
وزیر کشور:

مرز ها ظرفیت پذیرش 
زائر جدید را ندارند

     وزیر کشــور با اشــاره به اینکه ازدحام 
گفــت:  اســت  زیــاد  مرز هــا  در  جمعیــت 
ظرفیــت پذیــرش زائــران جدیــد در مرز هــا 
وجــود نــدارد و خواهــش می کنیــم مــردم از 
اســتان های خود به ســمت مرز ها حرکت 

نکنند...

وزیر بهداشت اعالم کرد

 بررسی سالمت زوار 
گشت به کشور در حین باز

     وزیر بهداشت با حضور در مرز مهران 
ارائه خدمات اورژانسی در این مرز را مورد 

بررسی قرار داد...   || صفحه  صفحه 77    || صفحه  صفحه 22  

ح می شود؛  این روز ها سیگنال های منفی در ارتباط با توافق مطر

کرات   خزان مذا
فرا رسیده است؟

   در شــرایطی که در چند وقت اخیر پس از تبادل پاســخ های برجامی میان ایران و آمریکا چنین به 
نظر می رسید که فاصله چندانی تا احیای نهایی توافق باقی نمانده، این روز ها سیگنال های منفی 

ح می شود... کرات مطر   || صفحه  صفحه 22  و سلبی قابل توجهی در ارتباط با مذا

ویترین   پیشنهادی

انرژیجامعه

صفحه 3 

صفحه 4  صفحه 7 

اقتصاد

 صرف هزینه میلیاردی 
برای نگهداری معتادان

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، گاز  و پتروشیمی  خبر داد ؛

کاهش تولید بنزین 

ترفندهای کارفرمایان برای دور زدن ِ قانون؛

 دادنِ حداقل حقوق
با اعمال شاقه

صفحه 3 

گار« از حال زار بازار اول مهر   گزارش »روز

 مشق گرانی در بازار   مشق گرانی در بازار  
نوشت افزار نوشت افزار 

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای   گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای   آ  آ
) شماره ) شماره 33- - 14011401 ( (

روابط عمومی  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه البرز

ز  مناقصه گزار : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه البر
موضوع مناقصه :  تامین 7 دستگاه خودروی استیجاری 

تاریــخ، مهلــت و نشــانی محــل دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه : متقاضیــان مــی تواننــد 
اســناد مناقصــه  را از تاریــخ انتشــار اولیــن نوبــت آگهــی تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه 
مــورخ 1401/06/30  از  ســایتhttp://setadiran.ir   دریافــت نماینــد. آخریــن مهلــت تحویــل 
زیابــی و ســایر  ، اعــام نــرخ، اســناد ار پــاکات پیشــنهاد )شــامل تضمیــن فرآینــد ارجــاع کار
ــر تــا ســاعت       14 روز شــنبه مــورخ 1401/07/16 و ارســال از طریــق  اســناد مناقصــه( حداکث
ســایت مذکــور مــی باشــد. ارســال اصــل تضمیــن فرآینــد ارجــاع کار بــه آدرس : کــرج - باالتــر 
از میــدان طالقانــی، بعــد از ســاختمان دادگســتری، شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی 

، طبقــه ســوم، دبیرخانــه کمیســیون مناقصــات  الزامــی مــی باشــد ز ایــران منطقــه البــر
شــماره تمــاس دبیرخانــه کمیســیون مناقصــات : 32542501-026 داخلــی 2316 دورنــگار 

026-32542506
مبلــغ  بــه  نقــدی  ســپرده  واریــز  کار:  ارجــاع  فرآینــد  در  شــرکت  تضمیــن  مبلــغ  و  نــوع 
818/000/000  بحســاب 9200010266 بانــک ملــت بــا شناســه واریــز 39300000042 یــا 
ــف   ــد  ال ــول در بن ــن قابــل قب ــا ســایر تضامی ــغ فــوق و ی ــر معــادل مبل ضمانتنامــه بانکــی معتب

آئیــن نامــه تضمیــن در معامــات دولتــی.  مــاده  6   
* مناقصه گزار از پذیرش ضمانتنامه بانکی پست بانک و هرگونه چک تضمینی ... معذور است .

* حداقــل مهلــت اعتبــار تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار ســه مــاه بــوده و حداکثــر تــا ســه 
مــاه دیگــر قابــل تمدیــد خواهــد بــود. 

ژانس های توانمند دارای: شرایط متقاضی : کلیه شرکت ها و آ
گواهــی تائیــد صاحیــت  معتبــر از اداره کار و امــور اجتماعــی  )بــرای اشــخاص حقوقــی(  و یــا 

ژانــس هــا( ــرای آ جــواز کســب از اتحادیــه مربوطــه )ب
گواهــی صاحیــت معتبــر ایمنــی  پیمانــکاران  از اداره کار و امــور اجتماعــی گواهینامــه دو ماهــه 
موقــت جهــت شــرکت در مناقصــه بــه شــرط قیــد نمــودن عنــوان   عقــد قــرارداد، تجهیــز کارگاه 

و شــروع بــه فعالیــت   مــورد قبــول مــی باشــد. 
)بــرای  رســمی  روزنامــه  در  تغییــرات  آخریــن  و  ثبــت شــرکت  آگهــی  و  اساســنامه شــرکت    

حقوقــی( اشــخاص 
ر قانــون   گواهینامــه ثبــت نــام مودیــان مالیاتــی و یــا کارت اقتصــادی )موضــوع مــاده 169 مکــر

مالیــات هــای مســتقیم(
 تائیدیه گواهی امضاء مجاز از دفتر خانه اسناد رسمی 

برنامه زمان بندی مناقصه : 
جلســه توضیــح اســناد مناقصــه، راس ســاعت  11 صبــح  روز دوشــنبه  مــورخ  1401/07/04  
ز بــه نشــانی فــوق  ــر در ســاختمان اصلــی شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی منطقــه الب

برگــزار مــی گــردد.
گشــایش پــاکات مناقصــه گــران رأس ســاعت  9 صبــح روز یکشــنبه مــورخ 1401/07/17  بــا 
حضــور اعضــای کمیســیون مناقصــه، مناقصــه گــران و ســایر مدعویــن در ســاختمان اصلــی 

ــردد. ــام می گ ــوق انج ــانی ف ــه نش ز ب ــر ــه الب ــی منطق ــای نفت ــرآورده ه ــش ف ــی پخ ــرکت مل ش
ــاح و درج  ــه اص ــایت مربوط ــب در س ــه، مرات ــل مناقص ــدی مراح ــان بن ــر در زم ــورت تغیی در ص

مــی گــردد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول :یکشنبه  1401/06/20

تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم : سه شنبه 1401/06/22
شناسه اگهی 1375998

 نوبت اول

گهی  مناقصه عمومی  گهی  مناقصه عمومی  آ  آ
یک مرحله ای  یک مرحله ای  1100611006  /  /14011401

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای تهران 

1-نــام و نشــانی مناقصــه گــزار : شــرکت بــرق منطقــه ای تهــران بــه شــماره ثبــت 9764، شناســه ملــی 10100402664 و کــد پســتی 1981969961، بــه نشــانی تهــران، ســعادت آبــاد ، باالتــراز کــوی فــراز ، بلــوار بــرق 
تهــران ، شــرکت بــرق منطقــه ای تهــران ، ســاختمان حــوزه ســتادی ، طبقــه ســوم ، بــال شــرقی، امــور تــدارکات و قراردادهــا

2-موضوع مناقصه : مناقصه عمومی یک مرحله ای بشرح ذیل : 

شماره مناقصه
)مرجع(

شماره فراخوان در سامانه تدارکات 
میزان تضمین ) سپرده (موضوع مناقصهالکترونیکی دولت

شرکت در فرآیند ارجاع کار )ریال(
زمان گشایش 

پیشنهادات

670.000.00010خرید کابل 20 کیلوولت 300*1 میلی متر مربع     110062001001008000051

مبلغ برآورد 13.394.890.721 ریال
3- زمــان ، مهلــت ، مبلــغ ومحــل دریافــت اســناد : متقاضیــان مــی تواننــد از تاریــخ 1401/6/21 لغایــت 1401/06/27 ، بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس setadiran.ir www. مراجعــه و بــا پرداخــت 
مبلــغ 000‘500 ریــال از طریــق درگاه پرداخــت اینترنتــی بــه شــماره حســاب 4001050904005655 )شــماره شــبا IR 890100004001050904005655( بــه نــام شــرکت بــرق منطقــه ای تهــران نــزد اداره کل خزانــه 

بانــک مرکــزی بــه شــماره شناســه واریــزی 0000000001003-82-221500-74-0509-64-3 جهــت خریــد اســناد مناقصــه فــوق اقــدام نماینــد.
4-مدت اعتبار پیشنهادات : اعتبار پیشنهادات از زمان افتتاح پاکات شش ماه می باشد.

شــبا  )شــماره   4001050906372822 بحســاب  نقــدی  واریــز  یــا  معتبــر  بانکــی  ضمانتنامــه  بصــورت  کار  ارجــاع  فرآینــد  در  شــرکت  تضمیــن  مبلــغ   : کار  ارجــاع  فرآینــد  در  شــرکت  تضمیــن  مبلــغ  و  5-نــوع 
. می باشــد  خزانــه  نــزد  تهــران  بــرق  ســپرده های  تمرکــز   )962221500100000000000000000001 شناســه  شــماره  و   IR  740100004001050906372822

6-نام ونشانی دستگاه نظارت : شرکت برق منطقه ای تهران به نشانی مندرج در بند یک
7-زمــان و محــل تحویــل پیشــنهادات : پیشــنهاد دهنــدگان مــی بایــد ضمــن بارگــذاری تصویــر کلیــه مــدارک پــاکات )الــف ، ب ، ج( در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت تــا ســاعت 19 بعدازظهــر روز دوشــنبه 
مــورخ 1401/07/11 ، نســبت بــه ارســال اصــل مــدارک مطابــق شــرایط درج شــده در اســناد مناقصــه، در پاکــت الک ومهــر شــده تــا ســاعت 15 بعدازظهــر روز ســه شــنبه مــورخ 1401/07/12 بــه دبیرخانــه حراســت بــه 

نشــانی منــدرج در بنــد یــک )طبقــه دوم( تحویــل و رســید دریافــت دارنــد. تمامــی فرآینــد برگــزاری مناقصــه از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت صــورت مــی پذیــرد.
8-گشــایش پیشــنهادات : پیشــنهادات ارائــه شــده در ســامانه درروز شــنبه  مــورخ 1401/07/16 ســاعت10 صبــح درســالن پژوهــش 3 واقــع در طبقــه ســوم ســاختمان ســتادی شــرکت بــرق منطقــه ای تهــران 

گشــایش خواهــد یافــت .
9- سایر شرایط :

9-1- ارائه تائیدیه از وزارت صنعت ، معدن و تجارت بعنوان تولید کننده سیم بهمراه پروانه تولید معتبر
9-2- ارائه تایپ تست معتبر از مراکز مجاز

9-3- ارائه یک مورد فروش محصوالت مشابه بهمراه رضایت نامه از کارفرمایان
عاقمنــدان بــه شــرکت در مناقصــه مــی بایســت جهــت ثبــت نــام و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی )توکــن( بــا شــماره هــای دفتــر ثبــت نــام 88969737 و 85193768 و مرکــز تمــاس 27313131 تمــاس 

حاصــل نماینــد.

www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

http://iets.mporg.irپایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

http://tender.tavanir.org.irپایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت توانیر

www.trec.co.irپایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت برق منطقه ای تهران

شناسه اگهی 1378447
میم الف 2308

گهی مناقصـــه ) ارزیابی کیفی( گهی مناقصـــه ) ارزیابی کیفی(آ آ

کد فراخوان در سامانه ستاد   کد فراخوان در سامانه ستاد   20010924090000972001092409000097

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی  

مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی
موضــوع مناقصــه: خدمــات بهــره بــرداری ، وصــول مطالبــات ،گازبانی،خدمــات عمومــی ،تعویــض کنتــور و رفــع 

نشــتی درســطح منطقــه ده  گازرســانی مشــهد
شرایط اولیه متقاضیان:

الف- دارابودن پایه در رشته تاسیسات و تجهیزات  از سازمان برنامه و بودجه
ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار از نظر ریالی و تعداد 

ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صاحیت ایمنی از اداره کارو امور اجتماعی
د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی

زیابــی کیفــی : از ســایت مذکــور از ســاعت 08:00 مــورخ 1401/06/19 تــا مــورخ  دریافــت کاربرگهــای اســتعالم ار
1401/06/23 اعــام شــده در ســامانه ســتاد

زیابــی کیفــی بــه همــراه مســتندات مربوطــه مطابــق مندرجــات آن : تامــورخ  ی اســناد اســتعالم ار بارگــذار
1401/07/09 اعــام شــده در ســامانه ســتاد

ــأت  ــماره 123402/ت50659هـــ  هی ــة ش ــق مصوب ــاع کار : مطاب ــد ارج ــرکت در فرآین ــن ش ــغ تضمی ــوع و مبل ن
ــه هــای بعــدی آن مــی باشــد. ــران و اصاحی ــرم وزی محت

تبصــره: مطابــق آییــن نامــه اجرایــی قانــون حمایــت از شــرکتها و موسســات دانــش بنیــان و اصاحــات بعــدی 
آن، شــرکتها و موسســات دانــش بنیــان دارای صاحیــت مــورد نیــاز، شــامل تخفیــف 50 درصــدی در مبلــغ ســپرده 

تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار مــی باشــند.
یــادآورد مــی گــردد کلیــه مراحــل مناقصــه از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد( بــه آدرس 

www.setadiran.ir انجــام خواهد شــد.
رعایــت قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی کشــور و حمایــت از کاالی ایرانــی الزامــی اســت 
ــران  ــامانه توانی ــدرج در س ــای من ــدی ه ــت توانمن ــده در فهرس ــت ش ــی ثب ــرکتهای ایران ــات و ش ــا موسس و صرف

مجــاز مــی باشــد. 
ــوده و در  ــکان پذیرب ــایت WWW.nigc-khrz.ir  ام ــی، در س ــن آگه ــن  ای ــه مت ــی ب ــت دسترس ــر اس ــایان ذک ش

ــا تلفــن: 37072212-051 تمــاس بگیریــد. ــاز بــه کســب اطاعــات بیشــتر ب صــورت  نی

 نوبت دوم

گهی 1377098 شناسه ا

نامه قالیباف به رئیسی:

معلمین مهر آفرین شامل طرح رتبه بندی می شوند
رئیــس مجلس در نامه ای خطاب به رئیس جمهور، 
مصوبه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین 
درباره ایراد آیین نامه اجرایی رتبه بندی به نفع معلمان 

»طرح مهر آفرین« را تشریح کرد.
 محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی 
در نامه ای خطاب به آیت اهلل رئیسی  رئیس جمهور، 
مصوبه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین 
در خصوص ایراد آیین نامه اجرایی رتبه بندی به نفع 

معلمان »طرح مهرآفرین« را تشریح کرد.
در بخشی از نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به 

آیت اهلل رئیسی رئیس جمهور آمده است:
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران 
به شماره هـ 60151 ت/81843 مورخ 15 مردادماه 
1401 موضوع »اصالح آئین نامه اجرایی قانون نظام 
رتبه بندی معلمان« متعاقب بررســی ها و اعالم نظر 
مقدماتی»هیــات بررســی و تطبیق مصوبات دولت 
با قوانین« و مســتنداً به صدور ماده واحده و تبصره 
4 الحاقــی بــه قانون نحوه اجــرا اصول 85 و یکصد و 
ســی و هشت قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
و اصالحــات بعــدی و ماده 10 آئین نامه اجرایی آن، 
مراتــب متضمن اعــالم نظر قطعی جهت اقدام الزم 

در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به اینجانب ابالغ 
می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت 
مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار 

گرفته است ملغی االثر خواهد بود.
برغم آنکه طبق ماده »45« قانون مدیریت خدمات 
کشــوری -مصوب 1386- استخدام را صرفاً شامل 
استخدام رسمی و پیمانی دانسته که با طی و تکمیل 
فرآیند اســتخدام عهده دار خدمت در دستگاه های 
اجرایــی می گرداند، لکن به موجب تبصره ذیل ماده 
)32( قانون مدیریت خدمات کشــوری که حکم آن 
مجــدداً در مــاده )52( همین قانون مورد تأکید قرار 
گرفتــه اســت و از آنجا که بنــد »1« ماده )2( قانون 
نظام رتبه بندی معلمان -مصوب 1400-، معلمان را 
با وصف اعم کلمه مشمول نظام رتبه بندی می شمارد، 
علیهذا، حکم مقرر در بند »3« مصوبه اصالحی ناظر 
به الحاق یک تبصره به عنوان تبصره »4« به ماده )3( 
مصوبــه که مقرر مــی دارد: »اجرای حکم رتبه بندی 
منوط به تکمیل اســتخدام مطابق قوانین و مقررات 
خواهد بود«، از این حیث که معلمان مشمول تبصره 
»2« مــاده )32( و مــاده )52( همیــن قانون و دیگر 
موارد مانند آن را دربرنمی گیرد، مغایر قانون است.«

یادداشتویترین  پیشنهاد

راهکارهای ساخت مسکن ارزان قیمت
  علیرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن 

مســکن در بخش کالن اقتصادی همواره حوزه بســیار مهم و 
اساســی به شــمار می رود، به طوری که کارشناسان این حوزه 
معتقدند در کشور بیش از 40 درصد اقتصاد به بخش مسکن 

وابسته است.
در سال  های اخیر با شتاب رشد تورم، قدرت خرید مردم برای  
دسترسی به مسکن ارزان قیمت ضعیف شده است، به نحوی 
که طبق داده های مرکز آمار، در ســال های 1384 تا 1400 
قیمت مسکن در تهران 52 برابر شده و زنگ هشدار را به صدا 

درآورده است.
مشکل مسکن مربوط به سه دهه گذشته و چالش اصلی این 
است که از حالت اولیه نیاز مردم به عنوان سرپناه خارج شده، 
ارزش کاالیی پیدا کرده و به کاالی سرمایه ای و سود آور تبدیل 
شده است. متأسفانه این سود به دست مردم عادی نمی رسد، 
بلکه به دست سرمایه داران این حوزه می رسد و به این دالیل 

مسکن ارزان نمی شود.
حل مشکل مسکن را باید در اقتصاد کالن جست و جو کرد، نباید 
دولت در حوره مسکن مداخله مستقیم کند و وارد ساختمان 
ســازی شــود، بلکه مانند دیگر نقاط دنیا مســکن را به بخش 
خصوصی واگذار کند و کنترل هایی بر این بخش داشته باشد که 
نتیجه آن ساخت مسکن در قالب شهرک برای متقاضیان است.

در اوضاع کنونی سرمایه داران وارد حوزه ساخت و ساز شده اند، 
در صورتی که می توان با استفاده از تجربیات گذشته سرمایه 
داران را تشویق کرد تا سرمایه خود را وارد شهرک سازی کنند. 
زمانی که مجتمعی 30 تا 40 واحدی ساخته شود، هزینه ها 
نسبت به حالتی که 30 واحد مجزا ساخته شود، کاهش می یابد.
چیزی که به عنوان قیمت مســکن به ســود افزوده  می شود، 
کیفیت مسکن نیست، بلکه بورس مسکن است. فرض کنید 
ســاختمانی در تهرانپارس با مشخصات معمولی بسازید، این 
ساختمان حدوداً متری 40 میلیون تومان می شود. اگر همین 
ســاختمان را در جردن با همان مشــخصات و کیفیت بسازید 
متری 130 میلیون تومان می شود. تفاوت میان این دو در بورس 
زمین است، البته فرهنگ مردم نیز تأثیر دارد و مردم به دنبال 
ساختمان ساده و با امنیت نمی گردند، بلکه به مواردی مانند 

لوکس بودن منطقه زندگی توجه می کنند.
گاهی اوقات مشــاهده شــده اســت برخی افراد ذی نفوذ در 
دستگاه های اجرایی در ساخت مسکن ورود پیدا می کنند که 
اتفاقات و فرایندهای معیوب چنین اقدامی موجب ایجاد نقص 
در بازار مسکن می شود. در زمینه مسکن مهر نیز قیمت زمین 
را باید از قیمت ساختمان جدا کرد، زیرا ساختمانی در جنوب 

شهر قیمتی و در شمال شهر قیمتی دیگر دارد.
برای ساخت مسکن مهر عوامل اجرایی برخی نقاط که محل 
زندگی نبود را برای ســاختمان ســازی انتخاب کردند و بعدها 
متوجه شدند آن زمین ها با اینکه قیمت کمی داشتند، امکانات 
زیرســاختی نداشــتند و اگر بخواهند برای رفاه مردم مدرسه، 
درمانگاه، ورزشگاه، فروشگاه و .... بسازند قیمت زمین بار دیگر 
افزایش می یابد؛ بنابراین کیفیت ساختمان ها را کاهش دادند 
و شــاهد بودیم برخی از مســکن مهر ها خراب شدند و قابلیت 

سکونت ندارند.
اینکه گفته می شود مردم باید به مسکن ارزان دسترسی داشته 
باشــند، خوب اما اینکه چگونه باید این کار انجام شــود وظیفه 
کارشناسان است. اقتصاد هر بخشی به ویژه مسکن به اقتصاد 
کالن کشــور وابسته اســت. اگر اقتصاد کشور رشد کند، بازار 
مســکن نیز رشــد می کند و تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم 
می گذارد. بخش مسکن به دلیل اینکه با زندگی مردم سروکار 
دارد و سرمایه زیادی را به خود اختصاص می دهد، نقش بسزایی 
در رشد یا رکود کشور دارد. در حال حاضر با افسار گسیختگی 
قیمت ها نمی توان بخش مسکن را سامان داد، بلکه باید سرمایه 

گذاری ها را به نحو مناسب با انجام مطالعه هدایت کرد.
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سیاست 2

 تارنمای جامعه جهانی جامعه گرایی در یادداشــتی به 
بررســی آثار و عواقب مــرگ ملکه انگلیس بر وضعیت 
سیاســی کنونــی و آتی جامعه انگلیــس و چالش های 
تازه ای که حاکمان کنونی این کشور باید نگران آنها باشند، 
پرداخته است. تارنمای جامعه جهانی جامعه گرایی در 
این یادداشت می نویسد: ملکه الیزابت دوم پس از هفت 
دهه تکیه زدن بر تخت سلطنت به عنوان باالترین مقام 
شبه جزیره بریتانیا در سن ۹6 سالگی درگذشت. مرگ 
او در دوره ای از بحران حاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

برای امپریالیســم بریتانیا از جمله عمیق ترین فروپاشی 
استانداردهای زندگی از زمان رکود بزرگ، جنگ نیابتی 
ناتو علیه روســیه در ســرزمین اصلی اروپا و موج فزاینده 
مبارزه طبقاتی رخ داد. مسائلی که تحلیل گران پیش بینی 
می کنند ممکن است منجر به یک اعتصاب عمومی شود.
طبقه حاکم انگلیس که همواره طرح افســانه ای وحدت 
ملی و سرکوب تضادهای اجتماعی را تبلیغ کرده، اکنون 

با یک طوفان کامل روبرو است.
ملکه الیزابت دوم در نقش خود به عنوان شــخص اول 

ممکلت، در مجموع 15 نخست وزیر انگلیس را در دوران 
حیاتش مالقات کرد. آخرین مورد درست دو روز قبل از 

مرگش، انتصاب لیز تراس به عنوان نخست وزیر بود.
با مرگ او، تاج بر ســر پســرش چارلز سوم می نشیند. او 
با ۷3 ســال ســن مســن ترین فردی است که تا به حال 
پادشــاه انگلیس شــده است و از حمایت و پایگاه مردمی 
هــم برخوردار نیســت. با انتخــاب او دیگر مفری برای 
پنهان کردن شــکاف های اجتماعی و سیاســی عمیق و 
آشــتی ناپذیری که واقعیت زندگی در بریتانیا و سراسر 

