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81 هزار و 3۲۶ رأی از اعضای محافظه کار را به دست آورد، جانشین بوریس جانسون 
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 آیین نامه واردات خودرو 
چه تاثیری بر بازار دارد؟

    احسان قمری
 تحلیلگر مسائل اقتصادی 

از ســال ۱۳۹۷ بــه دلیــل 
محدودیت هــای ارزی ناشــی 
از تحریم هــای ظالمانه آمریکا 
واردات خودرو از ســوی شورای 
هماهنگی اقتصادی سران قوا ممنوع شد و تا اردیبهشت 
ســال جاری همچنان ادامه داشــت؛ اما با تصویب قانون 
ساماندهی صنعت خودرو این ممنوعیت پایان پذیرفت. در 
خردادماه قانون ساماندهی صنعت خودرو به وسیله رئیس 
مجلس به رئیس جمهور ابالغ شــد و معاون اول رئیس 
جمهور آیین نامه واردات خودرو را سوم شهریور ابالغ کرد.
یکــی از بند هــای ابالغیه این اســت کــه کارگروهی با 
مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت 
امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موظف است 
نرخ ســود بازرگانی خودرو های وارداتی برحسب ارزش 
)فــوب( را به گونه ای تأمین کند که مابه التفاوت قیمت 
پایه با قیمت پایانی در بورس کاال معادل ســود عادالنه 
باشد. در این آیین نامه ذکر شده است سقف منابع ارزی 
مورد نیاز برای واردات خودرو های موضوع تصویب نامه به 
غیر از سرمایه گذاری خارجی، حداکثر معادل ۱ میلیارد 

یوروست.
تصویب و ابالغ آیین نامه واردات خودرو مقدمه خوبی برای 
هدفمند کردن واردات خودروســت که در آن ذکر شده 
است واردات خودروهای زیر 20 هزار یورو )البته به قیمت 
فــوب با اولویت هــای زیر ۱0 هزار یورو( مدنظر و ارزش 
خودروهای وارداتی حداکثر  ۱ میلیارد یورو خواهد بود.

طبق آیین نامه، ارزی از سوی سیستم بانکی برای واردات 
خودرو در نظر گرفته نمی شــود و واردات از ارز حاصل از 
صادرات، رمز ارزها و سرمایه گذاری های خارجی با تأیید 
سازمان سرمایه گذاری و بانک مرکزی تعیین می شود. 
در آیین نامه ذکر شــده اســت مسائل فنی و بحث ارز در 
دستورالعملی که به وسیله بانک مرکزی و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تدوین خواهد شد، بررسی و ابالغ خواهد 

شد.
در آیین نامه فقط به قیمت فوب خودرو توجه شده و سایر 
هزینه ها در نظر گرفته نشده است. اگر بناست خودرویی 
وارد کشور شود، باید در وهله نخست اقتصادی باشد و دوم، 
اینکه همراه آن فناوری وارد کشور شود تا خودروسازان 
بتوانند با آن رقابت کنند و کیفیت تولید خود را باال ببرند.
 به فرض اینکه قیمت فوب خودرو را 8 هزار یورو لحاظ 
کنیم، ســود بازرگانی و عوارض ورودی آن را ۴0 درصد 
در نظر بگیریم و هر یورو را ۳0 هزار تومان حساب کنیم ، 
حدود ۳۶0 تا ۳۷0 میلیون تومان قیمت تمام شــده هر 
خودرو خواهد بود. اگر سایر هزینه ها را نیز حساب کنیم 
قیمتی که به دست مصرف کننده خواهد رسید برابر با 
۴00 میلیــون تومان خواهد بود که این مبلغ نمی تواند 

شوک را برای تحریک خودروسازان ایجاد کند.
 اگر فرض کنیم قیمت فوب هر خودرو 8 هزار یورو باشد، 
با سقف ۱ میلیارد یورویی که در نظر گرفته شده است، 
حداکثر ۱25 هزار خودرو وارد کشــور خواهد شــد؛ در 
حالی که تقاضای خودرو در حال حاضر بیش از 5 میلیون 
دستگاه است، بنابراین با مقایسه دو رقم درخواهیم یافت 
اگر تعداد ۱25 هزار خودرو را تقسیم بر چهار ماه که فرصت 
باقی مانده تا پایان سال برای واردات خودروست کنیم، 

رقم ناچیزی به هر ماه تعلق می گیرد.
 مبنایی که برای آیین نامه در نظر گرفته شده، قیمت فوب 
خودروست که خودرو با اولویت زیر ۱0 هزار یورو  باشد و 
این قیمت نمی تواند برای مصرف کنندگان جذاب باشد 
و شاهد ادامه روند قرعه کشی خواهیم بود، زیرا در آیین 

نامه سقف ۱ میلیارد یورو نیز بیان شده است.
 در آیین نامه عنوان شده است توزیع خودروها از بورس کاال 
انجام می شود، هرچند توزیع کاال یا خودرو از بورس کاال 
با تجربه موجود می تواند داللی، واسطه گری و سفته بازی 
را کاهش دهد، اما رافع مسئولیت وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت و بانــک مرکزی نخواهد بود، زیرا باید بتوانند 

خودروهای اقتصادی را در اختیار مردم قرار دهند.
قاعده ای برای بورس کاال وجود دارد که ابتدا کف قیمتی 
تعیین، سپس کف قیمت در بورس کاال عرضه و در نهایت 
قیمت کاالها در بورس کاال تعیین می شود. به هر حال 
کاالهایی که در بورس کاال ارائه می شوند، بدون تعیین 
قیمت نمی توانند وارد شــوند. خرید و فروش در بورس 
کاال مســائل فنی و خاص خود را دارد که بســیاری از 
مصرف کنندگان نهایی نمی توانند وارد این چرخه شوند 
و متأسفانه ما شاهد داللی، سفته بازی و ایجاد رانت برای 
عــده ای خواهیم بــود؛ بنابراین توزیع کاال از بورس کاال 
حرکت مثبتی اســت، به شرط اینکه مقدمات کار آماده 
شــود و در نهایت این خودرو به دســت مصرف کنندگان 

نهایی برسد.
 ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از بانک مرکزی تأمین 
نخواهد شــد و مهمترین منبع برای واردات خودرو، ارز 
حاصل از صادرات خواهد بود. ارز حاصل از صادرات بیشتر 
در کشــورهایی است که به آنها صادرات انجام می دهیم 
و بیشترشان تولید کننده خودرو نیستند. مجبوریم ارز 
را از کشــوری به کشــور دیگر منتقل کنیم و این موضوع 

هزینه ها را افزایش خواهد داد.

یادداشت

ح شد در حاشیه جلسه دولت مطر

 توصیه رئیس بانک مرکزی به مردم 
برای تسهیل دریافت ارز اربعین

رییــس بانک مرکزی بــه زوار اربعین توصیه کرد که برای 
جلوگیری از ازدحام، جهت دریافت ارز اربعین به بانک ها و 
نه صرافی ها مراجعه کنند. علی صالح آبادی در حاشیه جلسه 
هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که 
برنامــه ای بــرای افزایش مراکز توزیع ارز زوار اربعین وجود 
دارد یا نه، اظهار کرد: انتظار بر این است که مردم فقط به 
صرافی هــا مراجعه نکنند. ما االن بانک ها را هم مشــخص 
کردیم. قباًل پنج بانک بود، االن 2۱ بانک شــده اســت که 
اسامی آن ها هم اعالم شده، بنابراین مردم به بانک ها مراجعه 
کنند، نه به صرافی ها چون باعث ازدحام می شود. وی افزود: 
ما این امر را تسهیل هم کردیم به این معنا که اگر سرپرست 
خانوار برای اعضای خانوارش بخواهد ارز اربعین را دریافت 
کنــد، مراجعه یک نفــر کفایت می کند. در مورد دینار هم 
میزانی از کشــور عراق وارد شــده که آن هم از فردا توزیع 
خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: در مبادی 
مرزی لزوماً اگر افراد ارز هم نداشته باشند، ما دستگاه های 
خودپردازی در اســتان های ایالم، کرمانشاه و خوزستان را 
از 200 هــزار تومان بــه 500 هزار تومان افزایش دادیم تا 
چنانچه ریال هم دریافت کنند، بتوانند در عراق اســتفاده 

کنند چون معموالً ریال هم در عراق قابل استفاده است.

اخبار کوتاه کرد یک رسانه  صهیونیست ادعا 

انتقال پیام برجامی بایدن به الپید
روزنامه تایمز اسراییل با استناد به مطالب منتشر شده در یک وبگاه خبری 
عبری، مدعی شد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفت وگوهای 
اخیرش با رییس جمهور آمریکا و دیگر مقامات این کشور اطمینان یافته 

در مذاکرات وین، توافقی در زمانی قابل پیش بینی انجام نخواهد شد.
 Zman روزنامه تایمز اسراییل در گزارشی ادعا کرد: وبگاه خبری عبری
Yisrael مطلع شــده اســت، توافق هسته ای میان ایران و قدرت های 
جهانی از روی میز کنار رفته است و در آینده ای قابل پیشی بینی امضا 
نخواهد شــد. این پیام در گفت وگوهای اخیر یائیر الپید، نخســت وزیر 
اسراییل با جو بایدن، رییس جمهور آمریکا و دیگر مقامات دولتی این 

کشور به او منتقل شده است.
تایمز اسراییل در ادامه نوشت: این توافق احتمالی، محور اصلی رایزنی های 
دیپلماتیک و امنیتی اســراییل در ســال گذشته بوده است. اسراییل با 
نگرانــی، مذاکرات میــان ایران و نمایندگان قدرت های جهانی در وین 
و رد و بدل شــدن پیش نویس های توافق میان طرفین را در هفته های 

اخیر دنبال می کرد.
 ادعاهــا دربــاره احتمال توافق در مذاکرات وین در این گزارش در حالی 
مطرح شده است که رایزنی ها و تالش های دیپلماتیک ایران و قدرت های 

غربی برای رسیدن به توافقی در مذاکرات وین ادامه دارد.
آمریکا و ایران در مدت اخیر در حال بررسی پاسخ های یکدیگر نسبت 
به متن پیشــنهادی اتحادیه اروپا برای احیای توافق هســته ای بوده اند 

که به گفته جوزپ بورل، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و 
هماهنگ کننده مذاکرات وین، آخرین متن پیش نویس و آخرین پیشنهاد 

برای رسیدن به توافقی بر سر احیای توافق هسته ای است.
ایران پاسخش به پیشنهادات آمریکا درباره متن پیش نویس پیشنهادی 
اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته ای را به این نهاد اروپایی ارائه کرده 
است. در این میان، بنا بر گزارش منابع خبری، دیوید بارنئا، رییس موساد 
قرار اســت در روزهای آتی با هدف البی کردن با مقامات دولت آمریکا 

علیه احیای توافق هسته ای، به واشنگتن سفر کند.
جدای از اختالفاتی که میان ایران و آمریکا بر سر مسایل فنیـ  هسته ای 
وجود دارد و هم چنان دو طرف در حال رایزنی بر سر این موارد هستند، 
آمریکا به وضوح بر ســر ایجاد اجماع در دولت خود به بن بســت خورده 

است و قادر نیست نظرات مختلف و مخالف را یکدست سازد، از طرفی 
مخالفت جمهوری خواهان با بازگشت دولت آمریکا به برجام هر روز قوی تر 
می شود. در این میان البی صهیونیسم با قدرت به مخالفت خود با برجام 

ادامه می دهد و از هیچ تالشی روی گردان نیست.
اسراییل و البی این رژیم همیشه یک پای اختالل و سنگ اندازی در روند 
مذاکرات هسته ای از ابتدا تا کنون بوده است و از شروع مذاکرات برجامی 
در دولت باراک اوباما مخالفت و دخالت های این رژیم بیش از گذشــته 
مشــهود و علنی شــده است. به گفته بسیاری از مقامات و تحلیل گران 
غربی مهم ترین عامل در خروج دولت وقت آمریکا از برجام، اسراییل و 
البی این رژیم در کنگره و کاخ سفید بوده است. از این رو طبیعی است 
با تالش و خواست جو بایدن برای بازگشت به برجام به هر شکل مخالف 
باشد و جالب تر اینکه در این روند نه تنها از ابراز مخالفتش ابایی ندارد 
بلکه مقامات این رژیم به صراحت تهدید می کنند که اگر برجام دوباره 
اجرایی شود از هر فرصتی برای ضربه زدن به برجام و برنامه هسته ای ایران 
خودداری نخواهد کرد. از سویی جو بایدن که امروز دولتش در آستانه 
انتخابات کنگره تحت فشارهای زیادی از سوی جمهوری خواهان است، 
به حمایت جدی و شدید البی اسراییل نیاز دارد از این رو بدش نمی آید 
با تعویق در روند مذاکرات و توافق احتمالی با ایران تاخیر بیندازد تا به 
این شــکل هم دولتش و هم دولت بنت از انتخابات حســاس و کلیدی 

کنگره و پارلمانی عبور کنند.
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گهی تجدید مناقصه عمومی  گهی تجدید مناقصه عمومی آ آ

کاظم علیپور    - شهرداری قائم شهر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 نوبت اول
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سیاست 2
تحلیل

اعتراضات دانشجویی علیه 
تصمیم دولت اندونزی به 

افزایش قیمت سوخت در شهر 
بوریس جانسون نخست جاکارتا/ رویترز

وزیر سابق انگلیس در 
حال ترک مقر نخست 
وزیری در لندن/ رویترز

گزارش تصویری

کرات رفع تحریم ها دارد؟ نخست وزیرجدید انگلیس چه تاثیری بر روند مذا

لیز تراس و برجام
 لیــز تــراس در رقابــت رهبری حزب 
محافظه کار در راند نهایی پیروز شــد تا 
نخســت وزیر بعدی انگلیس شود. وزیر 
امور خارجه دولت جانســون، ریشــی 
ســوناک را شکســت داد و 5۷.۴ درصد 
آرای اعضای محافظه کار به دست آورد، 
در حالی که سوناک با کسب ۴2.۶ درصد 

آرا شکست خود را پذیرفت.
وزیر امور خارجه ســابق انگلیس که 8۱ 
هزار و ۳2۶ رأی از اعضای محافظه کار را 
به دست آورد، جانشین بوریس جانسون 
می شود که اوایل تابستان سال جاری به 

وسیله نمایندگان برکنار شد.
ابوالفضل بهشتی، عضو اتاق فکر اتحادیه 
اروپا و مشــاور عالی خانه مردم اروپا در 
بروکســل گفت: اظهــارات لیز تراس در 
رقابت بر ســر کســب نخســت وزیری 
انگلیــس که ادعا کرده بود اگر نخســت 
وزیر شود، کار روسیه را یکسره می کند، 
تهدیدات توخالی است و اینکه می گفت 
اگر نخســت وزیر شوم وضع روسها بدتر 
می شــود، مصرف داخلی دارد و بیشــتر 
نشــانه ترس و اســتیصال آنها از قدرت 

روسیه است.
وی افــزود: والدیمیــر پوتیــن، رئیس 
جمهور روســیه به خوبی وضعیت مقابله 
بــا تحریم هــا را به پیش برد و اکنون در 
غرب با وجود سانسور شدید اعتراف می 
کنند اوضاع اتحادیه اروپا خوب نیست و 
نگران کننده اســت. روسیه مدت هاست 
وارد فاز مقابله با زیاده خواهی غرب شده 
و ناتــو و اروپا بابــت پیروی از آمریکا در 
تحریم مســکو هزینــه زیادی پرداخت 

خواهند کرد.
مشاور عالی خانه مردم اروپا در بروکسل 
عنوان کرد: اظهارات و ادعاهای مقام های 
غربی درباره مقابله با روسیه توخالی است 
و پشتوانه عملی ندارد. اگر ایران با روسیه 
و چین اتحاد خود را حفظ و مستحکمتر 
کند، وضعیت غربی ها بدتر خواهد شــد 
و شاهد فروپاشی ساز و کار تحریم های 
اتحادیــه اروپــا و مقاومت غرب در برابر 
روســیه خواهیم بود. در ظاهر مقام های 
اروپایی با هم جلسه می گذارند و صحبت 
می کنند، ولی به دور از دوربین رسانه ها 
بــا هم دعوا و اختالف نظر دارند و دامنه 
این اختالفات به آمریکایی ها می رسد.

بهشــتی تصریح کرد: هدف از نخســت 
وزیری لیز تــراس برای جامعه انگلیس 
نــه تحول داخلی، بلکــه ایراد اظهارات 
غلوآمیــز و توخالی در حوزه سیاســت 
خارجــی اســت. انگلیســی ها از هــم 
فروپاشیده اند و برای گمراه کردن افکار 
عمومی، رسانه های خود را وادار کردند 
عالوه بر سانسور اوضاع داخلی، ادعاهای 

واهی علیه روسیه و ایران مطرح کنند.
 وی ســپس به موضع گیری های تراس 

درباره ایــران و برجام پرداخت و عنوان 
کــرد: در حوزه برجــام باید به مقاومت 
خود ادامه دهیم، زیرا طرف مقابل عقب 
نشینی خواهد کرد و باید حداکثر مطالبه 
گری را داشــته باشیم. انگلیس جزئی از 
وضــع متالطــم و بی ثبات غرب در برابر 
شــرق است، بنابراین ایران باید با انگیزه 

باال برنامه های خود را پیگیری کند.
وی افــزود: آمریکا و انگلیس مجبورند 
در مقابــل ایران کوتاه بیایند و این فضا 
مــی طلبد تهــران همچنان به مطالبه 
گــری خود ادامه دهــد. لیز تراس نیز 
جزئی از همین فرایند اســت و غربیها 
معتقدند باید هرچه ســریع تر بر ســر 
برجام توافق کرد و نخســت وزیر جدید 
انگلیس مجبور است از مواضع گذشته 
خود کوتاه بیاید و مقابل خواســته های 

ایران تسلیم شود.
بهشتی تصریح کرد: روابط بین الملل به 
نفع ایران اســت و هرچه به سمت سرما 
پیش می رویم، اشتباهاتشــان در قبال 
اوکراین بیشــتر منافع ایران را حفظ می 
کند و نیاز دارند بر سر برجام کوتاه بیایند 

و توافق کنند.
وی افــزود: این تکاپوها در حالی اســت 
که در اروپا شــاهد شکل گیری شورش 
های اجتماعی هستیم و غربی ها تالش 
می کنند اوضاع داخلی را آرام جلوه دهند؛ 
ولی واقعیت این است اقتصاد اروپا ناشی 
از تحریــم غرب علیه مســکو رو به زوال 
و فروپاشی اســت، زیرا سرمایه گذاران، 
تاجــران، هتلــداران و بازرگانان دیگر 
مجالی برای ســرمایه گــذاری و کار در 
اروپای ورشکسته ندارند و به این وضعیت 

اعتراف کرده اند.
عضــو اتاق فکــر اتحادیه اروپــا  تأکید 
کرد: نخســت وزیری لیز تراس بیشتر با 
هدف تغییر دکوراسیون وضعیت آشفته 
انگلیس اســت و خاصیت دیگری ندارد. 

در پشــت این دکور وضعیت فرسایشی 
حاکم بر انگلیس را شاهدیم که دچار بی 
ثباتی مالی و اجتماعی شده است. موضع 
گیری های تراس هم در این راستا بیشتر 

پوچ و ظاهری است.
لیز تراس و خاور میانه

لیــز تــراس بــه عنــوان فــردی کــه 
دیدگاه هایش »بســیار ســیاه و سفید« 
است شناخته می شود. به عنوان نخست 
وزیر، او وارث یک برنامه سیاســی است 
که تحت تاثیر بحران هزینه های زندگی 
انگلیســی ها اســت که با تورم فزاینده و 

قیمت انرژی بدتر هم می شود.
بــا وجود این، ســوابق او به عنوان وزیر 
خارجــه و پیــش از آن به عنــوان وزیر 
تجــارت بین الملل، ســرنخ هایی را در 
مــورد جهت گیری احتمالی دولت تحت 
رهبری تراس در مسائل کلیدی از جمله 
روابط انگلیس و خاورمیانه ارائه می دهد.

اسرائیل – فلسطین
به گزارش »میدل ایست آی«، در حالی 
که حمالت هوایی اسرائیل به نوار غزه در 
اوایل ماه اوت که دست کم ۴5 غیرنظامی 
فلســطینی از جمله ۱5 کودک را به کام 
مرگ کشاند، تراس بیانیه ای در حمایت 
از اســرائیل صادر کرد و گفت: »بریتانیا 
در کنار اســرائیل و حقش برای دفاع از 

خود ایستاده است.«
تراس کنترل دولتی را به دســت خواهد 
گرفت که به دنبال غیرقانونی اعالم کردن 
جنبش بایکوت، عدم ســرمایه گذاری، 
تحریــم )BDS( اســت کــه هدفــش 
جلوگیــری از تحریم ســرمایه گذاری 
در اســرائیل توســط نهاد های عمومی، 
شــورا ها و صندوق های بازنشســتگی 

انگلیس است.
علیرغم انتقاد سازمان های جامعه مدنی 
مبنــی بر اینکه این اقدام تهدیدی برای 
آزادی بیان و توانایی نهاد های عمومی و 

نهاد های دموکراتیک برای خرج کردن، 
سرمایه گذاری و تجارت اخالقی مطابق 
با قوانین بین المللی و حقوق بشــر است، 
تراس هیچ نشانه ای ارائه نکرده که از این 

تصمیم منصرف شود.
حمایت قاطع نخست وزیر جدید از اسرائیل 
حتی منجر به این شده است که وی اظهار 
کند برای حمایت از اسرائیل در شورای 
حقوق بشر سازمان ملل، بوروکرات های 
 با سابقه در وزارت امور خارجه را نادیده 

گرفته است.
در ماه ژوئن، اعضای کمیســاریای عالی 
حقوق بشــر ســازمان ملل دو قطعنامه 
را بــه تصویب رســاندند که در آن حق 
مردم فلســطین برای تعیین سرنوشت 
و محکومیت شهرک ســازی غیرقانونی 
اســرائیل در اراضی اشغالی فلسطین، از 
جمله قدس شرقی و بلندی های جوالن 

اشغالی، تصویب شد.
انگلیــس به ایــن قطعنامه ها رأی منفی 
داد تا راه این کشور تا حد زیادی از بقیه 

جامعه بین المللی جدا شود.
تــراس اخیراً اعــالم کرده بود که انتقال 
ســفارت انگلیس در اسرائیل از تل آویو 
به بیت المقدس را بررسی خواهد کرد.

در زمان تــراس، وزارت خارجه بریتانیا 
مذاکرات تجارت آزاد با اســرائیل را نیز 
آغاز کرده اســت، به این امید که تجارت 
بین دو طرف به ارزش بیش از 5 میلیارد 

دالر افزایش یابد.
 روابط انگلستان 

و کشور های خلیج فارس
هنگامی که کمیته ای از اعضای پارلمان 
از تراس خواســت تا بگویــد چه زمانی 
نگرانی هــای حقوق بشــری خــود را با 
کشور های شورای همکاری خلیج فارس 
)یک بلوک سیاسی و اقتصادی متشکل 
از عربســتان ســعودی، امارات متحده 
عربــی، قطر، کویت، بحریــن و عمان( 

 مطــرح کرده اســت، او از پاســخ دادن
 واماند.

