
ح کرد: رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مطر

ضرورت ثبت نام زوار 
اربعین  در سامانه  سماح 
     رئیــس جمهــور  تزریــق دز یــادآور  و  کنتــرل 
مبــادی ورودی کشــور  را ۲ موضــوع مهــم بــرای 
مقابلــه بــا ویروس کرونا در شــهریورماه اعالم 
کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه تــردد زائــران اربعیــن و 
افزایش مسافرتها در روزهای پایانی تابستان 
الزم است همه مردم شیوه نامه های بهداشتی 

را با جدیت بیشتری رعایت کنند...

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور:

معافیت بیمه ای 
کارفرمایی اجرا می شود

      رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
ح معافیت بیمه ای کارفرمایی در  از اجــرای طــر
ح کارورزی خبر داد  ســال جــاری بــا اجــرای طــر
ح کارورزی امــکان و فرصتــی بــرای  و گفــت: طــر
غ التحصیالن دانشگاهی با محیط  آشنایی فار

کار محسوب می شود...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 22  

گار « از پای لنگ وزارت صمت در اتصال به پنجره خدمات هوشمند  گزارش » روز

مسئوالنی که پاسخگوی عملکردشان نیستند
   بر اساس تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دستگاه ها موظف هستند برای شفاف 
سازی و مقابله با فساد و به منظور تحقق دولت الکترونیک و یکپارچه سازی سامانه ها، 
به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند متصل شوند. تا پایان شهریور امسال دستگاه ها 

بایــد یــک ســوم خدمــات خــود را در ایــن بســتر ارائــه دهند.طبــق داده هــای درگاه ملی 
خدمات دولت هوشمند برای وزارت صمت و دستگاه های زیرمجموعه آن ۳۸۱ مورد 

  || صفحه  صفحه 33  خدمات و زیرخدمات دارند...

رهبر معظم انقالب در دیدار با شرکت کنندگان  در اجالس مجمع جهانی اهل بیت )ع(:

 جمهوری اسالمی  جمهوری اسالمی 
اژدهای هفت سر استکبار را عقب رانداژدهای هفت سر استکبار را عقب راند

صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

فشار سنگین دالر و برجام 
به بازار خودرو

3

 برای نرسیدن آب 
به تاالب هامون 

دست هایی در کار است
4

مسیر صلح جهانی از 
ایران می گذرد

2

 تاثیر سیگنال برجام 
بر رشد میان مدت بورس

7

شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان )سهامی خاص( 

شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان ســمنان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی دو 
از طریــق ســامانه  را  نــوری در شــهرک صنعتــی دامغــان  اجــرای فیبــر  مرحلــه ای 
از  مناقصــه  برگــزاری  مراحــل  کلیــه  نمایــد.  برگــزار  الکترونیکــی دولــت  تــدارکات 
دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکت هــا 
آدرس بــه  )ســتاد(  دولــت  الکترونیکــی  تــدارکات  ســامانه  درگاه  طریــق   از 

www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت : از تاریــخ  1401/06/06  تــا 

 1401/06/15 تاریــخ   14:30 ســاعت 
: آدرس: ســمنان، میــدان اســتاندارد،  اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار

کــد پســتی 83611-35159 و تلفــن 33370723 )023( بلــوار جــوان 
شناسه اگهی 1374833

فراخوان مناقصه عمومی فراخوان مناقصه عمومی 
دو مرحله ایدو مرحله ای

آینده عراق و تاثیر آن بر ایران
   سجاد عابدی

کارشناس مسائل سیاسی
تحوالت امنیتی و سیاســی پی در 
پــی عراق تا این لحظه ادامه دارد 
بــه گونه ای که نیروهای امنیتی، 
هــواداران صدر را بــه زور از کاخ 
ریاست جمهوری و میادین اطراف آن خارج و در تمامی 
استان ها منع آمد و شد برقرار کردند. از سوی دیگر رئیس 
فراکســیون پارلمانی مستعفی صدر، در صفحه شخصی 
خود در توییتر نوشت: صدر تا پایان خشونت و استفاده 

از سالح، اعتصاب غذا اعالم کرده است.
علیرغم فراخوان های گسترده جریان های سیاسی مبنی 
بر خویشتن داری و خودداری از خشونت، برخی ویدئوها 
خبر از درگیری با ســالح های ســبک و نیمه سنگین در 
داخل منطقه ســبز بغداد می دهد، این درحالی اســت 
که خبرگزاری ها از دستکم شلیک ۷ گلوله خمپاره در 
شامگاه دوشنبه در منطقه سبز مقر دولت و سفارتخانه ها 
خبر دادند. عراق در بین کشورهای همسایه، بیشترین 
اشتراکات را با جمهوری اسالمی ایران دارد و ژئوپلیتیک 
و تمامیت ارضی این کشــور به هر سرنوشــتی که مبتال 
شود، برای جمهوری اسالمی ایران مهم تلقی می شود؛ 
چرا که می تواند جغرافیای سیاسی و دورنمای حقوقی 
بین المللی و امنیتی جمهوری اسالمی ایران را به شدت 

تهدید یا تقویت و به تبع آن را تحت تأثیر قرار دهد.
سیاســت امنیتــی ایــران در عراق و ســوریه با تکیه بر 
ســازماندهی و آمــوزش نیروهای شــبه نظامی، اعزام 
مشــاوران بلندپایه و نقش آفرینی مســتقیم، متمایز و 
منحصر به فرد شده است. این سیاست مورد توجه محافل 
سیاسی و علمی قرار گرفته و پرسش های مهمی در مورد 
چرایی آن مطرح شــده اســت؛ چرا ایران در کشورهایی 
همانند سوریه وعراق سیاست امنیتی متفاوتی دارد؟ در 
پاســخ به این پرسش، تبیین های فراوانی در چارچوب 

نظریات مادی نگر مطرح شدند...
ادامه در صفحه 2

یادداشت

گهی مناقصه 5555//14011401 گهی مناقصه آ آ
تجدید مناقصهتجدید مناقصه3030

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

  مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب استان مرکزی  

رشته مورد نظرفهرست بها)مبلغ برآورد )ریالشهرمشخصات خدمتشماره مناقصه
 مبلغ تضمین شرکت

 در فرایند ارجاع کار در
)مناقصه )ریال

 پایه 5 کاوشهایچاه 1401 14.586.083.538ساوهحفر چاه دستگاهی شهر آوه شهرستان ساوه  مناقصه شماره 55
729.304.176زمینی

 تجدید مناقصه
شماره30

 عملیات اجرای شبکه جمع آوری و انتقال
کنده به طول ک به صورت پرا  فاضالب شهر ارا

)1500 متر )مرحله دوم
ک 17.539.812.621ارا

 شبکه جمع آوری
 و انتقال فاضالب

سال 1401
876.990.631 پایه 5 رشته آب

محل تامین اعتبار :   عمرانی  
مهلت دریافت اسناد:از تاریخ15 /1401/06 لغایت 1401/06/21

مهلت تحویل پیشنهادات : ازتاریخ 1401/06/22 لغایت 1401/07/04 
تاریخ بازگشایی پاکات : 1401/07/09

نوع برگزاری  مناقصه یک مرحله ای
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه ازدریافــت اســنادتاارائه پیشــنهادمناقصه گــران وبازگشــایی پاکــت هاازطریــق درگاه ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس WWW.setadiran.ir انجــام خواهدشــدوالزم اســت مناقصــه گــران درصــورت عــدم عضویــت 

قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام درســایت مذکــور ودریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی راجهــت شــرکت درمناقصــه محقــق ســازند.
  WWW.setadiran.ir  : ونیکی دولت به آدرس محل دریافت اسناد: ازطریق سامانه تدارکات الکتر

WWW.setadiran.ir : ونیکی دولت به آدرس محل تحویل اسناد: ازطریق سامانه تدارکات الکتر
توضیــح اینکــه : مناقصــه گــران موظفنــد پاکــت الــف کــه حــاوی فــرم تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار مــی باشــد را تــا پایــان وقــت 
اداری مــورخ 1401/07/04  بــه دفتــر قراردادهــای شــرکت آب و فاضــالب اســتان مرکــزی واقــع درشــهرک رضــوی - میــدان شــهید نجفــی 

تحویــل داده و رســید آن را دریافــت نماینــد.

www.roozgarpress.ir

پایگاه خبری
گهی مناقصه )نوبت اول / دوم( تجدید گهی مناقصه )نوبت اول / دوم( تجدیدآ آ

مناقصه عمومی دو مرحله ای)همراه با ارزیابی کیفی(     مناقصه عمومی دو مرحله ای)همراه با ارزیابی کیفی(     

شرکت ملی حفاری ایران

موضوع مناقصه :  - خرید قطعات و لوازم مربوط به دستگاههای حفاری به شرح ذیل 
 مشخصات مناقصه : 
ح تقاضاشماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار (شر مبلغ برآورد )ریال/ارز

الت9834090شرکت ملی حفاری ایران 95.262.600.000آهن آ

12.093.300.000گاز تهویه9934194

25.738.000.000لوازم تهویه0034250
گران : کیفی مناقصه  روش ارزیابی 

روش 
ارزیابی 

 بر اساس کسب حداقل امتیاز مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود، 
انجام می گردد.)حداقل امتیاز 50(

نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه : 

دریافت اسناد
توسط شرکت

ع دریافت گهی نوبت دوم آغاز شده و تا 10 روز پس از آن ادامه خواهد تاریخ شرو توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آ
داشت

از طرق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به نشانی  www.setadiran.ir محل دریافت
- گروه مناقصات تلفن تماس   061-34148795

تحویل اسناد به
شرکت

- 14 روز پس از آخرین روز دریافت اسناد              آخرین مهلت

محل تحویل

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به نشانی  www.setadiran.ir و اصل ضمانت نامه 
تر از میدان فرودگاه -  شرکت ملی حفاری ایران -  ساختمان  - بلوار پاسداران باال به آدرس اهواز
پایگاه عملیاتی -  طبقه اول پارت B -  اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 

061-34148580  - 34148569
 :) کار تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع 

4/764/000/000       ریال تقاضای خرید شماره   9834090مبلغ تضمین 

605/000/000       ریال تقاضای خرید شماره   9934194مبلغ تضمین

1/287/000/000       ریال تقاضای خرید شماره   0034250مبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول

ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی
اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636  نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه 

سپرده شرکت ملی حفاری ایران
 )IR 350100004001114006376636 :شماره شبا(

خ 94/09/22 مورد  -و سایر تضمین های معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره  50659  ت / 123402 مور
قبول و پذیرش می باشد.

مدت اعتبار پیشنهاد/ 
روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(تضمین

خ 98/04/03 معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بربکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی   تذکر : با توجه به بخشنامه شماره 98/138665 مور
دولت )ستاد( ثبت نام کلیه متقاضیان حضوردرمناقصات،مزایدات شرکت ملی حفاری ایران درپایگاه  www.setadiran.ir  الزامی می باشد. 

www.nidc.ir                                          http://sapp.ir/nidc_pr  کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران                               

گهی 1368118 شناسه ا

 نوبت دوم
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

7 صفر  1444   4 سپتامبر 2022 یکشنبه 13 شهریور 1401  شماره پیاپی 2191

سیاست 2
یادداشت

وزیر دفاع ترکیه در یک 
نمایش قدرت به یونان، با یک 

فروند جنگنده اف-۱۶ بر فراز 
الچین به صورت کامل دریای اژه پرواز کرد. / فرارو

تحت کنترل آذربایجان 
درآمد / فرارو

گزارش تصویری

چشم امید  غرب به تهران؛

مسیر صلح جهانی از ایران می گذرد
اکنون نگاه ها به سوی ایران دوخته شده است 
تا قبل از بحرانی تر شدن کمبود انرژی و تأثیر 
منفی آن بر شرایط معیشتی مردم اروپا، از نفوذ 
باالی خود بر رهبران کرملین برای پایان دادن 

به جنگ اوکراین استفاده کند.
درخواســت عاجزانــه آمانوئــل مکــرون، 
رئیس جمهور فرانســه از همتای ایرانی خود، 
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی برای حل بحران 
شش ماهه اوکراین از نقش تأثیرگذار ایران در 

عرصه های صلح جهانی حکایت دارد.
آمانوئل مکرون به تازگی و در یک گفت وگوی 
تلفنی دو ســاعته با رئیس جمهوری اسالمی 
ایران ضمن ارائه شرحی از شرایط جهان ادامه 
بحران اوکراین را خطر بالقوه ای برای اقتصاد و 

امنیت اروپا توصیف کرد.
رئیس جمهــور فرانســه با توجه بــه روابط 
استراتژیک تهران و مسکو از آیت اهلل رئیسی 
استدعا کرد که ایران تمام تالش خود را برای 

حل بحران اوکراین به کار گیرد.
طبیعی است ایران از ابتدای آغاز بحران همواره 
در صدد میانجیگری بین مسکو و کی یف برآمد 
اما دخالت تخریبی مستقیم و غیرمستقیم اروپا 
و آمریکا در بحران اوکراین مانع عملیاتی شدن 

طرح صلح ایران شد.
بــا توجه با قطع صادرات نفت و گاز روســیه 
بــه اروپا و نزدیک شــدن فصل زمســتان و 
افزایش بی سابقه نرخ سوخت های فسیلی در 
کشورهای اروپایی، رهبران قاره سبز به شدت 
نسبت به ادامه بحران سوخت نگران شده اند.

ناتوانی کشورهای عضو اوپک برای جبران قطع 
صادرات نفت و گاز روسیه به اروپا موجب شد 
تــا ملت های اروپایی به ســمت اســتفاده از 
زغال ســنگ بروند. استفاده از زغال سنگ به 
دلیــل آلودگی محیط زیســت پس از جنگ 
دوم جهانی در کشورهای اروپایی ممنوع شد 
و اســتفاده مردم اروپا از این ماده خطرناک از 
وجــود یک بحران انرژی شــدید در این قاره 
حکایــت دارد. در چنین فرایندی جمهوری 
اســالمی به دلیل جایگاه رفیع خود در حل 
مناقشــات پیچیده منطقه ای، نگاه رهبران 
اروپا به ســوی تهران دوخته شــد و ایران از 
یک منظر کاماًل انســانی، طرح صلح فوری را 
به مسکو ارائه داد. در جریان سفر اخیر حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران به مسکو و 
دیدار با سرگئی الوروف، همتای روسی خود 
جزئیــات طرح صلح ایــران برای حل بحران 

اوکراین مورد بحث قرار گرفت.
هر چند جزئیات این طرح هنوز فاش نشــده 
اما گمانه زنی ها این اســت که سران روسیه و 
اوکراین ضمن دیدار و گفت وگوی مســتقیم 
برای آغاز یک آتش بس پایدار و خروج نیروهای 

روسیه از اوکراین به توافق برسند.
ایران نیز آمادگی خود را برای تهیه مقدمات 
دیدار والدیمیر پوتین و ولودیمیر زلنســکی 
رؤســای جمهور روســیه و اوکراین در تهران 

اعالم کرده است.
مقامــات روســیه ضمن قدردانــی از تالش 
صادقانه ایران برای حل بحران اوکراین دخالت 
کشورهای غربی و آمریکا در این بحران را عامل 

استمرار بحران اوکراین تلقی کردند.

بــا ایــن حال به نظر می رســد اکنون نگاه ها 
به ســمت ایران دوخته شــده است تا قبل از 
بحرانی تر شدن کمبود انرژی و تأثیر منفی آن 
بر شرایط معیشتی مردم اروپا، ایران بتواند از 
نفوذ باالی خود بر رهبران کرملین برای پایان 

دادن به جنگ اوکراین استفاده کند.
طبیعی است اقناع طرف اوکراینی برای پذیرش 
آتش بس بسیار دشوار به نظر می رسد زیرا این 
کشور بدون موافقت آمریکا و کشورهای ناتو 
و بدون گرفتن امتیازاتی از روســیه حاضر به 

پذیرش بی قید و شرط آتش بس نیست.
سفر وزیر خارجه به روسیه

امیرعبداللهیان در خصوص اهدافش از ســفر 
اخیر خود به روســیه اظهار کرد: هدف اصلی 
از این ســفر تالش برای حل بحران اوکراین 
براساس درخواست به عمل آمده از تهران است. 
برخی طرف های غربی خواهان نقش آفرینی 

فعال ایران در این موضوع هستند.
یــک روز قبل از این اظهارات، وزارت خارجه 
روسیه اعالم کرده بود که امیرعبداللهیان در 
جریان این ســفر با سرگئی الوروف همتای 
روس خــود پیرامون  آخرین تحوالت برجام 
و همچنین همکاری های ایران و روســیه در 
زمینه انرژی و حمل و نقل، تحوالت در اوکراین، 
سوریه و افغانستان  گفت وگو خواهد کرد. در 
توضیحی درباره این سفر،  محمد جمشیدی 
، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری اسالمی 
ایران در توییتر نوشــت: یکی از روسای ارشد 
اروپای غربی از آیت اهلل رئیســی درخواســت 
کرده بود که برای میانجیگری جنگ در اروپا 
کمــک کند. پس از مجموعه ای از رایزنی ها، 
یک ابتکار صلح در کنار یک پیام مهم توسط 
وزیر خارجه آقای امیرعبداللهیان به مســکو 

ارسال شد.
برخی منابع خبری روز چهارشنبه خبر دادند 
که طرفی که این درخواســت را مطرح کرده 

بود، فرانسه بوده است. 
تکاپوی دیپلماتیک ایران و نیاز غرب به 

حل بحران
مقامات ایران همواره برای حل و فصل بحران 
ها چه در ســطوح منطقه و چه فرامنطقه و 
بین المللی، دیپلماسی را راهگشا می دانند. با 

نگاهی به مواضع اعالنی جمهوری اسالمی از 
همان آغاز بحران اوکراین در اسفند ماه ۱۴۰۰، 
رویکرد تهران در این زمینه مشخص می شود.
تیر ماه امسال، وزیر امور خارجه کشورمان در 
گفت وگــو بــا روزنامه ایتالیایی  ال رپوبلیکا  بر 
تالش تهران برای متوقف شدن جنگ اوکراین 
تاکید کرد. همچنین اردیبهشت ماه نیز وی 
در گفت وگوی تلفنی با همتای روس آمادگی 
ایران برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین 

را اعالم کرد.
البتــه ایــران کارنامه قابل قبولــی در حوزه 
میانجیگری دارد که تالش برای میانجیگری 
در اختالف ارمنستان و جمهوری آذربایجان، 
تکاپوی دیپلماتیک با هدف برون رفت یمن، 
ســوریه و افغانستان از بحران و نظایر آن تنها 

چند مورد از این قبیل تالش ها است.
اینکه غرب اکنون دست به دامان ایران برای 
میانجیگری شده در ۲ محور کلیدی قابل بحث 
و بررســی است؛ نخست هراس و درماندگی 
غرب از تداوم بحران در آســتانه فصل ســرد و 
دوم، وزن باالی ایران در حل مســائل منطقه 

ای و بین المللی.
الف. هراس غرب از تبعات تداوم بحران

آمریکا و اروپا در بحران اوکراین دچار خطای 
محاســباتی شدید شــدند و از تبعات تحریم 
روســیه ای که به انرژی آن به شــدت وابسته 
انــد، غافــل ماندند چرا که اورپا نزدیک به ۴۰ 
درصد از واردات گاز طبیعی و یک چهارم نفت 

خود را از روسیه تامین می کند.
به باور کارشناســان، جایگزین کردن منابع 
انرژی روســیه در کوتاه  مدت کاری بســیار 
دشــوار و حتی غیرممکن خواهد بود؛ به ویژه 
بــا توجه به اقداماتی که در ســال های اخیر 
توسط کشــورهای بزرگی مانند آلمان برای 
حذف تدریجی انرژی هسته ای و زغال سنگ 
انجام شــده، سوخت هایی که هر دو می تواند 

جایگزینی برای سوخت روسیه باشد.
نشریه  فارین پالیسی  در گزارشی در همین 
رابطه با عنوان  اروپا هیچگاه نمی تواند انرژی 
روســیه را نادیده بگیرد  در این پیوند نوشت: 
بــرای هفته ها، رهبران اروپایی با وجود اینکه 
از حمله روسیه به اوکراین ناراضی هستند اما 

انرژی مسکو را از تحریم های گسترده در امان 
نگاه داشته اند تا کشورهای خود را که بسیاری 
از آنها به شــدت به تامین انرژی از این کشــور 

وابسته اند، در تنگنای انرژی قرار ندهند.
حال تورمی که می بایست گریبانگیر روسیه 
شــود، دامن خود اروپایی ها گرفته تا جایی 
کــه تــورم در بخش مواد غذایی به حدود ۱۰ 
درصــد و در بخش انرژی به حدود ۴۰ درصد 
رسیده است؛ شرایطی که برای آمریکا نیز به 
همیــن منوال پیش می رود و تورم در ایاالت 
متحده رکورد چهار دهه قبل را شکسته است.
در مجموع، ناتوانی غرب در تامین انرژی و عدم 
همراهی کشورهای عربی منطقه با آمریکا و 
اروپــا برای افزایش صادرات، به افزایش بهای 
نفت و گاز در جهان انجامید؛ رخدادی که نشان 
داد تحریم ها نتیجه معکوس بر ایاالت متحده 
و متحدان اروپایی داشته، رشد تورم را تسریع 
کرده و همچنین استانداردهای زندگی آنها را 

پایین آورده  است.
پایــگاه شــبکه  فرانــس ۲۴  نیز به تازگی در 
گزارشــی به ادامه پیامدهای عملیات نظامی 
روسیه در اوکراین بر اروپا و تنگنای اقتصادی 
قاره سبز اشاره کرد که بهای برق را در اروپا به 

باالترین سطح رساند.
این پایگاه افزود،  قیمت معامالت یک ســال 
آتی برق آلمان به ۹۹۵ یورو به ازای هر مگاوات 
ساعت رسید و این رقم در فرانسه از یک هزار 
و ۱۰۰ یورو عبور و نسبت به سال گذشته، در 
هر دو کشور افزایشی ۱۰ برابری را تجربه کرد. 
اداره نظارت بر بازارهای گاز و برق در انگلیس 
)اوفِگم( هم اعالم کرد که ســقف قیمت برق 
و گاز را از اول اکتبر، به ازای هر ســال به طور 
متوسط به ۳ هزار و ۵۴۹ پوند )۴ هزار و ۱۹۷ 

دالر( افزایش خواهد داد.
اوفگــم دلیل این افزایش را، برداشته شــدن 
محدودیت هــای کوویــد -۱۹ و همچنین 
تحریم های اعمال شــده بر عرضه محصوالت 

انرژی از روسیه عنوان کرد.
بهای گاز در اروپا نیز به تازگی به ۳۴۱ یورو 
بــه ازای هر مگاوات ســاعت افزایش یافته 
اســت. قیمت گاز در اروپا در ماه مارس به 
ازای هر مگاوات ساعت به ۳۴۵ یورو رسید 

و رکورد شکست.
یافته هــای تحقیق اخیر اندیشــکده  بروگل  
حاکی از آن اســت که کشــورهای اروپایی از 
سپتامبر ۲۰۲۱ تا آگوست ۲۰۲۲، حدود ۲۳۶ 
میلیــارد یورو بــرای محافظت از خانواده ها و 
شرکت ها برابر افزایش بهای انرژی اختصاص 

داده اند.
 جیوانی اســگاراواتی  محقق این اندیشــکده 
درباره افزایش قیمت ها به فرانس ۲۴ گفت که  
زمستان برای همه کشورهای اروپایی، سخت 
خواهد بود. قیمت ها همچنان باال خواهد ماند 
و احتماالً حتی باالتر هم خواهد رفت ؛ همین 
واقعیت ها باعث شــده مقامات و رسانه های 
غربی زبان به اعتراف بگشایند و آشکارا سیاست 
تحریمی علیه روسیه را ناکام و شکست خورد 

معرفی کنند.
در همین پیرامون بی دلیل نیســت که این 
روزها اخبار و تصاویری در ارتباط با جمع آوری 
هیزم از سوی برخی خانواده های اروپایی برای 
پشت سر گذاشتن زمستان سرد در رسانه های 

مختلف منتشر می شود.
ب. جایگاه منطقه ای غیرقابل انکار ایران

حال این پرســش به ذهن می رســد که  چرا 
غرب دست به دامن ایران شده است!؟  پیشتر 
آمریکا تالش کرد که با ســفر به عربســتان و 
متقاعد کردن آل سعود برای افزایش صادرات، 
از بهای انرژی در جهان بکاهد که راه به جایی 
نبرد و دستاورد آن چند عکس یادگاری با بن 
سلمان بود. در حالی که تنها چند روز پس از 
تور خاورمیانه ای بایدن، تهران میزبان روسای 
جمهوری ترکیه و روسیه بود که از وزن باالی 
سیاســی کشورمان در مناسبات منطقه ای و 

جهانی پرده برمی داشت.
اینک اروپا دســت یاری به ســوی ایران دراز 
کرده که از یک ســو در حال مذاکره با غرب 
برای حل و فصل اختالفات هسته ای است و 
از ســوی دیگر مناسبات حسنه ای با روسیه 
دارد؛ مناســباتی که به توافق استراتژیک ۲۰ 
ساله بین تهران- مسکو منتهی شد و یکی از 
محورها و اهداف سفر وزیر خارجه نیز همین 

توافق است.
افــزون بر توافق راهبردی با روســیه، تهران 
توافقی اســتراتژیک ۲۵ ســاله با چین دارد و 
آغوش باز ۲ پیمان بزرگ  بریکس   شانگهای  از 
نقش تعیین کننده ایران در جهان با وجود ۴۰ 

سال تحریم های همه جانبه واشنگتن دارد.
در ارتبــاط بــا بریکس الزم به ذکر اســت که 
موقعیــت جغرافیایی منحصر بــه فرد ایران 
و قابلیــت هــا و ظرفیت های بی نظیر آن در 
حوزه انرژی، تزانزیت و فعالیت های تجاری و 
اقتصادی به گونه ای است که اعضای بریکس 
نگاهی ویژه به تهران دارند و ایران از جذابیت 
باالیی برای کشــورهای قدرت و قدرت های 

نوظهور این گروه برخوردار است.
کشورهای عضو بریکس از آن جهت مهم تلقی 
می شوند که این سازمان از جهات مختلف در 
جهان رکوردزنی کرده  اســت؛ برخورداری از 
بزرگ ترین و پرجمعیت ترین کشورهای دنیا 
گرفتــه تا متنوع ترین منابع و قدرتمندترین 

ارتش های جهان.

