
رهبر انقالب در مراسم عزاداری دانشجویان:

 اربعین امسال با شکوه تر 
م تر از هر دوره دیگری 

ّ
و معظ

در تاریخ برگزار شد
کیــد       حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تا
کــه پرچــم بلنــد  اربعیــن  کردنــد: مراســم 
حضــرت سیدالشــهداء اســت امســال بــا 
شــکوه تر و معّظم تــر از هــر دوره دیگــری در 

تاریخ برگزار شد...

نائب رئیس کمیسیون فناوری اطالعات اتاق بازرگانی

کاهش سرعت اینترنت 
ملموس شده است

فنــاوری  کمیســیون  رئیــس  نائــب       
اطالعات اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد: 
نقــل و انتقــال بــورس در کشــور بــا اینترنت 
کــه  ایــن در حالیســت  صــورت می گیــرد 
معاملــه در بــورس در بســیاری از مــوارد به 
دلیل کاهش ســرعت اینترنت با دشــواری 

انجام می شود...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 22  

در سفرسه روزه رییس جمهور به ازبکستان و شرکت در  اجالس سران سازمان همکاری شانگهای چه گذشت؟

سوغات سمرقند
   رئیس دولت ســیزدهم پس از ســفری ســه روزه به ســمرقند ازبکســتان و شــرکت در 
بیســت و دومین اجالس ســران کشــورهای عضو ســازمان همکاری شــانگهای و دیدار 
کســتان، روســیه، چین،  با مقامات ۱۰ کشــور ازبکســتان، قرقیزســتان، تاجیکســتان، پا
گشــت. در این ســفر عضویت دائم ایران  بالروس، قزاقســتان، هند و ترکیه به تهران باز

در ســازمان همــکاری شــانگهای قطعــی شــد.  ســید ابراهیــم رئیســی رئیــس جمهــوری 
اســالمی ایران صبح چهارشــنبه ۲۳ شــهریور به منظور ســفر ســه روزه برای شــرکت در 
بیست و دومین اجالس سران سازمان همکاری شانگهای و دیدار با سران کشورهای 

  || صفحه  صفحه 22  عضو ، تهران را به مقصد ســمرقند ترک کرد...

گار« تورم مواد غذایی را بررسی کرد »روز

قشر متوسط، هم سفره قشر متوسط، هم سفره 
کم درآمد ها شدندکم درآمد ها شدند

صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 قیمت واقعی دالر
۴۰ هزار تومان است

3

 بازارسازی
تضمینی برای فروش نفت

4

روزهای سرنوشت ساز 
عراق

2

 سهم ۲۹ درصدی ایران از خون های اهدایی 
در منطقه مدیترانه شرقی

بیماران ، چشم انتظار 
اهدای خون
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www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آ آ
همراه با ارزیابی کیفی همراه با ارزیابی کیفی 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه اهواز

 نوبت اول

، میدان شهید بندر ، جنب سپاه پاسداران شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز دستگاه مناقصه گزار : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه اهواز به نشانی اهواز
عنوان ح شر ردیف

موضوع مناقصه آماده سازی با سرباره مس ، رنگ آمیزی سطوح بیرونی خطوط لوله و ایجاد پلکان دسترسی به باندوال و ولوهای برقی مخازن تاسیسات نظامیه 1

مدت اجرای قرارداد 240 روز 2

برآورد پایه 72/219/572/038 ریال  3

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 3/611/000/000 ریال 4

نوع تضمین یکی از تضامین قابل قبول آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب 94/09/22 و به مبلغ اعالمی فوق ) در صورت واریز نقدی به شماره حساب جام دو طرفه 9200040180  با شناسه 
40132 نزد بانک ملت ( می باشد ) ارایه هرگونه چک قابل قبول نیست( 5

تاریخ انتشار در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت خ 1401/06/28 ساعت 8 صبح  روز دوشنبه مور 6

مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از 
سامانه ستاد خ 1401/07/02 تا ساعت 14:30 روز شنبه مور 7

مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی در 
سامانه ستاد خ 1401/07/16 تا ساعت 14:30 روز شنبه مور 8

اعالم نتیجه ارزیابی کیفی دوشنبه 1401/07/25 9

مهلت دریافت اسناد مناقصه از 
سامانه ستاد خ 1401/07/28 تا ساعت 14:30 روز پنجشنبه مور 10

تاریخ و محل جلسه توجیهی / بازدید خ 1401/08/08 در سالن جلسات انبار نفت نظامیه راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مور 11

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد در 
سامانه ستاد خ 1401/08/14      تا ساعت 14:30 روز شنبه مور 12

محل و نحوه دریافت و تسلیم 
پیشنهادات : دریافت اسناد مناقصه و 
کات الف  فرم های ارزیابی و تسلیم پا
 ) )تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

کت  کت ب )اسنادومدارک مناقصه( پا پا
کت ارزیابی ج)پیشنهاد قیمت ( و پا

کات تکمیل شده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( رسید آنرا به همراه  در مهلت مقرر با مراجعه به سایت www.setadiran.ir اسناد را دریافت و پس از بارگزاری کلیه پا
ک و مهر و امضاء شده به دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز واقع در   ( بصورت ال کت الف )تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار اصل پا

کات تکمیل شده  ، میدان شهید بندر - جنب سپاه پاسداران ، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز تحویل نمایند . شرکتهای حاضر در مناقصه باید کلیه اسناد و پا اهواز
کت الف صرفًا به صورت فیزیکی به دبیرخانه کمیسیون مناقصات مورد پذیرش  را در مهلت مقرر در سامانه بارگذاری نمایند در غیر اینصورت و با ادعای تحویل اصل مستندات پا
نبوده و به صالحدید مناقصه گذار از مناقصه کنار گذاشته میشود و حق هرگونه اعتراض در مراجع اداری و قضایی را از خود سلب می نماید .الزم است متقاضیان در صورت عدم 

عضویت قبلی در سایت مذکورثبت نام نموده و نسبت به دریافت گواهی امضای دیجیتال جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند .
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شرایط متقاضیان

1- ارائه گواهینامه رتبه 5 ابنیه ، رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات یا رتبه 5 نفت و گاز ) دارای اعتبار ( از معاونت راهبردی ریاست جمهوری       
2- ارائه گواهینامه تائید صالحیت ایمنی پیمانکاران ) دارای اعتبار ( از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

تبصره : در صورتیکه محل صدور گواهینامه های فوق از استانی به غیر از استان محل فعالیت ) استان خوزستان ( باشد اخذ و ارائه تاییدیه گواهینامه های موصوف از اداره کل تعاون 
، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان توسط برنده مناقصه الزامی است.

توضیح اینکه تامین اعتبار گواهینامه های مورد اشاره در بندهای 1 و 2 در طول مدت فرآیند تشریفات برگزاری مناقصه و اجرای کار ، الزم و به عهده شرکت کننده در مناقصه می باشد.
 )  HSE ( 2- ارزیابی توانمندی بهداشت ، ایمنی و زیست محیطی ) 3- احراز امتیاز قابل قبول ) حداقل 50 امتیاز ( بر اساس معیارهای 1- ارزیابی کیفی پیمانکاران ) حداقل 50 امتیاز

) حداقل 50 امتیاز (
نکته مهم : احراز امتیاز قابل قبول ) حداقل 50 امتیاز ( بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشت ، ایمنی و زیست محیطی ) HSE  ( مناقصه گران به عنوان پیش شرط ارزیابی 

کیفی می باشد.
گهی تغییرات در روزنامه رسمی 3- کد اقتصادی و شناسه ملی الزامی است. گهی تاسیس شرکت و آخرین آ 4- ارائه کپی از  1- کلیه صفحات اساسنامه شرکت 2- آ
5- کلیه متقاضیانی که در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز در حال حاضر دارای 2 پیمان می باشند مجاز به شرکت در این مناقصه نمی باشند.

ح کارهای مناقصه باید به امضای تعهد آور ) فرد مجاز طبق اساسنامه ( برسد و در صورت تغییر امضای فرد مجاز می بایست  6- کلیه صفحات فرم های پیش نویس قرارداد و شر
گواهی امضاء ارائه گردد.

7- عدم ممنوع المعامله بودن در سطح کلیه شرکتها ) در صورت قرار داشتن در لیست شرکتهای ممنونع المعامله ، سپرده شرکت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد گردید (
ج در اسناد مناقصه موجب رد صالحیت مناقصه گر خواهد شد. گهی و سایر شرایط مندر ج در این آ 8- عدم ارائه مدارک فوق و یا عدم تحقق هر یک از شروط مندر
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کات  تاریخ و مکان گشایش پا
الف،ب،ج خ 1401/08/15 در سالن جلسات شرکت به نشانی مناقصه گذار از ساعت 10 صبح یکشنبه مور 15

تاریخ اعتبار پیشنهادات خ کات نر گشایی پا سه ماه بعد از باز 16

حداقل تعداد مناقصه گران جهت 
کات گشایش پا 2 مناقصه گر 17

سایر شرایط و زمانبندی خ را دریافت ، مطالعه و اطالعات و مدارک درخواستی را  وفق اسناد مناقصه و گزیده شرایط اسناد )ضروری است متقاضی کلیه اسناد مناقصه و صورتجلسه توجیهی قبل از پیشنهاد نر
از طریق سامانه ستاد ارایه نماید( 18

گهی و اسناد بارگذاری شده در سایتهای http://monaghese.niopdc.ir و http://iets.mporg.ir صرفا جهت  پس از ارزیابی کیفی ، برای متقاضیان واجد شرایط از طریق سامانه ستاد دعوتنامه ارسال خواهد گردید . ضمنا متن آ
اطالع و رویت بوده و ضروری است کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از برداشت اسناد و سایر مراحل در بستر سامانهwww.setadiran.ir انجام گردد . بدیهی است بارگزاری )آپلود( و ارسال مدارک مورد نیاز و ارایه پیشنهاد مناقصه گران و 

کت ها صرفًا پس از دریافت )دانلود( اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ضروری است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل  گشایی پا باز
ثبت نام را در سایت مذکور و دریافت گواهی دیجیتال الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .  اطالعات تماس سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستاد( جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934-021 دفتر 

کس 88955953-021 می باشد. ثبت نام 8896737-021 و فا
*اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر موجود است .              

گهی 1378932 شناسه ا

گهی مناقصه عمومی  گهی مناقصه عمومی آ آ
شماره  شماره  2۰۰1۰۰3۰۰1۰۰۰۰۰92۰۰1۰۰3۰۰1۰۰۰۰۰9

سازمان ملی استاندارد ایران

 ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران بــا شناســه ملــی 14002771380 در نظــر دارد مناقصــه 
عمومــی  یــک مرحلــه ای خریــد نــرم افــزار هــای اداری و پشــتیبانی را از طریــق ســامانه 

تــدارکات الکترونیــک دولــت برگــزار نمایــد. 
تــا  مناقصــه  اســناد  دریافــت  از  مناقصــه  برگــزاری  مراحــل  کلیــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.Setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم 
اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور 
و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند . بــه 
پیشــنهاد هــای واصلــه خــارج از درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ترتیــب اثــر 

داده نخواهــد شــد.
تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه روزیکشــنبه  1401/6/27 و  روز دو شــنبه1401/06/28 

مــی باشــد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز پنج شنبه تاریخ 1401/07/07

 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: روز چهارشنبه تاریخ1401/07/20
زمان بازگشایی پاکت ها : روز شنبه تاریخ 1401/07/23  ساعت12 

در  بیشــتر  اطالعــات  دریافــت  جهــت  گــزار  مناقصــه  دســتگاه  تمــاس  شــماره  و  آدرس 
هــای پاکــت  ارائــه  و  مناقصــه  اســناد  خصــوص 

 الــف: کــرج- شــهر صنعتــی میــدان اســتاندارد- ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران واحــد امــور 
قراردادهــا      026-32861058

اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه : مرکــز تمــاس 
41934-021 دفتــر ثبــت نــام: 85193768-88969737 

گهی 1380674      میم الف2393 شناسه ا

 نوبت اول

گهی تجدید مناقصه عمومی  گهی تجدید مناقصه عمومی آ آ

کاظم علیپور    - شهرداری قائم شهر

ســاماندهی  طــرح  مطالعــات  جهــت  مشــاوره   خدمــات  انجــام  دارد  نظــر  در  شــهر،  قائــم  شــهرداری 
ورودی هــای شــهر قائــم شــهر را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگذارنمایــد. 
متقاضیــان مــی تواننــد بــه منظــور کســب اطالعــات بیشــتر همــه روزه از تاریــخ درج آگهــی بــا شــماره تلفــن 
01142084056 تمــاس حاصــل نمــوده یــا بــه ســایت شــهرداری بــه آدرس Ghaemshahr.ir مراجعــه و 
بــه منظــور دریافــت و خریــد اســناد مناقصــه بــه ســامانه تــدارک الکترونیکــی دولت)ســتاد( بــه آدرس 

www.setadiran.ir اقــدام نماینــد.   
ــهر  ــای ش ــاماندهی ورودی ه ــرح س ــات ط ــت مطالع ــاوره  جه ــات مش ــام خدم ــه:  انج ــوع مناقص 1-موض

قائــم شــهر
2-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: قائم شهر - خ کارگر - عمارت شهرداری 

3-محل اعتبار:  از ردیف اعتباری 104010012121-210100  سال 1401می باشد.
4-مدت انجام کار:  4 ماه  می باشد.

www. 5- محــل دریافــت اســناد مناقصــه : ســامانه تــدارک الکترونیکــی دولــت) ســتاد( بــه آدرس
setadiran.ir مــی باشــد.

6- مهلــت دریافــت اســناد: از تاریــخ 17 / 06 /1401 لغایــت 04/ 1401/07  قابــل تحویــل بــه متقاضیــان 
مــی باشــد.

7- مبلــغ کل بــرآورد : 4/514/130/000 ریــال ) چهــار میلیــارد و  پانصــد و چهــارده  میلیــون و یکصــد 
و ســی  هــزار ریــال ( مــی باشــد.             

 ( ریــال   مبلــغ 225/706/500  بــه  بــرآورد  5%بهــای کل  8-میــزان ســپرده شــرکت در مناقصــه: 
دویســت و بیســت و پنــج میلیــون و هفتصــد و شــش هــزار و  پانصــد ریــال( بصــورت ضمانــت نامــه 

بانکــی یــا ســپرده نقــدی مــی باشــد.
ر در  9-بــه پیشــنهادات فاقــد ســپرده یــا امضــاء، مشــروط و مخــدوش و ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــر
ر در آگهــی وصــول  اســناد، چــک شــخصی و نظایــر آن و یــا پیشــنهاداتی کــه پــس از انقضــاء مــدت مقــر

شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. 

10- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت: تا 3 ماه پس از ارائه پیشنهاد قیمت می باشد.
 11-نوع سپرده :ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی 

12- مطابــق مــاده 8 آییــن نامــه مالــی شــهرداری هــا هــرگاه برنــده مناقصــه از انجــام معاملــه خــودداری 
نمایــد یــا پــس از ابــالغ قانونــی حداکثــر تــا 7 روز حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــود ســپرده بــه  نفــع 
شــهرداری ضبــط  و قــرارداد بــا نفــر بعــدی منعقــد خواهــد گردیــد ودر صورتــی کــه برنــدگان دوم و ســوم 
ــز ظــرف مهلــت 7 روز پــس از ابــالغ قانونــی حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند ســپرده آنهــا بــه نفــع  نی

شــهرداری ضبــط خواهــد شــد. 
13- زمــان تحویــل پیشــنهادات: حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روزدوشــنبه  مــورخ 18 /07  /1401 

مــی باشــد.
تذکــر:  متقاضیــان ملــزم مــی باشــند کلیــه فرآینــد مناقصــه اعــم از خریــد اســناد تــا تســلیم پیشــنهادات ) 
پاکتهــای الــف، ب، ج( را از طریــق ســامانه ســتاد دریافــت و بارگــزاری کننــد  و تنهــا پاکــت الــف عــالوه بــر 
ــز حداکثــر در مــدت زمــان تعییــن شــده ) مهلــت  بارگــذاری در ســامانه مذکــور ، بــه صــورت فیزیکــی نی

تســلیم پیشــنهادها ( پــس از ثبــت دبیرخانــه، تحویــل واحــد قراردادهــای شــهرداری گــردد.  
14- زمــان و محــل بازگشــایی پیشــنهادات : ســاعت  10  روز  ســه شــنبه مــورخ 07/19 /1401  در دفتــر 

شــهردار قائــم شــهر مــی باشــد.
ــع  ــه بالمان ــی نام ــتن معرف ــت داش ــا در دس ــدگان آن ب ــا نماین ــنهاددهندگان و ی ــه پیش ــور کلی 15-حض

مــی باشــد.
16- مشــاور مــی بایســت دارای گواهــی صالحیــت خدمــات مشــاوره و ظرفیــت آمــاده بــه کار بــا رتبــه 3  در 

رشــته شهرســازی و یــا معمــاری دارای اعتبــار باشــد و آن  را ضمیمــه اســناد مناقصــه نمایــد .
17- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد.

18- سایر اطالعات و جرئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
19-چاپ آگهی نوبت اول  مورخ 06/17 /1401 
20-چاپ آگهی نوبت دوم مورخ1401/06/27

 نوبت دوم

 گرانی، یعنی افزایش 100 درصدی 
! قیمت نوشت افزار

   طاهر خیری، فعال رسانه ای 
قیمت نوشت افزار نسبت به سال گذشته 
دو برابر شــده و مشاهدات میدانی از بازار 
حاکی از این اســت که این اقالم از جمله 
دفتر ۴۰ برگ و ۶۰ برگ حدود ۴۰ تا ۵۰ 
درصــد افزایش قیمت دارند. البته قیمت 
ها به دلیل تنوع نوشت افزار های موجود متفاوت است و بستگی به 
برند ها دارد. در آستانه بازگشایی مدارس شور و شوق خاصی میان 
کودکان و نوجوانان حاکم است و آنها دوست دارند بعد از دو سال 
دوری از کالس و دوستان به دلیل همه گیری ویروس کرونا با لباس، 
کفش و لوازم التحریر نو به مدرسه بروند. اما این تمام ماجرای آغاز 
سال تحصیلی نیست و گرانی نوشت افزار یا به عبارت بهتر افزایش 
هزینه های تحصیل، خانواده های ایرانی را با چالش جدی مواجه 
ساخته است. نوشت افزار ایرانی یا خارجی اش به وفور در بازار یافت 
می شود و با طرح ها و رنگ های مختلف دل کودکان و نوجوانان 
را می ربایند. اما کیست که نداند گرانی و مشکالت اقتصادی سایه 
ســیاه خود را بر معیشــت و زندگی خانوارها انداخته و چه بســا به 
دلیل همین مشــکالت مالی فرزندان نیز قید تحصیل را بزنند و 
وارد بازار کار شوند. کودک می خواهد، پدر در توانش نیست. مگر 
دســتمزد کارگری کفاف هزینه ها را می دهد. چه می شــود کرد 
فرزند در دنیای شیرین دانش آموزی اش سیر می کند و پدر درد 
نداری دارد و نگران از آینده فرزندانش است. فرزند در رویای خرید 
کیف و کفش و نوشت افزار است و پدر از اضطراب تامین خواسته 
های کودک شــبها خوابش نمی برد. واقعیت این اســت تنها گرانی 
نوشت افزار و پوشاک نیست که بر دوش والدین فرزندان سنگینی 
می کنند. هزینه های سرویس مدرسه، ثبت نام فرزند و خوراکی 
دغدغه های دیگری هســتند که صد البته میلیون ها تومان برای 
تحصیل شــان آب می خورند. به نظر می رســد قیمت نوشت افزار 
در بازار متغیر است و از وضعیت آشفته و نا به سامانی حکایت دارد 
و خانواده ها برای خرید حداقلی نوشت افزار مانند مداد، پاک کن، 
تــراش، جامــدادی و خط کش به فرزندان خود باید بین ۵۰۰ هزار 

تومان تا دو میلیون تومان هزینه کنند.

یادداشت
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سیاست 2
تحلیل

بازدید رییس جمهوری 
اوکراین از مناطق تازه آزاد 

شده از ارتش روسیه در خاک 
شبه نظامیان تازه استخدام این کشور/ رویترز

شده در گروه طالبان پس 
از جشن فارغ التحصیلی با 
خودروهای زرهی آمریکایی 
در شهر هرات رژه می 
روند./ خبرگزاری فرانسه

گزارش تصویری

در سفرسه روزه رییس جمهور به ازبکستان و شرکت در  اجالس سران سازمان همکاری شانگهای چه گذشت؟

سوغات سمرقند
رئیس دولت سیزدهم پس از سفری سه روزه 
به ســمرقند ازبکســتان و شرکت در بیست و 
دومین اجالس سران کشورهای عضو سازمان 
همکاری شانگهای و دیدار با مقامات ۱۰ کشور 
ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، پاکستان، 
روسیه، چین، بالروس، قزاقستان، هند و ترکیه 
به تهران بازگشــت. در این سفر عضویت دائم 
ایران در سازمان همکاری شانگهای قطعی شد.
 سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسالمی 
ایران صبح چهارشــنبه ۲۳ شهریور به منظور 
سفر سه روزه برای شرکت در بیست و دومین 
اجالس ســران ســازمان همکاری شانگهای 
و دیدار با ســران کشــورهای عضو، با بدرقه 
حجت االسالم والمسلمین محسن قمی معاون 
بین الملــل دفتر مقــام معظم رهبری، محمد 
مخبــر معــاون اول رئیس جمهور و جمعی از 
اعضای کابینه ســیزدهم تهــران را به مقصد 

سمرقند ترک کرد.
رئیسی پیش از ترک تهران در فرودگاه مهرآباد 
درباره اهداف این ســفر اظهار کرد: از اقدامات 
مهمی که در سفر به ازبکستان صورت خواهد 
گرفت قطعی شدن امضای اسناد عضویت ایران 

در سازمان همکاری شانگهای است.
ساعاتی بعد رئیس دولت سیزدهم با استقبال 
عبداهلل نعمتویچ عارفوف نخست وزیر، ابراهیم 
عبدالرحمانوف وزیر نوآوری و فاضلوف معاون 
وزیــر امــور خارجه ازبکســتان وارد فرودگاه 
سمرقند شــد و ظهر چهارشنبه در مجموعه 
راه ابریشــم ســمرقند مورد استقبال رسمی 
شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان 

قرار گرفت.
در اولین بخش از برنامه های سفر به ازبکستان 
نشست مشترک هیئت های عالی رتبه ایران و 
ازبکستان برگزار شد و رئیسی در این نشست 
امضای اســناد میان دو کشور را جلوه خوبی از 
اراده طرفین برای توســعه روابط در حوزه های 
مختلف دانســت و خاطرنشان کرد: جمهوری 
اســالمی ایران همچنین در عرصه کشاورزی 
تجربیات خوبی دارد و کشاورزی می تواند یکی 
از زمینه های خوب همکاری بین دو کشور باشد.

