
نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران خبر داد:

سقوط آزاد قیمت سکه 
در بازار

     نایــب رییــس اتحادیــه طــا و جواهــر تهران 
از کاهــش یــک میلیــون تومانــی قیمــت ســکه 
گفــت:  گذشــت، خبــر داد و  کــه  در هفتــه ای 
هفته گذشــته کاهش قیمت انواع ســکه و طا 
رکــورد جدیــدی را در ســال جــاری ثبــت کــرد و 
پیش بینــی می شــود ایــن رونــد نزولــی ادامــه 

خواهد داشت...

وزیر امور خارجه:

 وزارت امور خارجه 
گشت  پیگیر آزادی و باز

حاجی ایرانی است
     وزیــر امــور خارجــه از پیگیــری وزارت 
گشت حاجی  امور خارجه برای آزادی و باز
ایرانی بازداشــت شــده در عربســتان خبر 

داد...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 33  

گر  طرف مقابل اراده واقعی داشته باشد، می توان به توافق دست یافت ا

رویارویی شروط اقتصادی ایران و بدعهدی غرب
کرات هسته ای دو هدف اصلی رفع مخاطرات     جمهوری اسامی از روز نخست مذا
امنیتی و انتفاع اقتصادی را دنبال کرده است و قرار بود ایران عاوه بر حفظ زیرساخت ها، 
دانش و چهارچوب اصلی صنعت هسته ای، پرونده های پادمانی در آژانس بین المللی 

انــرژی اتمــی و شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد را ببنــدد و ســپس شــرایط بــرای رفــع 
گشــت چرخه بانکی کشــور به ســاختار ســوئیفت، لغو تمامی  تحریم های اقتصادی، باز

  || صفحه  صفحه 22  تحریم های هسته ای و ورود سرمایه و فناوری خارجی به کشور هموار شود...

گار « از طرح ترافیک تهران  که سال آینده تغییر می کند  گزارش » روز

تغییر در طرحی تغییر در طرحی 3030 ساله  ساله 

صفحه 7 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 صادرات نفت ایران
باالتر می رود

4

الیحه جدیدی برای 
 اصالح قانون انتخابات
به مجلس می فرستیم

2

الن زعفران   شگرد دال
در بورس کاال

3

گرهای عرضه خودرو در بورس اما و ا

الن از بازار  دست دال
خودرو کوتاه می شود

3

گهی مزایده عمومی شماره 1010 /  / 11 /  / 401401   گهی مزایده عمومی شماره  آ  آ
و تجدید مزایده عمومی شماره و تجدید مزایده عمومی شماره 1111//22//401401

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین

 نوبت دوم

شــرکت آب و فاضــاب اســتان قزویــن در نظــر دارد، مطابــق آییــن نامــه معامــات شــرکت هــای آب و فاضــاب، ســاختمان امــور آب و فاضــاب 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 عمومــی بــه فــروش رســاند، لــذا کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه تمایــل بــه شــرکت در مزایــده های مذکــور را دارنــد، بمنظور 
کســب اطاعــات 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 فاضــاب 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«_ ابتــدای بلــوار آیــت ا... خامنــه 
ای_ 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 فاضاب 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 اطاعــات 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 5885 فرعی از 3191 اصلی قطعه  فروش شش دانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان تحت پال
17 تفکیکی مفروز و مجزی شده از 19015 فرعی از اصلی مذکور ناحیه شمال شرق بخش 4 حوزه ثبت ملک 
منطقه یک قزوین موقعیت ملک جنوبی با مساحت عرصه 211.32 مترمربع و مساحت اعیانی 422.64 متر 
مربع ، که  قدمت آن بیش از 30 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 3 طبقه روی 

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

316،980،000،0005.400.000.000

401/2/11

 فروش لوله های جدار چاه های متروکه تامین آب شرب به  متراژ  حدودی 6500 متر در قطرهای 12 و 14 
اینچ با میانگین وزن هر متر 45 کیلوگرم که در مجموع حدود 250 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،000612.500.000

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 شــبای  IR820170000000107084530009بانــک ملــی  الــف( رســید بانکــی واریــز وجــه مز
شــعبه قزویــن بنــام شــرکت آب و فاضــاب اســتان قزویــن

ب( چک تضمین شده بانکی 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«، ابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای، 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

گهی مزایده  عمومی یک مرحله ای  گهی مزایده  عمومی یک مرحله ای آ آ

رام   -    شهردار سرعین

چاپ دوم

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

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

نام شهرو 
تعدادموضوع مزایده محل اجرا ء

مبلغ سپردهقمیت پایه مقدار 
شماره مزایده مبنای قراردادشرکت در مزایده 

خودروی پژو پارس مدل 87 با شهر سرعین
11/180/000/000/59/000/000/1401/12دستگاهشماره انتظامی ایران 91- 464 ب 92

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و تحویــل دبیرخانــه شــهرداری و رســید اخــذ نماینــد .

1401/05/22-1401/8910

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری

نباید توقعات از برجام را باال برد
   علی ربیعی ، سیاست مدار

امروز که برجام رو به اتمام اســت و غالب 
افراد مطلع از شرایط کشور و عموم جامعه 
خوشــحال هستند که سرانجام آنچه که 
حرکت در مســیر درســت بود در حال به 
ثمر نشســتن اســت، می توان به برخی از 
نکات پرداخت:   به نظر می رسد که در مخالفت با برجام و یا اساسا  
عادی ســازی روابط کشــور با جهان، در دو گروه قابل دسته بندی 
هستند:  در یک گروه، افرادی قرار داشتند که به طور ساده لوحانه 
تصور بســیار غلطی از معادالت، نظم و اقتصاد جهانی، وضعیت و 
شرایط اقتصادی_اجتماعی ایران داشتند.  این گروه از نظام مدیریت 
کشور هم تصورات بسیار ساده و ابتدایی داشتند، فکر می کردند که 
ماشینی برای حرکت آماده است اما عده ای یا از روی وابستگی به 
غرب یا از ســر تنبلی یا از این باب که با کلیت نظام مشــکل دارند 
این ماشین را به جلو نمی رانند. به تعبیری فکر می کردند چند تا دو 
شاخه وجود دارد که می توان با زدن آن به پریز، کشور را به حرکت 
در آورد و به دالیل باال عده ای نمی خواهند این کار انجام شــود. اما 
در گروه دوم افرادی قابل مشاهده هستند که به طور نسبی با وضع 
جهانی و شرایط ایران آشنا بودند. این دسته یا یا توجه با مزیتهایی 
که وضعیت های تحریمی برای بهره مندی و بقای آنها فراهم کرده 
بود و یا برای بازی های سیاسی و کامیابی از قدرت، با کنش سیاسی 
و  توجیه گری با این روند مخالفت می کردند.  به هرحال، خوشبختانه 
امروز در شــرایطی قرار داریم که این گروه ها در نقطه حل و فصل 

مسائل با احیای برجام، با جامعه  به اشتراک نظری رسیده اند.
 برای فردای برجام توجه به نکات زیر اجتناب ناپذیر است:

 ۱_ دو رویکرد در مواجهه با فردای امضای برجام شکل خواهد گرفت 
؛یک رویکرد، نتایج برجام را به فروش نفت و دست یابی به پول بیشتر 

برای تمشیت امور و تداوم بقا تنزل خواهد داد.
رویکردی که شایسته است اتخاذ شود باید برجام به مثابه پله هایی 
برای حضور در اقتصاد جهانی و بهره مند ساختن جامعه  از منافع این 
امر، ساخته شدن و گسترش زیربناها و توسعه ژئوپلیتیک اقتصادی 

کشور مد نظر قرار گیرد... 
ادامه در صفحه 2

یادداشت

w w w . r o o z g a r p r e s s . i r 1401 29 مــرداد  2178   شـــنبه   30000 ریــالشمــــــــــاره پیاپــی:  8 صفحــه تک شــماره:      2022 گوســت  آ  20     1444 22 محــرم    



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

گوست 2022 22 محرم  1444   20 آ شنبه 29 مرداد 1401  شماره پیاپی 2178

سیاست 2

قاضی آمریکایی می گوید به ســوی انتشار برخی شواهد 
برای بازرسی منزل ترامپ متمایل شده و دستور داده است 

تا اظهارنامه مربوط به تفتیش را ارائه کنند.
قاضی فلوریدا که حکم بازرســی اقامتگاه »مار-آ-الگو« 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور سابق آمریکا را تأیید کرد، 
تا پنجشــنبه آینده به وزارت دادگستری آمریکا فرصت 
داد تا نســخه ویرایش شــده اظهارنامه مربوط به تفتیش 

را ارائه کند.
به گزارش آکسیوس، این نشانه ای از تمایل بالقوه قاضی 
»بروس راینهارت« برای باز کردن بخش هایی از اظهارنامه 
اســت، که جزئیات جدیدی از تحقیقات، از جمله علت 
احتمالی که جستجو را تضمین می کند، روشن می کند.

این حکم در حالی اعالم شده است که وزارت دادگستری 
آمریکا با انتشار سندی از دادگاه که قرار بود دالیل بازرسی 

از عمارت دونالد ترامپ را اعالم کند، مخالفت کرد.
راینهــارت در دادگاه گفت: »دولت باید اصالحات خود و 
هر گزارشــی را که بخواهد شــامل شود، تحت مهر و موم 

قرار دهد.«
راینهارت همچنین گفت که »آمادگی برای یافتن این که 
اظهارنامه باید کاماًل مهر و موم شده باشد، نیست« و افزود 
که »بخش هایی از ســند وجود دارد که احتماالً می تواند 

مهر و موم نشده باشد.«
بر اســاس گزارش واشنگتن پســت، وزارت دادگستری 
آمریکا روز پنجشــنبه اســتدالل کرد که »این اظهارنامه 
بایــد مهــر و موم باقی بماند« و ادعا کرد که »انتشــار آن 
نقشــه راه را ارائه می دهد و اقدامات تحقیقاتی بعدی ما 

را نشان می دهد.«
ســی ان ان نوشته اســت »جی برات« رئیس بخش ضد 
جاسوســی و کنترل صادرات بخش امنیت ملی وزارت 
دادگستری که روز پنجشنبه به نمایندگی از دولت بحث 
می کرد، گفت که انتشــار این اظهارنامه ممکن اســت 
همکاری آتی شاهدانی را که ممکن است با پیشرفت این 

تحقیقات از آن ها درخواست کمک شود، کاهش دهد.
»قاضی راینهارت« از زمان جســتجوی اف بی آی، سیل 

تهدید های یهودســتیزی و دیگر تهدیــدات را دریافت 
کرده است.

اف بی آی و وزارت امنیت داخلی آمریکا همچنین در مورد 
افزایش تهدید ها برای اجرای قانون فدرال پس از جستجو 

هشدار داده اند.
حکم جستجوی مهر و موم نشده نشان داد که پلیس فدرال 
حدود ۲۰ جعبه از جمله ۱۱ مجموعه اطالعات طبقه بندی 
شده را از دارایی ترامپ، از جمله برخی از آن ها که به عنوان 

»فوق محرمانه« مشخص شده اند، ضبط کرده است.
جمهوری خواهــان مجلس نمایندگان آمریکا در پی این 
جستجو برای کسب اطالعات بیشتر از وزارت دادگستری 

و اف بی آی فشار آورده اند.
یک مجری شــبکه فاکس نیوز پیش بینی کرد ، رئیس 
جمهور ســابق آمریکا در پی تفتیش اقامتگاهش توسط 

ماموران اف  بی  آی رسما متهم خواهد شد.
»تاکر کارلسون«، مجری شبکه فاکس نیوز در برنامه خود 
در این شبکه پیش بینی کرد علیه »دونالد ترامپ« رئیس 

جمهور سابق آمریکا بعد از جنجال مربوط به تفتیش چند 
روز قبل اقامتگاهش در ایالت فلوریدای آمریکا توســط 
ماموران اف بی آی برای یافتن اسناد محرمانه کاخ سفید 

طرح اتهام خواهد شد.
کارلسون گفت: وزارت دادگستری دولت بایدن یا سازمان 
دولتی دیگری که تحت نفوذ آن هاست سرانجام آن کاری 
کــه می دانید را انجــام خواهند داد و آن طرح اتهام علیه 

دونالد ترامپ است.
کارلســون ادامه داد: »آن ها خیلی واضح این کار را انجام 
خواهند داد. کســی نمی داند چطور. شاید آن ها ویدیوی 
دوربین مداربسته از اقامتگاه مار-ئه-الگو تهیه کنند. ظاهرا 

برای دریافت این ویدیو ها درخواست هم فرستاده اند.«
عملیــات تفتیــش مامــوران اف بــی آی در اقامتــگاه 
ترامپ در هشــتم آگوســت با مجوز یک قاضی فدرال 
انجام شــد. با وجود این، بســیاری از جمهوری خواهان 
 حامی ترامپ معتقدند این اقدام با انگیزه های سیاســی

 انجام شده است.

احتمال انتشار رسمی دالیل بازرسی منزل ترامپ

یادداشت

"ریشی سوناک" نامزد کسب 
عنوان نخست وزیری انگلیس 

از حزب محافظه کار یک 
"النچر" ضد تانک را در دست 

گرفته است./ خبرگزاری 
فرانسه

بازی های ارتش های 
جهان در روسیه/ رویترز

گزارش تصویری

گر  طرف مقابل اراده واقعی داشته باشد، می توان به توافق دست یافت ا

رویارویی شروط اقتصادی ایران و بدعهدی غرب
جمهوری اســالمی از روز نخست مذاکرات 
هســته ای دو هدف اصلــی رفع مخاطرات 
امنیتی و انتفاع اقتصادی را دنبال کرده است 
و قرار بود ایران عالوه بر حفظ زیرساخت ها، 
دانش و چهارچوب اصلی صنعت هسته ای، 
پرونده هــای پادمانی در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و شــورای امنیت سازمان ملل 
متحد را ببندد و ســپس شــرایط برای رفع 
تحریم هــای اقتصادی، بازگشــت چرخه 
بانکی کشور به ساختار سوئیفت، لغو تمامی 
تحریم های هسته ای و ورود سرمایه و فناوری 

خارجی به کشور هموار شود.
بــا وجود این، دولــت آمریکا پس از امضای 
توافق نامه سال ۲۰۱5 به سمت نقض عهد 
و جلوگیری از تحقق اهداف ایران در توافق 
حرکــت کرد. با روی کارآمدن دولت دونالد 
ترامپ-مایک پنس ســرعت بدعهدی های 
این کشــور شدت گرفت و در قالب کمپین 
فشــار حداکثری عالوه بر خروج یکجانبه از 
برجام، حلقه تحریم های اقتصادی و تهدید 
نظامی علیه کشورمان را افزایش داد. بازخوانی 
تاریــخ عملکرد دولت آمریکا در پایبندی به 
توافقات خارجی درســی آموزنده برای تیم 
جدید مذاکره کننده کشــورمان اســت تا با 
ســخت گیری و دقت باال راه هرگونه خدعه 
و بدعهدی را بر آمریکایی ها ببندد. دریافت 
تضمین در زمینه جلوگیری از سنگ اندازی 
دولت آمریکا بر ســر حضور شــرکت های 
خارجــی در ایــران یکی از شــروط اصلی 
دولت ســیزدهم است؛ مطالبه مشروعی که 
رسانه های غربی به نام »درخواست دریافت 

غرامت« مطرح می کنند.
شامگاه دوشــنبه ۱5 آگوست وزارت امور 
خارجه کشــورمان پاســخ خــود به طرح 
پیشنهاد شده اروپایی ها را در قالب نامه ای 
رســمی ارائه کرد. پس از دریافت و مطالعه 

پاســخ تهران از سوی کشورهای حاضر در 
مذاکرات، همگی بر حســن نیت و سازنده 
بودن پیام ایران تأکید کردند. با وجود این، 
برخی رســانه های جریــان اصلی با دنبال 
کردن خطر درخواست ایران برای دریافت 
غرامت از آمریکا ســعی کردند تا فشار را از 
روی واشــنگتن بردارند و تهران را متهم به 
زیاده خواهی  کنند. شبکه سی.ان.ان به نقل 
از یــک دیپلمات در منطقه خبر داد، ایران 
در تازه ترین واکنش خود به متن پیشنهاد 
شــده بازگشت به برجام، خواستار دریافت 
غرامت از آمریکا در صورت بدعهدی مجدد 
این کشــور شده است. تأکید ایران بر اصل 
دریافت ضمانت نشان دهنده استفاده تیم 
جدید مذاکره کننده کشــورمان از تجربه 
توافق قبلی و پافشاری آنها بر رعایت خطوط 

قرمز نظام است.
شــاید اگر در دولت قبلی »فراتر از امضای 

جان کری« تضمین های جدی تری از طرف 
آمریکایی درخواست می شد، شاید ترامپ با 
دشــواری بیشتری گزینه خروج از برجام و 
فشار بر کشورمان را بررسی می کرد. بررسی 
روند فعلی نشان می دهد دیگر تهران به دنبال 
توافق به هر قیمتی نیست و قصد دارد تا در 
صورت بازگشــت احتمالی آمریکا به برجام، 
انتفاع اقتصادی آن را برای کشــور تضمین 

کند.
 در واکنــش به مــوج جدید عملیات روانی 
غربی هــا، یک منبــع نزدیک به وزارت امور 
خارجــه با رد برداشــت برجسته شــده از 
ســوی رسانه های غربی، در توییتی نوشت: 
پاســخ های ایــران به متــن اتحادیه اروپا با 
هدف یافتن راهکارهای حل وفصل اختالفات 
تدوین شده است. ایران می گوید در هیچ یک 
از موضوعات باقی مانده بن بستی وجود ندارد 
و در صورتــی که طــرف مقابل برای نهایی 

کردن متن و دستیابی به توافق اراده واقعی 
داشته باشد، می توان ظرف چند روز به توافق 

دست یافت.
وی افزود: در این ساعات درگیر بازی رسانه ای 
پیچیده ای هستیم. رسانه های غربی شروطی 
را از ایران طرح می کنند که اگر در توافق نهایی 
نباشد، خواهند گفت ایران عقب نشینی کرد 
و اگر توافق شکســت بخورد، خواهند گفت 
ایران با شــروط غیربرجامی باعث شکست 
مذاکرات شــد. خیلی باید مراقب بود بازنده 

میدان نشویم.
تهران به خوبی از شانس اندک دموکرات ها 
برای پیروزی در انتخابات کنگره و سپس فتح 
مجدد کاخ سفید با خبر است، برای همین 
قصــد دارد تــا در صورت پیروزی نئوکان ها 
و بازگشــت احتمالی ترامپ به قدرت، تمام 
تدابیــر الزم برای کاهش آســیب اقدامات 
خصمانه آمریکا لحاظ شــود. ســفیر چین 

در ایران با انتشار پیامی قابل تأمل خسارت 
خــروج آمریکا از برجام برای تهران را ۲۰۰ 
میلیارد دالر برآورده کرد؛ عددی که نشــان 
دهنده عمق خصومت و تروریســم اقتصاد 

واشنگتن علیه دولت-ملت ایران است.
 بهره سخن

بازگشــت آمریکا به برجام اگر موجب بسته 
شــدن پرونده هــای پادمانی و حفظ منافع 
اقتصادی کشــورمان نشود، تنها یک کاغذ 
پاره اســت. صدور اجــازه مذاکره با آمریکا 
در دولت گذشــته و تالش دولت ســیزدهم 
برای بازگشــت و پایبندی آمریکا به برجام، 
بی آنکه تحریم های اقتصادی علیه کشورمان 
بــه صــورت مؤثر برداشــته و راه برای ورود 
ســرمایه-فناوری خارجی به کشورمان باز 

شود، ارزشی نخواهد داشت.
با پذیرش این پیش فرض ها دریافت ضمانت 
از طرف آمریکایی برای ماندن این کشور در 
برجام نیست. اگر رئیس جمهور بعدی آمریکا 
بخواهد از برجام خارج شــود، به مانند دوره 
قبــل می تواند این کار را انجام دهد. حقوق 
بین الملل به دلیل ماهیت آنارشــیک نظام 
بین الملل نمی تواند قدرت قاهره ای به مانند 
دولت در داخل ساختار داخلی داشته باشد 

که انجام تعهدات را تضمین کند.
در چنین شــرایطی الزم اســت جمهوری 
اســالمی با خرد عمل کند و با اســتفاده از 
اهرم هــای قدرتی که در اختیار دارد، هزینه 
بدعهدی احتمالی دولت بعدی آمریکا را باال 
ببرد و اتخاذ تصمیم برای مســتأجر بعدی 
کاخ ســفید را سخت کند. ارائه تضمین در 
زمینه مصونیت شرکت های خارجی نسبت 
بــه تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا تا 
یک سال )و دوره ای طوالنی تر( می تواند یکی 
از ابزارهای دولت سیزدهم در برابر بدعهدی 

احتمالی آمریکایی ها باشد.

خبر ویژه

وزیر امور خارجه از پیگیری وزارت امور خارجه برای آزادی و بازگشت حاجی ایرانی بازداشت شده در عربستان خبر داد.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، در گفت وگو با پدر خلیل دردمند حاجِی ایرانی که بعد از پایان مناسک حج 
در مکه مکرمه از ســوی پلیس بازداشــت شــده اســت، ضمن احوالپرسی و دلجویی از خانواده وی،  ایشان را در جریان 
اقدامات انجام شده از سوی وزارت امور خارجه از ابتدا تا کنون قرار داد و تاکید کرد: این وزارت خانه تمام توان خود را 

برای آزادی هر چه سریع تر این تبعه کشورمان به کار گرفته است.
وزیر امور خارجه کشورمان ابراز امیدواری کرد با مساعدت عربستان، تنها بازمانده حجاج کشورمان به ایران باز گردد.

خاطر نشان می سازد امیرعبداللهیان، در خالل روزهای اخیر در گفت وگوی جداگانه با وزرای امور خارجه عراق و عمان 
خواستار مساعدت آنان برای آزادی سریعتر این تبعه کشورمان شد.

اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه نیز به صورت فعال موضوع را در دست پیگیری داشته و تا آزادی این شهروند کشورمان 
به انجام وظیفه خود عمل خواهد کرد و موضوع بطور جدی  در دستور کار اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه قرار دارد.
 براســاس اعالم رســانه های خبری یکی از حجاج کشــورمان در روز عید قربان به بهانه انداختن عکســی از حاج قاسم 

با کعبه توسط نیروهای امنیتی سعودی دستگیر شده و همچنان با گذشت  بیش از ۳۰ روز در زندان به سر می برد.
"خلیل دردمند" از ُدرچه اصفهان که همراه با مادرش به حج تمتع ۱۴۰۱ مشرف شده بود، پس از انجام مناسک حج 

تمتع در روز عید قربان  توسط نیروهای امنیتی عربستان سعودی در مسجدالحرام دستگیر و به زندان منتقل شد .
گفته می شــود که برای دردمند پرونده تشــکیل شــده و اتهام او »تصویربرداری« اســت و قرار است در روزهای آینده به 

پرونده این حاجی ایرانی رسیدگی شود.

وزیر امور خارجه:

گشت حاجی ایرانی است وزارت امور خارجه پیگیر آزادی و باز

تحلیل

سخنگوی وزارت خارجه : 

 آیا دولت آمریکا سیاست غلط 
 و شکست خورده خود در قبال ایران را 

اصالح خواهد کرد؟
ســخنگوی وزارت خارجه تاکید کــرد: دولت آمریکا 
رکورددار مداخله و حمله نظامی و کودتا علیه کشورها 

و دولت های مستقل است.
ناصر کنعانی در ســالروز کودتای ۲٨ مرداد در توییتی 
نوشت: دولت آمریکا رکورددار مداخله و حمله نظامی و 
کودتا علیه کشورها و دولت های مستقل است. کودتای 
۲٨ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران، نمونه بارزی از 
این تاریخ ســیاه است. آیا دولت آمریکا سیاست غلط و 
شکست خورده خود در قبال ایران را اصالح و به حقوق 

مشروع ملت ایران احترام خواهد گذاشت؟

کره کننده ایران   کنایه  مشاور تیم مذا
به غربی ها:

هوا رو به سرد شدن است!
محمد مرندی مشــاور تیم مذاکره کننده ایران نوشت: 
»ایران منتظر آمریکا و اروپاست تا توافقی منصفانه برای 
احیای برجام را بپذیرند.« محمد مرندی، مشــاور تیم 
ایرانی مذاکرات لغوتحریم ها در صفحه شخصی خود با 
کنایه به در پیش بودن فصل سرما و درپی آن کمبود گاز 
در کشورهای غربی نوشت: ایران منتظر است تا آمریکا و 
اتحادیه اروپا توافقی عادالنه برای احیای برجام را بپذیرند. 
مرندی در ادامه یادآور شــد که هوا در اروپا و آمریکای 

شمالی در ماه سپتامبر شروع به سرد شدن می کند.
هم اکنون مذاکرات در مرحله ایست که بر اساس آخرین 
مواضع حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در تماس 
با همتای عمانی خود گفته » در صورت حصول اطمینان 
از رعایت شدن خطوط قرمزمان، وارد مرحله جدیدی 
در وین خواهیم شد و تا در مورد همه چیز توافق نشود 
نمی توانیم با قطعیت از رسیدن به توافق خوب و پایدار 
ســخن بگوییم« حاال پس از ارسال جمع بندی ایران از 
پیشنهادات مسئول هماهنگ کننده مذاکرات در شامگاه 
سه شنبه، اکنون طرف آمریکایی باید برای اثبات جدیت 
خود در مذاکرات، تصمیمات سیاسی خود را اتخاذ کند. 
شبکه سی ان ان آمریکا به نقل از یک منبع دیپلماتیک 
گزارش داده با باال گرفتن تالش ها برای دســتیابی به 
توافق، جمهوری اسالمی به دنبال تضمین هایی است 
که در صورت خروج رئیس جمهور آینده آمریکا از توافق، 

بتواند »غرامت« بگیرد.