تراس، علیرغم وعده های گذشــته اش 
مبنی بر »محاکمه کردن« کشــور هایی 
که درگیر نقض حقوق بشــر هســتند، 
معتقد اســت »تجارت« با کشــور های 

خلیج  فارس مهم تر است.
او بــه عنوان وزیر امور خارجه ناظر آغاز 
تالش هــای بریتانیا بــرای تضمین یک 
توافق تجارت آزاد با کشــور های شورای 
همــکاری خلیــج فارس بــود. اومبرتو 
پروفازیو، دانشــیار مؤسسه بین المللی 
مطالعات اســتراتژیک )IISS( گفت که 
دولــت بریتانیا »این منطقه را به دالیل 
تجاری و اســتراتژیک برای منافع لندن 

حیاتی تشخیص داده است.«
پروفازیــو اضافــه کرد: »بــرای بریتانیا 
پس از برگزیت آشــکارا مهم اســت که 
شــرکای تجــاری خود را تــا حد امکان 
متنــوع کند، و خلیج فارس قطعا منطقه 
مهمی اســت که با وجــود این، لندن با 
چندین رقیب روبرو است که توانسته اند 
 در ســال های اخیر نفــوذ قابل توجهی 

پیدا کنند.«
پروفازیــو افــزود: »در مواجهــه با نفوذ 
فزاینده چین و روسیه در منطقه، بریتانیا 
قطعاً مانند بســیاری دیگر از قدرت های 
غربی که از کمبود اعتبار در نزد شرکای 
عــرب خود رنج می برند، جایگاه خود را 

از دست می دهد.«
از آنجایــی کــه بریتانیا بــه دنبال تنوع 
بخشــیدن به روابط تجاری خود است، 
جنگ عربســتان ســعودی در یمن، که 
هــزاران کشــته و میلیون هــا نفر را در 
آســتانه قحطی گذاشته است، احتماال 
اولویت پایینتری در سیاســت خارجی 

انگلیس پیدا خواهد کرد.
تعامل همیشگی با ایران

در مورد موضوع مبرم توافق هســته ای 
ایران، تراس موضع تندتری اتخاذ کرده 

است.
او اخیراً گفت: »من به صراحت گفته ام که 
پیشرفت در برجام به اندازه کافی سریع 
نیست و به شما اطمینان می دهم که در 
صورت فروپاشــی برجام، همه گزینه ها 

روی میز است.«
پروفازیــو در این رابطــه گفت که تمام 
نشــانه ها حاکی از آن اســت که تراس 
از رویکــرد »تعامــل همیشــگی« در 

خاورمیانه پیروی خواهد کرد.
پروفازیو افزود: »در حالی که بیشتر توجه 
او ناگزیر به وضعیت دشــوار اقتصادی و 
سیاســت های داخلی معطوف می شود، 
دولــت تراس بحران هــای مختلف را بر 
اســاس منافع خــود مدیریت می کند و 
امنیــت و ثبــات را بیــش از هر موضوع 

دیگری ترجیح می دهد.«

خبر ویژه

رئیس جمهور از همه دستگاه های اجرایی خواست همه تالش خود را برای مهار تورم، ارتقای بهره وری با هدف افزایش 
کارآمدی دولت و دستیابی به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال  واقعی و پایدار و تداوم روند فعال سازی واحدهای تولیدی 

و صنعتی در کشور به کار گیرند. 
سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت اظهارکرد: همه دستگاه ها و بخش ها باید ارتقای بهره وری را با هدف افزایش 
کارآمدی دولت و دستیابی به رشد اقتصادی پیگیری کنند و هیچ دستگاهی نباید خود را از این مسئولیت مستثنی بداند.

رئیس جمهور رشد اقتصادی را در گرو افزایش سرمایه گذاری و بهره وری دانست و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی 
را مکلف کرد گزارشی از فعالیت سازمان بهره وری در پیگیری ماموریت هایش برای ارتقای بهره وری در کشور ارائه دهد.

رئیسی توجه به اقتصاد به عنوان مسئله اصلی کشور را مهم ترین مطالبه مقام معظم رهبری از دولت سیزدهم عنوان 
کرد و با تاکید بر لزوم مهار تورم در کشور تصریح کرد: نباید هیچ گونه اقدام تورم زا از سوی دستگاه ها صورت گیرد.

رئیسی رشد اشتغال را دیگر ماموریت مهم دولت عنوان کرد و اظهار داشت: ایجاد اشتغال  واقعی و پایدار از تاکیدات 
مهم مقام معظم رهبری، شعار سال، تکلیف قانون و وعده دولت مردمی است که همه دستگاه ها باید آن را با احساس 

مسئولیت پیگیری کنند. »کنترل فعالیت های غیرمولد بانک ها و جلوگیری از بنگاهداری آنها« و »تامین سرمایه در 
گردش واحدهای تولیدی« از دیگر موضوعاتی مورد اشاره رئیس جمهور بود که به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت 
ماموریت داد آنها را پیگیری کنند. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش راه اندازی ۱500 واحد اقتصادی در 
یک سال گذشته را خبری مسرت بخش و امیدآفرین برای مردم دانست و با تاکید بر تداوم روند فعال سازی واحدهای 

تولیدی و صنعتی در کشور، اطالع رسانی و تبیین این دستاورد را برای افکار عمومی ضروری خواند. 
رئیسی با اشاره به اهمیت زیارت اربعین، از تالش ها و زحمات دستگاه های مختلف برای خدمت رسانی به زائران عتبات 
عالیات قدردانی کرد و اظهار داشت: اربعین حرکت جهانی بسیار مهمی است که برکات فراوانی دارد، لذا همه بخش ها 

هر چه در توان دارند برای تسهیل زیارت و خدمت رسانی به زائران بسیج کنند.
وی در عین حال به گزارش های دریافتی از نگرانی ها و مشــکالت زائران اربعین در حوزه حمل و نقل اشــاره کرد و از 
مسئوالن وزارت کشور و وزارت راه خواست که با همکاری دیگر دستگاه ها، تامین وسایط نقلیه مورد نیاز زائران را با 

اولویت پیگیری کنند تا زائران برای تردد با مشکل مواجه نشود.

رئیسی در جلسه هیات دولت:

هیچ گونه اقدام تورم زایی از سوی دستگاه ها صورت نگیرد

وزیر اطالعات: 

 خبر فساد مالی 
غ است برادرزن یکی از وزرا درو

وزیر اطالعات خبر فســاد مالی و دســتگیری یکی از 
وابستگان یکی از وزرا را تکذیب کرد.

حجت االســالم والمسلمین خطیب در حاشیه جلسه 
هیات دولت، در پاسخ به این پرسش که آیا خبر فساد 
مالی و دســتگیری برادر خانم یکی از وزرا صحت دارد، 

اظهار کرد: این خبر دروغ است.
وی دربــاره نحــوه برخورد با مدیران متخلف در دولت و 
اینکه مورد مشــابه دیگری در دولت  وجود دارد، بیان 
کرد: مشــابه این مورد اخیر را در دولت نداریم و اخبار 
مطرح شده صحت ندارد و کسانی که این مسایل را مطرح 
می کننــد با آبروی افــراد بازی می کنند. در مورد آقای 
مکارم اقدام شده و دستگاه قضایی در حال پیگیری است.

وزیــر اطالعات تاکید کرد: همانطور که رییس جمهور 
اشاره داشتند، خود دولت مدعی مبارزه با فساد است و 

دولت کوتاهی نخواهد داشت .

نایب رئیس کمیسیون امورداخلی :

 یک بار برای همیشه 
کرات روشن شود تکلیف مذا

نایب رئیس کمیســیون امورداخلی کشــور و شوراها 
گفت: باید در یک بازه زمانی مشخص تکلیف مذاکرات 
روشــن شود تا تولید کنندگان و سرمایه گذاران از این 

بالتکلیفی در بیایند.
محمدحسن آصفری با اشاره به روند مذاکرات هسته ای، 
بیــان کــرد: از نظر بنده در روند مذاکرات خیلی فرصت 
ســوزی در حال رخ دادن اســت، بایستی یک بار برای 
همیشه تکلیف این مذاکرات روشن شود. این روند که 
هر دفعه شاهد برهم خوردن مذاکرات هستیم مقداری 
مردم را نســبت به روند مذاکرات خســته کرده است و 
تولیدکنندگان و ســرمایه گذاران چه از طرف داخل و 
چــه از طــرف خارج در عالم برزخی به ســرمی برند و 
سردرگم هستند. وی در ادامه اظهار کرد: سرمایه گذاری 
در زمان تحریم ها یا در زمان توافق هر کدام یک سری 
شــرایطی دارد و مردم منتظر هستند تا تکلیف روشن 
شــود. اشتباهی که دولت گذشته انجام داد این بود که 
مذاکرات را فرسایشی کرد و این امر باعث شد تا افرادی که 
بنا بود در حوزه اقتصادی برای زندگی خود برنامه ریزی 
کنند در ابهام قرار گیرند.نماینده مردم اراک  تصریح کرد: 
نظر بنده این است که باید یک زمان معینی تعیین شود 
و در این بازه زمانی تکلیف توافق روشن گردد. هم دولت 
و هم مجلس برنامه های اقتصادی را برمبنای عدم انجام 
توافق پیش برده اند اما مردم نیز قصد دارند برای زندگی 

خود برنامه ریزی اقتصادی کنند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

زاهدی وفا دو تابعیتی نیست
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: وزیر پیشــنهادی 

کار، تعاون و رفاه اجتماعی دو تابعیتی نیست.
ســید محمد حسینی در حاشیه جلسه هیات وزیران 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: محمد هادی زاهدی 
وفا به عنوان وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه معرفی 
شــده و ایشــان از جهت علمی، مدیریتی و اجرایی و 
اخالقی ویژگی هایی داشتند که از طرف رئیس جمهور  
انتخاب شدند. زاهدی وفا دارای مدرک کارشناسی ارشد 
و دکتری اقتصاد تورنتو و اوتاوای کاناداســت اســت و با 
اقتصاد اسالمی هم به خوبی آشنایی دارد و سال ها رییس 
دانشکده اقتصاد بوده و برخی نمایندگان مجلس و وزرا 

و مسئوالن فعلی از شاگردان او بودند.
حسینی در واکنش به ادعای دو تابعیتی بودن زاهدی 
وفا نیز تصریح کرد: هم در داخل و هم در خارج مطالب 
جعلی و نادرستی را منتشر کردند که وی برای تحصیل 
به خارج رفته بوده و به ایران بازگشته یا گفتند پسر وی 
در اروپا بوده در صورتی که ایشان اصال اوالد ذکور ندارد. 
اینها برای تخریب یک چهره علمی است. انتظار داریم 

رسانه ها اخبار را نادانسته منتشر نکنند.

 در دیدار با رئیس دیوان  عالی اندونزی
ح شد؛  مطر

کید محسنی اژه ای بر گسترش  تا
ارتباطات ایران و اندونزی

رئیس قوه قضاییه گفت: اندونزی به عنوان پرجمعیت ترین 
کشور مسلمان در جهان و ایران به عنوان کشوری که 
از جایگاه قابل توجهی در منطقه غرب آســیا برخوردار 
است می توانند در مسائل مختلف ارتباطات وسیعی با 
هم داشته باشند. حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه ای، بــا »محمد شــریف الدین« رئیس دیوان عالی 
اندونزی، باالترین مقام قضایی این کشــور اســالمی و 
هیات همراه وی، در محل حوزه ریاســت قوه قضاییه 
دیدار کرد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران در 
این دیدار ضمن تشکر از دستگاه قضایی و دولت اندونزی 
که طی ســالیان اخیر مســاعدت های خوب و تشریک 
مساعی قابل توجهی با جمهوری اسالمی ایران در مجامع 
بین المللی داشته اند ، اظهار کرد: بیش از ۷0 سال است 
کــه اندونــزی و ایران ارتباطات خوبی با یکدیگر دارند. 
رئیس قوه قضاییه با اشــاره به توافقاتی که طی سالیان 
اخیــر در حوزه های حقوقی و قضایی دو کشــور ایران 
و اندونــزی و همچنین حوزه های فرهنگی، اقتصادی، 
علمــی و فناوری به وجود آمده، ابراز امیدواری کرد که 
اقدامات مربوط به اجرایی شدن  کامل این توافقات هرچه 
زودتر نهایی شود. محسنی اژه ای  گفت: کشور اندونزی 
به عنوان پرجمعیت ترین کشــور مسلمان در جهان و 
ایران به عنوان کشــوری که از جایگاه قابل توجهی در 
منطقه غرب آســیا و دنیا برخوردار اســت می توانند در 

مسائل مختلف ارتباطات وسیعی با هم داشته باشند.

افغانستان به وقت بحران
پس از گذشــت یک ســال از تســلط کامل طالبان بر 
افغانستان، همواره تردیدهای منطقه ای و جهانی نسبت 
به توانمندی طالبان برای برقرای امنیت در افغانستان 

وجود دارد.
همزمان با سالگرد تسلط طالبان بر کابل، ظهر دوشنبه 
رســانه های محلی خبر از وقوع انفجاری مهیب مقابل 
ســفارت مســکو در افغانســتان دادند. طبق آخرین 
اطالعات اعالم شده توسط طالبان، این حادثه موجب 
کشــته شــدن شش نفر از مردم و دو دیپلمات سفارت 

روسیه شد و تعدادی هم مجروح برجای گذاشت.
تنها ساعاتی پس از این انفجار گروه تروریستی داعش 
مسئولیت این انفجار را برعهده گرفت، همین موضوع 
باعث شــد که انفجار کابل در صدر اخبار رســانه های 
جهان قرار گیرد و مجدداً تردیدهای منطقه ای و جهانی 
را نسبت به توانمندی طالبان برای برقراری امنیت در 

افغانستان افزایش یابد.
پس از این عملیات انتحاری سفارت روسیه در کابل اعالم 
کرد که ارائه خدمات کنسولی را به طور موقت متوقف 
کرده است. در این راستا وزیر امور خارجه )طالبان( به 
همتای روس خود به دلیل حادثه امروز نزدیک سفارت 
روسیه در کابل تسلیت گفت و اطمینان داد که تحقیقات 

همه جانبه ای در این باره انجام خواهد شد.
امیرخــان متقی در این رایزنی تلفنی همچنین تاکید 
کرده است که نباید اجازه داده شود تا دشمنان روسیه و 
افغانستان بر روابط نزدیک و مثبت دو کشور تأثیر منفی 
بگذارند. این عملیات انتحاری واکنش های متعددی را 
از سوی کشورهای منطقه ای و غربی به همراه داشت، 
زیرا عملیات های تروریستی داعش در روسیه و عراق بر 
کسی پوشیده نیست و به طور قطع افکار عمومی جهان 
هرگز نخواهند پذیرفت داعش پس از ســوریه و عراق، 
این بار بخواهد کشوری جنگ زده، بحران زده و مستعد 
برای فعالیت گروه ها و عناصر ناامن کننده در آســیای 

میانه را آشیانه خود قرار دهد.

سناریو بازیگران فرامنطقه ای در افغانستان
ابوالفضــل ظهره ونــد در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، در 
خصوص ادامه ناامنی ها در افغانستان اظهار کرد: رویداد 
ناامنی که اکنون در کشــورهای منطقه از جمله عراق 
یا حتی افغانســتان شــاهد آن هستیم، وابسته به اراده 
بازیگــران منطقه ای یا فرامنطقه ای اســت، به همین 
دلیل باید ریشه مسئله مدیریت بحران را بیرون از این 
کشورها جست وجو کرد. وی با اشاره به نقش بازیگران 
خارجی در جلوگیری از ایجاد امنیت و تعادل پایدار در 
افغانستان افزود: در ظاهر به نظر می رسد که داعش یا 
برخی جریان ها و گروه های سیاســی در منطقه عامل 
ناامنی در داخل این کشــور هســتند اما واقعیت امر آن 
است که بازیگران خارجی که نقشه ژئوپولتیک منطقه 
را تعریف کرده اند در راستای اهداف خود این بحران و 

تنش ها را ادامه می دهند.

ادامه بحران برای تأمین منافع قدرت های خارجی
این کارشــناس مســائل بین الملل خاطرنشان کرد: 
کشــورهای غربی که منافع خود را در ادامه ناامنی در 
افغانســتان می بینند تا رسیدن به نقطه ای که شرایط 
ایده آل آنها را تأمین کند، به بحران ادامه می دهند که این 
هدف می تواند به شکل تجزیه، تغییر قدرت و حکومت 

یا روی کار آمدن جریانات مورد نظر آنها محقق شود.
وی آمریکایی هــا را بازیگر پشــت صحنــه ناامنی در 
افغانســتان دانســت و گفــت: پس از توافــق دوحه با 
طالبان، بحران افغانســتان وارد فاز جدیدی شــد تا به 
جایی رسید که نیروهای آمریکایی نیز ناگزیر به فرار از 
این کشــور شــدند زیرا هدف آنها از حضور 20 ساله در 
افغانستان ایجاد ثبات پایدار و رفاه برای مردم یا دولت ساز 

و ملت سازی نبود.
ظهره وند افغانستان را سکویی برای اجرای اهداف غرب 
بر ضد روسیه، چین و ایران توصیف کرد و یادآور شد: 
در این سیاست افغانستان به عنوان یک اردوگاه نظامی 
مورد استفاده قرار گرفت و به همین دلیل بود که پس 
از خروج آمریکایی ها از این کشور، مردم احساس کردند 
مورد بی احترامی و بی توجهی قرار گرفته اند و به بازی 
گرفته شده اند. وی با اشاره به شعارهای غرب برای مقابله 
با ناامنی، تروریست و ایجاد استقالل و امنیت برای حضور 
بیش از دو دهه ای در افغانستان گفت: این در حالی بود 
که آمریکا برای خروج از افغانستان با طالبان بر سر میز 
مذاکره نشســت و حتی اجازه نداد که این مذاکرات از 
ســوی دولت افغانستان انجام شود و کسی نمی داند از 
توافق چند صفحه ای که بین طالبان و آمریکا به امضا 

رسید، دو طرف بر سر چه مواردی توافق کردند.

آمریکا مانع ثبت و امنیت در خاورمیانه
این کارشناس مسائل بین الملل افغانستان را همچنان 
صحنه اجرای سیاست های آمریکا دانست و افزود: این 
بــازی غرب نه با هدف ایجــاد امنیت بلکه برای ایجاد 
ناامنی و اســتفاده از مدیریت بحران بر ضد کشورهای 
منطقه و ژئوپولتیک منطقه در جریان اســت؛ درست 
مانند بحرانی که در عراق ایجاد شد تا مانع از روی کار 

آمدن دولت مردمی شود.
وی طالبان در افغانستان را یک متغیر وابسته توصیف 
کــرد و تاکیــد کرد: طالبان گروه متغیری اســت که 
آمریکایی ها پس از توافق با آنها به وجود آورده اند و در 
آینده نیز اجازه نخواهند داد که اوضاع افغانستان ثبات 
پیدا کنند زیرا در صورتی که به دنبال این اتفاق بودند، با 
سیاست هایی مانند بلوکه کردن دارایی های این کشور، 
نظام اقتصادی آن را در آستانه فروپاشی قرار نمی داند.

اخبار کوتاه
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3اقتصاد
گزارش

وزارت میراث فرهنگی برنامه جامع ندارد

ک اقتصاد در سایه  حال و روز اسفنا
به بی توجهی به گردشگری

  محمد آیتی/ گروه اقتصاد
 یکی از ظرفیت های بی بدیل در ایران، گردشگری 
است؛ موضوعی که طی چهار دهه اخیر با کمترین 

برنامه ریزی و نقشه راه اصولی مواجه شد.
شــاید اگــر در ایــن ۴۳ ســال کــه همیشــه با 
تحریم های اقتصادی روبرو بودیم، کمی بیشــتر 
به صنعت گردشــگری و جذب توریست خارجی 
توجــه می کردیم، حال و روز اقتصادمان، وضعیت 

اسفناک کنونی نبود.
تجربه کشــور های ترکیــه، مالــزی، تایلند و... 
می توانســت در حد خودش، الگویی باشــد برای 
سیاســت گذاران ایرانی؛ اتفاقی که همچنان هم 

به منصه ظهور نرسیده است.
اگر جاذبه های گردشــگری در ایران به درســتی 
معرفی می شــدند، خیلی از مناطق محروم کشور 
می توانســتند به لطف و مدِد توریســت ایرانی و 
خارجی، وضعیت معیشتی بهتری را تجربه کنند.

بهــروز محبی، نماینده ســبزوار در این خصوص 
گفت: یکی از اولین مواردی که در حوزه انتخابیه 
خودم متوجه شدم این بود که خود اهالی منطقه 
هــم از توانمندی هــای شهرشــان خیلی اطالع 
نداشــتند. مثاًل ما در کیذقان ششــتمد سبزوار، 
چنــاری داریــم که 2500 ســال عمــر دارد، اما 
اطالعــات الزمــی نه در منطقه و نه در دنیا وجود 
ندارد. اولین اقدام این بود که سایت و سامانه های 
جامع گردشــگری و میــراث فرهنگی را با کمک 
دانشگاه سبزوار راه اندازی کردیم. این کار را خود 
من، ســال اول نمایندگی بــا ۱۶ میلیون تومانی 
که از شــورا ها دریافت کردم و به دانشگاه دادم در 

سبزوار انجام دادیم.
وی افــزود: ثبــت اطالعات الزم گردشــگری در 
ســبزوار که شــهری است با بیش از 500 اثر ملی 
ثبت شــده و ســه، چهار کاروانسرای شاه عباسی 
که ثبت جهانی شــده است از ضروریات بود. پس 
اولین گام در راه موفقیت در عرصه گردشــگری، 
شناســاندن این ظرفیت ها به همه مردم ایران و 

دنیا است.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس تصریح 
کرد: وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در مرحله 
نخســت باید داشــته های این کشــور را در حوزه 
میراث فرهنگی و گردشگری به جهان بشناساند. 
البته NGO ها نیز می توانند کمک بزرگی داشــته 
باشند و سود خود را هم از این بابت، دریافت کنند. 
حتــی افرادی بوده اند که به صورت شــخصی در 
روستای طبس از توابع سبزوار که منطقه ییالقی 
است در محلی به نام »ننه کلو بابا کلو« یک مرکز 
اقامتگاه بوم گردی را راه اندازی کردند که تاکنون از 
۱5 کشور، مسافر به این منطقه ورود داشته است. 
یعنی فردی، در حوزه گردشــگری، زندگی سنتی 
گذشته را حفظ کرده و مصادیق تمدنی جدید در 
آن محــل وجــود ندارد و با امکانات کاماًل طبیعی 

و غذا های ارگانیک، جلب توریست کرده است.
محبی اظهار داشــت: تا امروز معرفی جاذبه های 
نقــاط مختلف کشــور به خوبی صــورت نگرفته 
اســت، چون اگر می شــد در شهر خودم نتایج آن 
را می دیــدم، ولــی این اتفاق نیفتاده اســت. من 
حتــی چندی پیش، با آقای ضرغامی وزیر میراث 
فرهنگی و گردشــگری صحبت کردم و قرار شــد 
حضــوراً بــه منطقه ما بیایند. ما از ایشــان دعوت 
کردیــم تا بیایند و توانمندی ها و آثار را از نزدیک 
ببیننــد. ما از وزارتخانه این گله و درخواســت را 
داریم که این ظرفیت ها را به جهان بشناســانند، 

ولی تاکنون کوتاهی کرده اند.
عضــو مجمع نمایندگان اســتان خراســان 
رضوی یادآور شد: اکنون به صورت تصمیمات 
جزیره ای برای معرفی برخی جاذبه های کشور، 
کار هایی شــده است، ولی وزارتخانه برای کل 
کشور باید برنامه جامع داشته باشد.وی گفت: 
باید بخش خصوصی وارد این کار شــود. مثاًل 
همان کاروانسرای مهر که در مسیر جاده تهران 
- مشــهد اســت اگر به بخش خصوصی واگذار 
شــود و آن ها سرمایه گذاری کنند و تسهیالت 
بگیرند و آن جا را تبدیل به یک مجتمع فرهنگی 
و بین راهی کنند، در آن  محل، امکان کار های 
بزرگی وجود دارد. وزارت مربوطه این دســتور 
را داده اســت و حتی جا های مختلف را اجاره 
داده است، پس دولت اهل واگذاری هست و به 
این مسئله ورود کرده اند. از طرفی، چون در دو، 
سه سال اخیر مشکل کرونا را داشتیم و جهان 
در حالت تعطیل بود، ســفر ها کم شــد که این 
خود، تبدیل به مانع بزرگی شده است.نماینده 
سبزوار در پاسخ به اینکه تبلیغ ایران هراسی تا 
چه اندازه جذب توریست را به مخاطره انداخته 
است؟ گفت: در ابتدا باید زمینه را فراهم کنیم 
تا این تبلیغ منفی را بی اثر کنیم. ما در ظرفیت 
توریســم اســالمی به خصوص تشیع، ظرفیت 
باالیــی داریــم که می توانیم ایــن کار را ویژه 
انجام دهیم. یعنی گروه هایی تعریف شوند که 
به صورت جدی فعالیت کرده و ارزآوری بزرگی 
برای کشور انجام دهند. پس باید کار فرهنگی 
صــورت بگیــرد و کار فرهنگی هم نیاز به افراد 

خبره و البته حمایت مالی دارد.