رئیس جمهور ازبکســتان هم در این نشست 
عنوان کرد: برگزاری کمیســیون مشــترک 
همکاری های اقتصادی دو کشــور، تاســیس 
کمیسیون مشترک سرمایه گذاری، برگزاری 
چنــد همایش تجاری و علــوم و فناوری بین 
دو کشــور، باعــث افزایش انگیزه گســترش 
همکاری ها و روابط تهران و تاشــکند است. در 
نتیجه این تعامالت، حجم مبادالت تجاری دو 
کشــور در یکسال گذشته ۷۳ درصد افزایش 
یافته است و تعداد کل شرکت های مشترک با 
ایران، یا شرکت هایی که با سرمایه ایرانیان در 
ازبکستان تاسیس شده به ۳۰۸ شرکت رسیده 
است و این موضوع باعث می شود که ما به توسعه 

روابط در آینده با امید بیشتری نگاه کنیم.
در این نشســت ۱۷ یادداشــت تفاهم و سند 
همکاری و یک بیانیه مشــترک میان مقامات 
عالی جمهوری اســالمی ایــران و جمهوری 
ازبکســتان به امضاء رسید. افزایش همکاری 
در عرصه های کشــاورزی، انــرژی، گمرک، 
تالش برای توســعه همکاری های ورزشــی، 

علمــی، فناوری و نــوآوری، افزایش تبادالت 
فرهنگــی، همــکاری در زمینه بهداشــت و 
درمان، عملیاتی سازی حمل و نقل بین المللی 
از طریــق بندر چابهــار، همکاری های محیط 
زیســتی، توسعه صنعت گردشگری و تسهیل 
صدور روادید برای تجار، اعضای محافل علمی 
و گروه های توریستی موضوع اسناد همکاری 

امضاءشده میان مقامات دو کشور بود.
دیدار با پوتین در دومین روز سفر

رئیس جمهوری اسالمی ایران صبح پنج شنبه 
۲۴ شــهریور در آغاز دومین روز ســفر خود به 
ازبکســتان، در هتل محل اقامت خود، با ژانگ 
مینگ دبیرکل ســازمان همکاری شانگهای 
دیدار و گفت وگو کرد و در این دیدار با تشریح 
ظرفیت های گسترده کشورمان در زمینه های 
سیاســی، فناوری، اقتصــادی و ترانزیتی، از 
آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای همکاری 
با سازمان همکاری شانگهای و کشورهای عضو 

در عرصه های مختلف خبر داد.
همچنین دبیرکل سازمان همکاری شانگهای 
در این دیدار با اشاره به اقدامات دبیرخانه این 
سازمان برای عضویت دائمی جمهوری اسالمی 
ایــران در ایــن اتحادیه منطقه ای گفت: ایران 
کشــوری بزرگ و تاثیرگذار است که می تواند 
نقش بســزایی در امنیت منطقه و جهان ایفا 
کند. جمهوری اسالمی ایران همچنین به عنوان 
یک کشور بزرگ در منطقه با تکیه بر اشتراکات 
تاریخی و تمدنی گسترده ای که با کشورهای 
منطقه دارد، روابط سیاسی و تجاری خوبی با 

اعضای سازمان همکاری شانگهای دارد.
پــس از آن ســدیر جبــاروف رئیس جمهور 
قرقیزســتان با حضور در محل اقامت رئیسی 
با وی دیدار و گفت وگو کرد. رئیس قوه مجریه 
در این دیدار با اشاره به پیشرفت های گسترده 
علمی و فناوری جمهوری اسالمی ایران با وجود 
اعمال تحریم های گســترده، بیان کرد: ایران 
آمادگی دارد برای بهره مندی قرقیزستان از این 
دستاوردهای بزرگ تجربیات و دستاوردهای 

خود را با این کشور مبادله کند.
رئیس جمهور قرقیزستان هم با ابراز خرسندی 
از ایــن دیدار، از کمک های پزشــکی ایران به 
مــردم کشــورش در دوران همه گیری کرونا 

تشــکر کرد و گفت: توسعه روابط با جمهوری 
اســالمی ایران در اولویت سیاســت گسترش 
همکاری های دولت قرقیزستان است. دیدار با 
تجار و فعاالن اقتصادی ایرانی مقیم ازبکستان 
برنامه دیگر صبح پنج شنبه رئیسی بود که وی 
در این دیدار با تاکید بر ضرورت رفع مشکالت 
مبادالت مالی برای رفع دغدغه تجار و فعاالن 
بازرگانی، دستگاه های مسئول را مأمور پیگیری 
تحقق آن کرد. رئیس دولت سیزدهم به عنوان 
برنامه بعدی خود در این سفر با امامعلی رحمان 
رئیس جمهور تاجیکســتان دیدار و گفت وگو 
کرد و ســران دو کشــور این دیــدار در مورد 
مســائل منطقه ای، امنیتی و مشکالت مردم 

افغانستان رایزنی کردند.
رئیسی در ششمین برنامه کاری دومین روز سفر 
خود به ازبکســتان، در هتل محل اقامت خود 
میزبان شهباز شریف نخست وزیر پاکستان بود 
و در این دیدار با مهم توصیف کردن روابط تهران 
و اســالم آباد، تاکید کرد: ایران برای گسترش 

روابط با پاکستان حد و مرزی قائل نیست.
در ایــن دیدار دو طــرف از همکاری  در حوزه 
انرژی اســتقبال و بر انجام پیگیری های الزم 
برای برداشته شدن موانع در این زمینه تاکید 
کردند. سران دو کشور ایران و پاکستان توافق 
کردند کمیته ای متشــکل از مسئوالن مربوط 
دو کشــور برای پیگیری و اجرایی شــدن این 
طرح ها تشــکیل شــود. در دومیــن روز این 
سفر ســید ابراهیم رئیسی و والدیمیر پوتین 
روسای جمهور ایران و روسیه عصر پنج شنبه 
بــا یکدیگر دیــدار و گفت وگو کردند و با مرور 
تفصیلــی عرصه همکاری هــای اقتصادی، از 
پیشرفت های چشمگیر در روابط دو کشور به 
ویژه در عرصه های بانکی، حمل و نقل زمینی 
و دریایی، گمرک و انرژی ابراز خشنودی کردند.
رئیسی در این دیدار تاکید کرد: همکاری های 
اقتصــادی تهران-مســکو بــرای دو ملت و 

کشورهای منطقه مفید است.
همچنین پوتین در این دیدار با اشاره به روابط 
گسترده تجاری مسکو-تهران، از افزایش رفت 
و آمد مقامات اقتصادی دو کشور ابراز خشنودی 
و بیان کرد: حجم تجارت بین دو کشور در سال 
گذشته میالدی ۸۱ درصد و در ۵ ماهه نخست 

امســال ۳۰ درصد افزایش یافته است. ضمن 
اینکه یک هیئت از روسیه با حضور نمایندگان 
۸۰ شرکت بزرگ روسی هفته آینده عازم ایران 

خواهد شد.
حضور در اجالس سران سازمان 

همکاری شانگهای
صبح روز جمعه ۲۵ شــهریور بیست و دومین 
اجالس ســران ســازمان همکاری شانگهای 
در شــهر سمرقند ازبکســتان با حضور سید 
ابراهیم رئیســی رئیس جمهوری اســالمی 
ایران و ســران کشورهای چین، روسیه، هند، 
ایران، ازبکســتان، قزاقستان، بالروس، ترکیه، 
آذربایجان، قرقیزستان، پاکستان، مغولستان، 
تاجیکســتان و ترکمنســتان آغاز شــد. این 
اجالس هر ساله با محوریت موضوع استراتژی 
همکاری های چندجانبه و حوزه های اولویت دار 
توسعه، رسیدگی به موضوعات مهم و تقویت 
همکاری های اقتصادی و سیاسی اعضاء برگزار 
 )SCO( می شود. سازمان همکاری شانگهای
 )PRC( در ۱۵ ژوئــن ۲۰۰۱ در شــانگهای
توســط قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، 
تاجیکســتان و ازبکستان تاسیس شد. هشت 
کشــور هند، جمهوری قزاقستان، جمهوری 
خلق چین، قرقیزستان، پاکستان، فدراسیون 
روسیه، تاجیکستان و ازبکستان عضو سازمان 

همکاری شانگهای هستند.
چهار کشور افغانســتان، بالروس، جمهوری 
اســالمی ایــران و مغولســتان در ســازمان 
همکاری شانگهای دارای وضعیت ناظر بودند 
که جمهوری اسالمی ایران که تا سال گذشته 
به عنوان عضو ناظر حضور داشــت، در بیست 
و یکمین اجالس ســران ســازمان همکاری 
شــانگهای بــه عضویت کامل این ســازمان 
درآمد. همچنین شش کشور شامل جمهوری 
آذربایجان، جمهوری ارمنســتان، پادشاهی 
کامبــوج، جمهوری دموکراتیک فدرال نپال، 
جمهــوری ترکیه و جمهــوری دموکراتیک 
سوسیالیستی سریالنکا شرکای گفت وگوی 

سازمان همکاری شانگهای هستند.
رئیس جمهوری اسالمی ایران در نطق خود در 
بیست و دومین اجالس سران سازمان همکاری 
شانگهای با تاکید بر اینکه همگرایی در حوزه 

انرژی در سازمان همکاری شانگهای به توسعه 
بیشــتر اقتصادی و نهایتا کاهش هزینه های 
امنیتی و اقتصادی و ثبات در منطقه و فرامنطقه 
کمک چشمگیری خواهد کرد، از آمادگی ایران 
برای ایفای نقش موثر در زمینه تأمین امنیت 

عرضه انرژی خبر داد.
در این اجالس عضویت ایران به صورت رسمی 
در سازمان همکاری شانگهای توسط شوکت 
میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان به عنوان 
میزبان این اجالس اعالم شــد. همزمان با این 
رویداد علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در 
توییتی نوشت: »الیحه الحاق دولت جمهوری 
اســالمی ایران به سازمان همکاری شانگهای 
پس از تصویب در دولت، جهت طی تشریفات 

قانونی تقدیم مجلس شد.«
همچنیــن والدیمیر پوتیــن رئیس جمهور 
روسیه در سخنرانی خود در سازمان همکاری 
شانگهای در واکنش به عضویت دائم ایران در 
این سازمان با بیان اینکه عضویت کامل ایران در 
شانگهای »تغییری مثبت« به حساب می آید، 
عنوان کرد:  ایران برای همکاری های منطقه ای 
نقش مثبتی را ایفا می کند. ما از پیوستن ایران 
به این سازمان به طور کامل حمایت می کنیم.

در ادامه سفر رئیس جمهوری اسالمی ایران به 
ازبکستان، در حاشیه اجالس سازمان همکاری 
شــانگهای رئیســی با الکســاندر لوکاشنکو 
رئیس جمهور بالروس دیدار و گفت وگو کرد و 
در این دیدار با بیان اینکه نقشه راه ارتقای سطح 
همکاری های تهران-مینسک آماده شده است، 
به تشریح ظرفیت های جمهوری اسالمی ایران 
در حوزه های مختلف به ویژه مســائل علمی و 
فناوری پرداخت و بیان کرد: ایران برای صادرات 
کاال و همکاری های مشترک با بالروس آمادگی 
کامــل دارد. رئیس جمهور بالروس هم در این 
دیدار با تاکید بر اهمیت تدوین نقشه راه ارتقای 
سطح همکاری های دو کشور، خاطرنشان کرد: 
بالروس و جمهوری اسالمی ایران روابط بسیار 
خوبی با یکدیگر دارند و با توجه به ظرفیت های 
متقابل موجود، این روابط باید افزایش پیدا کند.
پس از آن رئیسی و شی جین پینگ سران دو 
کشور ایران و چین با یکدیگر دیدار و گفت وگو 
و درباره مهم ترین مسائل مربوط به مناسبات 
دوجانبه برای ارتقای همکاری های اقتصادی 
گفتگــو و تصمیم گیری کردنــد. توافق های 
اساسی درباره توسعه همکاری های راهبردی 
اقتصادی و تقویــت چندجانبه گرایی، محور 
مذاکرات روسای جمهور ایران و چین بود. در 
این دیدار رئیس جمهوری خلق چین به صورت 
رســمی از رئیس جمهور اسالمی ایران دعوت 

کرد تا به چین سفر کند.
رئیــس دولت ســیزدهم در ادامه برنامه های 
ســومین روز ســفر به ازبکســتان بعدازظهر 
جمعه با قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهور 
قزاقستان دیدار و گفت وگو کرد. رئیسی در این 
دیدار با تاکید بر اینکه ایران مصمم به اجرایی 
کــردن توافقات صورت گرفته دو کشــور در 
ســفر رئیس جمهور قزاقستان به تهران است، 
ابــراز امیدواری کــرد که روابط دوجانبه ایران 
و قزاقستان به توافقات منطقه ای و بین المللی 

نیز منجر شود.

خبر ویژه

حضرت آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند: مراسم اربعین که پرچم بلند حضرت سیدالشهداء است امسال با شکوه تر و 
معّظم تر از هر دوره دیگری در تاریخ برگزار شد. حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در پایان مراسم 
عزاداری اربعین سید و ساالر شهیدان که با حضور دانشجویان در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار شد، طی سخنانی 
دلهای پاک و مؤمن جوانان را موجب کیفیت بخشی به دعا و موعظه و افزایش هدایت الهی دانستند و تاکید کردند: مراسم 

اربعین که پرچم بلند حضرت سیدالشهداء است امسال با شکوه تر و معّظم تر از هر دوره دیگری در تاریخ برگزار شد.
رهبر انقالب، حادثه معجزه آسای راهپیمایی اربعین را نشانه اراده پروردگار برای برافراشته تر کردن پرچم اسالِم اهل بیت 
خواندند و افزودند: این حرکت با هیچ سیاست و تدبیر بشری قابل تحقق نیست و این دست خدا است که با این جلوه 

عظیم بشارت می دهد راه پیش روی ما روشن و پیمودنی است.

ایشان، جوانان را به قدر دانستن دوران جوانی و اهتمام ویژه به هیئت های حسینی توصیه کردند و گفتند: هیئت ها 
هم باید یاد اهل بیت را زنده نگه دارند هم مرکز و پایگاه تبیین حقایق باشند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به تالش های بی وقفه بدخواهان و رهزنان حقایق بر ضد حوادث مهمی همچون 
راهپیمایی شورانگیز اربعین، همگان را به وظیفه شناسی سفارش و خاطرنشان کردند: دو جمله حیاتی و جاودانی قرآن 
یعنی تواصی به حق و تواصی به صبر برای همیشه و بخصوص برای امروز ما یک دستورالعمل اساسی است. ایشان، صبر 
را به معنای پایداری، ایستادگی، خسته نشدن و خود را در بن بست ندیدن دانستند و خطاب به جوانان عزیِز هیئتی و 
قرآنی گفتند: هم خودتان راه حق را بروید هم تالش کنید با منّور کردن محیطهای گوناگون از جمله دانشگاه به رنگ 

خدا، دیگران نیز به این راه هدایت شوند.

رهبر انقالب در مراسم عزاداری دانشجویان:

م تر از هر دوره دیگری در تاریخ برگزار شد
ّ

اربعین امسال با شکوه تر و معظ

رئیس جمهور:

 اربعین حسینی 
یکی از معجزه های الهی است

رئیس جمهور گفت: اربعین حسینی یکی از معجزه های 
الهی اســت که جلوه های انســجام در بین مسلمانان را 

نشان می دهد.
 حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی در مراسم راهپیمایی 

جاماندگان اربعین حسینی شرکت کرد.
رئیــس جمهور در حاشــیه این مراســم در گفتگو با 
خبرنــگاران تصریح کــرد: اربعین حســینی یکی از 
معجزه های الهی اســت که جلوه های انســجام در بین 

مسلمانان را نشان می دهد. 

واکنش سخنگوی دولت به مرگ مهسا امینی:

 تلخی برخی اتفاق ها 
به راحتی فراموش نمی شود

سخنگوی دولت در پیامی نسبت به مرگ مهسا امینی 
واکنش نشــان داد و نوشــت : تلخی برخی اتفاق ها به 

راحتی فراموش نمی شود ...
در یادداشــت توئیتری بهادری جهرمی آمده اســت: 
درگذشــت غم انگیز خانم مهسا امینی را به خانواده آن 
مرحومه، به ویژه پدر و مادر داغدارش، تســلیت عرض 
می کنــم. تلخــی برخی اتفاق ها بــه راحتی فراموش 

نمی شود ...
مهسا امینی دختر ۲۲ساله ای بود که چهارشنبه هفته 
گذشته از سوی نیروهای گشت ارشاد بازداشت و به دنبال 
آن اعالم شــد وی همان روز دســتگیری در بازداشتگاه 
وزرای تهران سکته کرده، مهسا امینی که در حالت کما 
در بیمارســتان کســری بستری بود بعد از ظهر جمعه 

درگذشت.
پلیس تهران نیز روز پنج شنبه سکته قلبی مهسا امینی 
پس از دســتگیری توســط یکی از گشت های پلیس را 
تائید کرد و توضیح داد: »خانمی برای توجیه و آموزش 
به یکی از بخش های پلیس تهران بزرگ هدایت شــده 
بود که ناگهان در جمع سایر افراد هدایت شده به طور 

ناگهانی دچارعارضه قلبی شد.«
رئیــس جمهور که برای شــرکت در اجالس ســران 
شــانگهای در ازبکستان به ســر می برد به وزیر کشور 
برای بررسی حادثه تلخ پیش آمده برای "مهسا امینی" 

دستور پی گیری و بررسی صادر کرد.

اعالم زمان برگزاری جلسه رای 
اعتماد به وزیر پیشنهادی کار

عضو هیئت رئیســه مجلس گفــت: نامه معرفی وزیر 
پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۹ شهریور در 
صحن مجلس اعالم وصول و جلســه رای اعتماد، دهم 

مهر برگزار می شود.
حجت االســالم علیرضا ســلیمی عضو هیئت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی گفت: نامه معرفی »محمدهادی 
زاهدی وفا« به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در روز 

سه شنبه ۲۹ شهریور اعالم وصول می شود.
وی افــزود: مجلــس در هفته ابتــدای مهر ماه به دلیل 
هم زمانی روزهای جلسات مجلس در روزهای یکشنبه 
و سه شنبه با ایام شهادت امام حسن مجتبی علیه السالم 
و امام رضا علیه السالم برگزار نمی شود و مجلس در این 
هفته فقط روز چهارشــنبه ششم مهر ماه جلسه علنی 

خواهد داشت.
عضو هیئت رئیســه مجلس اظهار داشــت: طبق 
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، ۱۰ روز 
پس از اعالم وصول نامه معرفی وزیر پیشــنهادی، 
جلســه رای اعتماد برگزار می شــود و بر همین 
اســاس، جلسه رای اعتماد به زاهدی وفا به عنوان 
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز 

یکشنبه دهم مهر ماه برگزار خواهد شد.

شی با پوتین شام نخورد!
یــک منبــع دولتی ازبکســتان به رویتــرز گفت که 
رئیس جمهوری چین در مراسم شام با حضور ۱۱ رهبر 

جهانی در یک نشست امنیت منطقه ای، حاضر نشد.
شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین که برای نخستین 
بار از آغاز همه گیری کرونا، کشورش را ترک می کند، در 
نشست سازمان همکاری شانگهای در پایتخت ازبکستان 
شــرکت کرد. اما در تصاویر مراســم شام پنجشنبه که 
روســای جمهوری روســیه و ترکیه هم در آن حضور 

داشتند، شی جینپینگ دیده نشد.
یک منبع دولتی ازبکســتان غیبت شــی را تایید کرد و 
گفت، هیئت چینی اعالم کردند که دلیل حاضر نشدن 
او در این مراســم، سیاســت های پیشیگیری از ابتال به 

کرونا بوده است.

 خبری از نشست برجامی 
در نیویورک نیست

نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت که هیچ برنامه ای 
برای برگزاری نشست برجامی در نیویورک وجود ندارد.

لیندا توماس گرینفیلد نماینده آمریکا در سازمان ملل در 
جمع خبرنگاران به سواالتی پیرامون برنامه های دولت 
واشــنگتن در حاشیه نشســت ساالنه مجمع عمومی 

سازمان ملل پاسخ داد.
وی درباره احتمال برگزاری نشستی با موضوع احیای 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( در نیویورک گفت: در 
حال حاضر هیچ برنامه ای برای برگزاری چنین نشستی 

وجود ندارد.
این مقام آمریکایی در ادامه گفت که واشنگتن به اعمال 
فشار بر ایران برای آنچه پاسخ به آژانس بین المللی انرژی 

اتمی عنوان کرد، ادامه خواهد داد.

روزهای سرنوشت ساز عراق
یک کارشناس مسائل منطقه گفت: اگر وضعیت فعلی 
عراق ادامه داشــته باشد، این کشور وارد چرخه جدید 
ناامنی و انزوا خواهد شــد که به نفع عراق و ملت این 

کشور نیست.
حســن هانــی زاده در ارزیابی خــود از تحوالت عراق و 
گفت وگوهای جریانات برای رسیدن به یک جمع بندی 
مشترک اظهار داشت:  بعد از خروج مقتدی صدر رهبر 
جریان السائرون از  شاخه قدرت راه برای ایجاد تفاهم 
بین جریان های مختلف عراقی چه شیعه، چه سنی و 
چه کرد هموار شده است. اخیرا فراکسیون های شیعه 
از جمله چارچوب هماهنگی شیعیان عراق اعالم کرده 
که باید از طریق گفت وگو و رســیدن به تفاهم کلی و 
جمع بندی مشترک یک رئیس جمهور  و نخست وزیر 

را انتخاب کرد. 
وی تصریح کرد: چارچوب هماهنگی فراکسیون شیعه 
دیداری با الکاظمی داشــتند، طرح و برنامه های خود 
را بــرای انتخاب کابینه وحدت ملی براســاس برآیند 
انتخابات مهر ماه ســال گذشــته ارائه دادند. همچنین 
کردها اعالم کردند که این آمادگی را دارند برای انتخاب 
رئیس جمهور با سایر فراکسیون ها هماهنگی کنند و به 

جمع بندی مشترکی برسند.
این کارشناس مسائل منطقه همچنین بیان کرد: باید 
دید بعد از مراســم اربعین فراکسیون ها و جریان های 
مختلف شیعه، سنی و کرد چگونه برای انتخاب رئیس 
جمهور و  نخســت وزیر به جمع بندی می رســند. در 
واقع فراکســیون های شــیعه در درون پارلمان دنبال 
این هســتند که با این شــاکله مجلس را اداره کنند و 
همچنان جریان صدر و شخص مقتدی صدر با این که 
از چرخه قدرت خارج شــده ســعی می کند مانع ادامه 

کار پارلمان شود. 
هانــی زاده ادامــه داد: اوضــاع عراق پیچیده اســت، 
فراکســیون ها باید بتوانند در آینده نزدیک با توجه به 
شرایط امنیتی عراق رئیس جمهور و نخست وزیر را در 
یــک توافق انتخــاب کنند. بنابراین ماه آینده در عراق 
کامال سرنوشت ساز و حساس است و  رایزنی ها برای 
رسیدن به جمع بندی مشترک بین فراکسیون ها در 

حال انجام می باشد.
وی با اشــاره به نقش عراق به عنوان کشــور اسالمی در 
بحران های منطقه ای اظهار داشت: عراق تاکنون پنج 
دور مذاکرات و میانجی گری بین تهران و ریاض را ترتیب 
داده و سعی کرده اختالفات ایران و  عربستان کاهش یابد 
همچنین قرار است دور ششم در فاز سیاسی انجام شود  
و وزرای خارجه ایران و عربستان در بغداد دیدار کنند. 
این کارشناس مسائل منطقه خاطرنشان کرد: بنابراین 
اگر دولتی توافقی و رئیس جمهور توافقی انتخاب شوند، 
مســیر برای ایفای نقش عراق در حل بحران ها هموار 
می شــود اما اگر این وضعیت فعلی ادامه داشــته باشد 
عراق وارد چرخه جدید نا امنی و انزوا خواهد شد که به 

نفع این کشور و ملت آن نیست.  

لزوم حل سریع اوضاع افغانستان در 
بیانیه پایانی اجالس سران شانگهای

ســران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در 
بیانیه ای بر ضرورت برقراری امنیت و ثبات در افغانستان 

برای حفظ و تقویت امنیت در منطقه تأکید کردند.
ســران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در 
پایان نشست دو روزه خود در سمرقند با انتشار بیانیه ای 
مشترک بر ضرورت حل سیاسی و دیپلماتیک مسئله 

افغانستان تأکید کردند.
بیانیه با اظهار اینکه »هیچ جایگزینی برای راه حل های 
سیاســی و دیپلماتیک بــرای درگیری ها در مناطق 
مختلــف جهان« وجود نــدارد، تصریح می کند: یکی 
از مهمتریــن عوامــل حفظ و تقویت امنیت و ثبات در 
منطقه ســازمان همکاری شانگهای، حل سریع اوضاع 

در افغانستان است.
بیانیه می افزاید کشــورهای عضو ســازمان همکاری 
شــانگهای از ایجاد افغانســتان به عنوان یک کشــور 
مســتقل، بی طرف، متحد، دموکراتیک و صلح آمیز، 
عاری از تروریسم، جنگ و مواد مخدر حمایت می کنند.
ســران سازمان همکاری شانگهای در ادامه با تأکید بر 
اهمیت ایجاد یک دولت فراگیر در افغانســتان تصریح 
می کنــد: کشــورهای عضو بر این باورند که داشــتن 
یک دولت فراگیر در افغانســتان با نمایندگانی از تمام 
گروه های قومی، مذهبی و سیاســی جامعه افغانستان 
بســیار مهم اســت. بیانیــه همچنین بــا قدردانی از 
مهمان نوازی طوالنی مدت و کمک مؤثر کشــورهای 
منطقه و همسایه به پناهندگان افغان، خواستار مشارکت 
فعال جامعه بین المللی در تسهیل بازگشت آبرومندانه، 

ایمن و پایدار پناهجویان به افغانستان شد.
کشــورهای عضو در ادامه نیز با توجه به بحران انسانی 
جاری در افغانستان، از تالش های مستمر برای کمک 

به مردم افغانستان حمایت کردند.
پیــش از این »شــوکت میرضایــف« رئیس جمهور 
ازبکســتان و  رئیس دوره ای نشست سازمان همکاری 
شــانگهای با تأکید بر ضرورت تعامل با هیئت حاکمه 
افغانستان گفته بود: مردم افغانستان بیش از هر زمان 
دیگری به کمک های همسایگان خوب خود دارند، ما 
نباید با تنها گذاشتن افغانستان با مشکالتش اشتباهات 
گذشته را تکرار کنیم. وی هم چنین هشدار داده بود: 
تشــدید تحریم هــا و انزوای بیشــتر مقامات کنونی 
افغانســتان)طالبان(، ناگزیر به افزایش افراط گرایی در 
داخل کشور و تبدیل این کشور به سکوی پرشی برای 

سازمان های تروریستی منجر خواهد شد.

