 1۰ درصد از این طرفیت بهره برداری می شود.
پور ابراهیمی ضررت نصب دستگاه ایکس ری در گمرک بیله سوار و تأمین منابع مالی بانک ها برای 
پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی را یادآور شد و ادامه داد: آمادگی داریم تا پیگیری جدی 
این امر و آشنایی صاحبان واحدهای تولیدی در تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه دوره های 
آموزشی را برای فعاالن حوزه برگزار کنیم. وی به توافقات قبل از سفر اعضای کمیسیون اقتصادی 
به اســتان اردبیل اشــاره کرد و افزود: قرار شــده تأمین منابع مالی پروژه ها به ویژه پروژه عظیم راه 
آهن اردبیل با پیشــرفت ۹۰ درصد انجام شــود چرا که منطقی نیســت این پروژه با پیشــرفت ۹۰ 
درصد تعطیل شده و یا به حالت تعلیق در آید. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
همچنین تأمین منابع مالی را از محل ماده ۵۶ از برای این پروژه یادآور شد و گفت: در کنار راه آهن 
اردبیل به میانه تکمیل محور اردبیل - ســرچم و راه مواصالتی خلخال نیز جزو اولویت ها اســت که 
قرار شــد بانک ســپه و ســایر بانک های عامل در پرداخت منابع ماده ۵۶ تالش جدی را انجام دهند 

تا متناسب با سقف تعیین شده و اولویت پروژه ها این منابع تأمین شود.

همزمان با ایام سوگواری شهادت سرور و ساالر 
شهیدان حضرت ابا عبداهلل الحسین )ع( و یاران 
با وفای ایشــان ، به همت هیات محبین کریم 
مدینه )ع( کارکنان اداره امور شــعب اســتان 
خراســان رضوی و جمعی از همکاران ، موکب 
خدمت رســانی به عزاداران حسینی و زائران و 
مجاوران حریم حرم رضوی ، به یاد شهدای این 
اداره امور شــعب در محل خیابان امام خمینی 
 )ره( مشــهد ، از شــب هشــتم محرم الحرام 

بر پا شد .
در ایــن ایام ضمن برگزاری مراســم مذهبی و 
اقامه نماز جماعت ، از عزاداران حسینی با توزیع 
چای ، شــربت ، آب و وعده غذایی ، پذیرایی به 

عمل آمد .

شایان ذکر است در روز عاشورا محمد نجف زاده 
معاونت شعب منطقه دو کشور ضمن حضور در 
محــل موکــب ، از نزدیک با همکاران دیدار و از 
تالش های ایشــان در زمینه برپایی ایســتگاه 

تقدیر و تشکر نمودند.
محمــد نجــف زاده در این دیدار برپایی خیمه 
های عزاداری را نشــان ادامه راه ســرخ شــهدا 
دانســته و گفت:امام حسین )ع( در طول تاریخ 
مسیر را برای رهروان خویش تبیین کردند که 

این مسیر روشنگری ، راه سعادت بشر است.
این مراسم با اقامه نماز ظهر عاشورا و سخنرانی 
حجت االســالم میرزائــی در خصوص تبیین 
آمــوزه هــای امر به معــروف و نهی از منکر در 

نهضت عاشورا پایان یافت.

برپایی موکب خدمت رسانی به سوگواران ساالر شهیدان در مشهد مقدس

مهدی رضایی سرپرســت بانک کشاورزی در پیامی 
ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره خبرنگار شــهید 
صارمی و روز خبرنگار ، از تالش اصحاب رسانه برای 

اطالع رسانی و روشنگری تشکر و قدردانی کرد.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

بــدون تردید، نقش و مجاهدت اصحاب رســانه در 
عرصه آگاهی بخشی جامعه که زمینه ساز پیشرفت، 
سربلندی و ســعادت کشور است، برکسی پوشیده 
نیست و به واسطه کنشگران عرصه اطالع رسانی که 
برای هدایت جامعه به سوی سعادت و توسعه تالش 
می کنند، دستیابی به قله های پیشرفت،سربلندی و 

سعادت کشور میسر خواهد شد.
تقارن گرامیداشت سالروز شهادت زنده یاد محمود 
صارمی و روز خبرنگار با عاشورای حسینی و سالروز 

عروج خونین سبکباالن عاشقی که با شهادت خویش 
حماسه ای جاودانه آفریدند، نمادی از تالش شبانه 
روزی جهادگرانی است که برای مراقبت از منافع ملی 
و مصالح مردم و آرمان های ارزشمند انقالب اسالمی 
در جبهه آگاهی افزایی و اطالع رســانی کوشش می 

کنند.
اینجانب ضمن گرامیداشت هفدهم مرداد ماه »روز 
خبرنگار« و پاسداشــت خاطره شــهیدان رسانه، از 
تالش همه خبرنگاران و فعاالن عرصه اندیشه و قلم 
در برافروختن چراغ اطالع رسانی و روشنگری تشکر 
و قدردانــی مــی کنم و موفقیت روز افزون آنان را در 
مسیر روشنگری، ایجاد شفافیت و گره گشایی از کار 
مردم، از درگاه پروردگار مهربان مسألت می نمایم.
مهدی رضایی

برپایی موکب خدمت رسانی به سوگواران ساالر شهیدان در مشهد مقدس
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کرد؛ رئیس محیط   زیست شرکت فوالد مبارکه اعالم 

گام بلند شرکت فوالد مبارکه در مسیر فوالد سبز
اصفهــان / گــروه اســتان هــا: رئیس 
محیط زیســت فوالد مبارکــه تصریح 
کرد: ســرمایه گذاری شرکت در تولید 
انرژی های تجدیدپذیر خورشــیدی به 
مقدار ۵۴۰ مگاوات و ســاخت نیروگاه 
ســیکل ترکیبــی 1۰۰۰ مگاواتــی با 
راندمان باال همگام با دستورالعمل های 
جهانی، گامی بلند در مســیر فوالد سبز 
اســت.بهنام کاویانی بــا تأکید بر اینکه 
رویکرد شــرکت فوالد مبارکه در تحقق 
دســت یابی به فوالد ســبز بر این اصل 
اســتوار است که فوالد سبز صرفا تولید 
فــوالد با کمتریــن ردپای کربن ممکن 
اســت گفت: صنعت فوالد امروزه حدود 
7 درصد از انتشــار کربن در جهان را به 
خود اختصاص می دهد که یکی از عوامل 

افزایش گرمایش جهانی است. 
ازاین رو تحت ســناریوی توسعه پایدار 
آژانــس بین المللی انــرژی، میزان کل 
انتشــار مســتقیم از بخش آهن و فوالد 
باید تا ســال 2۰۵۰، بیش از ۵۰ درصد 
نســبت به ســال 2۰1۹ و شدت انتشار 
حاصــل از تولیــد فوالد خام نیز باید ۵۸ 

درصد کاهش یابد.
رئیس محیط زیست فوالد مبارکه ادامه 
داد: تفکــر فعلی صنایع فوالدی تولید با 
کمترین میزان انتشــار کربن بر اساس 
فناوری انرژی های تجدیدپذیر بســیار 
پرهزینه تــر از تولیــد فــوالد به روش 

سنتی است، به نحوی که طبق برآوردها 
هزینه تولید ممکن اســت تا ۳۰ درصد 

بیشتر باشد.
کاویانی اظهار داشــت: شــرکت فوالد 
مبارکه نیز بر اســاس استراتژی پایداری 
خــود به دنبال تولیــد فوالد کم کربن و 
استفاده از فناوری های نو است و تاکنون 
در این راستا اقدامات مؤثری انجام داده 
اســت.وی با تأکیــد بر اینکــه فرایند 
تولیــد فوالد در شــرکت فوالد مبارکه 

برمبنــای احیــا مســتقیم و کوره های 
قوس الکتریکی اســت که این خود نیز 
مزیت بســیار بزرگی در تکنولوژی های 
موجود است، گفت: مقدار CO2 تولیدی 
در شرکت فوالد مبارکه به دلیل استفاده 
از تکنولــوژی کوره های قوس الکتریکی 
اســتانداردهای  از  کمتــر   )EAF(
 بین المللــی و در محــدوده قابل قبول 

و رقابتی است.
رئیــس محیط زیســت فــوالد مبارکه 

در بخــش بعــدی ســخنان خــود به 
همکاری های این شرکت با دانشگاه ها، 
مراکز علمی و تحقیقاتی و شــرکت های 
دانش بنیان بــرای حرکت کارآمدتر در 
مســیر فوالد ســبز اشاره و تصریح کرد: 
در ایــن راســتا، برای شناســایی نقاط 
قابل بهبــود، پروژه های پژوهش محور با 
همکاری مراکز علمی و دانشــگاه ها در 
زمینه چرخه عمر محصول، رد پای کربن، 
افزایــش بهره وری و رد پای آب تعریف 