جعفری در جلسه شورای معادن استان سیستان و بلوچستان:

بودجه توسعه زیرساخت های معادن سیستان بلوچستان سال آینده افزایش می یابد
  روزگار / گروه اقتصاد

رییس هیــات عامل ایمیدرو از افزایش بودجه توســعه زیرســاخت 
 های معادن سیســتان و بلوچستان توســط ایمیدرو طی سال آتی 

خبر داد.
 وجیه اهلل جعفری در جلسه شورای معادن استان سیستان و بلوچستان 
که با حضور حسین مدرس خیابانی استاندار، مسووالن سازمان صمت 
و جمعی از مسئوالن استان و محلی برگزار شد، افزود: استان سیستان 
و بلوچستان در شمار اولویت های ایمیدرو در برنامه توسعه زیرساخت 

معادن کشور قرار دارد.

معرفی معادن فعال برای اقدامات توسعه ای در زیرساخت
وی گفت: در این زمینه مسئوالن اســتان همکاری الزم برای معرفی 
معادن فعال و یا در مرحله فعالسازی را داشته باشند تا ایمیدرو اقدامات 

توسعه ای زیرساخت در مناطق اولویت دار را داشته باشد.

کتشافی و کشف معدن جانجا توسعه فعالیت های ا
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توسعه برنامه اکتشافی 
ایمیدرو در استان سیستان و بلوچستان، گفت: کشف محدوده های 
پتانســیل دار همچون معدن مس "جانجا" حاصل برنامه ریزی های 
اکتشافی اســت. جعفری اعالم کرد: ایمیدرو به دنبال کاهش ریسک 
های اکتشافی است و واگذاری محدوده های شناسایی شده به بخش 

خصوصی از طریق مزایده را در شمار برنامه های خود قرار داده است.
وی افزود: حاصل همکاری دولت و بخش خصوصی تاکنون جذب ۹ 
میلیارد دالر سرمایه گذاری بوده است که تاکنون بالغ بر چهار میلیارد 
دالر آن محقق شده اســت. رئیس هیات عامل ایمیدرو طرح احیا و 
فعالسازی معادن کوچک را از سیاست های اصلی این سازمان خواند و 
گفت: مسئوالن سیستان  و بلوچستان در این طرح همکاری های الزم را 
دارند و ایمیدرو آمادگی دارد تا با استان در بخش های مطالعه، مشاوره و 

مباحث تامین مالی، حمایت های الزم را داشته باشد.

ارایه بسته های هدفمند سرمایه گذاری
جعفری تاکید کرد: در واگذاری اینگونه معادن ارایه بسته های سرمایه 
گذاری هدفمند به جای واگذاری یک واحد معدنی، می تواند به عنوان 
یک راهبرد باشد. وی اعالم کرد: معدن مس جانجا با توجه به ظرفیت 
های قابل توجهی که دارد؛ نیاز به تدوین طرح جامع متناسب با شرایط 

منطقه ای و فنی دارد.

ضرورت سرمایه گذاری شرکت های بزرگ در مناطق کم برخوردار
رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: بهره مندی از ظرفیت محدوده 
های پتانســیل دار همچون جانجا؛ نیاز به حضور شرکت های 
بزرگ معدن و صنایع معدنی برای گســترش ســرمایه گذاری 

ها دارد.
وی عنوان کرد: شرایط باید به سمتی هدایت شود تا شرکت های بزرگ 

حضور پررنگی در توسعه مناطق کم برخوردار داشته باشند.

 بورس در کانال نارضایتی سرمایه گذاران

ریزش امید به بازار سرمایه هر روز بیشتر از قبل
 نماینده مردم بستان آباد در مجلس گفت: براساس شاخص های بورسی 

تعداد زیادی از سهامداران از روند فعلی بازار سرمایه رضایت ندارند.
غالمرضا نوری قزلجه  با اشاره به روند مداوم خروج پول حقیقی از بازار 
بورس و دور شــدن دولت از وعده های بورســی خود، گفت: قصد ندارم 

بگویم که از این حوزه دیگر ناامید شده ایم.
وی تاکید کرد: مبحث مربوط به بازار سرمایه از آن وعده های مهمی بود 
که دولت داده بود و انصافا هم دولتمردان در این حوزه انرژی گذاشتند 

تا این حوزه را به درستی مدیریت کنند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: براســاس شــاخص های بورسی تعداد 

زیادی از سهامداران از روند فعلی بازار سرمایه رضایت ندارند.
عضو فراکســیون مســتقلین مجلس تصریح کرد: سهامدارن نسبت به 
شرایط اقتصادی و سطح قیمت ها رضایتی از سرمایه گذاری در بورس 

ندارند و کماکان امیدواریم این حوزه به درســتی از ســوی دولتمردان 
مدیریت شود و مشکالتی که در حوزه اقتصادی کشور هست، برطرف 

شود.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس تاکید کرد: دولت باید به وعده خود 

در راستای بهبود شرایط بازار سرمایه عمل کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: بســیاری از مردم با امیدواری مجدد 
در این حوزه ســرمایه گذاری کردند و دولت باید با مدیریت خود پاســخ 
مناسبی به اعتماد مردم بدهد تا مردم به سودهای متعارف خود در این 

بازار دست پیدا کنند.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس بیان کرد: مجلس شرایط بازار سرمایه 
را رها نکرده و جلســات متعددی درباره عملکرد و شــرایط بازار سرمایه 

تاکنون برگزار شده است.

وی ادامه داد: همچنین در فراکســیون مســتقلین جلسات زیاد در این 
بخش برگزار شد و باز هم پیگیر این موارد هستیم.

این نماینده مجلس شورای اسالمی بیان کرد: با این حال تاکنون الیحه 
ای از سوی دولت هم برای ساماندهی بازار سرمایه به مجلس ارائه نشده 

است تا مجلس به اصالحات در این بخش ورود کند.
نماینده مردم بســتان آبادی در مجلس بیان کرد: شــرایط بازار سرمایه 
کمــاکان از موضوعات حســاس مجلس بــوده و پیگیری الزم را در این 

بخش اعمال خواهد کرد.
گفتنی است هفته گذشته حقیقی های بازار سرمایه با ثبت ۳58 میلیارد 
تومان، رکورد خروج پول حقیقی در یک ماه اخیر را جابجا کردند که این 
مسئله خود نشان از روند مداوم خروج پول حقیقی از بازار و دور شدن 

دولت از وعده های بورسی اش دارد.

گزارش

کرات برجام   تاثیر طوالنی شدن مذا
 بر بازار ارز 

بازار ارز در ثباتی نسبی

نائب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران معتقد 
اســت بازار ارز در هفته آتی روزهایی با ثبات 

نسبی را تجربه خواهد کرد.
 بازار ارز در نوســانی بسیار محدود در کانال 
28 هــزار تومــان در صرافی هــای بانکی و 
نوســانی محدود در کانــال 2۹ تا ۳0 هزار 
تومــان در بــازار آزاد قرار دارد. بســیاری از 
صرافــان می گویند تحت تاثیر بالتکلیفی و 
طوالنی شــدن روند مذاکرات ، معامله گران 
در فــاز احتیاط قرار دارند و خرید وف روش 
چندانــی صورت نمی گیــرد اما تقاضا برای 
ردیافت ارز به واسطه سفر اربعین با رشدی 

قابل توجه روبروست.
کامران ســلطانی زاده، رئیس کانون صرافان 
ن ضمــن ارزیابی بــازار ارز عنوان کرد: بازار 
ارز روند طبیعی قیمتی را در هفته های اخیر 
طی می کند. به بیان دیگر می توان گفت آثار 
طوالنی شــدن مذاکــرات اثر منفی طوالنی 
مدتی در نرخ  ارز باقی نگذاشته و بازه قیمتی 
2۹ هزار و 500 تا ۳0 هزار و 200 تومانی را 

تاکنون شاهد بودیم.
این مقام مســئول در رابطه با سفرهای برون 
مرزی در آســتانه اربعین خاطرنشان کرد: از 
سوی دیگر با توجه به اینکه در آستانه اربعین 
قرار داریم با افزایش تقاضا روبرو بودیم اما با 
تقویت عرضه از ســوی بانک مرکزی و وجود 
سیســتم سراسری توزیع ارز جهش قیمتی 

را تجربه نکردیم.
وی پیــش بینی کــرد : حتی در هفته آینده 
نیــز انتظار نوســان شــدید قیمتی و فاصله 
گفتــن نــرخ فعلی از کانال ۳0 هزار تومان را 
نداریم.وی به مســافران اربعین توصیه کرد 
برای تهیه ارز در فاصله زمانی مناســب و از 
شــهر مبداء اقدام کرده و به شهرهای مرزی 

مراجعه نکنند.
هــر چنــد تقاضا برای خریــد ارز این روزها 
افزایش یافته است اما به نظر می رسد عرضه 
کافی ارز در بازار از سوی بانک مرکزی سبب 
شــده است قیمت ها دستخوش افزایش قابل 
توجه نشوند. با این حال چشم انداز افزایشی 
حاکم بر بازار ارز سبب شده است بهای سکه و 
طال در روزهای اخیر پیشروی تا سد مقاومتی 
چهارده میلیون را داشــته باشــد. با این حال 
ورود به کانال چهارده میلیون تومان به رغم 
انتظــار بــاالی فعاالن بــازار رخ نداد. برخی 
معتقدنــد مهمترین دلیــل مقاومت جدی 
برای تغییر کانال در بازار ســکه، به این نکته 
برمی گردد که قیمت طال رد بازارهای جهانی 

ریزش داشته است.
دو عامل ثبات نسبی در بازار

محمد کشــتی آرای، نائــب رئیس اتحادیه 
طــال و جواهر تهران در گفت وگو با خبرنگار 
خبرآنالیــن ضمن ارزیابی قیمت ها در هفته 
جاری گفت: دو عامل کاهش ۴0 دالری قیمت 
جهانی طال و همچنین نوسانات اندک قیمت 
دالر در محــدوده 50 تــا 250 تومانی ثبات 
نســبی قیمت ها در بازار طال و سکه را سبب 
شــدند و از شوک قیمتی جلوگیری کردند. 
از ســوی دیگر نیز اتفاق تعیین کننده ای در 
عرصه جهانی رخ نداده که ســبب تغیر نرخ 

طال در بازارهای جهانی شود.
وی پیرامــون آینده نزدیک قیمت ها در بازار 
طال و سکه تصریح کرد: پیش بینی می شود 
با طی کردن روال عادی داد و ســتد و ایجاد 
تعــادل میــان عرضه و تقاضا شــاهد حباب 
طال و ســکه نباشــیم. از طرف دیگر انتظار 
مــی رود همزمان با پایان ماه صفر و برقراری 
مراســم های شــادی با افزایش تقاضا روبرو 
باشــیم. به طور کلــی می توان گفت اقتصاد 

کشور مجددا رونق گرفته است.
قیمــت دالر که صبــح اولین روز هفته را در 
کریدورهــای انتهایی کانال با نرخ 2۹ هزار و 
۹50 تومان آغاز کرد، در ادامه معامالت هفته 
بامجــدد قله ۳0 هــزار تومانی به ۳0 هزار و 

220 تومان رسید.
امــا عامــل مهم و تاثیرگــذار دیگری که بر 
بازارهــای مالی تاثیر گذاشــت ســیگنال 
ســخنرانی پاول، رئیــس فدرال رزرو ایاالت 
متحده در نشســت ســاالنه جکسون هول 
و تاکیــد وی بــر ادامه یافتن سیاســت های 
انقباضی فدرال رزرو با وجود احتمال افزایش 
نرخ بیکار و وقوع رکود بود. این مقام مسئول 
هدف تعیین شــده را رسیدن به نرخ تورم 2 
درصدی اعالم کرده بود. همین امر سبب شد 
شاخص دالر آمریکا توام با ادامه سیاست های 
انقباضی و عدم نگرانی از صعود نرخ بیکاری 
تقویت شود. به دنبال این جریان فشار فروش 

بر انس جهانی نیز افزایش یافت.

ح صیانت گرامی از اجرای رسمی طر ترس و دلهره کسب و کار های اینستا

کسب و کار های اینترنتی در مسیر دوربرگردان
  میناسادات حسینی/ گروه اقتصاد

شــورای عالی فضای مجازی در حالی به 
ریاســت رئیس جمهوری بخش مهمی از 
طــرح صیانت را تصویب و به قوانین خود 
اضافــه کرد که عادل طالبی، کارشــناس 
حوزه فضای مجازی معتقد اســت اجرای 
ایــن قانون مبهم و کلی، درآمد ۹ میلیون 
نفر را به صورت مستقیم تهدید می کند و 
حقوق دانان باید از فرصت اســتفاده کرده 
و از شــورای عالی فضای مجازی به دیوان 

عدالت اداری شکایت برند.
 محمــد کشــوری، کارشــناس فناوری 
اطالعــات در توئیتی از تصویب بخشــی 
از طــرح صیانت در شــورای عالی فضای 
مجازی به ریاست رئیس جمهور خبر داده 
و نوشــته است: در بخشی از طرح موسوم 
به طرح صیانت )بر اســاس نسخه ۹ بهمن 
به نام نظام تنظیم گری( که شامل اعضا و 
اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات 
بوده و برای تصویب به شورای عالی فضای 
مجازی ارجاع شــده بود، توسط این شورا 

به تصویب رسید و برای اجرا ابالغ شد.
وی افزود: به این ترتیب کمیســیون عالی 
تنظیم مقــررات با ترکیب اعضا و وظایف 
کامال متفاوت نسبت به گذشته در جایگاه 
»تنظیــم گر تنظیمگران« فضای مجازی 

ایفای نقش می کند.

اینترنت بیش از این کند می شود
عادل طالبی، کارشــناس حــوزه فضای 
مجــازی به اقتصاد 2۴ گفــت: این طرح 
در کلیــات همان نســخه بهمن اســت، 

ولی تغییرات محدودی نیز داشــته است. 
بــه طور مثال در طــرح صیانت قوانین به 
طور مســتقیم در کمیســیون مربوط به 
طــرح صیانــت تصویب می شــود، اما در 
طرح جدید یک طرح می بایســت عالوه بر 
کمیســیون طرح صیانت در شورای عالی 

فضای مجازی نیز به تایید برسد.
وی با اشاره به اینکه طبق یکی از بند های 
این مصوبه، انســداد مربــوط به خدمات 
دهنــدگان فضای مجازی با بیش از ســه 
میلیــون کاربر پیش از اقدام می بایســت 
بــه مرکز ملی فضــای مجازی اطالع داده 
شود، گفت: در حال تصویب قانونی هستند 
که مبهم و کلی اســت. به عبارتی درصدد 
تصویــب قانونی هســتند کــه هر کاری 

خواستند با اینترنت بکنند.

 نگرانی شدید 
ح صیانت از اجرای سلیقه ای طر

ایــن کارشــناس حوزه فضــای مجازی 
می گوید: گرچه خود قانون مهم است، ولی 
مجری قانون و چگونگی اجرای آن از خود 
قانون مهم تر اســت. در حقیقت نگرانی ما 
این است که این قانون به صورت سلیقه ای 
اجرا شود و به عبارتی سالیق و عالیق آن 
گروهــی که تصویب کننده آن هســتند، 

اعمال شود.
طالبــی ادامــه داد: البته بی قانونی خوب 
نیست، ولی این قانون به شکل کلی است 
و ما نگرانیم که تصویب کنندگان آن، قانون 

را بــا چه جزئیاتــی اجرایی خواهند کرد. 
بــه همین دلیل تاکید داریم که این گونه 

قوانین مبهم، کلی و کوتاه نباید باشد.

 ضرب االجل 
برای کاهش سرعت اینترنت

این کارشــناس حــوزه فضای مجازی در 
پاســخ به سوال اقتصاد 2۴ مبنی بر اینکه 
آیا ســرعت اینترنت دبا اجرای رسمی این 
قانــون باز هم کاهــش می یابد، گفت: به 
طــور قطع کاهش پهنــای باند و کاهش 
ســرعت اینترنت را خواهیم داشــت. در 
ســایر مصوبه هــا آمده که نســبت ۷0 به 
۳0 اینترنــت باید رعایت شــود؛ بنابراین 
وزارت ارتباطــات باید ۷0 درصد ترافیک 

را داخلــی و مابقــی را صرف خارجی کند؛ 
بنابراین وزارت ارتباطات مجبور اســت از 
ترافیــک خارجی اینترنت کم و بر ترافیک 
داخلــی بیفزاید. طالبی ادامه داد: در حال 
حاضــر بخش عمده ای از ترافیک خارج از 
ایران ما مربوط به اینســتاگرام و واتساپ 
اســت و طبق قانون اگر این طرح اجرایی 
شــود، اینترنت خارجی بیش از این کند 

خواهد شد.

۹ میلیون نفر در معرض تهدید
ایــن کارشــناس فضای مجــازی با بیان 
اینکه هم اکنون نیز به شــکل مشــخص و 
ملمــوس اختالل را در اینترنت می بینیم، 
گفــت: هرچند وزیر ارتباطات اذعان دارد 
که ســرعت اینترنــت افزایش یافته، ولی 
منظور او ســرعت اینترنت داخل کشــور 
اســت در حالــی کــه 80 درصد مصرف 
اینترنــت خارجــی اســت و در واقعیت 
اینترنت خارجی اســت که کند شــده و 
سرعت اینترنت داخلی افزایش یافته است.

طالبــی ادامــه داد: در حــال حاضــر ۹ 
میلیون نفر به طور مســتقیم از شبکه های 
اجتماعی کســب درآمد می کنند و با کند 
شدن اینترنت حداقل ۹ میلیون نفر آسیب 
مســتقیم می بینند. تاثیراتی که این طرح 
بر جامعه می گذارد، مشــهود نیســت و با 
تاخیر دیده می شــود مثل تشــدید موج 
مهاجــرت نخبــگان. این تبعــات نتیجه 
طرح هــای ناآگاهانه و غیرعقالیی خواهد 
بود. ســرمایه مهمی به نام منابع انسانی با 
اجرای چنین طرح هایی از دست می رود.

خبر ویژه

 بر اساس دســتور وزیر راه و شهرسازی خودروهای 
شــخصی و اتوبوس مســافران اربعین حسینی در 
آزادراه های کشور از پرداخت عوارض جاده ای تا روز 

۳0 شهریور معاف شدند.
 »خیراهلل خادمی« معاون وزیر و مدیرعامل شرکت 
ســاخت و توســعه زیربناهای حمل ونقل کشور از 
دســتور وزیر راه و شهرســازی مبنی بــر معافیت 
پرداخت عوارض جاده ای زائرین و مسافران اربعین 

حسینی در آزادراه های کشور خبر داد.
به گفتــه خادمی بر اســاس دســتور وزیــر راه و 
شهرســازی زائرین و مســافران اربعین حســینی 
از تاریــخ ۱۴0۱/0۶/۱۶تا تاریــخ ۱۴0۱/0۶/۳۱ 
از پرداخــت عــوارض جــاده ای در آزادراه هــای 
کشــور معــاف شــدند.طبق ایــن دســتور تمام 
وســایل نقلیه حمل ونقل عمومــی و خصوصی از 
 پرداخت عــوارض آزادراهی در تمام نقاط کشــور 

معاف  هستند.
بر اساس این ابالغ در این مدت تنها گرفتن عوارضی 

از وسایل نقلیه حمل بار مجاز خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی نیزاعالم کرد که برای جبران 
یکسر خالی اتوبوس ها قیمت بلیت را امروز افزایش 
دادیم و همچنیــن همه آزادراه های کشــور نباید 
 این ۱5 روز از اتوبوس و ســواری عــوارض دریافت

 کنند.

 بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی؛

اتوبوس و خودروی شخصی زائران اربعین از پرداخت عوارض معاف شدند
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نفت و انرژی 4

مدیر عامل توانیر :

 روسیه برای اتصال به شبکه برق ایران مصمم است

کوتاه از انرژی

بین الملل

طی مراسمی انجام شد

تفاهم نامه با شرکت های 
دانش بنیان برای ساخت 

تجهیزات نفتی وارداتی
 آییــن امضای تفاهم نامه همکاری علمی و 
فنی شــرکت خطوط لولــه و مخابرات نفت 
ایران با شرکت های دانش بنیان برای ساخت 
پیگ هوشــمند، نشــت یاب و انشعاب یاب 
خطوط لوله برگزار شد.ارسالن رحیمی مدیر 
عامل شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران در آیین امضای تفاهم نامه با اشاره به 
اینکه پیگرانی هوشمند از ملزومات نگهداری 
و بهــره برداری از خطوط لوله نفت اســت، 
گفت: در حال حاضر تولید و ســاخت پیگ 
هوشــمند در داخل کشــور انجام نمی شود 
و امیــد می رود با تفاهم نامه منعقد شــده، 
تکنولوژی ساخت پیگ هوشمند، نشت یاب 
و انشعاب یاب در اختیار متخصصین داخلی 
قرار گیرد.رحیمی افزود: اســتفاده از شرکت 
هــای دانش بنیان مــورد تاکید مقام معظم 
رهبری اســت و ما نیز در مجموعه خطوط 
لولــه و مخابــرات نفت ایران تالش کرده ایم 
بــا بهره گیری از یک شــرکت دانش بنیان 
متعهــد و متخصص، بومی ســازی پیگرانی 
هوشــمند خطــوط لوله نفــت را عملیاتی 
ســازیم.وی یادآور شد: توانمندی و تخصص 
مهندســین داخلی غیر قابل انکار اســت و با 
اعتماد به دانش ایرانی می توان کشــور را از 
تکنولوژی های وارداتی بی نیاز کرد. ســید 
علیرضا حســینی نســب رییس پژوهش و 
فناوری شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران نیز گفت: مراحل ساخت پیگ هوشمند 
برای اولین بار در داخل کشور انجام می شود 
و بــا امضای این تفاهم نامه، شــرکت دانش 
بنیان صنعت کاران الکترونیک مراغه متعهد 
شــده تا ساخت پیگ هوشمند، نشت یاب و 
انشــعاب یاب در سریعترین زمان ممکن به 

پایان برسد. 

 عضو کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی:

توسعه پتروپاالیشگاه ها کشور را 
از خام فروشی نجات می دهد

یک عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی گفت: توســعه پتروپاالیشگاه ها 
در وهله اول ســبب می شــود تا کشــور از 
خام فروشــی فاصله بگیــرد و در وهله دوم 
پاسخگوی نیاز داخل به فرآورده های نفتی 
خواهد بود.احمد مرادی با اشــاره به تاکید 
مقــام معظــم رهبری بر ضرورت توســعه 
پتروپاالیشگاه ها، بیان کرد: ما ظرفیت های 
خوبی برای توســعه کشور داریم که از جمله 
آن در حــوزه انــرژی و نفت و گاز اســت. در 
ســالیان گذشــته کمتر به ظرفیت های این 
حوزه توجه شده است تا اینکه چندین سال 
قبل حضرت آقا دستور دادند تا ظرفیت های 
بزرگ موجود در جاســک و مکران در حوزه 
انرژی دیده شود.نماینده بندرعباس در ادامه 
اظهــار کرد: خط لوله انتقــال نفت گوره به 
جاســک به طــول ۱000 کیلومتر در طول 
این سال ها دنبال شد و امروز یک دستاورد 
بزرگ برای نظام جمهوری اسالمی به شمار 
می رود. به نوعی یک پاالیشــگاه ۳00 هزار 
بشکه ای در دست احداث است که حدود ۳0 
درصد پیشــرفت فیزیکی داشته و مشکالت 
مالــی آن نیز با مشــارکت چندین بانک در 
حال رفع شدن اســت.این عضو کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: 
در مجموع بالغ بر 2۱ میلیارد دالر ســرمایه 
گذاری در حوزه نفت صورت خواهد گرفت. 
این ظرفیت در ســطح کشور نهفته است که 
باید با برنامه ریزی به خوبی از آن اســتفاده 

کنیم.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی  
خبر داد ؛ 

ع برنامه عملیاتی   شرو
تعمیرات نیروگاهی

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی گفت: 
در برنامه تعمیرات گذشــته، ۶۹5 هزار و ۳۳۶ 
قطعــه تحریمی برای تکمیل فرآیند تعمیرات 
بومی سازی شده است. ناصر اسکندری با اشاره 
به جزئیات برنامه تعمیرات واحدهای نیروگاهی 
اظهار داشت: برای نخستین بار طی هشت سال 
گذشته برنامه تعمیرات نیروگاهی پیش از ورود 
به بازه فصل گرم به انتها رسید و دست صنعت 
برق را در تامین پایدار برق بیشتر از گذشته باز 
بود.معاون راهبری تولید شــرکت برق حرارتی 
در تشــریح نتایج تکمیل تعمیرات نیروگاهی 
گفــت: نتیجه تکمیل تعمیــرات نیروگاهی، 
رسیدن شاخص آمادگی واحدهای تولید برق 
حرارتــی بــه نرخ ۹8 درصد بود که یک رکورد 
جهانی به حســاب می آید.وی افزود: استاندارد 
جهانی شاخص آمادگی واحدهای حرارتی در 
بازه زمانی فصل گرم حدود ۹5 درصد اســت و 
ما در سال جاری به اعدادی باالتر از استاندارد 

جهانی دست پیدا کردیم.

مدیــر عامل شــرکت توانیر گفت: در حــال حاضر ما توان ۱500 
مگاوات صادرات برق داریم، طبق برآوردها قرار اســت طی 5 ســال 
و تا ۱۴05 به ۱0 هزار مگاوات برسیم.آرش کردی درباره سنکرون 
شــبکه برق ایران و روســیه اظهار داشــت: اجرایی شدن سنکرون 
نیازمند تقویت زیرســاخت ها و احداث خطوط انتقال جدید بین 
ایران، گرجستان و آذربایجان است و تا زمانی که این پروژه ها اجرا 
نشــود، ســنکرون به معنی واقعی انجام نمی شود. ما اکنون در حال 
تقویت خطوط گرجستان و آذربایجان هستیم و این تحول مثبتی 

در حوزه تبادل خواهد بود.

برنامه ایران برای تقویت شبکه انتقال جمهوری آذربایجان و 
گرجستان

وی درباره میزان تبادل برق با روســیه گفت: تا زمانی که قرارداد، 
نهایی نشــود میزان و ظرفیت تبادل مشــخص نیست، اما ظرفیت 
برقی روســیه بســیار عظیم اســت و ما باید عالوه بر نیاز خودمان، 
صــادرات را نیــز انجام دهیم، در هر حال طبق تفاهمنامه اولیه باید 
سنکرون ســازی انجام شــود و در گام اول شبکه انتقال آذربایجان و 

گرجستان را تقویت کنیم.

قیمت برق صادراتی چقدر است؟
مدیرعامل شرکت توانیر درباره قیمت فروش برق قابل تبادل بین دو 
کشور نیز بیان داشت: قیمت بر اساس میزان برق صادراتی و همچنین 
با لحاظ کردن ترانزیت برق و توجه به بعد مسافت و همچنین قدرت 
صادراتی ما تعیین می شود، در هر حال همه اینها معادله است و باید 
آنچه به سود ما است اجرایی کنیم و این امر تا منتج به قرارداد نشود، 

مشخص نیست.

روسیه برای اتصال به شبکه برق ایران مصمم است
وی با بیان اینکه روسیه برای انجام سنکرون با شبکه برق ایران مصمم است، 
خاطرنشان کرد: روسیه بنا دارد بستر شبکه برق کشور خود را با ایران به عنوان 
هاب مطرح کند و اکنونه کشور دیگری توان انتقال مازاد تولید برق این کشور 
را ندارد، تنها کشــوری که شــبکه پایداری دارد و امکان اتصال با کشورهای 
حاشیه خلیج فارس، خاورمیانه و جنوب غرب آسیا را داشته و می تواند انتقال 
انجام دهد ایران است. حتی سنکرون و بحث انتقال برق به قطر هم بر همین 

پایه بود یعنی شبکه برق ایران از  خلیج فارس هم عبور کند.

ایران هاب می شود
کردی با بیان اینکه اگر تفاهم نامه های برقی به قرارداد منتج شوند ایران 
تبدیل به هاب منطقه خواهد شد، یادآور شد: در سفر اخیر وزیر نیرو به 
قطر در موضوع ســنکرون شــبکه برق با این کشور تفاهم شده اما اینکه 

به چه عددی برای تبادل برسیم بستگی به نهایی شدن قرارداد دارد.

تا 1405، 10 هزار مگاوات صادرات خواهیم داشت
وی گفت: در حال حاضر ما توان ۱500 مگاوات صادرات برق داریم، طبق 
برآوردها قرار است طی 5 سال و تا ۱۴05 به ۱0 هزار مگاوات برسیم، البته 
فعال به دلیل مشکالتی که سال قبل داشتیم برنامه با تاخیر انجام شده و 
عقب هستیم اما قطعا محقق خواهد شد و بر اساس نیاز شبکه کشورهای 
همسایه نسبت به اجرای این پروژه اقدام خواهیم کرد.مدیر عامل توانیر با 
بیان اینکه فعال ما جایگزینی در منطقه نداریم، خاطرنشان کرد: یعنی اگر 
ایران این پروژه را اجرایی نکند کشورهای دیگر منطقه این توان را ندارند.

خرید برق از ایران به نفع همسایگان است
وی تصریح کرد: مزیت ایران برای صادرات برق بعد فیزیکی و جغرافیایی 

است، ما می توانیم هزینه تمام شده کمتری برای صادرات برق داشته باشیم 
به شرط اینکه پروژه ها را اجرایی کنیم، اما این موضوع را هم در نظر داشته 
باشیم که اگر نتوانیم نسبت به تامین برق کشورهای متقاضی اقدام کنیم 
از مبادی دیگر هرچند غیراقتصادی واردات خواهند داشت اما در شرایط 

رقابتی با توجه به فاکتور قیمت و مسافت؛ فروشنده قالب ما هستیم.

عربستان رقیب ما نیست
کردی درباره امکان رقابت با عربستان گفت: صادرات برق عربستان دو 
مانع بزرگ بعد مسافت و تلفات شبکه و هدررفت مواجه است، ضمن 

اینکه تا اجرایی شدن پروژه ها زمان زیادی می طلبد.

با عراق به تفاهم حقوقی رسیدیم
وی درباره امکان حضور عربستان در بازار برق عراق در رقابت با ایران 
خاطرنشــان کــرد: ما در حال حاضر هیــچ ناپایداری برای تمامی برق 
مشــتریان نداریم نکته دیگر اینکه با کشــور عراق به تفاهم حقوقی 
رسیدیم و تامین برق این کشور از سوی ایران دچار مخاطره نخواهد شد.

خبر ویژه

عبدالرســول پیشاهنگ اعالم کرد: ســوخت مازوت هزینه تعمیرات نیروگاه ها 
را افزایــش می دهــد، اما در صورت نیاز از آن اســتفاده می کنیم.مدیرعامل برق 
حرارتی گفت: مســئولیت تامین ســوخت نیروگاه ها بر عهده وزارت نفت است. 
با توجه به اولویت تامین سوخت گاز خانگی برای مردم و در نتیجه کاهش  گاز 
تخصیصی به نیروگاه ها، ناگزیر هستیم برای جلوگیری از قطع برق و خاموشی ها 
و علی رغم میل باطنی از ســوخت مازوت به صورت محدود اســتفاده کنیم؛ ما 
عالقه ای به اســتفاده از ســوخت مازوت نداریم،  چرا که ســوخت مایع هزینه ما 
را در بخــش اورهــال نیــروگاه ها و آلودگی هوا را  افزایش می دهد.او با تاکید بر 

اینکه ۱۳2 نیروگاه کشور با برخورداری از 525 واحد نیروگاهی با تمام ظرفیت 
خود در حال تولید برق هســتند، افزود: از این تعداد ۱5 نیروگاه در کشــور قادر 
به مصرف ســوخت  مازوت هســتند اما مابقی نیروگاه ها امکان مصرف مازوت را 
ندارند. تمام آالیندگی ها، حاصل ســوخت مازوت است.پیشــاهنگ یادآور شد: 
در بقیه نیروگاه ها هم تا زمانی که گاز ما تامین شــود به هیچ عنوان ســوخت را 
عوض نمی کنیم؛ اما به ناچار، زمانی که در زمستان  مصرف گاز خانگی افزایش 
پیدا می کند و محدودیتی در تامین گاز نیروگاه ها ایجاد می شــود، حتما باید 

از سوخت دوم استفاده کنیم.

کنیم گاز از سوخت مازوت استفاده می  در صورت عدم تامین 

روسیه: 

گازی اروپاست آمریکا مسبب بحران 
وزارت خارجه روسیه، آمریکا که سران اروپایی را به سمت قطع همکاری اقتصادی و انرژی با مسکو کشانده 
اســت را مســبب بحران تامین گاز اروپا خواند. اروپا در پی افزایش قیمتهای انرژی، با بدترین بحران تامین 
گاز تاریخ خود روبروســت و حتی واردکنندگان آلمان پس از اقدام شــرکت گازپروم در توقف فعالیت خط 
لوله نورد استریم ۱ به مدت نامعلوم، احتمال سهمیه بندی گاز در این کشور را مطرح کرده اند.ماریا زاخارووا، 
سخنگوی وزارت خارجه روسیه در پاسخ به این که چه چیزی الزم است انجام شود تا خط لوله نورد استریم 
۱ دوباره فعالیتش را آغاز کند، به رویترز گفت: گوش کنید، شما از من سوالی را می پرسید که حتی بچه ها هم 
جواب آن را می دانند. هر کسی این وضعیت را شروع کرده است، باید آن را تمام کند. آمریکا مدتها به دنبال 
گسستن روابط انرژی میان روسیه و قدرتهای بزرگ اروپا مانند آلمان بوده است در حالی که مسکو از دوران 
اتحادیه جماهیر شــوروی، یک تامین کننده مطمئن انرژی بوده اســت.زاخارووا در حاشیه مجمع اقتصادی 

در والدی وستوک به رویترز گفت: نفوذ واشنگتن غالب شده است.آمریکا و اتحادیه اروپا، روسیه را که عرضه 
گاز به مشــتریان اروپایی را کاهش داده اســت، به اخاذی انرژی متهم کرده اند. روســیه اعالم کرد مشــکالت 
فنی در ایستگاه کمپرسور وجود دارد که تحریمها مانع رفع آن، شده است.بر اساس گزارش رویترز، کرملین 
می گوید غرب با اعمال شــدیدترین تحریمها در تاریخ مدرن، بحران انرژی را ایجاد کرده اســت و والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روســیه آن را با اعالن جنگ اقتصادی برابر می داند.در این بین، ترزا ریبرا، وزیر گذار 
زیست محیطی اسپانیا اعالم کرد وزیران انرژی اتحادیه اروپا ممکن است هفته جاری تصمیم بگیرند سقفی 
برای قیمت گاز طبیعی روسیه تعیین کنند. این یکی از گزینه هایی است که مقامات این بلوک در دیدار روز 
جمعه مورد بررســی قرار خواهند داد تا افزایش قیمتهای انرژی را محدود کنند. معرفی ســقف قیمت برای 

کل اروپا ممکن است. با این حال، چنین سقف قیمتی در اسپانیا اجرا شده  است.

معاون وزیر نفت:

گاز ایران برای تأمین انرژی  صنعت 
کاله می کند در فصل سرد شال  و 

معاون وزیر نفت گفت: مســئله ناترازی تولید 
با مصرف گاز در فصل های ســرد در سال های 
اخیــر به عنوان مهم ترین مســئله صنعت گاز 
کشــور مطرح اســت، بنابراین باید با مدیریت 
مصرف، این ناترازی را رفع کنیم. مجید چگنی 
در نشســت آمادگی این شرکت برای زمستان 
ســال ۱۴0۱ که به صــورت ویدئوکنفرانس با 
حضور مدیران عامل شــرکت های گاز استانی 
و با محوریت توجه به بهینه ســازی مصرف گاز 
برگزار شــد، اظهار کرد: شرکت ملی گاز ایران 
با نزدیک شــدن به فصل ســرما با هدف بهبود 
نظام توزیع و مصرف گاز در کشور، تمهیدهایی 
را به منظور بهینه ســازی مصرف گاز در دستور 
کار قرار داده اســت.وی ادامه داد: همه ارکان 
شــرکت ملی گاز ایران به عنوان سربازان خط 
مقدم تأمین گاز کشور و مسئول توزیع گاز به 
بخش های مختلف کشور هستند، از این رو، در 
بحث بهینه ســازی نیز باید دست به دست هم 
و آن را ســرلوحه کارهای خویش قرار دهیم.

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران خواســتار 
توجــه ویــژه به موضوع بهینه ســازی مصرف 
گاز بر اســاس سیاســت های ابالغی ســتاد و 

اجرای آن از ســوی شــرکت های تابع استانی 
شــد و تأکید کرد: باید نســبت به اســتفاده از 
ظرفیــت فناورانــه و ایده های نو در پیشــبرد 
سیاست بهینه سازی در مصرف گاز اقدام های 
اساسی انجام شود.چگنی موضوع بهینه سازی 
مصــرف گاز را ضرورت جــدی صنعت گاز به 
ویژه برای فصل سرد سال دانست و از مدیران 
ستادی و مدیران عامل شرکت های گاز استانی 
خواست تا با اجرای ابالغیه های مصوب ستاد و 
بهره گیری از راهکارها و ظرفیت های موجود در 
مجموعه استان نسبت به اجرای سیاست های 
بهینه سازی مصرف گاز در کشور، اقدام عملی 
داشته باشند.وی با بیان اینکه بحث بهینه سازی 
مصرف گاز، بسیار بااهمیت است، تصریح کرد: 
هرساله با آغاز فصل سرد سال با موضوع ناترازی 
گاز روبه رو هســتیم؛ مانند پارســال که اعالم 
شد روزانه 250 میلیون مترمکعب ناترازی گاز 
داریــم و ایــن یعنی، مصــرف ما بیش از تولید 
اســت، بنابراین بایــد صحنه عملیات خدمات 
گاز را مدیریــت کنیم کــه این مهم، ناگزیر بر 
دوش همکاران ما در ســتاد و شرکت های گاز 

استانی است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در وزارت نفت خبر داد؛

جزییات فعالیت های صنعت نفت برای 
کمک به برگزاری حماسه راهپیمایی اربعین 

رئیس ســتاد بازسازی عتبات عالیات در وزارت 
نفــت از اختصاص بودجه الزم و اجرایی شــدن 
بیشتر تکالیف ستاد اربعین کشور به صنعت نفت 
برای برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم پیاده روی 

اربعین حسینی خبر داد.
محمدعلی فالح مهرجردی ، با اشــاره به اینکه 
ســتاد اربعین کشور ســه ماه پیش برای تمامی 
وزارتخانه ها و نهادهای دولتی طرح های تکلیفی 
را به منظور کمک به برگزاری هرچه با شــکوه تر 
مراســم پیاده روی اربعین حسینی تعیین کرده 
اســت، گفت:کمــک به ایجاد زیرســاخت های 
الزم در مســیر پیاده روی اربعین در استان های 
خوزســتان و ایالم، اختصاص سهمیه 5 میلیون 
لیتــری گازوئیــل و ۱2 میلیــون تنی قیر برای 
تســطیح راه های دسترســی به مرزهای غربی 
کشــور از جمله اقدام های حمایتی صنعت نفت 
در حماســه پیاده روی اربعین حسینی است.وی 
کمک به تأمین آب شــرب و دارو در موکب های 
داخلی کشور، تأمین هزار اتوبوس کرایه ای برای 
حمل ونقل زائران اربعین حسینی، کمک به ایجاد 
زیرســاخت ها در استان های ایالم و خوزستان از 
ســوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به صورت 

جداگانه، ساخت ۴ هزار و ۹00 متر سوله دائمی 
در مبادی خروجی در غرب کشور، ارائه خدمات 
پزشکی از سوی سازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت را از دیگر اقدام های حمایتی صنعت نفت در 
حماسه پیاده روی اربعین حسینی دانست.رئیس 
ستاد بازسازی عتبات عالیات در وزارت نفت با بیان 
اینکه در مجموع ۱0 موکب در ایران و دو موکب در 
عراق از سوی وزارت نفت در ایام پیاده روی بزرگ 
اربعین ایجاد و اداره خواهد شد، گفت: بزرگ ترین 
موکب این وزارتخانه در جوار حرم حضرت عباس 
)ع( در کربال ایجاد خواهد شــد.فالح مهرجردی 
رئیس ســتاد بازسازی عتبات عالیات در وزارت 
نفت افزود: به منظور تسریع در روند سفر کارکنان 
صنعت نفت برای شــرکت در پیاده روی بزرگ 
اربعین حســینی تمهیدهایی برای پرداخت وام 
از صندوق قرض الحســنه بسیجیان و ایثارگران 
وزارت نفت )شــهید تندگویان( اندیشیده شده 
است، ضمن آنکه مقرر شده منابع انسانی وزارت 
نفت در مکاتبه ای که با منابع انسانی شرکت های 
تابع خود خواهد داشت دستورهای الزم را برای 
مســاعدت با مرخصی کارکنان عازم پیاده روی 

اربعین صادر کرد.

 واردات نفت چین 
سقوط کرد

واردات نفــت به چیــن در پی اختالل 
پاالیشــگاه های دولتی و فعالیت کمتر 
پاالیشــگاه های خصوصــی، در اوت 
نســبت به مدت مشــابه سال گذشته، 
۹.۴ درصد کاهش یافت.آمار اداره کل 
گمرک چین نشــان داد این کشور در 
اوت ۴0.۳5 میلیــون تن معادل حدود 
۹.5 میلیون بشکه در روز نفت خریداری 
کرد که در مقایســه بــا 8.۷۹ میلیون 
بشکه در روز در ژوئیه، باالتر بود اما در 
مقایســه با آمار واردات ۱0.۴۹ میلیون 
بشــکه در روز در اوت ســال 202۱، 
کاهش داشت.میزان واردات در هشت 
ماه نخست سال میالدی جاری، به ۳۳0 
میلیون تن معادل ۹.۹2 میلیون بشکه 
در روز رسید که ۴.۷ درصد در مقایسه 
با مدت مشــابه ســال گذشته کاهش 
داشــت. این کاهش، در نتیجه تمدید 
قرنطینه هــای کووید ۱۹ روی داد که 
تقاضا برای سوخت را فلج کرد. تعطیلی 
ماه گذشته پاالیشگاه ها هم در کاهش 
واردات موثر بود.تاسیســات شــرکت 
سینوپک شــانگهای پتروکمیکال به 
ظرفیت ۳20 هزار بشــکه در روز پس 
از تعطیلی برنامه ریزی نشــده به مدت 
بیــش از هفت هفتــه، فعالیت جزئی 
را اواســط اوت ازسرگرفت. پاالیشگاه 
ویپک به ظرفیت 200 هزار بشــکه در 
روز که تحت کنترل پتروچاینا قرار دارد، 
فعالیتــش را اواخــر اوت پس از حدود 
ســه ماه تعمیرات، از سرگرفت.شرکت 
مشــاوره کاالی "جی ال ســی" چین، 
پیش از انتشــار آمار گمرکی، گزارش 
کرده بود پاالیشــگاه های خصوصی در 
استان شــاندونگ در دوره تعمیران و 
حاشــیه سود پایین تر، با ظرفیت کمتر 
از ۶5 درصد در اوت در مقایسه با حدود 
۷0 درصد در ژوئیه کار کردند.شــرکت 
ســینوپک با پیش بینــی بهبود تقاضا 
برای سوخت در نیمه دوم سال، انتظار 
دارد تولید نفت این شــرکت در فاصله 
ژوئن تا دســامبر، در مقایســه با نیمه 
اول ســال 2022 یکنواخت بماند.پکن 
ماه گذشــته دور جدیدی از تحقیقات 
مالیاتی را از پاالیشــگاه های خصوصی 
آغاز کرد که ممکن اســت روی خرید 
نفت توسط آنها در آینده تاثیر بگذارد.
طبق آمار رسمی، صادرات فرآورده های 
نفتی در اوت به ۴.۷8 میلیون تن بهبود 
یافت که باالترین میزان از ژوئن ســال 
202۱ بود و در مقایسه با ۳.۴۱ میلیون 

تن در ژوئیه، باالتر بود. 