اخبار کوتاه
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3اقتصاد
گزارش

 چه کسانی مشمول مالیات 
حساب تجاری می شوند؟

 از این پس حساب های تجاری از خدمات ویژه بانکی 
بهره مند می شــوند و حساب هایی که مشکوک به 
تجاری باشند، مشمول مالیات خواهند شد. البته 
از تراکنش های غیرتجاری مالیاتی گرفته نمی شود.

در راســتای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و 
سامانه مودیان، بانک مرکزی به تازگی دستورالعمل 
ناظر بر حســاب ســپرده تجاری و خدمات بانکی 
مرتبــط بــا آن را برای اجرا به شــبکه بانکی ابالغ 
کرد که بر اســاس آن تمامی حســاب های سپرده 
بانکی اشــخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب 

می شوند.
البته صاحبان بیش از ۸ میلیون حســاب تجاری 
که تجاری بودن حســاب خود را به ســازمان امور 
مالیاتی اعالم کرده باشند، نه تنها مشمول مالیات 
نمی شــوند بلکــه از مشــوق های بانکی و تجاری 
همچون افزایش سقف انتقال وجه روزانه و ماهانه 
غیرحضوری به ترتیب به ۵۰۰ میلیون و ۳ میلیارد 
تومان، ضمن اینکه شرایط صدور دسته چک جدید 

نیز برای این افراد تسهیل شده است.
در این بین، اگر حســابی به عنوان تجاری شناخته 
شود، باید برای تراکنش مربوطه مالیات بدهد که 
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر حسابی بیش 
از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون 
تومان در تراکنش ها جابه جا شود، تراکنش تجاری 

تلقی می شود.
البته، بانک مرکزی توضیح داده که داشــتن ۱۰۰ 
تراکنــش واریزی در ماه فقط مالک تجاری تلقی 
شدن یک حساب نیست بلکه باید به طور همزمان 
در یک ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان 
جابه جا شود که صرفا تعداد واریزی به حساب مالک 

است نه هر تراکنش.

کنش  کنش هایی مشمول مالیات ترا چه ترا
تجاری نمی شود؟

فــارغ از ایــن، رئیس کل بانــک مرکزی گفته که 
ممکن اســت فردی هزار تراکنش واریز به حساب 
داشته باشد، اما حساب وی تجاری محسوب نشود 
چراکــه امکان دارد فــردی روزانه صد ها تراکنش 
خرید داشته باشد که این قبیل موارد به هیچ وجه 

مشمول مالیات نیست.
صالح آبادی در ادامه بیان کرده که فردی در بورس 
معاملــه می کنــد به هیچ وجه مشــمول مالیات 
حســاب تجاری نیســت چراکه فعاالن بورس نیم 
درصد مالیات را از حســاب وی کســر می کند و یا 
مثال فردی اقدام به فروش خانه مسکونی می کند 
و ۵ میلیارد تومان به حساب وی واریز می شود به 
هیچ وجه این فرد مشــمول نیست.بنابراین، طبق 
گفته رئیس کل بانک مرکزی از آنجا که بخش عمده 
تفکیک حســاب های تجاری و شــخصی در زمان 
اتصال دســتگاه های کارتخوان به پرونده مالیاتی 
صورت گرفته است، از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر دو یا 
سه نفر را مشمول مالیات حساب تجاری می شوند.
عــالوه بــر این، با توجه بــه اینکه فعالیتی تجاری 
است که فرد با کاسبی کسب سود کند یا متحمل 
زیان می شــود و معامله انجــام می دهد بنابراین، 
فعالیت هایــی نظیــر خیریه ها یــا صندوق های 
خانوادگی مشمول حساب های تجاری نخواهد بود.

چگونگی شناسایی حساب تجاری
طبق این گزارش، مسئوالن بانک مرکزی می گویند 
که مبنای تفکیک حساب های تجاری و غیر تجاری 
بر اساس کد ملی افراد است، به گونه ای که اگر فردی 
چندین حساب داشته باشد مبنا برای ۱۰۰ تراکنش 
و واریز ۳۵ میلیون تومان تمامی حســاب های فرد 
خواهد بود.بررسی ها نیز نشان می دهد که سازمان 
امور مالیاتی برای شناسایی حساب های مشکوک 
به تجاری از معیار های متنوعی، چون تعداد و حجم 
تراکنش در کنار داده کاوی اســتفاده می کند که 
بر این اســاس یکسری تراکنش ها از جمله یارانه، 
واریزی از یک حساب به حساب دیگر متعلق به فرد، 
تسهیالت بانکی و حقوق جز تراکنش های مشکوک 
به تجاری محســوب نمی شود.بنابراین، زمانی که 
حسابی را ســازمان امور مالیاتی به عنوان حساب 
تجاری شناسایی می کند، دو حالت پیش می آید؛ 
یکی اینکه صاحب حساب تجاری پرونده مالیاتی 
دارد که در این حالت، حساب تجاری شناسایی شده 
به پرونده مالیاتی وی متصل می شــود.در صورتی 
که صاحب حساب تجاری شناسایی شده، پرونده 
مالیاتی نداشــته باشــد، به آن فرد برای تشــکیل 
پرونده از سوی اداره مالیاتی اطالع رسانی می شود 
و او به عنوان مودی جدید در سازمان امور مالیاتی 

شناسایی خواهد شد.

نحوه اخذ مالیات از حساب های تجاری
در نهایــت، از تراکنش های حســابی که به عنوان 
حســاب تجاری شناســایی شده اســت، مالیات 
گرفته می شــود. در این بین، اگر مشــخص شود 
کــه آن فرد پیــش از این مالیات آن تراکنش ها را 
پرداخت کرده باشــد، هیچ مالیات اضافه ای برای 
ایــن تراکنش گرفته نمی شــود. البته، در صورتی 
که مالیات تراکنش موردنظر پرداخت نشده باشد، 
نرخ مالیات مربوطه متناسب با فعالیت تجاری آن 

فرد محاسبه و اخذ می شود.

رئیس هیات موسس کانون صرافان:

قیمت واقعی دالر 40 هزار تومان است
 بــازار ایران به شــدت تحت تأثیــر قیمت »بنزین« و 
»دالر« اســت. در سال های اخیر نیز هرگاه نرخ دالر و 
بنزین دستخوش تغییر شده، به سرعت قیمت بسیاری 
از کاال ها و خدمات نیز افزایش یافته و هیچ سیاســت 
دســتوری و یا حاکمیتی نیز نتوانسته جلوی این موج 

تورمی را بگیرد.
نرخ دالر طی ماه های گذشته با عقب نشینی به کانال 
۲۸ هزار تومان در بازار آزاد رسیده بود، ولی طی روز های 
اخیر شاهد افزایش قیمت ارز به ویژه دالر در بازار بودیم، 
روند صعودی نرخ ها سبب نگرانی معامله گران نیز شده 
اســت و این ســوال را در ذهن مردم ایجاد میکند که 
احتمال تداوم روند صعودی قیمت ها وجود دارد یا نه؟

قیمت ارز دست دولت است
علی اصغر سمیعی رییس هیات موسس کانون صرافان 
در این خصوص گفت: مسئولین اقتصادی کشور درب 
اصطبل نرخ تورم را باز گذاشــته اند، و این باعث فرار 
قیمت ها از مسکن گرفته تا مواد غذایی و سایر مایحتاج 

مردم شده است.
این کارشــناس اقتصادی با اشــاره به نقش دولت در 
ســرکوب دولت در ســرکوب قیمت ارز و حامل های 
انرژی تشــریح کرد: اواخر شــهریور سال گذشته نرخ 
دالر حدود ۲۸ هزار تومان و نرخ یورو حدود ۳۳۰۰۰ 
تومان بود، در حالی که تفاضل نرخ تورم در کشــور ما 
با کشور های حوزه این دو ارز معتبر مسلماً بیش از ۳۶ 
درصد بود، بنابراین قیمت ارز می بایست به طور متوسط 

روزانه یک در هزار افزایش نشان می داد، که مثاًل قیمت 
دالر در این زمان می بایست به چیزی حدود ۳۹ هزار 
تومان می رسید، ولی، چون عرضه بیش از ۸۰ درصد از 
ارز مصرفی کشور توسط دولت انجام می شود و مصرف 
آن هم توســط دولت قابل کنترل اســت، قیمت ارز تا 
حدود زیادی توسط دولت تعیین می شود که با توجه به 
اینکه دولت ها معموالً قصد تحبیب قلوب مردم را دارند، 

تا آنجا که بتواند، به سرکوب نرخ ارز ادامه می دهند.
رییس اســبق کانون صرافان تاکید کرد: قیمت دالر 
نســبت به سال گذشــته با افزایش بسیار اندک روبرو 
بوده و به هیچ وجه قابل مقایسه با سایر اقالم و اجناس 
نیســت، یعنی کاال های دیگر که ســر نخ آن در اختیار 
دولت نیست، بطور متوسط بیش از ۴۰ درصد افزایش 
قیمت را تجربه کرده اند، ولی قیمت اقالمی که مثل ارز 
و حامل های انرژی که قیمت گذاری آن مستقیم و یا 

غیرمستقیم در اختیار دولت است، به شدت سرکوب 
شده و قیمت آن بسیار کمتر از نرخ تورم رشد داشته 
اســت. سمیعی عنوان کرد: یکی از اصلی ترین وظایف 
بانک هــای مرکزی در همــه جای دنیا ایجاد ثبات در 
قیمت ارز اســت، ولی ایجاد ثبات به معنی ثابت نگه 
داشتن قیمت با وجود تورم های باال نیست، ثبات یعنی 
کنترل تالطمات، نوسانات و تعدیل قیمت مطابق با نرخ 
تورم. وی افزود: رها کردن افسار تورم برای هر اقتصادی 
ســمی مهلک تلقی می شود، ولی پادزهر آن سم، سم 
دیگری به نام ســرکوب قیمت ارز نیست بلکه کنترل 
حجم نقدینگی و عدم خلق پول است که پادزهر اصلی 

و واقعی برای نرخ تورم می باشد.

شاهد سرکوب قیمت ارز هستیم!
این کارشــناس اقتصادی تصریح کرد: سرکوب قیمت 

ارز ســبب نمی شــود که قیمت واقعی و ذاتی آن کمتر 
شود، بلکه قیمت دستوری فنر قیمت را فشرده کرده و 
انرژی آن را ذخیره میکند تا در زمان خاص با کمترین 
دلیل یا بهانه، باعث انفجار قیمتی شود، کما اینکه این 

تجربه بار ها برای اقتصاد ما اتفاق افتاده است.

دولت عزمی برای کنترل نوسانان بازار ارز ندارد
سمیعی با اشاره به عدم نقش دولت در ایجاد نوسانات 
ارزی گفت: بانک مرکزی باید با تزریق مثبت و منفی به 
موقع در تالطمات، از ایجاد نوسانات ارزی جلوگیری 
کند که متاســفانه شــاهد این اقدام از ســوی دولت 
نیستیم که نمره منفی را به همراه دارد.وی به دیده بان 
ایران گفت: با توجه به اینکه ۸۰ درصد ارز توســط 
بانک مرکزی عرضه می شود پس قیمت ها به صورت 
مصنوعی پایین نگه داشته می شود، ولی این کار، کار 
اقتصادی نیست و بهتر از قیمت ها واقعی باشد البته 
اگر قیمت ها واحد و واقعی باشند میتوان انتظار داشت 
که نرخ دالر به ۴۰ هزار تومان برسد.سمیعی در پایان 
بیان کرد: چنانچه نرخ های متنوع و رانت زا از جمله ارز 
۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی، ارز سنا مسافری، ارز سنا 
کارت ملی، ارز نرخ تسعیر، ارز حساب بانکی داخلی، 
ارز حساب بانکی منشا خارجی، ارز بازار متشکل، ارز 
نرخ ets یا سامانه معامالت الکترونیکی، ارز به قیمت 
توافقی، ارز به قیمت بازار غیر رســمی حذف شــوند 
میتــوان با قیمت های واقعــی و واحد انتظار اقتصاد 

پویا برای کشور داشته باشیم.

گفت و گو

« تورم مواد غذایی را بررسی کرد گار »روز

قشر متوسط، هم سفره کم درآمد ها شدند
  مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد

 تأمین اقالم سفره مردم، یک نیاز اولیه است 
که نباید به دغدغه تبدیل شــود، گرانی و 
افرایش قیمت های هرروزه، نه تن ها زندگی 
را برای مردم سخت کرده، بلکه توانایی خرید 
و امرار معاش را نیز با مشــکل روبه رو کرده 
اســت. نکته مهم این اســت که با توجه به 
وضعیت اقتصادی مردم، قیمت مواد غذایی 

باز هم گران می شود؟!
هنــوز تأمین ارز مورد نیاز خرید نهاده 
دام وطیور و واردات برخی محصوالت و 
مواد اولیه جهت تولید در صنایع غذایی 
کشــور برای فعاالن این صنایع دردسر 
ســاز شده اســت، از این رو پیش بینی 
تعییــن قیمت مواد غذایــی و کاالی 
اساســی در نیمه راه سال جاری بسیار 

سخت به نظر می رسد.
این در حالی است که قیمت مواد خوراکی 
هر ماه نســبت به ماه قبل تر گران می شود. 
شاید از ابتدای سال تا کنون در برخی ماه ها 
شیب افزایش نرخ تورم کمی کاهشی شده 
اســت، امــا وضعیت قیمت مــواد غذایی 

همچنان بحرانی است.
کارشناســان بر این موضــوع هم نظرند، 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر شده قاچاق 
کاال های اساسی به خارج از کشور ُکند شود، 
اما در مقابل با افزایش ناگهانی قیمت ها در 
بخــش تولیــد، تقاضا به دلیل عقب ماندن 
توان مالی مردم از گرانی ها، بسیار کاهش 

یافته است.
در همین ماه جاری مرکز آمار ایران گزارشی 
در رابطه با متوسط قیمت کاال های خوراکی 
منتخب در مناطق شهری را منتشر کرد که 
نشان می دهد تورم نقطه ای ۱۲ ماده غذایی 

به باالی ۱۰۰ درصد رسیده است.
طبــق آخرین گــزارش مرکز آمار از تورم 
اقالم اساســی، داســتان تلــخ، اما واقعی 
کوچک شــدن شــدید ســفره خانوار را 
روایت می کند؛ موضوعی که طی یکسال 
اخیر بار ها برآن تأکید شــده، اما تا کنون 

برنامه ای برای کاهش ســرعت این روند 
از ســوی دولتمردان طراحی و اجرا نشده 

است.
در حالی که هزینه خرید بسیاری از کاال ها 
تا دو یا ســه برابر افزایش یافته، دستمزد ها 
آن چنان تغییری نداشــته و همین موضوع 
باعث افت شدید قدرت خرید مردم دراین 

یکسال اخیر شده است.
گــزارش مرکز آمار از تــورم مرداد ۱۴۰۱ 
نشــان می دهد این شــاخص نسبت به ماه 
مشــابه سال گذشــته در گروه خوراکی ها 
۸۱٫۲ درصد رشــد داشــت. در بازه ماهانه 
و ساالنه نیز نرخ تورم خوراکی ها به ترتیب 
اعداد ۱٫۴ و ۵۷٫۴ درصد را نشان می دهد.

نــرخ تــورم نقطه ای در مــرداد ماه ۱۴۰۱ 
به عدد ۵۲.۲ درصد رســیده اســت؛ یعنی 
خانوار های کشــور به طور میانگین ۵۲.۲ 
درصد بیشــتر از مرداد ۱۴۰۰ برای خرید 
یــک مجموعه کاال ها و خدمات یکســان 

هزینه کرده اند.
حــذف یارانه ها از برخی کاال های خوراکی 
موجــب جهش قیمت در این ماه شــده و 

از ایــن کانال تورم را افزایش داده اســت.
امــروز هــر یــک از فعــاالن و صاحبان 
تشــکل های صنایع غذایی از کاهش بیش 
از ۵۰ درصــدی فروش صنایع غذایی خبر 
می دهنــد و معتقدند که وضعیت تقاضای 
محصوالت مختلف از سوی مردم به نصف 

رسیده است.

حبوبات
بــا افزایش بیــش از ۱۲۰ درصدی قیمت 
حبوبــات در ماه هــای اخیــر، نــرخ انواع 
بســته بندی و شرکتی این محصوالت نیز 
در آخرین نرخ نامه سازمان میادین میوه و 

تره بار تغییر کرد.
تغییر قیمت هر کیلو حبوبات تنها در یک 
ماه، کاهش تقاضای خرید را به همراه داشته 
است. براساس گزارش مرکز آمار بیشترین 
رشد ماهانه قیمت در میان حبوبات با رقم 
۷.۳درصد به لوبیاچیتی مربوط بوده است. 
به طوری که انواع فله لوبیاقرمز و لوبیاچیتی 
نیز به ترتیــب ۱۶و ۱۵هزار تومان افزایش 

قیمت داشتند.

روغن
آمار رســمی منتشــر شــده از سوی دولت 
نشــان می دهد، قیمت روغن مایع با افزایش 
۳۲۷.۵ درصــد، روغن نباتــی جامد ۲۸۵.۸ 
درصــد، در ماه های اخیر رکورددار گرانی در 
میان کاال های دیگر بوده است. این در حالی 
است که در خرداد سال جاری علیرضا شرفی 
مدیرعامل شــرکت تعاونی فرآوری روغن و 
دانه های روغنــی گفته، افزایش قیمت این 
محصول باعث شــد میزان تقاضا برای خرید 
روغن حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کند.

برنج
بــه طوری که بررســی قیمت هــا در بازار 
نشان می دهد بازار برنج ایرانی دیگر جایی 
برای اقشــار ضعیف و بخش بزرگی از قشر 
متوســط جامعه را ندارد. برنج ایرانی درجه 
یک ۱۸۸.۴ درصد، برنج خارجی درجه یک 
۵۶.۵ درصد افزایش قیمت را در این مدت 
نشان می دهد. البته به گفته فعاالن صنفی، 
امسال بیش از ۴۰ درصد تقاضای خرید برنج 

کم شده است.

گوشت
قیمت گوشــت گوسفند در تیرماه امسال 
نســبت به ماه مشابه ســال گدشته ۳۶.۸ 
درصد، گوشت گاو یا گوساله ۵۱.۱ درصد، 

مرغ ۱۰۳.۷ درصد گران شده است.
این در حالی است که طبق اظهار نظرمهدی 
میرزا امین، عضو هیات رئیسه اتحادیه تهیه 
و توزیع گوشت گاوی؛ میزان خرید گوشت 
از سوی مصرف کنندگان قابل توجه نیست 
و خرید ها در شهریورنسبت به ماه گذشته 
حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهشی شده است  
و این کاهش مصرف نسبت به سال گذشته 

حدود ۱۰۰ درصد ریزش کرد.

لبنیات
از ابتدای ســال همزمــان با افزایش بیش 
از ۱۰۰ درصــدی قیمت محصوالت لبنی، 
میراســالم تیموری رئیــس هیئت مدیره 
انجمــن صنایع لبنی اعالم کرد: با افزایش 
قیمت لبنیات بعد از اصالح یارانه کاال های 
اساسی مصرف این محصوالت در کشور ۱۵ 

تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.

خرید میوه مردم خیلی کم شده
از ســوی دیگر بررســی های میدانی نشان 
می دهد قیمت انواع مختلف میوه در بازار با 
توجه به تعدد و تنوع زیاد همچنان گران و هر 
روز بر قیمت آن افزوده می شود.کاهش سهم 
میوه در ســبد خانوار ها در این فصل حتی 
به ارزان ترین میوه هم رسیده است. امسال 
خوردن میوه های خوش رنگ و خوش طعم 
تانبستان برای همه خانوار ها شدنی نبوده و 

اکثر مردم از مصرف آن بی نصیب بودند.
پیــش تر اســداهلل کارگر رئیــس اتحادیه 
فروشــندگان میــوه و ســبزی تهران هم 
گفته بود؛ با توجه به فراوانی و تنوع انتظار 
قیمت های باالی میوه در این فصل نبود، اما 
باید پذیرفت که گرانی سایر کاال ها بر قیمت 
نهایی میوه تأثیر گذار است و این محصوالت 

هم درگیر افزایش قیمت شده است.

خبر ویژه

نائب رئیس کمیسیون فناوری اطالعات اتاق بازرگانی خاطر نشان 
کرد: نقل و انتقال بورس در کشــور با اینترنت صورت می گیرد این 
در حالیســت که معامله در بورس در بســیاری از مــوارد به دلیل 
کاهش سرعت اینترنت با دشــواری انجام می شود همه این موارد 
جزو فاکتورهای عقب گرد برای پیشرفت و توسعه کشور محسوب 

می شود.
بابک عابدین با بیــان اینکه طرح های محدودکننــده مانند طرح 
صیانت راه توسعه تجارت در کشــور را دشوار می کند، گفت: بخش 
خصوصی تالش دارد که ایران به هاب انتقال تجاری ایران از شرق 

آســیا به غرب تبدیل شود این در حالیســت که اینترنت به عنوان 
مهم ترین بحــث انتقال داده در مبادالت اقتصادی مختل اســت و 
همین مسئله راه برای کشورهای رقیب هموار می کند تا جایگزین 

ما در مناسبات تجاری منطقه شوند.
 وی طرح هــای محدودکننده از جملــه طرح صیانــت را مغایر با 
موافقت های همکاری ایران با کشــورهای CIS و کشورهای شرق 
آسیا دانســت و افزود: می خواهیم ایران به کشور مهم اقتصادی در 
منطقه تبدیل شود اما از سوی دیگر سرعت انتقال داده ها را کاهش 
می دهیم. سیســتم هوش مصنوعی و سیســتم های انتقال دیتا با 

ســرعت باال برای اتصال خطوط تولیدی از یــک منطقه به منطقه 
دیگر و مدیریت ماشین آالت و تکنولوژی ها از راه دور در کشورهای 
رقیب تجاری ما پیشرفت قابل توجهی کردند. اگر سیستم سرعت 
انتقال داده ها در ایران هم پایه آنها نشود بدون تردید در روند و ادامه 

فعالیت های اقتصادی با چالش های جدی مواجه خواهیم شد.
عابدین با بیان اینکه رســیدن به چشم انداز نظام در کاهش سرعت 
اینترنت با پیشرفت در اقتصاد در تضاد است، گفت: تجربه نشان داده 
است که محدودیت هیچگاه پیشرفت را باخود به همراه نیاورده است 

به خصوص محدویت در حوزه آی تی و اینترنت تکنولوژی.

نائب رئیس کمیسیون فناوری اطالعات اتاق بازرگانی

کاهش سرعت اینترنت ملموس شده است

گفت و گو

 بازار در انتظار اصالح قیمت 

غ گران می شود  تخم مر
طبــق مصوبه دولــت، قیمت هر کیلوگرم 
تخم مرغ درب واحدهای تولیدی ۳۵ هزار 
و ۵۰۰ تومان و قیمت مصرف کنندگان ۳۹ 

هزار و ۸۰۰ تومان است.
محمــد مرادی، مدیرعامــل اتحادیه مرغ 
تخم گذار با بیان اینکه اکنون وضعیت تولید 
تخم مرغ در کشور خوب است، گفت: طبق 
مصوبه دولت، قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ 
درب واحدهــای تولیــدی ۳۵ هزار و ۵۰۰ 
تومــان و قیمت مصرف کنندگان ۳۹ هزار 
و ۸۰۰ تومان است که با همین قیمت ها از 

تولیدکنندگان خریداری می شود.
وی افزود: با توجه به اصالح نظام یارانه ای، 
قیمت های فعلی تخم مرغ به صورت موقت 
تعیین شــده بود اما با توجه به تغییر نرخ 
نهاده های تولید، تولیدکنندگان در انتظار 
اصالح قیمت ها هستند، این در حالی است 
که پیش از این معاون اول رییس جمهوری 
قول اصالح قیمت ها در اول مهرماه امسال 

را داده بود.
مدیرعامــل اتحادیه مرغ تخم گذار تصریح 
کرد: با توجه به آنالیز هزینه های تمام شده 
تولیــد و افزایش ســود ۱۰ درصدی برای 
تولیدکنندگان قیمت واقعی تخم مرغ باید 

اصالح شود.
مــرادی درباره صــادرات تخم مرغ گفت: 
اکنــون صادرات ایــن محصول با توجه به 
نامه اخیر معاونت توســعه بازرگانی وزارت 
جهاد کشــاورزی در حال انجام اســت و تا 

پایان سال ادامه خواهد داشت.
طبق آمار وزارت جهاد کشــاورزی اکنون 
ســاالنه بیش از ۱.۲ میلیون تن تخم مرغ 

در کشور تولید و به بازار عرضه می شود.