پیشنهاد تجاری طالبان به روسیه
سرپرست وزارت صنایع و تجارت طالبان طی مصاحبه ای 
با خبرگزاری اسپوتنیک اعالم کرد که افغانستان مایل 
است محصوالت نفتی روسیه را با مواد معدنی استخراج 
شــده داخلی مبادله کند. نورالدین عزیزی، سرپرست 
وزارت صنایــع و تجارت طالبان در این مصاحبه اظهار 
کــرد: »اولویــت ما واردات کاالهای روســی به صورت 
پایاپای است. اگر عملیات در این طرح به نتیجه نرسد، 

می توانیم از مبادالت مالی استفاده کنیم.«
وی افزود که کابل در ازای کاالها و فرآورده های نفتی از 
روسیه، می تواند مواد معدنی استخراج شده در افغانستان 
و همچنین عرضه کشمش و گیاهان دارویی را به مسکو 
ارائه دهد. عزیزی خاطرنشــان کرد: هیچ محدودیتی 
برای افغانستان از جانب ایاالت متحده یا اتحادیه اروپا 
جهت تامین این مواد خام وجود ندارد. در صورت نیاز، 
افغانستان می تواند هزینه این کاالها را با پول پرداخت 
کند. هیئت سرپرســت وزارت صنایع و تجارت طالبان 
روز ۱۴ اوت وارد مسکو شد تا گفت وگوهایی را در این 
راســتا با مقامات روسی انجام دهند. عزیزی همچنین 
پیشتر گفت که کابل می خواهد تا پایان امسال با مسکو 
به توافقی برســد که براســاس آن حدود ۱ میلیون تن 

بنزین و ۱ میلیون تن دیزل خریداری کند.
وی در پایــان افزود: »کابل می خواهد روابط اقتصادی 
خود را با همه کشورها از جمله ایاالت متحده ایجاد کند 
و امیدوار است که واشنگتن دارایی های افغان را که به 

بخش خصوصی متعلق است، آزاد کند.«

وزیر کشور: 

الیحه جدیدی برای اصالح 
قانون انتخابات به مجلس 

می فرستیم
وزیر کشــور با اشــاره به اقداماتی که وزارت کشــور 
بــرای تهیه الیحه جامع انتخابات انجام داده اســت، 
گفت: دولت ســابق الیحه ای را تهیه کرد اما با توجه 
به اشــکاالتی که داشــت، پیگیر تهیه الیحه جدیدی 
هســتیم و الیحه را قطعا پیش از پایان دوره یازدهم 
به مجلس می فرســتیم.  احمــد وحیدی در توضیح 
آخرین وضعیت الیحه جامع انتخابات و اینکه آیا دولت 
تصمیمی برای ارسال این الیحه به مجلس دارد؟ گفت: 
مجلس طرحی برای اصالح قانون انتخابات دارد و در 
دولت ســابق نیز الیحه جامع انتخابات تهیه شــد اما 
با توجه به اشــکاالتی که داشــت، پیگیر تهیه الیحه 
جدیدی هســتیم و الیحه را قطعا پیش از پایان دوره 
یازدهم به مجلس می فرستیم. وزیر کشور اظهار کرد: 
در مرحله فعلی کارهای مرتبط با الیحه جامع انتخابات 
در وزارت کشور انجام می شود و سپس به دولت ارائه 
خواهد شد لذا طبیعی است که برای تصویب الیحه در 
دولت و ارسال به مجلس زمان الزم است. ما در تالشیم 
هرچه زودتر کار را در وزارت کشــور به اتمام برسانیم 
و الیحه را به دولت بفرســتیم. وی یادآور شــد: الیحه 
جامع انتخابات شامل موضوعات متعددی است، اگر 
بخواهیــم الیحه جامعی کــه اصالح قانون انتخابات 
مجلس، ریاســت جمهوری و شوراها را پوشش دهد، 

تهیه کنیم، زمان بسیار الزم دارد. 

نباید توقعات از برجام را باال برد
ادامه از صفحه اول:

جدال این رویکردها اولین چالش پسابرجام خواهد بود.
۲_  این تصور که صرفا امضای برجام همه مسائل کشور 
را بهبود خواهد بخشید تصور نادرستی است. این دامی 
است که نباید در آن گرفتار شد. به تعبیری برجام برداشتن 
مانــع بــرای حرکت رو به جلویی اســت که  تمهیدات و 
سیاســت گذاری های درست و کارآمدی های اجرایی را 
می طلبد. بنابراین آماده ساختن نظام بانکی، حل مسئله 
FATF ، ایجاد ظرفیت پذیری جذب سرمایه،  تقویت 

بخش خصوصی و مواردی ازاین دست ضروری لست.
۳_ نبایــد به توقعات فزاینده دامن زد. در غیراینصورت 
اقدامات توده ستایانه ناشی از درآمدهای ارزی در ظرف 
مدت دو سال نه تنها آثار کوتاه مدت  اقتصادی را خواهد 
زدود، خود تبدیل به عاملی برای تشــدید نارسایی های 
اقتصادی_اجتماعــی از قبیل تورم، افزایش نقدینگی، 

فساد مالی و اداری و..  . خواهد شد.
به نظر می رسد با عقالنیت،  سختکوشی و ایجاد اجماع 
میان نخبگان سیاسی و همچنین به کارگرفتن نخبگان 
و کنشــگران اقتصادی و سیاســت گذاری های صحیح، 
واقع گرا با رویکرد دوم )اشاره شده در بند اول( می تواند 

اولین گام در مرحله پسابرجام باشد.

 نقشه عجیب آنکارا 
برای بزرگترین ثروت سوریه

اظهارات وزیر کشــور ترکیه نشــان داد که آنکارا برای 
تصاحب بزرگترین ثروت سوریه، نقشه عجیبی کشیده 

است.
این روزها در رسانه ها و محافل سیاسی ترکیه، حتی در 
فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی به طور گسترده 

درباره »سوریه« صحبت می شود.
همه می گویند: ممکن است اردوغان به زودی یک هیات 
سیاسی برای مذاکره با دمشق اعزام کند و نخستین فاز 
عادی سازی روابط آنکارا – دمشق، آغاز شود. اما به موازات 
این موضوع مهم، خبر دیگری توجه رسانه ها را به سوی 
خود جلب کرد که این خبر هم درباره سوریه است. با این 
تفاوت که محتوای آن، نه درباره عادی سازی، بلکه درباره 
یک نقشــه شــوم است که می تواند عواقب و پیامدهای 

تلخی برای دولت و ملت سوریه به دنبال بیاورد.
تازه ترین اظهارات سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه نشان 
داد که آنکارا برای تصاحب بزرگترین ثروت سوریه، نقشه 

عجیبی کشیده است.
سلیمان سویلو وزیر کشور در گفتگو با شبکه تلویزیونی 
NTV درباره آوارگان سوری صحبت کرد و اطالعاتی را 
به اشتراک گذاشت که از اهمیت سیاسی باالیی برخوردار 
است. وی درباره بازگشت آوارگان سوری گفت: »وقتی که 
بحران سوریه در سال ۲۰۱۱ شروع شد، ما انتظار نداشتیم 
این روند اینقدر طوالنی شود. آیا این افراد به کشور خود 
بــاز نمــی گردند؟ البته آنها برمی گردند، اما االن به کجا 
می توانند مراجعه کنند؟ آیا آنها می توانند به مناطقی 
که PYD در آن فعال اســت بازگردند؟ آیا اکنون می 
توانند به مکان هایی که دولت سوریه مداوماً بمباران می 
کند بازگردند؟ ترکیه مدت هاست که این روند را با یک 
سیاست مدیریت می کند. ما مسئولیت های بشردوستانه 
داریم، مسئولیت های همسایگی داریم. ما نمی توانیم آن 
مردم را رها کنیم تا بمیرند. ما برای اطمینان از بازگشت 
یــک میلیــون نفر به مناطق جرابلس، عزاز، الباب، راس 

العین و تل ابیض اقداماتی را انجام خواهیم داد.«
تعداد مهاجران سوری در ترکیه

وزیر کشور ترکیه در ادامه در مورد آمار سوری های مقیم 
ترکیه افزود:»۳ میلیون و 65۰ هزار برادر و خواهر سوری 
ما در ترکیه هستند و چهارصد هزار نفر از آنان، حق اقامت 
گرفته اند. تاکنون، 5۱7 هزار نفر از کل آوارگان سوری، 
داوطلبانه از ترکیه به کشورشان بازگشته اند. همچنین 
در حال آماده ســازی زیرساخت ها برای ادامه بازگشت 
ایمن، آبرومندانه و داوطلبانه دیگر آوارگان هســتیم. در 
این مدت، آموزش سازگاری اجتماعی به یک میلیون و 
۲۰ هزار نفر داده شد. 6۲ هزار باب خانه در ادلب ساخته 
ایم، تا پایان ســال به ۱۰۰ هزار و ٨۰۰ باب می رســیم. 
همچنین ســاخت 6 هزار و 6۰۰ خانه در منطقه ســپر 
فرات را آغاز کردیم. ما برای تضمین بازگشت ۱ میلیون 
سوری آماده می شویم. بیش از ۲۰۰ هزار خانه در شمال 
سوریه خواهیم ساخت. بر اساس تحقیقات، 7۰ درصد 
می گویند: اگر شرایط بازگشت امن وجود داشته باشد، 

ما می خواهیم به کشور خود بازگردیم.«
از سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه پرسیده شد: چند نفر 
از سوری هایی که تابعیت دریافت کرده اند، می توانند در 
انتخابات آتی، رای دهند؟ وی در پاســخ اعالم کرد:»در 
مجموع، از آغاز بحران تاکنون، تعداد ۲۱۱ هزار سوری 
در ترکیه تابعیت گرفته اند. در انتخابات سراسری آتی، 

۱۲۰ هزار نفر از آنها رای خواهند داد.«
نکته مهم در اظهارات ســویلو در مورد شــروط اعطای 
تابعیت به آوارگان ســوری اســت. او در این مورد گفته 
است: »ترکیه کاروانسرا نیست که متخصصین را به اروپا 
بفرســتد و بقیه را در دل خود نگه دارد. برای شــهروند 
شــدن معیارهایی وجود دارد، تحقیقات امنیتی وجود 
دارد، مراحلــی وجــود دارد. اینها را هم قانون تعیین می 
کند. ما معیارهای زیادی داریم. افرادی که از نظر شغلی 
و تحصیلی در رده باال هســتند، اولویت ما بوده اند. مثاًل 
مهندس، معمار، دکتر، دانشــجوی خوب، کارمند بیمه 
شــده و متخصصین حوزه هــای مختلف. اینها افرادی 

هستند که به آنها تابعیت ترکیه را داده ایم.«

اخبار کوتاه
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3اقتصاد
بازار بورس

دستکاری دالالن خارجی در بورس

الن زعفران   شگرد دال
در بورس کاال 

بورس کاال به عنوان یک بازار شفاف نباید دستمایه 
عده ای دالل شود و دستگاه های نظارتی باید روی 
قیمت گذاری و دست های پشت پرده توجه کنند. 
این مساله درباره عرضه زعفران در بورس کاال بسیار 

عیان شده است.
نماینده مجلس ضمن اشــاره به اینکه کمیســیون 
کشــاورزی بازار زعفران را رصد می کند و کامال به 
همین دلیل مطلع هســتیم که در شــرایط کنونی 
مافیــای زعفران به معامالت این محصول در بورس 
کاال نفوذ کرده اند به همین دلیل مقابل مافیا به منظور 
حمایت از کشاورزان می ایستیم و در دو سال گذشته 
مجلس از کشاورزان زعفران کار حمایت و مشکالت 

آنها را پیگیری کرده است.
ذبیح اهلل اعظمی گفت: با کاهش برداشــت زعفران 
وعرضــه کــم آن در بازار و بورس کاال، قیمت ها هم 
افزایش خواهند داشت در این شرایط مجلس اجازه 
نمــی دهد که دالالن روی قیمت زعفران در بورس 

کاال تاثیر بگذارند
ذبیح اهلل اعظمی با اعالم اینکه عرضه زعفران امسال با 
توجه به خشکسالی و کمبود بارندگی ها، کاهش یافته 
است، افزود: به طور قطع با کاهش برداشت زعفران 
وعرضــه کــم آن در بازار و بورس کاال، قیمت ها هم 
افزایش خواهند داشت در این شرایط مجلس اجازه 
نمــی دهد که دالالن روی قیمت زعفران در بورس 
کاال تاثیر بگذارند. بنابراین مقابله با مافیا باعث می 
شــود امسال کشاورزان محصول زعفران را با قیمت 
مناسب به فروش برسانند، از این رو همیشه بازار را 
رصد می کنیم زیرا عده ای می خواهند از قَِبل زعفران 

کاران، پول به جیب بزنند.
اعظمی با تاکید بر اینکه مافیا به بورس رسوخ کرده 
تا از طریق بورس کاال، قیمت زعفران را کاهش دهد، 
تصریح کرد: هر ساله با نزدیک شدن به فصل برداشت 
مافیا فعال می شوند و اینبار اما ورود دالالن و مافیا به 
بازار زعفران کمی متفاوت بوده به طوری که عرضه 
زعفران پایین تر از نرخ معمول انجام شــده و قصد 
دارند مانع نزدیک شدن قیمت زعفران بازار داخلی 
با قیمت جهانی شوند. از این رو در بازار زعفران جو 
منفی و روانی ایجاد می کنند اما ورود به موقع مجلس 
و همکاری بورس کاال باعث شد جلوی برخی عرضه 
ها گرفته شود و مافیا از اهداف خود باز ماندند، با این 
حال مجدد تالش می کنند تا با عرضه ارزان قیمت 

زعفران در بورس، بازهم به اهداف خود برسند.
وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت مکلف شده 
اند مانع قاچاق زعفران ایران به دیگر کشورها شوند، 
افزود: در سال های اخیر برخی از محصوالت زعفران 
ایران با برند های دیگر از جمله اسپانیا در بازار جهان 
عرضه می شــدند، اما از این پس باید با برند ایرانی 

عرضه شوند
او با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت 
مکلف شــده اند مانع قاچاق زعفران ایران به دیگر 
کشــورها شــوند، افزود: در سال های اخیر برخی از 
محصــوالت زعفران ایران با برند های دیگر از جمله 
اسپانیا در بازار جهان عرضه می شدند، اما از این پس 

باید با برند ایرانی عرضه شوند.
این نماینده ای مجلس با اشاره به اینکه در سالی که 
از ســوی مقام معظم رهبری به عنوان ســال تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین نام گذاری شده، باید با 
همکاری دستگاه های ذی ربط به حفظ جایگاه ایران 
در بازار زعفران جهانی اقدام شوند، اظهار کرد: حمایت 
از کشــاورزان و افزایش سطح زیر کشت و ... تجاری 
سازی این محصول ارزآور تقویت می شود، البته فرار 
است وزارت امور خارجه نیز و با فعال کردن دیپلماسی 
اقتصــادی، بازارهــای هدف را برای این محصول در 

جهان فراهم کند.
کنترل بازار با ایجاد جو روانی

همچنین یک کارشــناس بازار کشاورزی در گفتگو 
با بازار ضمن اشاره به اینکه به اینکه دالل ها با ایجاد 
جو روانی در بازار و بوس کاال مقطعی قیمت زعفران 
را مــی خواهنــد کاهش دهند، گفت: هدف آنها این 
اســت که بازار زعفران را تحت تاثیر قرار دهند تا در 
فصل برداشت زعفران را با قیمت پایین از کشاورزان 
بخرند و این مســاله باعث می شــود عالوه بر اینکه 
دســترنج یکساله کشاورزان به یغما برود خود دالل 
ها هم با عرضه به واسطه های خارجی سود هنگفتی 

به جیب بزنند.
در شــرایط کنونی حدود ۲ ماه به فصل برداشــت 
زعفــران باقی مانده اســت، تصریح کرد: در حال 
حاضر خبر رســیده که دوباره دســت های پشت 
پرده و مافیای زعفران در بازار و بورس کاال دست 
به کار شده اند و این بازی هر ساله در فصل برداشت 

زعفران راه می افتد
علیرضا بابالو با بیان اینکه در شرایط کنونی حدود ۲ 
ماه به فصل برداشت زعفران باقی مانده است، تصریح 
کرد: در حال حاضر خبر رسیده که دوباره دست های 
پشت پرده و مافیای زعفران در بازار و بورس کاال دست 
به کار شده اند و این بازی هر ساله در فصل برداشت 
زعفران راه می افتد آنها عرضه در بورس کاال را پایین 
تر از نرخ بازار آغاز کرده اند، از این رو انتظار می رود 
اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با تدوین قوانین 
الزم با همکاری بورس کاال دست سودجویان از بازار 
کشاورزی ایران را قطع کنند و مانع از تخریب جایگاه 

واقعی قیمت زعفران ایران شوند.

گرهای عرضه خودرو در بورس اما و ا

الن از بازار خودرو کوتاه می شود دست دال
عرضــه خودرو در بــورس راهکار جدیدی 
اســت که امید می رود بتواند دست دالالن 
را از بازار خودرو کوتاه کند و ســبب ایجاد 
شــفافیت و واقعی ســازی هرچه بیشــتر 

قیمت ها شود.
عرضــه خودرو در بــورس راهکار جدیدی 
اســت که امید می رود بتواند دست دالالن 
را از بازار خودرو کوتاه و سبب ایجاد شفافیت 
و واقعی سازی هرچه بیشتر قیمت ها شود. 
هرچند که باید گفت عرضه خودرو در بورس 
محدوداســت اما با وعده هایی که مسئوالن 
امــر داده اند به نظر می رســد این شــیوه 
روش جایگزیــن تمام فروش های خودرو 
خواهد شــد به طوری که مبنا براین اســت 
خودروهــای صفر کیلومتر تماماً در بورس 

کاال عرضه شود.
عرضه خودرو در بورس طرحی اســت که 
توســط نمایندگان مجلس پیشنهاد شد و 
قرار اســت تمامی خودروهای تولید داخل 
با تیراژ بیش از 5 هزار دســتگاه را شــامل 
شــود. همچنین خودروهای وارداتی که در 
۱۲ ماه بیش از 5۰۰ دســتگاه از آن ها وارد 
کشــور شده نیز قرار است در بورس کاال به 

فروش رسد.
عرضــه خودرو در بورس کاال در راســتای 
ســاماندهی بازار صورت خواهد پذیرفت و 
انتظــار می رود با ایــن کار تنها بهای درج 
شــده بر روی تابلوی بورس مورد اتکا قرار 
گیرد و دیگر خبری از نرخ بازار و نرخ درب 

کارخانه خودروها نباشد.

 مخالفان عرضه خودرو 
در بورس چه می گویند؟

در سالیان گذشته برخی از نهادها از جمله 
شــورای رقابت مخالــف عرضه خودرو در 
بورس کاال بود که وقتی به علت این مخالفت 
می پردازیم مشخص می شود خودروسازان 
اولیــن مخالفان این سیاســت بوده اند و تا 
جایی که امکان داشت سعی داشتند تا مانع 
از عرضه خودرو در بورس شوند. البته برخی 
از کارشناسان نیز معتقدند با در نظر گرفتن 
ماهیت بورس که کشف قیمت واقعی کاال 
اســت اصاًل دور از انتظار نیســت که عرضه 
خودرو در بورس با رشد قیمت کارخانه ای 

خودروها همراه باشد.
اتفاقی که به طور قطع نارضایتی بیشتر مردم 
را به همراه خواهد داشت. البته پرواضح است 
این افزایش قیمت به کام خودروسازان است 
و به همین دلیل هم خودروسازان با عرضه 
خودرو در بورس موافق هســتند. به عالوه 
به خودروســازان وعده نیز داده شده که در 
صورت عرضه خودرو در بورس کمک های 

بالعوض جدیدی دریافت خواهند کرد.

بــه طور قطع عرضه خودرو در بورس تنها 
بستر خرید و فروش خودرو را تغییر می دهد 
و تغییری در سیاســت گذاری های کالن و 
تعییــن قیمــت نهایی خودرو نــدارد و به 
همین جهت اســت که بخش عمده ای از 
کارشناسان و مسئولین مربوطه با این طرح 

مخالف هستند.
تولید خودرو در کشــور ما به میزان باالیی 
به خارج از مرزهای کشــور وابســته است و 
به همیــن جهت کوچک ترین تغییری در 
بهای دالر ســبب افزایش قیمت تمام شده 
خودروهــا می شــود. به همین جهت برای 
حل مشــکالت صنعت خودروســازی در 
ابتدا باید ارزبری خودروســازان را به میزان 
قابل توجهی کاهش داده و ســپس به فکر 

عرضه خودرو در بورس بود.
البتــه نباید این نکتــه را فراموش کرد که 
نبود شــفافیت پابه پــای ارزبری به صنعت 
خودروســازی و مصرف کننــدگان نهایی 
خودروها ضربه وارد می کند و گاهاً این نبود 
شفافیت و مدیریت ناکارآمد است که سبب 
می شود صنعت خودروسازی کشورمان به 

سمت خودکفایی حرکت نکند.
بســیار اتفاق افتاده کــه قیمت خودرو به 
مــوازات قیمــت دالر بــاال رود. با توجه به 
وابســتگی صنعت خودروسازی به واردات 
قطعات این امر توجیه پذیر اســت اما برای 
ســبقت گرفتــن قیمت خــودرو از بهای 
ارزهــای خارجی هیچ دلیل قانع کننده ای 
وجود ندارد و اینجاســت که نبود شفافیت 

خود را نشان می دهد.
نکتــه دیگــری که بایــد در نظر گرفت آن 
است که به طور قطع اگر خودرو در بورس 
عرضه شود و پس از مدتی مسئولین مربوطه 
تصمیم به توقف این فرآیند بگیرند به طور 
قطــع قیمت خــودرو در بازار آزاد با جهش 

قابل توجه همراه خواهد بود. اتفاقی که پیش 
از در بازار سکه و طال نیز رخ داده است.

مزایای عرضه خودرو در بورس چیست؟
بــا وجــود تمامی نکات منفــی که در این 
حــوزه وجود دارد نبایــد فراموش کرد که 
عرضه خودرو در بورس با افزایش شفافیت 
همراه اســت. همانطور که پیش از این نیز 
بیان کردیم، نبود آن به طور مشــخص در 
ایجــاد اختالف بیــن قیمت درب کارخانه 
و بازار تأثیرگذار اســت. از این ســو افزایش 
شــفافیت می تواند به واسطه بهبود کارایی 
و مدیریت بهتر مجموعه های خودروسازی 
بر واقعی سازی هرچه بیشتر قیمت ها تأثیر 

باالیی گذارد.
در واقــع گفته می شــود اولیــن قدم برای 
ســاماندهی بازار خودرو ایجاد شــفافیت 
در صنعت خودروســازی کشورمان است؛ 
موضوعی که پیش نیاز ورود به بازار بورس 

است.
ایــن نکته را نیز نبایــد فراموش کرد که با 
ورود صنعت خودروســازی به بورس بستر 
مناســبی برای عرضه و تقاضای قطعات و 
مواد اولیه قطعه سازان و خودروسازان فراهم 
می شــود و همچنین تأمین مالی آن ها نیز 

راحت تر صورت می پذیرد.
دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به عرضه 
خــودرو در بــورس گفت: نخســتین گام 
اصولی برای حذف رانت های گســترده در 
بازار خودرو با شروع عرضه ها در بورس کاال 
کلید می خورد که بدون شــک با اســتمرار 
عرضه ها در بورس، خودروســازان از زیان 
خارج شــده، شــرایط قطعه سازان بهبود 
می یابد و آن زمان اســت که توقع تولید با 
کیفیــت خودرو به حق و بدون چون و چرا 

باید اجرایی شود.

نعمت بخش ضمن اشــاره به عرضه خودرو 
در بورس کاال که از چهارشنبه هفته جاری 
آغاز شد گفت: شرایط فعلی و فروش خودرو 
به روش قرعه کشــی که منجر به فروش با 
قیمت های دستوری شده، رانت گسترده ای 
را در ســطح کشــور توزیع کرده اســت و 
خوشــبختانه از این هفته شــاهد کمرنگ 
شدن این رویه و اقدامی اصولی خواهیم بود.

