
وزیر اقتصاد:

به دنبال جمهوری 
اقتصادی هستیم

     وزیــر اقتصــاد بــا بیــان اینکــه بــه دنبــال 
جمهــوری اقتصــادی در کشــور هســتیم، 
گفــت: در زمــان حذف ارز ترجیحی، یکی از 
 به وزیر مربوطه 

ً
واردکنندگان بزرگ رســما

اعــام کــرده بــود که شــما جــرأت این کار را 
ندارید...

رئیس جمهور:

 مشکالت کشاورزی 
با سخنرانی و بخشنامه 

حل نمی شود
     رئیس جمهور گفت: محصوالت دانش 
بنیان تولید شده توسط محققان داخلی 
هزینه را کاهش داده و بهره وری را افزایش 
می دهــد از ایــن رو مــا مصمم به حمایت و 

استفاده از آنها هستیم...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 33  

ایران به متن پیشنهادی اروپا پاسخ داد

توپبرجامدرزمینکاخسفید
   جمهوری اســامی ایران پاســخ مکتوب خود را درباره آخرین نســخه از پیش نویس 
کنش آمریکا با واقع بینی و انعطاف همراه  گر وا توافق وین را ارائه و اعام کرده است که ا
کرات فشرده در وین و دوحه به نظر  باشد توافق حاصل خواهد شد. بعد از ماه ها مذا

می رسد که توافق نهایی  برای ازسرگیری اجرای کامل برجام بیش از هر زمان دیگری در 
دســترس اســت، مشــروط به اینکه ایاالت متحده در عمل الزامات پذیرش یک توافق 

  || صفحه  صفحه 22  پایدار و قابل اتکا را بپذیرد...

گار«  طرح جدید برای افزایش مجدد حقوق ِ نجومی بگیران را بررسی کرد  »روز

یکبامودوهوایحقوقیکبامودوهوایحقوق
دولتیهاوکارگراندولتیهاوکارگران

صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

شوکبرجام
بهبازارخودرو

3

مقرراتارزی
اصالحشد

3

مزارعخورشیدی
جایگزین

مزارعکشاورزیشود
4

مبتالیان به اوتیسم با جامعه قهر هستند؛ اما 
جامعه چی؟

درد اوتیسم،غصهپر
فرشتگانزمینی

7

گهیتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهای گهیتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهایآ آ
)همراهباارزیابیکیفی(-مرحلهچهارم)همراهباارزیابیکیفی(-مرحلهچهارم

ادارهارتباطاتواطالعرسانیبنادرودریانوردیاستانهرمزگان

مناقصه گزار : اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
موضــوع تجدیــد مناقصــه : راهبــری ، تامیــن نیــروی انســانی و بهــره بــرداری از درمانــگاه هــای اداره کل )بنــدر شــهید رجایــی ، شــهرکهای مســکونی شــهید رجایــی، باهنــر ، پایــگاه امــداد 

نجــات بنــدر شــهید باهنــر و بنــدر لنگــه( ، بــه شــرح اســناد مناقصــه 
شرایط اختصاصی:

1- دارا بودن سوابق کاری مشابه در پنج سال اخیر 
2- توان مالی و فنی 

3- ارائه کد اقتصادی ، شناسه ملی
4- ارائه تاییدیه عدم بدهی از اداره کل امور مالی سازمان بنادر و دریانوردی 

5- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده سال 99 یا 1400
6- گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

مهلت و نحوه دریافت اسناد :  
بــه  www.setadiran.ir  نســبت  بــه ســایت  بــا مراجعــه  تــا پایــان وقــت اداری مــورخ 1401/5/31 روز  دوشــنبه  از تاریــخ 1401/5/26  متقاضیــان شــرکت در مناقصــه مــی تواننــد  

نماینــد.  اقــدام  اســناد  دریافـــت)خرید(رایگان 
* ضمنًا دریافت آگهی از سایتهای  www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز  بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

ی اسناد:  مهلت و محل تسلیم پاکات و بارگذار
متقاضیان باید پیشنهـادات خود را تا ساعت 14:00 روز شنبه مـورخ 1401/6/12 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری نمایند . 

ــر بارگــذاری اســناد خــود در ســایت مذکورنســبت بــه تحویــل فیزیکــی صرفــًا پاکــت الــف محتــوی ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه  ــا همیــن تاریــخ عــالوه ب ــد ت ــان مکلفن تبصــره 1 : متقاضی
ــد.  ــدام نماین ــف اق ــه همک ــزی- طبق ــاختمان مرک ــی- س ــهید رجای ــدری ش ــع بن ــزگان- مجتم ــان هرم ــوردی استـ ــادر و دریان ــزی اداره کل بن ــه مرک دبیرخانـ

تبصــره 2 :کلیــه ی مراحــل برگــزاری از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه ی پیشــنهاد مناقصــه گــران و گشــایش پوشــه هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ایــران( 
آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی 

را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند بدیهــی اســت در صــورت عــدم انجــام فراینــد در ســامانه ی مذکــور پیشــنهادات ارائــه شــده بــه صــورت فیزیکــی مــورد قبــول واقــع نمیگــردد.
بــه حســاب شــماره  نقــد  واریــز وجــه  بــا  ریــال  مبلــغ 6/593/805/492  بــه  مناقصــه  : جهــت شــرکت در  کار)تضمیــن شــرکت در مناقصــه(  ارجــاع  فرآینــد  تضمیــن شــرکت در 
4101064571214853 و شــماره شــبا 920100004101064571214853 نــزد بانــک مرکــزی بــه نــام تنخــواه گــردان پرداخــت بنــدر شــهید رجایــی یــا بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی معتبــر 

تبصره : ضمانت نامه مذکور می بایست از تاریخ صدور به مدت حداقل 3 ماه دارای اعتبار باشد. همچنین برای یک دوره سه ماهه دیگر نیز قابل تمدید باشد. 
زمان و محل بازگشایی پیشنهادات: 

تاریخ 1401/6/14 روز دوشنبه ساعت 09:00 مجتمع بندری شهید رجایی- ساختمان مرکزی اداره کل –طبقه سوم – سالن کنفرانس
زیابی کیفی و اسناد مناقصه باید مطابق شرایط مذکور توسط مناقصه گران بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد ایران بارگذاری گردد. تبصره: اسناد ار

حضور مناقصه گران یا نمایندگان تام االختیار آنها با معرفی نامه رسمی در جلسه بازگشایی پیشنهاد قیمت بالمانع است.
- بــرای کســب اطــالع بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه بــا تلفــن هــای 32123489-32123225-076 و جهــت دریافــت و نحــوه بارگــذاری اســناد مناقصــه بــا شــماره تلفــن 32123226-

076 تمــاس حاصــل فرماییــد.                         

شناسه اگهی 1365333

وزارت راه و شهر سازی
سازمان بنادر و دریانوردی  

گان اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمز

گهیعمومی گهیعمومیآ آ

روابطعمومیشرکتگازاستانخراسانرضوی

1- مناقصه گزار: شرکت گازاستان خراسان رضوی واقع در مشهد-بلوار خیام ، تقاطع ارشاد
2- موضوع مناقصه: خرید شیرهای توپی فوالدی-مناقصه شماره: 1401/26

3- مدت قرارداد: چهار ماه تقویمی
4-مــدت اعتبــار پیشــنهادها: از تاریخــی کــه بــرای تســلیم آن در فراخــوان ذکرشــده تــا مــدت 3 مــاه مــی 

بایســت معتبــر باشــد.
5 - مبلــغ تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار: -/6.500.000.000 ریــال مــی باشــد کــه مــی بایســت بــر 
اســاس یکــی از تضامیــن قابــل قبــول وفــق اییــن نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی بــه شــماره 123402/ت 

50659هـــ مــورخ 94/09/22 تهیــه گــردد. 
تبصــره: بــه اســتناد مــاده 25 آییــن نامــه اجرایــی قانــون حمایــت از شــرکتها و مؤسســات دانــش بنیــان و تجــاری 
ســازی نــوآوری هــا و اختراعــات مصــوب ســال 1391 و اصالحــات بعــدی، شــرکت هــا و موسســات دانــش بنیــان 
ــان خــود در مناقصــات دولتــی مشــمول تخفیــف پنجــاه  بــرای ارائــه و فــروش محصــوالت و خدمــات دانــش بنی

درصــدی در مبلــغ ســپرده شــرکت در مناقصــه مــی گردنــد.

6- متقاضیــان ثبــت شــده در ســامانه تــدارک کاالی وزارت نفــت )EP( مــی تواننــد از تاریــخ 1401/05/26 الــی 
1401/05/31 ضمــن مراجعــه بــه ســامانه ســتاد نســبت بــه دریافــت اســناد مناقصــه اقــدام نماینــد. ضمنــًا 

بارگــذاری و ارائــه گواهینامــه تاییــد ثبــت ســامانه EP وزارت نفــت در ســامانه ســتاد دولــت الزامــی اســت.
7- ضمانتنامــه شــرکت در فراینــد ارجــاع کار مــی بایســت عــالوه بــر بارکــذاری در ســامانه بصــورت دســتی و 
ر )ســاعت 14 مــورخ 1401/06/12( تحویــل دفتــر حراســت شــرکت گاز اســتان خراســان  کاغــذی نیــزدر مهلــت مقــر

رضــوی  گــردد.
ی اسناد مناقصه در سامانه ستاد: ساعت 14 مورخ 1401/06/12 8- آخرین مهلت بارگذار

9- پیشــنهادهای واصلــه در ســاعت 09:30 صبــح مــورخ 1401/06/13 درکمیســیون مربوطــه بــاز و خوانــده                   
مــی شــود و حضــور پیشــنهاددهندگان و یــا یــک نفــر نماینــده مجازآنهــا بــا همــراه داشــتن معرفینامــه ممهــور بــه 

مهــر شــرکت درجلســه افتتــاح پــاکات آزاداســت.
شــایان ذکــر اســت دسترســی بــه متــن  ایــن آگهــی، در ســایت WWW.nigc-khrz.ir  امــکان پذیربــوده و در 

صــورت  نیــاز بــه کســب اطالعــات بیشــتر بــا تلفــن:  36657300-051 تمــاس بگیریــد.

 نوبت اول

شناسه اگهی 1363032

شماره فراخوان سامانه ستاد: 2001092409000084

 چرا ارزان شدن دالر 
به نفع اقتصاد نیست؟

  علی اصغر سمیعی، کارشناس اقتصادی
با اینکه برجام و توافقات احتمالی می تواند 
توانایی های مالی بانک مرکزی را افزایش 
دهــد، ولی آمدن مقداری پول به خزانه 
کشور نمی تواند بر واقعیت های اقتصادی 
اثر جدی بگذارد.  مشــکل اصلی اقتصاد 
کشور با توافقات احتمالی رفع نمی شود، ممکن است توافقات و آزاد 
شدن پول های بلوکه شده و آزادی فروش نفت بتواند به طور موقت 
و مانند یک مسکن بر روی اقتصاد کشور اثر بگذارد، ولی درمان 
اصلی نیســت. درمان اصلی اقتصاد کشــور در داخل کشور است، 
یعنی قدم اول، کنترل جدی نرخ تورم و نرخ بهره و به نزدیک صفر 
رساندن آنها، و همچنین واقعی و واحد شدن قیمت ها مخصوصا 
برای حامل های انرژی و نرخ ارز است، چون چندنرخی بودن ارز 
و غیرواقعی بودن قیمت ها، ام الفساد محسوب می شود. این باعث 
گمراهی فعاالن اقتصادی از یک طرف و ایجاد انواع رانت، فساد، 
سرخوردگی و مایوس شدن جوانان و نخبگان از طرف دیگر خواهد 
بود. در شرایط فعلی در اثر سیاست های غلط اقتصادی ارزش پول 
ملی به طور چشمگیری کاهش یافته و تا زمانی که نرخ تورم در 
کشــور به طور جدی با نرخ های تورم در کشــورهای حوزه دالر 
تفاوت داشته باشد، تغییری در این روند حاصل نمی شود، یعنی 
کاهش ارزش پول ملی )به طور ذاتی و واقعی( ادامه خواهد یافت؛ 
حتی اگر همه پول های بلوکه شــده هم آزاد شــود. البته ممکن 
اســت بعــد از امضای توافق با تصمیم هــای نابخردانه در داخل و 
توطئه گرانــه در خــارج و به ضرب تبلیغ و تزریق بیش از تقاضا و 
ساختن جو "همه چیز گل و بلبل است" به طور مصنوعی بشود 
برای مدتی بســیار کوتاه قیمت ها را پایین نگه داشــته و بازار را به 
بهشت خارج کنندگان سرمایه از کشور و واردکنندگان کاالهای 
مصرفی و غیرضروری به کشــور تبدیل کرد، ولی بعد از چند روز 
که روند کاهشی قیمت ها متوقف شود، بالفاصله خرید گسترده 
و هجــوم مترصدین )و همچنیــن مترصدات( برای خرید آغاز و 
قیمت ها افسار گسیخته تر از قبل رو به افزایش خواهد گذاشت...  
ادامه در صفحه 2

یادداشت

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار 

 در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66917312        66915268 
آخر رجوع به صفحه 

برق برقفراخوانعمومیخریددیزلژنراتور فراخوانعمومیخریددیزلژنراتور
)بهشماره)بهشماره1111//14001400م(م(

 نوبت دوم

گهیمزایدهاجارهپارکینگ گهیمزایدهاجارهپارکینگتجدیدآ تجدیدآ

اسالمقاسمیشهرکی-شهردار

شــهرداری کیــان بــه اســتناد  صورتجلســه شــماره5 تاریــخ 1401/2/17در 
نظــر دارد اقــدام بــه اجــاره قســمتی از پارکینــگ جنــب جایــگاه CNG  بــه 
مســاحت 2500 متــر مربــع جهــت پارکینــگ وســائط ســنگین ، از طریــق 
برگــزاری مزایــده کتبــی بنمایــد ، لــذا از متقاضیــان دعــوت بعمــل مــی آیــد 

جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه ســامانه ســتاد مراجعــه نماینــد.
 شرائط مزایده :

 1- قیمــت پایــه کارشناســی جهــت اجــاره  ماهیانــه  10/000/000  ریــال   
می باشد  .

2- مبلغ ضمانت شرکت در مزایده6/000/000 ریال می باشد.

3- در صــورت انصــراف نفــر اول تــا ســوم ســپرده شــرکت در مزایــده آنهــا 
بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط مــی گــردد .

4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 
اتمــام  از  پــس  مزایــده  برنــده  از  شــهرداری  رضایــت  صــورت  در   -5
قــرارداد بــا جلــب نظــر کارشــناس اجــاره ماهیانــه تعییــن و تــا ســه ســال 
قابــل تمدیــد اســت)الزم بــه ذکــر اســت مبلــغ اجــاره بــرای هــر ســال بــا 

جلــب نظــر کارشــناس تعییــن مــی گــردد(
6-سایر شرائط در اسناد مزایده درج گردیده است. 

 نوبت اول

 شناسه اگهی 1365372
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

گوست 2022 19 محرم  1444   17 آ چهارشنبه 26 مرداد 1401  شماره پیاپی 2176
اخبار كوتاه سیاست 2

شــبکه قطری الجزیره به نقل از "یک مســئول ایرانی" با 
اشاره به اینکه پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا واقع 
بینانه و حرفه ای بوده، تاکید کرد که نشانه های رسیدن 
به توافق نسبتا افزایش یافته است و این امری مثبت است.
 شــبکه قطری الجزیره به نقل از یک مســئول عالی رتبه 

ایرانی اعالم کرد که پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا 
واقع بینانه و حرفه ای بوده است. وی گفت: پاسخ ما نکات 
مهمی را شامل می شود که منافع ملی ما را تامین می کند.
این مسئول ایرانی که نامی از او برده نشده، تاکید کرد: ما 
تا پایان روز چهارشنبه منتظر پاسخ به نکاتی که مطرح 

کردیم هستیم. وی گفت: اکنون آمریکا باید در تعامل با 
پاســخ های ما به پیشــنهاد اتحادیه اروپا، از خود نرمش 
الزم را نشان دهد. می توان گفت که نشانه های رسیدن به 
توافق نسبتا افزایش یافته است و این یک امر مثبت است.
این مسئول همچنین تاکید کرد: در دور اخیر مذاکرات 

وین تغییر موضع آمریکا را مشاهده کردیم و این تغییرات 
باید با عمل محکم تر شوند. 

پیش از این میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات 
وین هم گفته بود که پاسخ ایران به پیشنهادهای اتحادیه 
اروپا سازنده است و توپ اکنون در زمین واشنگتن است.

الجزیره به نقل از مسئول ایرانی:

تاپایانروزچهارشنبهمنتظرپاسخطرفهایمقابلبرجاممیمانیم

2
یادداشت

جشن یک سالگی 
حکومت طالبان در 

پایتخت افغانستان/ 
سربازان داوطلب ارتش اوكراین رویترز

در حالی كه توسط اعضای نیروهای 
مسلح انگلیس در یک مركز نظامی 
آموزش می بینند، یک "زندانی" را 
در یک تمرین نبرد شهری جابجا 
می كنند./ گتی ایمجز

گزارش تصویری

ایران به متن پیشنهادی اروپا پاسخ داد

زمینکاخسفید توپبرجامدر
جمهوری اسالمی ایران پاسخ مکتوب خود را 
درباره آخرین نسخه از پیش نویس توافق وین 
را ارائه و اعالم کرده است که اگر واکنش آمریکا 
با واقع بینی و انعطاف همراه باشد توافق حاصل 

خواهد شد.
بعد از ماه ها مذاکرات فشرده در وین و دوحه به 
نظر می رسد که توافق نهایی  برای ازسرگیری 
اجرای کامل برجام بیش از هر زمان دیگری در 
دسترس است، مشروط به اینکه ایاالت متحده 
در عمل الزامات پذیرش یک توافق پایدار و قابل 

اتکا را بپذیرد.
ایران در پاسخ به آخرین نسخه از پیش نویس 
توافق وین که از سوی اتحادیه اروپا ارائه شده 
است، نظرات خود را منتقل کرده است. آنطور 
کــه از البــالی مواضع تیم ایران پیداســت، 
اختالفات بر ســر سه موضوع است که ایاالت 
متحده در دو مورد انعطاف شفاهی خود را بیان 
کرده اما باید در متن گنجانده شود. موضوع سوم 
هم به تضمین تداوم اجرای برجام برمی گردد، 
کــه به واقع بینی آمریکا برای تامین نظر ایران 

بستگی دارد.
این مســائل به طــور تفصیلی بعد از ظهر روز  
دوشــنبه  در جلســه ویژه شورای امنیت ملی 
مطرح و سرانجام، مواضع ایران بامداد سه شنبه 
۲۵ مرداد ۱۴۰۱ به صورت مکتوب در اختیار 
اتحادیــه اروپــا به عنــوان هماهنگ کننده 

گفت وگوها قرار گرفت.
محمــد مرندی مشــاور تیــم مذاکره کننده 
کشورمان در توئیتی نوشت: ایران نگرانی های 
خود را ابراز کرده اســت، اما حل مســائل باقی 

مانده چندان دشوار نیست.
وی بــا بیان اینکه نگرانی هــای ایران ناظر بر 
بدعهدی طرف های غربی در قبال برجام است 
افزود:  نمی توانم بگویم که توافقی حاصل خواهد 
شــد ، اما نســبت به قبل به توافق نزدیک تر 

هستیم.
همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم 
کرد که واشــنگتن هم پاســخ خود را درباره 
پیش نویس توافق به جوســپ بورل مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا ارائه خواهد 
کرد. وی ادعا کرد اگر ایران آماده بازگشــت به 
پایبندی متقابل به برجام باشد، آمریکا نیز این 

آمادگی را دارد.
نــد پرایــس در عین حال در تداوم سیاســت 
های شکست خورده فشار حداکثری آمریکا و 
بدون اشاره به مسوولیت های آمریکا و جبران 
خساراتش در نقض برجام، تهدید کرد اگر ایران 
نتواند یا این آمادگی را برای اجرای کامل برجام 

نداشته باشد، آماده ایم که اجرای سخت گیرانه 
تحریم های خود را ادامه دهیم و از فشار های 

دیپلماتیک دیگر استفاده کنیم.
این درحالیست که حسین امیر عبداللهیان وزیر 
امور خارجه کشورمان می گوید آمریکایی ها در 
پشت پرده پیام می دهند: در آستانه انتخابات 
)کنگره( هستیم، مشکل بنزین داریم، در حوزه 
انرژی مشکل داریم و کمک کنید. ایران هم به 
گفته وزیر امور خارجه کشــورمان اعالم کرده 
که شــرط رســیدن خط پایان مذاکرات وین 

واقع بینی و انعطاف طرف مقابل است.
وزیر امور خارجه کشــورمان روز دوشــنبه در 
جمــع خبرنــگاران تصریح کــرد: ما در همه 
مراحل مذاکره در موضوعاتی که می توانستیم 
انعطاف نشــان دهیم، نشــان دادیم. آمریکا به 
خوبی می فهمد چقدر انعطاف نشان دادیم که 
حسن نیت را در رسیدن به توافق نشان دهیم. 

االن نوبت انعطاف طرف آمریکایی است.
وی افــزود کــه اگر واکنش آمریکا به پاســخ 
ایران، »با واقع بینی و انعطاف همراه باشــد در 
نقطه توافق خواهیم بود و اگر آمریکا به تکرار 
مصیبت های داخلی خــود بپردازد و بخواهد 
امتیاز بگیرد و انعطاف نشان ندهد باید بیشتر 

گفت وگو کنیم«
بــه گزارش رســانه های غربــی اتحادیه اروپا 
پاســخ مکتوب ایران را دریافت کرده اســت. 
البته مقام های اتحادیه اروپا رسما اظهارنظری 
نکرده اند اما »اشتفانی لیختنشاتین« خبرنگار 
اتریشــی بامداد سه شــنبه در توئیتر نوشت: 
»پاسخ ایران توسط اتحادیه اروپا دریافت شد. 

یک منبع می گوید: هیچ چیز بسیار تحریک 
برانگیز در آن وجود ندارد. بیشتر روی تحریم 

ها و تضمین ها متمرکز است.«
»لــورا روزن« خبرنگار آمریکایی هم به نقل از 
منبع اروپایی خود در توئیتر نوشــت که پاسخ 
ایران عمدتا در حوزه مســائل تحریمی است و 
در این زمینه »چیزهای زیرکانه ای« را مطرح 

کرده است.
جمهوری اســالمی ایــران از ابتدای مذاکرات 
همواره اعالم کرده است که برای رسیدن به یک 
توافق پایدار و قابل اتکاء آمادگی دارد اما در این 
زمینه از خطوط قرمز نظام عبور نخواهد کرد.

براســاس ضرب االجل اعالم شــده از ســوی 
»جــوزف بورل« تهران و واشــنگتن آخرین 
جمع بندی های خود را درباره متن پیشنهادی 
او ارائه می کنند، اما جنس کالم مقام های ایرانی 
و امریکایی نشان از ادامه وضع انجمادی کنونی 

دارد؛ مگر اتفاقی تازه در راه باشد.
روزهای اخیر لبریز از اخبار ضد و نقیض است؛ 
بعضی از آنها به خوش بینی ها در دستیابی نهایی 
به توافق رنگ می دهد، بعضی دیگر نشــان از 
شــروع دور تازه ای از تنش ها در روابط ایران و 
غرب دارد. از این رو نمی توان با قاطعیت هریک 
از نشانه ها را دلیل نزدیکی یا دوری مواضع تهران 
و واشنگتن بر سر چگونگی بازگشت به برجام 
تفســیر کرد. برخالف اخبار و گمان زنی هایی 
که از فحوای کالم این و آن؛ به ویژه طیف های 
تند رو داخلی و خارجی در باره احتمال توافق 
استنباط می شــود اما هنوز روشن نیست که 
تهران و واشــنگتن تا کجا از مواضع حداکثری 

خود عقب نشســته و یا نسبت به آنها منعطف 
شــده اند. آمریکائیان هم صدا با اروپائیان براین 
ادعایند که ایران به نقطه »گریز هسته ای« بیش 
از پیش نزدیک شــده و باید به بازگشت از این 

نقطه تن دهد.
همــه اقدام هــای تهران در بیرون شــدن از 
تعهــدات برجامی خود از دو ویژگی برخوردار 
اســت: نخســت؛ اقدام گام به گام و در پاسخ به 
بی عملی اعضای گروه ۱+۴ برای بازگشت ایران 
به جامعه جهانی و رفع تحریم های تحمیل شده 
برآن. دوم؛ آمادگی هرلحظه برای بازگشت به 
تعهدات برجامی در صورت قبول شروطی که 
برخی از آنها را تهران خط قرمز خود اعالم کرده 
است. مهم تر اینکه تهران درباره چهار موضوع 
پافشــاری کرده است: خروج سپاه پاسداران از 
فهرســت تحریم ها و بیرون کردن آن از شمار 
آنهایی که واشــنگتن به زعم خود تروریســت 
می خواند. همچنین دریافت تضمین به ویژه از 
سوی دولت ایاالت متحده در باره ماندگاری لغو 
تحریم ها و ایجاد اطمینان در شریکان تجاری 

خود برای ورود به اقتصاد ایران.
مورد دیگر،تعیین تکلیف برای حجم اورانیومی 
است که قرار است در توافق جدید، سرنوشت آن 
معلوم شود. در این حال تهران براین نظر است 
که توافق برسر نظارت های پادمانی، ساخت و 
کاری سیاسی مانند آنچه پیدا کند که در توافق 
سال ۲۰۱۵ صورت گرفت. این خواست شاید 
یکی از کلیدی ترین اختالفی باشــد که اکنون 
میان تهران و دیگر مذاکره کنندگان برجامی 

در هفته های اخیر رخ نشان داده است.

