
وزیر صنعت:

 با بیت کوین خودرو 
وارد کنید

     وزیــر صنعــت گفــت: آیین نامــه ای کــه امروز در 
دولت مصوب شد، آیین نامه بسیار کامل و دقیقی 
است که تمام موضوعات مربوط به رمزدارایی ها 
را از جملــه نحــوه تامیــن ســوخت و انــرژی آنــان، 
گذاری و اعطای مجوز ها را مشــخص کرد  نحوه وا
کــه ایــن مجوز هــا را وزارت صمت درباره اســتخراج 

رمزدارایی ها خواهد داد...

عملکرد یکساله وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در یک نگاه:

 ارائه 120 برنامه 
تحولی اقدامی

     وزارت فرهنــگ و ارشــاد دولــت مردمــی از 
کید برعدالت  ابتدای آغاز به کار تالش کرد با تا
فرهنگــی و رفــع دغدغه هــای اصحاب فرهنگ 
وهنر، هدف را بر تســهیل گری در امور فرهنگی 
و هنری و حمایت از تمام بخش ها با نگاه جامع 

و عام به این حوزه قرار داده و...   || صفحه  صفحه 88    || صفحه  صفحه 33  

« از تبعات تفکیک حسابهای تجاری از شخصی گار گزارش »روز

 فراریان مالیاتی
به بن بست رسیدند! 

    مدتهاست که صحبت از تفکیک حسابهای شخصی از تجاری می شود، رویکردی که در تمام دنیا معمول و 
متداول است اما برخی ها در سالهای گذشته چنین اقدامی را سرک کشی به حسابهای شخصی مردم می دانستند 
گاهی  در حالی که طبق قانون و در راستای شفافیت، دریافت مالیات از فعالیت های اقتصادی همچنین رصد و آ

  || صفحه  صفحه 33  از فعل و انفعاالت پولی در سیستم بانکی این کار باید از سالهای پیش انجام می شد...

ویترین   پیشنهادی

انرژیجامعه

صفحه 3 

صفحه 4  صفحه 7 

اقتصاد

کسیرانان  از انتقاد تا
ک گذاری تا بالتکلیفی پال

وزیر نفت : 

 امسال هم کسری گاز 
خواهیم داشت

نهاد حقوقی- بین المللی که باید تسهیلگر باشد؛ اما نیست 

صفحه 2 

 بازی »آژانس«  بازی »آژانس« 
در زمین غربدر زمین غرب

 کاهش جنبه های زائد فرهنگی
 به دنبال افزایش قیمت لوازم خانگی

  گرانی لوازم خانگی بازار 
چشم و همچشمی را کساد کرد

، پیمانکار و بهره بردار معدن گهی شناسایی و ارزیابی کیفی سرمایه گذار ، پیمانکار و بهره بردار معدنآ گهی شناسایی و ارزیابی کیفی سرمایه گذار آ

کیفــی  زیابــی  ار و  شناســایی  بــه  نســبت  دارد  نظــر  در  دولتــی  شــرکت  یــک 
ســرمایه گذاران، پیمانــکاران و بهره بــرداران ذیصــاح در حــوزه امــور اکتشــافی و 
معدنــی بــه منظــور واگــذاری یکــی از آنومالی هــای معــدن خــود در اســتان یــزد بــا 

مشــخصات مشــروحه زیــر اقــدام نمایــد. 
موضــوع: انجــام عملیــات اکتشــاف، اســتخراج، بهره بــرداری، فــرآوری و کنســانتره 
نمــودن کانســنگ آهــن و کانــی همــراه بــه صورت مشــارکتی در یکــی از آنومالیهای 

معــدن خــود در اســتان یــزد؛ 
از ســاعت 8:30 الــی 14:30 روز کاری  زیابــی کیفــی:  زمــان دریافــت اســناد ار

1401/06/16؛ لغایــت   1401/06/12
مــدارک مــورد نیــاز جهــت دریافــت اســناد: فیــش واریــز بــه مبلــغ 1.000.000 
 IR 590100004101005230230152 یــک میلیــون( ریــال بــه شــماره حســاب جــاری(

بانــک مرکــزی خزانــه داری کل بــه همــراه معرفینامــه؛      
آدرس دریافــت اســناد: تهــران، اتوبــان حکیــم )غــرب بــه شــرق(، بلــوار آزادگان، 
انتهــای خیابــان 24 غربــی، مجتمــع فرهنگــی ورزشــی آفتــاب، طبقــه 3 پارکینــگ 

ــن: 021-82065501 ــاس تلف ــرکت تم ــی، ش طبقات
امور فنی: آقای مهندس جایرنیا )داخلی 367(؛

امور قراردادی: آقای مهندس پورباقریان )داخلی 237(؛
روز   14:30 ســاعت  کیفــی:  زیابــی  ار اســناد  عــودت  و  تکمیــل  مهلــت  آخریــن 

1401/06/30؛ مورخــه  چهارشــنبه 

شناسه اگهی 1369384
میم الف 2088

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری

گهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای گهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ایآ آ
)شماره فراخوان )شماره فراخوان 75877587//14011401//110110( ( 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب اهواز 

شــرکت آب و فاضــاب اهــواز در نظــر دارد خریــد 150 تــن پرکلریــن را بــا شــرایط ذیــل از طریــق مناقصــه عمومــی 
بــه شــرکت واجــد صاحیــت واگــذار نمایــد لــذا از شــرکتهای واجــد صاحیــت دعــوت مــی شــود نماینــدگان خــود 
را بــا در دســت داشــتن مهــر شــرکت و معرفــی نامــه )کــه در آن نشــانی تلفــن ثابــت تلفــن همــراه و نمابــر قیــد 
شــده اســت( و فیــش واریــز وجــه بــه مبلــغ 500/000 ریــال بــه حســاب جــاری شــماره 0102952722001 بانــک 
ــا  ــام شــرکت آب و فاضــاب اهــواز جهــت خریــد اســناد مناقصــه ت ــه ن ــارس ب صــادرات شــعبه فلکــه اول کیانپ
پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه مــورخ 1401/06/14 بــه آدرس اهــواز کیانپــارس خیابــان 5 غربــی نبــش خــرداد 

طبقــه ســوم دفتــر قراردادهــای شــرکت آب و فاضــاب اهــواز معرفــی نماینــد. 
ــر  ــم ب ــرایط حاک ــد ش ــل نمایی ــاس حاص ــماره 33389605-061 تم ــا ش ــد ب ــی توانی ــاز م ــورت نی ــا در ص ضمن

پــروژه بــه شــرح ذیــل مــی باشــد: 
1- کافرما: شرکت آب و فاضاب اهواز 

2- دستگاه نظارت: معاونت بهره برداری و توسعه آب - مدیریت بازرگانی 
3- محل تحویل کاال: انبار مرکزی واقع در تصفیه خانه شماره 2 آب اهواز 

4- محل تامین اعتبار: درآمدهای جاری 

5- مدت زمان تحویل کاال: 6 ماه 
6- مدت اعتبار پیشنهادها: 3 ماه 

7- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 1/325/000/000 ریال می باشد. 
8- شــرکت هــای تولیــد کننــده )دارای پروانــه بهــره بــرداری( و یــا تامیــن کننــده مــی تواننــد در مناقصــه فــوق 

شــرکت نماینــد. 
9- تاریــخ و محــل تســلیم پاکتهــای تکمیــل شــده مناقصــه )الــف - ب - ج( روز یکشــنبه مــورخ 1401/06/27 
حداکثــر تــا ســاعت 10 صبــح اهــواز کیانپــارس خیابــان 5 غربــی نبــش خــرداد طبقــه چهــارم دفتــر حراســت شــرکت 

آب و فاضــاب اهــواز مــی باشــد. 
10- تاریــخ و محــل بازگشــایی پــاکات مناقصــه )الــف - ب - ج( روز یکشــنبه مــورخ 1401/06/27 ســاعت 13:00 

اهــواز کیانپــارس خیابــان 5 غربــی نبــش خــرداد طبقــه ســوم دفتــر قراردادهــای شــرکت آب و فاضــاب اهــواز 
11- بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــا، مشــروط، مخــدوش و پیشــنهادهایی کــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر واصــل 

شــوند مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. 
12- سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 

گهی مناقصه عمومی  نوبت اول گهی مناقصه عمومی  آ  آ
به شماره به شماره 20010057500000182001005750000018

مهدی بیرامی-سرپرست شهرداری شهر جدید هشتگرد

شماره سامانه مبلغ 5% سپرده شرکت در مناقصه )ریال( مبلغ پایه )ریال(مدت اجراتعداد پرسنل همراه با خانواده موضوع ردیف 

17/000/000/000850/000/000200100570000018یکسال شمسی حدودا 1000 نفر بیمه تکمیلی پرسنل 1

گهی: سه شنبه 1401/06/08 آ گهی : چهارشنبه 1401/06/02          نوبت دوم چاپ  آ نوبت اول چاپ 

شــهرداری شــهر جدیــد هشــتگرد در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز صــادره از ســوی 
شــورای اســامی شــهر بــه شــماره 6/1400/670 ش مــورخ 1401/04/29 بــه 
شــماره ردیــف 160207 در خصــوص بیمــه تکمیلــی پرســنل بــه شــرح جــدول ذیــل 
را بــه صــورت مناقصــه عمومــی برگــزار نمایــد لــذا از کلیــه متقاضیــان واجــد شــرایط 
تقاضــا مــی گــردد در صــورت عــدم عضویــت در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
دولــت نســبت بــه ثبــت نــام و دریافــت گواهــی امضــا الکترونیکــی )بــه ورت 
برخــط( بــرای کلیــه صاحبــان امضــا مجــازی و مهــر ســازمانی اقــدام الزم صــورت 

پذیــرد 
1- مهلــت فــروش اســناد: از روز شــنبه مــورخ 1401/06/05 لغایــت روز پنجشــنبه 

مــورخ 1401/06/10 ســاعت 13:30
مــورخ  شــنبه  روز  از  تــدارکات:  ســامانه  در  پیشــنهادات  بارگــذاری  مهلــت   -2
1401/6/12 لغایــت ســاعت 14:30 روز دوشــنبه مــورخ 1401/06/21 )بــا احتســاب 
ایــام تعطیــل( اصــل ســپرده تضیــن شــرکت در مناقصــه ضمانــت نامــه بانکــی / 
ــا پایــان وقــت  ــز )پاکــت الــف در پاکــت دربســته الک و مهــر شــده( ت فیــش واری

اداری ســاعت 14:30 روز دوشــنبه مــورخ 1401/06/21 بــه دبیرخانــه محرمانــه 
ــد(  ــل نماین ــت تحوی حراس

3- زمــان گشــایش پیشــنهادات: روز ســه شــنبه مــورخ 1401/06/22 ســاعت 
14:30

انعقــاد  بــه  مزایــده حاضــر  اول و دوم و ســوم  برنــدگان  کــه  4- در صورتــی 
بــه ترتیــب ضبــط خواهــد شــد.  آنــان  قــرارداد نشــوند ســپرده 

5- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است 
6- هزینه درج آگهی در هر نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه می باشد. 

7- سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است. 
8- در صــورت بــروز هرگونــه تناقــض در مــوارد منــدرج در آگهــی بــا ســامانه ســتاد 

مــاک عمــل ســامانه ســتاد خواهــد بــود. 
تــا  مناقصــه  اســناد  تحویــل  و  دریافــت  از  مناقصــه  برگــزاری  مراحــل  کلیــه   -9
بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( 

انجــام خواهــد شــد.   www.setadiran.ir آدرس  بــه 

 نوبت دوم

یادداشتویترین  پیشنهاد

گشت به برجام و لغو تحریم ها  ثار باز  آ
بر اقتصاد ایران

  رسول پیرهادی ، استاد اقتصاد
بازگشت به برجام منجر به کاهش تحریم ها و نه لغو کامل تحریم ها 
می شود و در نتیجه منجر به افزایش صادرات نفتی و نه صادرات 
کاالهای غیر نفتی و یا افزایش توان صادراتی کشــور می شــود، 
درآمدهــای ارزی ایران بالطبــع افزایش خواهد یافت. نرخ دالر 

برای مدت کوتاهی روند کاهشی خواهد داشت.
 به طور کلی اعمال تحریم ها ابزاری برای تحت کنترل درآوردن 

رفتار سیاسی و اقتصادی یک کشور است.
اولین تجربه تحریم ایران در زمان مصدق توســط انگلیس بود و 
مصدق به دنبال ملی کردن صنعت نفت بود، تحریم صادرات نفت 
ایران و بانک مرکزی از ســال ۱۳۸۵ توســط آمریکا و هم چنین 
اتحادیــه اروپا از ســال ۱۳۸۶، به منظــور کنترل فعالیت های 
هســته ای، اقتصاد ایران را دچار مشــکل کرد. این تحریم ها در 
سال های بعد به حمل و نقل هوایی و دریایی و سرمایه گذاری در 
صنایع مختلف و همچنی صنایع نفت و گاز ایران گسترش یافت.

عالوه بر آمریکا، کشورهای انگلیس و کانادا نیز تحریم هایی را 
به صورت یکجانبه علیه برنامه های صلح آمیز انرژی هســته ای 
ایــران تصویب کرده اند کــه در صورت توافق جامع اتمی ایران 
و گــروه ۱+۵، تحریم هــای دولت های بریتانیا و آمریکا که صرفاً 
مربوط به این برنامه است، لغو خواهد شد. اهمیت این موضوع 
به این خاطر است که لغو این تحریم ها تصویب هم زمان مجلس 
نمایندگان و مجلس ســنا را الزم دارد، که در صورت تصویب 
توافــق جامع اتمی ایــران و گروه ۱+۵، دولت آمریکا متعهد به 
لغو تحریم های دولتی می شود، اما براساس قوانین این کشور، 
دولت اختیاری درباره تحریم های کنگره نخواهد داشت و صرفاً 
می تواند به مدت شش ماه اجرای آن ها را به تأخیر بیاندازد و این 
موضوع به معنای عدم تضمین بر اجرای دقیق تعهدات آمریکا 
اســت. آنچه شــاهد بوده و هستیم این است که تحریم هایی که 
توســط شــورای امنیت سازمان ملل و هم چنین اتحادیه اروپا و 
به ویژه آمریکا اعمال شده اند موجب فشار مستقیم بر مردم و به 

طور غیرمستقیم بر دولت است... 
ادامه در صفحه 2

w w w . r o o z g a r p r e s s . i r 1401 یور  8 شــهر 2187   سه شـــنبه   پیاپــی:  ریــالشمــــــــــاره   30000 تک شــماره:  صفحــه   8     2022 گوســت  آ  30     1444 صفــر   2   



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

گوست 2022 2 صفر  1444   30 آ سه شنبه 8 شهریور 1401  شماره پیاپی 2187

سیاست 2

 یک تحلیلگر مسائل چین گفت: یکی از دالیلی که باعث 
شده چین در مذاکرات هسته ای نقشی فعال ایفا نکند، 
این است که تمایل ندارد برجام به گونه ای به نتیجه برسد 

که ایران به سوی غرب برود.
دکتــر فاطمه محروق در خصوص کنشــگری چین در 
مذاکرات هســته ای، اظهار کرد: بر خالف روســیه که 
کنشگرانه جلو می رود یا آمریکا که به واسطه موقعیتش 
خیلی کنشــگرانه و یکجانبه گــرا عمل می کند، چین 
کشــوری بسیار محتاط اســت. در واقع چین به صورت 
خزنــده جلــو می رود و به همین دلیل زمانی رفتارش به 
دیپلماسی خجول معروف بود. هرچند که االن دیپلماسی 
چین تغییر کرده و جسارتش بیشتر شده است، ولی این 
جســارت چین  به حوزه پیرامونی نزدیک خودش یا در 
جــدال و رویارویی هایــش با ایاالت متحده آمریکا که در 

سال های اخیر بیشتر شده، معطوف می شود. 
وی با بیان اینکه چین محتاطانه قدم برمی دارد تا بتواند 
ثبات در امنیت اقتصادی و همکاری های اقتصادی خود 

را در دنیا حفظ کند، افزود: هرچند ممکن اســت چین 
مثل کشورهای غربی و روسیه برای برنامه هسته ای ایران 
نگران باشد، اما چون می بیند دیگران در حال اعمال فشار 
بر ایران هستند، ترجیح می دهد سواری رایگان بگیرد و 
بر تالش هایی که از جانب ســایر کشــورها برای محدود 
کردن برنامه هسته  ای ایران صورت می گیرد، سوار شود.
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی 
ادامه داد: در واقع چین برای روسیه و سایر بازیگران فضا 
را باز می گذارد تا اگر قرار باشــد فشــاری بر ایران صورت 
گیرد، توسط آنها انجام شود و چین در هر جا نیاز باشد 
حمایت های الزم را به عمل می آورد و از طرفی ســعی 
می کنــد روابــط خــود را با ایران حفظ کنــد تا بتواند از 
مزیت هــای اقتصادی و حتی مزیت های راهبردی ایران 
مستقلی که می تواند در یارگیری های استراتژیک در کنار 

چین باشد، استفاده کند. 
محروق با اشاره به نگرانی چین از همراهی ایران با آمریکا 
عنوان کرد: دلیل دیگری که باعث شده چین در مذاکرات 

هســته ای نقش فعالی ایفا نکند، به افزایش سطح تنش 
آمریکا و چین و کاهش سطح همکاری های دوجانبه آنها 
در سال های اخیر بازمی گردد. چین تمایل ندارد برجام 
به گونه ای به نتیجه برســد که ایران به ســوی غرب برود. 
این نگرانی چین کامال در دولت قبل آشکار و هویدا بود 
که هرگاه ایران در تحریم باشــد به ســمت چین می رود 
و هرگاه تحریم تمام شــود و فضا برای همکاری با غرب 
به وجود آید، به دامن غرب بازمی گردد. حجم همکاری 
چین در مذاکرات کاهش پیدا می کند تا از وضعیت تحریم 
ایران نهایت استفاده را بکند و ایران به دامن کشورهای 
غربی نرود. وی در ادامه با اشــاره به غیرقابل پیش بینی 
بــودن نتایج مذاکــرات گفت: به دلیل تصمیمات دولت 
مبنــی بر درز نکردن مباحث مطرح شــده در مذاکرات 
بــه بیرون، ما اطالعاتی از روند مذاکرات و محورهای آن 
نداریم. بنابراین نتیجه مذاکرات غیرقابل پیش بینی است. 
همچنین اخبار ضد و نقیض رسانه ها نیز اغلب غیر قابل 
اعتماد است، زیرا این اخبار در چارچوب  جنگ رسانه ای 

برای جهت دهی به افکار عمومی در ایران و خارج است.  
این تحلیلگر مسائل چین اظهار کرد: آمریکا تمام تالشش 
را در مذاکرات می کند تا نه فقط برنامه هسته ای را بلکه 
قدرت بازدارندگی ایران را هم خنثی کند. اینکه می گویند 
اقتصاد ایران با تحریم شرطی می شود، به این معنی است 
که آمریکایی ها قصد ندارند تحریم را که مهم ترین ابزار 

آنان برای محدودسازی است، کنار بگذارند.
محروق ادامه داد: حتی اگر توافقی هم صورت بگیرد، چون 
آمریکا تحریم ها را لغو نمی کند بلکه معلق نگه می دارد و 
نیاز به طی شدن بازه های ۶ ماهه و ۸ ماهه است، ریسک 
ســرمایه گذاری در ایران همچنان باقی خواهد ماند. این 
نشان می دهد آمریکا قصد ندارد سطح تنش هایش را با 
ایران کاهش دهد. وی درباره پیوند نتایج برجام با قرارداد 
۲۵ ساله ایران و چین عنوان کرد: در طرح ۲۵ ساله جامع 
مشارکت راهبردی، سطح مشارکت دو کشور ایران و چین 
به مشارکت جامع راهبردی رسیده است، یعنی ایران برای 
چین یک نقش مهم در دفاع از منافع راهبردی چین دارد. 

نقش منفعل چین در برجام

یادداشت

جمع آوری بقایای انفجار 
تروریستی هفته گذشته 
از محوطه هتل حیات در 

شهر موگادیشو سومالی/ 
آسوشیتدپرس

طالبان یک سال پس از تسخیر 
چهره ی شهر ها امنیتی است و در 
جای جای شهر نیرو های نظامی 
طالبان که عمدتا از جوانان تشکیل 
شده است، کنترل اوضاع را به 
دست گرفته اند/ فرارو

گزارش تصویری

که باید تسهیلگر باشد؛ اما نیست  نهاد حقوقی- بین المللی 

بازی »آژانس« در زمین غرب
رفتارهــای کامال سیاســی و غیر حقوقی 
رافائل گروســی در قبال ایران که مسبوق 
به ســابقه نیز هست ضمن آنکه در شرایط 
فعلی می تواند مانعی جدی برای جمع بندی 
توافق تلقی شــود، چشم انداز فراهم شدن 
زمینــه اجرای تعهدات اولیه طرفین برای 
ورود بــه اجرای توافق احتمالی را نیز تیره 

خواهد ساخت.
»جــوزف بورل« هماهنگ کننده اتحادیه 
اروپایــی در اظهارنظری رســانه ای ضمن 
خوش بینــی نســبت به نزدیک شــدن 
مذاکرات رفــع تحریم ها به مرحله پایانی 
گفــت: »مذاکرات بــا هماهنگی اتحادیه 
اروپا به لحظه مهمی رسیده و این، آخرین 

میلیمتر است.« 
او خاطرنشــان کرد: مذاکــرات اکنون در 

مرحله تعیین کننده ای است.
 طــی هفته های اخیــر و در مرحله ای که 
دیدگاه هــای ایــران و آمریــکا در مــورد 
موضوعــات اختالفی از ســوی هماهنگ 
کننــده اتحادیه اروپایــی در حال مبادله 
است، بیشتر مقامات سیاسی و رسانه های 
نزدیک به مذاکرات اظهارنظر اخیر بورل را 

با ادبیات مختلف اعالم کرده اند.
درســت به همین دلیل است که مخالفین 
همیشگی توافق نیز تمام همت خویش را 
به کار بســته اند تا به هر شکل ممکن مانع 

وقوع آن شوند.
در ایــن میــان یکــی از موضوعاتــی که 
دســت آویز مخالفان قرار گرفته و با توجه 
به ایفــای نقش موثر »رافائل گروســی« 
مدیــرکل آژانــس بین المللی انرژی اتمی 
در آن به چالشــی سیاســی و تبلیغاتی در 
روند مذاکرات تبدیل شده، موضوع مسائل 

پادمانی میان ایران و آژانس است.
تهران از ابتدا بر این اصل تاکید داشته که 

بسته شــدن پرونده ادعاهای پادمانی که 
همگی ریشه سیاسی دارد یکی از الزاماتی 
اســت که ایران در کنار دیگر الزامات مورد 

نیاز برای ورود به توافق مدنظر دارد.
بــر این اســاس حل و فصــل این موضوع 
همــواره در ردیــف خطوط قرمز غیر قابل 
تغییــر ایران بــوده و در هیچ مرحله ای از 
مذاکرات نسبت به آن عقب نشینی صورت 

نگرفته است.
هدف روشــن ایران بــرای ورود به توافق 
احتمالــی، رفع تحریم هــای غیر قانونی و 
انتفاع اقتصادی اســت و اساسا بدون حل 
موضوعــات پادمانی باقی مانده که همواره 
می تواند با رویکرد سیاســی، بهانه ای برای 
وارد کردن فشــار به ایران باشــد، توافق 

معنایی نخواهد داشت.
پیش بینی این مهم که جمهوری اســالمی 
ایران ســازوکارهای مدنظــر خود را برای 

تعیین تکلیف مســائل پادمانی باقی مانده 
در مذاکــرات رفع تحریم ها مطرح و بر آن 
تاکید نموده کار ســختی نیست و باید آن 

را مفروض دانست.
حال اگر این پیش فرض منطقی را بپذیریم 
و خوش بینی های هماهنگ کننده اتحادیه 
اروپایی را نیز نسبت به باال رفتن شکل گیری 
توافق قرین به صحت فرض کنیم با تناقضی 
آشکار در اظهارات سیاسی مدیرکل آژانس 
روبرو خواهیم شد که در حکم شنا بر خالف 

مسیر جریان رودخانه است.
 طــرح موضوعات تعجب آوری چون لزوم 
ارائه دسترســی از ســوی ایران به اماکن و 
افــراد مورد نظر آژانس که با توافقات قبلی 
دو طــرف نیز هم خوانی ندارد، عمال خط و 
نشان کشیدن برای اعالم مخالفت آژانس با 
توافقی است که باید با اجرای آن موضوعات 

پادمانی بسته شود.

