
رهبر معظم  انقالب در مالقات با رییس  جمهور بیان کردند: 

 آرزوی توفیق 
 برای رییس جمهور 

در آستانه سفر به نیویورک
     حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی  با ابراز خرسندی از گزارش 
و مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی 
رییس جمهور در سفر به ازبکستان، برای 
رییس جمهور در آستانه سفر به نیویورک 

آرزوی توفیق کردند...

وزیر آموزش و پرورش خبر داد؛

 اینترنت »شاد«
همچنان رایگان 

     وزیــر آمــوزش و پــرورش دربــاره جایگاه 
و چگونگی استفاده از شبکه شاد در سال 
تحصیلی جدید، اظهار کرد: شــاد، شــبکه 

منحصربه فردی است...   || صفحه  صفحه 77    || صفحه  صفحه 22  

به دنبال کلید احیای روابط ایران با کشورهای منطقه؛   

 بن بست در مسیر
تهران و دهلی نو 

   ســیدابراهیم رئیســی طی روزهای اخیر در ســفری به ســمرقند در اجالس ســران کشــورهای عضو 
ســازمان همکاری شــانگهای حضور یافت؛ ســفری که با فضاســازی زیادی از ســوی حامیان دولت 

  || صفحه  صفحه 22  همراه بود...

ویترین   پیشنهادی

انرژیاقتصاد

صفحه 7 
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جامعه

 مردم آخرین سرمایه شان 
در بورس را هم جارو کردند

برنامه ایران برای اروپا چیست؟

گاز هم سیاسی شد

« راه های اصلی مقابله با پدیده مهاجرت  »روزگار
پزشکان را بررسی کرد 

 مهاجرت پزشکان 
بحران وخیم کشور

صفحه 3 

کاران خودرو در نبود نظارت ها گار « از جوالن مونتاژ گزارش » روز

 ویراژ قیمت های نجومی  ویراژ قیمت های نجومی 
و بی منطق در بازارو بی منطق در بازار

 یوسف نصیری - شهردار نسیم شهر

CNG شــهید  از جایــگاه  اجــاره بهره بــرداری و نگهــداری  شــهرداری نســیم شــهر در نظــر دارد 
چنــاری شــهرداری نســیم شــهر بــه شــماره ۵۰۰۱۰۹۳۹۸۰۰۰۰۰۱۳ را بــه صــورت اجــاره یکســاله از 

ــد. ــذار نمای ــرایط واگ ــد ش ــال واج ــکاران فع ــه پیمان ــی را ب ــده عموم ــق مزای طری
۱- مبلغ قیمت پایه کارشناسی: ماهانه ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ساالنه ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

بــه حســاب شــماره  نقــدا  بایســتی  کــه  ریــال   ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ مزایــده:  ۲- ســپرده شــرکت در 
۰۱۰7۱۸۳۴۱۱۰۰۸ ) شــماره شــبا IR7۸۰۱7۰۰۰۰۰۰۰۱۰7۱۸۳ ( نــزد بانــک ملــی بــه نــام شــهرداری نســیم شــهر یــا 
بصــورت ضمانتنامــه بانکــی تســلیم دبیرخانــه ایــن شــهرداری گــردد الزم بــه ذکــر اســت چنانچــه برنــدگان اول و دوم 

مزایــده حاضــر بــه عقــد قــرارداد نشــوند ســپرده آنــان بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد شــد.
مــورخ  چهارشــنبه  روز   ۱۳:۳۰ ســاعت  تــا  آگهــی  انتشــار  تاریــخ  از  مزایــده:  اســناد  دریافــت  محــل  و  مهلــت   -۳
۱۴۰۱/۰7/۰۶ و محــل دریافــت اســناد آن صرفــًا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس 

باشــد. مــی   )www.setadiran.ir(
۴- مهلــت و محــل تســلیم پیشــنهادات: متقاضیــان مــی بایســت پاکــت هــای پیشــنهاد قیمــت خــود را کــه برابــر 
شــرایط منــدرج در اســناد مزایــده تنظیــم شــده اســت را حداکثــر تــا ســاعت ۱۳:۳۰ روز چهارشــنبه مــورخ ۱۵۰۱/7/۲۰ 

در ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت ) www.setadiran.ir( بارگــذاری نماینــد.
*تذکــر: صرفــًا اســناد پاکــت هــای پیشــنهاد )ب( و )ج( دارای امضــای الکترونیکــی مــورد پذیــرش اســت و در جلســه 
بازگشــایی پاکــت هــای )ب( و )ج( اســناد فیزیکــی )کاغــذی( و اســناد فاقــد امضــای الکترونیکــی )دارای مهــر گــرم( 

بــه هیــچ وجــه مــورد پذیــرش نیســت.
۵- مــدارک الزم جهــت دریافــت اســناد: متقاضیــان جهــت دریافــت اســناد می بایســت از طریــق ســامانه تــدارکات 

الکترونیکــی دولــت ) www.setadiran.ir ( نســبت بــه تهیــه اســناد اقــدام نماینــد.
۶- زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/7/۲۰ میباشد.

7- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
۸- هزینه درج آگهی به عهده برنده می باشد.

تاریخ چاپ نوبت اول: ۱۴۰۱/۶/۲۸     تاریخ چاپ نوبت دوم: ۱۴۰۱/۷/۴
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شماره  شماره  200۱00۳00۱000009200۱00۳00۱000009

سازمان ملی استاندارد ایران

 ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران بــا شناســه ملــی ۱۴۰۰۲77۱۳۸۰ در نظــر دارد مناقصــه 
عمومــی  یــک مرحلــه ای خریــد نــرم افــزار هــای اداری و پشــتیبانی را از طریــق ســامانه 

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

داده نخواهــد شــد.
تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه روزیکشــنبه  ۱۴۰۱/۶/۲7 و  روز دو شــنبه۱۴۰۱/۰۶/۲۸ 

مــی باشــد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز پنج شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰7/۰7

 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: روز چهارشنبه تاریخ۱۴۰۱/۰7/۲۰
زمان بازگشایی پاکت ها : روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰7/۲۳  ساعت۱۲ 

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

 الــف: کــرج- شــهر صنعتــی میــدان اســتاندارد- ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران واحــد امــور 
قراردادهــا      ۰۲۶-۳۲۸۶۱۰۵۸

اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه : مرکــز تمــاس 
۴۱9۳۴-0۲۱ دفتــر ثبــت نــام: ۸۵۱۹۳7۶۸-۸۸۹۶۹7۳7 

گهی ۱3۸۰۶۷۴      میم الف۲393 شناسه ا

 نوبت دوم

یادداشتویترین  پیشنهاد

 پیش بینی بازار مسکن 
در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱

  امید حاجی مقدم ، کارشناس بازار سرمایه 
در طــول دهه های اخیر قیمت مســکن همواره در 
مقاطع زمانی متناوب با افزایش روبرو بوده است؛ اما 
طی سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ با جهش ۷ برابری روبرو شد.
وضعیــت مســکن در ایران بحرانی شــده اســت 
به نحوی کــه اکنون ســهم هزینه های مســکن در 
ســبد خانوارهای شهری بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است 
درحالی که متوســط جهانی این شــاخص فقط ۱۸ 

درصد است!
بحران مسکن در ایران ابعاد چندگانه دارد از یک سو 
طی ســال های اخیر ساخت وساز افت قابل توجهی 
داشته و از سوی دیگر هرچه ساخته می شود، به دلیل 
فقدان ابزارهای تنظیم گر مالیاتی، توسط تقاضاهای 

سرمایه ای و سفته بازانه بلعیده می شود.
طبــق آمارها، در ســال ۱۳۶۵ فقــط ۲۵ درصد از 
تقاضاهــا در بــازار مســکن مناطق شــهری ایران 
تقاضاهای ســرمایه ای و ســفته بازانه بوده؛ اما این 
میزان امروز در کالن شــهرهای کشــور به ۷۰ تا ۷۵ 

درصد از کل معامالت مسکن رسیده است.

گرانی مصالح
محصولی که در بخش مســکن تولید می شــود، بر 
اساس قیمت تمام شده است. ممکن است در مواقعی 
قیمت مصالح ساختمانی کاهش یا افزایش پیدا کند 
لذا در ســال جاری یک سری افزایش های جدی در 
نهاده های ساختمانی و دستمزدها داشتیم که قیمت 

تمام شده مسکن را باال برد.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی در کنار عامل مهم 
دیگر در هزینه ساخت مسکن یعنی افزایش قیمت 
زمین موجب کاهش ساخت وســاز بخش خصوصی 

و سرمایه گذاری این بخش در مسکن شده است.
با توجه به اینکه در این سال ها، دولت برنامه ای برای 
بخش مسکن نداشت، کاهش اقبال بخش خصوصی 
به ساخت مسکن، عامل مهم دیگری در کاهش تولید 

مسکن و افزایش چند برابری قیمت ها بود.
هزینه خرید مصالح و خدمات ساختمانی ۴۳درصد 
نسبت به بهار سال گذشته جهش کرد؛ به طوری که 
این میزان رشــد هزینه تولید مســکنیک و هشت 
دهم برابر نرخ رشد قیمت فروش مسکن بوده است.
نامعادله تورم ساخت و تورم مسکن در فصل اول سال 
جاری عماًل فعاالن دست سازندگان ساختمان را در 
پوست گردو گذاشت چون امکان برآورد حاشیه سود 
حداقلــی با توجه به اختالف معکوس بین تغییرات 
هزینــه تولید و تغییــرات قیمت محصول برای آن 
ها وجود ندشــت. بررسی ها نشان می دهد افزایش 
چشــمگیر هزینه تولید در بنگاه های صنعتی باعث 
رشــد شدید قیمت مصالح ساختمانی در بازار شده 
است.این شــوک هزینه ای به ساخت وساز، ابتدای 
امسال نقش پررنگ در مقایسه با سایر عوامل رکود 
ســاز ملکی در توقف نسبی فعالیت سرمایه گذاران 

ساختمانی داشته است.

کاهش قدرت خرید
تورم باالی هزینه ساخت از یک سو و کاهش قدرت 
خرید مردم از سوی دیگر، اقبال سازندگان به ساخت 

ساختمان را کاهش داده است.
بنا بر آمار منتشــره در ۸ ســال گذشــته در هرسال 
به طور متوســط ۳۷۵ هزار واحد مسکونی در کشور 
ساخته شده است که این میزان نسبت به نیاز ساالنه 
حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی فاصله زیادی دارد.

ســال گذشته برای ۳۹۵ هزار واحد مسکونی پروانه 
ساخت صادرشده است، البته با توجه به شروع برنامه 
نهضت ملی مســکن و ســاخت ساالنه یک میلیون 
مســکن، انتظار این بود که آمار پروانه ســاختمانی 
صادرشــده در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال های قبل 

افزایش حدود دو برابری داشته باشد.

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

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه اهواز

 نوبت دوم

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

موضوع مناقصه آماده سازی با سرباره مس ، رنگ آمیزی سطوح بیرونی خطوط لوله و ایجاد پلکان دسترسی به باندوال و ولوهای برقی مخازن تاسیسات نظامیه ۱

مدت اجرای قرارداد ۲۴۰ روز ۲

برآورد پایه ۷۲/۲۱9/5۷۲/۰3۸ ریال  3

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 3/۶۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۴

نوع تضمین یکی از تضامین قابل قبول آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب 9۴/۰9/۲۲ و به مبلغ اعالمی فوق ) در صورت واریز نقدی به شماره حساب جام دو طرفه 9۲۰۰۰۴۰۱۸۰  با شناسه 
۴۰۱3۲ نزد بانک ملت ( می باشد ) ارایه هرگونه چک قابل قبول نیست( 5

تاریخ انتشار در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت خ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ساعت ۸ صبح  روز دوشنبه مور ۶

مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از 
سامانه ستاد خ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ تا ساعت ۱۴:3۰ روز شنبه مور ۷

مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی در 
سامانه ستاد خ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ تا ساعت ۱۴:3۰ روز شنبه مور ۸

اعالم نتیجه ارزیابی کیفی دوشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲5 9

مهلت دریافت اسناد مناقصه از 
سامانه ستاد خ ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ تا ساعت ۱۴:3۰ روز پنجشنبه مور ۱۰

تاریخ و محل جلسه توجیهی / بازدید خ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ در سالن جلسات انبار نفت نظامیه راس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مور ۱۱

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد در 
سامانه ستاد خ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴      تا ساعت ۱۴:3۰ روز شنبه مور ۱۲

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

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

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

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

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

۱3

شرایط متقاضیان

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

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

توضیح اینکه تامین اعتبار گواهینامه های مورد اشاره در بندهای ۱ و ۲ در طول مدت فرآیند تشریفات برگزاری مناقصه و اجرای کار ، الزم و به عهده شرکت کننده در مناقصه می باشد.
 )  HSE ( ۲- ارزیابی توانمندی بهداشت ، ایمنی و زیست محیطی ) 3- احراز امتیاز قابل قبول ) حداقل 5۰ امتیاز ( بر اساس معیارهای ۱- ارزیابی کیفی پیمانکاران ) حداقل 5۰ امتیاز

) حداقل 5۰ امتیاز (
نکته مهم : احراز امتیاز قابل قبول ) حداقل 5۰ امتیاز ( بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشت ، ایمنی و زیست محیطی ) HSE  ( مناقصه گران به عنوان پیش شرط ارزیابی 

کیفی می باشد.
گهی تغییرات در روزنامه رسمی 3- کد اقتصادی و شناسه ملی الزامی است. گهی تاسیس شرکت و آخرین آ ۴- ارائه کپی از  ۱- کلیه صفحات اساسنامه شرکت ۲- آ
5- کلیه متقاضیانی که در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز در حال حاضر دارای ۲ پیمان می باشند مجاز به شرکت در این مناقصه نمی باشند.

ح کارهای مناقصه باید به امضای تعهد آور ) فرد مجاز طبق اساسنامه ( برسد و در صورت تغییر امضای فرد مجاز می بایست  ۶- کلیه صفحات فرم های پیش نویس قرارداد و شر
گواهی امضاء ارائه گردد.

۷- عدم ممنوع المعامله بودن در سطح کلیه شرکتها ) در صورت قرار داشتن در لیست شرکتهای ممنونع المعامله ، سپرده شرکت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد گردید (
ج در اسناد مناقصه موجب رد صالحیت مناقصه گر خواهد شد. گهی و سایر شرایط مندر ج در این آ ۸- عدم ارائه مدارک فوق و یا عدم تحقق هر یک از شروط مندر

۱۴

کات  تاریخ و مکان گشایش پا
الف،ب،ج خ ۱۴۰۱/۰۸/۱5 در سالن جلسات شرکت به نشانی مناقصه گذار از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه مور ۱5

تاریخ اعتبار پیشنهادات خ کات نر گشایی پا سه ماه بعد از باز ۱۶

حداقل تعداد مناقصه گران جهت 
کات گشایش پا ۲ مناقصه گر ۱۷

سایر شرایط و زمانبندی خ را دریافت ، مطالعه و اطالعات و مدارک درخواستی را  وفق اسناد مناقصه و گزیده شرایط اسناد )ضروری است متقاضی کلیه اسناد مناقصه و صورتجلسه توجیهی قبل از پیشنهاد نر
از طریق سامانه ستاد ارایه نماید( ۱۸

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

کت ها صرفًا پس از دریافت )دانلود( اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ضروری است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل  گشایی پا باز
ثبت نام را در سایت مذکور و دریافت گواهی دیجیتال الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .  اطالعات تماس سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستاد( جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۴۱93۴-۰۲۱ دفتر 

کس ۸۸955953-۰۲۱ می باشد. ثبت نام ۸۸9۶۷3۷-۰۲۱ و فا
*اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر موجود است .              

گهی ۱3۷۸93۲ شناسه ا
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

22 صفر  1444   19 سپتامبر 2022 دوشنبه 28 شهریور 1401  شماره پیاپی 2203

سیاست 2

نشســت ســمرقند و الحاق ایران به »سازمان همکاری 
شــانگهای« در کوتاه ترین زمان به  عنوان نقطه عطفی 
در روند مشارکت جهانی و همکاری رو به رشد اقتصادی 
و سیاسی تهران با کشورهایی دیده می شود که دیدگاه 
هایــی متضــاد با غرب دارند. بیســت و دومین اجالس 
 Shanghai( »سران »ســازمان همکاری شانگهای
Cooperation Organization( در سمرقند با 
یک اتفاق مهم برای ایران همراه شــد و ســرانجام پس از 
گذشت بیش از یک دهه، جایگاه تهران از عضویت ناظر 
ارتقا یافت و مهمترین گام عملیاتی برای الحاق کامل به 
این ســازمان برداشــته شــد و از این به بعد کشورمان به 

عنوان عضو رسمی آن شناخته می شود.
اکنون ۹ کشور جمهوری اسالمی ایران، هند، جمهوری 
قزاقستان، جمهوری خلق چین، قرقیزستان، پاکستان، 
فدراســیون روســیه، تاجیکســتان و ازبکستان عضو 
رسمی سازمان همکاری شانگهای هستند و سه کشور 
افغانســتان، بالروس و مغولســتان دارای وضعیت ناظر 
و ۶ کشــور جمهوری آذربایجان، جمهوری ارمنســتان، 
پادشــاهی کامبوج، جمهوری دموکراتیک فدرال نپال، 
جمهوری ترکیه و جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی 

سریالنکا شرکای گفت وگوی سازمان همکاری شانگهای 
محســوب می شــوند. اندیشکده ها و رسانه های مطرح 
جهان ارزیابی های گوناگونی را از کارکرد این سازمان و 

پیامدهای عضویت ایران در آن داشته اند.
یک گام کوچک تا عضویت کامل ایران 

موسسه »بلفر« وابسته به دانشگاه هاروارد آمریکا آورده 
اســت که ایران یک قدم به عضویت ســازمان همکاری 

شانگهای نزدیک تر شد. 
»نیکول گراجوسکی« در تحلیل خود نوشت، یک سال 
پس از موافقت سازمان همکاری شانگهای با درخواست 
ایــران برای عضویت، این کشــور بــا امضای تفاهم نامه 
تعهداتی در اجالس ســران سازمان همکاری شانگهای 
در سمرقند مرحله جدیدی را آغاز کرد. با این گام، روند 
رســمی یک ساله ایران برای دستیابی به عضویت کامل 

نهایی می شود.
ســازمان همکاری شــانگهای از زمان تشکیل در سال 
۲۰۰۱، تنهــا یــک بار اعضای جدید را پذیرفت و آن هم 
زمانی بود که درخواســت های عضویت هند و پاکستان 
در اجالس سال ۲۰۱۵ تصویب شد. دو کشور در اجالس 
سال ۲۰۱۶ یادداشت های تعهداتی را امضا کردند و در 

اجالس سال ۲۰۱۷ به عنوان اعضای کامل پذیرفته شدند.
ایــن اتاق فکر آمریکایــی در گزارش خود که روز قبل از 
اجالس سران سمرقند منتشر شد، آورده است: یادداشت 
استانداردی که ایران امضا می کند، تعهدات مختلفی را 
شامل می شود که از جمله آن ها الحاق به موافقت نامه ها 
و معاهدات ســازمان همکاری شــانگهای مانند منشور 
تأســیس ســازمان و کنوانســیون مبارزه با تروریسم، 
افراط گرایــی و تجزیه طلبی اســت. زمانی که این پیش 
نیازها از سوی ایران برآورده شود، این کشور اسناد الحاق 
برای تصویب به دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای در 
پکــن ارائه خواهد کرد. طبق این تحلیل ظرفیت نهادی 
سازمان همکاری شانگهای برای اطمینان از تحقق این 
توافقات به دو نهاد دائمی بستگی دارد: دبیرخانه در پکن و 
ساختار منطقه ای ضد تروریسم در تاشکند. سابقه الحاق 
هند و پاکستان نشان می دهد که ایران در تابستان ۲۰۲۳ 

به عضویت کامل سازمان فوق در خواهد آمد.
شانگهای، سازمانی متفاوت با ناتو

»موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک« هم در 
تحلیلی مشــابه آورده است سازمان همکاری شانگهای 
اغلب به عنوان یک بلوک ضدغربی شــناخته می شود و 

حتی برخی آن را ضد ناتو می دانند. با این حال، در عمل 
ناهماهنگی سیاست ها و نبود یکپارچگی منطقه ای در 
کنار ظرفیت بروکراتیک اندک، ظرفیت های این سازمان 
را محدود کرده است. بنا بر ادعای این اتاق فکر آمریکایی، 
سازمان همکاری شانگهای بیشتر به عنوان یک انجمن 
برای بحث و تعامل عمل می کند تا یک اتحاد رســمی 
منطقه ای مشابه ناتو یا اتحادیه اروپا ... با همه این نقایص 
اما سازمان همکاری شانگهای از الحاق ایران برای تقویت 
گفتمان خود درباره وضعیت رو به رشد سازمان در جهان 
اســتفاده خواهد کرد.  تحلیلگران اعتقاد دارند عضویت 
ایران در این ســازمان در کنار تحوالت مهم بین المللی 
مــی توانــد مرحله تازه ای از دگرگونی روندها و اهداف را 

برای این سازمان و اعضای آن رقم بزند.  
طبــق این تحلیل، از نظر داخلی نیز مقامات ایرانی روند 
الحاق را در تقویت شــرایط اقتصادی کشــور مثبت می 
بینند. »روح اهلل لطیفی« سخنگوی گمرک ایران در تیر ماه 
گذشته اعالم کرد که صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای 
سازمان همکاری شانگهای در سه  ماهه دوم سال جاری 
۲۰ درصــد افزایــش یافتــه و در مجموع به ۵.۵ میلیارد 

دالر رسیده است. 

