
رئیسجمهور:

در هیچ نشست و 
کراتی از حقوق ملت  مذا

کوتاه نخواهیم آمد
     آیــت اهلل رئیســی بــا بیــان اینکــه بــا رویکــرد 
عزتمندانــه، بخــش قابــل توجهــی از مطالبات 
خــود از برخــی کشــورها را دریافــت کرده ایــم، 
کراتی از حقوق ملت  تصریــح کــرد: در هیچ مذا
کوتــاه نخواهیــم آمــد و زندگــی مــردم را بــه هیــچ 

عامل بیرونی گره نخواهیم زد...

داد: وزیرصنعت،معدنوتجارتخبر

تدوین پیش نویس برنامه 
 نوسازی صنایع داروسازی 
کار وزارت صمت در دستور 

     وزیر صمت نوسازی صنایع داروسازی را نیازمند 
همکاری بین بخشــی دانســت و گفت: همکاران ما 
در دفتــر تجهیــزات پزشــکی در حــال آماده ســازی 
پیش نویس برنامه نوســازی صنعت دارو هســتند و 
با آماده شدن آن هماهنگی ها را با وزارت بهداشت 

انجام و نوسازی را آغاز خواهیم کرد...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 22  

« از ترمیم روابط ایران و کویت ؛ گار تحلیل »روز

الزامات تحقق دیپلماسی همسایگی
   تحوالت منطقه، توسعه روابط ایران با کشورهای شرقی، ظرفیت سازی و شعار دولت 
بــرای اولویــت دادن بــه بهبــود روابــط با کشــورهای همجوار در سیاســت خارجی  باعث 
شــد کشــورهای حوزه جنوب خلیج فارس یکی پس از دیگری در صدد ترمیم، توســعه و 

بهبود روابط خود با ایران برآیند.  از زمستان ۱۳۴۰ که سفارت کویت در تهران گشایش 
یافت، روابط ایران و کویت فراز و فرودهای زیادی را پشــت ســر گذاشــته که بیشــتر این 

  || صفحه  صفحه 22  نوسانات مربوط به طرف های ثالث بوده است...

هزینه زندگی کارگران و بازنشستگان ماهی چند؟

شکاف دستمزد و معیشتشکاف دستمزد و معیشت
صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 اعتیاد
تفریحی با طعم مرگ

7

 با پایان مهلت دو ماهه
استیضاح وزیر صمت 

 مجددا باید 
به صحن بیاید

2

 بازار نفت 
در چنگال رکود

4

 آیادالر۲۵هزارتومانی
دردسترساست؟ باردیگر

فشار دالر افتاد
3

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای گهی مناقصه عمومی یک مرحله ایآ آ
)فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ( )فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ( 

شماره شماره 5050//14011401//22012201

روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان غربی

از طریــق ســامانه  را  زیــر  بــا مشــخصات  آذربایجــان غربــی در نظــر دارد مناقصــه  شــرکت گاز اســتان 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه ) دریافــت اســتعالم 
زیابــی کیفــی ،  دریافــت مابقــی اســناد مناقصــه ، ارائــه پیشــنهاد قیمــت  زیابــی کیفــی ، ارائــه اســناد ار ار
، مهــر و امضــای اســناد مناقصــه ، بازگشــایی پاکتهــا ( بصــورت الکترونیکــی و از طریــق درگاه ســامانه 

تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( انجــام خواهــد گرفــت.
1- مناقصه گزار : شرکت گاز استان آذربایجانغربی

2- موضــوع مناقصــه : پــروژه  تهیــه تجهیــزات و احــداث  خــط لولــه انتقــال )take off( و ایســتگاه تقلیــل 
فشــار  CGS  و  TBS  شــهر  بــوکان 

به شرح ذیل :
احــداث خــط  انتقــال )1000PSIG( بــا لولــه هــای فــوالدی بــه اقطــار 2 الــی  8  اینــچ                      بــه طــول 

تقریبــی   186  متــر
احداث ایستگاه تقلیل فشار  CGS 1000.250.50000   به تعداد   یک  ایستگاه

احداث ایستگاه تقلیل فشار       TBS 250.60.5000 به تعداد   یک  ایستگاه
وژه : شهرستان بوکان  3-  محل اجرای پر

4- اســتاندارد اجــرای کار : مطابــق مشــخصات فنــی و اســتانداردهای پذیرفتــه شــده شــرکت ملــی گاز 
ایــران  

5- شرایط متقاضیان :
- داشتن شخصیت حقوقی 

- داشــتن گواهــی صالحیــت معتبــر پایــه پنــج یــا باالتــر در رشــته تاسیســات و تجهیــزات از ســازمان برنامــه 
و بودجــه

- داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار

- توانائی تهیه و تسلیم انواع ضمانتنامه های مورد نیاز  
ونیکــی  زیابــی: از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکتر 6- نحــوه دریافــت کاربرگهــای اســتعالم ار

دولــت )ســتاد( بــه آدرس:
 www. setadiran.ir   

زیابی:                     7- مهلت زمانی دریافت کاربرگهای  استعالم ار
1401/06/17 تاریــخ      16 ســاعت 

تاریــخ       16 ســاعت  زیابــی:  ار اســتعالم  واســناد  کاربرگهــا  ی  بارگــذار و  ارائــه  زمانــی  مهلــت   -8
1401 /06 /31

     : )ســتاد(   دولــت  ونیکــی  الکتر تــدارکات  ســامانه  در   شــده  ثبــت  مناقصــه  شــماره   -9
2 0 0 1 0 9 1 9 3 1 0 0 0 1 3 5

50659ه   شـــماره123402/ت  مصوبــه  مطابــق   : مناقصــه  در  شــرکت  تضمیــن  مبلــغ  و  نــوع   -10
بــود.   خواهــد  آن  بعــدی  هــای  اصالحیــه  و  وزیــران  هیــات  مـــورخ94/9/22 

11- اطالعــات تمــاس مناقصــه گــزار : مناقصــه گــران مــی تواننــد جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر یــا 
در صــورت داشــتن هرگونــه ابهــام در خصــوص اســناد مناقصــه ، بــا تلفــن شــماره044-33477170 

تمــاس یــا از طریــق نمابــر شــماره 33444475-044  مکاتبــه نماینــد.
ــوی ، شــرکت گاز اســتان آذربایجانغربــی ،  ــه ، خیابــان مول ــر امــور قراردادهــا واقــع در ارومی آدرس: دفت

ــاق 102  ــه اول ، ات طبق
مناقصــه  عهــده  بــر  الزم  هــای  کنتــرل  و  مناقصــه  الکترونیکــی  برگــزاری  رونــد  از  اطــالع  مســئولیت 
گــران مــی باشــد.برای آگاهــی از اخبــار ،آگهــی هــای مناقصــه ، مزایــده و عملکــرد شــرکت گاز اســتان 
 آذربایجــان غربــی مــی توانیــد بــه کانــال پیــام رســان ســروش بــه آدرس WAZARGAS @ مراجعــه 

فرمایید.                            

 نوبت اول

شناسه اگهی 1367086

شرکت مخابرات ایران  )منطقه چهار محال و بختیاری( 

شــرکت مخابــرات ایــران منطقــه )چهــار محــال و بختیــاری( در نظــر دارد 18 نگلــه دکل منصوبــه تلفــن همــراه را از طریــق مزایــده بــه فروش برســاند.  
متقاضیــان شــرکت در مزایــده مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه آگهــی مزایــده در ســایت شــرکت مخابــرات ایــران مراجعــه نمایند. 

مهلت تحویل پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/06/14
آدرس سایت: WWW.TCI.IR و WWW.chb.tci.ir  )برای دریافت رایگان اسناد( 

گهی مزایده شماره 0303//14011401 گهی مزایده شماره آ آ

گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای  گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای آ آ

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

ــاز خــود را بــه شــرح ذیــل بــه اســتناد قانــون برگــزاری مناقصــات و آییــن نامــه معامــالت از طریــق  شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان در نظــر دارد کاال مــورد نی
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه صــورت مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای از بیــن تولیــد کننــدگان و فروشــندگان واجــد شــرایط کــه در ســامانه الکترونیکــی 

دولــت ثبــت نــام نمــوده انــد خریــداری نمایــد. 
الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت رکــت در مناقصــه محقــق 

سازند. 

خرید قالت لوکیشن با امکان ارسال موقعیت )موقعیت یاب خطا در شبکه برق( 

شماره مناقصه 
مرجع 

شماره مناقصه در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( 

تاریخ توزیع 
دفترچه 

آخرین مهلت 
دریافت اسناد 

آخرین مهلت بارگذاری و 
کات  تحویل پا

گشائیی اسناد ارزیابی  باز
کیفی

مبلغ تضمین 
)ریال( 

4011100920010012110000181401/05/311401/06/061401/06/19 1401/06/20
91/300/000/000 صبح 

پیشــنهاد دهنــدگان مــی تواننــد اســناد مناقصــه بــه شــرح فــوق را از طریــق ســایت http://www.setadiran.ir/setad/cms دریافــت و حداکثــر تــا پایــان وقــت 
اداری روز شــنبه مــورخ 1401/06/19 در ســامانه فــوق بارگــذاری نمایــد و همچنیــن اســناد فیزیکــی )پاکــت الــف - ضمانــت نامــه( خــود را بــه نشــانی اصفهــان چهــار 
بــاغ عباســی خیابــان عبــاس آبــاد ســاختمان ســتاد شــماره یــک شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان طبقــه همکــف - دبیرخانــه تحویــل نمایــد. بــه پیشــنهادهایی 
ر بارگــذاری گــردد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد عــدم ارســال پاکــت الــف )ضمانــت نامــه بانکــی( تــا موعــد اعــالم شــده موجــب ابطــال مــدارک  کــه بعــد از مهلــت مقــر

مناقصــه گــر مــی گــردد.
شــماره تلفــن واحــد مناقصــات: 34121482-031 آقــای کریمــی و جهــت آگاهــی بیشــتر در مــورد الزامــات، اطالعــات وشــرح خدمــات مناقصــات بــا شــماره تلفــن 

گنجیانپــور  مهنــدس  اقــای   031-34121132 مهندســی:  معاونــت  کارشــناس 
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737-021 و 85193768-021 تماس حاصل فرمایید. 

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 
* شــرکت کننــدگان در مناقصــه مــی بایســت 72 ســاعت قبــل از آخریــن مهلــت اتمــام زمــان مناقصــه بــا مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت و یــا تمــاس بــا 
واحــد مناقصــه و مزایــده از آخریــن اصالحــات احتمالــی اســناد مطلــع گردنــد در غیــر ایــن صــورت مســئولیت عــدم رعایــت ایــن بنــد بــه عهــده مناقصــه گــران مــی باشــد. 

* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 
* پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کرده باشند. 

* به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضا، مخدوش، مشروط یا بعد از انقضا مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

ابالغیهابالغیه
گهی: آ موضوع 

رأی 1400/119/1648/م  بــه شــماره  تهــران  از  زنــد عــادل، صــادره  پــور حســن حســن بکلــو، کدملــی 0068626886، متولــد 1364، فر آقــای مهــران  رأی   ابــالغ 
مورخ 1400/12/11 

کننده: مرجع رسیدگی 
شعبه یک هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری تهران

پیــرو گــزارش شــماره 439922/311 مــورخ 1400/05/14  اداره کل منابــع انســانی پرونــده شــما در هیــأت بــدوی شــعبه یــک رســیدگی شــده اســت و در نهایــت، هیــأت 
ضمــن احــراز بنــد 29 مــاده )8( قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری شــما را بــه مجــازات بــاز خریــد خدمــت بــا پرداخــت 30 روز حقــوق مبنــای مربــوط در قبــال هــر ســال 
خدمــت مطابــق بنــد ح مــاده )9( قانــون مزبــور محکــوم نمــوده اســت. ایــن رأی قابــل تجدیدنظــر می باشــد و شــما یــا نماینــده قانونــی تــان مــی توانیــد درخواســت 
تجدیدنظــر خــود را حداکثــر ظــرف ســی روز از تاریــخ ابــالغ رأی )تاریــخ نشــر ایــن آگهــی( بــه اداره کارگزینــی مربــوط بــه نشــانی ســاختمان منابــع انســانی- میــدان جمهــوری- 
، ایــن رأی از تاریــخ انقضــاء  رگــراه نــواب صفــوی- تقاطــع خیابــان امــام خمینــی )ره( تســلیم نماییــد، در غیــر ایــن صــورت بــه اســتناد تبصــره 1 مــاده 4 قانــون مذکــور بز

مهلــت یــاد شــده الزم االجــرا خواهــد بــود.
شناسه اگهی 1365092       میم الف 1959

جمعیت هالل احمر استان تهران

جمعیــت هــالل احمــر اســتان تهــران در نظــر دارد مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای  مربوطــه بــه 
خریــد لــوازم انفــرادی امــداد ونجــات کوهســتان را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
دولــت برگــزار نماید.کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه 
پیشــنهاد مناقصــه گــران )عــالوه بــر ارائــه پاکــت الــف بــه صــورت فیزیکــی( و بازگشــایی 
www.ــه آدرس ــتاد( ب ــت )س ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق درگاه س ــا از طری ــت ه پاک

setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت 
قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت 

شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
: ســاعت 19 روز چهارشــنبه مــورخ  1401/5/26     - تاریــخ انتشــار  مناقصــه  در ســامانه 

می باشد.
بــه  بانکــی  ضمانتنامــه   :  ) کار ارجــاع  )فرآینــد  مناقصــه  در  شــرکت  تضمیــن   -

ل یــا 1ر /5 0 0 /0 0 0 /0 0 0 مبلغ
مــورخ  پنجشــنبه  روز  ســاعت19:00  تــا   : ســامانه  از  اســناد  دریافــت  مهلــت  آخریــن   -

1401 /6 /3
- مهلــت زمانــی ارائــه پیشــنهاد بــه جمعیــت هــالل احمــر:  تــا ســاعت  19:00 روز چهارشــنبه 

مــورخ 1401/6/16 
- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت :  10:00  صبح روز شنبه مورخ  1401/6/19   

اطالعــات تمــاس دســتگاه  مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص 
اســناد  مناقصــه  و ارائــه پاکــت هــا : تهــران87712521-2

اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه : مرکــز تمــاس: 
41934

دفتر ثبت نام: 88969737                                                                                                                                               

 فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای  فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای 
شماره  شماره  20010052230000042001005223000004

گهی 1367300 میم الف 2006شناسه ا

 نوبت اول

 سخنیواضحومنطقیبااعضایمحترمشورایحقوق
ودستمزدومعاونانمرتبطومحترمرئیسجمهور

دلنوشته هایی از کارکنان دادگستری 
فرشیدگودرزی/کارشناسعلومقضایی

با احترام به همگی آقایان به استحضار می رساند چنانکه حتما اطالع 
دارید در متون دینی و منابع روایی معتبر ما که از حضرات معصومان 
علیهم صلوات ا... رسیده است ؛ بر  رسیدگی رفاهی به خانواده قضایی 
) بالکل تمامی کارکنان دادگستری و قوه قضاییه( تاکید ویژه و فراوان 
شــده اســت و این جدیت در سفارش به رسیدگی ؛ نسبت به کمتر 
شغل و سمت دیگری دیده می شود و دلیل آنهم مشخص است و 
آن اینکه مال و جان و ناموس ارباب رجوع و امنیت روحی و روانی 
و اقتصادی هموطنان و ملک و مملکت و نظام بستگی مستقیم به 
طرز تصمیم گیری و حتی برخورد این قشر حساس دارد و چوب و 
اثرات به شدت منفی هرگونه بی اعتنایی به رسیدگی به این قشر 
) توسط دولتها و مسئوالن( را کل مملکت و نظام می چشند و در 
این قضیه تعارف بردار نیست و الجرم باعث افزایش شدید فساد و 

ناامنی خواهد بود و.....
  حال با احترام مجدد به رجال تصمیم گیر رفاهی ، بیان می داریم 
کــه:  نظــر به تاخیر غیرمتعارف در خصوص تصمیم گیری موضوع 
فوق العاده خاص )نگهداشت نیروی انسانی مصرح در بند۹ تبصره ۱۲ 
قانون بودجه ۱۴۰۱( ، بدینوسیله به عنوان فردی از جمع کثیری از 
کارکنان اداری دادگستری های سراسر کشور بر آن شدیم تا توجه 

کارشناسان تحت االمر تان را به نکات زیر معطوف بداریم .
-  بدیهی اســت توضیحات و پاســخ صادقانه آن مرجع به سواالت و 
ابهامات زیر ؛ موجبات تشحیذ و تنویر اذهان کارکنان دستگاه قضا 

را فراهم خواهد آورد :
- همانطورکه ظاهر روند تاخیری مذاکرات آن شــورا و محتویات 
جلسات برگزار شده حکایت از آن دارد ؛ چنان می نمایاند که اعضای  
شورای حقوق و دستمزد تمایل و اراده جدی بر حل مشکالت معیشتی 
کارکنان دادگستری  نداشته و چنین تصور دارند  که در صورت تصویب 
فوق العاده مصرح در  قانون بودجه برای کارکنان دادگستری ، این 
امر موجب خروج آنان از تابعیت قانون مدیریت خدمات کشوری و 
ایجاد شکاف بیشتر حقوق کارکنان دولت  و به سبب تبعیض آمیز 
بودن ! قطعا مطالبه و اعتراض سایر کارکنان را در پی خواهد داشت.. .
ادامه در صفحه 2

یادداشت
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روزنامه اقتصادی صبح ایران
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سیاست 2
یادداشت

یک جوان زخمی از انفجارهای 
تروریستی شهر کابل/ رویترز

کشتی نجات پناهجویان 
در دریای مدیترانه/ 
رویترز

گزارش تصویری

« از ترمیم روابط ایران و کویت ؛ گار تحلیل »روز

الزامات تحقق دیپلماسی همسایگی
تحوالت منطقه، توسعه روابط ایران با کشورهای 
شرقی، ظرفیت سازی و شعار دولت برای اولویت 
دادن به بهبود روابط با کشورهای همجوار در 
سیاســت خارجی  باعث شد کشورهای حوزه 
جنوب خلیج فارس یکی پس از دیگری در صدد 
ترمیم، توسعه و بهبود روابط خود با ایران برآیند.
 از زمســتان ۱۳۴۰ کــه ســفارت کویت در 
تهران گشــایش یافت، روابــط ایران و کویت 
فراز و فرودهای زیادی را پشــت ســر گذاشته 
که بیشــتر این نوسانات مربوط به طرف های 
ثالث بوده اســت از جمله سردی روابط در پی 
حوادث مربوط به ســال ۹۴ سفارت عربستان 
در تهــران و یــا قطع روابط در ســال ۱۳۶۰ به 
دلیل جنگ تحمیلی صدام و جانبداری کویت 

از صدام حسین دیکتاتور بغداد.
با این حال بیشتر این تنش ها در روابط گذرا بوده 
است؛ برای مثال پس از پایان جنگ تحمیلی 
در سال ۶۷ کویت سفارت خود را در تهران باز 
کرد و ایران در سال ۶۹ نخستین کشوری بود 
که حمله صدام و اشغال کویت را محکوم کرد 
و خواستار عقب نشینی ارتش عراق از این کشور 
شــد. اما تیرگی روابط بین ایران و عربســتان، 
مناسبات با کویت را نیز تحت تأثیر قرار داد و در 
آخرین اقدام کویت همزمان با حمله به سفارت 
ســعودی در تهران در ۱۲ دی ۹۴ در اعتراض 
به این اقدام، سفیر خود را از تهران فرآخواند و 
روابط را به ســطح کاردار تنزل داد با این حال 
"بدر عبداهلل المنیخ" سفیر جدید کویت هفته 
گذشته رونوشت استوار نامه خود را تقدیم وزیر 
خارجه ایران کرد و پس از گذشت ۷ سال روابط 

دیپلماسی دو کشور آغاز شد.
سید هادی افقهی، کارشناس حوزه غرب آسیا 
تحوالت منطقه، توسعه روابط ایران با کشورهای 
شــرقی، ظرفیت ســازی و به ویژه شعار اصلی 
دولت برای بهبود روابط با کشورهای همسایه 
را باعث تمایل کشورهای حوزه جنوب خلیج 
فارس به ترمیم و توسعه روابط با ایران می داند. 

متن کامل این گفتگو را در ادامه می خوانید:
 توسعه روابط با کشورهای 

 جنوب خلیج فارس برای ایران 
چه منافعی به دنبال دارد؟

روابط بین جمهوری اســالمی ایران با اعضای 
شــورای همکاری خلیج فــارس، پیامدهای 
مهمی به دنبال دارد، نخست اینکه سطح روابط 
ما با کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس از یک 
سطح برخوردار نیست به این معنا که ما با دو 
کشور عضو این شورا یعنی قطر و سلطنت عمان 
روابط بســیار عالی داریم و در سفر اخیر شیخ 

تمیم؛ امیر قطر به تهران حدود ۱۷ توافقنامه 
با ایران در ابعاد گوناگون امضا شد.

ســفر رئیــس جمهور به کشــور عمــان نیز 
دســتاوردهای بسیار خوبی به همراه داشت از 
جملــه احیای خط لوله گاز ایران به عمان که 

مدت ها مسکوت و متوقف مانده بود.
با کشور امارات تقلیل روابط در حد کاردار وجود 
داشت که به تازگی تصمیم گرفتند سفیر به تهران 
اعزام کنند، با کشور عربستان سعودی نیز در حال 
مذاکره در ســطح امنیتی هستیم و قرار شد که 
دیدارها و مذاکرات به سطح دیپلماتیک ارتقا یابد 
بنابراین ممکن است بین دو وزیر خارجه ایران و 
عربستان مالقات انجام شود و مقدمات بازگشت 
روابط به ســطح عادی یعنی بازگشایی سفارت 
خانه ها و معرفی ســفیر از ســر گرفته شود اما با 
کشور بحرین هنوز به شکل کامل در حال قطع 
رابطه هســتیم زیرا بحرین اتهام دخالت در امور 
داخلی خود، فرستادن عناصر مسلح به این کشور 
و ادعاهای واهی دیگری را به ایران وارد هستند در 
حالی که روابط خود را با رژیم صهیونیستی عادی 
کرد و بین بحرین و رژیم صهیونیستی به شکل 
علنی توافقنامه امنیتی در برابر ایران امضا شد، این 
مقدمه نشان می دهد که وضعیت رابطه جمهوری 
اسالمی ایران با شش عضو شورای همکاری خلیج 
فارس یکسان نیست و در سطح های متفاوتی قرار 

دارد.
آیا معرفی سفیر جدید کویت در ایران 

 مقدمه ای برای بهبود و گسترش روابط 
با این کشور است؟

درباره رابطه با کشــور کویت باید گفت که 

این رابطه در مناســبت های مختلف فراز و 
فرود داشــته اســت به عنوان مثال بعد از 
انقــالب اســالمی و حمله صدام ملعون به 
جمهوری اســالمی ایران، کویتی ها بنادر 
خود را در اختیار صدام قرار دادند و روابط 
تیره و تار شد. در سال ۱۹۹۰ پس از ورود 
صدام به کویت و اشــغال این کشــور ایران 
در پنــاه دادن بــه آوارگان جنگی کویتی 
همچنین فرستادن آب شرب شیرین برای 
مردم و همکاری در خاموش کردن چاه های 
نفت کویت در کنار مردم کویت قرار گرفت. 
از آن به بعد رابطه بین دو کشور بسیار خوب 
شــد و وزیر خارجه وقت کویت که بعدها 
امیر کویت شــد، به ایران آمد و برای دفاع 

از صدام عذرخواهی کرد.
این روابط ادامه یافت تا اینکه مناسبات بین ایران 
و عربستان سعودی به دلیل کشتار حجاج ما و 
آتش گرفتن سفارت عربستان در تهران قطع 
شــد و همه کشورهای عضو شورای همکاری 
خلیــج فارس به اقدام کاهــش روابط یا قطع 
رابطه با کشــور ما کردند البته کویتی ها قطع 
رابطه نکردند و آن را در ســطح حافظ منافع یا 
کاردار روابط خود حفظ کردند اما عربســتان 
ســعودی برای قطع روابط به کویت فشار آورد 
و داستان ســرایی کردند که یک هســته و تیم 
تروریستی مخفی منتسب به حزب اهلل لبنان 
بــه نام خلیــة العبدلی در ایران آموزش دیدند 
بنابراین دوباره روابط بین دو کشور به حداقل 

رسید اما قطع نشد.
اخیراً تحوالت منطقه، توســعه روابط ایران 

با کشــورهای شــرقی، ظرفیت ســازی و به 
ویژه شعار اصلی دولت در ارتباط با سیاست 
خارجــی که ما اولویــت را به بهبود روابط با 
کشــورهای همجوار قرار داد، باعث شد یکی 
پس از دیگری هم کشــورهای حوزه جنوب 
خلیج فارس درصدد ترمیم، توســعه و بهبود 
روابط خود با ایران بر آمدند و از هم از سوی 
دیگر نمایندگانی از کشورهای آسیای میانه 
نیــز یکی پس از دیگری بــه ایران آمدند از 
جمله رئیس جمهور قزاقستان، ترکمنستان 
همچنین پوتین و اردوغان که با رهبر معظم 

انقالب دیدار کردند.
از ســوی دیگر بهبود جبهه اقتصادی کشور و 
وضعیت نظامی ما در مقابله با تهدیدهای آمریکا 
در منطقه و خلیج فارس در کنار حوادث سال 
گذشــته افغانستان موجب شد که کشورهای 
حوزه جنوب خلیج فارس به این نتیجه برسند 
که مقدر ما این اســت کــه با یکدیگر زندگی 
مســالمت آمیز و ســالم داشته باشیم، حضور 
آمریکایی هــا و صهیونیســت ها در منطقــه 
همیشگی نیست ولی ما نمی توانیم کشور خود 
را ترک کنیم و به جای دیگری برویم بنابراین در 
این بازبینی و بازتولید، روابط بین ما و کشورهای 
همسایه رو به بهبود است و از این رو و کویتی ها 

اماراتی ها تصمیم به فرستادن سفیر گرفتند.
در این فهرســت تنها عربســتان سعودی و 
بحریــن باقی می ماند کــه در صورت عادی 
شدن روابط با عربستان قطعاً بحرینی ها نیز 
خواســتار بهبود تدریجی روابط با جمهوری 

اسالمی خواهند شد.