بــر این اســاس؛ تناقض های موجود میان 
ادعاهای اخیر گروســی با روند مذاکرات، 
نشــان می دهد که شخص مدیرکل آژانس 
در حــد تــوان خود، تــالش می کند که از 

حصول توافق جلوگیری کند.
رفتارهــای قبلی گروســی مانند تدوین 
گزارش هــای خــالف واقع دربــاره روند 
فعالیت هــای صلح آمیز هســته ای ایران، 
ســفر به سرزمین های اشغالی و هم سویی 
با جدی ترین مخالف مذاکرات یعنی رژیم 
صهیونیستی و پس از آن ارائه پیش نویس 
قطعنامه ضد ایرانی به شورای حکام آژانس 
و اظهارات کامال سیاسی و غیر فنی او نشان 
می دهــد که این رفتارها، پیگیری مســیر 
سیاســی قبلی بوده و تغییری در آن ایجاد 

نشده است.
نکته دیگر اینکه؛ ایران از ابتدا اعالم کرده  
کــه برای اطمینــان از تحقق مطالباتش 

فرآینــد راســتی آزمایی را به طــور جدی 
مدنظر دارد. به صورت طبیعی این فرآیند 
در مــورد همه تعهدات طرف های مقابل از 
جمله بسته شدن پرونده های پادمانی مورد 
ادعــای آژانس نیز باید در توافق احتمالی 

پیش بینی شده باشد.
در چنیــن شــرایطی حتی اگــر طرفین 
برای دســتیابی به توافــق به جمع بندی 
نیز برســند، رفتار مدیــرکل نهادی مانند 
آژانس که کارویژه اش فنی-حقوقی اســت 
ولی وظایفش را به سیاســی ترین شــکل 
ممکــن طرح و پیگیــری می کند، فرآیند 
راســتی آزمایی را بــا اختالل جدی روبرو 
خواهد کرد و دســتیابی به توافق به معنی 
اجرای تعهدات متقابل از سوی طرف های 

مختلف را غیر ممکن خواهد ساخت.
 رفتارهــای کامال سیاســی و غیر حقوقی 
رافائل گروسی در قبال ایران که مسبوق به 
سابقه نیز هست ضمن آنکه در شرایط فعلی 
می توانــد مانعی جدی بــرای جمع بندی 
توافق تلقی شــود، چشم انداز فراهم شدن 
زمینــه اجرای تعهدات اولیه طرفین برای 
ورود بــه اجرای توافق احتمالی را نیز تیره 

خواهد ساخت.
بر این اساس و فارغ از نتیجه نهایی مذاکرات، 
آنچه از هم اکنون کامال روشن و واضح است 
اینکه؛ متاسفانه نهادی حقوقی-بین المللی 
که مطابق اســاس نامه اش باید تسهیل گر 
فرآیندهــای دیپلماتیک این چنینی برای 
حل موضوعات و مســائل میان کشــورها 
باشــد، به دلیل رفتارهای سیاسی و کامال 
جانبدارانــه مدیرکل آن نه تنها به وظیفه 
قانونی خود عمل نمی کند بلکه به بستری 
بــرای تضییع حقوق قانونی اعضاء با هدف 
اغنــای جاه طلبی های پیدا و پنهان شــده 

است.

خبر ویژه

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در سالن اجالس سران برگزار شد، ضمن 
گرامیداشت هفته دولت، گفت: خدا را شاکریم که در این یک سال که به عنوان رئیس جمهور مسئولیت دولت را بر عهده 

داشتیم و توفیق خدمتگزاری به مردم را داشتیم همواره شاهد عنایت حضرت حق و امداد الهی بودیم.
وی گفت : از شرایط مردم باخبر هستم، آن هم به شکل دقیق و روزانه،نشده کنار سفره غذایی بنشینم و به مردم فکر 

نکنم -منتی ندارم، این کف رفتار فردی است که توفیق خدمتگذاری به مردم را بدست آورده است
رئیسی دادمه داد : روند نشان می دهد که با اصالح اقتصادی اردیبهشت ماه، توانستیم تورم را کاهش بدهیم ،تصمیمات 
دولت به سمتی است که تورم همچنان کمتر شود،یارانه ۳۰۰-۴۰۰ هزار تومانی که در اختیار مردم قرار می گیرد، همه 

آن در اختیار دهک ها قرار می گیرد و چیزی برای کسری بودجه دولت نمی ماند.

ما برای رفع فقر مطلق برنامه داریم و حتما این روندی که در پیش گرفته ایم کمک کرده است ،ما آینده را برای وضعیت 
معیشتی و تولید کشور را روشن می بینیم،با سرمایه گذاری های داخلی و خارجی که انجام می دهیم، افزایش بهره وری، 

باال بردن حقوق و دستمزد، در اخیتار گذاشتن بسته های معیشتی حتما در شرایط مردم تاثیر دارد.
تخلفاتی که اتفاق افتاده گزارش شده و با آن ها برخورد کردیم -گشت مدیران به این شکل نیست که حتما فرد متخلفی 
را که فساد کرده بگیرد، گاهی برخی دستگاه ها غفلت می کنند. رئیس جمهور با بیان اینکه مدیریت میدانی با مدیریت 
کارتابلی تفاوت دارد، تصریح کرد: بین کســی که پشــت میز نشســته اســت و کسی که در میدان است و وضع مردم را 
می بیند و مشکالت را از نزدیک احساس می کند فرق وجود دارد. وی افزود: اینکه مردم مشکل دارویی داشته باشند را 

باید از نزدیک ببینیم. باید مشکالت و مسئله مردم را شناخت و برای رفع آن راهکار پیدا کرد.

 رئیس جمهور:

کاهش دادیم با اصالح قیمت ها ، تورم را 

تحلیل

رئیس سازمان انرژی اتمی:

  فرانسه بیشترین مزاحمت را 
کرات دارد در مذا

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به دستاوردهای 
ایران در حوزه فناوری هســته ای گفت: دشــمنان با 
غوغاســاالری می خواهند وجاهــت و صلح آمیز بودن 

هسته ای ایران را زیر سؤال ببرند. 
محمد اسالمی در دیدار با نماینده ولی فقیه لرستان با 
بیان اینکه یک عقب ماندگی ۱۰ســاله در حوزه انرژی 
اتمی داریم، اظهار داشــت: انرژی هســته ای به سبب 
گستردگی دامنه  برای پیشبرد سایر علوم تأثیرگذاری 
عمده ای دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره 
به اینکه به جز پنج قدرتی که خودشــان تســلیحات 
هسته ای دارند، اسرائیل، هند، پاکستان و کره شمالی 
هم تسلیحات هسته ای دارند، تصریح کرد: به کره شمالی 
گیر می دهند اما با بقیه کار ندارند. مدیرکل انرژی اتمی به 
اسرائیل می رود ولی یک کلمه هم سؤال نمی کند که باید 
یک بازرسی داشته باشیم، چون جرئت بازرسی ندارد.

وی با بیان اینکه فرانسوی ها بیشترین ظلم را در طول 
تاریخ در قضیه هسته ای به ایران کردند، عنوان کرد: یک 
میلیارد دالر از پول ما را گرفته تا روی چرخه ســوخت 
هسته ای سرمایه گذاری کنند، اما به ما گفتند شرکت 
تأســیس کنید و هر وقت ســوخت خواستید ما به شما 
سوخت می دهیم. بعد از ۵۰سال هیچ چیزی دست ما را 
نگرفته و سودی برای ما نداشته است. بیشترین مزاحمت 
را هم فرانسه در مذاکرات هسته ای روی چرخه سوخت 

هسته ای داشته است.

وزیر کشور: 

دولت در دیپلماسی اقتصادی 
موفق بوده است

وزیر کشــور گفت: کارنامه دولت ســیزدهم، خوب و 
درخشــان است و در دیپلماســی اقتصادی و ارتباط و 
همکاری با کشورهای همسایه کامال موفق بوده است.

احمد وحیدی در حاشــیه آیین اســتقبال در فرودگاه 
یاســوج در خصوص ارزیابی عملکرد یکسالگی دولت  
اظهار داشــت: کارنامه دولت، درخشان است و توانسته 
شرایط را از یک ریل معیوبی بر یک ریل سالمی بیندازد 
و همانند یک قطار هر چه جلوتر رود سرعت بیشتری 

پیدا خواهد کرد.
وی افــزود: اصالحات مهم اقتصادی صورت گرفته که 
بســیار مهم اســت و منابعی که برای سرمایه گذاری ها 
پیش بینی شده بود در سال گذشته اختصاص داده شد. 
وزیر کشور تصریح کرد: نرخ رشد جریان تورم نزولی است 

و در واقع به معیشت مردم کمک می کند.
وحیدی ابراز داشت: دولت و در راس آن رئیس جمهور 
در میدان هستند که خواسته های مردم کشور را جبران 
کنند.  وی ادامه داد: دولت در کنترل بیماری کرونا کامال 
موفــق بــوده و در اصالحات اقتصادی گام های بزرگی 

برداشته است.

سازمان ملل: 

 از فروش کودکان
 و اعضای بدن در افغانستان 

اطالع داریم
معاون نماینده ویژه دبیرکل ســازمان ملل و هماهنگ 
کننده امور بشردوستانه برای افغانستان به خبرگزاری 
اسپوتنیک گفت که آزادسازی دارایی های مسدودشده 
افغانستان به تنهایی »مسائل وخیم بشردوستانه« این 
کشور را برطرف نخواهد کرد و هم زمان با اینکه وضعیت 
بشردوســتانه به افول خود ادامه می دهد، »صبر مردم 

افغانستان تمام شده است.«
هنگامــی که از »رامیز الکباروف« معاون نماینده ویژه 
دبیرکل ســازمان ملل متحــد و هماهنگ کننده امور 
بشردوســتانه برای افغانســتان درخصوص آزادسازی 
دارایی های افغانســتان سوال شد و اینکه آیا آزادسازی 
آن ها وضعیت بشردوســتانه را بهبود خواهد بخشــید، 
گفت: »البته که تا حدی بهبود خواهد بخشید و اینکه 
این روند به چه شکل انجام خواهد شد، مسئله دیگری 
است.« الکباروف خاطرنشان کرد که هم زمان با اینکه 
وضعیت بشردوستانه به افول خود ادامه می دهد، »صبر 

مردم افغانستان تمام شده است.«
وی افزود: سختی زندگی باعث شده که برخی از مردم 
اعضای بدن یا حتی کودکان خود را بفروشــند. حدود 
۱۹ الی ۲۰ میلیون افغان به کمک های بشردوســتانه 
احتیاج دارند. حدود ۲۵ میلیون در فقر زندگی می کنند 
و این رقم نسبت به سال ۲۰۱۶ )۲۰ میلیون( افزایش 

داشته است.

کمه دو شهروند ایرانی تبار   محا
در سوئد به اتهام جاسوسی

روزنامه ســوئدی »اکسپرسن« در گزارشی مدعی 
شــد دو برادر ایرانی تبار شــاغل در نیروی پلیس 
و نهاد های امنیتی ســوئد به اتهام »جاسوســی« 

محاکمه می شوند.
یک روزنامه سوئدی از محاکمه دو شهروند »ایرانی تبار« 

در این کشور به اتهام »جاسوسی« خبر داد.
این گزارش بدون ذکر به نام این دو برادر، اشاره می کند 
که این دو در سنین کودکی به سوئد آمده اند و شهروندی 

این کشور را در نوامبر سال ۱۹۹۴ به دست آورده اند.
بر اســاس این گزارش، برادر بزرگتر از ماه مارس 
سال ۲۰۱۱ تا زمان بازداشت خود در سال ۲۰۲۱، 
در بخش های حساس پلیس امنیتی و نظامی این 

کشور کار کرده است.
گفته می شود برادر کوچکتر که ۳۵ سال دارد نیز پیش 

از این در آکادمی پلیس سوئد تحصیل کرده است.

گشت به برجام و لغو تحریم ها  ثار باز آ
بر اقتصاد ایران

ادامه از صفحه اول:
اثر مســتقیم تحریم ها بر روی ذخایر ارزی کشور است، 
به طوری که طبق گزارش صندوق بین المللی پول ذخایر 
ارزی ایران از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ یعنی مدت دو سال 

از ۱۲۲.۵ میلیارد دالر به ۴ میلیارد دالر رسیده است.
نکته قابل توجه این است که میانگین نرخ رشد اقتصاد 
ایران در طول ۲۸ سال یعنی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۵ تا 
زمان اعمال عمده تحریم ها حدود ۳ درصد بوده که نشان 
می دهد اقتصاد ایران رشد مطلوب و مناسبی را نداشته 
است، بنابراین توافق جدید برجام شاید موجب افزایش 
صادرات نفت و افزایش درآمدهای ارزی شود و در ابتدا 
تاثیر کاهشی بر قیمت ها و نرخ ارز داشته باشد، اما نهایتاً 
تاثیر چندانی بر رشد واقعی اقتصاد ایران نخواهد داشت، 
زیرا برای رسیدن به یک توسعه و رشد پایدار الزم است 

که ساختارها و بنیان های اقتصاد ایران نوسازی شوند.
 بازگشت به برجام از دو جهت قابل توجه و بررسی است، 
نخســت جنبه داخلی اســت؛ توافق جدید برجام منجر 
به کاهش تحریم ها و نه لغو کامل تحریم ها می شــود و 
در نتیجــه منجــر به افزایش صادرات نفتی و نه صادرات 
کاالهــای غیر نفتی و یا افزایش توان صادراتی کشــور 
می شــود، درآمدهای ارزی ایران بالطبع افزایش خواهد 
یافت. نرخ دالر برای مدت کوتاهی روند کاهشی خواهد 
داشت، اما به دلیل ساختار معیوب اقتصاد، روند کاهشی 

ادامه نمی یابد.
بخشی از کسری بودجه دولت از طریق فروش ارز حاصل 
از افزایش صادرات نفت تأمین می شود، اما به دلیل افزایش 
هزینه های دولت مجدداً نقدینگی در کشور باالتر رفته و 
موجب تورم بیشتر خواهد شد. دولت تالش خواهد کرد 
تــا بــا درآمدهای جدید ارزی برخی از پروژه های دولتی 
ناتمام را به اتمام برســاند، اما این عمل تأثیر چندانی بر 

رشد و توسعه اقتصادی کشور نخواهد گذاشت.
همان طور که در زمان ریاســت جمهوری اوباما و توافق 
برجام و آزادسازی بخشی از پول های بلوکه شده و افزایش 
درآمدهای ارزی، ما شــاهد استفاده بهینه از این دالرها 
نبودیــم، زیرا این درآمدها صرف ســرمایه گذاری های 
زیربنایی نشد. برای جلوگیری از این تجربه تلخ و تکرار 
مجدد آن باید و حتما ســرمایه گذاری در توسعه بخش 

صنعت نفت و گاز شکل بگیرد.
با توجه به جنگ روســیه و اوکراین و پیامدها و اتفاقات 
بین  المللی آن، پتانسیل بالقوه ایران در جهت تامین گاز 
اروپا و نفت مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین تالش 
اروپا و آمریکا برای رسیدن سریع به توافق جدید برجام 
می تواند موقعیت مناسبی را برای افزایش صادرات نفت 
و گاز و در نتیجــه افزایــش درآمدهــای ارزی به همراه 

داشته باشد.

 زورآزمایی چین و آمریکا
 در میدان خاورمیانه

 رقابت فناوری قدرت های بزرگ یک تحول نگران کننده 
بــرای دولت های خاورمیانه اســت. با این وجود، رقابت 
فزاینــده فناوری ایــاالت متحده و چین، روابط در حال 
شــکوفایی کشــورهای خاورمیانه با چین را به چالش 
می کشد و ایاالت متحده متحدان منطقه ای خود را تحت 
فشار فزاینده ای قرار می دهد. ظهور مجدد خاورمیانه به 
عنوان عرصه رقابت قدرت های بزرگ بین ایاالت متحده 
و چیــن عمدتــاً در عرصه نوآوری های مرتبط با فناوری 
بازتاب یافته است. بسیاری از نگرانی ها و فشارها ناشی از 
تالش های واشنگتن برای مهار رشد اقتصادی، نوآوری 
فناوری و نفوذ ژئوپلیتیک جهانی چین است و عرصه های 
بسیاری وجود دارند که این تنش در آنجا آشکار می شود.
این رقابت شامل رقابت استراتژیک قدرت های بزرگ برای 
ثروت، قدرت و نفوذ در شرق آسیا و در سطح جهانی است. 
در این عرصه آرمان ها و مدل های رقابتی برای حکومت 
سیاســی و توسعه اقتصادی همراه با دیدگاه های رقیب 
در مورد ساختار و قوانین نظم جهانی که همگی ریشه 
در منافع رقیب دارند ارائه می شوند. هر دو طرف مصمم 
هستند تا موقعیت جهانی و آزادی عمل خود را نسبت 

به طرف دیگر به حداکثر ممکن برسانند.
از بین رفتن اعتبار ایاالت متحده و از دست دادن اعتماد 
دولت های خاورمیانه نسبت به پایداری تعهدات امنیتی 
واشنگتن ویژگی سال گذشته بود. این شرایط اضطراب زا 
دولت های خاورمیانه را وادار کرده تا اتکای منحصر به فرد 
خود به ایاالت متحده را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند، 
سیاست های خارجی فعال تری اتخاذ کنند و تنوع روابط 
امنیتی خود را با دیگر قدرت های بزرگ برای محافظت در 

برابر غیرقابل اعتماد بودن آمریکا بررسی کنند.
بــا توجــه به وجود این عدم قطعیت نســبت به متعهد 
بودن امریکا، دولت های خاورمیانه چندین رویکرد را در 
سیاســت ها و عملکردهای خارجی خود اتخاذ کردند و 
در برابر اقدامات ایاالت متحده در رابطه با روابط با چین 
از خود مقاومت نشــان داده انــد. از دیدگاه این دولت ها 
هیــچ انتظاری وجود نــدارد که یک قدرت یا گروهی از 
کشورها توانایی یا تمایل داشته باشند نقش واشنگتن را 
ایفا نمایند. چین به طور بالقوه می تواند بیش ترین تاثیر 
را بر نظم منطقه ای در میان این قدرت های فرامنطقه ای 
داشــته باشد. این کشور متحد یا شریک ایاالت متحده 
نیست بلکه رقیب و دشمن استراتژیک اصلی آن محسوب 
می شود. با این وجود، دامن زدن به بی ثباتی به نفع چین 
نیست؛ زیرا نه اراده و نه ظرفیتی برای ایفای نقشی امنیتی 

مشابه نقش ایاالت متحده در خاورمیانه دارد.

اخبار کوتاه
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خبر مهم وزارت کار درباره یارانه ها

اعالم مشموالن جدید یارانه
سرپرســت پایگاه اطالعات رفاهی ایرانیان وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی آخرین آمار از وضعیت 
یارانه نقــدی، مشــموالن جدیــد و جدیدترین 
سازوکار های دهک بندی درآمدی خانوار را اعالم 
کرد. ســید مجتبی زری باف به ارائــه توضیحاتی 
پیرامون عملکــرد این پایگاه پــس از تصمیمات 
یارانه ای هیئت دولت در اردیبهشت ماه و حواشی 
مرتبط با آن پرداخت و آخرین آمار از وضعیت یارانه 
نقدی، مشموالن جدید و جدیدترین سازوکارهای 
دهک بندی درآمدی خانوار را اعالم کرد.وی در این 
باره اظهار کرد: متخصصان پایــگاه اطالعات رفاه 
ایرانیان که غالباً از نخبگان دانشگاهی و فناور کشور 
هستند تمرکز خود را بر گسترش و ارتقای مهم ترین 

ابزار حکمرانی مدرن داده محور قرار دادند.
او افــزود: جلســات و مکاتبات متعــدد نظارتی، 
پاســخگویی به اعتراضات، تعامالت گسترده بین 
دســتگاهی به منظور هماهنگی اجــرای تکالیف 
قانونــی و مشــاهده مــداوم برخی گزارشــات و 
تحلیل های رسانه ای ناآگاهانه و بعضاً غیرعلمی و 
غیر دقیق، هیچکدام مانع حرکت متخصصان پایگاه 
رفاه ایرانیان، برای پیشگامی در عرصه ای که بدان 
پا گذاشته اند نشد و این روند هم چنان ادامه دارد.
سرپرســت پایگاه اطالعات رفاهی ایرانیان وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پایگاه رفاه 
ایرانیان با تالش ارزشمند چندین ساله مدیران و 
متخصصان اقتصادی و فناور کشور ایجاد شده است 
و وظیفه اش تحلیل اطالعــات اقتصادی و رفاهی 
خانوارهای کشور جهت وسع سنجی و تمکن سنجی 
است گفت: وسع سنجی ابزار حکمرانی مدرن است 
تا بتوان سیاســت های حمایتی و رفاهی کشور را 

هدفمند به سمت اقشار مورد نظر هدایت کرد.
زری باف افزود: عالوه بــر آن، اطالعات موجود در 
پایگاه رفاه ایرانیان می تواند به عنوان ابزار حکمرانی 
مــدرن در توصیه های سیاســتی، شفاف ســازی 
وضعیت اقتصادی و رفاهی کشــور، بررسی اثرات 
اقدامــات پیشــین و پیش بینی و تحلیــل اثرات 
احتمالی سیاســت گذاری های آتی مورد استفاده 

قرار گیرد.

 ارائه پیشنهاد تغییر مبنا از »دهک بندی« 
به »صدک بندی به دولت«

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ارتباط پایگاه رفاه 
ایرانیان با پرداخت یارانه هــای نقدی گفت: پیرو 
مصوبه مجلس شورای اســالمی در بند ب تبصره 
۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشــور، هیئت دولت 
و ســتاد تنظیم بازار در تفسیر "اقشار و دهک های 
پردرآمد" مندرج در این تبصــره تصمیم گرفت تا 
ماهیانه بــه خانوارهای دهک های یک تا ســه، به 
ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومــان، دهک های چهار تا 
۹ به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان پرداخت و دهک 

۱۰ را حذف کند.
وی با بیان اینکه وظیفه شناســایی به عهده پایگاه 
رفاه ایرانیان است تا بر مبنای وسع سنجی خود این 
دهک ها را معرفی کند گفت: الزم به تأکید اســت 
در این سیاســت پایگاه رفاه ایرانیان صرفاً مجری 
شناســایی دهک ها بوده اســت. به طور همزمان 
پیشنهادات کارشناسی و مبتنی بر داده به منظور 
تدقیق انتخاب گروه های هدف از سوی این پایگاه 
به هیئت دولت ارائه شــده اســت که به طور کلی 
می توان آن را در تغییر مبنــا از »دهک بندی« به 
»صدک بندی به دولت« خالصه کرد.سرپرســت 
پایگاه اطالعات رفاهی ایرانیان وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی ادامه داد: البته تا کنون این پیشنهاد 

مبنای تصمیم گیری قرار نگرفته است.

 حدود ۹0 درصد جمعیت کشور 
مشمول یارانه نقدی هستند

زری باف در بخش نخست سخنانش، آخرین آمار از 
وضعیت یارانه نقدی در کشور را اعالم و اظهار کرد: 
بر اساس آخرین وضعیت محاسبه مشمولین یارانه 
در مردادماه ۱۴۰۱ توســط پایگاه رفاه ایرانیان، از 
بین حــدود ۸۶ میلیون نفر جمعیت کل کشــور، 
حدود ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هــزار خانوار معادل ۷۷ 
میلیون و ۹۰۰ هزار نفر به عنوان مشمول به سازمان 
هدفمندسازی یارانه ها معرفی شــده اند )معادل 

۸۹٫۹ درصد جمعیت کشور(.