عضویت ایران در سازمان شانگهای از نگاه غرب

تحلیل

اعتراضات ضددولتی علیه 
افزایش قیمت سوخت و ناامنی 
در شهر پورتوپرنس هاییتی/ 

صف دوستداران سلطنت در رویترز و آسوشیتدپرس
شهر لندن برای ادای احترام 
به تابوت ملکه انگلیس.مردم 
انگلیس به دوستداران و 
مخالفان نظام سلطنتی تقسیم 
می شوند./ رویترز

گزارش تصویری

کشورهای منطقه؛    کلید احیای روابط ایران با  به دنبال 

بن بست در مسیر تهران و دهلی نو 
ســیدابراهیم رئیســی طی روزهای اخیر 
در ســفری به ســمرقند در اجالس سران 
کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای 
حضور یافت؛ سفری که با فضاسازی زیادی 

از سوی حامیان دولت همراه بود.
در حاشیه این سفر اما دیدارهایی بین رئیسی 
و سران برخی کشــورهای شرکت کننده 
صورت گرفت و برجام، تحریم های آمریکا 
و رفــع برخی محدودیت ها در روابط ایران 
با کشــورهای منطقــه از جمله مهم ترین 
بحث های مطرح شــده در این گفت وگوها 
بــود. آنچنان که بن بســت در روابط نفتی 
ایــران و هنــد نیز از جمله مباحث مهم در 

حاشیه این سفر بود.
بن بست در روابط نفتی

نارندرا مودی، نخســت وزیر هند و ابراهیم 
رئیســی، رئیس جمهور ایران در حاشــیه 
اجالس ســران کشــورهای عضو سازمان 
همکاری شــانگهای در ســمرقتد، توافق 
هســته ای ایرانـ  که رسماً به عنوان برنامه 
جامع اقدام مشــترک )برجام( شــناخته 

می شودـ  را بررسی کردند.
این در حالی است که ازسرگیری مبادالت 
نفتی بین دهلی نو و تهران در بن بست باقی 
مانده اســت. دهلی نو تأکید دارد که خرید 
نفت خام از تهران که در سال ۲۰۱۹ متوقف 

شد، به رفع تحریم ها بستگی دارد.
هنــد در اقدامی بی ســابقه، خرید نفت از 
ایــران را در ماه مــی ۲۰۱۹ پس از اعمال 
تحریم هــای آمریکا توســط دولت دونالد 
ترامــپ متوقف کــرد. از آن زمان، تهران 
دهلی نــو را برای ازســرگیری خرید نفت 
تحت فشار قرار داده است. پیش از این، هند 

هرگز به چنیــن تحریم های یک جانبه ای 
پایبند نبوده و همیشه از آنها دوری داشت.

ستون روابط دوجانبه ایران و هند
در بیانیــه مطبوعاتــی وزارت امور خارجه 
هنــد آمده اســت: »رئیس جمهور ایران، 
نخست وزیر را در جریان وضعیت مذاکرات 
برجــام قرار داد... در این دیدار رهبران دو 
کشــور در مورد بسیاری از موضوعات مهم 
در رابطه با روابط دوجانبه بحث و تبادل نظر 
کردند و تمایل خود را برای تقویت بیشتر 

روابط ابراز کردند.«
در ایــن بیانیه مطبوعاتــی هیچ نکته ای 
در مــورد خرید نفــت خام یا حتی امنیت 
انرژی که ســنگ بنای روابط دوجانبه هند 
و ایران بوده اســت، ذکر نشده است. با این 

حــال، به گفته وینــی کواترا، معاون وزیر 
امــور خارجه هند، امنیت انرژی همچنان 
به عنوان ســتون کلیدی در روابط دوجانبه 

باقی مانده است.
بــه گفته معاون وزیر امــور خارجه هند، 
»مســائل مربوط به امنیت انرژی همواره 
یکــی از عناصر مهم گفت وگوهای ما بوده 
اســت، چه در گذشــته و روزهای قبل از 
برجــام و چه حتی گاهی در دوران اجرای 

موفقیت آمیز برجام«.
کواترا در نشستی رسانه ای در سمرقند پس 
از دیدار مودی و رئیسی گفت: »این کاماًل 
طبیعی اســت که اگــر دو رهبر با یکدیگر 
مالقــات کنند، وضعیــت این همکاری ها 
را بررســی کنننــد. رئیس جمهــور ایران 

نخســت وزیر را در جریــان وضعیــت 
مذاکرات برجام قرار داد. با ابراهیم رئیسی 
گفت وگوهای گسترده ای انجام شد. ما در 
مورد دوستی روبه رشد هند و ایران و زمینه 
بــرای تقویت روابــط در بخش هایی مانند 

انرژی، تجارت و اتصال صحبت کردیم.«
چرا فقط روس ها؟

ایران بر این باور است که اگر هند می تواند 
تحریم های شــدید غرب را که برای خرید 
نفت از روســیه تحمیل شده است نادیده 
بگیــرد، پس می تواند همین کار را با نفت 

ایران انجام دهد.
گام های مودی برای بندر چابهار در 

سمرقند
از ســوی دیگــر رهبران دو کشــور هند 

و ایــران به همــراه شــوکت میرضیایف، 
رئیس جمهــور ازبکســتان، در تــالش 
بــرای تبدیل بنــدر چابهار به قطب اصلی 
ارتبــاط بیــن هنــد، آســیای مرکزی و 
 فراتــر از آن، در مــورد بنــدر چابهار ایران 

گفت وگو کردند.
توســعه بندر چابهار اهمیت اســتراتژیک 
زیــادی بــرای هنــد دارد؛ زیــرا به هند 
اجــازه می دهد تا پاکســتان را دور بزند و 
به بازارهای افغانســتان و آسیای مرکزی 
دسترســی داشته باشــد. به گفته کواترا: 
»بنــدر چابهــار عنصری مهم از ســتون 
اتصــال منطقه ای اســت و این مســئله 
به طور گسترده و با جزئیات در گفت وگوی 
نخســت وزیر با رئیس جمهور ایران و البته 
بــا رئیس جمهور ازبکســتان کــه عمیقاً 
عالقه مند به اطمینان از بهبود ارتباط بین 
هند و کشورهای آسیای مرکزی هستند، 
به چشــم می خورد.« او در ادامه افزود: »و 
البته، برای ما، ارتباط نه تنها با کشورهای 
آسیای مرکزی، بلکه حتی فراتر از منطقه 

بهبود می یابد«.
برجام کلید احیای روابط منطقه ایران

گرچــه حامیــان دولــت تــالش دارند با 
بزرگنمایی پیوســتن ایران به شــانگهای، 
فضا را برای کنارگذاشتن همیشگی برجام 
و مذاکرات فراهم ســازند؛ اما رایزنی های 
صورت گرفته در حاشیه اجالس شانگهای 
حکایت از آن دارد که گسترش روابط ایران 
با کشــورهای منطقه و ازسرگیری دوباره 
برخی روابط محدودشــده یا قطع شــده، 
نزدیکــی زیادی به رفع تحریم ها و تعیین 

تکلیف برجام دارد. 

خبر ویژه

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی  با ابراز خرسندی از گزارش و مجموعه اقدامات صورت 
گرفته از ســوی رییس جمهور در ســفر به ازبکســتان، برای رییس جمهور در آستانه سفر به نیویورک آرزوی 

توفیق کردند.
آیت اهلل ســید ابراهیم رییســی رییس  جمهور کشــورمان، در بازگشت از سفر ازبکستان با رهبر معظم انقالب 
اسالمی دیدار کرد و گزارشی از مالقات ها و توافق ها در اجالس سازمان همکاری های شانگهای و همچنین 
برنامه های پیش رو در سفر به نیویورک به منظور شرکت در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با ابراز خرسندی از گزارش و مجموعه اقدامات صورت گرفته، برای رییس جمهور 
در آستانه سفر به نیویورک آرزوی توفیق کردند. آیت اهلل رئیسی در صدر هیاتی سیاسی و اقتصادی تهران 

را به مقصد سمرقند ترک کرد؛ وی در نخستین روز سفر خود پس از انجام استقبال رسمی، دیدار و مذاکرات 
دو جانبه با همتای ازبکســتانی خود داشــت و در پایان این دیدار ۱۷ ســند همکاری در حوزه های اقتصادی، 
حمل و نقل، ترانزیت، امور فرهنگی و ورزشی امضا شد. همچنین حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه 
به نمایندگی از کشورمان اسناد مربوط به عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای را امضا کرد. 
رئیس جمهور در حاشیه این اجالس دیدارهایی با سران کشورهای مختلف از جمله روسیه، چین، پاکستان، 
بالروس، قرقیزستان، تاجیکستان، هند و دبیر کل سازمان همکاری شانگهای داشت و سیاست اصولی جمهوری 
اسالمی ایران را توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با همسایگان و کشورهای منطقه ذکر کرد.  رییس جمهور 

قرار است این هفته به منظور شرکت در اجالس ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل عازم نیویورک شود.

رهبر معظم  انقالب در مالقات با رییس  جمهور بیان کردند: 

آرزوی توفیق برای رییس جمهور در آستانه سفر به نیویورک

 پایتخت قزاقستان 
بار دیگر به آستانه تغییر نام داد

پایتخت قزاقســتان بنا به پیشنهاد نمایندگان مجلس 
و امضای قانونی به همین منظور رسما از سوی رئیس 
جمهوری این کشور بار دیگر به »آستانه« تغییر نام داد.

قاســم ُژمارت توکایف، رئیس جمهوری قزاقستان روز 
شنبه قانونی را امضا کرد که بر اساس آن پایتخت این 
کشور به نام سابق خود »آستانه« تغییر نام خواهد داد.

این اقدام در مغایرت با ابتکار پیشین آقای توکایف پس از 
به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۹ صورت گرفت که برای 
بزرگداشت نورسلطان نظربایف، اولین رئیس جمهوری 
دوران اســتقالل قزاقســتان نام این کشــور را بواسطه 
تصویب قانونی درپارلمان از آستانه به »نورسلطان« تغییر 
داده بود. این تغییر نام به مذاق بســیاری از شــهروندان 
قزاقستان خوش نیامد و در ادامه نارضایتی های جاری 
در قزاقستان پارلمان این کشور پیشنهاد بازگشت نام 
پایتخت به نام سابق را مطرح کرد که با موافقت رئیس 

جمهوری روبرو شد.

کنش مرندی به ادعای   وا
نیویورک تایمز درباره وضعیت 

سالمتی رهبر انقالب
مشــاور تیم مذاکره کننده هسته ای ایران ادعای اخیر 
روزنامه نیویورک تایمز درباره وضعیت ســالمت رهبر 
انقالب را نمونه ای از عملکرد مغرضانه و وحشــتناک 
رســانه های غربی درخصوص مســائل مرتبط با ایران 
توصیف کرد. محمد مرندی، مشاور رسانه ای تیم مذاکره 
کننده هسته ای ایران با انتشار پیامی در حساب کاربری 
خود در توئیتر به گزارش ادعایی روزنامه نیویورک تایمز 
درباره وضعیت ســالمتی حضــرت آیت اهلل خامنه ای 
واکنش نشــان داد. وی نوشــت: ادعای نیویورک تایمز 
یک روز پیش از ایراد سخنرانی توسط آیت اهلل خامنه ای 
مطرح شده است. مرندی ادامه داد: آنها ادعا کردند که از 
چهار نفر مطلع با وضعیت سالمتی ایشان )رهبر انقالب( 
اطالعات کسب کرده اند. تصور کنید که نیویورک تایمز و 
سایر رسانه های غربی در مورد دیگر موضوعات مرتبط 

با ایران چقدر وحشتناک و مغرضانه عمل می کنند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز جمعه در گزارشی 
به نقل از چهار منبع آگاه ادعا کرده بود که رهبر معظم 
انقــالب بــه تازگی یک جراحی داشــته اند و وضعیت 

سالمتی ایشان چندان مساعد نیست.
این در حالی اســت که حضــرت آیت اهلل خامنه ای در 
هفته های گذشته دیدارهای مکرری انجام داده و شنبه 
گذشته نیز به مناسبت روز اربعین حسینی در حسینیه 
امام خمینی در مراسم عزاداری هیئت های دانشجویی 

حضور یافتند و به ایراد سخنرانی پرداختند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس: 

عضویت ایران در  سازمان شانگهای 
ناشی از دیپلماسی هدفمند دولت 

با همسایگان است
یک عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی، 
تاکید کرد: باید از فرصت پیش آمده به دنبال عضویت 
ایران در سازمان همکاری شانگهای برای تبدیل شدن 

به هاب انرژی منطقه استفاده کرد.
 مصطفــی نخعــی نماینده مردم نهبنــدان در صفحه 
شــخصی خود در توئیتر، نوشــت: » عضویت ایران در 
 ســازمان شانگهای ناشی از دیپلماسی هدفمند دولت 
با همســایگان و قابل قدردانی اســت. کشورهای عضو 
و ناظر در ســازمان مذکــور، بزرگترین تولیدکننده و 
مصرف کننــدگان  انرژی در جهان می باشــند. باید از 
فرصــت پیش آمده برای ارتقای جایگاه ایران در حوزه 
انرژی و تبدیل شدن به  هاب انرژی منطقه  استفاده کرد.«

وزیر امورخارجه : 

مراسم اربعین بار دیگر نشان داد 
که دو ملت ایران و عراق پیوندی 

گسستنی دارند نا
وزیر امورخارجه کشورمان گفت: مراسم اربعین امسال 
بار دیگر نشــان داد که دو ملت ایران و عراق پیوندی 
ناگسستنی دارند. حسین امیر عبداللهیان در صفحه 
توییتر خود نوشــت: »مراسم اربعین امسال بار دیگر 
نشان داد که دو ملت ایران و عراق پیوندی ناگسستنی 
دارند. از همه مردم عراق و دولت و نیروهای مســلح 
این کشــور در حســن میزبانی از زائران ایرانی و غیر 
ایرانی اربعین صمیمانه تشکر می کنیم.« سفارت ایران 
در عــراق نیز در پایان برگزاری راهپیمایی اربعین در 
بیانیــه ای از دولت و ملت عراق و تمامی زائران ایرانی 

تشکر و قدردانی کرد.

»کمیته حقیقت یاب« مجلس درباره 
علت فوت مهسا امینی فعال شد

جالل رشیدی کوچی گفت : عضو کمیته حقیقت یاب 
مجلس اظهار کرد: ما از لحظه ای که خانم امینی بازداشت 
شده تا لحظه ای که ویدیو موجود است تا زمان انتقال 
وی به بیمارستان را مورد بررسی دقیق قرار می دهیم 
و تمام احتماالت و فرضیات را در این مســئله در نظر 
می گیریم و از پزشکی قانونی نیز خواسته ایم سریعتر 
گزارش شان را به ما ارائه دهند. جالل رشیدی کوچی، 
نماینده مجلس، با اشاره به تشکیل کمیته کمیسیون 
شوراها و امور داخلی برای فوت مهسا امینی گفت: کمیته 
کمیسیون شوراها اتفاق رخ داده برای خانم امینی را از 
چند بعد مورد بررسی قرار می دهد و ظرف دو سه روز 
آینده گزارش اولیه خود را به هیات رئیسه مجلس برای 

قرائت در صحن مجلس ارائه می دهد.

ضربه جدیدی که آمریکا به ترکیه زد؛

زخم کاری
تصمیــم آمریکا برای رفــع تحریم های دفاعی در مورد 
قبرس و اشــاره مســتقیم به ضرورت تقویت این کشور 
اروپایی در برابر ترکیه، پیام مســتقیمی در مورد سطح 

روابط  واشنگتن و آنکارا است.
ظاهراً دولت بایدن تصمیم گرفته که از هر زمینه، ظرفیت 
و امکانی برای اعمال فشار علیه ترکیه استفاده کند. اقدام 
جدید آمریکا در مورد قبرس جنوبی، به این معنی است 
که واشنگتن، رویکرد دفاعی ترکیه را همچون یک تهدید 

تلقی می کند و الزم می داند این کشور را مهار کند.
تنها یک روز پس از آن که اردوغان از تاشکند ازبکستان 
به نیویورک آمریکا رفت و امیدوار است که با جو بایدن 
دیدار کرده و از او جنگنده اف ۱۶ بخرد، رئیس جمهور 
ترکیه به معنی واقعی کلمه با دوش آب سرد مورد استقبال 
قرار گرفت. چرا که آمریکا اعالم کرده که تحریم دفاعی 
علیه جمهوری قبرس در سال آینده را از میان برداشته 
و الزم مــی دانــد که این عضو اتحادیــه اروپا را در برابر 
تمامیت خواهی ها و تهدیدات ترکیه و ترک های قبرس، 

تقویت کند.
تصمیم وزارت امور خارجه آمریکا برای تمدید رفع تحریم 
های دفاعی در مورد قبرس و اشاره مستقیم به ضرورت 
تقویت این کشور اروپایی در برابر ترکیه، پیام مستقیمی 
در مورد سطح روابط  واشنگتن و آنکارا است. اقدام معنی 
دار آمریکا علیه ترکیه در شرایطی صورت گرفته که بین 
آنــکارا و آتــن تنش های فراوانی روی داده و کار به اعالم 

تهدید نظامی کشیده است.
روزنامه ملی گازته ارگان رســانه ای حزب اســالمگرای 
سعادت نوشته است: »آمریکا هم یونان را علیه ما تسلیح 
می کند، هم بخش روم نشین جزیره قبرس را«. بسیاری 
از روزنامه های چاپ آنکارا و اســتانبول، امروز به اقدام 
آمریکا واکنش نشان داده و آن را خصمانه توصیف کردند.
روزنامه ینی چاغ، ارگان رسانه ای حزب خوب )به رهبری 
مرال آکشنر(، در صفحه نخست به این موضوع پرداخته 
و یادآوری کرده اســت: »آمریکا که مثاًل دوســت ترکیه 
است، در شمال سوریه از تروریست های مخالف ترکیه 
حمایت می کند و حاال هم با تســلیح بخش روم نشــین 

قبرس به ما ضربه می زند«.
روزنامه ملیت، از روزنامه های تحت امر حزب عدالت و 
توسعه، اقدام آمریکا را به عنوان یک گام خطرناک توصیف 
کرده است. در همین حال روزنامه آیدنلک، ارگان رسانه 
ای حزب کمونیستی وطن )از متفقین اردوغان( به این 
اشاره کرده که آمریکا عماًل ترکیه را در محاصره نظامی 

قرار داده است.
دو انگیزه مهم آمریکا در رفع تحریم قبرس

در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا آمده است: »آنتونی 
جی. بلینکن، وزیر امور خارجه، تشخیص جدید خود را 
به کنگره اعالم و تایید کرد که جمهوری قبرس شرایط 
الزم را دارد که در ســال مالی ۲۰۲۳ میالدی، از آمریکا 
اقالم دفاعی و نظامی خریداری کند. در نتیجه این تصمیم 
گیری و صدور گواهی، وزیر امور خارجه، محدودیت های 
تجاری دفاعی برای جمهوری قبرس را برای سال مالی 

۲۰۲۳ لغو کرد.«
در بیانیه مزبور به دو نکته مهم اشاره شده است که انگیزه 
آمریــکا از رفــع تحریم نظامی علیه قبرس را به خوبی به 
نمایش می گذارد: ۱.دولت جمهوری قبرس به همکاری 
بــا دولت ایاالت متحده در تالش برای اجرای اصالحات 
در مقررات مبارزه با پولشویی و نظارت بر مقررات مالی 
ادامه داده است. ۲. دولت جمهوری قبرس اقدامات الزم 
را برای ممانعت از دسترسی کشتی های نظامی روسیه 
به بنادر برای ســوخت گیری و سرویس دهی انجام داده 

و ادامه می دهد.
طرف رومی چه می گوید؟

در ادبیات سیاسی و رسانه ای ترکیه، دولت حاکم بر بخش 
جنوبی جزیره قبرس را، »قبرس رومی« یا »طرف رومی« 
قلمداد می کنند. یعنی همان طرفی که تحت حمایت 
یونان است و به عضویت اتحادیه اروپا نیز درآمده است. اما 
بخش شمالی جزیره در ترکیه با عنوان »جمهوری ترک 
قبرس شمالی« خوانده می شود که دارای دولت مستقلی 
است و صرفاً از سوی ترکیه به رسمیت شناخته شده است.