دستاورد گسترش روابط با کشورهای 
همسایه چه خواهد بود؟

روابط بین کشــورها بر حســب منافع تعریف 
می شــود، البته با کشور کویت تبادل تجاری 
آنچنــان زیادی نداریم بلکه یک روابط روتین 
برقرار است اما به طور کلی جمهوری اسالمی 
ایران پیشــرفت های چشــمگیری در سطح 
فناوری هســته ای، نانــو، صنایع نظامی، علم 
پزشکی و در زمینه صنایع سبک، فضای مجازی 
به دست آورده است که مورد توجه دنیا قرار دارد 
و حتی به بازیگران بزرگ دنیا تنه می زند به ویژه 
از آغاز امسال که رهبر معظم انقالب توجه به 
دانش بنیان را مطرح کردند، یک جهش علمی 

صنعتی پژوهشی در ایران شکل گرفت.
این در حالی است که کشورهایی که زلف خود 
را به زلف آمریکا و اسرائیل گره می زنند، جزو فقر 
و درگیری ســودی به دست نیاورده اند از جمله 
ســودان، درگیری های امارات و مغرب، مصر و 
اردن که ۴۰ ســال پیش عادی ســازی روابط با 
آمریکا را انجام دادند اما اقتصاد آنها زمین خورده 
اســت، بنابراین تصور می کنم اگر کشــورهای 
همســایه اراده حقیقی برای برقــراری روابط 
داشته باشند، ایران آمادگی هرگونه همکاری با 
آنها را دارد مثل توافقنامه های ۱۷ گانه که با قطر 
و توافقات ۱۱ گانه ای که با کشور سلطنت عمان 
امضا شــد. ما این آمادگی را داریم که خدمات 
خود را با قیمت های بسیار ارزان تر و با کیفیت 
باالتر در ابعاد اقتصادی، علمی و پزشکی، فناوری 
ارائه دهیم افزون بر این می توانیم با همسایگان 
پیمان هــای امنیتی و نظامی و یا همکاری های 
امنیتی و نظامی داشــته باشــیم و این روند در 
آســایش و آرامش مردم منطقه، پیشرفت آنها، 
صرفه جویــی در هزینه هایی جنگ و مســائل 

امنیتی تأثیر بسزایی داشته باشد.
برای پایداری این روابط نیز باید اقدام 

خاصی از سوی دو کشور انجام شود؟
جملــه کلیدی مقام معظــم رهبری در دیدار 
پوتین این بود که مواظب باشید غربی ها اینجا 
شــیطنت نکنند و به مرور زمان با شیطنت ها، 
شــگردها، طرح های جایگزین و بدلکاری ها 
رابطــه بین مــا و روس ها را تخریب نکنند. در 
صورت بهبود روابط با کویت یا دیگر کشورها نیز 
همین موضوع مطرح است که آیا دشمن آرام 
خواهد نشست؟ اسرائیل و آمریکا که درآمدها 
و منافع آن با ایجاد آشــوب جنگ برادر کشی 
در بین کشورهای منطقه محقق می شود، آرام 
نخواهد نشست بنابراین حفظ و بهبود این روابط 

بسیار نیاز به دقت و مراقبت و پیگیری دارد.

خبر ویژه

آیــت اهلل رئیســی بــا بیــان اینکه با رویکــرد عزتمندانه، بخش قابل توجهی از مطالبات خود از برخی کشــورها را 
دریافــت کرده ایــم، تصریــح کــرد: در هیچ مذاکراتی از حقوق ملت کوتــاه نخواهیم آمد و زندگی مردم را به هیچ 

عامل بیرونی گره نخواهیم زد.
 آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در هفدهمین اجالس روز جهانی مسجد که در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
برگزار شــد، به فعالیت ها و اقدامات دولت در یک ســال گذشــته در زمینه مهار کرونا، توسعه سیاست همسایگی، 
ایجاد توزان در سیاســت خارجی، افزایش تجارت خارجی، ارتقای ذخایر اســتراتژیک کاالی اساســی و همزمان 
تالش برای خودکفایی و تنوع مبادی ورود کاالهای اساســی اشــاره کرد و گفت: دولت با همراهی مردم توانســت 
گام بلندی را در صیانت از جان و ســالمت مردم بردارد و همزمان بدون اســتقراض از بانک مرکزی یا خلق پول، 

توسعه اقتصاد ملی و افزایش سرمایه گذاری در پروژهای کالن ملی را دنبال نماید. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه 
با وجود تحریم ها و تهدیدها دولت کار را با جدیت ادامه خواهد داد، افزود: با اعتقاد و اطالع دقیق از ظرفیت ها و 
توانمندی ها می گویم که آینده برای کشــور روشــن اســت. امروز جنگ، جنگ اراده هاست و ملت ایران اراده کرده 

است بر دشمنان خود فائق آید و قطعاً خدای متعال هم کمک حال و یاریگر ملت ایران خواهد بود.
رئیــس جمهــور بــا بیان اینکه با رویکرد عزتمندانه دولت مردمی، بخــش قابل توجهی از مطالبات خود از برخی 
کشــورها را دریافت کرده ایم، تصریح کرد: در هیچ نشســت و مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد، دولت 
تالش برای پیشــرفت کشــور و رفع مشــکالت را با قوت ادامه خواهد داد. ما زندگی مردم را به هیچ عامل بیرونی 

گره نخواهیم زد و مجدانه پیگیر رفع مشکالت کشور و مردم خواهیم بود.

رئیسجمهور:

کوتاه نخواهیم آمد کراتی از حقوق ملت  در هیچ نشست و مذا

رئیسسازمانانرژیاتمی:

انرژی اتمی ربطی به بمب ندارد
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: امسال با همکاری 
وزارت آمــوزش و پــرورش تصمیم گرفتیم مدارس 
انرژی اتمی خود را که هر ساله سهمی در المپیادی ها 
نیز داشــته اند؛ در شــهرهایی که در آن ها تأسیسات 
وجود دارد از مقطع دبســتان گسترش دهیم. محمد 
اســالمی در ســی و ششمین اجالس ساالنه رؤسای 
آموزش و پرورش با یادآوری رونمایی ســند توســعه 
راهبردی ســازمان انرژی اتمی در۲۰ فروردین سال 
جاری، گفت: مطابق با این ســند در حوزه نیروگاهی 
در ایــن بازه زمانی یعنی برنامه بیســت ســاله باید 
حداقــل ۲۰ هزار نیــروی متخصص تربیت کنیم. ما 
در این سند، تاثیر گذاری انرژی اتمی در بخش های 
مختلــف زندگی مردم را تعریف کرده ایم. اســالمی 
چرخه ســوخت هســته ای را یک چرخه قدرت ساز 
دانســت و با بیان این که انرژی اتمی ربطی به بمب 
ندارد، خاطرنشان کرد که بمب را می گویند تا اجازه 
دسترســی به این فناوری را پیدا نکنیم. ما در بخش 
مولکولی بر روی آب ســنگین کار می کنیم و امسال 
توانســتیم خــط تولید قطره غربالگــری نوزاد از آب 
ســنگین را راه اندازی کنیم. قبل انقالب نیز با ورود 
بــه حوزه فناوری هــای نوین و نوظهور به دلیل آنکه 
قدرت ســاز اســت، مخالف بودند. جمهوری اسالمی 
ایران کمتر از ۲ درصد ظرفیت اتمی جهان را در اختیار 
دارد، امــا ۲۵ درصد بازرســی جهان را در جمهوری 
اســالمی ایران انجام شــده است و برجام را با تخریب 
و زیر سوال بردن زیر ساخت هسته ای شروع کردند.

عضوکمیسیونبرنامهوبودجه:

 با پایان مهلت دو ماهه، استیضاح وزیر 
صمت مجددا باید به صحن بیاید

عضو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس گفت: االن 
تقریبا دو ماه گذشته و ما هیچ الیحه ای از جانب دولت 
برای بحث تفکیک وزارتخانه صمت در مجلس دریافت 
نکردیم، به هر حال درخواست مجلس تفکیک نبود و 
اینکه موافق یا مخالف هســتیم یک بحث دیگر اســت 
این پیشنهاد دولت بود که برای پیشنهاد خودش اصال 
پیگیری نکرده و الیحه ای هم ارسال نکرد. احسان ارکانی 
نماینده مردم فیروزه و نیشابور و عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس مجلس شــورای اســالمی، در رابطه با 
مهلت دو ماهه مجلس به دولت در بحث استیضاح وزیر 
صمت و پیشنهاد دولت برای تفکیک این وزارتخانه به دو 
وزارتخانه جدید، گفت: حدود دو ماه قبل بحث استیضاح 
آقای فاطمی امین وزیر صمت در دستور کار مجلس آمد 
و قاعدتا آن روز اگر اعالم می شد ظرف همان هفته جلسه 
استیضاح برگزار می شد. وی ادامه داد: خب طی تماس 
مقامات ارشد دولت با رئیس مجلس، جمع بندی این شد 
که مجلس فعال این استیضاح را انجام ندهد و از دستور 
خارج کند تا خود دولت ظرف دو ماه آینده الیحه ای برای 
تفکیک وزارتخانه ارسال کند و بعد از اینکه تفکیک انجام 
شد، دو وزیر جدید برای وزارتخانه های جدید التاسیس 

صنایع و معادن و وزارت بازرگانی معرفی شوند.

وزیرکشور:

 برگ تردد مرزی برای زوار اربعین 
هنوز به نتیجه نرسیده؛ مشغول 

کره با عراق هستیم مذا
وزیر کشــور درباره برگ تردد مرزی به جای گذرنامه 
گفت: درباره ی برگ گذر مرزی و یا گذرنامه اختصاصی 
با طرف عراقی مشغول مذاکره هستیم و هنوز به نتیجه 
قطعی نرسیده و امیدواریم این مسأله به نتیجه برسد تا 

بتوانیم زیارت را برای زوار بیشتر تسهیل کنیم.
احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه جلسه ستاد مرکزی 
اربعین حسینی در جمع خبرنگاران گفت: جلسه امروز 
پیرامون مباحث کمیته فرهنگی ســتاد برگزار شــد 
و فعاالن فرهنگی کشــور در این کمیته حضور دارند؛ 
برنامه های فرهنگی پیش بینی شــده اعم از برنامه های 
داخل ایران و عراق با اســتفاده از ظرفیت های هنری و 

علمی در نظر گرفته شده است.
وحیــدی هم چنین درباره برگ تــردد مرزی به جای 
گذرنامــه نیز بیان کرد: دربــاره ی برگ گذر مرزی و یا 
گذرنامــه اختصاصی با طرف عراقی مشــغول مذاکره 
هســتیم و هنوز به نتیجه قطعی نرســیده و امیدواریم 
این مسأله به نتیجه برسد تا بتوانیم زیارت را برای زوار 

بیشتر تسهیل کنیم.

حکرد مقامسابقافغانستانمطر

 رقابت اعضای طالبان 
بر سر نخست وزیری

رحمت اهلل نبیل، رییس ســابق امنیت ملی افغانستان 
در رشــته توییتی به نقل از منابع خود نوشــته است که 
رقابت شدیدی برای جانشینی مال حسن آخوند میان 

سران طالبان شکل گرفته است.
رییس پیشین امنیت ملی افغانستان می گوید که ممکن 
اســت مال محمد حسن آخوند، نخست وزیر حکومت 
طالبان به دلیل بیماری و کهولت سن استعفا دهد یا کنار 
گذاشته شود. رحمت اهلل نبیل، رییس سابق امنیت ملی 
افغانستان در رشته توییتی به نقل از منابع خود نوشته 
است که رقابت شدیدی برای جانشینی مال حسن آخوند 

میان سران طالبان شکل گرفته است.
او افزوده است که پاکستان، عربستان سعودی و انگلیس 
سراج الدین حقانی، وزیر داخله طالبان و رییس شبکه 
حقانی را برای جانشــینی مال حســن آخوند ترجیح 
می دهند؛ اما آمریکا، قطر و خلیلزاد، نماینده پیشــین 
آمریکا در افغانستان از مال برادر یا مال یعقوب حمایت 

می کنند.

دلنوشته هایی از کارکنان دادگستری 
ادامه از صفحه اول

- در نگاه نخست به دیدگاه آن شورا ، دغدغه مندی و روحیه 
تبعیض ستیزی و عدالت خواهی تان باعث مباهات و شایسته 

تحسین جلوه گر می کند.
 لیکن با تدقیق نظر بر نظام اداری فعلی حاکم بر تعیین حقوق 
و مزایای کارکنان دولت و نحوه اجرای آن و ملحوظ قرار دادن 
پیشینه قانون فوق العاده خاص که در حوالی سال ۹۰ برای 
برخی سازمانهای دولتی تصویب و اجرایی شده و اخیرا نیز 
سازمان زندانها از آن منتفع شده اند و نیز اجرایی شدن طرح 
رتبه بندی معلمان ارجمند ؛ در ضمیر ناخودآگاه آدمی این 
شائبه و ابهام تداعی می گردد که چرا در یک دهه  قبل چنین 
فریادهای ظلم ستیزی سر داده نشده و در قبال آثار و تبعاتی 
مانند شــکاف حقوقی کارکنان دولت و تورم و غیره ... روزه 
ســکوت گرفته شــده بوده و می شود . و حال که قرار است با 
درایــت و تیزنگــری مجلس انقالبی و جهادی ، پس از مدتها 
چشم انتظاری ، کاری برای گوشه نشینان  مجاهد سختکوش 
و در عین حال گمنام عرصه امنیت و عدالت کشور انجام شود 
؛ چنین برآشــفته شده و موضوعاتی مانندتصویب این فوق 
العاده مســاوی با شــکاف حقوقی ، تورم و اعتراض و... است 

را مطرح می کنید .
- مستحضرید که اصل مسلم راجع به پرداخت عادالنه حقوق 
؛ که در متون و کتب معتبر دینی و اعتقادات و باورهای جوامع 
اسالمی نیز بدان تاکید شده است آن است که حقوق کارکنان 
بر مبنای شایستگی و متناسب با تراکم ، حجم و پیچیدگی 
کار ، تخصص ، صعوبت و سختی و مشقت کار ، حساسیت 
و میزان مســئولیت آوری برای کارکنان و دســتگاه متبوع 

پرداخت گردد . 
 صرفنظر از مراتب فوق چنانچه اعتقاد بر آنست که پرداخت 
ها همسان سازی شود ضمن استقبال ، مستدعی ست  آن 
شورای محترم و طرفداران و معتقدان این نظریه ؛ پاسخگوی 

سئواالت و ابهامات زیر باشند : 
 اگر عدالت اقتضاء دارد که کلیه کارکنان دولت از یک نظام 
حقوقی و قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت کنند پس 
چرا شرکت های دولتی و کارکنان بعضی وزارتخانه ها از این 
امر مستثنی شده اند )مثل وزارت بهداشت و دیوان محاسبات 

، شرکت های نفت و گاز و...( ؟
  چرا درصدی از درآمدهای اختصاصی به وزارتخانه ها و سازمان 
های دولتی ؛  به کارکنان آنان تخصیص داده می شود )مثل 
وزارت بهداشت و درمان ، امور مالیاتی ، گمرک، سازمان حمل 

و نقل و پایانه ها و... ( ؟
مگر غیر این است که همه دستگاه ها ماموریت دارند قسمتی از 
وظایف دولت را بر دوش گرفته و در راستای نیل به اهداف عالیه 
دولت ، تمام مساعی خویش را به کار گیرند ؟ پس چه معنی 
دارد دستگاه هایی که درآمدزا هستند بهره بیشتری ببرند ؟! 
مگر اینها به واسطه اعتبار شخصی کسب درآمد می کنند ؟

 هر چند که ما ادعا داریم بعد از درآمدهای نفتی و مالیاتی ؛ 
بیشترین درآمد را کارکنان دستگاه قضا ؛ آنهم بدون بهره گیری 
از تجهیزات و ماشین آالت مادی آنچنانی ، و صرفا بواسطه 
استفاده از نیروی تفکر ، تعقل و عملکرد جهادی خویش ، به 
خزانه دولت واریز می دارند  اما بااینحال ریالی از این درآمد 

سرشار سهمی عاید خودشان نمی شود!
چرا در قانون مدیریت خدمات کشــوری امتیاز حق شــغل 
کارکنان وزارت بهداشت و درمان و وزارت آموزش و پرورش 
با ضریب ۱/۱ و نیروهای لشکری با ضریب ۲/۱محاسبه می 

گردد ؟
 چرا ســطح مدیریت و امتیاز فوق العاده مدیریت مشــاغل 
سرپرســتی و مدیریتی وزارت آموزش و پرورش ، بر اســاس 
ســطح بندی مصرح در ق .م .خ .ک تعیین نمی گردد ؟! و 

پنجاه درصد بیشتر از سایر دستگاهها تعیین می شود ؟!
چرا کارکنان دستگاه قضا ؛ علی رغم تراکم کاری غیر قابل 
انکار و همچنین فارغ از سختی کار و شرایط محیط شغلی 
نامناسب و مواجهه دائمی با عدم تعادل فکری و روحی روانی 
مراجعان آن ؛ از متوســط ساعات اضافه کاری سایر دستگاه 
ها که حدود ۱۲۰ ساعت می باشد ، به استناد بند ۹ ماده ۶۸ 
ق.م.خ.ک ، بهره مند نمی گردد ؟! علی رغم اینکه قانون تا ۱۷۵ 
ساعت را مجاز دانسته است. ) متوسط پرداختی در سال قبل 
برای کارمندان این قوه ،  ۱۰۰ هزار تومان به عبارتی کمتر از 

۵ ساعت در ماه بوده است (
 چرا به مانند اکثر دستگاهها ، کارکنان دستگاه قضا از مبالغ بهره 
وری و پاداش پایان سال ، مقرر در قانون بودجه سالیانه کشور 
، به میزان معادل یکماه حقوق و مزایا ؛ بهره مند نمی شوند ؟!
چرا به مانند سایر دستگاهها از امکانات رفاهی و پرداختی های 

مناسبتی برخوردار نیستند ؟!
 چرا به این موضوع مهم اشاره نمی شود ؟ :  از سال ۹۰ که افزایش 
پنجاه درصد امتیازات فصل دهم برای بعضی دستگاهها نه 
صرفا دســتگاه قضایی اجرایی شــده ؛ دیگر کارکنان اداری 
دســتگاه قضا طعم بهره وری و اضافه کار و پاداش و... را به 

مانند سایر ادارات دولتی نچشیده اند ؟!
چرا به این نکته بسیار اساسی و قابل توجه اشاره نمی شود ؟ 
:  در سال ۹۷ که حقوق کارکنان پلکانی و بر اساس ضریب 
تعدیل افزایش یافت؛ کارکنان دستگاه به مثابه مثل معروف 
فرد آش نخورده و دهان ســوخته ؛ بشــرحی که در بند قبلی 
بدان اشاره رفت از افزایش کمتری برخوردار شدند ؟!!! و سپس 
بدلیل تسری آثار آن به سالهای مابعد و اجرایی شدن پنجاه 
درصد امتیازات فصل دهم "برای سایر دستگاهها" ، شکاف 
قابل توجهی فیمابین حقوق کارکنان اداری دستگاه قضایی 
با سایر دستگاهها ایجاد گردیده است .!!!  بدیهی است چنانچه 
به سرعت راه حلی برای برون رفت از آن اتخاذ نشود ، روز به 
روز و ســال به ســال بر عمق این شکاف تبعیض آمیز افزوده 

خواهد شد. !!! )دقت شود(
چرا بدین نکته توجه نمی شود که کارکنان دستگاه قضا در 
راستای احترام و رعایت اصل بی طرفی ، از تخصص و مهارت 
های شــغلی خویش به مانند مشاغلی همچون پرستاران ، 
معلمان و مهندسان ... نمی توانند در محیط بیرون از اداره و 
در فضای کسب و کار بخش خصوصی ، از طریق دادن مشاوره 
های حقوقی ، تنظیم دادنامه و شکوائیه و... کسب درآمد داشته 
باشند ! و همین یکی از دالیل ضعف اقتصادی خانواده های آنان 
میباشد بنابراین چاره ای نیست جز اینکه دولتها خودشان می 

بایست این کمبود را جبران کنند
 در پایان  امیدواریم منتقدان و مخالفان برقراری فوق العاده 
خاص به کارکنان دستگاه قضایی؛ وجدان خویش را قاضی 
نموده و با ملحوظ قرار دادن مطالب مطروحه ، که بخشی از 
دلنوشته های کارکنان دادگستری بود ؛ در خصوص فوق العاده 
کارکنان دادگستری منصفانه به ایراد نقد بپردازند ، چرا که 
نفس های این کارکنان خدوم و مظلوم زیر بار بسیار سنگین 
مخارج یک زندگی کامال  معمولی هم ، به شماره افتاده است 
که قدر مســلم می تواند آثار و تبعات گســترده آن در ســایر 

حوزه ها هم به شدت تجلی یابد .

یک وبگاه آمریکایی در گزارشی نوشت در پی افزایش 
امیدها به احتمال احیای برجام طی روزهای گذشته، 
واشنگتن و تل آویو پشت پرده پرتنشی را تجربه می 
کننــد، در حالی که دولت بایدن برای فروکش کردن 
نگرانی اسراییل، در تالش است تا به اسراییل اطمینان 
دهد که توافق هسته ای با ایران قریب الوقوع نیست.

وبــگاه "آکســیوس" در این رابطه نوشــت: مقامات 

آمریکایی و اســراییلی به آکسیوس گفتند که دولت 
بایدن در روزهای اخیر به دنبال این بوده که به اسراییل 
اطمینــان دهد که با امتیازات جدید با ایران موافقت 

نکرده و توافق هسته ای قریب الوقوع نیست.
ایران در این هفته به پیشنهاد "نهایی" اتحادیه اروپا 
برای احیای برجام پاسخ رسمی داده و حاال می گوید 
توپ را به زمین آمریکا انداخته است. واشنگتن هم که 

هنوز پاســخی به طرح اروپا نداده، می گوید مشــغول 
مطالعه پاســخ ایران به پیشــنهاد ارایه شده از سوی 
اتحادیه اروپا است. ارایه پاسخ ایران که دیپلمات های 
اروپایی محتوای آن را مثبت اعالم کرده اند، گمانه زنی 
ها مبنی بر نزدیک شدن توافق را افزایش داد و منجر 
به اصطکاک بین ایاالت متحده و اســراییل شــد که با 

احیای برجام مخالف است.

بر اساس این گزارش: نگرانی اسراییل در حالی است که 
سیاستمداران حاکم و مخالف در اسراییل هم اکنون 
در آســتانه کارزار انتخاباتی قرار داند که قرار است در 
پاییز امســال برگزار شــود. اگر توافق هسته ای قبل از 
انتخابات نوامبر اسراییل اعالم شود، می تواند مهمات 
سیاســی به بنیامین نتانیاهو، رهبر مخالفان بدهد تا 
علیه یاییر الپید، نخست وزیر این کشور استفاده کند.

ماجرای تنش های واشنگتن و تل آویو بر سر احیای برجام 

اخبار کوتاه
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3اقتصاد
گزارش

 دولتدراجرایکارتخواننانواییها
بهفکرچهکسیبود؟

 کارتخوان ها نان را 
کوچک کردند! 

بیژنسورانی/گروهاقتصاد
خرداد ماه گذشــته وزیر جهاد کشــاورزی 
از بررســی عرضه نان به شــکل کیلویی در 
شورای آرد و نان خبر داده بود اما تاکنون این 
موضوع در شــورای آرد و نان تعیین تکلیف 
نشــده در حالی که با مجهز شدن نانوایی ها 

به کارتخوان هر روز نانها کوچکتر می شود.
البته بر اساس جدول ارائه شده برای قیمت 
نان در ســال ۱۴۰۱ به تفکیک نــوع ارد در 
استانها وزن چانه نان در استان های مختلف 
کشور، متفاوت است؛ در شهر تهران وزن چانه 
نان سنگک ۶۵۰ گرم، بربری با آرد نوع یک 
)یارانه ای( ۶۰۰ گرم، تافتون ۲۵۰ گرم و نان 
لواش نیز ۱۶۰ گرم است که در تمامی نانوایی 
ها وزن مذکور به شــکل بنری بزرگ نصب 
شده اســت. دولت نیز گفته است که قیمت 
انواع نان در سال ۱۴۰۱ بدون تغییر می ماند و 
شهروندان در صورت مشاهده افزایش قیمت 
نان با سامانه ۱۲۴ در تماس بگیرند تا برخورد 
قانونی با متخلفان صــورت گیرد، با این حال 
اخبار مختلف از اســتانها از اصفهان و تبریز 
تا خراســان و فارس به اذعان مسئوالن کم 
فروشی سکه رایج شــده و بیشترین شکایت 
درباره کم فروشــی و در مرحلــه بعد گران 

فروشی است.
اگر چه این طرح الاقل حجم قاچاق و انحراف 
یارانه های تخصیصی از سوی دولت را کم و 
ساماندهی کرده اســت و یک دستاورد برای 
دولت به شــمار می رود اما به نظر می رسد 
این دستاورد به بهای کوچک شدن نان های 
مردم تمام شده و باید هر چه زودتر چاره ای 

برای آن اندیشید
مشاهدات از ســطح شــهر تهران حاکی از 
کوچک شدن روزانه نانها هم زمان با اجرایی 
شدن فروش نان با کارتخوان های نصب شده 
دارد. این در حالی اســت که در ســالهای نه 
چندان دور تمامی چانه هــای نان ابتدا وزن 
کشی می شد و سپس به داخل تنور می رفت 
و یا در دهه های قبل فروش نان کیلویی و به 
اصطالح بر مبنای وزن »َمن« )در شهر های 
مختلف هر »من« متفاوت بود به عنوان مثال 

در خراسان هر من سه کیلو بود(.