وی افزود: شاهدیم بسیاری از افرادی که در 
قرعه کشی برنده می شوند دالالنی هستند 
که رانت مربوطه را نصیب خود می کنند و 
تنها عده محدودی متقاضی واقعی در این 
فرآیند برنده می شوند و در این بین، بازنده 
اصلی شرکت های خودروسازی هستند که 
در این مدت اجرای قرعه کشــی، متحمل 

زیان های سنگین شده اند.
دبیــر انجمــن خودروســازان ادامه داد: 
فــروش خــودرو در بــورس کاال، قیمت 
گذاری دســتوری و به تبــع آن، رانت را از 
بیــن خواهد برد و اســتمرار این عرضه ها، 
خودروســازان را از زیان خارج می کند کما 
اینکه با ادامه این رویه، توقع مردم و مصرف 
کننــده نهایــی از خودروهای با کیفیت به 
جــا خواهد بود چراکه دیگر دخالتی در امر 

فروش خودروسازان نمی شود.
وی توضیح داد: زمانی که خودروســازان از 
زیان خارج شــوند قادرند پول قطعه سازان 
را به موقع پرداخت کنند و در نتیجه توقع 
قطعات با کیفیت را نیز از آنها داشته باشند؛ 
بــه این ترتیب ماحصــل عرضه خودرو در 
بــورس کاال، ایجاد یک زنجیره شــفافیت 
و اقدامات بهینه برای رشــد تولید کمی و 
کیفــی خودرو خواهد بــود که نتایج آن را 

طی ماه های آینده مشاهده خواهیم کرد.
دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر این نکته 
که پاشنه آشیل صنعت خودرو، قیمت های 

دستوری است اظهار کرد: فروش خودرو در 
بورس قطعاً بهتر از روش های فعلی فروش 
است و با آغاز فرآیند فروش در بورس و البته 
استمرار عرضه ها، نتایج مطلوب این تصمیم 

نشان دهنده خواهد بود.
وی در خاتمــه درمــورد موضــوع واردات 
خــودرو نیز گفت: انجمن خودروســازان 
مخالفتــی بــا واردات خــودرو ندارد و چه 
اشــکالی دارد که در تمامی بخش ها شاهد 
واردات ۱۰ تا ۱5 درصدی باشیم. به عبارت 
دیگــر ٨5 تا ۹۰ درصد تولیدات در اختیار 
تولیدکنندگان داخلی باشــد و اجازه دهیم 
۱۰ تا ۱5 درصد به واردات تعلق بگیرد. این 
موضوع به بهبود کیفیت و رقابت و باال رفتن 

توقع خریداران کمک می کند.

راه کار مناسب برای کنترل قیمت 
خودرو چیست؟

بــا توجــه به تمامی معایب و مزایایی که در 
خصوص عرضه خودرو در بازار بورس مطرح 
شــد اما همچنان بســیاری از کارشناسان 
عرضه خودرو در زمان فعلی را راهکار کوتاه 
مدت و یا بلند مدت درســتی نمی دانند و 
معتقدنــد که برای مدیریت بازار خودرو در 
بلند مدت باید مشکالت ریشه ای آن از جمله 
مدیریــت ناکارآمد، نیروی انســانی مازاد، 
فناوری، ماشــین آالت مســتهلک، وجود 

انحصار و رانت دولتی را حل کرد.
برای کوتاه مدت نیز کارشناســان معتقدند 
تنهــا راهکار نجات صنعت خودروســازی 
تعیین قیمت خودرو بر اساس قیمت حاشیه 
بازار است. به عقیده آن ها اگر خودروسازان 
از سیاســت قیمت گذاری دستوری دست 
بردارند و به ســمت خرید و فروش خودرو 
براســاس قیمت حاشیه بازار حرکت کند 
مشــکالت صنعت خــودرو به روش بهتر و 

کارآمدتری حل خواهد شد.
راه کار دیگری نیز که مطرح می شود مربوط 
به واردات خودروهای خارجی دست دوم به 
کشور است. اتفاقی که در بسیاری در حال 
انجام است. کشورهایی که با وجود توانایی 
تولید خودرو گاهاً از صنعت خودروسازی نیز 
محروم هستند و واردات خودروهای دست 
دوم را به صرفه تر می دانند. البته مسئولین 
کشورمان نیز به دلیل ارزبری باالی واردات 
با این طرح مخالف هستند اما با یک حساب 
سرانگشــتی کاماًل مشخص است که تولید 
خودرو در کشــورمان هــم چندان ارزبری 
کمــی نــدارد. از طرف دیگر بــا پولی که 
شــما برای یک خــودرو داخلی مثاًل پراید 
پرداخــت می کنید به طــور قطع خودرو 
خارجــی کارآمدتر و باکیفیت تری دریافت 

خواهید کرد.

طال ریخت

ادامه تضعیف جذابیت طال
قیمت طال اولین افت هفتگــی خود در پنج هفته 
اخیر قرار گرفــت زیرا دالر قوی تر و چشــم انداز 
افزایش بیشتر نرخ ها توســط فدرال رزرو آمریکا 

جذابیت طال را کاهش داد.
 قیمت طال دیروز جمعه به پایین ترین حد ســه 
هفته اخیر سقوط کرد و برای اولین افت هفتگی 
خود در پنج هفته اخیر قرار گرفت زیرا دالر قوی تر 
و چشم انداز افزایش بیشــتر نرخ ها توسط فدرال 

رزرو آمریکا جذابیت طال را کاهش داد.
بهای هر اونس طال با 5.6 درصد کاهش به ۱75۳ 
دالر و ۱۰ سنت رسید و این در حالی است که در 
اوایل جلسه به کمترین میزان خود از ۲٨ جوالی 
تاکنون و به ۱75۱ دالر و یک ســنت رسید. البته 
این فلز گرانبها برای هفته ۲.7 درصد کاهش یافت. 

قیمت طالی آمریکا نیز با ۰.۳۲ درصد کاهش به 
۱75۴ دالر و ۱۰ سنت رسید.

برایان الن، مدیر عامل GoldSilver Central گفت: 
بازارها انتظار دارند که نرخ های بهره بیشتر افزایش 
یابد و البته دالر قــوی قطعا بر قیمت طال در حال 

حاضر تاثیر گذاشته است.
دالر در برابر رقبای خود بــه باالترین حد یک ماه 
اخیر رســید و طال را بــرای خریدارانی که دارای 

ارزهای دیگر هستند گرانتر کرد.
به دنبال انتشار خبرهای خوش برجامی و کاهش 
قیمت دالر در بازار، قیمت طال به طور چشم گیری 

کاهش یافت.
بررسی ها نشان می دهد که طی یک هفته گدشته 
قیمت طال در بازار با افت قابل توجهی روبه رو شده 

است؛ به طوری که هر گرم طالی ۱٨ عیار طی یک 
هفته گذشته یک کانال به عقب برگشته است.

به ایــن ترتیب، هر گرم طــالی ۱٨عیار طی یک 
هفته گذشته در بازار 7.۱ درصد افت داشته و وارد 

کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شده است.
در حال حاضر هر گرم طالی ۱٨عیار در بازار یک 

میلیون و ۲75 هزار تومان قیمت دارد.
در این میان، بازار داخلی ایران روز پنج شــنبه در 
سراشــیبی قرار داشــت. قیمت طال ۱٨ عیار روز 
چهارشنبه گذشــته ۲۰ هزار و 5۰۰ تومان ارزان 
شــد و در بازار دیروز ۱۰ هــزار ۴۰۰ تومان دیگر 

کاهش یافت.
بنا به این گزارش، محمد کشتی آرای، نایب رییس 
اتحادیه طال و جواهر دربــاره وضعیت بازار طال، 

اظهار داشــت: درحالی که قیمت طــال و ارز روز 
چهارشنبه افزایشی شــده بود از صبح پنجشنبه 
بار دیگر روند بازار نزولی شده و قیمت ها با کاهش 

چشم گیر همراه شده است.
وی با بیــان اینکه علت کاهش قیمــت طال و ارز 
به خاطر اخبار جدیدی است که از مذاکرات بیرون 
آمده است، تصریح کرد: طی روزهای اخیر قیمت 
اونس طال تغییر خاصی نداشته ولی به دلیل کاهش 
چشم گیر قیمت ارز، قیمت طال و سکه نیز در بازار 
با کاهش همراه شده اســت.این فعال بازار طال و 
جواهر درباره پیش بینی بــازار در روزهای آینده، 
خاطرنشان کرد: هرچقدر خبرهای مذاکرات و جو 
فضای سیاسی مثبت باشد، روند نزولی در بازار طال 

و ارز نیز ادامه خواهد داشت.

خبر ویژه

نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهــران از کاهش یک میلیون تومانی 
قیمت سکه در هفته ای که گذشت، خبر داد و گفت: هفته گذشته کاهش 
قیمت انواع ســکه و طال رکورد جدیدی را در ســال جاری ثبت کرد و 

پیش بینی می شود این روند نزولی ادامه خواهد داشت.
محمد کشتی آرای اظهار داشت: در آخرین معامالت روز گذشته بهای 
انس جهانی به یک هزار و 76۳ دالر رسید که نســبت به ابتدای هفته 
۴۲ دالر کاهش داشــت. نرخ ارز نیز از ابتدای هفته به دلیل روند مثبت 
مذاکرات برجام سیر نزولی به خود گرفت و روز گذشته به کانال ۲۹ هزار 
تومان نزول یافت. این دو عامل )افــت نرخ ارز و انس جهانی طال( باعث 

شد قیمت سکه و طال نیز سیر نزولی داشته باشد.وی افزود: سکه طرح 
قدیم یک میلیون تومان، سکه طرح جدید ۹۰۰ هزار تومان کاهش، نیم 
سکه و ربع سکه ۴۰۰ هزار تومان و ســکه یک گرمی ۱۰۰ هزار تومان 
کاهش قیمت هفتگی را ثبــت کردند.نایب رییس اتحادیه طال و جواهر 
تهران گفت: هر مثقال طالی آب شده ۲۹5 هزار تومان، هر گرم طالی 
۱٨ عیار نیز 67 هزار تومان و طــالی ۲۴ عیار هم گرمی ۹۰ هزار تومان 
کاهش هفتگی قیمت داشتند.به گفته این مقام صنفی، حباب سکه این 
روز ها به دلیل کاهش تقاضا و اینکه افراد فروشــنده هستند و تقاضای 
خرید در بازار نیست، ۲۰۰ هزار تومان در هفته جاری کاهش یافت، ولی 

همچنان حباب سکه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.کشتی 
آرای بیان کرد: کاهش ٨۱۰ تومانی نرخ ارز و افت ۴۲ دالری بهای جهانی 
طال موجب شد قیمت انواع سکه و طال در بازار سیر نزولی داشته باشد.
وی اظهار داشت: شرایط موجود به گونه ای است که با توجه به سیر نزولی 
قیمت ها خریدار در بازار به شدت کاهش یافته است و معامالت کم شده 
و تقاضا بسیار پایین آمده، اما عرضه زیاد شده و این امر به کاهش بیشتر 
قیمت ها کمک کرده است.نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: 
پیش بینی می شود هفته آینده با توجه به روند مثبت مذاکرات برجام در 

یکی دو رو آینده کاهش قیمت ها ادامه خواهد داشت.

نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران خبر داد:

سقوط آزاد قیمت سکه در بازار

قدرت خرید وام مسکن آب رفت

  خرید 7 متر مسکن 
با وام 480 میلیون تومانی!

قرار بود با افزایش سقف وام مسکن، قدرت خرید 
مردم در بازار مسکن افزایش یابد اما اکنون با وام 
۴٨۰ میلیون تومانی تنها می توان 7.٨ مترمربع 

مسکن را خریداری کرد.
قدرت خرید مــردم مهم ترین مولفه برای ورود 
تقاضاهای مصرفی به بازار مسکن بوده است. در 
این راستا نیز دولت های مختلف تالش کرده اند 
با اجرای راهکارهایی از جمله افزایش سقف وام 
خرید مسکن، توانمندی مردم برای خرید خانه 

را افزایش دهند.
شــهریور ماه ســال گذشــته بانک مرکزی طی 
ابالغی ســقف وام ســاخت و خرید مســکن از 
محل اوراق حق تقدم در تهران از ۲۰۰ میلیون 
تومــان برای زوجین را بــه ۴۰۰ میلیون تومان 
افزایــش داد. وام تعمیر یا همان جعاله که پیش 
از این برای تهرانی ها ۴۰ میلیون تومان بوده به 

٨۰ میلیون تومان افزایش یافت.
همچنین سقف وام خرید مسکن از محل اوراق 
حق تقدم در مراکز اســتان ها و شــهر های باالی 
۲۰۰ هزار نفر جمعیت برای زوجین ۳۲۰ میلیون 
تومــان و به صورت انفرادی ۱6۰ میلیون تومان 
اســت. در ســایر مناطق شهری با جمعیت ۲۰۰ 
هــزار نفــر و کمتر برای زوجیــن ۲۴۰ میلیون 
تومــان و به صورت انفرادی ۱۲۰ میلیون تومان 

تعیین شد.
به عبارت دیگر در زمان حاضر یک زوج ســاکن 
تهــران می تواننــد از ۴٨۰ میلیــون تومان وام 
خرید مســکن استفاده کنند. برای دریافت این 
وام نیز بایستی دو برابر مبلغ وام اوراق حق تقدم 

خریداری شود.
از ســوی دیگر بر اساس جدیدترین آمار منتشر 
شده از سوی مرکز آمار ایران در خصوص تحوالت 
بازار مسکن، طی تیر ۱۴۰۱ متوسط وزنی قیمت 
آپارتمان های مســکونی فروش رفته در مناطق 
۲۲ گانه شــهر تهران به ۴۴ میلیون و ٨۴۰ هزار 

تومان رسید.
در ماه مورد اشــاره منطقه یک با متوسط قیمت 
٨۴ میلیون و 5۲۲ هزار تومان بیشترین و منطقه 
۱7 بــا ۲۲ میلیــون و ٨۹۰ هزار تومان کمترین 

قیمت مسکن را داشته اند.
 اگر قرار باشد یک زوج وام ۴٨۰ میلیون تومانی 
بانک مســکن را دریافــت کنند باید ۹6۰ برگ 
تســهیالت مســکن را خریداری کنند. متوسط 
قیمت این اوراق حدود ۱۳۰ هزار تومان اســت، 
یعنــی در مجموع حدود ۱۲5 میلیون تومان که 
متقاضــی وام بایــد ابتدا آنرا بــرای خرید اوراق 

پرداخت کند.
در واقــع از ۴٨۰ میلیــون تومــان وام خرید 
مســکن ۳55 میلیون تومان باقی می ماند. با 
توجــه بــه میانگین قیمت حدود ۴5 میلیون 
تومانــی هرمترمربــع واحــد مســکونی در 
 تهــران بــا این مبلــغ وام  می توان 7.٨ متر را 

خریداری کرد.
به عنــوان مثال برای یک واحد ۱۰۰ متر مربعی 
با قیمت ۴.5 میلیارد تومانی، وام خرید مســکن 

کمتر از ٨ درصد را پوشش می دهد.

مسکن

بازار ارز

 دالر پس از توافق 
چند می شود؟

بازه ٢6 تا ٢٧ هزار تومان، قیمت 
مطلوب سیاست گذار

 آیا احیای احتمالی برجام قیمــت دالر را کاهش 
می دهد؟اخبار منتشرشــده در این بــاره تا کنون 

قیمت دالر را وارد کانال ۲۹ هزار تومان کرد. 
روزهای گذشــته بازارهای مالی با کاهش همراه 
بودند. به رغم اینکــه همچنــان از نتیجه قطعی 
مذاکرات خبری نیســت، اما ســیگنال  مذاکرات 
هسته ای برای بازارها مثبت بود. چنان که در این 
هفته قیمت دالر با کاهش همراه و وارد کانال ۲۹ 

هزار تومان شد.
طبق اطالعات کانال های تلگرامی صرافی ها، دالر 
همچنان روند کاهشــی دارد و در کانال ۲۹ هزار 
تومان معامله می شــود. اما پاسخ مشروط ایران به 
متن پیشنهادی اتحادیه اروپا و عدم واکنش صریح 
طرف اروپایی به این پاسخ، ابهامات بازار را نسبت به 

آینده افزایش داد.
ریزش قیمت ادامه دارد؟آیــا اخبار برجام بیش از 
این بر قیمت دالر تاثیر می گذارد؟ روند قیمتی در 

شهریور ماه چگونه است؟
برزو حق شناس، کارشــناس بازارهای مالی گفت: 
دولت با انتشار اخبار مثبت برجامی توانست قیمت 
دالر را تا حدودی کند کنترل و نزدیک ۱۰ درصد 
نیز کاهش دهد.او افزود: تــداوم این ریزش قیمت 
همچنان به اخبار برجامی بستگی دارد و تحلیلگران 

نمی توانند پیش بینی دقیقی انجام دهند.
حق شناس توضیح داد: باید به این نکته توجه کرد 
که ارزش ذاتی دالر باالتر از ارقام فعلی است. اما اگر 
وافعا همین جّو خوش بینانه ادامه پیدا کند و منجر به 
توافق شود، بانک مرکزی می تواند قیمت را کنترل 
کند و به سمت ارقام پایین تر از قیمت فعلی سوق 
دهد. بازه ۲6 هزار تا ۲7 هزار تومان قیمت مطلوب 

سیاست گذار خواهد بود.
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نفت و انرژی 4

کنندگان غربی؛  بر اساس پیش بینی رصد 

صادرات نفت ایران باالتر می رود

کوتاه از انرژی

بین الملل

 روند نزولی نفت 
ازسرگرفته شد

قیمت نفت پس از افزایشــی که طی دو 
روز گذشــته داشــت، در معامالت روز 
جمعــه تحت تاثیر نگرانی ها نســبت به 
کندی رشــد اقتصادی جهانی و ضعیف 
شــدن تقاضــا برای ســوخت، کاهش 
پیــدا کرد.بهــای معامالت نفت برنت با 
۳6 ســنت معــادل ۰.۴ درصد افزایش، 
به ۹6 دالر و ۲۳ ســنت در هر بشــکه 
رســید. بهای معامالت وســت تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با ۲۱ ســنت معادل 
۰.۲ درصــد کاهش، بــه ۹۰ دالر و ۲۹ 
ســنت در هر بشــکه رسید.نفت برنت و 
وست تگزاس اینترمدیت روز پنج شنبه 
تحت تاثیر آمار اقتصادی مثبت آمریکا و 
مصرف باالی ســوخت در این کشور که 
نگرانی ها نسبت به کندی رشد اقتصادی 
در کشــورهای دیگر و تقاضای ضعیف 
آنها برای ســوخت را جبران کرده بود، 
حدود ســه درصد افزایش یافته بودند. 
بــا این حال، هر دو شــاخص از ابتدای 
هفتــه جاری تاکنون، حدود ۱.5 درصد 
کاهــش داشــته اند.به گفته ســاتورو 
یوشیدا، تحلیلگر کاالی شرکت راکوتن 
ســکیوریتیز، اگر چه آمار هفتگی مثبت 
ذخایر نفت آمریکا، خوش بینی به بهبود 
تقاضــا برای ســوخت در کوتاه مدت را 
تقویــت کرد اما ادامه نگرانی ها نســبت 
بــه رکود و احتمــال افزایش تولید نفت 
اوپــک پالس، احتمــاال روند صعودی 
قیمت هــای نفت را محدود خواهد کرد.

آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا نشــان 
داد ذخایــر نفت آمریکا در هفته منتهی 
بــه ۱۲ اوت کــه صادرات نفت به رکورد 
پنج میلیون بشکه در روز رسید، به میزان 
7.۱ میلیون بشــکه کاهش پیدا کرد که 
بســیار بیشتر از پیش بینی تحلیلگران 
از کاهــش ذخایر به میــزان ۲75 هزار 
بشکه بود.هیثم الغیص، دبیرکل جدید 
اوپک، به رویترز گفت: سیاســتگذاران، 
قانون گذاران و ســرمایه گذاری ناکافی 
در بخــش نفــت و گاز عامل قیمت های 
باالی انرژی هستند نه این گروه. الغیص 
اظهار کرد: در نشســت بعدی اوپک در 
ســپتامبر، اگر الزم باشد کاهش تولید 
نفت تصویب می شود و اگر ضرورت پیدا 
کند تولید نفت ممکن است افزایش پیدا 
کند. همه اینها به روند تحوالت بستگی 
خواهد داشــت.ممنوعیت اتحادیه اروپا 
علیه صادرات نفت روســیه ممکن است 
میــزان عرضه را به طرز چشــمگیری 
محدود کــرده و قیمت ها را در ماه های 

آینده باالتر ببرد.  

هشدار گازپروم درباره 
احتمال افزایش 60 درصدی 

قیمت گاز
شــرکت دولتی گازپروم روسیه هشدار 
داد به دلیــل کاهش صــادرات و تولید 
این شــرکت به دنبال تحریم های غرب، 
قیمت های گاز اروپا در زمســتان امسال 
ممکن اســت با افزایــش 6۰ درصدی 
بــه ۴ هــزار دالر به ازای هــر هزار متر 
مکعب برســد.در پی آغــاز تنش های 
روســیه و اوکرایــن در ماه فوریه و پس 
از بــروز اختالف ها درباره تجهیزات خط 
لوله نــورد اســتریم-۱ به دلیل اعمال 
تحریم ها، عرضه گاز از ســوی روســیه، 
بزرگتریــن تأمین کننــده گاز اروپا، در 
ســال جاری میالدی کاهش یافته و این 
موضوع ســبب افزایش قیمت های گاز 
شده است.  به گفته گازپروم، قیمت های 
عرضه تک محموله گاز اروپا به ۲ هزار و 
5۰۰ دالر )به ازای هر هزار متر مکعب( 
رسیده است. بر اساس برآوردها، چنانچه 
چنیــن روندی ادامــه یابد، قیمت ها در 
زمســتان امســال از ۴ هزار دالر به ازای 
هــر هزار متر مکعب فراتر خواهد رفت.

اوکراین یکی از مســیرهای گازپروم را 
برای صادرات گاز به اروپا بسته است، این 
در حالی است که گازپروم همزمان با بروز 
اختالف هــا درباره تجهیزات، عرضه گاز 
را به آلمان به تنها ۲۰ درصد از ظرفیت 
خط لوله نورد اســتریم-۱ کاهش داده 
اســت.گازپروم در بیانیــه ای اعالم کرد 
به طور کلی صادرات گاز این شــرکت در 
بــازه یکم ژانویه تا ۱5 اوت )۱۱ دی ماه 
۱۴۰۰ تــا ۲۴ مردادماه( با ۳6.۲ درصد 
کاهش به 7٨ میلیارد و 5۰۰ میلیون متر 
مکعب رســید. همچنین تولید گازپروم 
نیز با ۱۳.۲ درصد کاهش نسبت به سال 
گذشته به ۲7۴ میلیارد و ٨۰۰ میلیون 

متر مکعب رسید.

سخنگوی صنعت  برق اعالم کرد:

 ساخت نیروگاه ها 
از افتخارات ماست 

ســخنگوی صنعــت برق گفــت: ۹۲ درصد 
واحدهای صنعتی کشــور محدودیتی از لحاظ 
مصرف برق نداشتند.مصطفی رجبی مشهدی 
افزود: از 6۳۰ هزار واحد صنعتی کشــور 5٨۰ 
هزار واحد مشمول هیچ محدودیت و مدیریت 
مصــرف برق قرار نگرفتند و حدود ۹۲ درصد 
کــه عمدتاً واحدهــای صنعتی کوچک بودند 
توانســتند به اشــتغال پایدار خود ادامه دهند 
و محدودیتی از لحاظ مصرف برق نداشــتند و 
تنهــا ٨ درصــد از واحدهای صنعتی در برنامه 
مدیریت ما بودند.وی ادامه داد: در سال گذشته 
به دلیل کمبود برق در شهرک های صنعتی، ۲ 
روز به صورت برنامه ریزی شــده ناچار به قطع 
برق بودیم که امسال تنها ۱۲ ساعت در هفته 
محدودیت در مصرف داشتند که می توانستند 
با استفاده از شیفت شب یا فعالیت در روز جمعه 
آن را هم جبران کنند.ســخنگوی صنعت برق 
گفت: ۴۴۰ واحد انرژی بر در کشور وجود دارد 
کــه عمدتاً از واحدهای بزرگ در بخش فوالد، 
سیمان، آلومینیوم و مس بودند که به گونه ای 
برنامه ریــزی کردیم تا این واحدها تعمیرات و 
یا تعطیالت خود را در طول ســال به تابستان 
موکــول کنند.رجبی مشــهدی  ادامه داد: در 
همین بخش ما ۱۱.۴۴ درصد رشد برق مصرفی 
داشــتیم که میزان رشد مصرف برق در بخش 
پتروشــیمی ۳۰ درصد آلومینیوم کشــور ۱٨ 
درصد، بخش فوالد کشور ۱۰ درصد و سیمان 
5۰۴درصد نسبت به سال گذشته رشد مصرف 
برق داشــتند.وی افــزود: تمام برنامه ریزی ما 
به گونــه ای بــود کــه نیاز بازار حفظ شــود و 
تقاضــای بازار تحت تأثیر و کمبود قرار نگیرد. 
به عنوان مثال 5 میلیون تن سیمان در ماه تولید 
شد انرژی که تحویل دادیم بیش از مقدار بود 
محدودیــت جدی در این بخش ها نداشــتیم.