خبر ویژه

رهبر انقالب اسالمی در دیدار شرکت کنندگان در اجالس مجمع جهانی اهل بیت)ع( تاکید کردند که جمهوری اسالمی 
با الهام از اهل بیت اژدهای هفت سر استکبار را عقب راند و پیشرفت کرد.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبر معظم انقالب اســالمی در دیدار اعضای مجمع جهانــی اهل بیت)ع( و میهمانان 
شرکت کننده در هفتمین کنگره این مجمع، عظمت و محبوبیت اهل بیت را در دنیای اسالم بی نظیر خواندند و تأکید 
کردند: جمهوری اسالمی به عنوان پرچم برافراشته اهل بیت در مقابل نظام سلطه، معتقد است در دنیای اسالم هیچ 
خط فاصل مذهبی، قومی، فرقه ای و نژادی، حقیقی نیست و تنها خط فاصل برجسته و حقیقی، مرزبندی میان دنیای 

اسالم با جبهه کفر و استکبار جهانی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با توصیه مؤکد به مجمع جهانی اهل بیت برای بهره گیری از عظمت و محبوبیت اهل بیت در 

دنیای اسالم افزودند: مجمع باید پایگاه و محل الهام گیری همه مسلمانان و جانهای مشتاق از معارف اهل بیت باشد و 
به گونه ای عمل کند که زینت اهل بیت شود.

رهبر انقالب، معارف اهل بیت را مجموعه ای کامل از همه نیازهای مختلف آحاد بشر و جوامع بشری خواندند و گفتند: 
جوامع اسالمی امروز به همه ابعاد معارف اهل بیت نیاز جدی دارند و مجمع جهانی باید با برنامه ریزی دقیق و صحیح و 

استفاده از شیوه های معقول و ابزارهای تأثیرگذار، این وظیفه سنگین را انجام دهد.
ایشان با اشاره به پرچم برافراشته نظام جمهوری اسالمی در مقابل نظام استکبار افزودند: پیروان اهل بیت و شیعیان 
جهان مفتخرند که نظام اسالمی در مقابل اژدهای هفت سر نظام سلطه، سینه سپر کرده و به اعتراف خود مستکبران، 

بسیاری از نقشه های آنان را به شکست کشانده است.

رهبر معظم انقالب در دیدار با شرکت کنندگان  در اجالس مجمع جهانی اهل بیت )ع(:

جمهوری اسالمی اژدهای هفت سر استکبار را عقب راند

ح کرد: رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مطر

 ضرورت ثبت نام زوار اربعین 
در سامانه  سماح 

رئیس جمهور  تزریق دز یادآور  و  کنترل مبادی ورودی 
کشور  را ۲ موضوع مهم برای مقابله با ویروس کرونا در 
شــهریورماه اعالم کرد و گفت: با توجه به تردد زائران 
اربعین و افزایش مســافرتها در روزهای پایانی تابستان 
الزم است همه مردم شیوه نامه های بهداشتی را با جدیت 

بیشتری رعایت کنند.
سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا  
تزریق دز یادآور  و  کنترل مبادی ورودی کشــور  را ۲ 
موضوع مهم برای مقابله با ویروس کرونا در شــهریور 
مــاه اعــالم کرد و گفت: با توجه به تردد زائران اربعین و 
افزایش مسافرتها در روزهای پایانی تابستان الزم است 
همه مردم شیوه نامه های بهداشتی را با جدیت بیشتری 

رعایت کنند.
رئیس جمهور با اشاره به گزارش وزارت بهداشت مبنی 
بر واکسیناسیون ۷۴ درصدی در کشور گفت: ضروری 
است نتایج مثبت واکسیناسیون و تزریق دز یادآور، برای 

مردم از طریق رسانه ها تشریح شود.
رئیسی ثبت نام در سامانه  سماح  را به منظور خدمت 
رســانی بهتر و تردد آســانتر زائرین اربعین ضروری و 
مهم دانست و بر لزوم اطالع رسانی دقیق برای آرامش 
بیشترعاشقان اباعبداهلل الحسین )ع( و رفع فوری دغدغه 

ها و مشکالت زوار تاکید کرد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، به نزدیک 
شــدن زمان بازگشــایی مدارس و دانشگاهها اشاره و بر 
ضرورت  تهویه مناسب  و  رعایت پروتکل های بهداشتی  

تاکید کردند.

یک رسانه صهیونیستی گزارش داد

 ایران و آمریکا تنها چند هفته 
تا حصول توافق فاصله دارند

یک رســانه صهیونیســتی گزارش داد، ارزیابی وزارت 
امورخارجه اســرائیل این اســت که ایران و آمریکا طی 
هفته های آینده به توافقی برای احیای برجام دســت 

خواهند یافت.
به نوشــته روزنامه تایمز آو اســرائیل، کانال ۱۲ رژیم 
صهیونیستی روز جمعه گزارش داد که وزارت امورخارجه 
اسرائیل ارزیابی کرده است که علی رغم موضع واشنگتن 
مبنی بر غیر سازنده بودن نظرات اخیر جمهوری اسالمی 
درخصوص متن پیش نویس توافق احیای برجام، ایران 
و آمریکا تنها چند هفته تا حصول توافق نهایی فاصله 
دارند. دپارتمان تحقیقات سیاســی وزارت امورخارجه 
رژیم صهیونیستی پس از آخرین ارزیابی های خود در 
گزارشــی غیر علنی پیش بینی کرده اســت که ایران و 
آمریــکا به توافق احیای برنامه جامع اقدام مشــترک 

)برجام( دست خواهند یافت.

ح کرد قالیباف مطر

تصمیم مجلس برای تحول در قوانین 
اقتصادی کشور با همکاری دولت

رییس مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به تصویب 
طرح بانکــداری گفت: مجلس یازدهم تصمیم گرفته 
زمینه هــای قانونــی الزم و مغفول مانده برای تحول در 
قوانین اقتصادی کشور را با همکاری دولت نهایی کند.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس شــورای اسالمی در 
مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:  در بسته تحول 
قوانین اقتصادی  تصویب قانون بانکداری از مهمترین 
اقدامات ضروری بود که پس از برگزاری جلسات متعدد 
در مجلس نهایی شــد.  ان شــاءاهلل بعد از تایید شورای 
نگهبان و اجرای مناسب، این طرح می تواند نقش موثری 
در جلوگیری از افزایش نقدینگی، شفافیت نظام بانکی، 
کاهش تعارض منافع و انضباط  بخشی به شبکه بانکی 
و بانک مرکزی ایفا کند. مجلس یازدهم تصمیم گرفته 
است زمینه های قانونی الزم و مغفول مانده برای تحول 
در قوانین اقتصادی کشــور را با همکاری دولت محترم 

نهایی کند. 

نماینده اهواز: 

 کنترل قیمت ها 
مطالبه جدی مردم است

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: خواسته و مطالبه جدی مردم کنترل قیمت ها و 
جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها در بازار است. 
سیدکریم حسینی بیان کرد: دولت سیزدهم و کارنامه 
یکساله آن را در دو سطح می توان ارزیابی کرد که در 
سطح اول مواردی است که موفقیت دولت سیزدهم 
را در آن دیده ایم. وی خاطرنشــان کرد: به هر حال 
شــخص آقای رئیســی و وزرای مربوطه در یک سال 
گذشته به همه استان ها سفر کردند که این سفرهای 
اســتانی مصوباتی داشت، اما متاسفانه آنطور که باید 
با توجه به آهنگ این حرکت مدیران دولتی را خوب 

ارزیابی نمی کنیم.  
نماینده مردم اهواز در رابطه با عملکرد دولت در بخش 
معیشــتی  اظهار کرد: در این بخش بعد از بحث توزیع 
عادالنه یارانه ها و هدایت ارز ۴۲۰۰ به حلقه آخر فرایند 
انتظاراتی وجود داشت که متاسفانه آنطور که باید و شاید 
قیمت ها کنترل نشد و سایر کاالهایی که مشمول ارز 
۴۲۰۰ نمی شــدند هم افزایش قیمت داشتند. گرچه 
اعتقاد داریم که افزایش قیمت ها به ویژه در بخش مواد 
غذایی افزایش قیمت جهانی است و با توجه به مشکالتی 
که در منطقه و کل جهان ایجاد شد افزایش قیمت ها 
را داشتیم، ولی کنترلی که باید صورت می گرفت انجام 
نشد. حسینی تاکید کرد: خواسته و مطالبه جدی مردم 
کنترل قیمت ها و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت 

ها در بازار است.

آینده عراق و تاثیر آن بر ایران
ادامه از صفحه اول

...در ســطح بین المللــی نیــز، همســایگان عراق 
خواســتار بازگشــت به میز گفتگو شدند، ابراهیم 
رئیســی رئیس جمهور ایــران تاکید کرد: برقراری 
امنیــت و ثبــات در عراق تنهــا از طریق گفت وگو 
میان همه جریان های سیاسی این کشور بر اساس 
قانون اساسی برای ایجاد اجماع درباره تشکیل دولت 
جدید فعال برای حل مشکالت مردم عراق، تحقق 
خواهــد یافــت. ترکیه نیز ابراز نگرانی کرد و وزارت 
خارجه ترکیه از همه طرف ها خواست خویشتنداری 
کــرده و اختالفــات را از طریــق گفتگو حل کنند. 
انگلیــس و اتحادیه اروپا نیز با ابراز نگرانی، از طرف 
های عراقی خواستند که زبان گفت و گو را در اولویت 
قرار دهند، آمریکا نیز وضعیت عراق را نگران کننده 
توصیف کرد و خواستار آرامش و گفتگو شد و افزود: 

اکنون زمان گفتگو است، نه تقابل.
بر کســی پوشــیده نیســت که تنش های عراق 
برهمســایگان بــه ویژه ایران کــه روابط برادرانه و 
خویشاوندی با این کشور همسایه دارد تأثیر منفی 
خواهد گذاشــت زیرا صدها هــزار زائر ایرانی برای 
زیارت عتبات عالیات نجف و کربال عازم این کشور 
می شوند و هم چنین عراقی ها برای زیارت مشهد 
و گردشــگری و درمان به ایران عزیمت می کنند. 
افزون بر آن دو کشور عالوه بر تبادل انرژی، روابط 
اقتصادی قوی نیز دارند. )گاز و برق( در سطح بین 
الملــل، آنچه برای جهان به ویژه غرب اهمیت دارد 
این اســت که یک بازیگر اصلی تولید نفت صحنه 
را تــرک نکند، به خصوص که دنیا شــاهد افزایش 

قیمت نفت است.
بیشــتر جریان ها و نیروهای سیاســی عراق بر این 
باورند که پایان دادن به بن بســت سیاسی کشور از 

طریق موارد زیر امکان پذیر است:
- تشکیل دولت انتقالی برای ایجاد یک روند سیاسی 

جدید و برگزاری انتخابات زودهنگام.
- انجام اصالحات قانون اساسی توصیه شده توسط دادگاه 
فدرال، به ویژه اصالح قانون انتخابات، تغییر کمیســیون 

و غیره.
رهبــران داخلی بدون رفع کاســتی های اساســی دولت 
در کوتاه مدت، وضعیت موجود سیاســی فاســد را تقویت 
می کنند. بیشتِر نخبگان سیاسی عراق، به ویژه مجموعه ای 
از رهبران جناح های سیاسی شیعه و ُکرد که از سال ۲۰۰۶ 
در قدرت سهیم هستند، سیستم سیاسی فاسدی را ایجاد 
کرده اند و از هر منازعه یا جنگ داخلی که موقعیتشــان را 
بــه خطر می انــدازد، جلوگیری می کنند. پس از انتخابات 
پارلمانی ۲۰۲۱، کیفیت زندگی مردم عراق بهبود نمی یابد؛ 
اما ممکن اســت ثبات دولت در میان مدت افزایش یابد و 
زمینه برای توسعۀ سیستم جدید ایجاد شود. با این حال، 
وضعیت سیاسی و اقتصادی عراق ناپایدار است و دولت عراق 
توانایی ایجاد شغل دولتی برای جمعیت بیکار، روبه رشد و 

ناراضی خود را ندارد.
لزوم هوشــیاری در مقابل توطئه ها و نقشــه های وسوسه 
انگیزی که از سوی دشمنان جهان اسالم از جمله اسرائیل و 
آمریکا برای تغییر نقشه جغرافیایی منطقه کشیده می شود؛ 
از جمله نقشه تجزیه عراق و سوریه و حتی سایر کشورهای 
اسالمی . در این راستا اخیراً رژیم صهیونیستی آشکارا از طرح 
تجزیه عراق و تشکیل کشور مستقل کردستان سخن به میان 
آورده و برخی تحلیل گران غربی نیز کما بیش به این مساله 
دامن می زنند و متاسفانه مواضع چند پهلو و سوال برانگیز 
برخی مسئوالن اقلیم کردستان عراق در کنار عملکرد بسیار 
ضعیفی که در زمینه فتنه اخیر داعش داشتند ، موید این 
نکته است که این مساله ، از جانب بخشی از نیروهای اقلیم 
کردســتان عراق جدی گرفته شده و تمامیت ارضی عراق 
را مورد تهدید قرار داده است . شرایطی که امروزه در عراق 
در زمینه تمامیت ارضی این کشور حاکم است بسیار شبیه 
به دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی است که دشمنان 
تالش داشتند تا نظام نوپا را از طریق فرایند تجزیه ، از هم 
بپاشانند و حتی برخی مقامات مسئول دولت موقت نیز در 
این زمینه سخنانی مبنی بر موافقت با اعطای خودمختاری 
به برخی مناطق بر زبان می راندند که ناگفته مشخص بود 
که تحقق چنین امری ، مقدمه تجزیه کامل این مناطق بود 
، با این حال ایستادگی قاطعانه رهبران انقالب اسالمی در 
مقابل این توطئه در آن سال ها باعث ناکام ماندن کلیه توطئه 
های تجزیه طلبانه و حفظ تمامیت ارضی کشور شد . از این 
روی امروز هم که برخی صداهای تجزیه طلبانه در این کشور 
ها به گوش می رسد ، الزم است دولت این کشور به جای هر 
گونه باج دادن و تنزل از مواضع خود در زمینه حفظ تمامیت 
ارضی این کشــور ، در برابر این توطئه ها ایســتادگی نماید 
و گرنه دیر زمانی نخواهد گذشت که خواب تجزیه عراق ، 
ســوریه و حتی سایر کشورهای منطقه صورت واقعیت به 
خود خواهد گرفت و منطقه حساس خاورمیانه برای همیشه 
تبدیل به چاه نفت در حال سوختنی خواهد شد که آتش 
آن دامن ملت های منطقه را برای همیشه خواهد سوزاند.

در یک جمع بندی کلی باید بگوئیم نتیجه معادله چند 
مجهولی تحوالت کشور عراق در هاله ای از بیم و امیدها 
قرار دارد که علت آن نیز در واقع به غیر قابل پیش بینی 
بــودن واکنــش های طرف های درگیر در این معادله باز 
مــی گــردد ، بــا این حال در صورتی که رای و نظر واقعی 
مــردم عــراق مورد توجه قرار گرفته و با جدیت در عرصه 
سیاســی از آن پاســداری شود و بر این اساس نخبگان و 
آحاد مردم عراق نیز در این شــرایط ســخت و بحرانی به 
جای هر گونه اختالف و درگیری ، وحدت و انسجام درونی 
خود را به نمایش بگذارند و ارتش نیز به صورت یکپارچه ، 
منسجم و با اقتدار کامل ، به وظایف ذاتی خویش در دفاع 
از تمامیت ارضی این کشور عمل نموده و با ساماندهی و 
بهره گیری مناسب و موثر از نیروهای مردمی مسئولیت 
خــود را به خوبی انجام دهــد و اقدامات مقتضی جهت 
حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی عراق صورت پذیرد ، 
می توان امیدوار بود که افق روشنی در برابر تحوالت این 

کشور در پیِش رو باشد.

اخبار کوتاه
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3اقتصاد
بازار ارز

خودرو

هوای مه آلود برجام در بازار دالر

 افزایش قیمت دالر
 با سیگنال برجام

ساعاتی پس از ارسال جوابیه ایران گمانه زنی ها 
درباره این پاســخ ایران آغاز شــد و همین امر 
موجب شــد نرخ دالر در تهران وارد کانال ۳۰ 
هزار تومان شــود و حتی تا محدوده ۳۰ هزار 
و ۱۰۰ تومان افزایش پیدا کند.بازار ارز تهران 
به میز پینگ پونگ مذاکرات هسته ای و پاسخ 
های برجامی ایران و آمریکا تبدیل شده است.
گاهــی توپ در زمین ایران اســت و گاهی در 

زمین آمریکا.
شوک جدید برجام به قیمت دالر

روز گذشــته ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت 
امور خارجه از ارســال دومین پاســخ برجامی 
ایران به جوابیه آمریکاخبر داد. ســاعاتی پس 
از ارسال جوابیه ایران گمانه زنی ها درباره این 
پاســخ ایران آغاز شــد و همین امر موجب شد 
نــرخ دالر در تهران وارد کانال ۳۰ هزار تومان 
شود و حتی تا محدوده ۳۰ هزار و ۱۰۰ تومان 

افزایش پیدا کند.
احتمال ورود خریداران جدید به بازار ارز
به باور برخی از فعاالن بازار ارز تهران سیگنال 
هــای منفی برجامی موجــب تغییر انتظارات 
معامله گران ارزی به روند مذاکرات برجام شده 
و همین امر می تواند زمینه ساز ورود خریداران 

جدید به بازار ارز تهران شود.
افزایش قیمت دالر در بازارهای همسایه

از سوی دیگر قیمت دالر در بازارهای همسایه 
بر مدار افزایش قرار گرفته اســت که می تواند 
بر قدرت معامله گران افزایشی بازار ارز تهران 

بیفزاید.
نرخ دالر در هرات دیشب در محدوده ۲۹ هزار 
و 8۰۰ تومان معامله شــد و در ســلیمانیه نرخ 
دالر به ۳۰ هزار ۴۰۰ تومان رســیده بود . یک 
مقام آمریکایی در اولین واکنش به جوابیه ایران 
مدعی شــد پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن 

سازنده نبوده است.
علــی واعــظ، مدیر پروژه ایــران در گروه بین 
المللی در توئیتی نوشت متاسفانه با این پاسخ 
ایــران، فرصــت صادرات نفت ایران به اروپا در 

زمستان امسال هم از دست رفت.
اســتفانی لیختن اشتاین خبرنگار پولتیکو در 
توئیتی نوشــت: یک دیپلمات اروپایی ضمن 
موافقت با ارزیابی منفی ایاالت متحده از پاسخ 
ایران گفت که جواب تهران  منفی و غیر منطقی  
به نظر می رســد. شخص دیگری افزود پاسخ 

ایران  اصال خوب به نظر نمی رسد.
با این حال نوســانات حاصل از اخبار برجامی 
در هفته گذشــته نشان می دهد که این اخبار 
اثرات پایداری در بازار نداشته و به نظر می ر سد 
در شرایط فعلی که هوای برجام مه آلود است 
بازیگــران ارزی با احتیاط در بازار قدم بردارند 

و بی گدار در موقعیت خرید قرار نگیرند.

 نوسان قیمت ها در بازار خودرو 
ادامه دارد

 فشار سنگین دالر و برجام 
به بازار خودرو

 بازار خودرو که مدتی بود تنها رنگ نزولی به 
خود گرفته بود، اما چند روزی است یه دلیل 
افزایش قیمت دالر و فضای پرابهام درباره 
برجام، صعودی شــده است و قیمت ها در 

حال پرش به پله های باالتر هستند.
به نظر می رســد پیچیدگی شــرایط بازار 
خودرو تا مشــخص شدن وضعیت قطعی 
برجام و قیمت دالر، ادامه خواهد داشت.

گزارش ها نشان می دهد که در حال حاضر 
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۳۹۹ در بازار ۲۷8 
میلیــون تومان، پژو پارس مدل ۱۴۰۰ در 
حدود ۳۵۹ میلیون تومان و پژو پارس مدل 
۱۴۰۱ حــدود ۳۶۹ میلیون تومان قیمت 
دارد. پــژو ۲۰۷ اتومات هم با قیمت ۵۹۰ 

میلیون تومان خرید و فروش می شود.
دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ نیز ۴۰۲ میلیون 
تومــان و دنــا معمولی مدل ۱۴۰۰ حدود 

۳8۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
در این میان، کوییک دنده ای مدل ۱۴۰۱ 
بــه قیمت ۲۰۰ میلیــون تومان به فروش 
رفته اســت. از ســوی دیگر، قیمت ساینا 
دنده ای مدل ۱۴۰۰ به ۱۹۷ میلیون تومان 
رسیده است و مدل ۱۳۹۹ این خودرو هم 

۱8۹ میلیون تومان قیمت دارد.
بنــا به این گزارش، پرایــد ۱۱۱ با قیمت 
۲۰۴ میلیــون تومان به فروش می رســد. 
پراید ۱۳۱ نیز با قیمت ۱۷۹ میلیون تومان 

عرضه می شود.
همچنین تیبا هاچ بک پالس هم اکنون در 
محــدوده ۲۱۰ میلیون تومان قیمت دارد. 
تــارا اتوماتیک هم در قیمت ۵۷8 میلیون 

تومان خرید و فروش می شود.