اعــالم جمع بندی هــای تهران و واشــنگتن 
به متن پیشــنهادی و اصالح شــده »جوزف 
بــورل« نمی تواند الزاما به معنای پایان یافتن 
اختالف هایی باشد که برجام را از سال ۲۰۱7 
تاکنون منجمد کرده اســت؛ زیرا هنوز میزان 
ســقف انعطــاف  طرف ها برای قبــول توافق 
ناشناخته است. اما اگر بزودی توافق به دست 
آید، باید پذیرفت که طرف ها با چشم پوشی از 
مواضع حداکثری در مسیر توافق عمل کرده اند. 
چنانچه فعال توافقی درکار نباشد، باید همچنان 
به دیپلماسی امیدوار بود آن هم درحالی که همه 
طرف ها برای ادامه گفت وگوهای برجامی توافق 
داشته باشند. ادامه مذاکرات برجامی این مفهوم 
را در خود دارد که هنوز درهای دیپلماسی باز 
اســت. خطر هنگامی اســت که دیپلماســی 
دست های خود را به عنوان تسلیم باال ببرد. به 
هرحال این مهم را نباید از نظر دور داشت که 
هنگامی می توان برجام را احیا شده خواند که 
برجام احیا شــده باشد. اکنون کفه نشانه های 
امیدبخش به ایجاد توافق ســنگین تر از ادامه 

اختالف هاست.
 اتحادیه اروپا: 

در حال بررسی پاسخ ایران هستیم
یک ســخنگوی اتحادیه اروپا، دریافت پاسخ 
ایران نســبت به آخرین نسخه از پیش نویس 
توافق وین را تائید و اعالم کرد که این اتحادیه 
در حال مطالعه و رایزنی درباره آن با سایر اعضای 

برجام و ایاالت متحده است.
»نبیال مســرلی« سخنگوی مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا گفت: ما پاســخ ایران را 
عصر گذشــته دریافت کردیم. در حال مطالعه 
آن و رایزنی با سایر مشارکت کنندگان برجام 
و ایاالت متحده پیرامون مسیر پیش رو هستیم.
جمهوری اســالمی ایران پاسخ مکتوب خود 
را درباره آخرین نســخه از پیش نویس توافق 
وین ارائه و اعالم کرد که اگر واکنش آمریکا با 
واقع بینی و انعطاف همراه باشد توافق حاصل 
خواهد شد. به هر روی روزهای آینده، روزهای 
مهمی برای سرنوشت برجام بشمار می رود. اگر 
نظرات منطقی ایران در خصوص سه موضوع 
باقی مانده تامین شــود ایــن آمادگی از طرف 
تهــران وجود دارد کــه توافق نهایی را اعالم و 
نشست جمع بندی را با حضور وزرا برگزار کند. 
در غیر اینصورت انتظار می رود که اتحادیه اروپا 
و بــه طور کلــی طرف هایی که تالش دارند تا 
دیدگاه ها به هم نزدیک شود، باید سعی کنند 
»آمریکایی هــا را به دیدگاه های منطقی ایران 

نزدیک تر کنند.«

خبر ویژه

رئیس جمهور گفت: محصوالت دانش بنیان تولید شده توسط محققان داخلی هزینه را کاهش داده و بهره وری را افزایش 
می دهد از این رو ما مصمم به حمایت و استفاده از آنها هستیم.

 آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« در حاشیه بازدید از نمایشگاه مجموعه شرکت های دانش بنیان »پیشران« با یادآوری 
نامگذاری شــعار ســال از ســوی مقام معظم رهبری با عنوان »سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« به ظرفیت های 

علمی کشور اشاره کرد و گفت: در ایران اقدامات فناورانه، نوآورانه و خالقانه زیادی وجود دارد.
آیت اهلل رئیسی مدیریت آب و خاک را در بخش کشاورزی مهم و ضروری دانست و خاطرنشان کرد: مشکالت کشاورزی 

با سخنرانی و بخشنامه حل نمی شود بلکه باید ساز و کار ایجاد کشاورزی فناورانه مهیا شود.
رئیس جمهور بر بومی سازی دانش آب رسانی زیرسطحی در کشور تاکید کرد و اظهار داشت: ضروری است این دانش 

قابل عرضه برای همه کشاورزان کشور باشد و دولت نیز در این زمینه خود را موظف به حمایت از اقدامات فناوری پایه و 
علم پایه می داند. رئیس جمهور با ابراز خرسندی از بازدید از این نمایشگاه و تقدیر از تالش متخصصین و صاحب نظران 
در حوزه های دانش بنیان تصریح کرد: این اقدامات می تواند برای کشور در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی و صنایع 

گره گشا باشد و محصوالت و توانایی های آنها در دستگاه های کشور مورد بهره برداری قرار گیرد.
آیت اهلل رئیسی افزود: چرا باید محصولی که در داخل با استانداردهای الزم تولید شده، از خارج از کشور وارد شود، این 

جفا به تولید و تولیدکننده است لذا با قدرت جلوی این نوع اقدامات را می گیریم.
رئیس جمهور تاکید کرد: همه دستگاه های اجرایی کشور با قدرت و توان و با کنار گذاشتن بروکراسی اداری که عمدتا 
مانع است، کار را به نحوی دنبال کنند که هم متخصصین تشویق شوند و هم بتوانیم بهره وری را در کشور افزایش دهیم.

رئیس جمهور:

کشاورزی با سخنرانی و بخشنامه حل نمی شود مشکالت 

تحلیل

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد:

سرنخ هایی از اموال بابک زنجانی
ســخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت 
پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: این پرونده با اعتقاد 
به نقص تحقیقات به دادســرا ارسال شد. دادسرا در 
راستای رفع نقص اقداماتی انجام داد و ظرف روزهای 
آینده به دادگاه ارسال می شود. مسعود ستایشی در 
نشســت خبری درباره آخرین وضعیت پرونده بابک 
زنجانــی گفــت: تکلیف اجرای حکــم وی بر عهده 
دادســتانی و واحد اجرای احکام دادســرای تهران 
است. تاکنون نسبت به شناسایی اموال بابک زنجانی 
در داخل کشــور و ارزیابی اموال و انتقال و اســترداد 
اموال خارج از کشور این فرد اقدام جدی و گسترده 
صورت گرفته اســت و  تاکنون حدود ۵۰۰ میلیون 
دالر به وزارت نفت واگذار شــده اســت. کل رد مال 
ایــن فــرد ۱ میلیارد و ۹۶۶ میلیون یورو اســت و در 
مــورد الباقی طلب وزارت نفت با همکاری ضابطین 
و نظارت دادسرای تهران اقدامات خوبی انجام شده 
اســت. سرنخ های بسیار خوبی از اموال وی به دست 
آمده است و اکنون هم بابک زنجانی در زندان است. 
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره  آخرین وضعیت 
پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: پرونده با صدور قرار 
جلب به دادرســی به دادگاه رفت. دادگاه ویژه ای در 
سازمان قضائی نیروهای مسلح مسئول رسیدگی به 
این پرونده بود.  این پرونده با اعتقاد به نقص تحقیقات 
به دادســرا ارسال شــد که این موضوع هم به خاطر 
اعتراض به نظریه کارشناسی بود.  دادسرا در راستای 
رفع نقص اقداماتی انجام داد و  ظرف روزهای آینده 
به دادگاه ارســال می شــود. کارشناسی غنی در این 
پرونده صورت گرفته اما پرونده طبق حق شــکات 
مــورد اعتراض قــرار گرفت.  کار ابالغ در حال انجام 
است و ظرف روزهای آینده این پرونده به دادگاه اعاده 

و مورد بررسی قرار می گیرد.

درخواست وزیرکشور از گروه های سیاسی:

 مرز خود با جریان فتنه را 
مشخص کنید

وزیــر کشــور بــا تاکید بر اینکه صهیونیســت ها و 
دشمنان انقالب اسالمی، حامیان اصلی بیانیه یکی 
از ســرکردگان فتنه ۸۸ هســتند، از همه گروه های 
سیاســی خواست که موضع خود را با جریان فتنه و 

نفاق مشخص کنند.
 احمد وحیدی در نشســت شــورای معاونان وزارت 
کشــور گفت: ماندگاری و توفیقــات نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران در برهه های مختلف تاریخی 

مرهون مردمی بودن آن است.
وی اضافه کرد: همواره حضور هوشمندانه و معنادار 
مردم در صحنه ها و بزنگاه های حساس، نقشه های 
شــوم و شیطانی دشــمنان و معاندان نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران را نقش بر آب کرده است.
وزیر کشــور با یادآوری اینکه دشــمنان در تالش 
برای ضربه زدن به امنیت کشــور به بهانه اتفاقات 
۸۸ بودنــد؛ اظهار کــرد: در همان زمان، حضور و 
میــدان داری مردم باعث شــد کــه جریان فتنه و 
ســرکردگان آنها شکست مفتضحانه بخورند، در 
حالیکه سران کاخ سفید در پی حمایت از آشوب 

طلبی بودند.
وزیر کشــور تاکید کرد: باید عبرت بگیریم و از فتنه 
گران برائت جوییم و مرز بندی مان را به صورت شفاف 

و صریح با جریان فتنه و نفاق مشخص کنیم.

ترامپ:

  اف بی آی سه گذرنامه ام را 
دزدیده است

دونالد ترامپ در شــبکه اجتماعی خود تحت عنوان 
»تروث سوشال« به دنبال کننده هایش گفت: »طی 
یورش اف بی آی به ماراالگو، ماموران سه گذرنامه من 
را که انقضا یکی از آن ها گذشته، به همراه چیزهای 
دیگر دزدیدند.« دونالد ترامپ، نیروهای اف بی آی را به 
»سرقت« گذرنامه هایش در جریان یورش به عمارت 

ماراالگو متهم کرده است.
دونالــد ترامپ، رئیس جمهوری ســابق آمریکا ادعا 
کرد که اف بی آی، گذرنامه های او را »دزدیده« و این 
اقدام آن ها را »حمله ای علیه یک رقیب سیاســی« 
توصیف کرد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود 
تحت عنوان »تروث سوشال« به دنبال کننده هایش 
گفت: »طی یورش اف بی آی به ماراالگو، ماموران سه 
گذرنامه من را که انقضا یکی از آن ها گذشته، به همراه 
چیزهای دیگر دزدیدند. این حمله علیه یک رقیب 
سیاســی در ســطحی است که کشور ما تا به حال به 

خود ندیده است؛ جهان سوم.«

محققان آمریکایی:

جنگ هسته ای آمریکا-روسیه بیش 
از ۵ میلیارد نفر را خواهد کشت

براساس مطالعه ای جدیدی که در ژورنال "نیچر فود" 
منتشر شد، جنگ هسته ای تمام عیار میان روسیه و 
ایاالت متحده می تواند منجر به قحطی جهانی شود 

و تقریبا دو سوم از جمعیت جهان را از بین ببرد.
 به نوشته روزنامه دیلی میل، محققان می گویند در 
حین چنین درگیری هایی با مقیاس کامل، بیش از 
پنج میلیارد نفر از گرســنگی و دیگر تبعات جنگ 
تلف خواهند شد. شبیه سازی های کامپیوتری نشان 
می دهند که ابر حاصل از انفجار، غبارهایی را به داخل 
اتمســفر آزاد خواهد کرد و بدین ترتیب جلوی نور 
خورشید را خواهد گرفت. درنتیجه، رشد محصوالت 

کشاورزی در جهان با مشکل مواجه خواهد شد.

 چرا ارزان شدن دالر 
به نفع اقتصاد نیست؟

ادامه از صفحه یک:
این تجربه ها را قبال هم داشته ایم و ملموس ترین آن، بعد 
از قبول قطعنامه ۵۹۸ بود، که قیمت ارز به کمتر از یک 
سوم کاهش یافت، که البته بعد از کمتر از شش ماه باز 

به همان قیمت های قبلی برگشت.
خود حقیر شاهد بودم وقتی قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران 
پذیرفته شد، چهار صراف عربستانی در دوبی به شدت 
مشــغول به خریدن و جمع کــردن تومان ایران بودند، 
بی محابا دالر و درهم می فروختند و تومان می خریدند. 
حتی با لنج بسته بندی های بزرگ تومان را که گونی پیچ 
شده بود، به انبارهای خود منتقل می کردند. من که در 
آن زمان در دوبی بودم، متعجب بودم، نمی دانستم این 
آقایان چرا انقدر به تومان عالقه مند شــده اند. متاسفانه 
مس والن اقتصادی وقت هم به جای مدیریت قیمت ارز، 
تســلیم این ترفند شــده و نه تنها برخالف جهت آنها به 
تزریق تومان و خرید ارز نمی پرداختند، بلکه با هماهنگ 
شــدن نادانسته با آن دشمنان حیله گر، به تزریق بیش 
از تقاضای ارز و تقویت مصنوعی تومان دامن می زدند.

امیدوارم این نوبت مسووالن اقتصادی کشور از تجربه های 
گذشته درس الزم را گرفته باشند، و در این موارد با درایت 

بیشتری عمل شود.
به هر حال باز هم عرض می کنم مشــکل اصلی اقتصاد 
کشــور تورم اســت که عالج آن هم واقعی و واحد شدن 

قیمت ها و کنترل حجم نقدینگی است.
ببینید وقتی شما در انبار منزل خود موش داشته باشید، 
هر مقدار هم که گندم انبار کنید، باز موش ها آن گندم ها 
را از بین می برند، بنابراین بهتر است که اول شر موش ها 

برطرف شود، که اگر گندم وارد انبار شد، ایمن باشد.
به قول موالنا:

"ما درین انبار گندم می کنیم
گندم جمع آمده گم می کنیم

می نیندیشیم آخر ما بهوش
کین خلل در گندمست از مکر موش

موش تا انبار ما حفره زدست
و از فنش انبار ما ویران شدست
اول ای جان دفع شر موش کن

وانگهان در جمع گندم جوش کن"

آنکارا و دمشق درمسیر آشتی؟ 
پس از چاووش اوغلو و باغچلی، یکی از معاونین اردوغان 
نیز از ضرورت آغاز گفت وگوهای سیاســی رسمی بین 

ترکیه و سوریه حمایت کرد.
موضوع احتمال آغاز گفتگوهای رســمی بین مقامات 
سیاســی آنکارا و دمشــق، توجه رسانه ها و تحلیلگران 

ترکیه را به سوی خود جلب کرده است.
پــس از مولود چاووش اوغلــو وزیر امور خارجه ترکیه، 
شریک اردوغان در ائتالف جمهور یعنی دولت باغچلی 
ملــی گــرا نیــز در این مورد صحبت کرد و پس از آن نیز 
نوبت به یکی از معاونین اردوغان رسید تا ضرورت ارتباط 

با سوریه را تایید کند.
حاال شواهد نشانی می دهد که در عالی ترین سطح رهبری 
حزب عدالت و توسعه، تمایل و اشتیاق قابل توجهی برای 
آغاز گفتگو بین آنکارا و دمشــق وجود دارد. با این حال، 
هنوز هم خود رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 
و سخنگو و مشاور اصلی او یعنی ابراهیم کالن، در مورد 

این موضوع اظهار نظر نکرده اند.
از دیالوگ بلگراد تا پرچم سوزی در سوریه

در چند روز گذشــته سخنان مولود چاووش اوغلو وزیر 
امور خارجه ترکیه درمورد دیدار با فیصل مقداد همتای 
ســوری او در بلگراد، حواشــی و واکنش های فراوانی را 

به دنبال آورد.
چــاووش اوغلو گفته بــود که آنکارا باید هر طوری 
شده، معارضین سوری را با دولت بشار اسد آشتی 
دهد. اما این ســخن دیپلمات موسس آکپارتی، به 
مذاق معارضین خوش نیامد و آنان در شــهرهای 
جرابلس، عفرین، عزاز و چند منطقه دیگر سوریه، 
از سر خشم، پرچم ترکیه را به آتش کشیدند و اعالم 
کردند که تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند با دولت 

اسد صلح کنند.
دولت باغچلی هم سر خط آمد

دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی، یک سیاستمدار 
راست افراطی و ملی گرای دوآتشه است که قبالً اردوغان 
را حامی تجزیه ترکیه و همدست تروریست ها )پ.ک.ک( 
می دانست. اما او چند سالی است، همراه با اردوغان ائتالف 
جمهور را تشــکیل داده و حاال پشــتیبان تداوم قدرت 

اردوغان و حزب عدالت و توسعه است.
باغچلی دیروز در یک سخنرانی عمومی ادعا کرد:»گامهای 
ترکیه در قبال سوریه ارزشمند و دقیق است. هیچ یک 
از استان هایی که در سوریه زندگی می کنند، دشمن و 
مخالف کشور ما نیست. همه آنها برادران ما هستند و ما 
بر اساس تاریخ، فرهنگ و عقایدمان پیوندهای محکمی 

داریم.«
باغچلی افزود: »ســخنان سازنده و واقع بینانه وزیر امور 
خارجه کشــورمان در مورد برقراری صلح بین مخالفان 
سوریه و رژیم اسد، فرصتی ارزشمند برای راه حل دائمی 
اســت. الزم نیست کســی از این موضوع ناراحت شود. 
ارتقای ســطح گفت وگوهای امنیتی ترکیه با سوریه به 
سطح گفت وگوی سیاسی، یکی از موضوعاتی است که 
باید در دستور کار قرار بگیرد و چنین چیزی، بسیار مهم 

و قابل تامل است.«
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پس از 10 سال

مقررات ارزی اصالح شد
بانک مرکزی اعالم کــرد که مجموعه مقررات 
ارزی منطبق با تغییرات فرآیند تجارت خارجی 
در هفت بخش، پس از ۱۰ سال، بازنگری، اصالح 
و تکمیل شد و برروی پایگاه اطالع رسانی بانک 

مرکزی در دسترس عموم قرار گرفت.
 با توجه به تغییرات گسترده در فرآیند تجارت 
خارجی طی ســال های اخیر و با هدف ایجاد 
تقــارن اطالعاتی بیــن ذی نفعــان بانک ها و 
مؤسســات اعتبــاری غیربانکی، فعــاالن و 
کارشناســان اقتصادی، وکال و کارشناســان 
رسمی دادگســتری، مجموعه مقررات ارزی 
در قالب هفت بخش تحــت عناوین »واردات 
کاال و خدمت«، »حمل و نقل، بیمه و بازرسی 
کاالهای وارداتــی«، »خدمات ارزی و ســایر 
مبادالت ارزی بین المللی«، »تسهیالت ارزی 
و ضمانت نامه های ارزی«، »دستورالعمل تأمین 
مابه التفاوت ریالی نرخ ارز پرداخت های تعهدات 
ارزی«، »عملیــات ارزی شــعب و واحدهای 
بانک های مناطق آزاد تجاری  -صنعتی و ویژه 
اقتصادی و شعب و واحدهای بانک های ایرانی 
خارج از کشور« و »نحوه رسیدگی به تعهدات 
ارزی ناشــی از واردات کاال و خدمت« پس از 
اخذ نظرات ارزشــمند بانک ها و صاحب نظران 
اقتصادی و طی جلسات متعدد بازنگری، اصالح 
و تکمیل و طی بخشنامه شماره ۱۱7۱۳۲ /۰۱ 
تاریــخ ۱۰ /۵ /۱۴۰۱ به منظور اجرا به شــبکه 

بانکی کشور ابالغ شده است.
گفتنی است، مجموعه یادشــده پس از قریب 
۱۰ سال با هدف فراهم کردن امکان دسترسی 
و ســهولت در بهره مندی، در قالب بخش های 
مزبور برای کلیه ذی نفعان دســتگاه ها، فعاالن 
اقتصادی، نهادهای نظارتی و قضایی، در قسمت 
"مقررات ارزی" در پایگاه اطالع رسانی این بانک 
به نشــانی "www.cbi.ir" در دســترس عموم 

قرارگرفته است.

كوتاه از اقتصاد

ح کرد؛ کارشناس بازار سرمایه مطر

 حال خوب بازار سرمایه
 در سایه اخبار برجامی

یک کارشناس و مدرس بازار سرمایه در رابطه 
بــا وضعیت بــازار بورس اظهار داشــت: بازار 
حالــت بهتــری دارد به خود می گیرد و ارزش 
معامالت نیز در چند وقت گذشــته با افزایش 
همراه بوده اســت ولی اگر بخواهیم الگوهای 
ارزش معامالتــی را در نظــر بگیریم هنوز این 
افزایــش ارزش معامالتــی پایین تر از الگوها و 
اعدادی اســت که می تواند یک حالت امنی را 
از نــگاه ارزش معامالتــی به بازار بدهد و به این 
خاطــر می باشــد که جریان نقــل را یکی دو 
صنعت بیشــتر نمی گیرند و حالت مثبت را به 

بازار می دهند.
پورکار با اشــاره به اینکه روند بازار به واســطه 
بحث برجام حالت بهتری را به خود گرفته است 
ابراز داشــت: بحث تأیید شدن اخبار برجامی 
می توانــد حالــت خیلی بهتــری ایجاد کند و 
این روند نیز ادامه دار باشــد.این تحلیلگر بازار 
سرمایه در ادامه تأکید کرد: حالت های بهتری 
در بازار شاهد هستیم، ممکن است یک سری 
نوســاناتی به سمت باال یا پایین داشته باشیم 
ولی حالت کلی بازار به ســمت خوب تر شــدن 
می رود مگر اینکه یکی از دالیلی که باعث می 
شــود بازار به سمت خوب تر شدن برود مانند 
برجــام، دوبــاره در هاله ای از ابهام قرار گیرد و 
بخواهد حالتش بدتر شــود.پورکار در انتها به 
انجام برجام اشــاره کرد و افزود: برجام از نظر 
من انجام می شود و من یک تلورانس یک ماهه 
بــرای آن قرار می دهم، ممکن هســت فردا و 
یا می توان در شــهریور ماه شــاهد به سرانجام 

رسیدن برجام باشیم.

کارت به کارت یا زرنگ بازی؛ 

 مردم تخلفات مالیاتی را 
گزارش دهند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مردم 
اگر می بینند که فردی از دستگاه پوز استفاده 
نمــی کنــد و یا آنکه از کارت به کارت و یا پول 
نقد اســتفاده می کند، حتماً باید گزارش آن 
را بــه دســتگاه های نظارتی ارائه دهند.عباس 
گــودرزی با اشــاره به فــرار مالیاتی برخی از 
پزشــکان و فروشــندگان کاالهای اساسی از 
طریــق اســتفاده از کارت بــه کارت به جای 
اســتفاده از دستگاه پوز اظهار داشت: مالیات 
جزء حقوق عامه مردم محســوب می شــود و 
الزم اســت مردم هم در اجرای قوانین مالیاتی 
همکاری الزم را داشــته باشند.وی بیان کرد: 
یکــی از بــازوان پر قدرت برای هر دســتگاه 
اجرایی، مشــارکت های مردمی اســت. مردم 
اگر می بینند که فردی از دستگاه پوز استفاده 
نمــی کنــد و یا آنکه از کارت به کارت و یا پول 
نقد اســتفاده می کند، حتماً باید گزارش آن 
را به دســتگاه های نظارتی ارائه دهند تا با این 
افراد برخورد شــود.عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: متاسفانه 
می بینیم که برخی از افراد از روش هایی برای 
فرار مالیاتی استفاده می کنند و از زیر بار اجرای 
قوانین مالیات شــانه خالی می کنند که حتما 
باید با آنان برخورد شود.نماینده مردم بروجرد 
در مجلس شــورای اسالمی تاکید کرد: ممکن 
است این افراد از زیر نگاه دستگاه های نظارتی 
خارج شده باشند و این تخلفات را انجام دهند 
که مردم باید کمک کنند و گزارش این تخلفات 

را به دستگاه های نظارتی ارائه دهند.