 کارت خوانهایی 
که قابلیت پیچاندن دارند!

حشمت اهلل عســگری معاون استاندار تهران 
گفته بود: » ۹ هــزار و ۶۰۰ نانوایی مجوز دار 
در استان تهران فعالیت دارد که تمامی این 
نانوایی ها به سیســتم کارت خــوان مجهز 

شده است.«
وی با بیان اینکه با اجرای طرح هوشمندسازی 
فروش نان، میزان تخصیص آرد و میزان یارانه 
واحدهای نانوایی شــفاف ســازی می شود، 
افزوده بــود: »هر تراکنش مربــوط به نان و 
میزان فروش نان در قالب این طرح مشخص 
می شود و این شفافیت یک آورده بزرگ یارانه 

ای برای جامعه محسوب می شود.«
اگر چه این طرح الاقل حجم قاچاق و انحراف 
یارانه های تخصیصی از سوی دولت را کم و 
ساماندهی کرده اســت و یک دستاورد برای 
دولت به شــمار می رود اما به نظر می رسد 
این دستاورد به بهای کوچک شدن نان های 
مردم تمام شده و باید هر چه زودتر چاره ای 

برای آن اندیشید.
یک شهروند که شــاکی از کوچک شدن نان 
سنگک خریداری شده اش بوده در این باره 
گفت: مجوز و سهمیه و... همه اینها به مردم 
ربطی ندارد. دولت فقط نباید به فکر خودش 
باشد که هزینه اش را کاهش بدهد. بلکه باید 
نظارت کنند و هر چه ســریعتر جلو این نوع 
دزدی ها و کم فروشــی ها را بگیرد. این طور 
پیش برود تا چند سال بعد قیمت نان به اصرار 
دولت ثابت خواهد ماند اما نان ســنگ اندازه 

کف دست خواهد شد!
این شــهروند گفت: اخیرا درباره کم فروشی 
نانوایی ها گزارش های زیادی پخش می شود 
و در صداو سیما نشــان می دهند که نانوایی 
ها جریمه می شــود. این هم به نفع دولت و 
اتحادیه است دولت باید کاری کند که سفره 
مردم کوچک نشــود و گرنه تمام شبکه های 
استانی در حال نشان دادن گزارشاتی از کم 
فروشــی نانوایی ها و جریمه آنها است. باید 

چاره ای جدی تر کرد.
وی افزود: انحصار در صدور مجوز نانوایی ها 
را بردارید تا هزینه های اجاره های مجوز کم 
شــود و کمتر از وزن نان ها زده شود و مانند 
قبل تمام نانوایی ها را ملزم به وزن کردن چانه 
و یا فروش کیلویی نــان کنید. مگر تخم مرغ 
را که قبال شــانه ای فروخته می شد در شهر 
تهران و میادین میوه و تــره بار کیلویی نمی 

فروشند؟

هزینه زندگی کارگران و بازنشستگان ماهی چند؟

شکاف دستمزد و معیشت
نسرینهزارهمقدم/گروهاقتصاد

 »ساده زندگی می کنیم، در همین رشت 
شــهریه ی یک ترم مدرسه غیرانتفاعی، 
نــوزده میلیــون تومان اســت اما ما که 
بچه هایمــان را نمی توانیم به این مدارس 
بفرســتیم. اگر خرید کنیم فقط از تره بار؛ 
تره بــار هر کیلو میوه زیر ۲۵ هزار تومان 
نیست، بازار آزاد کیلویی حداقل ۳۰ یا ۴۰ 
هزار تومــان، یک کارگر چطور هر هفته 
چند کیلو میوه بخرد و خانه ببرد؟« اینها 
بخشی از حرف ها و درد دل های یک کارگر 
اســت. کارگران در شهرها و استان های 
مختلف، همگی با یک غول مشــترک در 

حال جدال اند: غول گرانی و تورم.
نمایندگان دولت و کارفرمایان نه امسال 
و نــه ســال گذشــته، در تعیین حداقل 
دســتمزد حاضر به پذیرش بند دوم ماده 
۴۱ قانون کار یا همان ســبد معیشــت 
حداقلی نشــدند؛ سال قبل سبد معیشت 
حدود ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود اما 
حداقل دســتمزد حدود ۴ میلیون تومان 
تعیین شــد؛ سبد معیشت ۱۴۰۱ هشت 
میلیــون و ۹۷۹ هــزار تومان نرخ گذاری 
شــد اما بازهم دســتمزد با تمام ملحقات 
و اضافات، حداکثر روی عدد ۶ میلیون و 
۵۰۰ هزارتومان ایســتاد. بدون تردید در 
ماه هــای اخیر بعد از حذف ارز ترجیحی، 
فاصله و شکاف دستمزد- معیشت افزایش 
یافته است؛ دستمزد ثابت مانده است اما 
سبد معیشت دیگر ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار 

تومان نیست.
در روزهای پایانی اردیبهشت، محاسبات 
مســتقل کمیته دســتمزد کانون عالی 
شــوراها نشان داد که ســبد خوراکی ها 
و آشــامیدنی های خانوارهــای کارگری 
بــه تنهایی به اندازه ی حداقل دســتمزد 
و مزایای مزدی اســت؛ رســیدن ســبد 
خوراکی ها به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
در اردیبهشت ماه، یک اخطار جدی ست؛ 
بدون تردید در ماه های بعد از اردیبهشت، 
زنجیــره ی تاثیرگذاری تورم، نرخ ســبد 
خوراکی های خانوار متوســط ۳.۳ نفره را 
به ۷ میلیون تومان یا بیشتر رسانده است.

داده های رسمی درآمد- هزینه در 
سال 1400

فقط محاســبات مستقل سبد معیشت 
نیست که نشان می دهد دستمزد به شدت 

ناکافی ســت بلکه گزارشات رسمی مرکز 
آمار نیز  این ادعا را ثابت می کند؛ »چکیده 
نتایــج طرح آمارگیــری درآمد- هزینه 
خانوار شــهری و روستایی سال ۱۴۰۰« 
که بیســت و پنجم مرداد منتشــر شده، 
نشــان می دهد که هم دســتمزد ۱۴۰۰ 
بســیار ناکافی بوده و هم ســبد معیشت 
محاسبه شــده در شورایعالی کار، بسیار 

محافظه کارانه و حداقلی ست. 
متوسط هزینه ی خانوارها بیشتر از 

سبد معیشت و بسیار بیشتر از حداقل 
دستمزد

این داده ها نشــان می دهنــد که هزینه 
متوسط خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۰، 
نُه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است؛ 
البته این عدد از متوسط گیری وزنِی هزینه 
ماهانه ی خانوارهای متعلق به دهک های 
درآمدی متفاوت به دســت آمده است و 
فقط مختص به کارگران و یا دهک های کم 
درآمد نیست؛ در این متوسط گیری، هم 
خانواده های ثروتمندتر از کارگران متعلق 
به دهک های برخوردارتر گنجانده شده اند 
و هــم خانواده های کم درآمدتر متعلق به 
پایین ترین دهک هــای درآمدی. با این 
حال، متوســط هزینه هــای خانواده در 

ســال قبل، ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
بوده اســت در حالیکه سبد معیشت که 
معیارهای محاسباتی متفاوتی دارد و تنها 
نشان دهنده ی حداقل مورد نیاز برای بقای 
یک خانواده ی کارگری متوسط ۳.۳ نفره 
است، حداقل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
از این رقم کمتر اســت و دستمزد ۱۴۰۰ 
که واقعیت دریافتی کارگران حداقل بگیر 
)بیــش از ۶۰ درصد کارگران شــاغل( را 
نشــان می دهد، حدود ۵ میلیون تومان 
با متوسط هزینه های زندگی فاصله دارد.
بنابراین نه تنها شــکاف دستمزد- سبد 
معیشــت سنگین اســت، بلکه فاصله ی 
حداقل دســتمزد کارگران و متوســط 
هزینه کرد خانواده های ایرانی نیز فاصله ی 
زیادی است و دقیقاً به همین دلیل است 
که در ســال های اخیر – حداقل از ۹۹ تا 
امروز- شاهد سقوط طبقات کارگر به زیر 

خط فقر مطلق بوده ایم.

حداقل هزینه های زندگی چقدر 
است؟

حال ســوال این اســت  اگر در سال قبل 
متوســط هزینه های زندگی ۹ میلیون و 
۲۰۰ هــزار تومان بوده، امســال حداقل 

هزینه ی زندگی کارگران چقدر اســت؛ 
کارگران ماهی چقدر باید داشــته باشند 
تــا بتوانند از پس تمام هزینه های زندگی 
از جمله اجاره خانه، خوراک، حمل و نقل، 

آموزش و درمان بربیایند؟
برای یافتن پاسخ این سوال به سراغ چند 
فعــال کارگری در اســتان های مختلف 
رفتیم با این ســوال که امروز یک خانواده 
کارگری با یک فرزند، چقدر در ماه هزینه 
دارد؛ شــما فکر می کنید با چند میلیون 
تومان می توان یک زندگی بســیار ساده 

داشت و معاش خانواده را تامین کرد.
بهرام حســنی نــژاد )فعــال کارگری و 
دبیــر اســبق انجمن صنفــی کارگران 
معــدن چادرملــو( در پاســخ می گوید: 
حداقــل درآمــد الزم برای یک خانوار در 
تهــران، امروز کمتر از ۱۳ میلیون تومان 
نیست؛ با کمتر از این مبلغ، یک خانواده 
نمی تواند زندگی کند، باید تاکید کنم این 
فقط »هزینه ی زیست« است نه هزینه ی 

زندگی.
او ادامــه می دهد: اجــاره خانه در تهران 
و کالنشــهرها یک معضل است؛ االن در 
تهران، وقتی مبلغ رهن را در نظر بگیریم، 
متوسط اجاره خانه ده تا ۱۲ میلیون تومان 

است؛ هزینه های آموزش و درمان و حمل 
و نقل هم سرســام آور شده؛ بنابراین من 
فکر می کنــم ۱۳ میلیون تومان درآمد، 
کمترین رقم برای یک زندگی بسیار ساده 
است. یک زندگی متوسط بیشتر از اینها 

می خواهد.....
پرویــز زعیمــی )عضو انجمــن صنفی 
کارگران ایران پوپلین رشت( در پاسخ به 
سوال ما می گوید: به نظر من حداقل هزینه 
زندگی در رشِت امروز، ده تا دوازده میلیون 
تومان در ماه است؛ اجاره خانه در بسیاری 
از نقاط رشت، صد میلیون تومان ودیعه و 
ماهی ۸۰۰ هزار تومان اجاره می خواهد؛ 
در جــای بهتر ۲۰۰ میلیون تومان رهن 
و یــک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره؛ 
سبد خوراکی خانوار هم حداقل ۵ میلیون 
تومان در ماه اســت؛ کارگران هزینه ایاب 
و ذهاب هم دارند، کارگر می شناســم که 
روزی ۵۰  هزار تومان کرایه حمل و نقل 
می دهــد یعنی ماهی یک میلیون و ۵۰۰  

هزار تومان.
خســرو زرگریــان )بازنشســته و فعال 
کارگری( در پاســخ به ســوال ما، به رقم 
»۹ میلیون تومان« اشاره می کند و تاکید 
می کند این رقم برای شهرستان هاســت 
آنهم شهرستان های کوچک و البته بسیار 

خوشبینانه.
او اضافه می کنــد: یک خانواده کارگری 
کــه خانــه ملکی دارد و یــک یا دو فرزند 
محصل، هزینه خورد و خوراک و آموزش 
فرزندان و حمل نقلش در ماه، حداقل نُه 
میلیون تومان می شود؛ اگر مستاجر باشد، 
در هرجای ایران باید دو میلیون تومان به 
این رقم بیفزایید، یعنی سرراســت یازده 

میلیون تومان!
بــا این حســاب، نظر کارگــران در مورد 
حداقلی تریــن رقم برای تامین هزینه ی 
ماهانــه ی زندگی، بین ده تا ۱۳ میلیون 
تومــان اســت. ایــن در حالیســت که 
ســبد معــاش خانوار ۱۴۰۱ که بســیار 
محافظه کارانه ترکیب بندی شــده بود، 
رقمی حدود ۹ میلیون تومان داشــت اما 
حتــی همان رقم حداقلی را برای حداقل 
دســتمزد نپذیرفتند؛ امروز در حالی که 
هزینه هــای زندگــی در دورافتاده ترین 
شهرهای کشور حداقل ده میلیون تومان 
است، حداقل دستمزد و مزایا به ۷ میلیون 

تومان هم نمی رسد.

دردسترساست؟ آیادالر۲۵هزارتومانیباردیگر

فشار دالر افتاد
 دالر و ســکه برای بخش بزرگی از شــهروندان همواره 
محل اتکای جدی بوده و حتی یکی از اصلی ترین ارکان 
سرمایه گذاری نیز در سال های اخیر محسوب می شده 
است. اما اکنون با خبر های رسیده از مذاکرات احیای 
برجام و ان چه در وین در حال رخ دادن اســت به نظر 
می رســد این دو بازار اصلی ســرمایه در ایران نیز دچار 

نوسان جدی شده اند.
قیمت دالر در حالی روز شنبه مرز مقاومتی ۲۹ هزار 
تومان را سعی می کرد حفظ کند که در نهایت با شکست 
ایــن مــرز مقاومت در دالر هــرات بود که در ظهر روز 
یکشنبه مرز مقاومت دالر در تهران نیز شکست و دالر 
آزاد باالخره به کانال ۲۸ هزار تومان عقب نشینی کرد.
به نظر می رسد که آن چه در نهایت باعث ریزش دالر در 
بازار تهران شد و باالخره این ارز از کانال ۲۹ هزار تومان 
عقب نشیسنی کرد، از دست رفتن کانال ۲۹ هزار تومان 
در بــازار هــرات بود. در نتیجه حدود ۱۱ صبح روز ۳۰ 
مرداد بود که معامله گران بازار ارز در تهران ترجیح دادند 
که آنان نیز با توجه به یکی از بازار های اصلی تامین ارز 
ایران دالر آزاد را در کانال ۲۸ هزار تومان معامله کنند.

کرات برجام بر بازار ارز ایران  تاثیر مذا
به نظر می رسد آن چه که در نهایت منجر به از دست 
رفتن کانال ۲۹ هزار تومان برای دالر در هرات و تهران 
شد اخبار مربوط به برجام بوده است. یکی از جدیدترین و 
مهم ترین خبر ها در این باره نیز نقل رسانه های آمریکایی 
بود که ایران باالخره از درخواســت خود برای حذف 
نام سپاه و شرکت های تابعه اقتصادی این مجموعه از 

لیست تحریم ها صرف نظر کرده است.

این اخبار در حالی منتشــر می شــد که هم زمان با آن 
مشــاور تیم مذاکره کننده ایرانی نیز گفته اســت که 
»در چند ماه اخیر بار ها گفته ام که حذف نام ســپاه 
پاسداران از لیست تروریستی آمریکا هرگز پیش شرط 

یا خواسته ای کلیدی نبوده است.«
محمد مرندی در سمت مشاور تیم مذاکره کننده ایرانی 
در واقع به ادعای »ســی ان ان« مبنی بر این که ایران 
در مذاکرات وین خواســتار حذف نام ســپاه از لیست 
تروریستی آمریکا شده، واکنش نشان داده و گفته است 
که »در چند ماه اخیر بار ها گفته ام که حذف نام سپاه 
پاسداران از لیست تروریستی آمریکا هرگز پیش شرط 
یا خواسته ای کلیدی نبوده است. ایران هم خیلی راحت 
نام سنتکام )نیرو های آمریکا در خاورمیانه( را در لیست 

تروریســتی خودش نگه می دارد. ولی اگر آمریکا نیاز 
دارد تا با گفتن این موضوع به توافق مقبولیت ببخشد 

به خودشان ربط دارد.«
این سخنان مرندی هر چند که تاکید بر عدم نام سپاه 
در مذاکرات برجام دارد، اما در مجموع اخبار رسیده از 
مذاکرات نشان می دهد که احتمال رسیدن طرفین به 
توافق بیشتر از همیشه است و همین مساله شاید منجر 
به کاهش چشمگیر قیمت دالر در بازار آزاد شده است.

عقب نشینی دالر بعد از ساعت ها مقاومت
این در حالی است که پس از سقوط دالر در بازار های 
تهران و هرات به کانال ۲۸ هزار تومان، دالر مرز مقاومت 
روی کانال ۲۹ هزارتومان را در سلیمانیه نیز از دست 

داده و در بازار سلیمانیه نیز هر دالر در معامالت پشت 
خطی با کاهش چشــمگیر همراه شده و به کانال ۲۸ 

هزار تومان سقوط کرده است.
معامله گران بازار ارز اما با خوش بینی نســبت به بازار 
ارز، مذاکرات برجام را اصلی ترین عامل کاهش قیمت 
دالر می دانند، اما این که تنها اخبار خوش تا کجا بتواند 
قیمت دالر را کنترل کند نیز محل سوال جدی است و 
به نظر می رسد در نهایت بازار برای حفظ تعادل و ادامه 
روند کاهشی خود به چیزی بیش از تنها اخبار خوش 

و رایزنی ها مثبت رسیده از وین نیاز دارد.

چرا دالر عقب نشست؟
از سوی دیگر کاهش چشمگیر قیمت سکه و طال در 
بازار هــای داخل و جهانی را نیز دلیلی مضاعف برای 
کاهش قیمت دالر می دانند.به نظر می رسد مجموع 
عوامل در کنار هم موجب کاهشی شدن قیمت دالر 
در کشور شده است چنانکه حتی برخی معامله گران 
کمــی بدبینانه پیش بینی می کنند دالر در روز های 
آتــی ممکن اســت تا مرز ۲۵ هــزار تومان نیز عقب 

نشینی کند.
باید توجه کرد که ســکه در حالی دیروز تا کانال ۱۲ 
میلیون عقب نشــینی کرده اســت که در هفته های 
گذشته تا مرز ۱۵ میلیون رقم ان پیشروی کرده بود، 
اما به نظر می رسد تاثیر خبر های مثبت درباره احیای 
برجام از وین منجر به کاهش قیمت ها در این بازار نیز 
شده است.حال شاید بتوان بهتر تصور کرد که در نهایت 
با دیده شــدن دود ســفید از هتل کوبورگ وین چقدر 

می توان به کاهش قیمت ها در این بازار امیدوار بود.

خبر ویژه

معاون بازرگانــی خارجی شــرکت بازرگانی دولتی ایــران اعالم کرد: 
موجودی برنج کشور برای هر میزان تقاضای بازار کافی است و کمبودی 

در این زمینه نداریم.
امیر طالبی با بیان اینکه بخشــی از نیازهای بازار برنج کشــور از طریق 
واردات انجام می شود، اظهار کرد: این شرکت در کنار بخش خصوصی، 
مطابق با تکالیف ابالغی و سیاست های تنظیم بازار، انواع برنج خارجی را 
وارد کشور می کند که این برنج ها تحت نظر دستگاه های نظارتی از طریق 
شبکه های توزیع سراسری به نحوی که مستقیماً در دسترس مردم قرار 

گیرد، در بازار توزیع می شود.

معاون بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران با تاکید بر اینکه 
موجودی برنج کشــور برای هر میزان تقاضای بازار کافی است، افزود: 
بخشی از افزایش قیمت این محصول در کشور به دلیل رشد هزینه های 
تولید اســت، ضمن اینکه افزایش ۲۵ درصدی قیمــت برنج در مبادی 
وارداتی طی ماه های اخیر بر رشــد قیمت این محصول در داخل کشور 

تأثیر گذاشت.
وی با اشاره به اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران در راستای تنظیم بازار 
برنج، این کاال را از مبادی کشورهای هند، پاکستان و تایلند به کشور وارد 
و در بازار توزیع می کند، اظهار کرد: شروع فصل برداشت و افزایش عرضه 

برنج داخلی به بازار، طبیعتاً در کاهش قیمت این محصول مؤثر خواهد 
بود، هرچند قیمت برنج خارجی در کشور افزایش چندانی نداشته است.

طالبی با اشــاره به اینکه در حال حاضر، شــرایط خاصی در بازارهای 
بین المللی کاالهای اساسی حاکم اســت، خاطرنشان کرد: فرا رسیدن 
فصل برداشت برنج در کشــورهای تولیدکننده و افزایش عرضه آن در 
بازارهای جهانی، بر کاهش قیمت این محصول تأثیر خواهد گذاشــت، 
ضمن اینکه تمایل برای افزایش ذخایر برنج و ســایر کاالهای اساسی از 
سوی بسیاری از کشورهای جهان را نیز باید در ثبات نسبی یا نوسانات 

احتمالی قیمت ها در نظر بگیریم.

معاونبازرگانیخارجیشرکتبازرگانیدولتیایران:

کمبود برنج نداریم

برنامهجدیددرحوزهمالیاتستانی؛

 هر ایرانی صاحب یک کد 
اقتصادی می شود

رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور یکی 
از برنامه های آتی نظام مالیاتــی را ایجاد کد 
اقتصادی بــرای هر ایرانی برشــمرد و گفت: 
این اقدام باعث تحول جدی در حوزه مالیات 

ستانی می شود.
 داود منظور در نشســتی که بــا حضور دکتر 
بابک نگاهداری، رئیس مرکــز پژوهش های 
مجلس شورای اســالمی و جمعی از مدیران 
و کارشناسان دو مجموعه برگزار شد، تصریح 
کرد: این اتفاق، جلوی بســیاری از مشکالت 
حوزه های مختلف اقتصادی و فــرار مالیاتی 
مانند ثبت شرکت های صوری، فاکتور فروشی، 

سند سازی ها و... را مسدود می کند.
وی افزود: در چارچوب رویکرد تحول آفرینی، 
استفاده حداکثری از داده ها و سامانه ها برای 
انجام راهبردهای نظام مالیاتی در دستور کار 
قرار گرفته و ضمن تشکیل کارگروه حکمرانی 
داده ها و اســتفاده از نظرات اندیشــمندان و 
خبرگان داخل و خارج از سازمان، تالش شده 
تا نقشه راه استفاده از داده ها برای شناسایی و 

مقابله بهتر با فرار مالیاتی میسر شود.
منظور مبارزه با فرار مالیاتی را از اولویت های 
اصلی سازمان امور مالیاتی عنوان کرد و گفت: 
یکی از مشکالت در این زمینه، ضعف اطالعات 
و به عبارتــی کثیف بودن داده هــا به معنای 
ناقص بودن، اشــتباه یا به موقع ارسال نشدن 
اطالعات اســت که در این راســتا، به دنبال 
طراحی وب ســرویس هایی هستیم که بتواند 
اطالعات بروز و ســالم را از سازمان ها و مراکز 

دارای اطالعات اقتصادی دریافت کند.
معاون وزیــر امور اقتصــادی و دارایی با بیان 
اینکه بر اســاس ریل گذاری جدید، برخی از 
رویه های گذشته تغییر کرده افزود: برنامه های 
جدیدی در حال تدوین و تبیین اســت و باید 
به گونه ای عمل شود که اوالً زمینه شناسایی 
فعاالن اقتصادی که تاکنون مودی نبوده اند، 
فراهم شــود. ثانیاً، کتمان درآمدها برای هیچ 
فعال اقتصادی میسر نباشد تا گام های اساسی 
در حوزه تحول نظام مالیاتی مبتنی بر اطالعات 
دقیق اقتصــادی و ایجــاد پروفایل اقتصادی 
فعاالن بر مبنای هویت اقتصــادی به منظور 
شفاف سازی اطالعات اقتصادی و امکان رصد و 
بررسی و ثبت تعامالت اقتصادی برداشته شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه 
به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی نیز اشاره 
کرد و گفت: تحقق قانون پایانه های فروشگاهی 
و سامانه مودیان، نه تنها موجب رشد چشمگیر 
وصولی مالیات بر ارزش افزوده و شفاف سازی 
این امر می شود، بلکه گام بزرگی در جهت رفع 
چالش های مالیاتی و مبارزه بــا فرار مالیاتی 

است.
منظور در ادامه، مالیات را داروی درمان اصلی 
اقتصاد کشور دانســت و گفت: تحوالت نظام 
مالیاتی می تواند هدف گذاری کالن رهایی از 
وابستگی به درآمدهای نفتی را محقق ساخته 
و بــا تأمیــن هزینه های دولــت، درآمدهای 
نفتی صرف عمران بیشــتر و آبادانی و تقویت 

زیرساخت های کشور شود.