ح کرد؛ کارشناس بازار سرمایه مطر

 تصمیمات مهندسی نشده
 تعمیق بازار یا فراری دادن 

اندک نقدینگی!؟
  سمیه شوریابی/ گروه اقتصاد

 کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص لزوم 
شفافیت و توازن تصمیماتی که در رابطه با بازار 
اتخاذ می شود، اظهار داشت: بازار سرمایه به مثابه 
بخشی از بازارهای مالی، نقش مهمی را در اقتصاد 
ایفا می کند، در این بازار اطالعات یکی از منابع با 
ارزش و اصلی است و در یکپارچه سازی و رقابتی 
کردن بازار نقش بسیار مهمی دارد.خاکزاد در ادامه 
بیان کرد: کمترین حق سهامداران خرد و فعالین 
بازار است که در خصوص فضای عمومی فعالیت 
ســرمایه گذاری خود مطلع باشــند، شفافیت 
اطالعاتی این فضا را فراهم تر می کند و این بستر 
می بایست در تمامی سطوح از تعیین بازارگردان 
برای بســیاری از سهم هایی که بازارگردان فعال 
ندارند و نیز دسترســی به سفارشات بازارگردان 
ها، تا شــفافیت اطالعاتی ناشــران، فراهم و قابل 
رویت باشــد.این مدرس بازار ســرمایه با عنوان 
کردن شفافیت و توازن در تصمیمات، تأکید کرد: 
شــاید این بازار دلیل شفاف تر از )نیاز به بررسی 
وضعیت شــفافیت اطالعاتی ناشر( برای تعلیق 
نماد نیاز دارد، شــفافیت و توازن در تصمیمات، 
در بازپس گیری اعتماد از بین رفته تأثیر بسزایی 
دارد و کارایی بازار و اقبال عمومی و نیز ســرازیر 
گشتن سرمایه های غیرمولد در دیگر بخش های 
اقتصاد به سمت بازار سرمایه را تضمین می کند.

تعادل بازار به دنبال نحوه اجرای 
تصمیمات

خاکزاد با بیان اینکه تصمیمات اتخاذ شــده می 
بایست در جهت تناسب و تعادل بازار باشد تصریح 
کرد: این نکته حائز اهمیت است که افزایش دامنه 
نوسان و زمان معامالتی می تواند فی نفسه تصمیم 
به جایی باشــد و باعث افزایش کارایی و تعمیق 
بازار و آرام گشتن طوفان هیجانات خرید و فروش 
در مدت زمان کوتاه تر شــود و نیز روان تر شــدن 
معامالت را به همراه داشته باشد، حال آنکه نحوه 
اجرای این تصمیمات مهمتر از اتخاذ آن می باشد.

گشت اعتماد   باز
در سایه شفافیت و ثبات تصمیمات

این کارشــناس بازار ســرمایه پیوندگاه اعتماد 
ســرمایه گذارن را شــفافیت و ساده سازی بازار 
دانست و افزود: انفصال این پیوندگاه و گشایش 
ایــن گره ســخت و وثیق و نیــز کنار نهادن و بی 
توجهــی بــه آن می تواند نتیجه عکس دهد و نه 
تنها باعث عمق بخشی به بازار نمی شود بلکه در 
این زمان بحرانی که شاهد خروج پول حقیقی و 
ارزش معامالت پایین هستیم را، شدت می بخشد 
و انــدک نقدینگی موجود در بازار را به گریختن 
و یــا پنــاه گرفتن اغوا می کند.خاکزاد در انتها با 
بیان اینکه ثبات در بازار باعث بازگشــت اعتماد 
ســهامداران خرد و عمده به بازار می شود، خاطر 
نشان کرد: دامنه نوسان های مختلف و زمان های 
معامالتی متفاوت برای ســهم ها نشــانه واضح و 
مبرهن از تصمیمات مهندسی نشده است و این 
تصمیمات بویی از ثبات و توازن نمی برد و دردی 

از دردهای این بازار بیمارگونه را دوا نمی کند.
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نفت و انرژی 4

سرمایه گذاری در پاالیشگاه های فراسرزمینی ضرورت دارد  

بازارسازی؛ تضمینی برای فروش نفت 

کوتاه از انرژی

بین الملل

لمان کنترل پاالیشگاه نفت  آ
روسیه را به دست گرفت

آلمان در بحبوحه بحران انرژی، کنترل 
یک پاالیشگاه نفت متعلق به روسیه را به 
دست گرفت. وزارت اقتصاد آلمان اعالم 
کرد اداره یک واحد متعلق به شــرکت  
روس نفت  روسیه را به رگوالتور صنعت 
سپرده و کنترل پاالیشگاه شودت که ۹۰ 
درصد سوخت برلین را تامین می کند را 

برعهده می گیرد.
اوالف شــولتس، صدراعظــم آلمان، در 
کنفرانــس مطبوعاتی اعالم برنامه های 
دولت برای ســپردن کنترل پاالیشگاه 
شــودت بــه  ســازمان شــبکه فدرال  
)رگوالتــور صنعت(، ایــن تصمیم را به 
منظــور حمایت از کشــورش توصیف 
کرد.این برنامه ها شــامل  بسته ای برای 
آینده  به ارزش بیش از یک میلیارد یورو 
ســرمایه گذاری های فدرال و دولتی در 
چند سال آینده در ایالت های شرق آلمان 
اســت و ۸۲۵ میلیون دالر از این مبلغ، 
به پاالیشــگاه شــودت اختصاص دارد.
شــولتس گفت: روسیه دیگر یک تامین 
کننده انرژی قابل اطمینان نیســت. ما 
این تصمیم را به سادگی نگرفتیم اما یک 
تصمیم غیرقابل اجتناب بود.دولت های 
سراسر اروپا همزمان با تشدید تحریم ها 
علیه روســیه بر ســر جنگ در اوکراین، 
در تــالش برای حمایت از شــرکت های 
نیرو و تضمین تامین ســوخت هستند. 
مسکو با کاهش عرضه گاز و تهدید برای 
توقف صــادرات تمامی کاالهای انرژی 
کــه قیمت ها را باالتر خواهد برد و خطر 
سهمیه بندی انرژی در اروپا در زمستان 
امسال را به دنبال خواهد داشت، تهدید 
کرده اســت تالفی می کند.پاالیشــگاه 
شودت هفته هاست که مایه سردرگمی 
برلین بوده است زیرا همه نفت خام مورد 
نیازش را از روســیه دریافت می کند اما 
آلمان مصمم است واردات نفت از روسیه 
را تــا پایان امســال تحــت تحریم های 
اتحادیــه اروپا، قطع کنــد. با این حال، 
به دســت گرفتن کنترل شــودت، خطر 
اقدامات تالفی جویانه از ســوی مسکو را 
به همراه دارد. شولتس اظهار کرد: آلمان 
احتمال توقف یکباره عرضه نفت از سوی 
روسیه را بررسی کرده و به همین دلیل، 
آماده است.اســنادی که از سوی برلین 
منتشــر شد، نشــان داد آلمان با دولت 
قزاقستان برای تامین نفت برای شودت، 
مذاکره کرده است.لهستان اوایل امسال 
اعالم کرده بود توقف مالکیت روسی این 
پاالیشــگاه، شرط تامین نفت دریابرد از 
طریق پایانه گدانسک و از طریق خط لوله 
لهستان اســت.تحت توافق روز جمعه، 
شرکت  روس نفت دویچه لند  که عمده 
ســهام آن متعلق به  روس نفت  اســت و 
حدود ۱۲ درصد از ظرفیت پاالیش نفت 
آلمان را در اختیار دارد، تحت سرپرستی  
ســازمان شــبکه فدرال  قرار گرفت. این 
رگوالتــور اعالم کــرد مالک اصلی دیگر 
هیچ اختیاری برای صدور دستور ندارد.
بــه گفته منابع آگاه در برلین و ورشــو، 
شــرکت  پی کی ان اورلن  لهستان مایل 
اســت سهم بزرگی در پاالیشگاه شودت 
کسب کند که چهارمین پاالیشگاه نفت 
بزرگ آلمان اســت و سوخت بخش های 
غربی لهســتان را هــم تامین می کند.
شــرکت شــل که ۳۷.۵ درصد سهم در 
شــودت دارد، مدتهاســت که به دنبال 
فروش این ســهم اســت. این شــرکت 
روز جمعــه اعالم کرد اقدام آلمان، هیچ 
تاثیری در تصمیم این شرکت ندارد.اقدام 
آلمان در خصوص  روس نفت دویچه لند 
، جدیدتریــن تالش بــرای تثبیت بازار 
انرژی اســت.دولت آلمان هفته گذشته 
اعالم کرد وام دهی به شــرکت های نیرو 
که بــه دلیل افزایــش قیمت های گاز، 
در خطر فروپاشــی هســتند را افزایش 
می دهد و شــرکت نیروی یونیپر با اعالم 
این که بســته نجات مالی به ارزش ۱۹ 
میلیارد یورو، دیگر کافی نیست، خبر داد 
دولت ممکن است سهم بزرگی را در این 
شرکت کسب کند.دولت آلمان همچنین 
کنترل شرکت  گازپروم جرمانیا  را که پیش 
از این توســط غول روســی گازپروم اداره 
می شــد را برعهده گرفته است.بر اساس 
گــزارش رویترز، اقدام روســیه در توقف 
عرضه گاز از طریق خط لوله نورد استریم 
۱ که بزرگترین مسیر گازرسانی به آلمان 
بوده اســت، بزرگتریــن اقتصاد اروپا را به 
تکاپو انداخته است. در نتیجه تصمیم روز 
جمعه، سازمان شبکه فدرال کنترل سهم  
روس نفت دویچه لند  در پاالیشــگاه های 
میرو و بایرنویل را هم به دست می گیرد.

برگزاری دوره آموزشی آنالین 
 درباره نرم افزار شبیه سازی 

حوزه نفت
از سوی ستاد نانو، دوره آموزشی در خصوص یکی 
از نرم افزارهای شبیه سازی در حوزه نفت، گاز و 
پتروشیمی، به صورت کالس جامع آنالین برگزار 
می شــود.نرم افزار هایســیس HYSYS یکی از 
قدرتمندترین نرم افزارهای مهندســی شیمی 
در زمینه شبیه سازی فرآیندهای پاالیشگاهی، 
پتروشــیمی، الکترولیتی و مواد جامد بســیار 
قدرتمند و دقیق محســوب می شــود؛ چرا که 
ایــن نرم افزار عالوه بر شبیه ســازی واحدهای 
شــیمیایی، هر یک از تجهیزات فرآیندها را نیز 
به صورت جداگانه شبیه سازی و بررسی می کند.
از ایــن رو ســایت آموزش فنــاوری نانو، کالس 
جامع آنالین نرم افزار Aspen Hysys را با حضور 
دکتر مصطفی مهین روســتا دکتری مهندسی 
شــیمی دانشــگاه علم و صنعت و مدرس ستاد 
توســعه فناوری نانو برگــزار می کند.مخاطبین 
این دوره که از روز پنج شنبه ۳۱ شهریور ماه در 
بستر اســکای روم برگزار می شود،دانشجویان 
و فارغ التحصیــالن در رشــته های مهندســی 
مکانیک، شیمی، نفت، گاز، پلیمر  و پتروشیمی و 
کلیه کارشناسان، بازرسان و ناظران شرکت های 
نفتی اســت و شرکت کنندگان در این دوره که 
بــه مدت ۸ هفته ادامــه دارد عالوه بر یادگیری 
کامل مفاهیم و نحوه کار با نرم افزار، با تشــکیل 
گروه های چند نفره، کار پژوهشــی تیمی را بر 
روی موضوعات خاص و به روز علمی و صنعتی 

زیر نظر استاد تجربه خواهند کرد.

ح های تجدیدپذیر  مدیرکل دفتر مدیریت طر
ساتبا اظهار کرد:

پرداخت تسهیالت کم بهره  برای 
ایجاد نیروگاه های انشعابی 

مدیرکل دفتــر مدیریت طرح های تجدیدپذیر 
ساتبا با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته، 
گفت: مقرر شد ۱۱۰ هزار نیروگاه انشعابی در سال 
اول احداث شــود. جعفر محمدنژاد سیگارودی 
در پنجمین نشســت تخصصی که در حاشــیه 
دوازدهمین نمایشــگاه بین المللی انرژی های 
تجدیدپذیــر، بهره وری و صرفه جویی انرژی با 
موضوع نیروگاه های انشعابی برگزار شد، با اشاره 
به توسعه انرژی های تجدیدپذیر در جهان، گفت: 
در کشور با توجه به ظرفیت موجود و ۳۰۰ روز 
آفتابی پرداختن به این موضوع در دســتور کار 
قرار گرفته است.وی ادامه داد: بر این اساس در 
برنامه دولت ســیزدهم توسعه ۱۰ هزار مگاواتی 
نیروگاه هــای تجدیدپذیر مــد نظر قرار گرفت.

مدیرکل دفتــر مدیریت طرح های تجدیدپذیر 
ســاتبا ادامــه داد: در این برنامه ۷ هزار مگاوات 
بــه انرژی های خورشــیدی اختصاص یافت که 
مقدمــات آن در حــال انجام اســت.محمدنژاد 
ســیگارودی گفت: توسعه نیروگاه های انشعابی 
نیز در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس طبق 
مصوبــه معاون اول رئیس جمهور احداث پانصد 
و ۵۰ هزار موردتاکید قرار گرفت.مدیرکل دفتر 
مدیریت انرژی ســاتبا گفت: احداث نیروگاه ها 
از طریــق پرداخــت تســهیالت با بهــره کم به 
خانواده هــای کم برخــوردار در مناطق محروم 
انجام می شود.وی ادامه داد: خانواده ها از طریق 
ســازمان بســیج معرفی و پس از تأیید نهایی به 
ســازمان ســاتبا معرفی خواهند شد و این ها به 
مدت ۲۰ سال ضمن تأمین برق کشور از مزایای 
آن بهره مند می شــوند.محمدنژاد ســیگارودی 
گفت: ۵۲ شــرکت برای تأمین تجهیزات اعالم 

آمادگی کرده اند.

رئیس صنف جایگاهداران کشور خبر داد؛

افزایش بی سابقه میزان توزیع 
بنزین و گازوئیل در مسیر اربعین

رئیس صنف جایگاهداران کشــور گفت: امسال 
بــا افزایش تعداد خودروهای شــخصی زائرین 
در مســیرهای منتهی بــه مرزهای خروجی به 
سمت عراق، در برخی جایگاه ها شاهد صف های 
کیلومتری بودیم ولی توزیع ســوخت بی وقفه، 
شــبانه روزی و با سه شیفت فعال در جایگاه ها و 

با کمترین مشکل در جریان است.
اســداهلل قلیــزاده با بیان اینکه بــا توجه به ایام 
کرونــا در ســالهای قبل، احتمال رشــد تعداد 
زائرین در مسیر مرزهای خروجی را پیش بینی 
کرده بودیم ولی بســیار بیشــتر از پیش بینی ها 
شاهد ترددها و مراجعات خودروهای شخصی به 
جایگاه های سوخت بودیم، اظهار کرد: با اقدامات 
جهادی جایگاهداران و پرسنل آن ها، مسئوالن 
شــرکتهای تابعه وزارت نفت و تالشهای ناوگان 
حمل ســوخت به جایگاه ها با کمترین مشــکل 
ســوخت گیری در جایگاه ها جریان دارد و طی 
دو هفته اخیر با رشــد بیش از ۵۰ درصدی در 
توزیــع بنزین مواجه بودیــم که طی دهه های 
گذشــته در این مسیر رکورد محسوب می شود.

وی با بیان اینکه جایگاه های مسیرهای منتهی 
به مرز مهران شلوغ ترین جایگاه ها بوده اند، افزود:  
به دلیل شــلوغی برخی مســیرها،  امکان تردد 
نفتکشــها سخت شــده بود ولی با کمک پلیس 
راهور تالش شــد حمل ســوخت به جایگاه ها 

تسریع شود.

بازار ســازی تضمینی برای فــروش نفت خام ایران از 
طریق صادرات خدمات فنی و مهندسی جهت نوسازی 
پاالیشگاه های نیمه فعال کشورهای همسو و دریافت 
سهام در آن پاالیشگاه ها از جمله سیاست هایی است که 
دولت سیزدهم برای خنثی سازی تحریم های نفتی به 
اجرا گذاشته است.به زعم کارشناسان این روش مزایای 
زیادی دارد، نخســتین مزیت آن این اســت که ضمن 
عدم سرمایه گذاری کالن برای ساخت پاالیشگاه ها از 
مزایای پرهیز از خام فروشی نفت بهره مند می شویم؛ 
همچنین مســئله دیگر این است که همکاری در این 
زمینه به افزایش گره اقتصادی و امنیتی کشور میزبان 
به ما منجر می شود و این موضوع به لحاظ استراتژیک 
برایمان منفعت دارد.تاکنون این رویکرد فقط در ارتباط 
با ونزوئال به کار گرفته شده است که به افزایش ۱۰ برابری 
فروش نفت ایران به این کشور از ۲۰ هزار بشکه در روز به 
۲۰۰ هزار بشکه منجر شده است.این رویکرد در ایران در 
حال توسعه است و به نظر می رسد کشورهایی همچون 
افغانستان، عراق، سوریه و لبنان نیز اهداف خوبی برای 
همکاری در عرصه پاالیشــگاه های فراسرزمینی برای 
تهران به شــمار می روند.جواد سلیمان پور، کارشناس 
اقتصادی در خصوص ضرورت اجتناب از خام فروشی 
نفت و حرکت به سمت فرآوری آن اظهار کرد: به طور 
کلی ظرفیت تحریم پذیری فرآورده های نفتی نسبت 
به خود نفت بسیار پایین تر است؛ زیرا مصرف کننده ی 
نفت فقط پاالیشگاه ها هستند که تعدادشان محدود و 
مشخص است اما مصرف کننده ی نهایی فرآورده های 
نفتی نامحدود هستند و تقریباً تمامی کشورهای جهان 
را شــامل می شود. وقتی مشتریان تا این حد گسترده 

می شــوند، امکان فروش نیز افزایش می یابد.وی ادامه 
داد: امکان رهگیری فرآورده های نفتی ســخت است؛ 
بنابراین تحریم آن هم مشکل می شود، البته نمی توان 
گفت فرآورده های نفتی تحریم ناپذیر هستند، به ویژه 
اگر در حجم باال بخواهیم آنها را صادر کنیم و باید با کشتی 
انجام شود که قابلیت رهگیری آن افزایش می یابد، اما 
به طور کلی فرآورده های نفتی تحریم پذیری کمتری 
نسبت به نفت خام دارند.این کارشناس اقتصادی گفت: 
مزیتی که پاالیشگاه های فراسرزمینی می توانند برای 
کشور داشته باشند، بیشتر به نوع تعامل ما با آن کشورها 
بستگی دارد. به طور مثال، اگر قرارداد سهامداری داشته 
باشیم، همکاری مستحکم تری خواهد بود. به طوری که 
نفت را در کشور مقصد پاالیش می کنیم و فرآورده ها 

را به فروش می رســانیم یا به داخل کشــور می آوریم 
و در مــدار مصــرف داخلی قــرار می دهیم، اما اگر نوع 
تعامل قرارداد اجاره یا همکاری باشــد، ممکن اســت 
کشــور میزبان بر اثر تحریم هــا دیگر از ما نفت نخرد.

سلیمان پور خاطرنشان کرد: همکاری در پاالیشگاه های 
فراسرزمینی استراتژی بسیار مهمی است که خیلی از 
کشورها با هدف بازار سازی برای فروش نفت خود از آن 
استفاده می کنند.وی افزود: پاالیشگاه های قدیمی تر به 
طور معمول برای پاالیش نفت خاصی طراحی می شدند 
و خیلی از کشورها برای اینکه بتوانند بازار پایداری برای 
نفت خود پیدا کنند، اقدام به همکاری با دیگر کشورها 
در پاالیشــگاه های فراسرزمینی در قالب قراردادهای 
ســهامداری یــا همکاری می کردند.این کارشــناس 

اقتصــادی با بیان اینکه همکاری در پاالیشــگاه های 
فراســرزمینی به طور کلی سیاســت درستی است و 
می تواند منافع کشــور را برآورده کند، بیان کرد: باید 
توجه داشــته باشیم که استفاده از این روش ظرفیتی 
دارد و در همان ظرفیت می توانیم از آن استفاده کنیم.

سلیمان پور گفت: به عبارت دیگر نمی توانیم همه نفت 
کشــور را از این طریق به فروش برســانیم، برای اجرای 
این سیاست باید شاخص های متعددی را مدنظر داشته 
باشیم تا به نتیجه مطلوب برسیم. به طور مثال، همکاری 
ما در عرصه پاالیشگاه های فراسرزمینی با کشورهایی 
باشد که تعامل سیاسی مطلوبی با ما دارند. همچنین باید 
بتوانیم در آن کشور شبکه ی فروش و بازاریابی فرآورده 
را ایجاد کنیم. به طور کلی باید مسائل فنی، اقتصادی، 
سیاســی و... را در نظر داشــته باشــیم.وی در پاسخ به 
این ســوال که آیا برای رفع مشــکل ناترازی بنزین در 
کشورمان می توانیم به ظرفیت خروجی پاالیشگاه های 
فراسرزمینی تکیه کنیم یا خیر، تصریح کرد: تاکنون در 
زمینه  پاالیشــگاه هایی که در خارج از ایران قرار دارند، 
خیلــی قوی عمــل نکرده ایم. همان طور که می دانید 
تنها ۳۰ درصد از خوراک اولیه ی پاالیشــگاه ها تبدیل 
به بنزین می شــود؛ بنابراین اکنون نمی توانیم زیاد به 
این گزینه امیدوار باشیم. مگر اینکه در آینده در حوزه 
پاالیشگاه های فراسرمینی قراردادهای بیشتری با دیگر 
کشورها منعقد کنیم و بتوانیم از خروجی آن ها در ارتباط 
با بنزین بهره ببریم.این کارشــناس اقتصادی در پایان 
تأکید کرد: البته ناترازی بنزین در کشــور زیاد نیست 
و می توان با مدیریت مصرف موضوع را طی چند سال 

آینده کنترل کرد.

خبر ویژه

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: بیش از ۸۰ درصد منابع حاصل 
از فروش نفت به روز در اختیار کشــور اســت و مابقی آن هم حداکثر طی یک یا دو 
ماه در اختیار ما قرار می گیرد.مالک شریعتی نیاسر درباره وضع فروش نفت کشور 
از زمانی که دولت سیزدهم بر سر کار آمده است، اظهار کرد: گزارش وزارت نفت و 
دیوان محاسبات حاکی از آن است که فروش نفت و دریافت منابع ارزی حاصل از 
آن تقریباً به روند باثباتی رسیده است.وی بیان کرد: درست است که در این زمینه 
هنوز به آن حدی که باید برسیم، نرسیده ایم، اما شرایط ما از گذشته بسیار بهتر شده 
است.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: اکنون می توانیم 

بــا روند تثبیت شــده ای پیش بینی کنیم کــه از محل فروش نفت می توانیم چقدر 
درآمد داشته باشیم. افزون بر این، منابع حاصل از فروش نفت را می توانیم در اختیار 
بگیریم که بیش از ۸۰ درصد آن به روز در اختیار کشور است و مابقی آن هم حداکثر 
در یک یا دو ماه در اختیار ما قرار می گیرد.شریعتی با بیان اینکه تثبیت شرایط به 
برنامه ریزی دولت و کسانی که با ارز سروکار دارند، کمک می کند، ادامه داد: افزون 
بــر ایــن، وضــع صادرات و واردات ما می تواند مبنای دقیق تر و باثبات تری پیدا کند. 
امیدواریم این روند با یک مسیر مناسبی اصالح شود و بهبود یابد و وضعیت فروش 

نفت ما از شرایط امروز هم بهتر شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس:

فروش نفت و دریافت منابع ارزی به ثبات رسیده است

مدیر کل حقوقی دفتر شرکت مدیریت منابع آب :

گالیه عراق از ایران در خصوص حقابه، سیاسی است
مدیر کل حقوقی دفتر شــرکت مدیریت منابع آب گفت: البته مشــکل 
عراق بیشتر با ترکیه است و مباحثی که هر از چندگاهی مطرح می کنند 
بیشتر سیاسی است و پایه حقوقی ندارد، اگر موانع حقوقی داشته باشد 
حتما به ما اعالم می کنند. رابطه ما با عراق در خصوص آب های مرزی 
مثــل رابطــه ما با ترکیه در این خصوص است.حســین زمانی  درباره 
مباحث حقوقی مربوط به انتقال بین حوضه ای آب اظهار داشت: موضوع 
انتقال آب از مرز استان ها تبعیت نمی کند، بلکه تابع مرز حوضه های 
آبریز اســت. اینکه یک مرز سیاســی را وارد کنیم و بگوییم آب از یک 
اســتان به اســتان دیگر منتقل نشود با اصول فنی، مهندسی و حقوقی 

سازگار نیست، بنابراین قرار شد تمام این موضوع در حوضه های آبریز 
ســاماندهی شــود. وی افزود: انتقال آب بین حوضه ای چارچوب های 
ســخت گیرانه ای دارد، در یک حوضه آبریز باید شــرایط مبدا و مقصد 
دیده شــود که همیشــه در مطالعات لحاظ می شود که نیازهای مبدا 
و مقصد چقدر اســت و اینکه با انتقال آب آســیبی به مبدا وارد نشــود.