نیکوس آناستاســیادس، رئیس جمهوری قبرس درباره 
تصمیم آمریکا اعالم خرسندی کرده و چنین نوشته است: 
»با کمال خرسندی از اطالعیه وزارت امور خارجه آمریکا 
استقبال می کنم.  برچیده شدن کامل تحریم تسلیحاتی 
قبرس ایاالت متحده علیه قبرس، یک تصمیم مهم است 
که منعکس کننده روابط استراتژیک رو به رشد بین دو 
کشور از جمله در حوزه امنیتی است. من همچنین می 
خواهم علناً از سناتور منندز تشکر کنم. او به خاطر تمام 
کارهایی که در این مسیر انجام داده و منجر به این تصمیم 
ارزشمند شده است. دیروز با سناتور صحبت کردم و یک 

بار دیگر از دوستی او تشکر کردم.«
سناتور باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا با یک 
ادبیات شفاف، به ترکیه تاخته و نوشته است: »خوشحالیم 
که وزیر، واجد شرایط بودن قبرس برای صادرات ادوات 
دفاعــی آمریــکا به این کشــور را تأیید می کند. ما باید 
توانایی قبرس را تقویت کنیم تا در برابر اشغال های مداوم 
و غیرقانونی که در قسمت شمالی جزیره توسط ترکیه 

انجام شده، از خود دفاع کند.«
پیام واضح و مســتقیم سناتور منندز، نشان دهنده این 
واقعیت است که هم اکنون در ساختار سیاسی آمریکا، 
این فقط دولت بایدن نیست که با دولت اردوغان مشکل 
و اختالف دارد، بلکه بیش از صد ســناتور آمریکایی، به 
طور مداوم بر این موضوع تاکید می کنند که ترکیه برای 
آمریکا، یک متفق قابل اعتماد نیســت و باید در معرض 

فشار قرار بگیرد.

اخبار كوتاه
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3اقتصاد
گزارش

 صدمات غیر قابل جبران 
گمرکات به صادرات

بحران تکراری در صادرات
 چند هفته قبل، خبری مبنی بر اعتراض رانندگان 
در گمرک بازرگان مطرح شد که البته توسط این 
گمرک تکذیب شد، حال پس از چند هفته، محمد 
یوســفی آرامش، صادرکننده و عضو اتاق بازرگانی 
مازنــدران، در مصاحبه بــا اقتصاد ۲۴ با انتقادات 
جــدی به عملکــرد برخی گمرکات ایران خواهان 
ورود رئیــس کل گمــرکات ایران به بحران جدی 

گمرکات غرب کشور شد.
یوسفی آرامش، رئیس کمیسیون اقتصاد و اشتغال 
مجمع ملی جوانان مازندران، گفت: وضعیت بسیار 
اســفناک اســت، ضربه ای که برخی سازمان های 
دولتی ایران به صادرات می زنند، دشــمنان ایران 
نمی توانند بزنند. امکانات دســتگاهی به شدت در 
گمرکات غرب کشــور ضعیف است، کامیون های 
یخچالــی کــه حامل بار های میــوه و موادغذایی 
هستند، هم تراز با دیگر تریلی ها باید در یک صف 
منتظــر بمانند، کــه در برخی موارد تریلی های ما 
تا ســه روز هم در صف گمرک بوده اند. در برخی 
موارد رانندگان به ما گزارش می دهند که گمرکات 
توان رسیدگی به حجم باالی ماشین ها را ندارند.

 صدمات غیر قابل جبرانی که گمرکات 
به صادرات می زنند

رئیس کمیســیون اقتصاد و اشــتغال مجمع ملی 
جوانــان مازنــدران افزود: هفته گذشــته گمرک 
بازرگان با تخلیه یک تریلی میوه صادراتی شرکت 
مــا، ۲۱ درجــه به این بار شــوک دمایی وارد کرد 
کــه برخی از تصاویر و فیلم های آن برای مدیرکل 
محترم آن گمرک ارسال شد و ایشان پس از رصد 
بالفاصله دستور توقف تخلیه را صادر کردند. سوال 
اساسی این است که چرا یک گمرک باید علیرغم 
منفــی بــودن جــواب X- Ray، در رابطه با وجود 
مواد مخدر و علیرغم هشدار های پی در پی راننده 
مبنی بر حســاس بودن کاالی صادراتی با تخلیه و 
بازگذاشــتن درب های کانتینر، به بار میوه شوک 
دمایی وارد کند؟ با هزار سختی در شرایط تحریم 
بــرای مملکــت ارزآوری نمی کنیم که این چنین 
با تصمیمات احساســی و غیر تخصصی کارمندان 
میانــی گمرکات مختلف با چنین چالش هایی رو 

به رو شویم؟
وی با انتقاد جدی به این رویه و اینکه این اتفاق تا 
به حال چندین بار برای تجار مختلف در کاال های 
متفاوت هم رخ داده اســت، مطرح کرد: این رویه 
در برخــی گمرکات، صدمات غیر قابل جبرانی به 
صادرات می زند و خیانت به اقتصاد کشــور اســت، 
شرکت ما یک مشتری معتبر را از دست داده است؛ 
از رئیس کل محترم گمرک ایران درخواست ورود 

جدی به این بحران دارم.
وی مطرح کرد که یک گمرک سرشناس در غرب 
کشور، کامال با سلیقه شخصی عمل می کند و هیچ 
معیار مشخصی برای ارزیابی و بررسی کاال ندارد، 
نمی شــود به بهانه یافتــن مواد مخدر، این چنین 
تجار کشور را به سختی انداخت و در برخی موارد 
به استناد این که وظیفه ماست، به بار و سرمایه ملی 
صدماتی جدی وارد کرد؛ در شــرایطی که دریافت 
ارز به شــدت به علت تحریم ها دشــوار است، ما با 
نگرانی فراوان باید به فکر عملکرد زیان آور برخی 

گمرکات باشیم.
محمد یوسفی آرامش از رئیس کل گمرک ایران 
درخواســت کرد تا دستورالعملی جدید مبنی بر 
ارزیابی صحیح کاال های فسادپذیر و غیرفساد پذیر 
صادر و تاکید شــود که گمرکات در محافظت از 
عدل بندی و بســته بنــدی محصوالت صادراتی 
امیــن بازرگانــان می باشــند و مســئولند؛ وی 
همچنین درخواســت جدید برای تزریق بودجه 
برای توســعه دســتگاه ها و افزایش توان اجرایی 
پرســنل گمــرکات غربــی را داشــت و خواهان 
جلوگیــری از اقدامــات ارزیابی و بررســی کاال با 

انگیزه و سلیقه شخصی شد!
، در ترکیه 3 ساعت! ترخیص در ایران سه روز

رئیس کمیســیون اقتصاد و اشــتغال مجمع ملی 
جوانان مازندران ادامه داد: چه بسیار از تجار میوه 
کشور که به دلیل همین کم لطفی ها تجارت میوه 
را کنــار گذاشــته اند، در حالی کــه  مواد غذایی و 
میوه جز مهم ترین کاال های صادراتی ایران هستند.
یوســفی آرامش مطرح کرد: صادرات، برند ملی و 
اعتبار و آبروی یک کشور است؛ شاید بتوان خسارات 
را با شکایت از بیمه و یا حتی گمرک دریافت کرد؛ 

اما اعتبار رفته یک ملت را نمی توان.
یوسفی ادامه داد: خجالت می کشم بگویم باری که 
سه روز ترخیص صادراتی آن برای ما زمان برد، سه 
ساعته در کشور ترکیه ترخیص شد. به علت اتفاقات 
مشابه اخیر شرکت ما فرصت صادرات خرما به یکی 
از بزرگترین واردکنندگان کشور ترکیه را از دست 
داده است، تمام بار فاسد گردیده و قطعا مراتب از 

طریق قوه قضاییه پیگیری خواهد شد.
وی وضعیت فعلی را غیرقابل تحمل نامید و مطرح 
کرد که این در شأن مملکتی مثل ایران نیست که 
با بیش از دو هزار سال قدمت سیستم فعال ارتباطی 
بین المللی زمینی و دریایی با دنیا، برخی گمرکات 
آن این چنین اداره شــوند؛ امیدوارم با ورود رئیس 
کل گمرک ایران، شاهد تحوالتی جدی در زمینه 

گمرکات غرب کشور باشیم.

وضعیت بازار فرش ایران

بازار فرش ایران در اختیار افغانستان
اخیراً رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف از 
افزایش اســتقبال ایرانیان از فرش افغانستان خبر 
داد. همچنین رئیس اتحادیه فرش ماشینی اعالم 
کرد: فرش ایرانی با برند ترکی تولید می شــود. اما 

ماجرا چیست؟
 اخیراً مسعود سپهرزاد، رئیس اتحادیه فروشندگان 
دســتبافت، از وفور فرش افغانستانی در بازار ایران 
خبــر داد و گفت: واردات این محصوالت عوارضی 
ندارد و ارزان تر از فرش دســتباف ایرانی به دســت 
مشتریان می رسد. همچنین محمدهادی کمالیان، 
رئیس اتحادیه فرش ماشینی و موکت، اعالم کرد: 
برخی از تولیدکنندگان فرش ماشــینی برند ترک 

روی محصوالت خود حک می کنند.
این صحبت ها در حالی مطرح می شــود که برخی 
از فعاالن حوزه فرش علت نابسامانی بازار و صنعت 
فرش ایران را محدود به واردات از افغانســتان و یا 

استفاده از برند ترکیه نمی دانند.
بــه اعتقــاد این کارشناســان، فرش دســتبافت 
افغانســتان قابلیت رقابت با فرش دستباف ایرانی 

را چه از نظر قیمت و چه از نظر کیفیت ندارد.

فرش افغانستان باعث وضع نامساعد فرش 
ایران نیست

می توان گفت که دالیل محجوریت فرش دستبافت 
در ایران به قدری زیاد اســت که نوبت به واردات 
محدود فرش افغانستانی نمی رسد. سال هاست که 
بافنــدگان فــرش از دولت در خصوص بیمه تقاضا 
دارند، اما هرگز به بیمه اطمینان بخشی دست پیدا 
نکرده اند. اگر قرار اســت دالیلی را برشــماریم که 

صنعت فرش را به رکود می کشــاند، بهتر اســت 
از تصمیمات نســنجیده و نادرســت مانند پیمان 

ارزی نام ببریم.
پیمان ارزی این گونه است که ارز فرشی که صادر 
می شــود باید عرض یک ســال بازگردد. این زمان 
کوتــاه را برای یکــی از پرخواب ترین محصوالت 
صادراتــی در نظــر گرفته انــد. چنین تصمیماتی 
صادرات فرش را به نابودی کشــاند. از ســوی دیگر 
وضع نامســاعد اقتصادی بود که فرش را از ســبد 
کاالی خانــوار دور کــرد و آن را تبدیــل به کاالی 

درجه سوم کرد.
ســیدرضی حاجی آقامیــری، عضو کمیســیون 
توســعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، به 
تجارت نیوز گفت: فرش افغانستان از نظر قیمت و 
کیفیت قابل مقایسه با فرش مرغوب ایرانی نیست. 
معموال فرش افغانســتان را از نظر قیمت با فرش 

ماشینی می سنجند. این کاال در بازار ایران نیز رقیب 
فرش ماشینی است. مشتری می تواند ترجیح بدهد 
که فرش ماشــینی یا فرش دست بافت افغانستانی 

داشته باشد.
آدرس غلط دادن با تأکید بر واردات فرش افغانستان

او ضمن تاکید بر اینکه حمایت از فرش دســتباف 
ایرانی ربطی به واردات فرش افغانستان ندارد، بیان 
کرد: این نوع حمایت آدرس غلط دادن اســت. اگر 
می خواهنــد از فرش ایرانی حمایت کنند، پیمان 
ارزی را از دوش بافنده بردارند. این کاال از مالیات 
معاف اســت، اما به روش های مختلف این مالیات 
را اخــذ می کننــد. حمایت یعنی بیمه بافندگان را 

سلب نکنند.
حاجی آقامیری افزود: وگرنه تعداد محدودی فرش 
که از افغانســتان وارد می شود بازار ایران را تهدید 
نمی کند. چه جا هایی که باید حمایت می کردند و 

روی خود را برگرداندند.
این فعال بخش خصوصی در رابطه با وضعیت بازار 
فــرش ایران توضیح داد: متاســفانه وضعیت بازار 
فرش به ســامان نیســت. این بازار شامل دو بخش 
صادرات و بازار داخلی می شود. بازار صادرات ایران 
فاجعه اســت و نمی توانیم مشکالتش را بشماریم. 

مقصر آن به ضرس قاطع دولت ها هستند.

دولت با فرش دستبافت مهربان نیست
وی ادامه داد: اساسا دولت ها با فرش دستبافت ایران 
بر ســر مهر نبودند و همیشــه به صورت ابزاری به 
آن نگاه می کردند. هر گاه فروش نفت به بن بســت 
می خورد روی به فرش می آورند. همین که فروش 
نفت از ســر گرفته می شــود، تمام وعده هایشان را 
از یاد می برند. این اســتراتژی از دیرباز بوده است. 
بی مهری به فرش از دولت نهم شروع شد. بدترین 
تصمیمات در دولت یازدهم گرفته شد و در دولت 

وقت هم ادامه دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که »چرا دولت ها چنین 
تصمیماتــی در خصوص فرش می گیرند؟« عنوان 
کرد: دولت ها اصوالً نمی توانند اقتصاد را اداره کنند. 
تنها هم فرش نیست، ما در صادرات هر چیز دیگری 

نیز مشکالت مشابه داریم.
بــر اســاس این گزارش، صادرات فرش در ســال 
۱۴۰۰ معــادل ۶۴ میلیــون دالر بود که نســبت 
به ســال ۹۹ افــت ۱۰ درصدی داشــت. فرحناز 
رافــع، رئیــس مرکز ملی فــرش، دلیل این افت را 
 قانــون مربوط به بازگشــت ارز حاصل از صادرات 

فرش دانست.

گفت و گو

بازی خودسرانه اشخاص حقوقی در بورس 
ادامه دارد

  مردم آخرین سرمایه شان 
در بورس را هم جارو کردند

نماینــده مردم ســبزوار در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: مردم به همــان میزان که از 
بورس نا امید شــده اند، همان مقدار سرمایه 
اندکی که در بورس داشتند را نیز از این بازار 

خارج می کنند.
علــی اصغر عنابســتانی در ارزیابی خود پیرو 
فعالیت بازار سرمایه گفت: متاسفانه سیاست 
های که دولت برای حمایت از اشخاص حقیقی 
و سرمایه های حقیقی در بورس در نظر گرفت 

تاکنون جواب نداده است.
وی بیان کرد: متاسفانه ما شاهد این هستیم 

که بی اعتمادی به بورس تقویت می شود.
این نماینده مجلس شــورای اسالمی تاکید 
کرد: مردمی که ممکن بود تا چند ماه قبل به 
بازار سرمایه امیدوار باشند تا سرمایه از دست 
رفته شــان در بورس بــه آنها بازگردد،فعال 
کامــال ناامید شــده انــد و امیدی به اصالح 

امور ندارند.
نماینده مردم ســبزوار در مجلس تاکید کرد: 
متاسفانه شاخص بورس و میزان سرمایه مردم 

در بورس مرتب در حال افت کردن است.
ایــن نماینده مجلس تصریــح کرد: مردم به 
همان میزان که از بورس نا امید شده اند همان 
مقدار ســرمایه اندکی که در بورس داشتند را 

نیز از این بازار خارج می کنند.
وی بیان کرد: خروج پول حقیقی از بازار بورس 
به شدت برای ساختار بورس و نظام اقتصادی 

کشور خطرناک است.
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس بیان کرد: 
دولت باید طرح های پشــتیبانی خود از بازار 
سرمایه اعم از تقویت صندوق حمایت از بورس 

را مد نظر قرار دهد.
ایــن نماینده مجلس بیان کــرد: دولت باید 
کنترل بیشــتری بر بازی اشخاص حقوقی در 
بازار ســرمایه داشته باشد؛ متاسفانه اشخاص 
حقوقــی در بازار ســرمایه هنــوز هم کنترل 
نمــی شــوند و هنــوز هم هر کاری دوســت 
دارنــد در بــورس انجام می دهند، چراکه این 
اشخاص حقوقی هستند که جریان و حرکت 
بورس را ســامان می دهنــد و اگر اینها مورد 
 کنترل دولت قرار نگیرند، مشــکالت پابرجا 

خواهد ماند.
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس بیان کرد: 
هر چند دولت آمد و نوســانات ســقف و کف 
بورس را اضافه کرد ولی بازهم کافی نیست و 
باید صندوق پشــتیبان بورس تقویت شود تا 

شرایط بورس بهتر رقم بخورد.

کاران خودرو در نبود نظارت ها گار « از جوالن مونتاژ گزارش » روز

ویراژ قیمت های نجومی و بی منطق در بازار
بازار خودروی کشور طی سنوات گذشته 
در خال خودروهــای وارداتی، تبدیل به 
یک بازار انحصاری برای تولیدکنندگان 
و مونتاژکاران شــده اســت؛ تا جاییکه 
مونتاژی ها با دالر ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی 

فروخته می شوند. 
ســال ۹۷ بــود کــه به دنبال تشــدید 
تحریم ها، دولت به منظور صرفه جویی در 
منابع ارزی واردات برخی از محصوالت از 
جمله خودرو را ممنوع اعالم کرد؛ پس از 
ممنوعیت واردات و انحصاری شدن بیش 
از پیش بازار خودرو، کم کم زمینه برای 
حضــور بیشــتر و پررنگ تر خودروهای 
مونتاژ شده توسط شرکت های خصوصی 

در بازار نیز فراهم شد.
این شرکت ها، با واردات قطعات منفصله 
از کشور چین، خودروها را در داخل ایران 
مونتاژ کــرده و روانه بازار می کنند؛ این 
شــیوه تولید خودرو در اغلب کشــورها 
انجام می شــود امــا نکته ای که در مورد 
مونتاژکاران ایرانی وجود دارد این اســت 
که متأســفانه محصوالت مونتاژ شده با 
نرخ هــای نجومی به فروش می رســند؛ 
نرخ هایــی که بعضاً ۲ تــا ۴ برابر قیمت 
واقعی این خودروها در کشور مبدا است.