شــده و در دست اقدام است؛ تاجایی که 
براساس استراتژی پایداری، برنامه های 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای 
کربن زدایی در شرکت تدوین شده و در 
حال سرمایه گذاری در تولید انرژی های 
تجدیدپذیر خورشــیدی به مقدار ۵۴۰ 
مگاوات و ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی 
1۰۰۰ مگاواتی با راندمان باال هستیم.به 
گفته رئیس محیط زیست فوالد مبارکه 
این شــرکت همچنیــن در برنامه های 
میان مدت و کوتاه مدت خود براســاس 
رویکــرد Eco Process، در پی بهبود 
فرایندها در راستای بهینه سازی مصرف 
منابع و کاهش انتشارات است و در این 
خصوص می توان از اجرای پروژه بازیافت 
حــرارت از گازهای خروجــی نیروگاه 
گازی، انجــام پروژه هــای بازچرخانی و 
اســتفاده مجدد پســاب های شهری و 
صنعتی، تشکیل کمیته انرژی و ممیزی 
آن در واحدهای فرایندی و بهبود آن ها 
بــا جایگزینی تجهیــزات با فنا وری روز 
و همچنین از ســرمایه گذاری در ایجاد 
بســتر حمل ونقــل ریلــی و مدیریت 
پســماندها با رویکرد اقتصاد چرخشی 
به عنــوان بخش های دیگری از اقدامات 
شرکت فوالد مبارکه برای کاهش انتشار 
کربن، جلوگیری از تخریب محیط زیست 
و هدررفت منابع و به طورکلی حرکت در 

مسیر فوالد سبز یاد کرد.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در دیدار با 
مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

رویکرد شرکت ذوب آهن 
اصفهان خلق فرصت های 

ارزشمند  از دل  تهدیدها است
اصفهان / گروه اســتان ها: دکتر ســیف 
الهــی مجتمع عظیــم صنعتی ذوب آهن 
اصفهان را پشــتیبان رزمندگان در دفاع 
مقدس دانســت و گفت: حضور کارکنان 
ذوب آهــن اصفهــان در جنگ تحمیلی، 
 نشــان دهنده ایثار و شــهادت طلبی این 

صنعتگران است.
وی با بیان این که در دوران دفاع مقدس 
،ذوب آهــن اصفهان، نقشــی انکارناپذیر 
در تامیــن رزمندگان آموزش دیده برای 
جنگ تحمیلی داشت، افزود: این شرکت 
در تامیــن تجهیــزات، ادوات، خدمــات 
فنی، مهندســی و لجستیکی برای جبهه 
و جنگ نیز ســنگ تمام گذاشت.مشاور 
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
تولید و توســعه محصوالت استراتژیک و 
مورد نیاز صنایع مختلف کشــور در ذوب 

آهن اصفهان را شایان تقدیر دانست.
مهنــدس رخصتــی نیز در ایــن دیدار 
بــا تشــریح فرایند تولیــد در ذوب آهن 
اصفهان، گفت: این شــرکت با برنامه های 
هدفمنــد و دانش محــور بر بخش عمده 
ای از مشــکالت چیره شده که طراحی و 
تولیــد بیش از دوازده محصول جدید در 
چند ماه اخیر برای تنوع بخشــی به سبد 
محصوالت، رکوردهای گوناگون تولیدی 
و اجــرا و تکمیــل پروژه های نوســازی و 
توســعه ای ذوب آهن اصفهان را باید در 
راســتای برنامه های هدفمند و شاخص 
محور این شرکت ارزیابی کرد.وی با بیان 
ایــن که ذوب آهن اصفهان با برخورداری 
از اتوماسیون مدرن و به روز، تمام فعالیت 
هــای تولیــدی را بر خط و آنالین پایش و 
کنترل می کند، افزود: این شرکت با دارا 
بودن کارگاه های پیشــرفته پشتیبانی و 
ســاخت، ۸۵ درصد از تجهیزات و قطعات 
مورد نیاز را بومی سازی کرده و 1۵ درصد 
بقیه را نیز با حمایت از شرکت های توانمند 
داخلی و دانش بنیان کشــور، تأمین می 
کند.وی با بیان این که حاشــیه ها توان و 
رمــق صنعتگران را برای تولید و توســعه 
و آبادانی کشــور می گیرند، تصریح کرد: 
در چنین شــرایط سختی که صنایع برای 
تولید با موانع بســیاری دست و پنجه نرم 
مــی کنند انتظار داریــم دولت، مجلس، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهاد 
های حاکمیتی اجازه ندهند برای صنایع 
حاشیه ســازی شود.مهندس رخصتی با 
بیــان این که بــا فزایندگی تکنولوژی در 
عرصــه رقابت، هیچ مجالی برای تعلل در 
پیشــرفت و توســعه نداریم، تصریح کرد: 
باید با برنامه های دانش محور، شاخص دار 
و قابل پایش و صد البته با شتاب مناسب 
در مســیر تولید و توســعه حرکت کنیم و 
همچنانکه دردهه های اخیر رشد صنعت 
فوالد نســبت به سایر صنایع مناسب بوده 
اســت باید با دقت وموقعیت شناسی ویژه 
درعرصــه رقابت جهانی برنده این میدان 
باشــیم و ذوب آهن اصفهان دراین مسیر 

با تمام قدرت پیش می رود..

طی مراسمی؛

مدیر عامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان گلستان 

منصوب شد
گلســتان / گروه استان ها: طی مراسمی 
بصورت ویدیو کنفرانس و با حضور معاون 
هماهنگی توزیع شــرکت توانیر و معاون 
استاندار گلستان،سید احمد موسوی که 
قبل از این سرپرست این شرکت بوده اند 
بعنوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
گلســتان از سوی آرش کردی مدیرعامل 
شــرکت توانیر منصوب شد.در بخشی از 
ایــن حکم آمده اســت :ضمن تبریک، از 
خداوند متعال توفیق روز افزون جنابعالی 
در خدمــت بــه نظام مقــدس جمهوری 
اســالمی ایران و پیشــبرد اهداف شرکت 
در چارچوب وظایف مقرر در اساســنامه 
و سیاســت های ابالغــی با رعایت اصول 
عدالت محوری،روحیه انقالبی و جهادی 
، مردم داری و فساد ستیزی را مسئلت می 
نماید.در این مراســم از زحمات مهندس 
علــی اکبر نصیری به عنــوان مدیرعامل 
قبلی شــرکت توزیع نیروی برق گلستان 

تقدیر بعمل آمد.

 مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
استان خراسان رضوی:

جهاد تبیین ابزار محبان اهل 
 بیت علیهم السالم برای مقابله 

با دسیسه دشمنان است

مشهد / سمیرا رحمتی
همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی، محمد 
حسین زاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراســان رضوی، در سخنانی به تبیین وظیفه 
دســتگاهی فرهنگ و ارشــاد اسالمی در بهره 
گیــری از فرهنگ عاشــورایی پرداخت.محمد 
حســین زاده ضمن بیان اینکه هر چند صرف 
خواندن زیارت عاشــورا نور است، گفت: توجه 
بــه درس هــای آن هم مهم اســت، در زیارت 
عاشــورا از خداوند مــی خواهیم که  زندگی و 
مرگمان را همچون زندگی و مرگ پیامبر صلی 
ا... علیه و آله و اهل بیت طاهرینشان قرار دهد 
و در ســاده ترین برداشــت از این فراز به این 
می رســیم که می بایســت سبک زندگیمان به 
مدل ســبک زندگی پیامبــر صل ا... علیه و اله 
و اهل بیت ایشــان نزدیک شــود. دبیر شورای 
فرهنگ عمومی اســتان افزود: ســبک زندگی 
هم مجموعه ای از روابط درون خانواده ، روابط 
اجتماعــی ، روابط سیاســی و روابط اقتصادی 
است و در اینجا وظیفه ما در مجموعه فرهنگ 
و ارشاد اسالمی معنا می یابد و باید ببینیم چه 
مقدار از بازوی فرهنگ و هنر توانسته ایم برای 
توسعه سیره اهل بیت علیهم السالم در زندگی 
مردم بهره ببریم؛ به عنوان مثال در سیاســت 
خارجی می توانیم از تراز دوســتی و دشمنی با 
اهل بیت ) انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن 
حاربکم ( در مراودات خود استفاده کنیم که در 
این مراودات مرزهای جغرافیایی تا حدودی بی 
اعتبار می شوند و مرزهای اعتقادی نقش آفرین 
است. حسین زاده تصریح کرد : اگر نتوانیم این 
مضامیــن مهم را با ابزار فرهنگ و هنر به مردم 
منتقل کنیم در انتقال فلســفه عاشــورا دچار 
مشــکل می شویم و اگر فلسفه عاشورا درست 
تبیین نشــود، تحریف هــا و تحلیل های غلط 
ارائه می شود . حضرت زینب سالم ا... علیها این 
تبیین را به خوبی انجام دادند. دســتگاه حاکم 
آن زمان نمی خواست هیچ یک از واقعیت های 
عاشورا منعکس شود در حالی که حضرت زینب 
سالم ا... علیها به مفهوم امروزی در جایگاه یک 
رسانه قوی از روز 11 محرم روشنگری در باب 
واقعه عاشورا را آغاز نمودند. مدیر کل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی خراسان رضوی بیان داشت: 
وظیفه ما به عنوان دســتگاه فرهنگی این است 
که این معارف را به درستی منتقل کنیم، جریان 
حق و باطل همیشــه وجود دارد، همچنان که 
عاشورا و کربال و امام شهید، برای رساندن پیام 
عاشــورا به گوش جهانیان حضرت زینب )س( 
و سجاد )ع( را الزم دارد ، در دنیای کنونی که 
دنیای نفاق رسانه است ، وظیفه ما هم در جهاد 
تبیین ســنگین تر اســت. حسین زاده با اشاره 
بــه صحبت های مقــام معظم رهبری در بیان 
مفهوم جهاد گفت: جهاد تنها به معنای تالش 
و کوشــش نیســت بلکه جهاد در برابر دشمن 
است و بر اساس این تعریف، جهاد تبیین ابزار 
محبان اهل بیت علیهم الســالم برای مقابله با 
دسیســه دشــمنان است . حمله دشمن تنها با 
ادوات جنگی، زمینی و هوایی و بمب و موشک 
نیســت و در  دنیای فعلی برای دشــمن ابزار 
فریب، نفاق، تزویر و دروغ کاراتر است. حضرت 
سیدالشهدا علیه السالم  1۰ سال از دوران امامت 
خود را در دوره معاویه گذراند و در این ده سال 
همان خط مشی امام حسن علیه السالم را داشت 
چون زمانه معاویه، زمانه نفاق بود اما رفتار یزید 
در فسق و فجور آنقدر علنی و غیر قابل کتمان 
بود که امکان تشخیص حق و باطل برای مردم 
فراهم شد و به همین دلیل است که واقعه کربال 
برای ما جریان ســاز می شــود.ما هم با همه قوا 
باید بتوانیم در این جهاد تبیین از ظرفیت های 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استفاده کنیم.