گزارش

صمت

داد: وزیرصنعت،معدنوتجارتخبر

تدوین پیش نویس برنامه 
 نوسازی صنایع داروسازی 
در دستور کار وزارت صمت

وزیر صمت نوســازی صنایع داروسازی را نیازمند 
همکاری بین بخشی دانســت و گفت: همکاران ما 
در دفتر تجهیزات پزشــکی در حال آماده ســازی 
پیش نویس برنامه نوســازی صنعت دارو هستند و 
با آماده شدن آن هماهنگی ها را با وزارت بهداشت 

انجام و نوسازی را آغاز خواهیم کرد.
سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت

ســید رضا فاطمی امین در مورد اقدامات وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت برای نوســازی صنایع 
داروسازی، گفت: در نشســتی که با عبدالحسین 
روح االمینی رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس داشــتم این موضوع را 

متذکر و پیگیری کردند و ما قول مساعد دادیم.
فاطمی امین یادآور شــد: همکاران مــا در دفتر 
تجهیزات پزشکی در تالش برای آماده سازی برنامه 
نوسازی صنعت دارو هستند و زمانی که پیش نویس 
برنامه آماده شد هماهنگی ها را با وزارت بهداشت 

انجام و نوسازی را آغاز خواهیم کرد.
وی نوسازی صنایع داروسازی را نیازمند همکاری 
بین بخشی دانست و افزود: وزارت صمت و وزارت 
بهداشــت باید با هم بر روی این موضوع متمرکز 

شوند.
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نفت و انرژی کوتاه از انرژی4

بین الملل

 قیمت گاز در اروپا معادل 
4 برابر یک بشکه نفت شد

قیمــت گاز طبیعی در سراســر جهان 
افزایــش پیــدا کــرده و قیمت آن در 
اروپــا اکنون معــادل ۴۱۰ دالر )برابر 
با حجم یک بشــکه نفت خام( شــده 
اســت.موج گرمای شدید در تابستان 
و کمبود پیش بینی شــده گاز طبیعی 
در زمســتان امســال، قیمتهای گاز را 
باال و باالتر می برد.قیمت پایه گاز اروپا 
تنهــا در مدت ســه روز، به میزان ۱۴ 
درصــد افزایش یافت و به رکورد باالی 
جدیدی صعود کرد و به روند صعودی 
هفته هــای اخیر ادامــه داد. این روند 
صعودی، تحت تاثیر تقاضای باال برای 
گاز بــه منظــور تولید برق در بحبوحه 
موج گرمای شــدید و انــدک ماندن 
ســطح عرضه گاز روسیه از طریق خط 
لوله، ادامه پیدا کرده اســت. همزمان 
اتحادیــه اروپا تــالش می کند مخازن 
گاز را پیش از زمستان به حد کافی پر 
کند تا از کمبود انرژی و سهمیه بندی 
گاز کــه باعث تعطیلی صنایع تولیدی 
و افزایش قیمتهای مصرف کننده برای 
گرمایش و برق خواهد شــد، اجتناب 
کند.اروپا در خطیرترین موقعیت قرار 
دارد اما قیمتهای گاز طبیعی در آمریکا 
و آســیا هم روند صعــودی پیدا کرده 
اســت. تقاضای باالیی برای گاز وجود 
دارد در حالــی که تولیــد در آمریکا، 
ثابت بوده اســت و همزمان خریداران 
آسیایی برای تامین گاز برای زمستان، 
بــه بازار LNG برگشــته اند.از آنجا که 
LNG اکنــون یــک کاالی بین المللی 
اســت، قیمت گاز و محموله های تک 
LNG در سراســر جهان، رو به افزایش 
اســت و زمانی کــه فصل گرمایش فرا 
برســد، این افزایش قیمت شــدیدتر 
خواهد شــد.قیمت پایــه گاز اروپا در 
هــاب تــی تی اف هلند از دوشــنبه تا 
چهارشنبه، ۱۴ درصد صعود کرد و روز 
چهارشــنبه شش درصد افزایش یافت 
و بــه رکورد ۲۴۰ دالر )۲۳۶ یورو( به 
ازای هر مگاوات ســاعت رسید. قیمت 
گاز از ژوئن که روســیه نخســتین بار 
عرضــه گاز از طریق نورد اســتریم را 
کاهش داد، دو برابر شــده اســت.اوله 
هانسن، مدیر استراتژی کاال در ساکسو 
بانــک در این باره گفــت: قیمت پایه 
گاز اروپــا اکنون معادل ۴۱۰ هزار یک 
بشــکه نفت معامله می شــود که تاثیر 
فلج کننده ای روی اقتصاد این منطقه 
داشته است.چنین قیمت کم سابقه ای، 
به صنایع آلمان و سایر کشورهای اروپا 
آسیب زده است و در بحبوحه افزایش 
هزینه های انرژی، شــرکت ها توقف یا 
کاهــش تولید را تا اطالع ثانوی اعالم 
می کننــد. صنایع هشــدار داده اند که 
تولید و فعالیت کمتر ممکن اســت به 
انحــالل زنجیره تامین و تولید منتهی 

شود. 

برق در سوئیس 30 درصد 
گران می شود

میانگیــن قیمت برق برای خانوارهای 
سوئیســی در سال ۲۰۲۳، حدود ۳۰ 
درصد افزایش خواهــد یافت.انجمن 
شــرکت های برق سوئیس به روزنامه 
تاگــس آنزیگــر اعالم کــرد نیمی از 
نیروگاه هــا، قیمت برق برای خانوارها 
را به میزان ۳۰ درصد یا بیشتر افزایش 
خواهند داد.هزینه های برق در سوئیس 
مانند اکثر کشورهای اروپایی به دلیل 
کاهش عرضه گاز از سوی روسیه پس 
از آغاز جنگ در اوکراین، افزایش پیدا 
می کند. با این حال از آنجا که عمده برق 
این کشور از منابع برق آبی و هسته ای 
تولید می شود، شوک قیمت نسبت به 
کشورهای همسایه، کمتر است.طبق 
گزارش روزنامه تاگس آنزیگر، افزایش 
هزینه هــای برق بــرای یک خانه پنج 
اتاقه، به حدود ۳۱۵ فرانک ســوئیس 
)۳۲۸.۳۹ دالر( در ســال بالغ خواهد 
شد. کسب و کارهایی مانند یک نانوایی 
بــزرگ با افزایش هزینــه برق حدود 
۱۰۰۰ فرانک ســوئیس روبرو خواهند 
بود.جزئیات این افزایش قیمت تا پایان 
ماه جاری پس از این که رگوالتورها با 
قیمت های جدید موافقت کردند، اعالم 
می شــود.بر اساس گزارش بلومبرگ، 
دولت ســوئیس اخیرا یک بسته کمک 
مالــی ۱۰ میلیــارد فرانکی را با هدف 
جلوگیری از ورشکستگی شرکت های 

برق، رونمایی کرد.

وزیرنیرو:

آورده 350 میلیون مترمکعبی 
سیالب ها در پشت سدها 

ذخیره شده است
وزیر نیرو، گفت: مجموع آورده ســیالب های 
ذخیره سازی شده در پشت سدها حدود ۳۵۰ 
میلیــون متر مکعب بوده و معادل این میزان 
نیز در آب بندهای وزارت نیرو ذخیره سازی 
شــده است.علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در 
گفت وگو با خانه ملت، در خصوص آورده آب 
ناشــی از ســیالب های اخیر و ذخیره سازی 
آن در پشــت ســدها، گفت: مجموع آورده 
ســیالب های ذخیره ســازی شده در پشت 
ســدها حدود ۳۵۰ میلیون متر مکعب بوده 
و معادل این میزان نیز در آب بندهای وزارت 
نیرو ذخیره ســازی شــده است.عضو کابینه 
دولت ســیزدهم با اشاره به اینکه حجم قابل 
توجهی از آب ناشــی از سیالب های اخیر در 
پشــت ســیل بندها و تغذیه مصنوعی هایی 
که توســط وزارت جهاد کشاورزی مدیریت 
می شــوند، ذخیره شده است، عنوان کرد: در 
تاالب های کشور بخشی از سیالب ها ذخیره 
شده و در مناطق ساحلی نیز حجمی از آن به 
دریا ریخته شــده است.محرابیان، ادامه داد: 
عمده بارش های اخیر از طریق نفوذ به الیه ها 

وارد سفره های زیرزمینی شده است.

توسطتوزیعبرقپایتختانجامشد؛

کشف بیش از 9 هزار دستگاه 
استخراج رمزارز غیرمجاز

مدیر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع 
نیــروی برق تهران بــزرگ گفت: از ابتدای 
ســال ۱۴۰۱ تعداد ۹ هزار و ۴۰۴ دســتگاه 
اســتخراج رمزارز غیرمجاز کشــف و ضبط 
شــد.کاظم دهقان پور افزود: در راســتای 
کاهش بار شــبکه توزیع برق و جلوگیری از 
بروز نوسان و خسارت به تجهیزات مشترکان 
بــرق پایتخت و در ادامه برنامه ریزی ســال 
جــاری ایــن شــرکت در طــرح برخورد با 
متخلفان و بهره برداران غیرقانونی شــبکه 
برق پایتخت، با بررسی و اقدامات انجام شده 
توسط بازرسان مناطق ۲۲ گانه این شرکت، 
تعداد ۹ هزار و ۴۰۴ دستگاه ماینر از ابتدای 
ســال جاری تاکنون شناسایی و کشف شده 
اســت.وی با اشــاره غیرقانونی بودن اتصال 
دســتگاه های اســتخراج رمزارز فاقد مجوز 
بــه هــر نحو و در هر محل از رصد مســتمر 
و پیگیری بازرســان این شــرکت در سطح 
پایتخت خبر داد. پیشترشرکت تولید، انتقال 
و توزیع نیروی برق ایران )توانیر( اعالم کرد: 
در مجمــوع تاکنون هفت هزار و ۲۰۷ مرکز 
غیرمجاز استخراج رمزارز در کشور کشف و 
تعداد ۲۳۴ هزار و ۱۱۳ دستگاه جمع آوری 
شــده است.هر دستگاه استخراج بیت کوین 
)ماینر( به صورت متوســط تــوان مصرفی 
به انــدازه پنج یخچال ۲۰ فوت و چهار کولر 
آبــی دارد و به همین دلیل اســتخراج های 
غیرمجاز به دلیل ایجاد اختالل در شــبکه 
توزیع، می تواند باعث بروز آسیب به وسایل 
برقی شهروندان شــود.رمزارز گونه ای پول 
دیجیتال اســت که در آن تولید واحد پول 
و تاییــد اصالت تراکنش پول با اســتفاده از 
الگوریتم هــای رمزگذاری کنترل شــده و 
معمــوالً به طور نامتمرکز بدون وابســته به 

یک بانک مرکزی کار می کند.

رئیسهیئترئیسهصندوقهای
بازنشستگیصنعتنفتخبرداد؛

افزایش 500 میلیون دالری تولید 
در پتروپاالیش کنگان

رئیس هیئت رئیسه صندوق های بازنشستگی 
صنعت نفت در حاشیه ارائه گزارش اقتصادی 
به جمعی از آزادگان پیشکسوت صنعت نفت 
گفــت: در ۱۰ ماه گذشــته، همه پروژه های 
صندوق ها در قطب های غرب و جنوب پیشرفت 
توســعه ای داشته اند.وی با اشاره به خاطرات 
بیان شــده از ســوی چند آزاده پیشکسوت 
افزود: شــنیدن خاطرات پیشکسوتان آزاده 
جــان و دل شــنونده را متوجه قدرت ایمان 
بــه خــدا و ضمیرهای پــاک می کند. ایمان 
راســخ به خداوند متعال، تکیه گاه استقامت 
عزیزان آزاده بوده اســت.رئیس هیئت رئیسه 
صندوق های بازنشستگی صنعت نفت افزود: 
همه مســئوالن به ویژه کســانی که در حوزه 
اقتصادی مســئولیت می پذیرند باید از منش 
و بینش آزادگان درس بیاموزند. این مکتب، 
حفظ حقوق بیت المال، امانت داری و خدمت 
بی ادعا به خلق را ســرلوحه کار خود می داند.
وی در این نشست، به پیشرفت های اقتصادی 
اخیر صندوق ها نیز اشاره کرد و گفت: در مدت 
۱۰ ماه گذشــته فقــط در یکی از واحدهای 
صنعتی صندوق هــا، پتروپاالیش کنگان، با 
رفع مشــکالت و افزایش فروش محصوالت، 
۵۰۰ میلیون دالر درآمد ایجاد شــده است. 
پیشرفت واحد الفین این طرح نیز از ۶۴ درصد 
به ۸۱ درصد رســید و امیدواریم در افق سال 
۱۴۰۲ شاهد بهره برداری از این طرح باشیم.

تر دورخیز می کند؟ آیا نفت برای ثبت رکوردهای باال

بازار نفت در چنگال رکود
نگارعلی/گروهانرژی

 تنها دســتاورد بازار نفت از جنگ اوکراین و روســیه 
ترس شدید بوده است که برای هفته ها منجر به رکود 
سنگین در بازار شده است؛ همسو با ترس شدیدی که 
در بازار حاکم است، کند شدن رشد اقتصادی غول های 
اقتصادی به کاهش تقاضا دامن زده است.در حال حاضر 
عوامل کاهش دهنده قیمت نفت بر احساســات بازار 
مسلط هستند اما ترس حاکم بر بازار موجب شده است 
که ســرمایه گذاران قیمت های باالیی را برای معامالت 
خود پیشنهاد دهند؛ از طرفی بنابر گزارش های منتشر 
شــده بازار کار ایاالت متحده آمریکا عملکرد بهتری را 
نسبت به انتظارات به ثبت رسانده است و همین موضوع 
ســناریو کند شــدن رشد اقتصادی ایاالت متحده را به 
چالش می کشد و از طرف دیگر بنابر گزارش های رسمی 
نرخ تورم در ایاالت متحده آمریکا در ماه جوالی کاهش 
یافت که کاهش قیمت بنزین در وقوع این اتفاق بی تاثیر 
نبوده است.با وجود هر آنچه گفته شد در عمل احساسات 
نزولــی بر بازار نفت حاکم اســت چراکه ترس از رکود 
تاثیرگذارتر از هر عامل دیگری در بازار اســت؛ ترس از 
رکود ناشی از کاهش فعالیت پتروپاالیشگاه های چینی 
و گزارش های مبنی بر عملکرد ضعیف اقتصاد این کشور 
در ماه گذشــته و همچنین تداوم قرنطینه در برخی از 

نقاط جهان و تاثیر آن بر تقاضای سوخت است.
طوفان ناجی کشورهای نفت خیز خواهد شد؟

با این وجود جهش قیمت نفت قریب الوقوع نیســت و 
ســیگنال های صعودی به بازار نفت فرستاده می شود 
کــه از میان آنها می توان به مهمترینشــان یعنی آغاز 
فصــل طوفــان در ایاالت متحده اشــاره کرد؛ فصلی 
که طوفان های شــدید آن می تواند منجر به تعطیلی 
گسترده سکوهای تولید در خلیج مکزیک و یا تعطیلی 
پاالیشــگاه های خط ساحلی شود.یکی دیگر از عواملی 

که می تواند منجر به افزایشی شدن قیمت نفت تا پایان 
سال شود، نزدیک شدن به زمان پایان ذخایر استراتژیک 
نفت آمریکا است که گمانه زنی ها حاکی از آن است که 
تا اکتبر به پایان خواهد رســید.با وجود آنچه گفته شد 
در حال حاضر به واسطه غلبه احساست نزولی بر بازار 
نفت روند قیمت ها در این بازار نزولی است و هر بشکه 
نفت خام برنت زیر ۱۰۰ دالر و هر بشکه نفت خام وست 
تگــزاس زیــر ۹۰ دالر معامله می شــود؛ اما نفت با این 
قیمت ها نیز نتوانســته است تولیدکنندگان آمریکایی 

را مجاب به تولید کند.

بازار نفت در چنگال رکود
بــازار نفــت در حال حاضر در چنگال نگرانی در مورد 
رکود جهانی و تخریب تقاضا است؛ ترس از رکود در 
اروپــا در بحبوحــه افزایش قیمت انرژی و عرضه کم 
گاز خط لوله روسیه تشدید شده است که شرکت های 
برخــی از صنایــع انرژی بر را مجبور به کاهش تولید 
کرده اســت.در انگلیس، بانک مرکزی انگلیس هفته 
گذشــته هشــدار داد که انتظار می رود این کشور از 
ســه ماهه چهارم ســال جاری وارد رکود شود که تا 
پایان سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت.از طرف دیگر 

بنابــر گفته معامله گران به رویترز، بازار نفت در حال 
حاضر به شدت نزولی است و هیچ سرمایه گذاری در 

این بازار تمایلی به خرید ندارد.
چرخش قیمت ها در بازار نفت چقدر محتمل 

است؟
ریــزش قیمت های اخیر در بازار نفت تحت تاثیر ترس 
از رکود و گزارش های ضعیف اقتصادی منتشر شده از 
سو غول های اقتصادی بوده استف با این وجود عوامل 
افزایشــی می توانند احساســات نزولی را از بازار از میان 
ببرند و روند قیمت ها را دوباره صعودی کنند.از جمله 
این عوامل می توان به ظرفیت ذخیره پایین در ســطح 
جهانی اشاره کرد؛ ناتوانی اوپک پالس در پمپاژ بیشتر از 
آنچه در حال حاضر تولید می کند و به بن بست رسیدن 
روسیه با غرب همه از جمله عواملی هستند که می تواند 
رونــد قیمت هــا در بازار نفت را تغییر دهد.اما باید دید 
که ایا روســیه به ســقف قیمتی کشورهای اروپایی تن 
خواهد داد یا خیر؛ مســکو قباًل گفته بوده اســت که اگر 
ســقف قیمت کمتر از هزینه تولید باشــد، نفت خود را 

صادر نخواهد کرد.
سناریوهای پیش روی بازار نفت

در حالی که برخی تحلیلگران بر این باورند که قیمت 
نفت پایین تر نیز خواهد رفت، برخی از تحلیلگران نظری 
متفاوت دارند؛ گلدمن ساکس پیش بینی قیمت برنت 
خود را برای بازه سه ماهه کاهش داد و به ۱۱۰ دالر در 
هر بشکه رساند که از پیش بینی قبلی ۱۴۰ دالر در هر 
بشکه پایین تر است، اما کماکان معتقد است که احتمال 
افزایش قیمت نفت همچنان قوی است.استراتژیســت 
های گلدمن ساکس در یادداشتی که این هفته توسط 
بلومبرگ منتشر شد، نوشتند:" ما معتقدیم که احتمال 
افزایش قیمت نفت همچنان قوی است، حتی با فرض 

وقوع همه این شوک های منفی."

خبر ویژه

یــک کارشــناس حوزه انرژی گفــت: همکاری گازی ایران و روســیه می تواند 
مقدمه ای برای همکاری و گروه جدید انرژی در منطقه باشــد، تهران و مســکو 
توان مدیریت بازار را دارند و در واقع یک تشــکل گازی در منطقه شــکل گیرد.

میرقاســم مومنی درباره واردات گاز از روســیه اظهار کرد: در این باره باید چند 
موضوع را در نظر بگیریم؛ ابتدا اینکه علیه دو کشور تحریم اعمال شده، موضوع 
دیگر اینکه در شــرایط کنونی ایران نمی تواند از جنوب کشــور گاز کافی برای 
مصرف اســتان های شــمالی انتقال دهد زیرا هزینه های نقل وانتقال باالســت، 
همچنین تعهدهایی به کشورهای مشتری داریم که در بعضی از زمان ها امکان 

تأمین نداریم.  وی افزود: افزون بر تعهدهای گازی که ما به عراق و ترکیه داریم، 
باال رفتن سرانه مصرف کشور هم تا حدی است که برخی مواقع با کمبود روبه رو 
می شــویم، بر این اســاس اکنون تفاهم شــده روزانه ۵۵ مییلیون مترمکعب گاز 
را وارد کنیم که در قالب سوآپ انجام خواهد شد، یعنی گاز روسیه را در داخل 
مصرف می کنیم و از جنوب به مشتریان این کشور تحویل خواهیم داد. مؤمنی 
گفت: البته اجرای این پروژه منوط به این است که زیرساخت ها و شرایط مالی 
و سیاســی الزم فراهم شــود، اینکه خط لوله از کدام کشــورها عبور کند بسیار 

اهمیت دارد.

یککارشناسحوزهانرژی:

کند گازی تهران-مسکو  به شکل گیری تشکل انرژی در منطقه کمک می  همکاری 

عضوکمیسیونانرژیمجلس:

ح بنزینی دولت دیگر روی میز رییس جمهور نیست طر
محمد نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: طرح باز توزیع یارانه بنزین به افراد به جای خودروها 
حداقل برای امســال دیگر در دســتور کار دولت قرار نداشــته و به عنوان یکی از گزینه های اصلی روی 
میز رییس جمهور نیست.پرویز محمد نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره آخرین وضعیت »طرح 
باز توزیع یارانه بنزین به افراد به جای خودروها« گفت: طرح جدید بنزینی دیگر در دستور کار دولت 
قرار نداشته و به عنوان یکی از گزینه های اصلی دیگر روی میز رییس جمهور نیست.او با بیان اینکه 
مجلس به هیچ وجه جزایر قشــم و کیش را انتخاب مناســبی برای اجرای پایلوت اختصاص ســهمیه 
بنزین به افراد نمی داند، ادامه داد: هرچقدر هم که نتایج اجرای این طرح در این دو جزیره خوب بوده 
باشد، قابل تعمیم به کل کشور نیست.    محمد نژاد همچنین به دیگر ایرادات این طرح اشاره کرد و 
گفت: یکی از ایرادات این طرح این بود که سوداگران و سودجویان به راحتی می توانند وارد این بازار 

شده و آن را مدیریت کنند.این نماینده مردم ادامه داد: طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای 
خودرو ها حداقل امســال اجرایی نمی شــود. برای ســال های آینده هم اگر دولت همچنان به اجرای 
آن اصرار داشــته باشــد، باید مجددا تاییدیه و موافقت مجلس را بگیرد.عضو کمیســیون انرژی مجلس 
در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به رشــد مصرف بنزین، گفت: دولت باید هر چه ســریع تر 
شرایط را برای واردات خودروهای کم مصرف و هیبریدی فراهم کند..او ادامه داد: ما مدام می گوییم 
مصرف انرژی در کشــور باالســت و مردم و مقصر این مصرف باال می دانیم. این در حالی اســت که ما 
خود به هیچ وجه ابزارهای کاهش مصرف را در اختیار مردم قرار نمی دهیم. به عنوان مثال در حالی 
متوسط مصرف بنزین به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش در کشورهای دیگر به حدود ۴ لیتر رسیده 

که خودروهای ما همچنان حدود ۹ لیتر در هز ۱۰۰ کیلومتر بنزین مصرف می کنند.

کرد: ح  کمیسیون انرژی مجلس مطر عضو 

گسترش ظرفیت های نفتی با توسعه پاالیشگاه   
فرا سرزمینی

 یکی از رویکردها و سیاست های اقتصادی که وزارت 
نفت دولت ســیزدهم بر روی آن کارکرده است و 
قصد دارد از آن طریق به خنثی سازی تحریم های 
نفتــی بپردازد، همکاری در پاالیشــگاه های فرا 
سرزمینی است.ونزوئال یکی از کشورهایی است که 
فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری تهران دارد. 
ما تاکنون قراردادهای زیادی با این کشور منعقد 
کرده ایم. به طــور مثال در مهم ترین قراردادمان 
با ونزوئال، قرار شــده است که شرکت های دولتی 
ایران برای تعمیر پاالیشگاه پاراگوانا که بزرگ ترین 
پاالیشگاه نفتی ونزوئال با ظرفیت ۹۵۵ هزار بشکه 
در روز اســت، آماده شــوند.وجه مشترک اصلی 
بین ما و کشــورهایی نظیر این کشــور در صنایع 
پاالیشگاهی در تحریم های فرسایشی آمریکا است 
که ظرفیت این صنایع را کاهش داده است، این در 
حالی است که اوایل سال جاری شرکت های ایران 
قطعاتی را برای راه اندازی مجدد یک واحد تولید 
بنزین به پاراگوانا ارسال کردند.از نظر کارشناسان 
افزایش همکاری های ایران با دیگر کشــورها در 
زمینه  پاالیشگاه ها می تواند گزینه  مناسبی برای 
خنثی ســازی تحریم ها باشــد. زیرا از این طریق 

می توانیم به فروش نفت خود به این پاالیشگاه ها 
بپردازیم و در راســتای تبدیل آن به فرآورده های 
نفتی اقدام کنیم.هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون 
انــرژی مجلس در خصوص ظرفیت های ایران در 
زمینه  صدور خدمات فنی و مهندســی به ســایر 
کشــورها اظهار کرد: ایران ظرفیت های خوبی در 
زمینه  خدمات فنی و مهندســی در حوزه  انرژی 
دارد.وی ادامه داد: ما در زمینه  پاالیشگاه ها، رفع 
مشکالت و بهینه سازی آنها توانمندی های خوبی 
داریم. قراردادی که با کشور ونزوئال منعقد کردیم 
از لحــاظ صدور خدمات فنی قــرارداد خوبی به 
شــمار می رود. این قرارداد بستری برای فعالیت 
ایران در پاالیشــگاه های کشــورهای دیگر که به 
آن ها اصطالحاً پاالیشگاه های فرا سرزمینی گفته 
می شــود را به وجود می آورد و این گونه قراردادها 
به صدور علم و دانش فنی منجر خواهد شد و ارز 
را وارد کشور می کند.به احتمال خیلی زیاد در آینده 
شــرایطی به وجود می آیــد و قراردادی با ونزوئال 
منعقــد می کنیم کــه بتوانیم نفت خود را در این 
کشور پاالیش کنیم. این شیوه  همکاری با دیگر 

کشورها مزایای زیادی دارد .