اقتصاد کالن و بازار سرمایه در موقعیت پیچیده ای بهم گره خورده اند

تاثیر سیگنال برجام بر رشد میان مدت بورس
بازار سرمایه در ماه های اخیر نوسانات شدیدی پیدا کرده 
که بخشی از این مساله ناشی از اخبار سیاسی و برجامی 
بوده اســت، در حالی که کامران ندری اقتصاددان معتقد 
است که رشد واقعی بازار باید بر مبنای شاخص های واقعی 
اقتصاد همچون سرمایه گذاری، آزادی اقتصادی و ... باشد، 
از این رو روند معامالت نشان می دهد که اقتصاد کالن و 
بازار سرمایه در موقعیت پیچیده ای بهم گره خورده اند و 

تاثیرات منفی بر همدیگر می گذارند.
در ادامه متن کامل این گفتگو را بخوانید؛

در شرایط کنونی بسیاری از فعاالن بازار سرمایه 
معتقدند که شــرایط کالن اقتصادی که متاثیر از 
وضعیت مذاکرات برجام اســت مانع از رشد بازار 
سرمایه شده است، این موضوع چقدر درست است؟

به نظر این اســتدالل برعکس باشــد، زیرا وضعیت 
اقتصاد کالن به بازار ســرمایه گره خورده اســت و 
اگر بخوایم سیاســت های پولی را با وضعیت اقتصاد 
منطبق کنیم با چالش بازار سرمایه روبرو هستیم به 
عبارت دیگر سیاستگذاران در شــرایط تورمی باید 
نرخ بهره را بــاال ببرند تا از این طریــق کنترل تورم 
کاالها انجام شــود اما از آنجایی کــه در کوتاه مدت 
باعث افت قیمت سهام می شود سیاست گذاران در 
مقطع کنونی برای اینکه بازار سرمایه تحت تاثیر این 
سیاست قرار نگیرد تورم را فدای بازار سرمایه کرده اند 
و به نوعی سیاست گذار تورم را نادیده گرفته و بیشتر 
به جای اینکه به کنترل آن بپردازد بازار ســرمایه را 

مورد توجه قرار داده است.
عده ای در بازار به دنبال عاملی می گشتند تا ریزش بازار را 
به گردن آن بیندازند دست بر قضا در آن موقع کمی نرخ 
بهره افزایش یافته بود و آن را عامل افت بازار عنوان کردند، 
در حالی که بعد مشحص شد با کاهش نرخ بهره تغییری در 
وضعیت شاخص کل بورس تغییری به وجود نیامده است.

در شرایط کنونی مشکالت اصای که منجر به افت 
بازار شــده یا اینکه نمادها رشد چندانی نداشته 

باشند چیست؟
در حال حاضر سه دسته مشــکل در بازار سرمایه داریم؛ 
نخست اینکه ساختار بازار سرمایه در ایران رقابتی نیست 
برای نمونه کارگزاری ها انحصاری هستند و برخی حقوقی 
ها روی بازار تاثیر خاص مــی گذارند و اینها حقوقی های 
شبه دولتی هستند و روی بازارهای دیگر هم همین انحصار 
را دارند و البته این مسئله را حاکمیت به وجود آورده است 
و امروز به یکی از چالش های جدی اقتصاد کشور به شکل 

عام و چالش بازار سرمایه به شکل خاص شده است.
چالش دوم متغییرهای بنیادی هستند، در شرایط کنونی 
شاحص سرمایه گذاری، شاخص آزادی کسب و کار و ... 
تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته اند و افت درآمد سرانه در 
ده سال گذشته نشــان می دهد که اقتصاد کشور روندی 
نزولی داشته و نمی توان انتظار داشت که شاخص سهام 
هم رشد باالیی کند و اگر در چند سال گذشته رشد داشته 
بیشتر تحت تاثیر تورم بوده و وقتی کل اقتصاد کشور در 

وضعیت کالن نامناسب باشد بازار رشد مناسبی نخواهد 
داشت. البته نباید نادیده گرفت در حال حاضر بنا به ماهیت 
بورس نوسانات قیمت در بازار سهام بیشتر است و اینها را 

باید در ارزیابی بازار لحاظ کرد.
چالش سوم در بازار سرمایه سیاست گذاری است و افراد 
سیاست گذار دانش بخشــی دارند و دانش اقتصاد کالن 
ندارد و این را نادیده می گیرند کــه اگر کل اقتصاد دچار 
مشکل باشــد به ما ربطی ندارد، از این رو ارتباط معقولی 
با مسائل کالن اقتصاد و بازار سرمایه نیست و حتی مانعی 
برای قرار گرفتن آن در مسیر صحیح می شود و از طرف 

دیگر اثر منفی آن روی بازار سرمایه هم تاثیر گذار است.
اخبار مثبت برجامی در کوتاه مدت تاثیر می گذارد و روی 
شاخص اثر مثبتی دارد، ولی چون شاخص های بنیادی 
تغییری نداشته در بلندمدت برجام نمی تواند روند صعودی 
در بلندمدت به وجود بیاورد زیرا امروز گرفتار چالش های 

بنیادی و ساختاری هستیم که به برجام ارتباطی ندارد

آیا این خبرهای مثبت و منفی که از برجام شنیده 

می شود و بازار نوســان پیدا می کند ابزاری برای 
نوسان گیری حقوقی ها شده است؟

به نظر من بازار سهام به طور طبیعی تحت تاثیر خبرهای 
مثبت و منفی قرار می گیرد و خبرهای مثبت برجام می 
تواند در کوتاه مدت روی بازار ســرمایه تاثیر بگذارد، اما 
شــوکی که عدم توافق در بازار ایجاد می کند اثر اسمی 
مثبت دارد. در واقع اگر دوباره منافذی که چند وقت اخیر 
آمریکا باز کرده بسته شود و به سمت فشار حداکثری برود 
به طور قطع بازار ارز ملتهب می شــود و بعد روی بودجه 
اثر می کند و نتیجه آن تورم خواهــد بود و با تاحیری در 
میان مدت و بلندمدت هم در بازار سرمایه اثر می گذارد، 
همانطوری که در سال ۹۷ وقتی ترامپ از برجام خارج شد 
و اثر آن در سال ۹8 و ۹۹ در بورس نمایان شد هرچند این 
روند صعودی در بازار واقعی نیست و نوسان گیرها همواره 
از شرایط خبرها استفاده می کنند و زیان آن به سهامداران 
آماتور می رسند. بنابراین اخبار مثبت برجامی در کوتاه 
مدت تاثیر می گذارد و روی شاحص اثر مثبتی دارد، ولی 
چون شاخص های بنیادی تغییری نداشته در بلندمدت 
برجام نمی تواند روند صعودی در بلندمدت به وجود بیاورد 
و درباره تورم هم پیش بینی می شود در یک محدوده ای 
۱۵ تا ۲۵ درصد قرار بگیرد و ما امروز گرفتار چالش های 
بنیادی و ساختاری هستیم که به برجام ارتباطی ندارد و به 
نوعی می توان گفت توافق برجام رقابتی ایجاد می کند که 
بنگاه های ضعیف هم که بدون خارجی ها جوالن می دادند 
توان خود برای افزایش قیمت از دست بدهند و این مساله 
به ضرر بنگاه های ناکارآمد است هرچند تصور غلطی در 
ایران وجود دارد که همواره تولید خوب است در حالی که 
امکانات و نیروی کار را هدر می دهند و در گشایش خارجی 
از بین می روند البته ممکن است با نفوذی که در مجلس و 
مقامات دست باال دارند مانع واردات شوند و به نوعی تورم 

را در سطوح باال نگهدارند.

گزارش

 سرگردانی زوار در تهیه بلیت  پروازهای اربعین 

  بروز مشکل 
در تارنمای  شرکت های هواپیمایی 

 ۲۲ مرداد امســال بود که در  اولین جلســه  ســتاد 
پروازهای اربعین ۱۴۰۱ که با حضور رئیس سازمان 
هواپیمایی کشــوری و مدیران صنعت حمل ونقل 
هوایی برگزار شد، مقرر شد عرضه بلیت پروازهای 
اربعین، فقط از طریق سایت شرکت های هواپیمایی 
انجام شود و فروش بلیت پروازهای اربعین توسط 
دفاتر خدمات مسافرت هوایی و سایر اپلیکیشن ها 

ممنوع اعالم شد.
 اختالل در سایت اغلب شرکت های 

هواپیمایی/ سایت باز نمی شود یا بلیت 
ناموجود است

با وجود اعالم رســمی سازمان هواپیمایی کشوری 
مبنــی بر عرضه بلیــت پروازهای اربعین برای بازه 
زمانی ۱۵ تا ۳۰ شــهریور از ســاعت 8 صبح امروز، 
بررســی های خبرنگار فارس حاکی از بروز اختالل 

در سایت اغلب شرکت های هواپیمایی دارد.
 به دلیل آنکه ســازمان هواپیمایی کشوری عرضه 
بلیت را فقط از طریق ســایت شــرکت ها و دفاتر 
مرکزی آنها مجاز دانسته است، کاربران زیادی برای 
تهیه بلیت پروازهای اربعین به سایت شرکت های 
هواپیمایــی مراجعــه کرده اند کــه افزایش تقاضا 
موجب از دســترس خارج شــدن ســایت اغلب 
شــرکت ها شــده اســت و یا در اغلب روزها سایت 
شرکت ها اعالم می کنند که بلیت موجود نیست.

  فروش بلیت به صورت غیرمتمرکز 
 و  از طریق تارنمای شرکت  ها موجب 

سرگردانی زوار می شود
یکی از دست اندرکاران صنعت حمل و نقل هوایی 
در این باره به خبرنگار فارس می گوید:  اساساً فروش 
بلیت به صورت یک طرفه بدون شک منجر به بروز 
ازدحام، بی نظمی و ناهنجاری در پروازهای برگشت 
خواهد شــد و حتما سازمان هواپیمایی دقت کند 

عرضه بلیت به صورت دو طرفه باشد. 
بــه گفتــه وی، فروش بلیت به صورت غیر متمرکز 
و از طریق تارنمای اینترنتی شرکت ها، قطعا موجب 
ـَردرگـــمی برای متقاضیان می  شود و احتمال  س
بروز اختالل در سایت با توجه به رشد ناگهانی تقاضا 
وجود دارد، متقاضی سفر برای دریافت بلیت پرواز 
اربعین باید به تارنمای بیش از ۱۲ شرکت مراجعه 
کند و همان گونه که پیش بینی می شد با در بسته 

نیز مواجه  می شود.
ایــن کارشــناس حمل و نقل هوایــی تأکید کرد: 
 شایســته  بــود فروش بلیت پروازهــای اربعین به 
صــورت متمرکز از طریق موتورهای جســتجوگر 
انجام می شــد، همچنین فــروش یک طرفه بلیت 
منتهــی به ایجاد تالطم و عدم تقــارن در پروازها 
خواهد شد که این مسأله باید مورد توجه سازمان 
هواپیمایی کشوری باشد، این روند، هم مشکالتی 
را برای خطوط  هوایی ایجاد می  کند و هم فرودگاه 
را در ارائه خدمات مناسب با بحران مواجه می  کند.
به گفته وی، به نظر می رســد  ســازمان هواپیمایی 
کشوری  از روی ناآگاهی  مشکل در روند پروازهای 
اربعین ایجاد می کند و با وجود تقاضای شرکت های 
هواپیمایی و  انعکاس  مشکالت فروش غیرمتمرکز  
و  ارایه  پیشنهاد فروش متمرکز ، همچنان اصرار بر 

این نحوه عرضه دارند.
وی با تأکید بر اینکه  اِشکال عمده در دستورالعمل 
نامتعارف و الزام عجیب سازمان  هواپیمایی کشوری 
مبنی بر عرضه بلیت فقط از طریق ســایت اســت، 
 گفت: این مورد موجب می شود متقاضیان در بین 

سایت های شرکت های هوایی سرگردان شوند.
 به گفته این کارشــناس حمل و نقل هوایی، ضعف 
دیپلماســی و سوء مدیریت هواپیمایی کشوری در 
روزهــای آینده هم نمایان و  عیان خواهد شــد اما 
متاسفانه لطمه و آسیب آن برای زائران خواهد بود.
 وی اضافه کرد: این رویه سازمان هواپیمایی کشوری 
موجب می شود بلیت با نرخ مصوب کمیاب شود اما 
بلیت های شرکت های خارجی با نرخ های باال فراوان 

در دسترس باشد.
  توقف پروازهای عتبات یک شرکت 

از سوی سازمان  جای تأمل دارد 
وی بــا طــرح این موضوع که  تخلــف یک آژانس 
هواپیمایی در قم، چه ربطی به لغو مجوز پروازهای 
عتبات یک  شرکت هواپیمایی در این شرایط دارد؟ 
گفت: توقف پروازهای عتبات یک شرکت از سوی 
ســازمان آن هم در این شرایط پرتقاضا جای تأمل 
دارد، حتی شرکت العراقیه هم متمایل به تخفیف 

در سوخت و رعایت قیمت مصوب بود.
این کارشــناس حمل و نقل هوایی افزود: شــرکت 
العراقیــه با نرخ ســوخت ۲۶۰۰۰ تومانی، قیمت 
رفت و برگشــت پروازهــای اربعیــن را حدود ۹.۵ 
میلیون تومان اعالم کرده اســت اما  شــرکت های 
داخلی با سوخت هر لیتر ۶۰۰ تومان، نرخ  ۶ میلیون 

تومان را کم می دانند.
وی اضافــه کــرد: برخی شــرکت های هواپیمایی 
داخلی اصال تقاضای پروازهای اربعین ارائه نداده اند 

و این جای تأمل دارد.
وی نقــص  در برنامه ریــزی ســازمان هواپیمایی 
کشــوری برای پروازهــای اربعین و امتیازدهی به 
 برخی ایرالین های خصوصی داخلی در عدم  انجام 
پروازهای اربعین را از ســوی ســازمان هواپیمایی 

کشوری، تأمل برانگیز خواند.
بنابرایــن گزارش ضرورت دارد با توجه به افزایش 
تقاضا برای ســفرهای هوایی اربعین  عرضه بلیت از 
طریق دفاتر رسمی شرکت  های هواپیمایی در کنار 
تارنمای شرکت ها به صورت جدی تر دنبال شود.

گار « از پای لنگ وزارت صمت در اتصال به پنجره خدمات هوشمند  گزارش » روز

مسئوالنی که پاسخگوی عملکردشان نیستند
بر اســاس تبصره ۷ قانون بودجه ســال 
۱۴۰۱، دســتگاه ها موظف هستند برای 
شــفاف سازی و مقابله با فساد و به منظور 
تحقق دولت الکترونیک و یکپارچه سازی 
ســامانه ها، بــه درگاه ملی خدمات دولت 
هوشمند متصل شــوند. تا پایان شهریور 
امســال دستگاه ها باید یک سوم خدمات 

خود را در این بستر ارائه دهند.
طبــق داده های درگاه ملی خدمات دولت 
هوشمند برای وزارت صمت و دستگاه های 
زیرمجموعــه آن ۳8۱ مــورد خدمات و 
زیرخدمات دارنــد. در میان خدمات این 
وزارتخانه مواردی مانند پروانه اکتشــاف 
ذخایــر معدنی، ارائــه مجوز پخش کاال و 
مجوز مشــاغل خانگی دیده می شــود که 
البتــه وبگاه آن هــا در درگاه ملی خدمات 
معرفی شــده، اما در مواردی هم ســامانه 
مربوط به خدماتی مثل بازرســی و نظارت 
فنــی معادن و ارایه معرفی نامه قالیبافان 
جهت بهره مندی از بیمه تأمین اجتماعی 

و... معرفی نشده است.
 وزارت صمت 

در صدر دستگاه های پرمراجعه
گــزارش نتایج ارزیابی دســتگاه های 
اجرائــی در دوره نهــم پایش کیفیت 
خدمات دســتگاه های اجرائی کشــور 
تا خرداد ۱۴۰۱ که از ســوی ســازمان 
فناوری اطالعات منتشــر شــده نشان 
می دهــد کــه وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت 8۱ خدمت و ۱۷۲ زیرخدمت 
دارد و امتیاز کمی خدمات الکترونیکی 
این وزارتخانه حدود ۴۴ درصد اســت 
وکه ســقوط ۲۷ پلــه ای این وزارتخانه 
در بین دســتگاه ها را نسبت به ارزیابی 
قبلی نشان می دهد. البته همانطور که 

گفته شــد این رتبه ها مربوط به خرداد 
ماه بوده و احتماال در ماه های اخیر بهبود 
داشته است، اما به دلیل عدم پاسخگویی 
نمایندگان وزارت صمت و عدم دریافت 
داده های جدید، از این آمار اســتفاده 

شده است.
دســتگاه های اجرایــی پــر مراجعه، 
دســتگاه هایی هســتند که بیشترین 
خدمات پرمخاطب از نوع G۲C )خدمات 
دولــت به مردم( و G۲B )خدمات دولت 
بــه کســب و کار هــا( را ارائه می دهند. 
از بین ۷8 دســتگاه پر مراجعه، وزارت 
صمت با 8۱ خدمت بیشــترین خدمات 
پرمراجعه را دارد، اما امتیاز الکترونیکی 
شــدن این خدمات ۴۴ درصد است که 
این وزارتخانه را در جایگاه ۳8 دســتگاه 
های دولتی قرار می دهد. بر اســاس آمار 
مذکور، کیفیت ارائه این خدمات هم ۳8 

درصد اعالم شده است.

نبود محرک تنبیهی در صورت عدم 
تحقق خدمات الکترونیک

در این باره با آقای خســروی، کارشــناس 
اقتصــادی گفــت و گو کردیم. خســروی 
می گوید: طبق برنامه دولت، قرار بود تمام 
پنجره های واحد خدمات رو در قالب پنجره 
ملی خدمات دولت هوشمند راه اندازی شود. 
مقرر شد که یک سوم خدمات دستگاه ها تا 
پایان تابستان امسال به صورت الکترونیک 
ارائه شود و دو سوم باقی مانده هم تا پایان 
سال به سرانجام برسد. از بین ۱8۰ دستگاه 
فقط ۲۷ دستگاه خدمات خود را به صورت 
الکترونیــک راه انــدازی کرده اند که البته 
تعــدادی از این خدمات پیش از این هم به 
صورت پراکنده وجود داشــت. برای وزارت 
صمت ۳8۱ خدمت در درگاه ملی خدمات 
دولت هوشــمند تعریف شده که البته فکر 

می کنم بیشتر از این تعداد باشد.
خســروی ادامه داد: در وزارت صمت، ۲۰ 

ســامانه فعال است که حتی این سامانه ها 
هم هنوز یکپارچه نشــده اند و این مسئله 
نشــان می دهد حتی یــک وزارتخانه هم 
در یکپارچه کردن خدمات مشــکل دارد. 
روانسازی و شفاف سازی، تسریع در صدور 
مجوز ها و مشــوق ها و راهنمایی مورد نیاز 
تولیــد کننــدگان از مزایای ارائه خدمات 
الکترونیک به مردم است. یکپارچه سازی 
و حذف ســامانه های مازاد موجب کاهش 

هزینه ها و تسریع امورات مردم می شود.
خســروی با اشــاره به اینکه در گذشــته 
در هیــچ قانونــی جریمــه و تنبیهی برای 
دســتگاه های اجرایی به علت عدم تحقق 
خدمات الکترونیک در نظر گرفته نشــده، 
گفــت: االن هم هیچگونه جریمه ای وجود 
ندارد، اما دولت سیزدهم فشار بیشتری روی 
دستگاه ها برای محقق شدن این امر آورده 
است. اگر بتوانیم خدمات دولت هوشمند را 
در وزارتخانه های اولویت دار مثل وزارت راه و 

شهرسازی، جهاد کشاورزی، صمت و اقتصاد 
اعمال کنیم، قطعا منجر به کاهش تشریفات 
و تامین رضایت شهروندان خواهد و از بین 

رفتن فساد و رانت می شود.
اگر پنجره ملی خدمات دولت هوشــمند 
در وزارت صمت به طور کامل ایجاد شود، 
نرخ دستوری که موجب رانت و فساد شده 
در بســیاری از حوزه هــا از جمله فوالد و 
خودروسازی و حتی بخشی از پتروشیمی 
و شــرکت های بزرگ زیرمجموعه آن، به 
حداقل برســاند. چراکه افرادی به صورت 
حقیقی و حقوقی وجود دارند که با داشتن 
پروانه و کســب و بهره برداری، بدون هیچ 
تولیدی سهمیه ورق فوالد و آهن آالت را 
بیشــتر از شرکت هایی که فعالیت واقعی 
دارنــد دریافت می کنند. در صورت ایجاد 
پنجــره هوشــمند، شــرکت هایی که از 
نرخ های دســتوری توسط وزارت صمت 
در وزارت صمــت بهره مند می شــوند، به 
راحتی شناســایی می شــوند و مدیران با 
امضای طالیی نمی توانند به شرکت هایی 
که فعال واقعی نیستند و تولید ندارند حواله 
صــادر کنند.خســروی در پایان به نتایج 
کمیته تحقیق و تفحص درباره فوالد اشاره 
می کند و می گوید این فساد حاصل رانتی 
اســت که از نرخ دســتوری وزارت صمت 
برای افراد و شرکت هایی ایجاد شده است. 
در صورت راه اندازی کامل پنجره خدمات 
دولت هوشمند، از صدور مجوز های متعدد 
توســط ســازمان های متعدد جلوگیری 
می شــود. برای مثال هر شخص باید ۶ ماه 
وقت بگذارد تا مجوز های بین دستگاهی را 
برای حوزه کارآفرینی بگیرد، اما در پنجره 
خدمات هوشــمند می توان این مجوز ها را 

حداکثر در مدت دو هفته دریافت کرد.

خبر ویژه

 رئیس ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از 
اجرای طرح معافیت بیمه ای کارفرمایی در ســال 
جاری با اجــرای طرح کارورزی خبــر داد و گفت: 
طرح کارورزی امکان و فرصتی برای آشــنایی فارغ 
 التحصیــالن دانشــگاهی با محیط کار محســوب 

می شود.
غالمحسین حســینی نیا، در این باره ابراز داشت: 
این طرح نه تنها باعث افزایــش قابلیت های آنان 
برای اشتغال در آینده می شــود بلکه به کارورزان 

 قــدرت انتخــاب بیشــتری در انجــام وظایــف 
ارائه شده می دهد.