 تکلیف جاماندگان 
و ثبت نامی های جدید یارانه

سرپرســت پایگاه اطالعات رفاهی ایرانیان وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تکلیف جاماندگان 
و ثبت نامی هــای جدید یارانه گفــت: برخی افراد 
جامانده به دالیل مختلف هنوز امکان ثبت نام پیدا 
نکرده اند. ثبت نام افراد جامانده و انصرافی های قبل، 
توسط سازمان هدفمندســازی یارانه ها و از طریق 
درگاه my.gov.ir صورت می پذیرد. پس از ثبت نام، 
اطالعات خانوارهای ثبت نامی توســط ســازمان 
هدفمندســازی یارانه ها برای پایگاه رفاه ایرانیان 
ارسال شده و در اولین دور بعدی واریز یارانه، مورد 
وسع سنجی فوری قرار گرفته و در صورت حضور 
در دهک های ۱ تا ۹، سرپرستان خانوارهای مشمول 
برای واریز یارانه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها 

معرفی می شوند.

سقوط بیت کوین به کف قیمت

زمستان سخت رمزارز ادامه دارد
  میناسادات حسینی/ گروه اقتصاد

 بیت کوین روز یکشــنبه در پایین ترین ســطح قیمت 
۱۹٬۹۴۵ دالر معامله شد؛ هرچند در لحظه تنظیم این 
خبر باالی ۲۰٬ ۱۲۵ دالر معامله می شــود. از آنجا که 
بازار رمزارز همانند ســایر بازار ها از وضعیت اقتصادی 
جهان تاثیر می گیرد، به نظر می رســد سخنرانی جروم 
پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا ســقوط بیت کوین را 

شدت بخشیده است.
صحبت های مقامات آمریکایی نشــان می دهد آن ها 
برنامه ای برای بازگشت از سیاست های پولی انقباضی 
ندارند. همین ســخنان و رویکرد کافی اســت تا بیت 
کوین که در فصل ســرد زمســتان است، شاهد سوز 

بیشتری باشد.

عجله بیت کوین برای سقوط
حمیدرضــا احمدزاده، فعال حوزه رمزارز به اقتصاد ۲۴ 
می گوید: مهم ترین سطح حمایتی بیت کوین در حال 
حاضر محدوده ۲۰ هزار دالر اســت که فعال این رمزارز 
در این محدوده در نوسان است. اگر این سطح از دست 
برود احتمال اصالح تا محدوده ۱۸ هزار دالر و ســپس 

۱۵ هزار دالر را برای این رمزارز خواهیم داشت.
وی ادامــه می دهــد: ایــن ریزش به دنبال ســخنرانی 
جــروم پــاول رئیس فــدرال رزرو آمریــکا در اجالس 
ســاالنه بانک های مرکزی صــورت گرفت که در مورد 
سختگیرانه تر شدن سیاست های پولی هشدار داده بود.

ریزش بیت کوین تا کجا ادامه دارد؟
این فعال حوزه رمزارز با اشاره به اینکه بازار رمزارز مثل 

فارکس و بورس دنیا یک بازار مالی است و سیاست های 
انقباضــی دولت آمریکا برای کنترل تورم روی آن تاثیر 
دارد، گفت: اینکه قرار اســت چه اتفاقی رخ دهد هیچ 
کس نمی داند؛ اما مشخصا تا زمانی که سیاست های ضد 
تورمــی ادامه پیدا کنــد ریزش در بازار رمزارز ها و بیت 

کوین هم به دنبال آن ادامه پیدا می کند.
احمــدزاده ادامه داد: معاملــه گران باید انتظار این را 
داشــته باشــند که افزایش احساس ریسک گریزی در 
بــازار، قیمــت بیت کوین را به پایین تر از ۲۰ هزار دالر 
برســاند و حتی ممکن اســت بیت کوین بیش از این 

ریزش کند.
سقوط بیت کوین تا 16 هزار دالر قطعی است؟

این فعال حوزه رمزارز گفت: زمســتان بیت کوین از 

خرداد ماه آغاز شــد و تجربه نشــان داده معموال در 
دوره های قبل زمستان به مدت یک سال ادامه داشت؛ 
ولی به نظر می رسد زمستان فعلی بیشتر از یک سال 

طول بکشد.
احمدزاده ادامه داد: همزمان شــدن زمســتان رمزارز با 
تورم پساکرونا در جهان دست به دست هم داده تا شاهد 

زمستانی سخت برای بیت کوین باشیم.
مجمــوع ارزش بازار جهانی ارز های دیجیتالی در حال 
حاضــر ۹۶۹.۶۳ میلیارد دالر برآورد می شــود که این 
رقم نســبت به روز قبل ۰.۳۲ درصد کمتر شــده است. 
در حال حاضر ۳۹.۵۹ درصد کل بازار ارز های دیجیتالی 
در اختیــار بیت کویــن بوده که در یک روز ۰.۲۴ درصد 

کاهش داشته است.

گزارش

 کاهش جنبه های زائد فرهنگی
 به دنبال افزایش قیمت لوازم خانگی

  گرانی لوازم خانگی بازار 
چشم و همچشمی را کساد کرد

شراره کامرانی کارشناس صنعت لوازم خانگی 
گفت: اگرچه خرید لوازم خانگی همچنان برای 
شروع یک زندگی اولویت دارد و گرانی فشار 
زیادی را به اقشار مختلف جامعه وارد کرد، اما 
سبب کاهش جنبه های زائد فرهنگی نیز شد.

مواج لــوازم خانگــی همچنان مــوج های 
ســهمگینی دارد که خریداران ایــن بازار را 
با مشکالت بســیاری رو برو کرده است، اگر 
چه که خرید لــوازم خانگــی در حال حاضر 
در اولویت خرید خانوار قــرار ندارد و افراد در 
صورت ضــرورت لوازم خانگی دســت دوم را 
خریداری می کنند اما همچنــان گرانی ها و 
کاهش قدرت خرید خانوار جهت خرید لوازم 
خانگی برای تهیه جهیزیه افــراد را با چالش 

جدی روبرو کرده است.
شراره کامرانی در این خصوص اظهار داشت: 
بازار جهیزیه در واقع همان بازار لوازم خانگی 
اســت و شــرایط این دو بازار یکی است، در 
سال های اخیر خریداران جهیزیه مانند سایر 
مصرف کنندگان بازار لوازم خانگی، با مساله 
گرانی کاال مواجه بوده اند که وضعیت حاکم 
بر بازار، تا حدود زیادی دایره انتخاب و تصمیم 
زوجین جوان و خانواده هایشــان را در خرید 

جهیزیه محدود کرد.
وی با بیان اینکه گرانی ها بعضا برخی وجوه و 
جنبه های زائد فرهنگی خرید جهیزیه مانند 
پدیده های "چشم و هم چشمی" یا خریدها و 
"مصارف تظاهری و تشریفاتی" را تعدیل کرده 
است، افزود: نیاز به خرید لوازم خانگی در بدو 
زندگی مشترک همچنان یکی از اصلی ترین 
نیازهای جوانان اســت که تامین آن، نیازمند 
برنامه ریزی های هدفمند است؛ به نحوی که 
در اثر آن، به رونق اقتصادی کشور نیز کمک 

می شود.
کارشناس صنعت لوازم خانگی با عنوان اینکه 
به رغم نیاز اساســی زوجین به لوازم خانگی، 
یکی از مهمتریــن تنگناهای بحث طرح های 
تامین جهیزیه، انحراف منابــع از خرید کاال 
خصوصا کاالی ایرانی به سمت سایر نیازهای 
زوجین جوان است، بیان کرد: از آن جا که وام 
ازدواج پس از ازدواج پرداخت می شود، در این 
مرحله خانوارهای تازه شــکل گرفته عموما 
لوازم مورد نیاز خــود را به روش های مختلف 
تامین یا از آن صرف نظر کرده اند و چون مبلغ 
وام به عنوان پول نقد در اختیار جوانان قرار می 
گیرد، عمال بخش قابل توجهی از این مبلغ از 
بازار جهیزیه و لوازم خانگی خارج می شود و 
محل مصرف آن ممکن اســت به حال اقتصاد 

کشور عایدی خاصی نداشته باشد.
کامرانی عنوان کرد: در حالی که جهت هر نوع 
اعتبار یا هزینه کــرد در هر بازار و محلی، باید 
به سمت مصالح و رونق اقتصادی کشور باشد 
و حتی هر پیوند مشترک نیز باید رونق آفرین 
و برکت افزای تولید و اقتصاد باشد. بنابراین به 
نظر می رسد تســریع در پرداخت وام ازدواج 
ممکن است به مصرف شــدن سهم بیشتری 

از این مبلغ در بازار لوازم خانگی منجر شود.
وی عنوان کرد: در کنار وام ازدواج، وام خرید 
کاال نیز یکــی دیگر از امکانــات موجود برای 
تهیه جهیزیه اســت که با همکاری بانک ها و 
کارخانجات لوازم خانگی در حال اجرا است که 
ضرورت دارد بانک مرکزی با تخصیص اعتبار 
بیشتر و تسهیل جریان نقدینگی در بانک ها 
و همچنین کاهش سختگیری در تضامین، به 

رونق هرچه بیشتر این طرح ها کمک کنند.
کارشناس صنعت لوازم خانگی گفت: این نوع 
طرح ها یکی از بهترین محمل های حمایتی از 
تولید، توزیع و مصرف هستند و منابع حقیقتا 
در محل صحیح به مصرف می رسند؛ یعنی هم 
نیاز مصرف کننده تامین می شود، هم بخش 
توزیع سود می برد و هم چرخ تولید می چرخد 

و به کاهش قاچاق کمک می شود.
کامرانی خاطرنشــان کــرد: در این خصوص 
به نظر می رســد "کاال کارت بانک رفاه" یکی 
از موفــق ترین طرح های بانکی اســت. البته 
جامعه هدف این طرح بازنشســتگان هستند 
که ضمن تامین نیازهای این قشــر، نیازهای 
خانوار در خصوص تامین جهیزیه فرزندان را 

نیز مرتفع می کنند.
وی اظهار کــرد: دالیل موفقیــت طرح بانک 
رفاه، تعییــن صحیح جامعه هدف، تســهیل 
شرایط وام دهی و اهتمام این بانک در خدمت 
رسانی مناســب و موثر به مشتریان است و به 
نظر می رســد با الگو برداری صحیح از روش 
های اجرایی این بانک، مــی توان این طرح را 
به صورت فراگیری به ســایر جوامع هدف نیز 

تسری داد.

« از تبعات تفکیک حسابهای تجاری از شخصی گار گزارش »روز

فراریان مالیاتی به بن بست رسیدند! 
 مدتهاست که صحبت از تفکیک حسابهای 
شــخصی از تجاری می شود، رویکردی که 
در تمــام دنیــا معمول و متداول اســت اما 
برخی ها در سالهای گذشته چنین اقدامی 
را ســرک کشی به حسابهای شخصی مردم 
می دانســتند در حالی که طبق قانون و در 
راستای شفافیت، دریافت مالیات از فعالیت 
هــای اقتصادی همچنین رصد و آگاهی از 
فعل و انفعاالت پولی در سیستم بانکی این 
کار باید از ســالهای پیش انجام می شــد. 
زیــرا اکنون خیلی ها هســتند که فعالیت 
هــای اقتصادی انجام مــی دهند اما منابع 
مالــی چنین فعالیتهایــی را به جای اینکه 
در حســابهای تجــاری ببرند بعضا آن را به 
حســابهای شخصی می گنجانند تا مالیاتی 

به آن تعلق نگیرد.

اما اکنون سازمان امور مالیاتی در کنار بانک 
مرکزی عزم خود را جزم کرده اســت تا این 
حسابها از هم جدا شوند. یعنی اگر فردی پول 
کالنی به حسابش واریز شود باید حتما اعالم 
کند که منشاء این پول کجا و در قبال چه نوع 
فعالیتی بوده است وگرنه مالیات به آن تعلق 
می گیرد. برای همین است که اخیرا اعالم 
شده است صندوق ها و یا حسابهای خیرین 
نیز باید به سازمان امور مالیاتی معرفی شود 
تا پولی که حاصل فعالیت اقتصادی نیست 
مشخص شود و مالیاتی به آن تعلق نگیرد.

 استارت شفافیت در پرداخت مالیات 
 با اتصال 8 میلیون کارتخوان 

 و درگاههای پرداخت الکترونیکی 
به سازمان امور مالیاتی

استارت توجه به رعایت عدالت در پرداخت 
مالیات و در راســتای شــفاف سازی امور و 
فعالیــت هــای اقتصادی امســال با اتصال 
همه دســتگاههای کارتخوان و درگاههای 
پرداخت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی 
کلید خورد. آنطور که هشــت میلیون ابزار 
پرداخت فعال در کشــور همگی به پرونده 
مالیاتی متصل شدند و سازمان امور مالیاتی 
اقدامــات الزم را بــرای رســیدگی به این 

پرونده ها انجام داده است.
ایــن اقــدام با دو طریق انجام شــد؛ آنگونه 
کــه تعدادی از ابزارهای پرداخت با هدایت 
صاحبان این ابزارها در سایت سازمان امور 
مالیاتی به پرونده مالیاتی متصل شــدند و 
تعدادی هم که این اتصال از سوی صاحبان 
آنها انجام نشــد عملیــات قطع و غیرفعال 
شدن این ابزارها از شبکه پرداخت انجام شد.

اکنــون نیز رئیس ســازمان مالیاتی اعالم 
کرده؛ عملیات اجرایی تفکیک حساب های 
شــخصی از تجاری طبق توافقی که با بانک 

مرکزی انجام شده است، قرار است از نیمه 
شهریور امسال آغاز شود. البته سازمان امور 
مالیاتــی به همراه بانــک مرکزی مقدمات 
تفکیک حســاب شخصی و تجاری را فراهم 
کرده و بســترهای مبادله اطالعات بین این 
دو نهاد ایجاد و آزمایش شــده اســت. در 
چنین شــرایطی با گذر از مراحل مقدماتی 
این طرح سازمان امور مالیاتی منتظر است تا 
بانک مرکزی دستور العمل تفکیک حساب 
شخصی از تجاری را اعالم کند چرا که این 
وظیفه بر عهده بانک مرکزی اســت. طبق 
اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی کشور 
همه مودیانی که نزد ســازمان امور مالیاتی 
پرونده مالیاتی دارند، حســاب های آنها به 
عنوان حساب تجاری به بانک مرکزی اعالم 
شــده اســت و هم اکنون بالغ بر ۸ میلیون 

حساب تجاری تفکیک شده اند.
مطابق اعالم مسئوالن سازمان امور مالیاتی 
از نیمه دوم ماه جاری تفکیک حســابهای 
شــخصی از تجاری آغاز می شــود، پیش 
بینــی ها حکایت از آن دارد فرآیند اجرایی 
تفکیک حســاب چند ماهی طول بکشــد 
امــا آنطور که معلوم اســت تا پایان ســال 
تفکیک همه حســاب ها انجام خواهد شد. 
این اقدام در راســتای شفافیت امور فعالیت 
های اقتصادی و مشــاغل بوده که سازمان 
امــور مالیاتی بر اســاس مــاده ۱۰ قانون 
پایانه های فروشــگاهی و سامانه مودیان که 
در ســال ۱۳۹۸ تصویب شده موظف است 
که حســاب های شغلی افراد را دریافت و به 

پرونده مالیاتی متصل کند.

حدود و سقف و کف مشخص 
کنش های بانکی برای مالیات ستانی ترا

مجید رضا حریری، کارشــناس اقتصادی و 
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین 

دربــاره اقــدام دولت در راســتای تفکیک 
حسابهای شخصی از تجاری با هدف شفاف 
ســازی و رعایت در عدالت مالیات ســتانی 
گفت: هر نوع اقدامی که منجر به شــفافیت 
در امور اقتصادی شــود اقدامی درســت و 
پســندیده اســت. از طرفی نیز چنانچه این 
اقدام با نگاه مالیات ســتانی انجام شود باید 
پذیرفت کــه انجام هر گونه مبادالت مالی 
طــوری باید باشــد کــه از طریق تراکنش 
های مالی بانکی مشــخص و معین شود که 
چه فعالیتی و در چه راســتایی انجام شــده 
اســت اگر فعالیتهای اقتصادی انجام شده 
باید ســهم مالیات دولت نیز در این فرایند 
پرداخته شــود، زیرا دولت برای اداره امور 
کشــور نیازمند منابع مالی است که بخشی 
از ایــن منابع طبق قانــون و رعایت اصول 
و مقررات مشــخص و تعریف شــده باید از 
فعالیت های اقتصادی تجاری و مشــاغل و 

... کسب شود.
وی با بیان اینکه البته تراکنش های بانکی 
برای اخذ مالیات از فعالیتهای انجام شــده 
تجــاری و اقتصادی نیز حد و ســقفی دارد 
که دولت این حدود را رعایت کرده اســت، 
گفــت: به هر حال خیلی ها پرونده مالیاتی 
دارند و فعالیت های آنها کامال مشخص است 
به غیر از این بایســتی اقدامات در راســتای 
اخــذ مالیات از طریق تراکنش های بانکی 
و ... به شــکلی منظم و سیستماتیک پایش 
شــود چرا که هر فســادی که رخ می دهد 
از رشــوه در دستگاههای دولتی و ...گرفته 
تا قاچــاق مواد مخدر، فرارهای مالیاتی در 
اقتصــاد زیرزمینی قاچــاق کاال و ارز و ...از 
طریق پایش تراکنش ها و حسابهای بانکی 
پایش و مشخص می شود بنابراین توجه به 
تفکیک حسابهای تجاری از شخصی امری 
ضروری و بجاســت که دولت و در ذیل آن 

ســازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی آن را 
مورد توجه قرار داده اند.

کنش با درآمدهای نسبتا کالن در  ترا
حسابهای شخصی را باید به سازمان 

امور مالیاتی اطالع داد
این کارشــناس اقتصادی خاطرنشان کرد: 
تفکیــک حســابهای شــخصی از تجاری 
مشــخص می کند که آن دســته از افرادی 
که در طول سال تراکنش های باالیی دارند 
سهم مالیات خود را به دولت پرداخته اند یا 
نه. البته اگر مشخص شود که این تراکنش 
های باال بابت چه اقدامی بوده است مشخص 
می شــود که آیا مالیاتی به آن تعلق خواهد 

گرفت یا خیر.
وی ادامــه داد: به طور مثال در حســابهای 
شخصی افراد مشخص است که چه فعالیتی 
و در سقف چه رقمی فرد کسب درآمد کرده 
و یــا حقوقــی را دریافت کرده اســت به هر 
حــال انجام تراکنش هــا مخارج روزمره و 
خریدهای ضروری کامال مشــخص و محرز 
اســت اما چنانچه درآمــد اتفاقی حاصل از 
فــروش ملک، خــودرو، ارث و یا معامله ای 
در حســاب شخصی فرد آمده باشد، باید از 
طریق اســناد قابل استناد آن را به سازمان 
امــور مالیاتی معرفی کند تا حقوقی پایمال 

نشود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین 
در ادامــه اظهار داشــت: هــر نوع پایش در 
تراکنــش هــای بانکی اقدامــی ضروری و 
الزم اســت. این اقدام عالوه بر جلوگیری از 
فــرار مالیاتی خیلی ها که با ترفند و زیرکی 
بخشــی از منابع مالی خود را به جای اینکه 
در حســابهای تجاری ببرند به حســابهای 
شــخصی می آورند باعث می شــود که به 
سمت و سوی شفافیت در پرداخت مالیات 

حرکت شــود اقدامی کــه مورد توجه تمام 
دنیاست و مقدمه ای برای پذیرفتن اف ای 
تی اف البته با حفظ اقتدار و عزت ملی است 
چرا که با این اقدام شــاید تاثیر بســزایی بر 
رعایت عدالت مالیات ستانی باشد اما مهمتر 
از آن مبارزه با فساد و رانت و گام برداشتن 

در مسیر شفافیت است.

کنش های بانکی   منشاء پول در ترا
باید مشخص شود

توجه به رعایت عدالت در مالیات ســتانی 
با شفافیت در تفکیک حسابهای شخصی 
از تجاری تا جایی اســت که کارشناســان 
معتقدنــد؛ هر تراکنــش بانکی درآمدزا 

نیست.
سیاوش غیبی پور کارشناس امور مالیاتی 
می گویــد: در اجرای قانون مالیات آمده 
است؛ حســاب بانکی افراد باید مشخص 
شــود که آیا این حساب، حساب عادی و 
شخصی اســت یا اینکه حساب تجاری و 
اقتصادی اســت. در این میان اگر حساب 
تجاری باشد، انجام هر گونه فعل و انفعاالت 
تراکنشــی بانکی در این زمینه مشــمول 
مالیات خواهد شد. اما مثال چنانچه فردی 
دارای حســاب بانکی مختص به دریافت 
حقوق یا مســتمری می باشد این حساب 
از پرداخت مالیات معاف بوده چرا که قبال 
مالیات آن پرداخت شــده اســت. این در 
حالی اســت که اگر مبلغ قابل توجهی از 
جایی به این حساب واریز شود منشاء آن 

پول باید مشخص شود.
این کارشناس مالیاتی افزود: اگر حسابهای 
تجــاری و شــخصی از هــم مجزا شــوند، 
شــهروندی که دارای پرونده شــغلی است 
و حســاب تجــاری دارد تمــام فعالیتهای 
تجــاری و تراکنش هــای بانکی او باید در 
آن حســاب بیاید. از طرفی چنانچه فردی 
حســاب شخصی داشته باشد یعنی کارمند 
و یا کارگر و ... باشد به طور شفاف مشخص 
اســت که او فقط پولی که در حســاب دارد 
بابت حقوق ماهیانه ای اســت که دریافت 
می کند، بنابراین نباید این فرد از حســاب 
شخصی خود در مسائل اقتصادی و یا متفرقه 
اســتفاده کنند تا کار مامور مالیاتی و بانک 

نیز در این زمینه مشخص و آسان شود.
بنا به این گزارش، طبق اظهارات مسئوالن 
ســازمان امور مالیاتی کشــور قرار است در 
هفته آینده اســتارت تفکیک حســابهای 
تجاری از شخصی زده شود این اقدام هرچند 
اقدامی درســت به نظر می رسد اما به گفته 
کارشناســان چنین اقدامی نیازمند اطالع 
رســانی گسترده و کار رسانه ای قوی است 

تا مردم دچار سردر گمی نشوند.

خبر ویژه

وزیر صنعت گفت: آیین نامه ای که امروز در دولت مصوب شد، آیین نامه 
بسیار کامل و دقیقی اســت که تمام موضوعات مربوط به رمزدارایی ها 
را از جمله نحوه تامین ســوخت و انرژی آنان، نحوه واگذاری و اعطای 
مجوز ها را مشخص کرد که این مجوز ها را وزارت صمت درباره استخراج 
رمزدارایی ها خواهد داد. ســیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در حاشیه اختتامیه نمایشــگاه تحول صنعت خودرو در جمع 
خبرنگاران به تشــریح جزئیات مصوبه اخیر دولت درباره آزادســازی 
واردات با رمزدارایی ها پرداخت و گفت: قبال وزارت صمت به یک سری از 
واحد ها جواز تاسیس داده بود که بتوانند واحد های استخراج رمزدارایی 

را احداث کنند که مشکالت حقوقی وقفه ای را در این موضوع ایجاد کرد 
که خوشبختانه امروز در دولت آیین نامه کاملی مصوب شد و استخراج 
رمزدارایی ها رسمیت پیدا کرد.وی ادامه داد: همانگونه که مطلع هستید 
از چند هفته قبل امکان واردات با رمزدارایی ها فراهم شد که این مساله 
در توافقنامه ای بین وزارت صمت و بانک مرکزی صورت گرفت و برای 
اولین بار واردات از محل رمزدارایی ها فعال شد.وزیر صمت تصریح کرد: 
آیین نامه ای که امروز در دولت مصوب شد، آیین نامه بسیار کامل و دقیقی 
است که تمام موضوعات مربوط به رمزدارایی ها را از جمله نحوه تامین 
ســوخت و انرژی آنان، نحوه واگذاری و اعطای مجوز ها را مشخص کرد 

که این مجوز ها را وزارت صمت درباره استخراج رمزدارایی ها خواهد داد.
فاطمی امین خاطرنشان کرد: این خبر مهمی است که مدتهاست فعاالن 
این صنعت منتظرش بودند و ایــن واردات می تواند درباره هر کاالیی از 
جمله خودرو باشد. شــما وقتی قصد واردات یک کاال را دارید باید یک 
ارزی را پرداخت کنید که این ارز می تواند اکنون به جای دالر و یورو از 
بیت کوین استفاده شــود. در همین رابطه مراکز رسمی استخراج بیت 
کوین که زیرنظر وزارت صمت فعالیت می کنند و دارای مجوز هستند، 
با هماهنگی که با بانک مرکزی انجام شده عمال می توانند از بیت کوین 

برای واردات خودرو استفاده کنند.