حساب های بانکی تجاری؛ 
مبنای جدید محاسبات مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد مودیان 
مالیاتــی باید به گونه ای اقدام نمایند که صرفا 
مبالغ ناشی از فعالیت های اقتصادی و تجاری 

به حساب های تجاری آنها واریز شود.
با عنایت به مفاد قوانین مالیات های مستقیم و 
مالیات بر ارزش افزوده، بند )م( تبصره ۱۲ قانون 
بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشور و مواد ۱۰ و ۱۱ 
قانون پایانه های فروشــگاهی و سامانه مودیان 
کلیه وجوه واریزی به حساب های بانکی تجاری 
از کلیه طــرق از جمله درگاه های الکترونیکی 
پرداخت، دستگاه های کارتخوان، کارت به کارت، 
ساتنا، پایا و ... به عنوان فروش تلقی شده و مبنای 
محاســبات مالیاتی قرار می گیرد. سازمان امور 
مالیاتی تاکید کرد بنابراین الزم اســت مودیان 
محترم مالیاتی به گونه ای اقدام نمایند که صرفا 
مبالغ ناشــی از فعالیت های اقتصادی و تجاری 
به حســاب های مذکور واریز شود. بدیهی است 
پایش سایر حساب های بانکی غیرتجاری نیز به 
صورت مستمر انجام شده و چنانچه مبالغی بابت 
فعالیت های تجاری )فروش( به آن حســاب ها 
واریز شــده و در اظهارنامه های مالیاتی مودیان 
بــه عنوان درآمد ابراز نشــود، به عنوان درآمد 
کتمان شده مشمول مالیات و جرایم غیر قابل 

بخشش خواهد شد.

کرد  ح جدید برای افزایش مجدد حقوقِ  نجومی بگیران را بررسی  «  طر گار »روز

یکبامودوهوایحقوقدولتیهاوکارگران
  نسرین هزاره مقدم/ گروه اقتصاد 

طــرح دولت برای افزایــش حق اوالد و 
عائله منــدِی قضات و هیات علمی ها، به 
تنهایی نشان می دهد که ادعای نداشتن 
بودجــه به هیچ وجه شــامل یکســری 

گروه های خاص نمی شود.
 امسال اولین بار است که در اجرای ماده 
۴۱ قانون کار و قوانین باالدستی دستمزد 
کارگران )ماده واحده کمک هزینه مسکن( 
با برداشت صد هزار تومان از مبلغ مصوب 
شــورایعالی کار، خلل ایجاد می شود؛ در 
عین حال، اولین بار اســت که مصوبات 
مزدی شــورایعالی کار که براساس ماده 
۹۶ قانــون تامین اجتماعی حق مســلم 
تمام بازنشســتگان کارگری ست، ماه ها 
نادیده گرفته می شــود. و اولین بار است 
کــه در حین مذاکرات طوالنی و تا امروز 
بی نتیجــه ی اصــالح مصوبــات مزدی 
طبقه ی کارگر، افزایش حقوق کارمندان 
شــاغل و بازنشســته خبرساز می شود و 
رسانه ها تیتر می زنند »طرح سازمان امور 
استخدامی برای افزایش حقوق شاغالن 
بازنشســتگان صندوق های لشــگری و 

کشوری«.
حسین حبیبی )عضو هیات مدیره کانون 
عالی شــوراهای اسالمی کار کشور( این 
شــرایط را با یک جمله توصیف می کند: 
»اول بــرادری خــود را بــا اجرای قانون 
ثابت کنید بعد به ســراغ افزایش حقوق 

زیرمجموعه های خود بروید...«

طرحی برای افزایش حقوق دولتی ها
بیســت و ســوم مردادماه، خبر آمد که 
»سازمان های امور اداری و استخدامی و 
برنامه و بودجه در پیشــنهادی مشترک، 
الگــوی جدیــدی از افزایــش حقوق و 
مســتمری کارمندان و بازنشســتگان را 
جهت بررســی و اتخاذ تصمیم به دولت 
ارائه کرده اند.« اما یک روز بعد، ســازمان 
امور اســتخدامی، جزئیــات این طرح را 

منتشر کرد.
در این جزئیات منتشــره آمده اســت: » 
عادالنه سازی پرداخت ها، افزایش قدرت 
خریــد و همچنین کمک به حفظ بنیان 
خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت 
کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده 
است. الگوی جدید پیشنهادی، این گونه 
اســت که معــادل ریالــی امتیازاتی که 
برای کارمندان مشــمول قانون مدیریت 
خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ 
پرداخــت کارکنــان دولــت بــا عنوان 

متناسب سازی حقوق به صورت ثابت در 
احکام کارگزینی در نظر گرفته می شود، 

به حقوق افزوده خواهد شد.«
عــالوه بر این متناسب ســازی که جزو 
حقوق می شود و سال های آینده مشمول 
افزایش خواهد شــد، اطالعات منتشره 
توســط سازمان امور اســتخدامی، یک 
بخِش »همچنین« هم دارد: »همچنین 
در راســتای اجــرای مــاده ۱۶ قانــون 
حمایــت از خانــواده و جوانی جمعیت، 
مطابــق این پیشــنهاد، کمــک هزینه 
اوالد و حــق عائله مندی همه گروه های 
حقوق بگیر در دســتگاه هایی که در ماده 
۲۹ قانون برنامه پنج  ســاله ششم توسعه 
مطرح شده و همچنین نیرو های مسلح، 
وزارت اطالعات، سازمان انرژی اتمی )به 
استثنای مشموالن قانون کار(، کارکنان 
کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی 
دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالی و 
پژوهشی و قضات، افزایش خواهد یافت.«

با این حســاب، دولــت قصد دارد کمک 
هزینه اوالد و حق عائله مندی را برای همه 
گروه هــای حقوق بگیر منهای کارگران و 
البته شامل ردیف های نجومی بگیر مانند 
اعضای هیات علمی دانشــگاه ها و قضات 

افزایش دهد.

چرا قانون را کارشناسی می کنند؟
یک مســاله دیگر هم در میان اســت؛ در 
جــزء ۳ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه 
۱۴۰۱ آمده »صدور هر گونه مجوز جدید 
برای افزایش حقوق و مزایای مســتمر و 
فوق العاده ها و نظایر آن توســط مراجع 
ذی ربــط تحت هر عنــوان و از محل هر 

نــوع اعتبار خــارج از افزایش های قانون 
بودجه ممنوع است«. این بخش از قانون 
بودجــه، افزایــش بیش از ده درصد را  در 
همه ی نهادهای دولتی ممنوع کرده، این 
را چگونــه می خواهند حل و فصل کنند 
بدون شــک نیاز به اصالح قانون بودجه 
است. اما چرا در یک بخش، فراتر از قانون 
اجرا می شود و در یک بخش، حتی تفسیر 
تقلیل یافتــه از قانون بر زمین می ماند؟ 
مــاده ۴۱ قانــون کار می گوید افزایش 
حداقل مزد براســاس ســبد معیشت و 
ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می گوید 
افزایش مســتمری براساس هزینه های 
زندگــی؛ هیــچ یک اجرایی نشــده که 
هیــچ، افزایــش ۳۸ درصدی به اضافه ی 
مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان مســتمری 
بازنشســتگان پنــج ماه اســت که روی 

هواست و مدام کارشناسی می شود!
دولت مدعی ســت اجــرای قانون بعد از 
دهه هــا ثبــات اجرایی، امســال نیاز به 
بررسی و کارشناسی بیشتر دارد! فرامرز 
توفیقی )رئیس کمیته دســتمزد کانون 
عالی شوراهای اسالمی کار کشور( در این 
رابطه به اظهارات چهارشــنبه گذشته ی 
سرپرســت وزارت کار در حاشــیه ی 
هیات دولت اشــاره می کند و می گوید: 
آقــای زاهــدی وفا در مورد مســتمری 
بازنشســتگان کارگری اعالم کرد زمان 
بیشتری برای بررسی نیاز است تا به توافق 
برسیم؛ توافق بر سر چی، سر چه بحثی؛ 
آیا ماده ۹۶  قانون تامین اجتماعی و ماده 
۴۱ قانون کار را می خواهند تغییر بدهند؛ 
می خواهند روش تعیین حق مســکن را 
عــوض کنند؟! اینکــه می گویند نیاز به 

جلســات بیشتر داریم نشان از ناآشنایی 
بــا قانون اســت؛ دولت حقــی در مورد 
تامین اجتماعی و تصمیم گیری در مورد 
افزایش حقوق بازنشســتگان آن ندارد، 
ضمــن اینکه هیچ حقی در مورد تعیین 
مولفه هــای مزدی کارگران از جمله حق 
مسکن ندارد؛ چرا در مورد چیزهایی بحث 
می کنند و جلســه می گذارند که قانون 
صراحت دارد و تکلیف را روشــن کرده، 
آن وقــت در مورد حقوق نجومی بگیران 
خاصه خرجی می کنند و هیچ توجهی به 
ادعاهــای کمبود بودجه یا عدالت مزدی 

ندارند؟!
به گفته وی، مجموعه وزارت کار و برخی 
مدیــران در دولــت، هیچ اهتمامی برای 
اجــرای قوانین مــزدی کارگران ندارند؛ 
ظاهراً هیچ اعتنایی به قانون نیســت؛ در 
یک صندوق انتفاعی بین النسلی، دولت 
یک تنــه تصمیم گیــری می کند و توجه 
ندارند که بیش از پنج ماه است میلیون ها 
نفر در انتظار اجرای قانون هســتند. در 
پرداخت حق الناس تعلل می شود و در این 
میان، به جای اینکه به ســرعت مقدمات 
اجــرای قانون را فراهم کنند و میلیون ها 
نفــر را از بالتکلیفی نجات دهند، طرح و 

برنامه می دهند برای کارمندان دولت!

بازهم تبعیض!
توفیقی اضافه می کنــد: دولت فهمیده 
کــه پــس از جراحی اقتصــادی و تورم 
باالی ۱۰۰ درصد، نمی شود با ده درصد 
افزایش حقوق زندگی را اداره کرد منتها 
بازهم رویکردشــان تبعیض آمیز است و 
خــودی و غیرخودی درآورده اند؛ به این 

معنا که حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را 
که حق مســلم کارگران است و افزایش 
مطابق مصوبات شورایعالی کار را که حق 
مســلم بازنشستگان سایر سطوح است، 
هنوز نداده اند البتــه مجبورند بپردازند 
امــا به تبع آن می خواهند برای فرزندان 
خودشــان خاصه خرجی کنند؛ در واقع 
ایــن حقوق مســلم را تا امــروز گروگان 
گرفتــه بودند و امروز که قرار اســت این 
حقوق پرداخت شــود، اول ســهم خاص 
بــه کارمندان می دهنــد؛ ما منکر وضع 
معیشــتی بد کارمندان و بازنشســتگان 
دولت نیستیم اما چند ماه است کارگراِن 
زیــر خط فقر منتظرند و باید اول حقوق 
مزدی آن ها استیفا شود؛ کارگران در این 
شــرایط تورمی نیاز به ترمیم دســتمزد 
دارند؛ بازنشستگان کارگری عالوه بر آن 
۳۸ درصد نیاز به اجرای متناسب ســازی 
و سیاســت های جبرانی دارند؛ همانطور 
کــه به فکر زیرمجموعه های خودشــان 

هستند، به فکر کارگران هم باشند!
در یکســو، بــرای اجــرای قانون بیش 
از ۵ مــاه معطــل می کنند و در ســوی 
دیگــر، طــرح جدیــد بــرای افزایش 
حقوق کارمندان و بازنشســتگان دولت 
می دهند آنهم طرحی همه شــمول که 
حتی نجومی بگیــران را دربرمی گیرد؛ 
حســین حبیبی در این رابطه می گوید: 
آن هایی که افزایش حقوق و دســتمزد 
براساس ماده ۴۱ و مصوبه شورایعالی کار 
را قبول ندارند و هر روز یک بهانه جدید 
ســاز می کنند، آیا به راستی نمی دانند 
که میلیون ها نفر پنج ماه اســت با تورم 
بیش از صد درصدی دست و پنجه نرم 
می کنند در حالیکه حقوق شــان فقط 
شــش یــا هفت میلیون تومان اســت؛ 
حاضر به پذیرش ۱۰۰ هزار تومان حق 
مسلم کارگران در مقوله ی کمک هزینه 
مســکن کارگران نیستند، رقم مصوب 
شــورایعالی کار را نمی پذیرند اما طرح 
جدید بــرای افزایش حقوق کارمندان 
می دهند؛ این طرح اندازی جدید دیگر 

واقعاً نوبر است!
بــه گفته وی، بیــش از 7۰ یا ۸۰ درصد 
بازنشســتگان کارگری زیر ده یا حتی ۸ 
میلیون تومان حقوق می گیرند و از همه 
مزایــای کارمندان دولت از جمله پاداش 
پایان خدمــت چند صد میلیون تومانی 
محروم انــد؛ اگر انصاف دارند ابتدا حقوق 
این گروه ها را استیفا کنند. چرا  با افزایش 

۳۸ درصدی حقوق اینها مخالفند؟!

خرید و فروش خودرو صفر شد

شوکبرجامبهبازارخودرو
همزمــان با انتشــار اخبار خوش برجامی طی ۲۴ 
ســاعت گذشته، نوسان قیمت ها در بازار به سمت 
کاهشــی بود. از چند روز گذشــته که بازار وارد فاز 
ریزشــی شــده بود، کاهش قیمت ها  دوشنبه  هم 

ادامه پیدا کرد.
به این ترتیب، طی ۲۴ ســاعت گذشــته شاهد این 
بودیــم که فقط تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ نزدیک 
بــه ۲ میلیون تومان ارزان شــود و به قیمت ۵۸۸ 

میلیون تومان برسد.
رصد بازار خودرو نشــان دهنده آن اســت که روز 
دوشــنبه  ســمند LX در بازار ۳۰۵ میلیون تومان 
قیمت خورد و ۲ میلیون تغییر قیمت داشت. سمند 
LX با موتور EF۷ هم در بازار ۳۴۸ میلیون تومان 
در بازار دســت به دســت شد و ســه میلیون افت 

قیمت را ثبت کرد.
گزارش ها نشان می دهد که هر دستگاه پراید ۱۱۱ 

مدل ۹۹ صفر کیلومتر در بازار ۲۰۲ میلیون تومان، 
پرایــد ۱۳۱ حــدود ۱۸۳ میلیون تومان، کوئیک 
دنده ای ۲۰۱ میلیون تومان، کوئیک آر )دو رنگ( 
۲۰۸ میلیون تومان، کوئیک دنده اتوماتیک ۳۱۰ 
میلیون تومان، ســاینا ۲۰۳ میلیون تومان و ساینا 

اس ۲۱۶ میلیون تومان قیمت دارد.
همچنین هر دســتگاه پژو ۲۰۶ تیپ دو به قیمت 
۳۰۰ میلیــون تومــان، پژو پــارس معمولی ۳۱۲ 
میلیون تومان و پژو ۲۰7 دنده ای سقف شیشه ای 

۴۰۴ میلیون تومان به فروش می رود.
در حــال حاضــر فعــاالن بازار خــودرو در انتطار 
اعالم نتایج مذاکرات هســتند؛ اگرچه سخنگوی 
وزارت امور خارجه در نشســت خبری اعالم کرد: 
پیشــرفت های جدی در مذاکرات وین را شــاهد 
بودیم و بخشــی از انتظارات ما در مذاکرات تامین 
شــد.در این میان، حســین امیرعبداللهیان، وزیر 

خارجه کشــورمان نیز گفت: ما در حال حاضر در 
مرحله ابتدای پایان مذاکرات هســتیم و اگر طرف 
آمریکایی خطوط قرمز و منافع کامل اقتصادی ما 

را متعهد شود، امکان حصول توافق وجود دارد.
این در شــرایطی اســت که روزنامه کیهان نیز در 
تحلیلی درباره برجام نوشته بود که از گوشه و کنار 

زمزمه توافق به گوش می رسد.
اولیانوف، نماینده روســیه در مذاکرات برجام نیز 
اخیــرا گفته اســت در صورت پیشــرفت مطلوب 
اوضاع، توافق نهایی بر ســر احیای برجام احتماال 

تا هفته آینده حاصل شود.

خرید و فروش صفر شد
در ایــن میان، ســعید موتمنی، رییــس اتحادیه 
نمایشــگاه داران خودروی پایتخت درباره وضعیت 
بازار خودرو گفت: با دریافت پالس ها و سیگنال های 

مثبت از احتمال امضا شــدن برجام و در کنار آن 
پاییــن آمــدن نرخ ارز، افت قیمت  ها را در روزهای 
گذشــته شــاهد بودیم.وی افزود: این روزها بازار 
دوباره دچار ســکون مطلق شــده و افراد دست از 
معامله کشــیده اند تا ببینند نتیجه مذاکرات چه 
می شود؟موتمنی، دلیل کاهش حدود 7۵ میلیون 
تومانی قیمت پژو ۲۰7 را عرضه خوب آن از سوی 
خودروســاز عنوان کرد و به ایرنا متذکر شــد:  هر 
خودرویی که با کاهش عرضه مواجه شود، افزایش 

قیمت خواهد داشت.
وی در خصوص برجام معتقد اســت: اگر مذاکرات 
به نتیجه برسد، اثر روانی آن سبب می شود حداقل 
در هفته های ابتدایی شوک شدیدی در بازار شاهد 
باشیم. در عین حال نحوه و میزان عرضه خودرو از 
سوی خودروسازان داخلی نیز می تواند بر قیمت ها 

تاثیرگذار باشد.

خبر ویژه

وزیر اقتصاد با بیان اینکه به دنبال جمهوری اقتصادی در کشور هستیم، گفت: 
در زمان حذف ارز ترجیحی، یکی از واردکنندگان بزرگ رسماً به وزیر مربوطه 

اعالم کرده بود که شما جرأت این کار را ندارید.
 سید احسان خاندوزی اظهار کرد: ما در وزارت اقتصاد تالش می کنیم تا نوعی از 
فعالیت اقتصادی را شدنی نشان دهیم که به نفع مردم است. اینکه در عمل نشان 
دهیم که می شود با کار کارشناسی تخصصی به منافع عمومی مردم پایبند بود. 
حتی اگر یک جاهایی الزم باشد، به خاطر منافع ملت با دستگاه ها می جنگیم؛ 
به عنوان مثال در موضوع صدور مجوزهای کسب وکار می بینیم که نهادی که 
مانع فعالیت کارآفرین ها و تولیدکننده ها می شود، دستگاه های اجرایی کشور 

هستند، ما از این نهادها خواستیم که شفاف مشخص کنند چه تعداد سند و 
مدرک می خواهند.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هیچ کسی حق ندارد 
تقاضای بیش از یک مدرک، شرایط و اسناد جدید از مردم کند. درخواست های 
صدور مجوز هم باید در روال های الکترونیکی طی شود تا هر کسی بتواند پشت 
سیستم درخواست صدور مجوز و بارگذاری مدارک را انجام دهد. اگر دستگاه 
دولتی هم می گوید که بعد از ۱۰۰ روز درخواست شما بررسی می شود، واقعاً 
بعد از ۱۰۰ پاسخگوی درخواست مردم باشد.خاندوزی با بیان اینکه به دنبال 
جمهوری اقتصادی در کشور هستیم، افزود: ما وقتی می خواهیم نقش ملت را 
در اداره اقتصاد پررنگ کنیم، با دو دسته مانع روبه رو هستیم. یک دسته موانعی 

است که دولت ایجادکننده آن است و باید آن را برداشت. باید دولتی داشته 
باشیم تا خود را به روش تأمین بودجه ای مجهز کند تا تورم به مردم تحمیل 
نشود.وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه تالش کردیم انضباط مالی را 
در دولت ایجاد کنیم، ادامه داد: تالش کردیم از دولت قبلی که خودش در تأمین 
مالی و اعتباری ناتراز است، انضباط مالی ایجاد کنیم. از طرفی، اگر به درآمد 
نیاز داشتیم، سعی کردیم از بهترین و کم آسیب ترین روش ها استفاده کنیم.

وی درباره مانع دوم در بحث جمهوری اقتصادی این را هم گفت که وقتی دولت 
در اقتصاد نقش مخرب ایفا نمی کند، باید نقشی مثبت و تسهیلگر در اقتصاد 

برای مردم داشته باشد.

وزیر اقتصاد:

بهدنبالجمهوریاقتصادیهستیم

یادداشت

عدد دالر پس از توافق وین
  سعید اشتیافی ، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین

روز دوشنبه به جهت قرار مالقات با یکی از دوستان 
در  مرکز تجارت جهانی راهی خیابان فردوســی 

تهران شدم.
همــان ازدحام همیشــگی روزهای قبل و همان 
صف های طوالنی جلوی برخی مغازه ها به جهت 
دریافت ۲۰۰۰ دالر با کارت ملی به نام مسافری 
برقرار بود و معلوم نیســت این رویه اشتباه تا کی 
می خواهد ادامه پیدا کند. آن هم در کشوری که 
از طرفی تحریم هست و مشکل تامین ارز دارد و 
برای مصارف با اهمیت تر محدودیت قایل می شود 
و از طرفــی دیگــر، ارز خود را روزانه بین مردمی 
که چهره آنها به همه چیز میخورد، اال مســافر، 

خیرات می کند.
از هیــن موضوع که بگذریــم، روند اصلی خرید 
و فــروش ارز نقطــه مقابل این صف های طوالنی 
بــود. بــه طور واضح معلوم بــود که خبر توافقات 
ســایه سنگینی بر بازار نقدی ارز گذاشته بود که 
فروشــندگان این کاال بر خریداران پیشی گرفته 

بودند
و حجره داران از خرید دالر با قیمت تابلو خود بر 

۲۸7۰۰ تومان نیز امتناع می کردند.
در بــازار حواله نیز وضع بر همین منوال اســت. 
بیشتر فعالین اقتصادی نیز دست نگه داشتند تا 
خبرهــای خوب توافق برای آنها ارمغان نرخ های 

بهتری بیاورد.
اگرچه به نظر بنده به عنوان یک فعال اقتصادی که 
در یادداشت های متعدد به آن اشاره کردم، ثبات 
بهترین ارمغانی است که فعالین اقتصادی به دنبال 
آن هستند و روشن ساختن چشم اندازی روشن از 
آینده اقتصاد برای فعالین بخش خصوصی توسط 
حاکمیت تا بتوانند چراغ راه خود قرار دهند و در 

این جنگ اقتصادی فائق آیند.
اگرچه انتظار نرخ ارز پایین عدد ۲۳ هزار تومان که 
در بودجه آمده اســت را باید خوشبینانه دانست، 
اما برخی کارشناســان برای مدت کوتاه محتمل 
دانسته اند. اما به نظر می رسد با توجه به ظرفیتهای 
اقتصاد ایران عدد نرخ ۲۵ الی ۵۰۰/۲۶ برای دالر 
با توجه به واقعیت های اقتصادی حال حاضر ایران 

همخوانی دارد و واقع بینانه است.
اگر توافق تا هفته اول شــهریور نهایی شــود، این 
انتظار هست که سیر نزولی به این عدد پیش بینی 
شده برسد.و این جاست که باید تدابیر هوشمندانه 
برای ثبات نرخ به وجود آمده انجام شود و نه این که 

نرخ بعد از توافق دوباره سیر صعودی بگیرد.
در پایان باز هم باید تاکید کنم که در شــرایط 
فعلی اقتصاد کشــور عامــل پیش برنده تولید 
ثبات قیمت ارز است و نه کاهش آن. در شرایط 
مذکور پس از یک دوره ثبات دولت می تواند با 
مابه التفاوت به دســت آمده از بازار و فروش ارز 
برنامه هایی همچون ایجاد رقابت در بخش های 
صنعت و تولید، کاهش تدریجی رانت، افزایش 
شــفافیت، کاهش مداخــالت در نظام قیمت 
گذاری و از همه مهم تر مبارزه با فســاد مالی و 
اداری را در دســتور کار قرار دهد. از این مســیر 
است که به تدریج حرکت در مسیر بهبود کشور 

آغاز خواهد گشت.
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نفت و انرژی 4

: کاال و خدمات انرژی های تجدیدپذیر نایب رئیس انجمن تامین کنندگان 

مزارعخورشیدیجایگزینمزارعکشاورزیشود

كوتاه از انرژی

بین الملل

 بازبینی 8 دالری بارکلیز 
در دورنمای قیمت نفت

بانــک بارکلیز با بــرآورد مازاد عرضه 
بزرگتــر از حد انتظــار در کوتاه مدت، 
پیش بینی خود از قیمت نفت برنت در 
سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ را به میزان هشت 
دالر در هر بشــکه کمتر کرد. این بانک 
انگلیســی اکنون انتظار دارد میانگین 
قیمت هر بشــکه نفت برنت در ســال 
میالدی جاری و آینده، به ۱۰۳ دالر و 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا به ۹۹ 
دالر خواهد رسید.بهای معامالت نفت 
برنت روز سه شنبه حدود ۹۴ دالر در هر 
بشکه و وست تگزاس اینترمدیت پایین 
۸۹ دالر بود.بازبینی پیش بینی قیمت 
از ســوی بارکلیز، ناشــی از تاب آوری 
عرضه نفت روسیه با وجود تحریمهای 
غربی و نگرانی از کندی رشــد اقتصاد 
جهانی بوده است. طبق گزارش آژانس 
بین المللــی انرژی، عرضه جهانی نفت 
در ژوییه، تحت تاثیر عرضه باالتر از حد 
انتظار روسیه، به سطح پیش از پاندمی 
کووید صعود کرد. صادرات نفت روسیه 
ماه میالدی گذشته ۱۱۵ هزار بشکه در 
روز کاهش یافت و به 7.۴ میلیون بشکه 
در روز رســید که تنها ۶۰۰ هزار بشکه 
در روز کاهش از ابتدای ســال میالدی 
جاری را نشان می دهد و ثابت می کند 
تولید نفت روســیه بیش از حد انتظار 
در برابر تحریمهــای بین المللی، تاب 
آورده است.ســران اتحادیه اروپا اواخر 
مه موافقت کردند واردات نفت دریابرد 
را تا پایان امسال و واردات فرآورده های 
نفتی روسیه را دو ماه بعد ممنوع کنند.
بارکلیــز پیش بینی کــرد تولید نفت 
روســیه پس از اجرایی شدن تحریمها 
علیه واردات و بیمه محموله های نفت،  
۱.۵ میلیون بشــکه در روز در مقایسه 
با سطح پیش از جنگ اوکراین کاهش 
پیــدا کند. این بانک خاطرنشــان کرد 
کاهش بیشتر قیمت نفت از این برآورد، 
ممکن اســت در صورت واکنش اوپک 
پالس به کندی تقاضا در سال میالدی 
آینده، محدود شود.تحلیلگران بارکلیز 
گفتند:  تصور ما این اســت که به دلیل 
احتمال معافیت روسیه از کاهش تولید 
نفــت اوپک پالس به دلیل تحریم ها و 
عدم واکنش تولیدکنندگان آمریکایی 
بــه قیمتهــای باال، فضا بــرای چنین 
مداخالتــی نســبت به ســال ۲۰۲۰ 
محدودتر خواهد بود.بر اساس گزارش 
رویتــرز، اوپــک و متحدانش شــامل 
روســیه، افزایش تولید به میزان ۱۰۰ 
هزار بشــکه در روز را برای ســپتامبر 

تصویب کرده اند.