جهان اســت، باقی نمی ماند. مارتین کتل روزنامه نگار و 
نویسنده انگلیسی در گاردین نوشت: »آشفتگی در زندگی 
بریتانیایی را دســت کم نگیرید. الیزابت دوم ۷0 ســال را 
به عنوان یک نیروی متحد کننده کم اهمیت اما بسیار 
مؤثر در کشــوری گذراند که به وضوح در حال تکه پاره 
شدن است. درگذشت او نیرویی را که وارثان او نمی توانند 
تصور کنند قادر به تکرار آن هســتند، از بین می برد. در 
مسیر خود، این جانشینی یکی از بزرگترین آزمون ها برای 

رویارویی با بریتانیای مدرن خواهد بود.«

مرگ ملکه الیزابت دوم؛ 

فقدان بزرگی برای سیاست بریتانیا

2
تحلیل

تظاهرات ضددولتی در 
اعتراض به افزایش تورم و 

ناامنی در هاییتی/ خبرگزاری 
هواداران سلطنت در کنار فرانسه

چارلز سوم پادشاه جدید 
انگلیس هنگام ورود او به 
کاخ باکینگهام در لندن/ 
POOL و رویترز

گزارش تصویری

ح می شود؛  این روز ها سیگنال های منفی در ارتباط با توافق مطر

کرات فرا رسیده است؟ خزان مذا
در شــرایطی کــه در چند وقت اخیر پس 
از تبادل پاســخ های برجامی میان ایران و 
آمریکا چنین به نظر می رســید که فاصله 
چندانــی تا احیــای نهایــی توافق باقی 
نمانــده، این روز ها ســیگنال های منفی و 
ســلبی قابل توجهی در ارتباط با مذاکرات 

مطرح می شود.
 پس از پاسخ ایران به پیشنهادات برجامی 
آمریــکا در پنجشــنبه )10 شــهریور( 
غربی ها واکنشــی نسبتا منفی را در قبال 
خواســته های پادمانی ایران اتخاذ کردند. 
در چند روز اخیر نیز شــاهد هســتیم که 
موج واکنش های منفی ابعاد گســترده تر 
و عمیق تــری نیــز به خود گرفته اســت. 
برای نمونــه جان کربی، هماهنگ کننده 
ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ 
ســفید، در چنــد روز اخیــر در ابتدا گفته 
بــود، در نزدیکی لبه پرتگاه هســتیم، اما 
گزینه های دیگر در قبال ایران را بررســی 
می کنیــم. همچنین، او اخیرا تاکید کرده 
صبر واشنگتن برای حصول توافق در وین 

بی پایان نیست.
حتــی کارین ژان پی یر، ســخنگوی کاخ 
ســفید، احتمال اســتفاده از مــاده پنج 
پیمــان ناتو علیه ایران را در گفت وگوی با 
خبرنــگاران مطرح کرده بود که به معنای 
اقدام مشــترک اعضای این سازمان علیه 
ایــران خواهد بود. همزمان رســانه های 
آمریکایی و اسرائیل همانند جروزالم پست 
و وال اســتریت ژورنال از تعویق هر گونه 
توافــق تا بعد از برگــزاری انتخابات میان 
دوره ایی کنگره در 8 نوامبر سخن به میان 

آورده اند.
در جدیدتریــن کنش ســلبی نیز وزارت 
خزانــه داری آمریکا چهار شــرکت و یک 
فــرد ایرانــی را به اتهام ســاخت و انتقال 
پهپاد به روســیه برای اســتفاده در جنگ 
اوکرایــن تحریم کرده که خود اقدام منفی 
در مســیر مذاکرات برجامی نیز محسوب 
می شــود. اکنون چرخش در فضای مثبِت 
چنــد هفته اخیــر به یک فضای منفی، در 
مقام یک مساله مهم قابل طرح است. اینکه 
آیا رخداد ها و اظهارات اخیر نشنانه ای برای 
پایان مذاکرات و توافق هستند یا صرفا در 

قالب جنگ روایت ها قابل خوانش خواهند 
بود؟

عبدالرضا فرجی راد، اســتاد ژئوپلیتیک و 
کارشناس مسائل بین المللی معتقد است 
هــر گونه مذاکره و حصول توافق به مقطع 
بعــد از انتخابــات میــان دوره ایی کنگره 
آمریکا موکول خواهد شــد، اما ســخن به 
میــان آورد از »خزان توافق« هنوز زود به 

نظر می رسد.
کرات را به بعد از  آمریکا ادامه مذا

انتخابات میان دوره ایی کنگره موکول 
کرده است

عبدالرضــا فرجی راد در بخــش ابتدایی 
اظهارات خود در ارتباط با ســیگنال های 
منفــی چند روز اخیر گفت: »اروپایی ها و 
آمریکایی ها، در انتظار دریافت پاسخ نهایی 
ایــران بودند، اما آن ها تصور نمی کردند که 
در این پاســخ مســائل پادمانی به صورت 
جدی مجددا مطرح شود. از آن جایی که در 
پاسخ قبلی ایران، مسائل پادمانی به شکل 
جدی مطرح نشده بود، غربی ها خوش بین 
بودند ایران از این مســاله صرف نظر کرده 
یا در پی کنار آمدن و تعامل اســت. پس از 
این که آن ها تاکید جدی ایران بر مســائل 
پادمانی را مشــاهده کردند، به این نتیجه 
رســیدند با توجه به زمان اندک باقیمانده 

تا انتخابات میان دوره ایی کنگره نمی توانند 
مذاکرات را به ســرانجام برسانند. بنابراین، 
آن ها در مسیر گام برداشته اند که موضوع 
توافــق را بعــد از 8 نوامبر پی گیری و ادامه 

دهند.«
کرات به بعد از  موکول شدن ادامه مذا

انتخابات کنگره، مخالفت های با توافق 
را تقویت می کند

سفیر اسبق کشورمان در نروژ و مجارستان 
در ادامه تاکید کرد: »دموکرات ها و دولت 
بایدن، در پی آن بودند تا قبل از انتخابات 
کنگره توافق با ایران را به سرانجام برسانند 
تــا بتواننــد از آن به عنوان یک برگ برنده 
بهره بگیرند، اما بعد از مطرح شدن مسائل 
پادمانی میان تهران و آژانس، فشــار های 
مضاعف اســرائیل و جنگ تبلیغاتی شدید 
جمهوری خواهان علیه توافق، به این نتیجه 
رسیدند که مسائل مورد اختالف در عرض 
چنــد روز یــا یک تا دو هفتــه آینده قابل 
حــل نخواهد بود. بنابرایــن، آ ن ها تداوم 
کانال هــای گفتگو از طریق میانجی ها را تا 
بعد از برگزاری انتخابات کنگره در 8 نوامبر 
در دستور کار قرار داده اند.« توقف توافق تا 
بعد از برگزاری انتخابات در آمریکا، فرصتی 
مناسب برای تجدید قوا و افزایش فشار های 
مخالفان احیای برجام اســت. اساسا فشار 

اسرائیلی ها، جمهوری خواهان و حتی بعضا 
کشور های عربی، مواضع دولت بایدن را در 
قبــال توافق بیش از بیش تضعیف خواهد 

کرد.«
این اســتاد دانشــگاه در ادامه با تاکید بر 
این کــه تعلیق توافق تا بعــد از انتخابات 
کنگره به معنای صدور قطعنامه ضدایرانی 
در نشست فصلی شورای حکام آژانس در 
ماه سپتامبر نخواهد بود، ادامه داد: »اساسا 
باید توجه داشــت که صدور قطعنامه دوم 
تنهــا می تواند با هدف پی گیری قطعنامه 
نخســت باشــد. در قطعنامه اول از ایران 
درخواســت شــد پیرامون ســه سایت 
هسته ای خود پاسخ دهد؛ در مقابل ایران 
دوربین ها آژانس را خاموش و فعالیت های 
ناظران آژانس را محدود کرد. اساســا باید 
توجه داشــت تروئیکای اروپایی و آمریکا 
از قطعنامه اول نتیجه ای کسب نکردند و 
اگــر بخواهند قطعنامه دومی صادر کنند، 
در صــورت انجام مطالبه آن ها از ســوی 
تهران، پرونده را به شــورای امنیت ارجاع 
خواهــد داد. در صورت وقوع این رخداد، 
دیگر محلی برای مذاکره بعد از انتخابات 
میان دوره ایی کنگره آمریکا باقی نخواهد 

ماند.«
وی افزود: »با توجه به اســتدالل هایی که 

مطرح شــد، پیش بینی ام این است که در 
نشســت جدید شورای حکام قطعنامه ای 
علیه ایران صادر نخواهد شد. شاید بیانیه ای 
انتقادی نســبت به کنش های ایران صادر 

شود.«
بایدن برای مقابله با اتهامات داخلی، 

لحن ضدایرانی را تشدید کرده است
مدیرکل ســابق شــورای راهبردی روابط 
خارجی در بخش دیگری از گفته های خود 
تصریح کرد: »اساسا باید توجه داشت که در 
وضعیت بعد از موکول شدن ادامه مذاکرات 
به بعــد از انتخابات میان دوره ایی کنگره، 
رقیب بایــدن )جمهوری خواهان( بر عدم 
موفقیت دو ســال مذاکرات دموکرات ها و 
صحــت رفتار دونالد ترامپ تاکید خواهند 
کرد. در چنین فضایی شــاهد هستیم که 
دولت بایدن مواضعی ســفت و سخت تر را 
اتخاذ کرده اســت. بــرای نمونه در بحث 
آلبانی، اســتفاده از بنــد 5 ناتو را به میان 
کشــیده و  اخیرا چند شــرکت ایرانی را 
تحریم کرده اســت. این کنش ها به نوعی 
کنــش ورزی دولت بایدن بــرای مقابله با 

اتهامات جریان مقابل است.«
کرات فرا نرسیده است خزان مذا

این اســتاد ژئوپلتیک در پایان تاکید کرد: 
»با وجود تمام موانع پیش رو، هنوز ســخن 
بــه میــان آوردن از خزان مذاکرات زود به 
نظر می رسد. اگر خزان مذاکرات فرا برسد 
و غنی ســازی ایران ادامه پیدا کند، به طور 
حتــم غربی هــا نمی تواننــد منفعل باقی 
بمانند. در صورت عدم انفعال نیز مساله این 
است که آن ها چه راهکاری را می خواهند 
در پیش بگیرند. واقعیت امر این اســت که 
حداقل در مقطع کنونی که بحران اوکراین 
به لحظه بن بست رسیده، تنش های میان 
چین و آمریکا بر ســر تایوان اوج گرفته و 
کشور های اروپایی به شدت از بحران انرژی 
در فصل زمستان واهمه دارند، بعید به نظر 
می رســد آن ها خواهان گشوده شدن یک 
بحــران جدید برای خود باشــند. با توجه 
به این مســائل نمی توان از خزان مذاکرات 
ســخن به میان آورد، اما باید توجه داشت 
بعد از انتخابات کنگرخ احتمال دولت بایدن 

امتیازات کمتری را خواهد داد.«

خبر ویژه

وزیر کشــور با اشــاره به اینکه ازدحام جمعیت در مرز ها زیاد اســت گفت: ظرفیت پذیرش زائران جدید در مرز ها وجود 
ندارد و خواهش می کنیم مردم از استان های خود به سمت مرز ها حرکت نکنند.

»احمد وحیدی« در جریان بازدید از مرز خســروی در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: این ازدحام جمعیت مربوط به 
زائرانی است که قبال در پایانه های شهر های اطراف مانند قصرشیرین، اسالم آبادغرب و سرپل ذهاب وجود داشتند و با 

تالش استاندار، مرزبانی و سایر مسئوالن انشااهلل این زائران بدون مشکل به سمت عراق هدایت شوند.
وی در ادامه گفت: گرمای هوا بســیاری از زائران را اذیت می کند و تالش می کنیم زائرانی که از قبل به ســمت مرز ها 
حرکت کرده بودند را با مدیریت خوبی عبور دهیم لذا مجددا از مردم تقاضا می کنیم از سایر استان های کشور به سمت 
مرز ها حرکت نکنند تا موجب آزار و اذیت آن ها نشود. رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی نیز امروز در مرز خسروی 

در گفتگو با خبرنگار ایرنا با اعالم اینکه شرایط امسال عراق با سال های قبل مقداری متفاوت است و هوا در این کشور 
به شدت گرم و ظرفیت های آن ها در حال تکمیل شدن است، از زائران اربعین خواست به هیچ وجه به مرز ها مراجعه 
نکنند. »سیدمجیدمیراحمدی« با بیان اینکه تا حاال 2 میلیون و 200 هزار نفر زائر از کشور عازم کشور عراق شده اند، 
افزود: همچنان تاکید و اصرار ما از زائران این است که به هیچ وجه به مرز ها مراجعه نکنند. وی در مورد مرز خسروی نیز 
با اشاره به اینکه در این مرز شاهد ازدحام زوار هستیم، گفت: متاسفانه با وجود اینکه تاکید شده که زوار مراجعه نکنند، 
اما این مراجعه وجود دارد و ما دوست نداریم که زوار اذیت شوند و مشکلی برای آن ها پیش بیاید. رئیس ستاد مرکزی 
اربعین حسینی در مورد تعداد زواری که از مرز خسروی عازم عراق شده اند را بیش از 32 هزار نفر اعالم کرد و گفت: 

اکنون در اطراف جاده منتهی به مرز خسروی شاهد حضور زوار هستیم که اجازه نمی دهیم این افراد وارد مرز شوند.

وزیر کشور:

مرز ها ظرفیت پذیرش زائر جدید را ندارند

لبانی   ایران به تعرض آ
اعتراض کرد

نمایندگی دائم جمهوری اســالمی ایران در ســازمان 
ملل متحد در نامه ای به نمایندگی دائم آلبانی نزد این 
ســازمان، اقدامات خشونت آمیز دولت این کشور علیه 
اماکن دیپلماتیک و کنسولی جمهوری اسالمی ایران 

را محکوم کرد.
در نامه نمایندگی جمهوری اسالمی ایران که رونوشت 
آن برای آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز 
ارسال شده، آمده است، جمهوری اسالمی ایران تمامی 
اعمال خشونت آمیز علیه اماکن دیپلماتیک و کنسولی 
خود در تیرانا در تاریخ 1۷ شــهریورماه ســالجاری )8 
سپتامبر 2022( توسط نیروهای پلیس آلبانی و ورود 
به اماکن دیپلماتیک ایران بدون اجازه مقامات ذیصالح 

ایرانی را به شدت محکوم می کند.
در این نامه آمده اســت: این خشــونت ها در پی قطع 
یکجانبه روابط دیپلماتیک دوجانبه توسط دولت آلبانی 
در تاریخ 16 شــهریورماه 1401 )۷ ســپتامبر 2022( 
انجام شد که بر اساس ادعاهای بی اساس و با انگیزه های 
سیاسی بود که توسط جمهوری اسالمی ایران قاطعانه 

رد شد.
نمایندگی ایران در سازمان ملل تاکید کرد: جمهوری 
اسالمی ایران از دولت آلبانی می خواهد که کلیه اصول 
و قواعــد حقــوق بین الملل حاکم بر روابط دیپلماتیک 
و کنســولی وفق کنوانسیون های وین 1۹61 ،1۹63و 
قطعنامه های مجمع عمومی ســازمان ملل، از جمله 
مــوارد مربوط به غیر قابل تعرض بودن، مصون بودن و 
بــه  ویژه حفاظت، امنیت و ایمنی اماکن دیپلماتیک و 

کنسولی را به جد رعایت و اجرا کند.
در این نامه همچنین از دولت آلبانی خواسته شده است 
تا تمام اقداماتی را که در راســتای رســیدگی کامل به 
نقــض مقررات به منظــور محاکمه مجرمان انجام می 

شود، اتخاذ کند.

سخنگوی وزارت خارجه:

 طراح سناریوی حمله سایبری 
لبانی، آمریکاست به آ

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تحریم وزیر 
و وزارت اطالعات اعالم کرد که حمله سایبری به آلبانی 

سناریوی آمریکاست و آلبانی قربانی این ماجراست.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام وزارت 
خزانه داری آمریکا در تحریم چند باره وزارت اطالعات 
جمهوری اسالمی ایران و وزیر این وزارتخانه را شدیدا 

محکوم کرد.
کنعانی با اشاره به اینکه این برچسب جدید تحریمی نیز 
همچون تحریم های غیرقانونی قبلی آمریکا علیه وزارت 
اطالعات، هرگز نخواهد توانست کوچکترین خللی در 
عزم خدمتگزاران امنیت مردم ایران در این نهاد سرافراز 
ایجاد کند، افزود: اعالم حمایت فوری آمریکا از اتهام واهی 
دولت آلبانی به جمهوری اســالمی ایران و اقدام سریع 
بعدی واشنگتن در تحریم مجدد و مکرر وزارت و وزیر 
اطالعات جمهوری اسالمی ایران با توسل به  همان اتهام 
واهی و اثبات نشده، بخوبی گویای آن است که طراح این 
سناریو نه دولت آلبانی، بلکه دولت آمریکاست و تیرانا 
قربانی سناریوی طراحی شده واشنگتن علیه جمهوری 

اسالمی ایران شده است.

قالیباف در دیدار سخنگوی جنبش انصاراهلل:

دشمنان جنگ یمن را به سمت 
جنگ اقتصادی می برند

دشمنان جنگ یمن را به سمت جنگ اقتصادی می برند
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: دشمنان در یمن 
جنگ را به سمت جنگ اقتصادی می برند تا بتوانند مردم 
را به ستوه آورند و آنچه می تواند باعث غلبه بر مشکالت 

شود، تقویت روحیه شجاعت، صبر و مقاومت است.
 محمد عبدالســالم سخنگوی جنبش انصاراهلل یمن با 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی دیدار و 
گفت وگو کرد. رئیس مجلس در این دیدار با بیان اینکه ما 
از استقالل یمن و مذاکرات یمنی - یمنی حمایت کامل 
می کنیم و این را یک وظیفه دینی و انسانی می دانیم، 
اظهارکــرد: البته این فرصت پیش نیامده که یمن را از 
نزدیک ببینم، ولی مجموعه گزارشات و صحنه هایی که 
از آنجا مشاهده می شود، بیانگر روحیه جهاد، ایستادگی، 
شهادت و ایثارگری تک تک مردم و ملت یمن و همچنین 

رزمندگان یمنی است.
وی اضافه کرد: البته در ادامه دشمنان ما به ویژه آمریکا 
و اســرائیل شــیوه جنگ را با کشــورمان تغییر دادند و 
بــا جنگ اقتصادی به دنبال تضعیف فرهنگ و روحیه 
جهاد و شهادت بین مردم هستند. وی خاطرنشان کرد: 
این موضوع را بدانید که دشــمنان در یمن جنگ را به 
سمت جنگ اقتصادی می برند تا بتوانند مردم را به ستوه 
بیاورند، و آنچه که می تواند باعث غلبه بر مشکالت شود، 

تقویت روحیه شجاعت، صبر و مقاومت است.

 وعده پادشاه جدید انگلیس
در اولین سخنرانی عمومی

چارلز ســوم پادشاه جدید انگلیس در اولین سخنرانی 
عمومــی خود گفت، از مرگ مادرش ملکه الیزابت دوم 
عمیقــاً غمگین اســت و قول می دهــد که به خدمات 

مادام العمر خود به ملت ادامه دهد.
تارنمای خبری ویک، شاهزاده »چارلز« ۷3 ساله پسر 
ارشد ملکه انگلیس روز پنجشنبه بالفاصله پس از مرگ 

مادرش پادشاه انگلیس شد.
وی در ســخنان کوتاهــی افزود: امــروز وعده خدمت 
مادام العمر را به همه می دهم. او ســخنرانی خود را در 
حالــی کــه قاب عکس ملکه روی میزش بود، در مقابل 

دوربین های تلویزیون انجام داد.

جنگ اوکراین و آنچه برای غرب 
آسیا به ارمغان آورد

اشکان ممبینی، كارشناس روابط بین الملل 
6 مــاه از آغــاز تنش و جنگ اوکراین می گذرد؛ جنگی 
که از ســال 1۹45 بــه بزرگترین چالش نظامی اروپا با 
روســیه تبدیل شــده و تأثیر بسیار زیادی در غرب آسیا 
داشته است، ازجمله اینکه تحت تأثیر اختالالت ناشی 
از درگیری در اروپا با بحران های غذایی مواجه شــد. با 
وجود این، برخی از کشورهای منطقه با ادامه جنگ به 
شکوفایی بی نظیری دست یافتند و صدها میلیارد دالر 

به خزانه های خود افزوده اند.
جنگ اوکراین در 6 ماه گذشته به شیوه های زیر بر غرب 

آسیا تأثیر گذاشته است:
صادرکنندگان انرژی

در این جنگ قیمت نفت به باالترین حد خود در 14 سال 
گذشته رسیده و باعث افزایش تورم و انقباض اقتصادی در 
جهان شده است، اما برای کشورهای غنی از انرژی خلیج 
فارس خبر خوبی است که پس از رکود اقتصادی هشت 
ساله ناشی از قیمت های پایین نفت و شیوع کووید-1۹ 

باعث افزایش درآمدهایشان می شود.
صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند کشورهای 
صادرکننده نفت غرب آســیا در چهار ســال آینده 1.3 
تریلیون دالر درآمد نفتی بیشتر به دست آورند. این پول 
اضافی به این معنی است کشورهای حاشیه خلیج فارس 
برای نخســتین بار از ســال 2014 مازاد بودجه خواهند 
داشت. همچنین انتظار می رود توسعه اقتصادی به میزان 
قابل توجهی افزایش یابد. به عنوان نمونه، در چهار ماه 
نخست سال جاری اقتصاد عربستان ۹.۹ درصد رشد کرد 
که باالترین میزان در یک دهه اخیر بود و اقتصاد آمریکا 

1.5 درصد کوچک شده است.
جنگ همچنین فرصت هایی را برای تولیدکنندگان گاز 
منطقه به ارمغان آورده است. برای چندین دهه کشورهای 
اروپایی به جای اینکه گاز را از کشورهای دور از مسیر دریا 
ارسال کنند، از روسیه به وسیله خطوط لوله گاز وارد می 
کردند، اما از آنجایی که غرب با تحریم روسیه باعث شد 
روســها صادرات گاز به اروپا را کاهش دهند، اروپا دچار 
بحران تأمین انرژی شده است و به دنبال شرکای جدید 

بالقوه ای برای خرید گاز هستند.
اتحادیه اروپا به دنبال بحران انرژی قراردادهای گازی با 
مصر و سایر کشورهایی که قطب گاز طبیعی در منطقه 
هستند، امضا کرده است. شیخ محمد بن زاید آل نهیان، 
رئیس امارات در سفری به پاریس در ماه جاری قراردادی 
امضا کرد که صادرات گازوئیل این کشــور را به فرانســه 
تضمیــن می کند. عالوه بر ایــن، به نظر می آید قدرت 
های منطقه ای که زمانی مورد انتقاد شــدید غرب قرار 

گرفتند، به قدرت برگشته اند.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا با وجود اینکه قول داده بود 
عربستان را به کشوری منحوس تبدیل کند، ماه گذشته 
به این کشور سفر کرد. این اقدام به عنوان تسلیم در برابر 
وزن پادشــاهی در اقتصاد جهانی تلقی می شــد؛ به این 
امید که نفت بیشتری تولید کند و تورم جهانی را پیش 
از انتخابات میان دوره ای آمریکا در نوامبر کاهش دهد. 
این اقدام تا حد زیادی شکست خورد، زیرا کارتل نفتی 
اوپک پالس به رهبری عربســتان افزایش متوسطی در 
تولید نفت را انتخاب کرد که تحلیلگران آن را »سیلی به 

صورت« بایدن توصیف کردند.
ایــن جنگ همچنین به رجب طیــب اردوغان، رئیس 
جمهور ترکیه اجازه داد خود را به عنوان چهره ای مؤثر 
در نظم بین المللی معرفی کند. وی در مواجهه با اقتصاد 
در حــال غرق شــدن ترکیه و بــرای مواجهه با تحوالت 
داخلی و انتخابات ســال آینده، از موقعیت ژئوپلیتیکی 
کشورش برای گرفتن امتیاز در خارج از کشور استفاده 
کرد و الحاق کشــورهای شــمال اروپا به ناتو را به حالت 
تعلیق درآورد. اردوغان همچنین روابط صمیمانه خود 
را با روسیه حفظ و به طور علنی با جنگ مخالفت کرد.