اساسادعاها؛ بر

گاز  آیا ترکیه می تواند به مسیر ترانزیت جدید 
به اروپا تبدیل شود؟

 )SGC( ترکیه در مســیر کریدور گاز جنوبی 
که گاز را از جمهوری آذربایجان به اروپا منتقل 
می کند، قرار دارد. همچنین موقعیت این کشور 
اجازه می دهد به عنوان مســیری برای ترانزیت 
گاز از سایر بخش های دریای خزر، بخش هایی 
از خاورمیانه و شرق مدیترانه استفاده شود.آنکارا 
مکررا اعالم کرده که آماده است به یک کریدور 
گازی بزرگ برای اروپا تبدیل شود و هر دو بخش 
ترکیه ای کریدور گاز جنوبی و زیرساخت شرکت 
دولتــی بوتاس، ظرفیــت مازاد برای انتقال گاز 
بیشــتر را دارند.اما هر گونه افزایش جریان گاز 
برای رقابت با صادرات گاز روســیه به اتحادیه 
اروپا که ســال میالدی گذشــته به ۵۵ میلیارد 
متر مکعب رســید، مســتلزم ده ها میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری برای توســعه منابع باالدستی 
جدید و خطوط لوله جدیدی است که به یکدیگر 
وصل شوند.انتظار می رود سه کنسرسیوم خط 
لوله کریدور گاز جنوبی، ســرمایه گذاری برای 
کمپرسورهای ضروری را تایید کنند، اما شرکت 
بریتیــش پترولیوم که میدان گازی شــاه دنیز 
جمهوری آذربایجان را اداره می کند، هشــدار 

داده اســت که این میــدان نمی تواند همه گاز 
الزم برای یک مســیر توســعه یافته را تامین 
کنــد.از آنجا که منابع گازی دیگری از ســوی 
جمهــوری آذربایجــان هنوز موجود نیســت، 
آنکارا ماه گذشــته عالقه خود برای تحویل گاز 
از ترکمنستان به ترکیه برای ترانزیت از طریق 
کشــتی، یا توافقنامه سواپ یا خط لوله را اعالم 
کرد.اگر چه هیچ جزئیاتی ارائه نشــده است اما 
تصور می رود گزینه کشتی، شامل ترانزیت گاز 
طبیعی فشــرده در دریای خزر از طریق کشتی 
باشد.گزینه سواپ احتماال شامل توسعه قرارداد 
فعلی است که تحت آن، ترکمنستان حداکثر دو 
میلیارد متر مکعب در سال گاز به ایران تحویل 
می دهد که ســپس حجم مشــابه به جمهوری 
آذربایجان تحویل داده می شود.در نهایت، تصور 
می رود گزینه خط لوله اشــاره به پروژه ترانس 
کاسپین ریسورسز باشد که برای یک خط لوله 
به ظرفیت ۱۰ تا ۱۲ میلیارد متر مکعب در سال 
بــرای ترانزیت گازی اســت که در حال حاضر 
در یک میدان نفتی فراســاحلی ترکمنستان در 

دریای خزر سوزانده می شود. 
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5بانک و بیمه

اردبیل / پروین حسینی   
مدیر شــعب بانک تجارت اســتان اردبیل گفت: بانک 
تجارت یکی از بانک های پیشرو در اعطای تسهیالت، 
اعتبــارات و تأمیــن ارز واحد های تولیدی اســت، به 
همین دلیل همزمان با تســریع ارائه خدمات بانکی، 
مانع زدایی از تولید با جدیت در دســتور کار اســت.
اســکندری زنجانی مدیر شــعب بانک تجارت استان 
اردبیل در نشست خبری خود با خبرنگاران به مناسبت 
روز خبرنــگار خاطرنشــان کرد: ایــن بانک با توجه به 

نام گذاری ســالجاری از ســوی رهبر معظم انقالب اســالمی به نام ســال 
»تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین« آمادگی دارد تا برای اجرای شــعار 
ســال از تولیدات دانش بنیان و اشــتغال آفرین  عالبر حمایت بلکه حامی و 
پشتیبانی هم می کند وی با تشریح رسالت حضرت زینب )س( درحادثه 
عاشورا ،بخاطر تقارن روز خبرنگار با روز عاشورا آن حضرت را الگوی ابدی 
و تاریخی برای خبرنگاران مکتب حسینی دانست .اسکندری زنجانی در 
بخش دیگری از ســخنان خود خبرنگاران را از خبرگان و نخبگان جامعه 
دانســت و خاطرنشــان کرد: خبرنگاران همواره تاثیرگذار و جریان ساز در 
جامعه هســتند.مدیر امور شــعب بانک تجارت استان اردبیل دلیل اصلی 
روند کند اقتصاد اســتان را عدم توجه برخی از مســئوالن میانی نســبت 

بــه مباحث کالن و فرصت ســوزی در بهره برداری از 
منابع موجود دانست.اسکندری زنجانی نقش حساس 
فعاالن خبری استان را در معرفی ظرفیت های توسعه 
اقتصادی اســتان اعالم کرد و از خبرنگاران خواســت 
خدمات شــبکه بانکی را به ویژه در شــرایط اقتصاد 
مقاومتی به مردم تبیین و تنگناهای اقتصادی استان 
را به صورت واقع بینانه و کارشناسی به مراکز تصمیم 
گیری مطرح کنند.وی افزود: بانک تجارت براســاس 
سیاست های بانک مرکزی بخش عظیمی از منابع خود 
را در حمایــت و پشــتیبانی از واحدهــای تولیدی، صنعتی و دانش بنیان 
اســتان قرار داده و ســعی ما بر این اســت تا با تقویت سپرده ها و نقدینگی 
بانک بتوانیم بیشــتر در خدمت فعاالن عرصه اقتصادی باشــیم.مدیر امور 
شعب بانک تجارت استان اردبیل استان اردبیل را توانمند و با ظرفیت در 
عرصه کشاورزی، گردشگری، صادرات و حوزه خدمات اعالم کرد و گفت: 
در همــه ایــن بخــش ها تمام تالش ما بر این اســت تا فعاالن کارآفرین را 
مورد حمایت قرار داده و به نوعی فرصت و زمینه توسعه و پیشرفت استان 
را مهیا کنیم.در پایان این جلســه که با حضور معاونین اجرایی و اداری و 
رئیس حوزه حراســت منطقه برگزار گردید ، مدیر شــعب اســتان با اهداء 

شاخه گل و هدایایی از زحمات خبرنگاران تقدیر نمود  .

مدیر شعب بانک تجارت استان اردبیل: 

مانع زدایی از تولید در دستور کار بانک تجارت است

مشهد / سمیرا رحمتی
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی خراســان رضوی گفت : از اهداف 
کلینیک کسب و کار استان، افزایش بهره وری، احصا نیازها، ایجاد تغییرات الزم 
برای افزایش رقابت پذیری در بازارهای داخلی و خارجی، نوسازی و بازسازی 
ساختار واحدها، خوداتکایی صاحبان صنایع و توانمندسازی واحدهای صنعتی 
و تولیدی است.جعفر فرشچی طوسی در نخستین نشست تخصصی کارگروه 
های کلینیک کســب و کار اســتان، بیان نمود : این کلینیک با هدف خدمات 
رســانی تخصصی ، آســیب شناسی و ارائه مشاوره تخصصی فنی به واحدهای 
صنعتی کوچک و متوسط مستقر در شهرکهای صنعتی استان آغاز به کار کرد 
.وی با اشاره به اینکه کلینیک کسب و کار با ۹ کارگروه اصلی و با بیش از ۳۰ 
مشاور تمام وقت و پاره وقت فعال است. افزود: ارائه خدمات با پشتوانه شبکه 
گسترده ای از متخصصان صنعتی، استادان مراکزتحقیقاتی ، آزمایشگاهی و 
مشاوره ای به صنایع کوچک استان بخصوص در شهرکها و نواحی صنعتی با 
محوریت حقوقی / سیاستگذاری ،عارضه یابی ،توسعه نظام مدیریت ،سرمایه 
گذاری و تامین مالی ، بازاریابی و بازرگانی ،فناوری اطالعات ، توسعه محصول و 
فناوری ، زیرساخت ، تامین ورودی / مواد اولیه از جمله ماموریت های کلینیک 
کسب و کار خراسان رضوی است.فرشچی؛ رفع مشکالت فنی و ارتقای کمی 
و کیفی محصوالت تولیدی، بررسی مشکالت صنعت با استفاده از توانمندی 
ها و پتانســیل های متخصصان فنی و همچنین ایجاد بســتری مناسب برای 
ارتباط مستمر صنعت و دانشگاه را از جمله دیگر اهداف و رسالتهای کلینیک 

کسب و کار در خراسان رضوی بر شمرد.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
خراسان رضوی ، با بیان اینکه مهمترین مشکل واحدهای صنعتی برای فروش 
و بازاریابی محصوالت بوده، عنوان کرد: واحدهای صنعتی و تولیدی توان رقابت 
در بازارهای داخلی و صادراتی را دارند اما عدم تحقیق و شناخت مناسب برای 
نیازسنجی بازار باعث شده تا نتوانند از بازارهای موجود بهره برداری مناسب 
را داشته باشند.وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد : 
این کلینیک در راســتای اجرای طرح رونق تولید دانش بنیان و ارائه خدمات 
مشــاوره رایگان به صاحبان صنایع به منظور توســعه صنعتی ، بهبود شرایط 
کســب و کار ، عارضه یابی ونیز فعالیت دوباره واحدهای نیمه فعال یا راکد یا 
رفع معضالت واحدهای مشــکلدار در جهت اشتغال آفرینی پایدار میبایست 
برگزار شود.فرشچی طوسی در پایان با اشاره به راکد بودن ۲۷۶ واحد صنعتی 
در شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی، اعالم نمود : امسال هم حمایت 
از صنعتگران در چارچوب برنامه های اقتصادی و رفع موانع تولید و ســرمایه 
گذاری ادامه می یابد و تمام توان ما در تولید و اشــتغال بیشــتر در شــهرک ها 
و نواحی صنعتی به خصوص در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی اجرا و 
انجام خواهد شــد.وی ادامه داد: کلینیک صنعت اســتان از مشاوران مجرب و 
متخصص و اساتید دانشگاهی تشکلیل و طبق برنامه ریزی انجام شده واحدهای 
صنعتی و تولیدی به خصوص راکد و نیمه راکد را انجام می دهد تا شاهد تولید 
و اشتغال در این واحدها باشیم ضمن آنکه از ظرفیت همه تشکل های بخش 

خصوصی نیز در این زمینه استفاده می شود.

در آستانه هفته دولت انجام شد؛

برگزاری نشست کلینیک کسب و کار استان خراسان رضوی 
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گرد پاسخگویی«   برپایی »میز
به مشتریان در بانک دی

در روزهــای هفتــه دولت و طی یــک برنامه 
زمان بندی شــده، جمعی از معاونان و مدیران 
ارشــد بانک دی در »میزگرد پاســخگویی« به 
ســواالت مشتریان پاسخ خواهند کند. میزگرد 
پاســخگویی با حضــور مدیران و مســئوالن 
معاونــت اعتباری، فنــاوری اطالعات، حوزه 
مدیریت، مدیریت امور بازرســی، معاونت مالی 
و مدیریت امور شعب از ۳۰ مرداد تا ۹ شهریور 
مطابق جدول اعالمی برگزار خواهد شد. دومین 
روز از شــهریور ماه، اعضای هیات مدیره بانک 
از ســاعت ۹ تا ۱۲ در این میزگرد، پاســخگوی 
مخاطبان هستند و در سایر روزها، این رویداد بر 
اساس برنامه مدون از ساعت ۹ تا ۱۰ برقرار می 
شود. عالقه مندان می توانند طی تماس با مرکز 
ارتباط با مشــتریان بانک دی به شــماره تلفن 
۲۸۹۳۰، سواالت خود را طرح و پاسخ مناسب 
را دریافت کنند. همچنین به مناســبت »هفته 
دولت«، رییس و معاونان شعب بانک دی در میز 
خدمت به صورت مستقیم پاسخگوی مشتریان 
خواهند بود. علیرضا قیطاسی مدیرعامل بانک 
دی نیز در هفته دولت با حضور در شعب منتخب 
بانک به صورت مســتقیم پاســخگوی سواالت 

مشتریان خواهد بود. 

بااعالمبیمهمرکزی:

بیمه پارسیان همچنان در سطح 
اول توانگری مالی صنعت بیمه 

قرار دارد
 بــا اعالم بیمــه مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، 
شرکت بیمه پارسیان در 
ســال۱۴۰۱ همچنان در 
ســطح اول توانگری مالی 
قرار دارد. با توجه به اعالم نسبت توانگری مالی 
شــرکت های فعال در صنعت بیمه کشــور در 
سال جاری، بیمه پارسیان توانست همانند سال 
های اخیر جایگاه خود در ســطح اول توانگری 

مالی در صنعت بیمه را حفظ نماید.

اخبار

ح بخشودگی جریمه تاخیر  آغاز طر
تادیه دین در بانک توسعه تعاون

 به مناسبت هفته دولت و 
هفتــه تعــاون، طــرح 
بخشودگی جریمه تاخیر 
تادیه دین در بانک توسعه 

تعاون آغاز گردید.
به منظور حمایت از تعاونی هایی که در پرداخت 
بدهی های خود دچار مشــکل می باشند بانک 
توســعه تعاون بخشــودگی ۶ درصدی جریمه 

دیرکرد را اعمال می کند .
بر اساس این طرح همه بدهکارانی که تا تاریخ 
۱۷ شــهریور نســبت به پرداخت اقساط معوق 
خود به صورت یکجا اقدام نمایند می توانند از 

این بخشودگی استفاده نمایند .

ادامه روند صعودی بانک سینا 
در چهارمین ماه سال

 بانــک ســینا در گزارش 
فعالیت ماهانــه خود که 
منتهی بــه تیرماه ۱۴۰۱ 
اســت، مجمــوع میزان 
درآمــدی کــه از بخش 
تســهیالت اعطایی شناسایی کرد مبلغی بالغ بر 
۵۱۵ میلیــارد تومان بود، همچنین طی ۴ ماهه 
سپری شــده از ســال مالی نیــز درآمدی که از 
تسهیالت اعطایی به ثبت رساند برابر با یک هزار 
و ۹۸۱ میلیارد تومان بود.  مبلغی که بانک سینا 
در چهارمین ماه از سال جاری جهت سود سپرده 
ســرمایه گذاری به مشتریان خود پرداخت کرد 
بالغ بر ۳۹۲ میلیارد تومان بود که نســبت به ماه 
گذشــته ۲ درصد افزایش پیدا کرد. تســهیالت 
اعطایی به ثبت رسیده توسط “وسینا” در تیرماه 
برابر با ۵۰۱ میلیارد تومان بود، از ســوی دیگر 
این بانک میزان سرمایه ثبت شده خود را در طول 
۴ ماه سپری شده از ابتدای سال مالی برابر ۲ هزار 
و ۵۳۸ میلیارد تومان اعالم کرد گفتنی است که 
این بانک در تیرماه ســال جاری تراز مثبت ۳۱ 
درصدی را به ثبت رساند و به سود ۱۲۳ میلیارد 

تومانی رسید.

مدیر امور استان ها و بازاریابی پست بانک ایران:  

همزمان با روز باجه های بانکی، از 1۹3 باجه برتر تجلیل می شود
مدیــر امــور اســتان ها و بازاریابی بانک از برگزاری مراســم ویژه 
گرامیداشــت روز باجه های بانکی در روز ســوم شهریور خبر داد 
و گفت: در این مراســم از ۱۹۳ باجه بانکی برتر تجلیل، ســه باجه 
خدمــات بانکی روســتایی افتتاح و از چهــار خدمت جدید برای 
باجه ها رونمایی می شود. به گزارش  “فرازنیوز”   علیرضا واحدپور 
مدیر امور اســتان ها و بازاریابی با اعالم این خبر افزود: باجه های 
بانکــی شــریک کاری و همکار بانک هســت و بــرای قدردانی از 
زحمات آنان طی مراســمی با حضور مدیرعامل و اعضای هیات 
 مدیره بانک از ۱۹۳ باجه بانکی برتر در سراســر کشــور تجلیل 

و قدردانی می شود.  
واحدپــور با اشــاره به اینکه برای انتخــاب باجه بانکی برتر چهار 
شــاخص تعداد حســاب، میزان منابع، تعداد تراکنش ماهیانه و 
ســابقه فعالیت تا پایان تیرماه ســال جاری در نظر گرفته شــده 
اســت، گفت: باجه های بانکی که بیش از ۸۰۰۰ فقره حســاب 
بانکی افتتاح کرده داشته باشند حداکثر امتیاز را در این شاخص 
به دست آورده اند. وی ادامه داد: شاخص  جذب منابع باجه بانکی 
بــا ۵۰۰ میلیــارد ریال منابع بیشــترین امتیاز و بین ۵۰ تا ۱۰۰ 

میلیارد ریال کمترین امتیاز را داشــته و در تعداد تراکنش های 
ماهانه باجه های بانکی با ۳۰۰۰ فقره و بیشــتر باالترین امتیاز را 
محسوب شده و به ازای هر سال سابقه، یک امتیاز برای باجه ها در 
نظرگرفته شده است.  مدیر امور استان ها و بازاریابی بانک با بیان 
اینکه برای هر اســتان با توجه به تعداد باجه های فعال ســهیمه ای 
برای معرفی باجه منتخب در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: 

استان های خراسان رضوی، مازندران، اصفهان، آذربایجان شرقی، 
گیالن، فارس و گلستان  با ۹ باجه بانکی منتخب در رده نخست و 
استان های آذربایجان غربی، کرمان، خوزستان و همدان با معرفی 
هفت باجه در رده دوم قرار دارند. واحدپور با اشاره به اینکه از ۱۲ 
اســتان و مدیریت شــعب منطقه غرب اســتان تهران، شش باجه 
بانکی که بیشترین امتیاز را کسب کرده اند، در این مراسم حضور 
دارند، گفت: از اســتان های قزوین، اردبیل، ایالم، ســمنان، البرز، 
کهگیلویه و بویراحمد، قم و مدیریت شعب غرب تهران نیز با توجه 
بــه تعــداد باجه های فعال، ســه باجه  بانکی برتر انتخاب و معرفی 
شــده اســت. مدیر امور استان ها و بازاریابی بانک با بیان اینکه در 
مراســم روز گرامیداشــت باجه های بانکی۳۲ باجه منتخب برتر 
از اســتان ها و مدیریت شــعب استان تهران در این مراسم حضور 
دارند، خاطرنشان: سایر منتخبین از طریق ویدئو کنفرانس در این 
مراسم حضور خواهند داشت. واحدپور در پایان گفت: همزمان با 
سوم شهریور و روز باجه ها از چهار خدمت جدید باجه های بانکی 
روستایی پست بانک ایران رونمایی و تعداد خدمات قابل ارائه آنها 

به ۴۰ خدمت افزایش می یابد.

خبر ویژه

معــاون رئیــس جمهور و رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگــران با صدور پیامی 
خطــاب بــه مدیرعامــل بانک دی ، از بهبود امــور و ایجاد امید و اعتبار برای این 

بانک قدردانی کرد.
متن پیام دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی به این شرح است:

جناب آقای علیرضا قیطاسی
سالم علیکم

بررسی و نگاه به فعالیت و عملکرد مدیران ارشد و کارکنان بانک در مدت کوتاه 
انتخاب و اســتقرار هیئت مدیره جدید حاکی از روند بهبود امور بانک و ایجاد 

امید و اعتبار برای حال و آینده این بانک می باشد.
برگزاری کم ســابقه دو مجمع متوالی در مدت کمتر از دو ماه، بازگشــایی نماد 
بانک، تشکیل کارگروه های فنی، تخصصی و اجرایی برای حل و فصل چالش ها 
و مشــکالت، نگاه ویژه به تمام ذینفعان بانک و باألخص خانواده معظم شــهدا و 
ایثارگران از جمله اقداماتی است که آینده روشن را در مورد این بانک به تصویر 
می کشد. اینجانب از مساعی شبانه روزی جنابعالی و قاطبه مدیران و کارکنان بانک 
دی تشکر و قدردانی نموده و از خداوند رحمان توفیق روز افزونتان را خواستارم.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی

 قدردانی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
از بهبود امور و ایجاد امید و اعتبار برای بانک دی

اخبار

استانها

آباد گهی تحدید حدود اختصاصی ثبت اسناد شهرستان خرم  آ
 1401/03/17 مورخــه   140160325001001397 شــماره  صــادره  رای  برابــر  اینکــه  بــه  نظــر 
رســمی موضــوع کالســه  فاقــد ســند  امــالک  و  اراضــی  تکلیــف  تعییــن  قانــون  هیــات موضــوع 
از  فرعــی   628 پــالک  تحــت  مســکونی  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ   1400114425001001414
2 اصلــی واقــع در بخــش 4 خــرم آبــاد بمســاحت 63.61 متــر مربــع در مالکیــت آقــای رضــا علــی 
زنــد محمــد قــرار گرفتــه و مطابــق ســوابق ثبتــی تحدیــد حــدود پــالک فــوق بعمــل  قیطولــی فر
نیامــده اســت و اجــرای تبصــره ذیــل مــاده 15 قانــون ثبــت نیــز امکانپذیــر نمــی باشــد، برابــر تبصــره 
مــاده 13 قانــون تعییــن تکلیــف عملیــات تحدیــد حــدود اختصاصــی پــالک فــوق در روز ســه شــنبه 
مورخــه 1401/06/15 ســاعت 11/30 در محــل وقــوع ملــک شــروع و انجــام خواهــد شــد لــذا بــه 
مالکیــن و مجاوریــن و دارنــدگان حقــوق ارتفاقــی و انتفاعــی اخطــار مــی شــود در ســاعت و تاریــخ 
ر در محــل وقــوع ملــک حضــور بهــم رســانند. چنانچــه هــر یــک از صاحبــان امــالک یــا نماینــدگان  مقــر
قانونــی آنهــا در وقــت تحدیــد حــدود حضــور نداشــته باشــند برابــر مــاده 15 قانــون ثبــت تحدیــد 
ــز در  حــدود بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن بــه عمــل خواهــد آمــد هــرگاه مجاوریــن نی
ــراض نســبت بــه  محــل حضــور نداشــته باشــند تحدیــد حــدود از ردیــف خــارج خواهــد شــد، اعت
تحدیــد حــدود طبــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی بــه مــدت 
30 روز خواهــد بــود کــه باســتناد مــاده 86 اصالحــی قانــون ثبــت معتــرض مــی بایســت در مهلــت 
ر در آگهــی فــوق ضمــن تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت شهرســتان بروجــرد، دادخواســت بــه  مقــر
مراجــع ذیصــالح قضایــی تقدیــم و گواهــی مشــعر بــر طــرح دعــوی را از مراجــع مذکــور اخــذ و بــه ایــن 

ــر اینصــورت حــق آنهــا ســاقط خواهــد شــد. اداره تســلیم نماینــد در غی
1401/05/31 : تاریخ انتشار
قا نجفوند دریکوندی صیدآ
آباد ک شهرستان خرم  رییس اداره ثبت اسناد و امال

گهی تحدید حدود اختصاصی ثبت اسناد شهرستان خرم آباد آ
نظــر بــه اینکــه برابــر رای صــادره شــماره 140160325001001399 مورخــه 1401/03/17 هیــات موضــوع 
ــه 1400114425001001415  ــوع کالس ــمی موض ــند رس ــد س ــالک فاق ــی و ام ــف اراض ــن تکلی ــون تعیی قان
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مســکونی تحــت پــالک 629 فرعــی از 2 اصلــی واقــع در بخــش 4 خــرم 
آبــاد بمســاحت 145.95 متــر مربــع در مالکیــت آقــای رضــا علــی قیطولــی فرزنــد محمــد قــرار گرفتــه و 
مطابــق ســوابق ثبتــی تحدیــد حــدود پــالک فــوق بعمــل نیامــده اســت و اجــرای تبصــره ذیــل مــاده 15 
قانــون ثبــت نیــز امکانپذیــر نمــی باشــد، برابــر تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تکلیــف عملیــات تحدیــد 
حــدود اختصاصــی پــالک فــوق در روز ســه شــنبه مورخــه 1401/06/15 ســاعت 11/30 در محــل وقــوع 
ملــک شــروع و انجــام خواهــد شــد لــذا بــه مالکیــن و مجاوریــن و دارنــدگان حقــوق ارتفاقــی و انتفاعــی 
اخطــار مــی شــود در ســاعت و تاریــخ مقــرر در محــل وقــوع ملــک حضــور بهــم رســانند. چنانچــه هــر یــک از 
صاحبــان امــالک یــا نماینــدگان قانونــی آنهــا در وقــت تحدیــد حــدود حضــور نداشــته باشــند برابــر مــاده 
15 قانــون ثبــت تحدیــد حــدود بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن بــه عمــل خواهــد آمــد هــرگاه 
ــراض  ــز در محــل حضــور نداشــته باشــند تحدیــد حــدود از ردیــف خــارج خواهــد شــد، اعت مجاوریــن نی
ــم صــورت مجلــس تحدیــدی بــه  ــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظی نســبت بــه تحدیــد حــدود طب
مــدت 30 روز خواهــد بــود کــه باســتناد مــاده 86 اصالحــی قانــون ثبــت معتــرض مــی بایســت در مهلــت 
مقــرر در آگهــی فــوق ضمــن تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت شهرســتان بروجــرد، دادخواســت بــه مراجــع 
ذیصــالح قضایــی تقدیــم و گواهــی مشــعر بــر طــرح دعــوی را از مراجــع مذکــور اخــذ و بــه این اداره تســلیم 