ک نیروگاه های  خورا
سوییسی نفتی می شود

با نمایان شــدن بحران انرژی، سوئیس 
ممکن اســت در صورت وقوع وضعیت 
اضطراری در زمســتان، بــرای تولید 
برق، از نفت اســتفاده کند.ســیمونتا 
ســوماروگا، وزیر انرژی سوئیس که از 
اســتفاده از انرژی تجدیدپذیر حمایت 
می کند، در مصاحبه با روزنامه سونتاگ 
سایتونگ اذعان کرد: این کشور ممکن 
اســت برای تولید برق در زمستان که 
اروپا با محدود شدن عرضه گاز روسیه 
و حتــی احتمال توقف کامل آن روبرو 
می شــود، از نفت اســتفاده کند.طبق 
گزارش مطبوعات سوئیس، این کشور 
یــک نیروگاه آزمایشــی دارد که برای 
آزمایــش توربینهــای گازی جدید، 
اســتفاده شده است. شرکت ایتالیایی 
آنســالدو انرژیا که مالک این کارخانه 
آزمایشــی اســت، می خواســت بهار 
امســال این تاسیسات را به عنوان یک 
تاسیسات اضطراری، در دسترس قرار 
دهد.ســوئیس تنها کشــوری در اروپا 
نیســت که به دنبــال جایگزین کردن 
زغال ســنگ یا نفــت خام به جای گاز 
طبیعی برای تولید نیروســت. تحویل 
گاز روســیه از طریــق خطوط لوله، به 
کشــورهای اروپایی کاهش پیدا کرده 
اســت و کشــورهای این منطقه برای 
پــر کردن ۸۰ تــا ۹۰ درصدی مخازن 
گاز پیــش از رســیدن فصل گرمایش، 
در تالش برای صرفه جویی در مصرف 
گاز هستند.رویترز ماه گذشته گزارش 
کــرده بود با مهیا شــدن شــرکتهای 
فرانســوی و اروپایی بــرای کاهش یا 
توقف عرضه گاز روسیه به اروپا، صنایع 
انرژی بر فرانسه به دنبال استفاده از نفت 

در تاسیساتشان هستند.

 مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران  
خبر داد؛

 جلوگیری از سوزاندن روزانه 
 بیش از ۳00 میلیون 

فوت مکعب گاز
مدیرعامل شــرکت نفت فالت قاره ایران گفت: 
با تامین مالی پروژه NGL خارگ و بهره برداری 
از طرح، از سوزاندن روزانه بیش از ۳۰۰ میلیون 
فــوت مکعب گازهای میادین خارگ و بهرگان 
جلوگیری می شود.علیرضا مهدی زاده در بازدید 
از طرح NGL خارگ و جلسه با سرمایه گذار آن، 
گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر، بیشــتر 
کاالهای مهم پروژه NGL خارگ تامین شــده، 
انتظار می رود سرمایه گذار بتواند ضمن جبران 
عقب ماندگی پیشــرفت طــرح، مطابق برنامه 
جبرانــی اعالم شــده تا ۲۴ مــاه آینده، پروژه 
را راه انــدازی نمایــد.وی با تاکید بر جمع آوری 
 NGL گازهــای همراه و تســریع تکمیل طرح
خــارگ برای جمع آوری گازهای همراه مناطق 
خارگ و بهرگان، گفت: شــرکت صف به عنوان 
ســرمایه گذار طرح، باید هرچه سریع تر نسبت 
بــه تامین مالی و تکمیــل طرح اقدام نماید.به 
گفته مدیرعامل شــرکت نفت فالت قاره ایران، 
مهمترین مشــکل این طرح، تامین مالی است 
که سرمایه گذار برای تامین مالی طرح، توافقاتی 
با صندوق توسعه ملی و یکی از بانک های عامل 
انجام داده است.وی همچنین گفت: الزم است 
هر چه ســریع تر توافقات انجام شــده عملیاتی 
شده تا با تکمیل این طرح، از سوزاندن گازهای 
همــراه میادین خارگ و بهــرگان جلوگیری 
شــود.مهدی زاده افزود: این طرح در طی چند 
ســال اجرا، مشــکالت متعددی در بخش های 
تامین کاال ناشــی از شرایط تحریم، همچنین 
تامین مالی داشــته ولی خوشــبختانه در حال 
حاضر، بیشــتر کاالهای مهم پروژه تامین شده 
و امیدواریم مطابق برنامه جبرانی اعالم شده تا 

دو سال آینده راه اندازی شود.

وزیر نیرو:

 پروژه های آبی ایران 
در چهارچوب توافقات است

وزیــر نیرو با بیان اینکــه پروژه های آبی ایران 
دقیقــا مطابــق سیاســت ها و پروتکل ها اجرا 
می شــود، گفــت: حتما اگر مــا توضیح دهیم 
نگرانی عراقی ها مرتفع خواهد شــد.علی اکبر 
محرابیان ، درباره سیاست ایران در قبال انتقاد 
و نگرانی مقامات عراقی نسبت به پروژه های آبی 
ایران اظهار داشــت: ما در چارچوب توافق ها و 
پروتکل هایی که از قبل تنظیم شــده با کشــور 
عراق همکاری داریم.وی افزود: پروژه های آبی 
ایران دقیقا مطابق سیاست ها و پروتکل ها اجرا 
می شــود.وزیر نیرو تصریح کرد: مقامات عراق 
درخواســت نشست و جلسه دادند که ما اخیرا 
پاسخ دادیم و پذیرفتیم و بزودی نشست هایی 
خواهیم داشــت تا نگرانی ها رفع شــود. وی با 
تاکید براینکه حتما با این کشور مذاکره خواهیم 
داشــت، ابراز امیدواری کرد که اگر مســئله و 
نگرانــی وجــود دارد، در چارچوب گفت و گوها 
برطرف شــود.محرابیان تاکید کرد: حتما اگر 
ما توضیح دهیم نگرانی عراقی ها مرتفع خواهد 
شــد. مهدی رشــید الحمدانی وزیر منابع آبی 
عراق، در بازدید از اقدامات جاری در پروژه خط 
لوله بصره اظهار کرده است: علت شور شدن آب 
شط العرب، مد آب دریا و جاری شدن معکوس 
آن در رودخانه اســت کــه عوامل گوناگونی از 
جمله قطع شــدن آب رود کارون و ساخت سد 
از جانب ایران موجب آن شده است.او گفته است 
کــه ایــران بدون در نظر گرفتن منافع عراق در 
این منطقه سد ساخته و مسیر رودخانه کارون 
و دیگر آب هایی که در شط العرب جریان پیدا 
می کند را تغییر داده و عمال شط العرب فقط از 

آب های دجله و فرات تغذیه می کند.

بر اساس گزارش ها ؛

نفتکش ایران نفت توقیف شده 
خود توسط آمریکا را باز پس گرفت

یک نفت کش با پرچم ایران محموله نفتی را 
کــه آمریــکا توقیف کرده بود باز پس گرفته و 
یونان را ترک می کند.توقیف نفت کش ایرانی 
النــا باعث شــد مقامات ایــران در ماه مه دو 
نفت کــش یونانــی را در خلیج فارس توقیف 
کننــد که هنوز آزاد نشــده اند.آمریکا در ماه 
آوریــل نفتکشــی با نام آیس انــرژی را برای 
نگه داشتن نفت النا اجاره کرده بود. بخشی از 
نفت ایران به این نفت کش منتقل شد و قبل از 
اعالم حکم دادگاه یونان مبنی بر بازگرداندن 
ایــن محمولــه نفتی به ایران، قــرار بود این 
نفت کش به ســمت آمریکا حرکت کند.طبق 
گفتــه منابع، بارگیری این نفت در نفت کش 
ایران تکمیل شده است.سفارت ایران در آتن 
در دوازدهــم مــاه اوت اعالم کرد این نفکش 
پس از تکمیل بارگیری به سمت ایران حرکت 
خواهــد کرد.نفت کــش النا به مدت ۲ ماه در 
آب های جزیره اویا در یونان در نزدیکی شهر 
کاریســتوس توقیف بود و پس از اعالم حکم 
دادگاه مبنی بر آزادسازی نفت ایران، به بندر 

پیرائوس یدک کشیده شد.

نایب رئیس انجمن سازندگان و تامین کنندگان کاال 
و خدمات انرژی های تجدیدپذیر )ساتکا( اظهار کرد: 
ایران می تواند قطب تولیدات تجهیزات تجدیدپذیر 
باشــد چرا که از لحاظ دانش و ظرفیت های موجود 
پتانسیل های باالیی در این کشور موجود و تحقق آن 
تنها نیازمند یک انسجام ملی است.سید محمد جواد 
موسوی در نشستی خبری در پاسخ به سوالی درباره 
وضعیت تولید تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر در 
ایران و پتانســیل های صادرات در این حوزه گفت: 
دغدغه هایی در حوزه توســعه صنعت تجدید پذیر 
مطرح می شود. در بخش تولید نیز مشکالتی وجود 
دارد، شــرکت هایی که وارد این عرصه شــده اند، به 
دلیل اخذ استانداردهای بین المللی با چالش هایی 
مواجه هستند، به گونه ای در بازار داخل نتوانستند 
رقابت را ایجاد کنند.وی با بیان این که قیمت تولید 
محصوالت داخلی قابل مقایســه با محصوالت بین 
المللی نیست، گفت: امیدواریم با سیاست هایی که 
در ساتکا در حال اجراست، این موضوع سروسامان 
یابــد، اما با ایــن حال می توانیم ظرفیت های باالی 
ایــن صنعت را مــورد توجه قرار دهیم.نایب رئیس 
انجمن سازندگان و تامین کنندگان کاال و خدمات 
انرژی های تجدید پذیر )ساتکا( ادامه داد: علی رغم 
قوانیــن خوبی که در حــوزه تجدید پذیرها وجود 
دارد، امــا بــه دلیل این که تحقــق قوانین با چالش 
روبه رو اســت، نتوانســته ایم آن طور که باید شاهد 
توسعه در این صنعت باشیم.موسوی با بیان این که 
از ســال ۱۳۹۵ مصوبه ای مــورد توجه قرار گرفت 
که بر اســاس آن ۲۰ درصد از مجموعه های دولتی 
از انرژی های تجدیدپذیر اســتفاده کنند، اما هیچ 
اتفاق روشــنی رخ نداد این در حالی است که طبق 
بررســی های صورت گرفته در کل کشــور ۲۰۰۰ 
مگاوات تنها در بخش دولتی ظرفیت ایجاد نیروگاه 
وجود دارد.وی تصریح کرد: قوانین وجود دارند اما 
پیاده ســازی آنها با چالش روبه رو اســت. در بحث 
صادرات نیز زمانی که مشــکل تامین داخل وجود 
دارد نمی توانیم انتظار صادرات داشــته باشــیم اما 
هم اکنون کشــورهای ارمنســتان، عراق و سوریه 

عالقه منــد به دریافت تجهیزات از ایران هســتند 
همچنین کشــورهای اتحادیــه اروپا نیز عالقه مند 
هســتند تا در بحث تولید پنل های خورشــیدی در 
ایران ســرمایه  گذاری کنند و تجهیزات تولید شده 
را با خودشــان ببرند.نایب رئیس انجمن سازندگان 
و تامین کنندگان کاال و خدمات انرژی های تجدید 
پذیر )ســاتکا( ادامه داد: وجود دانش فنی و نیروی 
ارزان قیمت دلیل تقاضای کشــورهای اروپایی در 
ایران است. این تقاضا از سوی آلمانی ها بسیار زیاد 
بــوده کــه اگر تحقق یابد می توانــد تاثیر زیادی بر 

بازار ایران بگذارد.

یک میلیون نیروگاه خورشیدی خانگی 
می تواند نصف کمبود برق کشور را جبران کند

همچنین در این نشست حمیدرضا صالحی – رئیس 
هیات مدیره انجمن ساتکا – با اشاره به لزوم تشکیل 
ایــن انجمن و پتانســیل های باالی ایران در حوزه 
تجدید پذیرها اظهار کرد: ســرعت توســعه تجدید 
پذیرها در دنیا بسیار باال است. سال گذشته شاهد 
ایــن بودیــم که ۸۶ درصد ســرمایه گذاری که در 
صنعت برق دنیا صورت گرفت مربوط به انرژی های 
پاک بوده اســت که همین موضوع اهمیت توســعه 

تجدید پذیرها را نشــان می دهد. در آینده با توجه 
بــه فناوری های موجود و لــزوم افزایش بهره وری 
می بایســت به سمت توســعه تجدید پذیرها پیش 
رویم. براساس پیش بینی ها تا سال ۲۰۵۰ سهم برق 
در سند انرژی ۵۰ درصد خواهد شد که باید ایران 
نیز به این مســاله توجه داشته باشد در حال حاضر 
ایران جزو ۱۰ کشــور برتر تولید آالیندگی اســت و 
ما به سمتی پیش می رویم که در دنیا جریمه های 
تولید کربن رو به افزایش بوده است.وی با اشاره به 
پتانســیل های ایران در حوزه تجدید پذیرها گفت: 
۳۰۰ روز آفتابی در کشور داریم و از طرفی ۹۰ هزار 
مــگاوات ظرفیت تولید انرژی بادی و خورشــیدی 
در کشــور موجود است؛ اما استفاده از آنها نیازمند 
سازندگان، مشــاوران و تامین کنندگان این حرفه 
است.رئیس هیات مدیره انجمن ساتکا با بیان این که 
یک میلیون نیروگاه خورشــیدی خانگی می تواند 
نصف کمبود برق کشور را جبران کند تصریح کرد: 
در دنیــا برق صنایع بــه دلیل این که ارزش افزوده 
تولید می کند ارزان تر است، اما در ایران این بخش 
مــورد بی توجهی قــرار می گیرد.وی با بیان این که 
علی رغم گذشــت چندین ماه از ســال جدید هنوز 
قیمت خرید تضمینی اعالم نشده است، ادامه داد: 

اگر این مســاله سروســامان پیدا نکند نمی توانیم 
شاهد توسعه تجدید پذیرها باشیم.

تسهیالت مناسب برای احداث نیروگاه 
خورشیدی

همچنین در این نشســت محمود کریمی – عضو 
هیات مدیره انجمن ســاتکا - گفت: در کشــور ما 
نیروگاه های انشــعابی زیر ۲۰۰ کیلوولتی هستند 
کــه اغلــب در ســقف یا حیــاط خانه هــا احداث 
می شــود بــه دلیل این که مزایــای خوبی دارند در 
دنیــا مورد توجه قرار گرفته اند به گونه ای که بیش 
از ۶7 درصد نیروگاه های خورشــیدی روی ســقف 
خانه ها مســتقر شده اند. اما در ایران زیر ۱۰ درصد 
نیروگاه های خورشیدی مربوط به این بخش است.

وی در خصــوص مزایای این نیروگاه ها گفت: عدم 
اتالف انرژی، تعادل متوازن سازی شبکه و کمک به 
پیک از جمله مهم ترین مزایای توسعه این صنعت 
اســت برق تولیدی بر اســاس نرخ پایه از مشترکان 
خریــداری می شــود و وزارت نیرو مکلف بوده این 
نــرخ را بــروز کند اما افزایش این نرخ متناســب با 
قیمــت تجهیزات نبوده اســت و اکنون افرادی که 
تمایل به ســرمایه  گذاری داشــته باشند وارد این 
بخــش نخواهند شــد.عضو هیــات مدیره انجمن 
ســاتکا ادامه داد: عدم توازن نرخ خرید تضمینی و 
تجهیزات پیامدهای متعددی دارد و همین مساله 
باعث شــده که پیمانکار اقــدام به نصب تجهیزات 
بــا کیفیت نکند چرا کــه کارفرما به دنبال توجیح 
اقتصادی اســت و عمدتا دیده می شــود که بعد از 
پنج سال تجهیزات دچار مشکل می شود.کریمی با 
بیان اینکه در کشور با کمبود آب مواجه هستیم که 
موجب خشک شدن زمین های کشاورزی بسیاری 
شده است، گفت: اگر دولت برای صاحبان زمین های 
کشــاورزی تسهیالت مناسب برای احداث نیروگاه 
خورشــیدی در نظر بگیرد، کشــاورزان می توانند 
مزارع خورشــیدی بجای مزارع کشاورزی احداث 
کنند که ضمن عدم نیاز به آب، موجب ایجاد درامد 

و معیشت جایگزین برای کشاورزان می شود.

نماینده مردم دشــت آزادگان و هویزه در مجلس شــورای اســالمی عدم الیروبی رودخانه ها و سدها را 
یکی از دالیل اصلی بروز سیالب  دانست و گفت: اگر دولت وزارت نیرو را ملزم به انجام الیروبی ها کند، 

دولت نیز از پرداخت خسارت های ناشی از حوادثی مثل سیل راحت خواهد شد.
قاســم ســاعدی اظهار کرد: متاســفانه وزارت نیرو هیچ برنامه ای در زمینه الیروبی انهار، رودخانه ها 
و حتی ســدها ندارد و تا به حال نیز برنامه ای در این خصوص اعالم نکرده اســت که این امر یکی از 
معضالتی است که امروز همه حوضه های آبی کشور درگیر آن هستند.وی افزود: بسیاری از سدهای 
ما مثل سد دز در خوزستان میزان رسوبات بسیار باالیی دارد و متاسفانه هیچ برنامه ای برای الیروبی، 
تخلیه گل والی ها و رســوبات این ســد تا به حال از ســوی وزارت نیرو اعالم نشــده است و این امر منجر 
به کم شــدن ذخایر آبی در مواقع اضطراری می شــود و ما همیشــه در زمینه حجم ســد کم می آوریم.

ساعدی ادامه داد: چندین دهه از افتتاح سدها در استان خوزستان و دیگر استان ها گذشته است که 

عدم الیروبی  ســدها موجب انباشــته شــدن گل والی ها و رسوبات در سدها شده است. این مساله نیز 
باعث گرفته شــدن حجم بســیار زیادی از ظرفیت ســدها و موجب کاسته شدن میزان آبی که باید در 
مخزن بماند و ذخیره شــود نیز شــده اســت.وی تصریح کرد: عدم الیروبی در رودخانه ها نیز مشــاهده 
می شود و خیلی از رودخانه های فصلی و دائمی مورد بی اعتنایی و کم لطفی مسئوالن در وزارت نیرو 
قرار گرفته اند. عدم الیروبی رودخانه ها، با اندک بارشی موجب جاری شدن سیل می شود به خصوص 
در مناطق و شهرستان های پایین دست رودخانه ها که همیشه در معرض سیل قرار دارند. وی افزود: 
جبران این خسارت ها ضرر بسیار زیادی برای دولت دارد و در طول سال از این مشکالت در ستادهای 
بحران همیشــه وجود دارد. بنابراین اگر دولت، وزارت نیرو را ملزم به رفع این معضل الیروبی ها کند، 
می توان گفت ما برای چندین دهه نفس راحت می کشــیم و دولت نیز از پرداخت این خســارت ها به 

طور مستمر در طول سال راحت می شود.

نماینده دشت آزادگان :

عدم الیروبی رودخانه ها و سدها از دالیل اصلی بروز سیالب  است

خبر  ویژه

با تدوین برنامه ویژه محقق شد

 جزئیات اعطای تسهیالت ارزان 
به شرکت های دانش بنیان صنعت برق

با توجه به همکاری وزارت نیرو، شــرکت توانیر و 
صندوق نوآوری و شــکوفایی، برنامه ویژه ای برای 
حمایــت از تولید محصوالت دانش بنیان فعال در 
حــوزه صنعت برق و اصالح الگوی مصرف تدوین 
شده است. در این برنامه ویژه ، صندوق نوآوری و 
شکوفایی با همکاری وزارت نیرو و شرکت توانیر 
برای حمایت از تولید محصوالت )کاال و خدمت( 
دانش بنیان این گروه شــرکت ها، سرفصل هایی 
نظیــر تکمیل و ارتقاء محصــوالت دانش بنیان، 
توسعه زیرساخت تولید محصوالت دانش بنیان، 
تولید محصوالت و خدمات دانش بنیان، تحریک 
تقاضا و توسعه  بازار محصوالت دانش بنیان و توسعه 
فعالیت های شتابدهی و فضای نوآوری را تدوین 
کرده است.تکمیل و ارتقاء محصوالت دانش بنیان 
یکی از خدمات ارائه شــده به شــرکت های فعال 
در ایــن حــوزه اســت. شــرکت هایی که قصد 
نمونه ســازی صنعتی یا ظرفیت سازی برای ورود 
محصول دانش بنیان به بازار از طریق تولید تعداد 
محــدودی از آن را دارند، می توانند جهت تامین 
هزینه های تحقیقاتی یا تولید در مقیاس محدود 
شــامل نیروی انسانی، مواد اولیه، برون سپاری و 
تجهیزات ضروری از »تســهیالت نمونه سازی« 

بهره  مند شــوند.کارمزد ۴ درصد و حداکثر زمان 
تنفس و بازپرداخت سه سال، پرداخت به صورت 
مرحله ای و متناســب با پیشــرفت طرح و الزام به 
ارائه طرح با تکمیل کاربرگ درخواست »تسهیالت 
نمونه سازی« از جمله شرایط اعطای این خدمت 
اســت.از دیگر خدمات ارائه شــده در این برنامه، 
توســعه زیرساخت تولید محصوالت دانش بنیان 
اســت. شرکت هایی که جهت ایجاد ظرفیت های 
جدید، افزایش ظرفیت تولید یا کیفی سازی تولید 
محصوالت دانش بنیان نیاز به سرمایه گذاری های 
زیرساختی دارند می توانند درخواست خود را در 
قالب »تسهیالت تولید صنعتی« در سامانه غزال 
ثبت کنند.تسهیالت تولید محصوالت و خدمات 
دانش بنیــان با نــرخ ۱۱ درصد، تحریک تقاضا و 
توســعه  بازار محصوالت دانش بنیان با نرخ سود 
۱۰درصد برای مواردی که شــرکت کمتر از ۱۰ 
میلیارد تومان و نرخ سود ۱۴ درصد برای مواردی 
که شــرکت بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان از این 
تسهیالت استفاده کرده باشد، توسعه فعالیت های 
شتابدهی و فضای نوآوری با نرخ ۴ درصد و سرمایه 
بذری شتابدهنده ها از دیگر خدمات این برنامه به 

شمار می رود.