ایــن موضوع اخیراً مــورد تأیید معاون 
صنایــع حمــل و نقل وزیــر صمت نیز 
رســیده اســت؛ منوچهر منطقی ضمن 
اشــاره بــه اینکه در نبــود خودروهای 
وارداتی، خودروهای مونتاژ شــده بازار را 
در دســت گرفته اند، گفته بود که قیمت 
فروش خودرو های خارجی مونتاژ داخل، 
۲ تا ۳ برابر قیمت های واقعی اســت؛ به 
این ترتیــب خودرو های خارجی مونتاژ 
داخــل بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان 
باالتر از قیمت واقعی به فروش می رسند.

معاون صنایــع حمل و نقل وزیر صمت 
گفــت: برای کنترل ایــن قیمت ها باید 
ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و 
تولیدکنندگان اقدامات الزم را انجام دهد 
و از طرفی با شــروع واردات خودرو، این 
خودرو ها نیز به قیمت واقعی خودشــان 

برمی گردند.
وی افزود: بــه خاطر ممنوعیت واردات 
خودرو در ســال های اخیر، خودرو های 
خارجی مونتاژی داخل توانسته اند بازار 
را به دســت آورند و با قیمت باال عرضه 

می شوند.
منطقی تاکید کرد: شــورای رقابت این 
خودرو ها را از قیمت گذاری معاف کرده 
اســت، اما اخیراً سازمان حمایت به این 
موضوع ورود پیدا کرده تا آن ها را تعیین 
تکلیــف کند.همچنین با توجه به اینکه 
وزارت صمت مسئول نظارت بر این حوزه 
اســت، منطقی به این هم اشــاره کرده 

بــود که اخیراً ســازمان حمایت مصرف 
کننــدگان و تولیدکنندگان به وضعیت 
قیمــت خودروهای مونتاژی ورود کرده 

تا آنها را تعیین تکلیف کند.
البته هنوز مشــخص نیســت سازمان 
حمایت می خواهد با چه سیاستی و به چه 
شیوه ای وضعیت خودروهای مونتاژی را 
سروســامان دهد. از ســویی دیگر نیز به 
صورت دقیق اعالم نشد که آیا فروش این 
خودروها در بازار بورس ایران راهی برای 
کاهش قیمت این محصوالت بود یا خیر.

کاران قیمت دالر را   مونتاژ
۶۰ تا ۷۰ هزار تومان در نظر می گیرند

نکتــه قابل توجــه آنکه، برخی از فعاالن 
ایــن حوزه باال بودن نــرخ دالر را عامل 
گرانفروشــی خودروهای مونتاژی اعالم 
می کننــد، در حالی که نرخ دالر در بازار 
آزاد حوالی ۳۰ هزار تومان و در ســامانه 

نیمــا در حــدود ۲۷ هزار تومان اســت 
اما به نظر می رســد شــرکت های ایرانی 
تولیدکننــده خودروهای مونتاژی نرخ 
دالر را ۶۰ تــا ۷۰ هــزار تومــان در نظر 

گرفته اند.
در ایــن رابطــه ســعید موتمنی رئیس 
اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان 
خودروی تهران گفت: به دلیل ممنوعیت 
واردات خودرو، خودروهای مونتاژ شده 
چینــی جای خــود را در بازار خودروی 

ایران باز کرده اند.
وی افــزود: به دلیل عدم نظارت کافی 
در این حوزه، شــاهد هستیم که این 
خودروهــا ۲ تا ۴ برابر باالتر از قیمت 
جهانــی و آن هــم به صــورت ۴ تا ۵ 
ماهــه به فروش می رســند؛ به عنوان 
مثــال اگرچــه قیمت خودرو شــاید 
۱۵ هزار دالر باشــد اما ۳۰ هزار دالر 
فروخته می شود و متأسفانه کسی هم 

اعتراضی نمی کند.
موتمنی گفــت: این وضعیت فروش در 
حالیست که شرکت های ایرانی قطعات 
منفصلــه را به صورت اعتباری و در تیراژ 
باال خریداری می کنند، اما به جای اینکه 
نــرخ دالر را حتی همان ۳۰ هزار تومان 
در نظر بگیرند، ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان در 
نظر می گیرند و خودروهای مونتاژ شده 
را با قیمتی بسیار فراتر از قیمت خودرو 

در مبدا می فروشند.
رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران و 
فروشندگان خودروی تهران تاکید کرد: 
عالوه بر اینکه باید دستگاه های نظارتی 
و البتــه وزارت صمــت بــه این موضوع 
ورود کنند، الزم است تمهیدات واردات 
خودرو به کشور نیز هر چه سریع تر انجام 
شــود تا این انحصاری به وجود آمده از 

بین برود.
وی گفــت: بازار خودروی ایران در حال 
حاضــر در انحصار خودروهای داخلی و 
مونتاژی است و به دلیل عرضه محدود، 
این خودروها با قیمت های دلبخواهی به 

فروش می رسند.
موتمنی تاکید کرد: از سویی دیگر اعالم 
شــده که سقف واردات خودرو ۲۰ هزار 
یورو اســت، با این حال تعرفه مشخصی 
بــرای واردات تعیین نکرده اند، بنابراین 
مشــخص نیســت خودروهای وارداتی 
بــا چــه قیمتی فروخته خواهند شــد و 
مشخص نیست که خودروهای وارداتی 
نیــز به سرنوشــت خودروهای مونتاژی 

گرفتار می شوند یا خیر.
نگاهــی به بازار خودروهای مونتاژی در 
ایران نشــان می دهد که قیمت برخی از 
این محصوالت حتــی مرز یک میلیارد 

تومان را هم رد کرده است.

خبر ویژه

رئیس مرکــز پژوهش و برنامه ریــزی مالیاتی کشــور در خصوص تجاری 
و غیرتجاری بودن حســاب افراد توضیحاتی را ارائــه داد. مهدی موحدی 
گفت:متاسفانه بخشی از جامعه خود را به عنوان مالیات دهنده به سازمان امور 
مالیاتی با این حال که فعالیت اقتصادی دارند، معرفی نمی کنند.به گونه ای که 
سازمان مالیات توان شناسایی این افراد را ندارد. بنابراین دنبال سازوکارهایی 
هستیم تا بتوانیم تشخیص دهیم که چه کسانی مشمول مالیات هستند. بر 
این اساس حساب های تجاری و غیر تجاری را مشخص خواهیم کرد.به گفته 
او، بحث تفکیک حساب های بانکی تجاری از غیرتجاری، تکلیفی است که ماده 
۱۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برعهده سازمان امور مالیاتی 

گذاشته است و طبیعتاً باید آن را اجرا می کرد.به گفته او، این طرح شامل کسانی 
هست که مشمول مالیات هستند، بنابراین مردم عادی نگران نباشند. مبنای 
تفکیک حساب تجاری و غیر تجاری این است که ۳۵ میلیون تومان ورودی 
به حساب در قالب ۱۰۰ تراکنش صورت بگیرد. برخی از افراد که در خانه به 
طور مثال حساب های خانگی دارند باید یک صورت جلسه تنظیم کنند و آن 
را به امور سازمان امور مالیاتی تحویل دهند تا شامل این طرح نشوند.رئیس 
مرکز پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور این را هم گفت:در واقع با اجرای 
طرح تفکیک حساب های تجاری و غیر تجاری شفافیت مالیات برای همه افراد 
مشخص می شود.البته این دو شرط، همزمان هستند و این طور نیست که فقط 

۳۵ میلیون تومان در هر ماه را مبنای حساب تجاری بودن قرار دهیم بلکه این 
۳۵ میلیون تومان باید در حداقل ۱۰۰ تراکنش واریزی انجام شده باشد تا به 
عنوان حساب تجاری شناخته شود. به طور مثال اگر کسی ۱۰۰ میلیون تومان 
در قالب یک تراکنش واریز داشته باشد حساب وی جزء حساب های تجاری 
شناخته نمی شود.موحدی گفت:افرادی که ادعا می کنند ممکن است به صورت 
اتفاقی به طور مثال فقط یک بار در این ماه واریزی مجموع بیش از ۳۵ میلیون 
تومان در قالب ۱۰۰ تراکنش یا بیشتر برای آنان رقم خورده است و فعالیت 
تجاری نداشته اند، بلکه به دالیل دیگری این اتفاق رخ داده است، می توانند با 

اسناد و مدارک به ادارات مالیاتی مراجعه و مستندات خود را ارئه دهند.

رئیس مرکز پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور پاسخ داد:

چگونه از تجاری بودن حساب خود مطلع شویم؟

افزایش قیمت دالر در بازار های همسایه

 قیمت دالر در یک قدمی
 مرز 3۲ هزار تومان

 قیمت دالر عصر روز پنجشنبه گذشته از نیمه 
کانال ۳۱ هزار تومان باال رفت و تا محدوده ۳۱ 
هزار و ۶۵۰ تومان پیشروی کرد. این قیمت در 
مقایســه با عصر چهارشنبه تقریبا ۳۵۰ تومان 

افزایش را نشان می دهد.
عبور قیمت دالر از مرز حساس  

نرخ دالر در معامالت پشت خطی روز شنبه از 
مرز حســاس ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان عبور کرد 
و به روی پله نهم کانال ۳۱ هزار تومان ایستاد.

عــده ای از معاملــه گران معتقــد بودند عبور 
اسکناس آمریکایی از مرز ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان 
موجب شد خریداران بیشتری وارد بازار شوند.

ورود خریدارن به بازار ارز  
از نــگاه این دســته از فعــاالن در صورتی که 
نــرخ دالر امــروز در باالی موقعیت یاد شــده 
قــرار بگیرد این امر ممکن اســت شــجاعت 
بیشــتری را به بازیگران جدید ارزی برای قرار 
گرفتــن در موقعیت خریــد بدهد و به تبع آن 
 نرخ دالر به ســکن کانــال ۳۲ هزار تومان هم 

حرکت کند.
نگاه معامله گران دالر به رفتار بازار ساز  

عده ای از بازیگران به رفتار بازار ســاز اشــاره 
می کردند. به باور این دســته از بازیگران ارزی 
بازارســاز به راحتی حاضر نیســت که مرز ۳۲ 
هزار تومان را از دست بدهد و حداقل در هفته 
گذشته در نزدیکی این مرز فشار فروش بیشتر 

شد و دالر به صورت موقت عقب گرد کرد.  
افزایش قیمت دالر در بازار های همسایه  

بــا این حال قیمت دالر در هرات و ســلیمانیه 
هــم آرایش صعودی به خود گفته و همین امر 
ممکن است بر قدرت معامله گران دالر در بازار 

تهران بیفزاید.

گزارش
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نفت و انرژی 4

برنامه ایران برای اروپا چیست؟

گاز هم سیاسی شد

گزارش

بین الملل

 افزایش قیمت  بنزین 
در تونس برای چهارمین بار 

در یک  سال
 وزارت انــرژی تونس اعالم کرد قیمت 
گاز پخت و پز از ۷۷۵۰ دینار به ۸۸۰۰ 
دینار افزایش خواهد یافت که نخستین 
افزایش در ۱۲ سال گذشته است.قیمت 
بنزیــن با یک افزایش ســه درصدی، از 
۲۳۳۰ دینــار در هــر لیتــر، به ۲۴۰۰ 
دینــار از روز ســه شــنبه افزایش پیدا 
می کند.قیمت ســوخت برای چهارمین 
بار در ســال میالدی جاری افزایش پیدا 
می کند. تونس انتظار دارد به دلیل رشد 
ارزش دالر آمریکا و افزایش چشــمگیر 
قیمــت غالت و انرژی، کســری بودجه 
در ســال ۲۰۲۲ بــه ۹.۷ درصــد تولید 
ناخالــص داخلی افزایــش پیدا کند که 
باالتر از ۶.۷ درصد برآورد قبلی است.بر 
اساس گزارش رویترز، این کشور شمال 
آفریقا با بدترین بحران مالی تاریخ خود 
روبروســت و تالش می کند در خصوص 
یــک برنامــه تامین مالی، بــا صندوق 

بین المللی پول به توافق برسد.

سران اوپک پالس نفت 
کمتر از ۱۰۰ دالر نمی خواهند

منابع آگاه می گویند عربستان سعودی 
و روسیه که بزرگترین تولیدکنندگان 
نفت گروه اوپک پالس هســتند، ۱۰۰ 
دالر در هر بشــکه را قیمت مناســبی 
می بینند کــه اقتصاد جهانی می تواند 
هضــم کنــد. ســازمان کشــورهای 
صــادر کننده نفت )اوپک(، روســیه 
و متحــدان دیگر که بــه عنوان اوپک 
پالس شــناخته می شوند، بیش از ۴۰ 
درصــد از ۱۰۰ میلیون بشــکه در روز 
تولیــد جهانــی را تولید می کنند. این 
گــروه از طریق سیاســت تولید خود، 
نفــوذ قدرتمنــدی روی  قیمت های 
جهانی نفت دارد.اوپک پالس ســطح 
قیمــت مــورد ترجیح خود را علنا ابراز 
نمی کند. مقامات ارشــد در عربستان 
سعودی و روســیه در هفته های اخیر 
اعــالم کرده اند که سیاســت این گروه 
بــه تضمین برابری عرضه جهانی نفت 
با تقاضا متمرکز اســت نه دفاع از یک 
قیمــت خاص.یک منبع آگاه در اوپک 
پــالس به رویترز گفت تمرکز ما واضح 
است: بررسی تعادل عرضه و تقاضا طی 
یک مدت بیشتر از یک سال و اقال یک 
ســال و نیم. عوامل متغیر زیادی خارج 
از کنتــرل وجــود دارند که یکی از این 
موارد کووید در ســال ۲۰۲۰ و بحران 
مالی ســال ۲۰۰۸ بوده است. بنابراین 
ما باید محتــاط بمانیم.یکی از عوامل 
کلیدی تعــادل عرضه و تقاضا، قیمت 
است. هنگامی که تقاضا از عرضه فراتر 
می رود،  قیمت ها  افزایش پیدا می کند 
و بالعکــس. اظهارات اعضای این گروه 
اوپــک و این که آیا عرضه را افزایش یا 
کاهش می دهند، نشــان می دهد این 
تولیدکننــدگان چه چیــزی را بازده 
معقول برای نفت خود می دانند.ســه 
منبــع دولتــی و تحلیلگران به رویترز 
گفتند: سیگنالهای اخیر نشان می دهد 
که سطح قیمت مورد ترجیح برای نفت 
برنــت، حدود ۹۰ تــا ۱۰۰ دالر در هر 
بشــکه است.این سطح قیمت، باالتر از 
ســطح قیمت قبلی ۷۵ دالر اســت که 
ناظــران اوپک پالس به عنوان قیمتی 
که این گروه مایل است مشاهده کند، 
تخمیــن زده بودند.نفت در طول ســه 
ماهــه دوم بیــن ۱۰۰ تا ۱۲۰ دالر در 
هر بشــکه معامله شد که باعث نگرانی 
دولتها در بســیاری از کشورهایی شد 
که با رشــد کم ســابقه نرخ تورم دست 
و پنجه نرم می کردند.آمریکا در اعمال 
نفوذ بر عربستان و تولیدکنندگان دیگر 
برای افزایش بیشتر تولید نفت و کنترل 
رشــد قیمتها در یک ســال گذشــته، 
پیشــتاز بوده است. اما تولیدکنندگان 
بزرگ نفت شــامل عربستان سعودی 
در هفته هــای اخیر اظهاراتی را مطرح 
کردنــد تــا از  قیمت هــای نفت که در 
بحبوحه ضعیف شدن دورنمای اقتصاد 
جهانی و تقاضا برای سوخت، به حدود 
۹۰ دالر نزول کردند، حمایت کند.این 
اظهــارات با تصویب کاهش تولید نفت 
اوپک به میزان ۱۰۰ هزار بشکه در روز 
در اکتبر به اوج خود رسید که بسیاری 
از تحلیلگران، آن را به عنوان سیگنالی 
توصیف کردند که این گروه می خواهد 
از قیمت هــا در بــاالی ۹۰ دالر در هر 

بشکه دفاع کند.

فاجعه سیاست ضد روسی برای 
بازار نفت

جلوگیــری از افزایــش قیمت های نفت دقیقا 
هدف اصلی پشت ایده سقف قیمت است زیرا 
این مکانیزم، جریان نفت روســیه را با قیمت 
پایین تر حفظ می کند.چندین هفته اســت که 
گروه هفت ســرگرم مذاکره درباره ایده معاف 
کردن نفت روســیه از ممنوعیت پوشش بیمه 
و فاینانس در صورت عرضه نفت این کشور در 
سقف قیمت مشخصی است که این گروه هنوز 
درباره آن به توافق نرسیده است.این امر مستلزم 
هماهنگــی زیادی میان فراهم کنندگان بیمه 
دریایــی و فاینانس اتحادیــه اروپا، انگلیس و 
آمریکا است اما این راحت ترین بخش از اجرای 
ســقف قیمت خواهد بود. روسیه ممکن است 
تالش های فعلی خود برای داشتن نفتکشهای 
غیرغربی و بیمــه گرانی که موافقت می کنند 
صادرات نفت و فرآورده های نفتی روســیه را 
بیمه کنند را مضاعف کند یا پوتین می تواند به 
راحتی به وعده خود برای توقف تمامی صادرات 
محصوالت انرژی شامل نفت خام، سوختها، گاز 
طبیعی و زغال سنگ به کشورهایی که از ایده 
سقف قیمت برای نفت روسیه حمایت کرده اند، 
عمــل کند.در هر صــورت،  قیمت های نفت با 
اجرای تحریم اتحادیه اروپا علیه نفت روســیه 
تا پایان ســال میالدی جاری، احتماال بســیار 
باالتر خواهد رفت. روسیه با استفاده از ناوگان 
نفتکشــها و خدمات بیمه غیرغربی، همچنان 
بــه فروش نفــت خود به خریداران آســیایی 
ماننــد هند و چیــن ادامه می دهد و همزمان، 
عرضه به غرب را محدود کرده اســت.به گفته 
تحلیلگران، همچنین انتظار می رود روســیه 
با الگوبرداری از شــیوه ایــران، صادرات نفت 
پنهانی خود را با غیر فعال کردن فرســتنده ها 
یا پنهان کردن مبدا نفت افزایش دهد.به گفته 
تحلیلگران شــرکت انرژی اینتلیجنس، با این 
حال ناوگان نفتکشــهای غیرغربی که روسیه 
می توانــد بر آنها تکیه کند، کافی نیســت. اگر 
روســیه حاضر نشود از خدمات دریایی مربوط 
به کشــورهای گروه هفت اســتفاده کند، نفت 
روسیه باید توسط نفتکشهای غیرغربی حمل 
شود و نفتکشهای کافی برای حمل میلیون ها 
بشکه نفت روسیه وجود ندارد. در نتیجه عرضه 
نفــت کمتــر، قیمتها را باالتر می برد و فشــار 
کمتری به روســیه وارد می شود.طبق گزارش 
انــرژی اینتلیجنس، نفت روســیه که از خاور 
دور روسیه به آسیا می رود، توسط نفتکشهای 
روســی یا آسیایی حمل می شــود، اما برآورد 
می شــود روســیه ۴.۴۵ میلیون بشکه در روز 
نفــت از بنادر خود در آرکتیک، دریای بالتیک 
و دریای ســیاه صادر می کند و این صادرات، با 
اســتفاده از کشــتیهای مرتبط با اتحادیه اروپا 
انجام می شــود. یافتن نفتکشها و پوشش بیمه 
کــه ارتباطــی با اتحادیه اروپــا، گروه هفت یا 
کشــورهای دیگر حامی مکانیزم سقف قیمت 
ندارنــد، برای این میزان صادرات نفت ممکن 
است تقریبا غیر ممکن باشد.گروه هفت اوایل 
ســپتامبر تاکیــد کرد کــه ممنوعیت کامل 
خدماتی که حمل دریایی نفت خام و فرآورده 
های نفتی روسیه به بازارهای جهانی را امکان 
پذیر می کنند را نهایی و اجرایی خواهند کرد. 
فراهــم کردن چنین خدماتی تنها در صورتی 
مجــاز خواهد بود که نفت و فرآورده های نفتی 
روسیه در یک قیمت مشخص یا پایین تر از آن 
که توسط ائتالف کشورهایی پایبند به اجرای 
ســقف قیمت تعیین می شوند، فروخته شود. 
وزارت خزانه داری آمریکا هفته گذشــته، در 
دستورالعمل مربوط به سقف قیمت، اعالم کرد 
که سیاست سقف قیمت، سه هدف را دنبال می 
کنــد: حفظ عرضه قابل اطمینان نفت دریابرد 
روسیه به بازار جهانی، کاهش فشار صعودی بر  
قیمت های  انرژی و کاهش درآمد فدراســیون 
روسیه از نفت. اگرچه در تئوری چنین طرحی 
هوشمندانه به نظر می رسد اما طرح سقف قیمت 
ممکن است در واقع به  قیمت های بسیار باالتر 
نفت منجر شــود زیرا جریان تجارت را دوباره 
ملتهــب خواهد کرد و صادرات نفت روســیه 
کاهــش پیدا می کند.آژانس بین المللی انرژی 
در جدیدتریــن گزارش ماهانه خود اعالم کرد 
بــازار نفت جهان باید خود را برای کاهش ۲.۴ 
میلیون بشکه در روز عرضه نفت روسیه پس از 
آغاز اجرای تحریم های اتحادیه اروپا آماده کند. 
یک میلیون بشکه در روز فرآورده های نفتی و 
۱.۴ میلیون بشکه در روز نفت خام باید بازارهای 
جدیدی پیدا کنند که ممکن اســت به کاهش 
بیشــتر صادرات و تولید نفت روســیه منتهی 
شود. آژانس بین المللی انرژی انتظار دارد تولید 
نفت روسیه تا فوریه سال ۲۰۲۳ به ۹.۵ میلیون 
بشکه در روز کاهش پیدا کند که ۱.۹ میلیون 
بشــکه در روز کاهش در مقایسه با فوریه سال 
۲۰۲۲ خواهــد بــود. آژانس بین المللی انرژی 
در اوت اعالم کرده بود تحریم های غربی تاثیر 
قابل توجهی روی تولید نفت روســیه نگذاشته 
زیرا مســکو، جریان صــادرات نفت خود را به 
آســیا تغییر داده اســت.همچنین، این تهدید 
کامال جدی از سوی پوتین برای توقف فروش 
نفت و سایر فرآورده های انرژی به کشورهایی 
که از ایده ســقف قیمت نفت روســیه حمایت 

کردند وجود دارد. 