وزیر صنعت:

با بیت کوین خودرو وارد کنید
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نفت و انرژی 4

وزیر نیرو :

پیگیر مطالبات آبی از افغانستان هستیم

کوتاه از انرژی

بین الملل

 سود هنگفت 
 غول های چینی از 
افزایش قیمت نفت

شــرکت های پتروچاینا، سینوپک هر 
کــدام اعالم کردند ســود تاریخی در 
فاصلــه ژانویه تا ژوئن کســب کردند. 
در واقــع، افزایش قیمت نفت و گازی 
کــه این شــرکت ها تولیــد کردند، 
هزینه هــای باالتــر واردات و مصرف 
ضعیف ســوخت را جبــران کرد.این 
شرکت ها انتظار دارند بهبود وضعیت 
اقتصــادی، به عملکــرد مالی آنها در 
ادامه سال، کمک کند. دای هولیانگ، 
رئیــس هیات مدیره پتروچاینا در این 
باره گفت: بســته تدابیر محرک مالی 
دولــت، تقاضــا برای نفــت را تقویت 
کرده است. ســینوپک که بزرگترین 
پاالیشــگر نفت در چین است، پیش 
بینی کرد فروش داخلی ســوخت در 
نیمــه دوم ســال میــالدی جاری در 
مقایســه با نیمه اول، ۱۱ درصد رشد 
کند.ما یونگ ِشنگ، رئیس سینوپک 
در کنفرانس اعالم درآمدهای مالی این 
شــرکت گفت: ما مطمئن هستیم که 
تقاضای بازار با تسهیل محدودیت های 
قرنطینه و اجرای سیاست های مناسب 
از ســوی دولت مرکــزی، روند رو به 
بهبودی خواهد داشت.خوش بینی این 
مدیران با پیش بینی های متعدد برای 
اقتصاد چین که بدبینانه تر شــده اند، 
همخوانــی نــدارد. در جدیدتریــن 
نظرســنجی بلومبرگ، اقتصاددانان با 
در نظــر گرفتن شــرایط بازار ملکی و 
ادامه موج های شــیوع ویروس کرونا، 
پیــش بینی رشــد اقتصــادی چین 
در ســال ۲۰۲۲ را پایین تــر برده اند.

این شــرکت های نفتی هشدار دادند 
اقتصاد جهانی با تهدیدهای ناشــی از  
رکورد تورمی و تنشــهای ژئوپلیتیکی 
روبروســت که مورد آخری، احتماال 
قیمت هــای انرژی را پرنوســان نگه 
مــی دارد. میانگین قیمت جهانی هر 
بشــکه نفت در شش ماه نخست سال 
میالدی جاری، ۱۰۵ دالر در هر بشکه 
بوده است که بیش از ۶۰ درصد باالتر از 
مدت مشابه سال ۲۰۲۱ است و بعد از 
چندین سال، سود سرشاری را نصیب 
تولیدکنندگان کرده است. برنامه های 
هزینه شرکت های نفتی، به تالش های 
دولت برای تحرک بخشــیدن به رشد 
اقتصادی کمک خواهد کرد. هر ســه 
شرکت، هزینه سرمایه در مدت شش 

ماه نخست افزایش دادند.

 قیمت برق در اروپا 
از مرز 1000 یورو گذشت

قیمــت برق آلمان که قیمت پایه بازار 
اروپاست، در پی تشدید بحران انرژی 
این منطقه، برای نخســتین بار از مرز 
۱۰۰۰ یورو )۹۹۳ دالر( عبور کرد.این 
افزایش قیمت، پس از نوســان شدید 
قیمت هــا در معامــالت روز جمعه و 
افزایش بیــش از ۲۵ درصدی قیمت 
برق در آلمان و فرانســه حاصل شــد. 
نوســان اخیــر قیمت ها در واکنش به 
محدود شــدن بیشــتر عرضــه گاز 
روســیه و افت تولید نیروی هسته ای 
در فرانسه، روی داد.قیمت برق آلمان 
برای تحویل در ســال ۲۰۲۳، حداکثر 
۶.۶ درصــد افزایش یافت و به ۱۰۵۰ 
یورو به ازای هر مگاوات ساعت رسید. 
قرارداد مشــابه در فرانسه، روز جمعه 
به بیش از هزار یورو رسیده بود.با این 
حال، بهای معامالت گاز طبیعی اروپا 
پس از این که آلمان اعالم کرد مخازن 
گاز این کشور سریع تر از برنامه ریزی، 
پر می شــوند و اقدام معامله گران برای 
ســودگیری از افزایــش قیمت ها در 
هفته های اخیــر، ریزش کردند.بهای 
معامــالت گاز هلنــد برای ماه آتی که 
قیمــت پایه بازار اروپاســت، حداکثر 
۱۶ درصــد ریزش کــرد و از افزایش 
۴۰ درصدی که هفته گذشته داشت، 
کاست. بهای معامالت گاز هلند برای 
ماه آینده ساعت ۱۰ و ۲۳ دقیقه صبح 
دوشــنبه به وقت محلی در آمستردام، 
۱۱ درصد کاهش یافت و به ۳۰۱ یورو 
به ازای هر مگاوات ساعت رسید. رابرت 
هابک، وزیر اقتصاد آلمان در بیانیه ای 
اعــالم کرد در آلمــان، مخازن گاز به 
سرعت پر می شــوند و انتظار می رود 
پر شــدن ۸۵ درصد از ذخایر گاز که 
برای اکتبر هدف گذاری شــده بود، تا 

ماه آینده محقق شود.

وزیر نفت : 

 امسال هم کسری گاز 
خواهیم داشت

وزیر نفت بر ضرورت سرمایه گذاری در صنعت 
گاز برای جبران کسری آن تأکید کرد و گفت: 
اجازه نمی دهیم مردم در روزهای سرد امسال 
دچار چالش و مشــکل شــوند.جواد اوجی در 
بــدو ورود به فرودگاه بین المللی خلیج فارس 
)عسلویه( برای بهره برداری رسمی از سه طرح 
تکمیلی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
اظهــار کرد: مطابق برنامه مقرر شــد اعضای 
هیئــت دولت در هفته دولت به اســتان های 
مختلف ســفر کنند که این ســفر همسو با این 
برنامه انجام شده است، به نمایندگی از رئیس 
جمهوری ســالم گــرم وی را به مردم غیور و 
شــریف استان بوشهر می رســانم.وی با بیان 
اینکه افتتاح چند طرح و دستور آغاز عملیات 
چند پروژه برای امروز برنامه ریزی شده است، 
تصریح کرد: این طرح ها در بحث اشتغال زایی 
و ایجاد درآمد برای استان برکات خوبی خواهد 
داشت که امیدوارم به مردم استان برسد.وزیر 
نفت درباره کسری گاز در روزهای سرد امسال 
هم گفت: امسال هم به دلیل اینکه در سال های 
گذشــته در صنعت گاز سرمایه گذاری نشده 
کســری گاز داریم، اما تالش همکارانمان در 
شرکت های تابع وزارت نفت این است با تدابیر 
اندیشیده شده مثل پارسال اجازه ندهیم مردم 
عزیز کشــورمان دچار چالش و مشکل شوند.
وزیر نفت دیروز در رأس هیئتی برای ســفری 
یک روزه به منظور بهره برداری رسمی از بلوک 
نخست نیروگاه ۴۸۰ مگاواتی سیکل ترکیبی 

عسلویه وارد عسلویه شد.

سخنگوی وزارت برق عراق  خیر داد؛ 

 اعالم نیازمندی عراق 
به گاز ایران

سخنگوی وزارت برق عراق گفت که این کشور 
به ۵۵ تا ۶۰ میلیون متر مکعب گاز در روز برای 
خودکفایی نیروگاه های تولیدی خود نیاز دارد 
و در حال مذاکره با ایران اســت.احمد موسی 
تأکیــد کرد که بغداد در این خصوص در حال 
مذاکره با تهران است.وی افزود: این وزارتخانه 
توانســته بدهی به ایران را از طریق استقراض 
داخلــی از بانک تجــارت عراق پرداخت کند. 
بنابرایــن واردات گاز از ایــران به ۴۵ میلیون 

متر مکعب در روز رسید.

همزمان  با  هفته دولت محقق شد ؛

 آغاز احداث خط لوله جدید 
فاز 16 پارس جنوبی

عملیات اجرایی خط لوله جدید فاز ۱۶ میدان 
پــارس جنوبی بــا حضور وزیر نفت و همراهی 
مســئوالن استان بوشــهر در سایت یک این 
منطقه آغاز شــد.این طرح در قالب دو قرارداد 
P )تأمیــن و خریــد لوله ها( با مبلغ حدود ۷۰ 
میلیون یورو از سوی شرکت لوله سازی ماهشهر 
و عطا استیل و EPC با مبلغ ۹۷.۳ میلیون یورو 
از سوی شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات 
دریایی به کارفرمایی شرکت نفت و گاز پارس 
اجرا می شود و در اوج کار برای حدود ۵۵۰ نفر 
اشتغال ایجاد می کند.افزایش تولید گاز از  فاز 
۱۶ پارس جنوبی با ظرفیت انتقال ســیال سه 
فازی به میزان یک میلیارد فوت مکعب در روز 
)۲۸ میلیون مترمکعب(، تولید ایمن پایدار از 
طریق  خط لوله جدید با توجه به حوادث مکرر 
خط لوله فعلی فاز، استفاده از توان داخلی و... 

برخی از اهداف این طرح است.

 نایب رئیس کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی:

 کارنامه صنعت نفت 
درخشان است

نایب رئیس کمیســیون انرژی مجلس گفت: 
فعالیت هــای وزارت نفــت در بخــش تولید، 
صــادرات و مدیریت بازار نفت و گاز در صحنه 
جهانی درخشان است.موسی احمدی در آیین 
بهره بــرداری و آغاز عملیات اجرایی طرح های 
وزارت نفت در اســتان بوشــهر با گرامیداشت 
هفته دولت گفت: از تالش دولتمردان تشــکر 
می کنیم که به مردم امید دادند و خوشحالیم 
که امروز در ششــمین روز از هفته دولت چند 
طــرح مربوط به حوزه نفت و گاز در شــرایط 
ســخت تحریم اقتصادی در اســتان بوشهر به 

بهره برداری رسید.
وی بــا بیــان اینکه نیروی انســانی توانمند و 
خالق موتور محرکه هر کاری است، افزود: هر 
میزان نیروی انسانی را تقویت کنیم در این کار 
سرمایه گذاری کرده ایم، هرچند کارهایی برای 
معیشت نیروی انسانی صنعت نفت انجام شده 
است، اما باید بیش از این افزایش یابد. احمدی 
به پروژه مرکاپتان زدایی میعانات گازی اشاره 
و اظهار کرد: این پروژه بزرگی است که سبب 
افزایش کیفیت مواد، کاهش خطرات زیســت 
محیطــی و کاهش بــوی نامطبوع محصوالت 
خواهد شــد، از طرف مردم حوزه انتخابیه در 

این خصوص قدردانی می کند.

وزیر نیرو با اشاره به فعال شدن دیپلماسی آب و انرژی 
در دولت سیزدهم، گفت: احیای حقوق آب کشور را 
همواره پیگیری می کنیم.علی اکبر محرابیان با اشاره 
به شرایط تحویل دولت سیزدهم و مشکالت موجود، 
اظهار کرد: شهریور سال گذشته که دولت مشغول 
به کار شــد در حوزه آب مســائل و مشکالتی وجود 
داشــت که بخشــی از آن مربوط به شرایط طبیعی 
کشــور از جمله خشکسالی و کمبود منابع بود.وی 
ادامه داد: بخش دیگر هم تعداد باالیی از پروژه های 
نیمه تمام و متوقف شــده بود که نیاز داشــت با کار 
و تالش جدی و یک برنامه ریزی منســجم بتوانیم 
برنامه هــای دولت و مطالبات مردمی را پاســخگو 
باشــیم.وزیر نیرو خاطرنشان کرد: بر اساس آماری 
که خود وزارت نیرو منتشر کرد قبل از حضور دولت 
مردمی، تابستان گذشته حدود ۳۰۰ شهر و بیش از 
۸ هزار روســتا دچار تنش آبی بودند و دولت با این 

شرایط شروع به کارکرد.
محرابیان با بیان اینکه مجموع بارش ها حدود ۲۰۲ 
میلی متــر بوده، گفت: این میزان، تقریبا حدود ۱۷ 
درصد کمتر از شــرایط نرمال بوده که البته میزان 
بارش ها نسبت به سال گذشته بهتر بوده ولی نسبت 
به شرایط نرمال تقریبا ۱۷ درصد کاهش داشتیم.وی 
با اشــاره به اینکه امســال هم جزو سال های خشک 
محســوب می شــود، گفت: بارش ها در هر صورت 
مثبت اســت چرا که به منابع آبی اضافه شــده و اگر 
درجاهایی که ســیل بند یا ســد وجود داشته باشد 
باعث می شود این آب ها در پشت سدها ذخیره شود.

وزیر نیرو گفت: امسال موفقیت ما در گرو مدیریت 
مصــرف برق بود که به وســیله مــردم، ذینفعان و 
مصرف کنندگان انجام شــد.محرابیان ادامه داد: در 
بخش آب هم با توســعه این  شــیوه و با میزان آبی 
که در اختیار داریم  می توانیم شــاهد بهره وری و 
رشد تولید باشیم.وزیر نیرو با اشاره به وجود ۷۴۰۰ 
نقطه شناسایی شده در بستر و حریم رودخانه های 
کشــور گفت: در تالش هســتیم با همکاری ســایر 

دســتگاه ها زمینه اصالح این نقاط را فراهم کنیم و 
تاکنون ۴۰۰ نقطه از این سازه های تقاطعی را رفع 
کردیم و برنامه برای سایر نقاط و روستاها نیز ادامه 
دارد.وی ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد از خســارات 
سیالب مرتبط با همین سازه های تقاطعی است و از 
همکاران خود در سایر دستگاه ها می خواهیم که در 
اصالح این ســازه ها همکاری داشته باشد.محرابیان 
در رابطــه بــا اقدامات در حال اجرای وزارت نیرو به 
سه زمینه اشاره کرد و گفت: برنامه هایی که اکنون 
در حال اجرا داریم در سه زمینه است که در اولین 
حوزه اســتقرار سازوکار حکمرانی آب است چراکه 
در حکمرانی آب معتقدیم می توانیم از ظرفیت های 
کشــور و مردمی بهتر اســتفاده کنیم.وی افزود: به 
همین منظور سندی را آماده کردیم که نقطه نظرات 
تمامی متخصصان و متفکران حوزه های آب در آن 
لحاظ شــده است.محرابیان با اشاره به ویژگی های 
ســند آب گفت: مشــارکت تمام ذینفعان در توزیع 
آب، مدیریــت مصرف و پروژه هــای زیربنایی بوده 
که از ویژگی های بارز این ســند اســت.وی با بیان 
اینکه بخش ســوم برنامه های وزارت نیرو به مسئله 

پروژه های زیرســاختی آب کشــور اختصاص دارد، 
گفت: بخش ســوم خود در ســه بخش یعنی ۸۰۰ 
پروژه کوچک و متوســط برای حل مســئله شهرها، 
پروژه های جهاد آبرسانی در بیش از ۱۰ هزار روستای 
کشور و تعریف ۲۷۴ پروژه ویژه به دنبال تامین پایدار 
منابع آب برنامه ریزی شده است.به گفته وزیر نیرو، 
طی پنج ماه ابتدایی امســال، برای ۱۲۰۰ روســتا 
تامین آب پایدار و باکیفیت صورت گرفته است.این 
مقام مسئول با اشاره به ابرپروژه آبرسانی غدیر گفت: 
در پروژه غدیر عالوه بر ایجاد سازوکاری برای توسعه 
بزرگترین شبکه آبرسانی کشور به ظرفیت ۱۲ متر 
مکعــب در ثانیــه، منبع تامین آب را از کرخه به دز 
به عنوان یکی از بهترین منابع آبی ســوق دادیم که 
مسئله آب ۶۰ درصد استان پهناور خوزستان را به 
صورت بلندمدت حل خواهد کرد، البته برای ســایر 
مناطق خوزســتان نیز پروژه های کالنی را در نظر 
داریم که با سرعت اجرایی خواهد شد.وی با اشاره به 
آخرین وضعیت شهر همدان خاطرنشان کرد: شهر 
همدان از دهه ۷۰ دچار مشکل آب بوده و از آن زمان 
تا حال حاضر این شهر دچار تنش آبی بوده است که 

امســال این تنش آبی بیشــتر شده و متخصصان در 
حال حل مشکل این شهر هستند.محرابیان با بیان 
اینکه هیچ محدودیتی در تامین آب شهرکرد نداریم، 
اظهار کرد: متاســفانه ســیل هایی که در ارتفاعات 
زردکوه اتفاق افتاد باعث ذوب شــدن یخچال های 
طبیعی شد و همراه سیالب ها وارد سرچشمه ها شد و 
سرچشمه کوهرنگ که یکی از چشمه های با کیفیت 
بســیار خوب اســت، کدورت باالیی پیدا کرد.وی با 
بیان اینکه یکی از مهم ترین برنامه های وزارت نیرو 
احیای زاینده رود اســت، گفت: به طور قطع احیای 
زاینده رود امکان پذیر اســت. احیا به گونه ای اســت 
کــه تامیــن آب مطمئن و پایدار بوده و رهاســازی 
حداقــل آبــی در فصل ها و ماه های مختلف شــکل 
بگیرد.به گفته محرابیان، دیپلماسی آب فعال تر شده 
و موضوع آب پایه ثابت تمامی مذاکرات با کشورهای 
خارجی است، به طوری که احیای حقوق آب کشور 
را همواره پیگیری می کنیم.وی با تشــریح شــرایط 
آب های مرزی در حوزه افغانســتان و ترکیه گفت: 
ایران در این مناطق، پایین دســت بوده و دریافت 
کننده آب است. پیش از این سازه هایی وجود داشت 
که مانع ورود آب می شــد که طی ســفر اخیر به این 
کشــورها بر حذف این سازه ها تاکید شد.وزیر نیرو 
با اشاره به موافقت طرف افغانستانی افزود: موضوع 
بعدی رهاسازی حقابه ایران بود که طبق ماده ۱۵۱ 
باید این اقدام صورت می گرفت و هم اکنون رهاسازی 
انجام شــده و طبق آخریــن آمار ۱۳.۵ متر مکعب 
بــر ثانیه را دریافت کرده ایم.بــه گفته عضو کابینه 
دولت ســیزدهم، مطالبات آبی ایران از هیرمند در 
ســال های گذشته ۸۲۰ میلیون مترمکعب بوده که 
در حال پیگیری برای دریافت آن هســتیم.وی در 
پایان در خصوص سدســازی های کشور ترکیه نیز 
گفت: با توجه به ســد هایی که ترکیه احداث کرده، 
نگرانی هایــی برای ایران ایجاد شــده بود که پایان 
این ماه در مذاکرات با وزیر کشاورزی کشور ترکیه 

توافقاتی صورت خواهد گرفت.

معاون وزیر نفت و مدیر عامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی با 
اشــاره به آغاز عملیات اجرایی۲ طرح پی. دی. اچ، گفت: تمدن 
جدیدی در حوزه پروپان کشــور پایه گذاری خواهد شــد.مرتضی 
شاه میرزایی در آیین بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی طرح های 
وزارت نفت در عسلویه اظهار کرد: تا کنون ۳۶ پروژه عام المنفعه در 
حوزه مسئولیت های اجتماعی به کمک صنایع پتروشیمی انجام 
شده است گفت: با حضور وزیر محترم نفت در استان بوشهر طی 
امــروز و فردا پروژه های متعددی افتتاح خواهد شــد.وی با بیان 
اینکه افتتاح ســالن فرهنگی ورزشــی شهر جم سرانه ورزشی این 
شهرستان در حوزه ورزش را به ۲.۹ افزایش می دهد، تصریح کرد: 

با روجیه کاری وزیر محترم نفت و تاکیدات ریاست محترم جمهور 
ایــن پروژه های خوشــبختانه با جدیــت و همیت کلیه نیروهای 
کاری به صورت فشــرده انجام شــده است که یکی از آن ها سالن 
ورزشــی شهدای گمنان شــهر جم به مساحت ۲۴۰۰ متر زیربنا 
و محوطه به مســاحت ۴۰۰۰ متر اســت.معاون وزیر نفت و مدیر 
عامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی بیان کرد: ۲ طرح پی. دی. 
اچ با دستور محترم وزیر امروز آغاز عملیات اجرایی خود را شروع 
خواهند کرد.شاه میرزایی در ادامه خاطرنشان کرد: یک پی. دی. 
اچ به همت پتروشیمی پارس با ارزشی حدود ۹۰۰ میلیون دالر 
و همچنین دیگر پی. دی. اچ به همت پتروشیمی پارسیان سپهر 

با ارزش حدود ۸۶۰ میلیون دالر ســرمایه گذاری شــده است.وی 
ادامه داد: اهمیت این پی. دی. اچ ها، از این جهت است که در این 
منطقه بیشــترین میزان پی. دی. اچ را داریم .مدیر عامل شــرکت 
ملی صنایع پتروشیمی خاطر نشان کرد: در گذشته پروپان با بوتان 
که همان کپسول های مصارف خانگی بود مصرف می شد که انشاهلل 
این  پی. دی. اچ های، تمدن جدیدی را در حوزه پروپان کشــور 
پایه گذاری خواهد کرد. البته برنامه ریزی آن از ۱۱ ســال پیش 
انجام گرفته است، اما برنامه های پیش نرفت، ولی با اهتمامی که 
در دولت مردمی و انقالب حضرت ایت اهلل رئیسی صورت گرفت 

این کار انجام شد.

معاون وزیر نفت:

تمدن جدیدی در حوزه پروپان پایه گذاری خواهد شد

خبر  ویژه

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران:

75 درصد پرونده های خسارت مشترکان 
برق رسیدگی شد

مدیرعامل شــرکت مدیریت شبکه برق ایران 
گفــت: حدود ۷۰ هزار پرونده بیمه از ۹۵ هزار 
پرونده ثبت شــده در ســامانه بیمــه توانیر، 
مورد رســیدگی قرار گرفته اســت.مصطفی 
رجبی مشــهدی افزود: دو گروه از پرونده ها یا 
پرداختی به آنها انجام نشــده یا خسارتی تعلق 
نمی گیرد.وی ادامه داد: گروه نخست مواردی 
با  نقص در پرونده است اما گروه دوم مواردی 
اســت که در تعهد شــرکت بیمه گر نیست و به 
این گروه خســارتی تعلق نمی گیرد.سخنگوی 
صنعت برق خاطرنشان کرد: به  مشترکان گروه 
نخست  برای تکمیل مدارک اطالع رسانی شده 
اســت.رجبی مشــهدی گفت: تاکنون بیش از 
۶۷ میلیارد تومان خســارت بابت پرونده های 
رســیدگی شده، برآورد شــده که بدون کسر 
فرانشــیز اســت.وی ادامه داد: اگر فرانشیز را 
از ایــن مبلغ کم کنیــم، قریب به ۵۰ میلیارد 
تومان خســارت تعیین شــده که از این میزان 
تاکنون، ۳۰ میلیارد تومان در وجه مشــترکان 
خسارت دیده پرداخت شده و مابقی آن نیز، در 
انتظار ارســال شماره شبا توسط مشترکان به 
سامانه بیمه است.مدیرعامل شرکت مدیریت 
شــبکه برق افــزود: باتوجه به این که برخی از 

مشــترکان همچنان شــماره شــبا را ارسال 
نکرده انــد، امــا با هماهنگــی صورت گرفته با 
شرکت بیمه گر، مقرر شد پیامکی به این گروه 
از مشترکان ارسال شود تا روند دریافت شماره 

شبا و پرداخت خسارت ها تسریع شود.
رجبی مشــهدی مدیرعامل شرکت مدیریت 
شبکه برق ایران رقم پرداختی مشترکان بابت 
بیمه را ۱۰۰ تومان عنوان کرد و خاطرنشــان 
ســاخت: به طور معمول این میزان حق بیمه 
نمی تواند به طور کامل خســارت های وارده را 
جبــران کند و بــه همین دلیل ما امیدواریم با 
همــکاری مجلس بتوان ضمــن تغییر در این 
میــزان، روند پرداخت به خســارت دیدگان را 
بهبود ببخشــید.وی افــزود: در خصوص بیمه 
برق، شرکت توانیر به نمایندگی از شرکت های 
توزیع سراســر کشــور و با طی مراحل قانونی 
مناقصــه، اقــدام به انتخاب شــرکت بیمه گر 
می کنــد و هیــچ منفعتی از ایــن بابت نصیب 
صنعت برق نمی شود.ســخنگوی صنعت برق 
اظهار امیدواری کرد که شرکت بیمه با همکاری 
مشــترکان خسارت دیده حداکثر تا مهرماه به 
باقی مانده پرونده های بیمه رسیدگی و تعیین 

تکلیف کند

پایگاه آمریکایی بلومبرگ گزارش کرد؛

ده ها میلیون بشکه نفت و میعانات ایران 
آماده ورود به بازار

شــرکت ردگیری کشــتی کپلر برآورد کرد 
حــدود ۹۳ میلیون بشــکه نفــت و میعانات 
ایــران در کشــتی هایی در خلیــج فارس و 
در ســواحل ســنگاپور و نزدیــک به چین، 
نگهداری می شوند. شــرکت ورتکسا میزان 
نفت ذخایر شناور را ۶۰ تا ۷۰ میلیون بشکه 
بــرآورد می کند. همچنین نفت در حجم های 
کوچکتــر، در مخازن ســاحلی وجود دارد.