وی افزود: کلیه کارفرمایان درصورت به کارگیری 
و جذب مستقیم دانش آموخته دانشگاهی دارای 
مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر، می توانند از 
مزایای پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به صورت 
کامل توســط دولت به مدت دو ســال، بهره مند 

شوند.
 رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  بیان 

داشت: طول دوره کارورزی حداقل ۴ ماه و حداکثر 
۶ ماه برای هر کارورز متناســب بــا ظرفیت بنگاه 

واستانداردهای آموزشی مهارت تعیین می شود.
متقاضیان به منظور کسب اطالعات تکمیلی در این 
زمینه به سامانه ملی کارورزی وزارت تعاون، کار و رفاه 
 https://karvarzi.mcls.gov.ir اجتماعی به نشــانی

مراجعه نمائید.
به گفته وی، هدف از طراحی این سامانه اجرای دوره 

کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور:

معافیت بیمه ای کارفرمایی اجرا می شود
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نفت و انرژی 4

معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست: 

برای نرسیدن آب به تاالب هامون دست هایی در کار است

کوتاه از انرژی

بین الملل

کافی گاز اروپا   ذخایر نا
برای عبور از زمستان

برآوردها نشان می دهد اتحادیه اروپا 
گاز کافی برای پشــت سرگذاشــتن 
زمســتان پیش رو را ندارد.به نقل از 
رشاتودی، شرکت گازپروم اعالم کرد 
کاهش ذخایر گاز کشور های اروپایی 
به پایین ترین حد خود، به هیچ وجه 
عبور ایمــن آن ها از فصل های پاییز 
و زمســتان را تضمیــن نمی کنــد.

این شــرکت اعالم کــرد ذخایر گاز 
در انبار هــای گاز آلمــان به صورت 
میانگیــن برای دو ماه از شــش ماه 
پاییز و زمســتان کفایــت می کند. 
اروپــا بــه بیــش از ۱8 میلیارد متر 
مکعب گاز برای رســیدن به شرایط 
ســال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیاز دارد.
شرکت گازپروم تاکید دارد صادرات 
گاز روســیه به چیــن از طریق خط 
لوله ســیبری ادامه دارد و به صورت 
منظم از مقادیر مشــخص شــده در 
قــرارداد بیشــتر می شود.شــرکت 
روســی گازپروم قرار بود از روز شنبه 
صادرات خود به آلمان را از طریق نورد 
استریم ۱ از سر بگیرد، اما این شرکت 
در مورد نقص در آخرین توربین باقی 
مانده هشــدار داده است.به گزارش 
رویترز، گازپروم نامه ای به شــرکت 
آلمانــی زیمنس در مورد مشــکل و 
نیــاز به تعمیر توربین ارســال کرده 
اســت.این خبر پس از توقف ۳ روزه 
تعمیر و نگهداری در عملیات منتشر 
می شــود که این شــرکت تا حدی 
علت آن را تحریم های غرب می داند.

خبرگزاری ریانووســتی نیز به نقل از 
گازپروم روسیه از توقف انتقال گاز به 
آلمــان از طریق خط لوله گازی نورد 
اســتریم به طــور نامحدود خبر داد.

ریانووســتی نوشت:  خط لوله انتقال 
گاز به اروپا، نورد اســتریم برای مدت 
نامعلومی تعطیل می شــود. نقص در 
آخرین توربین باقی مانده شناسایی 
شد و گازپروم هشداری را به شرکت 
زیمنس صادر کرد. گازپروم نامه ای به 
زیمنس در مورد نیاز به تعمیر توربین 
ارسال کرده است. این در حالی است 
که خبرگزاری رویترز مدعی شــده 
اســت:  ۲ منبــع آگاه از برنامه های 
گازپــروم روز جمعــه گفتند، غول 
انرژی روســیه گازپروم قرار است در 
روز شنبه پس از توقف ۳ روزه تعمیر 
و نگهــداری، عرضه گاز از طریق خط 
لوله نورد استریم ۱ به آلمان را طبق 
برنامه زمان بندی شده در روز شنبه 

آغاز کند. 

گشایی   روسیه باز
 نورد استریم 1 را 

به تعویق انداخت
روسیه اعالم کرد ضرب االجل شنبه 
را که برای از سرگیری جریان گاز از 
طریــق خط لوله نورد اســتریم ۱ به 
اروپا قرار داده بود، لغو کرده اســت، 
زیــرا در حین تعمیر و نگهداری یک 
نقص را کشــف کرده و به این ترتیب 
مشــکالت اروپا در تامین ســوخت 
برای زمستان عمیق تر می شود.نورد 
اســتریم ۱ که از زیر دریای بالتیک 
برای تامین انرژی آلمان و ســایرین 
عبــور می کند، قرار بود پس از ســه 
روز توقف برای تعمیر و نگهداری، در 
روز شــنبه )امروز( در ساعت ۰۱:۰۰ 
GMT فعالیت خود را از ســر بگیرد.

اما گازپروم، شرکت دولتی که انحصار 
صادرات گاز روسیه از طریق خط لوله 
را در اختیــار دارد، روز جمعــه اعالم 
کــرد که پس از پیدا کردن نشــتی، 
دیگــر نمی تواند یک بــازه زمانی را 
برای شروع مجدد تحویل ارائه دهد.

مسکو تحریم های اعمال شده توسط 
غرب پس از حمله روسیه به اوکراین 
را دلیــل ایجاد اختــالل در عملیات 
معمول و نگهداری نورد اســتریم ۱ 
می داند. بروکسل اما می گوید این یک 
بهانه اســت و روسیه از گاز به عنوان 
یک ســالح اقتصادی برای مقابله به 
مثل اســتفاده می کند.اورزوال فون 
در الین، رئیس کمیســیون اتحادیه 
اروپــا گفته این اتحادیه باید ســقف 
قیمتی را برای گاز خط لوله روســیه 
اعمــال کنــد تا آنچه را که به گفته او 
تالش هــای والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روســیه برای دستکاری بازار 

است، خنثی کند.

معاون وزیر نفت:

 از ظرفیت پاالیشگاه های 
برون مرزی استفاده می کنیم

مدیــر عامل شــرکت ملــی پاالیش و پخش 
فراورده های نفتی گفت: برنامه ما این اســت 
که از انحراف مسیر سوخت جلوگیری کنیم، 
در این صورت می توانیم تراز عرضه و تقاضا را 
پوشــش دهیم.جلیل ساالری ، درباره امکان 
استفاده از ظرفیت خالی پاالیشگاه های دیگر 
کشــورها برای تامین بنزین در ازای صادرات 
نفت خام اظهار داشــت: مــا در حال حاضر از 
پاالیشگاه های خارج از کشور استفاده می کنیم 
و کارهــای فــرآورش برون مرزی را هم انجام 
می دهیــم.وی افزود: در حال حاضر در زمینه 
تعمیرات پاالیشــگاهی نیز در دیگر کشورها 
فعال هســتیم، ضمن اینکــه  از ظرفیت های 
برون مرزی هم استفاده می کنیم تا هم خدمات 
فنی و مهندســی را صادر کنیم و هم تجارت 
فی مابین را اجرایی کنیم.مدیر عامل شــرکت 
ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی درباره 
آخریــن گزینه بــرای تامین بنزین و احتمال 
واردات تاکیــد کــرد: در بخش مصارف داخل 
کشور بیشتر بدنبال ساختار مدیریتی هستیم، 
یعنی اعتقاد ما این است که هم باید به بخش 
خــودرو توجــه کنیم، زیــرا در حال حاضر با 
استاندارد جهانی فاصله داریم، بنابراین مصرف 
خودروها باید بهینه و اســتاندارد باشد، ضمن 
اینکه برنامه دیگر ما این اســت که از انحراف 
مسیر سوخت جلوگیری کنیم، در این صورت 
می توانیم تراز عرضه و تقاضا را پوشش دهیم. 

مدیرعامل شرکت توسعه گاز ایران:

مصرف روزانه 70 هزار لیتر 
سوخت مازت در کارخانه 

سیمان حذف می شود
مدیرعامل شرکت توسعه گاز ایران افتتاح پروژه 
خط لوله انتقال گاز 8 اینچ ســیمان الرستان 
را موجــب خلق منافع عظیم اقتصادی خواند 
و از صرفه جویــی ماهانــه یک میلیون دالری 
در ایــن مجتمع بزرگ صنعتی خبر داد. رضا 
نوشــادی با اشــاره به افتتاح رسمی خط لوله 
انتقال گاز 8 اینچ ســیمان الرســتان در هفته 
دولت تصریح کرد: شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران با هدف حذف مصرف روزانه بیش از 
۷۰ هزار لیتر فرآورده سوخت مایع )مازوت( در 
کارخانه سیمان الرستان این پروژه را عملیاتی 
کرد.وی کاهش هزینه تامین سوخت مصرفی 
کارخانه را باعث صرفه جویی اقتصادی شایان 
توجه در این مرکز صنعتی برشــمرد و ادامه 
داد: گازرســانی به کارخانه سیمان همچنین 
ســبب جلوگیری از آلودگی زیست محیطی 
ناشــی از مصرف ســوخت مایع شــده است.

مدیرعامل شــرکت مهندســی و توسعه گاز 
ایــران، گازرســانی به شــهرک های صنعتی 
حســنلری، روستاهای کورده، بریز و دهکویه 
را از دیگر بخش های این پروژه برشمرد و افزود: 
اجرای این پروژه، افت فشــار شبکه گازرسانی 
روســتاها و مصرف کنندگان عمده را برطرف 
کرد و مابه التفاوت جایگزینی ســوخت مایع 
بــا گاز طبیعی که حداقل ماهانه یک میلیون 
دالر پیش بینی می شــود را بــه ارمغان آورد.
نوشــادی درباره ویژگی ها و مختصات پروژه 
توضیح داد: این خط لوله منشعب از کیلومتر 
8۳ خط لوله گاز ۱۲ اینچ اصلی الرســتان و 
به طول ۳۵ کیلومتر اجرا شده است که دارای 
ایســتگاه های فرستنده و گیرنده توپک، شیر 
بین راهی، تقلیل فشــار ترکیبی )۲ ایستگاه( 
به ظرفیت ۱۰و۲۰ هزار مترمکعبی، حفاظت 
کاتدیک، انشعاب ۴ اینچ کورده و اندازه گیری 

به ظرفیت ۲۰ هزار مترمکعبی است.

تا 3 سال آینده محقق  می شود

خودکفایی صنایع بزرگ کشور از 
برق شبکه سراسری 

ســخنگوی صنعت برق گفت: تا ســه ســال 
آینــده بــا احداث ۱۴ هزار مــگاوات نیروگاه 
اختصاصــی صنایع برای تأمین برق خود، بار 
آنها از روی شــبکه سراســری برداشته شده و 
خودکفا خواهند شد.مصطفی رجبی مشهدی 
با بیان اینکه وزارت نیرو با یک برنامه دقیق و 
مشخص توانسته برای تابستان امسال تامین 
برق مناســبی برای همه مشــترکان داشته 
باشد، گفت: این برنامه شامل ۱۰۰ اقدام بوده 
و ما توانســته ایم از این طریق برق مورد نیاز 
بخش هــای مختلف را تامین کنیم که در این 
برنامه صنایع کشــور آخرین حلقه محدودیت 
ما در حوزه برق بوده است.وی ادامه داد: امسال 
از ابتدای اجرای طرح مدیریت مصرف، بخش 
خانگی و ســایر بخش ها کاهش مصرف انرژی 
قابل توجهی داشــتند و این به معنای قطعی 
بــرق نبود، بلکه به معنای مدیریت مصرف در 
ساعات اوج بار بوده است.رجبی مشهدی بیان 
کرد: از ۴۰ میلیون قبض برق صادر شــده از 
خرداد ماه، ۱۶.۷ میلیون قبض مشمول پاداش 
صرفه جویی شــدند که مبلغ این صرفه جویی 
حــدود 8۵۰ میلیــارد تومان می شــود و این 
طــرح مدیریت مصرف تا پایان شــهریور ماه 

ادامه خواهد داشت.

این روزها تاالب هامون در سیستان و بلوچستان 
تشــنه یک قطره آب است، آبی که حقش است و 
باید از رودخانه هیرمند که از افغانستان به ایران 
می آیــد تامین شــود، با توجه بــه اهمیت تامین 
این حقابه در ســال ۱۳۵۱ قراردادی میان دولت 
وقت ایران و افغانستان به امضا رسید که بر اساس 
آن مقرر شــد ســاالنه 8۵۰ میلیون متر مکعب و 
روزانه ۲۶ متر مکعب بر ثانیه حقابه این تاالب از 
هیرمند تامین شود اما شواهد نشان می دهد که 
مدتی اســت این اتفاق نمی افتد و با توجه به کم 
بارشــی و خشکسالی های پیاپی چند سال اخیر 
در کشــور مشکالت کم آبی این تاالب زیاد شده 
به طوری که دیگر به طور کامل خشــک شــده 
اســت.تاالب هامون در حالی خشــک شده است 
که از سال ها قبل برای پیشگیری از این وضعیت 
فکــر شــده بود که نتیجه آن هــم انعقاد قرارداد 
تامین حقابه از هیرمند میان ایران و افغانســتان 
اســت اما مدتی اســت که می بینیم نه تنها آبی 
از هیرمند وارد هامون نمی شــود بلکه افغانستان 
هم در دو دوره اقدام به انحراف آب از هیرمند به 
ســمت منطقه ای بیابانی و بدون کشــت و زرع به 
نام  گودزره کرده است، جدا از این سدسازی هم 
در باالدســت مشکل ســاز شده به طوری که سد 
کمال خــان در ۷۰ کیلومتــری مرز ایران بر روی 
بستر اصلی رودخانه هیرمند در والیت نیمروز هم 
برای هامون شاخ و شانه می کشد و نمی گذارد یک 
قطره آب به بســتر تفت دیده تاالب برسد.این در 
حالی اســت که تاالب بین المللی هامون سومین 
دریاچه بزرگ ایران پس از دریای خزر و دریاچه 
ارومیــه، هفتمین تاالب بین المللی جهان و یکی 
از ذخیره گاه های زیســت کره در ایران اســت که 
در صورت خشک شدن مشکالت محیط زیستی 
و اجتماعــی زیــادی به همراه خواهــد آورد، ۵ 
شهرستان هیرمند، نیمروز، زابل، هامون و زهک 
در اطراف تاالب بیش از ۴۰۰ هزار نفر جمعیت را 

در خود جای داده است که زندگی تمام آنها متاثر از 
این تاالب است، همه آنها در بخش های کشاورزی، 
دامداری، گردشــگری و صیادی مشــغول به کار 
بودند که زندگی و کار همه تحت تاثیر خشــک 
شدن تاالب قرار گرفته است. از سوی دیگر به هوا 
بلند شدن گرد و غبار نیز از جمله مشکالتی است 

که دامن مردم منطقه را گرفته است.

برای نرسیدن آب به تاالب هامون 
دست هایی در کار است

در این میان برخی اقدامات نشــان می دهد که 
دشمنان در مرزها فعالند و کشورهای ابرقدرتی که 
دوست دارند مرزهای ما را خالی کنند و ناامنی را 
به کشور بیاورند، بیکار ننشسته اند؛ معاون رییس 
جمهور و رییس ســازمان حفاظت محیط زیست 
در این باره به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: 
در زمینه حقابه هامون از هیرمند رییس جمهور 
دستور ویژه داده است، بر این اساس ابتدا نماینده 
ویــژه رییس جمهور در امور افغانســتان موضوع 
را پیگیری کرد، ما هم نشســت هایی داشــتیم و 

خواهش کردیم که این موضوع در دســتور اصلی 
کارشــان قرار گیرد، رایزنی هــا را آغاز کردند اما 
متاســفانه دولت مســتقری در افغانستان نیست 
تا موضوع را دنبال کند.وی افزود: ما کامال مردم 
منطقه سیستان و بلوچستان و وضعیت آنها را با 
خشــک تاالب درک می کنیم و بر همین اســاس 
اســت که رییس جمهور به وزارت نیرو ماموریت 
ویــژه داد و وزیــر نیرو هم با هیات بلندپایه ای به 
افغانســتان ســفر کرد و در آنجا نشست هایی با 
هیات حاکمه برگزار شــد که بســیار مفصل بود 
اما به نظر می رســد دســت هایی در کار است که 
به این هیات حاکمه افغانســتان اجازه نمی دهد 
نســبت به تعهداتشان در قبال ایران عمل کنند.

وی اظهارداشت: هیات حاکمه افغانستان یک بار 
بحــث آمــار بارش ها و مخازن آبی ایران را مطرح 
می کنند و می گویند که به اطالعات شما اعتقادی 
نداریم در صورتی که همواره ســنجنده هایی در 
قالب ایســتگاه های آب ســنجی در منطقه فعال 
اســت، همچنین ایستگاه هایی هم در ایران و هم 
افغانســتان میزان بارش ها را مشخص می کنند و 

در دو کشــور از داده های آنها اســتفاده می شود و 
کامال هم قابل ســنجش و راستی آزمایی هستند 
اما متاسفانه این تفکر در افغانستان وجود ندارد.
ســالجقه ادامه داد: البته در تمام این نشســت ها 
هم وزیر خارجه افغانســتان اعالم کرد که ما در 
بحــث حقابــه ایران مبتنی بــر تفاهم نامه میان 
دو کشــور کــه تامین ۲۶ متر مکعــب بر ثانیه و 
8۵۰ میلیــون متر مکعب بر ســال تعهد داریم، 
پایبند هســتیم؛ این حرف هــا را می زنند اما در 
عمل باز هم اجرا نمی کنند، با وجود این حرف ها 
بعد از ســفری که وزیر نیرو به افغانســتان داشت 
بــاز هــم آنها آبی را رها کردند اما آن را به ســمت 
منطقــه گودزره در افغانســتان منحرف کردند و 
اصال آبی به ایران و سمت هامون نیامد؛ بنابراین 
در این قســمت دیگر باید ناچارا از ظرفیت های 
بین المللی اســتفاده کنیم، البته اولین سیاست 
ما این اســت که نشســت های دو جانبه می تواند 
موضــوع را حل کند، ما به افغانســتان از جوانب 
زیادی اشتراکات فوق العاده ای داریم اما االن در 
تصمیم گیری های هیات حاکمه فعلی افغانستان 
یک نابسامانی وجود دارد از این رو تالش می کنیم 
از ظرفیت های بین المللی اســتفاده کنیم بر این 
اســاس هم سازمان حفاظت محیط زیست و هم 
وزیران نیرو و خارجه باید از این ظرفیت استفاده 

و خود را مکلف به حل این مشکل کنیم.
وی تاکید کرد: االن در این شرایط برای مردم ما در 
منطقه سیستان و بلوچستان بحث مرگ و زندگی 
مطرح است، ما مکلفیم که آب را برای آن مجموعه 
تامین کنیم در نتیجه از ظرفیت های بین المللی 
همراه با روند نشســت ها و دیپلماســی دوجانبه 
استفاده خواهیم کرد تا با گفتمانی که اتفاق می 
افتد آنها به این نتیجه برســند که آب امروز نیاز 
اصلی ما اســت و آنها موظفند به تعهداتشــان در 
قالب پروتکل ها و تفاهم نامه هایی که قبال امضا 

شد، عمل کنند.

رئیس موسســه تحقیقات آب وزارت نیرو گفت: ۲۰ درصد از 
ظرفیت یخچال های طبیعی کشــور در فاصله ســال های ۹۲ 
تا ۹۴ از دست رفته است.محمدرضا کاویانپور  افزود: کاهش 
ظرفیت یخچال های طبیعی به مشکالت آب کشور دامن زده 
است.وی ادامه داد: وضعیت یخچال های طبیعی زرد کوه بدتر 
است، به گونه ای که ۵۰ درصد آن از دست رفته و مهمترین 
اثرات آن مشکالت آبی ایجاد شده در چهارمحال و بختیاری 
و به ویژه شــهرکرد است.رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت 
نیرو خاطرنشان کرد: بخش آب کشور دچار مشکالت فراوانی 
مثل فقر آبی، تغییر اقلیم و از همه مهمتر فقر مدیریت عرضه 
و تقاضا شــده اســت.کاویانپور ادامه داد: فقر مدیریت عرضه و 

تقاضا مشــکالت فرونشست و مشکالت کشاوزی را به همراه 
آورده است.وی، یکی از اثرهای مدیریت غلط عرضه و تقاضا را 
از بین رفتن ظرفیت یخچال های طبیعی کشور برشمرد.وی 
اضافه کرد: موسســه تحقیقات آب وزارت نیرو از سال ۱۳۴۶ 
فعالیت های دانشی خود را در بخش آب کشور آغاز کرد.وی 
گفت: تاکنون موسسه نزدیک به ۲۹۰ پروژه سدسازی را مدل 
ســازی و اشکاالت آنها را برطرف کرده است.کاویانپور افزود: 
فعالیت این موسسه بر روی سد گتوند سبب شد بخش تخلیه 
سیالب آن مورد بازنگری قرار گرفته و اصالح الزم انجام شود.

این مقام مسوول بیان داشت: بررسی عملکرد سدها در سیالب 
و وضعیت بارشــی کشــور از طریق داده های ماهواره ای در 

این موسسه دنبال می شود.وی ادامه داد: سامانه پیش بینی 
بارش موسســه تحقیقات آب بر اســاس مدل های منطقه ای 
و اســتفاده از داده های ماهواره ای توســعه داده شده که داده 
های مهمی را در اختیار قرار می دهد.رئیس موسسه تحقیقات 
آب وزارت نیرو خاطرنشان کرد: سامانه رصد اراضی کشاورزی، 
سامانه تبخیر و تعرق با دانش بومی توسعه داده شده و مبنای 
بســیاری از نیازهای بخش آب کشــور است.کاویانپور یکی از 
مهترین مراکز تحقیقاتی وابســته به موسسه تحقیقات آب را 
مرکز مطالعات و تحقیقات دریای خزر برشــمرد و گفت: این 
مرکز بحث مدیریت ســواحل و ســایر فعالیت های مرتبط با 

دریای خزر را انجام می دهد.

رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو:

کشور از دست رفته است 20 درصد از ظرفیت یخچال های طبیعی 

خبر  ویژه

بر اساس خبرها ؛

ح  بازتوزیع یارانه بنزین   گیر طر اجرای فرا
منتظر ابالغیه است

طرح  بازتوزیع یارانه بنزین  اواخر سال گذشته 
و به صورت آزمایشی در جزیره کیش آغاز شد 
و تــا اول مردادمــاه نیز ادامه یافت و آنطور که 
مدیرعامل شــرکت ملی پخش فراورده های 
نفتــی اعالم کرده اجــرای فراگیر آن در کل 
کشــور و یا زمان اجرای آن نیازمند ابالغیه از 
سمت دولت است.طرح  بازتوزیع یارانه بنزین  
از اول اســفندماه ۱۴۰۰ و به طور آزمایشــی 
در جزیــره کیــش به اجرا درآمد و قرار بر این 
بود که در ادامه در قشــم نیز اجرایی و بعد از 
بررســی و نهایی شدن آن، در سطح کشور به 
مرحله اجرا برسد.در این طرح همه شهروندان 
دارای کارت کیشــوندی اعم از مالکان خودرو 
و افراد بدون خودرو، امکان دریافت ســهمیه 
بنزیــن ۲۰ لیتــری را دارا بودند. در عین حال 
کــه در این طرح، قیمت بنزین تغییری نکرد 
و نــرخ بنزین یارانه ای ۱۵۰۰ تومان و قیمت 
بنزیــن آزاد ۳۰۰۰ تومــان بــود، اما با توجه 
بــه اختصاص اعتبار بنزیــن به افراد به جای 
خودروهــا، هر فرد یک اعتبار لیتری داشــت 

که می توانســت در جایگاه ها از آن اســتفاده 
کند؛ ولی کســانی که نیاز به اســتفاده از این 
بنزین نداشــتند، می توانستند اعتبار خود را 
برای فروش عرضه کرده و افرادی که نیاز دارند، 
آن را خریــداری کنند.اجرای آزمایشــی این 
طرح در ابتدای مردادماه به اتمام رسید و آنطور 
کــه علی اکبر نژاد علی - مدیرعامل شــرکت 
پخش فراورده های نفتی گفته است، تجهیزات 
همچنان در جایگاه ها وجود دارد و مشکلی از 
این بابت نداریم. این طرح از حالت آزمایشی 
خارج شده و برای اجرای این طرح باید ابالغیه 
اجرای آن به ما ابالغ شود.نژادعلی در پاسخ به 
زمان و فراگیری اجرای این طرح، با بیان اینکه 
فاز پایلوت طرح بازتوزیع یارانه بنزین در کیش 
اجرایی و اشکاالت آن حل شده است، تصریح 
کرد: اکنون نیز بعد از طرح آزمایشی اگر قرار 
اســت این طرح استمرار داشته باشد، باید به 
شرکت ما ابالغ شود.وی گفت: در حوزه شرکت 
پخش مشکلی نداشتیم، بحث های فنی به نحو 

احسن انجام شده است. 