 ریزش قیمت نفت 
شدت گرفت

قیمــت نفت در معامــالت تحت تاثیر 
قرنطینه های کرونا در چین و انتظارات 
برای افزایش بیشــتر نرخ های بهره که 
نگرانی ها نسبت به بروز رکود و تقاضای 
کمتر برای ســوخت را تشــدید کرد، 
کاهش پیــدا کرد.بهای معامالت نفت 
برنت یک دالر و ۱2 ســنت معادل ۱.2 
درصــد کاهــش یافت و بــه ۹۱ دالر و 
۷۱ ســنت در هر بشــکه رسید. ادوارد 
 OANDA مویا، تحلیلگر ارشد شرکت
در یادداشتی نوشت: با توجه به فهرست 
چالشــهای اقتصادی جهانی، ضعیف 
شــدن بهبود قیمت ناشــی از تصمیم 
اوپــک پالس، چندان ســخت نبود. با 
وجود آمار بخش خدمات آمریکا که بهتر 
از حد مطلوب بود، رشد اقتصاد جهانی 
بــه هیچ وجه خوب به نظر نمی رســد 
و این مســئله، بــرای قیمت های نفت، 
نگران کننده است.سیاست کرونا صفر 
چین، شهرهایی مانند چنگدو با 2۱.2 
میلیــون نفر جمعیت را تحت قرنطینه 
قــرار داده و رفــت و آمد مردم و تقاضا 
برای نفت را در این کشــور که دومین 
مصــرف کننده بــزرگ نفت در جهان 
به شــمار می رود، ضعیف کرده است.به 
 ،ANZ گفته تحلیلگران گروه تحقیقاتی
موج های بیشــتر شــیوع بیماری، این 
نگرانی را به وجود آورده اند که مقامات 
چیــن مجبور خواهند شــد مناطق را 
به شــکل مداوم تحــت قرنطینه قرار 
دهند.ســرمایه گذاران همچنین نیم 
نگاهی به افزایش بیشتر نرخ های بهره 
دارنــد که با هــدف کنترل تورم انجام 
می شــود. انتظار می رود بانک مرکزی 
اروپــا در نشســت روز پنــج شــنبه، 
 نرخ های بهره را به میزان چشــمگیری 

افزایش دهند. 
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5بانک و بیمه

ح کرد؛ مدیر آبفای مهردشت مطر

 کلنگ زنی آبرسانی پایدار 
به 5 روستای منطقه مهردشت

اصفهــان / گروه اســتان هــا: مدیرآبفای 
مهردشــت از کلنگ زنی عملیات آبرسانی 
پایدار به 5 روســتای این منطقه خبر داد.

حســین محمدیان با بیان این که عملیات 
بــه طــول 5۴00 متــر انجام می شــود، 
خاطرنشــان کرد: با اجرای این عملیات 5 
روستای اشن، گلدره، خیرآباد، دماب و کوه 
لطف از آبرسانی پایدار بهره مند می شود.

وی بــا بیــان این که با اجرای این عملیات 
۱۷۴۳ خانوار بالغ بر ۶ هزار نفر از آب شرب 
پایدار بهره مند می شــوند، افزود: عملیات 
اجرایی آبرســانی به 5 روســتای منطقه 
مهردشــت با هزینــه ای بالغ بر 5 میلیارد 
و 500 میلیون تومان اجرا می شود.اضافه 
می شــود آبفای منطقه مهردشــت پس از 
تفکیک از آبفای منطقه نجف آباد، از مرداد 
ماه ســال ۱۴00 به عنوان سی و هشتمین 
منطقه خودگردان شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان آغاز بــه کار کرد و عالوه 
بر شــهرهای دهق و علویجه به ساکنان ۹ 
روستای اشن، خیرآباد، گلدره، کوه لطف، 
علی آبــاد، دماب، خونداب، حســین آباد و 
هسنیجه نیز خدمت رسانی می کند.تعداد 
کل انشعابات آب نصب شده در این منطقه 
۱2۴۴2 فقره است که از این تعداد ۷۶۳5 
فقره در شهرهای دهق و علویجه و ۴80۷ 
فقره در ۹ روستای دیگر نصب شده است.

مدیر کل بنیاد شهید استان خراسان  رضوی:

اقتدار کشور مدیون شهدا است
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان 
 رضــوی گفت: عــزت و اقتدار نظام جمهوری 
اسالمی ایران مدیون خون شهدا و ایثارگران 
است.حجت االسالم مهدی حسن زاده  نامقی 
در راستای اجرای طرح سپاس  با والدین معظم 
شهیدان »حسن حسین زاده ویرانی«، »حسن 
شــاهی ویرانی«، »حســین غالمپورخادر«، 
»حبیب اهلل قنبری خادر«، »رضا حســینی«، 
»مهدی فضل خدا«، »محمود ســلیمانی« و 
»رسول نیازی« دیدار کرد و ضمن ادای احترام 
به مقام شهدا گفت: شهدا مسیر شهدای کربال 
را ادامه دادند، شهیدان دشت نینوا امام حسین 
)علیه الســالم( را دیدند و در رکاب ســرور و 
ســاالر شــهیدان جنگیدند و شهدای هشت 
ســال دفاع مقدس برای دفاع از اسالم، خاک 
وطــن و نامــوس به جنگ حــق علیه باطل 
رفتند.مدیرکل  بنیاد شهید و امور ایثارگران 
خراســان  رضوی با اشــاره به فداکاری های 
شــهدا اظهــار کرد: شــهدا و ایثارگــران با 
جانفشــانی و فداکاری و تبعیت از امام راحل 
از نظام اســالمی مراقبت و محافظت کردند.
حجت االسالم مهدی حسن زاده نامقیعزت و 
اقتدار نظام جمهوری اســالمی ایران مدیون 
خون شــهدا و ایثارگران اســت، ادامه داد: تا 
قبل  از پیروزی انقالب اســالمی، مردم ایران 
توســط آمریکایی ها و دست نشانده های آنان 
در کشــورمان تحقیر می شــدند ولی شهدا 
بــا نثــار جان خود و خون پاکشــان اقتدار و 
احترام را برای مردم ســرزمین ایران اسالمی 
بــه ارمغان آوردند.در این دیدار که در بخش 
شاندیز از توابع شهرستان بینالود برگزار شد، 
حجت االسالم محمد صاحبی امام جمعه شهر 
شاندیز، جواد حلم زاده سرپرست بنیاد شهید 
و امــور ایثارگران شهرســتان بینالود، عمار 
قندری فرمانده بســیج برادران شهر شاندیز و 
تنی چند از دیگر مسئوالن شهرستان حضور 
داشتند و با اهدای لوح تقدیر از صبر و استقامت 
والدین معظم این شــهیدان تجلیل به عمل 
آوردند.گفتنی اســت؛ شهرســتان بینالود از 
توابع اســتان خراســان رضوی در جوار شهر 
مشــهد مقــدس واقع شــده و پرونده  ۱5۴ 
شهید، ۳۱2جانباز و 2۳ آزاده در بنیاد شهید 
و امور ایثارگران این شهرســتان، سند افتخار 
غیورمردانی اســت که برای ســربلندی نظام 
مقدس جمهوری اســالمی ایران جانفشانی، 
فداکاری و مقاومت کردند و به انقالب اسالمی 

عزت بخشیدند.

 البرز / اکبر حیدری 
 استاندار البرز گفت: پروژه قطار شهری 
باید در این دوره شورا )شورای ششم( 
به بهره برداری برســد و در این مسیر 
از همــه ظرفیت ها اســتفاده خواهد 
شــد.مجتبی عبدالهــی پیش از ظهر 
)۱۳ شــهریور(، به همــراه  جمعی از 
اعضای شــورا و سرپرست شهرداری 
کــرج ، از روند پیشــرفت خط 2 قطار 
شــهری این کالنشهر بازدید کرد.وی 
در ایــن بازدیــد بــا قدردانی از تالش 
شــورا و شهرداری، بر استفاده از همه 
ظرفیت های اســتانی و ملی برای بهره 

بــرداری از پروژه قطار شــهری تاکید 
کرد.اســتاندار البرز گفت: مترو آبروی 
اســتان اســت و باید با استفاده از همه 
تــوان و ظرفیت ها در جهت تکمیل و 
بهره برداری از این پروژه قدم برداشت. 
عبدالهی با بیان اینکه مترو و کنارگذر 
شــهید سلیمانی دو پروژه مهم استان 
بــه شــمار می روند، اظهار داشــت: با 
بازدیدهای هفتگی روند پیشرفت این 
دو پروژه مهم بررســی و مشکالت رفع 
خواهد شــد.وی ادامه داد: پروژه قطار 
شهری باید در این دوره شورا )شورای 
ششــم( به بهره برداری برسد و در این 

مسیر از همه ظرفیت ها استفاده خواهد 
شد.این مسئول با تاکید بر اجرای پروژه 
منطبق با برنامه زمان بندی، خواستار 
افزایش ســرعت پیشرفت پروژه شد. 
استاندار البرز در ادامه با اشاره به محل 
دپو قطار شهری کرج در زمین دانشگاه 
خوارزمــی، گفت: احداث محل دپو در 
زیِر زمین بسیار هزینه بر و زمان بر است 
و مــی توانــد کار بهره برداری از پروژه 
را چندســال به عقب اندازد. عبدالهی 
تاکید کرد: محل دپو قطار شهری باید 
بر روی زمین دنبال شود و این موضوع 

را شخصا پیگیری خواهم کرد.

: استاندار البرز

پروژه قطار شهری آبروی استان البرز است

5
 اعطای جوایز قرعه کشی

۸0 میلیونی جشنواره نرم افزار فام 
)پویانگار ملل(

 در راســتای توســعه خدمــات بانکــداری 
الکترونیکــی در جشــنواره بزرگ 80 میلیونی 
نــرم افزام فام )پویانــگار ملل( تحت عنوان “با 
فام ســخن بگو” از خدمات جدید نرم افزار فام، 

دستیار صوتی )روبوفام( رونمایی شد.
پس از اتمام فاز اول جشنواره با فام سخن بگو، 
در روز پنج شــنبه 0۶/05/۱۴0۱ مراسم قرعه 
کشــی جوایز جشــنواره بزرگ 80 میلیونی به 
صورت زنده از صفحه رسمی اینستاگرامی فام 
و کانــال آپارات پخش کــه جوایز آن در تاریخ 
۱۶/0۶/۱۴0۱ بــه برندگان خوش شــانس آن 
در شهرســتان زرقان استان فارس و نور استان 

مازندران اعطا خواهد شد.
 گفتنــی اســت که نرم افزار فــام تنها نرم افزار 
پرداخــت تعاملــی صوتــی مبتنــی بر هوش 
مصنوعی در ایران اســت که کاربران به راحتی 
قــادر بــه انجام تراکنش هــای بانکی با صدای 
خود می باشــند که برای اولین بار روبوفام این 
قابلیــت را به کاربران داده اســت تا بتوانند به 
ســهولت کارهای بانکی خود را در هر جا و هر 

زمان انجام دهند.

 امکان دریافت رمز »آفالین« 
از رمزساز دی جت

نســخه به روز شده ســامانه رمزساز دی جت، 
امــکان دریافت رمــز و بلیت امنیتی به صورت 

»آفالین« را در اختیار کاربران قرار می دهد.
پیش تر در نتیجه بروز اختالل در خدمات ارسال 
پیامــک اپراتورهای تلفن همراه، تأخیر یا عدم 
ارسال پیامک رمز پویا برای مشتریان مشکالتی 

ایجاد می کرد.
اکنون با به روز رسانی سامانه رمزساز دی جت، 
این امکان فراهم شده است که رمز دوم پویای 
کارت و رمز پویای دی نت یا دی جت و یا بلیت 
امنیتی به  صورت آفالین و بدون نیاز به دریافت 
پیامک در اختیار مشتریان بانک دی قرار بگیرد.

این خدمت جدید برای مشتریانی که سرویس 
دهی اپراتورهای تلفن همراه در محل سکونت 
یا کار آنها مناســب نیســت و یا مشتریانی که 
قصد ســفر به خارج از کشــور را دارند، بســیار 

کارآمد است.

اخبار

بهزاد شیری در مراسم امضا تفاهم نامه 
همکاری با کانون صرافان ایرانیان:

پست بانک ایران به عنوان 
گسترده ترین بانک کشور در 

اغلب مبادالت پولی و بانکی 
حضور دارد

 بهزاد شــیری مدیر عامل 
پست بانک ایران در جلسه 
امضــا تفاهم نامه با کانون 
صرافان ایران با اشــاره به 
دالیل تاسیس پست بانک 
ایران، واگذاری ســهام بانک و دالیل توقف این 
واگذاری گفت: پست بانک ایران، با شش هزار 
باجه بانکی روســتایی و بیش از ۴00 شــعبه، 
بانکی مدرن و رو به توســعه اســت و به عنوان 
گســترده ترین شــبکه بانکی کشــور در اغلب 
مبادالت پولی و بانکی حضور داریم و این حضور 
دائمی در رشد درآمدهای بانک و سوددهی آن 

مشهود است.
شــیری با تاکید بر عضویت پســت بانک ایران 
در اتحادیه جهانی پســت )UPU( خاطرنشان 
کرد: این عضویت فرصت بی نظیری برای بانک 
فراهم کرده اســت تا بتواند از طریق نظام مالی 
بین المللی )IFS( مبادالت مالی را با کشورهای 
عضــو ایــن اتحادیه انجام دهد و از این ظرفیت 
مبادالت مالی با هزینه کمتر بهره برداری کند.

باالترین مقام اجرایی بانک به اینکه 5۱ درصد 
سهام بانک در دست دولت است و ۴۹ درصد در 
دست سهام داران حقیقی و حقوقی قرار دارد، 
تصریــح کرد: واگذاری ســهام بانک با تصمیم 
قانون گذار متوقف شــد تا پســت بانک ایران 
شکل دولتی خود را حفظ کند و بتواند مطابق 
اساســنامه، در مناطق کم تر برخوردار خدمات 

مالی و بانکی به روستاییان ارائه دهد.
مدیــر عامل بانــک ادامه داد: در کنار ماموریت 
پســت بانک ایران در مناطق روستایی و کم تر 
برخوردار، از ســال ۱۳۹5 ماموریت جدیدی به 
بانک محول شد تا به عنوان بانک تخصصی حوزه 
ارتباطــات و فناوری اطالعات به شــرکت های 
دانش بنیان و فناور خدمات پولی و بانکی ارائه 

کند.

تصویب صورت های مالی سال 1400 بیمه میهن
در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بیمه میهن؛ صورت 
های مالی دوره منتهی به 2۹ اســفند ۱۴00 این شــرکت به اتفاق 

آرا تأیید و تصویب شد.
  مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت به ریاست 
فرهاد باقرپور معاون پشــتیبانی و امور هماهنگی اســتانهای بنیاد 
مســکن انقالب اســالمی به عنوان رئیس مجمع، وحید احدپور و 
محمدجواد همتی به عنوان ناظر و رســول آریان پور به عنوان دبیر 
مجمع و با حضور دارندگان اکثریت صاحبان ســهام شــرکت )بیش 
از ۶0 درصد(، نمایندگان نهاد ناظر و ســازمان بورس و حســابرس 
و بازرس قانونی با رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی و به صورت 

حضوری و مجازی امروز برگزار شد.
در این جلســه ابتدا رســول آریان پور مدیرعامل بیمه میهن گزارش 
هیئــت مدیــره از عملکرد و فعالیت های ســال مالی منتهی به 2۹ 

اسفند ۱۴00را برای حاضران ارائه کرد.
آریان پور حق بیمه وصولی در سال ۱۴00 را 525 میلیارد و خسارت 
پرداختــی را ۴۱۷ میلیــارد تومان اعالم کــرد و گفت وصول عمده 

مطالبات ســنواتی، پرداخت عمده خســارت های سنواتی و فروش 
امالک مازاد نیز از اهم فعالیت های این شــرکت در ســال۱۴00 بوده 
است. وی همچنین ارایه خدمات سریع و باکیفیت، پیاده سازی نظام 
جامع مدیریت ریسک و کنترل داخلی در سطح شعب و نمایندگی 
ها، توسعه و توانمند سازی شبکه فروش و پرداخت خسارت متوازن 

در سراسرکشور، توسعه فروش محصوالت بیمه زندگی، بهینه سازی 
ترکیب پرتفوی، اصالح ســاختار سازمانی، اعمال حاکمیت شرکتی 
با فعال ســاختن کمیته های آن را از جمله برنامه های آتی شــرکت 

بیمه میهن عنوان کرد.
در ادامه، گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص صورت های 
مالی و عملکرد شــرکت در ســال مالی۱۴00 قرائت و پس از بحث و 
تبادل نظر در مورد بندهای گزارش و طرح ســواالت از ســوی برخی 
حاضران، صورت های مالی منتهی به ۱2 اســفند ۱۴00بیمه میهن 

به تصویب اعضای مجمع و سهامداران رسید.
انتخاب مؤسسه حسابرسی فاطر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به 
عنوان حسابرس علی البدل برای سال مالی ۱۴0۱و تعیین روزنامه 
هــای دنیــای اقتصاد و اطالعات برای درج آگهی  های شــرکت، از 
دیگــر مصوبــات مجمع عمومی عادی ســالیانه بیمه میهن بود. در 
ضمــن انتخــاب اکچوئر رســمی بیمه به انتخــاب و تصویب هیئت 

مدیره واگذار گردید.

اخبار

ضمانــت نامه های صادره بانک توســعه تعاون در ســال ۱۴00 با 
افزایــش ۹0 درصدی نســبت به ســال ۱۳۹۹ بــه حدود 8۳ هزار 

میلیارد ریال رسید.
بررســی صورت های مالی بانک توسعه تعاون نشان می دهد اعتبار 
اسنادی با رشد چشم گیر 2۶۶ درصدی در سال ۱۴00 در مقایسه 

با سال پیش از آن به 2۳ هزار میلیارد ریال رسید.
نسبت مطالبات معوق به کل تسهیالت به عنوان یکی از شاخص های 
بررســی عملکرد در نظام بانکی اســت. بانک توســعه تعاون یکی 
از موفق تریــن بانک هــا در نظام بانکی ایران دراین شــاخص بوده 
اســت. نسبت تســهیالت غیرجاری )NPL( در بانک توسعه تعاون 
با کاهش ۴/۴ همراه بوده است که یکی از پایین ترین نسبت ها در 

بین بانک های کشور است.
بر اساس این گزارش، بانک توسعه تعاون به عنوان جوانترین بانک 

دولتی و توسعه ای در طول ۱۳ سال گذشته خدمات قابل توجهی 
به جامعه هدف خود ارائه کرده است. تعداد مشتریان بانک در سال 
گذشته با افزایش ۶ درصدی به 5 میلیون و ۹00 هزار نفر رسید.

بررســی صورت های مالی نشــان می دهد منابع بانک با افزایش ۳۴ 
درصــدی در مقایســه با ســال ۱۳۹۹ به ۳۹۷ هــزار میلیارد ریال 

رسیده است.
بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک توسعه ای بخش عمده ای از 

تسهیالت پرداختی را به تولید کشور اختصاص داده است.
حجم تسهیالت پرداختی با افزایش ۱۶ درصدی در سال ۱۴00 در 
مقایسه با سال ۱۳۹۹ به بیش از 2۶۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.

55 درصد از تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون در سال گذشته 
نیزبه بخش صنعت و معدن پرداخت شده که رقم ۱۴۴ هزار میلیارد 

ریال را نشان می دهد.

ضمانت نامه های صادره بانک توسعه تعاون به ۸۳ هزار میلیارد ریال رسید

خبر  ویژه

استانها

مفقودی
 961803094 دانشــجوئی  شــماره  بــه  دانشــجوئی  کارت 
رشــته حقــوق از جهــاد دانشــگاهی رشــت متعلــق بــه خانــم 
زنــد پرویــز مفقــود وازدرجــه اعتبــار  نیلوفــر رضائــی شــیراز فر

ســاقط مــی باشــد.

مفقودی
شناســنامه مالکیــت ســواری پــژو 405 جــی ال ایکــس آی بــه رنــگ نقــره ای 
متالیــک مــدل 1387 بــه شــماره انتظامــی  613 د 26-ایــران46  بــه شــماره 
 NAAM01CA78E374033 موتــور 12487085379 بــه شــماره شاســی
متعلــق بــه یوســف رمضانــی لیفکویــی فرزنــد حســن مفقــود وازدرجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

مفقودی
شناســنامه مالکیــت ســواری پرایــد جــی تــی ایکــس آی بــه رنــگ نقــره 
ــران46  ــی 573 ص 29-ای ــماره انتظام ــه ش ــدل 1387 ب ــک م ای متالی
 S1412287470142 بــه شــماره موتــور 2420894 بــه شــماره شاســی
متعلــق بــه محمدرضــا غالمــی شکارســرائی فرزنــد ری پــور مفقــود واز 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

اردبیــل / گروه اســتان ها: مدیــرکل راهداری 
وحمــل ونقل جــاده ای اســتان اردبیل گفت: 
کاروان راهــداری اســتان اردبیل جهت خدمت 
رســانی به زائران اربعین حســینی عازم پایانه 
شــهید حاج قاسم ســلیمانی مهران شد.کلیم 
اله وثوقی در مراســم اعزام این کاروان افزود:۳ 
دســتگاه ماشــین آالت و کانکس در قالب ۱5 
نفر نیروی انســانی برای اســتقرار در پارکینگ 
برکت پایانه شــهید حاج قاســم سلیمانی عازم 
مرز مهران شــدند.عضو شــورای اداری استان 
اردبیل گفت: همــکاران راهداری وحمل ونقل 
بــرای نظم دهی و هماهنگی بازگشــت زائران 
به اســتان اردبیل از امروز تا ۳۱ شــهریورماه در 
مرز مهران مســتقر هســتند تا زوار حسینی در 

بازگشــت به استان هیچ مشکلی نداشته باشند.
رئیس کمیته حمل ونقل ستاد اربعین حسینی 
استان اردبیل هدف از ایجاد نمایندگی اداره کل 
راهداری وحمل ونقل جاده ای اســتان اردبیل 
در پایانه شــهید حاج قاسم سلیمانی مرز مهران 
را ارائه خدمات بهتر به زائران اربعین حســینی 
اســتان اردبیل موقع برگشــت از کربالی معلی 
عنوان کرد.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده 
ای اســتان اردبیــل تصریح کرد: بــا این کار در 
تردد زائران اربعین حســینی اســتان به هنگام 
بازگشت مشکلی پیش نخواهد آمد و آنان بدون 
دغدغه به موطن خود باز خواهند گشــت.وثوقی 
با بیان اینکه برای اعزام زائرین اربعین حســینی 
۱۴ کمیته تشکیل شده که کمیته حمل و نقل 

بر عهده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
است گفت:برای ارائه خدمات هرچه شایسته به 
زائران اربعین حسینی ۱۱ دستگاه ماشین آالت 
راهداری به پایانه های مرزی تمرچین و خسروی 
اعزام شده اند.عضو شورای ترافیک استان اردبیل 
خاطرنشــان کرد: در 5 مرحله نیروی انســانی و 
ماشین آالت به مرزهای خروجی اعزام شده اند 
و طی روزهای آینده نیز 2۳ دســتگاه  ماشــین 
آالت ســبک و ســنگین راهداری جهت خدمت 
رســانی به زائران اربعین حسینی به مرز مهران 
اعزام خواهند شد.وی افزود: در اعزام زائران نیز 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
اردبیل باهمه توان در خدمت زائران امام حسین 
علیه السالم است و از اول شهریور تاکنون ۱50 

دســتگاه اتوبوس زائران سرزمین عشق را جابجا 
کرده اند.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای 
اســتان اردبیل با اشاره به اینکه جابجائی زائران 
اربعین ساالر شهیدان بدون هیچ مشکلی درحال 
انجام است از تشدید نظارت ها بر عملکرد شرکت 
ها و ناوگان های حمل ونقل عمومی خبر داد و از 
مردم خواســت هرگونه شکایات و گران فروشی 
بلیط ها را از طریق سامانه ۱۴۱ جهت رسیدگی 
به راهداری اطالع دهند.وثوقی ادامه داد: با توجه 
به افزایش تقاضای ســفر به تمامی ناوگان های 
عمومی مســافری اســتان اردبیل شبانه روز در 
خدمت زائران امام حســین علیه السالم هستند 
تا عاشــقان کربال با آرامش و امنیت عازم ســفر 

عشق شوند.