وی افــزود: برنامه ریزی هــا دقیق بود و بخش 
صنعت نیز با ما همکاری خوبی کرد.مدیرعامل 
شــرکت مدیریت شبکه برق ایران خاطرنشان 
کرد: یکی از دستاوردهای جمهوری اسالمی، 
ساخت داخل نیروگاه هاست که توسط شرکت 
مپنا اســت که جزو شــرکت های برتر سازنده 
نیروگاه در جهان است.رجبی مشهدی گفت: 
از تابســتان ۱۴۰۰ تاکنــون، ۴ هــزار و ۲۰۰ 
مــگاوات ظرفیــت نیروگاهی جدید و بابا ارتقا 
نیروگاه هــای موجود برای تأمین برق کشــور 
اضافه شــده اســت و در طی یک ماه آینده نیز 
یک هزار و ٨۰۰ مگاوات نیروگاه دیگر در مدار 
تولید قرار می گیرد که عمدتاً ســاخت شرکت 
مپنا اســت.وی ادامه داد:شرکت مپنا درجهت 
ارتقــا توان نیروگاه ها اقدام قابل توجهی انجام 
داده اســت کــه توانســتیم افزایش ظرفیت 
۱۰۰۰ مگاواتی داشته باشیم.رجبی مشهدی 
خاطرنشان  کرد: همین موضوع و صرفه جویی 
خوب مردم باعث شــده تا خاموشــی و قطعی 
برق در بخش خانگی نداشته باشیم و توانستیم 
به نحو مطلوب برق رســانی به صنایع کشور را 

نیز انجام دهیم.

در دولت سیزدهم  محقق شد؛ 

 پیشرفت 28 درصدی 
اجرای فاز 2 پاالیشگاه آبادان 

فاز ۲ پاالیشــگاه آبادان به عنوان قدیمی ترین 
پاالیشگاه خاورمیانه اکنون بیش از ۹5 درصد 
پیشرفت دارد که از این میزان در بخش اجرا، 
۲٨ درصــد در ۱۰ ماهــی کــه از عمر دولت 
ســیزدهم می گذرد محقق شــده است.طرح 
توســعه و تثبیت ظرفیت پاالیشــگاه آبادان 
با هدف بهینه و ســودآور کردن پاالیشــگاه، 
اســتاندارد محصوالت تولیــدی و همچنین 
تثبیت ظرفیت پاالیشگاه با احداث واحدهای 
جدید و جمع آوری واحدهای قدیمی در حال 
اجراســت.با اجرای این طــرح عماًل افزایش 
ظرفیتی در پاالیشــگاه آبادان اتفاق نمی افتد، 
بلکــه هدف طــرح تثبیت ظرفیــت و بهبود 
کیفیت فرآورده های پاالیشــگاه آبادان شامل 
واحد تقطیر ۲۱۰ هزار بشــکه ای در روز است 
که جایگزین واحد تقطیر قدیمی خواهد شد.با 
توجه به ساخت و راه اندازی واحد تقطیر ۱5۰ 
هزار بشــکه ای موجود، ظرفیت کل پاالیشگاه 
بعد از احداث واحد تقطیر جدید در ۳6۰ هزار 
بشکه )۱5۰+۲۱۰( در روز تثبیت خواهد شد. 
عالوه بر تثبیت ظرفیت پاالیشگاه در ۳6۰ هزار 
بشکه کلیه محصوالت حاصل از پاالیش ۳6۰ 
هزار بشــکه در فاز ۲ در واحدهای هیدروژنی 
تصفیــه می شــود و اســتاندارد فرآورده های 
تولیــدی به یورو 5 ارتقا پیــدا می کند.پروژه 
فاز ۲ پاالیشــگاه آبادان تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ 
در بخش مهندسی ۹۴.7 درصد، خرید ۹7.7 
درصــد، اجرا ٨۹.5 درصــد  و در مجموع کل 
پروژه ۹5.۱ درصد پیشــرفت داشته است.این 
در شرایطی است که تنها در ۱۰ ماهی که از عمر 
دولت سیزدهم می گذرد، به پیشرفت فیزیکی 
۲٨ درصدی بخش اجرایی دســت یافته و مگا 
پروژه فاز ۲ پاالیشگاه آبادان با تمام مشکالت، 
محدودیت هــا، تحریم ها و تنگناهای تحمیلی 

به مراحل پایانی نزدیک شده است.

اطالعات شــرکت های رصد نفتکشها نشان می دهد که 
ایران صادرات نفت خود را در ژوئن و ژوئیه افزایش داده 
است و ممکن است میزان صادراتش ماه میالدی جاری 
با عرضه تخفیف بیشتر نسبت به نفت روسیه به چین، 
افزایش بیشتری پیدا کند. با وجود تحریم های آمریکا، 
ایران صادرات نفت خود را که عمده آن به چین بوده است، 
در دوران ریاست جمهوری جو بایدن افزایش داده اما در 
ماههای گذشــته، روند صادرات ایران به دلیل رقابت از 
سوی نفت ارزان روسیه، آهسته شده است. سارا وخشوری 
از شــرکت مشاوره انرژی اس وی بی اینترنشنال در این 
باره اظهار کرد: ایران از زمان روی کار آمدن دولت جدید 
آمریکا، نفت و محصوالت نفتی و کاالهای پتروشــیمی 
بیشــتری صادر کرده است. اگر توافق هسته ای حاصل 
شود، ایران قادر خواهد بود فروش را افزایش داده و عالوه 
بر چین، به خریداران سابق در کره جنوبی و اروپا نفت خود 
را عرضه کند.به گفته، اِما لی، تحلیلگر شرکت ورتکس 
آنالیتیکس، نفت ایران در ژوئیه با رقابت شدید از سوی 
نفت اورال روســیه روبرو شد زیرا این نفت غیرتحریمی 
با سطح تخفیف مشابهی عرضه شده بود. با این حال، با 
توجه به این که اختالف قیمت این دو گرید نفتی افزایش 
پیدا کرده اســت، پاالیشگاه های چینی ممکن است در 
اوت دوبــاره بــه نفت ارزانتر ایــران رجوع کنند .چین با 
واردات میزان باالیی از نفت ارزان روســیه و ایران، توان 
رقابت اقتصادی خود را در برابر غرب که نفت روســیه را 
تحریم کرده و قیمت بسیار باالتری برای گریدهای نفتی 

خاورمیانه، آفریقا و آمریکا پرداخت می کند، افزایش داده 
است. بر اساس این گزارش وزارت خارجه چین در پاسخ 
به پرسش رویترز، ضمن بی اطالعی از جزئیات واردات 
نفت از ایران، تاکید کرد پکن همواره مخالف تحریم های 
واشنگتن بوده است. سخنگوی وزارت خارجه چین اظهار 
کرد: چین روابط تجاری عادی با ایران و روسیه در حوزه 
های مختلف از جمله نفت دارد. این همکاریهای مشروع 
بایستی محترم شمرده شده و حفظ شود. ایران معموال 
آمار صادرات نفت خود را منتشر نمی کند و آمار قطعی 
مربــوط به صادرات نفت ایران وجود ندارد و برآوردهای 

مختلفــی در این زمینه وجود دارد. شــرکت های رصد 
نفتکشها از روش های مختلفی از جمله آمار ماهواره ای، 
آمار بارگیری محموله در بنادر و اطالعات انســانی برای 
رصد جریان نفت استفاده می کنند.  شرکت اس وی بی 
بــرآورد کــرد صادرات نفت خام ایران در ژوئیه به میزان 
۱۱۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با ژوئن افزایش یافت 
و به ٨۱۰ هزار بشکه در روز رسید. شرکت پترو لجستیک 
کــه تجارت نفت ایران را رصد می کند، شــاهد افزایش 
صادرات نفت ایران در ژوئن به بیش از ٨5۰ هزار بشکه 
در روز بوده اســت. در این بین، شــرکت ورتکسا برآورد 

کــرد واردات نفــت از ایران به چین در ژوئیه حدود 5۰۰ 
هزار بشــکه در روز در مقایســه با حدود 7۰۰ هزار بشکه 
در روز در ژوئن بود.خرید برآورد شده نفت ایران توسط 
چین شــامل حجم نسبتا اندک واردات رسمی بوده که 
در شش ماهه نخست سال میالدی جاری به حدود 5.7 
میلیون بشکه بالغ شد و به ذخایر دولتی رفت.به گفته 
معامله گران، نفت ایران برای اوت با تخفیف ۱۱ دالر در 
هر بشــکه نســبت به قیمت نفت برنت برای تحویل به 
چین عرضه شده است که حدود ٨ دالر پایینتر از قیمت 
نفت اورال روسیه است. این اختالف قیمت از سه و نیم 
تا چهار دالر در هر بشــکه در اواخر ژوئیه، افزایش پیدا 
کرده است.در حالی که شرکت اس وی بی شاهد افزایش 
صادرات نفت ایران در ژوئیه بوده است، اما شرکت پترو 
لجستیک کاهش صادرات به حدود 7۰۰ هزار بشکه در 
روز از سطح باالتر در ژوئن را گزارش و اعالم کرد میزان 
صادرات ایران از ابتدای اوت تاکنون، مشابه ماه میالدی 
گذشته بوده است.شرکت کپلر اعالم کرد صادرات نفت 
ایران در ژوئن به ۹5۰ هزار بشــکه در روز رســیده که 
باالترین سطح ماهانه در سه سال گذشته بوده و سپس 
در ژوئیه کاهش پیدا کرده است. صادرات فرآورده های 
نفتی نیز روند رو به رشدی داشته و شرکت مشاوره اف 
جی برآورد می کند که ایران حدود 7۹۰ هزار بشکه در 
روز فرآورده های نفتی در ژوئن صادر کرده و انتظار دارد 
صادرات ایران تا سه ماهه چهارم، به حدود یک میلیون 

بشکه در روز افزایش پیدا کند.

خبر ویژه

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران از آغاز عملیات اجرایی توســعه میدان های 
مشــترک نفت و گاز در هفته دولت خبر داد.محســن خجسته مهر در نخستین 
آییــن گردهمایی فعاالن فرهنگی شــرکت ملــی نفت ایران با بیان اینکه تقریباً 
همه میدان های مشترک تعیین تکلیف شده اند، از آغاز عملیات اجرایی میدان 
مشــترک نفتی ســهراب، یاران شمالی، یاران جنوبی، الیه نفتی پارس جنوبی و 
میدان گازی بالل در هفته دولت خبر داد و گفت: هم زمان با هفته دولت، ردیف 
بعدی پاالیشــگاه طرح توســعه فاز ۱۴ پارس جنوبی نیز راه اندازی می شود.وی 
با اشاره به اینکه وظیفه اصلی شرکت ملی نفت، تولید ثروت برای کشور است، 

اظهار داشت: ما دارای ذخائر عظیم نفت و گاز هستیم بنابراین باید برای تولید 
و استفاده از آن برنامه ریزی کنیم.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه 
ما در صنعت نفت به ۱6۰ میلیارد دالر برای ســرمایه گذاری در این صنعت در 
طی ٨ ســال آینده نیاز داریم، تصریح کرد: در بخش توســعه میدان های نفت و 
گاز در دولت جدید با پشتکار و همت وزیر نفت در این بخش اقدام هایی جدی 
آغاز شــده است.خجســته مهر ادامه داد: حفاری چهار حلقه چاه از فاز ۱۱ پارس 
جنوبی مراحل نهایی را طی می کند و لوله گذاری دریایی آن نیز پایان یافت. به 

امید خدا از زمستان امسال از این میدان، گاز تولید خواهیم کرد .

معاون وزیر نفت خبر داد؛

همه میدان های مشترک  تعیین تکلیف شده اند 

کارشناس حوزه انرژی  پاسخ داد:

کجا می رسد؟ نفت با برجام به 
یک کارشناس حوزه انرژی گفت: اگر صادرات ما افزایش پیدا کند درآمد افزایش پیدا کرده و سهم نفت از درآمد 
کشور رشد خواهد یافت، در حال حاضر صنعت نفت کشور ۱5۰ تا ۱٨۰ میلیارد دالر نیاز به سرمایه گذاری 
دارد در صورتی که در حوزه سرمایه گذاری گشایش صورت گیرد شرایط بهبود می یابد.محمدعلی خطیبی  
درباره توافق احتمالی برجام و تاثیر آن بر صنعت نفت اظهار داشت: اگر توافق حاصل و تحریم لغو شود یکی 
از مزایا اینکه ما می توانیم بدون محدودیت نفت را بفروشیم و پول آن را استفاده کنیم، امتیاز دیگر اینکه 
در صورت توافق موانع سرمایه گذاری برداشته می شود و شرکت ها و کشورها می توانند بدون نگرانی وارد 
کشــور ما شــوند همچنین فراهم شــدن شرایط برای استفاده از تکنولوژی روز در صنعت نفت و گاز کشور 
دیگر پیامد مثبت است.وی افزود: تبعات مثبت توافق برجام بستگی به این دارد که توافق به چه شکل انجام 
شود مثال در توافق قبلی برخی موانع باقی ماند و بانک ها و شرکت های بزرگ کماکان نگران بودند  که با ما 

کار کنند، اکنون باید دید در این توافق موانعی برای مسائل بانکی و  سرمایه گذاری باقی می ماند و یا اینکه 
می توانیم آزادانه سرمایه گذاری کنیم و از پول نفت هم استفاده کنیم،  اما بهرحال گشایش های مثبتی را 
شاهد خواهیم بود.این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: اگر صادرات ما افزایش پیدا کند درآمد افزایش 
پیدا کرده و سهم نفت از درآمد کشور افزایش خواهد یافت، در حال حاضر صنعت نفت کشور ۱5۰ تا ۱٨۰ 
میلیارد دالر نیاز به سرمایه گذاری دارد در صورتی که در حوزه سرمایه گذاری گشایش صورت گیرد شرایط 
بهبــود می یابــد. وی گفــت: در حال حاضر ما نمی توانیم همه منابع را از داخل تامین کنیم بخش اعظم آن 
باید از مسیر سرمایه های خارجی تامین شود، همچنین در حوزه تکنولوژی عقب هستیم و به فناوری روز 
دسترسی نداریم. مثال در رابطه با صادرات گاز سال هاست دنبال دریافت ال ان جی هستیم تا بتوانیم گاز 

را به شکل تک محموله هم صادر کنیم اما به دلیل تحریم این تکنولوژی را در اختیار ما قرار نمی دهند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی آبادان خبر داد:

نصب و فعال سازی جایگاه های سیار 
سوخت در مرز شلمچه

مدیر شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی 
منطقه آبادان با اشــاره به تامین ســوخت برای 
ایــام اربعین در مرز شــلمچه گفت: براســاس 
صورتجلســه  فرمانداری از هفته آینده مقدمات 
نصب یک جایگاه  سیار سوخت برای ایام اربعین 
فراهم  می شود و امسال سعی می کنیم بیشتر از 
قبــل ظرفیت های جایگاه ها را افزایش دهیم تا 
مردم برای سوخت گیری با مشکل مواجه نشوند.
محمد بنی سعید در خصوص تامین سوخت مرز 
شلمچه در ایام اربعین اظهار کرد: تامین سوخت 
مرز شلمچه برای ایام اربعین، قبل از اربعین در 
حال انجام است. در این راستا یک جایگاه سیار در 
محل بارانداز مرز شلمچه از سال های قبل نصب 
شده است و دو سال قبل نیز یک جایگاه ثابت در 
اول جاده شلمچه احداث شده است.وی افزود: در 
مرز شلمچه یک جایگاه سیار هر ساله قبل از ایام 
اربعین با ظرفیت ۲5 هزار لیتر نصب می شود که 
مختص اتوبوس ها برای سوخت گیری نفت و گاز 
است. امسال نیز سعی می کنیم جایگاه هایی که 
در حوزه استحفاظی شلمچه وجود دارند را بیشتر 
از قبل ظرفیت  آن ها را تکمیل کنیم تا مردم برای 

انجام سوخت گیری با مشکل مواجه نشوند.بنی 
ســعید بیان کرد: در ورودی شــلمچه و در محل 
بارانداز شملچه که بیشتر محل تردد کامیون های 
عراقی و ایرانی است یک جایگاه ثابت وجود دارد. 
عالوه بر این یک جایگاه ســیار دیگر نیز هفته 
آینده در مســیر نزدیک شــلمچه در محل ورود 
اتوبوس ها به شــهر نصب می شــود تا اتوبوس ها 
برای انجام ســوخت گیری نفت و گاز با مشــکل 
مواجه نشــوند و مجبور نباشند وارد شهر شوند.
وی در خصــوص تامین ســوخت اتومبیل های 
شــخصی تصریــح کــرد: بــرای اتومبیل های 
شــخصی نیز ما یک جایگاه در ورودی شــلمچه 
داریــم و یک جایــگاه دیگر نیز می توانیم نصب 
کنیم اما مشــکلی در ایــن زمینه وجود ندارد، 
چون ترافیکی برای سوخت گیری اتومبیل های 
شخصی نداریم و معموال اتومبیل ها در پارکینگ 
متوقف می شوند و مردم از وسیله های نقلیه که 
عراقی هــا آنجا دارند اســتفاده می کنند.مدیر 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
آبــادان در خصــوص زمان نصب جایگاه ها بیان 
کرد: موکب ها فعال در حال آماده سازی هستند .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد؛

ج نفتی با اصالح  شفافیت درآمدها و مخار
رابطه مالی شرکت ملی نفت

مــاه گذشــته آئین نامه اصــالح رابطه مالی 
شــرکت ملــی نفت و دولــت در هیأت دولت 
تصویب شــد. این موضوع یکی از مواردی بود 
که همواره مورد مناقشه و توصیه کارشناسان 
حوزه اقتصاد انرژی بوده اســت و تصویب این 
موضــوع می تواند گام بلندی برای جلوگیری 
از خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش باشد.به 
گفته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، 
هدف از اصالح رابطه مالی شــرکت ملی نفت 
و دولت تقویت جایگاه حاکمیتی وزارت نفت 
اســت.در این رابطه محســن علیزاده، عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
در مورد شفافیت رابطه مالی دولت و شرکت 
ملــی نفت، گفت: فــارغ از اینکه ما به عنوان 
نماینــدگان مردم بدانیم که درآمدهای نفتی 
کــه مربوط به وزارت نفت اســت کجا هزینه 
می شــود و چه بخشــی از آن در بودجه قرار 
می گیرد برای مردم هم باید این مسئله شفاف 
شود، مردم باید بدانند که در زمان تحریم که 
ایــن گرانی ها را تحمــل می کنند چه میزان 
درآمــد و فروش نفتی داریــم و چه میزان از 

درآمدهای نفتــی صرف بودجه های عمرانی 
می شــود این مســئله دو سه سال است که در 
احکام بودجه سنواتی می آید اما وزارت نفت و 
دولت ها از شفاف کردن آن طفره می روند.وی 
اظهار کرد: در قانون شــفافیت قوای سه گانه 
این را به صورت حکم دائمی آورده ایم که همه 
دستگاه ها از جمله وزارت نفت باید صورتهای 
مالی شــأن را شــفاف اعالم کنند تا ما بتوانیم 
نظــارت کنیم ما به عنوان نمایندگان مردم از 
صورتهای مالی شــرکت ملی نفت بی اطالع 
هســتیم اگر هم می خواهیــم نظارتی بر این 
موضوع داشته باشیم اطالعات دقیقی به دست 
مان نمی رســد و جالب تر اینکه گاهی برخی 
از مســئوالن در حاکمیت نیز از این اطالعات 
بی خبر هســتند و میزان درآمدهای نفتی را 
نمی داننــد حاال بخشــی از این را می پذیریم 
کــه اگر این اطالعــات درز پیدا کند در زمان 
تحریم ها آثار بدی را به همراه داشته باشد اما 
همه آن موارد محرمانه نیســت و باید وزارت 
نفت و دولت کمک کند که این شفافیت اتفاق 

بیفتد و ما هم بتوانیم نظارت کنیم.
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5بانک و بیمه

 توانمند سازی کارکنان 
 توزیع برق اصفهان 

با برگزاری مسابقات ورزشی 

اصفهان/ گروه اســتانها : مجید جوانمرد دبیر 
ورزش شــرکت توزیع برق اصفهان در تشریح 
برگزاری مســابقات  فوتســال گفت : مراسم 
اختتامیه مسابقات فوتسال با  حضور سرپرست 
شرکت توزیع برق اصفهان ؛  معاونین و مدیران 
بلند پایه شــرکت در ســالن باران آبفا استان 
اصفهان    برگزار شــد و در این مســابقات  تیم 
هــای بــرق مناطق ۲؛ 5 و ۴ در پایان رقابت ها 
به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند 
.وی ابراز داشت ؛ برگزاری این مسابقات عالوه 
بر افزایش روحیه نشــاط و سالمتی ،همدلی و 
تعلــق ســازمانی را افزایش می دهد و موجب 
افزایش فعالیت های کار تیمی در سازمان می 
شود  وی اظهار داشت : ورزش به لحاظ نقشی 
که در ســالمتی و بهداشــت روانی انسان نیز  
دارد، از جمله نیازهای اساســی می باشــد و به 
همیــن دلیل از جهات مختلف به آن پرداخته 
شــده اســت در همین راستا  وزارت نیرو نیز با 
برنامه ریزی هایی که انجام داده در این سالها 
به صورت تخصصی تر به انواع مسابقات ورزشی 

پرداخته است.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی گلستان 
خبر داد؛

تجهیزبیش از 95 درصد 
نانوایی ها به کارتخوان هوشمند

گلستاتن / گروه استانها:مدیر کل غله و خدمات 
بازرگانی گلســتان گفــت: بیش از ۹5 درصد 
نانوایی های استان به دستگاه کارتخوان مجهز 
شــده اند.محمدرضا افشــار گفت: از ۲ هزار و 
۲۹6 نانوایــی در اســتان ۲ هزار و ۱77 واحد 
مجهز به کارتخوان هوشــمند شــدند که در 
مجمــوع بیش از ۹5 درصــد کل نانوایی های 
شــهری و روستایی اســتان را شامل می شود.

افشــار افزود: 5 درصد باقــی مانده به دالیلی 
مانند فوتی صاحب نانوایی، مغایرت مشخصات 
هویتی و تغییر نام باعث به تعویق افتادن تجهیز 
کارتخوان شــده اند که ایــن موضوع در حال 
پیگیری اســت.او گفت: نصب این دســتگاه ها 
رایــگان بوده و هزینه ای برای نانوایی ها ندارد 
و اجباری است.افشــار گفت:مردم می توانند 
بــا تمام کارت هــای بانکی بدون محدودیت از 

نانوایی ها خرید کنند.

 اقدام ابتکاری 
 شهردار بندر بوشهر 

برای حل مشکالت مناطق
بوشهر   / گروه استانها :شهردار بندر بوشهر در 
اقدامی ابتکاری مدیران بخش های مختلف را به 
شهرداری منطقه یک برد تا مسائل و مشکالت 
این منطقه از نزدیک مورد بررســی قرار گیرد.

حسین حیدری در تشریح این خبر اظهار کرد: 
برگزاری نشســت های کارشناسی به میزبانی 
شــهرداری مناطق راهکاری مهم در راســتای 
اهمیت شــهرداری به شهرداران مناطق است.

وی بیــان کرد: حضور معاونان و مدیران عامل 
سازمان های زیرمجموعه در شهرداری مناطق 
منجر می شود با تسلط و شناخت بیشتری برای 
حل مشکالت مناطق اقدام کنند.حیدری ادامه 
داد: شــهرداری بندر بوشهر همچنین با هدف 
ســرعت بخشی به پروژه ها عمده نشست های 
کارشناسی پروژه ها را به صورت میدانی برگزار 
می کند تــا موانع فراروی پروژه ها در کمترین 

زمان ممکن حل و فصل شود.