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی :

 قیمت حامل های انرژی 
باید به تدریج واقعی شود

یک عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای 
اســالمی، تاکید کرد: با توجه به نیازهایی که 
در حوزه بنزین در ســطح کشــور وجود دارد 
بایــد به تدریج به ســمت واقعی کردن قیمت 
حامــل های انرژی با در نظر گرفتن پیوســت 
های اجتماعی و فرهنگی گام برداشت.فریدون 
عباسی  درباره وضعیت تامین بنزین در سطح 
کشــور، بیان کرد: در فصل تابســتان به دلیل 
افزایش مســافرت ها، مصرف بنزین در سطح 
کشــور افزایش داشــته است، همچنین تعداد 
افرادی که با خودروهای سواری تردد می کنند 
افزایش داشته است. از سوی دیگر چون  وسایل 
حمل و نقل عمومی وضعیت خوبی ندارد مردم 
مجبور هستند برای ترددهای درون شهری از 
خودروی شــخصی استفاده کنند.وی در ادامه 
اظهــار کرد: سال هاســت که ناوگان شــهری 
اتوبوس رانی تقویت نشده است و تعداد محدود 
اتوبوسی که موجود است، فرسوده است. مردم 
نمی توانند در ایستگاه اتوبوس منتظر بایستند 
تــا هــر یک ربع یک اتوبــوس بیاید. مردم اگر 

بخواهند از راه آهن نیز استفاده کنند نه راحتی 
الزم را داشته و نه سرعت کافی را دارد. هواپیما 
نیز به تعداد کافی موجود نیســت و پروازهای 
هوایی نیز با تاخیرهای متعدد انجام می شود. 
همه این عوامل دست به دست هم داده تا میل 
به مسافرت با وسیله نقلیه شخصی افزایش یابد 
و بالتبــع مصرف بنزیــن افزایش یابد.نماینده 
مردم کازرون در مجلس شــورای اســالمی، با 
طرح این سوال که آیا پاالیشگاه های ما به ویژه 
در ایام تابستان می توانند به نیاز مصرف بنزین 
پاســخ دهند و تولید باالیی داشــته باشند و در 
فصل زمستان نیز که نیاز داخلی کمتر می شود 
بنزیــن را صــادر کنند؟ عنوان کرد: به نظر می 
آید در این حوزه با اختالل مواجه هســتیم. در 
زمینه بنزین کمبود داشته و به یکباره برخی از 
پمپ بنزین ها خالی از بنزین می شوند. از سوی 
دیگر وسایل حمل و نقلی که باید این سوخت 
را حمل کنند و یا خط لوله های انتقال دارای 
محدودیت اســت.ما باید خود را آماده کنیم تا 
در مواقع نیاز، واردات بنزین نیز انجام دهیم .
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5بانک و بیمه

بازدید خبرنگاران استان 
کرمانشاه از مجلس شورای 

اسالمی برای اولین بار
 کرمانشــاه / گروه استان ها: خبرنگاران استان 
کرمانشــاه با حضور در صحن مجلس شــورای 
اسالمی برای اولین بار با میزبانی آقای مجتبی 
بخشی پور نماینده مجلس، بصورت مستقیم از 
روند پیگیری مطالبات مردم توسط نمایندگان 
و فضای مجلس آشنا شدند. مجتبی بخشی پور 
نماینده شهرستان های اسالم آباد غرب و داالهو 
با دعوت از جمعی از خبرنگاران استان کرمانشاه 
جهت آشنایی با فضای مجلس و نحوه پیگیری 
و عملکــرد نماینــدگان در یک تور یک روزه در 
تهران میزبان خبرنگاران بود.این نماینده عالوه 
بر بازدید خبرنگاران از مجلس به دعوت از آنها 
به بازدید از موزه مجلس شــورای اسالمی، کاخ 
نیاوران و برج میالد پرداخت و در پایان از حضور 
آنها تقدیر و تشکر به عمل آورد.گفتنی است این 
دعوت برای اولین بار است که توسط یک نماینده 
مجلس صورت گرفته که به منظور ارج نهادن بر 
زحمات اصحاب رســانه بوده که با استقبال بی 

نظیری از سوی خبرنگاران همراه شد.

 مدیر شعب بانک توسعه تعاون 
استان البرز:

حمایت از تولید شرکت های 
 تعاونی اولویت 

بانک توسعه تعاون است
البرز / مهدی فالح رفیع 

مدیر شــعب بانک توســعه تعاون استان 
البرز گفت:حمایت از تولید و اشــتغالزایی 
شــرکتهای تعاونی اولویت بانک توســعه 
تعاون میباشــد که با تبیین رویکرد جدید 
مدیریتی، اهتمام ویژه ای در زمینه ارتقاء 
ســطح همکاریهــای فی مابیــن بانک و 
شرکتهای تعاونی شکل گرفته است.علی 
غیاثی مدیر شعب استان البرز ، به مناسبت 
هفته تعاون به همراه مدیر کل اداره تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی اســتان البرز ضمن 
بازدیــد از تعاونی های فعال شهرســتان 
ســاوجبالغ طی جلســه ای مشترک به 
بررســی وضعیت و مشکالت تعاونی های 
این شهرستان پرداخت.غیاثی حمایت بی 
بدیل مجموعه بانک توسعه تعاون از تعاونی 
هــا و تولیدکننــدگان را در امر توســعه و 
اشتغال یادآور شد و اظهار کرد: مایه افتخار 
و مباهات مجموعه مدیریت بانک توســعه 
تعاون میباشد که شاهد پیشرفت و ارتقاء 
سطح تولید و اشتغال شرکتهای تعاونی و 
حضور پرقــدرت محصوالت تولیدی آنها 
در ســطح بازار میباشیم.وی افزود: جهت 
ارتقاء ســطح تولید و اشتغال فعلی از هیچ 
کوشــش و حمایتــی دریغ نخواهیم کرد.

غیاثی با خاطر نشــان کــردن اختصاص 
۷۰ درصد منابع و تسهیالت بانک توسعه 
تعــاون به تعاونی هــا تصریح کرد: تعامل 
همــه جانبه و مطلــوب تعاونی ها با بانک 
و انتقــال منابع و تمرکز عملیات مالی آنها 
در بانک توســعه تعاون میتواند به تقویت 
جایگاه و منابع بانک در راســتای افزایش 
توان مالی و تســهیالتی بانک در حمایت 
از شــرکتهای تعاونــی و تولیــدی کمک 
نماید.غیاثــی با بیان این مطلب که، هدف 
این جلســات عالوه بر بررســی مشکالت 
تعاونگــران و تولیدکننــدگان این حوزه 
ارتقاء ســطح روابط و تعامالت با رویکرد 
حمایت از اشــتغال و تولید استان میباشد 
کــه در ایــن زمینه بانک نیز به عنوان تنها 
بانک تخصصی و حمایتی بخش تعاون که 
عاملیت صندوق توسعه ملی را نیز برعهده 
دارد انتظــار حرکت روبه جلو و ســازنده 

تعاونی ها در این زمینه را دارد.

تبریز / ملیحه عبدالعلی زاده 
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
آذربایجان شــرقی گفت: رویکرد وزارت و 
اداره کل، حمایت از تأسیس و ایجاد شرکت 
های تعاونی دانش بنیان است. حسین فتحی 
به مناسبت شروع هفته تعاون در گفتگو با 
خبرنگاران اظهار داشــت: در کل کشــور 
حــدود ۹۳۹ تعاونی دانــش بنیان وجود 
دارد و در اســتان هم ۱۹ شــرکت تعاونی 
دانش بنیان، فعال هســتند که در تالش 
هســتیم تا تعداد این شرکتها را افزایش 
دهیم.مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان افزود: تعاون و شرکت های تعاونی 
دانــش بنیان، یک پله باالتر از بنگاه های 
زودبازده برای توسعه اقتصادی و اشتغال 
در مسیر حرفه ای و تخصصی قرار دارند و 
در واقع به عنوان نردبان توسعه می توانند 

بنگاه های اقتصادی را به ســمت اشتغال 
پایــدار و اقتصــاد مردمی ســوق دهند.
فتحی بیان کرد: تعاونی ها باید حرف اول 
و آخر را در واگذاری ها بزنند و با توجه به 
قانون تشکیل شرکت های تعاونی توسعه 
و عمــران شهرســتان، بــا عضویت ۰.۵ 
درصد جمعیت هر شهرســتان و حضور 
این شــرکت ها برای اجــرای پروژه های 
عمرانی با ترک تشریفات، مزایده بهترین 
و موثرترین راهکار برای مردمی کردن امور 
اســت اما به شرطی که مردم اجرای امور 
را در دست بگیرند که رویکرد وزیر جدید 
تعــاون کار و رفاه اجتماعی هم چنان که 
اعالم شــده حمایت از بخش تعاون است 
و این اراده دولت را در این حوزه به خوبی 
نشــان می دهد.فتحی در ادامه با اشاره به 
رویکــرد اصلی وزارت تعــاون، کار و رفاه 

اجتماعی گفــت: در حوزه تعاون، فردی 
ســازی، هدفمندســازی، کارآمــدی و 
شفافیت، چهار رویکرد اصلی وزارت است. 
وی با اشــاره به نرخ بیکاری ۱۶ درصدی 
در استان گفت: برای کاهش آمار بیکاری 

و افزایش نرخ اشتغال، شرکتهای تعاونی 
یک ظرفیت و پتانســیل خوبی است که 
حتما بایســتی به این ظرفیت توجه ویژه 
داشــته باشــیم و نقدینگی را به سمت 
تولید ســوق دهیم.مدیرکل تعاون کار و 

رفاه اجتماعی آذربایجان شــرقی با بیان 
اینکه حدود ۶۳ درصد اشــتغال استان، 
از بنگاه های کوچک و متوســط صورت 
گرفته است گفت: توسعه کسب و کارهای 
کوچک و زود بازده و همچنین مشــاغل 
خانگی، می تواند با سرمایه اندک و در بازه 
زمانی کوتاه، به اشــتغال بیانجامد.فتحی 
بــا بیان اینکه بیــش از ۴ هزار تعاونی در 
اســتان ثبت شده است گفت: حدود ۷۲ 
درصد این تعاونی ها فعال هستند و تنها 
۳۹ تعاونی مشکل دار گزارش شده است 
که با همکاری مسئولین مرتبط، مشکالت 
ایــن تعاونــی ها هم به زودی حل خواهد 
شــد.وی افزود: سند توسعه تعاون، بیش 
از ۹ سال معطل مانده است و اگر بخواهیم 
که بخش تعاون، پویا و فعال باشد، حتما 

باید این سند، تکمیل شود.

آذربایجان شرقی: کار و رفاه اجتماعی استان  کل تعاون،  مدیر 

بیش از ۷۲ درصد تعاونی ها فعال هستند

5
 فرآیند دریافت وام 

با توثیق سهام
یکی از اقدامات دولت ســیزدهم برای تسهیل 
خدمات بانکی به مردم، اســتفاده از ســهام به 
عنوان وثیقه و ضمانت برای دریافت وام است 
که اخیراً کلید خورده و قرار است فراگیر شود.

طرح توثیق ســهام برای دریافت وام، از جمله 
طرح هایی اســت که در صورت گســترش به 
ســایر بانک ها، راه را برای مردم عادی جهت 

دریافت وام تسهیل می کند.
در گام اول طرح توثیق سهام برای دریافت وام، 
یکی از بانک های قرض الحسنه کشور پیشگام 
شده به طوری که مردم می توانند با به وثیقه 
گذاشتن سهام بورسی خود در این بانک، وام 
قرض الحســنه دریافت کنند. وزارت اقتصاد و 
بانک مرکزی دولت ســیزدهم برای گسترش 
این طرح، در حال پیگیری و اضافه کردن سایر 

بانک ها هستند.
در همیــن زمینه،  عضو هیأت مدیره و معاون 
فناوری اطالعات بانک قرض الحسنه مهر ایران 
گفت: با استفاده از سامانه ستاره و زیرساخت 
توثیق ســهام، مشــتریان بانک می توانند از 
ظرفیت ســهامداری خود بــرای دریافت وام 
بهــره برده و از خدمات بانک قرض الحســنه 

مهر ایران استفاده کنند.
 حمیدرضا توســلی  اظهار داشــت: با توجه به 
اینکه بانک قرض الحسنه مهر ایران یکی از سه 
بانک عامل در ســامانه ستاره شرکت سپرده 
گذاری مرکزی اســت، شرایط توثیق سهام و 
تســهیل فرآیندهای دریافت وام با اســتفاده 
از این طرح آســان تر شــده و می تواند ارتباط 
مناسب تر سهامداران را با فضای قرض الحسنه 

فراهم آورد.
عضــو هیأت مدیره بانک قرض الحســنه مهر 
ایــران گفت: توثیق ســهام که در قالب طرح 
ستاره از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی 
مطرح شــده، پیشــینه  توثیق سهام عدالت را 
داشــته و این پیشــینه تجربیات ارزنده ای را 

برای این اتفاق مهم رقم زده است.
وی افزود: نکته مهم در این طرح این اســت 
کــه در کنار طرح های بانک، می تواند پاســخ 
مناســبی به انتظارت مشــتریان بــوده و به 
همراه سایر خدمات غیرحضوری مانند افتتاح 
حســاب آنالین، مســتقل از زمان و جغرافیا 

خدمات بانک را دسترس پذیر کند.

اخبار

حضور مدیران امور شعب بانک 
گرد پاسخگویی  دی در آخرین میز

تلفنی به مناسبت هفته دولت
میزگــرد  ششــمین    
پاســخگویی  هفته دولت 
در بانــک دی بــه منظور 
پاسخگویی به پرسش های 
مشتریان با حضور جلیل 
بی نظیر، مدیر امور شــعب، اسماعیل افتخاری، 
سرپرست اداره امور شعب تهران و البرز و رسول 
ســعیدی، رییس اداره امور شــعب استان ها، 

برگزار شد.
در این میزگرد پاسخگویی تلفنی یک ساعته به 
سواالت مشتریان و کارکنان درباره برنامه های 
مدیریت امور شــعب در حوزه ارتقاء و توســعه 
شــغلی همکاران، بهبود شــیوه های بازاریابی، 
فرصت هــای بهبود در پیگیــری پرونده های 
مطالباتی و مســائل مرتبط با مشــتری مداری 
پاســخ داده شــد.گفتنی اســت بانک دی به 
مناســبت فرارسیدن هفته دولت، با شعار  دی، 
تحــول، همراهــی  با برپایی میز پاســخگویی 
مدیران در ســتاد و شعب سراسر کشور زمینه 
ارتباط مستقیم مشتریان با مدیرعامل، رییس 
و اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشــد بانک را 

فراهم آورده بود.

موسسه ملل 1426 فقره وام 
ازدواج پرداخت کرد

موسســه اعتباری ملل از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا 
پایان مرداد ماه به ۱۴۲۶ نفر وام قرض الحسنه 

ازدواج پرداخت کرد.
این موسســه در راستای انجام مسئولیت های 
اجتماعی و به منظورترویج سنت پیامبر گرامی 
اسالم)ص( وام قرض الحسنه ازدواج به واجدین 
شرایط پرداخت می کند. موسسه اعتباری ملل 
در مرداد ماه تعداد ۳۶۷ فقره وام قرض الحسنه 
ازدواج بــه مبلــغ ۳۰۰/ ۴8۶ میلیون ریال به 
زوجین پرداخت کرده است. گفتنی است تعداد 
۷۲۷ نفراز ثبت نام کنندگان وام قرض الحسنه 

ازدواج در نوبت دریافت وام هستند.

بانک توسعه تعاون پشتیبان فعالیت های فناورانه بخش تعاون است
سرپرست بانک توسعه تعاون در آیین رونمایی چند طرح نوآورانه بخش 

تعاون، بانک را پشتیبان فعالیت های فناورانه بخش تعاون دانست.
محمد شــیخ حســینی سرپرست بانک توسعه تعاون در آیین رونمایی 
چند طرح نوآورانه بخش تعاون در نمایشگاه رسم تعاون اظهار داشت: 
گســترش فعالیت ها در بخش تعاون نیازمند اســتفاده از ســامانه ها و 
زیرســاخت هــای مورد نیاز جهت نقش آفرینــی تعاونی ها در عرصه 

اقتصاد است.
وی افــزود: همــکاری بانک با معاونــت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به عنوان راهبر بخش تعاون و مرکز نوآوری توســعه تعاون 
ایران موجب راه اندازی چندین طرح فناورانه شــده اســت تا زمینه 

بهتری برای فعالیت تعاونی ها فراهم آید.
وی خاطر نشــان کرد: بانک توســعه تعاون اهتمام کافی برای حمایت 
از تعاونی های دانش بنیان داشته است و همچنین فرآیندهای بانکی 
و ارتباط با مشــتریان به ویژه اتحادیه ها و شــرکت های تعاونی را بر 

مبنای بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال به پیش می برد.

علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران 
شــهرهای جدید از آغاز گام دوم طرح نهضت ملی مســکن تا پایان 
شهریورماه خبر داد و بر استفاده از فناوری های نوین و هوشمندسازی 

در شهرهای جدید تاکید ورزید.

جعفری افزود: در طرح نهضت ملی مسکن. بهره مندی از ظرفیت های 
تعاون مهم است و افزایش سهمیه بانک توسعه تعاون در این طرح، می 

تواند منجر به تسریع پیشبرد پروژه های مسکن شود.
علیرضــا پیمــان پاک معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل 
ســازمان توســعه تجارت ایران گفت: تعاونی ها این ظرفیت را دارند تا 
عالوه بر تولید محصوالت و خدمات در ســطح ملی، در عرصه تجارت 

بین الملل نیز به رشد مناسبی دست یابند.
در این مراســم با حضور مســکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی؛ از شــتاب دهنده اتفاق به عنوان اولین شــتاب 
دهنده غیر متمرکز کسب و کارهای تعاون بنیان و استودیو کوپ 
به عنوان اولین اســتارتاپ استودیوی حوزه تعاون با حمایت بانک 
توســعه تعاون رونمایی شــد و سامانه EOC برای مدیریت مسائل 
تعاونی های مشکل دار و سامانه ثبت سفارش کاال توسط تعاونی 
ها از بورس کاال و نیز اساســنامه تعاونی مســکن جهش و تعاونی 

مرزنشینان رو نمایی شد.

اخبار

استانها

بــا    125  DAICHI RD ســیکلت   موتــور  ســند 
شاســی  شــماره  و   39579  NMyموتــور شــماره 
پــالک شــماره  بــا   125F9010265....N2G 

587-33651 بنــام ابوالقاســم غریــب نیــاز مفقــود 
گشــته و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت

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

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

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/05/29 شــنبه نوبــت دوم:13 /1401/06 یکشــنبه
ک کوچصفهان نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامال

گهی ابالغ اتهام آ
نظــر بــه اینکــه پرونــده خانــم ســولماز غفــوری عیــان کارمنــد مرکــز آموزشــی درمانــی رازی تبریــز بــا 
ــان ایــن دانشــگاه  ــر موجــه در هیــات بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارکن اتهــام غیبــت غی
مطــرح مــی باشــد لــذا بنــا بــه تجویــز مــاده 73 آییــن دادرســی مدنــی بــه نامبــرده ابــالغ مــی گــردد 
کــه هرگونــه اعتــراض یــا مــدارک مســتند در رابطــه بــا پرونــده تخلفاتــی خــود دارنــد مــی تواننــد حداکثرتــا یــک 
مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه نشــانی تبریــز - خیابــان دانشــگاه جنــب باشــگاه اســاتید و کارمنــدان ســاختمان 
شــماره 4 معاونــت درمــان طبقــه ســوم )هیــات بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارکنــان دانشــگاه علــوم 
( تســلیم نماینــد در غیــر ایــن صــورت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد  پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی تبریــز

معاونت توسعه مدیریت و منابعشــد.
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز
م / 2433

بیش از ۴۱ هزار میلیارد ریال در قالب ۹۵ هزار 
فقره تســهیالت تکلیفی تا پایان مردادماه سال 

جاری توسط بانک سپه پرداخت شد.
ایــن بانک، به منظور اجــرای تکالیف ابالغی از 
ســوی بانک مرکــزی و تثبیت حضور در صدر 
جدول پرداخت تســهیالت بدون ضامن در بین 
بانک هــای کشــور از تاریخ ابــالغ این طرح از 
بهمن ماه ۱۴۰۰ تا پایان مردادماه ســال جاری 

بالــغ بــر ۲۷۴ هزار فقره پرونده و معادل هفتاد و هفت هزار و ۴۶8 
میلیــارد ریــال تســهیالت پرداخت کرد که از ایــن تعداد بیش از 
هجــده هــزار میلیــارد ریال به ۶۶ هزار فقــره پرونده در مردادماه 

اختصاص داشت.
تســهیالت قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوج هایی که تاریخ 
ازدواج آن ها بعد از ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۹۷  بوده، ۱۲۰ میلیون تومان برای 

زوج های زیر بیســت وپنج ســال و زوجه های زیر 
بیست وســه ســال نیز ۱۵۰ میلیون تومان بود که 
بانک ســپه بالغ بر دوازده هزار میلیارد ریال را در 
مرداد ماه به هشــت هزار و ۴۶8 پرونده پرداخت 
کرد. بانک ســپه همواره در پرداخت تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج با کارمزد ۴ درصد، در زمره 

بانک های برتر کشور قرار داشته است.
این بانک همچنین در حوزه تسهیالت فرزند آوری 
طی مردادماه سال جاری برای ۱۴هزار و ۶۶۶ فقره پرونده، معادل 

۶ هزارمیلیارد ریال اختصاص داده است.
اختصــاص دو هــزار و ۲۹۱ میلیــارد ریال بــه دو هزار و ۶۵8 فقره 
پرونده تسهیالتی قرض الحسنه خوداشتغالی  به مددجویان کمیته 
امــداد امــام خمینی)ره( و نیز اختصاص ۵۶۳ میلیارد ریال به ۶۴8 
فقره پرونده تســهیالتی قرض الحسنه خوداشتغالی به مددجویان 

بهزیســتی، از دیگر اقدامــات حمایتی از واحدهای تولیدی و رفع 
نیازهای تسهیالتی خرد مشتریان بانک سپه بوده است.

تســهیالت کمک ودیعه مســکن نیز براســاس مصوبه شــورای 
پــول و اعتبــار در بانــک ســپه به بیش از ۳ هزار فقــره پرونده ای 
کــه از شــرایط دریافت آن در مردادماه برخــوردار بودند، به مبلغ 
یک هزار و ۷۵۷ میلیارد ریال پرداخت شــد. این درحالی اســت 
 که اولویت با کســانی اســت که پیش از این تســهیالت مذکور را 

دریافت نکرده اند.
بانک سپه از ابتدای سال جاری عالوه بر رصد و پایش شرایط بازار 
پولی و مالی کشــور، با انجام اقدامات بهبود دهنده شــاخص های 
کارایی، نوآوری و بهره وری همسو با اجرای طرح تحول راهبردی، 
رشــد مقــرر را به صورت متوازن در ابعــاد مختلف دنبال می کند و 
کماکان با حمایت از واحدهای تولیدی و رفع نیازهای تســهیالتی 

خرد مشتریان در نظام بانکی و اقتصاد کشور اثرگذار است.