استانها 6

گذاری مدیریت النگدره و ناهارخوران   خبرهای خوش از وا
گرگان به شهرداری 

گلســتان / گروه اســتان ها: شــهردار گرگان با حمید سالمتی 
سرپرســت جدید اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
گلستان دیدار و گفتگو کرد. محمدرضا سبطی در این نشست 
صمیمی از رویکرد مثبت دکتر سالمتی در انعقاد قرارداد اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان گلســتان با شهرداری 
گرگان پس از اقدامات کارشناســی در زمینه حفظ و نگهداری 
پارک جنگلی النگدره و ناهارخوران تقدیر کرد.سبطی گفت: با 

نگاه ویژه دکتر حمید سالمتی به حوزه سرمایه گذاری، مطمئناً 
شاهد اتفاقات خوبی در حوزه سرمایه گذاری و گردشگری در 
شــهر گرگان خواهیم بود.وی تصریح کرد: شهرداری گرگان با 
اســتفاده از قابلیت های شــهر گرگان و استراتژی های شهری 
خود در نظر دارد تحولی گســترده در صنعت گردشــگری در 
ســطح ملی و فراملی ایجاد کند.شــهردار گرگان با اشاره طرح 
های عمرانی در دســت اجرا بیان کرد: در نظر داریم با اجرای 

طرح کمربند منطقه گردشگری هزارپیچ به محور ناهارخوران 
و طرح بازآفرینی بافت های تاریخی و چهارباغ در ســطح شــهر 
اقدامات مثمرثمری انجام دهیم.در ادامه این نشست سرپرست 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلســتان اظهار کرد: در 
راســتای تعامل و همکاری با مســئوالن مدیریت شهری برای 
خدمت رســانی بهتر به شــهروندان، بنده همیشه نگاه مثبتی 

نسبت به شهرداری داشته و دارم.

هرمزگان / گروه اســتان ها: مدیرکل راه و شهرســازی اســتان 
هرمزگان در نشســت و تورخبــری بازدید از واحدهای نهضت 
ملی مســکن گفت: درصد پیشــرفت فیزیکی در پروژه های در 
دست ساخت قریب به 1 درصد و باالترین آن ۵۵ درصد است.

عبــاس کمالی در حاشــیه این بازدیدها در نشســت خبری با 
خبرنگاران ســهمیه استان در ســاخت واحدهای نهضت ملی 
مســکن را اعالم کرد و اظهار داشــت: ســهم استان هرمزگان از 
طرح ملی نهضت مســکن ۴۹ هزار و ۹۵۰ واحد در نظر گرفته 
شده است، و بر اساس میانگین جمعیتی سهم استان هرمزگان 
به صورت سالیانه 12 هزار و ۴۸۸ واحد مسکونی است.مدیرکل 
راه و شهرســازی هرمزگان ادامه داد: پروژه های 1۶۰ واحدی، 
2۵۶ واحدی و ۸۰۰ واحدی نهضت ملی مســکن از مهمترین 

پروژه هایی بود که خبرنگاران از آنها در شهر بندرعباس بازدید 
کردند.وی گفت: کل واحدهای مسکونی در حال ساخت در این 
پروژه ها بالغ بر 1۶ هزار واحد اســت و درصد پیشــرفت فیزیکی 
آنها هم از 1 درصد تا ۵۵ درصد است.مدیرکل راه و شهرسازی 
استان هرمزگان گفت: در حال حاضر طبق آخرین آمارها بیش 
از ۹۸ هزار و ۹۸1 نفر برای طرح نهضت ملی مســکن در ســطح 
اســتان ثبت نام کردند که تا کنون افزون بر 2۳ هزار نفر حائز 
شــرایط اولیــه بــوده اند و بالغ بر 1۰ هــزار و ۴۰۰ نفر نیز تایید 
نهایی شــدند.کمالی خاطرنشان کرد: در بخش خودمالکین نیز 
۳ هزار و ۵۸۸ واحد معرفی به بانک و پذیرش شده است که از 
این تعداد 1 هزار و ۶۳۵ واحد در قالب 17۰ پروژه دارای قرارداد 

و طی فرآیند پرداخت تسهیالت هستند.

توسط مدیر کل راه و شهرسازی استان هرمزگان صورت گرفت؛

بازدید از پروژه های در حال ساخت نهضت ملی مسکن 

خبر  ویژه

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

برابــر رای شــماره ۱4۰۱6۰3۱۲۰۰۱۰۰۲355هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــه  ــی تصرفــات مالکان ــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ثبت
شــماره  بــه  اکبــری  مهــدی  آقــای  ۱4۰۰۱۱44۱۲۰۰۱۰۰۰۸۲7تقاضــای  کالســه  بالمعــارص 
زنــد نعمــت اهلل در ششــدانگ  شناســنامه ۱۱6۰وکــد ملــی ۲۱۲۰7449۱۲صــادره از گــرگان فر
اعیانــی یــک قطعــه بــاغ بانضمــام چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی 
آن وقــف اســت بمســاحت 5۸93/97 متــر مربــع از پــالک ۲64 - اصلــی واقــع در اراضــی 
انجیــراب بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی 
لــه اکبــری بــه متقاضــی دارد.  لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دونوبــت  نعمــت آ
ــزده روز آگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند  ــه پان بــه فاصل
مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی،دادخواســت خــود را بــه 

ــد . ــم نمای ــی تقدی ــالح قضای ــع ذیص مرج
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/05/02
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/05/18
م.الف:12538

غالمرضا قاسمی 
گرگان از طرف غالمرضا قاسمی ک منطقه یک  رئیس اداره ثبت اسناد وامال

خوزســتان / گروه اســتان ها: چاه ۳72 شرکت بهره 
بــرداری نفــت و گاز مارون واقع در واحد بهره برداری 
شــماره ۳ این شــرکت دچار نشــت از ناحیه رینگ 
فلزی زیر شــیر اصلی تحتانی شــد که با اقدام سریع 
کارشناســان شرکت های ملی مناطق نفتخیز جنوب 
و شــرکت بهره برداری نفت و گاز مارون مهار و ایمن 
سازی گردید.مدیر عامل این شرکت با بیان اینکه چاه 
مذکور با دبی 2 هزار بشکه در روز در مخزن آسماری 
قرار داشته و از چاه های فعال تولیدی شرکت به شمار 

می آید، گفت: در بررسی های اولیه مشخص شد که خوردگی حفره ای در مرکز 
رینگ باعث ایجاد ســوراخ در رینگ و نشــت جزئی چاه شــده بود اما قطعه مذکور 
جهت انجام بررســی های بیشــتر به آزمایشگاه ارسال شده است.وی افزود: در بدو 

امر با اســتفاده از پمپ تراک و تزریق هزار و 
1۰۰ بشکه آب، چاه را مهار و تسهیالت معیوب 
اعم از رینگ فلزی، شیر اصلی تحتانی و شیر 
ایمنی ســرچاهی عالوه بر 2 عدد شیر دروازه 
ای ۶ اینچ ۵ هزار )شــاخه تزریق( را تعویض 
کردیم.مهندس حمید کاویان ضمن تقدیر از 
تالش های کارکنان شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مــارون  و شــرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب بخاطر انجام سریع این عملیات یادآور 
شــد: خوشبختانه هیچ ریســکی همجواران محترم تاسیسات عملیاتی شرکت را 
تهدید نکرد و تنها دو بشــکه نفت در محل چاه رها شــده بود که آن هم به ســرعت 

جمع آوری گردید.