مدیر عامل اسبق شرکت ملی نفت:

 با ال ان جی پروژه صادرات به اروپا را 
کلید می زنیم

مدیر عامل اسبق شرکت ملی نفت گفت: ما 
در زمستان برای صادرات گاز به عراق و ترکیه 
دچار کمبود می شویم، از همین روی سواپ 
وضعیت ما را در بحث صادرات پایدار می کند.
علــی کاردر  درباره امــکان اینکه ایران گاز 
کشورهای منطقه قفقار از جمله ارمنستان را 
تامین کند، اظهار داشت: البته کشوری مثل 
ارمنســتان کوچک اســت و صنعتی نیست 
مصــرف زیادی ندارد، ماکزیمم ۱۰ میلیون 
متر مکعب بیشــتر نیاز ندارد. ضمن اینکه 
ســواپ ارمنســتان و ترکمنستان فعال بود 
و مدتی هم بخش خصوصی به این کشــور 
صادرات داشت.  وی افزود: اکنون با توجه به 
مازاد گازی که روسیه دارد ما می توانیم آن 
را دریافت کرده و در دوران بحران و کمبود 
این گاز دریافتی از روسیه را به ترکیه و عراق 
صادر کنیم. مدیر عامل اســبق شرکت ملی 
نفت با تاکید بر اینکه برای هاب شــدن در 
حوزه گاز منطقه باید ســراغ صادرات گاز به 
اروپــا برویم، گفت: باید پروژه های ال ان جی 
را اجرایــی کنیــم تا صادرات به اروپا را کلید 
بزنیم. وی درباره امکان توســعه ال ان جی با 

همــکاری گازپروم، بیان داشــت: گازپروم 
در پروژه های مشــترک با شــل و توتال در 
زمینــه ال ان جی همکاری داشــته و دانش 
اولیــه را دارد اما تکنولوژی و الیســنس را 
در اختیــار نــدارد. کاردر درباره واردات گاز 
از روســیه خاطرنشان کرد: در حوزه تجارت 
صفــر و صد معنا ندارد و دوره آن گذشــته 
اســت، مثال سوئیس یک قطره کاکائو ندارد 
ولی بزرگترین تولیدکننده شــکالت جهان 
اســت، اینکه ما هــم خودمان صادرات گاز 
داشته باشیم و هم سواپ کنیم رویه خوبی 
اســت، به این ترتیب حق ترانزیت گرفته و 
درآمد خواهیم داشــت، ضمن اینکه شبکه 
باالنس می شود. وی درباره اینکه آیا روسیه 
می تواند یک تامین کننده مطمئن باشد و در 
صورت لغو تحریم از سوی اروپا همچنان به 
تعهــدات خود به ایران پایبند بماند، گفت: 
در احجامی که ما نیاز داریم این امکان وجود 
دارد، البتــه قراردادها باید بلندمدت منعقد 
شوند تا تضمین های مشخص لحاظ شده و 
در صــورت عدم انجام تعهدات مفاد داوری 

و دادگاه دیده شود.
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55بانک و بیمه
اخبار

 زمینه سازی بانک دی 
 و شرکت بهره برداری مترو تهران 

برای توسعه همکاری ها

مدیرعامــل بانک دی و مدیرعامل شــرکت بهره 
برداری مترو تهران و حومه طی دیداری بر توسعه 
همکاری های مشــترک تاکیــد کردند.  علیرضا 
قیطاســی مدیرعامــل بانک دی در ایــن دیدار با 
اشــاره به ظرفیت های قابل توجه این بانک برای 
ارائه خدمات مختلف به مشــتریان گفت: امکانات 
بانک دی در زمینه خدمات مستقیم به مسافران و 
کارکنان مترو به طور کامل فراهم است. وی افزود: 
باید کارگروه مشــترکی به منظور بررسی جوانب 
همکاری دوجانبه تشکیل و درباره مسائل مرتبط 
در آن تصمیم گیری شود. طی این دیدار که در محل 
بانک دی برگزار شد، مهدی شایسته اصل مدیرعامل 
شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه نیز با ابراز 
خرسندی از ایجاد زمینه مشترک همکاری با بانک 
دی، تاکید کرد که این شــرکت، زمینه های الزم 
برای استفاده از خدمات بانک دی و توسعه خدمت 

رسانی به مسافران را فراهم کرده است.

گهی مناقصه عمومی   آ
بیمه آرمان اعالم شد

بیمه آرمان در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی 
تجهیــزات ســخت افزاری)ذخیره ســاز( مورد 
نیــاز خود را از طریــق برگزاری مناقصه عمومی 
خریداری نماید. داوطلبان شرکت درمناقصه می 
توانند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر تا پایان 
وقت اداری روز چهارشــنبه مورخ ۰۹/۰۶/۱۴۰۱ 
درخواست خود را جهت دریافت اوراق مناقصه به 

آدرس Info@Armanins.com اعالم فرمایید.
گهی مناقصه عمومی بیمه آرمان آ

ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه میــزان 
7۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال )هفتصد میلیون ریال( 
می باشــد که می بایســتی به صورت واریز نقدی 
به حســاب ۱-۱۰۲۱۵-۸۳۴-۵۰۰ به نام بیمه 
آرمان نزد بانک ایران زمین و یا ضمانتنامه بانکی 
معتبر ارائه گردد. ضمناً پاکتهای الف و ب مناقصه 
در ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۱۵/۰۶/۱۴۰۱ 
توســط اعضای کمیســیون معامــالت در دفتر 
معاونت اجرائی بیمه آرمان مفتوح خواهد گردید.

تسهیلروابطاقتصادی بانکتوسعهتعاوندر
میانایرانوموریسمطرحاست

سرپرست بانک توسعه تعاون این بانک را به عنوان یکی از ارکان مالی 
تسهیل روابط اقتصادی میان ایران و موریس عنوان نمود.

محمد شیخ حسینی در نشست با فعالین اقتصادی و بانکی جمهوری 
موریس اظهار داشــت: عملیات بانکی پشــتوانه و اطمینان بخش هر 
مناسبت و رابطه مالی و اقتصادی است و روابط اقتصادی میان کشورها 
نیز وابســتگی جدی به روابط دوجانبه و چند جانبه شــبکه بانکی در 

کشورهای طرف تفاهم دارد.
شیخ حسینی تصریح نمود: با توجه به این که وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به عنوان محوریت راهبری کمیســیون مشــترک اقتصادی 
میان دو کشور اعالم آمادگی نموده است، بانک توسعه تعاون به عنوان 
یکی از ارکان مالی و بانکی تســهیل روابط اقتصادی میان دو کشــور 

مطرح گردیده است.
وی افزود: بانک توسعه تعاون با رویکرد توسعه ای و حمایت از صنایع 
و واحدهای تولیدی حوزه تعاون فعالیت نموده اســت و این بانک به 
عنــوان بانک عامل دولت در پیشــبرد پــروژه های مهم ملی و تقویت 

زیرساخت های اقتصادی کشور نقش داشته است.

این مقام ارشــد بانکی تاکید کرد: صدور اعتبار اســنادی و حوالجات 
ارزی از جمله خدمات ارزی بانک توسعه تعاون محسوب می گردد.

شــیخ حســینی خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون سابقه حضور در 
کنسرســیوم های بانکی جهت تامین مالی پروژه های زیرســاختی و 
عمرانی کشور را دارد و در صورت تفاهمات عمرانی میان دو کشور، این 

بانک قابلیت ایفای نقش مشابه در سطح بین المللی را دارا می باشد.
شــایان ذکر اســت در این نشست ها فرشید طهمورثی مدیر امور بین 
الملل و شهرام بخشا رییس اداره کل روابط عمومی بانک توسعه تعاون 

شیخ حسینی را همراهی می کردند.
گفتنی است نشست تخصصی میان مقامات ارشد وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی جمهوری اســالمی ایران و وزارت کار، توســعه منابع 
انســانی و تجارت جمهــوری موریس با حضور محمد هادی زاهدی 
وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد خانی نوذری 
معاون اقتصادی و مهدی مسکنی معاون تعاون ، حامد فروزان مدیر 
کل امور بین الملل و مقامات ارشــد ســازمانها، صندوق ها و شــرکت 
های اقتصادی تابعه وزارتخانه و حسن علی بخشی رییس نمایندگی 
جمهوری اسالمی ایران در موریس و ماداگاسکار و تعدادی از مقامات 
سیاسی و فعالین اقتصادی جمهوری موریس در مجتمع تالش برگزار 
شد و محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون نیز به عنوان 
مقــام ارشــد بانکی وزارتخانه در جمع هیــات های گفتگوکنندگان 

حضور داشت.

اخبار

با هدف انتقال دانش و افزایش سطح آگاهی کارکنان در انجام امور 
بانکی، گردهمایی مدیران ارشــد بانک با کارکنان ســتاد و شــعب 

استان های خراسان رضوی و شمالی برگزار شد.
در این گردهمایی محمدرضا ادبی مشاور مدیر عامل ضمن بررسی 
پتانســیل های موجود در بخش صنعت و کشــاورزی و معادن، بر 
حرکت روسای شعب برای شناسایی و جذب مشتریان ارزنده بخش 

های مختلف اقتصادی استان تاکید کرد.
ادبی افزود: بعد از ظرفیت سنجی دقیق اعتباری و صدور مصوبه در 
ارکان عالی اعتبارات، پیگیر اعطاء تســهیالت و تزریق منابع بانک 

به این بخش ها هستیم.
در ادامه جلسه مسعود مهردادفر معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی 
با اشاره به وضعیت صنعت در استان و هدایت منابع بانک به سمت 
تولید و اشتغال ملی، راهنمایی الزم را در جهت شناسایی و جذب 

مشتریان دارای ظرفیت و صورت های مالی شفاف ارائه کرد.
در این دیدار مجید رضی زاده معاون مالی و پشــتیبانی با تشــریح 
چشم اندازها و اهداف بانک گفت: با توجه به تمهیدات ایجاد شده از 
سوی مدیران عالی بانک، در آینده نزدیک شاهد تسریع در اعطای 

تسهیالت به مشتریان خواهیم بود.

در ادامه حسین درویش ها مدیر امور اعتبارات ضمن بررسی عملکرد 
اعطاء تســهیالت اســتان خراسان رضوی و مقایسه با سایر استانها، 
برگزاری دوره های آموزشــی بخش تعهدات )اعتبارات اســنادی 

داخلی - ضمانت نامه( حائز اهمیت بیان کرد.
محمد حسینی کنارویی مدیر امور شعب استان ها هدف از برگزاری 
این دیدار را ایجاد روابط نزدیک و صمیمی میان همکاران شــاغل 

در صف و ســتاد با مدیران ارشــد بانک بیان کرد و گفت: امید است 
با اســتفاده از تجارب مدیران بتوانیم گامی موثر در رســیدن به 
اهداف تعیین شــده برداریم و باعث درخشــش نام ایران زمین در 

نظام اقتصادی کشور باشیم.
ابوالفتحی و حاجی زکی روسای ادارات آمار و اطالعات اعتباری و 
اداره نظارت بر اعطای تسهیالت در این دیدار، با تحلیل نحوه اعطاء 
تسهیالت و تمرکز آن در ستاد استان، افزودند: برای اصالح حدود 
اختیارات اجرایی در شعب گام های اساسی برداشته خواهد شد.

در پایان حســن رضا شــمس آبادی مدیر شــعب استان به بررسی 
و تجزیــه و تحلیــل عملکرد اســتان در بخش های مختلف منابع، 

مصارف، تعهدات و مطالبات پرداخت.
شایان ذکر است در این سفر از کارخانجات لوازم خانگی کلور )تولید 
کننده انواع یخچال و یخچال فریزر خانگی( واقع در شهرک صنعتی 
خیام نیشابور و بازدید ویدئویی از شرکت ایران شرق صورت گرفت 
و طی جلســه ای با جاللیان مدیرعامل شــرکت به مسائلی از جمله 
ارائه خدمات اعتباری پرداخته شد و مقرر شد در راستای حمایت 
از صنایــع داخلــی مولد و با هدف رســیدن به خودکفائی حمایت 

های اعتباری در چارچوب ضوابط بانک از مجموعه به عمل آید.

کارکنان شعب استان های خراسان رضوی و شمالی دیدار مدیران ارشد بانک ایران زمین با 

خبر  ویژه

استانها

گهی موضوع ماده ۳ قانون و 1۳ آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای صــادره هیــات هــل اختــالف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان 
بروجــرد بــه شــرح ذیــل پــالک شــماره 9 فرعــی از  3348 اصلــی واقــع در بخــش یــک  بروجــرد 
کــه برابــر رای شــماره 140160325004000715  مورخــه 1401/04/09  بنــام آقــای محمــد کــوه 
ور فرزنــد اصغــر در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان مســکونی  بــه مســاحت 119.35  متــر مربــع 
خروجــی از مالــک رســمی )ماشــااله غفــاری و محمــد جدیــدی( رســیدگی و انشــاء رای گردیــد؛ لــذا 
ــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد  مراتــب در اجــرای مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت
ــان حقوقــی  ســند رســمی در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــالع مالکیــن و ســایر صاحب
در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــالوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه 
اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها 
ــود را  ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــاق ب ــخ الص ــتاها از تاری ــی و در روس ــن آگه ــر اولی ــخ نش از تاری
کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان بروجــرد تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض 
مکلــف اســت ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه 
مراجــع قضایــی ذیصــالح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و 
ادامــه عملیــات ثبتــی موکــول بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا 
ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم وصــل اعتــراض 
ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد در هر حال 

صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/0۵/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/0۵/26
ک بروجرد سید مهدی موسوی معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال

آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد  گهی موضوع ماده ۳ قانون و 1۳  آ
سند رسمی

آرای صــادره هیــات حــل اختــالف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان دورود 
بــه شــرح ذیــل رســیدگی و تأییــد و انشــاء گردیــد. مراتــب در اجــرای مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــالع مالکیــن و 
ســایر صاحبــان حقــوق در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــالوه بــر آن در روســتاها الصــاق 
تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از 
تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان دورود 
تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــالح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت 
تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی موکــول بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر 
ــا  ــور و ی ــدت مذک ــای م ــس از انقض ــت و پ ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع ــه گواه ــا ارائ ــی ب ــورت متقاض اینص
عــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا براســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد 

ر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود. شــد در هــر حــال ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر
مورخــه   140160325005000648 شــماره  رای  و   1401114425005000078 کالســه  پرونــده 
1401/04/29 بــه تقاضــای آقــای محمــد ســاالروند فرزنــد حســن نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب مغــازه 
ــر مربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــالک 117 اصلــی واقــع در بخــش 4 شهرســتان  بــه مســاحت 32/75 مت

ود. دور
خروجی از مالکیت: آقایان حقوقی

انتشار نوبت اول: 1401/0۵/10  انتشار نوبت دوم: 1401/0۵/26
مصطفی امان اله بهاروندی
ک شهرستان دورود رئیس اداره ثبت اسناد و امال
م الف 2۳1

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي  گهي موضوع ماده ۳قانون و ماده1۳  آ  "
فاقد سند رسمي"

وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول  1401/04/25هیــات  140160318021000504مــورخ  شــماره  راي  برابــر 
ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه 
زنــد حجــت بــه شــماره شناســنامه 2580152768  صــادره رشــت در  و بالمعــارض متقاضــي آقــای فــرزاد احمدپــور فر
ششــدانگ یکبابخانــه ومحوطــه بــه مســاحت 256.15 مترمربــع پــالك 169 مفــروز و مجــزي شــده از پــالك 76 فرعــي از 17 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه  اصلــي واقــع در قریــه آجــی بوزایــه خریــداری از مالــك رســمي خانــم ســکینه آرون جورشــری محــر
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــي بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع 
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــاي م ــورت انقض ــت در ص ــي اس ــد بدیه ــم نماین ــي تقدی قضائ

ــنبه ــت دوم:1401/06/10 پنجش ــنبه ونوب ــت اول :1401/05/26 چهارش ــار نوب ــد.تاریخ انتش ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی
کوچصفهان نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك 

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي  گهي موضوع ماده ۳قانون و ماده1۳  آ  "
فاقد سند رسمي"

برابــر راي شــماره 140160318603003958 مــورخ 1401/4/20 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي 
اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه 
زنــد منصــور بــه شــماره شناســنامه 528 صــادره از رشــت درقریــه  و بالمعــارض متقاضــي خانــم طیبــه روفــی ثانــی فر
ــي  ــالك فرع ــع پ ــاحت 183.41 مترمرب ــه مس ــی ب ــای احداث ــر بن ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــك قطع ــگ ی ــش دان ــلیمانداراب درش س
31923 از اصلــي 14 مفــروز و مجــزي شــده از پــالك 29 از اصلــي 14 واقــع در بخش4رشــت خریــداري از مالــك رســمي آقــای 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي  حاجــی رضــا کاشــی محــر
شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن اگهــي بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــي تقدیــم نماینــد بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت 

ــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. مذکــور و عــدم وصــول اعت
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/0۵/11 ونوبت دوم:1401/0۵/26
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي  گهي موضوع ماده ۳قانون و ماده1۳  آ  "
فاقد سند رسمي"

برابــر راي شــماره 140160318021000515مــورخ 1401/04/26هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي 
و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضي 
آقــای فــرزاد احمدپــور فرزنــد حجــت بــه شــماره شناســنامه 2580152768  صــادره رشــت در ششــدانگ یکبابخانــه ومحوطــه 
بــه مســاحت 250 مترمربــع پــالك 170 مفــروز و مجــزي شــده از پــالك 76 فرعــي از 17 اصلــي واقــع در قریــه آجــی بوزایــه خریــداری 
از مالــك رســمي خانــم ســکینه آرون جورشــری محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــي بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــي تقدیــم نماینــد بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي 

مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/0۵/26 چهارشنبه ونوبت دوم:1401/06/10 پنجشنبه
کوچصفهان نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك 

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي  گهي موضوع ماده ۳قانون و ماده1۳  آ  "
فاقد سند رسمي"

برابــر راي شــماره 140160318015000802 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك خمــام تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــاي حمیدرضــا مومنــی 
تــازه آبــادی فرزنــد عبدالــه بــه شــماره شناســنامه 431 صــادره از خمــام درشــش دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 
464.98  مترمربــع در پــالك 1072 فرعــي از 27 اصلــي مفــروز ومجــزی شــده از پــالک 14 فرعــی از 27 اصلــی واقــع در خمــام بخــش 
5 گیــالن خریــداري از مالــك رســمي آقــای غالمحســن مومنــی تــازه آبــادی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــي بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پس 
از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــي تقدیــم نماینــد بدیهــي 

اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/0۵/26 ونوبت دوم:1401/06/09
ک 9۵64                                                                            محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامال

مفقودی
شناســنامه مالکیــت ســواری پــژو پــارس بــه رنــگ خاکســتری 
ص    686 انتظامــی  شــماره  بــه   1397 مــدل  متالیــک 
11-ایــران76 بــه شــماره موتــور 124k1259684 بــه شــماره 
محســن  بــه  متعلــق   NAAN21VE1JH347276 شاســی 

باشــد. مــی  ســاقط  اعتبــار  وازدرجــه  مفقــود  یوســفی 

کاشمر ک ۳4۵ فرعیاز ۵8 اصلی بخش ۳  گهی دعوت از مجاورین پال آ
بدینویســله بــه مالکیــن پالکهــای 344 و 347 فرعــی و 348 و 346 از 58 اصلــی بخــش 3 کاشــمر 
ــراژ و مســاحت پــالک 345 فرعــی از 58 اصلــی 3  ابــالغ مــی گــردد بــا توجــه بــه اینکــه وقــت تعییــن مت
کاشــمر مــورد تقاضــای خانــم شــهربانو حیــدری کــه در مجــاورت ملــک شــما مــی باشــد در روز شــنبه مورخــه 
1401/06/10  ســاعت 10 صبــح تعییــن گردیــده و در محــل انجــام خواهــد شــد چنانچــه در مــورد حــدود 
و حقــوق ارتفاقــی ملــک مزبــور حقــی بــرای خــود قائــل هســتند و یــا اخالقــی بــا مجــاور مزبــور داریــد مــی 
ر در محــل وقــوع ملــک واقــع در کاشــمر - روســتای فروتقــه حاضــر گردیــده و  توانیــد در روز و ســاعت مقــر
برابــر کــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی مطالــب خــود را اظهــار داریــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم 

حضــور عملیــات ثبتــی برابــر مقــررات ادامــه مــی یابــد.
کاشمر ک  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف 7۳0

گلستان / گروه استان ها: رئیس شورای اسالمی استان گلستان گفت: دو بخش از شهربازی مدرن شهر 
گرگان تا پایان امســال به بهره  برداری می رســد.علی اکبر بصیرنیا  در بازدید  در اســتان گلستان با اشاره 
به اینکه شهربازی مدرن شهر گرگان با کمک قرارگاه خاتم االنبیا در حال ساخت است، اظهار داشت: تا 
پایان امسال دو فاز آن با جذب سرمایه گذار به نتیجه خواهد رسید.عضو شورای شهر گرگان تاکید کرد: 
شــهربازی گرگان توســط قرارگاه خاتم در حال ســاخت است و شاید با پیش بینی ما پیشرفت نداشته اما 
تا پایان امسال دو فاز آن با نتیجه می رسد البته نیاز به جذب سرمایه گذار داریم.رئیس شورای اسالمی 
استان گلستان به طرح  سورتمه شهربازی مدرن گرگان هم اشاره کرد و گفت: اعتبارات الزم اختصاص 
یافته اما الزم اســت اقدامات زیرســاختی شــهرداری انجام شود.وی در بخش دیگری از سخنان خود به 
آخرین وضعیت شــوراهای این اســتان اشــاره کرد و افزود: تعداد کل اعضای شــورای اســتان ۳ هزار و ۴۰۳ نفر اســت که با توجه به حضور و نقش زنان در 
مشــارکت های ۱۴۶بانو در شــورای شــهر وروســتاهای اســتان عضو هستند که ۱۴ بانو عضو شوراهای شــهر و ۱۳۲ بانو عضو شوراهای روستا در استان 
گلستان هستند.سورتمه ریلی شهربازی مدرن گرگان دهه فجر به بهره برداری می رسدرئیس شورای اسالمی استان گلستان تاکید کرد: در بین آقایان 
۱۶۶ نفر در شوراهای شهر و ۳۰۹۱ نفر در بخش روستاها فعال هستند.بصیرنیا با اشاره به اینکه شوراهای نیاز به آموزش دارند، تصریح کرد: مهم ترین 
نکته ای که در بحث شــوراهای اســتان وجود دارد آموزش شوراهاســت تا با قوانین و علم روز آشــنا و مســلط شــوند.وی همچنین در مورد تیم بسکتبال 
شهرداری گرگان نیز گفت: نگاه ما به بسکتبال شهرداری گرگان، حضور در بازی های غرب آسیا است و با مشورت با مشاوران و اهل فن به دنبال حمایت 

همه جانبه از این تیم هستیم و وظیفه همه از جمله شورا و شهرداری حمایت از این تیم است.

جلسه رسمی شورای اسالمی شهر با حضور رئیس ، نایب رئیس و تمامی اعضا برگزار و بر ارتقاء خدمات 
به شــهروندان و پیشــبرد امور تاکید گردید.مهندس مؤیدی رئیس شــورا در ابتدای این جلسه با تقدیر 
و تشــکر از تالشــهای مهندس افشــاری و اعضای هیئت رئیسه سابق شورای شهر ، به اتحاد و همدلی به 
عنوان الزمه پیشــبرد امورات و دســتیابی به اهداف متعالی مدیریت شــهری تاکید کرد .وی گفت : طی 
یک ساله قبل با پیگیری های صورت گرفته از سوی اعضای پارلمان شهری و تالش کارکنان شهرداری 
اقدامات خوب و موثری در ســطح شــهر صورت گرفته و اجرای پروژه های مختلف عمرانی در محالت 
مختلف ، توانســته اســت رضایت مندی شــهروندان را جلب نماید .مؤیدی به درآمدزایی و تحقق بودجه 
ســال ۱۴۰۱ و همچنین اجرای پروژه های عمرانی در نظر گرفته شــده در بودجه تاکید کرد و خواســتار 
برنامه ریزی در کمیسیون های مختلف برای اجرای برنامه های پیشنهادی شد .وی گفت : موضوع درآمد زایی و ایجاد درآمدهای پایدار که  از ابتدای 
شــروع به کار شــورای ششــم در دســتور کار قرار گرفته همچنان مد نظر می باشــد و نیاز است تا از پتانسیل نیروی انسانی و همچنین امالک و مستغالت 
شهرداری بهره گیری و با فعال نمودن حوزه سرمایه گذاری شهرداری با توان بخش خصوصی ضمن ایجاد ارزش افزوده ، در راستای درآمدهای مستمر 
و پایدار برنامه ریزی گردد .رئیس شورا افزود : تحقق بودجه ۲۵۰ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱ نیازمند تالش شبانه روزی و برنامه ریزی منسجم دارد که 
انتظار می رود به عنوان یکی از اولویت های اصلی شــهرداری مد نظر قرار گیرد .وی در ادامه به حفظ بیت المال و ســرمایه های شــهرداری اشــاره کرد که 
نیازمند توجه ویژه است و همچنین توجه به تمامی محالت شهر در توزیع خدمات و اجرای کارهای عمرانی ، تعامل با سایر ادارات و پیگیری مشکالت 
بزرگ شــهر منجمله عدم صدور مجوز ســاخت بر روی اراضی قولنامه ای ، فاضالب شــهری ، ایجاد تصفیه خانه ، پیگیری احداث بیمارســتان و درمانگاه ، 
توسعه شهرک کوثر یک و دو و ایجاد زیرساختهای آن منطقه ، رفع ترافیک خیابان اصلی و اقدامات دیگر در حوزه حمل و نقل را از جمله اهم برنامه های 
مدیریت شــهری طی یکســاله پیش رو دانســت .در ادامه این جلســه ســایر اعضای شورای اسالمی شهر نیز به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند و 

بر اتحاد ، همدلی ، همفکری و پیگیری مجدانه در جهت رفع مشکالت و عمران و آبادانی شهر تاکید گردید .