 اعطای 41 هزار میلیارد ریال تسهیالت توسط بانک سپه در مردادماه سال جاری

خبر  ویژه

در سفر اعضای شورای عالی بسیج تجار به استان اردبیل صورت گرفت؛

 دیدار اعضای شورای عالی بسیج تجار 
با امام جمعه اردبیل

اردبیل / گروه استان ها: اعضای شورای عالی بسیج تجار و فعاالن اقتصادی کشور در سفر 
خود به اســتان اردبیل به همراه رئیس اتاق بازرگانی اردبیل با آیت ا... سیدحســن عاملی، 
امام جمعه و نماینده ولی فقیه در اردبیل دیدار کردند.آیت ا... سید حسن عاملی در جمع 
شــورای عالی بســیج تجار و فعاالن اقتصادی کشــور گفت: بسیج تجار و فعاالن اقتصادی 
باید پناهگاهی برای فعاالن بخش خصوصی باشــد و در مقابل ســوتعبیرهای موجود از 
بخش خصوصی حمایت کند. نماینده ولی فقیه در اســتان اردبیل افزود: یکی از بهترین 
کارهای بســیج تجار می تواند ورود به حل مشــکالت واحدهای تولیدی باشــد، عالوه بر 
حل مشــکالت با دولت باید به مشــکالت فعاالن اقتصادی با دستگاه های نظارتی هم ورود 
کنید.  امام جمعه اردبیل تاکید کرد: باید از ظرفیت ســرمایه گذاران چه به صورت فردی 
و چه به صورت جمعی برای ســرمایه گذاری های جدید اســتفاده کنید، باید اعتمادسازی 
کنید تا ســرمایه گذاری اتفاق بیفتد. او ادامه داد: اســتفاده از تجربیات دنیا یکی دیگر از 
وظایف بسیج تجار می تواند باشد، اهالی دنیا کار کرده اند و پیشرفت کرده اند و باید از این 
ظرفیت های موجود در دنیا اســتفاده کرد، بســیج اگر کارهای اساسی انجام دهد می شود 
همان بسیجی که امام می خواست و ملت می خواهد. آیت ا... سیدحسن عاملی ، در خاتمه 
جلسه ، ضمن  تجلیل از عملکرد آقای پیرموذن ،  از توقف ساخت و ساز اتاق بازرگانی در 
محوطه شــورابیل اظهار رضایت کردند و گفتند از مســئولین شــهرداری خواسته ام که با 

دادن زمین معوض این خسارت جبران شود .
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شهردار مشهد خبر داد؛

اختصاص ۸00 میلیارد تومان به  پروژه های زودبازده حاشیه شهر
مشهد / سمیرا رحمتی

شــهردار مشــهد گفت: اراضی پادگان لشگر ۷۷ و زمین ۳۳ هکتاری 
بولوار بصیرت در یکسال گذشته تعیین تکلیف شده است.سید عبدا... 
ارجائی در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه اظهار کرد: اراضی 
پادگان لشگر ۷۷ و زمین ۳۳ هکتاری بولوار بصیرت در یکسال گذشته 
تعیین تکلیف شــده است.وی ضمن اشاره به اینکه بازگشایی بولوار 
بصیرت یکی از اتفاقاتی بود که پروژه عمرانی آن با سرعت قابل توجهی 
انجام شــد، افزود: همچنین قرارداد ســرمایه گذاری مشترک ۶ هزار 
میلیاردی با بانک شهر و قرارداد تامین مالی ۱۵ هزار میلیاردی با بانک 
مسکن در یکسال گذشته انعقاد شده است.شهردار مشهد بیان کرد: 
آغاز عملیات احداث پروژه مشــارکتی برج جنوب با ســرمایه گذاری 
۱۵۰۰ میلیاردی نشانه بازگشت سرمایه گذاری به شهر است.ارجائی 
در خصوص پرداخت مطالبات پیمانکاران خاطرنشــان کرد: بدهی 
پیمانــکاران در ســال های ۹8 و ۹۹ و بیــش از ۶۰ درصد مطالبات 
پیمانکاران در ســال گذشــته پرداخت شــده است.وی اضافه کرد: 
میزان آبیاری فضای ســبز با پســاب در یکسال گذشته افزایش پیدا 
کــرده اســت و در حــال حاضر روزانه دو هزار تــن زباله جمع آوری 
می شــود و برای پاکیزگی شهر فعالیت توقف ناپذیری درحال انجام 

است.شــهردار مشهد ضمن اشــاره به ساخت و توسعه سه ایستگاه 
آتش نشــانی تصریح کرد: مناسب سازی بوستان ها برای افراد دارای 
نیازهای ویژه )معلولین( و راه اندازی ســایت های ورزشــی مختص 
بانوان در پارک ها از دیگر کارهای انجام شــده در یکســال گذشــته 
اســت.ارجائی گفت: ۳۰ واگن در قالب ۶ رام قطارشــهری به ارزش 
۹۰۰ میلیارد تومان برای قطار شهری در یکسال گذشته خریداری 
شــد.وی ادامه داد: همچنین حفاری تونل شــرقی خط سه تکمیل و 
مرحله معماری ایستگاه های فاز یک خط سه آغاز شده و هزار و ۵۵۰ 

میلیارد تومان به خط ســه قطار شــهری تزریق شده است.شهردار 
مشــهد ضمن اشــاره به خریداری 8۳ دستگاه اتوبوس، ۳۰ دستگاه 
میدل باس و نوسازی ۲۷ دستگاه اتوبوس، اظهار کرد: قرارداد ۱۳۹ 
دســتگاه اتوبوس نیز منعقد شــده اســت و در این مدت چهار خط با 
قیمت بلیت ۱۰۰ تومانی در حاشــیه شهر نیز راه اندازی شد.ارجائی 
بیان کرد: حذف الیت از ۳8 معبر شــهری و نوســازی ۴۱۳ دستگاه 
تاکسی از دیگر فعالیت های یکسال گذشته شهرداری مشهد است.

وی افزود: 8۰۰ میلیارد تومان پروژه زودبازده در حاشــیه شــهر در 
یکسال گذشته تعریف و آغاز شده است، ساخت و بهره برداری از پل 
طبرسی شمالی به رسالت و بهره برداری از زیرگذر آزادی-جانباز با 
تالش شبانه روزی همکارانم در شهرداری انجام شد.شهردار مشهد 
خاطرنشان کرد: بهره برداری از جلوخان پایانه امام رضا علیه السالم، 
بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس و بهره برداری از ره باغ 
حضرت زهرا ســالم ا... علیها در یکســال گذشته از دیگر فعالیت های 
عمرانی شــهرداری مشهد بود.ارجائی گفت: خوشبختانه طرح های 
تفصیلــی قرقــی، خین عرب و قند شــیرین و طرح راهبردی توس 
تعیین تکلیف و ۷۰۰ هزار مترمربع معابر شهری در یکسال گذشته 

آسفالت شده است.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

مدیر عامل شرکت گاز استان خراسان رضوی:

شرکت گاز استان خراسان رضوی 
در سال 1400 فراتر از برنامه های 

تکلیفی عمل کرد
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیرعامل شــرکت گاز استان خراسان رضوی از 
تحقق برنامه های این شرکت فراتر از سیاست های 
تکلیفی در سال گذشته خبر داد و گفت: این مهم 
نشان دهنده توجه به موضوع بهره وری، اصول فنی و 
مهندسی و مدیریتی در شرکت گاز استان خراسان 
رضوی است.حســن افتخاری با اعالم این مطلب، 
اظهار کرد: براســاس تکلیف تعیین شــده توسط 
شــرکت ملی گاز ایران، نصب ۲۵۵۰۰ انشــعاب 
و پذیــرش ۶۹۵۰۰ اشــتراک جدید و جایگزینی 
۱۳۰۰۰۰ مترمکعب گاز در ساعت گازطبیعی در 
بخش صنایع استان برای سال ۱۴۰۰ تعیین شده 
بود که شرکت گاز استان خراسان رضوی به ترتیب 
۲۷۳۷۹ علمــک، ۹۷۶۶۳ اشــتراک و ۱۵۲۰۴۰ 
مترمکعــب در ســاعت جایگزینی گازطبیعی در 
بخش صنایع را طی سال گذشته محقق کرد.وی 
افــزود: نکته حایز اهمیت در این خصوص، تحقق 
برنامه های شرکت گاز استان خراسان رضوی فراتر 
از سیاست های ابالغی و در سقف اعتبارات تعیین 
شده است که این مهم نشان از توجه به مقوله بهره 
وری و اصول فنی، مهندســی و مدیریتی توســط 
کارکنــان و مدیران دارد.مدیرعامل شــرکت گاز 
اســتان خراســان رضوی با بیان این مطلب که در 
حــال حاضر ۹۶.۴ درصد خانوار روســتایی واجد 
شــرایط و ۹۹.۹ درصد جمعیت شهری خراسان 
رضوی از نعمت گاز برخوردار اســت تصریح کرد: 
از مرداد ۱۴۰۰ تا پایان خردادماه امســال ۱۱8۱ 
کیلومتر شــبکه گازرسانی در استان اجرا شد که 
۱۰۵۶کیلومتر ســهم بخش روســتایی بود.وی 
افزود: طی این مدت، ۲۶۶8۴ انشــعاب جدید گاز 
با مجموع ۹۱۱۲۴ مورد اشــتراک پذیری نیز در 
سطح شــهرها و روستاهای خراسان رضوی اجرا 
شــد.افتخاری ادامه داد: در راستای حمایت از کار 
و اشتغال از مردادماه سال گذشته تا خرداد امسال، 
۷۱۱ صنعت به صورت مصوبه ای گازرســانی شد 
کــه با این اقدام، زمینه صرفه جویی ۱۴۲ میلیون 
مترمکعب سوخت مایع ممکن شد.وی به طرح ها 
و پروژه های پژوهشی شرکت گاز استان خراسان 
رضــوی مرتبــط با شــرکت های دانش بنیان هم 
اشــاره کــرد و گفت: طراحی، ایجــاد و راه اندازی 
آزمایشــگاه برچسب انرژی و آزمون های حرارتی 
تجهیزات گازســوز، تدوین استاندارد تعیین بازده 
حرارتی و راهنمای مصرف انرژی دستگاه گرمکن 
آبی غیرمســتقیم گاز، پایلوت پروســه عملکرد 
تجهیزات گازرساني )کنتور و رگوالتور( با قابلیت 
تســت و مشاهده پذیري مکانیزم داخلي، طراحی 
و ســاخت باکس کنترل هیترهای ایســتگاه های 
تقلیل فشــار، ســاخت اولین نمونه دستگاه ثبت 
مانیتورینگ و ارســال فشــار ورودی و خروجی 
ایستگاه ها و طراحی و ساخت نمونه اولیه دستگاه 
ثبــت و مانیتوینگ فشــار و تصحیح کننده حجم 
کنتورهای دو پوندی، بخشی از این اقدامات است.

افتخاری افزود: شــرکت گاز خراســان رضوی در 
حوزه تکنولوژی و پژوهش در حال حاضر ۱۱ هزار 
میلیون ریال قرارداد پژوهشــی با موضوع طراحی 
و ســاخت سامانه الکترونیکی نگهداری، تعمیرات 
و تحلیل وضعیت شیرهای صنعتی شامل گریس 
پمپ الکترونیکی، آچار مجهز به تورک سنسور و 
نرم افزار ثبت و پردازش داده ها با رویکرد نگهداری 
و تعمیــرات پیش بینانه )PDM(  با مراکز علمی و 
پژوهشی استان منعقد کرده که این اقدام با هدف 

تحقق عملی نامگذارهای سال می باشد.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت انجام شد؛

دیدار مدیر عامل شرکت توزیع 
برق استان سمنان با خانواده شهید 

عباسی در میامی
سمنان / گروه استان ها: به مناسبت گرامیداشت 
هفته دولت و با تجدید احترام به مقام شامخ و رفیع 
شــهیدان انقالب اسالمی به ویژه رجایی و باهنر، 
مدیرعامــل و جمعی از اعضای شــورای فرهنگی 
شــرکت توزیع برق استان با خانواده شهید عباس 
عباسی دیدار کردند.مدیرعامل شرکت توزیع برق 
اســتان در این دیدار با بیان این که خانواده شــهدا 
مایه افتخار جامعه و میراث داران انقالب اسالمی 
و ســرمایه های معنوی محسوب می شوند گفت: 
خدمــت به این عزیــزان افتخاری بزرگ و تکریم 
آنان وظیفه ای همگانی است.سیدمحمد حسینی 
نژاد با عنوان این که شــهدا چراغ هدایت جامعه 
امروزی ما هســتند اظهار کرد: شهیدان آرمانهای 
ارزشــمندی برای خود داشــته که به عنوان نماد 
هدایت گری می تواند متبلور شده و به جامعه ما 
هدف و هویت ببخشد.گفتنی است: شهید عباس 
عباسی از شهدای منتسب به همکاران این شرکت 
در شهرستان میامی است و در این دیدار با اعطای 
لوح یادبود، از این خانواده شــهید واالمقام تجلیل 
صورت پذیرفت.قابل ذکر اســت: شــهید عباس 
عباسی در یکم اسفندماه سال ۱۳۴۶ متولد و در 
تاریخ ۲۶ اســفند ۱۳۶۶ در منطقه غرب به فیض 

عظیم شهادت نایل آمده است.

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران:

نخستین جشنواره ملی فرهنگی - 
هنری قرض الحسنه برگزار می شود 

اصفهان / گروه اســتان ها: مدیر شــعب بانک 
قرض الحســنه مهــر ایــران گفت: نخســتین 
جشــنواره ملی فرهنگی_هنری قرض الحسنه 
برگزار می شود.رضا اسفندیاری در ارتباط با این 
جشنواره افزود: قرض الحسنه، فرهنِگ پسندیده  
اسالمی- ایرانی، دارای وسعت تاریخی دیرینه ای 
است که   نقش مؤثری در رفاه، همدلی و کاهش 
آســیب های اجتماعی دارد.وی بیان داشت: در 
همیــن راســتا بانک قرض الحســنه مهر ایران 
به عنــوان بزرگ ترین و اولیــن بانک تخصصی 
قرض الحسنه در ایران، اقدام به برگزاری نخستین 
جشــنواره ملی فرهنگی _هنری قرض الحسنه 
کرده است. مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر 
ایران تصریح کرد: سیســتم بانکی کشور باید به 
مرور زمان از ســوددهی خارج و سپرده گذاری 
و  مطلوبیت ســود ســپرده در نظام بانکی از بین 
برود. وی به ۵۳۰ شعبه قرض الحسنه در  کشور 
و  ۳۰ شعبه در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: 
قوی ترین ساختار مالکیتی بانکی را دارد و طی 
۱۵ ســال فعالیت خود با تراز مثبت و سوددهی 
کار کرده و زیان نداشــته اســت. اسفندیاری  با 
اشــاره به اینکه دولت ســیزدهم سقف وام های 
قرض الحســنه را از ۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون 
تومان افزایش داده اســت، اضافه کرد: عالوه بر 
این امســال اشخاص حقوقی می توانند تا سقف 
۵۰۰ میلیون وام قرض الحســنه دریافت کنند. 
وی افزود: این بانک از ابتدای اردیبهشت امسال 
در بحث مسئولیت های اجتماعی، وام ازدواج، و 
فرزندآوری و ... به متقاضیان تسهیالت پرداخت 
کرده و از ســوی دیگر در حال پرداخت وام های 
اشتغال به کمیته امداد و بهزیستی است. مدیر 
شــعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان 
اصفهان تصریح کرد:  طی پنج ماه گذشته بانک 
قرض الحســنه مهــر ایــران در اصفهان ۱۱۵۰ 
فقــره وام ازدواج، ۱۵۵۰ فقــره وام فرزندآوری، 
۱8۰ فقــره وام به کمیتــه امداد و 8۵ فقره وام 
اشــتغالزایی به بهزیستی پرداخت کرده است. 
وی اعالم کرد:  در طول پنج ماه نخست امسال 
در اســتان اصفهان ۵8 هزار فقره وام پرداخت 
کرده ایم همچنین نســبت مطالبات به مصارف 
این بانک طی مدت جاری ۱۹ صدم درصد است. 
اسفندیاری با بیان اینکه اساس فعالیت بانک مهر 
ایران، قرض الحسنه است، اظهار کرد: ما مجاز به 
دریافت سپرده نیستیم و در مواقعی که مشتریان 
نیاز به دریافت تســهیالت دارند از طریق معدل 
حســاب و تا ســقف ۲۰۰ میلیون تومان با سود 
۴ درصد می توانند وام دریافت کنند. دیر شعب 
بانک قرض الحســنه مهر ایران استان اصفهان با 
اعتقاد بر اینکه متاســفانه وام گیرنده و مجریان 
مــا، طرح های بانکی را رعایت نمی کنند، اظهار 
کرد: سیســتم بانکی کشــور باید به مرور زمان 
از ســوددهی خارج و سپرده گذاری و  مطلوبیت 
سود سپرده در نظام بانکی از بین برود. وی تاکید 
کرد: امروز دست بانک های خصوصی را در نظام 
بانکداری باز گذاشته ایم، در حالیکه نظارت بر آن 
باید جاری باشــد و به نوعی ساختار نظام بانکی 
باید اصالح و با از بین رفتن ساختار سپرده گذاری 

سودمحور، تولید تقویت شود.

در هفته دولت و با حضور استاندار هرمزگان 
محقق شد؛

 آغاز افتتاح 75 پروژه 
توزیع نیروی برق 

هرمزگان / گروه استان ها: آیین افتتاح ۷۵ طرح 
برق رســانی در اســتان در دومین روز از هفته 
دولت باحضور استاندار هرمزگان آغاز شد.مراسم 
افتتــاح این پروژه ها بصــورت ارتباط ویدیویی 
با فرمانداران برگزار شد.اســتاندار هرمزگان در 
جلســه افتتاح این پروژه ها گفت: توسعه شبکه 
برق رسانی خوشبختانه درسال جاری رشد قابل 
توجهی داشــته و حجــم پروژه های آماده بهره 
برداری بیانگر این موضوع است.مهدی دوستی 
اظهار داشــت: عالوه بر توسعه شبکه ،مهمتر از 
آن نگهداری و بهره برداری اصولی از تاسیسات 
برای حداکثر استفاده مفید است.  به گفته وی، 
در حال حاضر پروژه تامین برق ۶ مزرعه  پرورش 
میگو در حال اجرا اســت کــه با بهره برداری از 
آن در فاز اول پیش بینی می شود ۱۰۰ میلیون 
دالر حاصل از صادرات ارز آوری داشــته باشــد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق هرمزگان 
نیز در این مراســم گفت: در هفته دولت امسال 
۷۵ طرح برق رســانی  به ارزش ۲۳۱8 میلیارد 
ریال در سراســر اســتان به بهره برداری رسید.
محمد کریمی بیان کرد: پروژه های هفته دولت 
در قالب 8۴ هزار و ۳۳۹ متر شبکه فشار ضعیف 
هوایی، ۱۷هزار و ۳۰۴ متر شــبکه فشار ضعیف 
زمینی ، ۹8هزار و ۳۶۱ متر شبکه فشار متوسط 
هوایی، ۱۴هزار و ۵۳۴ متر شبکه فشار متوسط 
زمینی، ۳۶۰ دستگاه پست هوایی، ۷۰  دستگاه 
پســت زمینی، دو دستگاه مولد در جزیره تنب 
بزرگ و  ۲هزار و ۹۳۶ دســتگاه چراغ روشنایی 
معابر به بهره برداری رســید.وی اظهار داشــت: 
شــرکت توزیع نیروی برق در حال حاضر حدود 
۲۶ هزار کیلومتر شــبکه برق رسانی و ۲۷ هزار 
و ۶۰۰ دستگاه ترانسفورماتور دارد که برق ۷۴۳ 
هزار مشترک را در سراسر استان تامین می کند.

استانها ۶

مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان:

پاالیشگاه اصفهان به صنعت سبز تبدیل می شود
اصفهان / گروه استان ها: مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان، به مناسبت 
هفته دولت در نشســت خبری با  خبرنگاران، به هزینه کردن یک 
میلیارد یورویی این پاالیشــگاه طی ۴۳ ســال گذشته برای بهبود 
و بهینه ســازی فراورده های نفتی برای طرح های زیســت محیطی 
اصفهان و شاهین شهر، تصریح کرد: مشعل های پاالیشگاه به هیچ 
وجه مازوت سوز نیست و نمی توانیم از مازوت استفاده کنیم و در 
فصول سرد از گاز شهری و کپسولی بهره می بریم.محسن قدیری، 
تصریح کرد: با توسعه کسب وکار صنعت پتروپاالیش و دستیابی به 
اســتانداردهای زیست محیطی، تولید محصوالت دوستدار محیط 
زیست و مطابق استانداردهای یورو ۴ و ۵، در جهت اقتصاد پایدار 
و اعتالی ایران اســالمی گام های بلندی برخواهیم داشــت.وی به 
موضوع مصرف آب به عنوان تهدید جدی صنایع از جمله شــرکت 
پاالیش نفت اصفهان اشاره و اظهار کرد: در این زمینه با هدف تبدیل 
تهدید به نقطه قوت و حتی صادرات آب، پروژه های مختلفی انجام 
شده یا در حال انجام است.مدیرعامل پاالیشگاه نفت اصفهان تأکید 

کرد: برای نخستین بار در ایران، پروژه ملی زیست محیطی تصفیه و 
استفاده صنعتی از فاضالب شهری در شرکت پاالیش نفت اصفهان با 
رویکرد کاهش مصرف منابع )آب شرب( با ظرفیت ۷۵۰ مترمکعب 
در ســاعت راه اندازی شــد. این پروژه ظرف مدت ۲۴ ماه و صرف 

هزینه ای بالغ بر۱۰۰ میلیارد تومان در شرکت پاالیش نفت اصفهان 
انجام شده است.قدیری در تشریح دیگر اقدام های زیست محیطی 
انجام شده در این شرکت گفت: پیگیری احداث واحد پیش تصفیه 
فاضالب شاهین شــهر، انجام مطالعات اولیه امکان سنجی ساخت 
کولینگ هیبریدی که محاسبه میزان صرفه جویی آب در کولینگ 
هیبریدی حدود ۵۵ درصد )به مقدار ۱۷۱۴ میلیون مترمکعب در 
سال( و مدت زمان بازگشت سرمایه آن به میزان ۱۰.۵ سال خواهد 
بود، احداث واحد ZLD در جهت بازیابی و استفاده کامل از پساب 
تولیدی واحد RO بر اســاس مطالعات انجام شــده، پروژه احداث 
واحد HERO به منظور افزایش بازدهی و راندمان واحد بازیافت )بر 
اســاس خروجی مطالعات بازیابی آب های شور( از دیگر پروژه های 
اجرا شــده در این شــرکت است که اجرای آنها سبب کاهش بیش 
از نصف مصرف کنونی آب، قطع نیاز به آب رســانی درچه، تأمین 
آب موردنیــاز مجموعه شــهرک انــرژی و در نهایت ایجاد فرصت 

صادرات آب می شود.