مدیر کل راهداری استان اردبیل عنوان کرد؛

اعزام کاروان راهداری استان اردبیل به مرز مهران 
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کرد؛ معاون اقتصادی و سرمایه انسانی منطقه ویژه پارسیان اعالم 

تدوین 150 بسته پیشنهادی فرصت سرمایه گذاری در منطقه ویژه پارسیان
هرمــزگان / گروه اســتان هــا: معاون 
اقتصــادی منطقــه ویــژه اقتصادی 
پارســیان گفت: منطقه ویژه پارسیان، 
بــا هدف جذب ســرمایه گــذاران در 
حوزه های مختلف پتروشیمی، فوالد، 
آلومینیــوم و صنایــع پایین دســتی، 
۱50 بسته پیشنهادی فرصت سرمایه 
تدویــن کرده اســت.مرتضی پور علی 
شــهری با بیان این خبر گفت: از ۱50 
بســته فرصت سرمایه گذاری یاد شده، 
۱00 بســته پیشنهادی در حوزه تولید 
محصوالت پتروشــیمی )باالدســت، 
میان دســت و پایین دست( آماده ارائه 
به ســرمایه گــذاران و عالقه مندان به 
ســرمایه گذاری در این منطقه است.
وی خاطرنشــان کــرد: در حوزه تولید 
محصــوالت فــوالدی و صنایع پایین 
دســت آن، ۱5 بســته فرصت سرمایه 
گــذاری و در حــوزه تولید آلومینیوم، 
آلومینا و صنایع پایین دست آن نیز ۱5 
بسته سرمایه گذاری آماده شده است.

برنامه اشتغال ۳0 هزار نفری
معاون اقتصادی، ســرمایه انسانی و امور 
اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان 

ابراز داشت: در افق طرح ایجاد منطقه ویژه 
اقتصادی پارسیان، اشتغال زایی ۳0 هزار 
نفر به صورت مســتقیم و 2۷0 هزار نفر 

غیر مســتقیم پیش بینی شده است.وی 
ادامه داد: با توجه به اهمیت ایجاد مراکز 
اقامتی و گردشــگری در منطقه ویژ، 20 

بسته پیشنهادی سرمایه گذاری در حوزه 
گردشــگری و ایجاد مراکز اقامتی تدوین 
شده است.وی یادآور شد: این منطقه به 
دلیــل همجواری با میدان گازی پارس، 
فرودگاه عســلویه و کریدور غربی کشور، 
یکی از مناطق مهم اقتصادی کشور و یک 
فرصت استثنایی برای سرمایه گذاران و 

رونق اقتصادی کشور است.

اختصاص گاز برای صنایع
وی افــزود: اختصــاص روزانه ۳0 میلیون 
متــر مکعب گاز به عنــوان خوراک صنایع 
پتروشــیمی و پتروپاالیشگاه ها با موافقت 
وزیر نفت و نیز احداث ۱۹ پســت اسکله در 
منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، مزیت های 
ارزشــمندی در این منطقه برای صادرات و 
واردات به وجود آورده است.معاون اقتصادی 
و ســرمایه انســانی منطقه ویژه پارسیان 
خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران با امکانات 
مذکور در این منطقه، می توانند مواد اولیه را 

وارد و تولیدات نهایی را صادر کنند. 

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان 
و روستاییان استان البرز: 

 500 نفر از اهالی رسانه 
و ورزشکاران عضو صندوق بیمه 

اجتماعی کشاورزان شدند 
البرز / مهدی فلالح رفیع 

مدیــر صنــدوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، 
روستائیان و عشایر استان البرز در نشت خبری 
با اصحاب رســانه در خصوص صندوق   گفت: 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان 
و عشایر استان البرز به عنوان یک نهاد عمومی  
غیر دولتی از مجموعه های وزارت تعاون کار و 
اموررفاه اجتماعی  است که با هدف ارایه بیمه 
های اجتماعی بلند مدت شــامل بازنشستگی 
، از کار افتادگــی و مســتمری بازمانــدگان 
فعالیت دارد .بشــیری تصریح کرد :د ر کشور 
20 صندوق  بیمه اجتماعی فعال هســتند که 
ایــن صندوق جــزء ۴ صندوق بزرگ بیمه ای 
محصوب میشــویم که از لحاظ اعتبارات مالی 
واز لحاظ تعداد بیمه شدگان  دومین صندوق 
بیمــه اجتماعی هســتیم .وی افــزود : حوزه 
فعالیت صندوق امل افرادی میشــود که فاقد 
رابطه کارگری و کارفرمایی هستند .  بشیری 
اظهارداشت : بیمه شدگان صندوق به واسطه 
محل سکونت و اشتغال بیمه می شوند ، افرادی 
که به واسطه سکونت عضو صندوق می شوند 
روستاییان ، عشایر و ساکین شهرهای زیر 20 
هزار نفر هستند .مدیر صندوق ادامه داد : قالی 
بافان ، صنایع دستی ؛مشاغل فصلی و خانگی ، 
رانندگان حمل بار و مسافر ، بسیجیان و اهالی 
فرهنگ و هنرو همچنین ورزشکاران می توانند 
درغالب مشــاغل فصلی عضو  صندوق شــوند 
.   وی بــا اشــاره به حــق بیمه صندوق گفت : 
حق بیمه صندوق ۱5 درصد می باشد که ۷0 
درصد را دولت پرداخت می کند و سهم  بیمه 
شــده ماهیانه ۱۳۳ هزار تومان  اســت .مدیر 
صنــدوق  ادامــه داد : تاکنون ۱8 هزار نفر در 
البرز عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایرتحت پوشش بیمه صندوق 
قــرار گرفتند  و همچنیــن هزار خانوار هم به 
علت فوت، بازنشســتگی یا از کارافتادگی در 
حال دریافت مستمری از صندوق هستند.وی 
تصریح کرد : طی سه ماه اخیردر غالب مشاغل 
فصلی نیز  500 نفر از اهالی رسانه  و فرهنگ 
و هنر ، ورزشــکاران و مربیان عضو شــده اند 
.بشــیری در زمینه تعهــد ات صندوق گفت: 
افراد با ۳0 ســال ســابقه و 50 سال سن، 20 
ســال ســابقه و ۶0 سال سن یا ۳5 سال سابقه 
بازنشسته تلقی می شوند که با توجه به جوان 
بــودن صندوق به مرحله تعاریف بازنشــتگی 
نرســیده ایم   ولی افرادی که در ابتدای شکل 
گیری صندوق با سن باال  عضو شدند می توانند 
از مزایا و  تعهدات  بهره مند می شوند و میتوانند 
از مســتمری ســالمندی استفاده کنند و 20 
روز حقوق دریافت میکنند . وی  در خصوص 
دومین تعهد صندوق افزود : بیمه شده ای که 
عضو صندوق می باشد براثر بیماری یا حادثه 
ای ۶۶ درصد به باال  توان کار را ازدســت داده 
باشد میتوانند از مزایای کار افتادگی کلی بهره 
مند شــود و ۳/2 اخرین سطح درآمدی است 
. بشــیری ادامه داد : ســومین تعهد صندوق 
مربوط به مســتمری بازماندگان اســت ، اگر 
بیمه شــده ای فوت کند افراد تحت تکفل می 
توانند از مزایای  بازماندگان استفاده کنند . 

کثریت آرای اعضای شورای شهر  با ا
چهارباغ؛

 مهندس سید جعفر موسوی 
به عنوان شهردار چهارباغ 

انتخاب شد 
البرز / گروه اســتان ها: اعضای شورای اسالمی 
شهر چهارباغ روز دوشنبه چهاردهم شهریورماه 
سال جاری در جلسه رسمی خود با اکثریت آرا 
مهندس سید جعفر موسوی را به عنوان شهردار 
چهارباغ انتخاب کردند. شصتمین جلسه رسمی 
شــورای اسالمی شــهر چهارباغ با دستور کار 
انتخاب شهردار دیروز در دفتر شورای اسالمی 
شــهر برگزار و مهندس ســید جعفر موسوی با 
کســب اکثریت آرا به عنوان شــهردار چهارباغ 
انتخاب شد.جلســه انتخاب شهردار چهارباغ با 
حضور اعضای شورای اسالمی شهر برگزار و در 
این جلسه مهندس سید جعفر موسوی به  عنوان 
شــهردار منتخب چهارباغ معرفی شــد. شایان 
ذکر است شورای اسالمی شهر چهارباغ پس از 
برگزاری جلسات منظم و مستمر، بررسی رزومه 
۳۷ نامزد پســت شــهردار، گفت و گوی چهره 
بــه چهــره با گزینه های منتخب و... باالخره در 
جلسه روز دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴0۱ ، مهندس 
موسوی را با اکثریت آرا به  عنوان شهردار شهر 
چهارباغ معرفی کرد.گفتنی اســت پس از طی 
روال اداری و قانونی و تایید اســتانداری البرز و 
دستگاه های نظارتی، مهندس موسوی به عنوان 
شهردار چهارباغ سکان مدیریت شهرداری را بر 

عهده خواهد گرفت.

 به منظور تامین برق متقاضیان جدید 
انجام شد؛

 احداث 14 هزار متر شبکه 
توزیع برق در بخش بسطام

ســمنان / گروه اســتان ها: برای تامین برق 
متقاضیان جدید بخش بســطام، از شهریور 
مــاه ســال قبل تا به حــال، قریب ۱۴ هزار و 
200 متر شبکه فشارمتوسط و فشارضعیف با 
اعتبار سه میلیارد و ۳00 میلیون ریال احداث 
شده است.مدیر امور برق بسطام با عنوان این 
مطلب اظهار کرد: عملیات اصالح دو هزار و 
۹۱8 متر شــبکه فشارمتوسط جهت رینگ 
فیدر ابرســج – محّرم با مبلغ پنج میلیارد و 
۳۷۱ میلیون ریال و احداث پنج هزار و 850 
متر شــبکه توزیع بــرق در صحرای جاللی، 
جاده مجن، روســتای ابر و جیالن و تامین 
برق اشــتراک دامداری با اعتبار ۱۱ میلیارد 
و ۷50 میلیون ریال به اجرا درآمده اســت.
ســید حمیدرضا موســوی گفت: نصب پنج 
دســتگاه سکسیونر اتوماسیون قابل قطع از 
راه دور بــا مبلــغ ۱۴ میلیارد و 2۳0 میلیون 
ریــال، اصالح و بهینه ســازی و تقویت ۱۱ 
هــزار و ۶۶2 متر شــبکه توزیع برق ورودی 
نگارمن، روســتاهای امیریه، چهارطاق پرو، 
مزج، قلعه میرزاســلیمان، میان آباد، امیریه، 
جیالن، قلعه محمدآقا، خیابان های گلشن و 
نبوت شهر مجن و برخی مناطق داخل شهر 
بســطام با اعتبار ۱۹ میلیارد و 8۴5 میلیون 
ریال انجام شده است.وی با اشاره به این که 
بــرای تامین برق متقاضیان بخش بســطام 
از شــهریور ســال ۱۴0۱ تا زمان حاضر ۱۶ 
دستگاه پست هوایی با مبلغ دو میلیارد ریال 
نصب و به بهره برداری رسیده افزود: تبدیل 
چهار هزار و ۶80 متر شبکه سیمی محدوده 
شــهرک جیالن، روستاهای علی آباد، قاسم 
آبــاد و زرگر با اعتبار شــش میلیارد و 8۱0 
میلیــون ریال به کابــل خودنگهدار، اقدامی 
دیگر محسوب می شود.موسوی اضافه کرد: 
طرح تامین روشــنایی مقابل پاسگاه قلعه نو 
با اعتبار ۶50میلیون ریال، نصب ۴5 دستگاه 
تابلو قطع از راه دور در منطقه بسطام با مبلغ 
پنــج میلیارد و ۳۴۴ میلیون ریال و افزایش 
قدرت ترانس ابرســج با اعتبار یک میلیارد و 
۷۳۶ میلیون ریال، از دیگر اقدامات این امور 
در عرصه خدمت رسانی است.وی همچنین 
تصریح کرد: در مجموع مبلغ ۷۱ میلیارد و ۳۶ 
میلیون ریال سرمایه گذاری برای فعالیتهای 
ذکر شــده در مدت یک ســال اخیر صورت 

پذیرفته است.

یک مقام مسئول در شرکت برق منطقه ای 
سمنان اظهار کرد: 

اجرای بهینه سازی پست های 
 انتقال شرکت برق 
منطقه ای سمنان

ســمنان / گروه اســتان ها: بهینه ســازی 
ســاختمانی و اســتاندارد ســازی سیستم 
روشــنایی و تهویــه  باتریخانه های پســت 
های انتقال و فوق توزیع اســتان ســمنان 
اتمــام یافت .مدیر دفتر فنی نظارت بر تولید 
معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای 
ســمنان با اعالم ایــن خبر گفت: با توجه به 
بعضــی از نواقــص موجود در باتریخانه های 
پست های 2۳0 کیلوولت دامغان و شاهرود 
، ۶۳ کیلو ولت شــهید کریمی و بســطام از 
جمله کاهش زیاد ســطح الکترولیت باتری 
های اسیدی به خاطر گرم شدن باتری خانه 
ها ناشــی از پدیده گلخانه ای شــدن توسط 
نــور از طریــق درب و پنجره ها و همچنین 
نداشــتن استانداردهای ضد انفجار در مورد 
روشنایی و فن باتری خانه اصالحاتی در این 
مکان ها  انجام گردید.مهندس مجید غایبی 
، مدیر دفتر فنی نظارت برتولید شرکت برق 
منطقه ای سمنان با اشاره به اقدامات انجام 
شده در فرایند بهینه سازی پست ها انتقال و 
فوق توزیع  افزود : کندن درب و پنجره های 
قدیمی، مسدود نمودن پنجره های قدیمی ، 
تعویض درب های قدیمی با درب های جدید 
بــدون پنجره به خاطــر جلوگیری از پدیده 
گلخانهای شدن، جابه جایی مکان فن باتری 
خانه به خاطر تهویه بهتر گاز هیدروژن، تهیه 
فن های ضد انفجار سه فاز با دبی متناسب با 
تعــداد و نوع باتری ها و حجم باتری خانه ها 
، ســاخت و تعویض دریچه های ورودی هوا 
همــراه فیلتر متناســب با دبی فن های ضد 
انفجار، تعویض روشنایی قدیمی با المپهای 
مهتابی ضد انفجار با توجه به شدت روشنایی 
مورد نیاز در باتری خانه ها و همچنین ساخت 
تابلو مجزا جهت کنترل روشنایی و فن باتریخانه 
و نصب آن در موقعیتی مناسب از فضای پست 
را از دیگر اقدامات انجام شــده در این خصوص 
می باشــد .مهندس غایبی با اشــاره به اعتبار 
۴500 میلیون ریالی پروژه فوق بیان داشــت: 
اســتاندارد سازی باتریخانه پست های انتقال و 
فوق توزیع استان سمنان جهت ارتقای ایمنی و 
افزایش ضریب پایداری شبکه به مرور در تمامی 

پست های برق استان اجرا خواهد شد.
محمد مهدی وحدتی 
مدیر دفتر روابط عمومی

استانها 6

مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان:

کند کمک می  محصوالت جدید ذوب آهن به صنعتی شدن ساخت و ساز مسکن 
اصفهان / گروه استان ها: در صنعت فوالد و در بخش تولید محصوالت 
ســاختمانی ، دیگر نباید به تولید فوالدهای عمومی اکتفا کنیم . در 
ایــن راســتا ذوب آهن اصفهــان ،   فوالدهای جدید ، خاص و صنعتی 
را تولید می کند .مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در نخســتین همایش 
فناورانه صنعت ســاختمان و مســکن که در سالن همایش های مرکز 
تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی با محوریت طرح جهش تولید مسکن 
برگزار شد ضمن بیان مطلب فوق گفت :  خوشبختانه امروز شاهدیم 
که مرکز تحقیقات وزارت راه ، مســکن و شهرســازی به دنبال تحول 
صنعت ســاختمان اســت تا ضمن بهبود معماری ساختمان ، مزایایی 
همچون کاهش هزینه و افزایش سرعت ساخت و ساز نیز حاصل گردد 
که این امر مستلزم ، تغییر در نوع ساخت وساز و صنعتی سازی است 
.مهندس رخصتی اظهار داشت :صنعتی سازی در ساخت و ساز نیاز به 
استفاده از محصوالت جدید دارد تا کیفیت ، سرعت و ایمنی در ساخت 
و ســاز متحول شــد .وی افزود : جهت مرتفع ســازی دیگر نمی توان از 

محصوالت عمومی اســتفاده کرد و لذا باید به ســمت تولید محصوالت 
جدید با تکنولوژی جدید برویم که در این راستا ذوب آهن تولید انبوه 
محصوالتی همچون تیرآهن های بال پهن را محقق ساخته که مزایای 
استفاده از آن در راستای شاخص های صنعتی سازی است .مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه ایران با ۳0 میلیون تن تولید رتبه 
دهــم تولیــد فوالد دنیا را دارد و ظرفیت تولید بیش از ۴0 میلیون هم 
موجــود اســت  در حالیکه قبل از انقــالب تنها یک کوره بلند با تولید 
ســاالنه 500 هزار تن در اختیار  داشــتیم گفت : با توجه به جمعیت 
ومصرف سرانه فوالد ، هم اکنون با تولید مازاد مواجه هستیم که باید 
صادر شــود و لذا حرکت صنایع فوالدی به ســمت تولید محصوالت 
خاص مشــکلی در تامین محصوالت فوالدی عمومی ایجاد نمی کند 
.مهندس رخصتی با اشاره به ضرورت  بهره گیری بیشتر از سازه های 
فوالدی در صنعت ســاختمان کشــور ، گفت : محصوالت جدید ذوب 
آهن به توسعه صنعت ساختمان و صنعتی سازی کمک می کند و به 

طور کلی صنعت فوالد کشور برای پاسخگویی به نیاز های جدید باید 
به ســمت تولید فوالدهای خاص برود .مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
گفت : یکی از رویکردهای جدید این مجتمع عظیم صنعتی در بخش 
فروش که در بورس کاال انجام می شــود ، تعریف ســبد محصوالت بر 
اســاس نیاز پروژه هاســت که موجب کاهش هزینه های انبوه سازان و 
تسهیل ساخت و ساز است  .وی همچنین به تولید محصوالت جدید 
در شرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان از جمله دیوارهای پیش ساخته 
با ویژگی های جدید و همچنین امکان اســتفاده از ســرباره های ذوب 
آهــن در تولیــد بتن های خاص نیز اشــاره کرد و گفت : امیدوارم این 
مجتمع عظیم صنعتی که با تولید ریل ملی توسعه حمل و نقل ریلی 
به عنوان یکی از زیرســاخت های اصلی کشــور را رقم زد ، امروز نیز 
بتواند به عنون همکار مرکز تحقیقات راه ، مســکن و شهرســازی و 
ســایر نهادهای ذیربط در تحول صنعت ســاختمان کشور نقش خود 

را به خوبی ایفا نماید.

مشهد / سمیرا رحمتی
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی از کمک ۱50 میلیارد ریالی 
این شــرکت برای لوله کشی داخلی منازل 2500 مدجوی کمیته 
امداد و بهزیســتی در راســتای مسئولیت های اجتماعی خبر داد.

حســن افتخاری با اعالم این خبر اظهار کرد: پیرو تصمیمات ســفر 
استانی ریاست محترم جمهوری و ابالغ مصوبه هیأت مدیره شرکت 
ملّی گاز ایران، تفاهم نامه ای با عنوان پرداخت هزینه لوله کشــی 
رایگان گاز داخلی منازل مددجویان بین شــرکت گاز و نهادهای 
متولی حمایت از مددجویان در اســتان شــامل کمیته امداد امام 
خمینی )ره( و سازمان بهزیستی منعقد شده است.وی افزود: مطابق 
این تفاهم نامه شرکت گاز خراسان رضوی هزینه لوله کشی داخلی 
منازل 2500 مددجوی کaمیته امداد و بهزیســتی اســتان را که 

فاقد اشــتراک قبلی گاز هســتند تا سقف ۶0 میلیون ریال به ازای 
هر مشترک پرداخت خواهد کرد.به گفته افتخاری، مجموع اعتبار 
در نظر گرفته شــده برای این طرح ۱50 میلیارد ریال اســت که از 
محل منابع داخلی شرکت ملی گاز با هدف تحقق مسئولیت های 
اجتماعی هزینه می شود.مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با 
بیان این مطلب که مددجویان واجد شرایط توسط کمیته امداد و 
سازمان بهزیستی به شرکت گاز استان معرفی خواهند شد گفت: 
پرداخت هزینه اجرای این طرح پس از صحت ســنجی عدم ســابقه 
اشتراک قبلی، اخذ تأییدیه های قانونی و اجرای لوله کشی و دریافت 
اشــتراک  توســط شرکت گاز پرداخت خواهد شد.یادآور می شود؛ 
مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی استان برای یکبار 

از پرداخت هزینه انشعاب گاز نیز معاف هستند.