 مشهد / سمیرا رحمتی
آســتان قدس رضوی که سال هاست 
پای ثابت خدمت رســانی بــه زائران 
اربعیــن حســینی بوده و با اســتقرار 
خادمان خود در نقاط مرزی کشور، راه 
این زیارت را هموار کرده است، امسال 
هــم با محوریــت بنیاد کرامت رضوی 
در۱۰ نقطــه مــرزی خدمت رســانی 
خواهــد کرد.چهلم شــهدای کربال و 
ســید و ساالر شــهیدان، همه محبان 
حضرتــش را گردهــم جمع می کند تا 
اربعیــن دلتنگی هــای خود را در جوار 
بارگاه نورانی او باشــند  و امســال بار 
دیگر همه دستگاه ها پای کار آمده اند 
تا اربعینی متفاوت از همیشه را در تاریخ 
به یادگار بگذارند. آستان قدس رضوی 
هم از دیرباز پای ثابت خدمت رســانی 
به زائران اربعین سیدالشهدا)ع( بوده و 
با استقرار خادمان خود در نقاط مرزی 
کشــور، راه زائران پیاده این مســیر پر 
از عشــق را هموار کرده اســت.  امسال 
هم آســتان قدس بــا محوریت بنیاد 
کرامــت رضــوی،  در ۱۰ نقطه مرزی، 
از شــرقی ترین تــا غربی ترین منطقه، 

حضــور خواهد داشــت و خادمان این 
آستان، خدمت رســان زائران اربعین 
حسینی خواهند بود.  خادمان حضرت 
رضا)ع( در مرزهای میرجاوه و ریمدان 
میزبــان زائــران پاکســتانی اربعین 
حسینی خواهند بودند و گروهی دیگر 
از آنهــا نیز در مرز دوغارون خراســان 
رضــوی، از زائران افغانســتانی که از 
ایران به ســمت عراق حرکت می کنند 
استقبال و پذیرایی می کنند. خدمت به 
زائران خارجی در مسیر ایران به عراق، 
محدود به شرق کشور نیست و میزبانی 
از زائران کشــورهای آسیای میانه در 
مرز آســتارا واقع در اســتان گیالن و 
خدمت به زائران جمهوری آذربایجان 
در مرز بیله ســوار استان اردبیل هم بر 
عهده بنیــاد کرامت رضوی و خادمان 
و خادمیاران آســتان حضرت رضا)ع( 
خواهــد بود. عالوه بر آن، بنیاد کرامت 
رضوی در 5 نقطه مرزی در غرب کشور 
هم موکب های خود را برپا خواهد کرد 
تــا عمــوم زائران ایرانی و خارجی را در 
ورود بــه خاک عــراق بدرقه کند و به 
هنگام بازگشــت نیز میزبان آنها باشد. 

مرز تمرچین در آذربایجان غربی، مرز 
خســروی در کرمانشاه، مرز مهران در 
ایــالم و مرزهای شــلمچه و چذابه در 
خوزستان، به عنوان موکب های آستان 
قدس رضوی بــرای پذیرایی از زائران 
اربعین امام حســین)ع( در نظر گرفته 
شــده اســت. مدیرعامل بنیاد کرامت 
رضــوی که برای بازدید از روند اجرای 
اقدامات ستاد اربعین این مجموعه راهی 
مرز مهران شــده بود نیز، در گفتگو با 
آستان نیوز گزارشی از برنامه ریزی های 
انجام شده ارائه و اظهار کرد: امسال در 

پایانه های مرزی برنامه های متعددی 
برای زائران اربعین حســینی خواهیم 
داشت تا روند زیارت برای این عزیزان 
تســهیل شود.  محمدحسین استادآقا 
افــزود: بنیاد کرامــت رضوی عالوه بر 
تــدارک امکانات پذیرایی مرســوم از 
زائران در مواکب حســینی، توزیع یک 
میلیون پرس غــذا بین زائران اربعین 
را نیــز مــد نظــر دارد و این اقدامات با 
مشــارکت فعاالنه دبیران و خادمیاران 
کانون خدمت رضوی در کشور صورت 
گیرد.اســتادآقا بــه بازدید خود از مرز 

مهــران و هماهنگی های انجام شــده 
برای خدمت رســانی به زائران در این 
نقطــه مرزی هم اشــاره کرد و گفت: 
پیرو جلســات مشــترک با فرماندار و 
امام جمعه محترم شهر مهران، استاندار 
و نماینده ولی فقیه در اســتان ایالم و 
هم چنین نشست های مشترک با ستاد 
اربعیــن بنیاد کرامــت و کارگروه های 
اجرایــی فعالیت های اربعین اســتان 
ایالم، مقرر شــده است زیرساخت های 
الزم برای توزیع یک میلیون آب معدنی 
و تامین محل اســتراحت موقت برای 
زائران پیاده فراهم شــود. مدیر عامل 
بنیــاد کرامــت رضوی به این نکته هم 
اشــاره کرد که عمده خدمت رســانی 
بــه زائران در پایانه مــرزی مهران، با 
مشــارکت مستقیم و فعال موکب های 
خادمیاری، به ویژه دبیران و خادمیاران 
کانون خدمت رضوی در استان ایالم ارائه 
خواهد شد و به نوعی خود مردم، میزبان 
زائران هستند و آستان قدس رضوی نیز 
مســئولیت تسهیل و هماهنگی را عهده 
دارد اســت و در تامین هزینه های آن نیز 

مشارکت دارد.

آستان قدس رضوی آماده میزبانی از زائران اربعین  است

5
کید مدیرعامل موسسه  تأ

اعتباری ملل بر تالش بیشتر 
کارکنان برای خدمت رسانی بهتر 

به مشتریان
موسســه  مدیرعامــل   
اعتباری ملل در سفر یک 
روزه بــه مازندران ضمن 
قدردانی از تالش بی وقفه 
همــکاران خــود در این 
استان، مازندران را به دلیل دارا بودن بنادر فعال 
تجاری و ظرفیت های گردشــگری ،کشاورزی 
و صنعتی مســتعد رشــد و توســعه سهم بازار 
دانســت و در ایــن زمینه گفت: مســئولین و 
کارکنــان شــعب موقعیــت و ظرفیت منطقه 
جغرافیایی محدوده شــعبه را شناسایی کنند 
وبا برنامه ریزی دقیق و موثر نســبت به جذب 

مشتریان خرد و کالن عمل نمایند.
حجت السالم جوادی ضمن بیان حدیثی از امام 
علی)ع( بیان داشــت: به عهد ها و پیمان های 
خود وفادار باشــید و به تعهدی که به مشتریان 
عزیزمیدهید پایبند باشــید و برای مشتریان و 
رونق کسب و کار آنها مشاوری امین باشید وبا 
معرفی خدمات و تســهیالت موسسه مشتریان 

را یاری نمایید
وی خاطرنشــان کــرد: هــدف و اولویت اصلی 
موسســه ارائــه خدمات نویــن و توجه ویژه به 
اصل مشــتری مداری می باشــد و می بایست 
فعالیت ها و رویکردها در جهت کاهش مشکالت 
این عزیزان باشــد. ایشــان با تأکید به پرداخت 
تســهیالت در امر اشــتغالزایی تصریح کرد :از 
هیــچ کمک و مســاعدتی در زمینه حمایت از 
بنگاه هــای اقتصادی خرد و کالن و اشــخاص 
حقیقــی دریــغ نورزید و دقت کافی داشــته 
باشید که در تخصیص منابع، موضوع بهداشت 
اعتباری تحت شعاع قرار نگیرد و تسهیالت در 
بازار های کاذب که باعث آســیب به کشور می 

گردد مصرف نشود.
ایشان ضمن بیان فرصتهایی که صندوق سرمایه 
گذاری اعتماد ملل برای مشتریان حقوقی دارد 
گفت: بر اساس فرمایش امام علی)ع( که فرصت 
ها مثل ابرها می گذرند، پس فرصت ها را غنیمت 
بشمارید، و  از همه همکاران درخواست دارم تا 
فرصت خدمت به مردم شــریف و انقالبی ایران 
را داریــد آن را قــدر بدانید و هیچ فرصتی را به 

رایگان از کف ندهید.

اخبار

برگزاری جلسه شورای اداری 
 پست بانک آذربایجان غربی 
با حضور رئیس هیات مدیره

 جلســه شــورای اداری 
مدیریت شــعب اســتان 
آذربایجان غربی با حضور 
ســید اصغــر جلیلی نیا 
رئیس هیات مدیره و سید 
حســین ابطحی رئیس اداره کل بانکداری خرد 
و امور باجه های پســت بانک ایران و ســعید 
مالزاده مدیر شــعب و روسای ۱5 گانه شعب و 
روســای دوایر و کارشناسان ســتادی استان 

برگزار شد.
در این جلســه که روز چهارشــنبه ۲6 مرداد 
برگزار شــد ، کارشناس وصول مطالبات استان 
گزارشــی از وضعیت کلی استان را در شاخص 

وصول مطالبات ارائه کرد .
در ادامه این جلســه سعید مالزاده خالصه ای 

از وضعیت عملکردی استان را تشریح نمود.
در ادامه حجت جعفر قلی زاده رئیس شــعبه 
شهرســتان ســلماس، به نمایندگی از روسای 
شــعب استان ، صحبت کرده و نسبت به اعالم 
مســائل ، مشــکالت و دغدغه های شــعب و 
خواســته های آنان پرداخت. در این نشســت 
علی احمدیان به عنوان رئیس حوزه اعتبارات 
اســتان در خصوص مشــکالت اعتباری اعم از 
تســهیالت تکلیفی و عدم دسترسی استان به 
پرداخت تسهیالت کارت اعتباری توضیحاتی 
ارائه کرد. ســپس ســید حسین ابطحی رئیس 
اداره کل بانکداری خرد و امور باجه های پست 
بانک ایران، به عنوان معین اســتان آذربایجان 
غربــی، در گزارشــی وضعیــت منابع و تحقق 
اهداف برنامه ای استان در بخشهای را به طور 
مبسوط و آماری تشریح نمود. در پایان جلسه 
جلیلی نیا رئیس هیئت مدیره پست بانک ایران 
از زحمات کلیه همکاران در تحقق اهداف بانک 
قدردانــی نموده و رهنمــود های الزم را برای 
بهبود بیش از پیش شاخص های عملکردی و 
ارتقــاء کمــی و کیفی خدمات بانک و توجه به 
رفع مسائل و دغدعه های مطرح شده کارکنان 

ارائه کرد.

اقدامات تحول آفرین بانک سپه تشریح شد
بانــک ســپه بــه عنوان یکی از بانک های مهــم و تأثیرگذار در حمایت از 
طرح های کالن و ملی کشــور، کمک به رفع مشــکالت اقشــار مختلف 
مردم به ویژه افراد کم برخوردار را همواره مدنظر داشــته اســت. موضوع 
شــفافیت عملکرد، برنامه ریزی برای اجرای اهداف بانکداری دیجیتال، 
مشتری مداری و همچنین استراتژی های فروش دارایی های مازاد بانکی 

را در دستور کار خود قرار داده است.
بانک ســپه در ســال جاری با هدف تحقق شــعار تولید، دانش بنیان و 
اشــتغال آفرین، تمرکــز خــود را بر حمایت از اهداف توســعه اقتصادی 
بنگاه های تولیدی کوچک و بزرگ به همراه اجرای برنامه های تسهیالت 
خــرد و آســان کــه در قالب وام های تکلیفی دولتی انجام می شــود را با 
جدیت و تالش دنبال می کند. اهداف این بانک از طریق برنامه ها و انتقال 
تجربیات با دیگر اعضای شبکه بانکی در کشور تعیین شده است که خود 
نشان دهنده عزم راسخ مدیران بانک سپه در جهت اجرای صحیح و دقیق 

برنامه های می باشد.
افزایش سهم بانک از بازار پول، ارتقای ویژگی های بانک برای قرار گرفتن 
در تراز انقالب اسالمی، افزایش بازدهی دارایی های بانک، مدیریت تعادل 
منابــع و مصــارف و همچنین ارتقای عملکرد بانکداری بین الملل از دیگر 
برنامه های اولویت دار و مورد تأکید این بانک در سال جاری به شمار می آید.

بانک ســپه برای بهینه شــدن وضعیت بانکی و دادوستدهای برنامه ای و 
اطالعات آماری سلســله نشست هایی را با مدیران دیگر بانک های کشور 
برگزار کرده است. همکاری فی مابین در حوزه های بانکی، هم افزایی بیشتر 
در حوزه هــای بانکــی، ارائه خدمات، انتقال تجربیات مدیریتی و اجرایی 
بانک های یاد شــده و ایجاد زمینه های الزم برای توســعه همکاری های 

اجرایی از جمله اهداف اعالم شده در این زمینه است.
نتایج حاصل از یک پژوهش نشــان می دهد درک مشــتری از مسئولیت 
اجتماعی بر رفتار مشارکت و شهروندی مشتری با توجه به نقش واسطه ای 
دلبســتگی به برند عاطفی و نقش تعدیل کننده معنویت مشــتری تاثیر 
دارد. بانک ســپه در ماه مبارک رمضان و در قالب برنامه تلویزیونی »در 

پناه عشــق« شــبکه دو ســیما، شــرایط آزادی ۱6٨ زندانی جرائم مالی 
غیرعمد را فراهم کرد. همچنین با توجه به نقش اســتراتژیک بانک ســپه 
در محرومیت زدایی، ۱۰ مدرسه در مناطق محروم کشور به همت بانک 

سپه مورد ساخت و نوسازی قرار گرفت.
با توجه به ســاختار تامین مالی و شــکل گیری ســاختار تسهیالت دهی 
با یک یا دو ضامن، جایگزینی آن با نظام اعطای تســهیالت براســاس 
اعتبارســنجی فرایندی زمان بر خواهد بود و در یک دوره زمانی می تواند 
به تدریج سهم اعطای تسهیالت براساس اعتبارسنجی را از کل تسهیالت 

اعطایی افزایش داد.
طبق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک ســپه با کســب ســهم 
از کل ۳۳٫7 درصد از پرداخت تســهیالت بدون ضامن در کشــور، رتبه 
نخست نظام بانکی را کسب کرد. بیشترین تسهیالت بدون ضامن توسط 
بانک ســپه با 5 هزار و ۳٨۰ میلیارد تومان برای ۱۹5 هزار و ۹77 فقره 

تسهیالت پرداخت شده است.
بر همین اســاس بانک ســپه به منظور ترویج روش قرض الحســنه و رفع 
هر چه بیشــتر احتیاجات ضروری مشــتریان خود، در قالب طرحی به 
نام »نگین مهر« به افراد واجد شــرایط وام پرداخت کرده اســت. این وام 

قرض الحســنه 5۰ میلیون تومانی بانک ســپه تحت شــرایط ویژه ای به 
متقاضیان پرداخت شده است.

به گفته مدیرعامل بانک ســپه، اجرای برنامه های طرح تحول راهبردی، 
تالش برای یکپارچه ســازی بانک، پیاده ســازی و نهادینه کردن ساختار 
سازمانی جدید بانک باهدف بهبود خدمت رسانی به مشتریان و همچنین 
به کارگیری ظرفیت های تمام شــعب برای نقش آفرینی بیشــتر در مسیر 

تحول بانک از برنامه های اولویت دار بانک سپه در سال۱۴۰۱ است.
بانک سپه طی چند سال اخیر با حمایت از بخش های مختلف اقتصادی 
و تولیدکنندگان واقعی عالوه بر کمک به رشد اقتصادی کشور در مسیر 

تحقق بانکداری اجتماعی نیز گام برداشته است.
با توجه به اهمیت قائل شــدن بانک ســپه در برنامه های تعریف شده این 
بانک در زمینه های مسئولیت های اجتماعی، رضایت مشتری و حمایت 
از تولیدات در جهت توســعه اقتصادی و تســهیالت تکلیفی دولت، یادآور 
می شود که بزرگ ترین تفاهم نامه ایجاد اشتغال در کشور به ارزش ۴۰۰ 
هزار میلیارد ریال به تازگی بین بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، 
بانک سپه و هشت بانک عامل دیگر به منظور ریل گذاری و حرکت نظام 
تأمین مالی به سمت تولید و مشاغل کوچک و زودبازده کشور امضا شد.

نتایج یک پژوهش انجام شده از طرف دانشگاه تهران در ارزیابی عملکرد 
مناطق بانک ســپه در اســتان های کشــور در حوزه خدمات بانکداری 
الکترونیــک نشــان دهنده میزان رضایت و اعتماد مشــتریان این بانک 
نســبت به هدایت به ســمت بانکداری الکترونیک و درســتی فناورمحور 

بودن این بانک در حوزه بانکداری دیجیتال می باشد.
گفتنی اســت، بر اســاس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی 
و دانشــگاهی کشــور، بانک سپه در رتبه 6 از نظر تعداد مقاالت پژوهشی 
نوشته شده قرار دارد. بانک سپه عالوه بر رصد و پایش شرایط بازار پولی و 
مالی کشور قصد دارد با انجام اقدام های بهبوددهنده شاخص های کارایی، 
نوآوری و بهره وری همسو با اجرای طرح تحول راهبردی بانک سپه رشد 

مقرر را به صورت متوازن در ابعاد مختلف دنبال کند.

اخبار

استانها

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

برابــر رای شــماره 140160318021000554 مــورخ 1401/05/11 هیــات  موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
ــی حــوزه ثبــت ملــک کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و بامعــارض  و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت
متقاضــی خانــم صغــری هادیــان کشــل فرزنــد یوســف  بــه شــماره شناســنامه 394 صــادره از آســتانه اشــرفیه درششــدانگ 
یــک بــاب خانــه ومحوطــه وانبــاری بــه مســاحت 1200 مترمربــع پــاک 510 مفــروز و مجــزی شــده از باقیمانــده پــاک 15 
اصلــی واقــع در قریــه اللــه دشــت خریــداری از مالــک رســمی آقــای ابراهیــم کاظمــی فــاح برکادهــی محــرز گردیــده اســت. 
.لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه 
مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/05/29 شــنبه نوبــت دوم:13 /1401/06 یکشــنبه

ک کوچصفهان نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامال

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

برابــر رای شــماره 140160318603003961 مــورخ 1401/04/20 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض آقای 
ابراهیــم تــوژی فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 140 صــادره از رشــت درقریــه ســلیمانداراب  درشــش دانــگ یــک قطعــه 
زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی  بــه مســاحت 50.44 مترمربــع پــاک فرعــی 31905 از اصلــی 14 مفــروز و مجــزی شــده از 
پــاک 2629 از اصلــی 14 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــک رســمی آقــای علــی اصغــر میانچــی محــرز گردیــده اســت. 
.لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه 
مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/05/12 ونوبــت دوم:1401/05/29
ک ناحیه 2رشت-سعید بدوی رئیس اداره ثبت اسناد وامال

صورت های مالی دوره منتهی به پایان ســال مالی ۱۴۰۰ بانک توســعه صادرات ایران در مجمع 
عمومی عادی سالیانه این بانک به تصویب رسید.

مجمع عمومی عادی ســالیانه این بانک با حضور دکتر ســیدعباس حســینی معاون امور بانک، 
بیمه و شــرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و ســایر اعضای مجمع و هیات مدیره 
بانک توســعه صادرات ایران، برگزار شــد. پس از ارائه گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به پایان 
سال ۱۴۰۰ بانک توسعه صادرات توسط مدیرعامل، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 

قرائت شد و پس از ارائه پاسخ های الزم در مورد سواالت اعضای مجمع، صورت های مالی و عملکرد هیات 
مدیره بانک توسعه صادرات ایران به تصویب مجمع عمومی سالیانه رسید. براساس گزارش ارائه شده توسط 

حسابرس مستقل، وضعیت و عملکرد صورت مالی بانک، نشان می دهد که عملکرد بانک توسعه 
صادرات ایران از شفافیت و انضباط مالی مناسبی برخوردار بوده است.

براســاس گزارش عملکرد ارائه شــده، اعطای تسهیالت به شرکت های دانش بنیان توسط بانک 
توسعه صادرات ایران ۴6۲ درصد در مقایسه با سال قبل از آن )۱۳۹۹( رشد داشته است.

همچنین براساس این گزارش، هیچ گونه اضافه برداشتی از بانک مرکزی طی سال ۱۴۰۰ توسط 
بانک توســعه صادرات صورت نگرفته و حدود ۹۹ درصد تعهدات ارزی مشــتریان این بانک نیز 
ایفا شده است. همچنین در سال ۱۴۰۰ سامانه جامع پرونده های حقوقی در بانک توسعه صادرات ایران 

عملیاتی و تعدادی از طرح های مهم صادراتی کشور توسط این بانک تامین مالی شده است.

صورت های مالی 1400 بانک توسعه صادرات ایران تصویب شد

مشهد /سمیرا رحمتی
مدیرکل کمیته امداد خراســان رضوی گفت: پیش بینی شده 
است تا امسال حدود ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیالت کارگشایی 
به مددجویان تحت حمایت که متقاضی هستند، پرداخت شود 
این امر در حالی است که این رقم در سال گذشته ۲5۰ میلیارد 
تومان بود.رضا سلم آبادی افزود: افراد متقاضی دریافت وام در 
مراجعه به بانکها متاسفانه در خصوص تضامین مشکل دارند که 
امیدوارم با همراهی بانکها این امر حل و فصل شود.وی با  اعالم 
اینکه، کار کردن در کمیته امداد در عین شــیرین بودن، اما با 
سختی همراه است، افزود: شیرینی آن به لحاظ ارائه خدمات و 
خوشحالی نیازمندان و سختی آن به خاطر  محدودیت منابع 
است.سلم آبادی با اشاره به اینکه از سال ۹7 تاکنون شاهد تغییر 
در مراجعین به کمیته امداد به دلیل شــرایط سخت اقتصادی 
هســتیم، افزود: افراد وقتی مســتاصل هستند و از سازمانهای 
دیــرگ جواب نمیگیرنــد، به کمیته امداد مراجعه می کنند و 

همین امر باعث افزایش بار مراجعات شــده اســت. وی با بیان 
اینکــه طبــق قانون کمیته امداد به افــراد تا دهک ۳ می تواند 
کمک کند، ادامه داد: ارائه کمک توســط این نهاد به ســمت 
اعطای تســهیالت رفته و پرداخت معوض را به خانواده هایی 
با شــرایط خاص مانند سالمندان محدود کرده است.مدیرکل 
این نهاد در استان، از حدود ۳ برابر شدن اختصاص تسهیالت 
اشتغال کمیته امداد خراسان رضوی خبر داد و افزود: این رقم 
امسال به ۱67۰ میلیارد تومان رسیده است. وی روند کمک به 
خانه دار شدن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد ساکن در 
روســتاها و شــهرهای زیر ۲۰ هزار نفر را تشریح کرد و افزود: به 
مددجویان فاقد مسکن مشمول این طرح  7۰ میلیون تومان 
بالعوض از سوی کمیته امداد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت 

قرض الحسنه بنیاد مسکن اعطا می شود.
ســلم آبادی ادامه داد: همچنین برای مددجویان ســاکن در 
شــهرهای باالی ۲۰ هزار نفر، در صورت تامین زمین از ســوی 

اداره مســکن و شهرســازی ، آمادگی داریم تا نسبت به ساخت 
و تحویــل آن اقــدام کنیم. همچنین در این ســفر، امام جمعه 
خوشاب رئیس کمیته امداد در شهرستان را منشا خیر دانست 
و افزود: حرکت کمیته امداد به سمت توانمندسازی در واقع اصل 
رسیدگی به امور نیازمندان است و موجب کاهش ناهنجاری و 
مسایل اجتماعی می شود.حجت االسالم تیجانی افزود: کیمته 
امــداد بایــد ارائه خدمات خــود را به صورت دوره ای به مردم و 
خیران ارائه دهد تا زمینه شفاف سازی و افزایش مشارکت های 
مردمی را دربرداشته باشد.شایسته ذکر است: مدیرکل کمیته 
امداد طی ۲ روز به شهرســتانهای ســبزوار، ششتمد و خوشاب 
سفر کرد که در سبزوار از اداره روداب و یک طرح اشتغال و یک 
طرح مســکن مددجویی و در شهرســتان ششتمد از ۳خانواده 
مددجو و ۲ مرکز نیکوکاری و در شهرستان خوشاب از ۲ طرح 
اشــتغال، یک مرکز نیکوکاری، ۲ طرح مســکن و یک خانواده 

نخبه فرهنگی و یک خانواده یتیم  بازدید کرد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی خبر داد؛
پیش بینی پرداخت 300 میلیارد تومان تسهیالت کارگشایی برای امسال
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گلسار : فرماندار ساوجبالغ در جلسه بررسی مشکالت خیابان خلیج فارس شهر 

ما وکالی افتخاری صنعتگران هستیم
البرز / گروه اســتانها :پیرو  منویات مقام 
معظم رهبری )مد ظله العالی( در راستای 
رفــع موانع تولید و بازدید دکتر البرزی 
فرماندار شهرستان ساوجبالغ به همراه 
مجموعه مدیریت شــهری و تعدادی از 
مدیران شهرســتان  از مشکالت خیابان 
خلیج فارس جلسه ای به همین منظور به 
ریاست دکتر البرزی فرماندار شهرستان 
، معدنکن معاون توســعه و برنامه ریزی  
فرمانداری ، تعدادی از مدیران دســتگاه 
های اجرایی و خدمات رسان شهرستان 
،  حمیــد کیاروســتا شــهردار و  رضــا 
کیاروســتا رئیس شورای اسالمی شهر 
گلســار و تعدادی از صنعتگران  خیابان 
خلیج فارس در فرمانداری شهرســتان 
ساوجبالغ برگزار گردید . در این جلسه  
مشــکالت مطروحــه در بازدید بیان و 
حاضریــن در خصوص رفع آن به تبادل 
نظر پرداختند .کیاروستا شهردار گلسار 
در سخنانی بیان داشت: بیش از ٨۰ واحد 
تولیدی در خیابان خلیج فارس در حال 
فعالیت می باشــند که نیازمند همکاری 