نشت چاه 372 شرکت نفت و گاز مارون با موفقیت مهار شد
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كوتاه از جامعه

کرونایی بیمارستان ها  فعال شدند بخش های 

نسخه پیچی  دوباره کرونا برای کشور
  مهناز بیرانوند / گروه جامعه

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
چندی پیش درباره شروع موج هفتم کرونا 
در کشور، گفت: بارها اعالم کرده ام، اینکه 
فکر کنیم کرونا تمام شــده، بسیار اشتباه 
اســت. کرونا، ویروسی است که تا سال ها 
باقــی خواهد مانــد. اکنون ایران هم وارد 

موج هفتم شده است.

وضعیت موج جدید کرونا هر روز بدتر 
می شود

علیرضــا ناجی، رئیس مرکــز تحقیقات 
ویروس شناسی دانشــگاه علوم پزشکی 
شــهید بهشتی اظهار داشت: اکنون موج 
جدید از زیرسویه امیکرون در کشور شروع 
شــده است و هر روز هم بدتر می شود که 
باید این مســاله از ســوی مردم بســیار 
جدی گرفته شــود چون امکان انتقال و 
چرخش این نوع ویروس بســیار باالست 
پس رعایت شــیوه نامه های بهداشتی از 
ســوی مردم ضروری اســت.ناجی اضافه 
کــرد: همه این موضوعات به این مســاله 
بستگی دارد که چه اقداماتی انجام دهیم 
کــه جلوی گردش ویروس را بگیریم زیرا 
زمانی که موج گسترده شود به طور یقین 
روند این ویروس برای همه خسته کننده و 
طوالنی مدت می شود و امکان عدم رعایت 
نکات بهداشتی برای مردم بیشتر خواهد 
شــد.وی افزود: اینجا مساله این است که 
چــه کار باید کرد تــا از گردش ویروس و 
طوالنی شدن مدت این ویروس جلوگیری 
کرد؛ البته مهمترین موضوعات به رعایت 
شــیوه نامه های بهداشــتی برمی گردد و 
مردم باید در اســتفاده از ماسک، رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از تجمعات 
و رعایت بهداشــت فردی و اجتماعی که 

بسیار موثر است، تشویق شوند.

هر نوع سرماخوردگی کروناست
وی تصریح کرد: یکی از تصوراتی که این 
روزها مردم دارند این است که چون عالئمی 
از سرماخوردگی دارند ممکن است کرونا 
نباشــد اما باید این مساله مطرح شود که 

در تابســتان امکان سرماخوردگی بسیار 
پایین اســت و هرکســی که سرماخورده 
باشــد باید آن را کرونا دانست.وی تصریح 
کرد: کســی که به این ویروس مبتال می 
شــود، نباید آن را ســرماخوردگی تلقی 
کنــد و باید مانند فــردی که کرونا دارد، 
همه شیوه نامه های بهداشتی، قرنطینگی 
و درمــان خــود را ادامه دهد تا از گردش 
ویــروس در بین اعضــای خانواده و دیگر 
افراد جامعه جلوگیری شود.ناجی با بیان 
اینکه متاســفانه در برخی مراکز درمانی 
خصوصــی به اغلب افــرادی که با عالئم 
کرونــا به این مراکــز مراجعه می کنند، با 
اطمینان کامل می گویند که کرونا نیست 
و نیــاز به مراقبت های حین و بعد از کرونا 
نداریــد؛ در صورتی که اینگونه نیســت 
بلکه هر نوع ســرماخوردگی را به حساب 
کرونا بگذارید مگر در صورتی که با انجام 
تســت کرونا تشخیص داده شود که کرونا 
بوده اســت یا نه.وی اظهار داشــت: اقدام 
دیگری که برای مبارزه با این زیرســویه 
امیکرون ضروری اســت، شناسایی موارد 
ابتال به این ویروس است. اگر هنگام ابتالی 
افراد، ویروس شناســایی شود، کار ایزوله 
کــردن، درمان و جداکــردن آنها از افراد 

ســالم هم باید صورت گیرد تا ویروس از 
گردش بیفتد.

50 درصد مبتالیان عالمتی از کرونا 
ندارند

ناجــی گفــت: ســویه ای کــه اکنون در 
جامعه ایران به عنوان زیرســویه امیکرون 
می چرخد، امیکرون از نوع BA۵ است که 
گریز از ایمنی و ســرعت گردش بســیار 
باالیی دارد به گونه ای که یک فرد ســالم 
می تواند به طور طبیعی 1۸ نفر ســالم را 
به این ویروس مبتال کند.وی با اشــاره به 
اینکه ۵۰ درصد افرادی که به این ویروس 
مبتال می شوند هیچ عالمتی از این بیماری 
ندارند، اظهار داشــت: با توجه به ســرعت 
انتقال و انتشــار باالی این ویروس جدید 
و اینکه نمی توان جلوی عفونت را گرفت، 
پس الزم است که موضوع تزریق واکسن 
و انجام واکسیناســیون سراسری به ویژه 
تزریق دز ســوم »بوســتر« جدی گرفته 

شود.

کسن در سویه  تاثیر 70 درصدی وا
جدید

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســی 

دانشــگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی 
تصریح کرد: افرادی که تاکنون نســبت به 
تزریق واکسن کرونا در دزهای اول و دوم 
اقدام نکرده اند، 1۰ برابر امکان ابتالی آنان 
به بیماری شدید و حتی مرگ بیشتر است 
زیرا واکسن ها 7۰ درصد می توانند در این 
زمینه اثرگذار باشند و جلوی بیماری شدید 
و مرگ را بگیرند پس معتقدیم که افرادی 
کــه تاکنــون هیچ دز ویروســی را تزریق 
نکرده اند، باید به این مســاله توجه داشته 

باشند تا گردش ویروس کاهش یابد.

کسن نزده ک وا جامعه خطرنا
ناجی اســتقبال از واکســن دز بوســتر 
را مطلــوب ندانســت و گفت: براســاس 
اطالعات و آمار موجود فقط ۳7 درصد از 
جامعه دز بوســتر را تزریق کرده اند و بین 
هشت تا 1۳ میلیون نفر حتی دز یک و دو 
را نزده اند به این افراد به عنوان یک جامعه 
خطرنــاک باید نگاه کرد.وی تصریح کرد: 
افرادی هســتند که به دلیل داشتن سن 
بــاال، بیماری زمینه ای و سیســتم ایمنی 
پایین ممکن است تاکنون به این ویروس 
مبتال نشــده باشند اما این ویروس باعث 
انتقال به این افراد خواهد شد پس افزایش 

ســطح واکسیناسیون به ویژه در دز سوم 
بسیار مهم است تا مانع انتقال ویروس به 

این افراد شویم.

گردش ویروس تغییرات ویروسی را به 
همراه دارد

ناجــی با بیان اینکه گردش ویروس خطر 
تغییــرات ویروس را هم به همراه خواهد 
داشــت، تاکید کرد: ممکن است منجر به 
ایجاد ویروس های دیگر شــود و تغییرات 
ویروس هــا بــر روی خصوصیات ویروس 
تاثیــر می گــذارد و سیســتم ایمنی فرار 
بیشــتری خواهد داشت.وی اضافه کرد: 
در چنیــن شــرایطی هم باید همه تالش 
ما این باشد که گردش ویروس را کاهش 
دهیــم تا دوباره شــاهد تغییرات در نوع 

ویروس نباشیم.

چه باید کرد؟
ناجــی تصریــح کرد: در شــرایط کنونی 
همــه باید شــیوه نامه های بهداشــتی را 
رعایت کنیم، ماسک بزنیم، فاصله گذاری 
اجتماعی را رعایت کنیم، شســت و شوی 
دســت ها فرامــوش نشــود، از ورود بــه 
تجمعات جلوگیری کنیم، زمان درگیری 
با افراد سالم فاصله بگیریم و از همه مهمتر 
اینکه حتما واکسن بزنیم.وی خاطرنشان 
کرد: با توجه به اینکه گردش این ویروس 
به طور یقین خطراتی برای افراد با سیستم 
ایمنــی ضعیف به همــراه دارد پس باید 
هــم مانع گردش ویروس شــویم و اینکه 
حتمــا همــه پروتکل های بهداشــتی از 
ســوی افــراد رعایت شــود.رئیس مرکز 
تحقیقات ویروس شناســی دانشگاه علوم 
پزشــکی شهید بهشتی گفت: عملکرد ما 
در مقابلــه با ایــن ویروس باید به گونه ای 
باشــد که ســرعت و اوج پیک را بتوانیم 
بشکنیم تا به حدی باشد برای مردم قابل 
تحمل باشــد.وی تصریــح کرد: کرونا هر 
روز شرایط جدیدی را ایجاد می کند پس 
مراقب باشــیم که به ایــن ویروس مبتال 
نشــویم و نگذاریم ما ناقل این بیماری به 

دیگران باشیم.