رئیس شورای اسالمی استان گلستان:

شهربازی مدرن شهر گرگان امسال به بهره برداری می رسد

شورای ششم با اتحاد و همدلی برای عمران و آبادانی شهر تالش می کند

پست بانک ایران شیوه نامه 
اجرایی تامین مالی کشاورزی 
قراردادی را به شعب بانک در 

سراسر کشور ابالغ کرد 

بخشنامه شیوه نامه اجرایی تامین مالی کشاورزی 
قراردادی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران 
از طــرف اداره کل اعتبــارات پســت بانک ایران 
به مدیریت شــعب اســتان ها، مناطق و شــعب 
بانک در سراســر کشــور ابالغ شــد. به گزارش  
“فرازنیــوز”   بــر طبق بخشــنامه ۸7۲۴۰/۰۱ 
مورخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۱، تامین مالی در کشــاورزی 
قراردادی مشــتمل بر پرداخت به تولیدکنندگان 
برای کشــت و تهیه نهاده هــای تولید، پرداخت 
بــه مجــری با هدف تکمیل زنجیره ارزش، خرید 
نهاده ها، مواد اولیه، ماشین آالت و اقدامات توسعه 
ای و پرداخت در جهت ارائه خدمات آموزشــی، 
فنــی، توســعه ای، دانش بنیان و تحقیقاتی برای 
ایجاد ارزش افزوده در طرح است. بر این اساس، 
متقاضی اجرای کشاورزی قراردادی، درخواست 
خود را به وزارت جهاد کشــاورزی اعالم و پس از 
تایید توســط وزارت به موسسه اعتباری معرفی 
می شــود و موسسه اعتباری موظف است قبل از 
ارائه هرگونه تسهیالت به مجری طرح، نسبت به 
اعتبارســنجی مجری طرح در چارچوب مقررات 
مربوطه و همچنین بررسی فنی، اقتصادی و مالی 
طرح اقدام کند. همچنین به منظور اســتفاده از 
تســهیالت برای تامین مالی ســرمایه در گردش 
طرح هــای کشــاورزی قــراردادی، مجری باید 
جزئیات کامل طرح از جمله مشخصات و سوابق 
مجــری، نوع فعالیت، شــیوه اجرا، مشــخصات 
محصول، قیمت خرید محصول، شــرایط و زمان 
پرداخت و تســویه بدهی به تولیدکننده، میزان 
تسهیالت مورد نیاز و همچنین رونوشت قرارداد 
موضوع کشــاورزی قراردادی فیمابین مجری و 
تولیدکننــده را به موسســه اعتباری ارائه کند و 
موسســه اعتباری موظف اســت تمامی اقدامات 
الزم را بــرای اطمینــان از صوری نبودن موضوع 
قرارداد، احراز واقعی بودن آن و ثبت تعهدات در 
سامانه سمات بانک مرکزی ج.ا.ا، را با رعایت مفاد 
آیین نامه تسهیالت، تعهدات کالن و رعایت سایر 
ضوابط و مقررات انجام دهد. بر اساس این گزارش، 
»کشاورزی قراردادی« روشی از تولید است که از 
طریق آن، تولیدکننده اعم از اشخاص حقیقی یا 
حقوقی که به صورت مستقیم یا از طریق تشکل 
تولیدی معین، بر اساس قرارداد با مجری طرح، به 

تولید محصوالت کشاورزی اقدام می کند.
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مدیر عامل هلدینگ راه نو:

173میلیونیوروسهماستانخراسانرضویازصادراتگیاهانخاماست
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیــر عامــل هلدینگ راه نــو گفت: 
مجمــوع گیاهان خام صادرات شــده 
از خراســان رضوی ۱7۳ میلیون یورو 
بوده که کشور های دیگر با مواد خام ما 
محصوالت فرآوری شــده تولید کردند.
مجتبی تنها در نشســت خبری که در 
کار خانه نوآوری مشــهد  برگزارشــد 
اظهــار کرد: شــرکت های دانش بنیان 
در حوزه هــای انرژی های تجدید پذیر، 
صنایع ماشــین سازی، صنایع معدنی، 
صنایع دارویی و غذایی با بیش از ۵ هزار 
ســهامدار بازار صادراتی در کشور های 
خاورمیانه و همســایه ایجاد کردند.وی 
تصریــح کرد: در حوزه های دانش محور 
و فناور بازار های صادراتی در ۵ کشــور 
هدف برزیل روسیه سوریه پاکستان عراق 
تامین شده است.مدیر عامل هلدینگ راه 
نو اضافه کرد: بازار صادراتی شرکت های 
دانش بنیان مشهد در کشور های برزیل 
روســیه عراق سوریه و پاکستان تامین 
شــده اســت.تنها با بیان اینکه خواف 
بزرگتریــن تامین کننده انرژی تجدید 
پذیــر بــادی در خاورمیانه و چهارمین 
تامیــن کننده بادی در دنیاســت، بیان 

کــرد: شــرکت های دانــش بنیان در 
زمینــه تامین انــرژی بادی محصوالت 
خوبی در ســطح جهانی ارائه داده اند.
وی بیان کرد: راه نو از ســال ۱۳۹۴ در 
حوزه های مختلف انرژی، شــرکت های 
دانش بنیان، غذا و دارو، صنایع معدنی، 
عمرانی، صنایع کشــاورزی، دامپروری 

و صنایع وابســته فعالیــت خود را آغاز 
کــرده و با تاســیس شــرکت های زیر 
مجموعه توانسته با جذب سرمایه های 
مــادی و معنوی مردمی روش جدیدی 
را در هدایــت و مدیریــت منابع ایجاد 
کند.مدیــر عامل هلدینگ راه نو گفت: 
یکی از شرکتهای زیر مجموعه این هلد 

ینــگ بخاری های کم مصرف )معروف 
به بخــاری های ژاپنی( تولید کرده که 
امیدواریم بتوانیم این بخارها را تا ســال 
۱۴۰۲استانداردهای و مجوزهای الزم 
برای انبوه سازی این بخاری ها را دریافت 
کنیــم وتا پایان ســال ۱۴۰۲ بتوانیم 
۳۵۰ هــزار از ایــن نوع بخــاری تولید 

کنیم.تنهــا افزود: بــا تولید این بخاری 
ها در کشورباعث می شود ۳۵ درصد به 
ظرفیت پتروشــیمی کشور اضافه شود 
و ایــن محصــول ۴۰ میلیون دالر برای 
کشــور صرفه اقتصادی خواهد داشت.
وی بــا بیان اینکه مجموع گیاهان خام 
صادرات شــده از خراسان رضوی ۱7۳ 
میلیون یورو بوده، ادامه داد: کشور های 
دیگــر با مواد خام مــا را به محصوالت 
فرآوری شده تبدیل می کنند وآن را به 
ما می فروشند به طور مثال سال گذشته 
تنها برای واردات اســانس نعنا بیش از 
۵۲۳ میلیون یورو ارز از کشورخارج شده 
اســت.مدیر عامل هلدینگ راه نو افزود: 
این در حالی اســت که یک پاالیشــگاه 
تخصصــی گیاهان دارویی حداکثر ۳۰ 
میلیــون یورو هزینه دارد در این زمینه 
هم شــرکت های دانش بنیان در مشهد 
محصوالت فرآوری شده را در بازار های 
جهانــی تامین می کنند.تنها بیان کرد: 
یکی دیگر از شــرکتهای دانش بنیان ما 
در بحث اوره وارد شده و در حال حاضر 
توانســته بازار صادراتی در کشور های 
برزیل روســیه عراق سوریه و پاکستان 

را تامین کنند.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 سرپرست اداره کل بنیاد شهید 
استان خراسان رضوی:

 ۳ هزار آزاده افتخار 
استان خراسان رضوی است

مشهد / سمیرا رحمتی
به مناســبت ۲۶ مرداد ســالروز ورود آزادگان 
ســرافراز به ایران اسالمی، سرپرست اداره کل 
بنیاد شــهد و امور ایثارگران خراسان خراسان 
رضوی اهم فعالیت های این ایام را اعالم کرد.
صدیقه خدیوی در نشســت خبری در ســالن 
شهید هاشمی نژاد بنیاد خراسان رضوی برگزار 
شــد، ضمن ادای احترام به مقام شــهدا گفت: 
۲۶ مرداد سالروز ورد آزادگان شیرین ترین روز 
برای مردم ایران است، زیرا همه مردم ایران با 
ورود آزادگان به خیابان ها آمدند، از اینکه ایران 
در یک نبرد ناعادالنه پیروز شــده بود و اسرا از 
چنگال اهریمنی صدام آزاد شده بودند، افتخار 
بزرگی برای ایران اســالمی محسوب می شد. 
سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
خراســان رضوی با بیان اینکه هر ســاله بنیاد 
با همکاری موسســه پیام آزادگان برنامه هایی 
برگــزار می کند، گفــت: قلم خوب خبرنگاران 
باعث می شود، اتفاقات تاریخی و انقالبی کشور 
که مایه افتخار اســت، از اذهان پاک نشود.وی 
آزادگان را ســفیران جمهوری اسالمی نامید 
و ادامه داد: اســرایی که اســیر دســت دشمن 
بودند، در حالت معمول باید افسرده می شدند، 
اما آزادگان ســرافراز، زمان اسارت را تبدیل به 
یک فرصت کردند، به عنوان نمونه، بســیاری 
از اســرا در دوران اســارت حافظ کل قرآن و یا 
در حوزه هــای مختلف آموزش دیدند.خدیوی 
به برنامه ها ســالروز ورود آزادگان اشــاره کرد 
و گفت: کنگره ملی ســالروز ورود آزادگان در 
رواق امــام خمینی )ره( حــرم مطهر رضوی، 
تجلیل از آزادگان در ســالن شــهید سلیمانی 
اســتانداری با سخنرانی اســتاندار همزمان با 
شهرستان های خراسان رضوی، اکران تصاویر 
آزادگان 7۰درصد )در قید حیات( در قاب های 
شهری و اجرای طرح سپاس با محوریت تجلیل 
از همسران و فرزندان آزادگان از برنامه های این 
ایــام افتخار آفرین می باشــد.وی تصریح کرد: 
روایتگــری آزادگان در مراســم های مختلف، 
معرفی تعدادی از آزادگان شاخص به رسانه ها 
و صــدا و ســیما جهت بیــان خاطرات و دیدار 
مدیران و مسئوالن با آزادگان در موسسه پیام 
آزادگان خراســان رضوی از دیگر برنامه های 
این ایام به شــمار می رود. وی در پایان گفت: 
خراســان رضوی ۳۳۹۵  آزاده دارد که از این 
تعداد  ۳۲۴۴ نفر در زندان های رژیم بعث عراق 
و ۱۵۱ نفر در زندان های رژیم شاهنشای عمر با 
عزت خود را سپری کردند.گفتنی است؛ سند 
هویت انقالبی مردم خراســان رضوی، پرونده 
۱7 هزار و ۳۳۵ شهید، ۵۰ هزار و ۹۹۱ جانباز 
و سه هزار و ۳۹۵ آزاده است که به نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران عزت بخشیدند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

 ۳00 مدرسه نیمه تمام 
در استان اصفهان وجود دارد

اصفهان / گروه اســتان ها: مدیرکل آموزش و 
پرورش استان اصفهان در حاشیه جلسه شورای 
آموزش و پرورش اســتان با اشاره به برگزاری 
مجــدد مســابقات فرهنگیان اظهار داشــت: 
در راســتای تقویــت ورزش در بین معلمان و 
دانش آموزان، مســابقات فرهنگیان پس از ۱۳ 
ســال احیا شــد و در کل کشور ۱۴۳ هزار نفر 
در این مســابقات شــرکت کردند و از اســتان 
اصفهــان هــزار و ۱۰۰ نفر به مرحله نهایی این 
مسابقات راه پیدا کردند.محمدرضا ابراهیمی با 
بیان اینکه احیای مسابقات فرهنگیان حرکت 
بسیار ضروری بود که با همت دولت سیزدهم 
اتفاق افتاد، افزود: مســابقات فرهنگیان در ۳ 
اســتان کشور برگزار می شد و اصفهان میزبان 
رقابت هــای والیبال و تنیس روی میز بود و در 
همین راســتا قرار اســت که در چند روز آینده 
میزبان ۲ هزار و ۱۰۰ تن از دانش آموزان سراسر 
کشور باشیم که به دور نهایی مسابقات راه پیدا 
کرده اند و در ســه رشته ژیمناستیک، تکواندو 
و جــودو به رقابت می پردازند.وی با اشــاره به 
بازگشــایی مدارس در مهره ماه آینده، متذکر 
شد: پروژه مهر و بازگشایی مدارس بزرگترین 
پروژه ملی هر کشوری است و بر همین اساس 
در موضوعات نیروی انسانی، فضاهای آموزشی 
و تجهیزات الزم در چند ماه گذشته تالش های 
زیــادی صورت گرفته و بــه نتایج مثبتی هم 
رســیده ایم اما هنوز در بعد نیروی انســانی و 
فضاهای آموزشــی با کمبود مشهودی روبه رو 
هســتیم.مدیرکل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهــان پیرامون کمبود فضاهای آموزشــی 
بــه مدارس نیمه تمام اســتان اشــاره کرده و 
گفت: حدود ۳۰۰ پروژه مدرسه نیمه تمام در 
ســطح اســتان اصفهان وجود دارد که خیرین 
مدرسه ســاز تعهد خودشــان را در این زمینه 
انجــام داده اند و برای اتمام این پروژه ها دولت 

باید تعهدش را انجام دهد.

سرپرست علوم پزشکی استان گلستان:

کمبود پزشک متخصص، چالشی 
مهم برای استان گلستان است

گلســتان / گروه اســتان ها: سرپرست دانشگاه 
علوم پزشــکی گلستان گفت: مهم ترین چالش 
علوم پزشکی گلستان، کمبود نیروی متخصص 
و فوق تخصص اســت که این مســئله در کشور 
هــم حکمفرما است.ســعید گل فیــروزی در 
نشســت خبــری با اصحاب رســانه گلســتان 
اظهارکرد: وضعیت شــیوع کرونا در پیک هفتم 
همچنــان صعودی بــوده و باید دو هفته آتی را 
رصــد کنیــم تا ببینیم ســرانجام این پیک چه 
خواهد شد.سرپرســت دانشــگاه علوم پزشکی 
گلســتان افــزود: خبرنــگاران در دوران کرونا 
زحمــات فراوانی کشــیده و بیشــتر آنها برای 
فضــای صداقت و انصاف را رعایت می کنند.وی 
با بیان این که تأمین بهداشت با کیفیت و کمیت 
را وظیفه خود می دانیم، گفت: مهم ترین چالش 
علوم پزشکی گلستان، کمبود نیروی متخصص 
و فوق تخصص اســت که این مســئله در کشور 
هم حکفرما است.گل فیروزی توضیح داد که به 
لحاظ جذب نیروی متخصص یک بار در ســال 
امکان فراخوان وجود دارد و تالش کردیم بخشی 
از مشــکالت را با اســتفاده از فراخوان ها و غیره 
تأمین کنیم.سرپرســت دانشگاه علوم پزشکی 
گلســتان بیان کرد: گلستان قطب سرطان بوده 
و در زمینه جراح سرطان کمبود داریم و بسیاری 
از بیماران مجبور هســتند به شهرهای تهران و 
مشهد مراجعه کنند.وی گفت: در بخش دولتی 
تنهــا چهار فوق تخصص قلب داشــته و تالش 
می کنیــم که وضعیت را پایــدار نگه داریم.گل 
فیروزی به برخی از پروژه های در دســت اقدام 
اشــاره کرد و افزود: بیمارستان آیت اهلل طاهری 
با ۶۰۰ تخت ۲۵ درصد پیشــرفت فیزیکی دارد 
و کلنگ بیمارســتان طالقانی گرگان هم با رفع 
مشــکالت اداری به زمین زده شده و هم اکنون 
برای شــروع کار آماده اســت و به لحاظ منابع 
مشکلی نداریم.به گفته وی بیمارستان گالیکش 
هم پیشرفت خوبی داشته و وضعیت آن نسبت 

به دیگر پروژه ها بهتر است.

 آغاز عملیات اجرایی 
 نصب تابلوهای معابر 
در سطح شهر مهستان

البرز / گروه اســتان ها:  جلســات کمیســیون 
نامگذاری با ترکیب اعضای جدید خود ، برگزار 
گردیده و در طول این مدت ۶۰ نقطه-محل به 
درخواست شهروندان مهستان و ساکنین عزیز 
و نیز احصاء موارد توســط مدیریت شــهری در 
کمیسیون نامگذاری مطرح و اسامی پیشنهادی 
، مراحــل قانونی الزم را از تصویب در شــورای 
شهر مهستان و تائید فرمانداری محترم به انجام 
رســانیده اســت.متعاقب این موضوع ، عملیات 
اجرایــی نصب تابلوهــا در معابر و نقاط مذکور 
آغــاز گردیده و در حال حاضر نیز در حال انجام 
می باشد.سرپرست شهرداری و ریاست شورای  
اســالمی شهر مهستان در همین ارتباط اظهار 
داشتند با نگاهی که در حال حاضر به این موضوع 
معطوف گردیده ، مطالعه و کار کارشناســی بر 
روی طــرح تابلــو - المان های میادین و بلوارها 
نیز در حال انجام می باشد که به زودی و پس از 
طی مقدمات الزم به اجرا در خواهد آمد.ایشان 
همچنین ابراز داشتند علیرغم اینکه نقاط فاقد 
تابلو در ســطح شهر شناسایی و احصاء گردیده 
اســت و برحســب اولویتها در حال انجام است ، 
لیکن به دلیل گســتردگی و پراکندگی ســطح 
شــهر و تعدد نقاط جدید االحداث و محدودیت 
منابع ، شــهروندان می توانند درخواســت های 
خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه کمیسیون 
ارســال نماینــد تا پس از طــی مراحل قانونی ، 
نصب تابلوهای مربوطه انجام پذیرد.امید اســت 
بــا تعیین نــام و نصب تابلوهای نامگذاری معابر 
شــهری بتوانیم ضمن جامه عمل پوشــاندن به 
این مطالبه به حق شهروندان ، با ایجاد سهولت 
در دسترسی ها ، بخشی از مشکالت شهروندان 
و همچنین دســتگاههای خدمات رسان و امداد 

رسان را در مواقع ضروری رفع نماییم.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مهران:

4 واحد قصابی متخلف در 
شهرستان مهران پلمپ شد

ایالم / گروه اســتان ها: رییس اداره دامپزشکی 
مهــران از پلمــپ ۴ واحد قصابی متخلف در این 
شهرســتان خبر داد.فاطمه احمدی با اعالم این 
خبر اظهار داشت: در راستای  وظایف نظارتی و 
مبارزه با کشتار غیرمجاز دام در سطح شهرستان 
طی شکواییه این اداره به مراجع قضایی و دستور 
مقــام محترم قضایی تعــداد ۴ واحد از قصابی 
های سطح شهرستان پلمپ شدند.وی افزود: این 
تعداد قصابی مبادرت به کشــتار دام در خارج از 
کشتارگاه و بدون رعایت ضوابط بهداشتی نموده 
بودند.رییس اداره دامپزشــکی مهران در ادامه 
از عموم مردم شهرســتان درخواست گوشت و 
فرآورده های گوشتی مورد نیاز خود را از مراکز 
تحت نظارت دامپزشکی تهیه نمایند.وی اضافه 
کرد: همشــهریان در صورت مشــاهده هرگونه 
تخلف بهداشــتی مراتب را به اداره دامپزشــکی 

شهرستان گزارش کنند.

استانها 6

مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان:

کرده است گذشته 12 محصول جدید تولید  ذوب آهن اصفهان در 6 ماه 
اصفهان / گروه اســتان ها: مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان در بیســت و دومین نمایشــگاه بین المللی صنعت ساختمان از 
آمادگــی ایــن مجتمع عظیم صنعتی بــرای تولید محصوالت مورد نیاز 
پروژه های ســاخت مســکن خبر داد.وی درمورد آمادگی و نقش ذوب 
آهن اصفهان در تامین مقاطع ساختمانی مورد نیاز نهضت ملی ساخت 
مسکن درکشور گفت: برنامه دولت سیزدهم مبنی بر ساخت یک میلیون 
مســکن در هرســال را باید به صورت معدل نگاه کنیم که تحقق آن در 
دوره چهارساله مدنظر است .مدیرعامل ذوب آهن اصفهان افزود: در این 
زمینه درخواست هایی از سازمان های مربوطه از ذوب آهن شده است و 
این شرکت در حد توان آماده تولید و تحویل سبد کاال های درخواستی 
پروژه های مســکن در کشــور می باشد. در واقع تولید و عرضه محصول 
بر اساس این درخواست ها و با توجه به میزان و نوع آن در ابعاد مختلف 
انجــام مــی شــود.وی به اهمیت تامین پایدار مــواد اولیه جهت تولید و 
همچنیــن افزایش کمی و کیفی آن اشــاره کــرد و در خصوص واردات 
کک و ذغال ســنگ از خارج کشــور و افزایش قیمت های جهانی گفت : 
گرانی مواد اولیه وارداتی و بعضی تنگناهای تامین مواد در داخل کشور 
محدودیت هایی را برای ما ایجاد می کند، با این حال از طریق صادرات 

۴۰ درصــدی محصــوالت به خارج بخشــی از منابع ارزی خود را تامین 
مــی کنیم.مهنــدس رخصتی افزود: ذوب آهن اصفهان از هیچ نوع یارانه 
انــرژی برخوردار نیســت و قیمت هــای انرژی نیز بر قیمت نهایی تولید 
اثرگذار است.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به وجود نیروگاههای 
برق در این شــرکت افزود: تولید ۲۴۰ مگاوات برق در داخل کارخانه به 
تامین این حامل انرژی کمک کرده وبه مشتریان اطمینان می دهد که 

تولید سبد کاال های درخواستی پروژه های آن ها با مشکلی مواجه نمی 
شــود.وی در ادامه گفت: هم اکنون ۶۵ درصد تیر آهن مورد نیاز کشــور 
در این شرکت تولید می شود. در عین حال درخواست های جدید ما را 
به سوی تولیدات جدید سوق داده ودر ۶ ماه گذشته ۱۲ محصول جدید 
تولید و عرضه شده است.مهندس رخصتی در زمینه کیفیت محصوالت 
ذوب آهن گفت : ذوب آهن در تولید تابع قوانین و اســتانداردها اســت و 
کیفیت را فدای هیچ منفعت دیگری نمی کند به طوری که می توان این 
مجتمع عظیم صنعتی را پیشگام کیفیت دانست.وی در زمینه ساخت و 
تولید انواع ریل گفت: تولید این محصول در ذوب آهن اصفهان بر اساس 
درخواست انجام می شود و قطعات مهم خط تولید آن بومی سازی شده 
اســت .مدیر عامل ذوب آهن با اشــاره به فعالیت های زیســت محیطی 
گسترده این شرکت گفت : این مجتمع عظیم صنعتی با دارا بودن بیش 
از ۱۶ هزار هکتار فضای ســبز ۸۲ برابر بیشــتر از اســتاندارد ، فضای سبز 
ایجاد کرده اســت که آبیاری عمده آن به صورت دیم اســت . در راستای 
کاهش آالیندگی نیز با نوســازی تجهیزات ، ضمن مدرن ســازی بخش 
های مختلف خط تولید از جمله درب های فلکسیبل باطری های کک 

سازی به سمت صنعت سبز حرکت کرده ایم .