ائتالف های در حال تغییر
با تغییر مسیرهای تجاری در واکنش به جنگ، ائتالف 
ها نیز تغییر می کند. انور قرقاش، مشاور رئیس امارات 
در ماه آوریل گفته بود، جنگ ثابت کرده است نظم بین 
المللی دیگر تک قطبی نیست و آمریکا در رأس آن قرار 
نــدارد و تــداوم برتری دالر آمریکا بر اقتصاد جهان را به 
چالش کشــید. وی افزود، ابوظبی در حال بازنگری در 
ائتالف های خود اســت. هژمونی غرب بر نظم جهانی 

روزهای پایانی خود را می گذراند.
با ارزیابی نظم جدید در روابط بین الملل به نظر می آید 
روابط با چین در حال افزایش است. امارات سفر نانسی 
پلوســی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان را 
تحریک آمیز خواند و بر حمایت خود از سیاســت چین 
واحد تأکید کرد. عربستان نیز چین را به عنوان جایگزینی 
برای آمریکا معرفی کرد، همکاری نظامی با پکن را افزایش 
داد و به فروش نفت به یوآن به این کشور فکر کرده است. 
شی جین پینگ، رئیس جمهور چین که از زمان اعمال 
محدودیت های کووید-1۹ تاکنون هیچ ســفر خارجی 
نداشــته است، انتظار می رود سال جاری میالدی سفر 

مهمی به عربستان داشته باشد.
بحران غذا و تورم

بحــران تأمیــن غذا و افزایش تورم جهانی باعث افزایش 
تنش ها می شــود که در بســیاری از نقاط جهان پس از 
جنــگ اوکرایــن و با ایجاد اختالل در حمل و نقل غالت 
بیشتر احساس شد. حدود یک سوم گندم جهان از روسیه 
و اوکراین تأمین می شود و برخی از کشورهای غرب آسیا 
برای بیش از نیمی از واردات خود به این دو کشور متکی 
هســتند. این بحران به کشورهایی مانند لیبی، لبنان و 
مصر که از بزرگترین واردکنندگان گندم در جهان هستند 

ضربه سختی وارد کرد. 

اخبار کوتاه
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پیش بینی قیمت طال در هفته جاری

کنون وقت خرید طال نیست ا

کشــتی آرای، نایب رئیس اتحادیه طال گفت: 
با توجه به نامشخص بودن وضعیت مذاکرات 
در روزهــای آینده، وضعیــت بازار طال قابل 
پیش بینی نیســت. در زمان هایــی که بازار 

هیجانی نیست، داد و ستد توصیه می شود.
در روزهای اخیر صحبت از خرید طال با عیار 
۷40 در بازار شــده بود و بیشــتر افراد مدعی 
بودنــد که خرید و فروش طال با عیار ۷40 در 
بازار و خصوصاً فضای مجازی مرســوم شــده 
اســت. البته با تحقیقات بیشتر فعالین فضای 
مجازی به این نتیجه رسیدند که بحث طالی 
۷40 محدود به فروش طال اســت. به معنای 
دیگر طالیی که می خرید ۷50 است اما زمان 
فروش طالی ۷50 را بر حســب ۷40 از شــما 
خریــداری می کننــد. در نتیجــه یک تا یک 
و نیــم درصد از طالی 18عیار کمتر اســت. 
برای بررســی بیشتر این موضوع گفتگویی با 
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان 
طال، جواهر، نقره و ســکه تهران داشــتیم. در 

ادامه همراه ما باشید.

 خرید و فروش طال 
در فضای مجازی تنها با یک شرط

محمد کشــتی آرای، نایب رئیــس اتحادیه 
فروشندگان و ســازندگان طال، جواهر، نقره 
و سکه تهران گفت: طالی 18 عیار بر اساس 
تعریف ســازمان ملی اســتاندارد در مقیاس 
متریــک بین المللی ۷50 اســت. صحبت از 
طالی ۷40 در فضای مجازی شــده اســت 
کــه طالی 18 عیار نیســت. طالی ۷40 که 
خلوص دقیق ندارد، در طال فروشــی ها دیده 
نشــده اســت. از سویی خرید و فروش طال در 
فضای مجازی از نظر قانونی و مقررات صنفی 

منع شده است.
کشــتی آرای اظهار کــرد: تنها افرادی اجازه 
خرید  و فروش طال در فضای مجازی را دارند 
کــه جواز از اتحادیه کســب وکارهای فضای 
مجازی را داشــته باشند. کسبه ای که مجوز 
ندارند، اجازه خرید و فروش در فضای مجازی 
را ندارند. در نتیجه با طالهای عیار پایین مثل 
طالی ۷40 رو به رو خواهند شد. عیار طالی 
واحدهای سطح شهر به صورت مرتب توسط 
ســازمان استاندارد و بازرسان اتحادیه کنترل 
و بازرسی می شود. عیار طالی این واحدهای 

صنفی نباید کمتر از ۷50 باشد.
وی افزود: خرید و فروش در فضای مجازی از 
نظر ما قانونی نیست مگر این که مجوز اتحادیه 
کسب وکارهای فضای مجازی را داشته باشد. 
در نتیجه این کسبه هم از اتحادیه طال و هم از 
اتحادیه کسب وکارهای مجازی برای فعالیت 

فیزیکی و مجازی مجوز دارند.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان 
طال، جواهر، نقره و ســکه تهران تأکید کرد: 
ســایت های فروش در فضــای مجازی مثل 
دیجــی کاال و ایمالز نماد اعتماد الکترونیکی 
دارند و تا به امروز خرید و فروش طال در این 
سایت مشکل ساز نبوده است. در زمان خرید 
و فروش طال باید به اســتاندارها و مجوزهای 

کسبه توجه کنیم.
کشتی آرای در پایان ضمن اشاره به وضعیت 
قیمــت طال گفت: بازار طال و ســکه در هفته 
گذشــته با توجه به قیمت ارز ثبات نســبی 
داشــت. فعاًل شاهد سایه مذاکرات بر بازار ارز 
هســتیم. با توجه به نامشخص بودن وضعیت 
مذاکرات در روزهای آینده، وضعیت بازار طال 
قابل پیش بینی نیســت. مذاکرات به صورت 
مســتقیم تأثیر مثبت و منفی بر قیمت ارز و 
تأثیر غیر مستقیم بر قیمت طال و سکه دارد. در 
بازار جهانی نیز اونس طال به ثبات رسیده است. 
این روند به واسطه ثبات در روابط بین المللی 
اســت. در زمان هایی که بازار هیجانی نیست، 
داد و ستد توصیه می شود. در شرایط فعلی تنها 
نوسانات جزئی و طبیعی بازار را شاهد هستیم.

آخرین وضعیت بازار طال و سکه
پیش بینی می شــود، شاهد ثبات قیمت طال و 
سکه تا روز دوشنبه باشیم. قیمت طال و سکه در 
بازار به این صورت است که هر گرم طال 18 عیار 
به 12.82۷.000 ریال رسید. انس جهانی طال 
به 1.۷08.4۹ دالر است. در بازار ایران هر عدد 
ســکه امامی با قیمت  13۹.600.000 ریال 
معامله می شــود. از ســویی هر عدد سکه بهار 
آزادی 133.010.000 ریال است. نیم سکه با 
قیمت ۷۹.800.000 ریال، ربع سکه با قیمت 
4۹.800.000 ریال و هر عدد سکه یک گرمی 
با قیمت 2۹.۹00.000 ریال معامله می شود.

ترفندهای کارفرمایان برای دور زدِن قانون؛

دادِن حداقل حقوق با اعمال شاقه!
  زهرا معرفت / گروه اقتصاد 

پرداخِت حداقل مزدی که از سوی شورایعالی کار تعیین می شود به کارگِر 
ساده و بدون سابقه وظیفه ی قانونِی هر کارفرمایی است. اما نه فقط کارگراِن 
ساده بلکه بسیاری از کارگراِن باسابقه نیز از گرفتِن همین حداقل مزِد قانونِی 
خود محروم هستند. از کارگاه های کوچک و زیرزمینی که بگذریم، هستند 
بنگاه های اسم و رسم داری که فقط وانمود به پرداخِت بی کم و کاسِت حقوق 
کارگراِن خود می کنند. بنگاه هایی که اگر بازرِس کار روزی از آن ها بازرسی 
کند احتماال تمام حساب و کتاب کارفرمایان را پاک می بیند اما اگر از کارگران 
سوال بپرسیم و آن ها نیز جرئِت بیاِن هرآنچه در کارگاه می گذرد را داشته 

باشند، متوجِه عمِق فاجعه در آن بنگاه ها می شویم. 

دور زدِن قانون با ترفندهای مختلف
 هر ماه حداقل حقوِق مصوِب شــورایعالی کار با تماِم مزایاِی مزدی اش به 
حســابم واریز می شــود اما در واقع بخشــی از این حقوق را خودم به خودم 
می دهم نه کارفرما!  کارگِر جواِن شاغل در یکی از بنگاه های خدماتی ادامه 
می دهــد:  کارفرمــا از همان اول گفت بیمه ات نمی کنم اما چون بیمه برای 
من مهم بود، تصمیم گرفتم پول بیمه را تمام و کمال خودم پرداخت کنم و 
کارفرما هم قبول کرد. برای همین قبل از واریز حقوق ها حق بیمه و اضافه ی 
بخشــی از حداقل حقوق مصوب وزارت کار را به حســابی واریز می کنم و 
بعد سر ماه حداقل حقوق با تمام مزایاِی مزدی به حسابم واریز می شود.  

 کارفرما توضیحاِت مربوط به ورود و خروجم را از دســتگاهِ حضور و غیاب 
حذف کرده تا شکایتم بابِت نگرفتِن حقوق و رد نشدِن بیمه به نتیجه نرسد…  

این را یکی دیگر از کارگران می گوید. 
یکی از راه هایی که در صورِت شکایِت کارگر از کارفرما می تواند کارساز باشد 
و به کارگر کمک کند بررسِی دستگاه ورود و خروِج کارگر توسط بازرس کار 
اســت. حاال وقتی کارفرما تمام اثراِت حضوِر یک کارگر در کارگاه را حذف 
می کند و ســایِر کارگران هم از ترِس اخراج جرئِت بیاِن حقیقت را ندارند، 

دیگر دســت آن کارگِر به جایی نمی رســد:  بازرس کار گفت اگر کارفرما 
اطالعاِت ورود و خروجت را حذف کرده باشد دیگر نمی توانیم کاری برایت 

انجام دهیم. گفت من حریِف این کارفرمایان نمی شوم.  
اینکه اساسا بازرسِی کار در ایران مشکل دارد و کارفرما در نبوِد بازرسِی کار 
به راحتِی ابتدایی ترین حقوق کارگران را نادیده می گیرد یک طرف و اینکه 
بازرس کار، خود اعتراف به ناتوانی در مقابِل کارفرمایانی می کند که با انواع 
و اقسام ترفندها به دنباِل زدن از حداقلی ترین حقوق کارگران هستند، یک 
طرف دیگر. کارگر در چنین شرایطی مستأصل می ماند؛ چراکه تنها مرجِع 

رسیدگِی به شکایِت کارگر، خود اظهار ناتوانی می کند. 
ترفندهای کارفرمایان در قباِل کارگران البته بسیاری بیشتر از این حرفاست. 
برخی از کارفرمایان با پرداخت اسکناس یا چک پول به صورت دستی، شرایط 
را برای دور زدِن قانون فراهم می کنند. این درحالی است که هر گونه سندی 
که روشن کند کارفرما به کارگر مزد پرداخت کرده، ممکن است بعدها و در 
صورت شــکایِت کارگر و یا بازرســی کار به کمک کارگر بیاید اما با پرداخِت 

دســتِی حقوق، امکاِن اثباِت رابطه ی کارگری و کارفرمایی از بین می رود و 
کارگر نمی تواند به حقوق قانونی خود برسد. 

هم  دستی مشاوراِن کاربلد با کارفرما
محســن باقری )عضو هیئت رئیســه ی شــوراهای اســالمی کار( در مورد 
ترفندهایی که کارفرمایان برای دور زدِن قانون کار به کار می برند، می گوید: 
گاهی اوقات به کارفرمایان کســانی مشــاوره می دهند که کامال از قانون و 
رویه های قانونی آگاه هســتند. ببینید گاهی برخی از این بازرســان کار به 
عنوان مشــاور در برخی از شــرکت های بزرگ کار می کنند و حق مشــاوره 
می گیرند. همین ها مشــاوره به کارفرما می دهند که مثال چه کار کند و یا 
اسناد را چگونه باید تنظیم کند که کارگر نتواند شکایتی از کارفرما انجام دهد. 
باقری با اشاره به بی دفاع بودِن کارگران در مقابِل تمام این ترفندها می گوید: 
ما کارفرمایانی داریم که حداقل حقوق به عالوه ی تمام مزایای مزدی را به 
کارگر پرداخت می کنند اما بعد بالفاصله از کارگران بخشی از پول را می گیرند. 
این اتفاق برای برخی از کارگران جایگاه های سوخت یا فروشگاه های بزرگ و 
برند می افتد که کارفرما پول را می دهد و بعد همان لحظه کارگر را می فرستاد 
تا از دستگاه پُز بخشی از پول را بگیرد و به کارفرما پس بدهد. و یا مثال من 
می دانم که رستوراِن معروفی وجود دارد که ماهیانه چیزی حدود 4میلیارد 
درآمد دارد اما به کارگرانش حق بیمه پرداخت نمی کند و حقوق را پایین تر 

از حداقل پرداخت می کند. 
عضو هیئت رئیسه ی شوراهای اسالمی کار می گوید: در کنار این وضعیت که 
کارفرما همه جوره و به هر ترفندی می خواهد از حقوق کارگران بزند، بازرساِن 
کار هم وظیفه ی خود را به درستی انجام نمی دهند.به گفته باقری، گاهی 
نیز بازرس کار از سوی مدیر تطمیع می شود که در اینصورت نیز بازرس به 
جای بررسِی همه جانبه و دیدِن اسناد و مدارک به آنچه توسط مدیران گفته 
می شود اکتفا می کند. اینگونه است که آنچه در واقعیِت اتفاق می افتد جایی 
درز نمی کند و کارفرمایان به راحتی و در آرامش به کار خود ادامه می دهند. 

گزارش

مسیر شاخص بورس به کدام سو می رود؟

 افزایش سود بانکی
 پاشنه آشیل بازار سرمایه

  مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد
 نرخ ســود بازار بیــن بانکی درحالی مجدداً 
مســیر افزایشی را دنبال می کند که شورای 
پول و اعتبار و بانک مرکزی تأکید بر کنترل 

و مدیریت این نرخ داشتند.
مســئوالن بورســی هم امیدوار بودند که با 
ورود جــدی بانــک مرکزی بــه این موضوع 
شــاید تغییری در بازار سرمایه ایجاد و بهانه 

ریزش های پی در پی گرفته شود.
این در حالی اســت کــه پیش تر رئیس کل 
بانــک مرکــزی در دیدار با رئیس ســازمان 
بــورس گفته بود: نرخ ســود در بــازار بین 
بانکی، طبیعتا متناســب با عرضه و تقاضا و 
مکانیزم بازار تعیین می شود، اما بانک مرکزی 
به عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی 
ضدتورمی که به تأئید دولت نیز رسیده است، 
در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار 

را در چارچوب مشخصی، کنترل می کند.
امــا باوجود تأکید رئیس کل بانک مرکزی و 
مصوبه شورای پول و اعتبار برای کنترل نرخ 
سود بین بانکی، این نرخ تنها سه هفته مسیر 
نزولــی را طــی کرد و از دو هفته قبل مجدداً 

وارد مسیر صعودی شده است.
اما این تغییرات چه تأثیری بر بازار ســرمایه 
دارد. در همین رابطه حمید رضا میر معینی 
کارشــناس و تحلیلگر بازار ســرمایه گفت: 
کنتــرل جریــان واردات نقدینگی جدید به 
بازار موضوعی اســت که همواره بر آن تأکید 
شده است، اما ابزار هایی برای اجرای کامل آن 
هنوز از ســوی دولت ها عملیاتی نشده و بازار 
سرمایه در خصوص حفظ و جذب نقدینگی 

جدید با مشکالت زیادی مواجه می باشد.
وی ادامه داد: باید پذیرفت افزایش نرخ بهره 
بانکی رابطه معکوســی با رشــد بازار سرمایه 
دارد؛ زیرا افزایش نرخ بهره منجر به افزایش 
هزینه فرصت، کاهش ارزش ســهام به دلیل 
کاهش نرخ و همچنین کاهش انگیزه ســفته 

بازی در بازار های مالی می شود.
میر معینی گفت: ســاختار بازار های مختلف 
کشــور آنقدر حساســیت روی تغییر جزئی 
سود بین بانکی ندارد. از این رو این نوسانات 
نرخ ســود خیلی اثر گذار بر جریان نقدینگی 

کشور ندارد.
وی ادامه داد: اما افزایش ســود بین بانکی تا 
حــد زیادی مانع ورود پول و تقاضای جدید 
به بازارسرمایه می شود و این می تواند پاشنه 

آشیل بزرگی برای بازار به حساب می آید.
به گفته این تحلیلگر بازار ســرمایه؛ واقعیت 
مهــم این اســت که تصمیــم گیری ها برای 
حل مشــکل بازار جامع وکامل نیست. تمام 
مصوبات و تمیمات جزئی نگر هستند و هیچ 
یــک از این اقدامــات نمی تواند اهرم موثری 
برای کنترل بازار ها و توســعه راندمان آن ها 

باشد.
وی گفت: در حال حاضر نرخ بهره سود بین 
بانکی، زیر نرخ تورم است، از این رو تغییرات 
جزئی نیم – 1 درصدی نرخ سود بین بانکی 
آن هــم بــا جریان افزایش نرخ تورم خیلی بر 

بازار تأثیر گذار نیست.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد:، اما اگر 
نرخ بهره بانکی با جهش قابل توجهی مواجه 
شود در این صورت نقدینگی به شدت از بازار 
ســرمایه خارج شــده و آسیب جدی به بازار 

وارد خواهد کرد.
وی تصریح داشــت: بانک مرکزی به صورت 
دســتوری بــه تمام بانک ها فشــار می آورد 
که اوراقی منتشــر شــده را خریداری کنند. 
بانک هــا بــه دالیل مختلف کــه اثرگذار بر 
عرضه و تقاضای پول اســت، تغییر نرخ سود 
تســهیالت یا ســود ســپرده ها ممکن است 
به صــورت کوتاه مدت دچار کمبود نقدینگی 

یا مازاد آن شوند.
این تحلیلگر بازار ســرمایه تأکید داشــت: با 
کمبــود نقدینگی، برخی بانک های متقاضی 
پــول وام گیرنده می شــوند و از منابع مازاد 
نقدینگــی ســایر بانک های دیگر اســتفاده 

می کنند.
بــه گفته میر معینــی؛ این نوع تبادالت بین 
بانکی معموالً خیلی کوتاه مدت و در بیشــتر 
مواقع به صورت یک شبه )over night( برای 
تســویه مطالبات بانک مرکزی است و اغلب 

روز بعد تسویه می گردد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت 
بانک ها و کمبود نقدینگی در بازار ســرمایه 
گفت: با رویه بانک مرکزی، احتمال افزایش 
نرخ ســود بین بانکی طی ماه های آینده زیاد 
است و این اقدام می تواند فصل جدید ریزش 

در بازار سرمایه را ایجاد کند.

« از حال زار بازار اول مهر   گار گزارش »روز

 مشق گرانی در بازار  نوشت افزار  
 تعطیلــی مــدارس تنها فرآینــد آموزش 
دانش آمــوزان را بــا اختــالل روبه رو نکرد، 
بسیاری از کسب وکارهای این حوزه به ویژه 
نوشت افزارها نیز با چالش های متعددی در 
بازار خود روبه رو شــدند. تعطیلی مدارس، 
ســهم بزرگی از فروش نوشت افزار را کاهش 
داد.حاال در آســتانه فرارسیدن مهرماه بازار 
نوشــت افزار کمی پرتحرک تر از همیشــه 
است و به قول فعاالن این صنف خانواده های 
بیشتری برای خرید و پرس و جوی قیمت ها 

به آن ها سر می زنند.
اگرچه تعداد مشتری ها بیشتر شده و امسال 
به واسطه بازگشایی کامل مدارس بازار خوبی 
پیش بینی می شود اما واقعیت این است که 
گرانی سایه انداخته بر بازار از طرفی احتمال 

کاهش خرید را بیشتر می کند.

گرانی ملزومات مدرسه
بــرای وضعیــت ملزومات دانــش آموزان 
سرکشــی خود را از خیابان وحید مشــهد و 
مرکز تولیدی های کیف و کوله پشــتی های 

مدرسه ای آغاز می کنیم.
در ایــن خیابــان بنا بر اظهارات بســیاری 
از شــهروندان کیف ها و کوله پشــتی های 
مرغوبی که تا سال گذشته باقیمت 250هزار 
تومان می توانستید خریداری کنید حاال به 
نرخ هایشــان به نیم میلیون تومان رسیده 
است و اجناس باکیفیت کمتر از 400 هزار 
تومان به مشــتریان و خانواده ها رخ نشــان 

نمی دهند.
 اگرچــه این بازار با ازدحام خریداران مواجه 
اســت اما بسیاری از فروشندگان بخشی از 
اقبال این شلوغی را ناشی از خرید کوله پشتی 
توسط زائران اربعین می دانند و می گویند تا 
چند سال پیش در چنین روزهایی این خیابان 
مملو از خانواده های متقاضی خرید برای اول 
مهر بود.حسین به ما می گوید: در حال حاضر 
هم مشــتری برای خرید کیف مدرسه زیاد 
داریــم اما بیش از نیمی از خانواده ها پس از 
شنیدن قیمت ها لبخند زده و مغازه را ترک 

می کنند.برای بررســی سایر اقالم موردنیاز 
دانش آموزان ســری هم به نوشت افزارهای 

سطح شهر می زنیم.
ابراهیم جنیدی یکی از فروشندگان نوشت 
افزار به ما می گوید: هنوز کتاب های درسی 
توزیع نشــده اســت و ما امیدواریم با توزیع 
کتاب ها و مراجعــه خانواده ها برای منگنه 
کوبی بازار رونق بیشــتری بگیرد.دفترهای 
صدبرگ ســیمی در بازار که تا سال گذشته 
15هزار تومان و دفترچه صدبرگ جلدسخت 
هــم 20هزار تومان قابــل خریداری بود اما 
امسال دو تا سه برابر شده است و باید از 25 
تا 38 هزار تومان بابت آن پول پرداخت و انواع 
خودکار که از 2هزار تومان شروع می شد حاال 

قیمت های دو برابری پیداکرده است.
در همین راستا با سید جواد سید عباسیان 
رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان کتاب، 
نوشت افزار و صحاف مشهد پیرامون وضعیت 
و مشکالت این صنف به گفت وگو نشستیم که 

ماحصل آن را در ذیل می خوانید.