7جامعه
امید برای بیماران SMA؛ 

کی  ورود تنها داروی خورا
بیماری  SMA به کشور

مدیرعامــل انجمــن اس ام ای ایران با اعالم 
ورود اولیــن محمولــه داروی ریســدیپالم 
)Risdiplam( بــا نــام تجاری اِوریســدی 
)Evrysdi( تولیــد شــرکت دارویــی رش 
ســوئیس در روز شنبه )1۵مرداد( از طریق 
گمرک فرودگاه امام خمینی )ره( به کشور، 
گفــت: این دارو نخســتین داروی خوراکی 
بیمــاری اس ام ای در جهان بوده و با فاصله 
کمــی بعد از ورود بــه بازارهای جهانی وارد 
ایران شــده اســت که به زودی و با نظارت 
و همکاری وزارت بهداشــت در دســترس 
بیمــاران اس ام ای قــرار می گیرد.ســعید 
اعظمیــان با ایــن توضیح که در حال حاضر 
بیــش از پنــج هزار بیمار اس ام ای در دنیا از 
این دارو اســتفاده می کنند، افزود: این دارو 
در ســال 2۰2۰ تایید ســازمان غذا و داروی 
آمریکا )FDA( و در سال 2۰21 تایید آژانس 
دارویی اروپا )EMA( را دریافت کرده اســت 
و ســازمان غذا و داروی ایران نیز این دارو را 
در سال 1۴۰۰ و به فاصله کمتر از یکسال از 
تاییدیه هــای بین المللی، تایید کرد و امروزه 
ایــن داروی درمانی خوراکی در بیش از ۸۶ 
کشــور مورد تایید است.اعظمیان افزود: بر 
اســاس تازه ترین اطالعات انجمن اس ام ای 
ایران، هم اکنون ۶۰۹ بیمار مبتال به اس ام 

ای در کشور ثبت شده اند، ادامه داد: 

 مرحله اول کنکور 1402 
چه موقع برگزار می شود؟

معاون امور آزمون های ســازمان ســنجش 
گفت: »از ســال آینده کنکور، دو مرحله ای 
برگزار خواهد شــد که اولین کنکور ســال 
آینده، دی امســال برگزار می شود«.مروتی 
ادامه داد: »دومین کنکور ســال 1۴۰2 تیر 
1۴۰2 برگــزار خواهد شــد و رتبه کنکور با 
درصد ســوابق تحصیلی داوطلب که قطعی 
اســت، محاسبه می شود. نمره کل داوطلب 
کنکوری در زیرگروه های مختلف حســاب 
می شــود و باالترین نمره داوطلب، رتبه برتر 

او است«.

 مراقب سیل 
 کالهبرداری های سایبری 
در حوادث طبیعی باشید

رئیس پلیس فتا اســتان مرکزی نسبت به 
سیل کالهبرداری های سایبری در پی وقوع 
حوادث طبیعی هشــدار داد و گفت: افراد 
سودجو با عنوان »کمک به مردم سیل زده« 
با انتشــار پیام هایــی در فضای مجازی به 
کالهبرداری و سوءاســتفاده از احساسات 
شهروندان اقدام می کنند.سرهنگ احسان 
آنقی افزود: در هنگام وقوع حوادث طبیعی 
و زمانــی کــه هموطنــان در پــی کمک 
خیرخواهانه  به افراد آسیب دیده هستند، 
مشاهده شــده است که افرادی سودجو و 
کالهبــردار با ایجاد صفحــات جعلی در 
شــبکه های اجتماعی با عناوین فریبنده و 
وابسته به موسسه های خیریه و قرار دادن 
شماره حســاب و نشــانی جعلی سعی در 
جلب اعتماد و کالهبرداری از مردم دارند 
کمک های جمع آوری شــده  درحالی که 
هیچ گاه به دســت نیازمندان نمی رســد.
این افراد با انتشــار تصاویری از خانه های 
تخریب شده و افراد بی خانمان و صدمه دیده 
به کالهبرداری اقدام می کنند.آنقی گفت: 
با توجه به وقوع سیل در استان های مختلف 
کشــور، مردم اخبار بارندگی و ســیل را از 
طریق ســتاد بحران اســتان، رسانه ملی و 
خبرگزاری هــای معتبر دنبــال و از واریز 
وجه به حســاب افراد ناشناس خودداری 
کننــد.وی افزود: کاربران به ویژه در فضای 
اینستاگرام به افراد ناشناس اعتماد نکنند 
و فریــب تبلیغاتــی کــه بــرای کمک به 
سیل زدگان به ویژه در شبکه های اجتماعی 
منتشر می شود را نخورند و کمک های خود 
را حتماً از طریق ســازمان ها و مؤسســات 
شناخته شده و معتبر واریز کنند.وی افزود: 
سایت ها و خبرنگاران رسانه های دیجیتال 
برای اطالع از اخبار دقیق و موثق در زمان 
بــروز حــوادث و اتفاقــات جهت هرگونه 
اطالع رسانی، حتماً با روابط عمومی یا واحد 
رســمی پاسخگویی مرتبط با آن سازمان، 
اداره کل و ارگان، ارتبــاط برقــرار کنند و 
برحسب مطالب منتشره در فضای مجازی 
یا بر اســاس شایعات و شنیده ها مطالب را 
درج نکننــد.وی افزود: کاربران در صورت 
اطــالع ازاین گونه موارد بالفاصله مراتب را 
از طریق تماس با شــماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ 
بــه مرکز فوریت های ســایبری پلیس فتا 

اعالم کنند.

یک مقام مسئول:

خأل قانونی در مدیریت بحران 
وجود ندارد

معاون فنی و هماهنگی بازســازی و بازتوانی 
ســازمان مدیریت بحران کشــور با اشــاره به 
تصویب قانون جدید مدیریت بحران کشــور 
در ســال ۹۸، گفت: در آذرماه ســال 1۴۰۰ 
نیــز برنامه ها و آئین نامه ها مورد تصویب قرار 
گرفت و حاال الزم است که در ساختار نهادها 
و در حوزه مردمی به پیشگیری توجه بیشتری 
شــود.نژاد جهانی با بیان اینکه به اندازه کافی 
اســناد و ظرفیت های قانونی در این خصوص 
وجــود دارد، گفــت: نکته کلیدی در مدیریت 
بحران انسجام بخشی به اسناد و قوانین است. 
آسیب شناســی قانون از سوی دولت و مجلس 
در جریان اســت و نتایج انشــاءاهلل در فرآیند 
مدیریت بحران کشور اثرگذار خواهد بود.وی 
افــزود:  خأل قانونــی در حوزه مدیریت بحران 
وجود ندارد و مســئله بر سر تعهد به اجراست 
که باید ناظر بر توسعه پیشگیری باشد و بیمه ها 
نیز روندی تکمیلی را طی کنند.جهانی با بیان 
اینکه قانون باید طی یک دوره پوســت اندازی 
کرده و نقاط ضعف خود را اصالح کند، گفت:  در 
این راستا برنامه ای برای نقاط مشکل دار قانون 
مدیریت بحران در دستورکار است و گپ های 
اجرایی انشااهلل برطرف خواهد شد.وی با بیان 
اینکه ســازمان مدیریت بحران یک ســازمان 
عملیاتی نیست، گفت: سازمان مدیریت بحران 
کشور یک سازمان برنامه ریز و هماهنگ کننده 
اســت. در همین راستا نیز بحران ها در سطح 
محلی، اســتانی و ملی طبقه بندی شــده اند و 
رئیس شــورای عالی بحران، رئیس جمهوری 
اســت. در واقع دستگاه ها ذیل این فرماندهی 
واحد قرار گرفته اند.جهانی با اشــاره به ســیل 
اخیر که تحت تاثیر پدیده مونســون در نقاط 
مختلف کشــور رخ داد نیز گفت: این ســیل 
متاســفانه تلفات جانی اما با توجه به ســطح 
درگیری، می توانست خطرات بزرگ تری را در 
پی داشــته باشد. اقدامات پیشگیرانه در سیل 
اخیر صورت گرفت که باعث شد از تلفات جانی 
بیشتر پیشگیری شود. او همچنین ارزیابی ها را 
امیدوارکننده دانست و گفت که فرآیند امداد و 

نجات به خوبی صورت گرفته است.

 آغاز ثبت نام 
 و انتخاب رشته های 

بدون آزمون کنکور 1401
ثبت نام داوطلبان رشــته هایی که پذیرش آنها 
در آزمون سراسری مهرماه سال 1۴۰1 صرفاً 
بر اساس سوابق تحصیلی )معدل کتبی دیپلم( 
صورت می گیرد، از سه  شنبه 1۸ مرداد از طریق 
درگاه اطالع رســانی سازمان سنجش آموزش 
کشــور آغاز شــد و روز یکشنبه 2۳ مردادماه 
پایــان می پذیرد.دفترچه راهنمای ثبت نام و 
جدول کدرشته محل های مربوط به پذیرش 
در رشــته های بدون آزمون همزمان با شروع 
ثبــت نام در درگاه اطالع رســانی ســازمان 
ســنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت و 
متقاضیان می توانند بر اساس ضوابط و شرایط 
مندرج دفترچه راهنمای مربوط برای پذیرش 
دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی )معدل 
کتبی دیپلم( در دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی، به درگاه اطالع رســانی سازمان سنجش 
مراجعه کرده و نســبت بــه ثبت نام و تکمیل 
فرم انتخاب رشته )حداکثر 1۵۰ کدرشته( به 
روش اینترنتی، اقدام نمایند.بر اســاس اعالم 
ســارمان سنجش آموزش کشور، متقاضیانی 
که در آزمون سراســری سال 1۴۰1 ثبت نام 
نموده و غایب جلسه آزمون بوده اند، نیازی به 
ثبت نام مجدد برای رشته هایی که پذیرش آنها 
با سوابق تحصیلی )بدون آزمون( است، ندارند.