نماینــد در غیــر اینصــورت حــق آنهــا ســاقط خواهــد شــد.
1401/05/31 : تاریخ انتشار
قا نجفوند دریکوندی صیدآ
ک شهرستان خرم آباد رییس اداره ثبت اسناد و امال

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــده  گواهــی  استشــهادیه  فــرم  بــرگ  دو  تســلیم  بــا  بیرجنــدی  علــی 
 12 شــماره  رســمی  اســناد  دفتــر   1401/05/19 مــورخ   22045 شــماره 
بروجــرد مدعــی مــی باشــد کــه ششــدانگ پــالک 31 فرعــی 3791 اصلــی 
واقــع در بخــش 1  بروجــرد ذیــل دفتــر 159 صفحــه 463  ثبــت 32216 
ســند  و  ثبــت  بیرجنــدی  علــی  بنــام  ششــدانگ   56707 شــماره  ســند 
مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت و بعلــت جابجایــی مفقــود شــده 
ــذا باســتناد تبصــره یــک الحاقــی بمــاده 120 آییــن نامــه قانــون  اســت؛ ل
ثبــت مراتــب جهــت اطــالع عمومــی یــک نوبــت آگهــی میشــود اگــر شــخصی 
بــه نحــوی از انحــاء مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد مــی 
توانــد اعتــراض خــود را کتبــٌا پــس از نشــر آگهــی بــه مــدت 10 روز بــه ایــن 
ــر اینصــورت پــس از انقضــاء مــدت قانونــی و  اداره تســلیم نماینــد در غی

ــد. ــد ش ــادر خواه ــک ص ــام مال ــی بن ــت المثن ــند مالکی ــی س ــالم گواه اع
آدرس ملک: بروجرد، کوی گلدشت

1401/05/31 : تاریخ انتشار
سید مهدی موسوی
ک بروجرد کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال معاون مدیر 

گهی فقدان سند مالکیت آ
علــی بیرجنــدی بــا تســلیم دو بــرگ فــرم استشــهادیه گواهــی شــده شــماره 
22045 مــورخ 1401/05/19 دفتــر اســناد رســمی شــماره 12 بروجــرد مدعــی مــی 
باشــد کــه ششــدانگ پــالک 8 فرعــی 3564 اصلــی واقــع در بخــش 2 بروجــرد 
ذیــل دفتــر 101 صفحــه 103  ثبــت 16616 ســند شــماره 799693 ششــدانگ 
بنــام علــی بیرجنــدی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت و 
بعلــت جابجایــی مفقــود شــده اســت؛ لــذا باســتناد تبصــره یــک الحاقــی بمــاده 
120 آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــالع عمومــی یــک نوبــت آگهــی 
میشــود اگــر شــخصی بــه نحــوی از انحــاء مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود 
مــی باشــد مــی توانــد اعتــراض خــود را کتبــٌا پــس از نشــر آگهــی بــه مــدت 10 روز 
بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــاء مــدت قانونــی و 

اعــالم گواهــی ســند مالکیــت المثنــی بنــام مالــک صــادر خواهــد شــد.
ــه کاشــانی شــمالی کوچــه پارســا کوچــه  ــان آیــت ال آدرس ملــک: بروجــرد، خیاب

زریــن
تاریخ انتشار: 1401/05/31

سید مهدی موسوی
ک بروجرد کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال معاون مدیر 

گهی فقدان سند مالکیت آ
خانــم فریــده قاســمی احــد از ورثــه رضاحســین قاســمی بــا تســلیم دو 
بــرگ فــرم استشــهادیه گواهــی شــده شــماره 11206 مــورخ 1401/05/25 
دفتــر اســناد رســمی شــماره 24 بروجــرد مدعــی مــی باشــد کــه ســند 
 2 بخــش  در  واقــع  اصلــی   1899 فرعــی   5 پــالک  ششــدانگ  مالکیــت 
بروجــرد ذیــل ثبــت 2436  صفحــه 298 دفتــر 22 شــماره چاپــی 282359 
ــام مشــارالیه ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت و  بن
ــذا باســتناد تبصــره یــک الحاقــی  بعلــت جابجایــی مفقــود شــده اســت؛ ل
بمــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــالع عمومــی یــک 
نوبــت آگهــی مــی شــود اگــر شــخصی بــه نحــوی از انحــاء مدعــی وجــود 
ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد مــی توانــد اعتــراض خــود را کتبــٌا پــس 
ایــن اداره تســلیم نماینــد در غیــر  بــه  بــه مــدت 10 روز  آگهــی  از نشــر 
اینصــورت پــس از انقضــاء مــدت قانونــی و اعــالم گواهــی ســند مالکیــت 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــک ص ــام مال ــی بن المثن
آدرس ملک: بروجرد، خیابان 18 متری شمالی

1401/05/31 : تاریخ انتشار
سید مهدی موسوی
ک بروجرد کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال معاون مدیر 

بــه  دادگســتری  رســمی  کارشــناس  پروانــه 
خادمــی  علیرضــا  نــام  بــه   5423 شــماره 
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

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

برابــر رای شــماره 1401160318021000553 مــورخ 1401/05/11 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کوچصفهــان تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای ســهراب عبادتــی رودبارکــی فرزنــد حســن  بــه شــماره شناســنامه 1978 صــادره 
ازرشــت در ششــدانگ یــک بــاب خانــه مشــتمل برمحوطــه بــه مســاحت 571.75 مترمربــع پــالک 560 مفــروز و 
مجــزی شــده از پــالک هــای 8 و10 و 15 فرعــی از 43 اصلــی واقــع در قریــه رودبارکــی خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
دولــت عبادتــی رودبارکــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از 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 :1401/05/31 ونوبــت دوم:1401/06/15
ک کوچصفهان نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامال
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کل امور روستایی و بنیاد مسکن؛ با انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره 

 تحوالت خوبی در اقتصاد روستاهای استان گلستان رخ می دهد
گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرکل 
بنیاد مســکن گلستان گفت: با انعقاد 
تفاهم نامه بین اداره کل امور روستایی 
و شوراهای استانداری گلستان و بنیاد 
مســکن قطعا شــاهد تحول خوبی در 

اقتصاد گلستان خواهیم بود.
ســید محمد حسینی در نشست بین 
اداره کل امور روســتایی و شــوراهای 
اســتانداری گلســتان با بنیاد مسکن 
اظهــار کرد: پس از ابــالغ تفاهم نامه 
بین وزارت کشور و بنیاد مسکن کشور 
در خصوص توسعه و عمران روستایی،  
جلســات مشــترک کارشناســی و 
مدیریتی بین اداره کل امور روستایی و 
بنیاد مسکن در راستای مباحث مطرح 
شده در این تفاهم نامه به جهت سرعت 
بخشیدن به توسعه و عمران روستایی 
برگــزار شــد.وی تصریح کــرد: این 
جلســات با مطرح کردن چهار موضوع 
ابقا روســتاها با اجرای طرح هادی و یا 
بازنگری انها، انجام منظومه روستایی 
در راستای کمک به اقتصاد روستایی، 

نظارت بر ساخت و سازها و ساماندهی 
آنهــا با اســتفاده از مصالح و معماری 
بومی روســتایی و ساماندهی مدیریت 
امــور زمین در روســتاها مورد بحث و 

بررســی قرار گرفت.مدیــر کل بنیاد 
مســکن گلســتان خاطرنشان کرد: با 
برگزاری این جلسات کارشناسی قرار 
شــد اقدامــات الزم در این خصوص 

انجام شــود و مباحث بین دو دستگاه 
که در گذشته مطرح بود حل شود.وی 
ادامه داد: عالوه بر مباحث مهم و کلی 
توسعه روستایی، مباحث جزئی دیگر 

مانند الحاق محدوده روستایی، تغییر 
کاربری در مجاور روستاها، اجرای طرح 
بازنگری و غیره که روزانه ذهن مردم را 
درگیر کرده را نیز حل و فصل نماییم.
حسینی گفت: در راستای اجرای طرح 
نهضت ملی مســکن و در قالب تامین 
زمیــن موردنیاز، از محل اراضی مازاد 
دســتگاه های اجرایی تاکنون در ۶۰۰ 
روســتا، زمین موردنیاز تامین شده و 
در حال انتقال به بنیاد مســکن است.
وی بیان کرد: با اجرای این تفاهم نامه 
مشترک در گلستان شاهد شکوفایی و 
توسعه همه جانبه در روستاها خواهیم 
بود.مدیرکل بنیاد مســکن گلستان با 
اشــاره بــه اینکه بخش قابــل توجه 
جمعیت استان گلستان روستایی بوده 
ابراز کرد: با توجه به اینکه اقتصاد استان 
گلســتان وابسته به یکهزار روستا واقع 
در اســتان اســت، مطمئنا با عملیاتی 
شدن این تفاهم نامه مشترک عالوه بر 
تحول اقتصاد روســتایی، شاهد تحول 
عظیم در اقتصاد گلستان خواهیم بود.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 درراستایگسترشدانشفنی
صورتگرفت؛

انعقاد تفاهم نامه مابین 
اداره کل آموزش فنی و حرفه 

ای استان اصفهان و شرکت 
گران قلب صنعت آسیا احیا

اصفهان / گروه اســتان ها: در راســتای 
گســترش دانــش فنــی و اســتفاده از 
ظرفیت های طرفین جهت تربیت نیروی 
کار متخصــص، تفاهــم نامه گســترش 
آمــوزش های کاربــردی فی ما بین اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان 
به مدیریت آرش اخوان طبسی و شرکت 
احیاگران قلب صنعت آســیا به مدیریت 

محسن کریمیان منعقد گردید.
آرش اخوان طبســی مدیر کل اســتان، 
اهداف این تفاهم نامه را آموزش و ترویج 
استفاده از تکنولوژی در حوزه کشاورزی 
و صنایع تبدیلی، آموزش کشــت علوفه 
بــه روش هیدروپونیــک با صرفه جویی 
۹۵ درصــد در منابع آب، همکاری نظام 
منــد و نهادینــه ما بیــن طرفین تفاهم 
نامــه به جهــت برنامه ریــزی و اجرای 
دوره های آموزشــی عمومی و تخصصی 
مهارتی مورد نیاز کارجویان و شاغلین در 
راستای ارتقاء سطح توانمندی شاغلین، 
صیانت از نیروی انســانی، ماندگار شغل 
مطابق با اســتانداردها و آئین نامه های 
اداره کل، اجــرای طــرح آموزش دوگانه 
)تلفیق آمــوزش در محیط کارگاههای 
در  آموزشــی  و  کل  اداره  آموزشــی 
محیط کارگاهی شــرکت با اســتفاده از 
ظرفیت دســتورالعمل مهــارت آموزی 
در محیــط واقعــی کار(، اعطــای مجوز 
 آمــوزش بین کارگاهی به شــرکت و ... 

عنوان نمود.
گفتنی است، این تفاهم نامه در ۹ ماده و 
۲ نسخه به مدت یکسال شمسی به امضاء 

طرفین رسیده است.

پیگیری ساماندهی پروژه 
ناجا در دستور کار مدیریت 

شهری مهستان قرار دارد
البــرز / گــروه اســتان هــا: پــروژه 
ریحانه)موصوف به ناجا( در ورودی شهر 
جدید مهستان در مساحتی به وسعت ۲۶ 
هکتار در ۲۵ بلوک و ۴۵۰۰ واحد احداث 
گردیده که بیش از ده سال از آغاز عملیات 
اجرایی آن می گذرد و متاسفانه از سال ۹۱ 
متوقف و به صورت اسکلت ساختمان های 
نیمه کاره باقی مانده است و این موضوع 
به دلیل موقعیت پروژه مذکور در ورودی 
شــهر به هیچ وجه زیبنده شــهر جدید 
نبــوده و نیازمنــد همتی مضاعف جهت 
تامیــن یکی از خواســته هــای به حق 

شهروندان می باشد.
در همین راســتا اعضای شورای اسالمی 
شــهر جدید مهستان به همراه سرپرست 
شــهرداری ، بــا حضور در دفتر ســردار 
درویــش مدیرعامل بنیاد تعاون ناجا در 
کشــور ، با ایشــان دیدار و گفتگو کردند.
در ایــن دیــدار ، تعییــن تکلیف پروژه 
بالتکلیف مانده ریحانه به عنوان بخشــی 
از دغدغه های چندین ســاله شهروندان 
عنــوان گردید که در نهایت مســئولین 
مربوطه اعالم داشــتند که مقرر گردیده 
تا ارزش کارشناسی خرید پروژه ریحانه به 
مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان توسط وزرات 
راه و شهرســازی تامین اعتبار و بصورت 
نقــد و تهاتر ملکی در شــهرهای جدید 

کشور کارسازی گردد.
در کنار این موضوع ، راهکارهای دیگری 
نیز از جمله بهره مندی از ظرفیت بخش 
خصوصی مطرح شد که در صورت نیاز به 
عنوان راه حل های جایگزین برای برون 
رفت از این مشکل و ساماندهی پروژه بکار 
گرفته شــود. بدون شــک راه اندازی این 
پــروژه بــه دلیل حجم آن ، در کنار توجه 
بــه منابع ملی ، ایجاد اشــتغال ، تقویت 
صنوف مرتبط با صنعت ساختمان، رونق 
اقتصادی در شهر ، همچنین تاثیر بسزایی 
در زیبایی بصری و بهبود ســیما و منظر 

شهری خواهد داشت.

 دردیدارمدیرمخابراتمنطقهگلستان
استانتاکیدشد؛ بادادستانمرکز

لزوم رفع موانع تملیک جهت 
احداث سایت همراه اول 

گلســتان / گروه اســتان هــا: در دیدار مدیر 
مخابرات منطقه گلســتان با دادســتان مرکز 
اســتان ، بر رفع موانع تملیک جهت احداث 
ســایت های همــراه اول تاکید شــد.دکتر 
غالمعلی شهمرادی در دیدار با محمود اسپانلو 
، درخواســت همکاری و رفــع موانع تملیک 
جهت احداث سایت های همراه اول را داشت.

در این دیدار که با هدف تبادل نظر در خصوص 
ارائه راهکارهای پیشــگیری از ســرقت و رفع 
موانع تملیک جهت احداث سایت های همراه 
اول برنامه ریزی شــده بود ، اســپانلو با اعالم 
آمادگی همه جانبه دســتگاه قضا در مواردی 
که موجب توســعه مخابرات خواهد شد خبر 
داد و گفــت : اقدامــات الزم جهت همکاری با 
مخابرات انجام خواهد شــد تا موانع توســعه 
برطرف گردد. همچنین مدیر مخابرات منطقه 
گلســتان با اشــاره به حجم سرقت تجهیزات 
مخابراتــی که موجب اختالل در ارتباطات و 
نارضایتی مردم شــده است گفت: با دادستان 
شهرســتان گرگان در این زمینه گفتگو الزم 
انجام و راههای کاهش و پیشگیری از سرقت 

بررسی شد .

 ذوب آهن اصفهان موفق به 
کسب تندیس زرین جایزه ملی 

حسابرسی داخلی ایران شد
اصفهــان / گروه اســتان هــا: تندیس زرین 
ســومین دوره ارزیابی جایزه ملی حسابرسی 
داخلی ایران به ذوب آهن اصفهان اختصاص 
یافت.امیرحســین ذاکری دبیر کمیته و مدیر 
حسابرسی داخلی شرکت در این خصوص به 
خبرنگار ما گفت: جایزه ملی حسابرسی داخلی 
ایران توسط انجمن حسابرسان داخلی ایران و 
بر اساس مدل بلوغ )CMMI( و استانداردهای 
بین المللی انجمن حسابرسان داخلی آمریکا 
)IIA ( طراحــی و ارزیابی بعمل آمده اســت.

مدیر حسابرســی داخلی شرکت تصریح کرد: 
ســومین دوره جایزه ملی حسابرسی داخلی 
ایران در جهت  ارزیابی قابلیت های مدیریت 
های حسابرسی داخلی در کشور و ایجاد رقابت 
سازنده در راستای بهبود قابلیت های موجود 
در ســطح کشور برگزار و اهدافی به شرح زیر 

را دنیال می نماید:
ارائه مدلی برای ارزیابی و مقایسه توانمندیها 
و قابلیتهای مدیریت های حسابرســی داخلی 

کشور
ایجاد فضای به اشــتراک گذاری تجارب برتر 

در حرفه حسابرسی داخلی کشور
تقویت جایگاه حسابرســان داخلی در ارزش 

آفرینی سازمان ها
شناســایی و معرفــی مدیریــت هــای برتر 

حسابرسی داخلی در کشور
ذاکــری در ادامــه افزود عملکــرد کمیته و 
مدیریت حسابرســی داخلی شرکت به مدت 
۵ مــاه مورد ارزیابی قرار گرفته و مولفه هایی 

به اشاره کرد و افزود:
خدمات و نقش حسابرســی داخلی، مدیریت 

تیم حسابرسی،
فرآیندهای حرفه ای،

مدیریــت عملکرد و پاســخگویی، فرهنگ و 
روابط سازمانی، ساختار راهبری

مدیر حسابرســی شرکت در ادامه افزود پس 
از ارزیابــی بعمــل آمده بر اســاس مدل بلوغ 
)CMMI( و استانداردهای بین المللی انجمن 
حسابرســان داخلــی آمریــکا )IIA ( و مولفه 
های اشــاره شده، شرکت سهامی ذوب آهن 
اصفهان موفق به دریافت نشــان زرین جایزه 

ملی حسابرسی داخلی ایران گردیده است.
شــایان ذکر است طی دو دوره ارزیابی جایزه 
ملــی حسابرســی داخلی ایــران، تنها چهار 
شــرکت و ســازمان موفق به دریافت نشــان 

زرین گردیده اند.

 مسئولامورایثارگرانشرکتگاز
استانخوزستان:

 مراسم تجلیل از آزادگان 
شرکت گاز برگزار شد

خوزســتان / گروه اســتان ها: طی مراسمی 
بــا حضور نادرقلــی زری میدانی مدیر عامل 
شرکت گاز استان خوزستان و اعضای هیئت 
مدیره، ســالروز بازگشت غرور آفرین آزادگان 
ســرافراز به میهن عزیزمــان، از آزادگان این 
شــرکت تجلیل شــد.رضا فرخیان مسئول 
امور ایثارگران این شــرکت گفت: ۲۶ مرداد 
ماه ســالروز ورود آزادگان ســرافراز به میهن 
اســالمی اســت که بنا به فرموده مقام معظم 
رهبری، آزادگان آبروی ملت را حفظ کردند. 
صبــر و مجاهدت آزادگان در دوران اســارت 
تیــر خالصی بر پیکره دشــمنان انقالب بود. 
فرخیــان در ادامه افزود: مصادف با ســالروز 
بازگشــت آزادگان بــه کشــور عزیزمان، در 
مراسمی از آقایان عبدالکریم کوراوند و حسن 
 عمور دو آزاده ســرافراز این شــرکت تجلیل 

و قدردانی شد.

استانها 6

تاپایانسالجاری؛

کرمانشاه از نعمت آب شرب پایدار بهره مند می شوند اهالی 75 روستای 
کرمانشــاه / گروه اســتان ها: مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
کرمانشــاه خبر داد: تا پایان ســال جاری اهالی ۷۵ روستای شهرستان 
کرمانشاه در قالب طرح جهاد آبرسانی از نعمت آب شرب پایدار بهره 
مند می شوند."رضا داودی" در حاشیه مراسم افتتاح پروژه آبرسانی به 
روستای توه لطیف بخش ماهیدشت شهرستان کرمانشاه به تنش آبی 
در ۶۰۰ روستای استان اشاره کرد و گفت: شرکت آب و فاضالب استان 
کرمانشاه به منظور رفاه حال مشترکین و کاهش تبعات خشکسالی و 
تنش آبی موجود پروژه های آبرسانی به روستاهای فوق را در دستور 
کار خود دارد.به گفته داودی اجرای بخشــی از پروژه های آبرســانی 
روستایی استان توسط شرکت آبفا انجام می شود و اجرای بخش دیگر 
آن در قالب طرح جهاد آبرسانی طی قرارداد ۳۰ ماهه به قرارگاه امام 
حسن مجتبی)ع( واگذار شده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان کرمانشــاه افزود: تعهد طرح جهاد آبرســانی در کل کشور ۱۰ 

هزار روســتا اســت که این میزان در اســتان کرمانشــاه  ۳۴۹ روستا 
بوده که توســط قرارگاه نجف اشــرف و سازمان بسیج سازندگی سپاه 
حضرت نبی اکرم)ص( به عنوان معین طرح در ۱۴ شهرستان استان 
کرمانشــاه به اجرا درآمد.وی از آغاز طرح جهاد آبرســانی به بیش از 
۱۰۰ روســتای شهرســتان کرمانشــاه در سال جاری خبر داد و گفت: 
طبق برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال جاری پروژه آبرسانی به ۷۵ 
روســتای شهرستان به بهره برداری خواهد رسید.داودی افزود: امروز 
شــاهد افتتاح پروژه آبرســانی به روستای توه لطیف بخش ماهیدشت 
در شهرســتان کرمانشــاه با جمعیتی بالغ بر ۲۶۰ نفر هستیم که یک 
پروژه بســیار موثر شــامل حفر یک حلقه چاه، ســاخت دو باب مخزن 
ذخیره به ظرفیت ۲۰۰ مترمکعب، ساخت یک باب ایستگاه پمپاژ و ۶ 
هزار متر لوله گذاری است که این پروژه قطعا به علت امکان آبرسانی 

از آن به برخی از روستاهای منطقه ادامه دار خواهد بود.

مشهد / سمیرا رحمتی
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایران گردی و جهان گردی در دیدار با مسئوالن استان خراسان 
رضوی وضعیت اقامتگاه ها و اردوگاه ها زائران امام رضا )ع( را بررســی کرد.روح ا... محمدحســین زاده 
مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی توســعه ایران گردی و جهان گردی در آســتانه برگزاری طرح ملی 
خورشید هشتم در دیدار با استاندار خراسان رضوی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اســتان خراســان رضوی و رئیس جامعه هتل داران اســتان درباره مراحل نهایی طرح مهمان خورشید 
هشتم گفت وگو کرد.روح ا... حسین زاده در این نشست گزارشی از روند پیشرفت این طرح ملی شامل 
بلیت فروشی، اقامتگاه ها و قرارداد با اردوگاه ها برای زائران امام هشتم )ع( ارائه کرد. مدیرعامل شرکت 

مادر تخصصی توســعه ایران گردی و جهان گردی در ادامه بیان کرد: شــرکت مادر تخصصی توســعه 
ایران گردی و جهان گردی به دنبال خدمت رسانی هرچه بهتر به زائران امام رضا )ع( است. همچنین 
مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی توســعه ایران گردی و جهان گردی در آســتانه برگزاری طرح ملی 
میهمان امام رضا)ع( با شرکت آبادگران برای اختصاص ۲۰۰ سوئیت این شرکت برای اجرای این طرح 
ملی به تفاهم رســید. ســردار یعقوبعلی نظری در ادامه این نشســت ضمن تشکر از مدیرعامل شرکت 
مادر تخصصی توســعه ایران گردی و جهان گردی برای پیشــرفت چشــمگیر این طرح ملی در مدت 
زمان کوتاه و ارائه نکات در راســتای بهتر اجرا شــدن این طرح، دســتور حمایت همه جانبه ارگان های 

دولتی مربوط به این طرح را صادر کرد.

دردیدارمدیرعاملشرکتمادرتخصصیتوسعهایرانگردیبامسئوالناستانخراسانرضوی؛

ح ملی خورشید هشتم بررسی شد وضعیت اقامتگاه زائران برای اجرای طر

خبر  ویژه

توسطرئیساتاقبازرگانیاردبیلاعالمشد؛

آخرین وضعیت دریافت زمین اتاق بازرگانی از شهرداری  تشریح 
اردبیــل / گروه اســتان ها:  رئیــس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و 
کشــاورزی اســتان اردبیل گفت: به رغم اخذ مجوزهای الزم برای 
ســاختمان جنب اتاق بازرگانی و پرداخت ۸۰ درصد از مبلغ زمین 
واگذار شده؛ شهرداری مال غیر به اتاق بازرگانی واگذار کرده است.