یک کارشــناس ارشــد حوزه انــرژی گفت: در 
مــورد اروپا باید بیــش از حدود ۲ هزار کیلومتر 
خطوط لوله احداث کنیم که اقتصادی نیســت، 
البته اکنون باید با قیمت جدید مطالعه شود، ما 
می توانیم خط لوله ترکیه را فول ظرفیت داشــته 

باشیم که این کشور هم استقبال می کند.
ســیدمهدی حســینی در ارزیابی اوضاع کنونی 
تجــارت جهانــی گاز با توجه بــه موضوع جنگ 
روســیه و اوکراین و کمبود انرژی در اروپا اظهار 
داشــت: زمانی ما با بحران بازار نفت روبرو بودیم 
که اوپک مدیریت می کرد به طوری که طی ۴۰ 
ســال گذشــته شاهد آن بوده ایم با یک روز کم و 
اضافه کردن تولید؛ بازار را به تعادل می رســاند، 
همین ایده یعنی تشــکیل اوپک گازی دو دهه 
گذشــته در کنفرانســی که در ایران برگزار شد 
مطرح شد و نهایتا GECF تشکیل شد اما چون 
مــا در صــادرات گاز موفق نکردیم دبیرخانه این 

سازمان به قطر منتقل شد. 
این کارشــناس ارشــد حوزه انرژی تصریح کرد: 
دوره ای بعد از جنگ رمضان اعراب، اروپا را بابت 
نفت تحریم کردند و به عنوان ابزار سیاسی از آن 
اســتفاده کردند، همه دنیا اعتراض کرد که نباید 
نفت ابزار سیاسی باشد امروز هم ابزار شدن منابع 
انرژی از جمله گاز خوب نیســت، اما اینکه دنیا 
بخواهد منابع انرژی خود را متنوع کند می تواند 
یک سیاســت باشــد. این موضوع در مورد نفت 
خیلی جا افتاده و مسائل تا حد زیادی حل شده، 
احتمــاال در مــورد گاز هم می تواند اتفاق بیفتد، 
در هر حال با شــرایط کنونی دنیا یک مســئله 
دارد یکــی اینکه اروپا در زمســتان با مشــکل 
مواجه می شــود و در کوتاه مدت به شدت آسیب 
خواهد دید، کشــورهایی مثل لهســتان و آلمان 
مجبورند به تولید زغال ســنگ که ســال ها است 
آن را کنار گذاشته بودند، برگردند، اکنون بخاری 
زغال سنگ سوز ندارند و این دردسرهایی برایشان 
ایجاد خواهد کرد و این فشــاری روی مردم اروپا 

وارد خواهد شد. وی ادامه داد: روسیه به این زودی 
نمی توانــد جنگ را تمــام کند و اگر جنگ تمام 
نشود از این ابزار استفاده خواهد کرد و همچنان 
چــوب را روی ســر اروپــا و ناتو نگه می دارد تا به 
اهداف خود برسد، آنها هم متقابال سیاست هایی 
خواهند داشت، اما در درازمدت اروپا مجبور است 
فکری به حال خود بکند، کشورهای جنوب اروپا 
می توانند تا حد زیادی نیازشان را از شمال افریقا، 
الجزایر، لیبی و نیجریه حل کنند و گاز بیشتری 
را دریافت کنند و شمال اروپا هم می تواند از گاز 
صادراتی انگلیس نروژ هلند استفاده کند، امروز 
گاز مایــع امریکا به کویــت و امارات می رود که 

می تواند اروپا را هم تغذیه کند. 
حســینی گفــت: به هرحــال اروپا به ســمت 
راه حل هــای مطمئن و درازمــدت و خالصی از 
مونوپول بودن منبع تامین حرکت خواهد کرد و 
اقدامات روسیه موجب خواهد شد اروپا استقالل 
بیشــتری پیدا کننــد و در درازمدت بازنده این 
بازی روســیه اســت چون اگر گاز را به اروپا ندهد 
و بخواهد تنها به چین ارســال کند زیرســاخت و 
خط لوله وجود ندارد و ســرمایه گذاری با اقتصاد 

نه چندان بزرگی که روســیه دارد بسیار سنگین 
است، مقداری سواپ گاز و ترانزیت از طریق ایران 
مطرح است که ما خودمان هم گاز داریم، مقداری 
برای مصرف داخل و مقداری هم به کشــورهای 
همسایه مثل عراق گاز روسیه را صادر می کنیم 
اما این همه آن گازی را که ۲۳ کشــور اتحادیه 
اروپا اســتفاده می کنند نخواهد شــد و روسیه از 
این قضیه آسیب می بیند.  وی درباره تداوم روند 
صعودی قیمت بیان داشــت: اروپا چه بخواهد و 
چه نخواهد با توجه به ارزش هایی که برای حفظ 
محیط زیست تعریف کرده اند مجبورند به سمت 
تجدیدپذیرها بروند و برنامه زمان بندی هم دارند، 
اما در مجموع سهم تجدیدپذیرها در سبد انرژی 
جهانی خیلی بزرگ نمی شود و بیش از ۱۰ تا ۱۵ 
درصــد جا باز نمی کنند، آنچه باقی می ماند گاز 
اســت که نقش اول را بازی می کند، نقش نفت 
هم به نفع گاز مقدار قابل توجهی کم می شــود، 
بنابراین گاز موقعیت خوبی خواهد داشت و تقاضا 
زیاد می شــود، قیمت ها هم دو ویژگی دارند یک 
موضــوع به عرضه و تقاضا مربوط اســت، اینکه 
چقدر تقاضا وجود دارد و متناســب با آن چقدر 

عرضه باال و پایین می رود، یک موضوع دیگر هم 
هیجانات بازار اســت .وی گفت: بنده اعتقاد دارم 
اگر قرار باشــد سیاست درازمدتی برای صادرات 
گاز داشــته باشیم باید هاب منطقه شویم، یعنی 
اولویت اول ما کشورهای منطقه خصوصا جنوب 
خلیج فــارس باشــد، زیرا بــا کمترین هزینه و با 
بهترین قیمت صادرات خواهیم داشــت، فرض 
کنیــم برای صادرات به امــارات، کویت و عمان 
حداکثر ۱۰۰ کیلومتر خط لوله نیاز اســت، این 
میــزان خط لوله برای ما کــه روزانه ۵ کیلومتر 
خط لوله دریایی داریم بسیار آسان است و هزینه 
زیادی ندارد، این کشورها هم برای اینکه مجبور 
نباشــند از امریــکا گاز مایع وارد کنند اتصال به 
ایران گزینه خوبی خواهد بود. در مورد پاکستان 
هم ما تاکنون نتوانســته ایم مشکل قیمت را باید 
حل کنیم، گاز تا مرز این کشــور رفته، پاکستان 
بخوبی از شــبکه گاز برخوردار اســت کافی است 

که متصل شود و ما شیر گاز باز کنیم.

بازار را با خودمان شریک کنیم
وی افزود: بخش اول توســعه میادین اســت و در 
این راســتا می توانیم بازار را با خودمان شــریک 
کنیم، امارات قبال پیشنهادات ویژه ای به ما داده 
بود. کویت مدت های مدید با شــرکت گاز ما در 
حــال مذاکــره بــود و از همین خط لوله به عراق 
می توانســتیم به این کشــور هم صادرات داشته 
باشــیم، عمان هم ســال ها اســت که از ما گاز 
می خواهد، زیرا تاسیســات ال ان جی دارد اما گاز 
کافی ندارد و سال ها است که نیاز دارد. وی یادآور 
شــد: برای ورود به اروپا منازعات سیاســی را هم 
باید در نظر بگیریم زیرا ورود به بازاری است که 
شاید روسیه نپسندد، در هر حال اولویت ما ابتدا 
همســایگان و بعد از مســیر ترکیه به اروپا برویم 
که شــرط این اســت که مسئله برجام حل شده 
باشــد در این صورت حتی در ســرمایه گذاری ها 

مشارکت خواهند کرد.

وزیر نفت ایران و سرپرست وزارت انرژی ازبکستان برای همکاری در بخش های مختلف انرژی توافق 
کردند، موضوعی که به گفته کارشناسان حوزه انرژی می تواند گلوگاهی برای توسعه روابط بین المللی 
ایران با سایر کشورها باشد.جواد اوجی - وزیر نفت ایران با عظیم احمد خوجه اف - سرپرست وزارت 
انرژی ازبکستان دیدار داشتند؛ در این دیدار تأمین فرآورده های مورد نیاز ازبکستان اعم از ال پی جی، 
ســوخت جت، نفت کوره، میعانات گازی و ...، توســعه بعضی میدان های هیدروکربوری ازبکســتان 
از ســوی شــرکت های توانمند ایرانی، اســتفاده از خدمات حفاری شرکت های ایرانی در پروژه های 
باالدستی ازبکستان بررسی شد.همچنین بررسی ایجاد شرکت های مشترک در بخش های مختلف 
صنعت نفت، ارتقا و بازســازی پاالیشــگاه های ازبکســتان با استفاده از توان فنی شرکت های ایرانی 
)ازبکســتان دو پاالیشــگاه نســبتاً کوچک بخارا و فرغانه را در اختیار دارد( دیگر محور این مذاکرات 
بوده است.در نهایت نیز  برای همکاری دو کشور در بخش های مختلف انرژی تفاهم نامه امضا شد.

هیات عالی رتبه ایران و ازبکســتان در این دیدار در زمینه اجرای مشــترک طرح های پتروشــیمی در 

ایران، انجام فعالیت های زمین شناسی و اکتشاف در حوزه نفت و گاز، عرضه محصوالت پتروشیمی 
ایران در ازبکستان، مبادله نفت خام و فرآورده های نفتی، تحقیق مشترک برای توسعه و تجاری سازی 
کاتالیزورهــا و مواد شــیمیایی برای کارخانه های پتروشــیمی، ارائه کمک هــای مالی و حمایت از 
همکاری های بانکی برای توســعه صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی در هر دو کشــور، تأمین تجهیزات 
مورد نیاز صنعت نفت و گاز، همکاری در زمینه ایجاد و تأمین تجهیزات آزمایشگاهی و تبادل دانش 
در حوزه صنایع شیمیایی نفت و گاز و تربیت نیروی انسانی ماهر در صنعت نفت به توافق رسیدند.
ســید ابراهیم رئیســی- رئیس جمهوری  هم در جریان این دیدار با اشــاره به گفت وگوی وزیران نفت 
و ازبکســتان و امضای تفاهم نامه میان دو کشــور ابراز امیدواری کرد گام های خوبی برای توســعه 
روابط در حوزه انرژی برداشته شود. امضای اسناد جلوه خوبی از اراده دو کشور برای توسعه روابط 
در حوزه هــای مختلــف اســت.به گفته وی  آمادگی داریم ، همکاری هــای خوبی در حوزه انرژی با 

ازبکستان داشته باشیم.

بر اساس خبرها ؛ 

مسیر حرکت انرژی ایران و ازبکستان هموار شد

خبر  ویژه

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

کشور  گردش سوخت در   شفاف سازی 
کنترل قاچاق می شود باعث 

ناتــرازی در تولیــد و مصــرف بنزین در حال 
حاضــر به دغدغه ای برای مســئوالن تبدیل 
شده اســت. به نظر می رسد، عواملی همچون 
عدم سرمایه گذاری در زیرساخت های پاالیشی 
در دولت های قبل و افزایش مســافرت ها پس 
از فروکــش کردن همه گیــری کرونا در بروز 
این مشــکل دخیل بوده است.در همین راستا، 
دولــت اقدامات غیرقیمتی را برای کنترل این 
موضوع در دســتور کار قرار داده اســت.کارت 
ســوخت جایگاه داران با هماهنگی و همفکری 
با استانداران، فرمانداران و شرکت های پخش 
اســتانی مدیریت می شــود تا با حساســیت 
بیشــتری از ایــن کارت ها اســتفاده شــود و 
موجــودی بنزین آنها از چرخه مصرف واقعی 
مــردم خارج نشــود و به چرخــه قاچاق نرود.

بالغ بر ۴۲۰۰ جایگاه ســوخت در کشور وجود 
دارد که با مدیریت هوشــمند ســهمیه آزاد و 
کارت ســوخت به خصوص در جایگاه هایی که 
حساســیت در آنها بیشتر است، تالش شده تا 
ســهمیه آزاد کارت سوخت و کارت جایگاه ها 
صرف قاچاق نشــود.بر اساس اطالعات و آمار 
استخراج شده از سامانه هوشمند سوخت، در 

مــدت اجــرای این طــرح در مردادماه بالغ بر 
۵۵ میلیــون لیتر بنزین از چرخه قاچاق خارج 
شده است و پیش بینی می شود در شهریورماه 
نیــز بالغ بر ۱۵۰ میلیون لیتر از چرخه قاچاق 
خارج شود و صرفه جویی اتفاق بیفتد؛ به عبارت 
دیگر در ۴۵ روز گذشــته جلوی قاچاق بالغ بر 
۱۰۰ میلیون لیتر بنزین از طریق اجرای همین 
شیوه غیر قیمتی گرفته شده است.هادی بیگی 
نژاد عضو کمیســیون انرژی مجلس یازدهم با 
اشــاره به این موضوع که اگر به مصرف داخلی 
بنزیــن به اندازه ی کافی توجه نکنیم و راه های 
پیشــگیرانه را در دستور کار قرار ندهیم، از دو 
ســال آینده با مشکل مواجه می شویم، اظهار 
کرد: در حال حاضر تولید بنزین به اندازه  مصرف 
داخلــی وجود دارد. در برخی مقاطع زمانی با 
کسری مواجه شدیم ولی این ناترازی همیشگی 
نیست.وی گفت: اکنون وزارت نفت برای حل 
مشــکل ناترازی بنزین به بررسی سیاست های 
غیرقیمتی و استفاده از آنها روی آورده  و راه های 
غیرقیمتی فراوانی برای حل مشــکل ناترازی 
بنزین وجود دارد که مهم ترین آن شفاف سازی 

گردش سوخت در کشور است.

یک مقام مسئول اعالم کرد؛

 آغاز فصل تعمیرات نیروگاه های حرارتی 
برای تامین برق تابستان ۱۴۰۲

مدیرکل دفتر فنی تولید شرکت مادرتخصصی 
بــرق حرارتی گفت: برای تامیــن برق پایدار 
تابســتان سال آینده حدود ۱۰۷ هزار مگاوات 
برنامه تعمیراتی در نظر گرفته شــده اســت. 
اســماعیل نمازی گفت: همزمان با فرا رسیدن 
اربعین حسینی بیش از هشت هزار و ۵۰۰ نفر 
از پرســنل نیروگاه های حرارتی سراسر کشور 
مشــغول به کار هســتند تا در این ایام خللی 
در تولید برق پایدار برای مردم ایجاد نشــود.

مدیرکل دفتر فنی تولید شرکت مادرتخصصی 
برق حرارتی افزود: هر ساله از نیمه شهریورماه 
فصــل تعمیراتی نیروگاه هــای حرارتی آغاز 
می شــود و بایســتی تمامــی واحدهای برق 
حرارتی پیش از خردادماه و شروع پیک مصرف 
برق تابســتان با آمادگی کامل در مدار تولید 
قــرار بگیرند.وی با تاکید بر اینکه برای تأمین 
برق پایدار تابستان سال آینده حدود ۱۰۷ هزار 
مگاوات برنامه تعمیراتی در نظر گرفته شــده 
است، ادامه داد: به منظور افزایش آمادگی این 
واحدها ۷۳۵ پروژه تعمیراتی پیش بینی شده تا 
قبل از شروع دوره اوج بار سال ۱۴۰۲ بتوانیم 
تمامی واحدهای تولید برق حرارتی کشور را با 

آمادگی حداکثری در مدار تولید داشته باشیم.
مدیرکل دفتر فنی تولید شــرکت برق حرارتی 
بــا تاکید بر اینکــه رکورد تعمیرات نیروگاهی 
در پیک تابســتان امسال شکسته شده است، 
گفــت: همین تالش هــای بی وقفه همکاران 
صنعت برق حرارتی باعث شده است تا امسال 
برای نخستین بار حدود ۹۴ هزار مگاوات برنامه 
تعمیرات و آماده سازی نیروگاه های حرارتی را 
پیش از شــروع پیک مصرف برق تابســتان به 
پایان رســانده و در زمینه تعمیرات نیروگاهی 
رکورد جدیدی را به ثبت برســانیم.وی اضافه 
کــرد: انجام به موقــع برنامه های تعمیراتی و 
آماده ســازی این واحدها موجب شد تا ضریب 
آمادگی نیروگاه های حرارتی کشور از مرز ۹۸ 
درصــد عبــور کند و در روزهــای اوج مصرف 
برق کشــور شــاهد تولید برق پایدار و مطمئن 
برای مشترکان باشیم. برای تأمین برق پایدار 
روزهــای اوج مصــرف تابســتان ۱۴۰۲ نیز 
برنامه هــای مدونی در بخش افزایش ظرفیت، 
تعمیرات و آماده سازی نیروگاه های حرارتی در 
دستور کار گرفته است تا بتوانیم تجربه موفق 

پیک تابستان امسال را دوباره تکرار کنیم.
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5بانک و بیمه

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان اردبیل:

خواستار حل مشکالت مالیاتی 
مجریان ذی صالح هستیم

 اردبیــل / گروه اســتان ها: شــهریار گل 
محمدی رئیس ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان اســتان اردبیــل، بــه همراه 
نمایندگان مجریان ذی صالح طی نشستی 
کــه در محل ســازمان امورمالیاتی برگزار 
شــد گفت: هدف از برگزاری این نشســت 
خواستار رفع مشــکالت مالیاتی مجریان 
ذی صالح که فقط در حوزه نظام مهندسی 
ســاختمان فعالیت می نمایند هستیم.گل 
محمــدی در ادامه مســائل و مشــکالت 
مالیاتی مجریان فعال در نظام مهندســی 
ســاختمان را تشریح و اظهار داشت: یکی 
از مولفه های توسعه پایدار در کشور، فعالین 
حوزه ساخت و ساز  بوده و باید در جهت رفع 
موانع پیش روی این قشــر از جامعه تالش 
نمائیــم.وی به برخی از خدمات قابل توجه 
و ارزنده این طبقه از جامعه اشــاره کرد و 
خواستار مســاعدت اداره کل امورمالیاتی 
استان در خصوص رفع موانع پیش روی این 
بخش شــد.رئیس سازمان نظام مهندسی 
افزود: در این نشست مقرر گردید طی تفاهم 
نامه ای برای ســال۱۴۰۲  کلیه مســائل و 
مشــکالت موجود مرتفع گــردد.در ادامه 
هــر یک از نمایندگان مجریان ذی صالح، 
مشــکالت این حوزه را بیان  و خواســتار 
رفع دغدغه و چالش های جامعه مهندسی 

علی الخصوص در حوزه مالیاتی شدند.