جان دریســکول، استراتژیست ارشد شرکت 
"جی تی دی پاور کامپنیز" در این باره گفت: 
ایــران ذخایر شــناور قابــل توجهی دارد که 
می تواننــد فورا وارد بازار شــوند. با این حال 
مشــخص کردن پوشش بیمه و نقاط تحویل، 
اندکــی زمان خواهد برد.احتمال بازگشــت 
نفــت ایــران به بازار جهانــی در صورت رفع 
تحریم های آمریــکا، برای معامله گران نفت 
پــس از موضــوع تحریم هــای اتحادیه اروپا 
علیــه صادرات نفت روســیه، در درجه دوم 
اهمیــت قــرار دارد. خریداران با شــمارش 
معکوس برای آغاز تشــدید محدودیت های 
اتحادیــه اروپا برای واردات نفت روســیه از 
دســامبر، کلنجار می روند. همچنین فروش 
نفــت از ذخایر نفت اســتراتژیک آمریکا که 

توســط دولت بایدن به مدت شــش ماه اجرا 
می شــود، در اکتبر به پایان می رسد.احتمال 
بازگشت نفت ایران به بازارهای نفت جهان، در 
هفته هــای اخیر باعث کاهش بهای معامالت 
آتی شــده و ســیگنال های مربوط به کمبود 
عرضــه از مناطــق دیگر را تا حدودی جبران 
کرده اســت.طبق برآورد شــرکت ورلد واید 
پاور، ذخایر نفت شــناور ایران با عرضه روزانه 
حدود ۱۰۰ میلیون بشــکه نفت به بازارهای 
جهانی قابل مقایســه است. جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا در مدت شش ماه، حدود ۱۸۰ 
میلیون بشــکه نفت از ذخایر استراتژیک این 
کشــور برداشت کرده است.بر اساس گزارش 
بلومبــرگ، از زمانی که دولت ترامپ، رئیس 
جمهور وقت آمریکا، معافیت از تحریمها برای 
واردات نفت ایران را برای مشتریان این کشور 
تمدید نکــرد، برآوردهای مختلفی از میزان 
صادرات روزانه نفت ایران وجود دارد و چین 
بزرگترین مشــتری نفت ایران مانده است.به 
گفته جان دریســکول، ایران می تواند خال بر 
جای مانده از تحریم نفت روسیه در اروپا را در 
اســپانیا، ایتالیا، یونان و حتی ترکیه پر کند و 
همچنین سهم بازارش را در آسیا پس بگیرد.
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5بانک و بیمه

در ششمین روز هفته دولت؛

ح عمرانی برق رسانی در  6 طر
شهرستان میامی افتتاح شد

ســمنان / گــروه اســتان هــا: همزمان با 
ششــمین روز هفتــه دولت و در مراســم 
بهــره برداری همزمان پروژه های عمرانی، 
شش طرح برق رسانی در شهرستان میامی 
بــا اعتبار ۵۲ میلیارد و ۱۹۵ میلیون ریال 

افتتاح شد.
طرح بهســازی ۱۶ هزار و ۹۱۳ متر شبکه 
فشارضعیف سیمی روستاهای محمدآباد، 
جودانــه، قوشــه، کرنگ و حســین آباد 
کالپــوش و تبدیل آن به کابل خودنگهدار 
با اعتبار ۳۵ میلیـارد و ۹۵۲ میلیـون ریال، 
طرح بهینه ســازی شــبکه و جابه جایی 
پســت عمومی روســتاهای محمدآباد و 
جودانــه به قــدرت ۳۵۰ کیلوولت آمپر به 
مبلغ ســه میلیــارد و ۶۰۵ میلیون ریال، 
 از جملــه طرحهــای افتتاحی به شــمار 

می روند.
طرح احداث شبکه روشنایی معابر خیابان 
مزار روســتای عباس آباد ونردین با هزینه 
پنــج میلیــارد و ۷۹۰ میلیون ریال، طرح 
هوشمندســازی شــبکه با نصب هشــت 
دســتگاه تابلــو لوازم انــدازه گیری و یک 
دستگاه سکسیونر قطع از راه دور با اعتبار 
دو میلیــارد و ۶۵۶ میلیــون ریال، از دیگر 

طرح های افتتاحی محســوب می شود.

برای اولین بار در کشور محقق شد؛

راه اندازی سامانه هوشمند 
نظارت بر کانال های 

جمع آوری آب های سطحی 
در مشهد

مشهد / سمیرا رحمتی
معاون محیط زیســت و خدمات شهری 
شــهرداری مشهد از آغاز فعالیت سامانه 
هوشمند نظارت بر کانال های جمع آوری 
آب های سطحی به منظور پایش دقیق و 
لحظه ای این کانال ها خبر داد.علی نجفی 
ا اعــالم این خبر اظهــار کرد: کانال های 
جمــع آوری آب هــای ســطحی یکی از 
اصلی تریــن زیرســاخت های شــهری 
هســتند که باید به صورت مکرر و مداوم 
مورد بررسی، الیروبی و به روزرسانی قرار 

گیرند.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر بیش از 
هــزار و ۶۰۰ کیلومتــر کانال جمع آوری 
آب های سطحی در شهر مشهد به صورت 
رو باز و بســته احداث شــده است که کار 
انتقال روان آب های ســطحی را بر عهده 
دارند.نجفی ادامه داد: با توجه به اهمیت 
نگهداری از این کانالها، برای اولین بار در 
کشــور و به همت کارشناســان مدیریت 
شــهری، این ســامانه هوشمند به عنوان 
یک سامانه اطالعاتی، طراحی و راه اندازی 
شده است.معاون محیط زیست و خدمات 
شهری شهرداری مشهد بیان کرد: در این 
سامانه هوشمند، ثبت و ضبط بازدیدهای 
ادواری بــه همراه جزئیات آماری الزم از 
شــرایط موجود کانالها برداشت می شود 
و تحلیــل آنها باعث می شــود تا وضعیت 
موجود تمامی کانال های ســطح شهر به 
صورت لحظــه ای در اختیار متخصصان 
شهری قرار بگیرد.وی در پایان خاطرنشان 
کرد: استفاده از این سامانه هوشمند عالوه 
بر کاهش قابل توجه هزینه های نگهداری 
از کانال های ســطحی، بــه مدیریت این 
کانال ها به ویژه در مواقع بارش های همراه 
 با روان آب سطحی و فصول پربارش کمک 

خواهد کرد.

گلســتان / گروه اســتان هــا: معاون 
عملیــات فرماندهی انتظامی اســتان 
گلســتان با اشــاره به اجــرای طرح 
پاکســازی نقاط آلــوده و جرم خیز در 
اســتان، گفــت: با تالش هــای انجام 
شــده ماموران ۷۴ سارق حرفه ای در 
استان گلســتان شناسایی و دستگیر 
شدند.سرهنگ حســین پهلوان دلیر 
اظهارداشت: در راستای برقراری نظم 
و امنیت جامعه و افزایش رضایتمندی 

شهروندان، طرح پاکسازی نقاط آلوده 
و جرم خیز توســط یگان های انتظامی 
و پلیس های تخصصی در سطح استان 

به اجرا در آمد.
وی با اشاره به اهمیت اجرای این گونه 
طرح ها، افــزود: با تالش های بی وقفه 
ماموران ۷۴ سارق حرفه ای شناسایی 
و دســتگیر شــدند کــه در تحقیقات 
مقدماتــی پلیس بــه ۱۴۸فقره انواع 
ســرقت در سطح اســتان اقرار کردند.

این مقام انتظامی با اشــاره به کشــف 

۱۳ دســتگاه خودرو و موتورســیکلت 
سرقتی، خاطرنشــان کرد: همچنین 
با اشــراف اطالعاتی پلیس، ۱۲ قبضه 
سالح جنگی و شکاری غیرمجاز کشف 
و ۹ متهم دســتگیر شــده با تشــکیل 
پرونــده تحویــل مراجع شــد پهلوان 
دلیر بیان کرد: در راســتای برخورد با 
موتورســیکلت سواران متخلف، تعداد 
۲۷ دســتگاه موتورســیکلت پــالک 
مخــدوش و فاقــد پــالک توقیف و به 

پارکینگ منتقل شد. 

گلستان: معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان 

74 سارق حرفه ای شناسایی و دستگیر شدند

5
ک  گهی مرحله سوم مزایده امال آ

 بانک دی در سال 1401 
با شرایط ویژه

آگهــی مرحله ســوم مزایده امالک مازاد بانک 
دی با شــرایط ویژه در فروش به صورت نقد و 
اقساط برای ۹ ملک منتشر شد. این امالک که 
در دماوند، آستارا و قائم شهر قرار دارند با سه نوع 
شــرط پرداخت ۱۰۰ درصد نقدی، ۴۰ درصد 
نقدی و پرداخت مابه التفاوت طی اقســاط ۶۰ 
ماهه یا ۳۰ درصد نقدی و پرداخت مابه التفاوت 
با اقساط ۴۸ ماهه در قالب قرارداد اجاره به شرط 

تملیک به فروش می رسد.

  انعقاد بزرگترین قرارداد بیمه  زندگی 
و سرمایه گذاری صنعت بیمه کشور؛

 بیمه معلم 
با ناوگان کشتیرانی ج.ا.ا

بزرگترین قرارداد بیمه زندگی و سرمایه گذاری 
ناوگان حمل و نقل دریایی کشــور توسط بیمه 
معلم با کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران منعقد 
شد . در تداوم تعامالت سازنده فی مابین شرکت 
بیمه معلم و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ، 
انعقاد قرارداد بیمه عمر و سرمایه گذاری ناوگان 
کشــتیرانی در دســتور کار قرار گرفت. بر این 
اســاس، ۷۰۰۰ نفر از پرسنل خشکی و دریایی 
ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران تحت 
پوشــش بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه معلم 
درآمدنــد. انعقاد این قرارداد که می توان گفت 
بزرگترین قرار داد بیمه عمر و ســرمایه گذاری 
صنعت بیمه با ناوگان کشتیرانی کشور است .

اخبار

با حضور مدیرعامل؛

 جلسه ارزیابی عملکرد 
مردادماه پست بانک ایران 

برگزار شد

جلســه ارزیابی عملکــرد اهداف کمی 
پایــش و پویش تیرماه، عصر روز شــنبه 
ششــم شهریورماه با حضور بهزاد شیری 
مدیر عامل پســت بانــک ایران، اعضای 
هیــات مدیره و مدیران ســتادی بانک 
به صــورت حضوری و مدیریت شــعب 
 اســتان ها بــه صورت ویدئــو کنفرانس 

برگزار شد.
در این نشســت روســای ادارات کل آمار 
و بودجــه، اعتبــارات، پیگیــری وصول 
مطالبــات، امور بین الملل، حســابداری 
و امور ســهام، خزانــه داری و نظام های 
پرداخــت و بازاریابــی و توســعه بازار به 
ترتیــب مطالب و گــزارش های خود را 
در زمینــه مدیریت منابع، ضمانتنامه ها، 
مدیریت مصارف )مطالبات غیر جاری(، 
عملکرد ارزی شــعب، مدیریت درآمدها، 
مدیریــت نقدینگــی و مدیریت خدمات 

الکترونیک ارائه کردند.
در ادامه، جلســه پرسش و پاسخی برای 
رفع ابهامات و ســئواالت مدیران استانی 

برگزار شد.
در پایان جلسه دکتر شیری در جمع بندی 
مباحــث نســبت به ارائــه رهنمودهای 
الزم پرداخته و به تعدادی از ســئواالت 

مطروحه پاسخ داد.

پیام مدیرعامل بانک شهر به مناسبت هفته بانکداری اسالمی
سیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره بانک شهر 
در یادداشتی به مناسبت هفته بانکداری اسالمی ضمن گرامیداشت 
این هفته، از تالش همه فعاالن صنعت بانکداری و کارکنان جامعه 
بانکی در ترویج اقتصاد دانش بنیان از طریق اســتفاده از ظرفیت 

های بانکداری اسالمی قدردانی کرد.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:

هفته بانکداری اسالمی مجالی شایسته برای نکوداشت اراده جمعی 
و تالش های صورت گرفته در اســتفاده از ظرفیت های بانکداری 
اسالمی در تحقق سیاست راهبردی »توسعه اقتصاد دانش بنیان« 
و ضروری است بانک ها در خصوص تببین ظرفیت های مشترک 

بانکداری اسالمی و اقتصاد دانش بنیان گام بردارند.
تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در  ســال  ۱۳۶۲ اگر نقطه 
عطفی در تحقق بانکداری اســالمی در ایران محســوب شود قطع 
به یقین  پایه ریزی و توســعه اقتصاد دانش بنیاد نیز یکی دیگر از 
نقاط مهم و برجســته در این مســیر خواهد بود. در این راستا تبین 

راهکارهایی که بتواند ظرفیت های مشــترک بانکدای اســالمی و 
اقتصاد دانش بینان را روشــن کرده و مدل های اجرایی پیشــنهاد 
کند از مأموریت های کلیدی بانک ها به شــمار می آید و در این 
میان بانک شــهر طی ســالی جاری در این مسیر اقدامات شایسته 

ای را انجام داده است.
اینجانب ضمن گرامیداشــت هفته بانکداری اســالمی، تالش همه 
فعاالن صنعت بانکداری و همکاران جامعه بانکی در ترویج اقتصاد 
دانش بنیان از طریق اســتفاده از  ظرفیت ها بانکداری اســالمی را 
ارج نهــاده و امیــدوارم با کمک کارگزاران نظام مالی و متخصصین 
بانکی بتوانیم با ایجاد اصالحات مناســب در جهت بهبود کیفیت 
خدمــات و معرفــی عقود متناســب و قوانین کارآمــد، توانمند و 
هماهنگ با اقتصاد دانش بنیان و اکوسیستم نوآوری، شبکه بانکی 
کشــور را بر اســاس آرمان های بلند نظام اســالمی و سیاست های 
 راهبردی شعار سال یعنی » تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین«  

پیش ببریم.

اخبار

شــرکت بیمه پاســارگاد به منظور گسترش فعالیت های بیمه ای و 
ارائه خدمات به همشــهریان عزیز تهرانی ، شــعبه اسالمشهر را در 

شهر تهران راه اندازی کرده است.
این شعبه در اسالمشهر، بلوار بسیج، بعد از میدان نماز، بین خیابان 
امام حسن مجتبی )ع( و امام محمد باقر )ع( ، پالک ۱۱۳۰، طبقه 
فوقانی بانک پاسارگاد تلفن: شماره تلفن گویا: ۰۲۱-۵۶۶۹۰۰۱۸ 
آماده خدمت رسانی بوده و شهروندان محترم جهت بهره مندی از 
خدمات بیمه پاسارگاد می توانند به این شعبه مراجعه و از امکانات 

آن برخوردار شوند.
بر اساس این گزارش، کارشناسان بیمه پاسارگاد در محیطی منحصر 

به فرد و فضایی مناســب عالوه بر شــعبه اسالمشهر در شعبه های 
تخصصــی بیمــه های عمر و تأمین آتیه، مرکز، پونک، تهرانپارس، 
ارمغان، ســعادت آباد، شــهید بهشتی، ابن یمین، قائم مقام، نصر، 
یــادگار و جنــت آباد در اســتان تهران با ۱۳ شــعبه انواع خدمات 
تخصصــی بیمــه های زندگی و غیرزندگی را به همشــهریان عزیز 

ارائه می دهند.
گفتنی است، هموطنان گرامی می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
و دسترسی به نشانی شعبه ها و نمایندگی های این شرکت به پایگاه 
اطالع رسانی بیمه پاسارگاد www.pasargadinsurance.ir مراجعه 
و یا با مرکز ارتباط با مشتریان ۸۲۴۸۹ )۰۲۱( تماس حاصل نمایند.

آغاز فعالیت بیمه پاسارگاد در شعبه اسالمشهر

خبر  ویژه

استانها

گهی ابالغ رای آ
نظــر بــر اینکــه خانــم لعیــا پورمختــار کارمنــدان شــبکه 
بهداشــت و درمــان بســتان آبــاد بــا اتهــام غیبــت و 
بــر اســاس رای هیــات بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات 
اداری کارکنــان دانشــگاه اخــراج از طریــق عــادی از 
دســتگاه محکــوم گردیــده اســت لــذا بنــا بــه تجویــز مــاده 73 
آییــن دادرســی مدنــی بــه نــام بــرده ابــاغ می گردد کــه هرگونه 
اعتــراض و مــدارک مســتند در رابطــه بــا پرونــده تخلفاتــی خــود 
آگهــی  از تاریــخ نشــر  تــا یــک مــاه  دارنــد می تواننــد حداکثــر 
بــه نشــانی تبریــز خیابــان دانشــگاه جنــب باشــگاه اســاتید و 
کارمنــدان ســاختمان شــماره 4 معاونــت درمــان طبقــه ســوم 
)هیئــت بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارکنــان دانشــگاه 
علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی تبریــز (تســلیم 

نماینــد در ایــن صــورت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد
توسعه مدیریت و منابع
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

توسط شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی انجام شد؛

نمایش دستاوردهای نیشکر در نمایشگاه هفته دولت
خوزســتان / گروه اســتان ها: شــرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با حضور در نمایشگاه هفته دولت، 
آخرین دســتاوردهای تولیدی و دانش بنیان خود را به نمایش گذاشــت.در این نمایشــگاه که با حضور 
استاندار خوزستان و مسئولین استانی افتتاح شد، صنعت نیشکر با ارائه آخرین دستاوردها و توانمندی ها 
و عرضه محصوالت تولیدی، حضوری فعال دارد.در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای هفته دولت، 

استاندار خوزستان با حضور در غرفه توسعه نیشکر، از محصوالت تولیدی این شرکت بازدید کرد.

ح نیشکر آبادانی خوزستان در قالب هشت طر
این شــرکت از ابتدای کار در قالب هفت واحد نیشــکری و هم اکنون با اضافه شــدن هفت تپه، در قالب 
هشــت طرح، عمران و آبادانی بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی خوزســتان را موجب شــده اســت.

صنعت نیشــکر با به کارگیری همه ظرفیت ها در جهت خودکفایی و رونق تولید گام برداشــته و تاکید 
بر پژوهش های کاربردی در دو حوزه صنعت و کشــاورزی و تعامل حداکثری و اثربخش با دانشــگاه ها 
و شــرکت های اســتارت آپی و دانش بنیان در سرلوحه کاری این شرکت قرار دارد.تولید برق نیشکری، 
ساخت کارنده نیشکر، بهره برداری از بزرگترین تصفیه پساب صنعتی تغلیظ ویناس، طراحی دروگر، 
تولید واریته های سازگار با اقلیم خوزستان، برداشت پررونِق محصوالت غیرنیشکری، بازسازی ادوات 
کشاورزی، طراحی سیستم انتقال ُمالس، ساخت اولین دستگاه هشداردهنده موتور، تولید یخ خشک 

در قلب شکرستان ایران و… بخشی از دستاوردهای دانش بنیان و تولیدی این صنعِت سبز است.

سمنان / گروه استان ها: مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان 
از بهــره بــرداری قریب بــه ۲۰۰۰ میلیارد ریال از پروژه های این 

شرکت از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون خبر داد . 
مهندس مجید وفایی ، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان 
بــا بیــان اقدامات موثر این شــرکت در بخش انتقال و فوق توزیع 
برق در ســطح اســتان از ابتدای دولت آیت اله رئیســی گفت : 
احداث خط  ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتي ایوانکي، احداث دیوار 
محافظ پیرامون ۱۶ دستگاه دکل، تجهیزات حفاظت فیدر خازن 

 OC/EF-  -تجهیــزات حفاظت فیدر خازن" ،UNBALLANCY
UV/OV-UNBALLANCY "، دیوارکشــي و خرید و نصب سیم 
خــاردار، خرید فیبرنــوري OPGW و فیبرنوري کانالي - اجراي 
فیبرنوري خطوط فوق توزیع - اجراي فیبرنوري داخل پست هاي 
انتقال و فوق توزیع ،  خرید ۳۵ کیلومتر فیبرنوري OPGW براي 
طرح هاي آینده و توسعه اي استان ،  خرید ۲ دستگاه TPS براي 
توســعه حفاظت خطوط انتقال اســتان به همراه کارت یدکي، 
فــاز اول نیــروگاه ۱۰ مگاواتي تابان انرژي پاســار گاد به ظرفیت 

۲ مــگاوات، دومــداره کردن خــط ۶۳ کیلوولت میامي کالپوش 
و بهینه ســازي و نوســازي شــبکه انتقال و فوق توزیع اســتان 
 ســمنان از پروژه هایی اســت که در ســطح استان به بهره برداری 

رسیده است .
 مهندس وفایی بیان داشــت : در هفته دولت امســال نیز معادل 
۱۲۳۶ میلیــارد ریــال پروژه در بخش های انتقال و فوق توزیع در 
تمامی شــهرهای اســتان ، آماده و مورد بهره برداری قرار گفت . 