 البرز / گروه استان ها: سرپرست شهرداری کرج گفت: با عنایت به 
اینکه شهرداری کرج به صورت مستقیم در خصوص مراسم اربعین 
در داخل کشــور و در کشــور عراق حضور پررنگ داشته و به صورت 
غیرمســتقیم پشــتیبانی اصلی حوزه های دیگر استانی را به عهده 
دارد، اعزام ۱۵۰ دستگاه اتوبوس از شهرداری از مرز مهران تا شهر 
کوت به منظور خدمات دهی به زائران در دســتور کار قرار گرفت.
منوچهر غفاری در ستاد اربعین شهرداری کرج که با حضور معاون 
مالی اقتصادی ومعاون خدمات شــهر شهرداری برگزار شد، اظهار 

داشت: جهت ارائه خدمات به زوار به ویژه زائرین شهر کرج تدابیری 
اندیشــیده که اعزام ۱۵۰ دســتگاه اتوبوس و خدمات دهی از مرز 
مهران تا شهر کوت به مدت ۱۲ روز به زائرین  از جمله این تدابیر 
به شمار می رود.این مسئول اضافه کرد: برای رانندگان اتوبوس نیز 
اسکان و تغذیه در شهر کوت تدارک دیده شده و دو تن کیسه زباله 
جهت نظافت شــهرهای نجف، مهران و کربال تهیه شــده است.وی 
با اشــاره به ایجاد موکب در شــهر مهران برای زوار عنوان کرد: در 
حوزه خدمات شــهر تعدادی نیرو و ماشین آالت اعزام خواهند شد 

و در شهر مهران و نجف نیز قرارگاه هایی ایجادشده است.سرپرست 
شهرداری کرج در ادامه به اعزام ۱۱۰ پاکبان جهت نظافت به شهر 
نجف به نیت عدد ۱۱۰ در حروف ابجد که یا علی می شــود اشــاره 
کــرد و گفت: ۴ دســتگاه اطفای حریــق نیز به منظور جلوگیری از 
حوادث احتمالی به نجف اعزام خواهد شــد.به گفته غفاری مقرر 
شــده اســت از سوی شهرداری جهت کمک به چند موکب مرکزی 
مثل موکب های ســتاد بازسازی عتبات عالیات، بسیج شهرداری و 

امام حسن مجتبی نیز مبالغی اهدا شود.

ج: سرپرست شهرداری کر

کوت به زائران خدمات دهی می کنند 150 دستگاه اتوبوس از مرز مهران تا شهر 

خبر  ویژه

رئیس سازمان بسیج اصناف و تجار کشور:

رفع موانع برای بخش خصوصی هدف اصلی بسیج تجار است
اردبیل / گروه اســتان ها: رئیس ســازمان بسیج اصناف و تجار 
کشــور هدف از ایجاد بســیج تجار و فعاالن اقتصادی اتاق های 
بازرگانی را رفع موانع موجود در مسیر فعالیت بخش خصوصی 
دانســت.غالمرضا حسن پور در سومین گردهمایی مسئوالن 
و دبیــران بســیج تجار و فعاالن اقتصــادی اتاق های بازرگانی 
کشــور در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی اردبیل، گفت: 
رفع موانع بخش خصوصی هدف اصلی بســیج تجار و فعاالن 

اقتصادی اتاق های بازرگانی کشور است.
رئیس سازمان بسیج اصناف و تجار کشور افزود: در این زمینه به 
دنبال رفع موانع بر سر راه واحدهای راکد و نیمه راکد هستیم 

و معتقدیم نقش آفرینی بســیج در اتاق های بازرگانی موجب 
حفاظت و حراســت از بخش خصوصی می شود. او تاکید کرد: 
بسیج تجار و فعاالن اقتصادی با هدف ایجاد آرامش نسبی در 
بازار ســاماندهی های الزم در حوزه فعالیت جهاد کشاورزی و 
وزارت صمت را انجام داده و با حضور در بازار اقدامات ارزنده ای 
را رقم زده اند. حســن پور ادامه داد: در بحث مانع زدایی کارها 
با جدیت دنبال می شــود و به کمک بســیج اتاق های بازرگانی 
در اســتان ها به دنبال شناســایی موانع و مشکالت واحدهای 
تولیدی، صنعتی و اقتصادی هســتیم.رئیس ســازمان بسیج 
اصناف و تجار کشــور خاطرنشــان کرد: تفاهم نامه هایی نیز با 

دولت منعقد کرده ایم که بتوانیم با شناسایی موانع و مشکالت 
واحدهای تولیدی، صنعتی و اقتصادی، عمده مشکالت واحدها 
را برطــرف کنیــم و در ایــن زمینه از تمــام توان و تالش خود 
استفاده کنیم که این موضوع به عنوان اولویت اساسی و مهم 
مطرح است. او با اشاره به مهم ترین اقدامات بسیج تجار کشور 
بیان کرد: از اهم مواردی که به دنبال آن هســتیم، ســرمایه در 
گردش برای واحدهای تولیدی، کاهش بروکراسی های اداری 
و بانکی، چاره اندیشــی برای کمبود مواد اولیه و بازار فروش 
کــه از ظرفیت هــای موجود باید به نحو احســن در این زمینه 

استفاده کنیم.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان عنوان کرد؛

اعمال 20 میلیارد تومان تشویقی در قبض مشترکان برق
گلستان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان از اعمال ۲۰ میلیارد تومان تشویقی 
در قبض مشــترکان برق اســتان خبر داد.موســوی گفت: وزیر نیرو امسال برای گذر از تابستان ۱۰۰ برنامه 
عملیاتی در دســتور کار قرار داد و برای نخســتین بار قبل از شــروع تابســتان تعمیرات نیروگاه های استان 
به صورت صد در صدی انجام شد.موســوی می گوید: خاموشــی خانگی در وزارت نیرو خط قرمز ما بود و 
توانستیم در استان گلستان از این موضوع پیشگیری کنیم.او ادامه داد: مصوبه هیئت وزیران درباره تغییر 
ساعت کار ادارات و صرفه جویی ۳۰ درصدی در میزان مصرف برق در ساعات کار این ادارات کمک زیادی 
به مدیریت بار مصرفی در استان کرد.موسوی افزود: تشویق مشترکان برق خانگی به مدیریت الگوی مصرف 
یکی دیگر از برنامه های وزارت نیرو بود و قرار شــد اگر میزان مصرف مشــترکی نســبت به پارســال کاهش 

داشــته باشــد به ازای هر کیلو وات ۵۰۰ تومان تشــویقی دریافت کند.او افزود: با اجرای این طرح در استان 
گلســتان تاکنون ۲۰ میلیارد تومان تشــویقی به مشــترکان برق خانگی پرداخت شــده است و این موضوع 
سبب شد حتی فیش برق برخی از مشترکان منفی شود و از ما طلبکار شوند و برخی دیگر از مشترکان هم 
با کاهش چشمگیری در رقم فیش پرداختی مواجه شوند.موسوی میگوید: سال گذشته قطعی مکرر برق 
بدون اطالع قبلی آســیب زیادی به صنایع اســتان و تجهیزات آن ها وارد کرد، اما امســال برای مدیریت این 
موضوع مقرر شــد یک روز در هفته برق صنایع با هماهنگی قبلی قطع شــود تا به صنعتگران آســیبی وارد 
نشــود.او افزود: امســال برق چاه آب بســیاری از کشــاورزان هم طبق برنامه قبلی قطع می شد و کشاورزانی 

که در این زمینه با ما همکاری داشتند برق آن ها رایگان محاسبه شد
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کوتاه از جامعه

در پیاده روی اربعین هشدارهای بهداشتی را جدی بگیرید

سفر به سالمت
  سارا فهیم / روزگار

خیــل مشــتاقان بســیاری عزیمت به 
راهپیمایی اربعین امسال با کاهش همه 
 گیری کرونا، عازم عراق می شــوند، اما 
باید در طول پیاده روی نکات بهداشتی و 
ایمنی  را رعایت کرده تا خاطره خوبی از 
این سفر جمعی معنوی برای آنان برجا 
بمانــد. در واقع با توجه به برگزاری ایام 
پیاده روی اربعین با روزهای اوج گرمای 
شــدید هوا در عراق و در پیاده روی 8۰ 
کیلومتــری نجف تــا کربال زائران برای 
پیشگیری از گرما زدگی و بیماری باید 

نکات مختلفی را رعایت کنند.

کسن الزامی است تزریق دو دز وا
جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس 
کشور درباره آخرین اخبار درباره تزریق 
واکســن کرونا زائران اربعین حسینی، 
گفت: آخرین تصمیمی که ســتاد کرونا 
اعالم کرده این اســت که زائران اربعین 
حســینی باید ۲ دز واکسن باید تزریق 
کــرده باشــند. هم چنین اگــر ۶ ماه از 
آخرین دز واکسن شــان گذشته باشد 
بایــد دز یادآور را حتمــا تزریق کنند. 
هر کشــوری بر اســاس سطح بهداشت 
و درمــان خود تصمیماتی می گیرد. ما 
هــم تمام تــالش خود را کردیم که این 
بیمــاری را کنترل کنیم. وی ادامه داد: 
غالب کســانی که برای تاسوعا و عاشورا 
به عراق رفته بودند، پس از برگشت کرونا 
گرفتــه و باید ۵ روز در خانه می ماندند. 
برآوردها حاکی از آن اســت که اجتماع 
تقریبا ۲۰ میلیونی در ایام اربعین امسال 
رخ بدهــد و بــه همین دلیل باید نکات 
بهداشــتی را رعایت کنیم. اکنون، پیک 
هفتم در حال عبور اســت و نباید کاری 
کنیم که به سمت موج هشتم برویم.  

کسیناسیون  زائران اربعین دوره وا
کرونا را تکمیل کنند

فرشید رضایی، سرپرست دفتر آموزش و 
ارتقای سالمت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی به زائران حرم حسینی 
توصیه کرد برای داشــتن ســفری توأم 

با ســالمتی قبل از ســفر اربعین، دوره 
واکسیناســیون کرونا خــود را تکمیل 
کنند.رضایی افزود: زائران اربعین اگر از 
آخرین تاریخ تزریق واکسن آنها بیشتر 
از ۶ ماه گذشــته است، واکسن کرونا دز 
یــادآور را بزننــد.وی تاکید کرد: زائران 
اربعین در طول پیاده روی مایعات کافی 
بنوشند و از آب سالم و فراوان، غذاهای 
پخته شــده تازه و گرم، میوه پوست دار 

و شسته شده استفاده کنند.

تمرین پیاده روی 
رضایی ادامه داد: زائران از چند روز قبل 
از اربعین، پیاده روی منظم داشته باشند 
و برای سالمتی زانوها، هنگام پیاده روی 
از عصا اســتفاده کنند. از کفش راحت 
و مخصــوص پیاده روی و دو جوراب یا 
جوراب حوله ای اســتفاده کنند. از کوله 
پشتی مناسب استفاده کرده و از حمل 
بــار اضافی و ســنگین پرهیز کنند.وی 
گفت: فهرســت وسایل ضروری همراه 
زائران داروهای بیماری های زمینه ای 
 ،ORS برای ۱۰ روز، چسب زخم، پودر
نمک، آلوخشــک و انجیرخشک )برای 
پیشــگیری از یبوست(، قاشق و لیوان، 

دمپایی، صابون و چراغ قوه باشد.

استراحت در فواصل زمانی معین
رضایــی با بیان اینکه زائران در فواصل 
زمانی منظم، به خود استراحت دهند و از 
مواجه طوالنی مدت با آفتاب خودداری 
کنند، افزود: برای در امان بودن از آفتاب 
و نور شــدید خورشید از عینک آفتابی، 
کاله لبه دار و کرم ضد آفتاب، اســتفاده 
کنند. از لباس مناسب، گشاد و با الیاف 
نخــی به تن کنند.  وی اظهار داشــت: 
زائران در طول پیاده روی مایعات کافی 
بنوشــند. در اماکن شــلوغ و پر تجمع، 
از ماســک اســتفاده کنند و در صورت 
داشتن عالیم بیماری، ماسک بزنند و از 
دیگران فاصله بگیرند و به مراکز درمانی 

اطالع دهند.

 وبا یک اسهال عفونی 
ک است خطرنا

سرپرســت دفتــر آمــوزش و ارتقای 
ســالمت وزارت بهداشــت با اشاره به 
این که وبا یک اسهال عفونی خطرناک 
است که از طریق آب، غذا و دست آلوده 
منتقل می شود، گفت: الزم است زائران 
به طور منظم دســت های خود را با آب 
و صابون بشویند و از آب سالم و فراوان، 

غذاهای پخته شــده تــازه و گرم، میوه 
پوست دار و شسته شده استفاده کنند.
رضایــی افزود: زائران اربعین از خوردن 
هرگونه ســاالد و ســبزیجات، ماهی، 
لبنیات غیر پاستوریزه و غذاهای دارای 
ســس و کشک، خودداری کنند. اگر با 
تب، ســرفه، ضایعات پوســتی اسهال و 
اســتفراغ مواجه شــدند؛ فورا به دنبال 

مراقبت های پزشکی باشند.

گشت قرنطینه پس از باز
وی از زائــران اربعین خواســت پس از 
بازگشــت از ســفر قرنطینــه را رعایت 
کننــد و  مخصوصــا از خانم های باردار، 
سالمندان، افراد دارای بیماری زمینه ای 
و نقص ایمنی فاصله بگیرند.بر اســاس 
اعالم ستاد اربعین، هر زائر برای خروج 
از کشــور و شرکت در پیاده روی اربعین 
نیاز است در سامانه  سماح  سازمان حج و 
زیارت نام نویسی کند، بیمه شود، کارت 
بیمه، کارت واکســن به زبان انگلیسی 
و گذرنامــه بــا ۶ ماه اعتبــار و یا برگه 
گذر موقت اربعین همراه داشــته باشد.
همچنین ستاد بازسازی عتبات عالیات 
که مســؤولیت اســکان و تغذیه زائران 
اربعیــن را به عهده دارد اعالم کرده که 

موکب های ایرانی برای اسکان و پذیرایی 
از زائــرن از شــانزدهم تا بیســت ونهم 
شــهریورماه در عراق برپا می شوند. این 
ستاد همچنین اعالم کرده که امسال با 
توجه به گرمای هوا، بیشترین نیازمندی 
موکب ها، تأمین آب و وسایل سرمایشی 
است و قرار است ۲۵۰۰ موکب در نقاط 
مرزی و در خاک عراق از سوی ایرانی ها 
برپا شــود که عالوه بر این، در حرم ها و 
صحن های اطراف آن ها امکان میزبانی 
از زائران فراهم می شود. جز این، هر سال 
عراقی های زیادی، زائران را در خانه های 
خود می پذیرند.این ســتاد برای حضور 
در پیاده روی اربعین به لحاظ جمســی 
محدودیت هایــی را نیــز تعیین کرده و 
بیماران دیابتی با زخم و یا عفونت اندام، 
بیمــاران دیابتی و مبتال به رتینوپاتی، 
بیمــاران دیابتــی که مشــکل کلیوی 
دارنــد، بیمــاران پیشــرفته، بیماران 
دارای عــوارض و عالئم قلبی و عروقی، 
بیمارانی که کنترل نامطلوب قند دارند 
یــا قند ناشــتای ۲۵۰ و باالتــر دارند، 
بیمــاران مبتال به ســرطان که در حال 
درمان هستند، بیماران مبتال به آسم و 
COPD شدید و یا کنترل نشده، بیماران 
مبتال به ســرطان که وضعیت جسمانی 
نامطلــوب دارنــد، افرادی که بنا به نظر 
پزشــک دارای بیماری واگیری هستند 
)باالخص بیماری های تنفسی، گوارشی 
و پوستی(، افرادی که تست کرونا آن ها 
مثبت است تا پنج روز اول تست مثبت 
در صورت عدم وجود عالئم حاد، افرادی 
که دارای بیماری حاد تب دار هستند را از 
این ســفر منع کرده است.همچنین این 
ستاد از زنان باردار، افراد باالی ۶۰ سال، 
افراد دارای بیماری های زمینه ای، افراد 
دارای فشــارخون باالی کنترل نشده، 
افراد مبتال به دیابت کنترل نشده، افراد 
چــاق با ضریب توده بدنی بیش از ۴۰، 
افراد دارای ضعف یا نقص سیستم ایمنی 
و افــرادی که به طور مزمن از ترکیبات 
حاوی سالیســیالت استفاده می کنند 
خواســته است از شرکت در پیاده روی 

اربعین خودداری کنند.

7جامعه
کسن   آغاز توزیع وا

ایرانی آنفلوانزا
رئیــس ســازمان غــذا و دارو، از توزیع 
آنفلوانزای چهارظرفیتی  واکســن های 
تولید داخل از روز شــنبه ۱۲ شــهریور 
۱۴۰۱ خبر داد.بهرام دارایی، با اشــاره به 
تأمین به موقع واکســن آنفلوانزای تولید 
داخل، گفت: واکســن آنفلوانزا از ســال 
گذشــته در کشــور تولید و در دسترس 
عمــوم قرار گرفته اســت. این واکســن 
توســط جوانان دانشــمند داروسازی و 
بــا فنــاوری کاماًل بومــی و دانش بنیان 
بــه تولید انبوه رســیده و افتخار بزرگی 
برای کشور است.وی افزود: امسال تأمین 
۲.۵ میلیون دوز واکســن آنفلوانزا پیش 
بینی شــده که حدود یــک میلیون دوز 
آن از محل واکســن های تولید داخلی و 
مابقی از طریق واردات تأمین شده است.
دارایی با بیان اینکه بهترین زمان تزریق 
واکســن آنفلوانزا اواسط شهریور و اوایل 
مهر اســت، گفت: بخشی از واکسن های 
تأمین شده در اختیار معاونت بهداشتی و 
بخشی دیگر به منظور دسترسی عمومی 
در داروخانه های سراسر کشور توزیع و با 
لزوم ثبت در سامانه تیتک عرضه خواهد 

شد.

 یارانه  معلوالن دهک دهم 
قطع نمی شود

رئیس ســازمان بهزیستی کشور با اشاره 
به اینکه قانون پیش بینی کرده که ســه 
درصــد آزمون های اســتخدامی که هر 
ســال برگزار می شــود، برای جذب افراد 
دارای معلولیت باشــد، گفت: این قانون 
در سازمان بهزیستی اجرا می شود اما در 
یکســری از کد رشته هایی که متناسب 
با جذبی)اســتخدام نیرو( در استان ها یا 
شهرســتان ها اســت، بعضا ممکن است 
اتفاق نیفتد. آماری که داریم این اســت 
کــه از ۳ درصــد حدود ۱.۲ درصد جذب 
اتفاق افتاده اســت. ۱۴ دستگاه داریم که 
باید در این حوزه عملکرد داشــته باشند. 
چند روز گذشــته نیز با ســازمان اداری 
استخدامی جلسه ای داشتیم و این شورا 
مصوب کرد که حد نصاب را به 8۰ درصد 
برساند.علی محمد قادری افزود: یک گام 
در این دولت به جلو رفتیم. تا قبل از این، 
حد نصاب به صورت صد در صد بود اکنون 
تا 8۰ درصد نمره و امتیاز را سازمان اداری 
و استخدامی در نظر گرفته که فضای ورود 
افراد دارای معلولیت در حوزه های اداری 
و تخصصی کشور ما باز شود.وی در پاسخ 
به سوالی مبنی براینکه  گاهی گزارشاتی 
می رسد که برخی از افراد دارای معلولیت 
جزو دهک های باال محاسبه شده اند برای 
آنها چه کاری می توان انجام داد؟  یادآور 
شــد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
رسما اعالم کرد افرادی که معلول هستند 
ولو دهک ۱۰ هم باشند هیچ منعی برای 
دریافــت یارانه ندارند. یک فردی که یک 
یــا چند معلول را در خانواده دارد و خود 
سرپرســت آن خانواده اســت، مشمول 
دریافت مســتمری سازمان بهزیستی و 
هــم موضوع دریافــت یارانه های دولتی 
اســت. ما گزارشی در حال حاضر نداریم 
کــه بخواهنــد یارانه های آنها را به جهت 
این که در دهک ۱۰ قرار گرفته اند قطع 

کرده باشند.

 درخواست بازنگری 
 در قانون خدمت 

وظیفه عمومی 
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
در توئیتی از نمایندگان مجلس درخواست 
کــرد که قانون خدمت وظیفه عمومی را 
بازنگری کنند.وحیــد یامین پور در این 
توئیت گفت:  امیدواریم که که ســازمان 
نظام وظیفه هرچه زودتر وام فرزندآوری 
را هم از شــرط استعالم وضعیت خدمت 
وظیفه مســتثنی کند؛ اما از نمایندگان 
مجلس اســتدعا دارم با هدف تســهیل 
ازدواج و فرزنــدآوری، قانــون خدمــت 
وظیفــه عمومی را مــورد بازنگری قرار 
دهند .وی همچنین در پاسخ به پرسشی 
در توئیتــر عنــوان کــرد:  طبق ماده ۱۰ 
ق خدمت وظیفه، پرداخت وام مشــروط 
به اســتعالم وضعیت خدمت است؛ سال 
هاست وام ازدواج، از این شرط مستثنی 
شــده. با ابالغ ق جوانی جمعیت بانک ها 
در خصوص وام فرزندآوری بالتکلیف اند.
بانک مرکزی خواستار مستثنی شدن این 
وام هم شــده، ولی سازمان نظام وظیفه 

هنوز پاسخی نداده .

 چرا در موقعیت های سخت 
غ   می گوییم؟ به خود   درو

  دکتر لیال عزیزی ، روانشناس
اغلــب بــه هنگامی که  شــرایط برایمان 
ســخت می گــذرد و دردی را تجربــه 
می کنیم به جای مواجهه با واقعیت برای 
توجیه رفتارمان به خود دروغ می گوییم، 
چرا که در غیر این صورت با احساســاتی 
مواجه شــده و به اطالعاتی دســت پیدا 
می کنیم که برایمان دردناک اســت.افراد 
حاضر هســتند در چنین موقعیت هایی 
رفتــار خود را توجیه کنند اما درد حاصل 
از واقعیــت را تحمل نکنند، در واقع افراد 
یا نمی خواهند مسئولیت رفتار خود را بر 
عهده بگیرند و بپذیرند چرا که خود یکی 
از عوامل آن گرفتاری و شرایط پیش آمده 
هســتند و باید برای خود کاری کنند تا 
شــرایط تغییر کند و یا در حدی این امر 
برایشــان سخت اســت که ترس مواجهه 
بــا درونیــات و افکار خــود را دارند و لذا 
در ایــن مواقع ترجیح می دهند در موضع 
قربانــی قرار گرفته و مظلوم نمایی کنند.

برای مثال گاهی افراد شــکایت می کنند 
که در محیط کار با همکاران مشکل دارند، 
یا از محیط شغلی خود راضی نیستند، در 
رابطه ای قرار دارند که به آنها بی احترامی 
می شــود و یا از شرایط ناراحت کننده ای 
که خودشان باید تغییرش دهند شکایت 
دارند. در تمام این موقعیت ها افراد بدون 
تــالش برای تغییــر موقعیت، نقش خود 
در آن شــرایط را انکار می کنند.تمام این 
موقعیت ها بیانگر این اســت که بخشی از 
وجود، شــخصیت و ذهــن افراد محرک 
رفتارهای آنها شــده است و در عین حال 
افــراد به این محرک ها آگاهی ندارند و از 
این رو برای توجیه رفتار خود شــروع به 
بیــان دلیلی غیر واقعی می کنند. اینگونه 
خــود را در موضــع قربانــی و ضعف قرار 
می دهند چــون نمی خواهند با واقعیتی 
که معطوف به رفتار خودشان است، مواجه 
شوند.اگر افراد در موقعیت دردآوری قرار 
گرفته انــد، بایــد نقش خودشــان را در 
تداوم آن شــرایط بپذیرنــد چرا که آنها 
قبول کرده اند در آن شــرایط بمانند و آن 
را تغییــر ندهند.ناتوانی نســبت به تغییر 
شرایط و ترس از قرار گرفتن در موقعیت 
جدید باعث می شــود افــراد برای جلب 
همدلی دیگران، خود را قربانی شــرایط 
جلوه داده، برای توجیه رفتار خود دالیل 
غیــر واقعــی آورند و بدون در نظر گرفتن 
مســئولیت خــود در ایجاد وضع موجود، 
گرفتاری را تحمل کنند. تا زمانی که افراد 
با احساســات واقعی، ترس و خشــم خود 
مواجه نشــوند نمی توانند حرکتی مثبت 
برای تغییر شــرایط انجام دهند.بهرحال 
یادمان باشد که انکار شرایط باعث می شود 
آن موقعیت دردناک هیچگاه تغییر نکند، 
تمامــی ما حقایقی را در وجودمان داریم 
کــه به هنگام مواجه با موقعیت های بد از 
ایــن حقایق اجتنــاب کرده و آنها را انکار 
می کنیم. این در حالی اســت که مواجهه 
افــراد با حقیقت نقطــه آغازین درمان و 
تغییر آن وضعیت است. بنابراین در ابتدا 
باید صورت مساله را بیابیم و سپس برای 
درمان شرایط موجود دنبال راه حل باشیم 
تا ضعف هایمان رفع شده و موقعیت مثبت 

جدید را تجربه کنیم.