ایــن متقاضیــان می توانند با مطالعه دفترچه 
راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 
1۴۰1 و مراجعــه بــه لینک مربوط به انتخاب 
رشــته آزمــون مذکور، نســبت بــه انتخاب 
حداکثر تعداد 1۵۰ کدرشــته محل از رشــته 
های پذیرش باســوابق تحصیلی در هر گروه 
آزمایشــی کــه تمایل دارند، اقــدام و در فرم 
انتخاب رشــته درج نمایند.چنانچه متقاضی 
در مرحله انتخاب رشته آزمون سراسری سال 
1۴۰1 اقدام به تکمیل فرم انتخاب رشته نماید 
و مجدداً در پذیرش رشته های صرفاً با سوابق 
تحصیلی)بدون آزمون( هم ثبت نام و انتخاب 
رشــته نماید، فرم ثبت نام و انتخاب رشــته 

مرحله بدون آزمون وی باطل خواهد شد.

پیشنهاد شناسنامه دار شدن 
درختان پایتخت

یک عضو شــورای شــهر تهران با اشــاره به 
موضوع خشــک شــدن درختان در تهران، 
گفت: قرار بر این اســت که پس از خشــک 
شــدن درختــان یــا قطع آنهــا درختانی 
جایگزین آنها شــود امــا این اتفاق رخ نمی 
دهد. مهدی اقراریان افزود:  لذا پیشنهاد من 
این است که این درختان در تهران شناسنامه 
دار شوند تا مشخص شود که درختان در چه 

مکانی کاشته می شوند.

خبر ویژه

مدیر کل دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان با اشاره به قطعی 
بودن آموزش حضوری در ترم جدید، درباره واکسیناســیون دانشــجویان، 
گفــت: وزارت علوم از ســتاد ملی کرونــا تبعیت کرده و هر گونه مصوبه ای 
داشــته باشــد آن را اجرا خواهد کرد.بنابراین در حال تبلیغ این هســتیم تا 
دانشجویان قبل از نیمه دوم شهریورماه که دانشگاه ها بازگشایی می شوند 
و تا فرصت هســت دوز یادآور را تزریق کنند.ابراهیم نعیمی از بروز رســانی 
اطالعات کارنامه ســالمت دانشــجویان در ترم جدید خبر داد و گفت: در 
ترم جدید عالوه بر تکمیل کارنامه ســالمت، معاینه ســالمت دانشجویان 
جدید الورود در همه مقاطع به صورت حضوری انجام می شــود.وی افزود: 

در غربالگری که انجام می شــود، دانشــجویان پر ریسک که ناراحتی قلبی 
و یا مشــکالت خاص داشــته باشند شناسایی شده و سالمت جسمانی آنها 
رصد و پیگیری می شود.نعیمی افزود: به علت شیوع کرونا در سال های ۹۹ 
و 1۴۰۰ غربالگری جســمانی دانشــجویان به صورت حضوری انجام نشد.
ضمن اینکه امســال کارنامه ســالمت دانشجویان به روز رسانی می شود و 
اطالعات زائدی که نیاز به آن نبود، حذف شــده و ســوال هایی جایگزین 
می شود که کاربردی است، مثل اینکه آیا دانشجو مشکالت قلبی دارد، اگر 
این اطالعات را داشــته باشــیم، بهتر می توانیم پرونده بهداشتی و سالمت 

جسمانی دانشجویان را پیگیری کنیم.

الزام دانشجویان به تزریق دوز یادآور قبل از نیمه دوم شهریور

اینفوگرافی 

چند توصیه  
ایمنی برای 

رانندگی در هوای 
بارانی

در شرایطی كه هوا بارانی 
است تا حد امکان از 

رانندگی پرهیز كنید و 
در همان جایی كه هستید 
بمانید. با كاهش سرعت 

وسیله نقلیه می توان از 
بسیاری از خطرات احتمالی 

جلوگیری كرد. در این 
اینفوگرافیک به چند راه 

ساده برای كاهش خطرات 
ناشی از رانندگی در شرایط 

بارانی اشاره شده است.
منبع: ایسنا

توسعه رشته  ریاضی فیزیک و هنرستان 
آمایش سرزمین با رویکرد 

تحقق هدایت تحصیلی و توســعه متوازن رشــته های تحصیلی نیازمند برنامه ریزی 
موثر و جدی از ســوی مدیران کل آموزش و پرورش اســت، این موضوع به طوری 
است که براساس گفته های مسووالن آموزش و پرورش در دوران کرونا روند توسعه 
متوازن رشــته ها از جمله رشــته ریاضی فیزیک کند شده است.در این راستا، محمد 
مهدی کاظمی، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: در راستای 
توســعه رشــته ریاضی فیزیک که جزو یکی از اولویت های معاونت متوســطه است، 
برنامه ریزی های مناســبی صورت گرفته اســت. وی با بیان اینکه توســعه رشته های 
ریاضی فیزیک و آموزش فنی و حرفه ای با رویکرد آمایش ســرزمین مد نظر اســت، 
افزود: توسعه هنرستانی هم با رویکرد استفاده از ظرفیت صنایع و مشاغل به صورت 
هنرســتان های جوار کارخانه و وابســته اتفاق می افتد.وی درباره اقدامات انجام شده 
برای توســعه رشــته ریاضی فیزیک، گفت: بیشــتر اقدامات در راستای فرهنگسازی 
نسبت به این موضوع بوده است که توسط مدارس در موضوع هدایت تحصیلی اتفاق 
می افتد.همچنین ایجاد ظرفیت از جمله مهم ترین این اقدامات است، بویژه در مدارس 
نمونه دولتی امسال ظرفیت جدیدی برای رشته ریاضی ایجاد کردیم که مجوزهایی 
به منظور ایجاد رشته ریاضی فیزیک در برخی از مناطق ایجاد شد.البته در این موضوع 
نگاه فرهنگی مهم تر است و بر این اساس ضرورت دارد در رسانه ها دراین راستا تالش 
کنند تا با نگاه تربیت نســل و تمدنی پیش رویم، چراکه آینده مشــاغل هم حتی به 
سمت توسعه رشته ها و بازار اشتغال خواهد بود.وی همچنین درباره توسعه رشته های 
هنرســتانی خاطرنشــان کرد: همچنین در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای توجه 
به رشــته های کشــاورزی در اولویت توسعه این معاونت قرار دارد. کاظمی همچنین 
درباره ســاخت هنرســتان ها در جوار کارخانه ها، ادامه داد: بســیاری از ظرفیت ها در 
این خصوص شناسایی شده اند. وی خاطر نشان کرد: در برخی از استان ها فضا را به 
گونه ای آموزش و پرورش در اختیار قرار می دهد و یا برخی کارخانه ها از فضای خود 

برای برگزاری کارگاه ها به کالس های درس اختصاص می دهند.
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تجدید فراخوان مناقصه عمومی تجدید فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای یک مرحله ای 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان

ا- دســتگاه مناقصــه گــزار: شــرکت آب منطقه ای لرستان)شــماره شــبای64۰۱۰۰۰۰4۱۰۱۱۱4۱44۱۱۱3۰۸IRبانک مرکزی(باکداقتصــادی4۱۱۱6345۱9۸۸ 
وشناســه ملی۱۰۸6۱3۰573۰

2-موضوع مناقصه: عملیات قلع وقمع وتخریب مستحدثات غیر مجاز حریم رودخانه کرگانه وتنگ شبیخون شهرستان خرم آباد
3- برآورد: ۱۱/۸33/777/766 ریال 

4- مبلغ تضمین شرکت درمناقصه: 595میلیون ریال بصورت ضمانت نامه بانکی
5- مدت ومحل اجرا: 3 ماه- شهرستان خرم آباد

6- رشته مورد نیاز: حداقل 5 آب
7- تاریخ توزیع اسناد:۱4۰۱/5/۱۸لغایت ۱4۰۱/5/۲۲

8- آدرس وشــماره تمــاس جهــت تهیــه  اســناد مناقصــه: شــرکتهای واجــد شــرایط جهــت دریافــت فایــل اســناد بــه ســامانه تــدارکارت الکترونیکــی 
دولت)ســتاد(به آدرسWWW.SETADIRAN.IRیــا بــه نشــانی لرســتان- خــرم آبــاد -انتهــای بلوارولیعصر)عج(شــرکت آب منطقــه ای لرســتان مراجعــه 

نماینــد. تلفــن تمــاس:۰6633۲4۰۰۰9
9- ارائه گواهی صالحیت وآخرین تغییرات روزنامه واساسنامه وصورتهای مالی حسابرسی شده وارائه اصل ضمانت نامه فیزیکی... الزامیست .

۱۰- دستورالعمل شماره94/۱5۸764مورخ94/7/۱3درخصوص تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی دراین مناقصه لحاظ می گردد.
۱۱-پیمانکاران می بایست گواهی صالحیت ایمنی از اداره کار راداشته باشند.

