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طراحی محصوالت 
 جدید خودرویی 
کار است در دستور 

      مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: از تیرماه امسال تا تیرماه 
۱۴۰۳ در راســتای طراحــی محصــوالت جدیــد و 
محصــوالت خــاص کشــورمان گام بــر خواهیــم 
داشــت کــه توانمنــدی خوبی نیــز در این زمینه 

وجود دارد...

نماینده مردم تهران در مجلس:

 موج حمایت مردم از 
شهید سردار همدانی نشانه 

 زنده بودن مکتب 
شهید سلیمانی است

     نماینده مردم تهران در مجلس گفت: موج 
حمایت مردم از سردار سرافراز شهید همدانی 
نشــان از زنده بودن مکتب شــهید سلیمانی و 
شــناخت و درک عظیم و قدردانی مردم ایران 

از محور مقاومت دارد...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 33  

پیش شرط های کلیدی برای توسعه روابط تهران - مسکو؛

روابط ایران و روسیه؛ فرصت یا تهدید؟
   در شرایطی که جمهوری اسالمی ایران به دلیل چالش های موجود در پرونده هسته 
، رودرروی آمریکا و کشورهای اروپایی قرار گرفته و  ای خویش و برخی موضوعات دیگر
اساســا در دولت ســیزدهم نگرش مثبتی نســبت به عملکرد کشــورهای غربی و توســعه 

روابط با آنها وجود ندارد، سیاست »نگاه به شرق« و به ویژه رابطه با روسیه از اهمیت 
گرچه روسیه در قرون گذشته، روابط خصومت آمیزی با  ویژه ای برخوردار شده است. ا

  || صفحه  صفحه 22  ایران داشت و حتی بخش هایی از سرزمین ایران به اشغال این کشور درآمد...

گار« از بازار سیاه وام ازدواج  تحلیل »روز

یک معامله دوسر بردیک معامله دوسر برد
صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

« از  فرهنگ صحیح آپارتمان نشینی  تحلیل »روزگار

 چهار دیواری
اختیاری  نیست
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توان مالی روس ها  برای 
مشارکت در پروژه های 

نفت و گاز ایران
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گزینه های تصدی وزیر کار 
روی میز رئیسی 
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دست ما کوتاه و خرما بر نخیل

 مردم
گران میوه در بازار تماشا
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مناقصه عمومی یک  مرحله ایمناقصه عمومی یک  مرحله ای

اداره کل بهزیستی استان قم

اداره کل بهزیســتی اســتان قــم در نظــر دارد فراخــوان ارائــه خدمــت وپاســخگویی بــه 
ژانــس اجتماعــی بــه شــماره )سیســتمی(  خــط 123 ،مداخــات حضــوری تیــم هــای ســیار اور
2001003359000006 را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد.

کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان از دریافــت و تحویــل اســناد فراخــوان تــا بازگشــایی پاکتهــا 
www.setadiran. از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس

ir انجــام خواهــد شــد.
ــت  ــه ثب ــبت ب ــامانه، نس ــت در س ــدم عضوی ــورت ع ــوان در ص ــرکت در فراخ ــان ش متقاضی
صاحبــان  کلیــه  بــرای  برخــط(  صــورت  )بــه  الکترونیکــی  امضــای  گواهــی  دریافــت  و  نــام 

امضــای مجــاز و مهــر ســازمانی اقــدام الزم را بــه عمــل آورنــد.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/05/15 

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/05/19 ساعت 19:00
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/05/30 ساعت 08:00

- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/05/30 ساعت 09:00
نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار: ضمانــت نامــه بانکــی و یــا فیــش بانکــی 

)وجــه نقــد( بــه مبلــغ : 927/350/735
اطاعات تماس و آدرس دستگاه :

قم 75 متری عمار یاسر بلوار تعاون ساختمان ادارات اداره کل بهزیستی استان قم

شناسه اگهی 1362221

فراخوان ارائه خدمت وپاسخگویی به خط فراخوان ارائه خدمت وپاسخگویی به خط 123123 ،  مداخالت حضوری تیم های سیار اورژانس اجتماعی ،  مداخالت حضوری تیم های سیار اورژانس اجتماعی

گهی فراخوان عمومی  گهی فراخوان عمومی آ آ
) کس )شناسایی سرمایه گذار (پروژه سرمایه گذاری الیت با کس )شناسایی سرمایه گذار پروژه سرمایه گذاری الیت با

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز 

شــهرداری اهــواز در نظــر دارد بــه اســتناد اختیــارات حاصلــه از هیئــت عالــی ســرمایه گــذاری و شــیوه نامــه مصــوب شــورای اســامی شــهر نســب بــه واگــذاری اجــرای 
فرصــت ســرمایه گــذاری ذیــل بــه اشــخاص حقوقــی )شــرکتهای تجــاری( واجــد شــرایط اقــدام نمایــد. 

عاقمنــدان مــی تواننــد جهــت تهیــه اســناد فراخــوان از روز چهارشــنبه ســاعت 8 صبــح تاریــخ 1401/05/19 تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه 1401/06/09 اســناد 
فراخــوان را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک و دولــت بــه نشــانی www.setadiran.ir بــا رعایــت شــرایط ســامانه دریافــت نماینــد و یــا جهــت دریافــت اســناد 
بــا بــه همــراه داشــتن معرفــی نامــه کتبــی بــه محــل ســازمان ســرمایه گــذاری و مشــارکتهای مردمــی واقــع در اهــواز - امانیــه - خیابــان دز شــرقی بیــن لقمــان و عــارف 

)تلفــن تمــاس 33326701-061( مراجعــه نماینــد. 
- مهلت تحویل پاکات تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/06/21 می باشد مدارک ارسالی قابل استرداد نیست. 

- تاریخ جلسه پرسش و پاسخ روز یکشنبه مورخ 1401/06/12 ساعت 11 صبح در محل سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی به نشانی فوق می باشد. 
ــح  ــاعت 9 صب ــورخ 1401/06/22 س ــنبه م ــه ش ــواز روز س ــهرداری اه ــذاری ش ــرمایه گ ــی س ــیون کارشناس ــط کمیس ــف( و )ب( توس ــاکات )ال ــایش پ ــه گش ــخ جلس  - تاری

می باشد. 
- تاریخ جلسه گشایش پاکت )ج(: توسط هیات عالی سرمایه گذ اری شهرداری اهواز روز چهارشنبه 1401/06/23 می باشد. 

- محل گشایش پاکات )ج( در سالن جلسات شهرداری اهواز به نشانی امانیه - خیابان سپاه روبروی انبار توشه راه آهن است. 
محــل تحویــل پــاکات دبیرخانــه محرمانــه ســازمان ســرمایه گــذاری و مشــارکتهای مردمــی بــه آدرس فــوق اســت. متقاضیــان در قبــال تحویــل پــاکات خــود رســید 
دریافــت مــی نماینــد. کلیــه شــرکت کننــدگان در فراخــوان مــی بایســتی اســناد و اوراق و ســایر شــرایط و مشــخصات فنــی ارائــه شــده از ســوی شــهرداری را الزامــا اخــذ و 
پــس از قیــد قبولــی مهــر و امضــا نمــوده و بــه همــراه ســایر مــدارک در پاکــت )ب( تحویــل نماینــد. شــرکت در فراخــوان و ارائــه پیشــنهاد بــه منزلــه قبــول کلیــه شــرایط 

و تکالیــف مشــخص شــده از ســوی شــهرداری مــی باشــد. 
- هزینه های انتشار چاپ آگهی در روزنامه و انجام کارشناسی های رسمی به عهده برنده فراخوان می باشد. 

- در ضمانتنامه باید قید شود جهت شرکت در فراخوان سرمایه گذاری عناوین دیگری همچون جهت ارجاع کار و غیره قابل قبول نیست. 
- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است. 

- بــرای دریافــت اســناد متقاضیــان مــی بایســت مبلــغ یــک میلیــون ریــال بــه حســاب 0105052166009  شــهرداری اهــواز نــزد بانــک ملــی شــعبه شــهرداری واریــز و فیــش 
مربوطــه بــه دبیرخانــه ارائــه نماینــد )ایــن وجــه قابــل برگشــت نیســت( 

- تمامی شرکتهای محروم از ارجاع کار حق رکت در این فراخوان را ندارند. 
- به پیشنهادات مشروط و مخدوش و بدون اطاعات الزم و بدون سپرده شرکت در فراخوان ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
- شرکت کنندگان می بایست مطابق شرایط اسناد ضمانتنامه سپرده شرکت در فراخوان تهیه و در پاکت الف تحویل نمایند. 

- سایر اطاعات و جزئیات در اسناد فراخوان مندرج شده است. 

سرمایه گذاری آدرس محل پروژه موضوع ردیف 

1 ) کس )شناسایی سرمایه گذار BOLTشهر اهواز پروژه سرمایه گذاری الیت با

معضالت بازار مسکن و چند راهکار
   صادق عابدزاده

کارشناس بازار مسکن 
طبــق آمارهای معامالت مســکن در 
اسفندماه سال ۱۴۰۰ که از سوی بانک 
مرکزی ایران منتشــر شــد، میانگین 
قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران 
در اسفندماه ۱۴۰۰ حدود ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان بوده که 
نسبت به بهمن همان سال حدود ۲/۶ درصد و نسبت به اسفند 
۹۹ رشد ۱۶ درصدی را نشان می دهد. کارشناسان این حوزه، 
سوداگری و کمبود عرضه را عامل اصلی گرانی مسکن می دانند.
در حوزه مســکن قاعده ای با عنوان »هزار دالری« وجود دارد، 
یعنی میانگین قیمت یک متر مربع آپارتمان در شهر تهران در 
۴۰ ســال گذشــته تقریباً یک هزار تا یک هزار و ۱۰۰ دالر بوده 
اســت. اتفاقی که در خرداد و تیر ماه شــکل گرفت، مســکن به 
حدود ۴۰ تا  ۴۲ میلیون تومان رسید؛ یعنی اگر بخواهیم قاعده 
را در نظر بگیریم باید بگویم مسکن با دالر باالی ۴۰ هزار تومان 
معامله می شــود، در حالی که دالر این رقم نیســت و علت آن 
انتظارات تورمی اســت. در واقع انتظارات تورمی مردم از تورم 
فراتر است، زیرا بازارهایی مانند ارز و طال محدودیت های خاص 
خــود را دارنــد، به همین دلیل مردم انتظارات تورمی خود را در 
بازار مســکن تخلیه کردند. در کشورمان تصمیمات اقتصادی 
بیشتر احساسی گرفته می شود و مباحث را با برجام و مذاکرات 
رفع تحریم ها مرتبط و فکر می کنند ممکن است توافقی شکل 
بگیرد و بر همین اساس دست نگه می دارند و زمانی که می بینند 

اتفاقی نمی افتد، به سمت بازار هجوم می آورند.
مسکن یکی از مطمئن ترین سرمایه گذاری ها در کشور ماست و 
در آینده نیز چنین خواهد بود و تقریباً بیشتر کسانی که شرایط 
خوبی دارند، عمده سرمایه خود را در امالک و مستغالت به دست 
آورده اند؛ بنابراین مسکن جایگاه ویژه خود را در کشورمان حفظ 
کرده اســت. در ســال های اخیر تأثیر گزاره هایی مانند قیمت 
مصالح ساختمانی، تعرفه های شهرداری و زمین که گزاره های 
اصلی مسکن است، باعث شد قیمت افزایش یابد، در نتیجه در 
چند ماه گذشته در بازه زمانی اردیبهشت تا تیرماه رشد بیشتر 

از انتظار قیمت مسکن را شاهد بودیم.
از تیرماه سال گذشته تا انتهای اسفند ۱۴۰۰  بیش از۲۰ درصد 
افزایش قیمت را در حوزه مسکن شاهد بوده ایم و از فروردین تا 
تیرماه سال ۱۴۰۱ نیز بیش از  ۲۰ درصد بر قیمت مسکن افزوده 
شده است. در تیرماه مقداری معامالت نسبت به ماه های گذشته 
کاهش یافت، اما در مجموع انتظارات تورمی عامل  اصلی تأثیر 
گذار بر قیمت مسکن بود. عرضه و تقاضای مؤثر مهمترین ارکان 
هر بازاری هســتند. عرضه مؤثر یعنی خرید و فروشــی که اتفاق 
می افتد و تقاضای مؤثر یعنی مقدار کاال و خدماتی که خریداری 
می شود. تقاضای مؤثر در دو ماه اردیبهشت و خرداد بیشتر در 

بازار نمود داشت و باعث شد قیمت ها تا حدودی باالتر برود.
 در بازار مسکن دو چالش وجود دارد؛ نخست، اینکه ساالنه ۶۰۰ 
هزار ازدواج شکل می گیرد، اما طبق پروانه هایی که در حال صدور 
اســت ساالنه تقریبا ۳۶۰ هزار پروانه ساختمانی صادر می شود 
و حــدود ۴۰ الی ۵۰ درصد کســری وجــود دارد. عالوه بر این، 
واحدهای ســاخته شده طبق پروانه های ساختمانی میانگین، 
حــدود ۲۰۰ متــر  متراژ دارند، اما بر مبنای آمار بانک مرزی در 
تهران واحد های مورد تقاضا حدود 8۰ متر اســت و واحدهای 

در حال ساخت با نیاز بازار همخوانی ندارد.
 دومین چالش، اینکه واحدهای درحال ساخت از نظر دسترسی 
بــه مــکان های اصلی بازار )مکان های اصلی شــهر( موقعیت 

مناسبی ندارند.
۱۵ میلیون واحد در کشور وجود دارد که به دلیل نداشتن موقعیت 
مکانی مناسب خریدار ندارند؛ لذا عرضه و تقاضا در مسکن اختالف 
فاحشی با هم دارند و این باعث می شود قیمت ها در واحد هایی 
که تقاضای مؤثر دارند باال برود . طبعاً دسترسی زمانی به قطب 

اشتغال یکی از عوامل تأثیر گذار بر قیمت مسکن است... 
ادامه در صفحه 2

یادداشت

فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسالمی:

 گذرنامه هایی که یک ماه اعتبار دارند
قابل تردد به عراق هستند

 فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
گفــت: با هماهنگی های به عمل آمده با طرف 
عراقی مقرر شد تا مردم با گذرنامه هایی که تاریخ 
آن گذشته )کمتر از شش ماه اعتبار دارد(، با مهر 
نیروی انتظامی امکان حضور در مراسم اربعین 

برای زائران حسینی را داشته باشند.
سردار حسین اشتری  در حاشیه برپایی مراسم 
یادواره ۱۴۰ شهید نیروی انتظامی شرق استان 
تهــران کــه در صحن مطهر امامزاده جعفر)ع( 
پیشــوا برگزار شــد در جمع خبرنگاران گفت: 
فرماندهی نیروی انتظامی برای برگزاری مراسم 
با شکوه اربعین حسینی، در آمادگی کامل است 
و تالش دارد تا مأموریت های محوله را به درستی 

انجام دهد.
وی تصریــح کرد: از ماه های گذشــته قرارگاه 
اربعین فراجا راه اندازی شده و با تقسیم کارها و 
وظایف، اقدامات الزم برای تسهیل تردد زائران 
و خدمات رسانی به شرکت کنندگان در مراسم 

اربعین انجام می شــود ضمــن این که تمامی 
عوامل پلیس آمادگی کامل دارند تا با استقرار در 
مرزهای رسمی کشور ، خدمات مورد نیاز زائران 

را با همکاری خوب مردم با پلیس ارائه دهند.
ســردار اشــتری گفت: با توافق صورت گرفته، 
گــذر نامه هایی که یک مــاه اعتبار دارند، قابل 
تــردد به عراق خواهند بود ضمن این که دنبال 
این امر هســتیم که با هماهنگی های صورت 
گرفتــه بتوانیم با مهری که روی گذرنامه های 
تاریخ گذشته )گذرنامه هایی که کمتر از شش 
ماه اعتبار دارد( زده می شود، پلیس عراق اجازه 
عبور زائران را داده و نگرانی مردم را برطرف کند.
وی تأکید کرد: به مردم توصیه می شود که سفر 
زیارتــی خــود را به کربالی معلی هر چه زودتر 
شروع کرده و برای بازگشت نیز برنامه ریزی الزم 
را داشته باشند تا طی روزهای مختلف به کشور 
بازگردند تا فقط در یک روز، شــاهد بازگشــت 

زائران نباشیم.

تکرارفراخوان  مناقصه عمومیتکرارفراخوان  مناقصه عمومی

امور حقوقی و قراردادها - شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

توجــه: اعــام آمادگــی جهــت شــرکت در ایــن مناقصــه صرفــًا بصــورت الکترونیکی)توکــن( و از طریــق ســامانه ســتاد بــه 
نشــانی www.setadIran.ir   مــی باشــد.

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/01/0129 مربوط به  انجام خدمات مورد نیاز امور فرهنگی / هنری 
الف- شرح مختصر خدمات

بــوط بــه کتابــداری، خانــه فیلــم، نمایــش دهنــده فیلــم، اپراتورکامپیوتــر، صوتــی و تصویــری،  -1انجــام خدمــات مر
تکنســین آمفــی تأتــر، 

ابزارمنــد، تنظیفــات و آبدارخانــه، پســتچی و ســرایداری درکــوی فدائیــان اســام، شــهرک نفــت و دفتــر مرکــزی تهــران بــا 
ــد کاری. 26واح

-2تهیه و تأمین مواد مصرفی و وسایل موردنیاز به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.
-3سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج می گردد.

ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار
محل اجرای خدمات در اهواز و دفتر مرکزی در تهران و مدت انجام آن 12مـاه  می باشد.

ج-   برآورد کارفرما
بــرآورد کارفرمــا جهــت انجــام خدمــات / بــدون درصــد ســهم و هزینــه مدیریــت معــادل   -/85,906,349,753ریــال  

مــی باشــد
د-شرایط مناقصه گران متقاضی

- داشتن ظرفیت آزاد)تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه 
- مناقصــه گــران دارای  رشــته خدمــات گرایــش خدمــات عمومــی از اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و - توانایــی 

10% مبلــغ پیمــان )در صــورت برنــده شــدن ( بعنــوان تضمیــن انجــام تعهــدات
HSE ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی ایمنی-

-کلیه مدارک ذکر شده می بایست بصورت برابر اصل ارائه گردد
- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شرکت های بومی استانی می باشد.

-داشــتن گواهینامــه تاییــد صاحیــت ایمنــی از اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی- توانایــی ارائــه تضمیــن شــرکت در 
فرآینــد ارجــاع کار بــه مبلــغ -/4,295,317,487ریــال کــه بایســتی بــه یکــی از دو صــورت زیــر ارائــه گــردد :

الــف:  ارائـــه رســید وجـــه صـــادره از ســـوی حســابداری کارفـــرما مبنــی بـــر واریــز مبلـــغ فـــوق الـــذکربه شــماره حســاب 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــزی جمه ــعبه مرک ــران ش ــامی ای ــوری اس ــزی جمه ــک  مرک ــزد بان IR940100004001111604022067  ن

- اهوازکــد 0 حســاب - بنــام  شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب
ــر بــوده   ( معتب ب: ارائــه ضمانتنامــه بانکــی بــه میــزان مبلــغ فــوق الذکــر طبــق فــرم نمونــه کــه ابتــدا بــرای مــدت )90روز

( دیگــر قابــل تمدیــد باشــد. ــز بــا اعــام کارفرمــا بــرای مــدت )90 روز وپــس از آن نی

- توانایی 10% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات
مناقصــه گــر جهــت تحویــل تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار عــاوه بــر بارگــذاری تصویــر تضمیــن از طریــق ســامانه 
، کــوی فدائیــان اســام مجتمــع تندگویــان، واقــع در  الزم اســت بصــورت حضــوری بــه دفتــر کمیســیون مناقصــات در اهــواز

ر مراجعــه و تضمیــن را تســلیم نماینــد. روبــروی بلــوک دو، ســاختمان طرحهــای راه و ســاختمان در مهلــت مقــر
  هـ-محل و  مهلت دریافت مدارک مناقصه گران

ر در ایــن فراخــوان جهــت دریافــت اســناد  از کلیــه متقاضـــیان واجــد شــرایط دعـــوت به عمــل می آیــد ظــرف مهلــت مقــر
زیابی هــای الزم وفــق  و اعــام آمادگــی از طریــق ســامانه ســتاد و بــه نشــانی www.setadIran.ir مراجعــه نماینــد تــا ار
زیابــی ســاده(بر روی مــدارک ارســالی مناقصــه گــران  آیین نامــه اجرایــی بنــد ج مــاده 12 قانــون برگــزاری مناقصات)ار

آیــد. به عمــل 
1- مهلــت اعــام آمادگــی: بصــورت الکترونیکــی )غیــر حضــوری و( از ســاعت 8:00 تاریــخ  1401/05/25 لغایــت  ســاعت 

19:00  تاریــخ   1401/06/01
2- مبلــغ خریــد اســناد و شــماره حســاب: واریــز مبـــلغ  1,428,000ریــال  از طریــق درگاه موجــود در ســامانه بــه نشــانی 

www.setadIran.ir
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 

بــه صــورت  تــا ســاعت 13:00روز  ســه شــنبه مــورخ  1401/06/15  را حداکثــر  متقاضیــان مکلفنــد پیشــنهادات خــود 
مــورخ   چهارشــنبه  روز   08:00 ســاعت  در  پیشــنهادات  ضمنــَا  نماینــد.  تســلیم  ســتاد  ســامانه  طریــق  از  و  الکترونیکــی 
1401/06/16 گشــایش و قرائــت خواهــد شــد و حضــور نماینــده مناقصــه گــران بــا معرفــی نامــه و کارت شناســایی معتبــر 

بامانــع اســت.
همچنیــن مناقصــه گــران مــی بایســت ضمــن بارگــذاری الکترونیکــی تصویــر تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار در 
ــا ساعت 13:00روز ســه شــنبهمورخ 1401/06/15 اصــل تضمیــن مذکــور را بــه صــورت فیزیکــی بــه کمیســیون  ســامانه ت
مناقصــات شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب در آدرس: اهــواز- کــوی فدائیــان اســام مجتمــع تندگویــان، واقــع در 

روبــروی بلــوک دو، ســاختمان ســابق طرحهــای راه و ســاختمان تســلیم نماینــد.
همزمــان ارائــه معرفــی نامــه و کارت ملــی بــرای متقاضیــان شــرکت در مناقصــه و نماینــدگان شــرکتها در همــه مراحــل 

الزم و ضــروری مــی باشــد.
ــه  ــی و هرگون ــرات ثبت ــن تغیی ــیس، آخری ــی تاس ــرکتها، آگه ــنامه ش ــی از اساس ــخه اصل ــک نس ــه ی ــورد ارائ ــب م ــر: حس تذک

گواهــی مبنــی بــر واجــد شــرایط بــودن شــرکت مطابــق بــا مفــاد آگهــی الزامــی مــی باشــد. 
شناسه اگهی 1362484
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

گوست 2022 17 محرم  1444   15 آ دوشنبه 24 مرداد 1401  شماره پیاپی 2174

سیاست 2

در ادامــه رویکــرد خصمانه مقامات آمریکایی درقبال 
کشــورمان برخی سناتورهای آمریکا با طرح ادعاهایی 
علیه ایران در رابطه با حمله اخیر به ســلمان رشــدی 
تالش کردند مذاکرات دولت بایدن برای احیای برجام 
را زیر سوال ببرند. در شرایطی که احیای توافق هسته ای 
۲۰۱۵ منوط به اراده سیاســی واشنگتن برای حصول 
توافق در مذاکرات وین اســت ســناتورهای آمریکایی 
تــالش دارنــد با بهانه هایی جدید بــه مخالفت با این 
مذاکرات بپردازند و جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا را 

از امضای توافق جدید با ایران منصرف کنند.
مارکو روبیو، سناتور جمهوری خواه از ایالت فلوریدا در 
یک پیام توئیتری حمله اخیر به سلمان رشدی نویسنده 
مرتد کتاب آیات شیطانی در نیویورک را به ایران مرتبط 
دانســت و در ادامه لفاظی های خود نوشت: چرا بایدن 
هنوز در حال مذاکره با این تروریست ها در تهران است؟

بــه گزارش فاکس نیوز، چند تن دیگر از ســناتورها و 
نمایندگان کنگره که همواره مخالف برجام بوده و برای 
از بین بردن این توافق از هیچ تالشی فروگذار نکرده اند به 
مارکو روبیو پیوستند  و به بهانه های واهی از دولت بایدن 

درخواست کردند تا از توافق با ایران صرف نظر کند.
تام کاتن دیگر سناتور جمهوری خواهی است که در یک 
توئیت با ادعای دست داشتن ایران در طرح ترور مقامات 
پیشین آمریکایی و به این بهانه که ایرانی ها سال هاست 
خواستار از میان برداشته شدن سلمان رشدی هستند از 
رئیس جمهور بایدن خواست تا هرچه فوری مذاکرات با 

تهران را متوقف کند.
مارک دوبوویتز، رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی ها نیز 
در پیامی در صفحه توئیتر خود سکوت رئیس جمهور 
آمریکا در برابر حمله به سلمان رشدی را ناشی از تالش 

دولت بایدن برای حصول توافق با ایران دانست.