مدیر کل حقوقی دفتر شرکت مدیریت منابع آب تصریح کرد: اینکه ما 
بخواهیم آب را محدود به مرزهای سیاسی کنیم به لحاظ فنی و عرفی 
ســازگاری ندارد، چون امروز یک شهرستان زیرمجموعه یک استان و 
فردا ممکن اســت در تقســیمات کشوری تغییرات حاصل و مرز عوض 

شود بنابراین منطقی نیست. بعبارت دیگر وزارت نیرو قاعده، پروتکل 
و شــیوه نامه ســخت گیرانه ای در این خصوص دارد تا به مبدا و مقصد 
هیچ آســیبی وارد نشــود. وی درباره انتقاداتی که بعضا مقامات عراق 
درباره عدم رعایت حقابه از ســوی ایران مطرح می کنند، گفت: ما با 
عــراق پروتــکل آب های مرزی داریم، در رابطه با اروند هم با عراق یک 
معاهده داریم که بخش هایی شرح داده شده، اما غیر از اروند در بقیه 
رودخانه ها معاهده ای نداریم. البته مشکل عراق بیشتر با ترکیه است و 
مباحثی که هر از چندگاهی مطرح می کنند بیشتر سیاسی است و پایه 
حقوقی ندارد، اگر موانع حقوقی داشته باشد حتما به ما اعالم می کنند. 

پوتین خطاب به اروپا:

گاز می خواهید گر   ا
کنید نورد استریم 2 را باز 

رئیس جمهور روســیه ضمن انکار نقش مسکو 
در بحــران انرژی اروپا، اعالم کرد اگر اتحادیه 
اروپا می خواهد گاز بیشتری دریافت کند، باید 
تحریم هایی که مانع گشــایش خط لوله نورد 
اســتریم ۲ می شود را بردارد.والدیمیر پوتین 
پس از نشســت سازمان همکاری شانگهای در 
ازبکســتان، آنچه که برنامه سبز خواند را برای 
بحران انرژی، نکوهش و تاکید کرد روســیه به 
تعهــدات انرژی خود عمل خواهد کرد.پوتین 
گفت: حرف آخر این اســت که اگر در اضطرار 
هستید، اگر اوضاع برای شما دشوار است، تنها 
تحریمهــا علیه نورد اســتریم ۲ را بردارید که 
ظرفیت انتقال ساالنه ۵۵ میلیارد فوت مکعب 
گاز را دارد؛ فقــط دکمــه را بزنیــد و همه چیز 
مرتب خواهد شــد.نورد اســتریم ۲ که تقریبا 
به موازات خط لوله نورد اســتریم ۱ از بســتر 
دریای بالتیک می گذرد، یک سال پیش ساخته 
شــد امــا آلمان تنها چنــد روز پیش از این که 
نیروهای روســیه، ۲۴ فوریه به اوکراین اعزام 
شوند، تصمیم گرفت این خط لوله را معلق کند. 

بر اســاس این  گزارش قیمت گاز در اروپا در 
پی کاهش تدریجی عرضه روســیه، از ابتدای 
ســال میالدی جاری تاکنون بیش از دو برابر 
افزایش پیدا کرده اســت. افزایش قیمت گاز، 
مصرف کنندگان را در منگنه گذاشته و بعضی 
از صنایع را وادار کرده اســت تولید را متوقف 
کنند.گزارش ها نشــان دادند اروپا، روســیه را 
متهــم کرده از عرضه انرژی به عنوان ســالح 
به تالفی تحریمهای غربی علیه مســکو بر سر 
جنگ در اوکراین، استفاده کرده است. روسیه 
می گوید غرب، جنگ اقتصادی به راه انداخته 
و تحریمها مانع فعالیت خط لوله نورد استریم ۱ 
شــده است.روسیه عرضه گاز به چندین کشور 
از جمله بلغارستان و لهستان را به دلیل امتناع 
آنهــا از پرداخــت پول گاز به روبل، قطع کرده 
است.بر اساس گزارش رویترز، شرکت گازپروم 
اوایــل مــاه میالدی جاری اعالم کرد خط لوله 
نورد اســتریم ۱ که مســیر اصلی گازرسانی به 
اروپاست، به دلیل نشت نفت موتور یک توربین 

در یک ایستگاه فشار، تعطیل خواهد ماند

ح کرد: نماینده سابق مجلس  مطر

کنوانسیون منطقه ای   پیشنهاد تشکیل 
برای تغییر پایه ارزی معامالت نفتی

رضا بختیار ، نماینده سابق مجلس درباره امکان 
تغییر پایه معامالت نفتی از دالر به ریال، روبل 
و یا یوان اظهار داشــت: در کشــورهای اوپک 
مطــرح بود کــه معامالت نفتی را از دالر به ارز 
اوپــک تغییــر دهیم، در ایران هم مطرح بود با 
ارزهــای دیگری مثل یورو کار کنیم، ولی این 
شــرایط برای اجرا فراهم نشــد، زیرا تا وقتی 
امپریالیسم دالری و نفتی به هم گره خورده و 
امریکا کارشکنی می کند این امکان وجود ندارد. 
وی افزود: اگر قرار باشد پایه ارز معامالت نفتی 
را تغییر دهیم نیاز به ایجاد یک کنوانســیون 
منطقــه ای یا بین المللی دارد تا یک ارز جدید 
برای معامالت تعریف شود، در غیر این صورت 
سال ها است که این بحث مطرح بوده و اجرایی 
نشده است.نماینده سابق مجلس با بیان اینکه  
اگر کنوانســیون ایجاد شود بازگشت پول نیز 
تسهیل می شود، گفت: البته باید تناسبی بین 
رقم معامالت وجود داشــته باشد مثال اگر قرار 
باشد حجم پایینی از معامالت نفتی با یک ارز 
جدید انجام شود، این مبنا شکل نمی گیرد. به 

عبــارت دیگر در احجام کوچک نمی توانیم به 
هدف مورد نظر برسیم. موضوع دیگر اینکه در 
شــرایط تحریم بعید است این کار انجام شود، 
البته بعد از شرایط تحریم هم مشکل داریم، اما 
برای رسیدن به راهکار اجرایی ایران و روسیه با 
تعدادی از کشورهای امریکای التین و تعدادی 
کشــور خاورمیانه می توانند این کنوانسیون را 
ایجاد کنند و با ایجاد آن به یک ارز مرجع برسند، 
ایــن کار می توانــد قابلیت اجرا پیدا کند تا بعد 
بتدریج کشورهای دیگر هم به آن ملحق شوند. 
علی اصغر زرگر کارشــناس حــوزه بین الملل 
انــرژی نیز در این خصــوص گفت: این تغییر 
پایه پولی بســتگی توافــق طرفین دارد، البته 
موضوع مهم اینکه قیمت گذاری نفت بر اساس 
دالر تعیین می شــود، نفت سبک و سنگین در 
پایانه های نفتی روتردام و مراکز بورسی با دالر 
معامله می شود. وی افزود: اکنون ایران برخی 
معامالت را بر اساس یورو انجام می دهد، روسیه 
نیز اعالم کرده پول نفت و گاز را بر اساس روبل 

دریافت می کند.
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5بانک و بیمه

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان 
خراسان رضوی:

10001594 سامانه ارتباط مستقیم 
مردم و مسئوالن شرکت گاز است

مشهد / سمیرا رحمتی
رییس روابط عمومی شــرکت گاز خراســان 
رضوی گفت: ســامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۹۴ 
شرکت گاز استان جایگزین شماره های قبلی 
این شــرکت برای ارتباط مســتقیم مردم و 
مســئوالن در حوزه گازطبیعی شد.حســن 
خیراندیــش بــا اعــالم ایــن خبــر افزود: 
شــهروندان گرامی می توانند با اســتفاده از 
این ســامانه نظرات و پیشنهادها، انتقادات و 
موضوعــات مرتبط در حوزه گازطبیعی را به 
صورت مســتقیم و بی واسطه با کارشناسان 
این شرکت مطرح کنند.وی افزود: پیام های 
ارسالی پس از دسته بندی توسط کارشناسان 
مرکز خدمات الکترونیک و ارتباطات مردمی 
شــرکت گاز خراســان رضوی پیگیری شده 
و نتیجــه به صورت روزانه با ارســال پیامک 
یــا تمــاس تلفنی بــه اطالع شــهروندان 
خواهد رســید.خیراندیش، تکریم مشتری، 
پاســخگویی فوری، استفاده از تعدد خدمات 
الکترونیکی در پاسخگویی و کمک به محیط 
زیســت را از اهداف ایــن طرح عنوان کرد و 
گفت: شــهروندان محترم می توانند مسائل 
مرتبط با توسعه شبکه و نصب کنتور و نحوه 
محاســبه گازبها را نیــز از این طریق دنبال 
کنند.رییس روابط عمومی شرکت گاز استان 
تصریح کرد: ســامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۹۴ 
تنها سامانه ارتباط دو طرفه برای ارتباط مردم 
و مســئوالن شــرکت گاز در خراسان رضوی 
اســت.یادآور اســت؛ تلفن ۱۵۹۴، گفتگوی 
آنالین در بســتر وب، صندوق صوتی، پست 
الکترونیــک از دیگــر درگاه هــای ارتباطی 
شرکت گاز استان خراسان رضوی می باشد.

ج: سرپرست شهرداری کر

ارتباط شهرداری و پیمانکاران 
باید دو سویه باشد

 کرج / اکبر حیدری 
سرپرســت شــهرداری کرج گفت: باید ارتباط 
ســالم و دو سویه ای بین شهرداری و پیمانکاران 
حاکم شود. منوچهر غفاری در جلسه با معاونین 
و ناظران حوزه خدمات شهری مناطق دهگانه که 
با حضور برخی از اعضای شورای شهر برگزار شد، 
اظهار داشت: بررسی چالش های حوزه خدمات 
شهری و ارائه راهکار مناسب اجرایی در راستای 
رفع کاســتیها و مشــکالت موجود در شــهر ، از 
اهداف برگزاری چنین نشســت هایی است.وی 
گفت: این چهارمین جلســه کاربردی است که 
طی هشت روز اخیر درخصوص بررسی مشکالت 
حوزه خدمات شــهری و پیمانکاران برگزار شده 
است.سرپرســت شــهرداری کرج با بیان اینکه 
هم شــهرداری در قبــال پیمانکاران تعهد دارد 
و هم پیمانکاران در قبال شــهرداری، افزود: اما 
به نظر می رسد برخی پیمانکاران نگاه یکطرفه 
بــه موضوعات دارند که میبایســت معاونین و 
ناظریــن خدمات شــهری هم در اجرای قوانین 
دقت بیشتری بعمل آورند و از حقوق شهروندی 
و شــهرداری در راســتا بهبود وضعیت خدمات 
شــهری دفاع کنند غفاری خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر به شــدت در حوزه خدمات شــهری 
دچار مشــکل هستیم و در حقیقت جمع آوری 
زباله و رفت و روب معابر به درســتی انجام نمی 
شــود اما برخی پیمانکاران طوری صحبت می 
کنند که گویی همه قصورها متوجه شــهرداری 
است در حالیکه عوامل متعددی از جمله امکانات 
و تجهیزات پیمانکاران نیز در نتیجه مهم اســت 
.غفــاری گفت: در گذشــته هم این مشــکالت 
وجود داشــته و پیمانکاران از شهرداری مطالبه 
داشته اند اما واقعیت این است کارها روی زمین 
نمی ماند.به گفته سرپرست شهرداری کرِج؛ باید 
ارتباط درســت و دو ســویه ای بین شهرداری و 
پیمانــکاران ایجاد شــود.غفاری در ادامه یادآور 
شــد: هم شــهرداری و هم پیمانکاران وظیفه 
دارند به تعهداتی که داده اند پایبند باشند. قطعا 
شهرداری برخی مواقع نتوانسته به تعهدات خود 
عمل کند اما اعتقاد دارم شهرداری همواره جلوتر 

از پیمانکاران حرکت کرده است.

مشهد / سمیرا رحمتی
در راســتای برگزاری کنگره بزرگ 
شــهدای حقوقی کشــور در ســال 
۱۴۰۲، اجالســیه شهدای حقوقی 
شرق و جنوب شرق کشور با حضور 
هفــت اســتان، پنجــم مهرماه در 
نمایشــگاه بین المللی مشهد برگزار 
خواهــد شــد. معــاون اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
خراســان رضوی در نشست خبری 
اجالســیه شــهدای حقوقی شرق و 
جنوب شــرق کشــور که در سالن 
همایش     های نمایشــگاه بین المللی 
مشهد برگزار شــد، گفت: ضرورت 
پرداختــن به یاد و خاطره شــهدا بر 
کســی پوشیده نیست. امروز امنیت 
و آســایش مــان را مرحوم شــهدا 
هستیم.ســید امیر مرتضوی افزود: 
اوایل انقالب هر کوچه و خیابانی به 
نام یک شــهید نامگذاری می شد، تا 
یادآور امنیت آسایش و دالوری    های 
آنان باشد، این کنگره نیز در راستای 
همان توجه است. بنابر این ضرورت 
دارد این اجالسیه و کنگره ها پررنگتر 
برگزار شود.رئیس اجالسیه شهدای 
حقوقی شــرق و جنوب شرق کشور، 
با بیان اینکه حمایت حقوق دانان از 
مدافعــان حرم و نظام باید به معنای 

واقعــی بــه عمل آید، اظهــار کرد: 
امــروز افرادی کــه تخصص دارند، 
تعهد نیز دارند و قشــری که در این 
اجالســیه حضور خواهند داشــت، 
متعهــد متخصص خواهند بود. بعد 
از اینکه این اجالســیه تمام شد باید 
تــالش کنیم تا اهــداف تحقق پیدا 
نماید و خالصه زندگی این شــهدای 
حقوقی منتشــر گردد. همچنین بر 
حسب دســتور مقام معظم رهبری 
در خصوص تهیه مجموعه دانشنامه 
دفــاع مقدس، می تواند بخشــی از 
دانشنامه مربوط به شهدای حقوقی 
باشد.ایشــان با بیان اینکه دوستان 
بســیج حقوق دانان باید احســاس 
تکلیــف کننــد و بیشــتر به میدان 
آینــد، عنوان کرد: آنــان می توانند 
خدمــات رایگان بــه مردم بدهند و 
با مشــاوره درست از تشکیل پرونده 
در دســتگاه قضایی جلوگیری شود. 
همچنین مطالبه گری از مســئولین 
در حوزه فعالیت خود انجام دهند و 
امــر به معروف و نهی از منکر کنند.
مرتضوی با اشــاره به اینکه هرگاه از 
ظرفیت بسیج استفاده کردیم، موفق 
بودیم، تصریح کرد: بعد از ۴۳ ســال 
از انقــالب نیاز اســت کنار هم قرار 
بگیریــم تا یک کار مشــترک انجام 

دهیم. اگر دســتگاه ها و سازمان ها 
همراه و همســو باشند داخل بدون 
توجــه بــه تحریم هــا می توانیم به 
اهداف برسیم. آنچه امروز می بینیم 
این همسویی و هم افزایی برای حل 
مشکالت وجود ندارد.احمد فدوی، 
مسئول سازمان بسیج حقوق دانان 
و وکال ســپاه امام رضا)ع( نیز در این 
نشســت عنوان کرد: سازمان بسیج 
حقــوق دانان به عنوان مجمع پویا و 
فراگیر با هدف جذب و ســاماندهی 
اســتفاده از ظرفیــت حقوق دانان 
متعهد در ســال ۱۳۸۸ شروع به کار 
کرد و در ســایر استانها شکل گرفت 
تــا بــا ماموریت    های این ســازمان 
نقش آفرینی کند.وی افزود: گستره 

و جامعه هدف بســیج حقوق دانان 
شامل، دستگاه قضایی، سردفتران و 
دفتریاران، مدیران حقوقی، اعضای 
هیات علمی و دانشــجویان و دانش 
آموختگان رشــته    های حقوق است. 
اهداف سازمان با سیاست    های ابالغی 
در چند مورد است که اهداف کالن 
کمک به مســیر جهت نظام حقوقی 
و قانونی کشور، رفع نیاز    های اساسی 
توسط جامعه حقوقی، فرهنگ سازی 
تحقق عدالت و آزادی    های مشــروع 
و قانونــی خواهد بود، که تا کنون در 
راستای این اهداف برنامه    های خوبی 
صورت گرفته است.فدوی بیان کرد: 
ســال آینده کنگره بزرگ شــهدای 
حقوق دانان کشــور برگزار می شود 

و در این راستا، پیش کنگره     های در 
کشــور برگزار خواهد شد که مشهد 
میزبان ۷ اســتان خراسان رضوی، 
کرمــان، یزد، خراســان شــمالی، 
هرمزگان، سیســتان و بلوچستان 
و خراســان جنوبی در پنجم مهرماه 
در اجالسیه شــهدای حقوق دانان 
شرق و جنوب شرق کشور، با حضور 
مسئولین ارشــد حقوقی قوای سه 
گانه خواهد بود.ایشــان به اینکه ۸۴ 
شــهید از جامعه حقوقی این هفت 
اســتان شناسایی شده است، گفت: 
این شــهدا از شهدای دفاع مقدس، 
شهدای امنیت و مدافع حرم هستند 
که غالبا از اســتان خراسان رضوی 
بودند. برخی دستگاه     های مشارکت 
کننــده در اجالســیه، بنیاد حفظ 
آثــار و ارزش     هــای دفــاع مقدس 
خراســان رضوی، معاونت اجتماعی 
دادگستری استان، مدیریت حقوقی 
آســتان قدس رضوی، شهرداری و 
شــورای شهر مشــهد، بنیاد شهید 
و..... هستند که سازمان بسیج حقوق 
دانان ســپاه امام رضا)ع( را همراهی 
می کنند.شایان ذکر است؛ در پایان 
این نشست خبری از پوستر اجالسیه 
توسط مســئولین حاضر در مراسم 

رونمایی گردید.

کشوری؛ کنگره  در راستای یک 

اجالسیه شهدای حقوقی شرق و جنوب شرق کشور برگزار می شود

5 در سفر یک روزه مدیرعامل موسسه اعتباری 
ح شد؛ ملل به مازندران مطر

باید جایگاه بهتر و سهم بیشتری 
از شبکه بانکی را به خود 

اختصاص دهیم

مدیر عامل محترم موسسه اعتباری ملل گفت: 
در حــال حاضــر ما در بین ۳۲ بانک باید برای 
ارتقــای جایگاه و ســهممان از بازار پول و به 
صــورت شــبانه روزی تالش کنیم تا در عین 
رفاقت و با رقابتی ســالم با جذب منابع بیشتر 
و مشــتریان جدید تر به رشــد سازمان کمک 

شایانی کنیم.
مدیر عامل محترم موسســه در جریان سفر به 
استان گلستان و در دیدار با همکاران این حوزه، 
ضمن تســلیت ایام اربعین اباعبداهلل الحسین 
علیه الســالم به همکاران، توجه ویژه همکاران 
را بــه رعایــت حق الناس و حقوق مشــتریان 
معطوف داشــتند و بیان کردند که حق الناس 
جزء مواردی اســت کــه خداوند از آن نخواهد 
گذشــت. بنابراین وظیفه شرعی و اخالقی تک 
تک ماست که نسبت به یکدیگر و به ویژه نسبت 
به مشــتریان موسسه به صورت ویژه این امر را 

مدنظر داشته باشیم.
ایشــان در ادامه بیان کردند: در حال حاضر ما 
در بیــن ۳۲ بانک باید بــرای ارتقای جایگاه و 
ســهممان از بازار پول و به صورت شبانه روزی 
تالش کنیم تا در عین رفاقت و با رقابتی سالم 
با جذب منابع بیشــتر و مشــتریان جدید تر به 

رشد سازمان کمک شایانی کنیم.
مدیرعامل موسســه افزودند: استان گلستان به 
واسطه شرایط اقلیمی و وجود صنایع و معادن 
گسترده بستر بسیار مناسبی در جهت سرمایه 
گذاری و جذب منابع می باشــد که این وظیفه 
همکاران این حوزه اســت که با همیت و تالش 
بیشتر از این ظرفیت در جهت ارتقاء این حوزه 
و در رأس آن موسسه اعتباری ملل اقدام نمایند.

در این ســفر یک روزه مدیرعامل موسســه با 
استاندار نماینده مردم گلستان و شهردار شهر 

گرگان نیز دیدار و گفتگو نمودند.

اخبار

جشنواره پاییز رویایی بیمه 
تجارت نو

 در جشنواره پاییز رویایی بیمه های بدنه خودرو، 
مســافرتی خارج از کشــور و انــواع بیمه های 
مسئولیت با تخفیفات ویژه به مشتریان گرامی 

ارائه می گردد.
در جشنواره پاییز رویایی بیمه های بدنه خودرو، 
مســافرتی خارج از کشــور و انــواع بیمه های 
مسئولیت با تخفیفات ویژه به مشتریان گرامی 

ارائه می گردد.
یکی از اهداف برگزاری این جشــنواره توســعه 
فرهنگ خرده فروشی در شبکه محترم فروش 

می باشد.
جشــنواره پاییز رویایــی بیمه تجارت نو از ۲۲ 
شــهریورماه سال جاری آغاز و تا پایان مهرماه 

۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.

افزایش پرداخت تسهیالت 
 ازدواج و فرزندآوری 
در بانک ایران زمین

با هدف افزایش مشــتری 
مــداری و ارائــه خدمات 
متمایز، اعطای تسهیالت 
ازدواج و فرزنــدآوری به 
شــکل مطلوبی در اختیار 

مشتریان بانک ایران زمین قرار می گیرد.
از ابتدای ســال جاری تا نیمه اول شهریورماه، 
در مجمــوع تعــداد ۱۲۱۴ عدد تســهیالت 
قــرض الحســنه ازدواج و فرزنــدآوری جمعاً 
بــه مبلغ ۱۱۶۲ میلیارد ریــال به متقاضیان 
اعطا شــده اســت که نســبت به سال گذشته 
 در بــازه زمانــی مشــابه ۳۸۲ درصد افزایش 

داشته است.

اعالم برنامه  های مهم بیمه میهن برای کاهش زیان و رسیدن به سوددهی
مدیرعامل شــرکت بیمه میهن، اســتمهال یکســاله را از اداره 
نظارت بر ناشــران گروه مالی و خدماتی ســازمان بورس اوراق 
بهادار خواســتار شــد تا این شــرکت بتواند برای برون رفت از 
شــمول مــاده ۱۴۱ قانون تجــارت، برنامه های خود را به صورت 

کامل اجرایی کند.
رســول آریانپور مدیرعامل این شــرکت در گفتگوی اختصاصی 
بــا چابک آنالیــن با اعالم این مطلب افــزود: برنامه بیمه میهن 
برای برون رفت از شمول ماده ۱۴۱ الیحه قانون به دلیل اصالح 
قســمتی از قانون تجارت و تاکید ســهامداران عمده به منظور 
اصالحات ســاختار ســرمایه، افزایش سرمایه، سودآوری از محل 

سرمایه گذاری و تمرکز برحوزه وصول مطالبات است.
مدیرعامل بیمه میهن اذعان داشت که یکی از علل شمولیت ماده 
۱۴۱ عدم کفایت سرمایه است و به همین دلیل اولین و مهمترین 
برنامه پیش بینی شــده بیمه میهن برای خروج از شــرایط فعلی، 

اصالح ساختار سرمایه است.
آریانپور، افزود: به همین منظور شرکت بیمه میهن درنظر دارد تا 
از محل تجدید ارزیابی ها افزایش سرمایه داشته باشد زیرا مازاد 
ارزش فعلــی امــالک تحت مالکیت این شــرکت بخش مهمی از 
سرمایه مورد نیاز برای کفایت سرمایه ای به منظور عدم شمولیت 

ماده ۱۴۱ را فراهم خواهد کرد. مدیرعامل شــرکت بیمه میهن 
گفت اساس حرکت این شرکت برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ 
قانون تجارت برمبنای تجدید ارزیابی دارایی ها استوار است اما این 
افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران هم خواهد بود.

آریانپور با تاکید بر اهمیت کاهش زیان های عملیاتی و زیان های 
مربوط به فعالیت های بیمه ای از طریق اصالح ترکیب پرتفوی، 
بیان کرد: شــرکت بیمه میهن در ســالجاری ضمن بررسی دقیق 
نقاط ضعف عملکردی و پرتفوی خود و تحلیل و داده کاوی های 

علمی، به برنامه ریزی برای اصالح و ســاماند هی پرتفوی خود 
اقدام کرده است.