 اردبیل / گروه استان ها: مانور امداد و نجات فرد مصدوم از ارتفاع به پایین با سناریو نجات فرد 
حادثه دیده ناشــی از برق گرفتگی در باالی پایه به منظور ســنجش و ارتقاء آمادگی واحدهای 
اجرایی انجام شــد.ناصر عبدالهیان  گفت :این مانورها هر ســالیانه با توجه به ضرورت شناســائی 
شــرایط اضطراری در امورهای اجرایی و مطابق با پتانســیل واحدها، میزان حوادث رخ داده در 
ســال های گذشــته و شــرایط جوی و جغرافیائی منطقه پیش بینی و به واحدها جهت اجرا ابالغ 
مــی گردد.عبدالهیــان بیــان کرد:  مانــور امداد و نجات با حضور نیروهــای عملیاتی، اتفاقات و 
پرسنل فنی و اداری  امورهای سه گانه برق شهرستان اردبیل برگزار شد. وی  با اشاره به اینکه 

تمرین های میدانی و عملیاتی و میزان مشــارکت و مدیریت هماهنگ پرســنل باعث افزایش 
سرعت مقابله با مخاطرات می گردد، هدف از اجرای مانور امداد و نجات را سنجش توانمندی و 
ارزشیابی نیروهای عملیاتی و اتفاقات در زمان بروز چنین حوادثی دانست.معاون بهره برداری و 
دیسپاچینگ توزیع برق استان اردبیل در ادامه  اظهار داشت :در این مانورها مباحث نحوه امداد 
و نجات مصدوم از باالی پایه با اســتفاده از تجهیزات فنی و به کارگیری روش مناســب صعود و 
فرود، توســط مربی امدادی به صورت تئوری و عملی در مرکز آموزشــی بین کارگاهی شــرکت 

توزیع برق استان آموزش داده شد.

معاون بهره برداری شرکت توزیع برق استان اردبیل عنوان کرد؛

انجام مانور امداد و نجات فرد مصدوم از ارتفاع

خبر  ویژه

ح شد؛ در بازدید سرپرست روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از پروژه موزه نفت مسجد سیمان مطر

کتشاف، حفاری و تولید نفت مسجد سلیمان لزوم تسریع در راه اندازی موزه ا
خوزســتان / گروه اســتان ها:  سرپرســت روابط عمومی شرکت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب در بازدید از موزه اکتشاف، حفاری و تولید نفت 
مسجدسلیمان بر اهمیت، نقش و جایگاه این پروژه در تحوالت اجتماعی 
و اقتصادی منطقه و بر تسریع در راه اندازی این پروژه تأکید کرد.سعید 
آتشبار در بازدید از بخش های مختلف پروژه موزه نفت مسجدسلیمان 
اظهار داشت: منابع و تجهیزات مناسبی شامل اسناد و اشیای تاریخی 
صنعت نفت برای انتقال دانش و تاریخ تحوالت صنعت نفت گردآوری 
شده و ضرورت دارد با پیگیری های فوری و ضروری موزه مسجدسلیمان 
هر چه سریعتر راه اندازی گردد.آتشبار اذعان کرد مدیر عامل محترم، 
مهندس دانشــی تاکید ویژه ای بر ســاماندهی فوری و تسریع عملیات 
اجرایی پروژه دارند لذا بر همین اساس شیوه نامه تسریع عملیات اجرایی 
تدوین خواهد شــد و با همفکری کارشناســات موزه در روابط عمومی 
مناطق نفت خیز و صاحب نظران، ســند راهبردی مدیریت موزه های 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تدوین خواهد شد.ابوذر شجاعی 
برجوئی مسئول موزه اکتشاف، حفاری و تولید نفت مسجدسلیمان نیز 
در این دیدار در خصوص وضعیت ساختمان اصلی، اجزای تشکیل دهنده 

موزه، گنجینه ها، اشیا و تجهیزات موزه ای جمع آوری شده توضیحاتی 
ارائه کرد.سرپرست روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
پیش از آن نیز با حضور در اداره روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدسلیمان با رییس و کارکنان این اداره دیدار و گفتگو کرد.

آتشبار در این نشست صمیمانه ضمن ابراز خرسندی از حضور در شهر 
مسجدســلیمان اظهار داشــت: روابط عمومی امروز یک هنر و یک فن 
است که در جهت ایجاد تعامل و بهینه سازی ارتباطات انسانی و اداری 
توســط متخصصان این حرفه صورت می گیرد.وی با عنوان اینکه هنر 
روابط عمومی ها، معرفی ظرفیت ها، داشته ها،خدمات وتوانمندی سازمان 
متبوع با استفاده از ترفندهای مختلف رسانه ای و ارتباطاتی می باشد، بیان 
داشت: ضرورت دارد مدیران محترم صنعت نفت، نقش و اهمیت جایگاه 
روابط عمومی در تقویت اعتماد آحاد عموم را بیشــتر درک کرده و با 
ارایه اطالعات و اخبار مناسب از واحدهای زیرمجموعه، روابط عمومی ها 
را در تدویــن گــزارش عملکــرد و اخبار از ارایه خدمات صنعت نفت در 
حوزه های مختلف خصوصاً مسئولیت اجتماعی، بیش از پیش حمایت 
نمایند.سرپرست روابط عمومی مناطق نفت خیز، همچنین ضمن تأکید 

بر لزوم خلق ایده های نو و تفکر در روابط عمومی ها گفت: باید با ایجاد 
کارگروه های تخصصی و دریافت ایده های مختلف و راهگشــا از عموم 
شهروندان اعم از منتقد، موافق و کارکنان سازمان، تالش کنیم تا نفت 
در نفت محصور نباشد و ویترین ارزشمندی از خدمات، توانمندی ها و 
ظرفیت های این صنعت بزرگ و خدمتگزار به عموم خصوصاً نقش آفرینی 
در حوادث و بحران های بزرگ اجتماعی نظیر سیل، زلزله و حادثه ای 
نظیر ریزش ساختمان متروپل باشیم.وی ادامه داد: امکانات نرم افزاری و 
سخت افزاری از حیث نیروی انسانی تجهیزات و محدودیت های ساختار 
که بخشی از برخی قوانین به جای مانده از دولت قبل امکان تحرک بیشتر 
و انگیزه بیشتر در راستای فعالیت بهتر روابط عمومی  ها در صنعت نفت 
را کاهش داده اســت با این وجود انتظارات زیادی از درون و هم از برون 
سازمان از روابط عمومی  ها وجود دارد.آتشبار، روابط عمومی ها را یک 
اداره یا دستگاه عملیاتی دانست و افزود: جنس و ماهیت کار اینگونه است 
که می باید در ساعات غیر اداری نیز بخشی از روابط عمومی ها مشغول 
به فعالیت باشند، لذا انتقال این حساسیت و سختی کار به مدیران ارشد 

و ایجاد درک متقابل بخشی از وظیفه ما می باشد.
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كوتاه از جامعه

مبتالیان به اوتیسم با جامعه قهر هستند؛ اما جامعه چی؟

اوتیسم،غصهپردردفرشتگانزمینی
  سارا فهیم / روزگار

کودک مبتال به اوتیسم با آغوش مادرش 
قهر اســت. با محیط اطراف قهر است. با 
بازی های کودکانه قهر اســت و فرصت 
زیادی برای آشــتی  با این همه ندارد و 
باید تا هفت ســالگی با محیط اطراف و 
آغوش مادرش و جامعه ای که می خواهد 
در آن بزرگ شــود، آشتی کند. در واقع 
اختالل طیف اوتیسم یک اختالل عصبی 
_رشدی است که در سه سال اول زندگی 
بروز می کند این زمینه از اختالل ممکن 
است تحت مداخالت درمانی از شدت آن 
کاسته شود و از طیف شدید به متوسط 
تغییر شکل دهد اما یک عارضه ی مادام 
العمر اســت و کودکان مبتال به اوتیسم 
بــرای همیشــه در دنیایی موســوم به 
درخود ماندگی روزگار می گذرانند.این 
بیماری درمان دارویی خاص ندارد اما با 
کار درمانی و حمایت های توانبخشی می 
تــوان به بهبود کیفیت زندگی این افراد 
کمک کرد موضوعی که هزینه زیادی را 
بر دوش خانواده این بیماران می گذارد.

این در حالی است که معموال بیمه های 
پایه خدمات کار درمانی، گفتار درمانی و 
روان شناسی کودکان اوتیسم را پوشش 
نمی دهند یا در خصوص هزینه های این 
خدمات بیمه های تکمیلی تا یک سقفی 

در سال این پوشش را دارند.

والدین دارای فزند اوتیسم در 
نگهداری فرزند خود دچار چالش 

شده اند
ســعیده صالــح غفــاری، مدیرعامــل 
انجمن اوتیســم ایران گفت: با توجه به 
اینکه شــرایط جامعه اوتیســم ایران با 
شــرایط جامعه فعلی ارتباط مســتقیم 
دارد و طبیعتا هرگونه فشــار اقتصادی، 
اجتماعی، معیشــتی و یــا فرهنگی و یا 
هر تغییری در این حوزه ها مســتقیما در 
زندگی یک فرد اوتیســم و خانواده او نیز 
تاثیرگذار است. با توجه به شرایط فعلی 
ما شــاهد مراجعــات مکرر خانواده ها به 

انجمن اوتیســم هستیم که در نگهداری 
فرزنــدان خــود و تامیــن هزینه های 
توانبخشــی،   آموزشــی و درمانی )تهیه 
دارو و بستری کردن در بیمارستان های 
روانپزشــکی( آنها به شدت دچار چالش 
شــده اند. از سوی دیگر بالغ بر ۲۰ تا ۳۰ 
درصد از خانواده هایی که اطالعات شان 
در انجمن اوتیسم ایران ثبت شده است، 
جزو طیف شــدیدی هستند که نیازمند 
پوشــک هســتند و تامین آن با توجه به 
افزایش قیمت ها، خانواده را دچار مشکل 

کرده است.  

انتقاد از بهزیستی درباره تامین 
نامناسب یک کاالی بهداشتی

او بیان کرد: اگر شرکت های تولید کننده 
پوشــک یــا خیرین بتواننــد در اهدای 
پوشک یا ارائه وجه خرید آن به انجمن و 
بیماران کمک کنند، خوب است. تاکنون 
هم بخش کمی از این سهمیه را در اختیار 
خانواده های اوتیســم قــرار دادیم و اگر 
این حمایت ها وجود داشــته باشد، این 
کاالی بهداشتی بیشتر به خانواده ها ارائه 
می شــود. بر اساس اطالعات ما، سازمان 

بهزیســتی در سر فصل معلولیت موظف 
است که بخشی از تامین پوشک را انجام 
دهد، اما از شــرایط و کیفیت آن چندان 
اطالعــی نداریم و آنچه که از خانواده ها 
گزارش می شــود متاســفانه رسیدگی 
نادرســت به این بخش از نیاز خانواده ها 

توسط سازمان بهزیستی است.

هزینه باالی دندانپزشکی افراد طیف 
تر اوتیسم از 4 میلیون به باال

وی بــه چالش هــای موجــود در زمینه 
دندانپزشــکی افراد طیف اوتیسم اشاره 
کــرد و افزود: با توجــه به اینکه هر فرد 
اوتیســم برای درمــان نیازمند مداخله 
بیهوشــی اســت، این بیهوشی به همراه 
درمــان دندانپزشــکی در هر بخشــی 
هزینــه ای باالتر از ۴ میلیون تومان را به 

خانواده تحمیل می کند.

جزئیاتی از ارائه خدمات بیمه ای به 
مبتالیان اوتیسم

او در زمینــه برقراری پوشــش بیمه ای 
ارائــه خدمات به افراد طیف اوتیســم، 
تصریــح کرد: انجمن اوتیســم ایران با 

توجه به روند توســعه سازمانی خود در 
نهمین سال فعالیت سعی کرده است تا 
در راهبردهای آگاهی بخشی و افزایش 
دانــش جامعه نســبت به این اختالل و 
در بخــش مطالبه گــری و تامین حق و 
حقوق شــهری و حقوقی در ســه قوه  
مجریه، مقننه و قضائیه فعالیت خود را 
به شــکل گسترده ادامه دهد، به شکلی 
که پیگیری دو ســاله مداوم چه توسط 
انجمن و چه ســایر گروه ها ســبب شد 
تا خدمات توانبخشــی در گروه ســنی 
زیر ۱۲ ســال با تعرفه 7۰ درصد بخش 
خصوصی تحت پوشــش بیمه های پایه 
)تامین اجتماعی،   بیمه سالمت و بیمه 
نیروهای مسلح( قرار گیرد. این موضوع 
یکــی از بزرگترین دســتاوردهای ملی 

اوتیسم است.

لزوم ورود بیمه های تکمیلی برای 
پرداخت مابه التفاوت هزینه ها

صالح غفاری بیــان کرد: ارائه خدمات 
به افراد با طیف های مختلف اوتیســم 
بهداشــت  اســت. وزارت  متفــاوت 
اســتانداردی که از ۱۲ تا ۴۸ جلســه 

خدمت در ماه اســت را در نظر گرفته 
اســت و برای این استاندارد ۹۰ یا ۱۰۰ 
جلسه در ســال بسته خدمتی تعریف 
کرده اســت. بر این اســاس 7۰ درصد 
بسته خدمتی را در هر سه طیف شدید، 
متوسط و خفیف به شکل تعرفه بخش 
خصوصــی پوشــش می دهــد که این 
رقم بســیار قابل مالحظه اســت. قصد 
داریم بــا کمک بیمه های تکمیلی این 
هزینه ها به کمترین حد ممکن برســد 
یعنی ســهم خانــواده از پرداخت مالی 
بــه ۵ تا ۱۰ درصد در ماه برســد. البته 
هنــوز بیمه های تکمیلی اعالم آمادگی 
نکردند اما ما رایزنی های خود را به ویژه با 
بیمه آتیه سازان آغاز کردیم تا با طراحی 
بســته ویژه بتوانیم ما به التفاوت هزینه 

را پرداخت کنیم.

احتمال اضافه شدن »روز ملی 
اوتیسم« به تقویم

وی افــزود: برقراری پوشــش بیمه ای 
خدمــات در تیرمــاه امســال یکــی از 
اتفاقــات خــوب برای جامعه اوتیســم 
ایران بود که بر این اســاس از مسئولین 
امر تقاضا کردیم که روزی که این اتفاق 
فرخنــده رخ داد را بــه عنــوان روز ملی 
اوتیســم در تقویم رســمی کشور اعالم 
کنند. در این راســتا نامــه ای به وزارت 
کشــور و شــورای عالی انقالب فرهنگی 
ارسال کرده ایم و امیدوایم در این زمینه 
هم توفیقاتی کســب کنیم. داشتن یک 
روز ملی در تقویم ســبب می شــود در 
ســایر بخش ها هم جریان سازی درستی 
در کشور اتفاق افتد.صالح غفاری با اشاره 
بــه اینکه یکی از اهداف انجمن شــامل 
آگاهی بخشــی،   مطالبه گری و آموزش 
خانواده و درمانگران است، بیان کرد: اگر 
بتوانیم دوره های آموزشــی مدونی برای 
فارغ التحصیالن رشــته های توانبخشی 
و متخصصین داشــته باشــیم، این افراد 
می توانند هنگام کار با فرد طیف اوتیسم 

از مهارت الزم برخوردار باشند.

7جامعه
 افزایش ۳.۵ میلیون سفر 

 در پایتخت 
با آغاز سال تحصیلی جدید

رئیــس کمیســیون حمــل و نقــل 
شــورای شهر تهران از لزوم ساماندهی 
دســتگاه های مختلف بــرای آمادگی 
از ترافیــک مهرماهــی خبر داد.جعفر 
تشــکری هاشــمی در این باره با بیان 
اینکه تا شــروع ســال تحصیلی جدید 
تنها ۳۵ روز فاصله داریم، افزود: با توجه 
به بهبود شرایط کرونا و سیاست دولت 
مبنی بر بازگشایی کامل مراکز تحصیلی 
پیش بینی می شــود که با شــروع سال 
تحصیلی شــاهد افزایش ۱۶ درصدی 
ســفرها در شــهر تهران باشیم.وی با 
بیــان اینکه ۳.۵ میلیون ســفر جدید 
انجام خواهد شــد که عمدتا این افراد 
از حمــل و نقــل عمومی به عنوان ایاب 
ذهاب خود استفاده می کنند، گفت: هر 
ساله نهادی تحت عنوان استقبال از مهر 
در شــهرداری تهران فعال می شــد که 
عالوه بر همه معاونت های شهرداری، از 
دستگاه های بیرونی نیز دعوت می شد 
و وظایف هر دســتگاه به آنها گوشــزد 
می شد؛ اما خبری از این ستاد و عملکرد 
در رســانه ها دیده نمی شود و اگر هنوز 
این ستاد تشــکیل نشده از شهرداری 
تقاضا می شــود که بــا قید فوریت این 
ســتاد را تشــکیل دهند و همه نهادها 
بسیج شوند تا بعد از سه سال از شرایط 
کرونایی با بحران ترافیک مواجه نشویم.
وی تاکید کرد: در نیمه دوم سال با کوتاه 
شدن طول روز، سفرها متمرکز می شود 
و شاهد افزایش ترافیک می شویم و اگر 
آماده ترافیک نباشــیم شرمنده مردم 

می شویم.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران:

کز درمان ناباروری   مرا
باید با بیمه های پایه 

قرارداد ببندند
مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران 
با اشــاره به خریــد راهبردی و ضوابط 
بیمه ای خدمات درمان ناباروری توسط 
سازمان بیمه سالمت، اظهار داشت: در 
ابتدا بایــد تاکید کرد افرادی که دچار 
ســقط مکرر شــده اند و بارداری موفق 
نداشــته انــد در گروه نابــاروری اولیه 
هســتند.محمد مهدی ناصحی با اشاره 
به اینکه باید پرونده بیماران نشــان دار 
شــده جهت درمان ناباروری، در قالب 
پرونده بستری موقت ثبت و ارسال شود، 
افزود: زوجین نابارور هر دو می بایســت 
توسط سازمان بیمه گر مربوطه نشان دار 
شــده و اســناد پذیرش شده به صورت 
جداگانه بر اســاس نوع خدمات انجام 
شــده ارسال شود.ناصحی با بیان اینکه 
زوجیــن نابارور فاقد هرگونه پوشــش 
بیمه پایه، با آزمون وسع تحت پوشش 
بیمــه همگانی قرار گیرند، تصریح کرد: 
تمامی مراکز درمانی و بیمارستان های 
ارائه دهنده خدمــات درمان ناباروری 
موظف به عقد قرار داد با ســازمان های 

بیمه گر پایه می باشند. 

احتمال بروز قله سوم ُامیکرونی
یک اپیدمیولوژیســت درباره وضعیت 
کرونا در کشــور، گفت: هنوز نمی توان 
درباره شــرایط و روند بیماری در کشور 
بــه صورت قطعی اظهار نظر کرد، ادامه 
داد: در حــال حاضــر از قله موج هفتم 
عبور کرده ایم، با این حال ممکن است 
قلــه دیگری هم ایجاد شــود و واریانت 
اُمیکرون را که تاکنون در کشــور ما دو 
قله داشــته، ســه قله ای کند. البته در 
این بــاره نمی تــوان اظهارنظر قطعی 
داشــت. بنابراین نمی تــوان گفت که 
آیا ممکن اســت قله دیگری هم ایجاد 
شــود و واریانت اُمیکرون را که تاکنون 
در کشــور ما دو قله داشــته، سه قله ای 
کند یا خیر؟.  دکتر مسعود یونسیان در 
ادامه اظهار کرد: قله اول ما در موج اول 
بــا اُمیکرون رخ داد، قله دوم با انتشــار 
BA۵ رخ داد و حاال ممکن است برحسب 
شرایط اعم از جابجایی های جمعیتی، 
رفتارهــای جمعیتــی و میزان رعایت 
پروتکل ها قله سومی هم در پیش داشته 
باشیم که باید دید در آینده چه می شود. 
بنابرایــن باتوجه به اینکه بروز قله های 
بیمــاری تابع دو عامل اصلی هســتند؛ 
یکــی تغییرات ژنتیکی ویروس و یکی 
تغییر رفتار جامعه، ما هنوز نمی توانیم 
احتمال بروز قله سوم را منتفی بدانیم. 

 کاهش چشمگیر جرائم 
در ماه محرم

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
قــوه قضاییه در ســخنانی در جمع برخی 
از کارشناســان و مدیــران مرتبط با حوزه 
پیشــگیری از جرائــم عنوان کــرد: تمام 
ارزیابی ها و بررســی ها حاکی از آن اســت 
که جرائم و تخلفات کشــور در ماه محرم 
و به خصوص در دهه اول محرم حســینی 
به طرز چشــمگیری کاهش می یابد.اصغر 
جهانگیــر افزود: موضوع کاهش جرائم در 
مــاه محرم باید به عنوان یک الگوی موفق 
و موثــر مورد بهره بــرداری قرار بگیرد و از 
ایــن الگــو در جامعــه و در دیگر ماه ها نیز 
به عنوان یک ســبک زندگی استفاده شود.
وی با اشــاره به اینکه عالوه بر بازدارندگی 
کیفری، نیازمند پیشگیری های فرهنگی و 
اخالقی در جامعه هستیم، تاکید کرد: وقتی 
منحنــی جرائم در ماه محرم ســیر نزولی 
پیدا می کند این بدان معناســت که عنصر 
ایمان و اخالق و نگاه به ارزش ها در جامعه 
بالنده شــده است و باور جامعه در حرکت 
به سمت همدلی، احسان، رعایت اخالقیات 
و دستگیری از همدیگر تقویت شده است. 
همچنانکه شــاهد هســتیم در همه ادیان 
نگاه ویژه ای به امام حســین )ع( اســت و 
حتــی اقلیت های دینی حضور پررنگی در 
عزاداری هــا دارند و برای ماه محرم احترام 
ویــژه ای قائل هســتند و از طریق نذورات 
و عــرض ادب خــود زمینه های همدلی را 
در جامعــه ایجاد می کنند. این همان تاثیر 
فرهنگ عاشــورایی است که آثار اصالحی 
و معنوی آن شــامل حال همه شهروندان 
جامعه می  شــود.جهانگیر با اشاره به اینکه 
تاکیــد بر تقویــت الگوی کاهش جرائم در 
مــاه محرم نافی اقدامات نظارتی و نظارت 
بیرونــی و سیســتماتیک نیســت، گفت: 
باید بیش از پیش نقش فرهنگ ســازی و 
رویکردهــای فرهنگی، اخالقی و دینی در 

جامعه تقویت شود.

مدارس جدید جایگزین 
کلوخی   مدارس سنگی_

و کانکسی می شوند
مدیرعامــل بنیاد برکت اظهار کرد: هدف 
گــذاری ما روی تاســیس و تجهیز ۲ هزار 
و 7۰۰ مدرســه اســت و در همین راســتا 
مــدارس جدید به تدریــج جای مدارس 
ســنگی_کلوخی و کانکســی را خواهــد 
گرفت.محمــد ترکمانه افزود: بنیاد برکت 
و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
در طول همکاری ۱۴ ســاله خود با تعامل 
خوبــی که با یکدیگر داســته اند، مدارس 
زیادی را ســاخته اند.وی افــزود: تا کنون 
بیش از هزار و ۸۰۰ مدرســه و با ۲۰ هزار 
کالس آموزشی در کشور توسط بنیاد برکت 
ســاخته شده است.وی یادآور شد: در حال 
حاضر ۲۵۰ هزار دانش آموز در مدارسی که 
توســط بنیاد برکت ساخته و تجهیز شده 
اســت در این مدارس مشغول به تحصیل 

هستند.

آماده سازی تونل هوای سرد 
برای گرمازدگان اربعین

رییس جمعیت هالل احمر درباره استفاده 
از ســگ های زنده یــاب در حوادث اخیر 
کشــور اظهار کرد: ســگ های زنده یاب 
بــه تعداد کافی در تیــم های هالل احمر 
حضور دارند با این وجود روز گذشته دستور 
اضافه کردن این تعداد صادر شــده است.
پیرحســین کولیوند درباره میزان آسیب 
دیدگی این حیوانات در حوادث بیان کرد: 
در حوادث اخیر هیچ کدام از این ســگ ها 
آســیب ندیدند و حتی  بســیار کمک حال 
امدادگــران بوده اند. برخی افراد محبوس 
در سیل، زلزله و حادثه متروپل توسط سگ 
های زنده یاب شناســایی شدند.وی افزود: 
یکی از دستور کار های اساسی ما تقویت این 
بخش است چرا که این حیوانات با افزایش 
سن کارآیی خود را به مرور از دست خواهند 
داد.کولیوند در پاسخ به سوال مبنی براینکه 
بــا توجه به اربعیــن پیش رو و پیش بینی 
ها در خصوص افزایش گرمازدگی زوار چه 
تجهیزات سرمایشــی در نظر گرفته شده، 
بیان کرد: در بسیاری از مراکز محل هایی 
بــرای مداوای افراد گرمازده در نظر گرفته 
شده است اما نکته مهم تر پیشگیری از وقوع 
این امر است. برای پیشگیری هم باید اطالع 
رســانی و آموزش های الزم به زوار قبل از 
سفر اربعین داده شود و درصورتی که به این 
امور پرداخته شود شاهد گرمازدگی کمتر 
در بین مردم خواهیم بود.وی تصریح کرد: 
آخرین شیوه های درمان گرمازدگی را در 
پایگاه هــای هالل احمر برای زوار اربعین 
ارائه خواهیم کرد همچنین چند مرکز تونل 
هوای ســرد برای درمان افراد گرمازده در 

نظر گرفته شده است.