  این ادعاها در حالی در بحبوحه مذاکرات رفع تحریم ها و 
بازگشت واشنگتن به برجام مطرح شده است که وزارت 
دادگستری آمریکا هفته گذشته نیز با صدور بیانیه ای 
مدعی شد که یک فرد ایرانی مرتبط با سپاه پاسداران 
انقالب قصد داشــته اســت برای تالفی شهادت سردار 
حاج قاسم سلیمانی در ژانویه ۲۰۲۰، جان بولتون مشاور 

امنیت ملی دولت ترامپ را ترور کند.
وزارت دادگستری آمریکا در ادامه ادعاهای خود افزود: 
شهرام پورصفی، شهروند ایرانی ۴۵ ساله قصد داشته 
است در اکتبر ۲۰۲۱ )مهر-آبان ۱۴۰۰( با اعطای سیصد 
هزار دالر به برخی اشخاص در ایاالت متحده، آن ها را 
به پیاده کردن نقشه ترور جان بولتون در واشنگتن و یا 

در مریلند مجاب کند.
مقامات جمهوری اســالمی ایران ادعای دست داشتن 

ایران در طرح ترور جان بولتون را رد کرده اند.

ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران در این باره گفت: مقامات قضایی آمریکا در 
تداوم اتهام زنی های بی پایان این کشور علیه جمهوری 
اســالمی ایران و تداوم سیاست شکست خورده ایران  
هراسی، در یک داستان سرایی جدید، اتهاماتی را بدون 

ارائه مدارک معتبر و مستندات الزم مطرح کرده اند.
کنعانــی افزود: این گونه ادعاهای بی پایه و اســاس با 
اهداف و انگیزه های سیاسی صورت گرفته و در حقیقت 
فرار رو به جلو، جوســازی تبلیغاتی و خصوصا فرار از 
مســئولیت پاسخگویی به جنایات متعدد تروریستی 
اســت که دولت آمریکا یا مانند ترور بزدالنه ســردار 
شهید سلیمانی مستقیما در آن دست داشته و یا مانند 
جنایات تروریســتی رژیم صهیونیســتی و گروه های 
تروریستی مانند داعش با حمایت و پشتیبانی آمریکا 

ارتکاب یافته اند.

کرات برجام ادامه تالش جمهوری خواهان برای توقف مذا

یادداشت

یک مقر فرماندهی ارتش 
اوکراین در شهر "میکوالیف" 

که در اثر حمالت موشکی 
روسیه تخریب شده است./ 

آسوشیتدپرس

مراسم تشییع پیکر یکی از 
زخمی های حمالت هوایی 
اخیر اسراییل به نوار غزه 
که در اثر شدت جراحات 
به شهادت رسیده است./ 
آسوشیتدپرس

گزارش تصویری

کلیدی برای توسعه روابط تهران - مسکو؛ پیش شرط های 

روابط ایران و روسیه؛ فرصت یا تهدید؟
در شــرایطی که جمهوری اسالمی ایران 
بــه دلیل چالش هــای موجود در پرونده 
هسته ای خویش و برخی موضوعات دیگر، 
رودرروی آمریکا و کشورهای اروپایی قرار 
گرفته و اساســا در دولت سیزدهم نگرش 
مثبتی نسبت به عملکرد کشورهای غربی 
و توسعه روابط با آنها وجود ندارد، سیاست 
»نگاه به شــرق« و به ویژه رابطه با روسیه 

از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.
اگرچه روســیه در قرون گذشــته، روابط 
خصومــت آمیزی با ایران داشــت و حتی 
بخش هایی از ســرزمین ایران به اشــغال 
این کشــور درآمد؛ اما در ســالهای اخیر، 
شــرایطی پیــش آمده کــه در قالب آن 
همکاری و نزدیکی با روســیه به گزینه ای 
جدی برای ایران تبدیل شده است. واقعیت 
این است که روابط دو جانبه ایران و روسیه 
از تاریخچــه ای طوالنــی از همکاری در 
خصوص موضوعات مورد عالقه مشــترک 
برخوردار اســت و به طور غیرمستقیم در 
نتیجه سیاست های آمریکا در قبال ایران 

در حال تقویت نیز هست.
در سال های گذشته، نزدیکی و همکاری 
ایران با روســیه باعث شــد تا بازار جهانی 
نفت قوام بیشتری یابد و البته در کنار آن 
با همراهی برخی کشورهای دیگر، »اوپک 
گازی« نیز شکل گرفت تا کشورهای دارای 
این منبع اســتراتژیک را از قدرت کنترل 
بیشــتری بر منابع و منافع خود بهره مند 
سازد. از سوی دیگر، تالشهای امریکا برای 
فراگیر ساختن و جهانی کردن نظم مورد 
نظر خویش و تک قطبی ســاختن جهان 
مورد مخالفت هر دو کشور ایران و روسیه 
اســت؛ بر این اساس انگیزه دیگر همکاری 
دو کشــور، حمایــت از ایجــاد یک نظام 
چندقطبــی و مقابله بــا یک جانبه گرایی 
امریکا بوده اســت. منافع مشــترک ایران 
و روســیه در تعطیلی پایگاه های آمریکا 

و ســایر کشورهای غربی در منطقه غرب 
آســیا، مقابله با خطر داعش و تروریســم، 
جذابیت همکاری های نظامی و تسلیحاتی 
و در ماههای اخیر نیز تحریم شدن روسیه 
از سوی کشورهای غربی به دلیل حمله به 
اوکراین و قرار گرفتن دو کشور در وضعیتی 
مشابه و تالش برای بی اثر کردن تحریمها، 
از دیگــر دالیل و انگیزه هایی بوده ایران و 

روسیه را به هم نزدیک کرده است.
هر چند در طی همین سالها، روابط ایران 
و روســیه با چالش های جدی نیز مواجه 
بوده اســت؛ مواضع نه چندان دوســتانه 
روس ها در موضوع پرونده هسته ای ایران 
و قطعنامه هایی که در ســالهای گذشــته 
علیه کشــورمان صادر می شــد، تاخیر در 
راه انــدازی نیروگاه بوشــهر، عدم تحویل 
ســامانه دفاعی اس-۳۰۰ به کشــورمان، 
شــیطنت های روســیه برای ممانعت از 
حضــور ناوگان دریایی ایــران در دریای 
خزر و دیگر مســائل باعث شده تا در مورد 

مناسبات ایران و روسیه و متوازن بودن آن 
بحثهای بسیاری صورت بگیرد.

برخی از تحلیلگــران معتقدند جمهوری 
اســالمی ایــران بــه دلیــل موقعیــت 
اســتراتژیک، ژئوپلیتیک و برخورداری از 
فاکتورهــای مختلف قــدرت منطقه ای، 
از جایــگاه مهمــی در سیاســت خارجی 
روســیه برخوردار شــده اســت و این امر 
به راهبردی شــدن روابط ایران و روســیه 
کمــک خواهــد کرد. در این میان، به طور 
خاص توســعه روابط سیاسی، اقتصادی و 
نظامی ایران و روســیه در سطحی کالن و 
ایجاد نقشه روابط راهبردی میان دو کشور، 
ضمن تأمین منافع و امنیت دو کشــور، به 
کابوســی تمام عیار برای کشورهای غربی 
و بویژه آمریکا تبدیل شــده اســت و تا حد 
زیادی می تواند بلوک قدرت ضدآمریکایی 

در جهان را تقویت کند.
در مقابل، عده ای دیگر از تحلیلگران بر این 
باورند که بر خالف مقامات ایران، روسیه به 

مناســباتش با تهران نگاه راهبردی ندارد؛ 
چرا که این کشور طبق رویه معمول سایر 
کشورها، به دنبال منافع ملی خویش است 
و از آنجا که سیاست خارجی ایران همواره 
در حال تنش با غرب و به ویژه آمریکا است، 
مسکو حاضر نیست در شرایط معمولی)نه 
شرایط فعلی که در جنگ با اوکراین است( 
اعتبار و وزن بین المللی خود را پشــتوانه 
چنین مناســبات تنش آلــودی کند و به 
ارتباطاتــش با آمریکا و ســایر بخش های 
جهان خلل وارد آورد. همچنین روســیه 
مناســبات گســترده ای با رژیم اسرائیل و 
کشــورهای حوزه خلیج فــارس به ویژه 
عربستان سعودی دارد و ارتباط استراتژیک 
با ایران که دارای رویکردی تنش آلود با این 
بازیگران اســت، طبیعتاً تأثیرات منفی بر 
مناســبات و منافع مسکو در این زمینه ها 
خواهد داشــت. بنابراین بر اساس دیدگاه 
این گروه، شکل گیری روابط راهبردی بین 

دو کشور عمال امکانپذیر نیست.

در جمع بندی و تحلیل نهایی از این نظرات 
و دیدگاهها باید گفت در عرصه روابط بین 
الملل توســعه روابط با کشــورها و گریز از 
تنهایی استراتژیک، هنرو مهارتی است که 
از دیپلماتهای همه کشــور ها انتظار می 
رود و جمهوری اســالمی ایران نیز از این 
امر مستثنی نیست؛ بنابراین توسعه روابط 
با کشــوهای قدرتمند غیر غربی همچون 
روسیه و چین نیز به طور کلی امری مثبت و 
دارای منافع پایدار است. با این وجود؛ الزم 
اســت دیپلماتهای ایرانی در توسعه روابط 
بین المللی و از جمله رابطه با روســیه دو 

اصل اساسی را مد نظر قرار دهند؛
نخســت اینکه طبــق آن توصیه معروف 
»نباید همه تخم مرغهایمان در سبد یک 
کشــور بچینیم«؛ به عبارت دیگر توسعه 
روابط باید متوازن باشد و طیف وسیعی از 
کشورها و بازیگران مختلف را دربر بگیرد؛ 
تا در شــرایط معمول و اضطراری بتوانیم 
از منافع گســترده و متنوع چنین روابطی 
بهره ببریم و هیچ کشوری نتواند ما را تحت 

فشار و انزوا قرار دهد.
دوم؛ اینکــه باید با توســعه و بهره گیری 
بهینــه از پتانســیل ها و مقدورات داخلی 
همچون به روز رســانی زیرســاخت های 
انرژی، توسعه مسیرهای ترانزیتی و تالش 
بــرای فعال کردن آنها در ســطح منطقه 
ای و جهانــی، افزایــش تولید محصوالت 
کشــاورزی و صنعتی اســتراتژیک و ...، و 
وابســته نمودن بازیگران منطقه ای و بین 
المللی به کشورمان، روابط خارجی با همه 
کشورها از جمله روسیه را به نحوی تنظیم 
کنیم که دور زدن ایران، بدعهدی و اعمال 
فشــار بر کشــورمان، برای آنها نیز حاوی 
ضررها و آســیب جدی به منافعشان باشد 
و حداقــل نتوانند بــه عنوان اولین گزینه 
مطلوب به سراغ چنین سیاستهایی بروند.

خبر ویژه

رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: درخصوص قیمت ها، مصوبه مجلس ســبد خانوار و کاالبرگ است و همین طور 
بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰، و هیچ مصوبه ای هم در جلسه سران که بخواهد این قانون را لغو کند، وجود نداشته 
است.  شهباز حسن پور بیگلری نماینده سیرجان در مجلس شورای اسالمی در نشست علنی مجلس طی سخنانی اظهار 
داشت: رئیس مجلس موظف است آخرین وضعیت کشور را به اطالع نمایندگان برساند، هم در بحث برجام مطالبی شنیده 
می شود که نمایندگان از جزئیات آن مطلع نیستند و هم در وضعیت اقتصادی و شرایط روز کشور مطالباتی وجود دارد 
که شما باید پاسخگو باشید.  شما مرد میدان و نیروی جهادی هستید، براساس مصوبه مجلس قرار است قیمت هایی 
که به دست مردم و دهک های پایین می رسد، براساس قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد، اما امروز قیمت ها به حدی افزایش 
یافته و لجام گسیخته است که ما از طرح آن شرم داریم و هرجا سخنگوی دولت از پاسخگویی کم می آورد، مشکل را به 

گردن مصوبه مجلس می اندازد، اما این سؤال مطرح است که کدام مصوبه مجلس اجرا شده است.
قالیباف در پاسخ به حسن پور تأکید کرد: درخصوص قیمت ها، مصوبه مجلس سبد خانوار و کاالبرگ است و همین طور 
بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ و هیچ مصوبه ای هم در جلسه سران که بخواهد این قانون را لغو کند، تصمیم گیری 
نشده است و این موضوع روشن و مشخص است، همچنین در رابطه با موافقت نامه ها نیز سازمان برنامه گزارش داده اند 
که این موافقت نامه ها امضا شده است و ۱۲ همت هم به استان ها در یک هفته گذشته واگذاری انجام شد و باید پیگیری 
شود تا بقیه امور نیز پیش برود. وی افزود: البته قبول داریم که هر سال این بخش اول تنخواه نقدی پرداخت می شد، اما 
امسال به صورت اوراق بوده که البته دولت مشکالت خود را دارد، اما بهرحال حتما ما از رئیس سازمان برنامه و بودجه 
برای ارائه توضیحات نسبت به این موضوعات مرتبط با موافقت نامه ها و سایر بحث ها به صحن مجلس دعوت خواهیم کرد.

رئیس مجلس شورای اسالمی:

کاالبرگ وجود نداشته است هیچ مصوبه ای در جلسه سران قوا برای لغو 

ضارب سلمان رشدی: 

من بی گناهم!
وکیل تسخیری ضارب سلمان رشدی به خبرنگاران گفت 
که وی در جریان نخستین جلسه دادگاه، اتهام اقدام به 
قتل را رد و اعالم کرد که بی گناه است. خبرگزاری رویترز 
به نقل از ناتانِیل بارون اعالم کرده اســت که جمعه آتی 
)۲8 مرداد( جلسه مقدماتی استماع دادرسی هادی مطر 
برگزار خواهد شد. رسانه های آمریکایی خبر داده اند که 
مطر لبنانی تبار در کالیفرنیا به دنیا آمده و اخیراً به ایالت 
نیوجرسی نقل مکان کرده بود.  به گفته دادستان، مطر 
۲۴ ساله در جریان حمله هدفمند و از پیش برنامه ریزی 
شــده به رشــدی، ۱۰ ضربه چاقو به وی وارد کرده است. 
ســی ان ان پیشــتر خبر داده بود که یک مقام حزب اهلل 
که خواست نامش محفوظ بماند، در پاسخ به پرسش این 
شبکه آمریکایی درباره اینکه آیا حزب اهلل اطالعاتی درباره 
عامل حمله به نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی دارد 
یا خیر، گفت: درباره این موضوع غیر از آنچه در رسانه ها 
آمده چیزی نمی دانیم و در نتیجه نظری نداریم. از سوی 
دیگر نزدیکان رشدی خبر داده اند که وی دیگر به دستگاه 

تنفس مصنوعی وصل نیست و می تواند صحبت کند.

 نماینده مردم تهران در مجلس:

موج حمایت مردم از شهید سردار 
همدانی نشانه زنده بودن مکتب 

شهید سلیمانی است
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: موج حمایت 
مردم از ســردار سرافراز شهید همدانی نشان از 
زنده بودن مکتب شــهید ســلیمانی و شناخت 
و درک عظیــم و قدردانــی مردم ایران از محور 
مقاومت دارد. عبدالحســین روح االمینی نجف 
آبادی در واکنش به بیانیه یکی از سران فتنه 88، 
گفت: سخنان تحریک آمیز و هماهنگ با دشمن 
عبری و عربی با واکنش شــدید و خودجوش از 
طــرف مردم ایران همراه شــد.  وی افزود: موج 
حمایت مردم از شهید محبوبشان سردار سرافراز 
ســپاه اسالم شهید همدانی نشان از زنده بودن 
مکتب شهید سلیمانی و شناخت و درک عظیم 
و قدردانــی مردم ایــران از محور مقاومت دارد. 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر 
و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد:  مردم ما 
در این حرکت خودجوش نشان دادند که همیشه 
و همواره قدردان حافظان امنیتشان هستند و با 
هر کسی که بخواهد از روی کینه یا هماهنگی با 
دشمن به حریم این بزرگواران وارد شود به قاطع 

ترین شکل جوابشان را خواهند داد.

وزیر راه و شهرسازی:

مخالف برجام نیستم
وزیر راه و شهرسازی درباره حواشی پیش آمده در خصوص 
توئیــت برجامــی اش گفت: ما هم توافق را قبول داریم و 
مخالف برجام نیســتیم. رستم قاسمی درباره نظراتش 
در خصوص برجام که در فضای مجازی منتشــر کرده و 
حواشی زیادی را به دنبال داشته است، گفت: ما نظرات 
آقای رئیس جمهور و حضرت آقا را اعالم کردیم. چیزی 
غیر از این نگفتیم. وزیر راه و شهرسازی درباره اینکه گفته 
می شود اکنون که به توافق نزدیک هستیم شاید برخی 
از اظهارات آن نتیجه ای را که منتظرش هستیم حاصل 
نکند، بیان کرد: ما هم توافق را قبول داریم و نوشتیم توافق 
مقتدر با نظرات آقای رئیس جمهور و مقام معظم رهبری 

صورت گیرد.  وی تاکید کرد: ما مخالف توافق نیستیم.

نمایندگان ارائه د ادند؛
 گزینه های تصدی وزیر کار 

روی میز رئیسی 
چند گروه از نمایندگان، پیشنهادات خود برای گزینه 
پیشنهادی وزارت کار را به رئیس جمهور ارائه کرده اند.
بعد از استعفای عبدالملکی از وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعــی و انتصاب زاهدی وفا به عنوان سرپرســت 
ایــن وزارتخانه، گمانه زنی ها برای گزینه پیشــنهادی 
رئیس جمهور برای تصدی این وزارت خانه آغاز شــد. 
با گذشت زمان و با نزدیک شدن به پایان فرصت دولت 
برای معرفی گزینه پیشنهادی این گمانه زنی ها تقویت 
شد؛ گزینه ها از بین وزرای سابق گرفته تا افراد نزدیک به 
رئیس جمهور یا معاون اول او و یا حتی برخی نمایندگان 
فعلی مجلس مطرح بوده و هستند. بر اساس این گزارش، 
برخی نمایندگان مجلس نیز به صورت جمعی و گروهی، 
پیشنهاد های خود را برای تصدی وزارت کار به آیت اهلل 
رئیسی منتقل کرده اند و درباره گزینه های پیشنهادی 
خود، اســتدالل های خود را نیز طرح کرده اند. تا حدی 
که برخی نمایندگان خودشان را به عنوان گزینه نهایی 
مطرح می کنند تا جایی که که یکی از نمایندگان مجلس 
در مصاحبــه ای گفته بود، برای وزارت کار، »بنده« هم 
مطرح هســتم!. سید محمد حسینی معاون پارلمانی 
رئیس جمهور با تائید این خبر، گفته است: نمایندگان 
مجلس به ویژه در روز های ابتدایی استعفای وزیر سابق 
کار، افــرادی را از داخــل و خارج از مجلس برای زعامت 
این وزارتخانه - وزارت کار- معرفی می کردند و بنده هم 
به رئیس جمهور منتقل می کردم. حسینی درعین حال با 
رد این ادعا که دولت برای معرفی وزیر کار با کمبود نیروی 
نخبه و باتجربه مواجه اســت، تصریح کرد که »انتخاب 
شایسته » نیازمند » تأمل« و البته »مقبولیت الزم در 
بین نمایندگان است«. باید دید رئیس جمهور که کمتر 
از یک ماه تا زمان معرفی وزیر پیشنهادی خود، زمان 
دارد به پیشــنهادات نمایندگان توجه خواهد کرد یا 
به تصمیم مشــاوران خود. چرا که، پیش از این نیز 
دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات و امور اجرایی 
با مخالفت صریح کارشناسان و رهبر معظم انقالب 

اسالمی مواجه شده بود.

معضالت بازار مسکن و چند راهکار
ادامه از صفحه اول

... متأســفانه چالش اصلی حوزه مسکن این است که به 
اقدامات انجام شده در کشورهای دیگر دقت نمی شود. 
سالهاســت در موضوع اجاره دستوری عمل می کنیم و 
هر ســال هم قیمت ها افزایش می یابد. ســال ۱۹۷۱ در 
نیویورک قیمت گذاری دستوری در زمینه اجاره باعث 

شد تعداد فایلهای اجاره کم شود.
در تهران قیمت اجاره بها ۲۵ درصد و در مراکز استان ها 
۲۰ درصد تعیین شده و این موضوع باعث خارج شدن 
فایل های مسکن زیادی از بازار شده است. در حوزه مسکن 
باید بخش خصوصی فعال شوند و بتوانند عرضه و تقاضا 
را به تعادل برساند. به دلیل خأل این موضوع، مسکن در 
محلی ســاخته می شــود  که تقاضا ندارد و موجب ایجاد 

تورم می شود.
دولت برای درمان بازار مســکن باید بخش خصوصی را 
وارد کار کند و امکاناتی بدهد که بتواند از فناوری روز دنیا 
استفاده کند. در ایران برای ساخت یک برج ۲۰ طبقه ۱۰ 
سال زمان الزم است، در حالی که در ژاپن یک ساختمان 
پنج طبقه را ســه ماهه می ســازند و ما همین ساختمان 
را در دو ســال کامل می کنیم. این اتفاق باعث افزایش 
قیمت می شود. همچنان با فناوری موج دوم در مسکن 
کار می کنیم که تعداد، قیمت و سرعت را کاهش می دهد. 
در مجموع، استفاده  از فناوری های جدید و ورود بخش 

خصوصی می تواند موجب تعادل عرضه و تقاضا شود.

یکسال از فرار آمریکا و سقوط دولت پیشین کابل گذشت؛

افغانستان و سراب وعده ها
خروج غیرمسئوالنه آمریکا از افغانستان در سال گذشته 
که منجر به سقوط دولت پیشین کابل و به قدرت رسیدن 
طالبان شد، اگرچه به ظاهر نشانه پایان جنگ و اشغالگری 
بــود امــا باید آن را آغاز دوره جدیدی از درد و رنج مردم 
مظلوم افغانستان دانست که شرایطی حتی سخت تر از 

گذشته بر آنها تحمیل کرده است.
روزنامه »نیویورک تایمز« در مقاله ای که پیرامون بحران 
مهاجــران افغان پس از خروج غیرمســئوالنه نیروهای 
آمریکایی براســاس تصمیم عجوالنه دولت بایدن سال 
گذشــته گرفته شــد که منجر به سقوط دولت پیشین 
افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان در این کشور شد، 
آمده اســت هزاران شــهروند افغانستان پس از گذشت 
نزدیک به یک سال و در آستانه سالگرد سقوط کابل هنوز 

منتظر اجازه ورود به خاک آمریکا هستند.
آمریکایی ها قبل از ترک افغانستان، به تعدادی زیادی از 
شــهروندان افغان که به نوعی در سال های اشغالگری و 
از سر ناچاری با نیروهای آمریکایی همکاری می کردند، 
وعده داده بودند که آنها را همراه خود به آمریکا خواهند 
بود تا خطر و تهدیدی از ســوی حکومت جدید متوجه 
آنها نباشد اما غافل از این که، این وعده ها، دروغی بیش 
نبود و حاال بسیاری از این شهروندان دریافته اند که فریب 
خورده اند و نیروهای آمریکایی، آنها را به حال خود رها 
کــرده انــد . آنهایی هم که به آمریکا پناه برده اند، معلوم 

نیست چه سرنوشتی در آینده خواهند داشت.
دولت » جو بایدن « در ابتدا با وعده های دروغین به تعهد 
داده بود تا به تسهیل امور مهاجرت بسیاری از پناهجویان 
افغان به ویژه افرادی مانند خلبانان و نیروهایی که طی ۲۰ 
سال در افغانستان با نیروهای خارجی همکاری می کردند 
بپردازد اما با گذشــت یک ســال این وعده ها تحقق پیدا 

نکرده است. 
برپایــه ایــن گزارش و مصاحبه با تعدادی از پناهجویان 
افغــان، اعضای خانــواده  این افراد که همچنان با بیم و 
امید در افغانســتان به ســر می برند هنوز موفق به خروج 
از این کشــور نشــدند و در شرایطی بسیار سخت به سر 
می برند. احتمال می رود روند ملحق شدن این خانواده ها 
به یکدیگر ســال ها به طول انجامد. درحالی که در دهه 
۱۹۶۰ بــرای پناهجویــان کوبایی و در دهه ۱۹۷۰ برای 
پناهجویان ویتنامی اقامت موقت سریع انجام شد، تالشی 
مشــابه برای کمک به افغان ها درنظر گرفته شــده بود و 
گام های اولیه اجرایی شدن آن در کنگره آمریکا مطرح 

شده است. 
سال گذشته با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و 
خروج عجوالنه آمریکا بحران جدید پناهجویان این کشور 
آغاز شد. بیش از ۱۲۰ هزار نفر به سراسر جهان گریختند.
در این میان ۷۶ هزار نفر، که بزرگترین هجوم مهاجران 
جنگی از زمان ســقوط ســایگون در ویتنام محســوب 
می شــود، به سوی آمریکا سرازیر شدند. در سال ۱۹۷۵ 
حــدود ۱۳۰ هــزار ویتنامی با خروج عجوالنه آمریکا از 
سایگون، به این کشور مهاجرت کردند که تا سال ۱۹۹۵ 

این رقم به بیش از یک میلیون نفر رسید. 
براســاس آمار ثبت شده کانادا تعهد داده است ۴۰ هزار 
افغان را تا سال ۲۰۲۴ به خاک خود بپذیرد که تاکنون ۱۷ 
هزار نفر پذیرش خود را دریافت کردند. آلمان، انگلیس و 
نروژ نیز در میان کشورهای اروپایی با پذیرش پناهجویان 

افغان موافقت کردند. 
بدین ترتیب به عالوه اعضای خانواده افرادی که به آمریکا 
آمده اند، ده ها هزار شــهروند افغانســتان که در عملیات 
مختلف آمریکا طی ۲۰ سال حضور نیروهای آمریکایی 
در این کشور آنها را پشتیبانی کردند اکنون یا هنوز در 
افغانستان یا در کشورهای دیگر در انتظار پذیرش از سوی 
آمریکا به سر می برند. در میان آنها بیش از ۷۴ هزار نفر و 
خانواده هایشان در انتظار دریافت روادید ویژه مهاجرت 
هستند که به آنها مسیری مستقیم برای اخذ شهروندی 
آمریکا می دهد. دولت جو بایدن اخیرا فرم درخواســت 
روادید مهاجرت ویژه را ســاده تر کرد، با وجود این روند 

صدور این روادید تقریبا ۳ ساله است.