به گفته وی، یکی دیگر از برنامه های شرکت بیمه میهن، استفاده 
از سرمایه انسانی مناسب درمسیر فعالیت های بیمه ای در حوزه 
بازاریابی و بازارســازی اســت. مدیرعامل بیمه میهن سود آوری 
از محل ســرمایه و از محل فروش امالک مازاد و ســرمایه گذاری 
هــای ملکــی را یکی دیگر از برنامه های پیش روی این شــرکت 
دانســت و افزود: با تقویت بخش ســرمایه گذاری و ایجاد میزهای 
تخصصی ســرمایه گذاری در حوزه های مجاز متناســب با آیین 
نامه های بیمه مرکزی، عالوه بر بهبود وضعیت مالی و نقدینگی 
بیمه میهن، مســیر ســرمایه گذاری مناسبی برای سهامداران و 

سرمایه گذاران هم است.
گفتنی اســت به تازگی ســازمان بورس اوراق بهادار اعالم کرد که 
با توجه به اطالعات و صورت های مالی حسابرســی شــده شرکت 
بیمه میهن درپایان ســال مالی منتهی به اســفند سال گذشته و 
شــمول ماده ۱۴۱ الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت، 
برای ســومین ســال متوالی، نماد معامالتی بیمه میهن مشمول 
بند سه ماده ۴۲ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق 

بهادار در فرابورس ایران شده است.

اخبار

دکتر بهزاد شــیری مدیر عامل پســت بانک ایران ضمن تســلیت 
فرارســیدن اربعین ســاالر و ســرور شــهیدان حضرت اباعبداهلل 
الحسین)ع( به ملت شریف ایران، ذی نفعان، همکاران، سهامداران، 
مشــتریان، بازنشستگان، مســئوالن باجه های بانکی روستایی و 
خانواده بزرگ پســت بانک ایران، پیامی به همین مناســبت صادر 

کرد.
متن پیام تسلیت دکتر شیری بدین شرح است:

موعد اربعین از راه می رسد که واقعه عظیم عاشورا را تداوم بخشد 
و تســکینی بر جراحت دل های مومنان شــود تا نهضت حســینی 

سرمشقی برای آزادگان جهان باشد.
در حقیقــت اربعیــن، مهمتریــن واقعــه اثرگــذار در امتــداد 

عاشــورا و حماســه جاوید و ســیر تاریخ و چراغ راه اســالم است 
که با گذشــت ســالهای ســال جلــوه هایی تازه یافتــه تا جان و 
 دل مریدان ســاالر شــهیدان را با شــکوه اتحاد و انســجام به هم 

پیوند زند.
ضمن گرامیداشــت ایام ســوگواری سید و ساالر شهیدان حضرت 
اباعبداهلل حســین )ع(، فرار رســیدن اربعین حسینی را به پیشگاه 
ملت شــریف ایران و خانواده ی بزرگ پســت بانک ایران تســلیت 
عرض کرده و ســربلندی و پیروزی امت اســالم را از درگاه خداوند 

عالمیان خواهانیم.
بهزاد شیری
مدیرعامل پست بانک ایران

پیام تسلیت مدیر عامل پست بانک ایران به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی

خبر  ویژه

استانها

کالسه اجرائی 140004315 گهی مزایده اتومبیل  آ
بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه 140004315 موضــوع ســند ازدواج شــماره 2611 مــورخ 1382/10/09 دفترخانــه ازدواج شــماره 30 کرمانشــاه ششــدانگ خــودرو شــماره 693 د 69/ایــران 40 بنــام بدهــکار پرونــده آقــای امیــن رجبــی 
زیابــی شــده و پــس از بازدیــد از خــودرو شــماره فــوق الذکــر: ســواری پــژو 207 هــاچ بــگ،  بــه آدرس: کرمانشــاه – داالهــو کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ 4/900/000/000 ریــال بــه حــروف چهــار میلیــارد و نهصــد میلیــون ریــال ار
ســفید رنــگ، مــدل ســال 1400، اتوماتیــک پانارومــا، ســقف شیشــه ای بــا پــرده کشــویی بــرای آفتابگیــری، دارای شاســی شــماره 511895naar13fe1mg و موتــور شــماره 177boo48681 کــه تمــام ارکان و شــماره هــای فنــی آن اعــم از )حــک 
شــماره موتــور و حــک شــماره شاســی و پرچهــای پــالک شاســی و رنــگ اطــالق( فابریــک کارخانــه و اصــل بودنــد و لــذا اصالــت ایــن خــودرو مــورد تائیــد مــی باشــد. در بازدیــد و مالحظــه قســمتهای خــودرو بــا روشــن کــردن موتــور آن مالحظــه 
شــد کــه تمــام قســمتهای آن )شیشــه هــا، ســپرها، چراغهــا، داشــبورت و تــودوزی و بدنــه و رنــگ( ســالم و بــدون خــط و خــش هســتند. الســتیکها بــه میــزان 30% درصــد کار کــرده انــد. دارای بیمــه نامــه تــا بــرج 3 ســال 1401 نــزد بیمــه ایــران 
اســت و کارکــرد خــودرو بــا کیلومتــر 17/000 مــی باشــد. و خــودرو فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز یکشــنبه 1401/07/10 در اداره اجــرای اســناد رســمی شهرســتان کرمانشــاه واقــع در بلــوار بنــت الهــدی روبــروی فرمانــداری از طریــق مزایــده بــه 
زیابــی شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــا در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض  فــروش مــی رســد. مزایــده از مبلــغ ار
شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد 
خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد، شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او در جلســه مزایــده اســت. برنــده 
، مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده واریــز نکنــد، مبلــغ مذکــور قابــل  ر مزایــده مکلــف اســت مــا بــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتــی کــه ظــرف مهلــت مقــر

اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد در ایــن صــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد. ضمنــا خــودرو فــوق فاقــد بیمــه نامــه مــی باشــد.
1401/06/27 : تاریخ انتشار

مفقودی
بــه   132SE شناســنامه مالکیــت ســواری ســایپا
رنگ ســفید روغنی مدل 1393 به شــماره انتظامی 
136 ج 93-ایــران56 به شــماره موتور 5206463 
بــه شــماره شاســی NAS421100E1165217 متعلق 
مفقــود  شــعبان  فرزنــد  رهبــان  حمیدرضــا  بــه 

وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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: گاز مدیر منطقه 8 عملیات انتقال 

با اجرای پروژه های ابینه فنی، خط انتقال گاز بانه - سردشت ایمن سازی شد
کردستان / گروه استان ها: مدیر منطقه 
۸ عملیات انتقال گاز، از ایمن سازی خط 
انتقال گاز بانه - سردشت با اجرای پروژه 
های ابنیــه فنی خبر داد.فیروز خدائی، 
مدیــر منطقــه ۸ عملیات بــا اعالم این 
خبر گفت: در راســتای انتقال پایدار گاز 
طبیعی در برابر سیالب و طغیان رودخانه 
های فصلی، ایمن سازی خط انتقال گاز 
بانه/ سردشــت با اجرای ۴ مورد از ابنیه 
فنی مقاوم سازی شد.خدائی افزود: خط 
انتقال گاز ۱۲ اینچ بانه - سردشت یکی 
از صعــب العبورترین مســیرهای حوزه 
عملیاتــی مرکز بهره بــرداری خط لوله 
بــوکان و دارای تالقــی های بســیار با 
مســیل ها و رودخانــه های فصلی بوده 
و مســتعد به جریان گرفتن سیالب می 
باشد که بایستی پیشگیری از مخاطرات 
احتمالی در دســتور کار قرار گیرد.مدیر 
منطقــه ۸ عملیــات انتقــال گاز اظهار 
داشت: شناســنامه تصویری ابنیه فنی 
این مســیر قبل از شــروع بارندگی های 
پاییزی تهیه و موارد نیازمند به بازسازی 
به تعداد ۴ مورد مشــخص گردید.وی با 
تاکید ویژه بر نظارت و پیاده سازی دقیق 
قوانین و مسایل ایمنی، ادامه داد: رعایت 
کامل مســایل ایمنی در اجرای عملیات، 

یــک اصل مهم اســت و در این عملیات 
تالشــگران منطقه با پیاده سازی کامل 
الزامات ایمنی، بازسازی هر ۴ مورد ابنیه 
فنــی را طــی مدت زمان ده روز کاری به 

اتمام رساندند.
خدائی با اشاره به پیشگیری قبل از درمان 
اشــاره کرد و تصریح نمود: همکاران این 
منطقه ســعی بر آن دارند قبل از فصل 

سرما نقاط آسیب پذیر را ترمیم و پایداری 
انتقال گاز را در سرشــاخه های مصرف 

تضمین نمایند.

ارتقاء سیستم مانیتورینگ 
توربین های منطقه 8 عملیات

مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز از ارتقاء 
سیستم مانیتورینگ توربین های توربین 

های تاسیســات تقویت فشار گاز مرند، 
مرگنلر، اردبیل، چلوند، هشترود و زنجان 
خبر داد.فیــروز خدائی، مدیر منطقه ۸ 
عملیــات با اعالم این خبر گفت: خرابی 
های مکرر سیســتم هــای کامپیوتری 
مانیتورینــگ توربینهــا، مخصوصا در 
فصل ســرما و پیک باال، صدمات جبران 
ناپذیــری را بر روند صــادرات و انتقال 

گاز بوجود مــی آورد.وی افزود: قدیمی 
و کمیاب شــدن قطعــات، فقدان پورت 
I/O و همچنیــن هزینه بر بودن تعمیر و 
نگهداری سیستمهای قبلی، متخصصان 
منطقه ۸  را برآن داشت در جهت پایش 
رونــد انتقال گاز، متناســب با نرم افزار 
کنترلی سیســتم ها، اقدام به ارتقاء و به 
روزرسانی سیستم های قدیمی نمایند.

مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز اظهار 
داشــت: در سیستمهای جدید سیستم 
 Windows XP ۳.۱  بــه Win عامــل از
  SSD ارتقا یافته و استفاده از هارد SP3
در سیستمهای جدید، منجر به افزایش 
سرعت بارگذاری نرم افزار کنترلی و کار 
با HMI  میشــود کــه این موضوع منجر 
بــه افزایش ســرعت عملکرد سیســتم 
وسهولت درامر بهره برداری ازواحدهای 
گردیده اســت.وی بروز نبودن قطعات 
ســخت افزاری، عدم دسترسی فوری به 
 RAM،Power قطعــات جانبی از قبیل
، پایین بودن ســرعت بررســی ترندها و 
مانیتورینگ در هنگام بازبینی آرشیوها، 
نداشــتن درگاه خروجی جهت بک آپ 
گیــری از اطالعات و منســوخ شــدن 
سیستم عامل Win ۳.۱  را از  مهمترین 

نواقصات سیستم های قبلی برشمرد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

ح کرد؛ استاندار گلستان مطر

الیروبی رودخانه های استان گلستان 
با 30 میلیارد تومان اعتبار

گلســتان / گروه اســتان ها: اســتاندار گلستان با 
بیــان اینکــه بیش از ۶۰۰ کیلومتر از رودخانه های 
اســتان نیازمند الیروبی اســت گفت : کار الیروبی 
رودخانه های استان با فعالیت قرارگاه شهید لوالیی 
سرعت می گیرد.علی محمد زنگانه در جلسه ستاد 
پیشــگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ 
به بحران اســتان که با حضور نامی رئیس ســازمان 
مدیریت بحران کشــور برگزار شــد افزود :  گلستان 
به عنوان پایلوت طرح الیروبی رودخانه ها در کشور 
مطرح شده و در این راستا همه دستگاه ها همکاری 
و همیاری خواهند داشت.وی افزود :  این کار با ۳۰ 
میلیارد تومان اعتبار از محل منابع مدیریت بحران 
در قالــب اقدامی جهادی برای الیروبی رودخانه ها 
در استان در نظر گرفته شده است. استاندار گلستان 
همچنین با اشاره به طرح عالج بخشی خلیج گرگان 
گفت : قرارداد ۲۸۰ میلیارد تومانی بین سازمان بنادر 
به عنوان کارفرما و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا به 
عنوان مجری بسته شده و ۱۰۰ میلیارد تومان از محل 
اعتبارات مدیریت بحران به این پروژه اختصاص یافته 
و پیگیر تخصیص باقی مانده اعتبار الزم هســتیم. 
وی ادامه داد : تاکنون ۲۰ درصد از عملیات الیروبی 
کانال آبرســانی به خلیج گرگان انجام شده و پروژه 
در حال اجراست. استاندار گلستان در بخش دیگری 
از ســخنان خود به مسئله آب بندان های غیرمجاز 
پرداخت و افزود : آب بندان های غیرمجاز در بستر 
گرگان رود تخریب خواهد شــد زیرا با جلوگیری از 
برداشت های غیر قانونی و احیای کشاورزی در پایین 
دست از تشدید بحران سیالب ها در آینده پیشگیری 

می شود.
 

بازدید فرماندار ساوجبالغ از 
مدارس شهر جدید مهستان

البرز / گروه اســتان ها: در بازدید فرماندار، شهردار، 
اعضای شورای اسالمی و مسئوالن شهری از مدارس  
سطح شهر جدید مهستان مطرح شد؛مدارس شهر 
جدید مهستان مهیای حضور دانش آموزان در سال 
تحصیلی جدید می شود.بازدید دکتر البرزی فرماندار 
شهرستان ساوجبالغ، به همراه دکتر گلرخی شهردار، 
ارمندپور رئیس ،موحدی و یعقوبی اعضای شورای 
اسالمی، مشاور استاندار محترم، مدیرکل نوسازی 
مدارس و مسئوالن شهری و شهرستانی از چندین 
مدرسه نوساز و قدیمی سطح شهر انجام گردید.در 
این بازدید مشکالت چند مدرسه بررسی و تمهیدات 
و دستورات الزم در زمینه رفع آن توسط مسئوالن 
مربوطه صادر شــد تا با توجه به فرا رســیدن  مهرماه 
این مدارس از امکانات بهینه و اســتاندارد برخوردار 

گردیده و مشکالت آن مرتفع گردد.

 از سوی مدیر عامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران؛

 حکم تمشیت امورات 
 شرکت پخش فرآورده های نفتی 

استان گیالن صادر شد
گیالن / گروه اســتان ها: با صدور احکامی از ســوی 
نژادعلی ، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران  نمایندگی مدیرعامل در مناطق شمالی 
کشور ) ساری .چالوس و گیالن( به کوروش باالدست  
و مســئولیت ، هدایت و تمشیت امور شرکت پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گیالن به مجتبی شکوری 
تفویض شد .تجلیل و تکریم از خدمات باالدست در 
ســمت مدیریت شــرکت پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گیالن و معرفی مجتبی شکوری برای تمشیت 
این سمت صبح امروز ۲۰ شهریور ماه  با حضور اکبری 
، معاون مدیر عامل و ســاالری نسب ، مدیر عملیات  
دررشــت برگزار شد .حضور مدیر جدید از شش ماه 
قبل از بازنشستگی مدیر سابق برای آشنایی با امورات 
و بهره مندی از تجارب مدیر و پتانسیلهای منطقه و 
همکاران از رویه های جاری مدیریتی در شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران اســت که با توجه به 
بازنشستگی قریب الوقوع کورش باالدست  . حضور 
مجتبی شکوری را در منطقه گیالن تبیین می نماید 
.اکبری . معاون مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده 
هــا ی نفتــی ایران با بیان مطلب فوق و ضمن ارزوی 
توفیق برای هر دو مدیر مذکور در سمتهای جدید . 
خواستار همکاری . انتقال تجارب و تعامل فی مابین 
شد.ساالری نسب  مدیر عملیات نیز ضمن تقدیر از 
خدمات ارزنده باالدست طی دوران مدیریت در گیالن 
گفت  علیرغم شایستگی جناب مهندس شکوری و 
مدیریت قابل تحسین ایشان در خراسان شمالی -که 
منطقــه ای دیگــر از مناطق ۳۷ گانه پخش فرآورده 
ها ی نفتی کشــور است-  امیدواریم ایشان مسیری 
را که دکتر باالدســت به عنوان یک مدیرجهادی و 
برای خدمت به مردم  در کشور و استان گیالن پایه 
ریزی کرده اند دنبال نمایند  .گفتنی است باالدست 
از مدیران با سابقه ۳۶ سال خدمت در مجموعه های 
مختلف پخش فرآورده ها ی نفتی ایران در پایتخت 
و اقصی نقاط کشور است و شکوری نیز سابقا معاون 
فنی - عملیاتی منطقه گیالن بوده که درســالهای 
اخیر با عنوان مدیرمنطقه به خراسان شمالی عزیمت 

کرده بود .

رئیس سازمان صنعت و معدن استان البرز 
اظهار کرد:

 اشتغالزایی برای بیش از 
4500 نفر در صنعت 

البرز / مهدی فالح رفیع 
رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان البرز اعالم کرد: در ۵ ماهه نخســت 
امسال، ۱۳۶ فقره پروانه بهره برداری صنعتی 
در استان البرز صادر شده است.رامین ربیعی 
افزود: با صدور این تعداد پروانه بهره برداری 
برای ۴ هزار و ۵۱۱ نفر اشــتغالزایی شــده 
است.وی اضافه کرد: مجموع سرمایه گذاری 
در پروانه های بهره برداری اســتان البرز ۵۲ 
هزار و ۵۳۲ میلیارد ریال برآورد می شــود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز 
گفت: همچنین در این مدت ۳۵۹ فقره جواز 
تاســیس برای طــرح های مختلف صنعتی 
اســتان صادر شده است که میزان سرمایه 
گــذاری قابل پیش بینــی  برای اجرای این 
مجوزهای صنعتی در اســتان البرز، بیش از 
۱۱۰ هزار میلیارد ریال اســت.این مسئول 
ظرفیت اشــتغالزایی جوازهای تاســیس 
استان البرز در ۵ ماهه اول سال را ۱۶ هزار 
و ۴۷ نفــر عنــوان کرد.ربیعــی تاکید کرد: 
براساس برنامه ریزی های صورت گرفته به 
ثمر رســاندن طرح های نیمه تمام صنعتی 
باالی ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در اولویت 

این سازمان قرار گرفته است.

گشایی  هشتگرد برای باز
مدارس آماده می شود

البرز / گروه اســتان ها: جلســه هماهنگی 
جهت انجام اقدامات شــهرداری هشتگرد 
برای بازگشــایی مدارس به ریاســت امیر 
منصور توده روستا معاونت خدمات شهری 
برگزار شــد.توده روســتا در جلسه ای که با 
حضور مسؤلین واحد های مرتبط برگزار شد 
به تشریح برنامه های شهرداری در استقبال 
از مهر پرداخت .وی گفت : به دلیل شــیوع 
ویــروس کرونــا طی دو ســال اخیر ، اغلب 
کالســها به صورت غیر حضوری برگزار می 
گردید و امیدواریم که مجدداً شاهد حضور 
دانش آموزان در مدارس شهر باشیم و روند 
تحصیل به صورت حضوری آغاز گردد .وی 
افزود : رنگ آمیزی و زیباســازی مدارس و 
گلــکاری محوطه بخشــی از کارهای انجام 
شــده بوده و نیز در راســتای ایمنی دانش 
آموزان ســرعت گیرها و خطوط عابر پیاده 
منتهی به مدارس رنگ آمیزی و آشکارسازی 
شده اند و همچنان نیز عملیات مربوطه ادامه 
دارد.تعویــض عالئم راهنمایی و رانندگی ، 
ترمیم پیاده روها ، لکه گیری آســفالت و نیز 
شستشو و رفت و روب و زیباسازی محوطه 
و مســیرهای نزدیک به مــدارس از جمله 
کارهای دیگر شهرداری هشتگرد در راستای 
اســتقبال از مهر می باشــد و در سال جاری 
عالمتهای راهنمــای کف خیابانها از قبیل 
مدرسه و آهسته و سایر عالئم مربوط به محل 
تردد دانش آموزان در سطح خیابان ها اجرا 
خواهد شد .برنامه های شهرداری هشتگرد 
در زمینه بازگشــایی مدارس با عنوان طرح 
اســتقبال از مهر به صورت شــبانه روزی در 
حال اجرا و پیگیری است و امیدواریم فضای 
مناســبی برای شروع سال تحصیلی جهت 

دانش آموزان در شهر فراهم گردد .
 

دوره آموزشی کار با داده های 
GIS READY شرکت گاز 

استان گلستان برگزار شد
گلســتان / گروه استان ها: دوره آموزشی 
کار با داده های gis ready شــرکت گاز 
استان گلستان برگزار شد.علیرضا گروسی  
رئیس منابع انســانی شــرکت گاز استان 
گلســتان در این خصوص گفت :ســامانه 
های اطالعات مکانی مجموعه ای از سخت 
افــزار ،نــرم افزار داده های مکانی و منابع 
انسانی است که به منظور کسب ،ذخیره، 
به روز رسانی ، به کارگیری تحلیل و نمایش 
کلیه اشــکال اطالعــات مکانی طراحی و 
پیاده سازی می شود.وی افزود: در همین 
راستا و با توجه به پیشرفت های قابل توجه 
صــورت گرفته در حوزه gis ready  داده 
های تاسیســات گازرســانی در مجموعه 
شــرکت گاز استان گلستان و همچنین با 
عنایت به راه اندازی سامانه جامع اطالعات 
مکانی ign از سوی شرکت ملی گاز ایران 
 gis ready دوره آموزشی کار با داده های،
در سامانه یاد شده برگزار شد.رئیس منابع 
انســانی شرکت گاز استان گلستان اظهار 
داشت :در این دوره آموزشی  که با هدف 
ایجاد زمینه الزم برای تســلط کاربران به 
این سامانه و به منظور برداشتن گام های 
عملی دستیابی به سامانه جامع اطالعات 
مکانی سازمانی egis اجرا گردید ، آموزش 
های الزم به صورت موضوعی و ابزار محور 
  ign و با تاکید بر بخشی تحت وب سامانه

ارائه گردید.

استانها 6

گاز مارون بازدید میدانی مدیر عامل مناطق نفتخیز جنوب از چاه 28 نفت و 
خوزستان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب به همراه رئیس HSE شــرکت ملی نفت ایران و سرپرســت 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از عملیات به تولید آوری 
 چاه شــماره ۲۸ این شــرکت که دچار آتش ســوزی شــده بود، 

بازدید کردند.
مدیر عامل شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تشــریح حادثه 
مذکور گفت: ساعت  ۶ و ۲۰ دقیقه صبح روز سه شنبه ۲۲ شهریور 
ماه، چاه شماره ۲۸ میدان شادگان که تحت راهبری شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مارون اســت، دچار آتش ســوزی شد که با اقدام 
به هنگام تیم واکنش ســریع این شــرکت متشکل از کار گروه های 
فنی، عملیاتی و حراست، ظرف مدت ۲ و ساعت و نیم یعنی ساعت 

۸ و ۵۲ دقیقه به طور کامل مهار شد. 
مهندس علیرضا دانشی ضمن ابراز خرسندی از اینکه حادثه هیچ 
گونه خســارت انســانی در برنداشته است، افزود: علل و عوامل این 

رویداد در دست بررسی است و انتظار می رود شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مارون به سرعت گزارش کاملی از کلیه ابعاد حادثه ارائه 
نماید تا بتوان با اتخاذ تدابیر ویژه، بروز اتقافات مشابه را به حداقل 

رساند.وی به جنبه زیست محیطی موضوع نیز اشاره کرد و یادآور 
شــد: خوشبختانه هیچگونه آسیب زیست محیطی به منطقه وارد 
نیامــده و انــدک نفتی که در پی حادثه نشــت پیدا کرده، در حال 
پاکســازی اســت.مهندس دانشی صنعت نفت را  صنعتی مقید به 
رعایت کلیه الزامات زیست محیطی دانست و تاکید کرد: طرحهای 
زیســت محیطی مناطق نفتخیز جنوب در دولت ســیزدهم شتاب 
فزاینده ای گرفته اســت.مهندس قباد ناصری، سرپرســت شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مارون نیز ضمن تقدیر از تالش کارکنان این 
شرکت گفت: بالفاصله پس از مهار چاه، کلیه اتصاالت، شیرآالت و 
تســهیالت مورد نیاز تامین و درحال انجام عملیات به تولید آوری 
چاه در سریع ترین زمان ممکن با رعایت کامل دستور العمل های 
ایمنی و زیســت محیطی هستیم.شایان ذکر است میدان شادگان 
یکی از ۳ میدان تحت راهبری شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون 

و شامل دو مخزن آسماری و بنگستان می باشد.