 در هفتمین جشنواره بین المللی 
دانش آموزی ابن سینا محقق شد؛

درخشش دانش آموزان بهبهانی 
 و راهیابی آنها 

به مسابقات جهانی 
بهبهان / دایی زاده 

مدیر آموزش و پرورش بهبهان از درخشــش 
دانش آموزان بهبهانی در هفتمین جشــنواره 
بین المللی دانش آموزی ابن ســینا و راهیابی 
به مســابقات جهانی خبر داد.رســول عبدی 
پــور بــا بیان این که هفتمین جشــنواره بین 
المللی دانش آموزی ابن ســینا با حضور۸۵۰ 
تیم داخلی و ۱۲۰ تیم از ۱۶ کشــور جهان از 
جمله روســیه،  اسپانیا،  مکزیک، کره جنوبی 
و... در قالــب مجموعــه رویداد های پنجگانه 
و بــا حمایت ســازمان ها و نهاد های داخلی و 
بین المللی همچون ســتاد های معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری، ســتاد ویژه نانو 
فنــاوری ریاســت جمهــوری، مراکز علمی و 
تحقیقاتــی و همچنیــن فدراســیون جهانی 
مخترعین IFIA  برگزارشــد و افزود : عناوین 
کامــل رویداد های هفتمین جشــنواره دانش 
آموزی ابن ســینا شامل ۱- مدرسه تابستانی 
و جشــنواره دســتاورد های دانش آموزی نانو 
۲- مدرسه تابستانی دانش مغز ۳- مسابقه ملی 
دانش آموز کافه کد )برنامه نویسی( ۴- مسابقه 
ملی کارآفرینی شــو ۵-جشنواره بین المللی 
دســتاورد های پژوهشــی و اختراعات دانش 
آمــوزی اســت.عبدی پور گفــت:  در مرحله 
دفــاع حضوری این جشــنواره که در روزهای 
۲۱ و ۲۲ شــهریورماه در تهران برگزار شــد، 
دوتیــم از بهبهان از متوســطه اول ، ابوالفضل 
حقیقی پور و امیررضانادری نژاد از دبیرستان 
نمونــه دولتی آزادگان و محمدحســین دادار  
از دبیرســتان زریــن در دو بخــش اختراعات 
ودســتاوردها و نانوتکنولوژی موفق به کسب 
دو مدال طال و ازمتوســطه دوم حسین نادری 
نژاد از دبیرســتان تیزهوشان شهیدناصری و 
رضا معلمیان از دبیرستان نمونه دولتی رسول 
اکرم)ص( در دو بخش اختراعات ودستاوردها و 
نانوتکنولوژی موفق به کسب یک مدال طال و 
یک برنز  و راهیابی به مسابقات جهانی اسپانیا 
شدند.مدیر آموزش و پرورش بهبهان در پایان 
کســب این موفقیت را به مجموعه ی تعلیم و 
تربیت شهرستان بهبهان، حوزه ی مجموعه ی 
آموزش متوسطه دوم، مدیران مدارس، حجت 
اهلل معلمیان معلم راهنما و دانش آموزان برتر 
و خانواده هایشان تبریک گفت و برای آنها در 

مسابقات جهانی آرزوی موفقیت کرد.

خوزستان / گروه استان ها: تالشگران شرکت فوالد خوزستان با کوشش شبانه روزی خود و با 
بومی سازی توانستند به دانش ساخت درب های جانبی واگن های باری لبه کوتاه برای اولین 
بار در استان خوزستان دست پیدا کنند.امیرحسین صرفه جو سرپرست تعمیرات شرکت لکو 
موتیو اروند از شــرکتهای تابعه فوالد خوزســتان با اشــاره بر لزوم تحول در تولید و بومی سازی 
گفت:امروزه در مجموعه های تولیدی باید با اتکا بر دانش و استفاده از ظرفیت های داخلی،بستر 
الزم برای تولید و ساخت قطعات در داخل خود شرکت ها بوجود آید و بومی سازی طراحی و 
فناوری فراهم شود. صرفه جو با اشاره به خودکفایی و خودباوری کارکنان شرکت در تولید و 
ساخت محصوالت گفت: برای اولین بار در شرکت لکوموتیو ریل اروند توانستیم با همت فرزندان 
فوالد خوزســتان با هدف حمل بار و تعمیرات جاری،ویژه و اساســی انواع واگن های باری در 
راستای تولید و ساخت،درب های جانبی باکیفیتی جهت واگن های باری لبه کوتاه برای اولین 
بار در استان خوزستان طراحی و تولید کنیم.  سرپرست تعمیرات شرکت لکوموتیو ریل اروند 
افزود : پیش از این تولید این درب ها در چند استان دیگر انجام می شد و واگن های لبه کوتاه 

جهت نصب این درب ها باید به استان دیگر اعزام می شدند اما امروز با تالش متخصصان جوان 
فوالدی،این اتفاق ارزشمند در شرکت رقم خورد.  صرفه جو طراحی این درب ها را گام بلندی 
در راستای تحقق عمل به شعار سال مقام معظم رهبری در حوزه کار جهادی دانست و افزود: 
یکی از برنامه ریزی های جدید شــرکت لکوموتیو اروند اهمیت بومی ســازی،دانش طراحی و 
ساخت این درب ها با بیشترین کیفیت و کمترین هزینه بوده است و ما با توان داخلی توانستیم 
در کنار تولید،کیفیت این محصوالت را به شکل ویژه ای نیز افزایش دهیم و واژه دانش بنیان را 
با ظرفیت و توان داخلی فرزندان فوالدی تعریف نماییم .  سرپرست تعمیرات شرکت لکوموتیو 
ریل اروند با اشاره به مزایای اجرای این پروژه گفت:حذف هزینه های رفت و برگشت واگن ها 
جهت تعمیرات به خارج از استان،کاهش مدت زمان تعمیرات اساسی واگن ها ،صنعتی سازی 
در راستای تامین و فروش درب ها به سایر شرکت ها ، بازگرداندن سود حاصل از تعمیرات این 
نوع واگن ها در مجموعه فوالد خوزستان و باال بردن کیفیت های نوع ساخت و طراحی درب 

ها طبق استاندارد های از مهمترین مزایای اجرای این پروژه است. 

 ایالم /   گروه استان ها: 
فرمانده ســپاه امیرالمؤمنین استان 
ایالم در نشســت خبــری با اصحاب 
رســانه کــه در پایانه مــرزی مهران 
برگزار شــد؛ اظهار داشــت: مهران به 
عنوان مرز اصلی کشور است که همه 
ساله در ایام اربعین بیش از ۷۰ درصد 
زائران از این مرز تردد می کنند. سردار 
جمال شــاکرمی بــا بیان اینکه هدف 
ســپاه هم افزایی بیــن مردم و دولت 
برای خدمات رســانی به زائران است، 
افزود: ســپاه بــه دنبال مردمی کردن 
اربعیــن برای ارائــه خدمات به زائران 
اســت و مشارکت خودجوش مردم در 
مقوله اربعین اهمیت زیادی دارد.وی 
تاکیــد کرد: مهران خط مقدم کنگره 
عظیم اربعین اســت و اگر می خواهیم 
ایــن حرکت بزرگ معنوی ســال به 
ســال با کیفیت باالتری برگزار شــود 
باید مســئوالن کشــوری مهران را به 
صورت ویژه ببینند. سردار شاکرمی در 
ادامه اظهار داشت: سپاه در سه مقوله 
در اربعین به صورت ویژه ورود داشت، 
در بحث تامین و توزیع آب شرب خنک 
بــا همکاری آبفــا و آب منطقه ای و با 

تهیه ســردخانه های متعدد در مسیر 
زوار خدمات ویژه ای ارائه شده است. 
فرمانده ســپاه امیرالمؤمنین استان 
ایالم ادامه داد: ســپاه در حوزه درمان 
و برپایــی بیمارســتان های صحرایی 
در مســیر تردد زوار نیز اقدامات قابل 
توجهــی داشــت، از کل ۳۰۰ تخت 
بیمارســتانی که در مرز تدارک دیده 
شــده، ۱۵۰ تخت توسط حوزه درمان 
سپاه تهیه شده اســت.فرمانده سپاه 
امیرالمؤمنیــن اســتان ایالم گفت: 
اربعیــن یــک ظرفیت عظیــم برای 
استان بوده و می تواند پیشرانه توسعه 

استان باشد، مسئوالن استان در کنار 
رســانه ها بایــد مطالبات خود را روی 
تقویت بیش از پیش زیر ســاخت های 
اربعیــن متمرکز کنند، با اســتفاده 
از تقویــت زیرســاخت های اربعیــن 
می توانیم ماشــین توســعه استان را 
با ســرعت بیشتری به جلو ببریم.وی 
افزود: امســال با توجه به گرمای هوا 
۱۲ اقامتگاه سیار و تاشوی ۱۵ متری 
مجهز به سرماساز برای زائرانی که دچار 
گرمازدگی شــده اند در نقاط مختلف 
طول مســیر زائران جانمایی شــده 
اســت که دمای بدن زائران گرمازده 

با اســتقرار ایــن اتاقک ها کاهش می 
یابــد. فرمانده ســپاه ایــالم افزود: به 
برکت رویداد عظیم اربعین هم افزایی، 
همدلی، همراهی و اتحاد گسترده ای 
بین تمام ادارات، نهاد و بنیادها، سپاه، 
بســیج و مردم، دستگاه های نظامی و 
امنیتی، خیرین اســتان و استان های 
دیگر کشــور برای خدمات رسانی به 
زائران تشکیل شده است. وی در ادامه 
به بعد تامین امنیت اربعین اشاره کرد 
و توضیح داد: با توجه به اشراف و رصد 
نیروهای امنیتی و اطالعاتی با استفاده 
از امکانــات و تجهیزات نرم و ســخت 
افــزاری در عمق خــاک ایران و عراق 
هیــچ حادثه امنیتی رخ نداده اســت 
و جلســات مداوم امنیتی تشــکیل و 
آخرین وضعیت اربعین تشــریح می 
شود.ســردار شــاکرمی تصریح کرد: 
اربعیــن یــک ظرفیت عظیــم برای 
استان بوده و می تواند پیشرانه توسعه 
استان باشد، مسئوالن استان در کنار 
رســانه ها بایــد مطالبات خود را روی 
تقویت بیش از پیش زیر ســاخت های 
اربعیــن متمرکز کنند، با اســتفاده 
از تقویــت زیرســاخت های اربعیــن 

می توانیم ماشــین توســعه استان را 
با ســرعت بیشــتری به جلو ببریم.در 
ادامه جلسه جانشــین فرمانده سپاه 
امیرالمؤمنیــن )ع( اســتان ایالم نیز 
گفــت: روزانه یک میلیون بطری آب 
معدنی در بین ایســتگاه های صلواتی 
توزیع می شود که امکان افزایش آن تا 
یک میلیون و ۵۰۰ بطری در روز وجود 
دارد و طی ایام اربعین تاکنون بیش از 
۵۰ هزار قالب یخ توسط سپاه در بین 
ایســتگاه های صلواتی و آشپزخانه ها 
در مرز مهران و آن سوی مرز در خاک 
عراق توزیع شــده است.سردار قدرت 
الــه کریمیان اظهار داشــت: در این 
سردخانه اقالمی چون یخ، آب معدنی، 
فرآورده های پروتئینی، کنسرو ذخیره 
سازی شده است، ادامه داد: این اقالم 
با همکاری نهادهایی چون بنیادهای 
برکت و مســتضعفان، خیرین و سپاه 
تامین و توسط تریلی های یخچال دار 
بین ایستگاه های صلواتی و آشپزخانه 
ها توزیع می شود. بازدید از سردخانه و 
آشپزخانه وابسته به سپاه و آشنایی با 
کارکرد اتاقک سرماساز از دیگر برنامه 

های این سفر بود.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایالم:

نگاه مسئوالن کشوری به مرز مهران باید ویژه باشد

به همت فرزندان فوالد خوزستان و شرکت لکوموتیو ریل اروند انجام شد؛

گن های باری لبه کوتاه برای اولین بار در استان خوزستان  تحقق ساخت درب های جانبی وا

5
تسهیالت ۱۲ هزار میلیارد ریالی 

بانک سپه برای بهسازی و 
نوسازی مسکن روستایی

 بانک ســپه بیش از ۱۲ هزار 
میلیــارد ریال تســهیالت 
بهســازی و نوسازی مسکن 
روســتایی پرداخــت کرده 
اســت.   تسهیالت پرداختی 
بهســازی و نوســازی مسکن روستایی بانک سپه از 
ابتدای ســال ۱۴۰۰ تا پایان مرداد ماه ســال جاری 
بیش از ۱۱ هزار و پانصد فقره پرونده، به مبلغ دوازده 
هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال بوده اســت. بانک ســپه 
همچنین طی ۵ ماهه نخست سال جاری یک هزار 
و ۴۵۷ فقره تســهیالت بهسازی و نوسازی مسکن 
روســتایی بــه مبلغ یک هــزار و ۶۱۵ میلیارد ریال 
اختصاص داده است. همراهی با اهداف و سیاستهای 
حمایتــی دولــت و پرداخــت تســهیالت ازدواج، 
فرزنــدآوری، تأمیــن مالی واحدهــای کوچک و 
متوسط، شرکت های دانش بنیان و حمایت مالی از 
پروژه های کالن ملی در رأس امور بانک سپه است.

 معاونت سازمان و برنامه ریزی 
پست بانک ایران خبر داد؛ 

معافیت مالیاتی سرمایه گذاری 
اشخاص حقوقی در اوراق گواهی 

سپرده مدت دار
 ســود حاصــل از ســرمایه 
گذاری اشخاص حقوقی در 
اوراق گواهی سپرده مدت دار 
ویژه سرمایه گذاری، معاف از 
مالیات اســت و تبصره )۶( 
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشمول این سرمایه گذاری 

نمی شود.
معاونت سازمان و برنامه ریزی بانک با ابالغ بخشنامه 
ســازمان امور مالیاتی کل کشــور، مالیات به درآمد 
اشخاص حقوقی، از طریق سرمایه گذاری در اوراق 
گواهی ســپرده مــدت دار را صفر درصد اعالم کرد 
و اجرای مفاد این بخشــنامه را برای تمام شــعب 
پســت بانک ایــران و باجه های بانکی در سراســر 
کشــور الزم االجرا دانســت. بر اساس این گزارش، 
این بخشــنامه با توجه به نامه شــماره ۱۳۱۵۶/۰۱ 
مــورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۱ بانــک مرکــزی جمهوری 
اســالمی ایران و بخشــنامه ۲۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ 
۲۷/۰۵/۱۴۰۱ ســازمان امور مالیاتی کشــور ابالغ 

شده است.

اخبار

پرداخت 95 میلیارد ریال 
 تسهیالت قرض الحسنه 

به زائران حسینی

در راســتای تکریم شــعائر حسینی و به 
منظور مشــارکت در حرکت جهادگونه 
و خداپســندانه راهپیمایــی اربعین امام 
حســین)ع(، بانک های کشــور طی یک 
حرکــت جمعــی نســبت بــه پرداخت 
تســهیالت به زائــران حســینی اقدام 

می کنند.
ســید محسن فاضلیان عضو هیات مدیره 
و معــاون امور اعتباری بانک با اعالم خبر 
پرداخت تســهیالت قرض الحســنه به 
زائرین اربعین حسینی گفت: در راستای 
تکریم شعائر حسینی و به منظور مشارکت 
در حرکــت جهادگونــه و خداپســندانه 
راهپیمایــی اربعیــن امام حســین)ع(، 
بانک های کشــور طی یک حرکت جمعی 
نســبت به پرداخت تســهیالت به زائران 

حسینی اقدام می کنند.
وی افزود: در راســتای تامین مالی ســفر 
زائران حرم امام حســین)ع( در آســتانه 
اربعین حسینی، تسهیالت قرض الحسنه 
مجموعــا به مبلغ ۹۴،۵۹۰ میلیون ریال 
توســط بانک مســکن به حســاب یارانه 
بگیرانــی که زائر حرم امام حســین )ع( 

می باشند، واریز می شود.
وی ادامــه داد: پرداخــت تســهیالت به 
زائــران با هماهنگی و همــکاری، وزات 
امــور اقتصادی و دارایی، ســازمان حج و 
زیارت و سازمان هدفمندی یارانه ها انجام 

می پذیرد.

 اولین گام بیمه گری هوشمند توسط بیمه دانا 
با راه اندازی اپلیکیشن دانا

دکتر رضا جعفری در نشست هم اندیشی با کارکنان و نمایندگان بیمه 
دانا در استان همدان، ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام 
اربعین حســینی)ع( با ارائه رویکردی تحلیلی و کارشناســانه به مرور 
وضعیت عملکرد گذشــته و بررســی شــرایط کنونی شرکت بیمه دانا 
پرداخت و اظهار داشــت: مدیر موفق در عصر جدید، مدیری اســت که 
اختیارات خود را به دیگران تفویض و موضوع تقسیم کار را به بهترین 

نحو ممکن پیاده سازی و اجرا کند.
مدیرعامــل بیمــه دانــا در ایــن نشســت، ضمن تأکید بــر ضرورت 
هوشمندسازی فعالیت های بیمه ای، از برداشتن اولین گام بیمه گری 
هوشمند از طریق راه اندازی اپلیکیشن داناپ در این شرکت طی آینده  
نزدیک خبر داد و از مدل بیمه گری هوشــمند به عنوان جدیدترین و 
مدرن ترین چارچوب مرسوم در دنیای امروز یاد کرد و افزود: تا پایان 
ســال ۱۴۰۲ همه فعالیت های بیمه ای به ویژه پرداخت خسارت  ها در 

کسری از ثانیه و به صورت هوشمند انجام خواهد شد.

ایشــان در ســخنان خود بر لزوم به کارگیری و جذب نیروهای جوان، 
متخصص و توانمند تأکید کرد و گفت: در بحث سیاســت های مرتبط 

با سرمایه انسانی نیز، برنامه هایی در دستور کار شرکت قرار دارد.

دکتر جعفری در این نشست با اشاره به بحث تقویت سرمایه گذاری ها 
بــه عنوان یکی از مهمتریــن راهبردهای پنج گانه، عنوان کرد: میزان 
ســرمایه گذاری های شــرکت تا پایان ســال از مرز پنج هزار میلیارد 

تومان خواهد گذشت.
مدیرعامــل بیمه دانا با اشــاره به قــرارداد بیمه دانا با وزارت آموزش و 
پرورش و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، معلمان و فرهنگیان 
را مهندســان ســرمایه انسانی دانست و ضمن تأکید بر لزوم احترام به 
این قشر، بیان کرد: در دنیا بیشترین احترام و ارزش متعلق به جامعه 
معلمان و فرهنگیان است، بنابراین خدمت رسانی به آنان برای شرکت 

بیمه دانا هم فرصت و هم موفقیتی ارزشمند به شمار می رود.
وی در ادامــه با اشــاره به قــرارداد بیمه دانا و اتحادیه کامیونداران نیز 
عنوان کرد: بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از کامیونداران کشور 
تحت پوشــش خدمات بیمه درمان تکمیلی و عمر و حوادث گروهی 

این شرکت قرار گرفته اند.