محمد مهدی وحدتی / مدیر دفتر روابط عمومی

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان اظهار کرد:
بهره برداری از 2 هزار میلیارد ریال از پروژه های شرکت برق منطقه ای سمنان  

ک 0 فرعی از 105 اصلی  گهی دعوت از مجاورین پال آ
کاشمر بخش شهر 

بــه مالکیــن پاکهــای 141 اصلــی و 140 اصلــی  بدینوســیله 
ــه  ــا توج ــردد ب ــی گ ــاغ م ــمر اب ــهر کاش ــش ش ــی بخ و 106 اصل
بــه اینکــه وقــت تعییــن متــراژ و مســاحت پــاک 0 فرعــی از 
105 اصلــی شــهر کاشــمر مــورد تقاضــای صغــری هــادوی کــه 
در مجــاورت ملــک شــما مــی باشــد در روز یکشــنبه مورخــه 
1401/06/27 ســاعت 10 صبــح تعییــن گردیــده و در محــل 
حقــوق  و  حــدود  مــورد  در  چنانچــه  شــد  خواهــد  انجــام 
بــور حقــی بــرای خــود قائــل هســتید و یــا  ارتفاقــی ملــک مز
اختافــی بــا مجــاور مزبــور داریــد مــی توانیــد در روز و ســاعت 
ر در محــل وقــوع ملــک واقــع در کاشــمر خیابــان اکبرنــژاد  مقــر
ــه  ــد 914 مجموع ــر ک ــده و براب ــاک 35 گردی ــان پ ــر می 5 آخ
بخشــنامه هــای ثبتــی مطالــب خــود را اظهــار داریــد بدیهــی 
اســت در صــورت عــم حضــور عملیــات ثبتــی برابــر مقــررات 

ادامــه مــی یابــد.
کاشمر ک  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف 764
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کارکنان این شرکت: مدیرعامل فوالد مبارکه در جمع 

در مبارزه با فساد با هیچ کسی تعارف نداریم اما به اصول اخالقی هم پایبندیم 
اصفهان / گروه استان ها: مسئله ما جدا 
کردن خط خود از خط دشمن است، 
همان گونــه که رهبــر معظم انقالب 
فرمودند: مراقب باشید مطالبه گری و 
راهکارهایتان با دشمنان نظام مخرج 

مشترک پیدا نکند. 
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد 
مبارکه در جمع کارکنان این شرکت 
اظهار کرد:مســئله ما جدا کردن خط 
خود از خط دشــمن است، همان گونه 
که رهبر معظم انقالب فرمودند: مراقب 
باشید مطالبه گری و راهکارهایتان با 
دشــمنان نظام مخرج مشترک پیدا 
نکنــد، تصریح کرد: همه ما درون یک 
نظام و مدعیان مبارزه با فساد هستیم 
و برای همین در عرصه مسئولیت قرار 

گرفته ایم.
طیب نیــا با بیان اینکه نمونه این گونه 
اتفاقات را در دیگر شرکت های بزرگ 
دنیا داشــته ایم، ابراز داشــت: فوالد 
مبارکه متعلق به یک فرد یا ســهامدار 
نیســت بلکه نماد اقتدار ملّی اســت، 
هدف گذاری دولت سیزدهم خدمت 
بــه مردم بــا شــیوه کار مجاهدانه و 

پاک دســتانه و مبارزه با فســاد است 
و یکــی از مهم تریــن و اصلی تریــن 
مأموریت هــای ما در فوالد مبارکه نیز 

همین است.
وی اضافــه کــرد: ما از همان روزهای 
ابتدایــی با نهادهــای نظارتی ارتباط 

تنگاتنگی داشــته ایم و تالش کردیم 
گلوگاه های فســاد را شناسایی کرده 
و در اعمال تغییرات ســاختاری، قبل 
از تذکر دیگران پیشــتاز باشیم و این 
مســیر را با  هــدف بازگرداندن فوالد 
مبارکه به هدف و ریل اصلی خود یعنی 

رشــد و توسعه بی وقفه دنبال کردیم.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکه 
گفــت: امروز فرصتی برای من فراهم 
شد تا بتوانم در چنین شرایطی با شما 
کارکنــان خدوم شــرکت به صورت 
مســتقیم و بدون واسطه صحبت کنم 

و در این فرصت فراهم شــده از شــما 
درخواســت دارم اگر از وجود فساد یا 
اشــتباهی در هر ســطح مدیریتی در 
شــرکت مطلع شدید موضوع را  به ما 
انتقــال دهید چراکه رویکرد جدی ما 
مبارزه با تخلف و فســاد اســت؛ بنده 
همواره ســعی می کنم به هر بهانه ای 
در محافل عمومی، ازجمله مســاجد و 
رســتوران های شرکت در جمع شما 
عزیــزان حضــور پیدا کنــم تا جهت 
شنیدن مســائل در دسترس باشم و 
امــکان طرح مباحث مختلف از جمله 
موارد این چنینی فراهم باشــد.وی با 
تأکید بر ضرورت اعتماد کارکنان فوالد 
مبارکه به مدیران این شــرکت اضافه 
کرد: در مبارزه با فســاد با هیچ کسی 
و در هیچ ســطحی تعارف نداریم اما 
بــه اصول اخالقی هــم پایبندیم و با 
آبــروی افراد بازی نمی کنیم، تاکنون 
هم ســعی کرده ایم ســفارش ناپذیر 
باشــیم؛ با باج نیوزهــا و فیک نیوزها 
مقابلــه کرده ایم، باج  نداده ایم و کوتاه 
نیامده ایم و ان شــاءاهلل در این مسیر 

مستدام خواهیم بود.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان 
کید کرد؛ به مناسبت هفته دولت تأ

لزوم تکمیل مدرنیزاسیون 
 ذوب آهن اصفهان 

با توان داخلی
اصفهــان / گروه اســتان هــا: مهندس ایرج 
رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ضمن 
تبریک فرا رسیدن هفته دولت به تمام خدمت 
گــزاران نظام مقدس جمهوری اســالمی و 
گرامیداشــت یاد و خاطره شهیدان واالمقام 
رجایی و باهنر درخصوص دستاوردهای ذوب 
آهــن اصفهان گفت: برخی از پروژه هایی که 
امروز در دست اجرا داریم ، کارهای ماندگاری 
اســت که تداوم تولید و توســعه فعالیت این 
شــرکت را تضمین نموده و برای نســل های 
آینده نیز حفظ می کند .وی با اشاره به آغاز 
پروژه تعویض بالک های بخش فوالد سازی که 
برای اولین بار در کشور انجام می شود گفت: 
عالوه بر پروژه مذکور که مدرنیزاسیون ذوب 
آهن اصفهان را تکمیل می کند، در راستای 
بهینه سازی ظرفیت تولید پروژه های احداث 
پلنت اکســیژن، احداث کوره پاتیلی شماره 
۳ و بازسازی کوره پاتیلی شماره ۱ در دست 
اقدام است و همچنین جهت تامین منابع آبی 
شرکت ، ۴ پروژه از جمله احداث تصفیه خانه 
پساب به روش BOT در دست اجرا قرار دارد 
.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: 
در سال جاری، با توجه به ارتقای محصوالت 
درخواستی مشتریان و نیاز به تولید گریدهای 
فوالدی جدید و همچنین به منظور توســعه 
بازارهای صادراتی و داخلی، بخش عمده ای 
از تولیدات در بخش فوالدســازی و نورد به 
محصوالت صنعتی و ویژه اختصاص داده شد 
کــه از جمله مــی توان به گریدهای فوالدی 
C۶۰ و ۳۱Mn۴ ، CK۴۵ و همچنین شــمش 
هــای صادراتی در مارک های متنوع و ... در 
بخش فوالدسازی و محصوالتی مانند کالف 
هــای صنعتی، میلگردهای صنعتی، تیرآهن 
هــای بال پهن ســایز بــاال، آرک معدن و ... 
در بخش نورد اشــاره نمود.مهندس رخصتی 
افــزود: تیرآهن هــای بال پهن که ذوب آهن 
تولید آن ها را در سالهای اخیر رقم زد و در سال 
۱۴۰۱ موفق شد با توسعه آن ها، تیرآهن بال 
پهن سبک نمره ۳۰ و بال پهن وزن متوسط 
نمره ۲۴ را به تولید انبوه برســاند که دارای 
مصارف عمده ای در ساخت سازه های سنگین 
فلزی و ساختمان های بلند مرتبه می باشند. 
این محصوالت در پروژه های صنعتی مختلف 
از قبیل صنایع دریایی، نفت، ســیمان و... و 
نیز در صنایع ماشین سازی به عنوان شاسی 
ماشین آالت اســتفاده می شوند.مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان به شــرایط مطلوب تولید 
در این شرکت اشاره کرد و گفت: این مجتمع 
عظیم صنعتی برای اولین بار از برنامه تولید 
پیش اســت و در ۴ ماهه اول ســال جاری، 
چــدن مذاب حــدود ۱۰ درصد، فوالد خام 
حــدود ۱۲ درصد، محصوالت نوردی حدود 
۲۲ درصد، آگلومره حدود ۱۱ درصد و کک ۱ 
درصد نسبت به همین مدت درسال گذشته، 
افزایش تولید داشــته است.وی افزود: ذوب 
آهن اصفهان سال ۱۴۰۰ را در حالی به پایان 
بــرد کــه با تالش های مضاعف انجام شــده 
خصوصا در ماه های پایانی سال، رکورد تولید 
چــدن مذاب و رکورد تولید شــمش چدن، 
شکسته شد. همچنین در سال جاری با ثبت 
۲۶۰ هزار تن تولید ماهیانه، رکورد جدیدی 
به دســت آمد.این مقام مسئول تصریح کرد: 
ذوب آهن اصفهان اولین شرکت ایرانی است 
که موفق شــد گواهینامه همولوگیشن برای 
صــادرات محصول میلگرد آجدار به کشــور 
آلمان را دریافت کند که این گواهینامه مبین 
خواص مکانیکی منحصر به فرد این محصول 
از جمله پراکندگی محدود در تنش تســلیم 
و اســتحکام شکســت می باشد. همچنین با 
تالش های انجام گرفته، ذوب آهن موفق شد 
گواهینامــه CARES  را به منظور صادرات 
 BS۴۴۴۹ میلگرد آجدار مطابق اســتاندارد
به کشــورهای منطقه بریتانیا و حوزه خلیج 
فــارس و گواهینامــه CE به منظور صادرات 
تیرآهــن مطابق اســتاندارد DIN ۱۰۲۵ و 
EN ۱۰۰۲۵ بــه کشــورهای عضو اتحادیه 
اروپــا را تمدید کنــد.وی در خصوص صدور 
گواهینامه فنی تولید حفاظ های بتنی مفصل 
دار )نیوجرســی( شرکت تارابگین نیز گفت: 
همه تولید کنندگان قطعات پیش ســاخته 
بتنی باالخص نیوجرســی به دلیل اهمیت و 
حساسیت موضوع در راستای افزایش ایمنی 
راه ها و حفظ جان و مال انسان ها می بایست 
نســبت به دریافــت گواهینامه فنی از مرکز 
تحقیقات راه مســکن و شــهر ســازی اقدام 
نمایند و این شــرکت موفق شــدگواهینامه 
مذکــور را دریافت کند.همچنین عایق های 
تولیدی شــرکت تارابگین با توجه به مباحث 
۲۲ مقــررات ملــی ســاختمان در مدیریت 

مصرف انرژی نقش کلیدی دارد.

مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه: 

ساالنه حدود 220 میلیارد 
تومان مستمری به مددجویان 

بهزیستی پرداخت می شود
کرمانشاه / گروه استان ها: مدیرکل بهزیستی 
اســتان کرمانشاه با بیان اینکه این اداره کل 
یکی از مهمتریــن نهادهای حمایتی دولت 
در راســتای کمک به افراد معلول و محروم 
جامعه است، گفت: در طول یکسال گذشته 
بهزیســتی ۲۱۹ میلیــارد و ۸۵۰ میلیــون 
تومان به مددجویان زیرپوشــش این نهاد در 
استان کرمانشاه در قالب مستمری پرداخت 
کــرده اســت.دکتر »فرحنــاز محمدی« با 
گرامیداشــت هفتــه دولت و یــاد و خاطره 
شــهیدان رجایــی و باهنــر؛ با بیــان اینکه 
بهزیســتی به ۳۹ هــزار و ۱۸۰ نفر مددجو 
کرمانشــاهی مســتمری پرداخت می کند، 
افزود: در طول یکســال گذشــته پنج هزار 
نفــر به مددجویان زیرپوشــش این نهاد در 
اســتان کرمانشــاه افزوده شده است.وی در 
ادامه به اقدامات سازمان بهزیستی در طول 
یکســال گذشته اشاره کرد و از اجرای پروژه 
مهم مرکز نگهداری کودکان بی سرپرســت 
بهزیســتی کرمانشاه با مشارکت بخش غیر 
دولتی خبر داد و گفت: این طرح مهم با ۶۰ 
درصد پیشــرفت فیزیکی در دســت احداث 
اســت. محمــدی همچنیــن از راه اندازی 
هفــت مرکز روزانه خدمات توانبخشــی در 
شهرســتان های اســتان ماننــد جوانرود، 
کرمانشــاه، پاوه، ثالث، کنــگاور خبر داد و 
گفت: در طول یکسال گذشته ۱۶ هزار و ۶۶۲ 
مورد خدمات توابخشــی برای جامعه هدف 
شــهری و روســتایی در این مراکز ارایه شده 
است.مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در 
ادامه از مناســب سازی ۵۰۰ خودرو و منزل 
مســکونی افراد دارای معلولیت، توزیع پنج 
هزار وســایل کمک توابخشی، تامین چهار 
هزار و ۸۴۷ اندام مصنوعی برای افراد دارای 
معلولیت خبر داد و افزود: در طول یکســال 
گذشــته در کمیســیون پزشکی تشخیص 
شــدت و نوع معلولیت ســازمان بهزیستی 
استان کرمانشاه؛ پنج هزار و ۱۵۵ فرد دارای 
معلولیت شناســایی شده است.محمدی در 
بخــش دیگری از صحبــت های خود اظهار 
داشت: بهزیستی استان کرمانشاه از سه هزار 
و ۳۳۰ نفر دارای معلولیت، سالمند و بیماران 
روانــی نگهداری می کند و به ۲ هزار و ۴۲۳ 
نفر دیگر کمک هزینه حق پرستاری پرداخت 
می نمایــد. وی همچنین از پرداخت کمک 
هزینــه تحصیلی و ایاب و ذهاب به پنج هزار 
و ۵۶۰ نفر از مددجویان بهزیستی کرمانشاه 
در طول ســال خبر داد و گفت: در این مدت 
از ۱۴ هزار و ۲۸۵ فرد ســوء مصرف کننده 
مــواد مخــدر در کمپ های ترک اعتیاد، تی 
سی، ماده ۱۶، مراگز گذری، درمان سرپایی 
و ســرپناه های شــبانه روزی نگهداری شده 
است.این مقام مسئول در ادامه از ساماندهی 
۳۷۸ کودک خیابانی و پرداخت کمک هزینه 
نگهــداری ۷۰ کودک کار به خانواده ها خبر 
داد و بیان داشــت: در طول یکســال گذشته 
از ۳۷۶ زن و دختر آسیب دیده و در معرض 
آســیب در خانه های امن و سالمت خدمات 
حمایتــی و همچنین به ۲۵ هزار و ۵۵۰ نفر 
خدمات اورژانس اجتماعی ارائه شــده است.
محمدی همچنین از تشکیل ۵۲ گروه همیار 
زنان سرپرست خانوار و پرداخت بیمه پایدار 
بازنشســتگی شهری و روســتایی به هزار و 
۸۶۴ زن سرپرســت خانــوار خبــر داد و و 
گفت: اکنون  از ۱۱۰ کودک بی سرپرســت 
در هشــت مرکز نگهداری می شــود و برای 
۱۶۳ کودک بی سرپرست بیمه آتیه پرداخت 
می شــود و  امداد رســانی به ۱۱۰ کودک در 
خانواده های جایگزین اقدام شــده است.وی 
در بخش دیگری از ارایه خدمات بهزیســتی 
استان کرمانشــاه به مددجویان زیرپوشش 
بیان داشت: در طول یک سال گذشته ۱۸۰ 
واحد مســکونی به خانوارهای دارای معلول 
زیر پوشش واگذار شده و به ۳۸۱ مورد کمک 

هزینه تعمیر و ودیعه مسکن شده است.

استانها 6

تبریز / ملیحه عبدالعلی زاده 
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی از تخصیص 
۲۰ میلیارد تومان از اعتبارات سفر رئیس جمهوری به ساماندهی 
گلزار شهدای استان آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: رسیدگی و 
ساماندهی گلزار شهدای استان از سال جاری آغاز و تا پایان دولت 
ســیزدهم به پایان  می رســد.جواد ابوالفتح زاده در نشست خبری 
و هم اندیشــی افزود: یکی از برنامه های اولویت دار بنیاد شــهید و 
امور ایثارگران اســتان رســیدگی به وضعیت کلی گلزارهای شهدا 
در تمامی شــهرها و روســتاها می باشد که طی سالجاری این طرح 
شــروع می شــود و تا سه سال آینده ادامه خواهد داشت.وی تعداد 
گلزارهای شــهدای آذربایجان شــرقی  را یکهزار و ۱۶۶ مورد اعالم 
کرد و گفت: از این تعداد ۲ هزار و ۸۲۶ مورد در مناطق روســتایی 

قرار داشته و بقیه در مراکز شهری است که در آنها تعداد ۹ هزار و 
۵۹۰ شهید گلگون کفن انقالب اسالمی، هشت سال دفاع مقدس 
و شهدای مدافع حرم، آرمیده اند.وی اجرای جدی طرح سپاس از 
خانواده های معظم شــهدا توســط مدیران شهرستانی بنیاد شهید 
و امور ایثارگران آذربایجان شــرقی را خواســتار شــد و تاکید کرد: 
در اســفند ســالجاری باید شاهد اجرای ۱۰۰درصدی این طرح در 
ســطح شهرســتان ها باشیم.مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
آذربایجان شــرقی، تجلیل و تکریم ایثارگران توســط مســئوالن 
ســتادی و شهرســتانی بنیاد شهید را در همین راستا، یک تکلیف 
و یک وظیفه توصیف و اظهار کرد: باید در شهرســتان ها و ســتاد 
اســتانی، ارتباط با ایثارگران تقویت شــود چراکه این ارتباطات می 
تواند به احصای بهتِر مشــکالت این قشــر و برنامه ریزِی شایســته 

برای رفع آنها منجر شود.

ح کرد؛ مدیر کل بنیاد شهید استان آذربایجان شرقی مطر

گلزار شهدا تخصیص 20 میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی 

خبر  ویژه

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

اول/ هیــات   1401/4/26 مــورخ   140160316001001206 شــماره  رای  برابــر 
و ســاختمانهای  اراضــی  ثبتــی  تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون  دوم موضــوع 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه 
زنــد نورانــی  یــک تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای بهــروز خزائــی فر
بشــماره شناســنامه 323 کدملــی 3257008589  صــادره از کرمانشــاه در 
دودانــگ از ششــدانگ اعیــان یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 252 مترمربــع 
در محــدوده اراضــی پــاک 56 اصلــی واقــع در بخــش یــک حومــه کرمانشــاه بــه 
ل اقــا کــوی شــهید رضــا معتمــدی کــه اداره اوقــاف  آدرس 22 بهمــن 45 متــری آ
بعنــوان مالــک عرصــه موافقــت خــود را بــه صــدور ســند مالکیــت اعیانــی اعــام 
ز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت  نمــوده، محــر
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی س
اولیــن آگهــی 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 مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/22شــد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/07
ک مهدی زارعی وش- رئیس ثبت اسناد و امال
1040/م الف/12

البرز / مهدی فالح رفیع
 رییس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های البرز از اولین همایش بین الملی و 
پنجمین همایش ملی تبیین اندیشــه های دفاعی مقام معظم رهبری دراســتان البرز 
خبر داد.حجت االســالم و المســلمین امیر ابراهیم زاده در خصوص برگزاری اولین 
همایش بین الملی و پنجمین همایش ملی تبیین اندیشــه های دفاعی مقام معظم 
رهبری در اســتان البرز، اظهار کرد: این همایش درپنج محور که در وهله نخســت با 
موضوع مبانی اصول، ابعاد اندیشه و مکتب دفاعی رهبر معظم انقالب اسالمی است، 
برگــزار خواهــد شــد.وی در ادامه افزود: در محور دوم بــا موضوع گام دوم انقالب در 
اندیشه و مکتب دفاعی رهبر معظم انقالب و در محور سوم با موضوع مقاومت و آینده 
تعیین شــده اســت.ابراهیم زاده چهارمین محور را ســاز و کارها و ابزارهای دفاعی در 
اندیشــه رهبر معظم انقالب برشــمرد وافزود: پنجمین و آخرین محور این همایش، 
نقش انقالب اســالمی ایران در افول قدرت آمریکا خواهد بود.وی با اشــاره به اینکه 
نقش انقالب اســالمی در افول آمریکا بر هیچ کس پوشــیده نیست، گفت: ایران ثابت 
کرد که اگر مکتب، قرآن و عترت باشــد و ســربازان این مکتب گوش به فرمان والیت 
و سیاســت خدا و قرآن و عترت داشــته باشــند، قطعا پیروزی از آن رزمندگان اسالم 

است.ابراهیم زاده تاکید کرد: اسالم تهاجم را حرام می داند اما در برابر هرمتهاجمی 
به اســالم و رهبر ملت ایران تا آخر ایســتاده اند.وی دربخش دیگری از ســخنانش 
گفت: همایش تبیین اندیشــه های رهبر معظم انقالب اســالمی چند سالی است که 
در سطح کشور برگزار می شود که امسال پنجمین همایش ملی و نخستین همایش 
بین المللی این رویداد و همایش استانی در البرز است.ابراهیم زاده با اشاره به اینکه 
ایــن همایــش با همکاری تمام دانشــگاه هــا و نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در 
دانشگاه ها برگزار می شود، متذکر شد: همه صاحب نظران و اندیشیمندان و اساتید 
دانشــگاه ها می توانند با ارایه مقاالت در خصوص تبیین اندیشــه های دفاعی رهبر با 
ارسال مقاله در این رویداد شرکت کنند.رییس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه 
های البرز گفت: این همایش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج راه اندازی شده که 
قرار شــده مقاالت به دبیرخانه فرســتاده شــود و بهترین مقاالت را در سطح استان و 
کشــور در همایش اصلی که به صورت ملی برگزار می شــود شــرکت داده شود.وی در 
پایان خاطرنشــان کرد: مهلت ارســال مقاالت به دبیرخانه این همایش تا ۲۵ شهریور 
ماه می باشــد و همایش تبیین اندیشــه های دفاعی مقام معظم رهبری در روز ۲۷ 

مهرماه در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج برگزار خواهد شد

همایش بین المللی تبیین اندیشه های دفاعی مقام معظم رهبری در استان البرز برگزار می شود

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی:

گاز متصل می شود شهر باجگیران در نقطه صفر مرزی به شبکه 
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: در راستای تحقق 
مصوبات ســفر ریاســت محترم جمهوری به استان، عملیات 
اجرایی گازرسانی به شهر باجگیران به عنوان تنها شهر فاقد گاز 
استان آغاز شد.حسن افتخاری همزمان با چهارمین روز از هفته 
دولت در آیین آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به شهر باجگیران 
و هشــت روســتای این منطقه که با حضور استاندار خراسان 
رضوی و نماینده مردم قوچان در مجلس شــورای اســالمی 
برگزار شــد اظهار کرد: شهر تاریخی باجگیران یکی از قدیمی 
ترین شهرهای استان است که به دلیل محاسبات اقتصادی و 
باالبودن سرانه گازرسانی تاکنون امکان گازرسانی به آن فراهم 
نشــده بود.افتخــاری با بیان ایــن مطلب که مطالعات نهایی و 

تشــریفات قانونی برگزاری مناقصه این پروژه در فاصله کمتر 
از چهار ماه نهایی و هم اکنون پیمانکار در محل مســتقر اســت 
گفت: با اجرای این پروژه عالوه بر شهر باجگیران، روستاهای 
امام قلی، بردر، حمزه کانلو، دربام، شاهرگ، شمخال، شیخانلو 
و قرجقه نیز از نعمت گاز بهره مند می شوند.به گفته مدیرعامل 
شرکت گاز استان، برای گازرسانی به این منطقه یک ایستگاه 
سی جی اس به ظرفیت ۳۰ هزار و چهار ایستگاه تقلیل فشار 
درون شــهری در مدت زمان ۴۸۰ روز اجرا خواهد شــد.وی با 
بیان این مطلب که در سفر امسال ریاست محترم جمهوری به 
خراسان رضوی گازرسانی به این شهر به تصویب رسید تاکید 
کرد: طرح گازرسانی به شهر باجگیران با توجه به مسیر صعب 
العبور و کوهستانی یکی از سخت ترین پروژه های گازرسانی 

باقی مانده در استان است.افتخاری درباره پروژه های شرکت 
گاز خراســان رضوی در هفته دولت امســال هم گفت: ۹۲۶ 
طرح گازرسانی شامل افتتاح و بهره برداری ۶۰ روستا و ۲۲۰ 
مورد صنعت و آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به یک شهر، ۶۵ 
روســتا و ۵۸۰ مورد واحد تولیدی صنعتی با اعتباری معادل 
۱۰۵۰ میلیــارد تومــان مهمترین پروژه های شــرکت گاز در 

هفته دولت ۱۴۰۱ است.
مدیرعامل شرکت گاز استان تصریح کرد: با اجرای این پروژه 
های هفته دولت امسال ۱۴ هزار خانوار روستایی و مردم شریف 
باجگیران از نعمت گاز برخوردار شــده و در بخش صنعتی نیز 
با گازرســانی به ۸۰۰ واحد تولیدی صنعتی ۵۰ میلیون لیتر 

فرآورده در سال صرفه جویی خواهد شد.
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یادداشت

کسی ها می چرخد؟ خ »سورن« برای تا آیا چر  

ک گذاری کسیرانان تا بالتکلیفی پال از انتقاد تا
چنــدی پیش معــاون بازاریابی و فروش 
ایــران خــودرو اعالم کرد که »در ســال 
۱۴۰۱ خودروهای ۴۰۵ و ســمند از مدار 
تولید خارج می شــود«. این در حالیست 
که ناوگان تاکســیرانی شــهر تهران از دو 
خودروی پژو و سمند تامین می شود و عدم 
تولید این دو خودرو سبب شد تا مسئوالن 
امر به دنبال یافتن خودرو جایگزین سمند 
و پژو باشــند تا اینکه مهدی جمالی نژاد 
معاون عمران و توســعه امور شــهری و 
روســتایی وزیر کشــور با اشاره به پیش 
بینی نوســازی ۱۰ هزار تاکسی فرسوده 
تا پایان ســال جاری از قرارگیری »سمند 
ســورن« در فرایند نوسازی تاکسی های 
فرسوده خبر داد.او گفته بود: دو خودروی 
مورد استفاده در حوزه تاکسیرانی تاکنون 
پژو۴۰۵ و سمند پایه گاز سوز بوده است 
که با اعالم شــرکت خودروســاز و تایید 
دولت، تولید این دو خودرو از اردیبهشت 
ماه ســال جاری متوقف شــده اســت. با 
توجه به پیگیری های صورت گرفته مقرر 
شــده خودروی سمند ســورن در فرایند 
نوســازی تاکسی های فرسوده قرار گیرد.