اخبار کوتاه

تحلیل
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3اقتصاد گزارش

 صف آرایی بانک ها
 مقابل وام ازدواج

  ملیحه فالح/ گروه اقتصاد
 سی و یکم؛ این رتبه خراســان رضوی در نسبت 
پرداخت تسهیالت ازدواج به جوانان متقاضی این 
وام است؛ یعنی استان ما با همه کبکبه و دبدبه اش 
از بســیاری از اســتان های محروم هم ضعیف تر 
عمل کرده است و اگر مهر ترک فعل را روی نحوه 
فعالیت بانک های اســتان نزنیــم، باوجود تأکید 
دولت سیزدهم در تسریع و تسهیل پرداخت وام 
ازدواج، شاهد قصور در عملکرد بانک ها و مراجعی 
که باید پیگیر روند اجرای درست دستورالعمل ها 

باشند، هستیم.
آن طور که سرپرست معاونت جوانان اداره کل 
ورزش وجوانان خراسان رضوی می گوید، طبق 
پرس وجو های او کلید موفقیت اســتان هایی 
مانند اصفهان و ایــالم در این زمینه، پیگیری 
استانداری و حتی شــورای هماهنگی بانک ها 
درراستای اجرای درست دستورالعمل ها ازسوی 
بانک ها بوده است. انتظار می رود که استانداری 
خراســان رضوی نیز برای پیگیری تســریع و 
تسهیل پرداخت وام ازدواج به جوانان استان و 
بررســی نوع عملکرد بانک ها بیش از این تعلل 

نکند و وارد میدان شود.

۶۳ درصد از زوج های استان در انتظار وام
طبق آخرین گزارش بانک مرکــزی که اداره کل 
ورزش وجوانان استان در اختیار شهرآرا قرار داده 
است، خراسان رضوی و خراسان جنوبی به صورت 
اشــتراکی، آخرین رتبه را در اعطای وام ازدواج 
به دست آورده اند. شــاید مسئوالن بانکی استان 
مدعی شوند که مجموع مبلغ تسهیالت اعطایی 
ازدواج در خراســان رضوی بســیار باالست که 
باید بگوییم یک حســاب وکتاب ساده الزم است 
تا مشخص شــود در استانی با وســعت خراسان 
رضوی و با وجود کالن شهری مانند مشهد، میزان 
تقاضا باالتر و بدیهی است که در مقام مقایسه باید 
نسبت تسهیالت پرداخت شده به متقاضیان را در 

نظر بگیریم.
بر این اساس از ابتدای ســال تا پایان تیرماه فقط 
۳۷ درصد از زوج های متقاضی تسهیالت ازدواج، 
وام خــود را دریافت کرده انــد و ۶۳ درصد دیگر 
هنوز در انتظار هستند. در این گزارش، میانگین 

پرداخت وام ازدواج در کشور ۴۷ درصد است.
مجموع زوج های هم اســتانی ما که برای دریافت 
تسهیالت ازدواج در چهارماه ابتدای سال جاری 
ثبت نام کرده انــد، ۶۱ هزار و ۴ نفر بوده اســت 
که تا کنون فقط به ۲۱ هزار و ۲۷ نفر تســهیالت 
پرداخت شده است؛ ۳۵ هزار و ۶۶۷ نفر در صف و 
۴ هزار و ۳۱۰ نفر هنوز در مرحله ثبت نام هستند. 
مبلغ وام های پرداخت شــده در ایــن مدت نیز 
۲ میلیون و ۹۴۴ هــزار و ۶8۰ میلیون تومان بوده 

است.

بانک ها با اعداد و ارقام بازی می کنند
سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل 
ورزش وجوانان خراسان رضوی می گوید: بانک ها با 
اعداد و ارقام بازی می کنند و در پاسخ به نامه های 
ما به رقم پرداختی اســتناد می کنند و می گویند 
که حجم پرداخت باالســت، در صورتی که نباید 
مبلغ را مقایســه کنند، بلکه بایــد جامعه آماری 
درخواست ها و میزان پاســخ گویی بررسی شود. 
باید مشخص شــود بانک های استان تا چه اندازه 
توانسته اند پاســخ گوی تعداد مراجعات زوج ها و 

رفع نیاز آن ها باشند.
حجت االســالم مرتضــی محمدپورطبســی 
می افزاید: در تیرماه، کمی این شــاخص )درصد 
دریافت کنندگان وام ازدواج( تکان خورده است که 
شاید نشان از نامه نگاری ها، هشدار ها و ... باشد، اما 
باز هم متأسفانه در رتبه آخر بین استان های کشور 
قرار داریم. خدمات خراسان رضوی با این میزان 
از امکانات و ادعا با خراســان جنوبــی با آن همه 

محرومیت، یکی است.
آیا بانک ها ترک فعل کرده اند؟ او در پاسخ به این 
سؤال می گوید: با وجود تأکید رئیس جمهور و دیگر 
مقام های مسئول برای اخذ یک ضامن و پرداخت 
وام در بازه ده روزه، شاهدیم که این اتفاق نمی افتد 
و بنابر گزارش ها بانک های استان برای پرداخت 
تســهیالت ازدواج بیش از یک ضامن می گیرند. 
این موضوع را با شورای هماهنگی بانک ها مطرح 
کردیم؛ آن هــا ادعا دارند که دســتورالعمل ها را 
به بانک ها ابالغ کرده اند. مشــکل آنجاســت که 
اعتبار سنجی مشتری با تشخیص مدیر شعب بانک 
صورت می گیرد و مدیر می تواند از یک نفر ضامن 
نگیرد و از یکی ۱۰ ضامن بگیرد؛ این اشتباه است 
و باید به فرایندی برسیم که یکسان سازی شود و 

سلیقه ای برخورد نشود.

راه حل چیست؟
به گفته محمدپور بانک ها باید برای مدیران خاطی 
شعب خود جریمه در نظر بگیرند و با آن ها برخورد 
کنند و با مدیری که درباره او گفته می شود قانون 
یک ضامن را رعایت نمی کند، برخورد جدی شود.

او در پاســخ به این ســؤال که دلیــل موفقیت 
استان های دیگر چیست، می گوید: کلید موفقیت 
اســتان هایی که در این زمینه عملکرد مناسبی 
داشــته اند، برخورد جدی اســتانداری و شورای 
هماهنگی بانک ها با مدیــران خاطی در موضوع 
اخذ یک ضامن و تســریع در پرداخت تسهیالت 

بوده است.

گزارش

دست ما کوتاه و خرما بر نخیل

 مردم 
گران میوه در بازار تماشا

  مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد
 رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی 
تهران گفت: کاهش تقاضای خرید میوه هر 
روز در بازار میوه بیشتر می شود تا جایی که 
برخی از مردم به دلیل عدم توان مالی تنها 

تماشاگر میوه ها در بازار شده اند. 
گرانی میوه آن هم در روز های تابستان که 
تنوع میوه و فراوانی آن در گوشه به گوشه 
شهر به چشم می خورد باعث رکود عجیبی 

در این بازار شده است.
مشــاهدات میدانی حاکی از آن اســت که 
تقاضا در بازار میوه نسبت به ماه گذشته باز 
هم کاهش یافته است. به طوری که برخی از 
فعاالن این بازار از وضعیت نامناسب فروش 

میوه در مرداد خبر می دهند.
فراوانی میوه در میادین عرضه میوه تا خرده 
فروش ها و وانت بار های سیار سطح شهربه 
طوری اســت که هیچ گاه کمبودی در این 
بازار موجب بحران جدی نشده است، تنها 
نگرانی مردم گرانی میوه و افزایش بیش از 

توان و درآمد آن ها در بازار است.
اسداهلل کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان 
میوه و ســبزی تهران گفت: بازار کم رونق 
میوه در روز های تابســتان خیلی کم سابقه 
اســت. مردم اگر از درآمدشان چیزی باقی 

بماند به سمت خرید میوه می روند.
کارگــر درباره دالیل گرانی قیمت میوه در 
بازار گفت: تورم و گرانی بخش های مختلف 
و کاال های زیادی را تحت تأثیر قرارداده از 
این رو همین موج گرانی ها روی قیمت میوه 
نیز اثر گذاشته است و مردم ناگزیر مصرف 

میوه را دیگر در اولویت قرار نمی دهند.
ایــن فعال بازار میــوه می گوید: کاهش 
حــدود ۶۵ درصدی خرید میوه به ویژه 
در ایــن ماه نشــان می دهد که وضعیت 
تــورم در بخش میــوه و تره بار چقدر بر 
شــرایط بازار و همچنین خوراک مردم 

تأثیر گذار است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی 
تهــران گفــت: تشــدید تورم در کشــور 
حاشیه های زیادی را برای بازار های مختلف 
بــه ویــژه بازار میوه ایجاد کرده تا جایی که 
به نظر می رسد که در آینده نه چندان دور 
مردم تنها تماشــاگر در بازار میوه باشــند 

تا خریدار!
بــه گفته کارگر؛ خرید دانه ای میوه شــاید 
بتواند بخشی از نیاز مصرف و سبد خانوار ها 
را تأمین کند، اما بازار میوه به دلیل کاهش 

مصرف همچنان در رکود است.
وی تصریح داشــت: گرانــی میوه تماماً به 
کشــاورز و باغدار بر نمی گردد. افزایش نرخ 
در بخش های مختلف حمل ونقل، دستمزد 
و بیمه کارگران، مالیات، سبد، پالستیک و 
حتی اجاره واحد صنفی خرد ســطح شهرو 
ســایر هزینه های جاری تأثیر مســتقیم بر 

قیمت میوه گذاشته است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی 
تهــران با تأکید بــر اینکه تورم بیش از ۶۰ 
درصــدی باعث گرانی میوه در بازار مصرف 
شده است، گفت: این وضعیت کاهش شدید 
تقاضــای خرید میوه در بــازار را به همراه 

داشته است.
بنابر گفتــه رئیس اتحادیه رئیس اتحادیه 
فروشندگان میوه و سبزی تهران، تعطیلی 
و سفر مردم دلیل دیگری بر کاهش خرید 
میوه در بازار بود، اما این وضعیت در ماه های 

گذشته نیز دیده شده است.

؟ از قیمت میوه ها چه خبر
بررســی های میدانی از ســطح بازار نشان 
می دهــد کــه قیمت هر کیلو آلو قطره طال 
۲۷ تا ۴۹ هزار تومان، آلو شابلون ۲۹ تا ۵۵ 
هــزار تومان، هر کیلو آلبالو رســمی ۴۰ تا 
۵8 هزار تومان، انجیر سیاه ۳۳ تا ۵۵ هزار 
تومان، انگور عسگری ۳8 تا ۵۵ هزار تومان، 
انگور بی دانه ۳۷ تا ۵۶ هزار تومان، ســیب 
گالب ۴۵ تــا ۷۰ هزار تومان، هلو انجیری 
۳۵ تا ۶۵ هزار تومان، زردآلو ۳۰ تا ۵۵ هزار 
تومان، شلیل شبرنگ ۳۰ تا ۶۰ هزار تومان، 
خیار ۱۱ تا ۱8 هزار تومان، هندوانه 8 تا ۱۲ 
هــزار تومان، طالبی ۱۰ تا ۱۹ هزار تومان، 

خربزه 8 تا ۱8 هزار تومان است.

« از بازار سیاه وام ازدواج  گار تحلیل »روز

یک معامله دوسر برد
وام هــای مختلفــی در بانک هــا ارائــه 
می شــود اما ســود و اقســاط باالی این 
وام ها موجب شده که بازار سیاه وام های 
کم سود با شرایط بهتر نیز شکل بگیرد. 
یکــی از وام هایــی که خرید و فروش آن 
رونق گرفته، وام ازدواج اســت. برخی از 
مشــموالن وام ازدواج، آن را ۳۰ تــا ۶۰ 

میلیون تومان می فروشند.
اخیــرا فــروش وام ازدواج در کانال ها 
و ســایت ها از ســوی برخــی جوانان 
رونق گرفته اســت. وامی که ۳۰ تا ۶۰ 
میلیون تومان خرید و فروش می شود. 
یک معامله دو ســر بــرد برای خریدار 
و فروشــنده. اما آیا طرح های تشویقی 
ازدواج و فرزندآوری به افزایش ازدواج 

کودکان می انجامد؟
بــه بانک ها که مراجعه کنید لیســتی از 
وام های مختلف پیش رویتان می گذراند. 
شرایطی که برخی می گویند با آن بیشتر 
زیر بار بدهی می روند. سودهای چند ده 
درصدی تا داشــتن چند ضامن و اقساط 
ســنگین از جمله گالیه های متقاضیان 

این وام ها هستند.
پرداخت اقســاط وام یــک نگرانی برای 
بسیاری از وام گیرندگان است، در همین 
جال تاخیر در پرداخت اقســاط نیز خود 
جریمــه دیگــری در راه دارد. رونــدی 
نفس گیــر آن هم در شــرایط اقتصادی 
فعلــی که شــاید تنها گزینــه برای باز 
کــردن گره های اقتصادی زندگی برخی 

از مردم باشد.
وام ازدواج ســال ۱۴۰۱ به ۱۲۰ میلیون 
تومان رسید. کارمزد این وام چهار درصد 
و بازپرداخت آن ۱۰ ســاله است. ضمن 
اینکه اقســاط یک میلیــون تومانی وام 

ازدواج نیز امتیاز دیگری برای مشموالن 
است.

در ادامــه قانــون حمایــت از خانواده و 
جوانــی جمعیت مبلــغ وام ازدواج برای 
مردان زیر ۲۵ سال و زنان زیر ۲۳ سال، 
۳۰ میلیون بیشــتر می شود. یعنی ۱۵۰ 

میلیون تومان.
همه این شــرایط دســت به دســت هم 
می دهند تا بازار سیاه برای خرید و فروش 
وام های کم ســود ماننــد وام ازدواج نیز 
شکل بگیرد. اما شرایط خرید وام ازدواج 

چگونه است؟
فروش وام ازدواج ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان

یکی از فروشندگان وام ازدواج می گوید: 
»وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومان اســت و 
آن را ۴۴ میلیون تومان می فروشم. یک 
سفته هم می گیرم برای ضمانت پرداخت 

اقســاط.« او می گویــد: »به محضرخانه 
می رویم و ســندی تنظیم می کنیم که 
وام را فروخته ایم و اقســاط آن را خریدار 

می پردازد.«
یکی دیگر از فروشندگان، این وام را ۳۳ 
میلیون تومان به فروش گذاشــته است. 
فروشــنده دیگری هــم می گوید دو وام 
ازدواج دارد به مبلغ ۲۷۰ میلیون تومان 
که آنها را ۶۰ میلیون تومان می فروشد.

1۰ میلیون؛ دستمزد واسطه خرید و 
فروش وام

برخی بــدون واســطه وام ازدواج خود 
را بــرای فروش گذاشــته اند و برخی در 
کانال ها و صفحات شبکه های اجتماعی 
دست به کار شده اند. پیدا کردن خریدار 
و فروشــنده در این کانال هــا البته کار 

راحت تری اســت اما خریدار باید هزینه 
این معامله را به واســطه فروش پرداخت 

کند.
دســتمزد ادمین هر کــدام از این کانال 
و صفحــات خرید و فــروش وام ازدواج 
متفاوت اســت. یکی از این واســطه ها 
می گویــد: »بــرای معرفــی خریدار و 
فروشــنده وام ازدواج ۱۰ میلیون تومان 

فقط از خریدار می گیرم.«
یکی دیگر از این واسطه ها هم می گوید: 
»هزینه معرفی فروشنده یک وام ازدواج 
۱۵۰ میلیــون تومانی، ۲ میلیون تومان 

است.«
واســطه دیگری می گویــد: »من فقط 
اجازه دسترســی به اطالعات خریدار و 
فروشــنده را دو طرف می دهم. برای این 
منظور ۲ ماه اشتراک کانال و دسترسی 

به اطالعات تماس و توضیحات وام، ۵۹ 
هزار تومان است.«

فروشندگان و متقاضیان این وام به یک 
شهر محدود نمی شوند. از شیراز و تهران 
گرفته تا زاهدان، تبریز، مشــهد و ســایر 
شهرها این وام خرید و فروش می شود.

افزایش کودک همسری در راه است؟
در قانــون حمایت از خانــواده و جوانی 
جمعیت طرح های تشویقی برای افزایش 
ازدواج و فرزندآوری کم نیستند. از اهدای 
خودرو به مادران با قیمت کارخانه تا وام 
فرزنــدآوری. در طرح های جزئی تر هم 
بلیت ســینما را برای خانواده های دارای 

سه فرزند نیم بها کردند!
امــا یکــی از نگرانی های مهم درباره این 
دست طرح ها از جمله افزایش مبلغ وام 
ازدواج، افزایــش ازدواج میان دختران و 

پسران در سنین کم است.
سال گذشــته محمدمهدی تندگویان، 
معاون ســاماندهی امــور جوانان وزارت 
ورزش و جوانــان درباره وضعیت ازدواج 
گفت که شیب ازدواج در ایران در ۱۷ سال 
گذشته نزولی بود و در سال گذشته )یعنی 
سال ۱۳۹۹( پنج درصد افزایش داشت. او 
گفت: »این نشان دهنده همکاری نهادها 
با هم و ناشی از فرهنگ سازی ها و ترویج 

بحث ساده سازی ازدواج بود.«
اما مرکز آمار ایران درباره وضعیت ازدواج 
در ســال ۹۹ چه می گوید؟ بر اســاس 
گزارش وضعیــت اجتماعی و فرهنگی 
ایران بهار ۱۴۰۰ که مرکز آمار منتشــر 
کرد، ۲۰ پســر کمتر از ۱۵ ســال و یک 
دختر کمتر از ۱۰ ســال در سال ۱۳۹۹ 

ازدواج کرده اند.

 خرید گوشی همراه فقط با کد ملی

تخصیص ارز واردات آغاز شد
  فرخنده رفائی/ گروه اقتصاد

 در روزهای پایانی هفته گذشته خبری درخصوص 
تغییــر در مقــررات خرید و فروش موبایل در برخی 
از ســایت های خبری منتشــر شد که نشان می داد 
براســاس تصمیماتی که در آخرین جلســه کمیته 
رجیســتری موبایل اتخاذ شــده، پس از این فروش 
گوشی  تلفن همراه به مصرف کنندگان فقط براساس 

کد ملی خریدار صورت می گیرد.
این در حالی اســت که فرایند تخصیص ارز واردات 
موبایل به گفتــه واردکنندگان از خردادماه متوقف 
بوده و انتشار این خبر در شرایطی که طی سال های 
اخیر رجیســتری گوشی های تلفن همراه در سامانه 
همتا تنها با وارد کردن کد ملی خریداران انجام شده، 
این شبهه را برای مصرف کنندگان ایجاد کرد که بعد 
از این خرید موبایل ممکن اســت با محدودیت های 
جدیدی مواجه  شــود، اما پیگیری موضوع از ســوی 
همشــهری نشــان داد نه تنها فرایند خرید موبایل 
دچار محدودیت نشده بلکه تغییرات جدید با هدف 
تسهیل این فرایند برای خریدار و فروشنده اجرایی 

خواهد شد.

کتور الکترونیک می گیرند خریداران فا
دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه در گفت وگو 
با همشــهری درباره تصمیمات جلسه اخیر کمیته 
رجیســتری با اعالم اینکه متن صورتجلســه هنوز 
ابالغ نشــده گفت: بحث های زیادی در این جلســه 
صــورت گرفتــه و تا زمانی که متن صورتجلســه به 
ما ارائه نشــود هرچه عنوان شود، گمانه زنی خواهد 
بود.به گفته امیر اســحاقی، متن صورتجلسه نهایتا 
تا  امروز به واردکنندگان ارائه می شــود و پس از آن 
می تــوان درخصوص جزئیات این موضوع اطالعات 

کامل تری را مطرح کرد.

وی تنهــا تغییر مــورد نظر در فرایند فروش موبایل 
را که در جلســه کمیته رجیســتری مورد بحث قرار 
گرفتــه، صدور فاکتــور الکترونیک عالوه بر فاکتور 
فیزیکی دانســت و هدف از آن را شــفافیت فرایند 
فروش و اطمینان خاطر مصرف کنندگان عنوان کرد.

هیچ محدودیتی در خرید ایجاد نمی شود
ســخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه نیز در 
گفت وگو با همشــهری ضمن رد هرگونه اختالل یا 
محدودیت در خرید موبایل برای مصرف کنندگان با 
اجرایی شــدن تصمیمات جدید، گفت: اتفاقی که با 
اجرای این طرح رخ می دهد اصالح فرایند طرح افق 
است تا کل زنجیره تامین تا عرضه موبایل شفافیت 

بیشتری پیدا کند.
محمدرضــا عالیــان با بیان اینکه در انتقال این خبر 
دقت کافی به کار نرفته، افزود: بحث این نیســت که 
فروش با کد ملی انجام شــود، موضوع این اســت که 
فــروش در نقطــه نهایی در ســامانه افق با ثبت کد 

ملی صورت بگیرد.
وی در توضیــح این فرایند گفت: آنچه تاکنون اجرا 
می شــده به این شــکل بوده که در بخش مغازه و 
فروشــنده نهایی، اطالعات کاال و خرید و فروش در 
طرح افق به طور کامل ثبت نمی شــد و تنها در الیه 
واردکننــدگان ثبت اطالعــات به طور کامل صورت 
می گرفــت. عالیــان اضافه کرد: تا به حال وقتی کاال 
به دســت فروشنده می رسید، فروشنده یا کاال را در 
سامانه افق به فروش می رساند و یا خارج از سامانه. 
درصورتی که کاال درون سامانه به فروش می رسید 
ادامه کار به این شکل بود که بعد از فعالسازی گوشی، 
کدی برای خریدار پیامک می شد که باید این کد برای 
فروشنده ارسال می شد تا فروشنده بتواند اطالعات 
کاالی فروخته شــده را در سامانه افق ثبت کند، اما 

االن برای اینکه این فرایند ســاده شــود و فروشنده 
منتظر ارســال کد از ســمت خریدار نباشــد، مقرر 
شــده که IMEI )شناســه گوشی( و کد ملی خریدار 
یک بار در ســامانه ثبت شــود و این اطالعات برای 
ادامــه فراینــد خرید و فروش و انبارداری و ارســال 

کاال کفایت می کند.
به گفته ســخنگوی انجمــن واردکنندگان موبایل، 
بــا ثبــت این اطالعات در ســامانه افق دیگر نیازی 
به ارســال کد از ســوی خریدار نیست و فروش کاال 
در ســامانه افق ثبت نهایی می شــود تا ضمن شفاف 
شدن فرایند خرید و فروش روند کار برای خریدار و 
فروشنده تسهیل شود. عالیان تصریح کرد: با اجرای 
این طرح هیچ محدودیتی برای خرید گوشــی برای 
مصرف کنندگان ایجاد نمی شود و تنها فروش افقی 
برای فروشــنده نهایی آســان شــده است، چراکه 
در بســیاری از موارد فروشــنده بعد از فروش کاال 
دسترســی به مصرف کننده نهایی نداشته و دریافت 
کد و ثبت در سامانه برای فروشنده امکان پذیر نبوده 
و به این ترتیب ثبت اطالعات در ســامانه افق عمال 

ناقص می ماند.
به گفته این فعال صنفی، تغییرات اخیر برای تکمیل 
طرح افق تصمیماتی است که در جلسه اخیر کمیته 
رجیستری مصوب شده اما اجرایی شدن آن مستلزم 
ابالغ صورتجلسه از سوی دولت است که مدتی زمان 

خواهد برد.