اخبار

با حضور دکتر »محمد اسالمی« رئیس سازمان انرژی اتمی و دکتر 
»سید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران 
تفاهم نامه همکاری پرداخت وام قرض الحسنه به کارکنان سازمان 

انرژی اتمی امضا شد.
بر اساس این تفاهم نامه، ارائه خدمات متنوع بانکی و استفاده بهینه 

از ظرفیت های ۲ مجموعه در دستور کار قرار گرفت.
در ابتــدای مراســم امضــای تفاهم نامــه، مدیرعامل بانک قرض 
الحســنه مهر ایران، با اشــاره به عملکرد بانک، بر ترویج فرهنگ 
 قرض الحســنه تأکید و از روند رشــد آن در میان آحاد جامعه ابراز 

رضایت کرد.
شمسی نژاد همچنین بر ضرورت حمایت از کارکنان سازمان انرژی 

اتمی به عنوان یکی از پیشــروترین ســازمان های کشــور در حوزه 
استراتژیک علم، تأکید کرد و گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران 
آماده ارائه خدمات مختلف و طرح های متنوع وام به کارکنان این 

سازمان است.
در ادامه رئیس ســازمان انرژی اتمی با اشــاره به مزایای بانکداری 
بر مبنای شــریعت و عقد قرض الحســنه ابراز امیدواری کرد تا با 
گســترش این نوع بانکداری شــاهد استفاده هر چه بیشتر مردم از 

این خدمات باشیم.
اســالمی تفاهم نامه منعقد شــده بین سازمان انرژی اتمی و بانک 
قرض الحسنه مهر ایران را نشانه عظم جدی ۲ مجموعه در همکاری 

با یکدیگر دانست.

کردند بانک قرض الحسنه مهر ایران و سازمان انرژی اتمی تفاهم نامه پرداخت وام امضا 

خبر  ویژه

استانها

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3  آ
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ــن  ــون تعیی ــوع قان ــات اول/دوم موض ــورخ هی ــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۶۰۰۱۰۰۰۹۵۶ م ــر رای ش براب
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حوزه 
ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای جهانبخــش 
فرجــی ســادولهء فرزنــد محمــد بشــماره شــماره شناســنامه ۴۰ کدملــی ۳۳۵۸7۹۵۵۹۴ 
بــه مســاحت ۲۰۰ مترمربــع در  بــاب ســاختمان  یــک  از کرمانشــاه در ششــدانگ  صــادره 
محــدوده اراضــی ۳۵7 و ۳۵۸_اصلــی واقــع در بخــش یــک حومــه کرمانشــاه بــه آدرس 
کرمانشــاه مســکن خیابــان گلســتان کــوی ۵ خریــداری از مالــک رســمی آقــای هیــکل عزیــزی 
ز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵  محــر
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت درصــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 

شــد.
ک مهدی زارعی وش/رئیس ثبت اسناد و امال
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
۱۲۷۰ م الف
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کید شد؛ در نشست میز صادرات صنایع دستی استان اصفهان تا

اعمال روش پستی در صادرات صنایع دستی می تواند راهگشا باشد
اصفهان / گروه استان ها: در نشست میز 
صادرات صنایع دســتی استان اصفهان 
کــه با هدف برگزاری هــر چه بهترمیز 
کشــوری با حضور مســئولین دولتی و 
بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اصفهان 
برگزار شــد، تاکید گردید حل مشکالت 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع 
دســتی اســتان منــوط بــه همدلی و 
هم افزایی همه ذینفعان بخش خصوصی 
و دولتی است.کریم سلیمی رئیس اداره 
بازرگانی خارجی سازمان صمت استان 
اصفهــان در این نشســت با بیان اینکه 
میز توسعه صادرات در ابتدا در سازمان 
توســعه تجــارت به صــورت متمرکز 
برگــزار می گردید افزود: در ســال های 
بعــد به دلیل اســتفاده از مزیت تولید 
و صادرات اســتان ها، مســئولیت این 
میــز به رؤســای ســازمان های صمت 
اســتان هایی که دارای بیشترین میزان 
تولیــد و صادرات یــک محصول بودند، 
سپرده شد.وی با اشاره به عملکرد موفق 
بســیاری از میزهای موجود در اســتان 
اصفهان گفت: برخی از این میزها مانند 
میز طال و جواهر به الگویی برای کشــور 
تبدیل شده اند.سلیمی هدف از تشکیل 

میزهای توســعه صادرات را شناسایی 
مشــکالت کالن تجــاری در حوزه های 
کاالیــی یا خدماتی در داخل کشــور یا 
بازارهای هدف بیان و تصریح کرد: تغییر 
قانون و مقررات، تســهیل امور، پیگیری 
مسایل و مشکالت مربوط به بانک، بیمه، 
گمرک، حمل و نقل، قیمت تمام شــده، 

موافقتنامه های دوجانبه ، ترازتجاری و... 
توســط این میز امــکان پیگیری دارند.  
رئیس اداره بازرگانی خارجی ســازمان 
صمت اســتان، همدلی میان ذی نفعان 
بخش خصوصی در حوزه صنایع دستی 
را در رفع مشکالت این هنر صنعت حایز 
اهمیت دانســت و هدف از برگزاری این 

نشســت را احصاء مســایل و مشکالت 
اصلی فعاالن صنایع دستی برای طرح در 
جلسه میز کشوری عنوان کرد.مدیرکل 
گمرکات استان اصفهان نیزحضور کلیه 
متولیان دولتی صادرات صنایع دســتی 
را بــرای رفع مشــکالت این حوزه مهم 
دانســت و گفت: گمرک مجری قوانینی 

اســت که از ســوی سازمان صمت ابالغ 
می شــود که این قوانین یا از سوی خود 
ســازمان صمت وضع می گردد یا توسط 
سازمان های دیگر ابالغ می شود.رسول 
کوهســتانی با بیان اینکه بســیاری از 
مشکالت صادرات صنایع دستی توسط 
ایــن ارگان مکاتبه شــده اســت افزود: 
الزم اســت این موارد در وزارت صمت و 
سازمان توسعه تجارت پیگیری و تعیین 
تکلیف شود. وی میزان صادرات صنایع 
دستی استان اصفهان در سال ۱۳۹۴ را 
در حالی ۷۱۰ هزاردالر بیان کرد که این 
رقم در ســال های ۹۵، ۹۶ و ۹۷. ۴۰۰ 
هــزار دالر و در ســال ۹۸ به ۷۰۰ هزار 
دالر و در سال ۹۹ به ۱میلیون دالر و در 
سال ۱۴۰۰ با صادرات مصنوعات مسی 
به ۱میلیون و ۷۰۰ هزار دالر رسید ولی 
باتوجه به اشتغال باالی این هنر صنعت، 
هنــوز ایــن میزان باید بســیار افزایش 
یابد.مدیرکل گمرکات اســتان صادرات 
صنایع دســتی از طریق روش پستی را 
یکی از راهکارهای رونق این هنر صنعت 
دانست و از ارایه این پیشنهاد به متولیان 
کشوری امر خبر داد و خواستاررسیدگی 

به این موضوع شد.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

 دولت با فوالدسازان 
برای استفاده از ظرفیت های 

معدنی بیشتر همکاری کند
اصفهــان / گروه اســتان ها: ایــرج رخصتی 
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان در اولین 
همایش و نمایشــگاه معدنــکاری دیجیتال 
۱۴۰۱گفــت : تحول دیجیتال در بخش های 
مختلف، افزایش بهره وری و مدیریت ریسک 
هــا را در پی دارد و کشــورمان در این زمینه 
با شرایط مناسبی که دارد، چشم انداز خوبی 
نیز برای آینده ترسیم نموده است.مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان افزود : حرکت به ســمت 
بازارها و اکوسیستم های جدید، توسعه سبد 
محصوالت و خدمات و افزایش ســهم بازار از 
جمله ســایر دســتاوردها در این بخش است.
رخصتی با اشــاره به اینکه ذوب  آهن اصفهان 
در استفاده از سیستم های هوشمند در خطوط 
تولید و سیســتم های مدیریتی و پشــتیبانی 
بسیار قوی عمل کرده و امروز یکی از پیشروان 
این موضوع در کشــور می باشــد گفت: دانش 
جوانــان و تجربــه خبرگان این عرصه، دو بال 
توســعه و شــکوفایی صنایع هستند و لذا نیاز 
اســت از این پتانسیل ها بهره برداری بهتری 
شود. با همین توان توانستیم با وجود ۲۰ سال 
تحریم و ۱۲ ســال فشــار حداکثری با قدرت 
پیشروی کنیم.مدیر عامل ذوب آهن اصفهان 
با اشــاره به اینکه در کشورهای پیشرفته دنیا 
میانگین عمق اکتشاف و بهره برداری از معادن 
۳۰۰ متر و میانگین دنیا ۸۰ متر اســت اما در 
کشور ما در بهترین شرایط، ۱۰ متر است گفت 
: اســتفاده از ابزار دیجیتال، هوشمندســازی 
و تجهیزات به روز در بهره برداری و اکتشــاف 
بســیار کاربردی اســت و می تواند شرایط را 
بهبود بخشــد . در واقع در زمینه اکتشــاف در 
کشور عملکرد مطلوبی نداشته ایم و نیاز است 
همکاری بیشتری از طرف دولت با فوالد سازان 
بزرگ انجام شــود.رخصتی گفت: ذوب آهن 
اصفهان مادر معدنکاری در کشور است و نباید 
اولین فوالدســاز کشور برای تامین مواد اولیه 
خود دچار مشکل شود . این درحالی است که 
پهنه های اکتشــافی درخواست شده از طرف 
این شرکت منتظر تصمیم گیری وزیر محترم 
صمت اســت و تعیین تکلیف نشده است.وی 
تحول در معدنکاری و ســرمایه گذاری جدی 
در زغال ســنگ توسط حاکمیت را بسیار مهم 
دانســت و گفت : در کشور نیاز به زغال سنگ 
۴ میلیون تن است در حالیکه تنها ۲ میلیون 
تن تولید می شــود و مابقــی باید وارد گردد 
که حل این مشــکل نیاز به سرمایه گذاری در 
اکتشــاف و بهره برداری از معادن زغال سنگ 
بــه صورت جدی دارد.مدیرعامل ذوب آهن با 
بیان اینکه مشکل مواد اولیه ذوب آهن با تالش 
مجاهدانه در کمتر از یک ســال گذشــته حل 
شــده گفت : برای اولین بار در ۵۵ ســال عمر 
ذوب آهن شــاهد هســتیم که تولید واقعی از 
برنامه ۳ میلیون تنی سال جاری ۳ درصد پیش 
اســت ولی برای ادامه، حمایت وزارت صمت 
بعنوان متولی معادن کشور ضروری است.وی 
افــزود : ایــن مجتمع عظیم صنعتی به عنوان 
یک مجموعه بورسی برای سرمایه گذاری در 
بخش زغالســنگ کشور اعالم آمادگی کرده 
اســت و در این زمینه باید حاکمیت حمایت 
الزم را داشــته باشــد زیرا تولید این کارخانه 

بدون یارانه انرژی انجام می گیرد.

 با هدف ایجاد زیبایی بصری 
در شهر هشتگرد؛ 

رنگ آمیزی دیوارهای فرسوده 
شهر هشتگرد انجام شد

البرز / گروه استان ها: معاونت خدمات شهری 
شــهرداری هشــتگرد گفت: با توجه به لزوم 
زیبایی بصری، اجرای نقاشــی و رنگ آمیزی 
برروی برخی از دیوارهای فرســوده ســطح 
شهر درآستانه فصل پاییز و بازگشایی مدارس 
اجراگردید.معاونت خدمات شهری شهرداری 
هشتگرد با بیان اینکه نقاشی دیواری می تواند 
زمینه ساز تقویت نگاه و سواد هنری شهروندان 
و بهبود وضعیت زیبایی بصری شــهر شــود، 
افزود: در راســتای طرح استقبال از بازگشایی 
مدارس و زیباسازی دیوار های بافت فرسوده 
ایــن معاونت اقدام به رنگ آمیزی و نقاشــی 
دیواری نموده اســت .توده روســتا بیان کرد: 
ایــن رنگ آمیزی و نقاشــی دیواری با هدف 
توســعه و تحول شــهر در معابر اصلی شهر در 
حال انجام اســت .به گفته این مســئول: این 
فعالیت با استفاده از طرح های زیبا ، سنتی و  
آموزشی بر روی دیوارهای فرسوده و با هدف 
زیباسازی و ایجاد چشم اندازی زیبا در دیوار 
های خیابان معلم در شــهرک ولیعصر )عج( 
، بلوار امام خمینی )ره( خیابان شــهید براتی 
در شــهرک وحدت و بلوار والفجر اجرا شــده 
 و به زودی در معابر اصلی ســطح شــهر نیز 

انجام می شود.

 مدیر کل بنیاد مسکن استان گلستان 
خبر داد؛

اختصاص یکصد میلیارد 
 تومان  به توسعه روستایی 

استان گلستان
گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرکل بنیاد 
مســکن گلســتان از یکصد میلیارد تومان 
ســهم استان از اعتبارات محرومیت زدایی 
و توســعه روســتا های کشــور خبــر داد.

سیدمحمد حسینی، مدیرکل بنیاد مسکن 
گلســتان گفت: ســه هزار و ۱۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار امسال دولت برای مرحومیت 
زدایی از روستا ها اختصاص داده شد که از 
سهم گلســتان ۱۰۰ میلیارد تومان است.
ســیدمحمد حســینی افزود: این اعتبار بر 
اســاس شــاخص های توســعه روستایی 
در شــورای برنامه ریزی و توســعه استان، 
توســط بنیاد مســکن انقالب اسالمی در 
راستای محرومیت زدایی، توسعه و عمران 
روستا ها هزینه خواهد شد.حسینی افزود: 
امیدواریم این اعتبار تا یک ماه اینده ابالغ 
و تخصیــص یابد.مدیر کل بنیاد مســکن 
گلستان گفت: برای اجرای طرح های هادی 
در روســتا های کم برخوردار استان هزینه 
خواهــد شــد.اختصاص از اختصاص ۲۰ 
میلیارد تومان برای ایمن سازی روستا های 
در معرض خطر استان هم خبر داد و گفت: 
در استان بیش از ۳۰۰ روستای در معرض 
خطر وجود دارد که در ســفر اخیر رئیس 
جمهور به گلستان ۵۵ میلیارد تومان برای 
ایمن سازی این روستا ها مصوب شد.او بیان 
کرد: از این مبلغ تاکنون ۲۰ میلیارد تومان 
اعتبار نقدی به استان اختصاص پیدا کرده 
اســت که در روستا های مختلف به منظور 
رفع خطر و ایمن ســازی آن ها پروژه های 

مختلفی آغاز شده است.

 رئیس شورای هماهنگی مدیران  
وزارت نیرو  در استان کرمانشاه:

کب   آب و برق موا
استان کرمانشاه تامین شد 

کرمانشــاه / گروه استان ها: رئیس شورای 
هماهنگی مدیران وزارت نیرو در اســتان 
کرمانشاه و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان خبر داد: شرکت های صنعت آب و 
برق استان با تامین آب و برق مواکب و مسیر 
راهپیمایی اربعین حسینی به ارائه خدمات 

به زوار اباعبدا... حسین)ع( پرداختند.
رضــا داودی در حاشــیه بازدیــد وزیــر 
نیرو از پایانه مرزی خســروی به تشــریح 
اقدامــات صورت گرفته توســط شــرکت 
هــای زیرمجموعه وزارت نیرو در اســتان 
کرمانشــاه پرداخت و گفت: شــرکت های 
صنعت آب و برق با برنامه ریزی های انجام 
شده و بسیج امکانات از ابتدای شهریور ماه 
بــه تامین زیرســاخت های الزم جهت هر 
چه باشــکوه تر برگزار کردن مراسم پیاده 
روی اربعین در این استان پرداختند.داودی 
به تمرکز خدمات رســانی در مرز خسروی 
اشاره کرد و افزود: صنعت آب و برق استان 
کرمانشاه به صورت روزانه با توزیع آب شرب 
بین زوار از طریق ۹ دســتگاه تانکر ســیار 
بــه حجم ۴۷۰ هزار لیتــر، ۳۶ تانکر ثابت 
بــه حجم ۱۲۵ هــزار لیتر، توزیع ۶۰ هزار 
بطــری آب معدنــی، توزیع ۵۰۰ قالب یخ، 
برقراری ۹ آبخوری ثابت و سیار، استقرار ۵ 
دستگاه کانتینر یخچالدار نسبت به تامین 
آب شرب مورد نیاز زائرین در این مرز و مرز 
منذریــه اقدام کردند.وی بر ضرورت حفظ 
بهداشــت مواکب تاکید کرد و ادامه داد: با 
کلر زنی و نمونه گیری مستمر از آب شرب 
شــهر خسروی و مواکب و انجام آزمایشات 
کنتــرل کیفیــت آب، تهیه مخزن و تامین 
آب برای ۵۰۰ چشمه سرویس بهداشتی، ۴ 
دستگاه حمام سیار و ثابت، اعزام ۲ دستگاه 
واترجت و ۲ دســتگاه لجــن کش در مرز 
خســروی عالوه برحفظ بهداشت فردی از 
آلودگی زیست محیط جلوگیری بعمل آمد.
رئیس شــورای هماهنگی مدیران  وزارت 
نیرو در اســتان کرمانشاه گفت: تامین برق 
مواکب از کنگاور تا پایانه مرزی خســروی، 
تامین برق واحدهای خدمات رسان و یگان 
های نظامی، بیمارستان صحرایی ارتش در 
مرز خســروی و قرارگاه وزارت نیرو در این 
مــرز، تعمیر خطوط و تجهیزات مانوری و 
تعمیر ۳۰ کیلومتر روشــنایی معابر، تعمیر 
پایــه های روشــنایی کلیه برج های نوری 
پارکینگ های اربعین، اســتقرار ۲ دستگاه 
دیــزل ژنراتــور در مرز خســروی، نصب 
یک دســتگاه بــرج نــوری ۱۸ چراغه در 
ورودی مســیر خسروی، افزایش قدرت ۳ 
دستگاه ترانسفورماتور در خسروی، نصب 
۵ دســتگاه کولــر گازی در قرارگاه اربعین 
وزارت نیــرو، نصب یک دســتگاه پســت 
هوایــی ۱۰۰کیلووات آمپر و کابل کشــی 
بــه طول ۲۵۰ مترجهت تامین برق ۲ اتاق 
سرد اورژانس در طرفین نقطه صفر مرزی 
از دیگر اقدامات صنعت آب و برق اســتان 

کرمانشاه است.

استانها 6

فرمانده انتظامی استان گلستان :

گلستان در راه انجام وظیفه به شهادت رسید یک مامور انتظامی استان 
گلستان / گروه استان ها: فرمانده انتظامی گلستان  گفت: یکی از پرسنل 
ایــن فرماندهــی در جریان انجام یک ماموریت در شهرســتان رامیان 
در شــرق اســتان به شهادت رسید.ســردار محمدسعید فاضل دادگر  
اظهارداشــت: اســتواریکم علی سراوانی در تیراندازی تعدادی از افراد 

در یکی از روستاهای شهرستان رامیان به شهادت  رسید.
وی بیــان کــرد: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر 
تیراندازی تعدادی از افراد در یکی از روســتاهای شهرســتان رامیان 
بالفاصله ماموران انتطامی برای بررســی موضوع به محل اعزام شدند.

وی خاطرنشــان کرد: با حضور عوامل انتظامی در محل مشــخص شد 
تعــدادی از افــراد که به دلیل اختالفات قبلی با هم درگیر بودند، اقدام 

به تیراندازی با سالح شکاری به سمت هم می کنند که در همین راستا 
استواریکم علی سراوانی که به همراه ۲ نفر مامور انتظامی دیگر برای 
دســتگیری ضاربــان و حفظ نظــم و امنیت در محل حضور یافته بود، 

مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
به گفته وی: استواریکم سراوانی بالفاصله به بیمارستان اعزام شد اما 
به دلیل شــدت جراحات به درجه رفیع شــهادت نائل گردید.فرمانده 
انتظامی گلستان ادامه داد: در همین راستا با اشراف اطالعاتی و عملیاتی 
پلیس، بالفاصله عوامل دخیل در درگیری و تیراندازی شناســایی و 
دســتگیر شــدند.فاضل دادگر گفت: ضمن تشکیل پرونده، تحقیقات 

فنی در این زمینه آغاز شده است.