 وضعیــت اتحادیــه نوشــت افزار از مهرمــاه 
کنون چگونه است و چقدر  سال گذشته تا

ریزش مشتری داشتید؟
به علت شیوع کرونا در طی دو سال گذشته 

و تعطیلی مدارس و دانشگاه ها صنف ما هم 
عمالً تعطیل بوده و اتحادیه و اعضای صنفی 

ما حال وروز خوبی نداشتند.
این بازار حدود ســه ســال است که تقریباً با 
وضعیت دشــواری روبه رو است و حتی قبل 
از کرونا هم فعاالن این صنف ناراضی بودند 
که با ورود این ویروس شــرایط بیش از قبل 

دشوار شد.
اگرچه شیوع کرونا اکثر صنوف را به تعطیلی 
کشاند و برخی به کلی ورشکست شدند اما در 
این میان صنف نوشت افزار، کامل به فراموشی 
ســپرده شد و در شمار مشاغل آسیب دیده 

لحاظ نشد.
شیوع کرونا مزید بر تمام علت ها شد و عالوه 
بر تعطیلــی مدارس، دانشــگاه ها، ادارات، 
آموزشــگاه ها و تمامی مکان های فرهنگی 
و علمــی و خدماتی که با لوازم مهندســی 
و نوشــت افزار ســروکار داشــتند، صنف 
نوشت افزار و لوازم مهندسی را کامالً از مدار 

کسب وکار خارج کرد.
تعطیلــی واحدهــای صنفــی فــروش 
لوازم التحریر، تعداد زیادی از فعاالن این صنف 
و کارگران مغازه ها را بیکار کرد و این در حالی 
بود که هزینه  اجاره مغازه ها و دیگر هزینه ها 
کماکان وجود داشت و کسبه در عین نبود 

درآمد مجبور به پرداخت این هزینه ها بودند.

 لوازم التحریر نسبت به سال گذشته چقدر 
افزایش قیمت داشته است؟

با توجه به آزادسازی یارانه طی سال گذشته 
متأســفانه قیمــت لوازم التحریر بشــدت 
تحــت تأثیر قرارگرفتــه و بعضی از اقالم ما 
از نوشــت افزار تــا مرز صــد در صد افزایش 
قیمــت پیداکرده اســت و ایــن گرانی ها و 
ظلم مضاعف آموزش پرورش در دو ســال 
گذشته که برخالف وظیفه و اصالت قانونی 
خود کتاب های درســی را هم از این صنف 
گرفته اســت شدیداً این صنف تحت تأثیر 
رکود و خرابی بازار قرارگرفته است تا جایی 
که باعث شــده ما حداقل 25 درصد ریزش 
مصرف کننده داشــته باشــیم که همه اش 

نتیجه بی توجهی به این صنف بوده است.

 تولیدات ایرانی و داخلی تا چه میزان نیاز 
بازار را تأمین می کند ؟آیا واردات و یا کاالی 

قاچاق هم به این بازار داریم؟
خوشبختانه طی یک سال اخیر نسبت تولید 
داخلی به تولید خارجی نوشت افزار در بازار 
تغییر کرده است به طوری که قبال ۷0 درصد 
نوشت افزارها خارجی و 30 درصد از نوشت 

افزارها داخلی بود اما اکنون 30 درصد نوشت 
افزارها خارجی و باقی داخلی است و همین 
موضوع موجب شــده تا قاچاق کاال بشدت 
کاهش  یابد لذا این موضوع با توجه به حمایت 

از کاالی ایرانی بسیار حائز اهمیت است.

کنون   قیمت کاغذ چقدر از سال گذشته تا
گران شــده اســت و این افزایش قیمت چه 

تأثیری بر فروش شما داشته است؟
در مورد کاغذ باید بگویم که از اسفندماه سال 
1400 که چیزی حدود 5 ماه و به میزان 80 
درصد افزایش قیمت کاغذ داشــتیم و برای 
حمایت این صنف پیشنهاد می کنم دولت از 
چرخه تولید حمایت کند و در کار بازار به طور 
کل در همه اصناف دولت باید نظارت داشته 
باشد اما دخالت نداشته باشد.به دلیل افزایش 
قیمت دالر و با علم بر اینکه نوشت افزار موجود 
در بــازار ۷0 درصد تولید داخل و 30درصد 
وارداتی اســت و مواد اولیه همان ۷0 درصد 
نیز به کشــور وارد می شود، بنابراین قیمت 
نوشت افزار افزایش سرسام آوری پیداکرده و 
این مسئله باعث شده تا فروش لوازم التحریر 

در رکود بیشتری به سر ببرد.

 آزاد سازی یارانه ها چه تاثیری بر بازار شما 
داشت؟

آزادســازی یارانه ها روی قیمت نوشت افزار 
نیز تاثیر گذاشته و قیمت آن طی سه ماهه 
نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل بین 20 تا 50 درصد افزایش یافته است.
از زمان حذف یارانه کاغذ، قیمت آن در سه 
ماهه نخســت امسال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۹0 درصد افزایش یافته و این مهم 
باعث شده است تولید و چاپ و فروش کتاب 
کاهش شدیدی یابد.معموال هر ساله بعد از 
نمایشگاه کتاب تهران و طرح فصلی فروش 
کتاب در بهار، فروش آن در سطح بازار کاهش 
می یافت اما امسال این کاهش نسبت به سال 
گذشته بیشتر بود و این مهم به کاهش تولید و 

افزایش قیمت کتاب مربوط می شود.

خبر ویژه

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: ارایه برخی خدمات بانکی 
همچون اعطای ابزارهای پذیرش صرفا به دارندگان ســپرده های 
بانکی تجاری قابل تخصیص اســت. مصطفی قمری وفا در صفحه 
شخصی خود در توییتر نوشت: با تصویب ضوابط ناظر بر حساب های 
ســپرده تجاری، دارندگان این حســاب ها می توانند از مشوق ها و 
سیاست های ترغیبی که در ضوابط یادشده آمده است بهرمند گردند.

وی افزود: طبق این ضوابط از این پــس، ارایه برخی خدمات بانکی 
همچون اعطای ابزارهای پذیرش صرفا به دارندگان ســپرده های 
بانکی تجاری قابل تخصیص است.طی روزهای اخیر بانک مرکزی 

در بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات 
بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابالغ کرد.براساس این 
بخشنامه، تمامی حساب های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب 
تجاری محسوب می شوند. حساب سپرده بانکی اشخاص حقیقی، 
حســاب غیرتجاری اســت و فقط در صورت طی یکی از تشریفات 
مذکور در ماده )4( دستورالعمل به حساب تجاری تبدیل می شود. 
غیرتجاری شدن حســاب های تجاری اشخاص حقیقی نیز فقط در 

چارچوب رویه های مذکور در همان ماده میسر است.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، هدف بانک مرکزی از تفکیک 

حساب های تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی 
کشور است ضمن آنکه مشــوق هایی همچون افزایش سقف نقل و 
انتقال پول به صورت غیرحضوری و کاهش حد نصاب بازگشت چک 
های قبلی برای صدور دسته چک جدید برای این دسته از دارندگان 

حساب ها پیش بینی شده است.
مضافاً صاحبان حساب های تجاری دیگر الزم نیست تا برای نقل و 
انتقاالت بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مســتند ارائه کنند، 
بلکه بانک ها فقط برای نقل و انتقاالت باالتر از مبلغ 10 میلیارد ریال 

باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی:

شرایط دریافت کارتخوان تغییر کرد



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

14 صفر  1444   11 سپتامبر 2022 یکشنبه 20 شهریور 1401  شماره پیاپی 2197

نفت و انرژی 4

گاز   رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، 
و پتروشیمی  خبر داد ؛

کاهش تولید بنزین 

کوتاه از انرژی

بین الملل

نیجریه ال ان جی بیشتری 
روانه اروپا می کند

وزیــر نفــت نیجریــه از توان ارســال 
محموله های بیشتر گاز طبیعی مایع شده 
)ال ان جی( به اروپا تا زمستان آینده خبر 
داد. تیمیپر سیلوا در کنفرانس گس تِک  
در میــالن گفــت: نیجریــه می تواند تا 
زمســتان آینده محموله های ال ان جی 
بیشــتری به اروپا صادر کند.وی افزود: 
مسائل کنونی امنیتی در نیجریه تحویل 
گاز بیشــتر را بــه تأخیــر می اندازد، اما 
نیجریــه خــط لوله عرضه گاز نیجریه به 
اروپــا از خــاک الجزایر را احداث خواهد 
کرد.سیلوا تصریح کرد: به زودی تصمیم 
نهایی درباره سرمایه گذاری برای ساخت 
زیرساخت های مورد نیاز افزایش عرضه 
گاز به اروپا گرفته می شــود و برآوردها 
حکایــت از آن دارد کــه این پروژه بیش 
از 10 میلیارد دالر هزینه خواهد داشت.

وی با اشاره به مشارکت شرکت های نفتی 
دولتــی نیجریــه و الجزایر در این پروژه 
گفت: دیگر سرمایه گذاران خصوصی نیز 
برای مشارکت در این پروژه اظهار تمایل 
کرده اند.وزیر نفت نیجریه بدون اشــاره 
به جزئیات و اســتقبال از مشارکت همه 
شرکت ها در این پروژه زیرساختی اظهار 
کرد: احتمال دارد شــرکت انی ایتالیا در 

این پروژه مشارکت کند

میانگین صادرات نفتی 
عراق به امریکا طی هفته 

گذشته نصف شد
  اداره اطالعات انرژی امریکا در گزارشی 
اعالم کرد کــه میانگین صادرات روزانه 
نفت عراق به امریکا طی هفته گذشته به 
222 هزار بشــکه رسید.در گزارش اداره 
اطالعات انرژی امریکا آمده است: امریکا 
طی هفته گذشــته بــه طور میانگین 5 
میلیون و ۷82 هزار بشــکه در روز از 8 
کشــور نفت وارد کرده است.امریکا طی 
هفته گذشته روزانه به طور میانگین 222 
هزار بشــکه نفت خام از عراق وارد کرده 
و این رقم نشــان دهنده کاهش واردات 
نفتی امریکا از عراق نســبت به دو هفته 
گذشته است که 401 هزار بشکه در روز 
نفت خــام وارد کرده بود.اداره اطالعات 
انرژی امریکا اعالم کرد بیشترین میزان 
واردات نفت طی هفته گذشته به ترتیب 
از کانادا به طور میانگین 3.538 میلیون 
بشــکه در روز، مکزیک ۹65 هزار بشکه 
در روز، عربســتان 423 هزار بشــکه و 
کلمبیــا 261 هزار بشــکه در روز بوده 
اســت.امریکا همچنین به طور میانگین 
22۷ هزار بشــکه در روز از برزیل، 144 
هــزار بشــکه در روز از اکوادور و 2 هزار 
بشــکه روزانــه از نیجریه نفت خام وارد 
کرده اســت.بنابر گزارش مذکور امریکا 
طی هفته گذشــته هیچ مقدار نفت خام 
از روســیه و ترینیداد و توباگو نفت خام 
وارد نکرده اســت.امریکا پرمصرف ترین 

کشور در زمینه نفت است.

 نفت آذربایجان 
دوباره سقوط کرد

قیمت هر بشــکه نفت سبک آذری الیت 
آذربایجــان در بازارهای جهانی با 0.4۷ 
دالر کاهش به ۹2.3 دالر رسید.معامالت 
آتــی نفــت برنت در مــاه اکتبر به قیمت 
8۹.51 دالر فروخته شد.در بودجه دولتی 
امســال آذربایجــان، میانگین قیمت هر 
بشــکه نفت 85 دالر در نظر گرفته شــده 
است.الزم به ذکر است که کمترین قیمت 
نفت آذری الیت در تاریخ 21 آوریل 2020 
)15.81 دالر آمریکا( و بیشــترین قیمت 
در جوالی 2008 )14۹.66 دالر آمریکا( 
ثبت شده است. در آذربایجان، نفت عمدتاً 
در چارچــوب توافقنامــه توســعه بلوک 
 )ACG( میدانی آذری-چراغ-گونشــلی
تولید می شود و سهم شرکت دولتی نفت 
جمهــوری آذربایجان )SOCAR( در این 

قرارداد 25 درصد است.

مخالفت نروژ با ایده سقف 
قیمتی برای گاز روسیه

نخســت وزیر نروژ بار دیگر ایده اتحادیه 
اروپا درباره تعیین ســقف قیمتی برای 
گاز روســیه را رد کــرد. یونــاس گهــر 
اســتور بار دیگر نسبت به افزایش سقف 
قیمــت گاز نروژی که بــه اتحادیه اروپا 
فروختــه می شــود هشــدار داد و اعالم 
 کرد این مســئله مشکالت انرژی اروپا را 

حل نمی کند. 

 مدیرعامل شرکت 
پخش فراورده های نفتی:

مشکل سوخت رسانی برای 
گشت زائرین کربال نداریم باز

مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی 
ضمن تکذیب صحبت هایی در مورد کمبود 
بنزیــن در جایگاه هــای نزدیک مرز عراق و 
مشکالت زائران برای بازگشت، گفت: هیچ 
مشکلی برای ســوخت رسانی وجود ندارد 
و تمهیدات الزم اندیشــیده شده است.علی 
اکبــر نژادعلی گفت: به میزان کافی تامین 
ســوخت در تمام شهرســتان های مرزی 
صــورت گرفته و مســتمرا نیــز ادامه دارد.
وی با بیان اینکه امروز صبح نیز جلســه ای 
در همیــن رابطــه برگزار شــد و رصد تمام 
جایگاه ها صورت می گیرد، اظهار کرد: میزان 
ســوخت رسانی با توجه به شرایط در تمام 
شهرستان ها و نقاط مرزی انجام می شود و 
قصور خاصی از نظر تامین و توزیع سوخت 
نداریم.نژادعلی تاکید کرد: به هر میزانی که 
خودروها با توجه به ســهیمه خود بخواهند 

سوخت گیری کنند، هیچ مشکلی نداریم.

کید کرد؛ رئیس کمیسیون بودجه مجلس تا

 باید منابع وزارت نفت 
شفاف شود

رئیــس کمیســیون بودجه مجلس با بیان 
اینکــه رابطــه مالی دولت بــا وزارت نفت 
در قانون بودجه باید شــفاف باشــد، گفت: 
متاسفانه بخشی از درآمدها و منابع وزارت 
نفــت در تاریک خانه قرار دارد.حمیدرضا 
حاجــی بابائی درباره وضعیت شــفافیت 
تمامی منابع حوزه نفت در کشــور، گفت: 
متاسفانه رابطه مالی دولت با وزارت نفت در 
قانــون بودجه یعنی هر آنچه -که در حوزه 
نفت درحال اتفاق افتادن اســت- مشخص 
نیســت، هرچند مجلس در سال های اخیر 
تالش بســیاری برای شــفافیت داشــته 
اســت؛ مثال چقدر از درآمد کشــور از نفت 
اســت؟، چقدر یارانه می پردازم؟ و وضعیت 
صــادرات نفت و رابطه مالی وزارت نفت با 
پاالیشگاه ها به چه صورت است؟، همچنین 
محل هزینه کرد 14 و نیم درصد به عنوان 
ســهم وزارت نفت از فروش نفت مشخص 
شــود.نماینده مــردم همدان و فامنین در 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: به عنوان 
مثال در قانون بودجه ســال جاری مصوب 
شــد که 1۹ هزار میلیــارد تومان از منابع 
داخلی دولت یعنی همان 14 و نیم درصد 
وزارت نفــت بــه تامین قیر اختصاص یابد 
امــا دولت گفــت؛ نمی تواند این منابع را از 
محــل 14 و نیــم درصد تامین کند و از ما 
خواســت بنویسم از منابع در اختیار تامین 
شــود بنابراین باید پرســید؛ این منابع در 
اختیار چیست؟ و کجاست؟ و چرا در بودجه 
نیامده؟ که پاسخ دادند؛ از طریق تهاتر میان 
وزارت نفت و پاالیشگاه ها 1۹هزار میلیارد 
تومان را تامین خواهند کرد لذا باید گفت؛ 
بخشــی از درآمدها و منابع وزارت نفت در 
تاریک خانه قرار دارد.وی با بیان اینکه مبلغ 
1۹ هزار میلیارد تومان مدنظر برای قیر در 
قانون بودجه امسال ذکر نشد چراکه وزارت 
نفــت گفت؛ بدون ذکر منبع می توانند آن 
را از طریــق منابــع در اختیار تامین کنند، 
توضیح داد: آن ها می توانند چنین مبالغی 
را بــدون درج در قانــون بودجــه جا به جا 
کننــد!، بنابرایــن باید رابطه مالی دولت با 

نفت مشخص و شفاف شود.
 

همزمان با اربعین  حسینی ؛

 سهمیه سوخت اضافی 
برای اتوبوس بین شهری  

اختصاص یافت
همســو با تداوم این خدمت رسانی، شرکت 
ملــی پخــش فرآورده های نفتــی ایران در 
مناطق مرزی کشــور با عراق در مجموع 14 
دستگاه جایگاه سیار بنزین نصب کرده یا در 
حال بهره برداری اســت.)2 دستگاه در مرز 
خسروی، 5 دستگاه در مرز مهران، 2 دستگاه 
در اهواز، 2 دستگاه در شلمچه، یک دستگاه 
در خرمشــهر، یک دستگاه در مرز تمرچین 
و یک دســتگاه در مرز باشماق( که سوخت 
اتوبوس های شــرکت واحد که در مسیر 20 
کیلومتــری زائران را بــه نقطه صفر مرزی 
می رســانند از این جایگاه ها تامین می شود.

از سویی افزون بر تامین بنزین جایگاه ها در 
مناطق مرزی غرب کشــور، ذخیره ســازی 
بنزیــن در انبارهای مناطق اشاره شــده هم 
انجــام گرفته اســت و در عین حال مازاد بر 
سهمیه ماه جاری، 3500 اتوبوس بین شهری 
5000 تا ۷000 لیتر سهمیه اضافه دریافت 
می کنند که این مقدار تا شب گذشته به کارت 
سوخت آنها شارژ شده است. همچنین برای 
رفاه حال زائران حســینی در ایام اربعین در 
خــاک عراق و به منظور جابه جایی زائران در 
آنسوی مرز هم سوخت کافی در نظر گرفته 

و تحویل شده است.

رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه صادرکننــدگان 
فرآورده هــای نفت، گاز و پتروشــیمی با بیان اینکه 
تولید بنزین از 105 لیتر به 101 لیتر کاهش و مصرف 
افزایش یافته، گفت: احتمال این که دوباره واردکننده 
بنزیــن و گازوئیل شــویم، وجود دارد.ســیدحمید 
حســینی ، در ارزیابی کاهش ســهمیه بنزین با نرخ 
آزاد از 250 لیتر به 150 لیتر اظهار داشــت: قاعدتا 
با توجه به اینکه مناطق مرزی پتانســیل باالیی برای 
قاچاق بنزین دارند، اقدام بجایی بوده اســت، ضمن 
اینکه 60 لیتر بنزین یارانه ای و 150 لیتر  آزاد برای 

یک خانوار معمولی کفایت می کند.

کاهش 11 درصدی تولید ستاره خلیج فارس
وی افزود: با توجه به اینکه تولید پاالیشــگاه ســتاره 
خلیج فارس 11 درصد کاهش پیدا کرده برای جبران 
آن و کسری تولید یا باید پاالیشگاه بسازیم که 3 تا 4 
سال طول می کشد، یا باید واردات بنزین داشته باشیم، 
یا به ســمت تولید بنزین از پتروشــیمی و یا کنترل 
مصرف و تقاضا داشــته باشــیم که قطعا سالم ترین و 

بهترین راه حل کنترل مصرف است.

خ واقعی بفروشیم  فعال نمی توانیم بنزین را با نر
رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه صادرکننــدگان 
فرآورده هــای نفت، گاز و پتروشــیمی با بیان اینکه 
کاهش ســهمیه بنزین 3 هزار تومانی در راســتای 
مدیریت تقاضا و کنترل قاچاق صورت گرفته، گفت: 
در حال حاضر ما نمی توانیم به خاطر تجربیات تلخی 
که ســال های گذشــته در رابطه بــا افزایش قیمت 
فرآورده های نفتی داشــتیم بنزین را با قیمت واقعی 
بفروشــیم، اختالف قیمت بنزین ما با دیگر کشــورها 
نیز بعضا چندین برابر است، بنابراین باید مجموعه ای 
از راهکارهــا را بــکار ببریم تا این وضعیت را ســامان 

بدهیم که یکی از راهکارها این اســت که ســهمیه 
بنزین خودروها مدیریت شود.

 آیا در حال مقدمه چینی  گران کردن 
بنزین هستیم؟

وی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین تصریح کرد: 
اگر بنا بر این باشــد که بــرای خودروهایی که باالی 
2500 سی ســی مصرف دارند، کارت ســوخت صادر 
نشود قاعدتا نرخ جدیدی به بازار تحمیل خواهد شد 
و صاحبــان خودروهــای لوکس مجبورند بنزین را با 

نرخ باالتری خریداری کنند و این مقدمه ای می شود 
که دولت به این ســمت برود که حداقل بنزین ســوپر 

را گران و آزادسازی کند.

مازاد عرضه طعمه قاچاقچیان می شود
حســینی بــا بیان اینکــه کاهش ســهمیه یکی از 
راهکارهای کاهش قاچاق اســت، اما الزاما به معنای 
کاهش مصرف نیســت، خاطر نشــان کرد: بعید است 
خودروهــا 250 لیتــر بنزیــن آزاد مصــرف کنند، 
خودروهــای با مصرف 2500 سی ســی هم از 250 

لیتر بیشــتر مصرف ندارند، بنابراین خودروهایی که 
ســهمیه ســوخت یارانه ای دارند نیازی به 100 لیتر 
مازاد نداشــته اند و این میزان می توانســت طعمه ای 

برای قاچاقچیان باشد.
تولید بنزین کم شده است

وی بیان داشــت: در حال حاضر تولید بنزین از 105 
لیتــر به 101 لیتر کاهــش و مصرف افزایش یافته و 
احتماال به خاطر افزایش قیمت های جهانی ســوخت 
و ارز ریسک برای قاچاق معنی دارد و می تواند 10 تا 
15 میلیون لیتر در روز قاچاق صورت گیرد، بنابراین 
حتمــا ایــن برنامه جلوی قاچاق را گرفته و مصرف را 
کاهــش می دهد، عالوه بر ایــن می تواند دالیلی که 

مصرف بنزین افزایش پیدا کرده را مشخص کند.

احتمال واردات بنزین
رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه صادرکننــدگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشــیمی تاکید کرد: در 
هــر حال احتمال ایــن که دوباره واردکننده بنزین و 
گازوئیل شــویم، وجــود دارد. برای جلوگیری از این 
موضوع چندین راهکار وجود دارد یکی اینکه به سمت 
بهینه ســازی مصرف ســوخت خصوصا در خودروها 
حرکت کنیم و یا اینکه با تغییر موتور خودروها بتوانیم 
مصرف را کاهش دهیم، دوم اینکه خودروهای فرسوده 
را که مصرف باال داشته و آلوده کننده هوا هستند، از 
دور خارج کنیم. راهکار بعدی کنترل مبادی خروجی، 
هوشــمند کردن سوخت و استفاده از سامانه سوخت 
است که مشخص شود هر خودرویی چه میزان، چگونه 
و در کدام شــهرها سوخت دریافت کرده است، اگر از 
ظرفیت این ســامانه استفاده می شد اکنون راحت تر 
تحلیــل می کردیم که چــه اتفاقی در حال رخ دادن 
اســت، یک راهکار هم ســاخت پاالیشگاه و افزایش 

ظرفیت نیروگاهی است.