تخصیص ارز واردات آغاز شد
بعد از محدودیت هایی که از اردیبهشت امسال برای 
ثبت ســفارش واردات گوشــی های باالی ۶۰۰دالر 
با تمرکز بر گوشــی های آیفون ایجاد شــد، به گفته 
واردکنندگان، فرایند تخصیص ارز برای واردات کلیه 
گوشی های تلفن همراه از خردادماه متوقف بود و تنها 

گوشــی هایی به بازار وارد می شدند که تخصیص ارز 
آنها پیش از این تاریخ انجام شده بود، اما این مشکل 
به تازگی برطرف شــده و به گفته سخنگوی انجمن 
واردکنندگان برخی از شرکت های واردکننده اخیرا 

ارز مورد نیاز را دریافت کرده اند.
عالیان در این زمینه گفت: از ۲۷ اردیبهشــت هیچ 
ثبت سفارشــی منجر به تخصیص ارز نشــده و این 
شرایط تا هفته گذشته ادامه داشت، اما هفته گذشته 
در جلســه کمیته رجیســتری که با حضور نماینده 
بانک مرکزی برگزار شــد، تصمیم گرفته شــد که با 
مدیریت و بررســی ثبت سفارش ها، روند تخصیص 

ارز به روال عادی برگردد.
به گفتــه وی، طی هفته گذشــته ثبت ســفارش ها 
یک سری از شــرکت ها که عمدتا شرکت های سال 
اولی هســتند بررســی شــده و تخصیص های این 
شــرکت ها در حال به روزرسانی است. عالیان با بیان 
اینکــه فرایند تخصیص ارز به کندی پیش می رود، 
ابراز امیدواری کرد برای جلوگیری از تامین بازار در 
ماه های آینده تخصیص ارز برای تمامی شرکت های 

واردکننده تسریع شود.
وی درخصوص ممنوعیت واردات آیفون نیز اعالم 
کرد: هیچ کجا و هیچ زمانی از سوی دولت رسما 
اعالم نشده که واردات آیفون ممنوع است اما تغییر 
کد کاالیی آیفون از ۲۳به ۲۷و همچنین مشکالتی 
که در ســامانه برای ثبت ســفارش ایجاد شد این 
ابهام را ایجاد کرد که واردات گوشــی های باالی 
۶۰۰دالر با تمرکز بر این برند انجام نمی شود، این 
در حالی اســت که رئیس سازمان توسعه تجارت 
این ممنوعیت را رد و اعالم کرده که واردات آیفون 
محدودیــت ندارد، اما اتفاقی که در عمل می افتد 
این اســت که ثبت ســفارش و تخصیص ارز برای 

آیفون انجام نمی شود.

خبر ویژه

 مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از 
تیرماه امسال تا تیرماه ۱۴۰۳ در راستای طراحی محصوالت جدید و 
محصوالت خاص کشورمان گام بر خواهیم داشت که توانمندی خوبی 

نیز در این زمینه وجود دارد.
منوچهر منطقی در آیین رونمایی از پوستر نمایشگاه برنامه تحولی 
صنعت خودرو با حضور ســخنگوی دولت افزود: صنعت خودرو یک 
صنعت ۵۰ ساله است که هر چند با کره جنوبی مقایسه می شود، اما در 
حقیقت در ۲۶ سال اخیر توسعه یافته است.وی یادآور شد: این صنعت 
تا پیش از انقالب مونتاژکار پیکان بــود و در دهه ۶۰ به دلیل جنگ 

تحمیلی با توقف همراه شده بود تا اینکه در سال ۷۴ "نژادحسینیان" 
وزیر وقت صنایع  سند ۱۰ ساله این صنعت را با هدف خودکفایی کامل 
پیکان رونمایی کرد.وی بیان داشــت: برای بلوغ اقتصادی و فناوری 
صنعت خودرو سه فاز و مرحله شامل تســلط بر فرآیندهای تولید و 
قطعه سازی، نوآوری در اجزا و قطعات و نوآوری در محصول و طراحی 
محصول نیاز است. منطقی گفت: از ســال ۷۴ تاکنون این سه فاز و 
مرحله به طور نسبی طی شــده، اما رفت و برگشت ها و نوسان هایی 
داشته است. این مقام مسوول وزارت صنعت تاکید کرد: امروز به دنبال 
تثبیت آنچه در این صنعت داریم و ایجاد آنچه که نداریم هستیم و در 

این راستا سند تحول صنعت خودرو منتشر شده و در معرض نقد قرار 
خواهد گرفت. منطقی ادامه داد: ظرفیت تولیدی سالیانه سه میلیون 
دستگاه خودرو در کشور وجود دارد که با رسیدن به حداکثر ظرفیت 
تولید، هزینه های سربار  و در نتیجه قیمت تمام شده خودرو را کاهش 
خواهد داد؛ زمان بنــدی این مرحله از مهر ۱۴۰۰ تا تیرماه امســال 
بوده که به طور نسبی به این هدف دســت یافتیم. وی اضافه کرد: از 
تیرماه امسال تا تیرماه ۱۴۰۳ در راستای طراحی محصوالت جدید و 
محصوالت خاص کشورمان گام بر خواهیم داشت تا صادرات و نوآوری 

داشته باشیم و در این راستا توانمندی بسیار خوبی نیز وجود دارد.

معاون وزیر صمت:

طراحی محصوالت جدید خودرویی در دستور کار است
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نفت و انرژی 4

کرد: کارشناس اقتصادی اظهار 

توان مالی روس ها  برای مشارکت در پروژه های نفت و گاز ایران 

کوتاه از انرژی

بین الملل

نفت روسیه به چین و هند 
وابسته تر شد

روسیه به شکل روزافزون برای فروش 
نفت خام خود به چین و هند، وابستگی 
پیدا کرده است و این دو کشور اکنون 
مقصــد بیش از ۴۰ درصد از صادرات 
مسکو هستند.آمار تحلیلگران کاالی 
شرکت کپلر نشان می دهد چین و هند 
کــه بزرگترین و ســومین واردکننده 
بــزرگ جهان به شــمار می روند، در 
ژوئیــه ۱.8۵ میلیون بشــکه در روز 
از کل ۴.۴۷ میلیــون بشــکه در روز 
صادرات روســیه را دریافت کردند. به 
این ترتیب، این دو کشور ۴۱.۴ درصد 
از کل صادرات نفت روسیه را در ژوئیه 
دریافت کردند که در مقایسه با ۲۱.۷ 
درصد در ژوئیه ســال گذشته، تقریبا 
دو برابر شــده است.با این  همه، سهم 
هند و چین از کل واردات نفت روسیه 
کــه در ماه مــه به رکورد ۴۵.۴ درصد 
رســیده بود، در ماه های اخیر کاهش 
پیدا کرده است. این غول های آسیایی 
مقصد ۴۵.۲ درصد از کل صادرات نفت 
روســیه در ژوئن بودند و کاهشــی که 
در ژوئیه مشاهده شد، بیشتر ناشی از 
مســائل مربوط به چین بود.طبق آمار 
کپلر، چین مقصد 8۴۳ هزار بشکه در 
روز نفت روســیه در ژوئیه بود که در 
مقایســه با ۱.۳۳ میلیون بشکه در روز 
در هر دو ماه ژوئن و مه کاهش داشت. 
بررســی تک به تک آمار واردات نشان 
می دهد چین در ژوئیه، ۱.۱۶ میلیون 
بشــکه در روز از طریق دریابرد، نفت 
از روســیه وارد کرده اســت. در حالی 
کــه رفینیتیــو اویل ســرچ، مجموع 
واردات نفــت دریابــرد و خط لوله ای 
از روســیه به چیــن را ۱.۶۷ میلیون 
بشــکه در روز برآورد کرده است.آمار 
موسسه رفینیتیو حاکی از آن است که 
مجموع واردات نفت چین از روســیه 
به پایین ترین حد در ســه ماه گذشته 
کاهش پیدا کرده و میزان واردات ژوئن 
۱.۷8 میلیون بشکه در روز و آمار مه، 
۱.۹۹ میلیــون بشــکه در روز بــوده 
اســت.این آمار احتماال نشان می دهد 
تقاضــای چین برای نفت روســیه به 
اوج خود رســیده اســت؛ هر چند که 
نفت روسیه نسبت به گریدهای نفتی 
خاورمیانــه ای مانند نفت عربســتان 
ســعودی همچنان حداقــل ۱۰ الر 
در هر بشــکه ارزان تر است.همچنین 
ســیگنال هایی وجود دارد که تقاضای 
هنــد برای نفت روســیه به اوج خود 

رسیده است. 
 

دمای ساختمان های 
اداری پایین تر آورده شود

وزارت اقتصــاد آلمان پیشــنهاد کرد 
حداقــل دمای ادارات دولتی و بخش 
خصوصی، بــه ۱۹ درجه کاهش پیدا 
کند تا مصرف گاز به میزان ۲۰ درصد 
کاهش داده شــود. این کاهش دما در 
ماه های ســردتر ســال انجام خواهد 
گرفت کــه معموال تقاضــای باالیی 
بــرای گرمایش وجــود دارد.آلمان به 
همراه ســایر کشورهای اتحادیه اروپا 
در تــالش برای ذخیره ســازی هرچه 
بیشتر گاز، همزمان با محدودتر شدن 
بیش از پیش عرضه گاز روسیه به این 
بلوک اســت. بحران انرژی جاری که 
یکی از بدترین بحران های انرژی تاریخ 
مدرن اروپاست، رشد افسارگسیخته 
تورم را برانگیخته و بعضی از بزرگترین 
اقتصادهــای این منطقه را در معرض 
رکود قرار داده است. قیمت های پایه گاز 
اروپایی اخیرا در باالترین حد از اوایل 
مارس، معامله می شــوند.طبق اعالم 
وزارت اقتصاد آلمان، شــرکتهای نیرو 
و مالکان، به مشتریان و مستاجرانشان 
از پیــش درباره هزینه های مصرف گاز 
و احتمال صرفه جویی در پاییز امسال 
اطــالع داده اند.خانوارهای آلمانی با 
هزینه هــای نیروی باالتــری مواجه 
هســتند و بــه دنبال محدود شــدن 
عرضه گاز روســیه، در ماه های آینده، 
بایــد مالیات انرژی پرداخت کنند که 
حداکثــر هزار یــورو )۱۰۲۶ دالر( در 
ســال به هزینه زندگی اضافه می کند.

میزان سوختی که کشورهای اروپایی 
می توانند صرفه جویی کنند، تا حدود 
زیادی توانایی این قاره برای ســپری 
کردن زمســتان با حداقل اختالالت 
در تامین انرژی، را مشخص می کند. 

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری 
تاسیسات آبی و برق آبی تهران:

کاهش تولید نیروگاه های برق 
آبی سدهای استان تهران

میزان تولید نیروگاه های برق آبی کشور  در 
طول چهار ماه ابتدایی امسال معادل ۱۲۴ 
هزار مگاوات ســاعت بوده که کاهش ۲۷ 
درصدی را نشان می دهد.محمد شهریاری 
گفت: بارش اخیری که در کشــور رخ داد  
افزایشــی چندانی به دنبال نداشــت و این 
بارش ها تنها بخش کوچکی از این کسری 
ها را جبران کرد. با توجه به بارش های هفته 
گذشــته هیچ تخلیــه ای به جهت کنترل 
سیالب نداشــتیم، همچنین میزان تولید 
نیروگاه های برق آبی ها تحت پوشــش بالغ 
بر ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
کاهش داشته است.به گفته او، میزان تولید 
نیروگاه های برق آبی کشور در طول چهار 
ماه ابتدایی امسال معادل ۱۲۴ هزار مگاوات 
ساعت بوده که این میزان در چهارماه مشابه 
سال گذشته که معادل ۱۷۱ هزار مگاوات 
ســاعت بوده است که کاهش ۲۷ درصدی 
را نشــان می دهد. اگر این میزان تولید را 
با ســال های نرمال و پرآبی مقایسه کنیم، 

این میزان کاهش بسیاری  داشته است.

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان :

مشکلی از نظر تامین برق در 
مرزهای خوزستان وجود ندارد

 مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیروی برق 
خوزســتان مشــکلی از نظر تامین انرژی 
بــرق در مرزهای خوزســتان وجود ندارد، 
گفت: زیرساخت های برق برای تردد زائران 
از مرز شــلمچه و چذابه تکمیل شــد.علی 
خدری با اشاره به اهمیت تامین برق مورد 
نیــاز اجتمــاع عظیم اربعین حســینی به 
عنوان بزرگترین اجتماع شــیعیان، اظهار 
کرد: باید با تالش جمعی، بســتر مناســب 
بــرای تســهیل در تردد و ایمنــی زائران 
فراهم شــود و در این زمینه شرکت توزیع 
نیروی برق خوزســتان در راستای خدمت 
رســانی به زائران، زیرساخت های الزم در 
بخش برق را اجرایی کرده است.وی افزود: 
افزایــش ظرفیــت ترانس ها جهت تقویت 
ولتاژ در فصل تابســتان به دلیل اســتفاده 
از وســایل سرمایشی، تامین برق مواکب با 
نصب ۷8 دســتگاه ترانسفورماتور جدید و 
افزایش تعداد مدار و سطح مقطع کابل های 
خودنگهدار، تامین و نصب ۴۵۰۰ دستگاه 
چراغ روشــنایی جهت روشنایی مواکب و 
۲۵۰ هکتار پارکینگ در دو مرز شلمچه و 
چذابه از جمله اقدامات انجام شده در جهت 
تامین زیرســاخت های برق اســتان است.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق خوزستان 
گفت: تامین برق بیمارســتان صحرایی و 
مواکــب جدید در مرز شــلمچه، تعمیر و 
نگهداری و شستشوی خطوط به طول ۲۵۰ 
کیلومتر جهت پایداری شــبکه برق در دو 
مرز شلمچه و چذابه، تقویت شبکه برق در 
نقطه صفر مرزی دو کشــور در شــلمچه و 
بازسازی شبکه برق در شیب مرزی در مرز 
چذابه از جمله اقدامات انجام شده تا کنون 
اســت.خدری با تاکید بر اینکه مشکلی از 
نظر تامین انرژی برق در مرزهای خوزستان 
وجــود ندارد، تاکید کرد: برنامه ریزی الزم 
برای پایداری شــبکه برق در مســیر زوار 
اربعیــن حســینی )ع( توســط نیروهای 
شــرکت توزیع برق خوزستان انجام شده 
است تا مشکلی در این زمینه به وجود نیاید.

شرکت ملی نفت ایران خبر داد؛

افزایش قیمت فروش نفت 
ایران برای ماه سپتامبر

شــرکت ملــی نفت ایران قیمت رســمی 
فــروش انــواع نفت خــام صادراتی برای 
عرضــه به مشــتریان آســیایی را در ماه 
سپتامبر )شــهریورماه - مهرماه( افزایش 
داد.مدیریت امور بین الملل شــرکت ملی 
نفــت ایران قیمت نفت خام ســبک، نفت 
خام ســنگین و فروزان را برای فروش در 
ماه سپتامبر به ترتیب ۹ دالر  و ۵۰ سنت، 
۶ دالر و ۳۰ ســنت، ۶ دالر و ۴۰ ســنت 
باالتــر از میانگین قیمت نفت عمان/ دوبی 
قیمت گذاری کرده اســت.قیمت هر بشکه 
نفت خام ســبک ایران برای فروش در ماه 
سپتامبر ۶۰ سنت، نفت خام سنگین ایران 
۷۰  سنت و قیمت نفت خام فروزان ۷۵ سنت 
بیشتر از ماه اوت )مردادماه - شهریورماه( 
قیمت گذاری شــده است.میانگین قیمت 
نفــت خام عمان/ دوبــی، قیمت پایه نفت 
خام در غرب آسیاست.ایران قیمت رسمی 
فروش نفت خام سبک در بازار شمال غرب 
اروپا را ۲ دالر و ۶۵ ســنت دالر بیشــتر از 
برنت و قیمت نفت خام ســنگین و فروزان 
را در این بازار به ترتیب ۹۰ سنت و یک دالر 
پایین تر از برنت قیمت گذاری کرده است.

در هفته هــای اخیــر شــرکت ملــی نفــت ایران 
تفاهم نامه ای با شــرکت گازپروم روسیه در ۶ محور 
شامل: سرمایه گذاری در توسعه میدان های نفتی و 
گازی، سرمایه گذاری برای تکمیل پروژه نیمه تمام 
ایــران ال ان جی، تعریف پروژه های جدید ال ان جی 
شــناور )FLNG( و ال ان جــی کوچــک مقیــاس 
)MiniLNG(، ســوآپ گاز، ســوآپ فرآورده نفتی، 
احداث خطوط فشار قوی صادراتی، انتقال فناوری 
و تکنولوژی مربوط به نفت و گاز  امضا کرد. ارزش این 
تفاهم نامه هــا در مجموع به حدود ۴۰ میلیارد دالر 
می رســد. این میزان سرمایه می تواند بخش بزرگی 
از نیازهای سرمایه ای صنعت نفت را رفع کند، البته 
امضای قرارداد اجرایی برای این تفاهم نامه ها الزمه 
عملی شــدن آنها و ورود ســرمایه مدنظر به صنعت 
نفت اســت. با این حال، در شرایطی که تحریم های 
غرب اجازه ورود ســرمایه به کشــور را نمی دهد و با 
توجه به مســائلی که روســیه در شــرایط ناشی از 
جنگ با اوکراین دچار آن شده است، انتظار می رود 
ایران بتواند از فرصت پیش آمده بیشــترین بهره را 
ببــرد. بــا این حال برخی نگــران چنین ارتباطی با 
روس ها هســتند. ســابقه حضور روس ها در ایران، 
پیش شــرط هایی که برای پایبندی به قرارداد الزم 
اســت، موضوع رقابت گازی ایران و روسیه و برخی 
دیگر از مسائل، به عنوان دغدغه برخی کارشناسان 
مطرح می شــود.بر همین اساس با حمید حسینی، 
رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشــیمی و کارشــناس 

حوزه انرژی به گفت وگو نشستیم .

برآورد شــما از تفاهم نامه شــرکت ملی نفت ایران و 
گازپروم چیســت؟ آیا نگرانی از تجربه های گذشــته 

همکاری با روس ها بجاست؟
شــاید در گذشــته به دلیل رقابت گازی دو کشــور 
همکاری جدی بین ایران و روســیه نبوده باشــد اما 
در این سال ها که ما در این رقابت بودیم، آمریکا به 
بزرگ تریــن صادرکننده ال ان جی در جهان تبدیل 

شــد و حاال روس ها به این جمع بندی رســیده اند 
کــه مصرف گاز در جهــان افزایش یافته و گرایش 
به ســمت مصرف ال ان جی بیشــتر شده است و آنها 
به تنهایی قادر به  تأمین نیاز جهان نیستند، بنابراین 
جایــی برای رقابت گازی باقی نمانده اســت.ضمن 
آنکــه پیش از پیروزی انقــالب نیز روس ها با ایران 
همکاری داشــتند و گاز ایران را وارد و آن را به دنیا 
صادر می کردند زیرا در آن زمان گاز تولیدی آنها کم 
بود و ایران رقیبی برای آنها به شمار نمی رفت. اکنون 
با توجه به این شــرایط، دو کشــور می توانند روابط 

گازی داشته باشند تا منافع طرفین تأمین  شود.
اینکــه آیا روس ها بدعهدی خواهند کرد از نظر من 
پاسخ منفی است.  نخست اکنون جغرافیای سیاسی 
دنیا تغییر یافته اســت و موقعیت ایران متفاوت از 
گذشته است. دوم اینکه در سال های اخیر روس ها 
بــه قراردادهایــی که با ایــران در زمینه نفت و گاز 
امضــا کرده اند، از جمله قــرارداد زاروبژنفت با دانا 
انــرژی برای توســعه میدان های آبــان و پایدار که 
برای افزایش ضریب بازیافت و تولید هست، پایبند 
بوده انــد و عملکرد خوبی داشــته اند، همچنین در 
قالــب الگوی جدید قراردادهای نفتی نیز قراردادی 

برای میدان های چشمه خوش، دالپری و پایدار شرق 
دارد که در حال کار اســت، بنابراین نمی توانیم به  
کل منکر شویم و بگوییم روس ها به وعده های خود 

عمل نخواهند کرد. 

گــر قــرار باشــد ایــن تفاهم نامه به قــرارداد تبدیل  ا
شــود، چــه مالحظه هایــی را بایــد در نظــر گرفت و 

اصول آن بر چه مبنایی باشد؟
از نظر من برای اینکه قراردادها نهایی و امضا شود، 
نبایــد قراردادهــای ۳۰ و ۴۰ میلیاردی در ســطح 
کالن امضا کرد، بلکه باید کوچک و موردی قرارداد 
بنویســیم و مذاکرات را ســرعت ببخشیم و نهایی 
کنیم. نه اینکه قراردادی بزرگ امضا کنیم که شامل 
چند پروژه باشد و مذاکرات را طوالنی کنیم، در غیر 
این صورت ســرانجام اروپا و روســیه به آتش بس و 
تفاهم می رسند و این موضوع بر سرنوشت توافق ها 

تأثیر دارد.

از نظــر شــما تعامــل با روس هــا می تواند به احیای 
موضوع هاب ترانزیت انرژی منطقه منجر شود؟

اینکه ما تبدیل به قطب انرژی شویم در همکاری با 

روس ها به طور قطع امکان پذیر است. ایران می تواند 
بخشی از گاز روسیه را از خط لوله ترکمنستان وارد 
کشور کند. این گاز می تواند در ایران مصرف شود، 
همچنین به کشــورهای همسایه سوآپ و ترانزیت 
شــود. در زمینه برق نیز با توجه به اختالف ســاعت 
و تفــاوت زمانــی اوج مصرف زمانی، همین موضوع 
امکان پذیــر اســت. در زمینه فــرآورده با توجه به 
اینکــه اروپا تا پایان ســال جاری میالدی، موضوع 
تحریم روســیه را به جد دنبال می کند و این کشــور 
روزانــه ۲.۵ میلیون بشــکه صادرات فرآورده نفتی 
دارد، بی شک با چالش صادرات روبه رو خواهد بود، 
بنابراین دسترســی به بازارها با سختی و مشکالت 
زیــاد رقم می خورد و مجبــور به صادرات با قیمت 
پایین است. این فرصتی برای ایران است و بی شک 
می توانیم از دریای خزر برای این منظور اســتفاده 
کنیم و بسیاری از پاالیشگاهایی که در منطقه ولگا، 
تاتارســتان و چچن می توانند فرآورده نفتی خود را 
به ایران ارسال کنند. حتی در زمینه پتروشیمی نیز 

می توان چنین همکاری هایی را دنبال کرد.

همان طــور کــه می دانیــد ایــران و روســیه در نفت 
ظرفیــت  می شــوند،  شــناخته  هــم  رقیــب  گاز  و 
همــکاری آنهــا در شــرایط رقابــت چگونــه اســت و 
چگونــه می تواننــد بــازار انرژی جهان را تحت تأثیر 

قرار دهند؟
درست است که با روسیه در گاز و نفت رقیب هستیم، 
اما با توجه به تفاوت بازارها و اینکه رقبای جدیدی 
در حــال جایگزینی ما و روس ها هســتند، صالح و 
نفع ملی دو کشــور اســت که با یکدیگر همکاری 
داشــته باشند. باالخره بلوک بندی سیاسی در دنیا 
در حال شــکل گیری اســت که در این بلوک بندی 
به طور قطع منافع ایران به روسیه نزدیک تر است تا 
آمریــکا. از طرفی آمریکا به بزرگ ترین تولیدکننده 
گاز و بزرگ ترین صادرکننده ال ان جی تبدیل شده 
اســت و به طور حتم بخشــی از گاز موردنیاز اروپا را 

آمریکا را تأمین خواهد کرد.

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه با بیان اینکــه رویکرد دولت 
سیزدهم بهبود شاخص های کالن از جمله رشد اقتصادی است، 
گفت: انعقاد قرارداد ۲۹ میلیارد دالر سرمایه گذاری داخلی در 
حوزه هــای نفــت و گاز انجام شــده و ۱۰ میلیارد دالر دیگر نیز 

به زودی به نتیجه خواهد رسید. 
سیدمســعود میرکاظمی با بیان اینکه در هفت ســال گذشته، 
۲۷۰۰ همــت مصارف کشــور بوده، امــا خروجی مؤثری برای 
مردم نداشته است، گفت: وقتی شاخص های کالن اقتصادی در 
چند سال گذشته را نگاه می کنیم، می بینم که حتی عقب رفت 
داشــته ایم و اقتصاد کوچک تر شــده و نرخ رشد سرمایه گذاری 
به منفی چهار و شــش دهم درصد تنزل یافته و رشــد اقتصادی 

چهار دهم درصد بوده اســت.وی افزود: هنر این اســت که منابع 
خلق و کار انجام شود، اما هم اکنون همه متکی به منابع خزانه 
هســتند. در حالی که آنقدر منابع در کشــور هســت که بتوانیم 
پروژه هــای بزرگ را خودمان انجام دهیم. در یک ماه گذشــته 
در سازمان برنامه و بودجه کشور کارگروه ها و کنسرسیوم های 
مختلف تشــکیل شــده و برای توســعه میدان مشترک نفتی 
آزادگان، ۷ میلیــارد دالر قــرارداد امضا کردیم، همچنین برای 
احداث دو پروژه پتروپاالیشگاه، ۱۹ میلیارد دالر تفاهم نامه امضا 
کردیم و در حال آماده سازی حدود ۱۰ میلیارد دالر دیگر پروژه 
هستیم، بنابراین الزم است برای خلق منابع از روش های مختلف، 
خالقیت و ابتکار اســتفاده کرد، وگرنه با منابع کنونی دولتی، 

امکان حرکت جدید وجود ندارد.رئیس سازمان برنامه و بودجه 
تصریح کرد: در کشور، دارایی های ارزشمندی از جمله مردم و 
بخش خصوصی داریم که باید از طریق تشــکیل کنسرســیوم و 
مشارکت در تأمین منابع پروژه ها، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال 
را به صورت جدی موردتوجه قرار دهیم. پس الزم اســت برای 
هریک از این مؤلفه های مهم در اســتان ها برنامه وجود داشــته 
باشــد و بر اســاس استعدادها و ظرفیت های منطقه، کار تعریف 
و به صورت منظم و جدی رصد شــود و در شــورای برنامه ریزی 
و توســعه اســتان، همچنین نشست های مختلف دیگر، نتایج را 
از متولیــان امر پیگیری کنید.میرکاظمی اظهار کرد: هم اکنون 

میانگین عمر پروژه ها در کشور ۱۷ سال است .