12-تاریــخ ارســال پیشــنهادها: شــرکتها نســبت بــه ارســال پیشــنهادات خــوداز طریــق ســامانه ســتاد تاپایــان وقــت اداری مورخ۱4۰۱/6/۲اقــدام  
نمایند.بازگشــایی پــاکات درتاریــخ۱4۰۱/6/3  راس ســاعت ۱۰صبــح خواهــد بــود.

گهی مزایده عمومی گهی مزایده عمومیآ آ

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

کیلوگرم سیم مسی اسقاط را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی  گلستان در نظر دارد مقدار 80.000  شرکت توزیع نیروی برق استان 
دولت مزایده عمومی به فروش برساند لذا از متقاضیان واجد شرایط )مطابق با اسناد مزایده( دعوت به عمل می آید.

ح مزایدهردیف مبلغ تضمین شرکت در مزایده )ریال(شماره مزایدهشــــر

72.980.000.000-1401/3 فروش30.000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط در نمرات مختلف1

84.300.000.000-1401/3فروش50.000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط در نمرات مختلف2

تبصــره:کاالی مــورد مزایــده صرفــًا بــه کارخانجــات  تولیــد کننــده ســیم و کابــل و یــا کارخانجــات مطــرح مــس در فراینــد مزایــده واگــذار میگــردد و در صــورت شــرکت در مزایــده  
توســط اشــخاص یــا شــرکتهای متفرقــه و مراکــز خریــد ضایعــات )مالخرهــا (، پــاکات اســناد  ایشــان بازگشــایی نخواهــد شــد.

وش اسناد مزایده: 1- فر
ــا  ــر 3۱36۰3۸۱4۰ نــزد بانــک تجــارت ب   متقاضیــان می تواننــد ضمــن واریــز مبلــغ 3۰۰.۰۰۰ ریــال از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بابــت مزایــده بحســاب فراگی
شناســه واریــزی 3۸۱4۰۱۱7  شــعبه ولیعصــر گــرگان بنــام شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گلســتان، جهــت دریافت اســناد مزایــده از تاریــخ ۱4۰۱/۰5/۲3 لغایــت ۱4۰۱/۰5/۲9 

ســاعت 7:3۰ الــی۱5:3۰ بــه ســایت ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مراجعــه نماینــد.
ی و محل تحویل پاکت الف مهلت و زمان بازگشایی پیشنهادات: 2- نحوه برگزار

 کلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده از دریافــت اســناد مزایــده تــا ارائــه پیشــنهاد مزایــده گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس  
www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و تحویــل پاکــت الــف مهــر و مــوم شــده بــه آدرس گــرگان، خیابــان ولی عصــر عدالــت ۲3 طبقــه اول دبیرخانــه شــرکت توزیــع گلســتان 
و مهلــت آن تــا ســاعت ۱۰ صبــح روز چهــار شــنبه مــورخ ۱4۰۱/۰6/۰9 و زمــان بازگشــایی پــاکات در ســاعت ۱۱  همــان روز در دفتــر امورتــدارکات و قراردادهــا واقــع در ســاختمان 

شــماره ۲ شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گلســتان می باشــد.
3- مبلــغ ضمانــت نامــه شــرکت در مزایــده بــه میــزان منــدرج در جــدول فــوق، بــه نفــع کارفرمــا مطابــق فــرم ارائــه شــده در اســناد مزایــده کــه بــه مــدت ســه مــاه از تاریــخ افتتــاح 
پــاکات معتبــر بــوده و قابــل تمدیــد تــا بــه مــدت ســه مــاه دیگــر باشــد بایــد بــه یکــی از صورتهــای زیــر ، همــرا ه بــا  اســناد مزایــده در پاکــت ) الــف ( بــه دســتگاه مزایــده گــزار 

تســلیم شــود : 
الــف- ضمانــت نامــه بانکــی و یــا ضمانــت نامــه هــای صادرشــده از ســوی موسســات اعتبــاری غیــر بانکــی کــه دارای مجــوز فعالیــت از ســوی بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران 

. هستند
ــروی بــرق اســتان  ب-  اصــل رســید واریــز وجــه نقــد بــه حســاب جــاری شــماره ۰۲۲۲۱4۸۸۸6۰۰7  نــزد بانــک ملــی شــعبه خیابــان ولیعصــر گــرگان بــه نــام شــرکت توزیــع نی

ــتان.  گلس
پ-ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران 

ت- گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی  امور مالی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان بر اساس فرم نمونه ضمیمه اسناد مناقصه 
ث- چک تضمین شده بانکی برای تضمین شرکت در مزایده

4-  ذکر شماره مزایده روی پاکات الزامی بوده و حضور یک نفر از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکت جیم با معرفی نامه کتبی معتبر آزاد است.
5- شرکت توزیع گلستان در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادات مختاراست.

6- مزایــده گــران مکلــف بــه دریافــت و ارســال پیشــنهادات از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه نشــانی www.setadiran.ir مــی باشــند و پرداخــت هرگونــه کارمــزد 
ســامانه فــوق بــه عهــده برنــده مزایــده مــی باشــد.

ر در فراخوان واصل میشود،مطلقًا ترتیب اثرداده نخواهد شد. 7- به پیشنهادهای فاقدامضاء ، مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقر
۸- هزینه آگهی هر دو نوبت بر عهده دستگاه مزایده گزار می باشد.
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 نوبت اول

 روستای تمین؛
 نگینی نشسته برقله تفتان

 

روســتای »تمین« که از روســتاهای تاریخی و 
گردشگری سیســتان و بلوچســتان است، در 
جنوب غربی شهر میر جاوه، دارای طبیعتی زیبا و 
سرسبز است که در قسمت شمالی قله تفتان قرار 
گرفته است. حفره  های تافونی صخره  های تمین 
باال، درختان کهنســال، محیط  های روستایی و 
عشایری، قنات و چشــمه  ها از آثار و جاذبه  های 
گردشــگری دهستان تمین هســتند. همه این 
آثار با قدمــت تاریخی و آب  و هــوای خوش، از 
روستای تمین در دامنه تفتان، بهشت جذابی برای 
گردشگران در تمام فصول سال فراهم کرده است.
روســتای تمین یکی از خاص  ترین و زیباترین 
مناطق تفتان در سیســتان و بلوچســتان است 
که در ردیف روســتاهای هدف گردشگری قرار 
گرفته است. روســتای تمین، در دهستان تمین 
بخش الدیز شهرستان میرجاوه استان سیستان و 
بلوچستان است. این روستا به سه قسمت تقسیم 
می شود که شامل تمین باال ، تمین مرکزی ، تمین 
پایین می باشــد. چشمه آب شــیرین »حضرت 
موسی« تنها منبع آب شــرب و کشاورزی اهالی 
روستاست که از دل صخره  ای عظیم می  جوشد و 
آبشار کوچکی که در مسیرش پدید آورده، چشم 

انداز زیبایی را خلق کرده است.

قلعه تمین
این اثر با مســاحتی حدود ســه هزار متر مربع و 
بیست و پنج متر ارتفاع از سطح دره تمین مرکزی 
بر فراز صخــره  ای بلند با مصالــح بومی همانند 
سنگ و گل رس ساخته شده اســت. این قلعه، 
با قدمتی 2۵۰ ســاله، مرکز فرماندهی حاکمان 
منطقه همچون سید خان و مدت خان و نورمحمد 
خان بوده است. در حال حاضر دیواره  های قسمت 
شــمالی و حدود ۵۰۰ مترمربع از خود بنا، باقی 

مانده است.

چشمه آب معدنی موسی
وجود قله تفتان در جنوب این دهســتان ســبب 
بوجود آمدن تعداد بسیار زیادی چشمه و قنات در 
این منطقه شده که در فصول سرد سال تعداد آنها از 
شمارش خارج است. وجود این چشمه  ها و قنات  ها 
و جریان آب از میان دره  های سرسبز و باغات میوه، 
محیط  های بسیار زیبایی را خلق کرده است. یکی 
از بهترین چشمه  های منطقه، »چشمه آب معدنی 
حضرت موسی« است که بر اساس اعتقاد بومیان، 
علت نامگذاری این چشــمه فــرود آمدن عصای 
حضرت موسی در این نقطه است. این چشمه تنها 
منبع تأمین آب روستا بوده و از دل صخره ای عظیم 
می  جوشد و چشــم  انداز زیبایی را به  وجود آورده 
اســت. از خصوصیات بارز این چشمه وجود امالح 
معدنی زیاد و مفید و همچنیــن گرم بودن آب آن 
در زمستان و سرد بودن در تابستان است. آبی که از 
چشمه تمین جاری می  شود سرچشمه بسیاری از 
رودهایی است که پس از سیراب کردن کلیه آبادی 
های دهستان تمین و بخش  هایی از دهستان هم 
جوار )الدیز( از مرز ایران خارج شده و به ریگزارهای 

کشور پاکستان می  ریزد

گردشگری

 علمکرد دولت
 و دست های زعفرانی!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
این روز ها که ســجاد غریبی در یک اقدام ناباورانه 
لقب هالک ایرانی از روی اسمش برداشته، همزمان 
قیمــت بلیط تهران - چین به 17۵ میلیون تومان 
رســیده اســت و قیمت ناخن گیر بدون سوهان در 
ســراباالیی های اهواز به بیش از بیست هزار تومان 
رسیده، در خبرها خواندیم سازمان برنامه و بودجه 
اعــالم کرده تورم باالی ۵۰ درصد از نتایج عملکرد 