با اعالم انتخاب ســمند ســورن به عنوان 
خودروی جایگزین پژو و سمند در ناوگان 
تاکسیرانی تعدادی از رانندگان تاکسی از 
ایــن انتخاب انتقاد کردنــد و حتی با راه 
انــدازی کارزاری خواهان تغییر خودروی 
انتخابی شــدند چراکــه معتقدند قیمت 
خرید و نگهداشــت »سورن« باال است و 
مناســب مصارف شخصی است نه ناوگان 

عمومی تاکسی.

انتخاب سورن، انتخابی بین بد و 
؟ بدتر

حسن پورناظری، تاکسیران می گوید: 
براساس نظر کارشناسان حوزه خودرو، 
ســورن از روی پلتفرم پژو ۴۰۵ ساخته 
شــده و یک فیس لیفت از سمند عادی 
به حســاب می آیــد و قیمت باالی این 
خودرو که متناســب با امکانات رفاهی 
و همچنین تغییرات ظاهری آن نسبت 
به ســمند معمولی نیســت. وی ادامه 

می دهد: به نظر می رســد  انتخاب این 
خودرو برای تاکسی شاید انتخابی بین 
بــد و بدتر را مقابل تصمیم مســئولین 
قــرار داده امــا دولت بایــد در این باره 
تمهیداتی بیاندیشــد تا گشایشــی در 
گره کور نوســازی تاکسی های فرسوده 

ایجاد شود.

سورن مناسب مصارف شخصی نه 
ناوگان عمومی

همچنین هادی انگورج، تاکسیران نیز 
معتقد اســت که ســمند سورن از نظر 
کابین و مبلمان، رفع عیوب  سپر و چراغ 
ها، تغییرات صورت گرفته در سیســتم 
محرکه خودرو، برای مصارف شــخصی 
مناســب اســت اما از جهت استفاده در 
نــاوگان حمل و نقــل همگانی به گواه 
کارشناسان مناســب نیست و باتوجه 
به میــزان فعالیت خــودرو در ناوگان  
عمومــی این خودروها  مناســب این 
مــدل خدمــات نیســتند!. وی با بیان 
اینکه متاســفانه برخی مسئوالن فقط 
توجه به میزان آورده اولیه خودرو دارند 
و  بــه هزینه تامین و نگهداری ، مصرف 
سوخت ، آالیندگی خودرو و… که اتفاقا 

از فاکتورهای مهم تشخیص خودروی 
مناســب برای خدمت به مردم اســت،  
توجــه الزم را نمی کنند، می افزاید: با 
یک حساب سرانگشتی از قیمت قطعات 
خودروی داخلی می توان متوجه شــد 
یک تاکسیران جدای از پرداختی اولیه 
قیمت خودرو، حداقل پول چند خودرو 
را بایــد بــرای تامین و نگهداری هزینه 
کند.بــر اســاس این گــزارش ، درباره 
انتخــاب خودروی ســورن بــه عنوان 
تاکســی، مسئوالن شــهرداری تهران 
بــه عنوان نهادی کــه باالترین ناوگان 
تاکســی را دارد نیز انتقاداتی دارند، به 
گونه ای که  سید مجتبی شفیعی معاون 
حمل ونقل شهرداری تهران می گوید: با 
توجه به اینکه تولید دو خودروی پژو و 
سمند متوقف شده است، طرح نوسازی 
تاکســی های فرسوده کل کشور عمال 
متوقف شده است.وی با بیان اینکه تنها 
کمکی که دولت در این حوزه انجام می 
داد بحــث تعیین خودرو بود که آن هم 
متاســفانه از ابتدای سال جاری متوقف 
شــده اســت ادامه می دهد: در گذشته 
دولت  اســبق در طرح نوسازی تاکسی 
بطــور کامل تســهیالت بانکی ارزان را 

فراهم می کرد و ناوگان ارزانتر از بازار را 
تامین می کرد اما االن تامین تسهیالت 
لغو شــده و حاال که میخواهیم از منابع 
داخلی خودمان تاکســی ها را نوسازی 
کنیم، خودروســاز همکاری نمی کند 
چراکه دو خودروی ســمند و پژو ۴۰۵ 
تاکســی بودند و علیرغــم پیگیری ها 
از وزارت صنعــت هنوز هیچ خودروی 
جایگزین تایید شده ای معرفی نکردند.

شــفیعی ادامه می دهد: تنها یک مدل 
خودروی ســمند سورن معرفی کردند 
کــه هنوز مجوز شــماره گذاری برای 
تاکســی نگرفته و طرح نوســازی عمال 
متوقف شــده. رانندگان تاکســی هم 
حــق دارنــد که چرا خودرو نوســازی 
معرفــی نمی کنید این در حالی اســت 
که شهرداری تهران تسهیالت مختلفی 
را با منابع محدود خود ارائه خواهد کرد 
اما ما که خودروســاز نیستیم و شهردار 
تهــران نیــز در این  مــورد مکاتباتی با 
وزیر صنعت داشــتند کــه تا این زمان 
به نتیجه اجرایی نرســیده است.وی در 
مورد محتوای مکاتبه شــهردار تهران با 
وزیــر صنعت مــی گوید: در این نامه از 
وزیر خواســتیم که پیگیر حل مشکل 

خودرویــی که معرفــی کردند یعنی 
ســمند سورن باشــند تا پالک تاکسی 
بگیــرد و در ایــن میان مــا نمیتوانیم 
کاری کنیــم چراکه مســئله فی مابین 
ســازمان استاندارد و خودروساز است و 
قیمــت باالی این خودرو موجب گالیه 
رانندگان تاکســی است و ما مجبوریم 
سقف تسهیالت را تاحد ممکن افزایش 
دهیم که توجیه اقتصادی چندانی برای 
رانندگان تاکسی ندارد.معاون شهردار 
تهران با بیان اینکه این موضوع به روند 
نوسازی لطمه می زند، ادامه می دهد: ما 
معتقدیم خودرویی باید اعالم شــود که 
در توانمان باشــد که منابع و تسهیالت 
خرید آن را با توجه به قطع کمک های 
دولتی تامین کنیم اما خودرویی که در 
توان خرید تاکســیران باشد و از سویی 
دیگر تولید داخل باشد در بازار نداریم،  
هرچنــد که از محــل واردات میتوان 
خودروهــای زیــادی  در همین قیمت 
البتــه با کیفیت بهتر بعنوان تاکســی 
استفاده کرد  اما با وجود قانون و مصوبه 
اخیــر،  هنــوز واردات خودرو عملیاتی 
نشده است.شفیعی در مورد روند تامین 
منابع اعتباری برای نوســازی تاکسی  
ادامــه می دهد: قبال مــدل اقتصادی 
نوسازی تاکسی ها این گونه بود که سهم 
دولت، شهرداری و صندوق کارآفرینی 
امید هر کدام یک ســوم بود اما با توجه 
بــه اینکه دولت ســهم خودرا پرداخت 
نکرد، مجبور شدیم سهم خود و صندوق 
کارآفرینــی را به نصف افزایش دهیم و 
توانستیم سال گذشته طرح نوسازی را 
با همه مشکالت ادامه دهیم اما امسال 
غیر از مســئله تامین اعتبارات مشکل 
بزرگتری به نام نوع خودرو داریم چراکه 
سمند سورن هم منتظر تایید استاندارد 
اســت هرچند که دولت هم اعالم کرد 
بر انتخاب سمند سورن بعنوان تاکسی 
تاکید دارد اما هنوز نتوانســتند مجوز 
پــالک تاکســی آن را بگیرنــد و ادامه 
برنامه مهم نوســازی تاکســی در  هاله 

از ابهام است.

7جامعه
تبعات منفی طالق و 
فروپاشی خانواده در 

جامعه چیست
  فریبا قدرتی ، کارشناس و مشاور خانواده

در کنار مسایل مبتال به نهاد خانواده 
در شرایط فعلی از جمله افزایش سن 
ازدواج و عــدم تمایــل به ازدواج که 
نوعــی تهدید علیه کیان خانواده می 
باشد، طالق نیز از جمله آسیب های 
اجتماعی است که در اغلب جوامع رو 
به رشــد قابل مشاهده است.در واقع 
طالق به عنوان یکی از آســیب های 
اجتماعی، دارای علل بسیار گسترده 
ای اســت و از دخالــت های نابجای 
اطرافیان گرفته تا مشکالت معیشتی 
و ســو رفتارهای زوجین را در بر می 
گیرد و حتی گاهی علت اصلی طالق 
در پــس عدم تفاهمات و مشــکالت 
پیش پا افتاده مخفی می شودتنها به 
این علت که زوجین از بیان آن اکراه 
دارند.متاسفانه انسجام و همبستگی 
خانــواده های قدیــم که نمونه هایی 
از آن هنوز قابل مشــاهده اســت در 
زندگــی زوجهای جوان به ســختی 
یافت می شــود و یا اصال وجود ندارد 
و عواملی مانند فشــارهای اقتصادی 
و بــاال رفتــن هزینه هــای زندگی ، 
فشارهای روانی، عدم داشتن تفاهم، 
اعتیــاد، باال رفتــن توقعات زوجین ، 
ازدواج بخاطــر ظواهــر، در مواردی 
عدم تناســب تحصیالت زوجه با زوج 
و دیگــر عوامل در بروز این پدیده رو 
به افزایش نقــش دارند.طالق عالوه 
بر ناراحتی های روانی و گرفتاریهای 
زندگی، فرزندانی را برجای می گذارد 
که به علت پرورش در شرایط نامساعد 
از نظر روانی و جسمانی وضع طبیعی 
ندارند و موجب افســردگی نوجوانان 
می شود، به نحوی که کمتر از زندگی 
لذت می برند، بی اشــتهایی بر آنان 
چیره می گردد و خســته به نظر می 
رســند، همچنین روحیه وسواسی و 
اضطراب، پرخاشــگری و عصیان، بی 
قراری، حسادت، سوء ظن و سماجت 
از دیگر حاالتی است که در بچه های 
طالق دیده می شود.با وجود این طالق 
آسیب ها و عوارض زیادی برای زن و 
مرد و خانواده ایجاد می کند،تا حدی 
که تبعات آن گاهی تا ســال ها ادامه 
می یابد، این مســئله لزوم شــناخت 
پیش از ازدواج و مهارت حل مســئله 
در طول زندگی را بیشتر می کند.برای 
کاهش آسیب های طالق، اولین قدم 
این است که سهم خود را از علت طالق 
مشخص کرد و آن را پذیرفت؛ این امر 
برای تغییر در ســبک زندگی کمک 
زیــادی به فرد می کند. افســردگی و 
ناراحتی هــای خود را درمان کنید و 
سعی کنید استقالل خود را باز یابید.

یکی از تجربه های مشترک زنان پس از 
جدایی احساس عدم امنیتی است که 
به دلیل پیشــنهاد های مردان اطراف 
در خصــوص ازدواج مجدد آن هم به 
صــورت موقت، صورت می گیرد، این 
مسئله به شدت امنیت روحی و روانی 
زن را به هم می ریزد.درباره پیامدهای 
اجتماعی طالق، هم باید گفت که در 
این محور نیز به دو مورد مهم باید توجه 
کرد که شــامل اختالالت و انحرافات 
جنسی و احتمال افزایش بزهکاری در 
جامعه می شود واختالالت و انحرافات 
جنســی تنها متوجه زنان نیست، این 
موضــوع تهدید جــدی برای مردان 
نیز به حســاب می آیــد و آنان را نیز 
دچــار آســیب می کنــد، انحرافات 
جنسی بعد از طالق تنها زن و مرد را 
تهدید نمی کند، بلکه بچه های چنین 
خانواده هایی را نیز درگیر می کند.در 
حــال حاضــر بهترین راه حل ، ایجاد 
تیم های تخصصی مشاوره قبل و بعد 
از ازدواج اســت تا با ارائه راهکارهای 
مناسب به زوجین آنان را در برقراری 
ارتبــاط موثر یــاری نمایند و در این 
راســتا می توان با تخصیص اعتبارات 
مالی و کاهش هزینه مراکز مشــاوره 
،عالوه بر تشــویق افراد به مراجعه به 
ایــن مراکز، اقدام به فرهنگ ســازی 
مناســب در این زمینه نمود، عموما 
فرهنگ ســراها مکان مناسبی برای 
ارائــه اینگونه خدمات هســتند و به 
مــوازات آن برنامه هــای رادیویی و 
تلویزیونــی ، مشــاوره تلفنی نیز می 

تواند سودمند واقع گردد.

ع قطعی سال تحصیلی  شرو
جدید دانشگاه ها، از اول مهر 

معاون وزیر و رییس ســازمان دانشــجویی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بازگشایی 
قطعــی تمامی دانشــگاه ها و مراکز آموزش 
عالی کشور از اول مهر امسال خبر داد و گفت: 
آماده سازی سلف سرویس ها و خوابگاه های 
دانشــجویی با ظرفیت ۲۱۷ هزار نفر توسط 
دانشــگاه ها درحــال انجام است.هاشــم 
داداش پور گفت: پس از حدود ۲ سال وقفه در 
آموزش حضوری دانشگاه ها به سبب شرایط 
کرونایی کشور، فعالیت مراکز آموزش عالی 
از نیمه دوم شهریورماه جاری به تدریج آغاز و 
از مهرماه نیز به طور کامل بازگشایی خواهد 
شــد.وی افزود: وزارت علوم و دانشگاه های 
تابعــه از همه ظرفیت های موجود، اعتبارت 
اســتانی و کمک های خیریــن برای فراهم 
کردن شرایط تحصیل حضوری دانشجویان 
و نیــز بهره مندی مطلوب از امکانات رفاهی 
مانند ســلف ســرویس ها و خوابگاه ها را که 
بخشــی از آنها اســتیجاری بوده و یا تغییر 

کاربری دادند، استفاده خواهد کرد.

شناسایی نقاط حادثه خیز 
پایتخت برای مدیریت 

سیالب های احتمالی فصلی
معــاون امور مناطق شــهرداری پایتخت از 
شناســایی نقــاط حادثه خیز شــهر تهران 
برای آبگرفتگی معابر و مدیریت سیالب های 
احتمالی در صورت وقوع بارش های پاییزی 
خبر داد.حسین نظری با بیان اینکه خواهش 
ما از مالکان برخی از رســتوران ها و مراکز 
تفریحــی در نقاط حادثه خیز شــهر تهران 
این است که به اخطارهای شهرداری تهران 
در ایــن زمینه هشــدار وقوع ســیل توجه 
کنند، افزود: متاســفانه در امامزاده داوود به 
دلیــل بی توجهی ای که برخی از مالکان به 
اخطارها کردند، جان هموطنانمان به خطر 
بیفتد.وی با تاکید بر اینکه اگر مردم به این 
اخطارهــا توجه نکننــد، بحران بارش های 
ســیل آســا جبران ناپذیر خواهد بود، بیان 
کرد: شهرداری تهران برای وقوع بارش های 
احتمالی فصل پاییز نیز اقدام به شناســایی 
نقاط حادثه خیز شــهر تهران کرده اســت و 
این اطالعات در اختیار شــهرداران مناطق 
۲۲گانه قرار داده شده تا قبل از شروع فصل 
بــارش های فصلی تمهیدات الزم را در نظر 
بگیرند.نظری با بیان اینکه شهر تهران برای 
بارش های فصلی پاییز آماده اســت، گفت: 
یکی از نقاطی که می تواند در صورت بارش 
باران های ســیل آســا خطر آفرین باشــد، 
گودهای شــهر تهران اســت که از سازمان 
هــای مربوطه مانند معاونت فنی و عمران و 
شهرسازی درخواست کرده ایم تا نسبت به 
بررسی ایمنی این گودها و یا ابالغ تذکرات 
الزم به مالکان گودهای ناایمن اقدامات الزم 

را انجام دهند.

    پتروشیمی میانکاله 
برای همیشه بسته شد

رییس سازمان حفاظت محیط زیست درباره 
سرانجام پتروشیمی میانکاله گفت: همان زمان 
که کلنگ احداث پتروشیمی به زمین زده شد 
اعالم کردیم که از نظر ما کلنگی به زمین زده 
نشده است چون گزارش ارزیابی ندارد از این 
رو اجرای آن متوقف شد و پرونده پتروشیمی 
میانکاله برای همیشــه بسته شده است.علی 
سالجقه تاکید کرد: اصال اول پتروشیمی به 
نام میانکاله نبوده است یعنی این طرح در سال 
۹۹ با نام »پتروشیمی مازندران« مصوب شد 
حاال اینکه چگونه منطقه میانکاله مطرح شد 
ایــن خود جــای بحث دارد، در هر صورت ما 
از تمام ظرفیت های قانونی اســتفاده کردیم 
و بر اســاس یافته های علمی و ظرفیت های 
قانونی پرونده این مساله برای همیشه بسته 
شد.بر اســاس این گزارش، اواخر اسفندماه 
سال ۱۴۰۰ بود که کلنگ یکی از غیر محیط 
زیســتی ترین طرح ها با عنوان پتروشیمی 
میانکاله در مازندران به زمین زده شــد، این 
اتفــاق در حالــی رخ داد که این طرح ارزیابی 
زیســت محیطی نداشت در حالی که تاکید 
رییس جمهوری و رویکرد دولت سیزدهم بر 
این است که کلنگ هیچ طرحی بدون داشتن 
ارزیابی زیســت محیطی به زمین زده نشود 
امــا عامالن این پروژه از تعطیالت عید نوروز 
استفاده کردند و کار عملیاتی را آغاز و اقدام به 
فنس کشی کردند.همین مساله دوستداران 
محیط زیست را به منطقه کشاند و اعتراض 
خود را از اجرای این پروژه اعالم کردند که به 
دنبال آن رییس جمهوری به رییس سازمان 
حفاظت محیط زیست تاکید کرد اجرای این 
طرح را متوقف کند و همین اتفاق هم افتاد و 
اکنــون بنا به گفته معاون رییس جمهوری و 
رییس سازمان حفاظت محیط زیست پرونده 
پتروشیمی میانکاله برای همیشه بسته شده 
است. از این رویکرد انتظار می رود که دیگر هیچ 
طرح بدون ارزیابی زیست محیطی اجرا نشود.

معاون اسبق رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: 
با بروز کرونا رفتار دانش آموزان طی دو سال به شدت تغییر کرده 
است، رفتار آموزش دهنده ها نیز تغییر کرده و دولت ها نیز هزینه 
آموزش را کاهش داده اند. این رفتارها باید اصالح و تغییر یابند که 
بدون مشــارکت مســتمر نیروهای مدنی سازمان یافته امکان پذیر 
نیست و باید هم افزایی داشته باشیم تا رفتارهای غلط ایجاد شده 

در دوران کرونا را تصحیح کنیم. 
 احمــد میــدری در ادامــه با بیان اینکه اتفاق نظر زیادی در جامعه 
مدنــی وجــود ندارد، در حوزه کودکان بــا نیازهای ویژه، کرونا و... 

دیدگاه های مختلفی وجود دارد که طبیعی است، اما آنچه مشکل 
ایجاد می کند عدم گفت وگو بین نیروهای مدنی اســت تا بتوانند 
صداهــای خود را ســازمان یافته تر بــه دولت منتقل کنند، گفت: 
دولت ها اســیر نظام اداری هســتند. آدم های شریفی خواسته اند 
تغییرات بزرگ ایجاد کنند ولی نتوانســته اند، زیرا تغییر در نظام 
اداری امری پیچیده اســت. این اســتاد دانشگاه با اشاره به ضرورت 
جبران آثار کرونا بر آموزش، اظهار کرد: یونیســف اعالم کرده اگر 
نخواهیم اثر کرونا بر آموزش را جبران کنیم، ۲۱ هزار میلیارد دالر 

ثروت از بین می رود.

کرونا تغییر رفتار دانش آموزان و معلمان با شیوع 

خبر  ویژه

اینفوگرافی 

 از فواید 
 کدو تنبل 

چه می دانید؟
کدو تنبل فواید 

زیادی برای سالمتی 
از جمله جلوگیری از 

سرماخوردگی، کاهش 
وزن، بهبود پوست، 

تقویت دید و بهبود خلق 
و خو دارد.

منبع: شهرآرا نیوز

گذر ویژه اربعین   برگ 
فقط تا روز اربعین قابل استفاده است

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا با اشاره به پوشش خالء های مرزی با استقرار نیرو 
برای پیاده روی اربعین، گفت: این اقدام برای این اســت که احدی بدون مجوز 
از مرز خارج نشود.ســردار محمد شــرفی افزود: گذرنامه های فاقد اعتبار از سال 
۹۱ تا کنون در شــرایطی که مخدوش نباشــد تمدید می شود، همچنین با عراق 
هماهنگ شــده اســت برگ گذر ویژه اربعین صادر شود.ســردار محمد شــرفی 
افزود: افرادی که دارای گذرنامه هســتند و ۶ ماه اعتبار دارند برای ســفر مشکلی 
ندارند، اگر کســی گذرنامه دارد و از یک شــهریور به بعد اعتبار ندارد و مخدوش 
هم نیســت باید به پلیس مهاجرت و گذرنامه در مراکز اســتان ها مراجعه کند و 
شناســنامه، کارت ملی و اصل گذرنامه را ارائه دهند تا در گذرنامه مهر تأیید را 
ارسال کنند و در همان لحظه تحویل دهند.شرفی گفت: افراد فاقد گذرنامه دو 
شــرایط دارند یا به پلیس به اضافه ۱۰ مراجعه می کنند یا در اپلیکیشــن پلیس 
من درخواســت صدور گذرنامه می کنند و مدارک را می دهند و از طریق پســت 
گذرنامه برای آن ها ارسال می شود.وی با اشاره به اینکه فردی که اصاًل گذرنامه 
ندارد می توانند برای سفر اربعین برگ گذر ویژه اربعین دریافت کند، گفت: برای 
دریافت یا باید به پلیس به اضافه من مراجعه کند یا از طریق اپلیکیشن پلیس من 
ثبت نام کند تا از طریق پست برایش ارسال شود، این نکته مهم است که از این 
برگ گذر فقط یک بار آن هم فقط برای سفر به عراق می تواند استفاده کند.وی 
با اشــاره به اینکه افرادی که برگ گذر ویژه اربعین دریافت می کنند فقط تا روز 
اربعین مهلت دارند از کشور خارج شوند، گفت: افرادی که برگ گذر ویژه دارند 
بنابــر توافقــات قبلــی با دولت عراق بنا بود تا از ۶ صفر به مرز ها مراجعه کنند، اما 
قرار است صحبت هایی شود که این بازه برداشته شود و افراد بتوانند زودتر از ۶ 

صفر هم به مرز ها مراجعه کنند.
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؛   تنگه بوچیر
 تجربه نفس گیر آب نوردی

 در دل کویر

تنگه بوچیر هرمــزگان از آن جاهایی اســت که با 
دیدنش هیجان زده می شوید و آدرنالین خونتان باال 
می رود. مکانی شگفت انگیز و افسانه ای که سفر به آن 
از به یادماندنی ترین ســفرهای عمرتان خواهد بود و 
لذت دره نوردی در این تنگــه را هیچ وقت فراموش 
نخواهید کرد.تنگه یــا دره بوچیر یکــی از جاهای 
دیدنی بستک در استان هرمزگان است که در قلب 
منطقه ای کویری و گرم در نزدیکی روستای بوچیر و 
پنج کیلومتری آن جای گرفته است. روستای بوچیر 
در هفت کیلومتری غربی روستای حمیران، در شش 
کیلومتری شرقی روستای هشــنیز واقع شده و در 

پشت کوه سنجول قرار دارد.