حسین پیزموذن درخصوص پروژه ساختمان اتاق بازرگانی اردبیل 
گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشــاورزی اردبیل بر اســاس 
توافقنامه شــماره ۲۴۶۹۳۰. ۱۰۰ مــورخ ۹۳.۱۰.۱قطعه زمینی 
به مســاحت ۱۲۵۷.۵۰متر مربع و مبایعه نامه شــماره ۴۴۹ .۲۴۸ 
.۱۰۰ با کاربری اداری جنب به ساختمان فعلی اتاق اردبیل را طی 
نظریه هیئت کارشناسی به شماره  ۹۳.۹.۲۷۰۲۴۶۶۵ثبت در دفتر 
شهرداری اردبیل به مبلغ ۲۵ میلیارد ریال تعیین قیمت گردیده بود 
و بعد از توافق با شهرداری اردبیل مبلغ ۲۰ میلیارد ریال به صورت 
وجه نقد از طرف اتاق اردبیل به حساب شهرداری واریز و مقرر گردید 
الباقی وجه پس از ۶ ماه از تاریخ توافق به حساب شهرداری واریز و 
شــهرداری اردبیل اقدامات الزم جهت تحویل زمین مزبور را انجام 
دهد.پیرموذن خاطر نشان کرد : اتاق اردبیل جهت اخذ مجوز های 
الزم برای ساخت زمین فوق االشاره) زمین جنب به ساختمان فعلی 
اتاق اردبیل( اقدامات الزم را شــروع و همکاری مجدانه و با حســن 
نیت پیگیر اخذ مجوزات الزم بود. ولی شــهرداری اردبیل به بهانه 
های واهی و غیرقابل قبول در پیشــبرد اهداف توافق نامه و تحویل 
زمین عاجر بود و نهاینا مسئوالن وقت اداره کل راه و شهرســـازی 
اســتان اعالم کردند که شــهرداری اردبیل متاسفانه زمین مال غیر 
رابــه اتــاق اردبیل واگذارکرده و لذا اقدامات اجرایی و اخذ مجوزات 
برای زمیـــــن فوق االشـــاره مقدور نمی باشد، در این راستا هیأت 

رئیســه اتاق اردبیل جهت پیگیری و حل و فصل موضوع با مقامات 
عالی استان اعم از استاندار اسبق، شهردار اسبق ،رئیس دادگستری 
اســبق و ســایر مسئوالن اجرایی و نظارتی جلساتی را برگزار و مقرر 
گردید شــهرداری اردبیل در اســرع وقت اقدامات الزم برای تحویل 
زمین معوض بر اساس قیمت کارشناسی و با هدف صیانت و حفاظت 
از حق و حقوق اتاق اردبیل در طی مدت سپری شده اقدامات الزم را 
انجام دهد.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اردبیل 
افزود:  بر اســاس پیگیری ها و ارســال گزارش از ســوی اتاق اردبیل 
به دستگاههای نظارتی و اجرایی استان و با عنایت به قصور و عدم 
توانایی شهرداری اردبیل در تحویل زمین جنب اتاق اردبیل، لذا طی 
توافقنامه شماره ۱۴۰۲۴۰. ۹۶ مورخ ۹۶.۵.۲۵ فیمابین شهرداری 
اردبیــل و اتاق اردبیل، شــهرداری در قبــال زمین قبلی، زمینی به 
مساحت ۶۰ .۱۰۲۱۲ متر مربع واقع در سمت جنوب غربی اراضی 
دریاچه شــورابیل طی نظر کارشــناس رسمی دادگستری به مبلغ   
۴۰ میلیارد و ۸۵۰ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال بر اســاس مفاد توافق 
نامه که دارای کاربری اداری و نمایشگاهی و خدماتی میباشد، را به 
اتاق اردبیل واگذار کرد. در واقع هیئت رئیسه اتاق اردبیل در جهت 
حفظ و صیانت ازحقوق اتاق اردبیل اقدامات وافری در جهت مکان 
گزینی زمین جدید با ارزش افزوده باال انجام داد ونهایتا زمین واقع 
در حریم دریاچه شورابیل را با شهرداری اردبیل توافق کرد.پیرموذن 
اظهار کرد لذا اتاق اردبیل برابر توافق نامه شــماره ۲۴۶۹۳۰ .۱۰۰ 
مــورخ ۱. ۱۰. ۹۳ و ۱۴۲۴ .۹۶ مــورخ ۲۵. ۵ .۹۶ و مجــوز صــادره 
بشماره ۲۸۷۵۵-۷ .۸ .۱۳۹۶ قرارداد واگــذاری زمین را منعقد و 
تحویل زمین در یکی از بهترین نقـــاط اراضی دریاچه شورابیل به 

اتاق اردبیل با مصوبه شورای شهر اردبیل انجام شد.پیرموذن افزود: 
پس از شروع انجام عملیات اجرایی و عمرانی ساختمان اتاق اردبیل، 
پدر معنوی اســتان امام جمعه اردبیل و نماینده محترم ولی فقیه 
در اســتان آیت اله عاملی در خطبه های نماز جمعه بتاریخ ۶ .۱۲. 
۱۴۰۰ عنوان کرد: "هر گونه ساخت و ساز را در حریم دریاچه طبیعی 
شــورابیل را با دســت خودم تخریب خواهم کرد" و پس از آن مدیر 
منطقه گردشگری شورابیل باعث توقف عملیات عمرانی و اجرایی 
پروژه ساختمان اتاق بازرگانی اردبیل با وجود داشتن پروانه ساخت 
شدکه زمین را از خود شهرداری اردبیل خریداری شده است.رئیس 
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشــاورزی اردبیل بیان کرد: اتاق 
 Business center اردبیل طی سالهای متمادی و با هدف طراحی
و با افق و چشم انداز مرکز دیپلماسی تجاری و اقتصادی کشور های 
حوزه قفقاز و CIS اقدامات ارزنده ای اتجام داده و بر همین اساس نیز 
زمین خریداری شــده که بالغ بر یک هکتار در این راســتا خریداری 
شده بود، که قیمت فعلی و تقریبی زمین خریداری شده با عملیات 
اجرایی انجام شده بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان می باشد.وی افزود: 
اتاق اردبیل در طول این مدت اقدامات الزم و اساسی را جهت پیشبرد 
پروژه اتاق ساختمانی اتاق اردبیل به کار بست ولی مشکالت ایجاد 
شده در مسیر احداث این پروژه خارج از اراده و توان اتاق اردبیل بود 
و اتاق اردبیل هیچ ســهمی در ایجاد و تولید این مشــکالت و چالش 
ها نداشــته و حتی خرید مصالح و دریافت پروانه ســاخت و انتخاب 
مهندســان و معماران حرفه ای جهت ســاخت و طراحی پروژه در 
سریعترین زمان ممکن، نشان از حسن نیت مسئوالن اتاق اردبیل 

جهت اجرای پروژه بود.
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گزارش

وقتی مواد مخدر رفیق شفیق نوجوانان می شود

اعتیاد؛ تفریحی با طعم مرگ 
امیرمحمددرویش/گروهجامعه

خانواده به عنوان نخستین نهاد اجتماعی 
از برقــراری پیوند زناشــویی میان زن و 
مرد تشــکیل و با تولد نخســتین فرزند، 
زیربنــای خانــواده محکــم تــر از قبل 
خواهد شــد. همچنیــن با تولد فرزندان 
بعدی این صمیمیت و اســتحکام تداوم 
می یابد. ساختار خانواده با برقراری پیوند 
میان زن و مرد تشکیل و با تولد فرزندان 
گســترش خواهد یافت. ساختار تشکیل 
دهنده ی خانواده ی ســالم شامل پدر، 
مادر و فرزندان در کنار هم هســتند.در 
خانواده هایی که ساختار به دلیل طالق 
و جدایی والدین تغییر یافته است بیشتر 
مشــخصه های الزم برای یک خانواده ی 
ســالم خود به خود از بین می رود و افراد 
نمی توانند مانند ســابق از لحاظ عاطفی 
و روانــی در امنیت باشــند. احســاس 
ناامنــی روانی و عــدم حمایت عاطفی 
آســیب های زیــادی بــرای فرزنــدان 
چنیــن خانواده هایی بــه همراه دارد و 
بیشــتر آنان از شــرایط خانوادگی خود 
رضایت کافــی ندارند.خانواده تاثیرات 
گســترده ای بر ســالمت روان فرزندان 
دارد. در خانــواده ای که افراد مخصوصا 
والدین ویژگی های رفتاری سالم ندارند یا 
مهارت ارتباط موثر با همدیگر را آموزش 
ندیده و اطالعی از آن ندارند بسته به نوع 
و میــزان رفتارهای مخرب و اشــتباه به 
ســالمت روان همدیگر و فرزندان خود 

اسیب جدی وارد می کنند.

تاثیر خانواده بر اعتیاد فرزندان
از آن جایی که خانواده نخستین مکانی 
است که کودک زندگی در آن را تجربه 
مــی کند، در صورتی که اتفاقات دوران 
کودکی و رفتارهایی که با او می شــود 
درست و سالم نباشند این موضوع منجر 
به شــکل گیری رفتار های ناســالم در 
او می شــود. رفتار ناســالم زمانی شکل 
می گیرد که فرد در ذهن خود، خودش 

را بــا ویژگی هــای منفــی معرفی می 
کنــد و همین عامل منجر به بروز انواع 
نارضایتی و شکســت ها و ناکامی ها در 
زندگی فرد می شــود.خانواده می تواند 
نقش مهمی بر آینده فرزندان داشــته 
باشــد. تربیت صحیح می تواند، مسیر 
آینده را برای کودک هموار یا ســخت 
کنــد. یکی از داللیل گرایش نوجوانان 
بــه مواد مخــدر، می تواند تربیت غلط 
والدین باشــد. فراهــم آوردن محیطی 
همــراه با تنــش و دعوا، همچنین عدم 
توجــه کافی می توانــد نقش مهمی را 
ایفا کند.مشــکالت خانوادگی بسیاری 
وجود دارند که می توانند دقیقا در دوران 
نوجوانی فرد را به سمت سوء مصرف مواد 
مخدر هدایت کنند. صرفا فقر و شرایط 
بد مالی دلیل اعتیاد جوانان نیســت بله 
بسیاری از افراد در خانواده های ثروتمند 
نیــز در دام اعتیاد می افتند.یکی دیگر  
از دالیل آغاز اعتیاد، می تواند ســیگار 
باشد. نوجوانان عالقه دارند برای اینکه 
ثابت کنند بزرگ شــده اند، در پارک ها 
و در جمع های دوستانه سیگار به دست 

می گیرند. چیزی که به راحتی در سوپر 
مارکت ها و دکه ها به فروش می رســد.

مصرف ســیگار، عالقــه را به این ماده 
مخدر بیشــتر کرده و برای آنکه بتوانند 
به راحتی از آن استفاده کنند، از محیط 
خانه خارج می شوند و در جمع دوستان 
قرار می گیرند. اما این تازه آغاز راه است. 
با وارد شدن ماده مخدری به اسم ماری 
جوانا )گل( تغییری اساســی در رفتار 
نوجوانان پدید آمد. با وجود آنکه اعتیاد 
بــه مصرف هر ماده مخدری روز به روز 
در حال گســترش اســت اما رایج ترین 
مــاده مخدر در میان نوجوانان خصوصا 
در دوران دانشجویی گل یا ماری جوانا 
اســت. از طرفی اکثر نوجوانان، به دلیل 
اتفاقاتی که در محیط منزل برایشــان 
می افتد و همچنین ســختگیری های 
والدین، مجبور می شوند از منزل بیرون 
بروند و ســاعتی را در کنار دوستانشان 
باشند. همین امر سبب شده تا دیگر به 
حضــور در جمع خانواده و مهمانی های 
خانوادگی عالقه ای نداشته باشند.حال 
برای کاهش این آسیب ها چه باید کرد؟ 

در همین راســتا، نظر یک کارشــنان 
اجتماعی را جویا شدیم.

تاثیر خانواده بر کاهش آسیب های 
نوجوانان

علی میرصادقی، کارشــناس اجتماعی، 
در خصــوص چالش هــای پیش روی 
نوجوانــان و همچنین نقش خانواده بر 
آینده فرزندان به گســترش نیوز گفت: 
اساسا، خانواده ها و پدر و مادر ها، زمانی 
کــه فرزندانشــان در ســن پایین تری 
هستند، بیشــتر به آنها توجه می کنند 
و می خواهنــد آنها را مدیریت و کنترل 
کننــد.وی ادامه داد: دوره نوجوانی هم 
مثــل دوره های قبلی نیــاز به مراقبت 
دارد، ولــی نــه مراقبت هــای قبلی. در 
دوره نوجوانــی باید به فرزندان نزدیک 
شــوید. امــا نه با بغل کــردن. این را در 
نظر بگیرید که نوجوان آن کودک قبلی 
نیست و باید رفتارتان را نسبت آن تغییر 
دهید و خوب اســت که بدانید بسیاری 
از والدین در این دوره با فرزند خودشان 
دچار مشکل می شــوند.این کارشناس 

اجتماعی در ارتبــاط با چگونگی رفتار 
صحیــح با نوجوانان، اظهار کرد: باید به 
عنوان والدین از تحقیر و سرزنش فرزندان 
دوری کرد. باید با توجه به سنشان از آنها 
توقع داشت. یادتان نرود که فرزند شما 
هنوز کامل بزرگ نشده و کودک قبل هم 
نیســت. یعنی نوجوان نه اون قدر بزرگ 
شــده که بتوانید مثــل یک آدم بزرگ 
باهــاش رفتار کــرد و نه یک کودک که 
نیاز به مراقبت داشته باشد و به او امر و 
نهی کرد.میرصادقی با بیان اینکه اعتیاد 
یکــی از اعضای خــاواده می تواند نقش 
موثری در تمایل نوجوانان به مواد مخدر 
ایجاد کند گفت: اگر شخصی در خانواده، 
مواد مخدر مصرف کند و نوجوان آن را با 
چشــم ببیند، قطعا الگو برداری می کند 
و احتمــال آن که گرایش باالیی به مواد 
پیدا کند زیاد است.او عوامل بسیاری را 
در شکل گیری اعتیاد در بین نوجوانان 
که خانواده تاثیر مستقیم روی آن دارد را 
اینگونه برشمرد: کمبود محبت از طرف 
والدین، افراط در محبت و جلوگیری از 
رشــد استقالل فردی، محدودیت بیش 
از اندازه، تبعیض بین فرزندان، رفاه بیش 
از اندازه و اجازه ندادن به تالش فرزندان، 
آسیب احساسی )از دست دادن اعضای 
خانــواده، روابــط نامناســب والدین با 
یکدیگر یا طالق( اعتیاد یکی از اعضای 
خانواده، فقر مالی، دانش ناکافی والدین.

نتیجه گیری
اگــر خانواده ها، شــیوه رفتار صحیح با 
فرزنــدان را بیاموزنــد و بداننــد در چه 
زمانی مناسب ترین اقدام چیست، قطعا 
با کاهشــی شــدن آمار اعتیــاد در بین 
نوجوانــان مواجه خواهیــم بود. اما این 
تنها راه پیشگیری نیست. نوجوانان باید 
با دقت و هوشــیاری باال دوســتان خود 
را انتخــاب کننــد. در هر جمعی حضور 
پیــدا نکنند و مهم ترین چیز این اســت 

که سیگار را امتحان نکنند.

7جامعه
 چه کسانی در خطر 

 آبله میمونی شدید و مرگ 
ناشی از آن هستند

رییــس گــروه بیماری هــای واگیر 
معاونت بهداشــتی گفــت: نوزادان، 
کــودکان و افراد مبتال به نقص ایمنی 
زمینه ای ممکن است در معرض خطر 
عالئــم جدی تر و مرگ ناشــی از آبله 
میمونی باشــند.دکتر علی منصوری 
گفت: آبله میمونی یک بیماری اســت 
که توســط ویروس آبله میمونی ایجاد 
می شــود و این بیماری بین انســان و 
حیوان مشترک است، به این معنی که 
می تواند از حیوانات به انســان سرایت 
کند و همچنین از فردی به فرد دیگر 
منتقل شود.دکتر علی منصوری تاکید 
کرد: با محدود کردن تماس با افرادی 
که مشــکوک به آبله میمونی هستند 
یا ابتالی آنها تایید شــده اســت می 
تــوان خطر ابتالی خود را کاهش داد.
همچنین اگر با شــخص بیمار زندگی 
می کنید، فرد مبتال را تشویق کنید تا 
خــود را ایزوله کنــد و هرگونه ضایعه 
پوســتی را با پوشــش مناسب )نظیر 
گاز اســتریل( بپوشــاند.در هنــگام 
تماس با بیماران آنها باید از ماســک 
طبی اســتفاده کنند، به خصوص اگر 
ســرفه می کنند یا ضایعاتی در دهان 
خود دارند و شــما هم باید ماســک 
بزنید، تا حد امکان از تماس پوست با 
پوســت خودداری کرده و برای تماس 
مســتقیم با ضایعات دستکش یکبار 
مصرف بپوشــید.وی افزود: در صورت 
شک به ابتال اگر فکر می کنید عالئمی 
داریــد یا در تمــاس نزدیک با فردی 
مبتــال بــه آبله میمونــی بودید باید، 
برای مشاوره، آزمایش و مراقبت های 
پزشــکی با پزشک یا نزدیکترین مرکز 
خدمات جامع سالمت مراجعه نمایید 
و در صــورت امــکان، خــود را ایزوله 
کــرده و از تماس نزدیــک با دیگران 
خــودداری نمایید و به صورت مرتب 
دســت ها را با آب و صابون بشوید و یا 
با محلول های حاوی الکل ضد عفونی 
کنید.وی افزود: بیماری آبله میمونی 
از طریق تماس مســتقیم با ضایعات 
پوســتی عفونــی یــا مخاطی تماس 
نزدیک پوســتی بین افــراد، از جمله 
در حین رابطه جنســی، تماس دهان 
به دهان یا دهان به پوســت، از طریق 
قطرات و ترشــحات تنفسی و احتماالً 
آئروسل های کوتاه برد که نیاز به تماس 
نزدیــک طوالنی مــدت دارند و حین 
بارداری از طریق جفت از مادر به جنین 
یا حین زایمان و یا با تماس نزدیک پس 
از زایمان از مادر به نوزاد از طریق انسان 
به انســان انتقال می یابد.همچنین از 
طریق تماس مستقیم با خون، مایعات 
بــدن، یا ضایعات پوســتی یا مخاطی 
حیوانات آلوده، خوردن گوشت خام و 
یا کامال پخته نشده و سایر محصوالت 
حیوانی حیوانــات آلوده، گاز گرفتن 
یا چنگ زدن و ایجاد خراش توســط 
حیوانات آلوده، استفاده از محصوالت 
ساخته شده از حیوانات آلوده و لمس 
و یــا حمــل حیوانات آلوده یا مرده به 
صورت مســتقیم و غیر مســتقیم از 
حیوان به انســان منتقل می شود.وی 
در ادامه عفونت های پوســتی، عفونت 
ریــه، التهــاب مغــزی و عفونت های 
چشــمی است که می تواند منجر به از 
دســت دادن بینایی شود را از عوارض 
این بیماری برشــمرد.وی گفت: آبله 
میمونی معموال شــامل تب، سردرد 
شــدید، دردهای عضالنی، کمردرد، 
ضعــف، تورم غدد لنفــاوی و بثورات 
پوستی است و بثورات پوستی معموال 
در عرض یک تا سه روز پس از شروع 
تب آشــکار می شوند.وی افزود: تاول 
ها ممکن است صاف یا کمی برجسته 
باشند، با مایع شفاف یا زرد پر شده و 
ســپس پوسته و خشک شده و بریزند 
و تعــداد تاولها در یک فرد می تواند از 
چنــد عدد تا چند هزار متغیر باشــد.
همچنیــن بهبودی عالئم معموال بین 
دو تا چهار هفته طول می کشــد و در 
اکثــر موارد بدون درمان خود به خود 
از بین می روند.وی گفت: در بیشــتر 
مــوارد، عالئم آبله میمونی به خودی 
خــود در عــرض چند هفتــه از بین 
مــی رود، امــا در برخی افراد می تواند 
 منجــر بــه عــوارض جــدی و حتی 

مرگ شود.

 هزینه های کاشت حلزون 
و گفتار درمانی رایگان شد

جلسه بررسی مشکالت مربوط به تامین قطعات 
یدکــی و تعمیــر پروتزهای حلزون شــنوایی 
بیماران ناشــنوای کاشــت حلزون شده برگزار 
شد و رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در 
معالجه بیماران خبرهای خوشی را برای بیماران 
نیازمند کاشــت حلزون ارائه داد.رئیس هیات 
امنــای صرفه جویــی ارزی در معالجه بیماران 
گفت: به دستور وزیر بهداشت، عالوه بر کاشت 
حلزون، هزینه های هتلینگ بیمارستانی، حق 
العمل تیم جراحی و جلسات گفتار درمانی نیز 
از طرف بیمار پرداخت نخواهد شد.سید حسین 
صفوی در جلســه بررســی مشکالت مربوط به 
تامین قطعات یدکی و تعمیر پروتزهای حلزون 
شــنوایی بیماران ناشنوای کاشت حلزون شده، 
افزود: صف کاشــت بــرای بیمــاران نیازمند 
بایــد حتــی المقدور کوتاه شــود لذا با توجه به 
هماهنگی های انجام شده امسال تعداد بیشتری 
پروتــز تامین خواهد شــد.مزینانی، مدیر کل 
امــور تجهیــزات و ملزومات پزشــکی  وزارت 
بهداشــت نیز در خصوص نحوه تامین قطعات 
یدکی پروسســور حلزون شنوایی گفت: تامین 
قطعات یدکی با اســتفاده از تسهیالتی که اداره 
کل فراهم می کند اجرا خواهد شــد.وی اظهار 
داشت: با توجه به مشکالت مطرح شده از سوی 
شرکت های نمایندگی ســازنده پروتز حلزون 
شــنوایی در خصوص نحوه ارســال و بازگشت 
قطعات تعمیری و تعویضی، جهت تســهیل در 
امر تامین قطعات تعویضی با مشارکت اداره کل 
تجهیزات پزشــکی، همکاری گمرک جمهوری 
اسالمی، شرکت های نمایندگی و هیات امنای 
صرفه جویــی ارزی راهکارهایــی ارائــه و مقرر 
شــده ســاز و کارهای مربوطه از سوی نهادها و 
شــرکت های ذیربط مورد پیگیری قرار گیرد.بر 
اســاس این گزارش، ایران از کشورهای پیشرو 
در کاشت پروتز حلزون شنوایی است، افزود: دو 
هزار پروتز شــنوایی در سال گذشته برای افراد 

نیازمند تامین شده است.

 سنوات بیمه شدگان 
در ایام بیماری و مرخصی زایمان 

لحاظ شود
رئیس فراکســیون جمعیت مجلس گفت: تمام 
افرادی که تحت پوشــش بیمه تأمین اجتماعی 
قرار دارند و بیمه پرداز این ســازمان هســتند، 
وقتــی در معــرض بیماری قــرار می گیرند و یا 
از مرخصی زایمان اســتفاده می کنند، در طول 
مدت مرخصی زایمان باید تحت پوشش خدمات 
بیمه ای باشند. فاطمه محمدبیگی افزود: مدت 
۹ ماهه مرخصی این افراد شــامل خدمات بیمه 

و سنوات بیمه ای شود.

فراهم شدن امکان ادامه تخصص 
برای پزشکان تعهدی 

طبــق آخریــن اطالعیه شــورای عالی انقالب 
فرهنگی »آیین نامه اجرایی پزشــکان تعهدی« 
در پایان تیر ماه ۱۴۰۱ توســط شــورای عالی 
انقالب فرهنگی و وزارت بهداشــت به تصویب 
رسیده است. طبق این آیین نامه سنوات خدمت 
پزشکان از ۲۱ سال به ۱۰ سال خدمت کاهش 
می یابد و امکان ادامه تحصیل پس از ۵ ســال 
یعنــی نیمــی از تعداد ســال های خدمت این 
پزشــکان فراهم می شــود و این مسئله توسط 
ســازمان ســنجش و آموزش کشور در دفترچه 
انتخاب رشــته اعمال شــده است. به گفته رضا 
حاجی پور، ســخنگوی آمــوزش و تحقیقات و 
فناوری مجلس:» تحویل مدرک تحصیلی و ریز 
نمــرات، صدور تائیدیــه تحصیلی و گواهینامه 
توســط وزارت بهداشت تا قبل از اتمام تعهدات 
ممنوع خواهد بود.« طبق این آیین نامه امکان 
جابجایی و انتقال پزشکان از مناطق تعهد امکان 

پذیر نمی باشد.

تاثیر سابقه تحصیلی 40 درصدی 
در کنکور »قطعی« است

رئیس مرکز ارزشیابی و سنجش کیفیت آموزش 
و پرورش در کمیسیون تخصصی سنجش و پایش 
سی وششمین اجالس مدیران و روسای آموزشی 
پرورش کشــور گفت: ریاســت جمهور ایجاد زیر 
ســاخت آموزش پرورش را مورد تاکید قرار دادند 
و اســتقرار نظام ارزشیابی تضمین کیفیت، مورد 
بررسی قرار گرفته است. در سال ۹۶ روند شاخص ها 
بررســی شــده و درون دادها با مالک دانش آموز، 
نیروی انسانی، فضا مورد ارزیابی قرار گرفته است.
محســن زارعی گفت: بین افزایش دانش آموز و 
کالس و با کارکنان آموزشی فاصله زیاد قرار دارد 
و همین امر کمبودهای عرصه میدانی را نشان می 
دهد.وی گفت: در رشــته ریاضی، علوم انســانی و 
تجربی افزایش داشتیم اما در رشته معارف کاهش 
را شاهد بودیم.وی با اشاره به مصوبه ۸۶۳ شورای 
عالی انقالب فرهنگی و تاثیر سوابق تحصیلی در 
کنکور، گفت: از این به بعد دو نوبت در سال کنکور 
برگزار می شود. سابقه تحصیلی۴۰ درصد قطعی 
است و برای سال بعد نیز امکانات هماهنگی برای 

تسری به پایه های دهم و یازدهم داریم.

خبر ویژه

ســازمان وظیفه عمومی فراجا در اطالعیه ای اعالم کرد: مشــموالن می بایست 
بــا مراجعــه به یکــی از دفاتر خدمات الکترونیــک انتظامی )پلیس+۱۰(، برگ 
معرفی نامه مشــموالن به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطالعات مندرج در 

آن اقدام کنند.
این دسته از مشموالن باید روز سه شنبه یکم شهریور ماه سال ۱۴۰۱ در ساعت، 
محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشموالن اعالم شده، حضور یابند و به 
خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.مشموالن اعزامی کارت تزریق واکسیناسیون 
کووید ۱۹ و واکســن مننژیت و دوگانه را در روز اعزام به همراه داشــته باشــند.