خبر ویژه

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد گفت: طرح انتقال آب از خلیج فارس 
به اســتان فارس و به طور خاص شــهر المرد و پارســیان با 15 هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری در حال اجراست. احسان انصاری اظهار کرد: بیش از 
100 هزار میلیارد ریال کار زیرساختی در منطقه ویژه اقتصادی المرد برای 
دو ســال تعریف کردیم که 50 هزار میلیارد ریال آن عملیاتی شــده اســت؛ 
یکی از طرح های ما در زمینه دفع ســیالب در منطقه ویژه اقتصادی المرد 
بیش از هزار و 500 میلیارد تومان اســت.مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 
المرد با اشــاره به اهمیت تأمین آب پایدار در مناطق صنایع انرژی بَر گفت: 

احداث زیرساخت های الزم تأمین آب پایدار در منطقه ویژه اقتصادی المرد 
در یک ســال اخیر برنامه ریزی شــده اســت.وی با اشاره به طرح انتقال آب از 
خلیج فارس به اســتان فارس و به طور خاص شــهر المرد و پارســیان افزود: 
این طرح با 15 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در حال اجراست و برای 
رسیدن به شهر المرد، نیاز به سرمایه گذاری بیش از 5 هزار میلیارد تومانی 
دارد.انصــاری بــه نیاز 55 میلیون متــر مکعبی آب در منطقه ویژه المرد در 
افق طرح 1420 اشاره کرد و گفت: این خط انتقال تا االن برای 60 میلیون 

متر مکعب کار انجام می دهد.

یک مقام مسئول:

ح انتقال آب از خلیج فارس به استان فارس در دست اجراست طر

وزیر نیرو خبر داد؛

صدور قبض رایگان برای 5 میلیون مشترک خانگی 
وزیر نیرو اجرای طرح های مدیریت مصرف در تابســتان امســال را موفق ارزیابی کرد و گفت: قبض رایگان برای 
پنج میلیون مشترک صادر شد.علی اکبر محرابیان افزود: یکی از پایه های مدیریت مصرف امسال، مشارکت مردم 
است که برای مشارکت آنان الزم بود با موارد مدیریت مصرف آشنا کرده و اقشار جامعه را به مشارکت در این باره 
دعوت کنیم.وی ادامه داد: واسطه اصلی فرهنگ سازی و رساندن پیام به مخاطب، رسانه ها بودند که به عنوان یکی 
از مهم ترین رکن مجموعه مدیریت مصرف، نقش خود را به نحو احسن اجرا کردند.وزیر نیرو درباره نتیجه اجرای 
طرح مدیریت مصرف، گفت: از ابتدای فصل گرم نزدیک به 40 میلیون قبض صادر شده که 16 میلیون و ۷00 
هزار مشترک )بیش از 40 درصد مشترکان( مصرف خود را نسبت به سال گذشته کاهش داده اند.وی اضافه کرد: 
این موضوع نشان دهنده مشارکت عمومی مردم و موفقیت آمیز بودن طرح های مدیریت مصرف است.محرابیان 
خاطرنشان کرد: بر اساس قولی که به مردم داده شده، قرار شد در کنار این طرح برای مشترکان کم مصرف پاداش 

صرفه جویی در نظر گرفته شود که از این بابت نزدیک به 850 میلیارد تومان پاداش مدیریت مصرف به مشترکان 
صنعت برق داده شده که پیش بینی می شود این رقم تا آخر فصل تابستان از یک هزار میلیارد هم عبور کند.وزیر 
نیرو بیان داشت: از 16 میلیون و ۷00 هزار قبضی که شامل دریافت پاداش صرفه جویی شدند، نزدیک به پنج 
میلیون قبض رایگان یا بستانکار شد که نشان می دهد پاداش صرفه جویی این مشترکان بیش از هزینه قبض آن ها 
بوده است.وی درباره برنامه مدیریت مصرف در بخش اداری، گفت: در بخش اداری مصوبه هیات دولت مبنی بر 
کاهش 30 درصدی مصرف نسبت به سال گذشته را داشتیم که با همکاری همه دستگاه های دولتی توانستیم 
این طرح را با موفقیت اجرا کنیم.عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: براین  اساس مقرر شد ساعت اداری یک 
ساعت زودتر شروع شود تا در ساعت های گرم روز اداره های دولتی تعطیل شوند، کاهش دمای حرارت دستگاه های 
سرمایشی و استفاده از مولدهای خودگردان از دیگر راهکارهای کاهش مصرف ادارات در طرح مدیریت مصرف بود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس :

 مبارزه با قاچاق بخشی از ناترازی 
گازوئیل را رفع می کند در حوزه 

عضو کمیســیون انرژی مجلس گفت: اگرچه 
ایران پتانســیل تبدیل شــدن به هاب انرژی 
منطقــه را دارد امــا در حــوزه حیاتِی انرژی به 
بیــش از 120 میلیــارد دالر ســرمایه گذاری 
فــوری نیاز داریم بنابراین اگــر ناترازی حوزه 
نفت و گاز برطرف نشــود مشــکالت صنعت، 
تولید و اشــتغال افزایش خواهند یافت.علیرضا 
ورناصــری قندعلی درباره وضعیت ناترازی در 
حوزه نفتــگاز، گفت: اصوال معتقدم دو چالش 
اساســی در حوزه انرژی وجود دارد که شــامل 
ناتــرازی تولید و مصرف انرژی و خام فروشــی 
می شود لذا بسیار ضروری است که وزارت نفت 
عالوه بر حفظ و توســعه بازارهای نفت و گازِی 
موجود و فعال ســازی دیپلماســی منطقه  ای، 
زیرســاخت های خود را هم با مشــارکت فعال 
دانش بنیان ها در حوزه صنعت نفت و گاز و تولید 
و فروش این دو محصول توسعه دهد.وی ادامه 
داد: همچنین باید توجه داشــته باشیم وزارت 
نفــت جهت عبــور از عرضه  محوری در تأمین 
انرژی کشور به مدیریت مصرف و کاهش شدت 
مصرف انرژی و تحقق توســعه زیرساخت ها به 
ســرمایه گذاری هم نیاز دارد به عنوان مثال به 

یقیــن احداث بخش بخــار نیروگاه های گازِی 
موجود و تبدیل آن ها به سیکل ترکیبی به جای 
احداث نیروگاه های جدید و احداث نیروگاه های 
ســیکل ترکیبی با بازده باال به عنوان جایگزین 
نیروگاه های فرسوده، توسعه میدان های نفتی 
و گازی و توســعه نیروگاه هــا بــا مشــارکت و 
افزایش ســرمایه گذاری ها تسریع خواهد شد.  
وی بیان کرد: همچنین ایران پتانسیل تبدیل 
شدن به هاب انرژی منطقه را دارد اما در حوزه 
حیاتــِی انــرژی به بیــش از 120 میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری فوری نیــاز داریم بنابراین اگر 
ناترازی حوزه نفت و گاز برطرف نشود مشکالت 
صنعت،  تولید و اشتغال افزایش خواهند یافت.

ورناصری سرمایه  گذاری ازسوی صنایع کشور 
جهت این امر را حیاتی دانســت و توضیح داد: 
به ویژه مشــارکت فوالد برای سرمایه  گذاری در 
این صنعت مفید اســت اگر به ســرعت محقق 
نشــود با ادامه روند موجود ممکن اســت مثال 
در حــوزه ناتــرازی گاز از روزانه 200 میلیون 
مترمکعب در ماه های سرد سال به حدود 250 
میلیون مترمکعب درســال 1404 و به بیش از 
350 میلیون مترمکعب در سال 1410 برسیم.

گزارش ها نشان دادند

 عقب نشینی اتحادیه اروپا 
گاز روسیه از تعیین سقف قیمت برای 

وزیران انرژی اتحادیه اروپا، در دیدار فوق العاده  
با عقب نشینی از پیشنهاد تعیین سقف قیمت 
برای گاز روســیه، توافق کردند ظرف چند روز 
پیشــنهادهایی برای تعیین سقف درآمد برای 
تولیدکنندگان انرژی غیرگازی و کمک به ســر 
پا ماندن شرکت های نیرو، طرح شود.کمیسیون 
اروپا هفته گذشته اعالم کرد هدف اجباری برای 
اتحادیه اروپا برای کاهش مصرف برق در ساعات 
اوج مصرف، ســقف درآمد برای تولیدکنندگان 
برق و شرکت های سوخت فسیلی و سقف قیمت 
برای گاز روســیه را به عنوان تدابیر فوری برای 
نجــات بازارهــای گاز و برق اروپایی و کمک به 
مصرف کنندگان آسیب پذیر، پیشنهاد خواهد 
کرد.اورزوال فون در الین، رئیس کمیسیون اروپا 
روز چهارشــنبه به خبرنگاران گفت: ما ســقف 
قیمت برای گاز روســیه را پیشــنهاد خواهیم 
کرد. ما باید درآمدهای روسیه که پوتین از آنها 
برای تامین مالی جنگ در اوکراین استفاده می 
کند را کاهش دهیم.کشــورهای اتحادیه اروپا 
در دیدار روز جمعه، از پیشنهاد کمیسیون اروپا 
بــرای فراهم کردن منابع مالی اضطراری برای 
شرکت های نیرو، حمایت کرده و کمیسیون را 

مامور طراحی این تدابیر کردند.خشایار فرمانبر، 
وزیر انرژی ســوئد اظهار کرد: با نگرانی وزیران 
نســبت به تاثیر قیمت های سرســام آور انرژی 
بر خانوارها و کســب و کارها، همه در شــتاب 
برای یافتن راه کاری هستند.در طرح مربوط به 
درآمدهای تولیدکنندگان انرژی ، دولت ها برای 
درآمدهای نیروگاه های زغال ســوز، هسته ای و 
بادی که در حال حاضر برقشان را بر اساس قیمت 
گاز، به قیمت باالیی می فروشند، سقفی تعیین 
خواهند کرد. شــرکت های سوخت فسیلی هم 
باید سهم خود را برای مشارکت در همبستگی 
پرداخت کنند.ایمون رایان، وزیر محیط زیست 
ایرلند درباره پیشــنهادهای کمیســیون اروپا 
گفت: گرفتن بخشــی از این ســود بادآورده و 
استفاده از آن برای حمایت از مصرف کنندگان 
در برابر افزایش هزینه های نیرو، منطقی است.

جوزف سیکال، وزیر صنعت جمهور چک اظهار 
کرد: قرار اســت پیشــنهادهای مربوط، روز سه 
شــنبه اعالم شوند. وزیران انرژی اتحادیه اروپا 
قرار اســت اواخر ماه میالدی جاری دیدار فوق 
العاده دیگری برای مذاکره و تصویب طرح های 

نهایی، برگزار کنند.
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5بانک و بیمه

مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش:

 مدرسه مقر فرماندهی 
آموزش و پرورش است

مشهد / محمد رضا رحمتی 
مشــاور عالــی وزیر آمــوزش و پرورش و 
دبیــر قرارگاه عدالــت تربیتی با حضور در 
مشهد مقدس و شرکت در اجالس روسای 
آموزش و پرورش اســتان خراسان رضوی 
گفت: مدرســه مقــر فرماندهی آموزش و 
پرورش اســت، در مــدارس گروه جهادی 
شــکل بگیرد.خان محمدی افزود: قرارگاه 
جهادی با هدف حل مسائل تشکیل شده و 
اصلی ترین و راهبردی ترین هدف تشکیل 
قرارگاه حل مســائل اســت.وی افزود: نگاه 
جهادی یعنی ســاختار ها را با نگاه انقالبی 
تغییر دهیم.انسجام درونی یعنی همه افراد 
منســجم عمل کنند و در برقراری عدالت 
آموزشی از تمام ظرفیت ها استفاده کنند.

خان محمدی از مدیران و روســای آموزش 
و پرورش خواســت ارتبــاط با تمام نهادها 
بــر قرار شــود و گفت: قرارگاه در ســطح 
شهرســتان و منطقــه فعالیــت می کند و 
تصمیــم گیــری ها را انجام می دهد، مدیر 
آموزش و پرورش مســئول قرارگاه جهادی 
اســت و باید تمام ارتباطات را برقرار کند.

مشــاور عالی وزیر آموزش و پرورش افزود: 
بین نهادهای مختلف ارتباط ایجاد کنید و 
حلقه اتصال نهادها قرارگاه جهادی اســت.

از همراهــی تمام عالقه مندان برای کمک 
به عدالت آموزشی بهره ببرید.خان محمدی 
با اشــاره به تاکیــدات رهبر معظم انقالب 
گفــت: باید در نقاط مرزی بهترین مدارس 
و بهترین معلمان وجود داشــته باشند، در 
روستاها و مدارس عشایر از بهترین مدارس 
و بهترین معلمان اســتفاده کنید.وی ادامه 
داد: به نقاط حاشیه شهر که ۷4 نقطه است 
بســیار توجه شود و تحت رسیدگی کامل 
قــرار بگیرند.در مدارس به روی همه عالقه 
مندان باز شــود و همه برای تعلیم و تربیت 
فعال شوند.خان محمدی با اشاره به مدارس 
شبانه روزی گفت: این مدارس نماد عدالت 
هســتند و تعداد بازماندگان از تحصیل را 
کاهش می دهند.مشاور عالی وزیر آموزش 
و پــرورش گفت: در آمــوزش و پرورش به 
علت دارا بودن پهنه گسترده ،کوچک ترین 
تصمیمات اعتبار زیادی نیاز دارند.مدیران 
باید مسائل را شناسایی کنند و در راستای 
حل مســائل بکوشند و همه مشکالت را به 

بحث بودجه و اعتبارات گره نزنند.

5
 شفاف سازی بانک سرمایه 
در خصوص افزایش سرمایه

شــرکت بانک ســرمایه اعالم نمود با عنایت به 
وجود چند محدودیت قانونی و همچنین تاکید 
حســابرس مستقل و بازرس قانونی بانک مبنی 
بر مشخص نبودن نرخ وجه التزام بانک مرکزی 
ج…، ایــن بانــک در حال پیگیری و رفع موانع 

قانونی از طریق مراجع ذیصالح می باشد.
ضمــن اطالعات مالی گــزارش طرح توجیهی 
افزایش ســرمایه قبلی به روز رســانی و برنامه 
هــای عملیاتــی بانک تدوین و به بانک مرکزی 
ج… ارائــه گردیده که به محض حصول نتیجه 
مراتب از طریق ســامانه کدال سازمان بورس و 

اوراق بهادار اطالع رسانی خواهد شد.
شــرکت بانک ســرمایه اعالم نمــود با عنایت 
بــه وجود چند محدودیــت قانونی و همچنین 
تاکید حســابرس مســتقل و بــازرس قانونی 
بانک مبنی بر مشــخص نبودن نرخ وجه التزام 
بانــک مرکزی ج.ا..، این بانک در حال پیگیری 
و رفــع موانع قانونــی از طریق مراجع ذیصالح 
می باشــد. ضمن اطالعات مالی گزارش طرح 
توجیهی افزایش ســرمایه قبلی به روز رســانی 
و برنامــه هــای عملیاتی بانک تدوین و به بانک 
مرکزی ج… ارائه گردیده که به محض حصول 
نتیجه مراتب از طریق ســامانه کدال ســازمان 
بورس و اوراق بهادار اطالع رسانی خواهد شد. 
همچنین این بانک اظهار داشت که با توجه به 
بند 5 ابالغیه شماره 0350/440/ب/۹۷ مورخ 
130۷٫08٫01 سازمان بورس و اوراق بهادار، از 
آنجائیکه بانک کفالت ) از شــرکت های فرعی 
بانک ســرمایه ( در کشــور تاجیکستان به ثبت 
رســیده و نحوه تهیه صــورت های مالی بانک 
مذکــور مطابق با اســتاندارد های بین المللی 
گزارشــگری مالــی ) IFRS ( بوده لذا گزارش 
ارائه شده مورد قبول حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی بانک بوده و پس از ترجمه به زبان فارسی 
در اختیار حسابرس بانک قرار گرفته و با صورت 
های مالی بانک تلفیق و بر روی ســامانه کدال 
سازمان بورس اوراق بهادار نیز افشا شده است.

اخبار

رئیس شعبه کاشان بانک توسعه صادرات 
ایران اعالم کرد:

رشد 88 درصدی تسهیالت 
 اعطایی شعبه کاشان 

در دولت سیزدهم
رئیس شعبه کاشان بانک توسعه صادرات ایران 
عنوان کرد: این شــعبه با اعطای 8 هزار و 4۷0 
میلیارد ریال تســهیالت طی یکســال اخیر در 
مقایســه با مدت مشــابه سال قبل با تسهیالتی 
بالغ بر 4 هزار و 500 میلیارد ریال به رشــد 88 
درصدی دست یافته است.  ابوالفضل سلمان  با 
اشــاره به رشــد 825 درصدی مانده تسهیالت 
شــعبه کاشــان، گفت: مانده تسهیالت شعبه تا 
پایان مردادماه سال جاری، معادل ۷ هزار و 340 
میلیارد ریال بوده اســت که در مقایســه با مانده 
تسهیالت شعبه در مدت مشابه سال قبل با رقمی 
معادل ۷۹6 میلیارد ریال، این رشــد چشمگیر 
است. سلمان یادآور شد: در راستای تحقق شعار 
ســال مقام معظم رهبری مبنی بر توجه ویژه به  
تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین  طی یکسال 
اخیر پنج طرح اشتغالزا توسط شعبه بانک توسعه 
صادرات ایران در شهرکاشان، تامین مالی شده 
اســت. رئیس شــعبه کاشــان افزود: با توجه به 
ظرفیت های شهرکاشــان در حوزه تولید فرش 
ماشــینی، عمده طرح های تامین مالی شده در 
حوزه واردات ماشین آالت ریسندگی و تجهیزات 
خط تولید کارخانجات فرش را شامل می شود.

وی یادآور شد: پس از میلگرد، فرش صدرنشین 
محصوالت صادراتی کاشــان است و ارمنستان، 
ازبکســتان، اسپانیا، استرالیا، افغانستان، آلمان، 
امــارات، اندونزی، انگلســتان، ایتالیا، بحرین، 
بالروس، برزیل، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان، 
چین، روسیه، ســنگاپور، سوریه، عمان، عراق، 
قطر، قزاقستان، کویت، گرجستان، لبنان، مالزی، 
هندوستان، ویتنام، کنیا، کانادا، قطر، صربستان 
و آمریــکا از جمله کشــورهای مقصد صادراتی 
کاشان به شمار می روند. سلمان، ظرفیت های 
شهرکاشــان را در حوزه های صنعتی قابل تامل 
توصیف کرد و گفت: در راستای حمایت از صنایع 
صادرات محور، بانک توسعه صادرات ایران نگاه 
ویژه ای به صنایع لوازم خانگی در کاشان دارد.

کرد: ح  رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران مطر

رشد 20 درصدی مانده تسهیالت پرداختی شعبه یزد در دولت سیزدهم
رئیس شــعبه یزد بانک توســعه صادرات ایران گفت: مانده تسهیالت 
پرداختی این شــعبه تا پایان مردادماه ســال جاری بالغ بر 25 هزار 
میلیارد ریال بوده که نســبت به مدت مشــابه در سال قبل از رشد 20 

درصدی برخوردار بوده است.
مجید غفوری منش با اشاره به رشد 24 درصدی سپرده های مردمی 
در بازه زمانی یادشــده، اظهار داشــت: از شــهریورماه سال گذشته تا 
پایان مردادماه سال جاری، بالغ بر ده هزار میلیارد ریال تسهیالت به 
واحدهای تولیدی و صادرکنندگان استان اعطا شده که 43 درصد از 

این مبلغ به شرکت های دانش بنیان تعلق یافته است.
وی با اعالم اینکه، شعبه یزد به عنوان بانک پیشرو در حوزه حمایت از 
شرکت های دانش بنیان شناخته شده است، گفت:استان یزد بیشترین 
جذب منابع بانکی در حوزه صادرات محصوالت دانش بنیان را داشته 
است و به صورت مستمر جلسات معرفی خدمات و قابلیت های بانک 
در مقوله حمایت از شرکت های فناور و دانش بنیان را برگزار می کند.

غفوری منش با بیان اینکه، بانک توســعه صادرات ایران ســبد کاملی 
از خدمات بانک را در کنار تســهیالت و با هدف کمک به تامین مواد 
اولیــه واحدهــای تولیدی صادرات محورارائــه می کند، تصریح کرد: 

همچنین ثبت ســفارش و انواع مشــاوره های تخصصی ارزی الزم به 
مشــتریان ارائه می شــود. رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران 
گفت: عمده پروژه های صنعتی اســتان در حوزه هایی مانند کاشــی و 
ســرامیک، انواع محصوالت و مقاطع فوالدی، هیدروکربن، انواع لوله 
پروفیل و نایلون و کیســه فریزر فعال هســتند و به طور کلی  صنعت  
بزرگترین سهم را از تسهیالت این بانک به خود اختصاص داده است.

به گفته غفوری منش، شــعبه یزد تا کنون بالغ بر 200 میلیون یورو 
از محل منابع بانک و صندوق توســعه ملی به تامین مالی طرح های 
بزرگ صادراتی در بخش فوالد، کاشــی، بتون های ســازه ســبک و ... 
تخصیــص داده کــه این امر ارزآوری و اشــتغالزایی قابل توجهی را به 
دنبال داشته است. وی به موفقیت این شعبه در گشایش اعتبار اسنادی 
ارزی برای یک شــرکت فوالدی اشــاره کرد و افزود: این شعبه از بانک 
توسعه صادرات ایران در شرایط سخت تحریم موفق به گشایش اعتبار 
اسنادی ارزی 15.5 میلیون یورویی برای واحد اکسیژن یکی از شرکت 
های فوالدی بزرگ اســتان یزد شــده است. به گزارش روابط عمومی 
بانک توســعه صادرات ایران، پنج شــعبه از بانک توسعه صادرات ایران 
در فهرست شعب برگزیده دوازدهمین گردهمایی روسای برتر شعب 
بانک های کشور با عنوان  آموزش و توسعه منابع انسانی  قرار گرفتند 
که شعبه یزد در این میان رتبه دومین شعبه برتر در میان شعب بانک 
های کشــور را کســب کرد. این شعبه در رویدادهای بزرگ فناوری در 
استان یزد اعم از نهمین نمایشگاه اختصاصی هفته پژوهش و فناوری 
و مراســم تجلیل از صادرکنندگان نمونه اســتان یزد، به عنوان بانک 

حامی و همراه صادرکنندگان مورد تقدیر قرار گرفته است.

اخبار

شعبه مدیریت شعب غرب استان تهران واقع در شهرستان بهارستان 
با حضور بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران ، نوحی فرماندار 
شهرستان مذکور و جمعی از مدیران ستادی و اجرایی و مسئوالن 

محلی صبح پنجشنبه 1۷ شهریور ماه افتتاح شد.
پس از افتتاح شعبه، مدیرعامل بانک به همراه حسین ملک معاون 
توســعه سرمایه انسانی و پشتیبانی، سیدرحمان حسین پور رئیس 
اداره کل روابــط عمومــی و اکبر غالمی مدیر شــعب منطقه غرب 
تهــران از باجه های بانکی همدانک، صالحیه و ریه در شهرســتان 
بهارستان و شعبه راباط کریم و باجه های بانکی وهن آباد، انجم آباد 
و منجیل آباد این شهرستان بازدید و پیرامون مشکالت با کارکنان 
این شــعب و باجه های بانکی روســتایی در فضایی صمیمی دیدار 

و گفت و گو کردند.