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

گاز ادامه می یابد سرمایه گذاری های داخلی در حوزه های نفت و 

خبر  ویژه

بررسی ها نشان داد؛

غول های زغال سنگ در بحران انرژی پول 
کردند پارو 

در حالــی که جهان با افزایش دما و خشــک 
شدن رودخانه ها، در آستانه بحران اقلیمی قرار 
دارد، درآمدزایی از تولید زغال سنگ هرگز تا 
این حد ســودآور نبوده است.شوک هایی که 
پــس از حمله نظامی روســیه به اوکراین به 
بازارهای انرژی وارد شــد، به معنای آن است 
که جهان، وابستگی بیشتر و بیشتری به زغال 
سنگ که به عنوان کثیف ترین سوخت فسیلی 
شناخته می شود، پیدا کرده است. و با افزایش 
تقاضا و قیمتها به باالترین رکورد همه زمان ها، 
ســود بزرگترین تولیدکنندگان زغال سنگ، 
فربه تر شــده است.شرکت گلنکور اعالم کرد 
درآمد واحد زغال سنگ این شرکت در نیمه 
اول امســال، تقریبا ۹۰۰ درصد افزایش پیدا 
کرده و به 8.۹ میلیارد دالر رســیده که بیش 
از درآمد کل سال شرکتی مانند استارباکس یا 
نایک  بوده است. سود شرکت کول ایندیا سه 
برابر شده است و شرکتهای چینی که بیش از 
نیمی از زغال سنگ جهان را تولید می کنند، 
شــاهد رشد بیش از دو برابری درآمدشان در 
نیمه اول ســال ۲۰۲۲ بودند که مجموعا به 
8۰ میلیارد دالر رسید.این سودهای هنگفت، 

پرداخت سودهای بزرگ به سرمایه گذاران را 
به دنبال خواهد داشت. اما خالصی از سوزاندن 
زغال سنگ را برای جهان دشوارتر خواهد کرد 
زیرا تولیدکنندگان برای تولید بیشتر، تالش 
کرده و ســرمایه گــذاری در معادن جدید را 
افزایش می دهند. اگر زغال ســنگ بیشتری 
اســتخراج و سوزانده شــود، احتمال محدود 
نگه داشتن افزایش گرمایش جهانی به کمتر 
از یــک و نیــم درجه، را بیــش از پیش کمتر 
می کند.گوتام آداتی، پولدارترین مرد آســیا، 
از تــالش هند برای واردات میزان بیشــتری 
زغال ســنگ، استفاده برده و درآمد شرکتش 
"آدانی اینترپرایز"، تحت تاثیر قیمتهای باالتر 
زغال سنگ، بیش از ۲۰۰ درصد در مدت سه 
مــاه منتهی به ۳۰ ژوئــن، افزایش پیدا کرد. 
تولیدکنندگان آمریکایی هم ســود هنگفتی 
درو کــرده اند و بزرگتریــن تولیدکنندگان 
این کشــور شــامل آرچ ریسورسز و پی بادی 
انرژی اعــالم کرده اند تقاضا در نیروگاههای 
اروپایــی به حدی قوی اســت کــه بعضی از 
مشــتریان، زغال سنگی می خرند که معموال 

در فوالدسازی استفاده می شود.

 مدیرعامل شرکت مادرتخصصی 
مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و برق خبر داد؛

ایجاد زنجیره هوشمندسازی در صنعت برق
مدیرعامــل شــرکت مادرتخصصی مدیریت 
ســاخت و تهیه کاالی آب و برق )ســاتکاب( 
از ایجــاد زنجیره هوشمندســازی در صنعت 
بــرق خبــر داد و گفت: ایجــاد زنجیره کامل 
هوشمندسازی و اینترنت اشیاء برای اولین بار 
در وزارت نیرو با بهره مندی از حداکثر ظرفیت 
بومی و دانش بنیان کشــور در دستورکار قرار 
گرفته اســت.مجتبی اکبری در مورد امضای 
تفاهمنامــه همکاری میان توانیر و ســاتکاب 
بــه منظور ایجــاد زنجیره هوشمندســازی 
بــرق، اظهار کــرد: در قالب ایــن تفاهمنامه، 
ســاتکاب موظف به توســعه و ایجاد زنجیره 
هوشمندســازی در صنعت برق شامل تامین 
کنتورهای هوشــمند، مودم، ایجاد زیرساخت 
ICT الزم و... شــده اســت.وی ادامه داد: توانیر 
نیز متعهد شــده است در زمینه همکاری های 
فنی و اقتصادی با شــرکت ساتکاب به منظور 
تحقق اهداف تفاهمنامه و واگذاری مجوز بهره 
برداری از بســتر فیزیکی شبکه برق به منظور 
احداث شبکه زیرساخت مخابراتی فیبر نوری و 
استفاده تجار از این شبکه با ساتکاب همکاری 
کند.مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت 

ســاخت و تهیه کاالی آب و برق با بیان اینکه 
ایجاد زنجیره کامل هوشمندسازی و اینترنت 
اشیاء برای اولین بار در وزارت نیرو با بهره مندی 
از حداکثر ظرفیت بومی و دانش بنیان فعاالن 
این بخش در کشــور در دستور کار قرار گرفته 
اســت، گفت: زنجیره هوشمندســازی شامل 
ایجاد ســامانه یکپارچه تجاری BSS و اپراتور 
ملی اســکادا و بهره برداری از زیرساخت های 
ارتباطی و مخابراتی با اســتفاده از بســترهای 
موجــود وزارت نیــرو و نیز تامین الیه فیزیکی 
هوشمندسازی تامین کنتور هوشمند ساخت 
داخل از دیگر اهدافی است که دنبال می شود.

وی بــا اشــاره به اینکه امــکان بهره برداری از 
تمامی ظرفیت های شــبکه زیرساختی حوزه 
بــرق در بخــش ICT و ارتباطات، امکان بهره 
برداری از شبکه فیبر نوری و در اختیار قراردادن 
این شبکه در حوزه ارتباطات کشور تحت عنوان 
شــبکه ملی انتقال داده به وجود آمده اســت، 
اظهــار کرد: عالوه بر ایــن امکان بهره مندی 
وزارت نیرو از زیرساخت های ارتباطی در جهت 
ایجاد زنجیره هوشــمند در حوزه برق و توانیر 

فراهم شده است.



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

گوست 2022 دوشنبه 24 مرداد 1401  شماره پیاپی 172174 محرم  1444   15 آ

5بانک و بیمه

نیروی دریایی سپاه شناور حامل 
سوخت قاچاق در آب های 

خلیج فارس را توقیف کرد
بندرعبــاس - رییس  کل دادگســتری هرمزگان 
گفت: یک فروند شناور حامل ۲۲ هزار لیتر سوخت 
قاچاق توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی در آب های خلیج فارس توقیف شد.
بــه گــزارش خبرنگار ما  از روابــط عمومی اداره 
کل دادگســتری هرمزگان؛ مجتبی قهرمانی روز 
یکشنبه با اعالم این خبر افزود: با هماهنگی رییس 
حوزه قضایی شهرســتان پارســیان، رزمندگان 
ناوتیپ ۴۱۲ ذوالفقار نیروی دریایی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی پس از شناسایی یک فروند شناور 
لنج حامل سوخت قاچاق در آب های خلیج فارس، 

نسبت به توقیف آن اقدام کردند.
وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از این شناور بیش 
از ۲۲ هزار لیتر ســوخت قاچاق کشــف و ضبط 

شده است.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با 
بیان اینکه قاچاقچیان سازمان یافته سوخت عالوه 
بــر جریمه نقدی و مجازات حبس به ضبط اموال 
ناشــی از جرم نیز محکوم می شوند، اظهار داشت: 
در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق 
کاال، شــناور دخیل در امر قاچاق نیز به نفع دولت 

ضبط خواهد شد.
قهرمانی با اشــاره به اینکه پرونده شناور متخلف 
در سیر مراحل رسیدگی قضایی قرار دارد، تاکید 
کرد: دادگســتری اســتان با همکاری ضابطان، 
راهبرد مقابله با قاچاق ســازمان یافته ســوخت را 
با قاطعیت ادامه می دهد و در راســتای صیانت از 
منافع و ســرمایه های ملت ایران لحظه ای درنگ 

نخواهد کرد.

بهره برداری از   9 دستگاه فیدر خروجی 
بیست کیلوولت و 2 دستگاه فیدرتولید 
کنده  ) DG  ( در پست های ۶۳/2۰  پرا

کیلوولت شهید احمدی گرمسار و آرادان 
در هفته دولت 

مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای ســمنان 
از اتمــام عملیــات اجرایی و آغاز بهره برداری 
پروژه احداث 8 دستگاه فیدر خروجی بیست 
 کیلوولت و ۲ دســتگاه فیــدر تولید پراکنده 
) DG (در پســت  ۶۳/۲۰ کیلوولت شــهید 
احمدی گرمسار و یک دستگاه فیدر خروجی 
بیســت کیلوولت در پســت ۶۳/۲۰ کیلوولت 
آرادان در هفته دولت خبر داد و اظهار داشت 
: عملیــات خریــد و تامین تجهیزات ، نصب و 
راه اندازی تجهیزات فشار قوی و سیستمهای 
حفاظت و کنترل ، سلول های ۲۰ کیلوولت یاد 
شــده انجام شده و فیدرهای خروجی بیست 
کیلوولت و همچنین  ۲ فیدر بیست کیلوولت 
در پســت ۶۳ کیلوولت شهید احمدی جهت 
اتصــال به شــبکه تولید پراکنــده آماده بهره 

برداری می باشند. 
مهندس مجید وفایی مدیرعامل شــرکت برق 
منطقه ای ســمنان با اشاره به افزایش تقاضای 
انرژی الکتریکی در بخش صنعت در شــهرک 
صنعتی گرمسار و همچنین توسعه نیروگاه های 
مقیاس کوچک جهت اتصال به شــبکه بیست 
کیلوولت افزود: عملیات اجرایی احداث ۱۰ فیدر 
بیســت کیلوولت و یک فیدر خروجی در پست 
۶۳/۲۰ آرادان پایــان یافتــه و اعتبار این پروژه 

۲۰۰ میلیارد ریال  می باشد.

تبریز- حدیث براتی-ســفیر کوبا ایجاد 
خــط تولیــد تراکتورســازی ایران در 
کشورش را خواستار شد و گفت: کوبا می 
توانــد به عنوان پایگاه صادرات تراکتور 

ایرانی به آمریکای التین عمل کند.
به گــزارش خبرنــگار مــا گونزالس 
کاســالس روز یکشــنبه در بازدید از 
گروه صنعتی تراکتورســازی ایران در 
تبریز با اشاره به اینکه حضور تولیدات 
تراکتورســازی در ســطح بین الملل و 
بازارهای جهانی می تواند دلیلی مستند 
بــر کیفیت و جایگاه آن باشــد، اظهار 
کرد: امیدواریم شــرکت تراکتورسازی 
زمینــه راه انــدازی خط تولید تراکتور 
در کوبا را فراهم آورد تا بتوانیم کوبا را 
بــه عنوان پایگاهی برای تولید و عرضه 
این محصول ایرانی در آمریکای التین 

تبدیل کنیم.
وی درباره تراکتورســازی و بازدیدی 
که از این گروه صنعتی داشــت عنوان 
کرد: داخلی ســازی و خودکفایی این 
مجموعــه صنعتی بســیار فراتر از آن 
چیزی هســت که تصــور می کردم و 
اینکه در شــرایط تحریم تمام مراحل 
تولیــد از صفر تا صــد در کارخانه و یا 
در ســایر واحدهای داخل ایران انجام 

می شــود می تواند الگویی برای سایر 
کشورها در جهت قطع وابستگی باشد.
وی بــا اشــاره بــه اینکه کوبــا ادوات 
کشــاورزی مورد نیازش را از روســیه، 
بــالروس و بخــش هایــی از اروپــا 
تامیــن مــی کنــد، ادامــه داد: برای 
رونق بخشــی بیشتر کشــاورزی کوبا 
نیازمنــد گســترش بازارهای تامینی 

مکانیزاسیون کشــاورزی هستیم که 
تراکتورســازی ایران می تواند بازوی 
کمکی تاثیرگذاری در این بخش برای 
کوبا باشــد چون که مزیت های رقابتی 
الزم و حتی باالیی را در زمینه کیفیت 

و قیمت با سایر کشورها دارد.
وی از تبریــز به عنوان موتور شــتاب 
دهنده صنعت ایران نام برد و اظهار کرد: 

امیدوارم با گســترش روابط ۲ کشور، 
کوبــا نیز از توانمنــدی های صنعتی 
شــهر تبریز به خصوص تراکتورسازی 
در جهت رونق تولید و اشتغال و مهمتر 
از همه کشــاورزی بهره مند شود و در 
آینــده ای نه چندان دور موتور صنعت 
کوبــا، توســط صنعتگــران تبریزی و 

تراکتورسازی چرخانده شود.

ســفیر کوبــا راه اندازی خــط تولید 
تراکتورهــای ایرانی در کشــورش را 

خواستار شد
ســفیر کوبا عزم کشورش برای توسعه 
روابط با کشورمان را یادآور شد و گفت: 
روابط سیاســی ایران و کوبا در ســطح 
بســیار عالی قرار دارد و این ســفر نیز به 
منظور گسترش روابط تجاری و موازنه 
بخشــی به ســطح مبادالت ۲ کشور در 
بخش های اقتصادی و تجاری انجام شد.
بــه گــزارش ایرنــا، گــروه صنعتی 
تراکتورسازی ایران به عنوان بزرگترین 
تولید کننده ادوات کشــاورزی با هفت 
شــرکت اقماری در تبریز، ۲ شــرکت 
در ســنندج و ارومیــه فعــال بوده و با 
حــدود پنــج دهه فعالیــت در زمینه 
تولید تراکتور، در عرصه تولید ۷۱ نوع 
انواع موتور در بخش های کشــاورزی، 

صنعتی و خودرو فعالیت دارد.
ایــن گروه صنعتی به عنوان بزرگترین 
مجموعه تولیدکننده تراکتور در کشور 
۹8 درصد نیاز کشــور به این محصول 
را تامیــن کرده و ســاالنه حجم قابل 
توجهــی از تولیدات خــود را نیز روانه 
بازارهای جهانی در بیش از ۱۵ کشــور 

دنیا می کند.

کتورهای ایرانی در کشورش را خواستار شد سفیر کوبا راه اندازی خط تولید ترا

+++

++

5
  گزارش پایشگر از عملکرد شرکت های بیمه 

در چهار ماه اول امسال؛

 بیمه دانا پیشتاز تولید حق بیمه 
در بین شرکت های خصوصی

 رشــد دو برابری خسارت 
پرداختــی در مقابــل حق 
بیمــه تولیدی و همچنین 
کاهش ۱۱ درصدی ســهم 
تــراز عملیاتی از حق بیمه 
تولیدی این شــرکت ها در مجموع نشان می دهد 
ریسک بیمه نامه ها در این دوره افزایش یافته است 
و در نهایت منجر به کاهش سود آوری شرکت ها 

خواهد شد.
۱۵ شرکت بیمه ای در چهار ماه نخست سال جاری 
نزدیک به ۶۳ هزار میلیارد تومان حق بیمه تولید و 
در مقابل بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان خسارت 

پرداخت کردند.
براساس تازه ترین گزارش ماهیانه منتهی به پایان 
تیرماه ســال جاری ، ۱۵ شــرکت خصوصی بیمه 
در چهار ماه نخســت ســال جاری در مجموع ۶۲ 
هــزار و ۵۳۶ میلیــارد تومان حق بیمه کردند که 
در مقایســه با مدت مشــابه سال گذشته بیش از 
۷۴ درصد رشــد داشــته است. در مقابل ۲۳ هزار 
و ۳۴ میلیارد تومان خســارت پرداخت کردند که 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 

۱۴8 درصد رشد داشته است .
در مجموع این ۱۵ شــرکت تراز عملیاتی مثبت 
حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان را ثبت کردند، این 
در حالی است که در دوره مشابه سال گذشته این 
عــدد نزدیک به ۲۷ هــزار میلیارد تومان بود، که 
نشان می دهد تراز عملیاتی چهار ماه سال جاری 
این شــرکت ها ۶۳ درصد حق بیمه تولیدی آنها 
است، اما در سال این رقم ۷۴ درصد بوده است که 
حاکی از افت ۱۱ درصدی است . رشد دو برابری 
خســارت پرداختی در مقابل حق بیمه تولیدی و 
همچنین کاهش ۱۱ درصدی سهم تراز عملیاتی 
از حق بیمه تولیدی این شرکت ها در مجموع نشان 
می دهد ریســک بیمه نامه ها در این دوره افزایش 
یافته است و در نهایت منجر به کاهش سود آوری 
شــرکت ها خواهد شــد. بر این اساس بیشترین 
رشد را در بخش تولید حق بیمه سه شرکت بیمه 
دانا با ۲۵۹ درصد، بیمه زندگی خاورمیانه با ۲۰۳ 
درصد و بیمه البرز با ۱۳8 درصد داشته اند ) بیمه 
دی با توجه قرار داد بنیاد شهید در زمان مشخص 
تمدید نشــده نمی توان مقایســه دقیق داشت( و 
کمترین رشد را بیمه معلم با ۹ درصد داشته است.

اخبار

نئو بانک، ارمغان بانکداری مدرن 
برای مشتریان ایران زمین

عبور از بانکداری ســنتی و دیجیتالی شــدن، در 
سال های اخیر مورد توجه بانکداران قرار گرفته به 
طوری که بانک هایی در این خصوص به موفقیت 
دســت یافته اند که توانستند آخرین فناوری نوین 

در حوزه بانکداری را اجرا و پیاده سازی کنند.
یکــی از نمونه های بارز و مصادیق بانکداری نوین، 
نئو بانک اســت. بانک ایران زمین در سال گذشته 
توانســت نخستین نئو بانک واقعی در کشور را که 
تحول بزرگی محسوب می شود راه اندازی کند. این 
بانک با قرارداد با شرکت بزرگ “های وب” و پس از 
مدت های مدیدی که بر روی این پروژه کار می کرد 
توانست نخستین بانک ایرانی باشد که این فناوری 
را برای مشتریانش به ارمغان آورده است. در زمینه 
تعریــف نئو بانــک باید در ابتدا گفت که نئو بانک 
یک بانک مجازی و کامال آنالین اســت و از طریق 
برنامه هــای تلفن همراه تجربه کاملی از بانکداری 
دیجیتال را فراهم می کند. الزم به ذکر است که نئو 
بانک  ها برای نخستین بار در سال ۲۰۱۵ میالدی 
پا به عرصه رقابت با بانک های ســنتی گذاشــتند. 
در تعریفــی دیگــر از نئو بانــک باید گفت که نئو 
بانک ها هیچ زیرساخت فیزیکی، تعمیر و نگهداری 
شعب فیزیکی و دستگاه های خودپرداز را ندارند که 
این امر موجب صرفه جویی در هزینه های اضافی 
می شود. این بانک ها همچنین خدمات اولیه خود 

را بدون هزینه ارائه می دهند.
بانک ایران زمین که پیشــتاز بکارگیری فناوری 
نوین در صنعت بانکداری کشــور اســت توانسته 
خدمات زیر را برای مشتریان نئوبانکی خود فراهم 

آورد:
- افتتاح انواع حساب پس انداز و جاری به صورت 

آنالین
- برداشت و انتقال وجه و پرداخت با سرعت باال

ارائه کارت هواداری باشگاه استقالل از سوی بانک شهر
بــا امضای تفاهمنامه مشــترک میان 
بانک شــهر و باشگاه فرهنگی ورزشی 
اســتقالل؛ کارت هواداری این باشگاه 
به زودی در تمامی شــعب بانک شــهر 

ارائه می شود.
دکتــر ســیدمحمدمهدی احمدی در 
مراســم امضای این تفاهمنامه با عرض 
تســلیت به مناسبت ایام شهادت سرور 
و ســاالر شــهیدان حضرت اباعبداهلل 
الحســین )ع( گفت: بــا آرزوی قبولی 
طاعــات و عبادات تمامی هموطنان در 
عزاداری محرم و عاشــورا و تاســوعای 
حسینی، از خداوند متعال می خواهیم 
ما را در زمره رهروان راســتین آن امام 
بزرگوار و ائمه معصومین )ع( قرار دهد.
دکتــر احمدی در ادامــه با بیان اینکه 
امروزه باشــگاه های فرهنگی ورزشی 
کشــور در رشته های مختلف به سوی 
مدیریــت حرفه ای قــدم برمی دارند، 
گفت: در این راســتا، یکی از مهم ترین 
اقدامات باشــگاه ها در راستای کسب 

درآمد های پایدار، استفاده از پتانسیل 
هــای مختلف به خصوص ظرفیت های 

نهفته در هواداران خود است.
وی با تاکید بر اینکه شــاهد هســتیم 
باشــگاه اســتقالل در دوره جدیــد 
مدیریتــی به دنبال افزایش درآمدهای 
پایدار است، تصریح کرد: این باشگاه در 
یک اقدام مهم، با همکاری بانک شــهر 

تصمیــم به تعریــف “کارت هواداری” 
برای طرفداران خود گرفته است.

دکتر احمدی با بیان اینکه با این اقدام 
طرفداران باشــگاه استقالل در کمک 
هدفمند و بدون هزینه به این باشــگاه 
ســهیم بوده و از مزایای کارت هواداری 
نیز بهره مند خواهند شــد، خاطرنشان 
کرد: مشتریان فعلی و جدید بانک شهر 

مــی توانند بــا دریافت کارت هواداری 
باشگاه اســتقالل ضمن بهره مندی از 
برتریــن خدمات بانکی در تمامی حوزه 
هــا، بدون پر داخت هزینه به باشــگاه 

محبوب خود کمک کنند.
مدیرعامل بانک شهر خاطرنشان کرد: 
اگــر در تعامل با باشــگاه اســتقالل و 
هــواداران آن، در اجــرا و تحقق اهداف 

این طرح موفق باشــیم؛ قطعا شــاهد 
خواهیــم بود که ســایر باشــگاه های 
فرهنگی ورزشــی کشــور برای تحقق 
بخشی از درآمدهای پایدار خود به این 

مهم توجه ویژه کنند.
در ادامه مصطفــی آجورلو مدیرعامل 
باشــگاه فرهنگی ورزشــی استقالل با 
اشــاره به پیشــرو بودن بانک شهر در 
ارائه خدمات نوین بانکی به شهروندان 
در تمامی شــهرهای کشور، گفت: امید 
داریم بــا همکاری این بانک و حمایت 
هواداران باشــگاه استقالل، بتوانیم در 
تامیــن و افزایش منابع مالی باشــگاه 
موفقیت های چشمگیری بدست آوریم
آجورلو با بیان اینکه تالش می کنیم از 
تمامــی ظرفیت های موجود و فرصت 
های اقتصادی برای کسب درآمد پایدار 
اســتفاده کنیم، تصریح کرد: طرفداران 
باشــگاه استقالل با اســتفاده از کارت 
هواداری، خواهند توانســت در پیشبرد 

اهداف باشگاه مثمرثمر باشند.

خبر ویژه

مدیرعامل بانک مسکن از پرداخت ۲۵ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان به حساب 
سازندگان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

محمود شایان در خصوص روند افتتاح حساب، واریز وجه و پرداخت تسهیالت 
به ســازندگان طرح نهضت ملی مســکن اعالم کرد: طبق برآوردها تاکنون 
۵8۹ هــزار و ۵۰۷ نفــر در طــرح نهضت ملی مســکن ثبت نام کردند و واریز 
وجوه متقاضیان به حساب بانک معادل ۲۰ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان است.

مدیرعامل بانک  مســکن از واریز ۲۵ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان به حســاب 
سازندگان خبر داد و گفت: از مجموع واریزی به حساب سازندگان، ۱۰ هزار 

و 8۵۶ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و ۱۴ هزار ۶۷۱ میلیارد تومان 
از محل تسهیالت است.