مشموالن اصل مدارک مورد نیاز اعم از برگ آماده به خدمت، برگ محل مراجعه، 
برگ واکسیناســیون، کارت ملی و شناســنامه و مدارک مربوط به شرایط خاص 
را به همراه خود داشــته باشــند.در این اطالعیه آمده اســت عدم حضور به موقع 
در زمان و محل های تعیین شــده، غیبت محســوب و برابر ماده ۱۰ و ۵۸ قانون 
خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.ســازمان وظیفه عمومی متذکر 
شــده اســت که متقاضیان در صورت نیاز به اطالعات بیشتر می توانند از طریق 
کانال خبرســربازی در پیام رســان سروش به نشــانی khabaresarbazi@ از 

آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

فراخوان مشموالن پایه خدمتی شهریور ماه 1401

اینفوگرافی 

هزینه پیاده روی 
اربعین 1401 

چقدر است؟
پیاده روی اربعین، 

بزرگترین پیاده روی و 
گردهمایی عمومی ساالنه 
در جهان است. با نزدیک 

شدن زمان زیارت 
اربعین، مقامات رسمی 
ایران نرخ مصوب سفر 

زمینی با اتوبوس را 24۰ 
هزار تومان و نرخ سفر 

هوایی به مقصد عراق به 
صورت رفت و برگشت 

را شش میلیون تومان 
اعالم کردند.

 منبع: ایمنا

کسن   آیا تزریق 3 دز وا
برای سفر به عراق الزامی است؟

رئیس ســتاد مرکزی اربعین حســینی گفت: برآورد ما این است که امسال حدود 
۵ میلیون زائر در مراســم اربعین خواهیم داشت.ســید مجید میراحمدی با اشاره 
به لزوم ثبت نام در ســامانه ســماح گفت: اصرار ما برای ثبت نام زائرین در ســامانه 
سماح، با ۲ هدف کلی است. اول آنکه وقتی زائر در این سامانه ثبت نام می کند، 
اطالعاتی را از او می گیریم که قدرت ما در برنامه ریزی را آسان می کند و بر اساس 
همین اطالعات امکانات خود را بسیج می کنیم.دومین هدف، موضوع بیمه است. 
امسال برای هر نفر، مبلغ بیمه را ۱۸ هزار تومان گذاشتیم که همانند قیمت سال 
۱۳۹۸ است، اما خدمات بیمه ای را از ۳۴ تا ۱۰۰ درصد افزایش دادیم. اگر کسی 
نیاز به هزینه های ســرپایی داشــته باشــد تا ۵ میلیون هزینه می کنیم، اگر نیاز به 
بستری و عمل جراحی داشت تا ۵۰ میلیون هزینه می کنیم و اگر فوت رخ بدهد 
تا ۳۰۰ میلیون داده می شــود.وی در پاســخ به سوالی درباره اجباری بودن تزریق 
۳ دز واکســن گفت: آن چیزی که مصوبه ســتاد ملی کرونا اســت، ۲ دز واکســن 
است و اگر ۶ ماه از آن گذشته باشد، باید دز یادآور تزریق شود. خواهش من این 
است که زائران به این موضوع دقت داشته باشند. طرف عراقی اجباری به تزریق 
۳ دز واکســن نکرده و ما دســتورالعمل هایی را رعایت می کنیم. طبق گزارشی که 
در جلســه ســتاد کرونا مطرح شــد، وضعیت کرونا در عراق روند صعودی به خود 
گرفته است و باید دستورالعمل های بهداشتی رعایت شود.وی افزود: شرط ثبت 
نام در سامانه سماح، تزریق واکسن نیست و همه می توانند در آنجا ثبت نام قطعی 
کنند، اما از ۲ طریق این موضوع را کنترل می کنیم؛ اول آنکه ســامانه ســماح از 
سامانه ایران من استعالم می گیرد و اگر کسی که ثبت نام کرده باشد، به او پیام 
ارسال شده و می خواهد که برای عبور از مرز دز یادآور تزریق شود. هم چنین در 

مرز نیز یا باید کارت واکسن داشته باشند.
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 آبشار بی بی سیدان؛  
جاذبه گردشگری نهفته 

منطقه گردشگری بی بی سیدان بخش پادنای 
وســطی در ۶۰ کیلومتری جنوب سمیرم و در 
فاصله ۲۲۰ کیلومتری جنوب اســتان اصفهان 
واقع  شده اســت که باوجود طبیعت بکر و زیبا 
توانسته است گردشــگران زیادی را به ویژه آخر 

هفته ها به خود جذب کند.
 اســتان اصفهان نه تنها در ایران دارای شهرت 
و قدمتی ارزشمند اســت بلکه به جهانیان نیز 
شناسانده شــده اســت و در دنیا آن را از جهت 
تاریخــی و گردشــگری بااهمیــت می دانند. 
شما با ســفر به گوشــه و کنار این استان شاهد 
معماری های خاص، طبیعــت بکر و جاذبه های 
گردشــگری بی نظیری خواهید بود که بســیار 

جالب توجه است. 
آبشارها همواره از جلوه های طبیعی و جاذبه های 
گردشگری بی بدیل هر منطقه است. از مهم ترین 
آبشارهای استان اصفهان می توان به آبشارهای 
»آب ملخ«، »پشندگان«، »پونه زار«، »دورک«، 
»سمیرم«، »شاه لوالک« و »طرزه« اشاره کرد. 
آبشــارهای این اســتان اغلب در دو شهرستان 
»فریدون شــهر« و »ســمیرم« قرار دارند که با 
توجه به اطالعــات وزارت میــراث فرهنگی و 
گردشــگری، »آبشــار پونــه زار« شهرســتان 
فریدون شهر با ۷۰ متر ارتفاع مرتفع ترین آبشار 

استان و ششمین آبشار مرتفع ایران است.
»آبشار بی بی ســیدان« یکی از آبشارهای زیبا 
و از جاهای دیدنی شهرســتان سمیرم است که 
در روســتایی به همین نام و در کنار تنگه ای به 
نام تنگه نــازی، در کنار رودخانه ســمیرم قرار 
دارد. این آبشــار در انتهای شهرستان سمیرم و 
در جاده ای که به یاســوج منتهی می شود، واقع 
شده است؛ آبشــار بی بی سیدان با آبی که از دل 
صخره ها فرومی ریزد و مناظر زیبای اطراف، در 
فصل گرما گردشــگران زیادی را به خود جذب 
می کند. روستای بی بی ســیدان در فاصله ۵۰ 
کیلومتری شــهر ســمیرم قرار دارد این روستا 

دارای رودخانه ای با آب زالل است.
در کنار آبشار بی بی سیدان، رودخانه »کاسگان« 
قرار گرفته است که با آب بسیار زالل و نیلگون 
خود، از دل صخره ای بلند و تنگ عبور می کند و 
به این ترتیب، منظره ای چشم نواز را خلق کرده 
اســت. در بخش جنوبی این تنگه در دو طرف 
رودخانه، روستاهای بی بی سیدان و تنگ خشک 
قرار دارند که زیبایی شالیزارهای آن ها غیرقابل 
توصیف است. مناظر طبیعی، کشتزارهای برنج، 
باغ های سیب و سپیدار، چشم اندازهای عجیبی را 
شکل داده است و هرساله در فصل گرما گروه های 

بسیار زیادی میهمان این طبیعت زیبا هستند.
یکی دیگر از جاذبه های بسیار زیبای این منطقه، 
»درازه رود« اســت کــه می تواند تا ســاعت ها 
دیدگان را محو زیبایی خود کند. تماشای منظره 
»درازه رود« از باالی تپه های مشرف به آن بسیار 
جذاب است. شیب را که پشــت سر بگذارید به 
کنار رود خواهید رسید. پیاده روی در کنار رود و 
تماشای چشمه هایی که به آن می ریزند از دیگر 
جذابیت های این سفر اســت. درختان وحشی 
انگور، انجیر، تمشک، بنه و دیگر گیاهان دارویی 
در حاشیه این رود، زیبایی این مسیر را دوچندان 

کرده است.

منطقه بی بی سیدان چه جاذبه های 
گردشگری دارد؟

منطقه بی بی سیدان از نقاط گردشگری و دیدنی 
شهرستان سمیرم اســت که این منطقه دارای 
تنگه ای پیچ درپیچ اســت که رود بی بی سیدان 
از میان آن می گذرد این تنگه در میان کوه های 
زاگرس قرار دارد که چشمه های بسیاری از دل 

آن می جوشد.
وجود درختان بیــد، صنوبر، چنــار، رودخانه، 
چشــمه و کوه های بلند جلوه و زیبایی خاصی 
به منطقه داده است. هم جواری تنگه، رود و این 
گیاهان ترکیب بسیار چشــم نوازی پدید آورده 
اســت برای ســفر به این تنگه باید از روستای 
بی بی سیدان عبور کرد و بعد از گذراندن مسیر 
پرپیچ وخم از میان رودخانه و درختان به انتهای 
تنگه بی بی سیدان که آبشــار در آن واقع شده 

است رسید.
آب رودخانــه بعد از ســپری کردن مســیر به 
رودخانه »ماربر« یکی از سرشــاخه های اصلی 
رود کارون می رســد. منطقه گردشگری بی بی 
سیدان بخش پادنای وسطی در ۶۰ کیلومتری 
جنوب ســمیرم و در فاصلــه ۲۲۰ کیلومتری 

جنوب استان اصفهان واقع شده است.

گردشگری

 یل خودرو سازان
 و شیران تویی!

به  قلم وحید حاج سعیدی
از وزیــر صنعــت، معدن و تجارت و رســانه های 
بین المللی، پنهان نیســت، از شــما چه پنهان، 
چند روز قبل مدیرعامل ایران خودرو در نشست 
با رســانه های بین المللی افاضات فرموده اند که 
آماده رقابت با خودروهای وارداتی هستیم. توجه 

بفرمائید رسانه های بین المللی! 
بعد از انتشار اظهارات شاد مهدی خطیبی، شنیده 
شــده »اکیو تویودا«، رئیس فقید شرکت تویوتا، 
نان بربری در روغن ترمز تلیت کرده و روزی سه 
وعده تناول می کند و هر کس هم بخواهد مانعش 

شود، جیغ می کشد!
هرچند چنین چنین اظهاراتی برای ما رسانه های 
داخلی طبیعی است و به قولی: »یل خودروسازان 
و شــیران تویی!«؛ ولی خدایی جلوی نمایندگان 
رسانه های خارجی آبرو داری کنید. با این حال 
تحقیقات میدانی و چاله میدانی نشان می دهند 
که دالیل ایراد چنین اظهارتی از سه حال خارج 

نیست:
۱ـ یــا این بنده خدا تا بحال خودروی وارداتی از 

نزدیک ندیده است؛
۲ـ یا از مفهوم رقابت آگاه نیست؛

۳ـ و یا اینکه کسی از صنعت فوق پیشرفته خودرو 
سازی جهان چیزی به این بابا نگفته!

یعنی یک نفر نیست از این بنده خدا بپرسد:
»چه گویی، چه ســازی، چه پاسخ دهی؟«. مرد 
حســابی! خودرویی که بــا کوچکترین تصادف، 
به چند قســمت نامســاوی تقسیم می شود و در 
صورتی ۲۰۰ میلیون تومان می ارزد که دستکم 
۱۹۰ میلیون داخل داشــبوردش باشــد)!(؛ بعد 

شما از رقابت صحبت می کنید؟!
در ژاپن اگر شــرکت ها چنین خودرویی تولید 
کنند، رئیس کمپانی اگر از هاراگیری جان سالم 
به درد ببرد، فرمان خودرو را از پهنا توی حلقش 

می کنند تا این چنین با جان مردم بازی نکند!
بــا ایــن وجــود باید اذعــان کرد کــه صنعت 
خودروســازی در کشور ما هنوز یکی از شاهکار 
ها و شــگفتانه های نظام اقتصادی در سراســر 
دنیا محسوب می شود. چرا که همین خودروهای 
کــم طمطــراق و پر مدعا، در مــژه بر هم زدنی 
پیش فروش می شــوند و مردم برای خرید چهار 
چرخــی کــه نوع،مدل،قیمت،رنگ بدنه، بیمه، 
تاریــخ تحویــل، محل تحویــل، قیمت نهایی و 
اجزای باقیمانده روی بدنه آن مشخص نیستند، 
صف می کشند و برای ثبت نام چنین خودروهای 
سوفسطایی هم باید متوسل به برخی واسطه ها 
شوند و پول چایی و شیرینی هم بپردازند! به هر 
روی، از قدیــم هــم گفته اند:»به حد خویش هر 

نقصی کمال است.«
حــاال در کشــور ما صنعت خــودرو و خودرو ها، 
بیش از حد باکماالت هستند و این تقصیر تولید 
کنندگان داخلی نیســت و مردم هم باید کمتر 

اِن قلت بیاورند و این کماالت را تحمل کنند.
در خاتمــه بــا عنایت به ایــن که صنعت خودرو 
سازی نیاز به حمایت جانی و مالی بیشتری دارد، 
چند راهکار سوفسطایی و فلک فرسا در خصوص 
رونق این صنعت افاضه می کنیم؛ علی برکت اهلل:

الف( الزام مســئوالن به اســتفاده از خودروهای 
داخلی:

به منظور تقویت بیشــتر صنعت خودروســازی 
بخشــنامه ای صادر شــود و همه مســئوالن، 
مدیران و نمایندگان مجلس و خانواده های آنها 
به استفاده از خودروهای داخلی ) با اولویت پراید( 

ملزم شوند.
ب( مقایسه قطعه به قطعه:

در راستای توجیه مردم در خصوص عدم تفاوت 
هــای ماهوی بین خودرو های داخلی و خارجی 
و اســتاندارد بودن محصوالت داخلی ، پیشنهاد 
می شــود در یک برنامه زنده تلویزیونی با حضور 
کارشناسان، تک تک قطعات مختلف این خودرو 
ها با یک خودروی میلیاردی مثل بی ام و یا بنز، 
مقایســه شــوند و مردم متوجه شوند که خودرو 
هــای تولید داخل هیچ چیز کمتر از خودروهای 

روز دنیا ندارند.
از فرمــان و بــوق و ترمــز و کوئل و دلکو گرفته تا 
صندلی و آینه و قالپاق و الستیک زاپاس و جک 
و … تازه اگر مدل خودرو را به سرشماره ارسال 
کنند، کت و شــلوار خودرو هم در بســته بندی 

منحصر به فرد به آدرس شان ارسال می گردد.
پ( شبیه سازی تصادف:

در این روزهای طالیی رســانه ملی که در برنامه 
های تبلیغاتی در مقابل انظار میلیون ها بیننده، 
لکه چای و قورمه سبزی و جوهر خودنویس را از 
روی لباس ها پاک می کنند، پیشنهاد می شود در 
حمایت از صنعت خودرسازی داخلی هم جناب 
محجوب و رؤسای خودروسازی داخلی مملکت، 
دســته جمعی در یــک برنامه تلویزیونی حضور 

پیدا کنند.
آنگاه در حیاط رســانه ملی، با نشســتن داخل 
خودروی پراید، با سرعت ۱۰ کیلومتر در ساعت، 
به صورت نمادین وبه قول عادل فردوســی پور 
خیلــی ِملو، بــا یک میله والیبالی، نهال درختی، 
گلدانــی، تنه بامبویی یا چیز مشــابهی، تصادف 
مختصری داشــته باشند؛ بعد اگر پزشکان اجازه 
دادنــد، در صورت تمایل، در بیمارســتان راجع 
بــه اســتاندارد های ۸۵ گانــه، کیفیت و ایمنی 

خودروهای داخلی اظهار نظر نمایند!

کلیدی در مغز، عامل چرت زیاد در تابستان!
 دیدن افراد در حال چرت زدن در یک روز گرم تابســتان ، خیلی تعجب آور 
نیست. در بخش  های خاصی از جهان، کسب  و کارها در گرم  ترین زمان  های 
روز تعطیل می  شوند، زیرا مردم برای صرف غذا و چرت به خانه می  روند.این 
اولین مطالعه ای نیست که ارتباط بین تغییرات دما و چرخه خواب و بیداری 
را بررســی می کند. محققان دریافته  اند که انســان  ها معموالً در هنگام گرما 
خیلی سخت تر می  توانند خواب باکیفیت داشته باشند، در حالی که مطالعات 
دیگری نشان داده که افراد معموالً در صبح  های سرد به سختی از رختخواب 
خارج می  شــوند. با این حال، ارتباط بین نورون های حســی که این تغییرات 
دما را احساس می کنند و نورون هایی که چرخه خواب ما را کنترل می کنند 
نامشــخص اســت.تیمی از پژوهشگران دانشگاه نورث وسترن سرنخ هایی در 

مورد آنچه در مغز می گذرد که باعث می شود افراد تمایل به چرت زدن داشته 
باشند، یافته اند.در آزمایشی با استفاده از مگس  های میوه، نویسندگان مطالعه 
دریافتند که این حشــرات در واقع از پیش برنامه  ریزی شــده  اند تا در گرمای 
روز چرت بزنند. این یافته ها گزارشی در سال ۲۰۲۰ را دنبال می کند که یک 
دماسنج مغزی  را کشف کرد که در هوای سرد فعال می شود. مطالعه جدید 
اکنون نشان می دهد که مغز برای روزهای گرم نیز دماسنج دارد.مارکو گالیو، 
اســتادیار رشــته زیست شناسی عصبی در کالج واینبرگ، در رابطه با موضوع 
فوق می  گوید: تغییر دما تأثیر شدیدی بر رفتار انسان  ها و حیوانات دارد و به 
حیوانات نشانه  ای می  دهد که زمان سازگاری با فصول در حال تغییر است. 
تأثیر دما بر خواب می  تواند بسیار شدید باشد، به طوری که برخی از حیوانات 

مانند خرس ها تصمیم می  گیرند یک فصل کامل بخوابند اما مدارهای مغزی 
خاصی که واسطه تعامل بین دما و مراکز خواب هستند تا حد زیادی مشخص 
نشــده اســت.وی در ادامه توضیحاتش می گوید:  مگس  های میوه برای پاسخ 
دادن به سؤاالتی مانند چرا می خوابیم؟ و خواب برای مغز چه می  کند؟ نمونه 
های مفیدی هستند. دلیل انتخاب جانور فوق، این است که مگس  های میوه 
مانند انسان  ها سعی نمی  کنند رفتارهای غریزی را مختل کرده و بر خالف 

طبیعت خود رفتار کنند.
نتایج نشان می دهد که مغز مگس دارای گیرنده حرارتی است که به دمای باالی 
۲۵ درجه پاسخ داده و وی را متمایل به چرت زدن می کند. جالب اینجاست که 

محققان دریافتند این دمای مورد عالقه بسیاری از انسان ها نیز هست. 

دریچه علم

گسترش بدافزار سرقت اطالعات
نوعی بدافزار ســرقت اطالعــات به نام Amadey با 
 SmokeLoader دیگری به نام Backdoor استفاده از

در حال گسترش است.
بنابــر اعالم مرکز مدیریــت راهبردی افتا، چنانچه 
کاربران فریب  بخورند و بدافزار SmokeLoader را 
به عنوان یک کرک نرم افزاری نصب کنند، به راحتی، 

راه را برای استقرار بدافزار Amadey در سیستم های 
خود، هموار کرده اند.

بدافزار  Amadey به قابلیت هایی مثل گرفتن عکس 
از صفحــه نمایش، ابرداده های سیســتم، اطالعات 
درباره آنتی ویروس های سیستم، نصب بدافزارهای 
 Credential اضافی روی دســتگاه آلوده و استخراج
های سیستم، مجهز شده و بدون فوت وقت، اطالعات 

را به سرقت می برد.

از آنجا که متداول ترین شیوه حمله برای آلوده کردن 
دســتگاه های کاربران، کمپین های هرزنامه مخرب 
اســت، تروجان SmokeLoader بیشتر با فایل های 
مایکروســافت آفیس، به دستگاه های قربانیان نفوذ 
می کند و این بدافزار ســعی می کند ماهیت مخرب 

خود را پنهان کند.
مهاجمان از مهندسی اجتماعی برای فریب قربانیان 
احتمالی  و راضی شــدن به  دانلود فایل پیوســت و 

فعــال کردن ماکروها اســتفاده می کنند و هنگامی 
کــه کاربــر، فایل مخرب را دانلود و اجرا کند، بدافزار 

نیز اجرا می شود.
 با این حال، هدف اصلی بدافزار  Amadey اســتقرار 
افزونه هــای اضافی و تروجان های دسترســی از راه 
 RedLine Stealer و Remcos RAT دور، ماننــد
اســت که عامل تهدید را قادر می کند  مجموعه ای 

از فعالیت های پس از بهره برداری را انجام دهد.

فناوری 

سامانصفاری:

نمی دانم در نمایش خانگی چه خبر است
بازیگر فیلم سینمایی »سامورایی در برلین« گفت: دوستانی 
که در تولیدات نمایش خانگی بازی می کنند، تمایل بسیاری 
برای حضور در این دست آثار دارند و همواره می گویند که 
کاش االن بر سر کار در نمایش خانگی بودیم، نمی دانم آنجا 

چه خبر است.
سامان صفاری اظهار کرد: تا امروز در نمایش خانگی بازی 
نکرده ام. البته پیشــنهاداتی از مجموعه هایی که ساخته و 

پخش شد، داشتم اما در نهایت خوشحالم که در آنها نبودم.
وی در رابطه با تمایل بازیگران به بازی در تولیدات شــبکه 
نمایش خانگی گفت: دوستانی که در تولیدات نمایش خانگی 
بازی می کنند، تمایل بسیاری برای حضور در این دست آثار 
دارند که مثاًل در یک اثر ســینمایی مستقل و در میانه یک 
سکانس هم به ما می گویند که کاش االن بر سر کار نمایش 
خانگی بودیم! نمی دانم آنجا چه خبر است. خودم هم از دور 

می بینم و دوست دارم بروم داخل و ببینم چه خبر است.
بازیگر فیلم سینمایی شــیار ۱۴۳ )نرگس آبیار ۱۳۹۲( در 
پاسخ به این پرسش که آیا انگیزه اصلی حضور بازیگران سینما 
در نمایش خانگی میزان دستمزدهایی است که در این رسانه 
پرداخت می شود، اظهار داشت: قطعا بحث مالی برایشان 
بسیار مهم است. در فضای نمایش خانگی زمان کافی وجود 
دارد. دقیقه هایی که در روز قرار است ضبط شود، کوتاه تر و 
کمتر از تلویزیون است و در جایی که پول زیاد باشد، امکانات 

هم بهتر است.

این بازیگر ادامــه داد: اگر در یک اثــر ۱۰۰ میلیارد هزینه 
می شــود باید خروجی و کیفیت آن اثر هــم به اندازه ۱۰۰ 
میلیارد بودجه باشد، نه این که فقط یکی دو درجه از تولیدات 
تلویزیونی بهتر باشد. من چنین چیزی را قبول ندارم که این 
دو باهم اختالف زیادی نداشته باشند. کار نمایش خانگی با 
حجم سرمایه گذاری و بودجه اش باید اثری باشد که شهر را به 
هم بریزد و همه راجع به آن حرف بزنند. امروز یکی دو اثر در 
نمایش خانگی هست که چنین اتفاقاتی را رقم زده اند و اینها 

اتفاقات درستی است.

وی افزود: تا امروز سه اثر از حدود هشت اثری که در نمایش 
خانگی دیده ام جزو آثــار قابل قبول بوده و در مقایســه با 
تلویزیون، جلوتر بوده اند ولی بعضی کارها به قدری ضعیف 

هستند که تلویزیون هم آنها را قبول نمی کند.
بازیگر فیلم ســینمایی پارادایس )علی عطشانی ۱۳۹۳( 
یادآور شد: وقتی یک شکل از تولید مورد توجه باشد، طبیعی 
است که کمیت جای کیفیت را می گیرد. در دهه ۸۰ ساخت 
تله فیلم بســیار افزایش یافت و آن قدر کیفیت آنها به  مرور 
کاهش یافت که روند تولیدشان متوقف شد؛ بر این اساس 

هرجایی که سرعت تولید یک اثر نمایشی و سریع رساندن آن 
به رسانه ای که از آن پخش می شود، موضوعیت یابد، به مرور 

کیفیت هم کاهش می یابد.
صفاری خاطرنشان کرد: تولیداتی که آزادی عمل در فیلمنامه 
دارند و نزدیک به واقعیت جامعه ساخته می شوند، می توانند 
با اقبال روبرو شوند اما وقتی ماورایی ساخته شوند، جذابیت 

آنان از بین خواهد رفت.

اندازه برایم مهم نیست اما اثرگذاری چرا
بازیگر فیلم سینمایی بی سایه )ابوالفضل صفاری ۱۳۹۵( در 
پاسخ به این پرسش که این روزها مشغول چه کاری است 
گفت: آخرین کارم فیلم سینمایی دختری با لباس ارغوانی به 
کارگردانی خداداد جاللی بود که اواخر اردیبهشت ماه به اتمام 
رسید.وی افزود: پس از آن چند فیلمنامه سریال و سینما و دو 
نمایش خانگی به من پیشنهاد شد که نقش هایم را دوست 
نداشتم و به همین دلیل نپذیرفتم. برای پذیرش یک نقش 
ابتدا فیلمنامه و پس از آن کارگردان اثر برایم مهم است؛ نه 
این که کارگردان معروف باشد بلکه می خواهم کار با او برای 
خودم ارتقایافتن و بهترشدن باشد. یعنی اگر نمره من چهار 
است در کار با این کارگردان به ۶ ارتقاء یابد و در آن نقش حرف 
داشته باشم و این که با کارهای قبلی ام تفاوت داشته باشد و 
تکرار کارهای قبل نباشد. سعی کرده ام که این موضوع را در 

انتخاب هایم رعایت کنم.

چهره ها 

عکس روز 
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