دســتگاه های ذیربط در خصوص تغییر 
کاربری اراضی موجود و تســریع در امر 
خدمات رسانی به این منطقه می باشند تا 
مشکالت صاحبان صنایع موجود در این 

خیابــان رفع گردد که مجموعه مدیریت 
شهری گلسار در این راستا پیگیری های 
الزم را انجام داده است . در ادامه تعدادی 
از نمایندگان واحدهای تولیدی فعال در 

خیابان خلیج فارس نیز به بیان مشکالت 
موجــود در این محــل پرداختند.   رضا 
کیاروســتا رئیس شورای اسالمی شهر 
گلسار نیز بر اساس طرح موضعی مصوبه 

شورای عالی معماری و شهرسازی کشور 
قوانین مربوطه را مطرح  و افزود  اجرای 
قوانین  نیازمند  مساعدت دستگاه های 
ذیربــط در جهت رفــع موانع تولید می 
باشــد . وی همچنیــن در خصوص فاز 
شب خیابان خلیج فارس و خیابان شهید 
چمران  و همچنین سرپوشــیده نمودن 
کانال آب ساحل شرقی رودخانه کردان 
و افت فشــار آب در محله شهید چمران 
مطالبی را بیان نمود .فرماندار ساوجبالغ 
نیز در سخنانی اظهار داشت : با توجه به 
مشکالت موجود در این منطقه  مکاتبات 
و رایزنی هایی الزم با مســئولین ذیربط 
اســتانی صورت می گیــرد. وی افزود: 
تمامی مســئولین باید فــرض کنیم به 
نوعی وکالی افتخاری واحدهای صنعتی 
منطقه هستیم تا مشکالت مربوطه رفع 
گردد . فرماندار شهرســتان تصریح کرد: 
از زمانی که کارگروه حمایت از واحدهای 
صنعتی و سرمایه گذاران تشکیل گردید 
تمامی تالشمان بر این است تا مشکالت 

واحدهای صنعتی رفع گردد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

با حضور مدیرکل دفتر مرکزی حراست توانیر

تکریم و معارفه مدیر حراست 
شرکت توزیع برق استان سمنان 

انجام شد
 ســمنان  / گروه اســتانها :با حضور مدیرکل 
دفتر مرکزی حراســت توانیر، رئیس حراست 
کل اســتان، مدیرعامل شرکت توزیع برق و 
شماری از مسئوالن و همکاران، آئین تکریم 
و معارفه مدیر دفتر حراســت و امور محرمانه 
شرکت توزیع برق سمنان برگزار شد.مدیرکل 
دفتر مرکزی حراست شرکت مدیریت تولید، 
انتقال و توزیع نیروی برق ایران در این مراسم 
به اقدامات ارزشمند صورت گرفته برای گذر 
موفق از پیک بار تابســتان سال جاری اشاره 
کــرد و گفــت: کار بزرگی که در موضوع عبور 
از اوج بار و مدیریت مصرف انجام شــد، می 
بایســت پس از اتمام تابستان به مردم تبیین 
شــود.مجتبی قربانی با بیان این که حراست 
هر سازمان، همچون قلب تپنده آن می باشد 
که امین مدیریت و همکاران است افزود: مهم 
ترین وظیفه حراســت در ســازمان، حفظ و 
ارتقای ســالمت اداری است.وی با اظهار این 
که حریص نبودن به دنیا، راستگویی، اخالق 
مداری، ســّر نگهداشــتن و تعامل گرایی، به 
عنوان خصوصیات مهم در حراســت ها است 
یادآور شــد: چنانچه می خواهیم خدمتی به 
مردمــی کنیم، باید این مولفه ها را داشــته 
باشــیم.قربانی با بیان این که مبارزه با فســاد 
همواره می باید در دستورکار قرار داشته باشد 
تصریــح کــرد: کنترل و نظارت، از مهم ترین 
وظایف حراســت هاست و بخش اصلی تعالی 
ســازمان، اهتمام به این مقوله مهم است.وی 
همچنین از زحمات ارزشمند  محمد گارنگی  
در طی تصدی مسئولیت مدیر دفتر حراست 
و امور محرمانه شــرکت توزیع برق اســتان 
سمنان قدردانی نمود.در ابتدای این مراسم، 
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گزارشی 
از حوزه فعالیت و وضعیت شبکه و تاسیسات 
برق رسانی را تشریح نمود و گفت: تعداد ۱۹۱ 
ســارق تجهیزات برقی در ســالهای ۱۳۹۹ و 
۱۴۰۰ دســتگیر شده و رشد ۱۱۳ درصدی 
را در این بخش شــاهد هستیم.ســید محمد 
حسینی نژاد با اشاره به این که نصب اسپیسر 
برروی شبکه، جوشکاری ترانس، گشت های 
مشــترک با نیروی انتظامی و بازدید از مراکز 
خریــد و فروش ضایعــات از جمله اقدامات 
صورت پذیرفته برای پیشــگیری از ســرقت 
شبکه ها است افزود: در همین راستا، تاکنون 
یک هزار و ۴۴۰ کیلومتر شبکه مسی استان 
جمــع آوری و کابل خودنگهدار جایگزین آن 

شده است.
وی خاطرنشــان کرد: به منظور شناســایی و 
جمــع آوری ماینرهای غیرمجــاز، دو مانور 
برگزار و ۴7 دســتگاه کشف و ضبط گردیده 
و از ابتدای ســال ۱۳۹۹ تاکنون ۲۲۹ مزرعه 
غیرمجاز استخراج رمزارز کشف و در مجموع 
چهار هزار و ۲7۰ دســتگاه در ســطح استان 

شناسایی و جمع آوری شده است.
گفتنی اســت: این مراسم که با حضور معاون 
اقتصادی اداره کل اطالعات استان، معاونین 
پرســنلی و حفاظت فیزیکــی دفتر مرکزی 
حراســت توانیــر، نماینده مرکز حراســت 
وزارت نیــرو، مدیران عامــل، اعضای هیات 
مدیره، معاونین و مدیران صنعت برق استان 
سمنان همراه بود، از تالش و کوشش  محمد 
گارنگی  در مدت مســئولیت دفتر حراست و 
امور محرمانه این شــرکت تکریم و قدردانی 
به عمل آمده و احکام انتصاب وی در پســت 
هــای ســازمانی  مدیر دفتــر هیات مدیره و 
مدیرعامل  و  سرپرست امور مالی  اعطا شده 
و همچنین  علی محمد رئیســیان  به عنوان  
مدیر دفتر حراســت و امور محرمانه  شرکت 
توزیع برق اســتان ســمنان معرفی شد.وی 
خاطرنشــان کرد: به منظور شناسایی و جمع 
آوری ماینرهــای غیرمجاز، دو مانور برگزار و 
۴7 دستگاه کشف و ضبط گردیده و از ابتدای 
ســال ۱۳۹۹ تاکنــون ۲۲۹ مزرعه غیرمجاز 
استخراج رمزارز کشف و در مجموع چهار هزار 
و ۲7۰ دســتگاه در سطح استان شناسایی و 

جمع آوری شده است.
گفتنی اســت: این مراسم که با حضور معاون 
اقتصادی اداره کل اطالعات استان، معاونین 
پرســنلی و حفاظت فیزیکــی دفتر مرکزی 
حراســت توانیــر، نماینده مرکز حراســت 
وزارت نیــرو، مدیران عامــل، اعضای هیات 
مدیره، معاونین و مدیران صنعت برق استان 
سمنان همراه بود، از تالش و کوشش  محمد 
گارنگی  در مدت مســئولیت دفتر حراست و 
امور محرمانه این شرکت تکریم و قدردانی به 
عمل آمده و احکام انتصاب وی در پست های 
سازمانی  مدیر دفتر هیات مدیره و مدیرعامل  
و  سرپرست امور مالی  اعطا شده و همچنین  
علی محمد رئیســیان  به عنوان  مدیر دفتر 
حراســت و امور محرمانه  شرکت توزیع برق 

استان سمنان معرفی شد.

 مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
استان گلستان خبر داد:

 راه اندازی اتاق تعاون 
استان گلستان در کازان روسیه

گلســتان  / گروه  اســتانها :مدیرکل تعاون،کار و 
رفاه اجتماعی استان گلستان گفت: با همکاری 
اتــاق بازرگانــی گرگان، اتاق تعاون در اســتان 
دفتر نمایندگی در شهر کازان استان تاتارستان 
روســیه راه اندازی کردیم.حســینعلی خواجه 
مظفری  با اشاره به فعالیت اتاق تعاون در استان 
اظهار داشت: با انعقاد تفاهم نامه با اتاق بازرگانی 
موفق شدیم دفتر نمایندگی اتاق تعاون در کازان 
روســیه راه اندازی کردیم و کشــورهای عمان و 
قزاقستان مقصدهای بعدی ما هستند.مدیرکل 
تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان گلستان افزود: 
اعضای اتاق تعاون با همکاری اتاق بازرگانی موفق 
شدند در نمایشگاه های بین المللی شرکت کنند 
و حمایت های زیادی از این بخش شد.وی با بیان 
اینکه همه فعالیت های اقتصادی با همکاری اتاق 
بازرگانی به اتاق تعاون شده است، تصریح کرد: 
تفاهم نامه زیادی با بسیج و کمیته امداد منعقد 
کردیم بخش تعاون در کنار اتاق بازرگانی به امور 
بپردازند.خواجه مظفری ادامه داد: امســال ۳۱ 
هزار و ۳۱۰ نفر تعهد اشــتغال اســتان گلستان 
در همه زمینه ها است که تاکنون ٨ هزار و 5۹۲ 
شــغل ایجاد شده و این شغل ها در سامانه رصد 
ثبت شــده وقابل راستی آزمایی است.مدیرکل 
تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان گلستان به آمار 
بیکاران هم اشاره کرد و افزود: بیشترین بیکاران 
در حوزه تحصیل کردگان دانشــگاهی است که 
آمار دقیقی در این زمینه نداریم.وی به آمار ۱۱ 
هزار تعاونی ثبت شده در استان گلستان اشاره 
کرد و گفت: با پاالیش انجام شــده مشخص شد 
۳ هزار و 5۰ تعاونی در اســتان گلســتان فعال 
هستند که بخش های مختلف صنعتی، عمرانی 
و کشــاورزی فعالیت می کنند.مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان گلســتان همچنین 
افزود: در اســتان یــک میلیون و ٨6۰ هزار نفر 
یارانــه حمایتی دریافت می  کنند که حدود ۹۰ 

درصد مردم استان را مشمول می شود. 

 توسط مهندس صبوری خواه 
سرپرست شرکت عمران بهارستان انجام شد؛

 بازدید از پروژه مدرسه 
شهید چمران شهر جدید بهارستان

مهنــدس صبــوری خواه عضو هیــات مدیره و 
سرپرســت شرکت عمران بهارستان و مهندس 
صالحــی عضو هیات مدیــره و معاون فنی این 
شــرکت از پروژه احداث مدیرسه شهید چمران 

بهارستان بازدید کردند.
مدرسه ۱۲ کالسه شهید دکتر چمران که توسط 
این شرکت عمران احداث شده و مراحل نهایی 
تکمیل را پشــت ســر می گذارد، در هفته دولت 
آماده بهره برداری و تحویل به آموزش و پرورش 

می باشد.
این مدرســه در زمینی به مســاحت کل ۳7۰۰ 
متــر مربع با زیربنای ۱55۰مترمربع با امکاناتی 
مانند آزمایشــگاه، کالس کار و تالش، ســالن 
جلســات، کتابخانه، اتاق بهداشت، وضوخانه و 
اتاق مشــاور، در محله مسکن مهر احداث شده 
است.شرکت عمران برای ساخت این مدرسه ۱۲ 
کالســه مبلغی بالغ بر ۱6۰ میلیارد ریال هزینه 
کرده اســت.همچنین به گزارش روابط عمومی 
شرکت عمران بهارستان مهندس صبوری خواه 
عضو هیات مدیره و سرپرســت شــرکت عمران 
بهارستان و مهندس صالحی عضو هیات مدیره 
و معاون فنی این شرکت از پروژه احداث مدیرسه 

شهید علی لندی بهارستان بازدید کردند.
مدرســه ۱۲ کالسه شــهید علی لندی مراحل 
نهایی تکمیل را پشت سر می گذارد و در آینده 
نزدیــک آماده بهره برداری و تحویل به آموزش 

و پرورش می باشد.

فرماندهی انتظامی شهرستان بهبهان خبر داد؛

برخورد قاطع پلیس با مخالن نظم 
و امنیت در شهرستان بهبهان

دایی زاده /بهبهان 
فرماندهی انتظامی شهرستان بهبهان از برخورد 
قاطــع پلیس با افــرادی که به هرنوع ممکن در 
پارکها و تفرجگاهها  اقدام به ایجاد مزاحمت برای  
شهروندان می کنندخبر داد.به گزارش معاونت 
اجتماعی فرماندهی انتظامی بهبهان ســرهنگ 
منوچهــر جوانمــرد با بیان این که در راســتای  
اعتــالی امنیت و برقــراری نظم . هیچ تعارفی 
نداشــته و باهماهنگی مراجع قضایی. باچنین 
افــرادی درنهایت جدیت و اقتدار برخوردقاطع 
خواهــد شــد.وی خاطرنشــان کــرد: امنیت 
شــهروندان خط قرمز پلیس بوده و با کسانیکه 
پا روی این خط قرمزبگذارند به شــدت برخورد 
خواهدشد. ایشان با تاکید براینکه ورود هرگونه 
وسیله ی نقلیه ای به ویژه موتورسیکلت به پارکها 
ممنوع بوده ودرصورت مشــاهده ضمن توقیف 
وســیله نقلیه ی مورد نظربامالک مربوطه برابر 
مقررات برخورد خواهد شــد.فرمانده انتظامی 
شهرســتان بهبهــان  در پایان از شــهروندان 
خواست ضمن همکاری با پلیس هرگونه موارد 
امنیتی راســریعا باشماره گیری  ۱۱۰ به پلیس 

اطالع داده تا  اقدامات الزم صورت پذیرد.

استانها 6

در استان لرستان محقق شد

گاز در سه ماهه اول سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل  کاهش هدر رفت 

معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن:

کارکنان بانک مسکن است کردن مردم سند افتخاری برای همه  کمک به خانه دار 
معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن با بیان اینکه هیچ 
دستورالعمل و بخشنامه ای مبنی بر صدور اجراییه برای دریافت 
جریمه توسط این بانک وجود ندارد گفت: کمک به خانه دار کردن 
مردم سند افتخاری برای همه کارکنان بانک مسکن است.مالک 
آزادیان در برنامه تهران ۲۰ با اشــاره به انتشــار خبری از ســوی 
برخی رسانه ها مبنی بر صدور اجراییه برای مشتریانی که تعدادسه 
قســط آنها معوق شــده؛ ضمن تکذیب این موضوع اظهار داشت: 
یکی از مهم ترین اهداف و ماموریت های بانک  مســکن کمک به 
خانه دار شــدن آحاد جامعه به ویژه دهک های پایین اســت.وی 
ادامه داد: تبلور این اهداف در مســکن مهر ، مســکن جوانان و به 
ویژه همراهی گسترده بانک در نهضت ملی مسکن مشهود است.
معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک مســکن افزود: خبری که 
در خصوص صدور اجراییه منتشــر شــد از چند وجه قابل بررسی 
است؛ نخست اینکه پیرو تاکیدات مدیرعامل محترم بانک باتوجه 
به افزایش هزینه های جاری مردم ، وصول مطالبات همراه با تأنی، 
مدارا و با کمترین هزینه در بانک مسکن پیگیری می شود.آزادیان 

با تاکید بر اینکه کمک به خانه دار کردن مردم ســند افتخاری 
برای همه کارکنان بانک مسکن است ادامه داد: بدون تردید این 

سند افتخار را با هیچ چیز عوض نخواهیم کرد.
وی گفــت: پیگیــری وصول مطالبــات یکی از وظایف ذاتی تمام 
موسسات اعتباری از جمله بانک مسکن است. یکی از روش های 
متعارف و البته کم هزینه در پیگیری وصول مطالبات اطالع رسانی 
از طریق پیامک است؛ پیامک های بانک مسکن نیز صرفا از طریق 
ســامانه پیامکی مســکن بانک قابل تایید است و سایر پیامک ها 
به هیچ وجه مورد تایید نیست.معاون حقوقی و وصول مطالبات 
بانک مسکن با تاکید بر اینکه این بانک با هر نوع هیجان در این 
خصوص که خارج از چارچوب و مقررات باشد برخورد خواهد کرد، 
تصریح کرد: نکته مهم این اســت که در خبر منتشــر شده عنوان 
»اداره حقوقی و اجرایی بانک مسکن« به کار برده شده در حالی 
که در ســاختار بانک مســکن به هیچ وجه چنین اداره و جایگاه 
شــغلی وجود ندارد.آزادیان همچنین تاکید کرد: هیچ بخشنامه 
و دستور العملی در بانک  مسکن در خصوص دریافت ٨۰۰ هزار 

تومــان بــرای وصول مطالبات وجود ندارد و هیچ هزینه ای تحت 
این عنوان از هیچ مشتری ای دریافت نشده است.وی اضافه کرد: 
اگــر مــوردی مبنی بر تایید این ادعا وجود دارد بانک مســکن با 
حفظ تمامی مســوولیت ها پاسخگو خواهد بود.معاون حقوقی و 
وصول مطالبات بانک مسکن گفت: موضوع بازگشت منابع و حفظ 
حقوق بیت المال برای ارایه خدمات به سایر مشتریان در دستور 
کار همه بانک ها قرار دارد اما اگر مشــتری ای از پرداخت قســط 
استنکاف کند آخرین اقدام بانک نیز مبنی بر قوانین خواهد بود.
آزادیان تاکید کرد: همواره بانک مسکن با کمترین هزینه نسبت 
به تعیین تکلیف مطالبات خود طبق ضوابط شــبکه بانکی اقدام  
مــی کند.وی گفــت: ضمن اینکه به میمنت عید غدیر خم بانک 
مســکن در قالب طرح غدیر بخشــودگی برای مشــتریان خوش 

حساب خود در نظر گرفته است.
مجــری برنامه نیــز در این برنامه اعالم کرد: پیامکی هم از مردم 
در خصــوص دریافــت چنین مبلغی به برنامه تهران ۲۰ دریافت 

نشده است. او از پاسخ سریع و صریح بانک مسکن تقدیر کرد.

لرستان/  گروه استانها:مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان از کاهش هدر رفت گاز در سه ماهه اول سال 
۱۴۰۱ نســبت به مدت مشــابه ســال قبل خبر داد.انیس روشــن پور، کرم گودرزی ، مدیر عامل شرکت گاز 
اســتان لرســتان با اعالم این خبر گفت : هدر رفت گاز در ســه ماهه اول امســال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل کاهش چشمگیری داشته و از 5.۴ درصد در سال گذشته به ۰.۲ درصد کاهش یافته  است. گودرزی 
افزود : گاز ثروت ملی و خدادادی است که همه مکلف به مصرف صحیح و همینطور جلوگیری از هدر رفت 
این نعمت خدادادی هستیم که در این راستا شرکت گاز لرستان با کالیبراسیون دقیق  سیستم های اندازه 
گیری ،  پایش مســتمر ایســتگاهای اندازه گیری بخش های صنعتی و کنتورهای خانگی ، برنامه ریزی 

رفع نشــتی ، اســتفاده از کنتورهای ارتقا یافته این مهم محقق شــده و ســعی می شود  که این شرایط حفظ 
گردد .گودرزی ادامه داد : کاهش هدر رفت گاز از 6.۴ درصد در سال ۱۳۹۹  به ۰.۱ درصد در سال ۱۴۰۰ 
رســیده که نشــاندهنده عزم جدی همکاران جهت اقدامات کارشناســی و پایش جدی شبکه و تاسیسات 
در راســتای جلوگیری از هدر رفت گاز اســت. گودرزی در پایان ضمن تشــکر از مدیر و همکاران منطقه 7 
عملیات انتقال گاز و همکاران شرکت گاز استان لرستان که نقش مهمی در دست یابی به این مهم داشته 
اند گفت : شرکت گاز استان لرستان در سال ۱۴۰۰ در ردیف شرکت های برتر در زمینه کاهش هدر رفت 

گاز در میان شرکت های گاز استانی تابعه شرکت ملی گاز ایران قرار گرفته است.

آذربایجان شــرقی  / گروه اســتانها : حسن گلی  
بــه عنوان معاون فرهنگی و رســانه ای اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی آذربایجان شــرقی 
معرفی شــد. سیدقاسم ناظمی  مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی درآیین معارفه معاون فرهنگی و 
رسانه ای اداره کل، با اشاره به اهمیت و جایگاه این 
معاونت اظهار داشت: حوزه فرهنگ، حوزه بسیط 
و متنوعی اســت و تحوالتی که ماندگاری زیادی 
دارنــد غالبا در این حوزه اتفاق می افتد، از این رو 
اگر وظایف محوله در این حوزه درست انجام شود، 
دستگاه فرهنگی کشور ایمن و روبه ارتقاء خواهد 
بود.وی با اشاره به اینکه مقوله فرهنگ یک مساله 
بخشنامه ای نیست، افزود: رشد و بالندگی فرهنگ 
در گــرو تعامــل مطلوب و عینی بین مخاطبان و 
سیاســتگذاران در این عرصه است و باید تعریف 
روشنی از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
ادارات تابعه آن برای نهادهای مختلف ارائه شود تا 
مسیر فعالیتها و خدمات فرهنگی هموارتر گردد.

ناظمی، رسانه را از مهمترین ارکان بخش فرهنگ 
در جامعه امروزی برشــمرد و تصریح کرد: رسانه 
بخش جدایی ناپذیر نیازهای اجتماعی است و در 
عصر حاضر زندگی آحاد مردم را تحت الشــعاع 
قــرار داده و نگــرش مــا به دنیا را رقم زده و تغییر 
می دهد؛ بر این اســاس سیاســتگذاری در عرصه 

رســانه که رســالت معاونت فرهنگی و رسانه ای 
است امری خطیر و نیازمند تخصص و تجربه است 
تا با ارتقای ســواد رسانه ای در بین اصحاب قلم و 
رسانه و همچنین مخاطبان، جامعه را از آسیب ها 
مصون بدارد.مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
استان، گفت: با سیاستگذاری صحیح و مبتنی بر 
قانون، بخشی از سوء تفاهم ها و آسیب های حوزه 
رســانه نیز مرتفع می شود.وی همچنین بر لزوم 
افزایش ظرفیت موسســات فرهنگی تاکید کرد و 
گفت: با پای کار آمدن بخش خصوصی و اصحاب 
فضــل و فرهنگ، اتفاقات مبارکی در عرصه مهم 
و تاثیرگذار فرهنگ رقم خواهد خورد.ناظمی در 
این آیین از زحمات و فعالیتهای چندین ســاله  
وحید حســین زاده  تقدیر و  حســن گلی  را به 
عنوان معاون جدید فرهنگی و رسانه ای اداره کل 
معرفی کرد.گفتنی اســت معاون جدید فرهنگی 
و رســانه ای اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان، دانشجوی دکتری روابط بین الملل بوده 
و پیش از این عالوه بر مدیریت موسسات فرهنگی 
و فعالیت های پژوهشــی و رســانه ای ، مسئولیت 
برگزاری و دبیری چندین همایش دانشگاهی ملی 
و بین المللی را بر عهده داشــته است.حسن گلی 
قبل از این به عنوان دیپلمات جمهوری اســالمی 
ایــران در جمهوری آذربایجان فعالیت داشــته و 

ســالها دبیر شــورای مسائل فرهنگی و اجتماعی 
منطقه ای استان آذربایجان شرقی بوده است.