با هدف لوله کشی منازل مددجویان کمیته امداد و بهزیستی صورت گرفت؛

گاز استان خراسان رضوی  تخصیص اعتبار توسط شرکت 

خبر  ویژه

طی نشستی؛

ج  مشخص شد کر کمیسیون های تخصصی شورای شهر  ترکیب هیات رئیسه 
البرز / فاطمه کیاحیرتی 

رئیس شــورای اســالمی شهر کرج گفت: ترکیب هیات رییسه 
کمیسیون های تخصصی شورای اسالمی شهر کرج  در دومین 
سال فعالیتشان مشخص شد.علی قاسم پور در هفتادمین جلسه 
رســمی شورای شــهر کرج که با حضور اعضای شورای شهر ، 
سرپرســت شهرداری و مدیران شــهری برگزار شد به اعضای 
هیئت رئیسه کمیسیون ها اشاره کرد و اظهار داشت: انتخابات 
کمیسیون های تخصصی شورای شهر کرج طی روزهای گذشته 
برگزار شد و بر اساس آن اعضای هیات رییسه این کمیسیون ها 
در دومین سال فعالیت دوره ششم به شرح زیر انتخاب و تعیین 
شدند.وی عنوان کرد: اولین جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی 
شورای شهر در دوره ششم سال دوم شورای شهر کرج برگزار 
و ســپس اعضای هیئت رئیســه این کمیسیون با ریاست سید 

مرتضی اعتصامی و نائب رئیسی حسین مهاجری و دبیری جواد 
چپردار انتخاب شدند.قاسم پور تصریح کرد: در بیست و نهمین 
جلسه کمیسیون برنامه و بودجه که با حضور اعضای کمیسیون 
برگــزار شــد مریم قهرمانی  به عنــوان رئیس، عمار ایزدیار به 
عنوان نائب رئیس و علیرضا رحیمی  بعنوان دبیر کمیســیون 
انتخاب شــدند.رئیس شورای اسالمی شهر کرج به یازدهمین 
جلســه کمیســیون شهرسازی و معماری اشاره و افزود: در این 
جلسه حسین مهاجری بعنوان رئیس، علی ذبیحی بعنوان نائب 
رییس و علیرضا رحیمی به عنوان دبیر کمیسیون شهرسازی 
و معماری شــورای اسالمی شهر کرج انتخاب شدند.قاسم پور 
از اعضا هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی 
خبر داد و یادآور شد: در شانزدهمین جلسه کمیسیون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی علیرضا ســعیدی، علیرضا رحیمی و عمار 

ایزدیار به ترتیب رئیس ، نائب رئیس و دبیر این کمیسیون شدند.
وی خاطرنشان کرد: در سیزدهمین جلسه کمیسیون سالمت ، 
محیط زیست و خدمات شهری اعضای این کمیسیون با ریاست 
جواد چپردار، نائب رئیســی  ســید مرتضی اعتصامی و دبیری 
مسعود محمدی  انتخاب و معرفی شدند. رئیس شورای اسالمی 
شهر کرج گفت: در نوزدهمین جلسه کمیسیون عمران و حمل 
و نقل علیرضا رحیمی بعنوان رئیس ،مسعود محمدی به عنوان 
نائب رئیس و مریم قهرمانی بعنوان دبیر این کمیسیون انتخاب 
شــدند. قاســم پور به شصت و دومین جلسه کمیسیون تلفیق 
اشاره و افزود: در راستای انتخاب هیئت رئیسه این کمیسیون 
مســعود محمدی بعنوان رئیس، علیرضا رحیمی بعنوان نائب 
رئیــس و عمــار ایزدیار به عنوان دبیر این کمیســیون به مدت 

یکسال انتخاب شدند.
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کوتاه از جامعه

گوشمان است کرونا بیخ  ؛ موج جدید  هشدار

کرونای بی پایان
  رقیه نوری / گروه جامعه

گــزارش های وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزشــی پزشکی گویای آن است که 
استفاده از ماسک و رعایت دستورالعمل 
های بهداشــتی به زیر 50 درصد کاهش 
یافتــه و این زنگ خطری برای مواجهه 
شــدن با موج جدید کرونا در فصل پاییز 
است. بر اساس این گزارش، کرونا همیشه 
به جهش خود ادامه داده، البته بر اساس 
تحقیقــات همه جهش ها منجر به خطر 
بیشتر یا سرایت پذیری باالتر نمی شوند، 
به عنوان مثال  آلفا، دلتا و امیکرون مسیر 
همه گیری را کامال تغییر داده اند و جهان 
را وارد فــاز جدیدی کردند، در حالی که 
بتا و گاما از این ویژگی مســتثنی بوده و 
به همه جهان مســلط نشدند. امیکرون 
در حــال حاضــر یکــی از عفونی ترین 
ویروس های انســانی شــناخته شده و 
ســویه های BA.5 و BA.۴ قدرت سرایت 
پذیری باالیی داشته اند و در کشور شاهد 
پیک هفتم کرونا با این شــیوع این زیر 
مجموعــه ها بودیم که البته اکنون روند 
کاهشی فوتی ها و بیماران جدید را شاهد 
هســتیم. یافته های دانشــمندان نشان 
می داد که این گونه ها، از انواع قبلی آن 
عفونی تر است و در برابر مقاومت ایجاد 
شده توســط آنتی بادی بعد از بیماری، 
یا آنتی بادی واکســن کرونا پایدار است. 
یافته ها حاکی از آن اســت که زیرشاخه 
BA.2 امیکرون عفونی تر بوده و در شدت 

این موج تاثیرگذار بوده است.

 انتظار می رود
کرونا دوباره اوج بگیرد

بهرام عین اللهی، وزیر بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکی هفته گذشته  اظهار 
کــرد: بهبود نســبی شــرایط کرونا در 
روزهای اخیــر و عدم افزایش مبتالیان 
و مــوارد فوتی در کشــور به وجود آمده 
و در خصــوص احتمال افزایش بیماری 
در فصل پاییز هشدار داد. وزیر بهداشت 
افــزود: بــا توجه به نزدیــک بودن پاییز 

و بازگشــایی مدارس و دانشــگاه ها در 
اواخر شــهریور و اوایــل مهر انتظار می 
رود، کرونــا دوبــاره اوج بگیرد برآورد ما 
از رفتار ویروس این اســت که در فصل 
ســرما با خطر بیشتری رو به رو هستیم، 
لذا توصیه می شــود که شهروندان برای 
کنترل بیماری نسبت به تزریق دز یادآور 
اقدام کنند. وزیر بهداشــت به شهروندان 
توصیــه اکید کرد کــه چنانچه ۶ ماه از 
تزریق آخرین واکسن آنها گذشته است 
دوز یــادآور خــود را تزریق کنند. عموم 
مردم و خصوصا افراد سالمند، شهروندان 
دارای بیمــاری زمینه ای و آن دســته از 
شهروندان که دچار ضعف سیستم ایمنی 
هســتند، حتما نسبت به تزریق دزهای 

یادآور اقدام کنند.

 کرونا به ما نشان داد 
که غیر قابل پیش بینی است

حمید عمادی، اپیدمیولوژیســت در این 
زمینــه گفت: کرونا در طول مدتی که از 
همه گیری آن می گذرد، به ما نشان داد 
که غیر قابل پیش بینی اســت، در حال 
حاضــر برخی مردم فکر می کنند کرونا 

تمام شــده و بــه همین دلیل به زندگی 
عادی خود برگشــته اند در حالی که این 
بیماری همچنان یک ویروس پا برجاست 
و هیچ کشــوری در سراسر دنیا نتوانسته 
است این بیماری را به طور کامل درمان 
و از بین ببرد و ممکن اســت تا ســالیان 
ســال هم با ما همراه باشــد. وی افزود: 
کرونا بیماری مسری تنفسی است که در 
افراد با عالئمی چون تب، سرفه، بدن درد، 
گلودرد، ســردرد و غیره ظاهر می شود و 
بیمار با عالئم سنگین بعد از چند روز رو 
به بهبودی می رود. این بیماری در افراد 
سالمند و بیماران زمینه ای می تواند خطر 
ســاز باشد، در شــرایط کنونی مشخص 
نیست که با وجود شیوع آنفلوآنزا در فصل 
پاییز، ویروس کرونا چه عکس العملی از 
خود نشــان دهند، اما باید خود را آماده 
مقابلــه با جهش های جدید این بیماری 
کنیــم. این عضــو کمیته علمی مقابله با 
کرونا اظهار داشــت: در فصل ســرما و با 
توجــه بــه تراکم اعضای خانواده در یک 
فضا، شیوع آنفوالنزا و بازگشایی مدارس، 
پیش بینی می شــود پاییزی سخت در 
برابر کرونا داشــته باشیم زیرا همه افراد 

ســاعات زیادی را در فضای بسته سپری 
می کنند و با وجود تزریق واکســن نیز 
ممکن است  به این بیماری مبتال شوند.

عمادی تصریح کرد: عالیم کرونا شــامل 
تب، ســرفه، گلو درد، خســتگی، ضعف 
عمومی بدن، آبریزش بینی، ســردرد و 
غیره شبیه آنفلوآنزا است، لذا سالمندان 
و افراد دارای بیماری زمینه ای، که بیشتر 
در معــرض خطر هســتند، باید بیش از 
پیش نکات پیشگیری و خود مراقبتی را 
رعایت کنند.  این اپیدمیولوژیست با بیان 
اینکه بروز عالیم  در افراد بر اســاس نوع 
ویروس کرونا  و میزان مقاومت و ایمنی 
بدن آنها متفاوت است، گفت: تزریق دز 
یادآور واکسن کرونا بهترین گزینه برای 
مقابله با این بیماری  در فصل پاییز است، 
افرادی که واکسیناسیون خود را تکمیل 
نکرده اند، باید  نسبت به دریافت واکسن 
سریعتر اقدام کنند  تا مقدار زیادی خیال 
ما بابت افزایش ســطح ایمنی بدن افراد 
در فصــل پاییز راحت خواهد شــد و در 
غیــر این صــورت در اواخر پاییز و اوایل 
زمســتان احتمال دارد پیک جدیدی را 
تجربه کنیم. عمادی خاطر نشــان کرد: 

اســتفاده از ماسک، شستن مداوم دست 
هــا، رعایت فاصله گــذاری  اجتماعی و 
تزریق دز یادآور مهمترین شــیوه های 
پیشــگیری از ابتال به کرونا به شمار می 
رود کــه انتظــار می رود مــردم با توجه 
به هشــدار های جدی نســبت به پاییز و 
زمستان امســال بیشتر اصول بهداشت 
فردی و دســتورالعمل های اجتماعی را 

رعایت کنند.   

موج های بعدی کرونا قطعی است
سیدعلیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات 
ویروس شناســی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی هم با اشاره به عبور از قله 
موج هفتم کرونا در کشور، گفت: مطمئنا 
با موج های بعدی مواجه خواهیم شــد 
و شــکی در آن نیست.سیدعلیرضا ناجی 
در پاســخ به این سوال که چرا موج های 
جدید با شــدت کمتر بــروز می کنند، 
گفت: موج هــا و خیزهایی که می بینیم 
نســبت بــه موج هــای قبلی از شــدت 
کمتــری برخوردارنــد، حاصل دو علت 
است. نخســت، میزان واکسیناسیون و 
دوم، ایمنی طبیعی بدن در برابر عفونت 
ویروس است که باعث شده آنتی بادی ها 
در بدن، نسبت به ویروس مقاوم شوند و 
در نتیجه آن، شاهد کاهش موارد بستری 
و مرگ و میر هســتیم.وی، در خصوص 
اینکــه می توان امیدوار بود که این روند 
همچنان ادامه داشــته باشــد و شــاهد 
ضعیف تر شــدن ویروس باشیم، افزود: 
ایــن موضوع حداقل برای ویروس کرونا 
که هر دفعه شــاهد جهش های تازه ای 
از آن هســتیم، قابل پیش بینی نیست.

ناجی گفت: اگر همین روند ادامه داشته 
باشــد، در اواخر پاییز شاهد موج جدید 
بیماری خواهیم بود که باید از همین حاال 
برای مواجهه با آن، برنامه ریزی داشــته 
باشــیم.وی افزود: پایش بیماری، یکی از 
مهم ترین اقداماتی است که برای مواجهه 
بــا موج های بعدی کرونا الزم اســت که 

انجام شود.

7جامعه
 احتمال تغییر 

کارت های ملی هوشمند
رئیس ســازمان ثبت احوال کشور درباره 
اعتبــار کارت های ملی هوشــمند گفت: 
برخــی از کارت های ملی اعتبارشــان که 
۷ ســاله بوده به پایان رسیده است. هاشم 
کارگر افزود: بر همین اساس سازمان ثبت 
احوال کشــور هم اکنــون اقدام به تمدید 
مهلت کارت های ملی هوشمند کرده است 
و یکی از دالیل عمده این کار هم این بوده 
کــه بازنگری در رابطــه با کارت های ملی 
داشــته باشیم که اگر بخواهیم کارت های 
جدید صادر کنیم باید کارت هایی باشــند 
که از هر جهت فایده بیشــتری را داشــته 
باشــند.وی در پاسخ به این پرسش که آیا 
ســازمان ثبت احوال قصد دارد کارت های 
ملی هوشــمند جدیدی صادر کند؟ گفت: 
هــم اکنون در حــال بازنگری، بازخوانی و 
مطالعه هستیم و اگر به همین کارت های 
ملی هوشمند فعلی برسیم همین را ادامه 
می دهیم و اگر نیاز باشد تغییراتی را انجام 
می دهیــم اما کارهــای مطالعاتی در حال 

انجام است.

 توصیه های سخنگوی 
 ستاد ملی کرونا 

به راهپیمایان اربعین
ســخنگوی ستاد ملی کرونا پس از بازدید 
از مناطــق مــرزی توصیه هایی را خطاب 
بــه راهپیمایان و زائران اربعین ارائه کرد.
عباس شــیراوژن با اشــاره به گرمی هوا 
توصیه کرد: تا آن جایی که می شــود در 
ســاعات وسط روز پیاده روی نکنید. شب 
ها، صبحگاهان و عصرها ســاعات مناسب 
تری برای پیاده روی هســتند.وی افزود: 
پــس از مقداری پیــاده روی حتماً کمی 
اســتراحت کنیــد. نوشــیدن آب خنک 
بهداشــتی را فراموش نکنید. سالمندان و 
افــرادی که بیمــاری زمینه ای یا بیماری 
هــای مزمن دارند، بیماران قلبی و کلیوی 
و بیمــاران دیابتی و فشــارخون باال بهتر 
اســت پیاده روی نکنند.شیراوژن یاد آور 
شــد: اســتفاده از کاله در زمان پیاده روی 

احتمال گرمازدگی را کمتر می کند.

 مشکالت پرداختی 
 و تعرفه خدمات سالمت 
دهان و دندان حل شد

بهداشــت  وزارت  بهداشــت  معــاون 
گفــت: بودجه مناســبی برای توســعه 
زیرســاخت های سالمت دهان و دندان در 
نظر گرفته شــده که الزم است به درستی 
مدیریت و از ظرفیت گروه های جهادی نیز 
بــرای ارائه این خدمات به ویژه در مناطق 
محــروم اســتفاده شــود.کمال حیدری 
افزود: دغدغه جدی وزارت بهداشت، ارائه 
خدمات سالمت دهان و دندان است چون 
پرداختــی از جیب مردم برای هزینه های 
دندانپزشــکی، بــاال اســت. مشــکالت 
پرداختی و تعرفه خدمات ســالمت دهان 
و دندان برطرف شده و در برخی مراکز نیز 
شیفت بعد از ظهر راه اندازی می شود.وی 
ضمــن تاکید بر لزوم تقویت آموزش های 
سالمت دهان و دندان در رسانه ها و آموزش 
و پرورش، گفت: باید برای توانمندتر شدن 
و بازآموزی نیروهای فارغ التحصیل شــده 
از دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی 
در مراکــز بهداشــتی، برنامه ریزی کنیم.
حیــدری افزود: الزم اســت کمیته های 
علمــی و مشــورتی برای حل مشــکالت 

سالمت دهان و دندان تشکیل شود. 

کسن آنفلوآنزا  برای خرید وا
نسخه پزشک بیاورید 

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران درباره 
زمان طالیی تزریق واکسن آنفلوآنزا، گفت: 
بایــد توجه کرد که زمــان طالیی تزریق 
واکسن آنفلوآنزا از دهم شهریور تا دهم آبان 
اســت که افراد می توانند واکسن آنفلوآنزا 
را تزریق کنند و ایمنی زایی در بدن شــان 
ایجاد شــود.دکتر سیدعلی فاطمی گفت: 
طبق قانون واکسن جزو داروهای نسخه ای 
محســوب می شــود و افراد برای دریافت 
واکســن آنفلوآنزا از داروخانه باید نســخه 
پزشــک به همراه داشــته باشند. در عین 
حــال از آنجایی که باید ارائه این خدمات 
را در سامانه تی تک ثبت کنیم، افراد کارت 
ملی هم به همراه داشــته باشــند. در عین 
حال همراهان بیمار هم با در دست داشتن 
نســخه بیمار می توانند واکسن آنفلوآنزا را 

دریافت کنند.

 نکاتی که والدین 
کالس اولی ها باید بدانند
  لیورا سعید ،  روانشناس کودک و نوجوان

هر ســال با آغاز ســال تحصیلی  و در ماه 
های شهریور و مهر، والدین به آماده شدن 
فرزندان خود برای ورود به مدرســه می 
اندیشــند اما در این بین، ســهم والدین 
کالس اولی ها در هیجانات شــادی آور، 
استرس زا و نگرانی بیش از سایر والدین 
اســت.در ایــن بین برخــی از والدین به 
ویژه برخی از مادران، اســترس و نگرانی 
هایشــان از حد طبیعی بیش از سایرین 
اســت که بــه برخی از این مــادران که 
اســترس بیش از حــدی را متحمل می 
شوند، اشــاره می شــود.مادران دارای 
اضطراب عمومی افرادی هســتند که در 
مــورد هر اتفاق و موضوعی، چه در مورد 
خودشــان، اطرافیان و فرزندانشان دچار 
استرس و دلشوره می شوند. این مادران 
در هنگام ورود کودک به کالس اول هم 
مثل سایر موارد زندگی خود، دچار ترس 
و نگرانی می شوند و از این که فرزندشان 
می خواهد ساعاتی را دور از خانه و به دور 
از مادر ســپری کند، افکار منفی بسیاری 
به سراغشــان می آید.این مادران پیش 
از هر آموزشــی باید این تمرین را پیش 
بگیرنــد که بتوانند ایــن افکار را کنترل 
کنند در غیر این صورت به خود و کودک 
شــان آســیب های روانی وارد می شود.

دســته دیگری از مادارن با کمال گرایی 
در این برهه کودکان شــان را نگران می 
کنند. در واقع مادر کمال گرا یا ســخت 
گیر انتظارات بســیار و نامتناسبی نسبت 
به ســن کــودک، از او دارد و می خواهد 
کــودک در هر موقیعتــی و در انجام هر 
کاری، کامل و بی نقص باشد. این دسته 
از مــادران تصور می کنند فرزندشــان 
همیشــه در انجام تکالیــف، تمیز بودن 
لباس ها، نگهداری از وســائل مدرســه، 
ارتباط با ســایرین، باید فرزندی خوب و 
بدون خطا باشــد. این مادرها تذکرات و 
باید و نبایدهای بســیاری به کودک می 
دهند و فشــار و استرس زیادی به فرزند 
خود منتقل می کنند.دســته دیگری از 
مادران، افرادی هســتند که نخســتین 
تجربه را در این زمینه دارند و فرزند اول 
خود را به کالس اول می فرستند  یا تک 
فرزند دارند، این دســته از مادران نیز به 
این دلیل که تجربه به مدرسه فرستادن 
کودک دیگری را نداشته اند احتمال دارد 
در مورد فرستادن فرزند خود به مدرسه 
استرس زیادی داشته باشند. این مادران 
نیــاز به آمادگی دارنــد، این مادران باید 
پیش از فرستادن  کودکان خود به مدرسه 
مطالعاتی در زمینه زفتار استاندارد داشته 
باشــند در غیر این صورت ممکن اســت 
بــا آگاهــی کمی که دارنــد برای خود و 
فرزندشان مشکالنی ایجاد کنند. بهرحال 
دستیابی به استقالل نسبی از مهم ترین 
کارکرد های مدرسه است و راهکارهایی 
برای آماده شــدن ورود کودک به کالس 
اول ابتدایی توصیه می شــود. پیش نیاز 
وارد شــدن به مدرسه و کالس اول، قرار 
گرفتــن کودک در محیط های اجتماعی 
در ســنین پایین تر اســت؛ محیط هایی 
مثــل خانه کودک، مهــد کودک، پیش 
دبســتانی، کالس های آموزشی، پارک، 
تئاتــر، ماندن در خانه اقوام نزدیک برای 
چند ساعت که او را برای ورود به مرحله 
مهم دبســتان و استقالل از خانواده برای 
نصف روز آماده کند، بنابراین با شناختی 
که هر پدر و مادری از فرزندش در سنین 
پیش دبســتان دارد، باید نســبت به رفع 
مشکالت او تا پیش از ورود به کالس اول 
اقدام کند. گریه و بی قراری برای کالس 
اولــی ها به ویژه در روزهای اول، طبیعی 
و گذرا اســت که با حمایت معلم و کادر 
مدرســه یا حضور والدین در مدرســه به 
سرعت برطرف می شود؛ اما اگر بی تابی 
دانش آموز طوالنی شــد و هفته ها و ماه 
ها ادامه داشــت و در فرآیند تحصیلی او 
مداخله ایجاد کرد، باید از مشاور مدرسه 
یا روانشــناس کودک کمک گرفت. اگر 
کــودک از دردهــای بدنی برای نشــان 
دادن اســترس هایش شــکایت داشت، 
مثال دل درد یا ســردرد داشــتن را بهانه 
ای برای مدرسه نرفتن، مطرح کرد، این 
نشان دهنده این است که اضطراب خود 
را جســمی ســازی کرده اســت که این 
اضطراب نیز نشــانه این است که احتماال 
یا دچار کمبود توجه شــما شــده یا در 
کالس و مدرســه مشکلی وجود دارد که 

باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

خبر ویژه

به گفته مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری 
کشور، طبق بررسی ها تعدادی از رانندگان تاکسی 
هنوز از بیمه برخوردار نیستند که برآوردمان حدود 
صد هزار نفر اســت.مرتضی ضامنی افزود: ما ۴00 
هزار راننده تاکسی داریم که به صورت راننده اصلی 
و راننده کمکی در حال فعالیت هســتند و از این 
۴00 هــزار راننده تعدادی بیمه تأمین اجتماعی 
هستند و تعدادی هم تحت پوشش بیمه های دیگر 

قرار دارند و یا بازنشســته شــدند و نیازی به بیمه 
ندارند.وی افزود: اگر صد هزار ظرفیت خالی ایجاد 
کنیم می توان برای تمامی رانندگان فعال در حوزه 
تاکسیرانی شرایطی فراهم کرد که از بیمه راننده ها 
استفاده کنند.ضامنی با بیان اینکه به تعداد افراد 
حذف شــده، افراد دارای پروانه فعالیت و منتظر 
بیمه اضافه خواهند شــد، گفت: افرادی که راننده 
هســتند و پیام حذف بیمه برای آنها ارســال شده 

به شهرداری محل زندگی و یا محل کار مراجعه و 
مســتندات خود را ارائه کنند تا اشتباهاً فردی در 
این فرآیند حذف نشود.وی در مورد بیمه تکمیلی 
رانندگان تاکســی هم گفت: برخی شــهرداری ها 
امکاناتی را برای بیمه تکمیلی رانندگان تاکســی 
فراهــم کردند مثال در شــهر تهران بیمه تکمیلی 
رانندگان تاکســی رایگان اســت و در مشهد نیز با 

تخفیف ۷0 درصدی انجام می شود.