همچنین در گروه دوم، بهمنی عضو هیات مدیره، آرش شــهرکی 
کیا مدیر امور شــعب تهران، اســتانهای تهران، البرز، قم و سمنان، 
محمــد جــوان رئیس اداره کل حســابداری و امور ســهام و علی 
میرزایی پور معاون مدیریت شــعب غرب اســتان تهران در گروه 
دوم از شــعب شــهریار و مالرد و باجه های بانکی اصیل آباد، یوسف 
آبــاد صیرفــی، رامین ، لم آباد، قشــالق مالرد و کــردزار بازدید و 
 با کارکنان شــعبه و مســئوالن باجه های بانکی روســتایی نشست 

برگزار کردند.
بر اســاس این گزارش، پس از این بازدیدها، جلســه شورای اداری 
مدیریت شــعب غرب اســتان تهران به ریاست مدیر عامل بانک و با 
حضور هیات همراه، روســای شــعب و کارشناسان ستادی منطقه 

برگزار شد.

افتتاح شعبه بهارستان پست بانک ایران

خبر  ویژه

استانها

گهــی موضــوع مــاده 3 قانون 13 آئین نامــه تعیین تکلیف وضعیت  آ
اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی

آرای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت 
اســناد و امــاک شهرســتان خــرم آبــاد بشــرح ذیــل:

شــماره  رای  و   1401114425001000030 کاســه  پرونــده 
ــاج  ــک ت ــای مل ــه تقاض ــه 1401/05/02 ب 140160325001002820 مورخ
ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ  بــه  نســبت  عبــاس  زنــد  فر جمشــیدی 
بمســاحت 103/19 متــر مربــع مجــزی شــده از پــاک شــماره 37 اصلــی 
واقــع در بخــش 2 شهرســتان خــرم آبــاد خروجــی از مالکیــت مالــک اولیــه 
علــی راســت میــر دریکونــدی رســیدگی و تائیــد و انشــاء گردیــد. مراتــب 
در اجــرای مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــاع مالکیــن و 
مــی  آگهــی  محلــی  و  کثیراالنتشــار  روزنامــه  در  حقوقــی  صاحبــان  ســایر 
مالکیــت  ســند  صــدور  بــه  نســبت  اشــخاص  کــه  صورتــی  در  گــردد 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
قا نجفوند دریکوندی آ صیــد 
آباد ک خرم  رییس اداره ثبت اســناد و امال
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1۴01/06/20
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1۴01/07/0۴

مفقودی
ســندکمپانی و شناســنامه مالکیت ســواری پژو جی ال ایکس 
405 بــه رنــگ ســبز متالیــک مــدل 1376 بــه شــماره پــاک 
881 ن 45-ایــران 56 بــه شــماره موتــور 22527601238  
ــی  ــهاب فیض ــه ش ــق ب ــی 76301855 متعل ــماره شاس ــه ش ب

گیــل چــاالن مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

خوزســتان / گــروه اســتان ها: معــاون منابع 
انســانی شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: 
در راســتای اجرای دستورالعمل قانون بودجه 
کشور 1۷4 نفر از نیروهای ایثارگر واجد شرایط 
این شرکت تبدیل وضعیت شده و سایر مشمولین 
نیز طبق قانون در حال طی کردن مراحل گزینش 
هســتند.کیوان خورسند با اشــاره به وظایف و 
اقداماتی که در این معاونت در حال انجام بوده، 
تصریح کرد: از جمله این اقدامات اجرای برنامه 
شرکت و چگونگی رسیدن به این اهداف را ترسیم اســتراتژیک اســت که اهداف و نقشه راه آینده 

کرده است.وی با بیان اینکه به روز رسانی شرح 
وظایف پرســنلی و واحدهای شرکت منطبق با 
نمودار تفصیلی مصوب ابالغی از شرکت توانیر در 
حال انجام است ؛ افزود: استقرار چرخه بهره وری، 
اجرای نظام پیشــنهاد ها و افزایش و رشد 100 
درصدی مشــارکت کارکنان نسبت به گذشته ، 
تهیه و ارائه گزارش عملکرد از اجرای طرح سیما 
در شرکت و اجرای ارزیابی عملکرد سازمانی در 
ســطح شــرکت که منجر به کسب رتبه دوم در 
بین دستگاه های اجرایی استان خوزستان شد، 

از دیگر برنامه های این معاونت اســت که مرتبا 
در حال بروزرسانی هستند.معاون منابع انسانی 
شــرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه 
توانمندسازی کارکنان و بروزرسانی آموزش آنها 
یکی دیگر از اقدامات این معاونت اســت، بیان 
کرد: در ســال گذشته 118 دوره الکترونیکی با 
204۷۹6 نفر ساعت آموزش با هزینه ای بالغ بر 
50 میلیارد ریال برگزار شده که باعث کسب مقام 
دوم در بین 6۷ دستگاه اجرایی استان خوزستان 

در بخش شرکت های دولتی شده است.

کهگیلویه و بویراحمد / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت بهره  برداری نفت و گاز گچساران از 
انجام 12 هزار و 525 نقطه ضخامت سنجی از ابتدای امسال تاکنون در این شرکت خبر داد.
مهندس مهرداد کاهکش گفت: آزمایش های ضخامت ســنجی، آلتراســونیک و بررسی نقاط 
مســتعد خوردگی 12 هزار و 525 نقطه مســتعد خوردگی که 3203۷8 دســی متر مربع را 
شامل می شود در تاسیسات و خطوط لوله شامل چهار ایستگاه تقویت فشار ضعیف گچساران، 
ایســتگاه های تقویت فشــار و تزریق گاز گچســاران و نرگسی، مجتمع گاز و گاز مایع 1200، 
چند راهه  های گازی گچســاران و لخته گیر ســیاهمکان با موفقیت انجام شد.وی اظهار کرد: 
انجام این فعالیت در 68 نقطه کاهش ضخامت مشــاهده و شناســایی شــد که دستور تعویض 
آنها صادر شد و باید عنوان کرد، شناسایی این نقاط  به منظور ایمن سازی محیط کار کارکنان، 

تاسیســات شــرکت و جلوگیری از وقوع حوادث اســت.مدیرعامل شرکت بهره  برداری نفت و 
گاز گچســاران به تعمیرات اساســی و بازرســی دوره ای تجهیزات و تاسیسات در کارخانه ها و 
واحدهای مختلف به میزان 180 نفر در روز اشــاره کرد و گفت: با انجام تعمیرات اساســی و 
بازرسی دوره ای تجهیزات و تاسیسات، نقاط ضعف و بحرانی تجهیزات و تاسیسات شناسایی 
و برنامه ریــزی بــرای تعمیــر و رفع عیوب آنها انجام شــد.کاهکش افزود: اندازه گیری و پایش 
میزان خوردگی داخلی در تاسیسات و خطوط لوله به میزان ۷0نقطه بوده که با انجام پایش 
 خوردگی داخلی در تاسیسات از وضع و میزان خوردگی داخلی اطالعات کامل به دست آمده 
و همچنین با بهینه سازی و تنظیم میزان تزریقی مواد ممانعت کننده از بروز خوردگی شدید 

جلوگیری شده است.

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران عنوان کرد؛

انجام بیش از 12 هزار  نقطه ضخامت سنجی در شرکت نفت و گاز گچساران

مشهد / سمیرا رحمتی
شهردار منطقه 10 مشهد از تعیین 
مســیر جدید تردد زائران پیاده در 
مهمترین ورودی مشهدمقدس به 
پیشنهاد شــهرداری این منطقه 
خبــر داد.ســعید اکبریان با اعالم 
این خبر، در جلســه بررسی تغییر 
مسیر زائران پیاده که در فرمانداری 
با حضور معاون سیاسی اجتماعی 
فرمانداری مشهد برگزار شد، اظهار 
کــرد: یکــی از مهمترین مبادی 
ورودی تشرف زائران پیاده در ایام 
پایانــی ماه صفر محــور چناران و 

قوچــان اســت که در راســتای 
ســهولت در عبور و مرور، افزایش 
ایمنــی و ســالمت جانی، کاهش 
ترافیک، مســیر جدیدی از سوی 
این منطقه پیشــنهاد و مورد تایید 
فرمانداری و دستگاه های اجرایی 
و خدمت رســان قرار گرفت.وی با 
اشــاره به اینکه مسیر جدید ۹50 
مترطول نســبت به مســیر قبلی 
کمتر شــده اســت، افزود: به طور 
معمــول زائران پیاده از جاده قدیم 
قوچــان یا جاده ســنتو و بزرگراه 
پیامبر اعظم )ص( وارد می شــوند 

و اکثراً از ضلع شــمال تردد دارند 
که با چالش جدی شــامل تداخل 
حرکت سواره و پیاده به دلیل عدم 
شــانه مناســب و وجود ملک در 
مســیر مجبور به حضور در جاده 

اصلی می شوند که بسیار خطرناک 
اســت و حتی در سال های گذشته 
تصادفــات جــاده ای منجــر به 
آســیب های جدی به زائران شده 
است.شهردار منطقه 10 در ادامه 

بیان کرد: حاشیه تقاطع قائم )عج( 
نقطه ای خاکی و جنگلی است که 
با بهســازی، نورپــردازی، تاًمین 
سرویس بهداشتی و مبلمان شهری 
مکانی مناسب برای حضورپذیری 
زائران پیاده است.اکبریان خواستار 
جابجایی موکب های فعال جانباز 
به مسیر جدید شد و اظهار کرد: با 
توجه به کوتاه شــدن و ایمن بودن 
مسیر از ســازمان ها و ارگان های 
مربوطه خواهشــمندم در راستای 
ترغیب زائران پیاده هماهنگی الزم 

را داشته باشند.

به پیشنهاد شهرداری منطقه 10 مشهد؛

مسیر جدید تردد زائران پیاده تعیین شد

معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای خوزستان اظهار کرد:

تبدیل وضعیت 17۴ نفر از نیروهای ایثارگر شرکت برق منطقه ای 
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مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه خبر داد؛

راه اندازی معاینه فنی CNG در شهر اصفهان
اصفهــان / گروه اســتان هــا: عباس 
روحانــی، مدیرعامل شــرکت واحد 
اتوبوسرانی اصفهان و حومه نیز در آئین 
بهره برداری از خط چهارم اتوبوس های 
تندرو و پایانه ترکیبی جی، اظهار کرد: 
خط چهارم اتوبوس تندرو جزو 12 خط 
مصوب شــهر اصفهان است که مدتی 
به صورت آزمایشــی بهره برداری شد و 
امروز به طور رسمی مورد بهره برداری 
قــرار گرفت.وی با اشــاره به همکاری 
مناطق شــهری اصفهان در ایجاد خط 
چهــارم اتوبوس تندرو، افزود: با توجه 
به اینکه در آستانه مهر و سال تحصیلی 
جدیــد قرار داریم، این خط با دو خط 
دیگر اتوبوس در دو نقطه شــهر تالقی 
دارد که تبادل سفر را برای دانشجویان 
جهت حرکت به سه دانشگاه اصفهان، 
صنعتی و آزاد خوراســگان آســان تر 
می کند.مدیرعامــل شــرکت واحــد 
اتوبوســرانی اصفهــان و حومه با بیان 
اینکــه این خط دومین خط شــرقی 
غربــی اتوبــوس در شــهر اصفهــان 
اســت که از محور مرکزی شــهر عبور 

می کند، تصریح کــرد: از ویژگی های 
این خط تالقی آن با خط مهم مســیر 
جــی و بزرگمهر اســت کــه فرصت 
خوبــی را برای تــردد دانش آموزان و 
دانشــجویان فراهــم می کابوالفضل 

توکلی، مدیرعامل سازمان پایانه های 
مسافربری شــهرداری اصفهان اظهار 
کــرد: ایجــاد پایانــه ترکیبی جی در 
راســتای ایجاد هم افزایی و مشارکت 
در دوره ششــم شورای اسالمی شهر و 

با تاکید مدیریت شهری اصفهان انجام 
شــده اســت.وی با بیان اینکه هدف از 
اجرای این طرح تسهیل در رفت و آمد 
شــهروندان از مناطق شرقی، شمالی، 
جنوبی و مرکزی شهر به غرب اصفهان 

است، افزود: در این راستا از ظرفیت ها 
و زیرســاخت های پایانه مســافربری 
جی به عنوان محور طرح خط اتوبوس 
تندروی شــرقی-غربی اصفهان برای 
اســتفاده شــهروندان، مســافران و 
گردشــگران اســتفاده شده است؛ در 
واقــع این پایانه به صــورت ترکیبی، 
همزمــان ظرفیت خدمت رســانی به 
مسافران شــهر و استان های همجوار 
را دارد.مدیرعامل ســازمان پایانه های 
مســافربری شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه در کنار راه اندازی پایانه جی، خط 
چهارم اتوبوس تنــدرو نیز آغاز به کار 
می کند، تصریح کرد: مرکز معاینه فنی 
موتورســیکلت نیز بــرای اولین بار در 
کشــور در اصفهــان راه اندازی خواهد 
شــد.مدیرعامل ســازمان پایانه های 
مسافربری شــهرداری اصفهان اظهار 
کــرد: در آینده نزدیک پایانه اندیشــه 
در مرز مشــترک حریم شهر درچه در 
شهرستان خمینی شهر افتتاح خواهد 
شد تا شاهد فعالیت پایانه های ترکیبی 

در خدمات حمل ونقل باشیم.ند.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

با حضور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی 
انجام شد؛

 افتتاح  درمانگاه تخصصی 
تامین اجتماعی دولت آباد 

اصفهان / گروه اســتان ها: مدیر درمان تامین 
اجتماعی اســتان اصفهان خبرداد : درمانگاه 
تخصصی تامین اجتماعی  دولت آباد در متراژ 
2 هزار و ۷۷0 متر مربع در سه طبقه با اعتباری 
نزدیــک بــه ۷0 میلیار د تومان  ســاخته و به 
بهره برداری می رســد. دکتــر محمد رجالی 
در مراســم افتتــاح درمانگاه تخصصی تامین 
اجتماعی دولت آباد اظهار داشت: درمانگاه از 
خردادماه بشکل پایلوت به بهره برداری رسید 
و روزانه بالغ بر ۷0بیمار ویزیت می شوند. وی 
بــا بیان اینکه ایــن درمانگاه ظرفیت پذیرش 
یــک  هزار بیمــار را دارد، ادامه داد: درمانگاه 
مجهز به پزشــک عمومی، متخصص اطفال، 
کارشــناس مامایی، دندانپزشک، کارشناس 
آزمایشــگاه، پرســتاری و داروســازی است. 
مدیــر درمانگاه تخصصــی تامین اجتماعی 
دولت آباد جمعیت بیمه شــدگان این منطقه 
را 40 هــزار نفر اعالم کرد و گفت: پیش بینی  
می شــود  حدود 83 هزار بیمه شده به همراه 
افــراد تبعه خارجــی دریافت کننده خدمات 
درمانی باشند. وی تصریح کرد: کلنگ احداث 
درمانگاه از فروردین ۹8 بر زمین زده شــد و 
خردادماه امسال به بهره برداری رسید. دکتر 
رجالــی گفت: این درمانگاه از واحد داروخانه، 
آزمایشگاه، واحد پرستاری، تزریقات، بستری 
موقت،  پانسمان و اتاق احیا تشکیل شده است.

توسط شهردار گرگان صورت پذیرفت؛

 بازدید از نحوه برپایی 
 موکب جاماندگان 

اربعین حسینی گرگان 
گلســتان / گروه استان ها: همچون سال های 
گذشــته موکب جاماندگان اربعین حسینی 
برای بســیاری از دلباختگان که به هر دلیلی 
نتوانســته اند در این پیاده روی حضور داشته 
باشــند، در شهر گرگان برپا شده است.موکب 
های اربعین شهرستان گرگان در مسیر خیابان 
شــهید رجایی و کانون طه جانمایی شده و به 
پذیرایی و روضه خوانی برای بازدیدکنندگان 
و عالقمندان می پردازند.شــهرداری گرگان 
امسال نیز تمهیدات ویژه ای برای برپایی این 
مواکب اندیشــیده و در فضاسازی محیطی و 
راه اندازی آن نقش اساسی را ایفا کرده است.

به همین منظور ســید محمدرضا سیدالنگی 
شهردار گرگان به همراه سید محمد حسینی 
دستیار عالی و مشاور استاندار، هانی محمدی 
مدیرکل امور بازرســی اســتانداری گلستان، 
حجــت االســالم گرزین مدیــرکل تبلیغات 
اســالمی استان و برخی مدیران شهرداری از 
مراحل برپایی ســازه ها و چادرها بازدید و از 
نزدیک در جریان روند آماده ســازی مواکب 

قرار گرفت.

شهردار مشکین دشت: 

تخلفات ساخت و سازهای 
ع وقت   غیرمجاز در اسر

شناسایی شود
البرز / مهدی فالح رفیع 

جلسه کمیته مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز 
در شــهر بــه ریاســت مهنــدس صفرخانلو 
شــهردار مشکین دشــت و با حضور مهندس 
موالیــی اصل معاون شــهردار و مســئولین 
حراســت، بازرســی، کنترل و نظارت و سایر 
واحدهای مرتبط در محل دفتر شهردار برگزار 
شد.مهندس صفرخانلو در این جلسه با اشاره 
بــه فرآیند صدور پروانه ســاخت در محدوده 
شــهر و نحوه رسیدگی به تخلفات، به اهمیت 
مقابله با ســاخت و ســاز غیر مجاز اشاره کرد 
و گفت : ضرورت دارد که تخلفات در اســرع 
وقت شناســایی و از پیشرفت ساخت و سازها 
غیرمجاز جلوگیری شود و واحدهای مربوطه 
با نگاه جامع و ایجاد رفتارهای بین بخشــی، 
جهت رفع مشکالت موجود در مورد تخلفات 
ســاخت و ساز غیر مجاز و ساختمانهای خطر 
آفرین بــا این موضوع مهم برخورد کنند.وی 
افــزود : افزایش نظارت دقیق بر فعالیت ها در 
شــهر با افزایش گشت زنی ها، دقت و سرعت 
عمــل در ارائــه گزارش تخلفات، پیگیری و به 
نتیجه رســاندن گزارش ها و مســتند سازی 
فعالیت هــای صورت گرفته از جمله اقداماتی 
اســت که باید مورد توجه قرار گیرد.در ادامه 
این جلسه معاونین و مدیران حاضر در جلسه 
به بیان نقطه نظرات و اقدامات صورت گرفته 
در راســتای برخورد با تخلفات ســاخت و ساز 
غیــر مجاز پرداختنــد و در پایان بر همکاری 
تمامی عوامل بر تســریع در روند رسیدگی به 
تخلفات ســاختمانی، نظارت دقیق و جدیت 
مجموعه شهرداری در ارائه گزارش و برخورد 

با تخلفات تاکید شد.

مدیر کل راهداری استان البرز:

کثر توان را برای خدمت   حدا
به زائران اربعین به کار می گیریم

البرز / مهدی فالح رفیع  
مدیــرکل راهداری و حمــل و نقل جاده ای البرز 
گفــت: از تمــام ظرفیت ناوگان بخش حمل و نقل 
مسافر استان برای ارائه خدمات هرچه مطلوب تر 
به زائران اربعین حسینی)ع( بهره گیری شده است.

علی زندی فر، اظهار کرد: باتوجه به آغاز سفرهای 
اربعیــن هماهنگی وآمادگی الزم برای جابه جایی 
زائران و مشتاقان سفر معنوی اربعین با همکاری 
دستگاه های ذی ربط  صورت گرفته و اعزام زائران 
بی وقفه حال انجام اســت.وی با اشــاره به اینکه 
جلســات کمیته حمل و نقل ستاد اربعین البرز به 
صورت منظم برگزار و هماهنگی های مناسبی بین 
دســتگاه های مرتبط عضو این کمیته برقرار شده 
است، افزود: بررسی و ارسال ظرفیت و لیست ناوگان 
تحت پوشش شرکت ها و موسسات اتوبوسرانی به 
تفکیک اتوبوس های عادی و vip، چگونگی نظارت 
بــر ضوابــط و مقررات حمل و نقل از لحاظ رعایت 
نرخ جابه جایی، دستورالعمل های مربوط به توشه 
همراه و غیر همراه مسافر، نظافت ناوگان و کنترل 
تجهیــزات فنی و موارد مرتبــط با ایمنی ناوگان 
توســط مدیران فنی شــرکت ها و ضوابط رعایت 
پروتکل های بهداشــتی از جمله مواردی است که 
در این جلسات مورد بررسی قرار گرفته است.این 
مســئول با بیان اینکه طرح سراســری جابه جایی 
زائران اربعین حســینی از 10 شــهریورماه آغاز 
شــده اســت و تا پنجم مهرماه ادامه دارد، افزود: 
از تمام ظرفیت ناوگان بخش حمل و نقل مســافر 
استان برای ارائه خدمات هرچه مطلوب تر به زائران 
اربعین حســینی)ع( بهره گیری شــده است و در 
صــورت نیــاز در ایام پیک تقاضا، از ناوگان کمکی 
سایر دســتگاه ها نیز استفاده می شود.زندی فر با 
تاکید براینکه جابه جایی ایمن زائران اولویت اول 
اداره کل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای البرز 
اســت، اظهارکرد: با هماهنگی و برنامه ریزی هایی 
که از طریق تشکل های صنفی بخش حمل و نقل 
جاده ای انجام شد، اتوبوس های استان، به مرزهای 
مهران و خســروی اعزام می شــوند.این مسئول با 
تاکیــد براینکه از ابتدای آغــاز طرح اعزام زائران 
اربعیــن تاکنــون بالغ بر 80 ســرویس اتوبوس از 
پایانه شهید کالنتری به مرز مهران اعزام شده اند، 
گفــت: بخش حمل و نقــل راهداری البرز با تمام 
ظرفیت ناوگان اتوبوسی در راستای خدمت رسانی 
به زائران گام برداشــته است.وی با یادآوری اینکه 
زائــران اربعیــن حتما باید بلیت خود را به صورت 
روزفروش از پایانه شــهید کالنتری و یا اینترنتی 
در بازه زمانی حداکثر 48 ساعت تهیه کنند، گفت: 
زائــران اربعین به تبلیغــات و خبرهای در فضای 
غیررسمی و مجازی مبنی بر ارائه بلیت به صورت 
پیش فــروش توجه نکنند.مدیرکل راهداری البرز 
در بخــش دیگری از صبحت هایش گفت: با توجه 
به تمهیدات اندیشــیده شــده و ایجاد پارکینگ با 
ظرفیت باال، از زائران می خواهیم در صورت امکان 
با خودروی شــخصی خود به پایانه مرزی مهران 
مراجعــه کننــد.وی بیان کرد: ســفر با خودروی 
شــخصی از حجم تقاضا برای سفر با ناوگان حمل 
و نقل عمومی کم می کند و باعث می شــود بخش 
حمــل و نقــل عمومی بتواند به زائرانی که به هیچ 
وجه امکان ســفر با خودوری شــخصی را ندارند 

خدمات بهتری ارائه دهد..