پژوهشگر منتخب ششمین جشنواره بین المللی 
نشــان علمی - فرهنگی شهریار دانشگاه تبریز از 
جمله ســوابق فرهنگی اوست و تا کنون عالوه بر 
مقــاالت و یادداشــت های متعــددی که از او در 
نشریات مکتوب و مجازی استانی و ملی منعکس 
گردیده، چندین کتاب مجموعه مقاالت در حوزه 
روابــط فرهنگــی و سیاســی - اجتماعی ایران و 
کشورهای حوزه قفقاز نیز به اهتمام وی و برخی 

اساتید دانشگاه منتشر شده است.
در حکم ابالغ شــده از سوی سیدقاسم ناظمی به 

حسن گلی آمده است:
 برادر بزرگوارجناب آقای حسن گلی

با عنایت به مراتب تعهد  و شایســتگی جنابعالی و 
بنا بر موافقــت وزارت  متبوع، به موجب این حکم 
به ســمت معاون فرهنگی و رســانه ای اداره کل 
منصوب می شــوید.بدیهی اســت سیاست ها و 
وظایــف مصــوب وزارتی و برنامه های اداره کل با 
تعامل ســایر معاونت ها و در چهارچوب بندهای 
زیر با روحیه جهادی در اولویت کاری حضرتعالی 
خواهد بود.۱- تشــکیل جلسات مستمر با اهالی 
فرهنگ، قلم و رســانه، بــه منظور بهره گیری از 
نظرات و پیشــنهادات.۲-ارائه برنامه های متنوع 

فرهنگی با لحاظ زیســت بوم فرهنگی اســتان با 
مشــارکت مؤسسات و انجمن های تخصصی.۳-

توجه ویژه به حوزه کتاب، چاپ و نشر و مؤسسات 
فرهنگی و بازررســی مستمر از حوزه های تحت 
پوشــش.۴- توجه و پیگیری مشکالت و مسائل 
مرتبط با حوزه خبرنگاران و رســانه ها و نشریات 
محلی در جهت ارتقای کیفی رســانه های استان 
با همکاری تشکل های تخصصی.5- شناسایی و 
تجلیــل از بــزرگان فرهنگ وادب در با همکاری 
انجمن های فرهنگی و ادبی استان و شهرستان.6- 
توجه  ویژه به بحث آسیب های اجتماعی،  خانواده 
و جوانــی جمعیت در برنامــه های فرهنگی.7- 
برنامه ریزی منطقی برای مدیریت فضای مجازی 
و اســتفاده از ظرفیت آن برای انتقال ارزشــهای 
فرهنگی و دینی.٨- استفاده از ظرفیت مجموعه 
های فرهنگی دولتی و عمومی و بخش خصوصی 
حوزه فرهنگ به ویژه نهادهای مردمی - انقالبی 

برای توسعه فضای فرهنگی.
۹- پیگیری و انجام وظایف محوله مرتبط با حوزه 
فرهنگ ورســانه و مســائل اجتماعی.امیدوارم با 
عنایــت خداونــد متعال و تــالش های جهادی 
حضرتعالی شاهد تحول اساسی در حوزه فرهنگی 

استان باشیم. 

آذربایجان شرقی معرفی شد کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  معاون فرهنگی و رسانه ای اداره 
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گزارش

که سال آینده تغییر می کند ح ترافیک تهران   گار « از طر گزارش » روز  

تغییر در طرحی 30 ساله 
  سارا  فهیم  / روزگار 

بــا توجــه به شــلوغی بی حــد و حصر 
تهــران، خصوصــا در مناطق مرکزی و 
علی الخصوص در ســاعات صبح و عصر، 
محــدود کردن تــردد در بخش هایی از 
شــهر، اقدامی موثر برای پیشــگیری از 
ترافیک و قفل شدن مسیر های ارتباطی 
است.  البته طرح ترافیک مشکل را کامل 
حل نکرده اما بی تاثیر هم نبوده اســت.

شــمس آباد، مهران، مجیدیه، دبستان، 
قصــر، کاج، صفا، شــکوفه، باقــر آباد، 
مینای جنوبی، دوالب، خاوران، شوش، 
بیستم ولیعصر، طیب، مینابی، جوادیه، 
گمرک، میدان حر، جمهوری، جمالزاده، 
جمشیدیه، میدان سلماس، یوسف آباد، 
امیر آباد شــمالی، کردســتان، حکیم، 
گمنام، شــهرک والفجر، توانیر، رسالت، 
آپادانا، مصلی، ســید خنــدان، خیابان 
ولیعصرتــا تقاطع همــت و تمام کوچه 
هــا و خیابان های اطراف این مناطق در 
محدوده طرح ترافیک آبی رنگ یا همان 
محــدوده کنترل آلودگی هوا قرار دارند. 
به طور کلی باید بگوییم که ضلع شرقی 
محدوده زوج و فرد بزرگراه امام علی )ع(، 
ضلــع جنوبی بزرگراه بعثت، ضلع غربی 
بزرگراه نواب و چمران و ضلع شمالی آن 
بزرگراه همت اســت.باغ صبا، بهار، ایران 
شــهر، بهجت آباد، ســازمان آب، پارک 
الله، میدان ولی عصر، بخشــی از بزرگراه 
مــدرس، کریمخان زند، بلوار کشــاورز، 
مفتح، مطهری، شریعتی، دروازه دولت، 
خیابان بهار، انقالب، کارگر، فردوســی، 
اللــه زار، دروازه شــمیران، آذربایجان، 
منیریه، حســن آبــاد، پامنار، آبشــار، 
آبمنگل، بازار تهران، پانزده خرداد، امام 
خمینی، مولوی، خانی آباد، امیر بهادر و 
تمــام خیابان ها و کوچه های متصل به 
این مناطــق جز محدوده طرح ترافیک 
قرمز رنگ یا همان طرح ترافیک هستند. 
بــه طور خالصه مــی توان گفت که مرز 
محدوده طرح ترافیک از ســمت شمال 
خیابان مطهری، از سمت جنوب خیابان 
شــوش، از ســمت غرب خیابان کارگر و 
از ســمت شرق خیابان شریعتی و هفده 

شهریور اســت.قرار است طرح ترافیک 
تغییراتی کند و در حال حاضر موضوعات 
در حال کارشناسی است و از سال آینده 
قرار اســت تغییرات اعمال شــود.طرح 
ترافیــک بیــش از ۳ دهه اســت که در 
هسته مرکزی شهر اجرا می شود. رئیس 
کمیســیون حمل و نقل ترافیک شورای 
شــهر می گوید طرح ترافیک سال آینده 
تغییر می کند و در این زمینه جلســاتی 
برگزار شده است.حرکت تمام خودروها، 
)به جز وســایل نقلیه عمومی، امدادی، 
نظامی، انتظامی(، در هسته مرکزی شهر 
ممنوع است و تنها خودروهایی میتوانند 
در این نواحی تردد کنند که دارای مجوز 
ورود به طرح ترافیک باشــند.برای خرید 
طرح ترافیک باید شــهروندان به سامانه 
تهران من مراجعه کرده و برای حضور در 
محــدوده طرح ترافیک، طرح خریداری 
کنند.نقشه محدوده طرح ترافیک و زوج 
و فرد تهران شامل محله ها، خیابان های 
اصلــی و فرعی، بزرگراه ها و آزادراه های 
درون شهری مختلفی می شود که عبور 
و مرور در آنها تماما تحت کنترل است.

 هنوز مدل تغییر در نیامده است 
سید جعفر تشــکری هاشمی رئیس 

کمیسیون حمل ونقل ترافیک شورای 
اسالمی شهر تهران در این باره گفت: 
سال آینده تغییراتی در طرح ترافیک 
خواهیــم داشــت.وی با بیــان اینکه 
هنــوز مدل تغییر در نیامده اســت، 
گفت: این کــه باید حتماً تجدیدنظر 
صورت گیرد در آن تردیدی نیســت . 
از اجــرای طــرح ترافیک  بیش از  ۳۰ 
سال  می گذرد و باید بازنگری در آن 
صورت گیرد.رئیس کمیسیون حمل 
و نقل و ترافیک شــورای شــهر تهران 
تاکید کرد: باید شــهروندان از حقوق 
برابر برخوردار شــود جلساتی در این 
زمینه برگزار شــده اســت و قطعاً در 
سال آینده تغییراتی در طرح ترافیک 

خواهیم داشت.

 باید زندگی را به هسته مرکزی شهر 
گردانیم باز

تشکری هاشمی با تاکید بر این موضوع 
که باید زندگی را به هسته مرکزی شهر 
بازگردانیــم، گفت: ما شــب مردگی در 
مرکز شــهر داریم مــردم در این منطقه 
خیلی ســکونت ندارنــد و یکی از دالیل 
آن هم موضوع طرح ترافیک اســت که 
برای ســاکنین دردسرساز شده و باعث 

کوچ شهروندان از مرکز شهر شده است.
وی تاکید کرد: این منطقه فاقد سکونت 
دائمی اســت و به هر حال باید بازنگری 
هــای در آن صــورت گیرد. در خصوص 
تغییــرات طــرح ترافیــک موضوعاتی 
مطرح شــده است و تالش می کنیم که 
در کمیسیون حمل و نقل این موضوعات 
را بررســی کنید البته این را هم بگویم 
که چندین جلســه در این زمینه برگزار 

شده است.

ح ترافیک فعلی نواقصی دارد  طر
نسل های جدید اجرای طرح ترافیک 
و روش های مدیریــت ترافیک مدام 
درحال به روز رســانی اســت و قرار 
اســت مدیریت شهری به این سمت 
حرکت کند.ســید مجتبی شــفیعی 
معاون شــهردار تهران  درباره »تغییر 
در اجرای طرح ترافیک شــهر تهران« 
مــی گوید:  طرح ترافیکی که درحال 
اجراست نسبت به طرح های قدیمی، 
پیشرفته تر، عادالنه تر و هوشمندانه تر 
اســت؛ اما نواقصی دارد.وی ادامه داد:  
نسل های جدید اجرای طرح ترافیک 
و روش های مدیریــت ترافیک مدام 
درحال به روز رســانی اســت و باید 

مدیریت شــهری تهران هم به سمت 
آن حرکت کند، تیمی براســاس نظر 
شــورای ترافیک تهــران از مجموعه 
همــکاران معاونــت حمــل و نقل و 
ترافیک شــهرداری تهران تشــکیل 
شــده است.شــفیعی درباره وظیفه 
ایــن تیم، گفت: ایــن تیم روی طرح 
جدید درحال بررســی و فعالیت است 
تا بتوانند این طرح جدید را به سمت 
عادالنه تر شــدن نزدیک کنند. بهایی 
که از مردم بابت طرح ترافیک دریافت 
می شــود، نوعی از عوارض شــهری 
بشــمار می رود.  مبلــغ دریافتی باید 
متناســب با میزان عوارضی باشد که 
یک خودرو برای شــهر ایجاد می کند،  
عوارض باید براســاس زمان، مکان و 
ایجاد آالیندگی متغیر باشــد و نباید 
یک عدد ثابت برای شهر تنظیم شود.

  باید مبلغ عوارض در معابر خلوت 
کاهش یابد

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری 
تهران تاکید کرد: بنابراین تالش می شود 
که این طرح به سمت پویاتر شدن عوارض 
حرکت کند. جریان ترافیکی در ســطح 
شهر دائم درحال تغییر است. برای مثال 
بایــد عــوارض در زمان  و مکان هایی که 
ترافیــک، وضعیــت بحرانی دارد، تغییر 
کند تا مردم تشــویق شــوند که شبکه 
معابــر را خلوت کنند.به گفته این مقام 
مســوول،  باید مبلغ عــوارض در معابر 
خلوت کاهــش یابد،  همچنین عوارض 
در روزهــای آلوده تر هوا باید نســبت به 
روزهــای عادی تغییــر کند یا بالعکس. 
به هرحال یــک تیم متخصص منتخب 
درحــال کار کــردن روی ایــن موضوع 
اســت.بر اساس این گزارش، آلودگی هوا 
و ترافیک دو معضل شــهر تهران است و 
مدیران شهری تاکید دارند که باید برای 
رفع این مشــکل برنامه ریزی های الزم 
صورت گیرد. توسعه حمل و نقل عمومی 
و خرید تجهیزات از جمله اقدامات برای 
رفع این دو معضل اساسی در شهر تهران 

است.

7جامعه
 »طالق های صوری« 

و »زندگی های صوری« 

خانواده های »آشفته« را 
دریابیم

درحالی مطابق با آمار سازمان ثبت احوال 
در سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار طالق در 
کل کشور ثبت شده است که بنابر اظهارات 
نایب رئیس مجلس شــورای اســالمی، 
حــدود ۳۰ درصــد طالقهــا »صوری« 
اســت؛ امری که در سال های اخیر باعث 
اعالن هشــدارهایی از ســوی مسئوالن و 
کارشناســان باالخص کارشناسان حوزه 
بیمه ای کشور شده است.اخیرا عبدالرضا 
مصری با اســتناد به گفته مسئوالن دفاتر 
ازدواج و طالق، عنوان کرده است:»همان 
افــرادی که طالق می گیرنــد بالفاصله 
درخواست صیغه ۹۹ ساله می کنند تا به 
زندگیشــان ادامه دهند؛ طالق می گیرند 
تــا طالقنامه ارائــه کرده و زن حقوق پدر 
فوت شــده را بگیــرد. این وضعیت باعث 
شــده حداقل 5۰ درصد بودجه کشــور 
بــرای چنین هزینه هایی پرداخت شــود 
و همچنیــن صندوق تامیــن اجتماعی 
بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان استقراض 
بانکی داشــته تا مستمری بازنشستگان را 
بدهند«.وی معتقد اســت که بر اســاس 
قانــون یاد شــده راه بــرای طالق صوری 
باز شده اســت.به اذعان مسئولین اسبق 
سازمان تامین اجتماعی، چند سالی هست 
که این سازمان با پدیده طالق های صوری 
بــرای برقراری مســتمری فرزندان اناثی 
که پدرشان بیمه شــده یا مستمری بگیر 
سازمان بوده و فوت کرده اند، روبرو است.با 
این وجود گرچه تعداد خانوارهایی که این 
اقدام را انجام می دهند در قیاس با تعداد 
مســتمری بگیران واقعی کم است اما نمی 
توان منکر وجود این واقعیت شد.پیش تر 
در مقاطع زمانی مختلف، کارشناســان با 
انتقاد از این خالء قانونی که منجر به افزایش 
آمار طالق شده است و با گالیه نسبت به 
عدم نظارت شفاف بر این طالق ها، هشدار 
داده بودند که بعضا در مدارس هم، اولیاء 
دانــش آموزان به یکدیگر طالق صوری را 
توصیه می کنند و این امر نیازمند بررسی 
جدی اســت تا مشــخص شود افرادی که 
جدا شــده اند بر سر زندگی با هم رفته اند 
یا واقعا جدا شــده اند؟.بر اساس ماده ٨۳ 
قانــون تامین اجتماعــی، قانونگذار برای 
هر یک از بازماندگان واجد شــرایط بیمه 
شــده یا مســتمری بگیر متوفی به جهت 
مشخص شدن میزان مستمری مربوطه، 
ســهام تعیین کرده است و اینگونه همسر 
بیمه شــده متوفــی 5۰درصد و هریک از 
فرزندان واجدشرایط )اعم از دختر و پسر( 
از ۲5 درصــد مزایای مســتمری مربوطه 
برخوردار می شوند.دکتر علیرضا شریفی 
یــزدی، روانشــناس اجتماعی از طالق با 
عنوان "ســونامی" فروپاشی خانواده ها و 
فشــارهای روانی و اقتصــادی یاد کرد و 
درباره چرایی رخداد "طالق های صوری" 
از منظر روانی و اجتماعی، به ایسنا گفت: 
طالق های صوری می توانند با انگیزه های 
مختلفی نظیر اســتفاده از مستمری پدر 
و یــا معافیت فرزندان ذکور از ســربازی 
انجام شــوند.وی با بیــان اینکه اگر دلیل 
طالق صوری را گرفتن مســتمری پدر از 
سوی زنان فرض کنیم علت آن می تواند 
شــرایط اقتصادی زوجین باشد، افزود: در 
چنین شــرایطی چون درآمد خانواده ها 
مکفی نیســت طبیعتــا برخی خانواده ها 
از این ترفند اســتفاده می کنند تا درآمد 
خود را افزایش دهند. از جمله دالیل دیگر 
این امر عدم اســتقالل مالی بســیاری از 
خانم ها اســت. خانمی که سالیان سال با 
همسرش زندگی کرده است همچنان باید 
برای گرفتن خرجی به اصطالح دستش را 
جلوی شــوهر دراز کند و ما در این راســتا 
نه به لحاظ فرهنگی و نه به لحاظ حقوقی 
اقدامی انجام نداده ایم تا زنان این احساس 
نیازمندی و وابســتگی مالی به همســر را 

نداشته باشند.
این روانشــناس اجتماعی خانواده ها را به 
ســه دسته خانواده "گسسته"، "آشفته" و 
"شــکفته" تقسیم بندی و عنوان کرد: در 
خانواده گسســته طالق رســمی رخ داده 
اســت اما در خانواده آشفته در عین حالی 
که طالق رسمی رخ نداده اما طالق عاطفی 
بین زن و شــوهر رخ داده اســت و زوجین 
در ظاهــر با یکدیگر زندگی می کنند. در 
خانواده شــکفته نیز شرایط مطلوب است 
و زن و مرد یکدیگر را دوست دارند. اغلب 
طالق هــای صوری با دالیل اقتصادی و یا 
احساس عدم امنیت نسبت به آینده به این 

خانواده های آشفته باز می گردد.

در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون 
ح شد: بهداشت مجلس مطر

 شمشیر دو لبه فروش دارو 
در پلتفرم ها

نشســت کمیتــه دارو و غذا کمیســیون 
بهداشت و درمان مجلس به منظور بررسی 
نحوه توزیع دارو از طریق پلتفرم ها و کسب  
و کارهای اینترنتی برگزار شد.عبدالحسین 
روح االمینــی نجــف آبادی رئیس کمیته 
دارو و غذای مجلس شــورای اســالمی در 
این نشســت با بیان اینکه انتقال و توزیع 
دارو توسط پلتفرم های دارویی موضوعی 
دو لبه است، گفت: با خرید و فروش کاالها 
به صــورت اینترنتی و تجارت الکترونیک 
در عرصــه های مختلف مواجهیم و عرضه 
و فروش اینترنتی در ادبیات داروســازی و 
پزشکی دنیا ۳۰ سال است که مطرح است 
و علیرغم این سابقه طوالنی، هنوز موضوع 
بــه لحاظ مالحظــات و قواعد حرفه ای و 
سالمت برای فرد بیمار و تبعات اخالقی و 
حقوقی و حرفه ای کامل عملیاتی نشــده 
است.نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، 
اسالمشــهر و پردیس در مجلس یازدهم 
ادامــه داد: تــا بیمار ویزیت نشــود، نمی 
توان برای او نســخه پیچید و این موضوع 
مالحظه علمــی، فناوری، حقوقی، حرفه 
ای، اقتصادی و اخالقی دارد و همچنین با 
بحث قاچاق، تقلب و سوءاستفاده مواجهیم 
و در مقام قانونگذاری و با تدوین آیین نامه و 
با اعمال یک کلمه که جایز است یا خیر، به 
پاسخ مناسب نمی رسیم. در قانون تجارت 
الکترونیک و شرکت های دانش بنیان آیین 
نامــه جدید تکلیف شــده که آیا در حوزه 
ســالمت و بهداشــت و درمان به طور عام 
در حــوزه دارو و بــه طــور اخص در حوزه 
داروهای با نســخه که اندیکاسیون تجویز 
خاصی دارند، این موضوع جایز است یا خیر 
و حکــم کلی دارد یا ندارد؟ و می خواهیم 
در این نشســت ابعاد مختلف این موضوع 
را بررســی کنیم.وی افزود: قانونگذار وقت 
محدودی به وزارت بهداشت داده که آیین 
نامــه قانون دانش بنیــان را تدوین کند و 
ایــن موضوع در آیین نامه داروخانه ها نیز 
وجود دارد، و باید از لحاظ قانونی روشــن 
شــود مرزهای فناوری جدید و پلتفرم ها 
چیســت؟ این مســائل دایره های تو در تو 
اســت که با هم همپوشانی یا تخالف دارند 
و این موضوع را باید در جلســات مختلف 
بررسی کنیم؛ از مرکز پژوهش های مجلس 
هم می خواهیم ابعاد مختلف موضوع عرضه 
دیجیتال دارو را بررسی و به ما گزارش دهد.
روح االمینی یادآور شــد: موضوع فروش 
دارو در پلتفرم ها به ســرعت و بدون هیچ 
قواعــد تنظیمی و نظــارت در حال انجام 
اســت و اگر بیمه ها پیشنهادی دارند باید 
با برگزاری نشســت هایی با شورای عالی 
بیمه موضوع بررســی شــود زیرا در آینده 
با مســائلی روبه رو خواهیم شد که با هزینه 
های شــخصی از پس آن برنمی آییم و اگر 
برخی پلتفرم ها بخواهند کشــوری شوند یا 
نشــوند نقش بیمه ها و دولت در این رابطه 
مهم است زیرا آئین نامه آن را رها کرده است.

کنش پلیس   وا
 به افزایش ترافیک 

یک هفته اخیر در تهران
ترافیک تهران طی یک هفته گذشته بازهم 
به موضوعی پربحث در میان پایتخت نشینان 
و برخی از مدیران و مسئوالن شهری بدل 
شــد؛ ترافیکی که دلیل اصلی آن برگزاری 
نمایشگاه های پرمخاطب به ویژه در محل 
دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران 
اعــالم شــده و تاکنون عــالوه بر پلیس با 
انتقــاد برخی از اعضای شــورای شــهر 
تهران نیز همراه شــده است. در میان این 
انتقادات حتی نائب رئیس شــورای شهر 
تهران از رئیس جمهوری نیز خواســت که 
شخصا به موضوع برگزاری نمایشگاه ها در 
نمایشــگاه بین المللی ورود کند. در همین 
راســتا نیز سردار حسین رحیمی، فرمانده 
انتظامــی تهران بزرگ  در تشــریح دلیل 
افزایــش ترافیک شــهر تهــران در هفته 
گذشــته پرداختــه اســت. او در این باره 
اظهارکرد: علت اصلی ترافیک باالی شــهر 
تهران در هفته گذشته برگزاری نمایشگاه 
ســاختمان، مصالح ساختمانی و مشاغل 
مربوط به آن بود. متاســفانه این مســئله 
درحال تکرار شــدن اســت و ما نیز به طور 
مکــرر درباره اینکه نباید نمایشــگاه های 
پرمخاطب در محل دائمی نمایشــگاه های 
بین المللی تهران برگزار شــوند، صحبت 
کردیم.فرمانــده انتظامــی تهران بزرگ 
تصریــح کــرد: متاســفانه علیرغم تمام 
انتقــادات مطرح شــده همچنــان به این 
موضــوع توجه کافی نشــده و بار ترافیک 
ناشی از برگزاری این نمایشگاه ها بالفاصله 
و حتی در عرض کمتر از یک ساعت روی 

کل ترافیک شهر تهران تاثیر می گذارد.

خبر ویژه

شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به وجود چالش های اجتماعی در تئاتر شهر تهران، 
گفت: حصارکشــی راه حل مشــکالت موجود در این مکان نیست.ســید محمد 
موسوی با اشاره به چالش های اجتماعی موجود در تئاتر شهر ، گفت: کمیته ای 
برای تصمیم گیری درباره تئاتر شــهر که دارای ارزش تاریخی، فرهنگی و ملی 
اســت ایجاد شــد. مشــکل این مکان دغدغه مدیریت شــهری است. معضالت 
اجتماعی در تئاتر شهر عمومی است و تنها مربوط به این محل نمی شود؛ اما به 
علت جایگاه آن، معضالتی نظیر حضور معتادان متجاهر و دستفروشان حتی به 
مقدار کم نیز در این مکان آزار دهنده اســت.وی درباره حصارکشــی در محوطه 

ایــن ســاختمان به عنوان راهکاری برای ممانعــت از حضور معتادان متجاهر و 
دستفروشــان در اطــراف تئاتر شــهر افزود: ما ورود بــه موضوع حصار نداریم و 
معتقدیم با حصارکشی چیزی درست نمی شود. تئاتر شهر مکانی عمومی است 
که رویدادهای اجتماعی، ملی و فرهنگی در محوطه آن برگزار می شــود. البته 
مراقبت از اصل ساختمان موضوع متفاوتی است و کارگروهی در شورا تشکیل و 
طرحی پرزنت شده که سازمان زیباسازی روی آن کار می کند. همچنین وزارت 
فرهنگ و ارشاد و مسئوالن خود تئاتر شهر نیز در آن کارگروه حضور دارند.طرح 
اولیه برای مراقبت از ساختمان و جلوگیری از آسیب به بنا نوشته شده است. 

شهردار منطقه 11 تهران :

مشکل تئاتر شهر با حصارکشی حل نمی شود

اینفوگرافی 

بیماری و 
مشکالتی که 

باعث افزایش 
وزن می شوند

استرس و افسردگی با 
توجه به تغییراتی که 

در سبک زندگی ایجاد 
می کند، ممکن است 

در برخی افراد موجب 
افزایش وزن و در برخی 

دیگر موجب کاهش 
وزن شود.