شــایان افــزود: هــم اکنون از محل آورده متقاضیــان ۹ هزار و 8۰۵ میلیارد 
تومان نزد بانک اســت تا بنا به درخواســت دستگاه های متولی به سازندگان 

پرداخت شود.
وی توضیــح داد: تاکنــون ۳۱8 هــزار و ۷۳۱ واحد بــه بانک برای پرداخت 
تسهیالت معرفی شده که بانک تاکنون با ۱۲۵ هزار و ۵۰۰ واحد قرارداد به 

مبلغ ۴۲ هزار و ۴۱۴ میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است.

واریز 2۵.۵ هزار میلیارد تومان به حساب سازندگان نهضت ملی مسکن

اخبار

استانها

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

برابــر رای شــماره  140160318001000762مــورخ 1401/04/09 هیــات موضــوع قانون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی آقــای رامیــن 
راســتگوی یکتــای یوســف محلــه  بــه شــماره شناســنامه 1355 و کدملــی 5189437078  
زنــد احمــد درشــش دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت  صــادره از خشــکبیجار فر
343/70 مترمربــع بــه شــماره پــاک فرعــی 229 از پــاک شــماره 85 فرعــی از اصلــی 8  واقــع 
ــام مالــک رســمی  ــه یــک رشــت بن در یوســف محلــه بخــش 9 گیــان  حــوزه ثبــت ملــک ناحی
اولیــه زهــرا خداجــوی احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در  از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــر
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی 
بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :14۰1/۰۵/۰9 
نوبت دوم:14۰1/۰۵/24
ک ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال

کیش- رییس مرکز ورزش و تفریحات ســالم کیش گفت: به منظور توســعه 
فعالیت ها و حمایت از ورزش های قهرمانی نیمه دوم امسال ۳۰ رویداد ورزشی 

در این جزیره برگزار می شود.
عزیزاهلل فرضی پور روز یکشــنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: 
این رویدادها در ســه بخش مســابقات ملی، بین المللی و اردوی تیم های ملی 
ورزشی برگزار می شود که این مرکز با حمایت سازمان منطقه آزاد و شرکت 

عمران، آب و خدمات در تدارک میزبانی از آنها است.
وی با بیان اینکه فدراســیون های ورزشــی جمهوری اســالمی و هیات های 
ورزشــی جزیره همکاران این مرکز برگزاری این رویدادها خواهند بود افزود: 
مســابقات نجات غریق و غواصی از جمله رویدادهای برنامه ریزی شــده برای 

نیمه دوم امسال است.
فرضی پور یادآور شد: امسال ۱۴۶ رویداد ورزشی در این جزیره برگزار شده و در 
نتیجه اعزام ورزشکاران به مسابقات مختلف ۲۰ مدال رنگارنگ کسب شده است.

وی افزود: میزبانی از اردوی تیم ملی فوتبال جمهوری اسالمی پس از تکمیل 
زمیــن چمن هیبریدی شــماره یک المپیــک و همچنین اردوی چندین تیم 

ملی المپیکی کشور نیز از دیگر رویدادهای برنامه ریزی در این جزیره است.
کیش ۴۳۹ هزار متر مربع فضای ورزشــی دارد که ســرانه ورزشــی آن ۱۱ متر 
برای هر نفر بوده که ۱۱ برابر کل کشور و چهار برابر میزان جهانی است ؛ اکنون 
۴۴ هیات ورزشی در جزیره کیش فعال بوده که مرکز ورزش و تفریحات سالم 
این جزیره امسال برنامه های آموزشی، ارتقاء، اعزام، اردو و مسابقه مختلف را 
تدارک دیده است؛ در جزیره کیش حدود هفت هزار ورزشکار سازمان یافته و 

بیمه شده و ۶۷ مربی فعالیت دارند.
ایــن جزیــره از دیرباز تاکنون به دلیل موقعیت اســتراتژیک، زیبایی های بی 
نظیر و توســعه همه جانبه اقتصادی و گردشــگری مقصد گردشگران و فعاالن 
حوزه تجارت و اقتصاد بوده و همواره یکی از مطرح ترین مناطق آزاد کشــور 

محسوب می شود.

کیش نیمه دوم امسال میزبان ۳۰ رویداد ورزشی است
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کرد؛ ح  رئیس سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی مطر

لزوم توسعه امکانات برای میزبانی شایسته تر از زائران حضرت رضا)ع(
مشهد / سمیرا رحمتی

رئیس ســازمان فنی و نگهداری حرم 
مطهر رضوی در نشست با خبرنگاران، 
گزارشی از پروژه های عمرانی در حال 
اجرا در این آســتان مقدس ارائه کرد.
خلیل ا... کاظمی در نشستی که پس 
از بازدیــد اهالی رســانه از پروژه های 
فنی و عمرانی حرم مطهر برگزار شد، 
اظهار کرد: مساحت فضای حرم مطهر 
رضوی تا پیش از انقالب اســالمی، در 
فضایی به شعاع ۳۲۰ متر مربع تعریف 
شــده بود اما به برکت انقالب، امروز 
فضــای حرم مطهر رضوی و حریم آن 
بالغ بر ۱۱۰۰ متر مربع است که بیش 
از ۵۰ درصد آن به فضاهای مســقف 
زیارتی اختصاص پیدا کرده است. وی 
در ادامه حفاظت و صیانت از هنرهای 
اســالمی به کار رفتــه در حرم مطهر 
رضوی و همچنین ایجاد آرامش و رفاه 
برای زائران را از مهم ترین رسالت های 
ســازمان فنی و نگهداری حرم مطهر 
امام رضا)ع( برشمرد و گفت: نگهداری 
از تاسیســات حرم مطهر از جمله ۳۵ 
موتورخانــه اصلــی و فرعی که برای 
تامین ســرمایش و گرمایش رواق ها و 
ســایر اماکن استفاده می شود یکی از 
خدمات این ســازمان است و در کنار 
آن، اقداماتــی همچون بهره گیری از 
هنرهایــی همچون کاشــی کاری و 
گــچ کاری در انجام تزئینات صحن ها 
و رواق هــا، افزودن فضاهای خدماتی 
و رفاهــی داخــل حرم بــه فضاهای 
زیارتی، تاسیس پله برقی و وضوخانه 
در رواق دارالوالیه، از دیگر اقدامات این 

سازمان برایی ایجاد آرامش و رفاه حال 
زائران به شمار می رود. دیگر پروژه ای 
کــه رئیس ســازمان فنی و نگهداری 
حرم مطهر رضوی در این نشســت به 
آن اشاره کرد، موزه جامع امام رضا)ع( 
بود. به گفته کاظمی این پروژه عظیم 
و مهــم فرهنگــی، ۶۵ هزار متر مربع 
وســعت دارد و طبــق برنامه ریــزی 
در ســال ۱۴۰۶ بــه بهره بــرداری 
خواهد رســید. وی به پروژه توســعه 
زیرسطحی بســت شیخ بهائی اشاره 
و اظهــار کرد: این پروژه در حدفاصل 
صحــن غدیر و قــدس با زیربنای ۴۳ 
هــزار متــر مربع و با هــدف افزایش 
فضــای زیارتی سرپوشــیده و اتصال 
بــه رواق های زیرســطحی مجموعه 

ســرداب و مدفن در حال اجراست که 
شامل رواق زیرسطحی به مساحت 8 
هزار مترمربع، وضوخانه و ســرویس 
بهداشــتی، و قبــور طبقاتی خواهد 
بود. رئیس ســازمان فنی و نگهداری 
حرم مطهر رضــوی همچنین گفت: 
پروژه هم پیوندی عرصه مقابل صحن 
غدیر با ره باغ آیت اهلل طبســی نیز با 
اهدافی همچون رفع محدودیت تردد 
در عرصه مقابل صحن و ســاماندهی 
آشــفتگی تردد اجرایی شده است که 
مساحت آن ۹ هزار متر مربع است که 
و شــامل گودبرداری و اجرای ســازه، 
اجرای سنگ فرش، ایجاد فضای سبز 
و اجرای تاسیســات مکانیکی و برقی 
خواهــد بود.وی همچنین گزارشــی 

از پروژه تعویض ســنگ فرش صحن 
انقــالب ارائــه کرد و گفــت: با توجه 
اتمــام عمر مفید ســنگ فرش های 
سنگ انقالب و نفوذ آب باران به رواق 
زیرسطحی دارالحجه که منجر آسیب 
دیدن تزئینات آن خواهد شد، تعویض 
سنگ فرش های صحن انقالب اسالمی 
عملیاتی شد که بخش نخست آن در 
ضلع غربی صحن در حال انجام است 
و عالو بر این طراحی مجدد سقاخانه، 
مقرنس ایوان ها و نورپردازی هشتی ها 
نیمه طبقه نیز انجام می شود.تکمیل 
و مرمت گنبد مســجد گوهرشــاد از 
دیگــر پروژه های عمرانی در دســت 
اجراست که به گفته کاظمی با هدف 
اصالح آســیب ها، ترمیم جداشدگی 

کاشی از جداره، اصالح وضعیت ترک 
ها و رســوب زدایی کاشی های گنبد 
این مســجد تاریخی اجرایی شده و تا 
پایان ســال جاری به سرانجام خواهد 
رسید. رئیس سازمان فنی و نگهداری 
حرم مطهر رضوی همچنین گزارشی 
پارکینگ هــای  دربــاره وضعیــت 
حــرم مطهــر ارائــه و تصریــح کرد: 
پارکینگ هــای زیرگذر حرم مطهر به 
جزء پارکینگ ویژه خدام، دارای بیش 
از ۲۴۰۰ ظرفیت پارک خودرو اســت 
که با دستور اخیر تولیت معزز آستان 
قــدس رضوی، تمامــی این ظرفیت 
صرفا در اختیار زائران عزیز قرار گرفته 
است. کاظمی همچنین گفت: در حال 
حاضر هوشمندسازی پارکینگ های 
زیرگذر حرم مطهر رضوی را در دستور 
کار داریــم که یکی از مزیت های آن، 
ارائه لحظــه ای اطالعات در خصوص 
وضعیت خالی یا پر بودن آن هاســت 
کــه زائران بزرگوار را برای مراجعه به 
پارکینگ هــا راهنمایی خواهد کرد.

کاظمی همچنین با اشــاره به برنامه 
بلند مدت پیش بینی شده برای تبدیل 
پارکینــگ های زیرگــذر حرم مطهر 
رضــوی به رواق زیر ســطحی گفت: 
پس از تکمیل پروژه ضلع قبله که در 
سه سطح اجرایی خواهد شد و شامل 
پارکینگ عمومــی با ظرفیت ۲۴۰۰ 
جای پارک، پارانه اتوبوس و تاکسی و 
همچنین زیرگذر متصل به حرم مطهر 
می باشــد، اقدامات الزم برای تبدیل 
پارکینــگ های فعلی زیرگذر به رواق 

زیرسطحی انجام خواهد شد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان خراسان رضوی:

تأمین زمین یکی از چالش های 
 توسعه شهرک های صنعتی 

استان است
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیر عامل شــرکت شهرک های صنعتی خراسان 
رضوی گفت : در ایجاد و توسعه شهرک های صنعتی 
در استان چالش هایی از جمله تامین زمین در مشهد، 
ایجاد شــهرک جدید، فرســودگی شــهرک های 
خدماتی و افزایش هزینه های انشعابات وجود دارد 
؛ ضمن اینکه هزینه هرکیلو وات برق چندین برابر 
قیمت زمین است.جعفر فرشچی ضمن گرامیداشت 
هفته حمایت ازصنایع کوچک ، با اشاره به چالش های 
موجود در ایجاد و توسعه شهرک های صنعتی اظهار 
نمود : رسالت شرکت شهرک های صنعتی ایران در 
دو محور ایجاد و توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی 
اســتان و توانمندی صنایع کوچک اســت. وی با 
تأکید بر فرمایشــات مقام معظم رهبری مبنی بر 
حل و فصل سریع مسائل مرتبط با صنایع کوچک و 
متوسط که عامل اصلی ایجاد تحرک و اشتغال است 
؛ خاطر نشــان کرد : ایجاد شهرک های جدید بدون 
هدف گذاری صحیح ، هزینه  ساز و دارای مشکالت 
متعددی برای ما و دستگاه های خدمات رسان بوده 
و باید با کمک دستگاه های اجرایی استان برای ایجاد 
شهرک ها قوانینی تدوین شود تا  این شهرک ها در 
شهرســتان های تقاضا محور و مســتعد در زمینه 
رفع موانع تخصیص زمین شــرکتهای دانش بنیان 
و اشــتغال آفرین ایجاد شــوند که در همین راستا 
فورا  اجرا شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد و توسعه 
شــهرکهای کاویان و مشــهد )کالت( را در دستور 
کار خود قرار دادیم.مدیر عامل شرکت شهرک های 
صنعتی خراسان رضوی تصریح کرد: باید درصدی 
از مالیــات  بــرارزش افــزوده واحدهای صنعتی به 
شــرکت های خدماتی به منظور نوسازی تاسیسات 
و مدیریت این شهرک ها تخصیص یابد.  وی باتوجه 
به اینکه توسعه صنعت دانش بنیان استان  یکی از 
ارکان اساســی حمایت از صنایع کوچک میباشد ، 
بیان نمود : در راســتای تحقق شــعار سال جاری و 
بیانیه گام دوم انقالب کارهای خوبی در شناســایی 
واحدهای مستعد دانش بنیان و... در استان آغاز شده 
و امیدواریم این واحدها با کمک دستگاه های مربوطه 
به سمت دانش بنیان  هدایت شوند.فرشچی طوسی 
در انتها با گرامیداشت مقام صاحبان صنایع کوچک 
که بحق سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند 
، درخصوص تأمین موانع مالی واحدهای تولیدی ؛ 
عنوان کرد : مشکل اصلی فعال سازی واحدهای راکد 
در تامین سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت است و 
چگونگی استفاده از آن موضوع میباشد که باید به 
صورت خاص در اســتان پیگیری شده و از ظرفیت 
کمیسیون حمایت قضایی و بانک های استان برای 
حل مشکالت قضایی و مالی واحدهای راکد استفاده 
نموده و همچنین  پایش واحدهای راکد در استان 

بعنوان یک اولویت اصلی ادامه دارد.

با حضور رئیس سازمان صنعت و معدن استان  اردبیل؛

کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر 
گردش کاال در سطح عرضه برگزار شد

اردبیل / گروه اســتان ها: جلســه کارگروه حمایت 
از تولیــد و نظارت بر گردش کاال در ســطح عرضه 
ضمن  بررسی راهکارهای مبارزه با کاالی قاچاق با 
هدف تشــریح طرح ویژه وزارت صمت برای مبارزه 
با کاالهای قاچاق و تقلبی با حضور رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان و سایر اعضای جلسه 
در محل ســازمان برگزار شد .رامین صادقی رییس 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در 
جلسه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش 
کاال در سطح عرضه گفت: چنانچه در زمان مراجعه 
بازرسین به واحدهای اقتصادی، فعاالن تجاری اعم 
از تولیدکننــده، عمده فروش و خرده فروش با توجه 
به رســته فعالیتی که دارند، در سامانه جامع تجارت 
ثبت نام نکرده و نقش دریافت نکرده باشــند، مجوز 
صادره تعلیق خواهد شد. دکتر صادقی خاطر نشان 
کرد: در راســتای اشــتغال آفرینی و ریشه کن شدن 
قاچاق در کلیه سطوح و بر اساس ماده ۴ قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر 
گردش کاال در سطح عرضه بصورت مستمر تشکیل و 
مصوبات آن نیز به استناد تبصره همین ماده الزم االجرا 
است.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استنان با 
اشاره به اینکه کد رهگیری در مبارزه با قاچاق و تقلب 
مؤثر است گفت: برخورد با کاالی قاچاق و جمع آوری 
از سطح عرضه باید بصورت کارشناسی شده انجام شود 
تا شاهد اثرات مثبت آن در جامعه باشیم .صادقی با 
بیان اینکه تعداد بازرسی های انجام شده درچهار ماهه 
اول ســالجاری در حوزه نظارت و بازرسی قاچاق کال 
و ارز با ۱۶۴۲۴ مورد، افزایش چشمگیری داشته و از 
این تعداد بازرســی ها،  ۳۱  واحد صنفی متخلف  به 
ارزش ۴ میلیــارد و ۱۲8 میلیــون و ۳۹۷ هزارو ۶۵۱ 
ریال شناسایی شده که پس از تکمیل پرونده جهت 
صدور رای به تعزیرات حکومتی اســتان ارسال شده 
است.گفتنی است، اجرای مستمر طرح های نظارت 
بر واحدهای صنفی و تولیدی، ساماندهی انبارها اجرای 
دستورالعمل تعیین عاملیت فروش محصوالت دخانی 

از مهمترین مباحث مطروحه در این جلسه بود.

 در نشست شبکه سازی شرکت های فناور 
و دانش بنیان بررسی شد؛ 

لزوم کاهش ریسک صادرات حوزه 
سالمت، دارو و تجهیزات پزشکی 

اصفهــان / گــروه اســتان هــا:  غالمرضا اخوان 
فرید رئیس کمیســیون بهبود محیط کســب و 
کار و توســعه اقتصاد دانش بنیان اتاق بازرگانی 
اصفهان در نشســت شبکه ســازی شرکت های 
فناور، دانش بنیان و خالق با اشاره به ابالغ قانون 
حمایت از شرکت های دانش بنیان اظهار داشت: 
اگر در این حوزه شاهد همت جدی و عزم راسخ 
باشــیم می توان گام های مطلوبی در راســتای 
صادرات حوزه سالمت، دارو و تجهیزات پزشکی 
و تبدیل علم و فناوری به ثروت برداشت و زمینه 
اشــتغال و توسعه کســب وکار دانش آموختگان 
و پژوهشــگران حــوزه ســالمت را فراهم کرد.

وی افــزود: یکــی از بندهای قانــون حمایت از 
شــرکت های دانش بنیــان در حــوزه صادرات، 
وزارتخانه های گوناگون را موظف به همکاری در 
این خصوص کرده و وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی نیز موظف شده ظرف چند ماه 
آینده آیین نامه هایی را تدوین و به دســتگاه های 
اجرایــی ابالغ کند.همچنین روح ا... میرزاامیری 
مدیر امور کمیسیون های اتاق بازرگانی اصفهان 
و دبیر منطقه ویژه علم و فناوری اســتان تأکید 
کرد در سال های اخیر رویکردها از کاال و شرکت 
دانش بنیان به ســوی اقتصاد دانش بنیان حرکت 
کــرده کــه کاالی دانش بنیان یکــی از اجزای 
آن اســت و اکوسیستم های شــش گانه ای باید 
بــا هم مرتبط شــوند تا به شــکل  گیری اقتصاد 
مبتنــی بر فناوری و نوآوری منجر شــود.وی با 
برشــمردن این اکوسیســتم ها افــزود: به نظر 
می رسد اکوسیســتم های »علمی، تحقیقاتی«، 
»فنــاوری«، »نوآوری، خالقیــت«، »تولیدی، 
صنعتــی«، وضعیت بهتری در اســتان دارند اما 
در دو اکوسیســتم بازرگانــی و تأمیــن مالی و 
ســرمایه گذاری ضعیف هســتیم که باید تقویت 
شود.حسین سلمانی مدیرعامل صندوق پژوهش 
و فناوری غیردولتی تجهیزات پزشــکی و مرکز 
توسعه صادرات سالمت ایران نیز اعطای تسهیالت 
کم بهــره و صدور ضمانت نامه به شــرکت ها را از 
جمله خدمات این صندوق دانست گفت: برگزاری 
دوره های آموزشــی، ارائه تسهیالت به شرکت ها 
برای تأمین سرمایه در گردش در راستای صادرات 
محصوالت ســالمت، دارو و تجهیزات پزشــکی، 
برگــزاری پاویون های صادراتی و نشســت های 
تخصصی از دیگر خدمات این صندوق است.وی 
با اشاره به تشکیل مرکز توسعه صادرات سالمت 
ایــران ذیل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی 
تجهیزات پزشــکی با ارائــه ۲۲ خدمت تصریح 
کرد: حضور فعال شــرکت های دانش بنیان حوزه 
سالمت در بازارهای صادراتی یکی از اهداف این 
مرکز اســت. البته هر کشور برای ورود تجهیزات 
پزشکی قوانینی دارد و در این مرکز تالش داریم 
شــرکت های صادرات تجهیزات پزشکی کشور 
را بــا ادبیات صادرات آشــنا کنیــم. همچنین با 
بررسی بازارهای صادراتی، کشورهایی که داروها 
و تجهیزات پزشکی ایران در آنها طرفدار دارد را 

به این شرکت ها معرفی کردیم.

امام جمعه شاهرود:

احیای فریضه امر به معروف از 
اهداف بلند عاشورا است

ســمنان / گروه اســتان ها: امام جمعه شــاهرود 
گفــت: احیــای فریضه امر به معــروف و نهی از 
منکر یکی از اهداف بلند و مهم عاشورا و حماسه 
کربالست به همین خاطر باید الزامات ماه محرم 
به درستی برای جامعه تبیین شود.حجت االسالم 
والمســلمین امینی در دیدار با رییس و اعضای 
ســتاد امر به معروف و نهی از منکر شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود که صبح 
امروز در دفتر ایشــان برگزار شــد اظهار داشت: 
الزم اســت حق ماه محرم به درســتی ادا شود و 
گرامیداشت این ماه عزیز در حد اعال باشد.ایشان 
خاطر نشــان کرد: حادثه کربال و روز عاشــورا در 
کمتر از یک روز اتفاق افتاد و همه کسانی که در 
این قیام الهی حضور داشتند تا عصر روز عاشورا 
به همراه رهبر این نهضت به شهادت رسیدند اما 
این قیام مقدمات و موخراتی داشــت که باید به 
درســتی مورد بررسی قرار گیرد.امام جمعه معزز 
شاهرود یادآور شد: آنچه که از این حماسه عظیم 
به جای مانده است تمامی ندارد و از این گنجینه 
الهی اموری اســتخراج شــده که تا قیامت ادامه 
خواهد داشت.در ادامه سرپرست و رییس شورای 
امر به معروف و نهی از منکر شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه شاهرود بیان داشت: این 
حماسه عظیم نه مرز جغرافیایی و نه زمان خاصی 
دارد بلکه تمام عصر ها و تمام نسل ها و سرزمین ها 
را پشت سر گذاشته  و منحصر به سال ۶۱ هجری 
نیســت.عبدلی افزود: خدایی بودن در این فریضه 
الهی باید نمود و جلوه داشــته باشــد و معروفات و 
منکرات باید از نظر خداوند معروف و منکر باشد.

وی یادآور شد: باید در فریضه امر به معروف و نهی 
از منکر کار فقط برای خدا و مخلصانه باشــد که 
اگر اینگونه شود خداوند نیز برکات آن را مضاعف 
خواهد کرد. در پایان امام جمعه شاهرود تاکید کرد: 
الزم اســت اعضای ستاد امر به معروف فرمایشات 
مقام معظم رهبری در مقوله عفاف ،حجاب و نماز 

را مورد بررسی قرار بدهند.

استانها 6

اصفهان / گروه اســتان ها: رئیس اتاق تعاون ایران جهت هر گونه 
همکاری با شرکت های داخلی و خارجی حاضر در بیست و دومین 
نمایشــگاه بین المللی صنعت ســاختمان تهران در امور تولید و 
صادرات خدمات فنی، مهندسی اعالم آمادگی نمود. مهندس بهمن 
عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران و از دست اندر کاران سازمان بورس 
کاالی کشور در بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان در بیست و دومین 
نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران در جریان تحوالت جاری ، 
برنامه ها و تولیدات متنوع این شــرکت قرار گرفت. وی با اشــاره به 
اهمیت تولیدات ذوب آهن اصفهان در امر ساخت و ساز مسکن در 

کشــور گفت : اتاق مذکور با کمک وزارت مســکن و شهرسازی در 
حال ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور بوده و همزمان در 
حال فراهم نمودن مصالح ساختمانی با کیفیت و با قیمت مناسب 
برای ۳۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر در کشور است.عبدالهی اظهار 
داشت: این فرصت وجود دارد که از امکانات و تولیدات متنوع ذوب 
آهن اصفهان جهت تامین مقاطع فوالدی این پروژه ها اســتفاده 
شود وی تاکید کرد: باهمکاری متقابل بخش صنعت و شرکت های 
دانش بنیان، نهضت شــتاب دهنده ســاخت مسکن ارزان با مصالح 

مقاوم وسبک می تواند ایجاد، گسترش و ادامه یابد.