پلیــس فتا در خصــوص کالهبرداری ســایبری از طریق دانلود 
فایل های مداحی در ماه محرم به شهروندان هشدار داد.سرهنگ 
مهدی قاســمی رئیس پلیس فتا بوشــهر در این باره اظهارداشت: 
در ایــن شــرایط و بــا توجه به افزایش دانلــود نوحه و کلیپ های 
مذهبی در ماه محرم توسط شهروندان، یکی از شیوه های شیادان 
سایبری، ارسال فایل ها و اپلیکیشن های مخرب در قالب نوحه ها 
و کلیپ های محرم در کانال ها و گروه های شــبکه های اجتماعی 
اســت.وی افزود: در برخی از سایت های اینترنتی نیز هنگامی که 
فایل صوتی دانلود می شود، هم  زمان برنامه ای برای نصب بر روی 
سیســتم کاربر ارسال می شــود که لزوم هوشیاری شهروندان را 

می طلبد.سرهنگ قاسمی دانلود نرم افزارها و ادعیه های مذهبی 
ویژه محرم را مناســب ترین روش برای ارســال بدافزار دانســت و 
گفت: با توجه به اینکه دانلود و دریافت فایل های مذهبی، زیارت 
عاشورا، نرم افزارهای مرتبط در این ایام افزایش پیدا می کند، لذا 
پیش بینی می شــود ارسال این گونه بدافزارها در قالب فایل ها در 
ایام محرم وجود دارد؛ بنابراین هموطنان باید دقت و حساســیت 
بیشــتری در دانلود و نصب فایل های مذهبی داشــته باشند.وی 
افزود: بســیاری از فایل های آلوده به جاســوس افزارها و بدافزارها 
هنگام دانلود نرم افزارهای خاص توســط کاربر بدون اطالع او بر 

روی سیستم نصب می شود.

کالهبرداری سایبری از طریق دانلود فایل های مداحی در ماه محرم

خبر  ویژه

اینفوگرافی 

بیماری و 
مشکالتی که 

باعث افزایش 
وزن می شوند

استرس و افسردگی با 
توجه به تغییراتی كه 

در سبک زندگی ایجاد 
می كند، ممکن است 

در برخی افراد موجب 
افزایش وزن و در برخی 

دیگر موجب كاهش 
وزن شود.

 منبع: شهرآرا نیوز

کرونایی  آمار مرگ های  کاهش چشمگیر 
کسن  پس از تزریق وا

وزیر بهداشت، بیان کرد: با توجه به آمار بسیار باالی ابتال و مرگ ومیر کرونا در زمان 
آغاز به کار دولت سیزدهم حفظ جان مردم در اولویت ما بود. ما باید روزهای دلهره آور 
و ســختی را به یاد بیاوریم که بیش از 7۰۰ نفر جان باختند، در آن روزها ما شــاهد 
قرنطینه خانگی، وضعیت اســفناک بیمارستان ها، صف های طوالنی چند روزه برای 
بســتری شــدن، خستگی و فشار روانی پرسنل، محدودیت در ارائه خدمات به مردم، 
کمبود واکســن، محدودیت های تردد شــبانه و تعطیلی برخی از کسب وکارها بودیم.

بهرام عین اللهی افزود: ما توانستیم در مقابله با این بیماری گام های موثری برداریم. 
واکسیناسیون موثرترین اقدام برای کنترل همه گیری بیماری کرونا محسوب می شود 
و افراد در مقابل بیماری مصون می مانند.وی افزود: واکسیناسیون در کشور ما قدمتی 
بیش از ۱۰۰ سال دارد اولین بار توسط انستیتوپاستور در سال ۱۲۹۹ واکسیناسیون 
آغاز شــد و ما با انجام واکسیناســیون توانســتیم بیماری هایی نظیر آبله، فلج اطفال، 
ســرخک، ســل، کزاز و ماالریا در کشــور را ریشــه کن کنیم. در کنار واکسیناسیون 
رعایت پروتکل های بهداشتی موثرترین عامل برای جلوگیری از بیماری کروناست.

وی افزود: ما از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان جهت تولید داروهای ضد کرونایی 
استفاده کردیم، تاکنون ۶ نوع واکسن داخلی نیز تولید شده است. تمام واکسن های 
تولید داخل و واکسن های وارداتی کمیته علمی زیر نظر کمیته ای در سازمان غذا و 
دارو مراحل تایید را طی کرده است. برای تایید یک واکسن ۶ مرحله باید تمام شود 
مرحله اکتشــافی، مرحله پیش بالینی، مرحله کارآزمایی بالینی، تایید مجوز، تولید 
انبوه و کنترل و پایش مداوم کیفیت واکسن است.وی افزود: کل مرگ ومیر در کرونا 
۱۴۲ هزار نفر بوده که ۱۳۲ هزار نفر آن مربوط به زمانی اســت که واکسیناســیون 
انجام نشده است.از زمانی که واکسیناسیون انجام شده فقط ۱۰ هزار نفر جان خود 
را از دست داده اند که یا واکسن نزده اند و یا بیماری زمینه ای داشته اند.قبل از تزریق 
واکســن در کادر درمان نیز ما ۳۰۰ شــهید مدافع ســالمت داشــتیم که بعد از انجام 

واکسیناسیون کادر درمان این رقم به تعداد انگشتان دست کاهش یافته است. 
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 روستای رندان
طبعیت بکری در همسایگی پایتخت

روستای رندان )Rendan( یکی از روستاهای زیبای 
دهستان ســولقان از توابع شهرستان تهران است. 
مردم رندان هنوز به زبــان قدیم تهران یعنی تاتی 
صحبت می کنند. اطراف تهران روســتاهای زیبا و 
خوش آب و هوای بسیاری وجود دارد که می توانند 
به عنوان مقصد ســفر یکروزه از پایتخت انتخاب 
شوند. روستای رندان در سمت راست جاده رندان- 
ســولقان قرار دارد. رودخانه کــن و آزاد راه تهران 
شمال در سمت چپ روســتا قرار دارند. روستای 
رندان در ۶ کیلومتری جنوب روستای تالون قرار 
دارد. روســتاهای سرســبز رندان و تالون با وجود 
نزدیکی به تهران، جزو ناشناخته ترین روستاهای 
زیبا و بکر کوهستان البرز می باشند. جاده مارپیچ 
رندان به تالون، از زیباترین و منظم ترین جاده های 
کوهستانی البرز محسوب می شود.وستاهای زیادی 
در اطراف رندان قرار دارند که شــما در سفر به این 
منطقه می توانید از آنها هم دیدن کنید و طبیعت 
منحصر به فرد آنها را ببینید. از جمله این روستاهای 
محبوب و خوش آب و هوا روستای وردیج، روستای 
سنگان، روستای تالون )طالون(، روستای واریش، 
روستای کیگا و… هســتند.همچنین اگر از عالقه 
مندان به کوهنوردی هســتید مــی توانید به قله 
لوارک صعود کنید. برای رسیدن به قله لوارک به 
سمت باالی آبشــار رندان بروید. در سمت غرب 
آبشــار، دره ای قرار دارد که با گذر از آن به گردنه 
شهرستانک می رسید. از این قسمت می توانید به 
قله لوارک صعود کنید. حتمــا قبل از کوهنوردی 
تجهیزات الزم را همراه داشته باشید و از راهنمای 

خبره کمک بگیرید.

گردشگری

گرام! مدیریت نوین با اینستا
  به  قلم وحید حاج سعیدی

حقیقت امر یکی از مشــکالت ما طنز نویسان در 
مقاطعی، پیدا کردن سوژه است و یکی از دیگر از 
مشــکالت ما در مقاطع مشابه، حجم باالی سوژه 
ها است که با این قیمت باالی اینترنت این تعداد 
ســوژه جز ضرر برای ما چیز دیگری ندارد و فقط 
حجم حافظه داخلی مان را اشــغال می کند! در 
جریان قیمت و ســرعت اینترنت هم که هستید. 
یعنی اگر شما ماشین دربست بگیرید و کلیپ فایل 
ده مگابایتــی را خودتــان برای گیرنده به منزلش 
ببرید و نشــانش دهید باز هم به صرفه تر از آپلود 
و ارسال از طریق یک پیام رسان شناسنامه دار و 
دارای مجوز است! البته این رویکرد مختص کشور 
ما است و قدر اینترنت را فقط مسئوالن ما می دانند 
کــه خیلــی از چاله چوله های مخابرات را با مبالغ 
دریافتی از فروش آن جبران می کنند وگرنه ملت 
ســایر بالد برای داشتن اینترنت مشکل چندانی 
ندارند. تا جایی عده ای برای کسب درآمد بیشتر از 
اینترنت مایه می گذارند! مشت نمونه خروار همین 
مسئوالن هتل»chain Ibis« در سوئیس ... هتل 
»chain Ibis« در سوئیس به مشتریانش خدمات 
جدیدی به نام »راحت باشید، ما اینستاگرام شما 
را آپلود می کنیم« ارائه می دهد. در این سیستم 
مشتریان هتل در طول اقامتشان می توانند با خیال 
راحت به دور از فضای اینستاگرام استراحت کنند 
و اکانت شان را در اختیار سرویس هتل قرار دهند. 
آن ها از بزرگ ترین متخصصان اینستاگرام کمک 
می گیرند تا با کیفیت ترین عکس ها را با بهترین 
نوشته ها در اینستاگرام مشتریان منتشر کنند و 
حتی خودشان پاسخ کامنت ها را بدهند تا مشتری 

از تعطیالتش لذت ببرد!
بــا این وجود علی رغــم محدودیت های متعدد 
فرهنگی و اخالقی، به کار گیری این شیوه مرضیه 
در کشــور ما چندان هم بد نیســت. همانگونه که 
مستحضر هســتید بسیاری از مسئوالن با وجود 
فیلترینگ اســطقس دار اینترنت کماکان بخش 
اعظمــی از مدیریــت کشــور را از طریق توئیتر و 
اینســتاگرام و ... رتق و فتق می کنند! عزیزان در 
این فضا راهکار می دهند؛ به معترضان و منتقدان 
پاسخ اینستاگرامی و توئیتری می دهند، به جناح 
رقیب تیکه می اندازند؛ دولت ماقبل دولت قبلی را 
زیر سوال می برند؛ از دانش آموزان می خواهند در 
صورت بارش برف سنگین به درختان لگد بزنند، 
پاسخ تهدیدات غرب و آمریکا را می دهند، کلیپ 
گاف هــای همدیگر را در گروه »کابینه دور دوم« 

فوروارد می کنند و از خنده ریسه می روند و ...
فلذا با توجه به حجم باالی کار و ضرورت تسلط به 
تمامی جوانب این فضا، پیشنهاد می شود مسئوالن 
همانند مشتریان هتل»chain Ibis« در سوئیس، 
اکانت شان را در اختیار مردم قرار دهند تا خودمان 
به صورت نوبتی جمالت سنگین و نغز، عکس ها و 
فایل های پرمعنا برایشان آپلود کنیم، گرفتاری های 
مملکت را توجیه کنیم و گردن تحریم ها ، آمریکا 
و در صورت لزوم دولت ماقبل دولت قبلی و ماقبل 
دولت قبلی بیاندازیم؛ اصاًل مشکالت را گردن دوره 
ماد ها بیاندازیم. پاسخ مستدل و مشروح به کامنت 
ها بدهیم؛ نرخ تورم را مهندسی کنیم؛ دالیل گرانی 
کاال ها و خدمات را با رســم شــکل توضیح دهیم، 
جواب مخالفان و منتقدان بی سواد و بدون اتیکت 
را بدهیم و ... مسئوالن هم از دوران مدیریت شان 
بیشــتر لذت ببرند و اگر جلســه ای، معامله ای، 
معاهده ای، کار روی زمین مانده ای چیزی دارند، 

به آنها برسند! خیر از مدیریت تان ببینید...

اگرفشارخونباالداریدکاکائوبخورید!
تحقیقات نشان داده است که فالوانول های موجود در کاکائو می توانند 

به کاهش فشار خون کمک کنند.
عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی مانند فشار خون باال باید به سرعت 
مورد توجه قرار گیرد تا خطر عوارض بعدی کاهش یابد. افراد همچنین 
می توانند با داشــتن ســبک زندگی سالم به جلوگیری از افزایش فشار 

خون کمک کنند.
قلب خون را در سراسر بدن پمپاژ می کند و اکسیژن و مواد مغذی مورد 
نیاز برای عملکرد آن را تأمین می کند. محققان به طور مداوم در حال 
بررسی عواملی هستند که بر سالمت قلب و عروق تأثیر می گذارد و آن 
را بهبود می بخشد.نتایج مطالعه اخیر نشان داد که فالوانول های کاکائو 

ممکن است با کاهش سفتی شریان ها، فشار خون را در بزرگساالن سالم 
کاهش دهند، اما فقط زمانی که فشــار خون باال باشــد.محققان مطالعه 
حاضر خاطرنشان می کنند که مطالعات قبلی اثرات کاهش فشار خون 
و کاهش ســفتی شــریانی فالوانول های کاکائو را در انســان های سالم 

نشان داده اند.
با این حال، از آنجایی که این مطالعات در محیط های کاماًل کنترل شده 
بودند، محققان می خواستند ببینند این مداخله در سناریوهای واقعی 

چقدر خوب عمل می کند.
این مطالعه شامل یازده بزرگسال سالم بود که دوزهای متناوب کپسول 
فالوانول کاکائو و کپسول دارونما را به مدت هشت روز دریافت کردند.

آنها دوزها را در همان زمان صبح پس از جمع آوری فشار خون، ضربان 
قلب و ســرعت موج نبض دریافت کردند.شــرکت کنندگان این اندازه 
گیری ها را هر نیم ســاعت برای ســه ساعت اول پس از مصرف کپسول 
و سپس هر ساعت به مدت دوازده ساعت در طول روز انجام می دادند.

نتایج نشان داد که فالوانول های کاکائو در کاهش فشار خون و کاهش 
سفتی شریانی مؤثر بودند.یکی از نگرانی های مربوط به استفاده از فالوانول 
های کاکائو برای کاهش فشار خون، خطر کاهش فشار خون بسیار کم 
است. با این حال، در این مطالعه، محققان دریافتند که کاکائو در هنگام 
فشــار خون پایین تأثیر کمتری دارد و این نشــان می دهد که این یک 

مداخله بالقوه ایمن است.

دریچه علم

اعالن عضویت مخاطبان در تلگرام را 
چگونه غیرفعال کنیم؟

تلگــرام یــک پلتفــرم مرجــع بــرای برنامه های 
پیام رســانی فوری از جمله واتســاپ اســت. این 
پلتفــرم به کاربران اجــازه می دهد پیام ها را حذف 
یا ویرایش کنند و فایل های پیوســت بزرگ ارسال 
کنند. در ژوئن امســال، تلگرام سطح پریمیوم خود 
را با ویژگی های متعددی از جمله امکان پیوســتن 
به ۱۰۰۰ کانال تلگرام و آپلود فایل ها تا ســقف ۴ 
گیگابایت، راه اندازی کرد.وقتی هر یک از مخاطبین 
شــما به پلتفرم می پیوندند، برنامه اعالنی را ارسال 
می کند. در صورتی که این اعالن ها شــما را اذیت 

می کنند، می توانید آن ها را خاموش کنید.

مراحــل غیرفعال کردن اعــالن عضویت مخاطب در 
تلگرام

مرحله ۱: برنامه تلگرام را باز کنید و به تنظیمات بروید
 Notifications &( مرحلــه ۲: روی "اعالن ها و صدا ها

Sounds( " ضربه بزنید
 Contact joined( مرحله ۳: "هشــدار عضویت مخاطب
Telegram( " را در تــب رویداد هــا )Events( غیرفعال 
کنید. این گزینه ارسال اعالن های عضویت مخاطبین 
در تلگرام را متوقف می کند، با این حال، نکته مهم 
اینجاســت، وقتی مخاطبی بــه پلتفرم می پیوندد، 
تلگــرام همچنــان پیام های درون چت را ارســال 
می کنــد. به گفته توســعه دهندگان XDA، تلگرام 
تنظیماتی برای جلوگیری از هشدار های درون چت 
ندارد و به جز حذف دستی آن ها راهی وجود ندارد.
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روابــطعمـومــیشرکتسهامیآبمنطقهایهرمزگان

شــرکت ســهامی آب منطقــه ای هرمــزگان در نظــر دارد» عملیــات تکمیلــی فــاز اول 
شــبکه اصلــی آبیــاری دشــت شــمیل« با حــدود بــرآورد هزینــه اجــرای کار بــه مبلــغ 
10.823.390.452ریــال بــر اســاس فهرســت بهــای ســال 1401 از طریــق مناقصــه 
عمومــی یــک مرحلــه ای بــه پیمانــکار واجــد صالحیــت پایــه 5 رشــته آب واگــذار 
نــوع  از  ریــال   541.170.000 ارجــاع   فرآینــد  در  شــرکت  تضمیــن  مبلــغ  نمایــد. 
ضمانت نامــه بانکــی و یــا واریــز وجــه نقــد. مهلــت خریــد اســناد از ســامانه ســتاد 
درج  تاریــخ  از  مبلغ6.050.000ریــال  پرداخــت  بــا   )www.setadiran.ir( ایــران 
ــا مــورخ 1401/05/29، مهلــت بارگــذاری پیشــنهاد قیمــت  ــر ت ایــن آگهــی و حداکث
بازگشــایی  تاریــخ  و  بــوده   1401/06/14 مــورخ   11 ســاعت  تــا  مربوطــه  اســناد  و 

پیشــنهادات ســاعت 10 مــورخ 1401/06/16 مــی باشــد. 
شناسه اگهی 1362624

                                                                                                                                                                                                                                           

گهیفراخوانمناقصهعمومی گهیفراخوانمناقصهعمومیآ آ
باارزیابیکیفی)نوبتچهارم(باارزیابیکیفی)نوبتچهارم(
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نوب

گهيمزایدهعموميشماره1010//11//401401 گهيمزایدهعموميشمارهآ آ
وتجدیدمزایدهعمومیشمارهوتجدیدمزایدهعمومیشماره1111//22//401401

روابطعمومیشرکتآبوفاضالباستانقزوین

 نوبت اول

شــرکت آب و فاضــالب اســتان قزویــن در نظــر دارد، مطابــق آییــن نامــه معامــالت شــرکت هــای آب و فاضــالب، ســاختمان امــور آب و فاضــالب قزویــن 
واقــع در قزویــن، چهــار راه پــادگان ، ابتــدای خیابــان فلســطین شــرقی  و همچنیــن لولــه هــای جــدار چاهــی چاههــای متروکــه را بــا مشــخصات جــداول 
ذیــل از طریــق مزایــده عمومــي بــه فــروش رســاند، لــذا کلیــه اشــخاص حقیقــي و حقوقــي کــه تمایــل بــه شــرکت در مزایــده های مذکــور را دارنــد، بمنظور 
کســب اطالعــات بیشــتر و خریــد اســناد هــر یــک از مزایــده هــا در ســاعات اداری روزهــای غیر تعطیل از مورخــه  1401/05/26 لغایــت 1401/06/03 با در 
 IR820170000000107084530009 دســت داشــتن فیــش واریــزی بــه مبلــغ 800.000 ریــال بــه حســاب شــماره 0107084530009 بــا شــماره شــبای
بانــک ملــی شــعبه قزویــن بنــام شــرکت آب و فاضــالب اســتان قزویــن بــه واحــد قراردادهــای ایــن شــرکت مراجعــه نماینــد و پیشــنهادات خــود را نیــز 
حداکثــر تــا ســاعت 9 مورخــه 06/14 /1401 بــه واحــد دبیرخانــه ایــن شــرکت واقــع در قزویــن_ چهــار راه ولیعصر»عــج«_ ابتــداي بلــوار آیــت ا... خامنــه 
اي_ کوچــه گلســتان پنجم_شــماره 4 ارائــه نماینــد. ضمنــًا زمــان بازگشــایی پیشــنهادات مزایــده عمومــی شــماره 10/ 1 / 401 ســاعت 11 و تجدیــد مزایــده 
عمومی شــماره 11 / 2 / 401 ســاعت 12 مورخه 14 / 06 /1401 در محل ســالن جلســات ســاختمان ســتاد ولیعصر شــرکت آب و فاضالب اســتان قزوین 
ر در آگهــی مزایــده واصــل  مــی باشــد. شــایان ذکــر اســت بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء، مشــروط، مخــدوش و پیشــنهادهایی کــه بعــد از مــدت مقــر

شــود مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد ضمنــًا ســایر اطالعــات و جزئیــات مربــوط در اســناد مزایــده منــدرج اســت.      

مشخصات موضوع مزایده    

شماره 
قیمت برآورد )به عنوان مزایدهمزایده

ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار 

)به ریال(

401/1/10

ک ثبتی ۵88۵ فرعی از ۳191 اصلی قطعه  فروش شش دانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان تحت پال
17 تفکیکی مفروز و مجزی شده از 1901۵ فرعی از اصلی مذکور ناحیه شمال شرق بخش 4 حوزه ثبت ملک 
منطقه یک قزوین موقعیت ملک جنوبی با مساحت عرصه 211.۳2 مترمربع و مساحت اعیانی 422.64 متر 
مربع ، که  قدمت آن بیش از ۳0 سال بوده و درضمن بنای احداثی به صورت سه طبقه روی همکف )هر 

طبقه به مساحت 126.79 متر مربع( به انضمام زیر زمین احداثی با مساحت 42.26 متر مربع با کاربری 
مسکونی می باشد و  همچنین در صورت توافق با شهرداری دارای قابلیت طراحی به صورت ۳ طبقه روی 

همکف تجاری با سطح اشغال 60 درصد و با تأمین پارکینگ نیز می باشد. 

۳16،980،000،000۵.400.000.000

401/2/11

 فروش لوله های جدار چاه های متروکه تامین آب شرب به  متراژ  حدودی 6۵00 متر در قطرهای 12 و 14 
اینچ با میانگین وزن هر متر 4۵ کیلوگرم که در مجموع حدود 2۵0 تن تخمین زده می شود. 

ج کردن  )ضمنًا تامین جرثقیل، تجهیزات، هزینه های کارگری، برشکاری و سایر هزینه های مرتبط با خار
لوله ها ی جدارچاهی از چاه های متروکه، بارگیری،حمل، جابجایی، تخلیه و باسکول لوله ها نیز بر عهده 

برنده مزایده می باشد(

13،750،000،000612.۵00.000

سایر موارد :
1- در مقابــل فــروش موضــوع مزایــده، وجــه آن نقــدًا دریافــت و هرگونــه مالیــات، عــوارض و هزینــه هــای انتشــار آگهــی و نظایــر آن طبــق قوانیــن و 

مقــررات بــه عهــده )برنــده/ برنــدگان مزایــده( مــی باشــد.
2ـ نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به شرح ذیل می باشد: 

بــور بــه حســاب شــماره 0107084530009  و بــه شــماره شــباي  IR820170000000107084530009بانــک ملــی  الــف( رســید بانکــي واریــز وجــه مز
شــعبه قزویــن بنــام شــرکت آب و فاضــالب اســتان قزویــن

ب( چك تضمین شده بانکي به نفع دستگاه مزایده گزار.
ج( ضمانت نامه بانکی به نفع دستگاه مزایده گزار.

3ـ مدت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهادات به مدت 3 ماه می باشد .
راه ولیعصر»عج«، ابتداي بلوار آیت ا... خامنه اي، کوچه گلستان پنجم، شماره 4 .  4ـ نشانی مزایده گزار : قزوین، چهار

5ـ  هزینه آگهی به تناسب مبلغ برآورد هر مزایده به مبلغ برآورد کل مزایده های آگهی، به عهده برنده هر مزایده می باشد.
 . 6ـ محل دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادات: نشانی مزایده گزار

شناسه اگهی 1365595

برق برقفراخوانعمومیخریددیزلژنراتور فراخوانعمومیخریددیزلژنراتور
بهشمارهبهشماره1111//14001400مم

سازمانجهادکشاورزیخراسانرضوی

 TAD1345GE ژنراتــور بــرق مــدل ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان رضــوی در نظــر دارد خریــد یــک دســتگاه دیــزل 
VOLVO خــود را از شــرکتهایی کــه دارای پروانــه بهــره بــرداری شاســی کوبلــه کــردن دیــزل ژنراتــور از وزارت صنعــت و معــدن 
مــی باشــند بــر اســاس ضوابــط تعییــن شــده در اســناد مناقصــه خریــداری نمایــد. واجدیــن شــرایط مــی تواننــد جهــت دریافــت 
ــه آدرس  ــتاد( ب ــت )س ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــایت س ــه س ــت 1401/05/27 ب ــخ 1401/05/22 لغای ــناد از تاری اس
http://setadiran.ir  مراجعــه نماینــد. تلفنهــای تمــاس 6 و 37016605 ضمنــا هزینــه درج آگهــی بــر عهــده برنــده مناقصــه 

مــی باشــد. 
شناسه 1363026

 نوبت دوم