بوشــهر / گروه اســتان ها: مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر از کسب 
رتبه ســوم کشــوری این اداره کل در طرح نهضت ملی مســکن 
خبر داد.ســید محمود دســتغیبی در جلسه شورای تأمین مسکن 
اســتان بوشهر اظهار داشــت : در مجموع مقدار زمین تامین شده 
با کاربری مســکونی در کل اســتان  ۴۲ هزار واحد اســت  که از این 
تعداد ۶۹۷۶ واحد قرارداد با ســازنده  انجام شــده اســت و ۵۷۱۳  
تعداد قرارداد با بانک منعقد شده است.دستغیبی  در مورد اجرای 
نهضت ملی مسکن شهری بر اساس اطالعات سامانه TEM )زمین 
۹۹ ساله( وقرارداد سه جانبه و واگذاری گروهی بیان کرد: تاکنون 
۴۲ هزار مقدار زمین تامین شــده اســت و تعداد پروژه تعریف شده 
۸۰۵۱ واحد است   که از این تعداد ۶۹۷۶ واحد با سازنده قرارداد 

منعقد شــده اســت و تعداد ۵۷۱۳  واحد نیز با بانک قرارداد امضا 
شده است .وی در ادامه در مورد مسکن خود مالکین گفت: تعداد 
۱۷۳۵ واحد برای خود مالکین تعریف شــده اســت که از این تعداد 
۳۶۵  واحد قرارداد خود را بانک امضا کرده اند.دستغیبی در مورد 
مسکن روستایی نیز گفت: در مسکن روستایی ۲۳۸۰ واحد تعداد 
مقدار زمین تامین شده که برای همه این تعداد با سازنده قرارداد 
بســته  شــده است و برای  واحد ۱۹۹۲ قرارداد با بانک منعقد شده 
اســت.مدیر کل راه و شهرســازی استان بوشهر در پایان بیان کرد: 
براساس ارزیابی های صورت گرفته از سوی وزارت راه و شهرسازی، 
اداره کل راه و شهرسازی بوشهر توانست رتبه سوم کشور در طرح 

نهضت ملی مسکن را کسب کند.

توسط اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر محقق شد؛

ح نهضت ملی مسکن کسب رتبه سوم کشوری طر

خبر  ویژه

در هفته دولت امسال صورت گرفت؛

گیالن بهره برداری از 14 پروژه زیرساختی در سطح نواحی صنعتی استان 
گیالن / گروه استان ها: در هفته دولت امسال همزمان با بهره برداری از 
چندین پروژه زیرســاختی در شــهرک ها و نواحی صنعتی، کلنگ زنی و 
آغاز عملیات اجرایی تعدادی پروژه زیرساختی نیز آغاز می شود.مدیرعامل 
شرکت شهرکهای صنعتی گیالن از ۱۴ پروژه زیرساختی قابل افتتاح در 
هفته دولت سال جاری خبر داد و گفت: در هفته دولت امسال همزمان با بهره 
برداری از چندین پروژه زیرساختی در شهرک ها و نواحی صنعتی، کلنگ 
زنی و آغاز عملیات اجرایی تعدادی پروژه زیرساختی آغاز می شود.مهدی 
محبوبی ضمن بزرگداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: 
عملیات اجرایی احداث ۳ تصفیه خانه ی فاضالب صنعتی در شهرک های 
صنعتی رشت، کوچیچال فومن و الهیجان به پایان رسیده و آماده بهره 
برداری در هفته دولت امســال می باشــند. وی همچنین از آغاز عملیات 
اجرایی و کلنگ زنی تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی لوشان خبر داد 
و افزود: این طرح ها در راستای ارتقای وضعیت زیرساخت های شهرک 
های صنعتی اســتان و تکمیل امکانات برای بهره برداری صنعتگران در 
حال اجرا و آماده بهره برداری است.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
گیالن به پروژه ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی آستانه اشرفیه اشاره 

کرد و افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳/۵ میلیارد تومان در هفته دولت 
سال جاری به بهره برداری می رسد.محبوبی در ادامه به پروژه های دیگر 
قابل افتتاح شــهرک های صنعتی اســتان در هفته دولت اشاره و تصریح 
کرد: بهره برداری آســفالت شــهرک صنعتی آســتارا به مساحت ۸ هزار 
مترمربع با هزینه کرد ۳ میلیارد تومان، مدول دوم تصفیه خانه شهرک 
صنعتی الهیجان با ظرفیت ۲۳۰ متر مکعب در روز و بازســازی مدول 
اول به ظرفیت ۸۰ متر مکعب با اعتبار ۱۳ میلیارد تومان از جمله پروژه 
های آماده جهت بهره برداری در هفته دولت امسال هستند. وی در ادامه 
از آغاز احداث مدول دوم تصفیه خانه لوشان و بهینه سازی مدول اول با 
ظرفیت یک هزار مترمکعب در روز با برآورد هزینه سرمایه گذاری باالی 
۶۰ میلیارد تومان و کلنگ زنی پروژه ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی 
سفیدرود رشت با مساحت ۲۰۰ متر مربع با میزان سرمایه گذاری ۳/۵ 
میلیارد تومان در هفته دولت امسال خبر داد.وی با اشاره به عملیات اجرایی 
طرح های زیرساختی شهرک های صنعتی گیالن تصریح داشت: تامین 
۳۵ مگاوات برق شهرک صنعتی صومعه سرا با میزان سرمایه گذاری ۲۱ 
میلیارد تومان، تامین برق در شهرک صنعتی سفیدرود رشت با اعتباری 

بیش از ۵۵ میلیارد تومان، زیرسازی و آسفالت شهرک سفیدرود رشت با 
میزان سرمایه گذاری ۲۵ میلیارد تومان و همچنین احداث ایستگاه آتش 
نشانی در همین شهرک با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان، گازکشی در 
شهرک صنعتی تموشل الهیجان و .... از جمله  پروژه های در حال اجرا در 
شهرک های صنعتی استان گیالن هستند که مراحل مناقصه آنها انجام 
شده و عملیات اجرایی  برخی از این پروژه ها  با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا 
۵۰ درصد در حال اجرا است.وی تصریح کرد: قطعا وجود زیرساخت های 
قوی و به روز در سطح شهرک ها می تواند عاملی اثربخش در جذب سرمایه 
گذاران جدید صنعتی در اســتان و افزایش درآمد ســرانه و اشتغال پایدار 
برای استان باشد.شوند، باعث ارتقای کیفیت تولید، مرغوبیت کاال، کاهش 
هزینه تمام شده محصول و در نتیجه قیمت نهایی کمتر و بازارپسندی 
محصول در نزد مصرف کنندگان می شود. وی با تأکید بر اینکه کیفیت 
محصول و قیمت تمام شده تولید از مولفه های مهم در کسب بازارهای 
صادراتی است تصریح کرد: هدف اصلی ما شناسایی واحد های صنعتی 
صادرات محور، حمایت و ارتقای آنان به سمت دانش بنیان شدن و پایایی 

آنها در بازار مصرف داخلی و خارجی است.
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کوتاه از جامعه

سهم 29 درصدی ایران از خون های اهدایی در منطقه مدیترانه شرقی

بیماران ، چشم انتظار اهدای خون 
  ناهید حاجی خانی / گروه جامعه 

ایــران در تقســیم بندی های ســازمان 
جهانی بهداشــت در منطقــه مدیترانه 
شــرقی)امرو( قرار دارد و سهم کشور ما 
از مجموع خون های اهدایی جمع آوری 
شده حدود ۲۹ درصد است. بر اساس این 
گــزارش، تامین خون و فرآورده های آن 
فقط از راه اهدای خون امکان پذیر است و 
از سویی هم نیاز به خون همیشگی است 
و بهترین جا برای ذخیره خون، رگ های 
اهداکننــدگان اســت؛ بنابرایــن مردم 
همیشه باید برای اهدای خون اقدام کنند 
و در همه شــرایط به فکر بیماران باشند. 
برخــی از بیماران مانند تاالســمی ها و 
هموفیلی هــا از مصرف کنندگان دائمی 
خون هســتند و مصرف خون برای آنها 
حیاتی است و بیش از ۲۰ درصد از خون 
اهدایی توسط بیماران مبتال به تاالسمی 
به مصرف می رســد و از ســویی دیگر، 
مصدومان حوداث رانندگی و نوزادانی که 
دچار زردی می شوند همچنین برخی از 
بیماران که نیاز به اعمال جراحی دارند از 
نیازمندان خون هستند و از سویی دیگر، 
برخی بیماران مانند بیماران ســرطانی 
هــم نیازمند فرآورده هایی چون پالکت 
و پالســما هستند. سازمان انتقال خون 
ایــران تنهــا متولی تهیه و تامین خون و 
فرآورده های آن در کشور است و اکنون 
اهــدای خون در ایــران به صورت کامال 
داوطلبانــه و بدون هیچ چشم داشــتی 
توســط اهداکنندگان که انســان هایی 
ســخاوتمند و ایثارگــر هســتند اهدا 

می شود.

شاخص اهدای خون در ایران در 
رده کشورهای با درآمد باال است

بر اســاس اعالم ســازمان انتقال خون، 
ایــران با جمــع آوری بیش از ۲ میلیون 
واحــد خــون و شــاخص ۲۴.۲ درصد 
اهــدای خــون به ازای هر هــزار نفر در 
ســال ۲۰۲۱ در رده کشورهای با درآمد 
باال قرار می گیرد. از حدود ۱۱۸ میلیون 

و ۵۰۰ واحــد اهدای خون در سراســر 
جهــان، ۴۰ درصد آن در کشــورهای با 
درآمــد باال که فقط ۱۶ درصد جمعیت 
جهان را در خود جای داده است، صورت 
می پذیــرد. میــزان اهدای خون به ازای 
هزار نفر جمعیت در کشورهای با درآمد 
باال ۳ ۱.۵ در کشورهای با درآمد متوسط 
رو به باال ۱۶.۹، در کشــورهای با درآمد 
متوسط رو به پایین ۶.۶ و در کشورهای با 
درآمد پایین ۵ به ازاء هر هزار نفر جمعیت 
است. در میزان دسترسی به خون تفاوت 
چشــمگیری میان کشورهای با درآمد 
پایین و باال وجود دارد. متاســفانه هنوز 
در ۶۰ کشــور نرخ اهدای خون به ازای 
هزار نفر جمعیت کمتر از ۱۰ اســت که 
از این نظر کشــور ما در وضعیت بســیار 

مناسبی قرار دارد.

رشد 13 درصدی اهدای خون در 5 
ماهه نخست سال 1401

در پنج ماهه نخســت ســال جاری، یک 
میلیــون و ۱۸۴ هــزار نفر بــه مراکز و 
کلینیک هــای اهدای سراســر کشــور 
مراجعه کردند که از این تعداد، ۹۵۷ هزار 

نفر موفق به اهدای خون شدند و طی این 
مدت، آمار اهدای خون نســبت به مدت 
مشــابه ســال قبل نزدیک به ۱۳ درصد 
رشــد داشته است. ســخنگوی سازمان 
انتقــال خــون در این بــاره اظهار کرد: 
اســتان های خراسان شمالی، کردستان 
و همدان به ترتیب با نزدیک به ۳۶ درصد، 
۳۳ درصد و ۲۹ درصد بیشــترین رشــد 
شــاخص اهدای خون را نسبت به سایر 
استان های کشــور در پنج ماهه ابتدای 
ســال جاری نسبت به همین بازه زمانی 
در ســال گذشته به خود اختصاص داده 
اســت. عباس صداقت افزود: با همراهی 
هموطنان در اســتان تهران شاهد بیش 
از ۲۱  درصد رشد شاخص اهدای خون 
در پنج ماه نخســت ســال جاری نسبت 

به مدت مشابه در سال گذشته بودیم.

»شاخص اهدای مستمر و با سابقه« 
حدود 85 درصد برآورد شده است

وی ادامــه داد: انتقــال خون در پنج ماه 
ابتدای ســال جاری، حدود یک میلیون 
و ۷۰۰ هزار واحد انواع محصوالت خون 
ســالم با باالترین استانداردهای تضمین 

کیفیت، برای پاسخ به نیاز مراکز درمانی 
کشور تولید کرده است. صداقت در ادامه 
با اشــاره به »شاخص اهدای مستمر و با 
سابقه« که از شــاخص های بسیار مهم 
در عرصه های بین الملل و ملی محسوب 
می شود و یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در 
شاخص »ضریب سالمتی خون« است، 
تصریح کرد: این شــاخص در پنج ماهه 
نخســت ســال جاری حدود ۸۵ درصد 

برآورد شده است. 

»شاخص اهدای خون بانوان« 
چقدر است؟

سخنگوی سازمان انتقال خون در ادامه 
درباره »شاخص اهدای خون بانوان« در 
کشور نیز اظهار کرد: مشارکت بانوان در 
اهدای خون، در پنج ماهه نخســت سال 
جاری همچنان به صورت چشــمگیری 
کمتر از متوســط کشــورهای توســعه 
یافته و کمی بیش از چهار درصد برآورد 
می شود. سخنگوی سازمان انتقال خون 
در ادامه بیان کرد: بانوان استان لرستان 
در پنج ماهه نخســت ســال جاری با ۹ 
درصد مشــارکت بیشترین اهدای خون 

را در بین دیگر اســتان های کشور ثبت 
کردند، بعد از این اســتان، سهم اهدای 
بانوان اســتان های کردستان و خراسان 
شــمالی در طی پنج ماهه ابتدای ســال 
جاری بیشــتر از سایر استان های کشور 
و به ترتیب نزدیک به ۹ و حدود ۸ درصد 
بوده اســت. صداقت در ادامه با اشاره به 
اهمیــت افزایــش اهدا اولی هــا ، اظهار 
کــرد: در این مدت حدود ۱۵۱ هزار نفر 
از اهداکننــدگان خون، »اهدا کننده بار 
اول« بوده اند که حدود ۱۶ درصد از کل 
مــوارد اهدای خون را در طی این مدت 

شامل می شوند.

ضرورت حرکت به سمت سه میلیون 
اهدای خون در سال

مدیرعامل ســازمان انتقال خون ایران با 
بیان اینکه اهدای خون برای نجات جان 
بیماران نیازمند به خون ضروری است بر  
ضرورت حرکت به سمت اهدا سه میلیون 
واحد خون در سال تاکید کرد. مصطفی 
جمالــی افزود: در مجموعه انتقال خون 
همــه اقدامات بــا مردم و اهدا کنندگان 
معنا پیدا می کند و اهدای خون عالوه بر 
نجات زندگی یک انســان، برای سالمتی 
اهدا کننده نیز مفید اســت و  از آنجا که 
در ســال های آینده با افزایش سالمندی 
در کشور روبرو هستیم، طبیعی است که 
درخواســت خون و فرآورده های آن نیز  
بیشــتر خواهد بــود. وی در ادامه تاکید 
کرد: جلب مشــارکت بیشــتر بانوان به 
اهدای خون از برنامه های مهم ســازمان 
انتقال خون اســت که باعث اســتفاده از 
ظرفیــت بانوان در تامین خون ســالم و 
کافی می شود. مدیر عامل سازمان انتقال 
خون با بیان اینکه در سال گذشته حدود 
دو میلیون واحد خون اهدا شده و در سال 
جاری نیز احتماال مقدار بیشتر را شاهد 
خواهیم بود؛ از رسانه ها خواست با تالش 
بیش از پیش در زمینه فرهنگ ســازی و 
ترغیــب به اهــدای خون نقش مهمی را 

ایفا کنند.

7جامعه
بیش از نیمی از مردم از 

عملکرد پلیس راضی هستند 
ســخنگوی فرماندهی نیــروی انتظامی، 
اظهار کرد: بر اســاس جغرافیای محیطی 
شــهرها و روســتاها ظرفیت های خود را 
تقســیم کــرده و در حال حاضر به صورت 
منطقه ای یک پاســگاه انتظامی حداقل به 
طــور میانگین ۱۵ تا ۵۰ روســتا را تحت 
پوشش قرار می دهد.مهدی حاجیان افزود: 
در حال حاضر ۳۰۰۰ کالنتری و پاســگاه 
نیروی انتظامی در سایر نقاط کشور وجود 
دارد و در مدیریت پاســگاه های روستایی 
از ظرفیت دهیاران و شــوراهای روستا هم 
اســتفاده می شــود و خدا را شکر وضعیت 
خوبی در این پاســگاهها حاکم اســت.وی 
افزود: در آخرین نظر ســنجی که "ایسپا" 
انجام داده اســت، ســطح رضایتمندی از 
پلیس باالی ۵۰ درصد بوده اســت و مردم 
از پلیس خدمتگزار خود راضی هســتند و 
بابت این موضوع از مردم تشــکر می کنم.

وی افــزود: در نظر ســنجی فوق پلیس با 
اختالف کمتر از یک نمره نسبت به معلمان، 
باالتریــن رضایتمندی را کســب کردیم و 
این مســئله نشــان دهنده این است که ما 
بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری به 

دنبال ارتقای خدمتگزاری هستیم.

زمان آغاز و پایان پروژه های 
 عمرانی در پایتخت 

شفاف می شود
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در 
خصوص عدم نصب روزشمار برای پروژه های 
عمرانی شهرداری، گفت: تعداد پروژه های 
عمرانی زیاد اســت و نصب دســتگاه های 
کنترل و روز شــمار هزینه چندانی ندارد 
به همین دلیل پیشــنهاد دادیم به صورت 
دیجیتالی روزشمار و ساعت شمار در کنار 
پروژه ها نصب شود.محمد آقامیری افزود:  
پیشنهاد دادیم تعدادی بنر نصب و توضیح 
دهند که این پروژه ها چه منافع و مصارفی 
در سطح منطقه دارد و چه مزیت هایی در 
سطح محله ایجاد می کند که قول داده شد، 
این کار انجام شود. مهم این است که شروع 
و پایان پروژه برای مردم مشخص شود.وی 
درخصوص حوادث ناشــی از جرثقیل های 
ســاختمانی هــم گفت:  شــهرداری برای 
نظارت بر اجرای ســاختمان ها محدودیت 
دارد و در این حوزه تقســیم وظایف شده و 
بخش اصلی نظارت و اجرا بر عهده سازمان 
نظام مهندســی اســت که هم ناظر و هم 
مجریــان ذی صالح دارد و از این دو طریق 
باید روی ساخت و ساز ساختمان ها نظارت 
مســتمر داشته باشــد.در بحث ایمنی هم 
ســازمان نظام مهندســی مسئولیت دارد 
ولی وقتی مخاطره برای شهر و شهروندان 
ایجاد می شــود، شــهرداری باید وضعیت 
ایجاد شده را ساماندهی و مدیریت کند. 

 »یارانه« معلوالن 
» دهک دهمی« چگونه 

پرداخت می شود
چنــدی پیش بــود که رئیس ســازمان 
بهزیســتی اعالم کرد »وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی رســما اعالم کرد افرادی که 
معلول هستند ولو دهک ۱۰ هم باشند هیچ 
منعی برای دریافت یارانه ندارند. یک فردی 
که یک یا چند معلول را در خانواده دارد و 
خود سرپرســت آن خانواده است، مشمول 
دریافت مستمری سازمان بهزیستی و هم 
موضوع دریافت یارانه های دولتی است.ما 
گزارشی در حال حاضر نداریم که بخواهند 
یارانه های آنها را به جهت این که در دهک 
۱۰ قرار گرفته اند قطع کرده باشند.سازمان 
بهزیســتی به هر فــردی که دارای معلول 
اســت و کارت معلولیــت دریافت می کند 
متناســب با نوع و شدت معلولیت خدمات 
خود را ارائه خواهد داد«.در این راستا سید 
مرتضی حســینی معاون توسعه مدیریت 
و منابع ســازمان بهزیســتی کشور، گفت: 
اگــر یارانه جدید دولــت برای افراد دارای 
معلولیت تحت پوشــش سازمان بهزیستی 
که جزو دهک دهم محســوب می شــوند 
حذف شــده باشــد، از طریق سامانه ای که 
وزارت رفــاه اعالم کــرده، اعتراض خود را 
ثبت کنند و سازمان بهزیستی نیز از طریق 
وزارتخانه این موضوع را پیگیری کرده که 
همه افراد دارای معلولیت مشمول دریافت 
یارانه دولت باشند.اگر در استان ها موضوع 
حذف یارانه جدیــد افراد دارای معلولیت 
تحت پوشــش وجود دارد افراد در صورت 
اعتــراض، باید اعتراض خــود را از طریق 

سامانه وزارت رفا اعالم کنند.

 استقالل طلبی
 عامل گرایش جوانان
به مواد مخدر است

  احمد مهربان، کارشناس اجتماعی
 در جوامــع امــروزی اعتیاد برای مردم 
به خصــوص برای جوانان به یک معضل 
و بالی خانمان ســوز تبدیل شده است 
فــرد معتاد عــالوه بر اینکه توانایی حل 
کارهــای روزمره را از دســت می دهد 
بلکه سبب شده تا در کار کردن و یافتن 
شغل نیز ناموفق ظاهرشوند و نتواند در 
انجام این امــر راضی کننده عمل کند.

بیکاری و مواد مخدر در جوامع امروزی 
به یک رابطه مستقیم تبدیل شده و افراد 
زیادی را در سراســر جهان تحت تأثیر 
خود قرار داده اســت.همان گونه که سو 
مصــرف مواد مخــدر می تواند بر نحوه 
عملکــرد افــراد در کار آن ها تأثیرگذار 
باشد و به عنوان نقش بیکاری در اعتیاد 
جوانان ظاهر شود، بیکاری نیز می تواند 
ســبب گرایش جوانــان به مصرف مواد 
مخدر شود.آزادی بیش از حد به جوانان 
و نوجوانــان و عدم مراقبت و راهنمایی 
آنان در ساعات فراغت و بیکاری و عدم 
عالقــه بــه تفریحات ســالم و ورزش از 
علل اعتیاد به موادمخدر اســت.وجود 
اختالفــات خانوادگی و گاهاً متالشــی 
شــدن کانون گرم خانواده در اثر طالق، 
کمبود محبت، بیکاری، عدم دسترسی 
به امکانات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی و 
بیسوادی و کم سوادی و فقدان احساس 
مسئولیت و نداشتن چشم انداز درست 
به آینده نیز از علل مهم اعتیاد در قشــر 
جوانــان و نوجوانــان میباشــد.عوامل 
مختلفــی را می توانیم بــرای گرایش 
جامعه به اعتیاد برشــماریم که مختلف 
و متنوع هســتند شاخص ترین و شایع 
ترین اعتیاد احســاس سرخوشــی که 
احســاس کاذب و غیر عادی است و در 
دیــد عامیانه فرد فکر می کند با مصرف 
مواد مخدر نیازهای خود را برطرف می 
کند.دالیــل میل به مواد مخدر در افراد 
مختلف ولی مشــترکات فراوانی دارند 
ناکامی ها برای نوجوانان و سنین جوانی 
یکی از دالیل اصلی اعتیاد است، گروهی 
از جوانــان مواد مخدر را وســیله نجات 
خود از مشــکالت می دانند و برای رها 
شدن از ناراحتی ها، فشار و سختی های 
زندگــی بدان پناه می برند.یکی دیگر از 
علل گرایش جوانان به اعتیاد، استقالل 
طلبی یا احســاس استقالل خواهی به 
خصوص در قشــرجوان و نوجوان است 
بــا توجه به اینکــه امروزه خانواده ها به 
دالیــل مختلف عمدتــا هم پا همگام با 
تغییرات و تحوالت روحی روانی فرزندان 
نیســتند و نمی توانند جوانان را هم گا 
کنند و منجر به ناهنجاری به نام اعتیاد 
می شــوند.در این بیــن نقش جامعه و 
خانواده در پیشــگیری از اعتیاد بسیار 
مهم است، خانواده زیربنایی ترین رشد 
شــان و شــخصیتی تربیتی هر فرد که 
عالوه بر محل رشد و حفظ افراد منبعی 
برای شــکل گیری تنش ها، اختالل یا 
توفیق و ترقی فرزندان اســت نا آگاهی 
و ضعــف ارتباط والدین منجر به کمبود 
محبــت و یا افراط در محبت و تبعیض 
بیــن فرزندان عواملی در شــکل گیری 
و گرایش جوانان به مواد مخدر اســت.

تعارضــات و ناهنجاری های خانوادگی 
عــدم توجه به اوقات فراغت فرزندان از 
دیگر این عوامل است.اعتیاد یک مقوله 
ای نیست که یک شب به وجود بیاید با 
برنامه ریزی چند زمانه می شود اعتیاد 
را مدیریــت کــرد تعامل و هم افزایی با 
خانواده، مدرسه، دانشگاه و متولیان امر 
میسر است، ریشه یابی شود و از طریق 
رسانه ها در جهت آگاه سازی فرد ایفای 
نقش کنند با برگزاری کارگاه های روشن 
گری و والدین و خانواده ها نقش افرینی 

خود را داشته باشند.