کسی هنوز بیمه نیستند 100 هزار راننده تا

اینفوگرافی 

 دالیل لرزش 
دست چیست؟
لرزش دست، عارضه 

خطرناکی نیست اما 
می تواند باعث شود که 

فرد نتواند به فعالیت های 
روزانه خود بپردازد. این 

عارضه یکی از شایع ترین 
بیماری های حرکتی مغز 

و اعصاب است که در 
آن ماهیچه های دست 

به طور غیرارادی و 
ریتمیک، دچار انقباض 

می شوند.

منبع: ایمنا

 جزییات تعهدات بیمه اربعین 
اعالم شد

مدیر کل برنامه ریزی و پذیرش و اعزام عتبات عالیات ســازمان حج، در مورد 
تعهدات بیمه اربعین، گفت: قرار گرفتن زائران تحت پوشــش خدمات بیمه با 
پرداخت هزینه بیمه در ســامانه ســماح، پرداخت هزینه های درمانی سرپایی و 
پاراکلینیکی هر یک از بیمه شدگان تا سقف 50.000.000 ریال، پرداخت غرامت 
فــوت بــه هر علت )عمر زمانی( هر یک از بیمه شــدگان 500.000.000 ریال، 
پرداخت غرامت فوت ناشی از حادثه هر یک از بیمه شدگان ۳.000.000.000 
ریال از جمله تعهدات بیمه زائران اربعین است. همچنین در این بیمه پرداخت 
غرامــت نقــص عضو یــا از کارافتادگی دائم کلی یا جزئی در اثر حادثه هر یک از 
بیمه شــدگان تا ســقف ۳.000.000.000 ریال و پرداخت هزینه های درمانی 
جراحی و بســتری بیمارســتانی در اثر بیماری و یا حادثه برای هر یک از بیمه 
شــدگان تا ســقف 500.000.000 ریال در نظر گرفته شــده است. حمید رضا 
محمــدی بــا اشــاره به اینکه زائران با پرداخت ۱8 هــزار تومان می توانند بیمه 
شــوند، اظهار کرد: پرداخت هزینه و ثبت نام در ســامانه ســامانه ســماح انجام 
می شــود. محمــدی افزود: پرداخت هزینه هــای مربوط به نقل و انتقال بیمار یا 
مصدوم از عراق یا شهرهای ایران به شهر محل زائر بیمه شده از محل تعهدات 
بستری بیمارستانی و اعمال جراحی و تا سقف تعهدات آن و همچنین پوشش 
بیمه ای در مســیرهای رفت هوایی از ســاعت صفر بامداد تاریخ بلیط پرواز و در 
مسیرهای رفت زمینی از فاصله 50 کیلومتری مرزها آغاز و در طول مدت اقامت 
در شهرهای نجف اشرف، کربالی معلی، کاظمین، سامرا و مسیرهای منتهی به 
آنها ادامه خواهد داشت و در ساعت 2۴ روز بعد از ورود به کشور پایان می یابد. 
وی گفت: در صورتی که هر یک از بیمه شدگان تا ساعت 2۴ روز سوم ورود به 
کشــور به بیماری کرونا مبتال شــده )مشــروط به ارائه نتیجه تست PCR مثبت 
از مراکز درمانی معتبر( و نیاز به دریافت خدمات درمانی داشــته باشــند تحت 

پوشش این بیمه نامه قرار دارند.
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  تاالب قره قشالق
عروس تاالب های ایران

تاالب بین المللی قره قشــالق بناب در استان 
آذربایجان شرقی و در ســاحل دریاچه زیبای 
ارومیه، یکی از زیباترین تاالب های شمال غرب 
کشور است که لقب عروس تاالب های منطقه 
شــمالغرب را  تصاحب کرده است. این تاالب 
زیبا در مرز بین دو آذربایجان شــرقی و غربی 
قرار گرفته است. تاالب قره قشالق بزرگترین 
تاالب حوضه آب ریز دریاچه ارومیه اســت و 
آب چندیــن رودخانه همانند مــردق، لیالن 
چای، زرینه رود و  صوفی چای به آن وارد می 
شود. این تاالب زیبا وسعتی معادل بیست و دو 
هزار  هکتار وسعت دارد و به دلیل آب و هوای 
معتدل و مطبوعش همه ساله پذیرای پردگان 
مهاجر بسیاری از سایر کشور های جهان است. 
این منطقه در ســال ۱۳۶۴ به عنوان منطقه 
شکار ممنوع اعالم شده و هم اکنون به عنوان 

پناهگاه حیات وحش شناخته می شود.

گی گیاهی و جانوری ویژ
قسمت خاکی این تاالب پوشیده از درختان 
پاکوتاه گز اســت و مامن مناسبی برای تخم 
گذاری و زندگی  حشرات، پرندگان و دوزیستان 

می باشد.
در حال حاضر جمعیت پرندگان در تاالب 
حدود یک صد هزار قطعه از انواع  پرندگان به 
ویژه غاز، اردک، آنقوت، فالمینگو، پلیکان، قره 
غاز، درنا، حواصیل، کاکائی، خوتکا، پرستوی 
دریایی و  غیره است. علت کثرت پرندگان 
درمنطقه بارندگی و رشد  گیاهان منطقه و 
وجود پالنکتون ها، و زئوپالنکتون ها به ویژه 
جلبک ها، آرتمیا، سیست آرتمیا و نیز بذر 
گیاهان  مرتعی شورپسند، گندم زار ها، یونجه 

زار های اطراف می باشد.
در این تاالب ماهــی وجود نــدارد در دهانه 
رودخانه زرینه رود و سیمینه رود کپور ماهی و 

ماهی سیاه وجود دارد.

مشکالت تاالب
وجود مشکالتی از قبیل خشکسالی  های چند 
سال اخیر، کمبود آب ورودی به تاالب، تعرض 
کشاورزان و دامداران منطقه به اراضی و فضای 
سبز آن و  آلوده شدن آبهای ورودی تــاالب به 
ت حیات تاالب را در  مواد شیمیایی به شــد ّ

معرض خطر و نابودی قرار داده  است.
طبق قوانین محیط زیست تاالب قره قشالق 
می  بایستی به عنوان یکی از برجسته ترین 
مناطق ملی کشور و زیستگاه مناسب پرندگان 
مهاجر و   تنوع زیستی بویژه ۱85 گونه از 500 
گونه پرنده وحشی و ۱0 گونه از ۱۶5 گونه 
پستاندار ایران و  چندین گونه از آبزیان بومی 
مورد توّجه سازمان حفاظت محیط زیست و 

کارشناسان ذیربط قرار گیرد.
عالوه بر پرندگان پســتانداران، دوزیستان و 
حشــرات متنوع نیز از دیگر ســاکنین تاالب 
قره قشــالق هســتند. در این تاالب زیبا اما 
هیچ ماهــی زندگی نمی کند. ایــن تاالب به 
دلیل داشــتن مناظر بی بدیل و آب و هوایی 
معتدل و تفریحاتی همچون قایق رانی و پرنده 
نگری از تفرج گاه های گردشــگر پذیر شــهر 
بناب است که در ۱۳ کیلومتری این شهر واقع 
شده است. برای رسیدن به تاالب می توانید از 
مسیر جاده بناب به ملکان خود را به تاالب قره 
قشالق برسانید. خشکسالی های اخیر دریاچه 
ارومیه و برداشت بی رویه منابع آب زیرزمینی 
و همچنین آب تاالب برای آبیاری زمین های 
کشاورزی اطراف سبب وارد آمدن آسیب های 
جدی به این تاالب شده بود اما این تاالب زیبا 
هنوز هم پر از پرندگان زیبایی است که صدای 
همهمه شان زندگی را در تاالب به جریان می 

اندازد.

گی گردشگری ویژ
بــا توجه به ســهل الوصــول بودن تــاالب و 
قرارگیــری آن در بین دو اســتان آذر بایجان 
شــرقی و غربی و وجود گونه هــای پرندگان 
در فصل بهار و خوش آب و هــوا بودن آن در 
تابستان، گردشــگران طبیعت میتوانند برای 

اقامت کوتاه مدت به این منطقه سفر کنند.

نحوه دسترسی
این تاالب در ســیزده کیلومتری جنوب غرب 
بناب قرار دارد، از طریق بناب ملکان فسندوز 

قابل دسترسی است و جاده آسفالت ندارد.

گردشگری

»پرونده باز است« جلوی دوربین رفت

 کیومرث پوراحمد
 و یک روایت جنایی

کیومرث پوراحمد فیلم ســینمایی »پرونده باز 
است« را جلوی دوربین برد.

 فیلمبرداری فیلم سینمایی »پرونده باز است« 
بــه کارگردانی کیومرث پوراحمد در تهران آغاز 

شد.
این فیلم بیســت و یکمین اثر ســینمایی این 

کارگردان نام آشنای سینما است.
»پرونــده باز اســت« ماجرای یکــی از پرونده 
های قضایی اســت که طی ســال های گذشته 
بسیار معروف شده بود و در خالصه داستان آن 
آمده اســت: »فرهاد نوجوان ۱5 ساله ناخواسته 

مرتکب قتل می شود.«
در این فیلم ســینمایی بازیگرانی چون پژمان 
بازغــی، محمدرضا غفاری، نســیم ادبی، علی 
باقری، فرهاد قائمیان، پویا نجفی، متین ستاری، 
مهبد جهان نوش، امیرعلی سیفی حضور دارند.

 » کران فیلم سینمایی »نمور آغاز ا
در سینماهای  سراسر کشور

 هم زمان با آغاز اکران سراسری »نمور« از دیروز 
چهارشــنبه ۱۶ شــهریور، اولین اکران مردمی 
این فیلم ســینمایی در پردیس سینمایی ملت 

برگزار شد.
 گــروه بازیگــران اصلــی نمــور را محمدرضا 
علیمردانی، سمیرا حسن پور، نسیم ادبی، باربد 
بابایی، پریســا شــاهولیان، محمدرضا عباسی، 
ســید بنیامین شــهیدزاده و بهاره کیان افشار 
تشــکیل می دهند.نمور بــه کارگردانی داوود 
بیدل، قصه ای  عاشقانه و اجتماعی درباره رابطه  
نامتعارف دختر و پسری جوان است که خانواده 
ســنتی آن ها را پس از ســال ها پنهان کاری به 

چالش می کشد.

بزرگداشت رضا ژیان با اجرای 
نمایشی که این بازیگر ۲0 سال 

پیش کارگردانی کرد
آیین نکوداشــت رضا ژیان بازیگر فقید تئاتر، 
سینما و تلویزیون روز شنبه نوزدهم شهریور 
ماه به بهانه هفتاد و سومین زادروز این هنرمند 
ارزنده توسط تعدادی از هنرمندان با همکاری 
مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود. تعدادی از 
هنرمندان عرصه های مختلف تئاتر، ســینما 
و تلویزیــون همزمان با فرا رســیدن هفتاد و 
ســومین ســالروز تولد رضا ژیان بازیگر فقید 
و صاحــب نام آیین نکوداشــت و ویژه برنامه 
نمایشــی را با همکاری مجموعه تئاتر شــهر 

برگزار خواهند کرد.
در ایــن ویــژه برنامه که روز شــنبه نوزدهم 
شــهریور ماه در تاالر قشقایی مجموعه تئاتر 
شــهر برگزار خواهد شد، نمایش »عشق روی 
خرپشــته« به نویسندگی ، مشاوره و طراحی 
حمید جبلی، کارگردانی مجید برومند و بازی 
حسین نامور، مهسا عزیز پوری، الهام تونتابی، 
علی علی اصغری، امیرحســین اســکندری، 
فرنــوش قره کولچیان و مجید بروند نیز اجرا 

می شود.

مهم ترین عامل طول عمر کشف شد
نتایــج یک مطالعه جدید نشــان می دهد کــه کیفیت خواب، قوی ترین 
شــاخص طول عمر است.بر اساس تحقیقات اخیر پژوهشگران دانشگاه 
استنفورد، اختالل در الگوهای خواب و افزایش وقفه های خواب می تواند 
از عوامل تعیین کننده در کوتاه شدن طول عمر انسان باشد.در این مطالعه 
فراتحلیلــی در مجمــوع ۱2 هــزار مطالعه که هــر کدام بر روی یک فرد 
در هنگام خواب متمرکز شــده بودند و ویژگی های خواب وی را مانند 
حرکت چانه و پا و تنفس و ضربان قلب گزارش می کردند، توسط "امانوئل 
میگنو" که یک متخصص خواب است و همکارانش مورد تجزیه و تحلیل 
قرار گرفت.پژوهشــگران در این مطالعه، سیســتمی را ایجاد کردند که از 
فناوری یادگیری ماشــینی برای پیش بینی "ســن خواب" افراد استفاده 

می کرد. هدف آنها ایجاد سیســتمی بود که بتواند ســن خواب افراد را 
تعییــن کنــد و الگوهــای خواب را که بیشــترین ارتباط را با مرگ و میر 
دارند، مشــخص کند.در نهایت نیز این مطالعه نشــان داد کیفیت خواب، 
قوی ترین شــاخص طول عمر اســت و الگوهای خواب نامناسب می تواند 
منجر به یک زندگی ناسالم شود.اما چرا سن خواب تا این حد مهم است؟ 
قبل از بیان اهمیت سن خواب، باید بدانیم که سن خواب چیست. سن 
خواب تقریباً به معنای ســن پیش بینی شــده ای است که با سالمت افراد 
بر اســاس کیفیت خواب آنها مرتبط اســت.در حالی که ما می خوابیم، نه 
تنهــا مغــز ما تحت یک برنامه خودکار قــرار می گیرد، بلکه ضربان قلب 
و تنفــس مــا نیز تغییر می کند. ایــن مطالعه تاکید می کند که تغییرات 

در این پارامترها ممکن اســت به عنوان عالئم هشــداردهنده اولیه یک 
مشکل سالمتی باشند.

جدای از این موارد، کارهای ساده ای وجود دارد که می توانیم برای بهبود 
سن خواب خود انجام دهیم. به عنوان مثال، دریافت نور خورشید به مقدار 
الزم در طول روز، ورزش منظم، اما نه خیلی نزدیک به زمان خواب، عدم 
مصرف الکل و کافئین در حوالی زمان خواب و پرهیز از وعده های غذایی 
ســنگین شــبانه، همگی به خواب سالم کمک می کنند.میگنو می گوید: 
یافته اصلی ما این بود که تکه تکه شدن خواب به معنی زمانی که افراد 
چندین بار در طول شب برای کمتر از یک دقیقه بیدار می شوند، بدون 
اینکه آن را به خاطر بیاورند، قوی ترین پیش بینی کننده مرگ و میر است.

دریچه علم

گرام   صفحه خرید در اینستا
حذف می شود

اینســتاگرام همزمان با تغییــر تمرکز فعالیت های 
تجــارت الکترونیکــی بــه تبلیغات، قصــد دارد 
قابلیت هــای خریــد در ایــن پلتفــرم را به میزان 

چشمگیری کاهش دهد.
در یک یادداشــت داخلی که توســط وب ســایت 

اینفورمیشن مشاهده شده، به کارمندان اینستاگرام 
اطالع داده شــده اســت که صفحه خرید فعلی در 
اینســتاگرام، بــه دلیل تغییــر در اولویت های این 

شرکت، احتماال حذف خواهد شد.
اینســتاگرام در یک یادداشت قبلی، به کارمندانش 
گفتــه بــود این تغییرات، منعکــس کننده اهداف 
جدید برای تشــکیالت بازرگانی اســت که به شکل 
مستقیم تری به درآمد تبلیغاتی برای ِمتا – شرکت 

مادر اینســتاگرام- مرتبط هســتند. طبق گزارش 
وب ســایت اینفورمیشــن، اینستاگرام در چند ماه 
آینده، یک نســخه ساده تر صفحه خرید را امتحان 
خواهــد کرد که به صورت داخلی Tab Lite  نامیده 
می شــود. بر اســاس گزارش رویترز، این شرکت از 
روز چهارشــنبه تســت عمومی را آغاز می کند که 
Tab Lite را به جای صفحه فروشــگاه )Shop(، به 

کاربران معرفی خواهد کرد.

فناوری 

همه چیز درباره فیلم »بی رؤیا«؛  

داستان شخصی که هویت خود را از دست می دهد
 آرین وزیردفتری اولین فیلمش را در ژانری که در ایران کم تر 
کسی سراغش می رود، ساخته است؛ تریلری روان شناسانه که 
سویه هایی سوررئال هم دارد؛ جسارت وزیردفتری در پرداخت 
داستان با همراهی همسرش، شبنم کرم رودی، همراه شده تا 
»بی رؤیا« متفاوت تر هم به نظر برسد. بعد از نمایش موفق فیلم 
در جشنواره فجر، حاال وزیردفتری و تهیه کننده اش، هومن 
سیدی، و بازیگران، شبنم کرم وری و طناز طباطبایی، فیلمشان 

را در بخش افق های جشنواره ونیز روی پرده می بینند.

خالصه داستان فیلم »بی رؤیا«
درســت دو هفته قبل از اینکه »رویا« و »بابــک« از ایران 
به دانمارک مهاجرت کنند، با دختر جــوان و آرامی روبرو 
می شوند. دختر گمشده و بی کس به نظر می رسد و چیزی به 
یاد نمی آورد. رویا او را می پذیرد، غافل از اینکه دختر زندگی 
قبلی خود را رها کرده و اکنون می خواهــد جای »رویا« را 
بگیرد. دختر جوان کم کم هویت »رویا« را می دزدد و با کمک 
همسرش، »بابک«، زندگی او را به دست می گیرد. در حالی 
که رویا برای بازیابی هویت خود می جنگد، در کمال تعجب 
متوجه می شود که دیگر هیچ کس او را به یاد نمی آورد و همه 

دختر گمشده را »رؤیا« می دانند.

 آرین وزیردفتری درباره فیلم »بی رؤیا« 
چه گفته است؟

نسخه دوم یا ســوم فیلمنامه »بی رویا« زمستان ۹8 

آماده بود اما این فیلم در دی ماه ۹۹ کلید خورد و اوایل 
اســفند فیلمبرداری پس از حدود 50 جلسه به پایان 
رسید. » بی رویا« با فیلم های سینمای بدنه فاصله دارد 
اما می تواند هر نوع مخاطبــی را جذب خود کند. این 
فیلم با شناختی که من از ســینمای ایران دارم، تنها 
مختص مخاطب خاص نیست چراکه قصه پردازی دارد 
و به همین دلیل می تواند هر نــوع مخاطبی را با خود 
همراه کند. بین »بی رویا« و دیگر آثارم نکات مشترکی 
وجود دارد که اصلی ترین آن این اســت که من عادت 

دارم موارد آشــنایی را برای مخاطب در ابتدای قصه 
بکارم و بعد در طول مسیر روایت تالش کنم تا به آن ها 
تغییر شکل بدهم یا از این المان ها آشنایی زدایی کنم. 
گمان می کنم در »بی رویا« جسارت بیشتری نسبت به 
فیلم های کوتاهم به خرج دادم و مســیر پیچیده تری 
برای مخاطــب طراحی کرده ام و بســیار کنجکاوم تا 

ببینم واکنش مخاطبان به این طراحی چگونه است. 
از همان نقطه اول یکی از کاراکترهای کار را برمبنای 
بازی همسرم »شادی کرم رودی« طراحی کردم؛ هر 

ســه نقش »طناز طباطبایی«، »صابر ابر« و »شادی 
کرم رودی« نقش هایی هســتند که فراز و فرودهای 
بسیاری دارند که جنسی از تغییر درونشان است؛ در 
مرحله بعدی در ذهن داشــتم که زوج اصلی داستان 
را به خانم »طباطبایی« و »صابــر ابر« بدهم و خیلی 
خوش شــانس بودم که در همان مرحلــه ای که متن 
را خواندند خوششــان آمد و صبوری کردند تا کار به 

نتیجه برسد. 
داســتان شــخصی که واقعا هویت خود را از دست 
می دهد ممکن است در نگاه اول سورئال به نظر برسد، 
اما از پس زمینه ای که در آن شما به خاطر شخصیت 
خود سرزنش می  شوید، ممکن است واقع بینانه باشد. 
»رویا« از اعتقادات خود دفــاع می کند، اما به زودی 
متوجه می شــود که انتخاب فــردی صرفاً یک توهم 
اســت، اگر بقیه مصمم باشند که شــما را غیر از این 
تعریف کنند. در طول داستان، »رویا« هویت واقعی 
خود را از دست می دهد و یک درس ساده و غم انگیز 
می آموزد: یا خودتــان را تغییر می دهید و ســازگار 
می شوید یا حذف می شوید و کســانی که این کار را 
می کنند جایگزین شما می شوند. سعی کردم این خط 
داســتانی خیالی را در رئالیسم رایج سینمای ایران با 
ترکیبی از عناصر ژانر به تصویر بکشم تا ادای احترامی 
باشد به روشــنفکرانی که گاه دیوانگان گمشده عصر 

خود به نظر می رسند.

پرده نقره ای 

عکس روز 

 جمع آوری سنبل آبی در تاالب انزلی/ منبع:  ایرنا

»از ترس تنهایی« ، داستان 
تردیدهای دختری سی ساله 

از تــرس تنهایی نوشــته امیلی گیفین داســتان 
تردیدهای دختر ســی ساله ای است که به شکلی 
ناخواســته در موقعیت عاشــقانه  پیچیده ای قرار 
می گیرد. او که همیشــه دختر خوب و سربه راهی 
بوده اســت، در شــب تولد سی ســالگی اش وارد 
ماجرایی می شــود که زندگی عاطفی اش را به کلی 
عــوض می کند. ماجرایــی که به او می فهماند مرز 
درســت و غلط بســیار باریک اســت و گاهی الزم 
است در زندگی خطر کنیم. این رمان درست مثل 

زندگی است.

 بخشی از کتاب از ترس تنهایی
صدایــم را پیدا می  کنم و خــودم را جمع می  کنم 
تــا آن جملــه   را به او بگویم که »دوســتت دارم.« 
کلماتی که خیلی خیلی وقت است به زبان نیاورده  ام. 
کلماتی که قبل از این معنایی نداشت. هیچ کدام  مان 
نمی  دانستیم قرار است این حرف  ها پیش بیاید، اما 
من می  توانم آن را در هوایی حس کنم، که دورمان 
را گرفته اســت. چیزی اســت که انگار وزن دارد و 
بیش  تر از رطوبت غلیظ قابل لمس است. می  توانم 
آن را از طریقه  ی نگاه کردنش به خودم حس کنم. 
از طریقی که اســمم را می  گوید. کلماتش شــبیه 

کشیده شدن سوزن بر صفحه  ی گرامافون است.

کتابکده

فرهنگ و هنر