دولت قبل است!
به حق چیزهای ندیده و نشنیده ...تورم؟!عملکرد دولت 
قبل؟!نتیجه عملکرد؟! اوالً تورم یه ذهنیت خودساخته 
و تمایل ناخوداگاه قیمت ها به نظمی است و نه ماهیت 
وجودی مســتقلی دارد که بتوان آن را به عنوان یک 
نتیجه، برون داد یا خروجی اندازه گیری گرفت و تجزیه 
و تحلیل کرد نه شکل و شمایل اقتصادی مناسب که 
بتوان آن را آچارکشی کرد و چماق کرد روی سر این و 
آن.چرا که اخیراً به قول استاد جمال زاده جناب تورم 

واترقیده اند و پک و پوزش هم کریه تر شده است! 
در ثانــی فرض محــال اگر تورم قابل لمس و رویت و 
اندازه گیری و حســاب کشــی هم باشد، علی االصول 
باید ماحصل نداشتن عملکرد و برنامه باشد نه نتیجه 
عملکرد! باز خدا پدر سازمان برنامه و بودجه را بیامرزد 
فقط تورم را گردن عملکرد دولت قبل انداخت و چیزی 
از گرانی و گران فروشی های اخیر و رتبه بندی و بورس 
و کوپن الکترونیک و... نگفت. شاید هم دوستان همه 
تخم مرغ ها را در یک سبد قرار نداده اند و برنامه چیده 

اند سایر موارد را بعداً بیاندازند گردن دولت فعلی! 
به قول شاعر :

مقصر دست های زعفرانی تو بود
که اینگونه ارغوانی عاشقت شدم

حاال بیا و تقصیر را گردن من بیانداز!البته با این خواندن 
این خبر شاید شما هم شاخک هایتان عین پهپاد گرا 
بدهند که اگر تورم ۵۰ درصد است پس چرا افزایش 
حقوق ها با تورم تناسبی ندارد؟! شاخک هایتان دقیقاً 
به هدف زدند و به ســیگنال خوبی اشاره کردند.چون 
اصاًل تورم وجود خارجی ندارد که سر جایش بند شود 
تا بتوان رویش حساب کرد. بالتشبیه مثل دم جنبانک 
اســت و دائم از این شــاخه به آن شاخه می پرد. حاال 
شما ممکن است بفرمائید دولت باید افزایش حقوق 
هــا را با تورم تنظیــم کند. فرض کنیم تنظیم کرد و 
حقوق شــما ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد. اگر دو روز 
دیگر تورم شــد 1۰ درصد شما پاسخگو هستید؟! نه 
شمایی که انتقاد می کنید پاسخگوی این حجم عظیم 

خسارت به بیت المال هستید؟

این نانو داروی تزریقی آهن بدن را به سرعت باال می برد
درمان کم خونی با استفاده از فرم خوراکی، زمان بر و دارای عوارض گوارشی می شود؛ 
از این رو محققان یکی از شرکت های دانش بنیان بر اساس فرموالسیون نوع خارجی، 
اقدام به تولید فرم نانویی این دارو کردند که با تزریق وریدی ماهی یک بار، قادر به 
تامین ذخایر آهن بدن در کوتاه مدت در بدن بیماران مبتال شود و آنها امیدوارند 
با طی روند اخذ مجوزها در سال آینده فرم تزریقی و نانویی این دارو وارد بازار شود.
مهدی روحی رازلیقی، مدیر عامل این شرکت دانش بنیان با بیان اینکه محصول ما 
یک فرآورده دارویی حاوی نانو ذرات آهن تزریقی است، گفت: این محصول دارویی 

تنها در یک شرکت سوئیسی تولید می شود و دارای کارایی بسیار باالیی است.
وی با بیان اینکه چندین سال است که در کشور از این فرآورده دارویی به صورت 
وارداتی اســتفاده می شــود، خاطر نشان کرد: این فرآورده دارویی بعضا به صورت 

سهمیه بندی وارد می شود، ضمن آنکه بیماران در دسترسی به این دارو با مشکالتی 
مواجه هســتند. بر اســاس برآوردها، میزان واردات این فرآوده بیش از ۵ میلیون 

دالر در سال است.
روحی با بیان اینکه این دارو برای افراد مبتال به کم خونی تجویز می شــود و این 
فرآورده به طور مؤثری قادر به کاهش کم خونی در افراد مبتال است، گفت: ما در 
این شرکت به فرموالسیون تولید ویال 1۰ میلی گرم حاوی نانو ذرات آهن دست 
یافتیم و داروی عرضه شده آهسته رهش است.مدیر عامل این شرکت دانش بنیان، 
خاطر نشــان کرد: معموال آهن خوراکی به صورت روتین مصرف می شــود و از 
آنجایی که افراد مبتال به کم خونی به صورت روزانه از قرص آهن مصرف می کنند، 
معموال با مشکالت گوارشی مواجه و برخی از آنها دچار نارضایتی از مصرف این 

دارو می شوند، ضمن آنکه این مشکالت گوارشی موجب خواهد شد که این افراد 
از مصرف خوراکی دارو خودداری کنند، به همین دلیل فرم تزریقی این دارو وارد 
بازار شد.وی با تاکید بر اینکه فرم تزریقی آهن به صورت مستقیم به داخل ورید 
تزریق می شود و می تواند مزایای فرم خواکی این دارو را داشته باشد، ولی از سوی 
دیگر به دلیل آنکه دوز آن افزایش می یابد، مشکالت ثانویه را به دنبال ندارد، یادآور 
شد: از این رو در ساخت این دارو از نانو ذرات استفاده شد. نانو ذرات استفاده شده 
در این فرآورده دارویی، پلیمری هستند که هم جذب باالیی به دلیل وجود این 
نانو ذرات دارند و از آنجایی که این دارو آهسته رهش است و به طور تدریجی دارو 
رهاســازی می شــود و بســیاری از عوارض فرم خوراکی دارو از بین رفته است، به 
همین دلیل افراد می توانند دوز باالیی از آهن را برای رفع کم خونی دریافت کنند.

دریچه علم

در محله دزاشیب، همه مسجد شیخ علی را می شناسند. 
مسجدی بسیار کوچک که البته تاریخچه ای پر و پیمان 
و پرماجرا دارد. این مســجد بیش از یک قرن پیش و 
در روزگاری که به جای خانه هــا و برج های امروزی، 
دزاشیب پر بود از زمین های کشاورزی و باغ های میوه، 

ساخته شد.
یک روز، »شیخ علی شریعتمدار استرآبادی« روحانی 
دانشمند و پرهیزکار آبادی دزاشیب، در گوشه باغ خود 
نمازخانه کوچکی ساخت تا باغ دارها و کشاورزان در آن 
شــکر خدا را به جا بیاورند و بعدها همان نمازخانه شد 
یکی از کوچک ترین مساجد تهران. اگرچه امروز روی 
سر در مسجد نام »شیخ علی« همان روحانی مخترع و 
خوشنام محله دزاشیب، حک شده اما اهالی این محله 
به واسطه تشــکیل یک هیئت متفاوت در این مسجد، 
آن را به اسم »مسجد رفتگران« یا »تکیه سپورها« هم 

می شناسند.   

بنیانگذار تکیه سپورها چه کسی بود؟
اما دلیل اینکه مسجد شیخ علی به مسجد رفتگران و 
تکیه سوپورها معروف شد، روایت دلدادگی جماعتی 
اســت که با رســیدن ایام محرم و صفر دور هم جمع 

می شدند و در مســجد کوچک دزاشیب برای سرور و 
ساالر شــهیدان عزاداری می کردند. چند سال پس از 
پا گرفتن مسجد شیخ علی، »نایب تقی صالحی« که از 
کارکنان شهرداری وقت تهران بود، رفتگران شمیران 
را دور هم جمع کرد و مســجد شــیخ علی شد محل 

برگزاری مراسم عزاداری این صنف.
»محمدعلی وارســته پور« یکی از اهالی قدیمی محله 
دزاشیب دراین باره می گوید: »همه مقدمات مراسم را 
هم خودشان مهیا می کردند. محرم که می شد گروهی 
بزرگ از رفتگران زحمتکش شــمیران دور هم جمع 
می شدند و مسجد شــیخ علی را سیاه پوش می کردند. 
آبدارچی و روضه خوان تکیه هم از میان خود آنها بود. 
اوایل تعدادشــان زیاد نبود اما هر سال که می گذشت 
جمعیت بیشــتری به آنها اضافه می شــد و مراســم 

عزاداری محرم را با شکوه بیشتری برگزار می کردند.«
او ادامه می دهد: »آنها نام هیئت سپورها را روی پارچه و 
کتیبه ای که جلوی دسته عزاداری قرار می گرفت نوشته 
بودند و وقتی دســته در محله حرکت می کرد این نام 
برای همه اهالی جالب بود. به تدریج نام هیئت سپورها 
ســر زبان ها افتاد، و تکیه و مســجدی که آنها در آن 

عزاداری می کردند هم به تکیه سپورها معروف شد.«
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تکیه »سپورها« کجاست؟
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