تعداد شهرهای آبی کرونا 
افزایش یافت

وزارت بهداشــت آخریــن وضعیــت 
رنگ بندی کرونایی شــهرهای کشور را 
اعالم کرد.به این ترتیب تعداد شهرهای 
با وضعیت قرمز همانند هفته گذشــته 
در عدد ۳۰ مانده و تعداد شــهرهای با 
وضعیت نارنجی از ۳۵ به ۲۰ شهر کاهش 
یافته است.همچنین تعداد شهرهای با 
وضعیــت زرد از ۳۴۲ بــه ۲۵۷ و تعداد 
شــهرهای بــا وضعیت آبــی از ۷۱ به 
۱۷۱ شــهر رســیده است.کارشناسان 
همچنان بر تداوم رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی و به ویژه اســتفاده از ماسک 
در اماکن عمومــی و همچنین تکمیل 

واکسیناسیون کرونا تاکید دارند.

خبر ویژه

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با اشاره به الزام قانون هوای پاک درخصوص 
کیفیت ســرویس های مدارس از کنترل و نظارت بر استانداردهای سرویس 
مدارس همزمان با بازگشــایی ســال تحصیلی خبر داد.داریوش گل علیزاده 
بــه الزامــات قانونی برای رعایت اســتانداردهای الزم در زمینه خودروهای 
عمومی اشــاره کرد و گفت: در قانون هوای پاک ۲۳ دســتگاه دارای تکلیف 
هســتند و ماده ۷ این قانون به ســرویس های حمل ونقل عمومی اشاره کرده 
و تاکید شده است و توجه به کیفیت سرویس های مدارس نیز یکی از مفاد 
قانون است.رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم تاکید کرد: سرویس مدارس 

بخشــی از حمل ونقل عمومی تلقی می شــوند که توجه به کیفیت آن بسیار 
اهمیت دارد و طبق قانون وزارت آموزش وپرورش به عنوان دستگاه متولی در 
بخش تامین سرویس های مدارس قرار دارد و باید استانداردهای الزم لحاظ 
شود و در این بخش ارتقای کیفیت خودروها در دستور قرار دارد. با توجه به 
اینکه ســازمان محیط زیست در زمینه مسایل زیست محیطی مدعی العموم 
است، بر این مساله کنترل و نظارت می کند تا تکالیف دستگاه ها در اجرای 
قانون هوای پاک به درســتی اجرا و اســتانداردهای الزم برای ارتقای کیفیت 

خودروها لحاظ شود.

ح کرد؛ رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم مطر

نظارت بر استانداردهای سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید

تک خبر

اینفوگرافی 

گوش خراش 
مثل صدای 
موتورسیکلت
بررسی های پلیس 

راهور و مرکز کنترل 
کیفیت هوای شهر تهران 

از نقش 4۹ درصدی 
موتورسیکلت ها در 

تولید آلودگی صوتی 
شهر تهران حکایت 

دارد.

منبع: همشهری آنالین

رئیس سازمان ثبت احوال کشور خبر داد؛

 اجبار در تعویض 
شناسنامه های قدیمی

شناسنامه های جدید که در اندازه و شکل شبیه »گذرنامه« است، بر اساس گروه سنی 
زیر ۱۵ سال و باالی ۱۵ سال به ترتیب با رنگ های سبز و قهوه ای صادر می شود. سازمان 
ثبت احوال در فاز اول این طرح برای نوزادان اقدام به صدور شناسنامه های رایانه ای کرد 
این شناســنامه ها با جلدی به رنگ ســبز و بدون فضای عکس صادر می شــود. همچنین 
ثبت احوال در این مرحله برای آن دسته از متقاضیانی که با رسیدن به سن ۱۵ سالگی 
برای عکس دار کردن شناســنامه خود مراجعه کنند نیز شناســنامه هایی با جلد قهوه ای 
صادر می کند.شناســنامه های جدید از نظر اطالعات مندرج تفاوتی با شناســنامه های 
قبلــی ندارنــد و تنهــا فضایی برای ثبت کد ملی دارد که پیش از این در شناســنامه های 
قبلی نبوده است. ارتقای ضریب ایمنی و امنیتی شناسنامه ها و درج مشخصات سجلی 
و هویتی افراد به صورت ماشینی از مهمترین ویژگی های شناسنامه های جدید است و 
وجود لمینیت و الصاق هولوگرام در صفحه اول شناسنامه های رایانه ای از دیگر ویژگی های 
این شناســنامه ها است.هاشــم کارگر، رییس سازمان ثبت احوال کشور، درباره اجباری 
بودن تعویض شناســنامه های قدیمی می گوید: ســاالنه حدود ۳میلیون و ۵۰۰هزار تا ۴ 
میلیون شناسنامه جدید صادر می شود؛ اما امکان دارد این شناسنامه ها درخواست های 
تکراری هم باشــند یعنی مثال مواردی که فرد قصد عکس دار کردن شناســنامه را دارد 
و یا شناســنامه مخدوش یا مفقود شــده است.وی درباره تعیین بازه زمانی برای تعویض 
شناسنامه ها نیز اظهار می کند: قطعا الزام برای جدید کردن شناسنامه ها وجود دارد، در 
حالی که بازه زمانی برای آن تعریف نشــده اســت، ولی افراد برای دریافت خدمات دچار 
مشکل می شوند؛ لذا توصیه این است که افراد هرچه سریع تر مراجعه کنند و شناسنامه های 
جدید را دریافت کنند چرا که باعث می شود در کشور راحت تر خدمات دریافت کنند 
و مشکلی برای آنها ایجاد نشود و از سوی دیگر پایگاه اطالعاتی سازمان ثبت احوال نیز 

کامل تر شده و برای ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان نیز کار تسهیل می شود.
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حسین ایزدی - شهردار فوالدشهر

شــهرداری فوالدشــهر بــه اســتناد مصوبــه شــورای اســالمی شــهر در نظــر دارد نســبت بــه اجــاره دو قطعــه زمــی بــا ابعــاد 4*4 
متــر مربــع واقــع در بلــوار شــهدا - میــدان 7 تیــر و بلــوار امــام خمینــی )ره( میــدان آبنمــا فوالدشــهر را جهــت نصــب تلویزیــون 

شــهری بــا مبلــغ پایــه کارشناســی بــه مــدت 5 ســال از طریــق مزایــده عمومــی بــه اشــخاص و متقاضیــان واگــذار نمایــد. 
متقاضیــان مــی تواننــد جهــت اطــالع از شــرایط و دریافــت اســنائ و بازدیــد حداکثــر تــا روز یکشــنبه مــورخ 1401/7/10 بــه 

قســمت امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد. 

شناسه 1379304

 نوبت دوم

شارشار زنجان ؛ آبشاری که تماشای 
آن خاطره می شود 

آبشار شارشار زنجان جایی تماشــایی است که به 
خاطره ها می پیوندد. ایران دوست ها به خوبی می دانند 
که استان زنجان یکی از دیدنی  ترین جاهای شمال 
غرب ایران است. این استان آبشاری تماشایی دارد که 
جایگاه  ویژه ای در میان تمامی آبشارهای ایران پیدا 
کرده است. آبشار زیبایی که از آن صحبت می کنیم با 
نام شارشار شناخته می شود و از جمله جاهای دیدنی 
اطراف زنجان است. زنجان به لحاظ چشمه های آب 
معدنی و حوضچه های آبگرم جاذبه های گردشگری 
زیادی دارد. با این حال در این استان فقط یک آبشار 
وجود داشــت که عمر آن هم به دنیا نیست. آبشار 
زیبای شارشــار زنجان به دنبال ایجاد ســد در این 
منطقه قرار است به زیر آب برود. یکی یکدانه بودن 
این آبشار در زنجان گردشگران را از دور و نزدیک به 

خود فرا می خواند.
آبشار شارشار کجاست؟

آبشار زیبای شارشار در استان زنجان قرار دارد. این 
استان در قسمت  شمال غربی ایران مرزبندی شده 
اســت. با این حســاب می توان زنجان را از مناطق 
آذربایجان بزرگ دانســت. همان گونــه که حتماً 
می دانید این مناطــق آب و هوایی خوش و طبیعتی 
سرسبز دارند. برای رسیدن به آبشار باید راه شمال 
شرقی شهر زنجان را در پیش بگیرید. در این مسیر 
وارد منطقه تهم زنجان می شــوید. در این منطقه 
سدی با نام تهم در حال ساخت است و چیزی نمانده 
که ساخت آن به اتمام برسد. ایجاد این سد دریاچه ای 
زیبا در منطقه درست کرده است. دریاچه و سد تهم 
حدود ۵ کیلومتر از آبشار زیبای شارشار دورتر است. 
با این حساب پس از پایان مراحل ساخت سد تهم، 
آب دریاچه این سد مناطق اطراف را پوشش می دهد 

تا آبشار برای همیشه به زیر آب رود.
ایران گردها در جریان هستند که جاهای دیدنی 
این مرزوبوم به  اندازه ای است که به راحتی با هم 
اشتباه گرفته می شــوند. در این زمینه می توان 
به آبشار دیگری با نام شارشــار اشاره کرد که در 
روستای اسطرخی شــیروان قرار دارد. این آبشار 
دقیقاً با آبشــار زنجان هم نام اســت، اما به لحاظ 
مســافت و جاذبه های گردشــگری تفاوت های 

چشمگیری دارد.
آبشار شارشار چه پوشش گیاهی و جانوری دارد؟

همان گونه که حتماً شــنیده اید، لطف مسافرت در 
مسیری است که به سمت مقصد طی می کنیم. برای 
رسیدن به آبشار از مسیری تماشایی و سرسبز عبور 
می کنید. زنجان منطقه ای خوش  آب و هوا با پوشش 
گیاهی کوهستانی و باطراوت است. در گوشه و کنار 
این منطقه گیاهان و درختان زیبا خودنمایی می کند. 
جالب است بدانید نوعی گل الله با نام الله واژگون در 
زنجان رشــد می کند. این الله از گونه های گیاهی 
شاخص منطقه است و زیبایی خاصی دارد. به لطف 
پوشــش گیاهی متنوع، زنجان پوشــش جانوری 
گوناگونی هم دارد. با این حساب اگر شانس بیاورید 
ممکن است در سفر به آبشار، آهویی خرامان از کنار 
شما عبور کند. البته این سکه روی دیگری هم دارد 
و وجود حیوان هــای گیاهخوار باعث شــده تا پای 

حیوان های گوشتخوار به منطقه باز شود.
آبشار شارشار چه جاذبه های گردشگری دارد؟

آب خروشــان آبشــار از مهم تریــن جاذبــه های 
گردشگری آن به حســاب می آید. این آب از میان 
صخره ای بلند به پایین می ریزد و زمین های تشنه 
اطراف را سیراب می کند. اگر خاطرتان هست گفتیم 
قرار اســت آبشــار به زیر آب برود و جای خود را به 
دریاچه سد تهم بدهد. خوشبختانه طبیعت اطراف 
آبشار به اندازه ای تماشایی است که حتی اگر به زیر 
آب برود، باز هم گشت و گذار در اطراف دریاچه سد 

تهم خاطره انگیز خواهد بود.

گردشگری

 با این ترفند  در لینکدین 
ناشناس بمانیم

در این گزارش مراحل فعال کردن حالت ناشناس در 
لینکدین شرح داده شده است.

 شــما می توانید در لینکدین ناشــناس باشید، اما 
ناشــناس بودن یــک ویژگی عالی برای بررســی 
پروفایل های دیگری اســت که ممکن است با شما 
در ارتباط باشند. با استفاده از این ویژگی، لینکدین 
به آن ها اطالع نمی دهد که شــما آن ها را مشــاهده 
کرده اید؛ و اگر فردی نمایه شما را در حالی که در 
حال مرور لینکدین به عنوان ناشــناس هســتید، 
بیابد، نمی تواند تصویر نمایه شما یا سایر اطالعات 

شخصی شما را ببیند.
بــا این حال اگــر در حالت خصوصی مرور می کنید، 
نمی توانید ببینید چه کسی نمایه شما را مشاهده کرده 
است، مگر اینکه به Premium ارتقا دهید. برای اینکه 
بتوانید به حالت کامال ناشــناس در لینکدین حضور 

داشته باشید،  این مراحل را دنبال کنید.
۱. وارد پروفایل LinkedIn خود شوید.

۲. جایی را که در باال نوشــته شــده است »Me« یافته 
و روی فلش کشویی کلیک کنید.

۳. »تنظیمــات و حریــم خصوصی« را در قســمت 
»حساب« انتخاب کنید.

۴. در منوی سمت چپ، »Visibility« را انتخاب کنید.
این تنظیمات به شما این امکان را می دهد که مطلع 
باشــید چه کسی می تواند نمایه و اطالعات شخصی 

شما را ببیند.
۵. »گزینه های مشاهده نمایه« را انتخاب کنید.
۶. در پایین، »حالت خصوصی« را انتخاب کنید.

اکنون تنها به عنوان یک »عضو ناشــناس لینکدین« 
دیده شده و نمایه های دیگر را بدون اینکه بدانند شما 
آن ها را مشــاهده کرده اید، مشاهده می کنید. در این 
روش نمایه شــما به همراه اطالعات تماس شما برای 

دیگران قابل مشاهده نخواهد بود.
همچنیــن می توانیــد »حالــت خصوصــی« را در 
»گزینه های مشــاهده داستان« انتخاب کنید که به 
شــما امکان می دهد داستان های اعضای لینکدین را 

به صورت ناشناس مشاهده کنید.
بسیاری از تنظیمات حریم خصوصی دیگر وجود 
دارد که می توانید آن ها را برای محدود کردن دید 
لینکدین خود بدون ناشــناس بودن تنظیم کنید. 
انتخاب کنید چه کســی می تواند اتصاالت شما را 
ببیند، چه کســی می تواند نام خانوادگی و آدرس 
ایمیل شــما را ببیند، آیا برنامه ها و شرکای تایید 
شده می توانند اطالعات نمایه شما را نمایش دهند 

یا خیر و موارد دیگر.

لثه های ناسالم احتمال ابتال به زوال عقل را افزایش می دهد
یک مطالعه جدید نشــان می دهد که بیماری لثه اثرات گســترده ای 

دارد و ممکن است احتمال ابتال به زوال عقل را افزایش دهد.
 در بررسی ۴۷ مطالعه قبلی منتشر شده، محققان فنالند دریافتند که 
از دست دادن دندان، حفره های عمیق اطراف دندان در لثه، یا از دست 
دادن اســتخوان در حفره دندان با ۲۱ درصد بیشــتر خطر زوال عقل و 
۲۳ درصد بیشتر خطر ابتالء به زوال شناختی خفیف تر مرتبط است.

بر اســاس این مطالعه، از دســت دادن دندان که نشانگر بیماری لثه یا 
پریودنتال اســت با ۲۳ درصد بیشــتر خطر زوال شــناختی )ذهنی( و 

۱۳ درصد بیشتر خطر زوال عقل مرتبط است.
»ســام آشــر«، محقق ارشد از مؤسســه دندانپزشکی دانشگاه فنالند 

شرقی گفت: »به نظر می رسد حفظ سالمت پریودنتال، از جمله حفظ 
دندان های طبیعی سالم، در زمینه پیشگیری از زوال شناختی و زوال 
عقل نیز مهم باشد.«آشــر خاطرنشــان کرد که این مطالعه نمی تواند 
ثابت کند که مشکالت لثه واقعاً باعث زوال عقل می شود. او گفت: »با 
این حال، پیشــگیری و درمان بیماری های پریودنتال به ویژه در افراد 
مسن که در معرض خطر ابتالء به زوال عقل هستند بسیار مهم است.«

آشر گفت: »نتایج ما همچنین بر اهمیت مراقبت از سالمت دهان در 
افــرادی کــه قباًل درجاتی از زوال شــناختی یا زوال عقل دارند تاکید 
می کند.«به گفته محققان، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از جمعیت بزرگسال 
جهان به التهاب لثه موســوم به پریودنتیت مبتال هســتند. در موارد 

شدید، این وضعیت منجر به از دست دادن دندان می شود و تحقیقات 
قبلی آن را با بیماری قلبی و دیابت مرتبط دانسته اند.

شــواهد فزاینــده ای وجود دارد که نشــان می دهد بــه نوعی التهاب 
سیســتمیک و التهاب مغز با هم مرتبط هســتند.به گفته محققان، 
بیماری پریودنتال، بیماری های ویروسی سیستمیک، از جمله تبخال، 
کووید ۱۹ و سندرم روده التهابی، می توانند باعث التهاب مغز شوند.

محققــان می گویند: »این ارتباطات لزوماً شــامل تهاجم مســتقیم 
میکروب ها به مغز نمی شود، اما ما هنوز در مورد مبنای مولکولی این 
که چگونه التهاب سیســتمیک التهاب مغز را تشــدید می کند، درک 

نسبتاً کمی داریم.«

دریچه علم

عکس روز 

 پیاده روی جاماندگان اربعین در پایتخت /منبع:  فارس

»نمور«؛ 

یک روایت بی در و پیکر
قبل از تماشای فیلم نمور فکر می کردم این فیلم نقطه 
عطف کاری داود بیدل و حتی باقی عوامل محســوب 
می شود. داود بیدل کارگردانی که شاید نام او را از فیلم 
روزگاری عشق و خیانت بشناسید؛ تا پیش از این سابقه 
درخشانی در مقام کارگردانی فیلم بلند نداشته و بیشتر 
در زمینه ساخت سریال تلویزیونی فعالیت می کرده که 

باز هم موفقیت خاصی کسب نکرده.
نمور را می توان نتیجه رسیدن بیدل به یک تجسم ذهنی 
خاص دانست که البته این تجسم هیچ کمکی به او برای 
موفقیت فیلمش نمی کند. ســابقه کارگردانی او نشان 
می دهد که به تولید آثار ملی با مضمون های سیاســی 
عالقه دارد. اما فیلم نمور نشان داد که او وجه دراماتیک 
بودن روایت را دوست دارد و این است که او را به هیجان 
در می آورد.آن هم نه صرفا یک درام ساده، بلکه درامی 
که در قالب روابط انسانی ایجاد می شود؛ روابطی که پر از 
دروغ و خیانت است. درست مثل سریال های ترکیه ای.

فیلم روزگاری عشق و خیانت یک داســتان درام را در 
دل یک ماجرای سیاسی جا داده و با اینکه کلیت فیلم با 
مضمون های سیاسی و اهداف ملی مزین شده، اما هویت 

واقعی بیدل در دل وجه درام این فیلم است.این موضوع 
را می توان از انتخاب فیلمنامه ای از نوشــین معراجی 
بیشتر درک کرد. نوشین معراجی پیش از فیلم نمور، فیلم 
کوتاه برادر را کارگردانی کرد که خودش هم فیلمنامه 
آن را نوشــته بود. تنها با دیدن این فیلم کوتاه می توان 
مشاهده کرد که روابط انسانی از دغدغه های فیلمنامه 
نویس است؛ روابطی که در قالب درام جا داده می شود. 
این دقیقا موضوع فیلم نمور است.و اما می رسیم به نقطه 
امیدبخش این فیلم )ال اقل برای من (  قبل از تماشای آن؛ 
محمدرضا علیمردانی. بیدل احساس کرد که می تواند از 
وجه پنهان بازی یک بازیگر برای فیلم خود استفاده کند؛ 
یا حداقل نشان داد که از پذیرفتن ریسک آن ابایی ندارد.
از بحث سابقه عیلمردانی فاصله بگیریم و بریم سراغ بازی 
او در فیلم نمور. به معنای واقعی بازی به شــدت ناامید 
کننده ای از علیمردانی دیدم. مهم ترین نقطه ضعف او در 
بازیگری اش دیالوگ هایی است که می گوید. البته این تا 
حدودی تقصیر نویسنده است که دیالوگ های به شدت 
سطحی و احمقانه روی کاغذ آورده که ارزش روایی ندارد.
اما با این حال، انتظار داشتم علیمردانی این دیالوگ ها را 

بهتر به زبان بی آورد و مهارت خودش را در فن بیان نشان 
دهد.اکت کلی او حرکات بدنی اش با اینکه کمی اغراق 
آمیز است اما قابل قبول است، شاید اگر کمتر حرف می زد 
و بیشتر بازی می کرد، نتیجه چیز بهتری می شد.بهاره 
کیان افشار بازیگری است که خودش را در قید و بند یک 
سبک بازی زندانی کرده است. او که از سریال عاشقانه به 
محبوبیت رسید، تا این اواخر که در سریال حرفه ای به 
ایفای نقش می پردازد، یک سبک بازیگری را با خودش 
حمل می کند و ظاهرا قصد تغییر مسیر ندارد.امید داشتم 
تا بیدل بتواند وجه دیگری از بازی کیان افشــار را از او 
بگیرد، اما ظاهرا موفق نشده و یا حداقل تالشی نکرده 
تا کلیشه او را بشکند. بنابراین این بازیگر چیز جدیدی 
در فیلم نمور به مخاطب ارائه نکرده و میشه گفت همان 
چیزی اســت که تا پیش از این در سریال های نمایش 
خانگی از جمله عاشقانه، گلشیفته و حرفه ای ارائه داده 
بود.متاسفانه همین موضوع برای نسیم ادبی اتفاق افتاده 
و او هم مانند بهاره کیان افشار، درگیر کلیشه بازی های 
قبلی خود شده و هنوز نتوانسته از این کلیشه رها شود. 
البته گاهی داشتن یک سبک خاص در بازیگری می تواند 

به نفع بازیگر باشد؛ اما به شرطی که با هر بار بازی کردن 
آن نقش، آن سبک را به تکامل برساند.اما فاجعه آن جایی 
است که باربد بابایی نقشی را بازی می کند که وابسطه به 
مهارت های بازیگری است. یعنی نیاز دارد تا هرچه دارد 

رو کند تا آن نقش منطقی جلوه کند.
روایت بی در و پیکر

روایت فیلم نمور، برگرفته از ایده های سریال های ترکی 
است که این روز ها متاسفانه در بین بعضی کارگردان ها 
رواج یافته تا در این سبک به سریال سازی و فیلم سازی 
بپردازند. البته هر کارگردانی سبک خودش را دارد، مهم 
این اســت که بتواند از پس آن بر بیاید.روایت یک خط 
مستقیم و سر راست ندارد و بی دلیل مخاطب را عالف 
می کند. تا اواسط فیلم منتظر بودم تا داستان اصلی آغاز 
شود و اواخر فیلم تازه داستان اصلی و حرف خودش را بیان 
می کند. این یعنی فیلم نمور ساختار منسجمی ندارد و 
خود کارگردان هم با سرسری گرفتن پایان بندی فیلم این 
را می داند. اطالعات فرعی برای اینکه مخاطب در جریان 
قرار بگیرد بسیار ساده و احمقانه و در قالب دیالوگ های بی 
ارزش ارائه می شوند؛ نتیجه اینکه کارگردانی بسیار ضعیف 

و بی در و پیکر است. درونمایه فیلم شاید در ذهن نویسنده 
با ارزش باشد و قابل روایت باشد، اما در پرده سینما جایی 
ندارد یا حداقل در انتقال آن بســیار ناموفق عمل کرده 
است.فیلم می خواهد بگوید که دروغ ها برای روابط مانند 
سم عمل می کند که باالخره یه روز مجبور به نوشیدن آن 
می شوید. اما اصال اینطور بیان نمی شود. این دروغ ها هیچ 
عاقبتی برای کسی نداشت و کسی ضرری ندید و در پایانی 
که سرهم بندی شد کل درونمایه ای که از ابتدا نویسنده 

آن را ساخته بود یکباره فرو ریخت.

پرده نقره ای 

فناوری

فراخوان برگزاری مزایده عمومیفراخوان برگزاری مزایده عمومی
AC-1401-03AC-1401-03

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سمنان

بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی اســتان ســمنان در نظــر دارد ، بــه شــرح ذیــل از 
طریــق فراخــوان نســبت بــه برگــزاری مزایــده عمومــی اقــدام نمایــد . 

فــروش یــک )1( واحــد بــا کاربــری تجــاری واقــع در روســتای نــوده اربابــی 
گرمســار  .

از کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی عالقــه منــد بــه شــرکت در مزایــده 
دعــوت می نمایــد بــرای دریافــت اســناد مزایــده از تاریــخ 1401/06/24 

بــه آدرس هــای ذیــل  مراجعــه نماینــد .

1 - ســمنان بلــوار 17 شــهریور روبــروی کلینیــک دندانپزشــکی ســاختمان 
قراردادهــا  امــور  ســمنان  اســتان  اســالمی  انقــالب  مســکن  بنیــاد   123

 31620248  : تلفــن 
2- گرمســار چهــار راه ســیادت بنیــاد مســکن انفــالب اســالمی شهرســتان 

گرمســار واحــد پشــتیبانی  تلفــن : 34238686
بدیهــی اســت ارائــه قیمــت و مــدارک تکمیــل شــده هیچگونــه حقــی را 

بــرای متقاضیــان ایجــاد نخواهــد کــرد . 