مدیر کل میراث فرهنگی استان البرز:

 مسئولیت حضور در تورهای 
غیر مجاز با مسافر است

البرز / مهدی فالح رفیع 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  کل  مدیــر 
صنایع دســتی البــرز گفت: برخــی تورهای غیر 
مجــاز در فضای مجازی تبلیغ می شــوند که زیر 
نظر آژانس مسافرتی نیست و افراد بدون مجوز به 
صــورت غیر مجاز اقدام به برگزاری آن می کنند. 
مســئولیت حضور در این تورها با مســافر است.
فریــدون محمــدی در مجمــع عمومــی کانون 
انجمن هــای صنفی و جامعه انجمن های حرفه ای 
راهنمایان گردشــگری ایران که با حضور معاون 
گردشــگری کشــور به میزبانی البرز برگزار شد، 
اظهار کرد: مجمع عمومی تشــکل های راهنمایان 
گردشگری با حضور رؤسای تشکل های راهنمایان 
گردشــگری سراسر کشــور با هدف معرفی البرز 
به عنوان مقصد گردشــگری و همچنین بررســی 
مشکالت این حوزه برگزار شد.او ادامه داد: به این 
ترتیب راهنمایان گردشگری کشور از جاذبه های 
مختلف گردشگری البرز دیدن می کنند.مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی البرز 
با اشــاره به مطالبات راهنمایان گردشگری افزود: 
مهمترین دغدغه راهنمایان گردشــگری نداشتن 
بیمه و رســیدگی به تورهای گردشــگری برای 
استفاده از راهنماهای مجاز در تور است.محمدی با 
اشاره به فعالیت برخی تورهای غیرمجاز مخصوصا 
در فضای مجازی اظهار کرد: برخی افراد در فضای 
مجازی اقدام به تبلیغ تورهایی می کنند که بدون 
مجوز مشــغول فعالیت هستند.او افزود: تورهای 
مجــاز تورهایی هســتند که شــرکت ها و آژانس 
های گردشــگری برگزار کنند؛ در غیر این صورت 
برگزاری هر توری غیر مجاز است و اگر اتفاقی در 
طی ســفر بیفتد، مســئولیت آن بر عهده شخص 
اســت. همچنین راهنمایان گردشــگری مجاز به 

برگزاری تور به صورت انفرادی نیستند.

استانها 6

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه خبر داد؛

کرمانشاه برای 50 هزار نفر اشتغالزایی تعاونی های استان 
کرمانشاه / گروه استان ها: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
کرمانشاه از اشتغالزایی تعاونی های استان برای نزدیک به 50 هزار 
نفر خبر داد و گفت: تعاونی  راه نجات کرمانشاه از بیکاری است.مختار 
احمدی به مناسبت هفته تعاون در گفت و گویی با خبرنگاران ، از 
وضعیت تعاونی های استان کرمانشاه یاد کرد و افزود: در حال حاضر 
نزدیک به 3100 تعاونی فعال در اســتان داریم که در گرایش های 
مختلف صنعتی، کشاورزی، خدمات، تامین نیاز مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، مصرف، اســکان و اعتبار فعالیت دارند.احمدی 
تعداد افرادی که عضو تعاونی های اســتان هســتند را یک میلیون و 
600 هزار نفر اعالم کرد و ادامه داد: تعاونی های استان برای حدود 
50 هزار نفر نیز اشــتغالزایی داشــته اند.مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان کرمانشــاه یکی از مهمترین گرایش های تعاونی 
در استان را تعاونی های مرزنشینی اعالم کرد و گفت: 2۹ تعاونی 
و یک اتحادیه مرزنشینی با عضویت حدود 225 هزار نفر در شش 
شهرستان استان داریم.به گفته این مسئول، تعاونی های مرزنشینی 
استان کرمانشاه در سال گذشته نزدیک به 83 میلیون دالر صادرات 
داشتند.احمدی در ادامه از اهمیت تعاونی ها یاد و خاطرنشان کرد: 

تعاونی نماد اصلی مردمی کردن اقتصاد و افزایش مشــترک مردم 
در فعالیت های تولیدی، خدماتی و ... است.وی تعاونی ها را راهکار 
اصلی کمک به ایجاد اشتغال در استانی مانند کرمانشاه که با نرخ 
بیکاری باالیی مواجه است دانست و تاکید کرد: تنها از این طریق 
اســت که می توان برای جوانان تحصیل کرده جویای کار شــغل 
ایجاد کرد.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان کرمانشــاه 
یکی از مهمترین معضالت جوانان برای راه اندازی کســب و کار را 
نبود ســرمایه اولیه دانســت و اظهار کرد: می توان با تشکیل تعاونی 
ســرمایه های خرد افراد را تجمیع کرده و با آن شــغل ایجاد کرد.
رســیدن تعاونی ها به ســهم 25 درصدی از اقتصاد کشور بر اساس 
سیاست های اصل 44 موضوع دیگری بود که احمدی به آن اشاره 
کرد و گفت: اگرچه اکنون نمی توان آمار دقیقی از سهم حوزه تعاون 
در اقتصاد کشــور اعالم کرد، اما این ســهم زیر 25 درصد است.وی 
پایین بودن سهم تعاون از اقتصاد کشور را ناشی از دالیل متعددی 
دانســت و عنوان کرد: یکی از مهمترین عوامل مســائل فرهنگی و 
کار گروهی است که در این حوزه تا حدودی ضعف داریم.احمدی 
با تاکید بر لزوم تقویت فرهنگ کار گروهی، این امر را نیازمند کار 

بلندمدت دانســت و خاطرنشــان کرد: در استان کرمانشاه کمیته 
تقویت فرهنگ کسب و کار راه ندازی شده است.وی عامل دیگری 
که باعث شــده حوزه تعاون به جایگاه واقعی خود نرســد را کمبود 
مشوق ها دانست و تاکید کرد: برای آنکه سرمایه گذاران برای ورود 
به حوزه تعاونی ترغیب شــوند، نیازمند مشــوق هایی هم در سطح 
ملی و هم اســتانی هســتیم.وی در ادامه اشاره ای هم به برنامه های 
هفتــه تعاون در اســتان داشــت و عنوان کــرد: در این هفته پنج 
تعاونی در حوزه های مختلف صنایع دســتی، کشاورزی و خدماتی 
در کرمانشــاه افتتاح می شــود که سرمایه گذاری آنها نزدیک به دو 
هزار میلیارد ریال و پیش بینی اشــتغال این تعاونی ها نیز 130 نفر 
اســت.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با بیان 
اینکه بیش از 50 برنامه دیگر نیز برای این هفته در ســطح اســتان 
در نظر گرفته شده، دیدار تعاونگران با نماینده ولی فقیه در استان و 
استاندار، بازدید از تعاونی های استان، برگزاری هفدهمین جشنواره 
تعاونی های برتر و... را از مهمترین این برنامه ها برشــمرد.به گفته 
احمدی، شــعار هفته تعاون امســال نیز "تعاون، اقتصاد مردم نهاد، 

جامعه عادالنه" تعیین شده است.

گلستان / گروه استان ها: مدیر عامل شرکت توزیع برق گلستان گفت: 
مشــترکین برق خانگی اســتان به دلیل الگوی صحیح مصرف ، 40 
میلیارد تومان تخفیف گرفتند.موســوی در مورد نداشتن خاموشی 
در تابســتان امســال گفت: یکی از دالیل این موضوع، دادن تشویقی 
به مشــترکین خانگی بود به این شــکل که هر مشــترک خانگی که 
امســال نســبت به سال گذشته در الگوی مصرف خود کمتر مصرف 
کند به ازای هر کیلووات مصرف کمتر 500 تومان تخفیف می گیرد.

او گفت: بر این اســاس مشــترکین استان به دلیل همکاری و الگوی 
صحیح مصرف 40 میلیارد تومان تخفیف گرفتند.موسوی گفت:یکی 
از مهمترین کار های عملیاتی وزارت برای کاهش خاموشی، روی کار 
آوردن نیروگاه جدید بود.او گفت: امسال برای اولین بار همه نیروگاه ها 
قبل از زمان اوج مصرف تعمیر و وارد مدار شدند.او همچنین در مورد 

مصوبه دولت برای پایین آوردن مصرف برق گفت: ادارات در ساعات 
اداری 30 درصد و در ســاعات غیر اداری 60 درصد در مصرف برق 
صرفه جویی کردند که به پایداری برق امســال کمک شــایانی کرده 
اســت.این مقام مسئول می گوید: کشاورزان هم با خاموش کردن 3 
ســاعته چاه کشــاورزی در ساعات اوج مصرف با شرکت برق استان 
همکاری کردند تا ما بتوانیم به هم استانی ها به موقع سرویس رسانی 
کرده و دچار خاموشی نشویم.موسوی گفت:مدیریت مصرف مختص 
تابســتان نیســت و باید در تمام فصول سال مدیریت مصرف داشته 
باشیم تا این سرمایه ملی هدر نرود.او در مورد برنامه های این شرکت 
در 6 ماهه دوم ســال گفت: مقرر اســت از مهرماه سرویس تجهیزات 
و اصالح زیرســاخت ها و شــبکه ها انجام شــود تا برای تابستان سال 

آینده آماده شوند.

ح کرد؛ مدیر عامل شرکت توزیع برق استان گلستان مطر

گلستانی تخفیف ۴0 میلیارد تومانی به مشترکین برق 

خبر  ویژه

رئیس شورای شهر نظر آباد:

کاِر محوری الزمه پیشرفت و ترقی و در خدمت به مردم است
البرز / گروه اســتان ها: رئیس شــورای اسالمی شهر نظرآباد 
، کاِر محوری را الزمه پیشــرفت و ترقی در خدمت به مردم 
عنــوان کرد و گفت: امــروز بر ما خدمتگزاری بر مردم واجب 
اســت که  با تمام وجود در خدمت مردم باشــیم و هرگونه 
خدمتي را که شایســته آنان اســت انجام دهیم.آزادفالح با 
بیان این مطلب اظهارداشــت: تســریع در اجرای پروژه ها با 
هدف جلب رضایت شهروندان در اولویت شهرداری قرار دارد. 
رئیس شــورای اســالمی شهرنظرآباد ضمن تقدیر از خدمات 
شایسته شهردار در دوران فعالیت ششم شورای شهر تصریح 
کرد: بنده و دیگر اعضاي محترم شــوراي اســالمي شــهر به 
عنــوان نمایندگان مردم که به واســطه راي خالصانه آنها در 

این جایگاه قرار داریم، باید مشکالت و ضعف هاي شهر را به 
هر نحو ممکن به گوش مســووالن برســانیم و تا زماني که در 
گوشه اي از شهر مشکل و ضعفي وجود دارد، از پاي ننشینیم.

آزاد فالح خاطرنشان کرد: به لطف خداوند امروز در شهرستان 
نظرآباد در ســایه اتحاد و همدلي مدیریت شــهری و اعضای 
شورای شهر شاهد پیشرفت و ارائه خدمات ارزنده ای هستیم 
که رضایت نسبی مردم را در پی داشته است. وی به پروژه های 
شهری اشاره و یادآور شد: نورپردازی یکی از اصلی ترین عناصر 
منظر شــهری در توســعه شبانه  فضاهای شهری است که هم 
بــه عنــوان یک فعالیت تزئینی و هم به عنوان یک راهکار موثر 
در معماری مجدد شبانه در این شهرستان استفاده می شود.

رئیس شورای اسالمی نظرآباد ،آسفالت ریزی و مرمت خیابانها 
را مهمترین مطالبه شهروندان عنوان کرد و گفت: بهسازی و 
تعمیر آسفالت معابر مهم ترین مطالبه شهروندان از مدیریت 
شــهری است.وی یادآور شد: بهسازی سطح کوچه ها و معابر 
این شهرســتان با اجرای عملیات زیرســازی، جدول گذاری و 
آسفالت در حال انجام است و امیدواریم مشکالت شهروندان 
در این زمینه تا حد زیادی رفع شــود.آزاد فالح خاطرنشــان 
کرد: اجرای طرح های عمرانی و خدماتی زودبازده در راستای 
پاسخگویی به مطالبات شهروندان، رفع کاستی های محالت 
و ارتقای ساختار زیبایی شهر در اولویت برنامه های شهرداری 

نظراباد قرار دارد.
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کوتاه از جامعه

آینده نگاه مستاصل معتادان به 

 صرف هزینه میلیاردی برای نگهداری معتادان
  مهناز بیرانوند / گروه جامعه

بر اســاس گزارش های رســمی ســتاد 
مبــارزه با مواد مخدر، تعــداد معتادان 
متجاهــر جمع آوری شــده در ســطح 
کشــور 60 هــزار نفر اســت که در بین 
ایــن تعداد متکدیــان و بیماران روانی و 
زباله گردها نیــز وجود دارند.این آمارها 
نشــان می دهد که اقداماتــی که برای 
معتــادان متجاهر در ســال های اخیر 
انجام شده چندان تاثیرگذار نبوده است 
چرا که نــه تنها تعداد معتادان متجاهر 
کمتر نشــده اســت بلکه تعدادی از آنها 
نیز در گروه بی خانمان ها قرار گرفته اند. 
بنابراین مهمترین موضوعی که شاید به 
عنوان بهترین اقدام برای رهایی معتادان 
از این وضعیت به شــمار می رود، اجرای 
برنامه های کاهش آســیب و راهی برای 
نگاه به آینده و پیشــگیری از اعتیاد آنها 

باشد.

حدود 27 تا 30 درصد معتادان 
متجاهر بی خانمان هستند

معــاون کاهــش تقاضــا و توســعه 
مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد 
مخدر گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر در 
فرایند درمانی آســیب دیدگان اعتیاد به 
دنبال غربالگری هوشمند معتادان بوده 
و در این راســتا اجرای سامانه غربالگری 
هوشمند معتادان در دستور کار بوده که 
تا پایان سال راه اندازی خواهد شد.محمد 
جمالو در مورد تحلیل و بررســی آسیب 
شناسانه معتادان متجاهر، اظهار داشت: 
براساس ســامانه هوشــمند، معتادان 
متجاهــر بعد از دســتگیری در فرآیند 
شناســایی و غربالگری قرار گرفته و فرد 
مورد بررســی روانکاوی و روانشناســی 
قــرار می گیرد و راه درمانی متناســب 
انتخاب می شــود.وی افزود: براســاس 
قانــون مبارزه با مــواد مخدر روش های 
هشــت گانه ای برای ترک اعتیاد وجود 
دارد که بعد از بررســی های انجام شــده 
بــرای نتیجه بهتر درمان، بهترین روش 
ترک استفاده می شود.جمالو با تاکید بر 
ضرورت درمان و کاهش آســیب اعتیاد 

و حذف چرخه باطل دســتگیری، ترک 
و رهاســازی معتادان، ادامه داد: ویژگی 
اپیدمی اعتیاد این است که این اپیدمی 
اوج داشته و هیچ وقت به پایان نمی رسد 
و بــرای درمــان و برخورد با این اپیدمی 
بایــد یک راهکار درســت داشــت.وی 
گفت: اعتیاد یک اپیدمی جهانی است و 
ویژگی هایی دارد و یکی از ویژگی های آن 
این است که اعتیاد در کل دنیا زنانه است 
و زنانه تر نیز می شود.وی افزود: آمارهای 
مرکز غربال نشــان می دهد حدود 2۷ تا 
30 درصــد معتادان متجاهر جمع آوری 
شده تجاهر نداشته و بی خانمان هستند.

جمالــو با تاکید بر اینکه بر اســاس آمار 
حدود 40 هزار معتاد متجاهر در کشــو 
وجــود دارد، بیان کرد: وضعیت کشــور 
ایران نســبت به نُرم جهانی بهتر است و 
مورد تقدیر ســازمان ملل است ولی این 
وضعیت موجود در شان کشور ما نیست.

 رسیدگی به وضعیت معتادان 
از سال 1385

ســعید صفاتیان، تحلیل گر حوزه اعتیاد 
گفــت: موضوع رســیدگی به وضعیت 
معتادان متجاهر از سال 1385 در کشور 
در جلســه ســتاد مبارزه با مواد مخدر با 

حضور رئیس جمهور شــروع شد، در آن 
زمان مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد 
مخــدر بودم.در آن طرح کلی برای همه 
معتــادان وجود داشــت، رئیس جمهور 
وقت برنامــه معتادان خیابانی را مطرح 
کــرد و قــرار بود دو ماه بعد طرحی برای 
معتادان در خیابان داشــته باشیم که به 
همین منظور بــا اعضای کمیته درمان 
شــامل نیروی انتظامی، قــوه قضاییه، 
وزارت بهداشــت، ســازمان بهزیستی 
و وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
جلسه برگزار شد.صفاتیان ادامه داد: در 
دو مــاه طرح اولیه ســاماندهی وضعیت 
معتادان در کشور در آن زمان نوشته شد 
و در جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر این 
موضوع هم مطرح شد و نظر نهایی اجرای 
برنامه های کاهش آسیب برای این افراد 
بود.وی ادامه داد: در آن زمان 300 مرکز 
دی آی ســی مراکز گذری و 400 مرکز 
افزایش دسترسی راه اندازی شد و کم کم 
نگاه ها پس از این کارها به موضوع اعتیاد 
و معتادان نگاه اجتماعی شد البته با ورود 
بیشتر ناجا به این مساله موضوع معتادان 
به ســمت مکان های بسته و اردوگاهی 
پیش رفت.وی افزود: قانون مبارزه با مواد 
مخــدر که اصالح شــد در ماده 15 این 

قانــون موضوع معتادان خودمعرف و در 
مــاده 16 قانون بحث معتادان خیابانی و 
متجاهر مطرح شد که مهمترین موضوع 
در این زمینه این بود که چه کسی تجاهر 
را می پذیرد که البته روانشناس و پزشک 
باید معتاد متجاهر را تایید می کردند.وی 
ادامه داد: هنوز این داســتان پیچیدگی 
خــودش را دارد و خیلی از افرادی که به 
عنوان معتاد دســتگیر می شدند معتاد 
نبــوده و فقــط بی خانمان بودند که آمار 
این افراد بی خانمان 20 درصد بود و بعد 
بــا حکم قضایی به مراکزی می رفتند که 
برنامه ای برای آنها داشــته باشند.وی به 
اجرای برنامه های موثر کاهش آســیب 
برای معتادان نیز اشــاره کرد و گفت: با 
توجه به اینکه داروخانه ها به فرد خیابانی 
بــا لباس کثیف ســرنگ نمی دهد و در 
بیشــتر اوقات نیز خود معتادان تمایلی 
به خریــد قیمت داروخانه ای ســرنگ 
ندارند، اجرای برنامه کاهش آســیب در 
این زمینه بسیار تاثیرگذار بود.صفاتیان 
خاطرنشان کرد: آن زمان با قیمت سرنگ 
ارزان استقبال خوبی از این طرح شد اما 
امروز شــاهد هستیم که پس از گذشت 
سال ها، برنامه های کاهش آسیب حذف 
و برنامــه اقامتــی و اردوگاهی جایگزین 

آن شــده اســت.وی ادامه داد: در برنامه 
اقامتی و اردوگاهی یا نگهداری در کمپ 
دیگر یک یا دو ماه معتاد در خیابان دیده 
نمی شــود و اما دو ماه بعد دوباره همان 
معتاد بدون هیچ اقدامی در جهت کاهش 

آسیب وارد خیابان می شود.
 

 معتاد با 15 سال تزریق 
ک نمی شود با 2 ماه پا

وی برنامه های کاهش آســیب را بسیار 
موثرتــر از برنامه نگهــداری در کمپ و 
اردوگاه دانســت و گفــت: معتادی که 
15 ســال تزریق هروئین دارد با دو ماه 
نگهــداری در کمپ یــا اردوگاه که پاک 
نمی شــود.این تحلیل گر حــوزه اعتیاد 
اظهار داشــت: معتادی که پس از دو ماه 
از کمپ یا اردوگاه برمی گردد هنوز خود 
را پیدا نکرده اســت که بخواهیم آموزش 
حرفه آموزی به آن فرد داده شود چرا که 
معتقدیم یک فرد معتاد در طول یک سال 
هم نمی تواند اشــتغال داشته باشد چون 
ذهن و همه وجــودش درگیر همچنان 
اعتیاد اســت.این تحلیل گر حوزه اعتیاد 
معتقد است: اینکه معتاد خیابانی باید در 
خیابــان جمع آوری و دو ماه در اردوگاه 
و کمــپ نگهداری و هزینه میلیاردی که 
نتیجــه نمی دهد برای این افراد شــود، 
باید از این مســاله عبور کرد چون کاری 
که نتیجه ندارد نباید ادامه دار باشــد.وی 
خاطرنشــان کرد: باید برای این مســاله 
ســتاد مبــارزه با موادمخــدر یک گروه 
مســتقل برای انجام تحقیقات از اردوگاه 
هــا و کمپ های نگهــداری معتادان را 
انتخاب کند تا مشــخص شــود که این 
موضوع چقدر در روند کاهش مشکالت 
معتــادان و بازگردانــدن آنها به جامعه 
تاثیرگذار است.وی یادآور شد: باید برای 
اجرای بهتر برنامه های کاهش آســیب 
معتــادان از ظرفیــت بخش خصوصی و 
ســازمان های مردم نهاد اســتفاده کرد 
و چــون بحــث معتــاد متجاهر در همه 
کشــورهای دنیا بــا برنامه های اجرایی 
وجــود دارد می توان از اقدامات آنها نیز 

به خوبی بهره برد.

7جامعه
 آیا ویروس کرونا 

ضعیف شده است؟
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســی 
دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در 
واکنــش به این موضــوع که پیش بینی 
می شــود واریانت های ویروس کرونا در 
مــوج های بعدی ضعیــف خواهند بود، 
توضیحاتــی ارائــه داد. علیرضا ناجی در 
ادامــه اظهار کرد: اینکه عنوان می شــود 
جهش های بعدی ویروس کرونا ضعیف تر 
از موج های قبلی خواهد بود، چندان قابل 
پیش بینی نیست. وی افزود: در حال حاضر 
میزان بیماری زایی ویروس کمتر شده که 
متأثر از واکسیناســیون و ایمنی طبیعی 
بدن اســت. ناجی ادامه داد: اینکه انتظار 
داشــته باشیم ویروس در موج های بعدی 
ضعیف بشود، چندان قابل استناد نیست. 
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســی 
دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در 
ادامــه بیان کرد: در مــورد واریانت های 
بعدی ویروس کرونا، هیچ چیز قابل پیش 
بینی نیست و شاید واریانت خیلی شدید 
هم داشته باشیم. اجی افزود: هر واریانتی 
که بیاید، ما باید اصول کنترل بیماری را 
داشــته باشیم که شامل شناسایی بیمار، 
ایزوله کردن بیماران، رعایت بهداشــت 

فردی، ماسک زدن و…، است. 

ضرورت فرهنگ سازی و 
تشویق برای جوانی جمعیت 

دبیــر ســتاد ملی جمعیــت جایزه ملی 
جمعیت با اشــاره بــه اینکه رهبر معظم 
انقــالب تــالش جهــت فرزنــدآوری و 
افزایــش جمعیت را به عنوان یک فریضه 
مطرح کرده اند، فرهنگ ســازی در بحث 
فرزندآوری و فرزند پروری را مهم ارزیابی 
کرد و افزود: درســت است که مشکالت 
اقتصــادی مانع بزرگی در راه فرزندآوری 
اســت، اما اگر در زمینه مشــکالت پیری 
جمعیت صحبت شــود مــردم با معایب 
آن آشــنا شــده و فرهنگ سازی صورت 
می گیرد.کاظــم فروتن گفــت: در حال 
حاضر جمعیت سالمند کشور 10 درصد 
است، اما در سال 1425 در صورت حفظ 
شــرایط فعلی به 30 درصد می رسد؛ لذا 
باید در بحث جوانی جمعیت کشــور، این 
فرهنگ ســازی صورت بگیــرد تا مردم 
فضــا را لمــس کنند و بدانند که اگر االن 
اقدام نشــود، در 25 سال آینده مشکالت 
 یــک جامعه ســالمند به مراتب بیشــتر 

خواهد بود.