 منبع: شهرآرا نیوز

گیر وزارت بهداشت  خبر داد؛  سرپرست مرکز مدیریت بیماری های وا

؛  کشور آبله میمونی در  انجام 291 تست 
کنون تا

به دنبال شناســایی اولین مورد آبله میمونی در کشــور، سرپرســت مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشــت با اشــاره به عالئم و راه های انتقال این بیماری، 
گفت: در فازی که ما قرار داریم باید مراقبت های اولیه، پیگیری تماس ها و امکانات 
تشــخیصی وجود داشــته باشد که در این موارد و در زمینه کیت و مسائل تشخیصی 
مشکلی نداریم.دکتر شهنام عرشی با اشاره به شناسایی اولین مورد تایید شده مثبت 
آبله میمونی در کشــور، گفت: به طور کلی اولین موارد آبله میمونی از ســال ۱۹7۰ 
شناســایی شــده است. پیش از اپیدمی اخیر که عمدتا شیوع و بروزش در کشورهای 
آمریکایی و اروپایی بوده و به ندرت مواردی که شناســایی می شــده، افرادی بودند 
که ســابقه ســفر به آفریقا را داشــته اند، این بیماری در کشــورهای آفریقایی مانند 
نیجریه و ســایر کشــورهای آفریقایی دیده می شــد. وی با بیان اینکه مرگ ومیر این 
بیماری بســیار کم اســت و معموال تمام موارد بهبود می یابند، گفت: کمتر از یک تا 
ســه درصد مرگ ومیر در این بیماری گزارش شــده است.وی تاکید کرد: اگر افراد به 
ویژه کســانیکه به خارج از کشــور می روند، مســائل اولیه بهداشتی را رعایت کنند، تا 
حد زیادی کمک کننده است. زیرا آبله میمونی واگیری زیادی ندارد. از طرفی مورد 
بسیار مهم، این است که افرادی که به کشورهای درگیر با بیماری به ویژه کشورهای 
اروپایی و آمریکایی ســفر می کنند، تا ۲۱ روز بعد از بازگشــت اگر عالئمی مانند تب، 
درد بدن، درد پشت، تورم غددلنفاوی و... پیدا کردند و متعاقب آن ضایعات پوستی 
را داشتند، حتما به مراکز بهداشتی و درمانی یا پزشک مراجعه کنند..عرشی گفت: 
تاکنون تعداد آزمایش های انجام شــده برای آبله میمونی در کشــور ۲۹۱ مورد در 
کشــور بوده اســت؛ به طوری که این تعداد تســت مشکوک را برای آزمایشگاه های ما 
ارسال کرده بودند که یک مورد که مربوط به قطب اهواز است و در انستیتو پاستور 
هم تایید شده، مثبت تلقی شده و بقیه منفی بودند. بنابراین از ۲۹۱ مورد مشکوکی 

که به ما فرستاده شده است، یک مورد مثبت شده است. 
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پارک ملی بوجاق ،مقصدی 
مناسب برای تفریح در گیالن

 

پارک ملی بوجاق در منطقه  ای حفاظت  شده در 
بندر کیاشهر، شهرســتان آستانه اشرفیه استان 
گیالن قرار دارد. این منطقه نخستین »پارک ملی 
خشکی-دریایی« ثبت  شده در ایران است. منطقه 
 ای که می  توانید چرخه منظم طبیعت را در آن 
ببینید. ســالیان دراز جانوارنی کمیاب نسل  در 
 نسل مهمان تاالب این پارک می  شوند. آبزیان در 
آب خانه دارند و پرندگان روی درختان این پارک 
زندگی می  کنند. قایق  ســواری، موتورسواری، 
پرنده  نگری و بازارچه صنایع دســتی از امکانات 

تفریحی این پارک ملی می باشد.
در پارک، پلی چوبی به نام پل  چوبی کیاشهر نیز 
وجود دارد. این پل در میان نیزارهای تاالب قرار 
دارد و پارک را به دریا وصل می  کند. پل 7۰۰ متر 
طول و ۲.5 متر عرض دارد؛ اگر می  خواهید نقاشی  
با امضا خــدا ببینید، غروب را بــرای پیاده  روی 
انتخاب کنید. در این زمان انگار خورشید داخل 
آب فرو می  رود؛ اگر هوا بارانی و مه  آلود باشد که 
زیباتر نیز میشود. تاالب پارک به دریا راه دارد به 
همین علت شما می  توانید به  راحتی داخل تاالب 
قایق  سواری کنید. هنگام قایق  سواری بهتر می  
توانید زیبایی  های پــارک را ببینید. پارک ملی 
بوجاق گیالن چندین قســمت دارد. قسمتی از 
پارک برای موتورســواری آماده شده است. این 
قسمت به شکلی انتخاب شده که مزاحم زندگی 
ساکنان طبیعت نباشــد. بازارچه صنایع دستی 
پارک ملی از دیگر قســمتهای ایــن پارک ملی 
است که در آن هم زیورآالت پیدا می  شود و هم 

وسایل خانه.

گردشگری

کاهش آب بهای خانگی!
  به  قلم وحید حاج سعیدی

از وزیر نیرو و جهاد کشــاورزی و سایر دست اندرکاران 
حوزه آب پنهان نیست از شما چه پنهان، این ماجرای 
کم آبی هم یواش یواش دارد برای خودش ســری بین 
سر ها پیدا می کند و اگر با همین فرمان پیش برود مثل 
ماجــرای رتبه بندی فرهنگیان، آلودگی هوا یا صنعت 
خودرو سازی چکش خور ملسی پیدا می کند و به یک 
پای ثابت ستون مختلف اخبار و جراید تبدیل می شود. 
البته بخشی از این بریز و بپاش آب مربوط می شود به 
شعرا و علمای اعصار گذشته ... نور به قبرشان ببارد هر 
جا که می خواستند شعری بسرایند یا سخن حکیمانه 
ای افاضه کنند، از آب مایه می گذاشتند.  البته نه مثل 
صدا و سیما که به کل داستان آب می بندد! بلکه بیس 
یا اســاس مطلب را مختصری آبدار می گرفتند؛ مثل 
آب در هاون کوبیدن، آب که از سر گذشت، آب به آب 
شده، داستان از کجا آب می خوره و قس علی هذا... البته 
فراوانی آب باعث شده بود تا مردم حتی موقع خوابیدن 
هم جایی بخوابند که آب زیرشــان نرود ولی االن دوره 
و زمانه حســابی پشــت و رو شده و مردم کم کم باید به 
خشــک شــویی عادت کنند. یعنی قباًل اگر از محل کار 
به خانه تشریف می بردید سر و صورتان را با چند مشت 
آب خنک و یارانه ای می شســتید و جگرتان حال می 
آمد، االن اوضاع عوض شــده و کم کم باید عادت کنید 
به همان تکاندن لباس ها و خشک کردن عرق صورت 

با دستمال پارچه ای و کاغذی!
هر چند در والیت ما چندین رودخانه و سد و آب بندان 
وجود دارد و ما فی الحال هیچ گونه کمبود آبی احساس 
نمی کنیم ولی این دلیل نمی شود در خصوص معضل 
جهانی آب بی تفاوت باشــیم و به ارائه نظر و رهنمود 
نپردازیم. البته همین جا هم شب ها آب به طور کامل 
قطع می شــود و اگر خدای ناکرده یک آتش ســوزی 
مختصر در حد آتش گرفتن یک جعبه موز هم صورت 
بگیرد، احتمال خاموش کردن آن با آب منتفی است و 

باید روی قدرت فوت تان حساب کنید. 
فلذا در راستای مصرف بهینه آب و راهکارهای عملیاتی 

پروژه نجات آب نکاتی را یادآور می شویم:
)باور بفرمائید ما اگر در هر کشــور دیگری ساکن 
بودیم بابت این پیشــنهادات سوفسطایی و فلک 
فرســا میلیون ها چوق عایدمان می شــد ولی چه 
کنیم که گره کار از کار خلق گشــودن را، راســته 

کار مان قرار داده ایم!( 
الف( ارزان ســاختن آب: بدون شــک گران کردن آب 
نه تنها تاثیری در کاهش مصرف ندارد چه بســا باعث 
افزایش مصرف نیز می شود؛ مشت نمونه خروار، جهش 
چند میلیون لیتری مصرف بنزین در سال های اخیر ... 
با کاهش قیمت آب مردم نســبت به آن بی تفاوت می 

شوند و کمتر مصرف می کنند.
ب( کارواش رایگان: بی تعارف ۹۹ درصد مردم ماشین 
خودشان را با آب تصفیه شده می شویند، از جمله حقیر... 
پیشــنهاد می شــود در هر شهر ۴ تا کارواش رایگان راه 
اندازی کنند، تا خلق اهلل برای شســتن یک پراید ۲۰۰ 

میلیونی ۲۰۰۰ لیتر آب هدر ندهند. 
پ( هوشــمند ســازی: به منظور استفاده بهینه از آب، 
دولــت یکــی دو ماه یارانه را نصف کند و با آن کنتور ها 
و شیر های آب را هوشمند سازی کند. باور کنید چند 
ماه بعد دو برابر یارانه نصف شــده، عایدش می شــود. از 

ما گفتن بود...
 ت( گرانی مســکن: هر چند همین االن هم در برخی 
شــهر های کشور آب به صورت کارتی عرضه می شود 
ولی خواهشــاً این کارتها مثل کارت ســوخت با سند 
خانه جابجا نشود که شر درست می شود. چون همین 
طوری قیمت خانه ها سیر و سلوک صعودی دارند؛ در 
ضمن ممکن است در آینده با چنین اطالعیه هایی در 
جراید مواجه شویم: »یک واحد مسکونی ۴۰۰ متری 
با ســوئیت VIP ،  چهار خوابه، صد متر تراس، با ســه 
پارکینــگ  مجــزا و کارت آب ده هزار لیتری در منطقه 

زعفرانیه ، قیمت توافقی! «

گرما و دود ناشی از آتش سوزی جنگل ها عامل بروز مشکالت قلبی
در حالی که اکثر مردم می دانند تنفس دود آتش سوزی برای سالمت تنفسی 
خوب نیست، باید بدانند که این هوای ناپاک برای قلب نیز مشکل ساز است.  بر 
اساس گزارش انجمن قلب آمریکا، افرادی که دارای فاکتورهای پرخطر زمینه ای 
بیماری قلبی عروقی هستند نیز ممکن است در معرض خطر تأثیر هوای دود بر 

شرایط قلبی خود قرار بگیرند.
»جینا ســوئیت«، عضو انجمن قلب آمریکا، گفت: »دود آتش ســوزی حاوی 
آالینده های زیادی از جمله ذرات ریز و میکروســکوپی مرتبط با خطرات قلبی 
عروقی است. با گسترش آتش سوزی ها، فقط درختان و جنگل ها نمی سوزند، بلکه 
ساختمان ها، اتومبیل ها و وسایل نقلیه تفریحی و زیرساخت های کل جامعه نیز 
شعله ور می شوند. بسیاری از این آتش سوزی ها گسترده و غیرقابل کنترل هستند 

و دود آلوده کیلومترها فراتر از منطقه آسیب دیده می رود.«این سازمان خاطرنشان 
کرد که مطالعات انجام شــده پس از آتش ســوزی های جنگلی در کالیفرنیا در 
سال های اخیر، قرار گرفتن در معرض دود را با افزایش خطر ایست قلبی ناگهانی 
و همچنیــن حجــم باالتر مراجعه بــه اورژانس های محلی برای دالیل مرتبط با 
بیماری های قلبی عروقی مرتبط می داند.طبق این گزارش، یک مطالعه در سال 
۲۰۲۰ نشان داد که قرار گرفتن در معرض دود شدید در طول آتش سوزی های 
جنگلی، خطر ایست قلبی خارج از بیمارستان را تا 7۰ درصد افزایش می دهد. 
این مطالعه خطر باالیی را در میان مردان و زنان بزرگســال ۳5 تا 6۴ ســاله و در 
جوامع فقیر نشان داد.در همین حال، یک مطالعه در سال ۲۰۱٨ نشان داد که 
قرار گرفتن در معرض دود آتش سوزی با افزایش میزان مراجعه به اورژانس به 

خاطر بیماری ایسکمیک قلبی، ریتم نامنظم قلب، نارسایی قلبی، آمبولی ریه و 
سکته مغزی مرتبط است. مراجعه به بخش اورژانس یک روز پس از قرار گرفتن 
در معرض دود متراکم آتش سوزی برای حمالت قلبی ۴۲ درصد و برای بیماری 

ایسکمیک قلبی ۲۲ درصد افزایش یافته است.
سوئیت توصیه می کند: »با ماندن در داخل خانه با درها و پنجره های بسته، قرار 
گرفتن در معرض دود آتش سوزی را کاهش دهید، مگر اینکه در منطقه ای با خطر 
فوری قرار داشته باشید و نیاز به تخلیه محل باشد. از فیلترهای هوای با راندمان 
باال در سیستم های تهویه مطبوع استفاده کنید. اگر خانه شما کولر ندارد و برای 
ماندن در خانه خیلی گرم است، از فعالیت خودداری کنید، آب کافی بدن خود 

را به خوبی تأمین کنید و به دنبال سرپناه دیگری باشید.«

دریچه علم

کتابکده

گوشه هایی از  »از دیار حبیب« ،
زندگی حبیب بن مظاهر

کتاب »از دیار حبیب« نوشته سید مهدی شجاعی 
توسط انتشارات کتاب نیستان به بیست و یکمین 

چاپ رسید.
انتشارات کتاب نیستان بیست و یکمین چاپ »از 
دیار حبیب« نوشته سید مهدی شجاعی را در 7۲ 
صفحه رقعی وارد بازار نشــر و در دســترس عالقه 

مندان رمان های آئینی قرار داده است.
از دیار حبیب، رمانی اســت کوتاه که گوشه هایی 
از زندگی حبیب بن مظاهر یار سالخورده حضرت 
سیدالشهدا )ع( را به تصویر می کشد؛ البته قسمت 
اعظم آن، به شــهادت حبیب در کربال اختصاص 
دارد و وصف عشــق و شــیدایی او به امام زمانش. 
داســتان از زاویه دید دانای کل روایت می شــود و 

به ده بخش تقسیم شده است.
داستان از جایی آغاز می شود که حبیب بن مظاهر 
و میثم تّمار در مالقاتی، مقابل چشــم عده ای از 
مردم، هر یک از عاقبت کار آن دیگری و چگونگی 
شهادتش خبر می دهند و از هم جدا می شوند و …

  آبرسانی با تانکر به روستاهای حمیدیه منبع : ایسنا

عکس روز 

گی لغو حذف پیام  به زودی ویژ
برای همه کاربران فعال می شود

واتســاپ اخیرا انتشار نسخه بتا کالینت اندروید را 
آغاز کرده اســت. گفته می شــود این نسخه دارای 
ویژگــی لغو حــذف پیام یا بازیابی پیام های حذف 
شده است. این قابلیت به کاربران اجازه می دهد تا 
پیام های حذف شده تصادفی را در یک چت بازیابی 
کنند.ویژگی لغو حذف پیام برای تعداد محدودی 
از کاربران نســخه بتا واتســاپ در دسترس است. 
انتظار می رود پلتفرم متا در هفته های آینده عرضه 
گســترده تری از این ویژگی را آغاز کند. بر اســاس 
گزارشی که توســط WABetaInfo منتشر شده 
است، کاربران اکنون پس از حذف یک پیام با گزینه 

Delete for Me، یک نوار در پایین صفحه مشاهده 
خواهند کرد. گفته می شود این نوار جدید به کاربران 
این امکان را می دهد که پیام حذف شده را در عرض 

چند ثانیه بازیابی کنند.
همچنین طبق سایر گزارشات، واتساپ در حال کار بر 
روی یک ویژگی جدید حفظ حریم خصوصی اســت. 
این ویژگی مربوط به حریم شخصی به کاربران امکان 
می دهد شماره تلفن خود را از سایر اعضای یک گروه 
مخفی کنند. قابلیتی که گفته می شود اشتراک گذاری 
شــماره تلفن )phone number sharing( نامیده 
می شــود و به طور پیش فرض خامــوش خواهد بود. 
پس از روشــن کردن این ویژگی، شــماره تماس یک 
کاربر به طور خودکار از همه اعضای یک گروه مخفی 

خواهد شد.

بهزاد فراهانی را با نقش های ماندگاری در ســینما تئاتر و 
تلویزیون به خاطر داریم. او در تمام این ســال ها فعالیت 
درخشانی در عرصه بازیگری داشته است اما در این گفت و گو 
که به بهانه ی تولید آثار تاریخی_مذهبی انجام شده است 
بازیگر سریال »رعنا« به نکاتی اشاره می کند که شاید تا به 

حال از زبان او نشنیده باشید.
بهزاد فراهانی کارگــردان تئاتر و بازیگر تئاتر، ســینما و 
تلویزیون  که در آثاری همچون فیلم سینمایی »نقره داغ«، 
»راه افتخار«، »شــیدا« و ســریال های »خانــه  پدری«، 
»آلبوم خانوادگی«، »مدینه« و... نقش آفرینی کرده است 
و به عنوان بازیگر آثار تاریخی_مذهبی نقش های متفاوتی 
را در سریال هایی مانند: »امام علی)ع(« و... تجربه کرده در 
پاسخ به این سوال که چرا در تولیدات کارهای مذهبی به 
ویژه ماه محرم موفق عمل نکرده ایم و مشخصا کنداکتور ما 
در سال های اخیر خالی از اثر جدید بوده است گفت: ما باید 
در تولید آثار مذهبی و تاریخی مراقب باشیم مخاطبمان از 
اعتقادات و تعاریف دینی اش فاصله نگیرد. در حقیقت یکی 
از مخاطرات تولید کار در این ژانر همین است که تعاریف 

مخاطبانمان را از پیام های قرآنی تغییر ندهیم.
او در ادامه اضافه کــرد: آن هایی که می گویند مشــکل 

افت و کمبود ســاخت تولیدات تاریخی- مذهبی از نبود 
فیلمنامه های خوب است، اشــتباه می کنند. بسیاری از 
ســناریوهای خوب که عطر و بوی ملی دارند، از فرهنگ 
میهن پشــتیبانی می کنند و در سنگر مردم نشسته اند را 
کنار می گذارند و دنبال کارهای بی سر و ته می روند. تا دلتان 
بخواهد سناریوهایی خوب داریم که در صف انتظار ابدی 
نشسته اند.بازیگر نقش معاویه در سریال »امام علی)ع(« 
ادامه داد: هنر نمی تواند جنبه سفارشی پیدا کند چرا که 
کارکرد خود را در این شــرایط برای تاثیرگذاری از دست 
می دهد. یادمان نرود تبلیغات با کار هنری فرق دارد. ممکن 
است در کار تبلیغی از هنر سواستفاده شود مانند گاهی که 
ترانه های بسیار زیبا را که جزو سرمایه های زندگی ما هستند 
یک مرتبه برای تبلیغ ماکارانی و یا تبلیغ فالن فرش استفاده 

می کنند و این بی انصافی است.
بازیگر فیلم »سگ کشی« بهرام بیضایی اضافه کرد: من در 
هیچ اثر مناسبتی که یک گام علیه اعتقادات مردم باشد 
بازی نکرده ام و شــاید بتوانم بگویم که دیگر در هیچ کار 

تاریخی_مذهبی بازی نمی کنم.
او ادامه داد: ساخت آثار در رسانه ملی نباید سلیقه ای باشد 
و مدیران تلویزیون باید به نگاه هنرمندان احترام بگذارند تا 
شاهد حضور و فعالیت همه سرمایه های هنری باشیم نه 

اینکه زحمتکشان این عرصه را خانه نشین ببینیم.
بهزاد فراهانی عنوان کرد: مــن که کارمند قدیمی رادیو و 
تلویزیون هستم حتی بعد از بازنشستگی یک کارت تبریک 
برای زنده بودنم یا کارهایی که کرده یا نکرده ام به دســتم 
نرسیده اســت. کلی از بچه ها مانند من از تلویزیون رانده 
شده اند و نوشته های ما هم در کشــوهای میزمان دست 
نخورده باقی مانده است. البته این دلیل دارد، شاید دلیلش 
این است که آثار ما به مذاق مدیران فرهنگی خوش نمی آید. 

چهره ها 

فناوری 

دل نگرانی های یک بازیگر پیشکسوت؛

هنر نباید جنبه سفارشی پیدا کند

طنز

گهی عمومی گهی عمومیآ آ

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

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 معامــات 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 اصاحــات 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 عــاوه 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 دوم
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شماره فراخوان سامانه ستاد: 2001092409000084

گذاری تعدادی از زمینهای مسکونی  گهی فراخوان عمومی وا گذاری تعدادی از زمینهای مسکونی  آ گهی فراخوان عمومی وا  آ
و واحد تجاری واقع در شهر جدید فوالدشهر  و واحد تجاری واقع در شهر جدید فوالدشهر  
به شماره به شماره 47774777//14011401/ص مورخ /ص مورخ 1919//0505//14011401    

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

 نوبت دوم

ــق  ــهر را از طری ــد فوالدش ــهر جدی ــات ش ــع در مح ــود واق ــف خ ــای مختل ــری ه ــا کارب ــی ب ــاک و اراض ــدادی از ام ــر دارد تع ــهر در نظ ــد فوالدش ــهر جدی ــران ش ــرکت عم ش
فراخــوان عمومــی بــه شــماره  1401/4777/ص مــورخ 1401/05/19 و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد فراخــوان را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه نشــانی 

WWW.SETADIRAN.IR بــه شــماره ثبــت ســامانه  2001001335000009  بــه صــورت الکترونیکــی بــه فــروش برســاند. 
تاریخ انتشار: شنبه مورخ 1401/05/22 

مهلت دریافت اسناد فراخوان اراضی: تا ساعت 19 مورخ 1401/05/29 .
تاریخ بازدید:  از ساعت 10 صبح مورخ  1401/05/24 لغایت ساعت 13 مورخ 1401/05/31 . ) فقط در ساعات اداری(
 مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: زمان تحویل پیشنهادها از تاریخ 1401/05/22 لغایت ساعت 19  مورخ 1401/06/08

تاریخ بازگشایی فراخوان اراضی:  زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت ساعت 09 صبح  مورخ 1401/06/10 
تاریخ اعالم به برنده:   پنجشنبه مورخ 1401/06/10 

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است: 
برگــزاری فراخــوان واگــذاری اراضــی )مزایــده( صرفــًا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه نشــانی اینترنتــی WWW.SETADIRAN.IR  مــی باشــد و کلیــه 
مراحــل فرآینــد فراخــوان شــامل خریــد، دریافــت اســناد، پرداخــت تضمیــن شــرکت در فراخــوان )ودیعــه(، ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن 

شــرکت کننــدگان در فراخــوان از ایــن طریــق مــی باشــد.
کلیــه اطاعــات مربوطــه شــامل مشــخصات فنی،ضوابــط شهرســازی، نحــوه فــروش و ســایر مــوارد مــورد نیــاز بــر بــرد اعــان عمومــی ســامانه الکترونیکــی دولــت و وب 

ســایت شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر بــه نشــانی https://fooladshahr.ntdc.ir/  قابــل مشــاهده،  بررســی و انتخــاب مــی باشــد.
مبلــغ و نــوع ســپرده شــرکت در فراخــوان عمومــی امــالک : مبلــغ ســپرده شــرکت در فراخــوان معــادل 5% )پنــج درصــد( قیمــت پایــه هــر پــاک و صرفــًا فیــش واریــزی 
بــه حســاب تمرکــز وجــوه ســپرده شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر بــه شــماره 4001119506377117 نــزد بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران بــه شــماره شــبا 
IR410100004001119506377117 و شناســه واریــز 963285300101026008222200001144 )واریــزی از طریــق شــماره شــبا و بصــورت ســاتنا یــا پایــا واریــز شــودضمنًا 

ثبــت شناســه واریــز الزامــی اســت(.
نکته مهم: در ماشین نویسی فیش واریزی و توضیحات آن توسط بانک بایستی حتمًا نام شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر درج شده باشد. 

متقاضیان می توانند در فراخوان عمومی واگذاری اراضی بیش از یک پاک شرکت کنند، در این صورت باید سپرده های جداگانه تهیه نمایند.
بــا توجــه بــه محدودیــت ســامانه مبنــی بــر اینکــه بــرای ارائــه پیشــنهاد قیمــت از طریــق ســامانه فقــط یــک نفــر مــی توانــد پیشــنهاد ارائــه نمایــد لــذا در صورتیکــه دو نفــر 
بخواهنــد مشــترکًا یــک پیشــنهاد ارائــه نماینــد بایســتی فــرم پیشــنهاد قیمــت پیوســت مــدارک فراخــوان را هــر دو نفــر تکمیــل و امضــاء و اثــر انگشــت نماینــد و در ســامانه 

بارگــذاری کنند. 
 عاقمندان به شرکت در فراخوان اراضی می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.

دفتر ثبت نام استان تهران:  88969737 و 85193768  مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934 - 021    
.  WWW.SETADIRAN.IR اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی

شناسه اگهی 1363514