هشدار پلیس فتا درباره 
 ترفند جدید کالهبرداران 

در ایام اربعین
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
پایتخت با اشاره به اینکه مجرمان سایبری 
در هر مناســبتی به دنبال سوءاستفاده از 
کاربران فضای مجازی هســتند در مورد 
ترفنــد جدید کالهبرداران در ایام اربعین 
حســینی با عنوان فروش لوازم پیاده روی 
اربعین با قیمت بســیار ناچیز هشدار داد.

ســرهنگ داود معظمی گودرزی با اشاره 
بــه فرا رســیدن اربعین حضرت اباعبدا... 
الحســین)ع(، افزود: افراد سودجو ضمن 
تبلیغات دروغین در فضای مجازی مبنی 
بر فروش لوازم ارزان قیمت سفر، سفرهای 
ارزان قیمت و اقســاطی به کشور عراق با 
سوءاستفاده از عواطف و احساسات مذهبی 
مردم با بهانه جمع آوری کمک های مالی 
بــرای نیازمندان اقدام بــه کالهبرداری 
می کنند.وی افزود: شــهروندان هرگونه 
خروج از کشور را از طریق مبادی قانونی 
و معتبر انجام داده و وجه مربوط به نذورات 
را به شماره حساب هیئت های مذهبی و 
مؤسســات خیریه معتبر و شناخته شده 
واریز کنند و برای پیشــگیری از ســرقت 
یــا هرگونــه سوءاســتفاده از اطالعات 
کارت های بانکی از مراجعه به لینک های 
پرداخت درگاه بانکی منتشــر شــده در 

فضای مجازی خودداری کنند.

خبر ویژه

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خطاب به رؤسای دانشگاه ها، گفت: برای تأمین 
هزینه دانشــگاه بخشــی از پذیرش های دانشجویی خود را به سمت خودگردان 
یا هزینه پرداز ســوق دهند تا بتوانید برخی از برنامه های خود را به پیش ببرند.

محمدعلی زلفی گل افزود: از ظرفیت خیرین نهایت استفاده را کنید، همچنین 
چابک سازی بخش اداری را در دستور کار خود قرار دهید.وی خطاب به رؤسای 
دانشگاه ها، گفت: پروژه های نیمه تمام را تمام کنید، اولویت بندی داشته باشید و 
به جایی که مطمئن نیستید به آن اعتبار اختصاص می گیرد یا خیر کلنگ نزنید.

وی افزود: وقتی خوابگاه و امکانات رفاهی ندارید برای چه رشته های دانشگاهی 

راه اندازی می کنید.وی افزود: یک رئیس دانشــگاه باید پس انداز داشــته باشد، 
در شهریور ماه بخشی از تخصیص دانشگاه ها پرداخت می شود، آن را بالفاصله 
خرج نکنید. اکنون زمان تنظیم الیحه بودجه است، دانشگاه هایی که اعتبارات 
کم دارند با اطالعات دقیق به سازمان برنامه مراجعه کرده و آنها را برای دریافت 
بودجه بیشتر متقاعد کنند.وی گفت: رئیس جمهور تاکید کرده است کالس ها 
کاماًل حضوری است و ما مطیع قانون هستیم. همچنین عنوان کردند اگر برجام 
به نتیجه رسید تولید داخلی آسیب نبیند و دانشجویانی که به دلیل کرونا افزایش 

سنوات داشته اند با آنها سخاوتمندانه برخورد کنید.

کرد کید  وزیر علوم بر پذیرش دانشجوی شهریه ای تا

تک خبر

اینفوگرافی 

؛  ک عزیز خا
هنرمندانی که در 

تهران دفن نشدند
۱0 شخصیت ملی ادیب و 
شاعر، محقق و هنرمندی 

که علی رغم انتظارها نه در 
تهران به عنوان پایتخت 

فرهنگی کشور که در 
زادگاه خویش به خاک 
سپرده شدند. هوشنگ 

ابتهاج چند روز پیش در 
رشت به خاک سپرده 

شد. پیش از او محمدرضا 
شجریان هم در طوس و در 

جوار آرامگاه فردوسی به 
خاک سپرده شده بود. 

منبع: خبرآنالین

کرونا   شیب موج هفتم 
در پایتخت نزولی شد

معاون درمان ستاد کرونا استان تهران با اشاره به شیب نزولی کرونا در پایتخت، گفت: 
بر اساس آخرین اطالعات می دانیم که وضعیت بیماری در استان کاهشی بوده است. 
تعداد کل مراجعه روزانه به کلینیک های تنفسی حدود ۳ هزار نفر است و شاید تنها ۵ 
درصد این افراد نیاز به بستری شدن داشته باشند.دکتر نادر توکلی با ابراز امیدواری 
نســبت به اینکه بیماری تا پایان شــهریور شرایط آرام تری را تجربه کند، تاکید کرد: 
تعداد موارد بستری روزانه به حدود ۲۰۰ نفر رسیده است. از سوی دیگر خوشبختانه 
موارد مرگ و میر مثبت کرونایی پایتخت نیز تک رقمی شــده اســت.توکلی با بیان 
اینکه موج هفتم کرونا در پایتخت در حال نزول است،  تصریح کرد: با توجه به اینکه 
از قله موج هفتم گذر کردیم، قطعا اگر با همین روال پیش برویم ان شــاءاهلل تا اوایل 
مهرمــاه مــوج هفتم بیماری باالخره فروکش می کند.او درباره پیش بینی بیماری در 
ماه های آتی، گفت: تصور نمی کنیم پس از برگزاری پیاده وری اربعین مشکل خاصی 
در بیماری رخ دهد و این مراســم هم با مالحظات و دســتورات الزم برگزار می شــود.
وی درباره پیش بینی ها از بروز موج هشتم کرونا، گفت: پیش بینی بروز موج هشتم 
سخت است اما با توجه به در پیش بودن فصل سرما و بروز بیماری های تنفسی نظیر 
آنفلوآنزا، یکی از نکات مهم برای کاهش بروز بیماری های تنفســی،  تزریق واکســن 
آنفلوآنزا از اواخر شهریور تا اوایل مهر است.وی درباره وضعیت واکسیناسیون کرونا 
در اســتان تهران نیز بیان کرد: شــرایط خوب اســت و افراد دارای بیماری زمینه ای و 
افراد باالی ۵۰ سال استقبال خوبی از واکسیناسیون داشتند و اکثر مردم دز چهارم 
را تزریق کرده اند و درواقع می توان گفت استقبال از دزهای یادآور واکسن در تهران 
مطلوب بوده است.توکلی با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی، تصریح کرد: 
هنوز شــرایط کامال عادی نیســت و الزم اســت پروتکل ها و فاصله گذاری اجتماعی 
رعایت شود. خوشبختانه فرهنگسازی استفاده از ماسک شکل گرفته است، اما الزم 

است که در محیط های بسته جدی تر گرفته شود.
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محســن قدیری در نشســت خبری با اشــاره به این 
که عملیات اجرایی واحد تصفیه گازوئیل پاالیشــگاه 
اصفهان از ســال ۱۳۹۵ آغاز شــد و تا یک ماه آینده 
با ظرفیت تولید روزانه ۱۰۰ هزار بشــکه گازوئیل با 
استاندارد یورو ۵ به طور کامل به بهره برداری می رسد 
افزود: با بهره برداری این واحد، میزان گوگرد موجود 
در گازوئیل تولیدی پاالیشگاه اصفهان از حدود ۷۰۰۰ 
به 10PPM )قسمت در میلیون( کاهش می یابد.

وی هزینــه اجرای واحد تصفیه گازوئیل پاالیشــگاه 
اصفهان را ۵۱۱ میلیون یورو و ۶۷۰۰۰ میلیارد ریال 
اعــالم کــرد و گفــت: با بهره بــرداری این طرح ملی 
روزانه ۳۰۰ تن گوگرد از گازوئیل تولیدی پاالیشگاه 

حذف می شود.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: بیش 
از۹۰ درصد تجهیزات واحد تصفیه گازوئیل پاالیشگاه 
اصفهان ساخت داخل بوده و تمام کاتالیست های آن 
از طریق شــرکت های دانش بنیان کشورمان تامین 

شده است.  
قدیــری با بیان ایــن که تمام ۱۲ میلیون لیتر بنزین 
تولیدی روزانه پاالیشگاه اصفهان مطابق با استاندارد 

یورو ۵ اســت، به پیشــرفت ۳۶ درصدی واحد گوگرد 
زدایی از ته مانده برج های تقطیر پاالیشگاه اصفهان 
اشــاره کرد و گفت: با بهره برداری این طرح تا ســال 
۱۴۰۵ تمامی فرآورده های نفتی پاالیشــگاه اصفهان 

مطابق با استاندارد یورو ۵ تولید خواهد شد.
وی، اعتبار پیش بینی شــده برای این طرح را ۶۴۲ 
میلیــون یــورو و ۱.۶ هزار میلیارد تومان اعالم کرد و 
افزود: این طرح ساالنه ۳۱۵ میلیون دالر سود آوری 

برای شرکت خواهد داشت.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان این 
کــه واحد شکســت مولوکولی محصوالت ســنگین 
پاالیشــگاه و تبدیــل آن به  پروپیلــن  به عنوان یک 
محصول با ارزش را از طرح های مهم در حال اجرای 
شرکت است گفت: این طرح سودآوری بسیاری باالیی 
خواهد داشت به نحوی که ساالنه ۴۰۰ میلیون دالر 
سود آوری این پاالیشگاه اصفهان را افزایش می دهد.

قدیری، افق این شــرکت در ســال ۱۴۰۵ را ارتقاء 
بــه هلدینگ موفق پتروپاالیشــی و تحقق باالترین 
ضریب پیچیدگی در منطقه بیان کرد و افزود: ضریب 
پیچیدگی این شرکت در حال حاضر با احتساب سهم 

شــرکت در پتروشــیمی اصفهان و نفت سپاهان ۶.۲ 
بوده که در بین شــرکت های پاالیشــی کشور یکی به 
آخر و پس از پاالیشگاه آبادان قرار دارد و پیش بینی 
شده این ضریب تا ۴ سال آینده با اجرای طرح ها به 

باالی ۱۲ واحد برسد.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان این 
که ظرفیت پاالیشــی پاالیشگاه اصفهان روزانه ۳۶۰ 
هزار بشــکه نفت خام اســت گفت: با ارتقاء پاالیشگاه 
اصفهان به هلدینگ پتروپاالیشــی، ظرفیت پاالیشی 

آن تغییری پیدا نخواهد کرد.
او با اشــاره به این که تفکر راهبردی در پاالیشــگاه 
اصفهان حاکم شــده و ســاختار سازمانی این شرکت 
به هلدینگ پتروپاالیشــی ارتقاء یافته اســت افزود: 
چنــد شــرکت جدید در ذیل ایــن هلدینگ به ثبت 
رســیده و تمام طرح های زیســت محیطی آن توسط 

این شرکت ها اجرایی خواهند شد.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفــت اصفهان در ادامه، 
مصرف کنونی آب پاالیشگاه اصفهان را ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ 
متر مکعب در ســاعت اعالم کرد و افزود: این شــرکت 
بــرای تامیــن آب مورد نیاز خــود و مدیریت در آب 
مصرفــی طرح هــای زیادی تعریف کرده که در حال 

اجرا است.
قدیری، ســاخت تصفیه خانه فاضالب شاهین شهر و 
انتقال ۴۰۰ متر مکعب در ساعت پساب به پاالیشگاه، 
سرمایه گذاری در طرح ملی انتقال آب از خلیج فارس 
و انتقال ۵۰۰ لیتر بر ثانیه به پاالیشگاه تا سال ۱۴۰۵، 
تامیــن آب پایدار از منابع آب های خاکســتری را از 
طرح های تامین آب مورد پاالیشگاه اصفهان برشمرد 
و گفت: در حال حاضر ۴۰۰ متر مکعب در ساعت آب 
در پاالیشگاه از طریق دستگاه های خنک کننده آب و 
توربین های بخار به هدر می رود که با هیبریدی شدن 
دســتگاه های خنک کننده آب و حذف توربین های 
بخار میزان هدر رفت آب در پاالیشــگاه طی ۳ ســال 

آینده به صفر می رسد.
وی افــزود: با اعمال مدیریت مصرف آب، مصرف آب 
پاالیشــگاه برغم راه اندازی طرح های بهبود فرایند 

تولید افزایش پیدا نخواهد کرد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه گفت: 
تمام مشــعل های پاالیشگاه اصفهان تا ۳ سال آینده 
خاموش و گاز آن به عنوان سوخت در داخل پاالیشگاه 
مصرف می شود و تمامی حوضچه های پاالیشگاه نیز 
در راستای حفظ  محیط زیست خشک خواهد شد. 
قدیری با اشاره به تغییر ایجاد شده در سیستم سوخت 
رســانی مشــعل های کوره های پاالیشــگاه افزود: با 
تغییرات ایجاد شده در مشعل ها، استفاده از سوخت 
مازوت در کوره های پاالیشــگاه امکانپذیر نیســت و 
مشــعل هــا فقط گاز طبیعی مصــرف می کنند و در 
صورت لزوم گاز ال پی جی تولیدی پاالیشــگاه پس 
از تبدیل به گاز طبیعی در کوره ها مصرف می شود.

وی گفت: تمامی طرح های اجرا شــده در شــرکت 
پاالیش نفت اصفهان طی ۴۳ سال گذشته برای حفظ 
محیــط زیســت بوده به نحوی کــه در این مدت این 

شرکت یک میلیارد یورو هزینه کرده است.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه با 
بیــان این که ۷8 کیلومتر خط ریلی از پاالیشــگاه تا 
ایســتگاه  ورتون  در شــرق اصفهان و ایجاد تاسیسات 

تخلیه و بارگیری و بارانداز با ســرمایه گذاری ۳۰۰۰ 
میلیارد تومانی این شــرکت در یکی از بنادر جنوبی 
کشــور برای کاهش هزینه انتقال فراورده های نفتی، 
کاهش مصرف توســط تانکرهای حمال ســوخت و 
ترافیک و مســائل ایمنی راه ها در حال ســاخت است 
گفت: این طرح تا ۲ سال آینده به بهره برداری می رسد.

قدیری از تشــکیل کار گروه ســاماندهی و مدیریت 
پســماند در پاالیشگاه اصفهان برای تبدیل ضایعات 
قابل بازیافت به ارزش افزوده پاالیشگاه و شهرک شهید 
محمد منتظری خبر داد و گفت: تا ۶ ماه آینده سایت 
مدیریت پســماند در پاالیشگاه اصفهان راه اندازی و 
درآمد حاصل از فروش ضایعات بازیافت شــده صرف 
ایجاد اشــتغالزایی روســتاییان پیرامون پاالیشگاه 

خواهد شد.
او با بیان این که بر اســاس اســتاندارهای جهانی ۲۵ 
درصد وســعت واحدهای صنعتی باید به فضای ســبز 
اختصاص یابد گفت: از وسعت ۳۴۰ هکتاری پاالیشگاه 
اصفهان ۱۲۰ هکتار آن معادل ۳۴ درصد آن به فضای 
سبز اختصاص داده شده که با اعمال مدیریت در آب، 

وسعت فضای سبز پاالیشگاه افزایش می یابد.

ح کرد: مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان مطر

فرآورده های نفتی پاالیشگاه اصفهان تا سال 1405 مطابق با استاندارد یورو 5 تولید خواهد شد

 کوه و دریاچه داالمپر ؛ 
بهشت بدون مرز

 

دریاچه داالمپر یکی از جاهای دیدنی ارومیه اســت که 
افراد زیادی را در روزهای گرم تابســتان به این منطقه 
خوش آب وهوا می کشاند. آب و هوای خنک و بی نظیر 
در تابســتان، قرارگیری دریاچه در بــاالی کوه، وجود 
جاذبه های متنوع در اطــراف دریاچه داالمپر، موقعیت 
مناسب جهت کوهنوردی و... دست به دست هم داده اند 

تا بازدید از دریاچه جذاب و فراموش نشدنی شود.
معرفی دریاچه داالمپر

تصوردریاچــه داالمپــر ارومیــه یکــی از جاذبه های 
گردشــگری اســت که افراد زیادی را در روزهای گرم 
تابستان به این منطقه خوش آب و هوا می کشاند. اینکه 
در انتهای بهار و اوایل تابستان بتوانید به منطقه ای سفر 
کنید که هنوز برف دارد، مملو از گیاهان ســبز است و 
هوای بسیار مطبوع و دلپذیری دارد، هر گردشگری را 
به وجد می آورد. دریاچه داالمپــر در چنین موقعیتی 
قرار دارد و همچون نگینی روی کوهی بلند می درخشد. 
دریاچه داالمپر حدودا ۲.۷۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع 
دارد و قطر آن نیز حدود ۴۵۰ متر با عمق ۵۰ متر است. 

در مســیر منتهی به دریاچه، هر طرف را که نگاه کنید 
ســبزه و جوی آب می بینید و کوه هایی که هنوز برف 
روی آن ها خودنمایی می کند. اینجا پر از مراتعی است 
که در روزهای مشخصی از سال به دشت هایی از گل های 
رنگارنگ تبدیل می شوند. آسمان آبی و پاک که گاهی با 

لکه های سفید پوشیده شده اند.
گون، بادام کوهی و آلبالوی وحشی پوشش گیاهی این 
منطقه را شکل می دهند که شباهت زیادی به پوشش 
گیاهی رشته  کوه زاگرس دارند. گونه های جانوری آن 
نیز شامل روباه، شغال، عقاب، بز کوهی، مار و خرگوش 

می شوند.

گردشگری

  سرزمین خیال   منتشر شد

جدیترین رمان آنتونی دوئر؛ نویسنده  آمریکایی 
برنده  جایزه  پولیتزر، به نام  ســرزمین خیال  به 

فارســی ترجمه و روانه ی کتابفروشی ها شد.
دوئر در  ســرزمین خیال  پنج شــخصیت را از 
ادوار مختلف تاریخی یعنی قرون وسطی، دوران 
معاصر، آینــده ای مفروض و… احضار می کند، 
شــخصیت های مفروضی که رشته  پیوند دهنده  
آن ها داســتانی اســت که نویسنده ای در یونان 
باســتان آن را به نگارش درآورده اســت. دوئر در 
این رمان کوشیده است شخصیت هایی رویاپرداز 
را خلــق کنــد تا با وجــود دوری از جامعه  خود و 
حتی فاصله  جغرافیایی از یکدیگر، امید و درایت 

را در پذیــرش خطرهای بزرگ ببینند.
ســرزمین خیال به مدت پانــزده هفته در صدر 
جدول پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز 
بــود، این کتاب روایت یک پاسداشــت اســت، 
پاس داشــتی برای کتاب و کتاب داران؛ کســانی 
که بشر را به واسطه ی کتاب در روزگاران مختلف 

به هم وصل می کند.
دوئر با روایتی خالقانه فضایی علمی تخیلی با 
تکیه برتاریخ را پدید می آورد، از قدرت کتاب ها 
و کلمــات می گویــد، از اینکه کتاب ها چطور 
مردمــان را به یکدیگر پیوند می دهند و تالش 
می کنند تا سرنوشــت کتاب ها را در آینده ای 
نه چنــدان دور پیش بینی کنند. این کتاب در 
۷۳۴ صفحــه، درقطع رقعی، با جلد ســخت، 
کاغذ ســبک و قیمت ۲8۰۰۰۰ تومان منتشر 

شده است.

ارتباط گروه خونی با خطر سکته مغزی
به باور پژوهشــگران، گروه خونی می تواند در خطر بروز ســکته مغزی در 
سنین جوانی تاثیرگذار باشد.پژوهشگران با بررسی نزدیک به ۵۰ مطالعه 
مربوط به ارتباط میان ژن و ســکته مغزی ایســکمیک، به این موضوع پی 
بردند که گروه خونی ممکن است نقش بزرگی در بروز سکته مغزی در افراد 
جوان داشته باشد و افراد با گروه خونی A بیشتر در معرض سکته مغزی 
زودرس قرار دارند. اســتیون کیتنر  از دانشــکده پزشکی دانشگاه مریلند 
و نویســنده پژوهشــی که در ژورنال Neurology منتشــر شده، می گوید 
تعداد افراد با ســکته مغزی زودرس در حال افزایش اســت:  تعداد افرادی 
که در ســنین پایین دچار ســکته مغزی می شــوند، در حال بیشتر شدن 
اســت. این افراد بیشــتر در معرض مرگ بر اثر چنین حادثه ای قرار دارند 

و افرادی هم که زنده می مانند، احتماال باید تا دهه ها با مشکالت سختی 
مانند ناتوانی جســمانی دســت وپنجه نرم کنند. با این وجود، تحقیقات 
کمی درباره دالیل این موضوع صورت گرفته است. کیتنر و همکارانش با 
تکیه بر چندین سال تحقیق درباره ارتباط میان گروه خونی و لخته شدن 
خون، یک فراتحلیل روی ۴8 پژوهش مختلف انجام دادند. تمرکز در این 
فراتحلیــل روی تفاوت هــای ژنتیکی میان ۱۷ هزار بیمار ســکته مغزی و 

۶۰ هزار فرد سالم در سنین ۱8 تا ۵۹ سال بود.
این مطالعه روی یک نوع ژن خاص انجام شــد؛ ژنی که به نظر می رســد با 
افزایش خطر سکته مغزی زودرس در ارتباط است و این ژن توسط گروه 

خونی افراد مشخص می شود.

پژوهشــگران در تحقیــق خود به این موضوع پــی بردند که افراد با گروه 
خونی A، تا ۱۶ درصد نســبت به ســایر گروه های خونی بیشتر در معرض 
سکته مغزی در سنین کمتر از ۶۰ سال قرار دارند. در مقابل افراد با گروه 
خونی O تا ۱۲ درصد کمتر از ســایر گروه های خونی در معرض ســکته 
مغزی زودرس قرار دارند و در حقیقت پایین ترین ریســک مربوط به این 
گروه می شود. البته بعد از ۶۰ سالگی گروه خونی تاثیری در سکته مغزی 
ندارد.به گفته پژوهشــگران، شــواهد قبلی مبنی بر نقش گروه خونی در 
 A لخته شدن خون وجود دارد و طبق همین شواهد، افراد با گروه خونی
در معرض خطر بیشــتری قرار دارند. این در حالی اســت که افراد با گروه 

خونی O احتماال خونریزی شدید را بیشتر تجربه می کنند.
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