ح شد؛ در نمایشگاه صنعت ساختمان مطر

نقش محوری ذوب آهن اصفهان در نهضت شتاب دهنده ساخت مسکن

خبر  ویژه

به مناسبت روز خبرنگار؛
گار حضور یافتند گلستان و مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان در دفتر سرپرستی روزنامه روز استاندار 

گلستان / گروه استان ها: دکتر زنگانه استاندار، مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی گلستان و همراهان با حضور در دفتر روزنامه، روز 
خبرنگار را به خبرنگاران این مجموعه و یحیی آذری پیشکسوت 
رسانه ای استان تبریک گفت.استاندار گلستان در این دیدار طی 
سخنانی کوتاه با تاکید بر اینکه ما محکوم به موفقیت هستیم از 
چشم انداز تحقق ۲۲۵ هزار میلیارد درآمد ناخالص برای سال 
۱۴۰۴ اســتان خبر داد. وی افزود :اشــتغال ناقص، نرخ بیکاری 
متوســط و شــاخص سرانه از مسائل مهمی است که برای مردم 
تحول آفرین باشد و باید از فرصت های دولت مردمی استفاده 
شــود چرا که الزمه تحقق چشــم انداز انجام کارهای ترویجی 
اســت کــه این حس برای همه حوزه هــا بخصوص اصناف باید 

ایجاد شود و بخش مهمی از این کار بر عهده خبرنگاران و اهالی 
رســانه خواهد بود تا بتوانند چشــم انداز مشترک را به اشتراک 

بگذارند. دکتر زنگانه با اشــاره به نقش رســانه در مطالبه گری 
اظهار کرد : طرح های مانند پتروشــیمی و آشــوراده در استان 
به مطالبه عمومی تبدیل شده و این اثرات رسانه ای است. وی 
با قدردانی از تالش های جریان رســانه ای اســتان در راستای 
اهداف توسعه گفت :کارهای بسیار خوبی در مجموعه رسانه ای 
استان انجام شده ولی جریان رسانه ما هم محکوم به موفقیت 
است و از فعاالن این عرصه انتظار می رود برای تقویت امید در 
جامعه و بین مردم و انعکاس خدمات دولت در نخستین هفته 
دولت اولین ســال دولت تالش کنند و در این خصوص از همه 
ظرفیت های مختلف در جهت تحقق اهداف مدیریتی و عمران 

و آبادانی استفاده شود.

فرمانده سپاه ناحیه امامت در حاشیه اعزام کاروان اردوی راهیان نور دانش آموزی:

آموزان باید به عنوان سفیران و راویان شهادت تربیت شوند دانش 
فرمانده ســپاه ناحیه امامت در حاشــیه اعزام کاروان راهیان نور 
دانش آموزی خواهران به شمالغرب کشور، گفت: هدف از برگزاری 
و اعزام دانش آموزان به مناطق جنگی، زنده نگه داشــتن فرهنگ 

ایثار و شهادت است .
ســرهنگ پاســدار حسین پور اســماعیل با بیان اینکه باید دانش 
آموزان را به عنوان ســفرا و راویان شــهادت و ایثار تربیت بکنیم 
اظهار داشــت: با اســتفاده از ظرفیت عظیم جامعه دانش آموزی و 
بــا توجه به روحیات دانــش آموزان، بتوانیم فرهنگ و منش ایثار، 
شهادت، وطن دوستی و والیت مداری را ترویج دهیم.وی در ادامه 
با اشــاره به تعداد کاروانهای اعزامی ســپاه ناحیه امامت در تابستان 
سال جاری گفت: امروز ۵ کاروان دانش آموزی دختران، به مناطق 

جنگی شــمالغرب کشــور اعزام شده اند و ۵ کاروان دیگر هم تا ۱۰ 
شهریور اعزام خواهند شد.سرهنگ پاسدار پوراسماعیل افزود: البته 
قبال هم ۳ کاروان توســط پایگاه محالت اعزام شــده بودند که در 
مجموع سه دوره ، بیش از ۱۳ کاروان، به این مناطق اعزام خواهند 
شــد.فرمانده ســپاه ناحیه امامت با اشــاره به برنامه های جانبی در 
طــول اردوهــای راهیان نور گفت : تجدید میثاق با شــهدا، حضور 
در مزار شهدا، دیدار از یادمان های شهدای جبهه های شمالغرب 
کشــور به خصوص یادمان شــهید بروجردی و شرکت در همایش 
رزمی، فرهنگی که در پادگان حیدرلو شــهر ارومیه برگزار خواهد 
شــد، از مهــم ترین برنامه های فرهنگــی در طول اردوهای دانش 

آموزی راهیان نور است.
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اخبار کوتاه

آپارتمان نشینی  « از  فرهنگ صحیح  گار تحلیل »روز

چهار دیواری ؛ اختیاری  نیست
  سارا فهیم / روزگار

بــا افزایش جمعیــت و عالقه مردم به 
زندگی هــای آپارتمانی، مشــکالت و 
مسائلی از جمله همسایه آزاری افزایش 
پیدا کرده است. در واقع هر کدام از ما 
ممکن اســت از وجود همســایه بد در 
اطــراف خود بهره ببریم که آرامش ما 
را صلب می کند و حقوق همســایگی را 
زیر پا می گذارد. بهرحال شیوه  زندگی 
در آپارتمان، زمانی  که صحبت از آداب 
معاشــرت به میان می     آید، ممکن است 
کمی پیچیده باشــد اما احترام، زندگی 
آپارتمان نشــینی را ساده تر می کند. به 
عبارتی آداب و قواعد آپارتمان نشینی 
به مــرور، زندگی و روابــط اجتماعی 
همســایگان ســاکن در یک آپارتمان 
را تحــت تاثیــر قــرار می دهد و بهبود 
می بخشد. در این زمینه کشور ما ایران 
نیــز به دلیل رشــد روزافزون جمعیت 
و افزایش وســعت شــهر ها و به تبع آن 
گسترش آپارتمان نشینی، نیازمند آن 
اســت تا مردم برای جلوگیری از بروز 
هرگونــه اختــالف و مشــکلی در این 
زمینه، اطالعات و درک کامل و جامعی 
از فرهنگ آپارتمان نشــینی و همسایه 
داری داشــته باشــند. به عنوان مثال 
مواردی از جمله؛ صحبت با صدای بلند، 
صدای بیش از انــدازه بلند تلویزیون، 
پخش موسیقی با صدای بلند، تعمیرات 
پر سروصدا در هر ساعت از شبانه روز و 
… را می توان جز مواردی برشــمرد که 
در خانه های بزرگ و ویالیی شــخصی 
)که در زمان های قدیم بیش تر خانه ها 
از ایــن نوع بودند( مشــکلی به وجود 
نمی آورند؛ ولــی همین موارد )اگر در 
هر ساعت از شبانه روز باشند( می توانند 
در خانه هــای آپارتمانــی که چندین 
خانواده ســاکن اش هســتند، زمینه 
ســاز بروز مشکل و اختالفات بزرگ و 
بیــش از اندازه شــوند.دلیل این امر را 
می توان ســاختار آپارتمان ها و تفاوتی 
که با خانه های ویالیی دارند دانســت.
معموال در آپارتمان ها، فضا ها فشرده تر 

اســت، دیوار ها ضخامت کافی ندارند، 
واحد هــا روی یکدیگر قرار دارند و …. 
همین امر باعث می گردد تا سروصدا ها 
بــه راحتی منتقــل و باعث اذیت دیگر 
همســایه ها در آن آپارتمان شــود. از 
طرفــی متاســفانه برخــی جمالت و 
باور های غلط هستند که در هر فرهنگی 
وجــود دارند. ایــن جمالت و باور ها به 
مرور زمان نه تنها باید منسوخ گردند، 
بلکه اصرار و پافشاری بر آن زمینه ساز 
بروز مشکالت می گردد. به عنوان مثال 
جمله )چاردیواری اختیاری(، جمله ای 
اســت که از گذشــته های دور در بین 
ایرانیان رواج داشته است و در مواقعی 
که افراد احساس می کنند دیگران قصد 
دخالت در زندگی شخصی و خانوادگی 
آن هــا را دارنــد، مورد اســتفاده قرار 
می گیــرد. ولی با یک دیدگاه منصفانه 
باید بگوییم، امروزه با گسترش زندگی 
آپارتمانــی جمله ی »چهــار دیواری 
اختیاری« در بسیاری از مسائل، دیگر 
کاربرد و مفهومی ندارد؛ زیرا شــما بر 
روی سقف واحد پایینی و در زیر سقف 
واحد باالیی زندگی می کنید و هر رفتار 
پر سر و صدا و غیر مسئوالنه ای، آسیب 

و مزاحمت برای آن واحد ها به شــمار 
می رود.دیوار مشــترکی کــه در بین 
واحد هــای آپارتمان ها واقع شــده اند 
و ضخامــت زیادی هــم ندارند، باعث 
ایجاد حق و حقوقی مشــترک در بین 
ســاکنین آپارتمان می گردد. در دین 
مبین اســالم هــم تاکید ویــژه ای بر 
رعایت حقوق همســایه صورت گرفته 
اســت، امــا باید گفــت رعایت حقوق 
همســایه تنهــا مختص دین اســالم 
نیست و از نظر اخالقی، جامعه شناسی، 
قانونی و شرعی باید به زوایای مختلف 
آن توجه کرد. بهرحال مســتقر شدن 
در آپارتمان، ممکن اســت شــما را از 
دردسرهای سکونت در خانه ی ویالیی 
خــالص کند، اما مثل هر چیز دیگری، 
مســئولیت پذیری مخصوص به خود را 

می خواهد.

فرهنگ شهرنشینی در جامعه 
امروزی باید مورد توجه قرار بگیرد 

شــهرام مقدس، جامعه شناس با اشاره 
بــه اینکه حقوق شــهروندی و رعایت 
حقوق همسایگان مصادیق بسیاری را 
در جامعــه در بر می گیرد، اظهار کرد: 

فرهنگ شهرنشینی در جامعه امروزی 
باید مورد توجه قرار بگیرد، یک بخش 
از حقوق شهروندی مرتبط به فرهنگ 
شهرنشــینی است، انســان هایی که 
روســتاها و روابط محــدود در زندگی 
روستایی را رها می کنند و وارد شهرها 
می شوند، باید یکسری قوانین را رعایت 
کننــد و در این رابطه آموزش ببینند.
وی افــزود: انســان وقتــی در اجتماع 
زندگــی می کنند، یکســری تعهدات 
در برابــر دیگران دارند و تخطی از آنها 
به نوعی نقض قوانین اســت، یعنی آزار 
و ســلب آسایش از همسایگان به نوعی 
دارای بُعد حقوقی و قضایی نیز اســت.

مقــدس با تاکید بر اینکه در ارتباطات 
باید رافت و مهربانی مورد توجه باشد، 
یادآور شــد: امروز مرزهای خشونت و 
دیگرآزاری در حال جا به جایی است و 
باید در مباحث روانی و اجتماعی به آن 
توجه کرد، مدارا، تحمل، رعایت، رافت 
و مهربانی در بین انسان ها کمرنگ شده 
اســت، امکان دارد این مسئله به دلیل 
فقــدان در درون افراد باشــد.وی بیان 
کــرد: گاهی فرد دســت بــه آزاد خود 
می زند، این فرد به ســمت افســردگی 

و خودکشــی ســوق پیدا می کند، در 
برخــی مواقع فرد دیگران را مورد آزار 
قــرار می دهد، نوعی خشــونت پنهان 
ناشــی از نارســایی ها و فقدان ها را در 
ایــن فضای خــودآزاری و دیگر آزاری 

می توان شناسایی کرد.

لزوم توجه به توسعه فرهنگی و 
اجتماعی برای زندگی جمعی 

وی بــا بیان اینکه توســعه فرهنگی و 
توســعه اجتماعی برای زندگی جمعی 
نیازمنــد توجــه ویژه اســت، گفت: 
دســتگاه های مختلف و رسانه ها باید 
به این مســئله بپردازند و این مســائل 
را به شــیوه ای تشــریح کنند که آحاد 
جامعه به آن دسترســی داشته باشند، 
فضای مجازی نیز می تواند موثر باشد.

مقدس با اشاره به تبعات نادیده گرفتن 
حقوق شهروندی به ویژه نادیده گرفتن 
حقوق همسایگان، توضیح داد: جامعه 
دارای ساختارهای مختلفی است، برای 
مثال یک واحد مسکونی آپارتمانی یک 
اجتماع محسوب می شود، اگر ساکنان 
این مجتمع مسکونی نتوانند با یکدیگر 
تعامل و مدیریت مشترک داشته باشند 
و قوانینــی تعریف کنند، قطعا مدیریت 
ســاختمان دچار مشــکل می شــود.
وی افــزود: مقرراتــی در مجتمع های 
مســکونی برای رعایت زمــان تردد، 
نظافــت و .... تعریــف می شــود، برای 
تعامل مناســب باید ســاکنان به این 
قوانین پایبند باشــند، در این فضا افراد 
دارای مســئولیت پیشگام می شوند تا 
در قالب گفت وگو دیگران را به تبعیت 
از این قوانیــن دعوت کنند.وی تاکید 
کرد: اگر شاهد انسجام و تعامل در بین 
ســاکنان مجتمع مســکونی نباشیم، 
شــاهد فروپاشــی و بی نظمی فراگیر 
خواهیــم بود و تمامی افراد در این فضا 
متضرر می شــوند و امنیت و آرامشــی 
کــه نیازمند زندگی اســت را نداریم، 
همچنین آســیب های روحی و روانی، 
خشونت و نزاع پیامد این مسئله است.

7جامعه
با نسخه پزشک، افزایش 

قیمت اتفاق نمی افتد
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت، گفت: 
سازمان بیمه سالمت برای تامین مالی 
هزینه هــای درمانی مــردم با توجه به 
محدودیــت منابــع در همه کشــور ها 
بویژه کشــور ما کار مهمــی در تامین 
ســالمت آحاد جامعه بویژه افراد کمتر 
برخوردار در ســه دهــک پایین جامعه 
دارد که توفیق داشتیم امسال اقدامات 
مرتبــط با بیمه این افراد را انجام دهیم. 
در زمینه بیمه رایگان سه دهک پایین، 
عشایر و بیمه همگانی که عمدتا نیازمند 
کمک دولت هستند توفیق مناسبی در 
صندوق روســتاییان و عشایر و صندوق 
همگانی در سال جاری داشتیم. صندوق 
دیگر ما صنــدوق بیمه کارکنان دولت 
است که با توجه به نقش کارکنان دولت 
بسیار مهم است. در صندوق سایر اقشار، 
خانواده معظم شهدا، اتباع، مددجویان 
کمیته امداد، خانواده زندانیان و... همه 
در ایــن صندوق هســتند. در صندوق 
بیمــه ایرانیان نیز خدمات خویش فرما 
ارائــه می شــود.محمدمهدی ناصحی 
طرح دارویاری را طرحی مهم دانســت 
و اظهار کرد: قیمت تمام شده محاسبه 
شده که توسط سازمان غذا و دارو اعالم 
شد همان شب اجرای طرح در سامانه ها 
بارگذاری شــد و این ما به التفاوت ارز 
پرداخت شده و نباید افزایش قیمتی در 
این زمینه داشته باشیم. هرگونه افزایش 
قیمــت برای بیماران و با ارایه نســخه 
پزشــک، تخلف اســت. حتی با پوشش 
بیشــتر برخی دارو های داخلی دارویی 
را تحــت پوشــش بردیم که ۵۰ درصد 
بازار تقاضا داشــت پــس قیمت برخی 
دارو ها حتی کمتر هم خواهد شــد و در 
نتیجه دارویی که عرضه می شود قیمت 

پایین تری خواهد داشت.

ک   خیز گرد و خا
در شرق و غرب کشور

رئیــس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت 
بحران مخاطرات وضع هوا از خیزش گرد 
و خاک در شرق و غرب کشور خبر داد و 
گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه های 
پیش یابی هواشناسی طی امروز و چهار 
روز آینده در اغلب مناطق کشــور جوی 
آرام و پایــدار حاکــم اســت. طی این 
مدت در جنوب سیســتان وبلوچستان، 
ارتفاعات شرق هرمزگان و جنوب کرمان 
افزایش ابر و رگبار پراکنده گاهی همراه 
بــا رعدوبرق و وزش باد شــدید موقتی 
رخ می دهد.صــادق ضیاییان افزود: در 
شمال سیستان وبلوچستان و مناطقی 
از شــرق کشور وزش باد گاهی همراه با 
خیزش گردوخاک پدیده غالب اســت. 
طی امروز و فردا  آســمان اســتان های 
خوزســتان، ایالم و شمال بوشهر غبار 
آلود اســت و در برخی ساعات وزش باد 
و گردوخــاک رخ خواهــد داد.به گفته 
ضیاییــان طــی امروز و فــردا  در اغلب 
مناطق کشور به ویژه نیمه شمالی کشور 
افزایش نســبی دما بیــن ۲ تا ۴ درجه 

سانتیگراد رخ خواهد داد.

آتش سوزی جنگل ها 
 نیازمند مدیریت 

بحران است
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس 
گفت: متاسفانه در بخش زیادی از کشور 
به ویژه در جنگل های زاگرس دچار آتش 
سوزی های گسترده هستیم و حتی در 
شــمال کشــور و جنگل های هیرکانی 
نیــز این پدیده را مشــاهده می کنیم.

ســمیه رفیعی با بیــان اینکه »با توجه 
به مســئله تغییــرات اقلیمــی از این 
بــه بعد حتماً حوادثی از این دســت را 
زیاد تجربــه خواهیم کرد«، افزود: این 
موضوع نیازمند مدیریت بحران اســت 
که در هماهنگی آن با ضعف هایی مواجه 
هســتیم و در حال از دست دادن منابع 
طبیعی خود هســتیم؛ از مصادیق این 
مدیریــت بحران پــرواز بالگردها برای 
اطفای حریق اســت که متاسفانه حق 
بیمــه ایــن بالگردها پرداخت نشــده 
اســت و آن ها نه اجازه پرواز دارند و نه 
اورهال)بازاماد( شــده اند. همچنین از 
ســال گذشته نیز بودجه مربوط به این 
بخش حذف شــده است.این موضوع به 
شدت نیاز به هماهنگی میان ۳ دستگاه 
وزارت کشــور، وزارت دفاع و ســازمان 

برنامه و بودجه دارد.

ضرورت هماهنگی همه 
دستگاه ها برای عبور از 

خشکسالی 
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر 
گفــت: متاســفانه در حــال حاضر معضل 
خشکســالی به طور جدی در اســتان های 
مختلف کشــور وجــود دارد و در این میان 
در اســتان های جنوبــی و جنوب شــرقی 
خودنمایی بیشــتری دارد.وحید ســلیمی 
تصریح کرد: عوارض ناشــی از خشکســالی 
منجر به عدم دسترســی به آب شرب سالم، 
تســریع در گسترش و افزایش باکتری های 
محیطی و کمبود آب مورد نیاز مردم در نقاط 
مختلف کشــور شده اســت. وی افزود:  عدم 
دسترســی افراد به آب ســالم سالمت آنها را 
با خطرات جدی روبرو ساخته و در بسیاری 
از مواقع منجر به بروز و شــیوع بیماری های 
واگیر و عفونی می شــود.وی گفت: در زمینه 
بروز خشکسالی و تبعات آن اکنون کشور ما 
به جایی رسیده که دیگر یک ارگان مسئول 
برای کنترل این موضوع وجود ندارد و دولت 
و تمامی تشکل های غیردولتی و مؤسسه های 
خیریه باید با همه توان شان وارد عرصه شوند 
و در جهت بهبود وضعیت فعلی اقدام کنند.
وی گفت: در حال حاضر پدیده خشکســالی 
بــه وضوح اثرات مخــرب خود را در زندگی 
مردم به نمایش گذاشته است و در بسیاری 
از روستاهای مرکزی ما کشاورزان آبی برای 
کشــت و زرع نداشته و به دنبال این موضوع 
ممکن اســت تعداد مبتالیان به بیماری های 
کلیــوی و دیگــر بیماری ها نیز افزایش پیدا 

کند.

انتقاد پلیس از وزارت بهداشت 
در مورد تصادفات

رئیــس پلیس راهنمایــی و رانندگی فراجا 
ضمن انتقاد از بی توجهی برخی از دســتگاه 
ها به وظایف خود در امر کاهش جانباختگان 
و آسیب دیدگان تصادفات رانندگی بار دیگر 
بــر ضرورت افزایش ایمنی خودرو و جاده و 
همچنین اصــالح قوانین به منظور افزایش 
بازدارندگی آن تأکید کرد.سردار سیدکمال 
هادیانفــر گفت: حوزه پلیــس راهور حوزه 
کامال متفاوتی است که با جان مردم سروکار 
دارد. دیگر بخش ها و حوزه ها در کشور نیز 
مسئولیت های مهمی دارد؛ اما هیچ کدام به 
اندازه پلیس نیست که مستقیما بر جان مردم 
تمرکز داشته باشد. برای درک بهتر اهمیت 
ایــن موضوع باید بگویــم که در همین یک 
ســاعتی که این جلسه برگزار شد دست کم 
دو نفر در جاده های ما و در تصادفات رانندگی 
کشــته شدند و ۵۰ نفر نیز دچار مجروحیت 
شدند که از این تعداد دست کم ۲۰ نفرشان 
برای همیشه دارای معلولیت شدند. این آمار 

به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست.

»پژوهشگری« شغل شد
معاون پژوهشــی و علمــی وزارت علوم، در 
مورد جزئیات مصوبات جلســه اخیر شورای 
عالی علوم و تحقیقات با حضور رئیس جمهور 
تصریــح کرد: ما با حضور ریاســت جمهوری 
چهار مصوبه در جلسه شورای عتف داشتیم؛ 
یکی از مصوبات در رابطه با بحث نگهداشــت 
نخبــگان و مهاجرت معکوس آن هاســت که 
مصوب شــد.همچنین موضــوع جذب و به 
کارگیــری محققان پســادکتری را در نظر 
داشتیم که این موضوع نیز مصوب شد.پیمان 
صالحی در رابطه با بررسی پژوهشگر مستقل 
و مصوبــات مربوط به این موضوع نیز توضیح 
داد: در نشست شورای عالی علوم و تحقیقات 
با رئیس جمهور بحث پژوهشــگر مستقل را 
بررســی کردیم که به نظر من انقالبی در به 
کارگیری پژوهشــگران اســت. بر اساس این 
مصوبات جدید، پژوهشگری از این به بعد یک 
شغل است.او افزود: حتی اگر شخص استخدام 
جایی هم نباشد، در دوره ای که روی پروژه ای 
علمی کار پژوهشی می کند و کارفرمایی دارد 
و حقوق دریافت می کند، شــاغل محســوب 
می شود یعنی بیمه دارد و تمام مسائل قانونی 
هم برایش اعمال می شــود و دوران تحقیق، 
جزو ســوابق کاری او حســاب می شود. اگر 
کســی بتواند ۳۰ ســال دوره پژوهش خود را 
پر کند می تواند به بازنشســتگی نائل شــود و 
حقوق بازنشستگی و سایر تسهیالت مرتبط 
را دریافت کند.صالحی افزود: موضوع دیگری 
که در جلسه بررسی شد، راه اندازی شبکه ملی 
آزمایشگاهی بود؛ ما از این به بعد یک شبکه 
آزمایشــگاهی در کل کشــور داریم و تمامی 
بازیگران حوزه علوم، تحقیقات و فناوری عضو 
این شبکه هستند. شبکه ملی آزمایشگاهی به 
صورت هیئت امنایی اداره خواهد شد و منابع 
مالی و هزینه هایی که هرکدام از این سازمان ها 
داشتند را در صندوق شبکه ملی آزمایشگاهی 
قــرار می دهیم ، اما تجمیع منابع، به افزایش 
بهره وری و اســتفاده بهینــه از ظرفیت های 
دســتگاهی و نیروی انســانی کمک شایانی 

می کند.

خبر ویژه

معاون فنی مرکز ســالمت و محیط کار وزارت بهداشــت، با اشاره به احتمال 
افزایش موارد بیماری های گوارشــی به دنبال وقوع ســیل، افزود: در زمان 
وقوع ســیل، احتمال آلوده شــدن آب شــرب به آب فاضالب طبیعی اســت. 
خوشبختانه در مناطقی که دچار سیل زدگی شدند، مانده آب مخلوط شده 
با فاضالب کنترل شــد و مشــکلی از این نظر نداریم و حتی تجمع حشــرات 
 نیز مشــاهده نشــده است.بنابراین بیماری گوارشی نیز در این مناطق شیوع 

نیافته است.
محســن فرهادی افزود: آب ســالم، آبی است که برای مصرف کننده خطری 

نداشــته باشــد و باید بدون عوامل زنده بیماری زا، بدون مواد شیمیایی زیان 
آور، دارای طعم مطبوع و قابل اســتفاده برای مصارف خانگی باشــد.فرهادی 
گفت: تاکنون گزارشی از برخورد کارشناسان بهداشت محیط در رابطه با تجمع 
موش ها و ســایر حشــرات موذی در مناطق سیل زده وجود نداشته و مشکل 
آب رســانی نیز حل شــده است.وی افزود: با توجه به هشدارهای کارشناسان 
بهداشت، صرفا از تانکرهای آب شرب یا آب های بسته بندی دارای مشخصات 
بهداشتی در مواقع سیل زدگی باید استفاده کرد و در صورت بروز مشکالت 

گوارشی به کارشناسان بهداشتی یا پزشکان مستقر مراجعه شود.