رئیس سازمان محیط زیست:

پیگیر مسئله فرونشست زمین 
در برخی استان ها هستیم

رئیس ســازمان محیط زیســت درباره 
اینکــه مســئله فرونشســت زمیــن در 
استان های کویری و فالت مرکزی کشور 
چه نگرانی هایی را به وجود آورده اســت 
تــا جایی که یکــی از نمایندگان مجلس 
پیشنهاد ایجاد استان ساحلی را داده است 
زیرا اگر فرونشســت این گونه ادامه پیدا 
کند از استان مذکور چیزی باقی نخواهد 
ماند، گفت: مســئله  فرونشست زمین از 
جمله مســائلی است که در دست بررسی 
وزارت نیــرو و ســازمان زمین شناســی 
کشــور قرار دارد. علی ســالجقه افزود: 
پیگیر مســئله فرونشست زمین در برخی 
اســتان ها هســتیم، بررســی پهنه های 
فرونشســت در استان های مختلف انجام 
شده است و سازمان زمین شناسی کشور 
هــم ایــن کار را انجام داده و گزارش به ما 
رسیده است. وی تاکید کرد:  ما در سازمان 
زمین شناسی مکلف هستیم بحث تامین 
حقابه در این قسمت را پیگیری کنیم که 
سفره ها تغذیه شوند. از لحاظ فرونشست 
عمق فرونشســت در دشت های مختلف 
کشور که بسیار بحرانی و ممنوعه هستند 
کامال مشــخص اســت و وزارت نیرو هم 
در این قســمت نقشــه اش را ارائه داده 
است. سالجقه خاطر نشان کرد: در حال 
پیگیری هستیم که بتوانیم در بحث تامین 
حقابه ها بر اســاس شرایط جوی کارمان 
را انجــام دهیــم. وی در خصوص آخرین 
وضعیت تامین حق آبــه هیرمند، گفت: 
در مســئله حق آبه هیرمند طرف مقابل 
خیلی همکاری نمی کند. رئیس سازمان 
محیط زیســت خاطر نشان کرد: به دلیل 
آنکه کشورهای ثالث در مباحث مربوط به 
آب در حاشیه مرز شرقی ما وارد می شوند 
و تاکنون اتفاق خاصی نیفتاده است حتماً 
از ظرفیت هــای بین المللی برای حل این 

مسئله استفاده خواهیم کرد. 

 آیا داوطلبان شبهه دار 
دوباره کنکور می دهند؟

 کنکور و حاشیه های 
ادامه دار تقلب

شــاید یکی از این اتفاقات که هر ساله 
در میان رســانه ها خبرساز می شود؛ 
تقلــب در کنکور یا فروش ســواالت 
آزمون باشد. سواالت کنکور سراسری 
1401 لو رفت، خبری که بالفاصله پس 
از شــروع کنکور سراســری در فضای 
مجازی منتشر شد؛ اما رئیس سازمان 
ســنجش به رد ایــن خبر اقدام کرد و 
گفــت که تقلب در هر آزمونی ممکن 
اســت رخ دهــد؛ اما تقلــب به معنای 
افشای سواالت یعنی اینکه داوطلبان 
قبل از آزمون به ســواالت دسترســی 
داشــته باشــند که در کشور ما امکان 
ندارد.او گفت: می توان قسم خورد که 
تا حاال اتفاق نیفتاده اســت و تا جلسه 
آزمــون هیچ کس ســواالت را ندیده 
اســت. در ســال های اخیر روند تقلب 
به بعد از رســیدن سواالت به داوطلب 
رسیده است. تقلبی که قبال بوده، نگاه 
به چپ و راســت بود که در ســال های 
اخیر تکنولوژی به این مسئله وارد شده 
اســت.وی گفت: در حال حاضر تقلب 
این است که داوطلب عکس سواالت را 
به بیرون می فرستد و تقلب آن جا اتفاق 
می افتد که ســواالت حل شــوند و به 
وسیله کیت های الکترونیک پاسخ ها 
به داوطلب برســند که البته در آزمون 
های امســال اتفاقــی رخ نداد و فقط 
یک عکس مخابره شد. حسن مروتی، 
معــاون امــور آزمون های ســازمان 
سنجش گفت: از سال 4۷ که سازمان 
سنجش تاسیس شده است، هیچ گونه 
ســوال کنکوری فروخته نشده است و 
هیچ سازمانی با این نوع فعالیت وجود 
ندارد.او افزود: در روز کنکور ســواالت 
باز می شــوند و در اختیــار افراد قرار 
می گیرند. اکنون هم وســایل ارتباط 
جمعی بسیار زیاد هستند و به صورت 
های گوناگون مانند عینک، پاک کن، 
ســاعت و ... وارد جلســه آزمون می 
شــوند. افراد می توانند با روش هایی 
که خودشــان می شناســند سواالت 
را به بیرون از حوزه بفرســتند.معاون 
امور آزمون های سازمان سنجش ادامه 
داد: ما از فروختن ســواالت کنکور یا 
نفروختن آنها مطلع نیستیم و از کنترل 
سازمان سنجش خارج است.از طرفی 
با وجــود اینکه نتایــج نهایی کنکور 
داوطلبان در روزهای پایانی شــهریور 
اعالم می شــود؛ اما هنوز کارنامه اولیه 
برخی داوطلبان کنکوری منتشر نشده 
است.رئیس سازمان سنجش آموزش 
کشــور دلیل منتشر نشــدن کارنامه 
اولیه برخی داوطلبان را احتمال تقلب 
آنهــا در کنکور می دانــد؛ اما مگر در 
کنکور امسال برای جلوگیری از تقلب 
از ابزار هوشــمند و پیشرفته استفاده 
نشــده است؟ پورعباس گفت: بررسی 
های فنی انجام می شــوند. اگر قطعا 
متقلب بودن آنها اثبات شد از یک تا 10 
ســال بر حسب درجه تخلف از شرکت 
در کنکور محروم خواهند شــد.رئیس 
سازمان سنجش ادامه داد: تخلف جرم 
محســوب نمی شود و تخلف در زمان 
آزمون سوء سابقه برای متقلبان کنکور 
حساب نخواهد شد و این موضوع از نظر 
ما ایراد بوده اســت.معاون امور آزمون 
های سازمان سنجش گفت: داوطلبانی 
که نتایج کنکور آنها با سوابق تحصیلی 
یا کنکور ســال های گذشــته یکسان 
نبوده اســت یا شــباهت با پاسخ نامه 
های تقلب یکســان بوده؛ مشکوک به 
تقلب هستند.او گفت: این داوطلبان را 
صدا می کنیم و بسته به این که در چه 
درس هایی در دبیرستان ضعیف بوده 
اند و االن رتبه خوبی آورده اند؛ بین 1 
تا 4 درس را مجدد امتحان می دهند. 
برای مثال نمره درس ریاضی آن ها در 
مدرســه 1 شده است؛ اما درصد تست 
آن ها در کنکور سراسری 82 شده باشد 
کــه باید همان درس را مجدد آزمون 
دهند. بر اســاس این گــزارش، آنچه 
مسلم است اینکه دست به دست شدن 
اخبار تقلب در کنکور و رسیدن آنها به 
داوطلبان باعث به خطر افتادن سالمت 
روانی هزاران داوطلب کنکور و خانواده 
های آنها می شود. در این بین حتی اگر 
مسئوالن سازمان سنجش این اخبار را 
تکذیــب کنند، اما خیال داوطلبان باز 
هم راحت نمی شــود و تا نتایج نهایی 
کنکور دل نگران هستند و می خواهند 
هر چه ســریع تر خبر شــنیدن قبولی 
خود در همان رشــته و دانشگاهی که 
ســال ها انتظارش را داشــته و برایش 

تالش کرده اند را بشنوند.

خبر ویژه

وزیر بهداشــت با حضور در مرز مهران ارائه خدمات 
اورژانســی در این مرز را مورد بررسی قرار داد.بهرام 
عین اللهــی بــا بیان اینکه بیش از 10 روز اســت که 
نیروهــای اورژانــس در مرز مهــران حضور دارند و 
امکانات زیادی نیز در این جا مستقر شده است، گفت: 
در حال حاضر امکاناتی نظیر اتوبوس آمبوالنس نیز 
وجــود همچنین حدود 5 بیمارســتان صحرایی در 

مهران مســتقر شــده که به صورت شبانه روزی در 
حال کار کردن هســتند. با توجه به ازدحام مردم و 
گرمــای هــوا حداکثر کاری که می توان انجام داد را 
ارائه می دهند. وی بیان کرد: طبق بررسی که انجام 
دادم، امکانات دارویی مانند سرم و دارو وجود داشته 
و به لحاظ حضور پرسنل هم مشکلی وجود ندارد.وی 
گفت: مردم هم باید تا حدی سعی کنند با حرکت در 

شب به جای روز، خوردن آب زیاد و نشستن در سایه 
از گرمازدگی خود جلوگیری کنند. وزیر بهداشــت 
یادآور شد: تمامی مردم در حین بازگشت به مرزهای 
ایران به لحاظ بهداشتی مورد بررسی قرار می گیرند. 
پایگاه های بهداشتی مستقر در مرز به لحاظ بیماری 
زوار را رصد کرده و اگر مشــکلی داشــته باشند این 

مشکالت را حل می کنند.

وزیر بهداشت اعالم کرد؛

کشور گشت به  بررسی سالمت زوار در حین باز

اینفوگرافی 

خوردنی هایی 
که خوب است 

در پیاده 
روی اربعین 

همراهتان باشد
در راهپیمایی اربعین، 

باید خوراکی هایی 
همراه تان باشد که مرتب 

از آن استفاده کنید و 
گاهی اوقات شما را از 
مراجعه به پزشک بی 

نیاز می کند.

منبع: شهرآرا نیوز

تمهیدات پلیس برای خودروهای رها 
شده زائران در معابر چیست؟

رئیــس کمیته امنیتی انتظامی ســتاد مرکــزی اربعین و فرمانده قرارگاه اربعین 
فراجا درباره وضعیت مرزها، گفت: برای بازگشــت زائران از مرز موضوع تامین 
اتوبــوس  مطــرح اســت که کمیته حمل و نقل این وظیفــه را برعهد دارد، البته 
این کمیته با فراجا نیز در تعامل اســت و قرار اســت 800 هزار اتوبوس را برای 
بازگشت زائران در نظر بگیرند. سردار محمد شرفی در پاسخ به این سوال که در 
برخی از تصاویر منتشــر شــده در فضای مجازی برخی از زائران خودروهای خود 
را در نقاط مختلف رها کرده و به ســمت مرزها رفته اند آیا پلیس برای حفاظت 
از این خودروها تمهیدی اندیشــیده اســت، گفت: تمام خودروها به پارکینگ ها 
منتقل شــده اند، تعدادی از خودروها که در معابر رها شــده بودند همکاران ما به 
پارکینگ ها منتقل کرده اند و از طریق ارســال پیامک به صاحب خودرو به آنها 
اعالم شــده اســت که خودروی شــان به چه پارکینگی منتقل شده است. سردار 
شــرفی بــا تاکید بر اینکه مردم به هیچ عنــوان به مرزهای عراق مراجعه نکنند، 
گفــت: بــه هیــچ عنوان در حال حاضر برگ گذر موقت برای ســفر اربعین صادر 
نمی شــود، البته گذرنامه برای هر کســی که درخواست دهد صادر می شود. وی 
در ادامه با بیان اینکه ظرفیت های خدمات دهی در ســمت عراقی کامال پر شــده 
اســت، تصریح کرد: ســفر به عراق از طریق زمینی به هیچ وجه توصیه نمی شود. 
در حال حاضر شرایط مناسبی وجود ندارد ظرفیت های خدمات دهی در سمت 
عراق کامال پر شــده اســت و امتداد زائر از ســمت عراق به دروازه های رســمی ما 
متصل شــده اســت و امکان حرکت وجود ندارد بنابراین با توجه به گرمی هوا و 
شــرایط نامطلوبی که وجود دارد توصیه می کنیم هر کســی در هر نقطه از مسیر 
است و قصد سفر زمینی به عراق را دارد در همان نقطه متوقف شود و جلوتر نیاید. 
همچنین افرادی که هنوز حرکت نکرده اند از سفر زمینی به عراق منصرف شوند.
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حسین ایزدی - شهردار فوالدشهر

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

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

قســمت امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد. 

شناسه 1379304

 نوبت اول

توصیه هایی برای سالمت زائران در پیاده روی اربعین
- تدارک و امکانات برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم اربعین 
مدت هاست که در کشور آغازشده است. سازمان اورژانس 
کشور با توجه به وظایفی که در حوزه خدمات درمانی به 
زائران بر عهده دارد، تمهیدات الزم را اندیشیده و به منظور 
حفظ سالمت زائران به ارائه توصیه هایی در این خصوص 

می پردازد.

این افراد نباید در پیادروی اربعین شرکت کنند
اگرچه دریافت واکسن کرونا و نداشتن عالئم بیماری به 
عنوان اولویت اول برای شرکت در پیاده روی اربعین در نظر 
گرفته شده است اما سایر مخاطرات سالمت نیز باید در نظر 
گرفته شود. دکتر پیمان صابریان، رئیس سازمان اورژانس 
کشور و کمیته بهداشت و درمان ســتاد مرکزی اربعین 
حسینی در گفت وگو با ایرنا می گوید:  توصیه می شود افراد 
سالمند، افراد دارای بیماری های زمینه ای مثل فشارخون، 
دیابت، بیماری قلبی و تنفسی، کودکان و خانم های باردار 

در این سفر حضور نداشته باشند. 
به گفته صابریان، اکثر بیماران با کنترل شرایط و مصرف 
داروی به موقع می توانند پیاده روی را انجام دهند اما این 
دسته افراد در انتخاب ساعت پیاده روی باید دقت الزم را 
داشته باشند و از پیاده روی زیر نور آفتاب اجتناب کنند. 
همچنین این افراد باید از استراحت کافی در حین پیاده روی 
برخوردار شوند اما چنانچه فردی شرایط بیماری حادی 
دارد توصیه می کنم حتماً با نظر و مشورت پزشک اقدام به 

شرکت در پیاده روی اربعین نماید.

 توصیه های مهم 
به افراد مبتال به کمردرد و زانودرد

صابریان به زائرانی که ســابقه کمــردرد و زانودرد دارند، 
توصیه می کند:  به منظور پیشگیری از عود کردن کمردرد 
یا زانودرد، در طی پیاده روی اربعین مایعات کافی بنوشید 
تا آب بدنتان از دست نرود چون مهره ها روی غضروف هایی 
قرار دارد که این غضروف ها حاوی یــک ماده ژله مانند و 
عمدتاً حاوی آب اســت. کم آبی باعث از دست دادن آب 
دیسک های ســتون فقرات و درنتیجه کمردرد می شود. 
همچنین افراد مبتال به زانودرد نیز باید به آرامی پیاده روی 
را انجام دهند و در فواصل مختلف اســتراحت کنند که 

صدمه ای به مفصل های پا ایجاد نشود. 

کز درمانی   در صورت ابتال به کرونا به مرا
مراجعه کنید

رئیس کمیته بهداشــت و درمان اربعین توصیه می کند:  
زائران به محض پیدا کردن عالئم، خودشان را از بقیه زوار 
جدا کرده و به مراکز درمانی ما مراجعه کنند تا با مصرف 
دارو بهبود یابند. خوشبختانه با توجه به تغییر سویه کرونا 
و کاهش قدرت کشندگی آن، زائران می توانند در صورت 
ابتال به کرونا با استراحت و مراجعه به مراکز درمانی بهبودی 

کامل پیدا کنند. 
صابریان تأکید می کند:  اگر فردی به کرونا مبتال شده یا 
عالئمی را در خود احســاس می کند و هنوز به پیاده روی 
مراجعه نکرده، ترجیحاً اقدام به پیاده روی نکند چون در 
طول مسیر امکان اینکه افراد مختلفی را درگیر کند زیاد 
است و از طرف دیگر، پیاده روی می تواند باعث عود کردن 

بیماری شود. 

سالمتتان را در اولویت قرار دهید
صابریان به منظور حفظ سالمت عمومی، به زائران توصیه 
می کند:  حتماً از آب بهداشتی و پلمپ شده استفاده کنید. 
ســالمتتان را در اولویت قرار دهید و ساعات پیاده روی را 
در زمان هایی انتخاب کنید که تابش آفتاب کمتر باشد. 
به منظور پیشگیری از ابتال به بیماری ها، بهداشت فردی 
و شستن دست ها با آب و صابون را جدی بگیرید. حتماً به 
توصیه همکاران من که در طول مسیر همراهتان هستند، 
گوش کنید و اگر نیاز به بســتری داشتید، حتماً بستری 
شــوید. ما همواره تالش می کنیم بهداشــت و سالمت 
هم وطنان را تأمین کنیم و امیدواریم با رعایت توصیه ها 
از سوی زائران کمترین آسیب را داشته باشیم و با مشکلی 

مواجه نشویم. 

سبک زندگی 

پرده نقره ای

 نمایشگاه عکس 
 فریم های خاطره 

 نمایشــگاه عکس  فریم های خاطره  که از 
تاریخ 20 تا 25 شهریورماه 1401 در محل 
موزه ســینما برپا می شــود و عالقه مندان 
بــه ســینما می تواننــد 21 فریــم عکس 
خاطره انگیــز از پشــت صحنه فیلم های 
کوتاه 21 ســینماگر مطرح سینمای ایران 
را تماشــا کنند. در این نمایشــگاه عکس 
کــه به همت آژانس عکــس ایران برگزار 
می شود، نماهایی از پشت صحنه فیلم های 
کوتاه کارگردان هایی چون مهدی جعفری، 
داریــوش یاری، شــهرام مکــری، وحید 
موســائیان، رهبر قنبری، ساعد نیک ذات، 
بهرام توکلی، تورج اصالنی، نیما جاویدی، 
ارسالن امیری، آیدا پناهنده، آرمان فیاض، 
مسعود امینی تیرانی، کاوه مظاهری، امید 
شــمس، عادل تبریزی، آرین وزیردفتری، 
سالم صلواتی، بهرام و بهمن ارک، محمدرضا 
خردمندان و کاظم دانشــی در معرض دید 
عالقه مندان قرار می گیرد. این نمایشــگاه 
از بیســتم تا بیســت وپنجم شهریورماه به 
صورت رایگان در فضای باز موزه ســینما 

پذیرای عالقه مندان به سینما است.

  پری خاطره ها  
به کتابفروشی ها می آید

کتــاب  پــری خاطره ها  بــه قلم کلر ژوبرت 
نویســنده فرانســوی حوزه ادبیات کودک، 
به زودی توسط انتشــارات کتاب جمکران 

منتشر و راهی بازار نشر می شود.
این کتاب برای رده ســنی کودکان نوشــته 
شده و به ماجرای خاطراتی از حسین یزدی 
فرزند شــهید علی عباس یزدی از شــهدای 

لشکر 1۷ علی بن ابیطالب قم می پردازد.
نویســنده این کتاب با تشبیه پژوهشگران و 
نویســندگان حوزه تاریخ شفاهی و ادبیات 
پایــداری بــه پــری با نثری زیبــا و جذاب 
گــردآوری خاطــرات رزمندگان، شــهدا 
و خانواده هــای آنــان را توصیــف می کند. 
تصویرگری این کتاب توســط عاطفه ملکی 
جو  انجام شده و در انتهای کتاب خالصه  ای 
از زندگی شهید علی عباس یزدی درج شده 

است.

کووید 19 ندارد مکمل ویتامین D تاثیری در پیشگیری از 
دو کارآزمایــی بالینــی جدیــد نشــان دادند در حالی کــه ویتامین D در 
اوایل پاندمی مورد توجه قرار گرفت، اما خطر ابتال به کووید1۹ یا ســایر 
 عفونت هــای تنفســی را کاهش نمی دهد. هــر دو مطالعه، یکی در بریتانیا 
ســطح  افزایــش  کــه  دادنــد  نشــان  نــروژ،  در  دیگــری   و 
ویتامین D در بزرگساالن در طول پاندمی به محافظت در برابر ویروس های 

تنفسی کمک نمی کند.
در کارآزمایی بریتانیایی، محققان 6200 فرد 16 ســاله و باالتر را که در 
شروع مطالعه مکمل های ویتامین D مصرف نمی کردند، مورد بررسی قرار 
دادند.با شروع کارآزمایی، حدود نیمی از شرکت کنندگان از لحاظ میزان 
ویتامین D مورد آزمایش قرار گرفتند. حدود 86 درصد از آنها میزان این 
ویتامین شــأن پایین بود و به مدت 6 ماه به آنها روزانه 3200 واحد بین 
المللی یا 800 واحد مکمل ویتامین D داده شد. به بقیه شرکت کنندگان 
در کارآزمایی، مکمل داده نشــد.صرف نظر از دوز مصرفی، محققان هیچ 
تفاوتی در عفونت های حاد دســتگاه تنفســی تشخیص داده شده یا موارد 
تأیید شده کووید 1۹ مشاهده نکردند. عوارض جانبی بین گروه ها مشابه بود.

 کارآزمایــی دیگــر در نــروژ شــامل بیش از 34.۷00 بزرگســالی بود که 

ویتامین D مصرف نمی کردند. به شــرکت کنندگان به مدت شــش ماه 
دارونما یا 5 میلی لیتر روغن کبد ماهی که حاوی دوزهای پایین ویتامین 
D، ویتامیــن A و امــگا 3 بود، داده شــد.این محققــان هم هیچ تأثیری بر 
عفونت های حاد تنفسی یا موارد تأیید شده کووید 1۹ نیافتند.محققان تاکید 
 می کنند واکسیناســیون هنوز بهترین راه برای محافظت از مردم در برابر 

کووید 1۹ است.

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد خرمدشت تاکستان 
در این بازدید امیری ضمن ابراز خرســند از روند رو به رشــد 
کمی و کیفی تولید فوالد و صادرات محصوالت شرکت فوالد 
خرمدشت تاکستان اظهار داشت: امیدواریم در آینده نزدیک 
شاهد افزایش صادرات و تولید در این واحد تولیدی باشیم. 
در این بازدید که بدون اطالع قبلی و به صورت میدانی صورت 

گرفت مجید ســعیدیان مدیر عامل شرکت فوالد خرمدشت 
تاکستان ضمن تاکید بر روند تولید و تامین نیاز بازار داخلی 
گفت شرکت فوالد خرمدشت تاکستان با ظرفیت تولید 300 
هزار تن انواع میلگرد اجدار در ســال ضمن افزایش تولید و 
تامین بازار داخلی موفق شده بیشترین صادرات این محصول 
را در استان قزوین داشته باشد به همین دلیل چندین سال به 

عنوان صادر کننده نموده استان انتخاب شده است. 
وی افزود حجم صادرات این شرکت در سال 1400 به میزان 
۷0 میلیون دالر بوده که به 13 کشور دنیا صادرات انجام داده 
اســت توجه به ایجاد زیر ساخت های کارخانه برای تسهیل 
در بارگیــری و تحویــل کاال و ایجاد امکانــات رفاهی برای 
مشــتریان باعث شــده تا سرعت صادرات این واحد تولیدی 
نســبت به رقبای اســتانی پیشــی بگیره و این نام شرکت به 
عنوان کاندیدای عنوان صادر کننده ملی مطرح شه است. 

الزم به ذکر است شرکت فوالد خرمدشت تاکستان دومین 
واحــد تولیدی شــمش فوالد را در منطقه محروم اســتان 
کرمانشاه راه اندازی کرده تا بتواند مواد اولیه مصرفی تولید 
میلگــرد را تامیــن کند با راه اندازی خط تولید مفتول زمینه 
اشــتغال 280 نفر در کارخانجات فوالد خرمدشــت فراهم 

می شود.

کستان پیشتاز در عرصه تولید و کارآفرینی کستان پیشتاز در عرصه تولید و کارآفرینیفوالد خرمدشت تا فوالد خرمدشت تا
بازدید مدیر کل  امور معدنی وزارت صمت  از فوالد خرمدشت تاکستان بازدید مدیر کل  امور معدنی وزارت صمت  از فوالد خرمدشت تاکستان 

ســیف الــه امیــری مدیــر کل دفتــر صنایع معدنــی وزارت 
صمت  هیات همراه از قســمت های مختلف خط تولید 

کستان بازدید کردند.  کارخانه فوالد خرمدشت تا

کستان کستانشرکت فوالد خرمدشت تا شرکت فوالد خرمدشت تا