معرفی تنگه بوچیر
در میان منطقــه ای گرم و کویــری دره ای عمیق و 
اســرارآمیز در دل زمین وجود دارد که به آن تنگه 
بوچیر یا تنگه چله بوچیر می گویند. مسیر رسیدن به 
این تنگه خالی از هیجان و ماجراجویی نیست و برای 
دیدن آن باید هم در آب شنا کنید و هم از صخره ها باال 
و پایین بروید. وقتی به این دره برسید حتما از شگفتی 
آن متعجب می شوید، به ویژه آن که باوجود اینکه در 
جایی گرم قرار دارد، اما داخل تنگه هوا خنک است؛ 
چون عمق تنگه چله بوچیر ۵۰ متر است که این عمق 
زیاد سبب شده تا دمای هوا در دره، گاهی حتی به زیر 
صفر نیز برسد و این دره را به بهترین مکان برای تفریح 
حتی در فاصل تابســتان تبدیل کند. در واقع با سفر 
این محل یک دره نوردی استثنایی را در قلب زمین 

شروع می کنید.
تنگه بوچیر هرمزگان از دو قســمت معروف به چله 
باال و چله پایین دارد. طول ایــن دره از نقطه ورود تا 
آبگیر انتهای آن در حدود ۱,۰۰۰ متر است و هرچه 
چه جلوتر بروید عمق دره بیشتر می شود. برای طی 
کردن این دره در بیشــتر جاها باید شــنا کنید که 
عمق برخی نقاط بسیار زیاد است و به ۸۰۰ متر هم 
می رسد. آبی که وارد تنگه می شود گرم است، اما آب 
داخل آن سرد و خنک بوده و دمای آب نیز بین ۱۰ تا 
۲۰ درجه سانتی گراد که این دما در فصول مختلف 

سال ثابت است.
جالب بدانید در آب این تنگه ماهی های به نام دکتر 
ماهی یا گاررا روفا Garra rufa که به دکتر فیش نیز 
شناخته می شــوند، زندگی می کنند. این ماهی در 
حوضچه های طبیعی و چشمه های آب گرم زندگی و 
زاد و ولد می کند. همچنین گیاه سیاوش در این دره 

دیده می شود.

جاهای دیدنی تنگه بوچیر
آبشار و چشمه بوچیر: در دره چله بوچیر چشمه ای 
وجود دارد که منبع اصلی آب جاری تنگه اســت و 
در انتهای غار یا شــکاف قرار دارد و به چشمه بوچیر 
معروف است. آب این چشمه خنک است و عمق آن 
به ۳۵ متر می رسد. همچین آبشــار بوچیر نیز یکی 
دیگر از زیبایی ها و دیدنی های این تنگه اســت که 
در میانه دره جای دارد و حــدود ۱۵ متر ارتفاع آن 
است. قندیل ها، آب چکان ها و اشکال عجیب و غریب 
دیواره ها و صخره ها دیگر جلوه های زیبای این مکان 

است که بسیار چشم نوازی می کنند.
روستای بوچیر: روســتای بوچیر نیز یکی از جاهای 
دیدنی نزدیک به تنگه چله بوچیر است. این روستای 
تاریخی روزگاری زرتشتی نشــین و مقر فرمانروایی 
بنی حماد که از ســاکنان نجد بودند و به این منطقه 
مهاجرت کردند، بوده است که از این زمان ارگی در 

۶۰۰ متری جنوب روستا باقی مانده است.

 نکات ایمنی و تجهیزات الزم 
برای برای بازدید از تنگه بوچیر

اگر تصمیم گرفتید از تنگــه بوچیر هرمزگان دیدن 
کنید، توصیه می کنیم در قالب تورهای گردشگری که 
مجوز الزم را دارند به این مکان سفر کنید یا حداقل از 

راهنماها و مردمان محلی کمک بگیرید.
اگر مهارت الزم و کافی در شنا و صخره نوردی ندارید 
به تنگه بوچیر نروید چراکه به محض رسیدن به این 
محل باید در حوضچه های پــر آب که عمق برخی 
از آن ها زیاد اســت شــنا کنید و حتی برای عبور از 
صخره ها و مکان های باریک دره با طناب رد شــوید 
که این کار نیازمند آمادگی جســمانی است. البته با 
استفاده از قایق بادی نیز از برخی قسمت ها می توانید 

عبور کنید.
وسایل ضروری که برای دره نوردی در چله بوچیر به 
آن احتیاج دارید و باید به همراه داشــته باشید. این 
وسایل شامل: طناب، کفش مناسب، لباس ضدآب، 

جلیقه نجات و کاله ایمنی است.

گردشگری

»خشم سربازرس مگره«؛

ماجرای قتل کافه دار معروف

رمان پلیسی »خشم مگره« نوشته ژرژ سیمنون 
با ترجمه عباس آگاهی توســط انتشارات جهان 

کتاب منتشر و راهی بازار نشر شد.
 رمان »خشم مگره« نوشته ژرژ سیمنون به تازگی 
با ترجمه عباس آگاهی توســط انتشارات جهان 
کتاب منتشــر و راهی بازار نشــر شــده اســت. 
این کتاب صدودومین عنوان مجموعه پلیســی 
»نقاب« است که این ناشر که این ناشر انتشارش 

را از سال ۱۳۹۰ آغاز کرده است.
پیش از این کتاب، »رمان های دلواپســی های 
مگره«، »مگره از خود دفاع می کند«، »تردید 
مگره«، »شــکیبایی مگره«، »مگره و ســایه 
پشــت پنجره«، »سفر مگره«، »دوست مادام 
مگــره«، »مگره در کافــه لیبرتی«، »ناکامی 
مگــره«، »مگره دام می گســترد«، »مگره و 
جسد بی سر«، »مگره و زن بلندباال«، »مگره 
و آقای شــارل«، »بندرگاه مه آلود«، »پی یر 
لتونــی«، »مگره در اتاق اجاره ای«، »مگره و 
مرد روی نیمکت«، »مگره و شــبح«، »مگره 
نزد فالماندها«، »مگره ســرگرم می شــود«، 
»تعطیالت مگره«، »دوست کودکی مگره«، 
»مگــره و مرد مــرده«، »مگره و خبرچین«، 
»مگــره و بانــوی ســالخورده«، »مگــره و 
جنایتکار«، »مگره و جان یک مرد«، »لونیون و 
گانگسترها« و »مگره در پیکراتْس« از آثار ژرژ 
ســیمنون، در قالب مجموعه نقاب با محوریت 

شخصیت سربازرس مگره چاپ شده اند.
رمان »خشم مگره« برای اولین بار سال ۱۹۶۳ 
منتشر شد و داستانش درباره صاحب چندکافه 
شبانه در محله مومارتر پاریس به نام امیل بوله 
است که ناپدید شده است. برنامه معمول بوله 
این بوده که هرشب از کافه ای به کافه دیگرش 
سرکشــی کند و پیش از ســاعت چهارصبح به 
منزل و پیش همســرش برگردد. اما یک شــب 
این برنامه به هم می ریزد و مثل همیشــه انجام 

نمی شود.
دو روز بعــد هم پیکــر بی جان بوله در کوچه ای 
بن بســت در حاشــیه گورســتان پرالشز پیدا 
می شــود. چیزی که باعث شناســایی جســد 
می شــود، کیف پول و کارت شناسایی اوست که 
در جیــب کتــش بوده و روی جســد هم اثری از 
ســالح گرم یا ســرد وجود ندارد. بنابراین شاید 
باید احتمال کشته شــدن بوله توسط گروه های 

خالفکار را مردود دانست.
سربازرس مگره در ابتدای تحقیقات خود متوجه 
می شــود امیل بوله خفه شــده و نکته عجیب تر 
درباره اش این است که دو روز و سه شب جسدش 
در مکانی نامعلوم نگه داشــته شــده و سپس در 

کوچه رها شده است.

داروی درمان آبله میمونی کشف شد
پژوهشگران موفق به شناسایی دارویی شده اند که به طور تاثیر گذاری 
قادر به مهار عوارض آبله میمونی اســت. این دارو خاصیت ضد ویروســی 
بوده و تکوویریمات نام دارد.به گزارش بهداشت نیوز، شیوع آبله میمون 
در تابســتان ســال جاری توسط سازمان جهانی بهداشت به عنوان یک 
وضعیت اضطراری بهداشتی جهانی اعالم شد. تاکنون بیش از ۴۱ هزار 
مورد ابتال به آبله میمون از ۹۶ کشور تایید شده است که ایاالت متحده 
بیشترین تعداد را گزارش کرده است و پس از آن اسپانیا، برزیل و آلمان 
قرار دارند.با این حال، این گزارش حاکی از کاهش موارد جدید در هفته 
گذشــته بود و این کاهش به ترکیبی از اقدامات موثر بهداشــت عمومی، 

تغییر رفتار و واکسیناســیون کمک کرد. در حال حاضر، واکســن ها و 
داروهایی که برای پیشــگیری یا درمان آبله اســتفاده می شــود، برای 
مقابله با عفونت آبله میمونی استفاده می شود.در همین حال، محققان 
  Tecovirimat دانشگاه کالیفرنیا پیشنهاد کرده اند که داروی موسوم به
ممکن است یک درمان ایمن و موثر برای عفونت های آبله میمون باشد. 
تکوویریمات یک داروی ضد ویروسی است که توسط سازمان غذا و داروی 

ایاالت متحده برای درمان آبله تایید شده است.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری نیز اخیراً استفاده از تکوویریمات را 
بــرای درمــان افراد مبتال به عفونت های ارتوپاکس ویروس، از جمله آبله 

میمونی، مجاز کرده است.طی یک مطالعه پژوهشی، داروی تکوویریمات 
به ۲۵ بیمار مبتال به آبله میمون داده شــد. گزارش تحقیقاتی آنها که 
در JAMA منتشر شد، نشان می دهد که به نظر می رسد تکوویریمات 
برای درمان عالئم آبله میمونی و ضایعات پوســتی ایمن و موثر اســت.

در بیشتر موارد عفونت آبله میمونی، عالئم در عرض دو الی چهار هفته 
برطرف می شوند، اما برخی از بیماران ممکن است نیاز به بستری شدن 
در بیمارستان داشته باشند. عالئم مرتبط با آبله میمونی شامل ضایعات 
پوســتی دردناک، تب، خســتگی، گلو درد، لرز، کمر درد، درد عضالنی، 

حالت تهوع و اسهال است.

دریچه علم

عملکرد یکساله وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در یک نگاه:

ارائه 120 برنامه تحولی اقدامی
وزارت فرهنگ و ارشــاد دولــت مردمی از 
ابتدای آغاز به کار تالش کرد با تاکید برعدالت 
فرهنگی و رفع دغدغه های اصحاب فرهنگ 
وهنر، هدف را بر تسهیل گری در امور فرهنگی 
و هنری و حمایت از تمام بخش ها با نگاه جامع 
و عام به این حوزه قرار داده و بر گســترش و 
رونق اقتصاد فرهنگ هنر و توســعه صنایع 
خالق فرهنگی، هدف را بــر خروج فرهنگ 
و هنر از مظلومیت تا رفــع دغدغه های این 
حوزه نهاد بنابراین طی کمتر از یکســال با 
عزمی جهادی تالش کرد عــالوه بر تحقق 
وعده هایش، رونق اقتصــاد فرهنگ و هنر و 
توسعه صنایع خالق و وعده های کوتاه مدت 
با ارائــه ۱۲۰ برنامه تحولــی اقدامی خود را 
در همه حوزه ها محقق ســازد. از آغاز به کار 
دولت مردمی برای ساختن ایران قوی؛ همه 
می دانند که فرهنگ اساس تمدن و زیرساخت 
جامعه است، پس ارزیابی دولت سیزدهم در 
این عرصه، برای رسیدن به راهبرد بی نقص، 

اهمیت داشت.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در این مدت 
تمام تالش خود را به کار بســت تا  همزمان با 
سویه های جدید شــیوع کرونا و حواشی های 
آن، با انجام بیش از ۵۰ سفر استانی با تاکید بر 
برقراری عدالت فرهنگی یکی از وزیران پرکار 
دولت سیزدهم به شمار برود که عملکرد قابل 

توجهی را رقم زده است.
آنچه امروز حائز اهمیت است اینکه افکار عمومی 
همیشه ناظر بر عملکرد مسئوالن هستند. این 
وزارتخانه نیز به عنوان نهاد حاکمیتی مطابق 
وعده های داده شده گزارشی از این اقدامات در 
مدت زمان کمتراز یک سال را بصورت فشرده 
دراختیار مخاطبان و مردم قــرار می دهند تا 
ضمن عمل به وعــده های داده شــده با ارائه 
گزارشی مبسوط کارنامه خود را در این مدت 
در معرض دید و قضاوت  آحاد مردم قرار دهند.

نهادینه شدن بخشــی از مفهوم واقعی بسط 
عدالت فرهنگی با اجــرای برنامه ها و اقدامات 
فرهنگی و هنری در برخــی نقاط پهناور ایران 
اسالمی، توسعه دیپلماسی فرهنگی و هنری، 
معافیت مالیاتی هنرمندان، اهتمام ویژه به حوزه 
های فرهنگی و هنری، چهره به چهره با اهالی 

فرهنگ، هنر و رســانه، ارائه تسهیالت و بسته 
های حمایتی به اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه، 
اهتمام ویژه به حوزه زیارت)داخلی و خارجی(، 
برگزاری موفق جشــنواره های فجر،کمک به 
توسعه فرهنگ، هنر در فضای مجازی از جمله 
برنامه هایی بودند که طی یکســال گذشــته 
مدنظر و عمل دولت سیزدهم در حوزه وزارت 

ارشاد قرار گرفت.
احیای شأن سیاســتگذاری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در دولت ســیزدهم مهمترین 
دســتور کار این وزارتخانه بود که با اقداماتی 
همچون تدوین و ابالغ ســند تحــول وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی به حوزه های تابعه، 
تشکیل شورای اجرایی سازی سند تحول دولت 
مردمی، تشکیل کارگروه فرهنگی دولت، فعال 
سازی شورای هنر، تشکیل شورایعالی سینما، 
تخصیــص دو درصد از بودجه دســتگاههای 
اجرایی به فعالیتهای فرهنگی در بودجه سال 
۱۴۰۱ و بازنگــری در وظایــف و اولویت های 

شورای فرهنگ عمومی صورت گرفت. 
این وزارتخانه با تشکیل قرارگاه رسانه ای طرح 
مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها در اقناع 
افکار عمومــی از وضعیت موجــود و ضرورت 
بازنگری و اصالح شیوه تخصیص یارانه ها نقشی 

اساسی ایفا کرد. 
حل مشکل کمبود کاغذ نشــر و مطبوعات با 
سیاستهای حمایتی و اقدامات نظارتی در حوزه 
مطبوعات، اصالح مقررات سینمایی و تشکیل 
شورای راهبردی اکران سینما همراه با اصالح 
ساختار مدیریت فرهنگی ســینما نیز از دیگر 
اقدامات شاخص این وزارتخانه است. راه اندازی 
قرارگاه محرومیت زدایی از حوزه فرهنگ و هنر، 
دسترسی عمومی به امکانات فرهنگی و امکان 
بهره مندی از آموزش رایگان هنر را ایجاد کرد. 
موضوع بازطراحی نظام رسانه ای و تقویت توان 
روایتگری با هدف مرجعیت ســازی رسانه ای 
و تغییر آرایش نظام رســانه ای از پدافندی به 

آفندی از دیگر رویکردهای مهم این وزارتخانه 
محسوب می شود که اقدامات مناسبی در این 

باره انجام پذیرفت.
تقویت زیرساخت های فرهنگی در سراسر 
کشــور، نیم بها شــدن هزینــه اینترنت 
سامانه دسترســی آزاد به اطالعات،تقویت 
و پشــتیبانی فضای مردمی سازی فرهنگ 
و هنر، تاکید بر اســتحکام توســعه روابط 
فرهنگی با کشــورهای مقصد، ساماندهی 
اقتصــاد فرهنگ و هنر، از ســرگیری روند 
ســاخت و تجهیز طرح های نیمــه تمام 
فرهنگی و هنری، توجه و تاکید و تالش برای 
رونق و تقویت اقتصاد هنر از جمله برنامه ها 
و وعده هایی بود که از ابتدای آغاز مسئولیت 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی برآنها تاکید 
کرده و تا حد زیادی طی یکسال گذشته در 
وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی محقق شدند.
 تالش برای خودکفایی در صنعت نشر و تولید 
کاغذ با هدف صادرات این کاال تا پایان سال 
۱۴۰۱، برگزاری دو دوره نمایشگاه مجازی 
کتاب و سی و ســومین نمایشگاه حضوری 
بین المللی کتاب تهــران، تالش برای تولید 
ارزان کتاب ، تاکید بــر نهضت کتابخوانی به 
عنوان یکــی از ســرفصل های اصلی وزارت 
فرهنگ، تقویت اقتصاد فرهنگ وهنر و توجه 
جدی دولت مردمی بــرای ارتقاء این حوزه، 

برگزاری جشــنواره های فجر شامل فیلم، 
تئاتر، شعر، موسیقی، تجسمی، رشد کمی و 
کیفی جشنواره های فجر، افزوده شدن بخش 
های جدید از جمله سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی، راه اندازی سینما سیار، افزوده شدن 
بخش ویژه ســرود و آهنگ های انقالبی به 
موسیقی فجر،تمرکز زدایی مهمترین راهبرد 
وزارت فرهنگ، پیگیری ضرورت پیوســت 
فرهنگی برای طرح های مختلف کشور،تقویت 
همکاری های دوجانبه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با مراکز حوزوی در قاب تفاهمنامه؛ 
امضای تفاهمنامــه وزارتخانه درموضوعات 
مختلف با نهادها ومراکز گوناگون، راه اندازی 
قرارگاه محرومیت زدایی از عرصه فرهنگ و 
هنر برای بهره مندی عادالنه مردم از امکانات 
فرهنگی و هنــری در کشــور از جمله این 

اقدامات به حساب می آید.
نهادینه شــدن عدالت فرهنگی و مبارزه با بی 
عدالتی در سراســر کشــور ، انعقاد تفاهم نامه 
با وزارت راه و شهرســازی برای در اختیار قرار 
دادن مســکن به خبرنگاران کشــور و تالش 
برای افزایش میزان تســهیالت به نفع اهالی 
رسانه ،تحقق بخشی از اهداف فرهنگی کشور 
با ۲۶ هزار کانون فرهنگی و هنری مســاجد، 
تالش وزارت فرهنگ برای تشکیل ۵۰۰ هزار 
جلسه خانگی قرآن، ارائه بیش از ۵ هزار میلیارد 

ریال تســهیالت حمایتی، بیمــه هنرمندان، 
تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر، معافیت مالیاتی 
هنرمندان و افزایش حدود ۹۰هزار نفری اعضاء 
صندوق اعتباری هنرو صدوربیش از ۷۵ هزار 
هنرکارت، تحقق واکسیناسیون اصحاب فرهنگ 
و هنر با پیگیری صندوق اعتباری هنراز گذشته 
تاکنون، امهــال بازپرداخت اقســاط و تمدید 
مهلت ثبت  نام دریافت تســهیالت کرونایی از 

جمله دیگر اقدامات است.
همچنین با مســاعدت و پیگیــری صندوق 
اعتباری هنــر در دوره جدیــد فعالیت آن با 
حضور ســید مجیدپوراحمدی مدیرعامل آن 
شاهد معرفی ۴ هزار و ۶۰۰ هنرمند، نویسنده 
و روزنامه نگار به ســازمان تأمین اجتماعی و 
پرداخت بیش از ۶۰ درصد حق بیمه ســاالنه 
اعضا )معــادل ۱۳۵ میلیارد تومان در ســال 
۱۴۰۰( همراه با ثبت نام بیمه تکمیلی اصحاب 
فرهنگ، هنر و رسانه سال های جاری و آینده 
همراه با پرداخــت یارانه بیمه درمان تکمیلی 
ناشــی از افزایش تعرفه حــق بیمه )مجموع 
پرداختی حق بیمه در سال جاری بالـــغ بـر 
۷۸ میلیـــارد تومان اســت.(،ارائه تسهیالت 
قرض الحســنه و ضروری، تفاهم نامه با بانک 
عامل،طرح یادمــان، طرح شــمیم و جوانه، 
ایجاد هسته های کارآفرینی و ارائه تسهیالت 
اشتغالزایی، ارائه سه بسته حمایتی بالعوض به 
مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان، تسهیالت ضروری 
درمان و معیشــت، واریز ۳ مرحله بالعوض، 
پرداخت ۵ میلیون تومان به خانواده هنرمندان 
فقید، پرداخت کمک مســتمری فوق العاده 
برای بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ نفــر، یارانه بیمه 
درمان به میــزان ۶۰ درصد و تقویت صندوق 
هنر وحوزه صنایع خالق، تحقق بیمه بیکاری 
هنرمندان بودیم که از دیگر اقدامات مهم حوزه 
وزارتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی محسوب 

می شود.
عضو کابینه دولت مردمی یکی از سرفصل های 
برنامه این دوره وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را 
مبارزه جدی با بی عدالتی و تبعیض و همچنین 
توجه به مناطق محروم و سرلوحه قرار گرفتن 
عدالت فرهنگی در فعالیت های این وزارتخانه 

قرار داد.

فرهنگ 

عکس روز 
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 روایت رسیدن دختران 
به استادیوم فیلم شد!

فیلمبــرداری فیلم کوتــاه »اینجا خونمونه« 
بــه پایان رســید و به زودی آمــاده حضور در 
جشــنواره های بیــن المللــی خواهد شــد. 
فیلمبــرداری فیلم کوتاه »اینجا خونمونه« به 
کارگردانــی ایمان بــرات پور و تهیه کنندگی 
مونــا نجفی بــا پرداختی متفاوت به موضوعی 
اجتماعــی در راســتای معضل رفتن دختران 

ایرانی به ورزشگاه، به پایان رسید.
این فیلم کوتاه که هم اکنون مراحل تدوین خود 
را برای حضور در جشنواره های بین المللی سپری 
 می کنــد؛ اولین تجربه کارگردانی ایمان برات پور 
بازیگر ســینما و تلویزیون اســت که به تازگی نیز 
در فیلم ســینمایی »شــادروان« به عنوان بازیگر 

نقش آفرینی کرده بود.
او در اولیــن تجربــه کارگردانــی خود به ســراغ 
ســوژه داغ این روزهای جامعه، هویت دخترانه و 
چالش های حضور آن ها در اســتادیوم رفته است.

فرید سجادی حسینی، سیاوش چراغی پور، مهیار 
راحت طلب، محمد حسین سپنج، فاطمه توکلی 
و آذرخــش فراهانــی در این فیلم بازی می کنند.

همچنین نام بازیگر نقش اصلی و عوامل این فیلم 
کوتاه در اخبار آتی اعالم خواهد شد.

در خالصه داســتان این فیلم کوتاه آمده اســت: 
»فِــری، امــروز َطعم رویای خودش را ِچشــید و 
آرزویش برآورده شــد. او شــب سختی را پیِش رو 

دارد، باید خودش و خانه اش را اِحیا کند....«

پرده نقره ای

کتابکده