معاون فنی مرکز سالمت و محیط کار وزارت بهداشت:

گوارشی به دنبال سیل شایع نشد بیماری های 

 آغاز رتبه بندی معلمان 
از 2۶ مرداد ماه

وزیر آموزش و پرورش گفت: تربیت معلم بیش از ۱۰۰ ســال قدمت دارد که 
در ابتدای دهه ۹۰ تبدیل به دانشــگاه فرهنگیان شــد اما دستخوش حوادثی 
شد که باید آنها را ترمیم می کردیم. نسبت استاد به دانشجو یک به ۱۱۰ بوده 
است. یوسف نوری با اشاره به اینکه در برنامه ششم این نسبت باید یک به ۲۰ 
باشد گفت: اولین اقدام، دریافت مجوز و موافقت با جذب هیئت علمی و ترمیم 
این نســبت با همکاری وزارت علوم اســت. براین اســاس ۱۰۰۰ دکتر معلم را 
جذب دانشگاه می کنیم. ۳۰۰ نفر دیگر از نخبگان نیز وارد دانشگاه فرهنگیان 
می شــوند. البته دریافت مجوزها زمان بر است. حدود ۵۶۰۰ دکترمعلم داریم 
که از بین اینها ۱۰۰۰ دکترمعلم برتر جذب دانشــگاه فرهنگیان می شــوند. 
وی سیر تصویب و ابالغ رتبه بندی معلمان را مرور کرد و گفت: تصویب آیین 
نامه با کش و قوس هایی مواجه شد و ایراداتی به آن در هیئت تطبیق مجلس 
وارد و اصالح شــد که ۱۵ مرداد آیین نامه اصالحی رتبه بندی نیز ابالغ شــد. 
ســامانه رتبه بندی از دیروز باز شــده که برای تعدادی از همکاران به صورت 
آزمایشــی کار را انجام دهیم تا مشــکالتش کمتر شــود و از ۲۶ ام همین ماه، 
سامانه برای مراجعه همکاران باز خواهد شد.نوری افزود: برای اینکه تاخیری 
نداشــته باشــیم با سازمان برنامه صحبت کردیم تا بتوانیم بخشی از مطالبات 
همکاران را - زمان اجرای قانون از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ است - به صورت علی 
الحساب بپردازیم تا این انتظار به گونه ای پاسخ داده شود تا زمانی که رتبه ها 
مشــخص شــوند کــه البته خیلی دور نخواهد بــود.وی ادامه داد: رتبه بندی 
امری زمانبر اســت. اگر تاریخ اعالم کنیم و تاخیر شــود انتظار ایجاد می شود.

وی درباره زمان دقیق اجرای رتبه بندی گفت: زمانبندی رتبه بندی اینگونه 
اســت که فرایند از ۲۶ ام مرداد شــروع می شــود. این فرایند برای هر فردی 
قاعدتا حداقل یک ماه اســت و نباید از زمان شــروع کار، برای هر فرد بیش از 

۱.۵ ماه به طول بینجامد.

اینفوگرافی 

  همه چیز درباره ویروسی جدید به نام »النگیا«
محققان ویروس جدیدی را در شرق چین ردیابی و شناسایی کرده اند که از »حیوان به انسان« منتقل شده و تاکنون ده ها تن را آلوده کرده 

است. هنوز شواهدی در دست نیست که نشان دهد این ویروس می تواند از انسانی به انسان دیگر منتقل شود. همچنین هیچ گزارش مرگی 
در میان مبتالیان این ویروس ثبت نشده است. /  منبع: بهداشت نیوز
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رام   -    شهردار سرعین

چاپ اول

بــه اســتناد  بنــد  شــش صورتجلســه شــماره55 شــورای اســامی شــهر  ، شــهرداری ســرعین در نظــر دارد یــک دســتگاه   خــودروی ســواری   
را   بــه شــرکت هــا و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی   واجــد الشــرایط از طریــق آگهــی  مزایــده واگــذار نمایــد .  لــذا از کلیــه اشــخاص حقیقــی و 
حقوقــی واجــد الشــرایط کــه تمایــل بــه شــرکت در مزایــده  دارنــد دعــوت مــی نمایــد جهــت دریافــت  اســناد مزایــده  در موعــد مقــرر و 
اوقــات اداری بــه غیــر از ایــام تعطیــل بــه دبیــر خانــه شــهرداری واقــع در شهرســتان ســرعین - خیابــان ولیعصــر  شــهرداری ســرعین  مراجعــه 
نمائیــد . شــرکت کننــده جهــت بازدیــد از خــودوری  ذیــل الذکــر مــی تواننــد در ســاعات اداری  بــه شــهرداری مراجعــه نمــوده  و   بایــد بــرای 

هــر بنــد  جداگانــه پیشــنهاد خــود را ارائــه نمایــد .    
ارقام به ریال                                                                                                                                                                                                                                                                                     

نام شهرو 
تعدادموضوع مزایده محل اجرا ء

مبلغ سپردهقمیت پایه مقدار 
شماره مزایده مبنای قراردادشرکت در مزایده 

خودروی پژو پارس مدل 87 با شهر سرعین
11/18۰/۰۰۰/۰۰۰/۵9/۰۰۰/۰۰۰/14۰1/12دستگاهشماره انتظامی ایران 91- 4۶4 ب 92

مبلغ سپرده شرکت در مزایده  باید به یکی از صورتهای زیر در پاکت الف به دستگاه مزایده  گذار تسلیم گردد.
- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی تا آخر وقت اداری 1401/5/30  

  الف - رسید بانکی وجه مذکور به شماره 8559636967   بانک مّلت
-  مهلت  تحویل  اسناد : تا آخر وقت اداری1401/06/10

ب -  ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما
-  زمان بازگشایی پاکات  : ساعت 10 صبح   روز شنبه   مورخ 1401/06/12

*  محل تحویل اسناد :   دبیرخانه  شهرداری  سرعین
*  مدت اعتبار  ضمانتنامه سه ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود . 

* مزایــده  گــران مــی تواننــد جهــت رویــت مزایــده  ایــن شــهرداری و دریافــت اســناد  بــه ســامانه  WWW.Setadiran.ir  مراجعــه و در زمــان 
قیــد شــده ارســال نماینــد .                                                    

1(برنــده مزایــده حداکثــر بمــدت یــک هفتــه  از اعــام نتیجــه نســبت بــه عقــد قــرارداد بــا شــهرداری و واریــز مبلــغ پیشــنهادی نقــدًا  اقــدام 
ــا ســّوم عقــد قــرارداد خواهــد نمــود چنانچــه  ــا نفــرات دّوم ی ــط و شــهرداری ب ــر اینصــورت ســپرده بــه نفــع شــهرداری ضب نمایــد و در غی

نامبــردگان نیــز حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــود ســپرده آنــان بــه ترتیــب ضبــط خواهــد شــد .
2(سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرارداد با نفر اول عودت داده نخواهد شد.

3( شهرداری دررد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است وسایر شرایط در قرارداد  منعقده درج  خواهد شد .
ر  ترتیب اثر داده نخواهد شد. 4( به پیشنهادهای مخدوش ، مبهم و رسیده بعداز انقضای مهلت مقر

5( هزینه نشرآگهی وهزینه کارشناسی ومالیات بر ارزش افزوده به عهده  نفر برنده مزایده  خواهد بود  .
6( پیشــنهادات رســیده پــس از  اتمــام مهلــت مقرردرروزنامــه رســمی  و محلــی  توســط کمیســیون عالــی معامــات شــهرداری بــاز وبــا توجــه 
بــه صرفــه وصــاح شــهرداری برنــده مزایــده  اعــام خواهــد شــدوحضور شــرکت کننــدگان یــا نماینــدگان  قانونــی آنهــا درجلســه آزاد اســت . 
7(مزایــده گــران  بایســتی پــاکات ) الــف ( را عــاوه بــر بارگــزاری در ســامانه  WWW.Setadiran.ir     بصــورت فیزیکــی در پــاکات   گذاشــته 

و تحویــل دبیرخانــه شــهرداری و رســید اخــذ نماینــد .

1401/05/22-1401/8910

 قلعه توت
تالقی چشمگیر طبیعت و تاریخ

قلعه ها و برج های بســیاری در سراسر ایران وجود 
دارد که از گذشــته های دور برجای مانده اند و هر 
کدام بازگو کننده تمدن هر نقطه از ایران هستند. 
کمتر شهر و روســتایی در ایران را می توان سراغ 
گرفت که از وجود قلعه و برج بی نصیب باشد. برخی 
از این قلعه ها کارکرد نظامی داشته و برخی دیگر به 
عنوان محل اســکان والی یک شهر یا ایالت بودند. 
برخی دیگر از این قلعه هــا، مکان هایی برای اداره 
شهر محسوب می شدند. جایگاه و موقعیتی که قلعه 
در آن بنا می شود، می تواند نشــانی بر کارکرد آن 
باشد. قلعه های خارج از شهر و روستا که موقعیت 
کوهســتانی دارند، کارکردهــای نظامی و دفاعی 
داشته و برای مقابله با دشمن و به قصد دفاع از مردم 
ساخته شــده اند. قلعه توت در ایالم نیز که بر روی 
تپه ای در خارج از شــهر بنیاد شده نیز به احتمال 
بسیار قلعه ای نظامی بوده که بر اثر گذشت زمان و 

تخریب از بین رفته است.

روستای بانقالن 
قلعه تــوت از جاهــای دیدنی ایالم اســت که در 
روســتای بانقالن قرار دارد. بانقالن روســتایی از 
توابع بخش مرکزی شهرســتان ایالم است که در 
دهستان ده پایین واقع شده است. این روستا دارای 
کشــتزارها، مزارع کشــاورزی و باغ های گردوی 
زیادی است که در میان آنها، بر روی تپه ای، قلعه 
تاریخی قلعه توت قرار گرفته اســت. بخش عمده 
قلعه توت بر اثر فرسایش و تخریب تدریجی از بین 
رفته است. امروز در بنای این قلعه پالن مشخصی 
دیده نمی شود. فعالیت های نامتعارف کشاورزی در 
ســطح تپه، دامنه های بافت و بنای قلعه را در هم 

ریخته است.
قلعه یا دژ توت در ناحیه جنوب روستای بانقالن در 
میان کشــتزارها و باغ های کشاورزی و بر فراز یک 
تپه باستانی که از گذشته بر جای مانده قرار گرفته 
و به نام قلعه توت معروف اســت. آثار تخریب شده 
قلعه توت بر فراز تپه باســتانی مالحظه می شود. 
ارتفاع تپه از سطح زمین های اطراف آن، در حدود 
۱۵ متر اندازه گیری شده است. امروز در بنای قلعه 
توت پالن مشخصی دیده نمی شود. بخش عمده بنا 
بر اثر فرسایش و تخریب تدریجی از بین رفته است. 
سنگ های به کار رفته در معماری قلعه، به تدریج 
برای حصارکشی باغ ها و مزارع کشاورزی پیرامون 
انتقال داده شده که همین مسئله موجب شده است 
تا از معماری قلعه اثری باقی نمانــد، اما این اثر به 

عنوان یک تپه باستانی قابل مطالعه است. 
آثار تخریب شده قلعه توت بر فراز تپه باستانی قلعه 
توت به وضوح قابل مشاهده است. سنگ های بکار 
رفته در معماری قلعه، به تدریج برای حصارکشی 
باغ ها و مزارع کشاورزی پیرامون انتقال داده شده 
اســت که همین مساله سبب شــده تا از معماری 
قلعه اثری باقی نماند، اگرچــه معماری قلعه قابل 
تشخیص نیست اما تپه باستانی آن یک تپه تاریخی 
محسوب شده و قابل تحقیق است. این تپه نیز با نام 
تپه قلعه توت شهرت پیدا کرده است. در تپه قلعه 
توت، تکه های متراکم ســفال و ابزار های سنگی 
دیده می شود. سفال های به دســت آمده همگی 
بدون لعاب بوده و اکثرا دارای پوشش گلی نخودی 
و آجری هستند. پخت سفال ها ناقص بوده و از مواد 
گیاهی، شن و ماسه برای شــاموت آن ها استفاده 
شده است. اکثر ســفال ها از نوع سفال های خشن 
خمره ای، چرخ ســاز و دارای تزیینات افزوده دور 
کمر یا روی شــانه ظروف هســتند. تاریخ و زمان 
مورد استفاده قلعه به طور دقیق مشخص نیست. 
اما ابزارهای سنگی به دست آمده و نوع سفال ها و 
سنگ های به کار برده شــده در قلعه، این احتمال 
را به ذهن نزدیک می کننــد که قلعه دارای قدمت 
بوده اســت. شــاید انجام تحقیقات بیشتر توسط 
کارشناسان بر روی تپه در آینده بتواند زمان ساخت 
قلعه را مشخص کند.در سطح تپه و در گوشه جنوب 
شرقی آن، توده ای از قلوه ســنگ به ارتفاع حدودا 
یک متر دیده می شود، همچنین در حاشیه غربی 
سطح تپه چند ردیف توده سنگی به صورت خشکه 
چین مشاهده شــده اســت. به احتمال زیاد این 
سنگ ها بقایای معماری قلعه سطح تپه هستند که 
در گذشته در ساخت دیوارها به کار رفته است. به 
دلیل فعالیت های نامتعارف کشاورزی در سطح تپه 
و دامنه های آن، بافت سطحی تپه و بنای قلعه به هم 
خورده است. در سطح و سمت جنوب تپه آثار و گچ 
)و احتماالً کوره گچ( دیده می شود. اگر به شهر ایالم 
سری زدید می توانید از بازمانده این قلعه زیبا دیدن 
کنید. اگرچه اثر خاصی از قلعه باقی نمانده اســت 
اما تپه بازمانده از قلعه یک تپه تاریخی محســوب 

می شود و ارزش دیدن دارد.

گردشگری

اسکرین شات گرفتن در واتس اپ 
غیرممکن می شود

 واتس اپ قرار است تغییرات حریم خصوصی در این پیام 
رســان معرفی کند که هدف آن فراهم کردن الیه های 
حفاظتی بیشتر در ارتباطات خصوصی کاربران است. بر 
اساس گزارش وب سایت تک کرانچ، واتس اپ گزینه ای 
را برای کاربران به منظور استفاده از این پیام رسان بدون 
این که آنالین بودن آنها معلوم شــود را به نام “کنترل 
حضــور آنالین” معرفی خواهد کرد. این قابلیت که ماه 
جــاری برای همه کاربران عرضه خواهد شــد، به آنها 
اجازه می دهد مخاطبانی که می توانند وضعیت آنالین 
آنها را مشــاهده کنند را مشــخص کرده و خود را از دید 
سایرین پنهان کنند. فهرست مخاطبانی که می توانند 
وضعیت آنالین کاربر را مشاهده کنند محدودیت ندارد و 
کاربران هر زمانی که بخواهند می توانند مخاطبان مورد 
نظر را از این فهرســت حذف یا به آن اضافه کنند. این 
شرکت اعالم کرده که این به روزرسانی، در نسخه های 
رومیزی و موبایل این اپلیکیشن عرضه خواهد شد. این 
شرکت همچنین جلوگیری از گرفتن اسکرین شات برای 
پیامهایی که یک بار قابل مشاهده هستند و پس از دیده 
شدن، ناپدید می شوند را تست می کند. واتس اپ گزینه 
رسانه ناپدیدشونده را یک سال پیش معرفی کرد و در 
آن زمان به کاربران یادآوری کرد اگر دریافت کننده پیام 
از تصاویر و ویدیوهای اشتراک گذاری شده توسط آنها 
اسکرین شــات بگیرد، نمی توانند متوجه شوند. قابلیت 
جدید فعال در مرحله آزمایشــی قرار دارد اما واتس اپ 
امیدوار است که بتواند به زودی آن را عرضه کند. )البته 
باید یادآور شد که هر فردی می تواند با استفاده از دستگاه 
دیگری از صفحه واتس اپ عکس بگیرد. بنابراین کاربران 
باید درباره پیامهای ناپدیدشونده ای که ارسال می کنند، 
تامل بیشــتری داشته باشــند.( واتس اپ همچنین به 
کاربران اجازه می دهد پس از دو روز و ۱۲ ساعت )یا در 
کل پس از گذشت ۶۰ ساعت( پیامشان را حذف کنند 
و به این ترتیب پیامی را که ناخواسته ارسال کرده اند را 
حتی پس از گذشت مدت نسبتا طوالنی بتوانند حذف 
کنند. پیش از این، محدودیت زمانی، یک ســاعت و 8 
دقیقــه و ۱۶ ثانیــه بود. آخرین تغییر واتس اپ هم این 
است که کاربران می توانند گروه ها را بدون این که اعالن 

گروهی ارسال شود، ترک کنند.

مردان بیشتر از زنان مستعد ابتال به سرطان هستند
مردان بیشتر از زنان در معرض ابتال به سرطان هستند و یک مطالعه جدید 
نشان می دهد که این امر عمدتاً به دلیل تفاوت های بیولوژیکی بین دو جنسیت 
است.»سارا جکسون«، نویسنده این مطالعه و محقق بخش انستیتوی ملی 
سرطان آمریکا، گفت: »پس از کنترل عواملی مانند سیگار کشیدن، مصرف 
الکل، رژیم غذایی، فعالیت بدنی و مشــکالت پزشــکی رایج که خطر ابتالء 
به ســرطان را افزایش می دهد، ســوگیری جنسیتی در اکثر سرطان ها وجود 
داشــت.«اینکه دقیقاً کدام تفاوت های بیولوژیکی باعث ایجاد این نابرابری ها 
می شود هنوز به طور کامل مشخص نشده است.جکسون گفت: »ما می خواهیم 
نقش هورمون های جنسی و ژنتیک در بروز سرطان را در تحقیقات آینده بررسی 
کنیم.«برای این مطالعه، محققان به تفاوت در خطر ابتالء به ۲۱ مورد سرطان 

در بین ۱۷۱ هزار مرد و ۱۲۳ هزار زن در رده سنی ۵۰ تا ۷۱ سال که در یک 
مطالعه رژیم غذایی و ســالمت از ســال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۱ ثبت نام کرده بودند، 
پرداختند.در این مدت، ۱۷۹۵۱ ســرطان جدید در مردان و 8۷۴۲ مورد در 
زنان تشخیص داده شد.مردان در معرض خطر بیشتر ابتالء به اکثر سرطان ها 
بودند، و بیشــترین تفاوت در خطر ابتالء به ســرطان های مری )۱۰.8 برابر 
بیشتر(، حنجره و مثانه )هر کدام ۳.۵ برابر بیشتر(؛ و همچنین کاردیای معده 
)نوعی سرطان معده( )۳.۳ برابر بیشتر( مشاهده شد.این مطالعه نشان داد که 
مردان فقط با نرخ کمتر ابتالء به سرطان تیروئید و کیسه صفرا روبرو بودند.

جکســون گفت: »مردان نیز بیشــتر از زنان در معرض مرگ ناشی از سرطان 
هستند.«فاکتورهای پرخطر مانند سیگار کشیدن، الکل، رژیم غذایی و مسائل 

مربوط به ســالمتی تنها بخش کوچکی از تفاوت در نرخ ابتالء به ســرطان در 
مردان و زنان را تشکیل می دهند. به عنوان مثال، سیگار کشیدن، رژیم غذایی 
و مشکالتی مانند دیابت که می تواند خطر ابتالء به برخی سرطان ها را افزایش 
دهد، تنها ۲۰ درصد از سوگیری مردان در سرطان مثانه را توضیح می دهد. 
جکسون گفت: »مردان بیش از سه برابر بیشتر از زنان در معرض ابتالء به سرطان 
مثانه هستند.«به گفته محققان، تحقیقات بیشتری برای درک اینکه چرا مردان 
بیشتر از زنان در معرض ابتالء به بسیاری از سرطان ها هستند، مورد نیاز است.
برخی از این تفاوت ها ممکن است مربوط به هورمون ها باشد. هورمون جنسی 
مردانه تستوسترون ممکن است باعث رشد برخی از سرطان ها شود و هورمون 
جنسی زنانه استروژن ممکن است در برابر سرطان های دیگر محافظت کند.

دریچه علم

مژده لواسانی:

 »ِهناس« اثری همراه کننده 
و عاری از هرگونه غلو و شعار است

مژده لواسانی معتقدست »ِهناس« را که اثری نفس گیر 
اســت و قصه ای تکان دهنده و درگیرکننده دارد، باید 

روی پرده سینما تماشا کرد.
 مــژده لواســانی مجری تلویزیــون و شــاعر پس از 
تماشــای فیلم »ِهناس« به کارگردانی حسین دارابی 
و تهیه کنندگی محمدرضا شفاه که این روزها میزبان 
مخاطبان خود در سینماهای سراسر کشور است، با بیان 
اینکه هر تالشی برای نمایش قهرمان هایی که حقیقی و 
ملموس هستند و با ما در همین عصر زندگی می کنند، 
قابل تحسین اســت، بیان کرد: به ســازندگان فیلم 

»ِهناس« برای خلق چنین اثری خداقوت می گویم.
وی ادامــه داد: در تمام لحظاتی که فیلــم را دیدم، با 
خود فکر کردم که حتی تماشای این میزان اضطراب و 
استرس و تشویش سخت است چه بسا شخصی بخواهد 
آن را زندگی کند که همین اتفاق هم برای شهره پیرانی 
رخ داد. بنابراین فکر می کنم برای نمایش این لحظات و 
عمری که از دانشمندان هسته ای با این میزان سختی 
گذشته است، واقعا باید به ســازندگان اثر که به سراغ 

چنین سوژه ای رفتند، تبریک گفت.
این مجری تلویزیــون تاکید کرد: در ســینمایی که 
قهرمان بسیار کم دارد، خوشحالم فیلمی این روزها روی 
پرده اش است که قهرمان واقعی دارد؛ قهرمان واقعی که 
با ما زیسته است و همسرش و فرزندش می توانند راویان 

صادق این ماجرا باشند.
لواســانی درباره بازی بازیگران این اثــر اظهار کرد: از 
نظر من بهروز شــعیبی یک کاریزمای عجیبی برای 
این کاراکترها دارد و معتقدم بســیار خوب ظاهر شد. 
صادقانه بگویم من داریوش رضایی نژاد را هرگز ندیدم 
اما از درون حرف هایی که همســرش درباره ایشــان 
می گوید و همچنین از آنچه خوانده بودم، احســاس 
می کنم بهروز شعیبی بسیار به نقش نزدیک شده است 
و مخاطب می تواند آن را باور کند. به همین ترتیب بازی 
دیگر بازیگران را نیز بسیار خوب و تاثیرگذار بود و من 

دوست داشتم.
وی درباره بازی مریال زارعی یادآور شــد: مریال زارعی 
همیشه در نقطه ای از بازیگری ایستاده است که قابل 
قبول است اگر چه می توانیم به لحاظ سلیقه در بسیاری 
از موارد با او همراه نباشیم. ایشان فراز و فرودهایی در 
بازیگری داشته است اما همیشه از پس نقش هایی که 
بعضا سنگین هم بوده و به ایشان پیشنهاد شده، برآمده 

است.
این مجــری تلویزیون تاکید کرد: من همیشــه خانم 
شــهره پیرانی را با صالبت و عاشق خانواده اش دیدم و 
معتقدم مریال زارعی توانسته است به شخصیت ایشان 

نزدیک شود.
لواسانی با بیان اینکه »ِهناس« روایت حقیقی، صادقانه 
و بدون روتوش اســت، گفت: توصیه می کنم این فیلم 
را که اثری نفس گیر اســت و قصــه ای تکان دهنده و 
درگیرکننده دارد، روی پرده سینما ببینید. »ِهناس« 
از این حیث که اثری بیوگرافی از زندگی است که کم و 
بیش از آن مطلع هستیم، قابل قبول است که مخاطب 

را همراه می کند.
وی با بیان اینکه »مصلحت« به عنوان اولین اثر حسین 
دارابی نوید این را می داد که ســینما بــا کارگردانی 
آینده دار مواجه اســت، تصریح کرد: دومین اثر ایشان 
یعنی »ِهناس« رضایت جنس مخاطب خودش را جلب 

کرده است.
این مجری تلویزیون با اشاره به اینکه »ِهناس« اثری 
همراه کننده و عاری از هرگونه غلو و شعار است، بیان 
کرد: ما زمانی که می خواهیم درباره یک قهرمان اثری 
خلق کنیم، احساس می کنیم که او را باید خداگونه روی 
پرده به نمایش بگذاریم و شعار گل درشت در دیالوگ 
بگنجانیم اما حقیقت این اســت که هرچه قدر قصه را 
برای مردم بدون شعار و غلو تعریف کنیم، برنده هستیم.

لواسانی در پایان خاطرنشــان کرد: »ِهناس« تالش 
نمی کند که بگوید چه قدر این عزیزان خوب هستند 
و خطایی ندارند بلکه ســعی دارد قصه را درســت و 
باورپذیر به نمایش بگذارد تا بــرای مخاطب ملموس 
باشــد. همچنین تالش نمی کند تا از مخاطب اشک 
بگیرد اما اگر هم اشک می گیرد در سکانس اوج و پایانی 
آن هم به دلیل درگیری و همراهــی مخاطب با قصه 
اســت که حالش را دگرگون می کند و او را تحت تاثیر 

قرار می دهد.
این فیلم ســینمایی تاکنون با استقبال بیش از ۲۴۵ 
هــزار نفر مخاطب، به فــروش بیــش از ۴ میلیارد و 
هفتصد میلیون تومانی در سینماها و اکران های سیار 

رسیده است.
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