خبر ویژه

مشهد / سمیرا رحمتی
نشســت تخصصی و کاربردی آموزش های هنری در معاونت هنری ســینمایی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان رضوی برگزار شد.این نشست با حضورمعاون آموزشی مدیرکل دفتر توسعه 
و برنامه ریزی آموزش های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،رئیس گروه هنری و کارشناسان 
حوزه آموزش هنر اســتان در  محل معاونت  هنری ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
خراسان رضوی برگزار شد. بررسی مسائل و مشکالت آموزشگاه های آزاد هنری استان  ، شیوه نامه 
های  نظارت ،قوانین و مقررات حاکم،  بر معافیت های مالیاتی آموزشــگاه ها تســهیل گری دریافت 
کارت صالحیــت تدریــس، مســائل و موارد مطروحه در خصوص مراکز مهارت آموزی و شــیوه ی 

اجرای آموزش رایگان  هنر در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مرزی از مهمترین موارد  مطرح  
شــده  در این جلســه بود.معاون آموزشــی مدیرکل دفتر توســعه و برنامه ریزی آموزش های هنری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این جلسه با تاکید بر حمایت همه جانبه از طرح اموزش رایگان  
هنر ابراز کرد: در تبیین و شــیوه های نظارت بر مراکز مهارت اموزی ازمون های جامع و مهارت و 
همچنین تســهیل فرایند کارت صالحیت تدریس پیگیری ها و اقدامات الزم بعمل آید.نصرالهی از 
تمدید مهلت ثبت نام طرح رایگان هنر در ۶ شهرستان استان خبر داد و مقرر شد سایر رشته های 
پیشــنهادی اســتان و همچنین رشــته های دیگر در حوزه های فرهنگی مطبو عات و رســانه در گام 

دوم طرح و استمرار آن اجرایی شود.

کاربردی آموزش های هنری در مشهد برگزاری نشست تخصصی و 

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با معاون اول رئیس جمهور:

کند آستان قدس دولت را در رفع مشکالت زائران همراهی می 
مشهد / سمیرا رحمتی

طتولیت آستان قدس رضوی گفت: آستان قدس آماده کمک 
به دولت و یاری دســتگاه های مســئول برای اجرای هرگونه 
برنامه در جهت رفع مشکالت زائران در مشهد است.معاون اول 
رئیس جمهور که با دعوت تولیت آستان قدس رضوی به منظور 
بررســی مســائل زائران و رفع مشکالت پیش روی امر زیارت 
به مشــهد مقدس سفر کرده بود، با حجت االسالم والمسلمین 

احمد مروی دیدار و گفتگو کرد.
تولیت آســتان قدس رضوی در این دیدار که با حضور ســید 
صولــت مرتضوی معاون اجرایــی رئیس جمهور و یعقوب علی 
نظری اســتاندار خراسان رضوی و جمعی از معاونان و مدیران 
ارشــد این آســتان مقدس در حرم مطهر امام رضا)ع( انجام 
شــد، اظهــار کرد: از دولت محترم به جهــت اهتمام به مقوله 
زیارت و توجه به مســائل معنوی که ســفر شــما نمادی از این 
توجه اســت، تشکر می کنیم.حجت االسالم والمسلمین مروی 
با اشــاره به در پیش بودن ایام دهه آخر صفر و شــهادت امام 
علی بن موسی الرضا)ع(، اظهار کرد: آستان قدس وظیفه خود 
می دانــد در حــد مقدورات به کمک دســتگاه های اجرایی که 
در حوزه زائر مســئولیت مســتقیم دارند بیاید و برای کمک 

بــه مســئوالن اجرایی که بار اصلــی خدمت به زائران حضرت 
رضا)ع( در مشــهد مقدس بر دوش آن هاســت، همه امکانات 
خود را به میدان آورد.تولیت آستان قدس رضوی عنوان کرد: 
حل مشــکل بافت فرسوده اطراف حرم مطهر نیازمند اراده ای 
ملی و همراهی مدیران کشوری است و اگر دولت به طورجدی 
بــرای حل این مشــکل به میدان نیاید، مســئله حل نخواهد 
شد.حجت االسالم والمســلمین مروی با بیان اینکه دولت باید 
برای احداث مراکز اســکان ارزان قیمت در اطراف حرم مطهر 
تدبیری بیاندیشد، تصریح کرد: مسئله کمبود زائرسرای ارزان 
قیمت یک مشــکل جدی در مشــهد اســت که آثار فرهنگی 
مخربــی به همــراه دارد و منجر به کاهش ســفرهای زیارتی 
اقشــار کم درآمد خواهد شــد.وی موضوع کمبود پارکینگ را 
یکی از مشکالت جدی زائران در مشهد معرفی و عنوان کرد: بر 
اساس آمار بیش از ۸۰ درصد زائران با خودرو شخصی به مشهد 
مشرف می شوند، اما پارکینگ کافی برای خودروها در اطراف 
حرم مطهر وجود ندارد؛ لذا از اولویت های مسئوالن دولتی در 
حوزه زیارت باید تأمین پارکینگ کافی برای زائرانی باشد که 
با خودرو شخصی به مشهد می آیند.حجت االسالم والمسلمین 
مروی همچنین به چشــم انداز انتقال تأسیســات گرمایشی و 

سرمایشی حرم مطهر به خارج از اماکن متبرکه رضوی اشاره و 
تحقق آن را نیازمند همراهی دولت دانست و ابراز کرد: امیدواریم 
بــا توجه بــه انگیزه خوبی که در دولت محترم برای خدمت به 
مردم از جمله رفع مشکالت حوزه زیارت وجود دارد، مشکالت 
زائران در مشــهد به دســت دولت سیزدهم مرتفع شود.معاون 
اول رئیس جمهور نیز به برنامه ریزی های اســتانداری خراسان 
رضوی برای میزبانی از زائران دهه پایانی ماه صفر اشاره و ابراز 
کرد: برنامه ریزی های خوبی برای میزبانی شایســته از زائران 
در مشهد توسط استانداری صورت گرفته اما تأکید ما بر حفظ 
محوریت مردم و مردمی بودن این برنامه هاســت؛ مراســم و 
برنامه هــای دهــه پایانی صفر بایــد مردمی بماند و دولت تنها 
باید تســهیلگر و کمک رســان باشد.وی با بیان اینکه همچون 
راهپیمایی اربعین باید از زائران دهه پایانی صفر به ویژه زائران 
غیر ایرانی میزبانی شایســته صورت پذیرد، به بازدید خود از 
پروژه های عمرانی حرم مطهر اشاره و تصریح کرد: کار بزرگ، 
فنی و اساســی در حوزه عمرانی حرم مطهر به ویژه در توســعه 
رواق های زیرســطحی صورت گرفته که از حیث مهندســی 
قابل تأمل و ارائه است و شاید الزم باشد دوره های بازدید برای 

دانشجویان رشته مهندسی از این پروژه ها برگزار شود.
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كوتاه از جامعه

کرد  « راه های اصلی مقابله با پدیده مهاجرت پزشکان را بررسی  گار »روز

مهاجرت پزشکان بحران وخیم کشور 
  سارا فهیم / روزگار

موضوع فــرار مغزها و نخبگان، حاال به 
مهاجرت دســته جمعی پزشکان و کادر 
درمان رسیده است. براساس آمار، ظرف 
یک ســال گذشته ۱۶۰ متخصص قلب 
مهاجــرت کرده اند.به عبارت بهتر باید 
گفت که از در و دیوار هشــدار مهاجرت 
نخبگان پزشکی و کادر درمان می ریزد.

بهرحــال بحران مهاجرت هزاران نفر از 
کارکنان بخش بهداشت و درمان ایران، 
از جمله پزشکان، موجب نگرانی شدید 
جامعه نسبت به سالمت شهروندان شده 
اســت.آ ش چنان شور است که احتماالً 
بعد از این، بابت عمل کوچک و بزرگمان 
باید به کشــورهای همســایه مهاجرت 
کنیم؛ درست مانند اینکه در برهوتی از 
درد، تنهــا و بدون منجی بمانیم و هیچ 
کس نباشــد حتی نبضمان را بگیرد. در 
این میان در روزهای گذشــته اخباری 
مبنی بر افزایش وثیقه خروج از کشــور 
دانشجویان پزشکی برای مقابله با پدیده 
مهاجرت پزشــکان مطرح شــده است.

دکتــر محمد رییــس زاده، رییس کل 
ســازمان نظام پزشــکی درباره برخی 
اخبــار مبنی بر افزایش وثیقه خروج از 
کشــور دانشجویان پزشکی برای مقابله 
با پدیده مهاجرت پزشکان، گفت: اصال 
این ذهنیت که وثیقه خروج از کشــور 
دانشــجویان پزشکی را افزایش دادند تا 
از مهاجرت پزشــکان جلوگیری کنند، 
وجــود ندارد. ما در ایــن باره با وزارت 
بهداشت صحبت کردیم و اعالم شد که 
اصال چنین مبنا و منظوری نبوده است، 
بلکــه وثایق را طبق قانون به روز کردند. 
افزایش وثایق اصال منظوری برای مقابله 
با مهاجرت پزشکان نداشته است و اصال 
و قطعا چنین راهبردی موثر نخواهد بود 
و مســئوالن هم دنبال چنین راهبردی 
نیســتند.وی با بیان اینکه وثایق طبق 
قانون به روز، شــفاف و تدوین شــده و 
متناســب با وضعیــت اقتصادی به روز 
شــده اند، گفت: اصال بنایی برای اینکه 

مــا وثیقــه را افزایش دهیــم تا جلوی 
مهاجــرت را بگیریم، وجود ندارد و اگر 
هم کســی چنین ذهنیتی داشته باشد، 

چنین راهکاری موثر هم نیست. 

۲ نگرانی در حوزه مهاجرت پزشکان
رییس زاده ادامه داد: باید توجه کرد که پدیده 
مهاجرت پزشکان از قدیم وجود داشته است. 
البته میزان آن نســبت به ســایر رشته ها و 
اقشــار پایین تر است، اما آنچه برای ما جای 
نگرانی دارد، دو موضوع اســت؛ یکی اینکه 
سرمایه های پزشکی، سرمایه هایی هستند 
کــه غیرقابل جایگزین بوده یا به ســختی 
جایگزین می شــوند.بنابراین از یک طرف 
این سرمایه ها، بی بدیل بوده که سخت قابل 
جایگزینی هســتند و از طرفی هم منحنی 
ما در حوزه مهاجرت پزشکان، با اینکه عدد 
مطلقش عدد خیلی باالیی نیست، اما سیر 
منحنی ما نگران کننده است.وی با بیان اینکه 
خروج یکی از این افراد هم برای ما خســران 
محسوب می شود، گفت: زیرا جامعه پزشکی 
نیروها و ســرمایه های بســیار ارزشمندی 
هســتند. بر همین اساس هم ما روی بحث 

مهاجرت پزشکان حساس هستیم. 

 لزوم آسیب شناسی 
درباره مهاجرت پزشکان

رییس زاده درباره راهکارهای ماندن پزشکان 
در کشور، گفت: اوال باید آسیب شناسی کنیم 
که کسانی که دارند می روند، علتش چیست. 
البته عده ای از قبل هم مهاجرت می کردند. 
یعنی در زمانی که وضعیت معیشتی پزشکان 
خیلــی خوب بوده، باز هم عده ای مهاجرت 
می کردند؛ به طوری که بحث شــان مربوط 
بــه موضوعات مالــی و کاری نبوده و به هر 
دلیل تصمیم به مهاجرت داشته اند. بنابراین 
باید آنالیز کنیم. تعدادی از این  مهاجرت ها 
طبق روال ســال های قبل است. مقداری از 
این مهاجرت ممکن است ناشی از این باشد 
که پزشکان جوان ما احساس کنند، شرایط 
کاری در کشور خیلی برایشان مهیا و مناسب 
نیســت. برای جوان پزشکان ما باید شرایط 
را تســهیل کنیم که در بحث صدور مجوز 
مطب ها داریم این اقدامات را دنبال می کنیم.

هشدار درباره پدیده »قاچاق پزشک« 
به اسم مهاجرت

وی ادامه داد: در عین حال باید تعرفه ها 
را واقعی کنیم و این بحث جدی اســت. 

کشــورهای حاشــیه خلیج فارس هم 
متوجــه شــدند که وضعیت مــا به این 
صورت اســت. بر همین اساس مشوق ها 
و جاذبه های جدی برای پزشــکان ما در 
نظر گرفتند تا بتوانند نیروهای نخبه ما را 
جذب کنند. بنابراین باید شرایط فعالیت 
را برای همکاران جوان مان تسهیل کنیم 
و قیمــت تعرفه ها را واقعی کنیم. چطور 
می گوییم اگر آرد، دارو و... ارزان باشــد، 
قاچاق می شود؟. وقتی خدمات پزشکی 
و نیروی پزشــکی هم خیلی ارزان باشد، 
 این نیرو قاچاق می شــود. مگر در حوزه 
دارویــار طرح مان این نبــود که قیمت 
را واقعــی کردیم تا دارو قاچاق نشــود؟ 
بــر همین اســاس باید قیمــت نیروی 
پزشکی مان را هم واقعی کنیم تا قاچاق 
نشــود. وقتی ارزان باشد، برای نیروی ما 
جاذبــه کــرده و او را می برند.وی افزود: 
باید توجه کرد که راه اصلی برای مقابله 
با پدیده مهاجرت پزشکان، واقعی کردن 
تعرفه های پزشــکی است. در عین حال 
افزایش پوشــش بیمه ای باید به گونه ای 
باشد که مردم هم متضرر نشوند. ما تمایل 
داریم که هیچ رابطه مالی بین  پزشــک 

و بیمار برقرار نباشــد. راهکارش هم این 
است که اوال منابع بیمه ها تقویت شود و 
دوما اینکه منابع بیمه ها مدیریت شــود 
تا بتوانند پوشش کاملی برای مردم ارائه 
دهنــد و بــاری بر مردم وارد نشــود و از 
طرفی هم جامعه پزشکی حداقل حقوق 

خودش را داشته باشد. 

منابع بیمه ها تقویت شود
وی افزود: وقتی قیمت خدمات پزشــکی 
را ارزان کنیم، ســرمایه های انسانی مان به 
نوعی قاچاق می شــوند. راه این کار هم به 
هیچ وجه افزایش پرداختی از مردم نیست 
و مــا بــه هیچ وجه مایل نیســتیم که این 
قیمت ها به بهانه فشار بر مردم واقعی شود، 
بلکــه دولت باید منابــع بیمه ها را تقویت 
کند، بیمه ها هم باید منابع شان را مدیریت 
کنند و بتوان قیمت پزشکی را واقعی کرد. 
شــعار ما این اســت؛»قیمت واقعی، برای 
خدمت واقعی«. به طوری که بیمه ها باید از 
خدمات غیرواقعی یعنی درمان های القایی 
جلوگیری کنند و از طرفی به خدمت واقعی 
هــم قیمت واقعی را ارائه دهند.وی تاکید 
کرد: در حال حاضر بسیاری از منابع بیمه ها 
در خدمــات غیرواقعــی و القایــی هزینه 
می شــود کــه باید جلــوی آن را بگیرند و 
خدمت واقعی را با قیمت تمام شــده، ارائه 
دهند. این اقدام شــدنی است. بنابراین ما 
به هیچ عنوان راضی نیســتیم که فشاری 
به مردم وارد شود.بحث مهاجرت پزشکان 
هم بحث غالب ما نیست، بلکه از آنجایی که 
برای تک تک سرمایه هایمان ارزش قائلیم 
و مطمئنیــم این افــراد در دنیا نیروهای 
کیفی بی بدیلی هســتند، دوست نداریم از 
کشور خارج شوند.همان یک نفری هم که 
از جامعه پزشکی از کشور خارج می شود، 
برای ما دردآور اســت.البته باید توجه کرد 
کــه نمی توان این میزان را صفر کرد؛ آمار 
مهاجرت پزشــکان هم منطقی اســت و 
درصد آن خیلی باال نیســت، اما مقداری 
شــیب منحنی مهاجرت پزشکان برای ما 

نگران کننده است. 

7جامعه
 انتشار لیست سوم 

 »غیر روان شناسان« 
فاقد مجوز

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور 
اعالم کرد که لیست سوم افراد »غیر روان 
شــناس فاقد مجوز« شامل افراد متخلف 
با پیج هــای جعلی، گروه های واتس آپی، 
صفحات اینســتاگرامی، تلگرامی، کالب 
هاوس، ســایت ها و موسساتی که به طور 
غیــر قانونی در فضــای مجازی یا حقیقی 
درباره روان شناسی و مشاوره فعالیت می 
کنند یا با برگزاری کارگاه های آموزشــی 
اقدام به سوءاستفاده از مردم و جامعه روان 
شناســی  و مشــاوره می کنند و به اعتبار 
و اعتمــاد رشــته لطمه وارد مــی آورند؛ 
منتشــر و اســامی آنها در اختیار مراجع 
قانونــی گذاشــته می شود.ســه ماه قبل 
نخستین لیست از »غیر روان شناسان فاقد 
مجوز« شامل ۱۴۴ اسم در حالی از سوی 
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور 
منتشــر شــد که در بین آن، اسامی افراد 
شناخته شــده ای که بعضا در برنامه های 
تلویزیونی و یا در خارج از مرزهای کشــور 
سخنرانی هایی داشتند، دیده می شد.این 
اقدام ســازمان نظام روانشناسی و مشاوره 
کشور با واکنش های متعددی مواجه  شد 
و پــس از آن بود که محمد حاتمی رئیس 
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور 
بــا بیــان اینکه وظیفه داریم  در این رابطه 
بــه مردم اطالع رســانی کنیم، اعالم کرد 
که هیچ کدام از افرادی که اسامی آنها در 
لیســت یاد شــده درج شده است مدرکی 
ندارند و اگر غیر از این اســت مدارک خود 

را منتشر کنند.

بیشتر فوت شدگان کرونا در 
ایران چه افرادی بودند؟

اداره بیماری هــای غیــر واگیــر وزارت 
بهداشــت اعــالم کــرد در همه گیری 
بیماری کووید ۱۹، میزان بســتری زنان 
و مــردان بــا اختالف بســیار اندک برابر 
ولی ۵۵ درصد فوت شــدگان این بیماری 
مــرد و ۴۵ درصــد زن بوده اند.همچنین 
براســاس آخرین اطالعات منتشر شده 
وزارت بهداشت، از میزان کل مرگ ها در 
کشور ۵۷ درصد مرد و ۴۳ درصد زن بوده 
و سالمت مردان همواره کمتر مورد توجه 
قرار می گیرد.همچنین از دوران نوزادی 
تا پیری، زنان نسبت به مردان از سالمت 
جســمی باالتری برخوردارند و ۱۵ علت 
شــایع مرگ و میر، بیشتر در مردان بروز 
می کند.به طور متوسط، مردان پنج سال 
زودتر از همسران خود دچار مرگ و میر 
می شوند. دلیل اصلی این موضوع آن است 
که مردان معموال کمتر از زنان به سالمت 
خــود توجه دارند، در حالی که مهمترین 
بیماری های شــایع مــردان، اغلب قابل 
پیشگیری هستند.به گفته جابر صائینی، 
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده 
و مدارس وزارت بهداشــت، عوامل خطر 
ســالمتی در مردان ایرانی نحوه نادرست 
سبک زندگی و تغذیه است. چاقی و اضافه 
وزن ، افزایش فشــار خون، افزایش قند 
خون، تغذیه نامناســب، فعالیت فیزیکی 
ناکافی و اختالالت چربی خون از عوامل 
خطــر بیماری های غیر واگیر در مردان 
گزارش شــده اند.  وی افزود: مرگ ناشی 
از حــوادث در مردان بســیار بیشــتر از 
زنان اســت همچنین، موارد مرگ و میر 
حوادث ترافیکی در مردان بیشــتر بوده و 
در میان راننــدگان جوان، مردان جوان 
زیر ۲۵ سال تقریبا سه برابر بیش از زنان 
همین گروه ســنی، در معرض خطر فوت 
به دنبال رخداد تصادف رانندگی هستند.
صائینی ادامه داد: حدود ۴۷ درصد مردان 
فعالیــت فیزیکی ناکافی دارند و شــیوع 
فعالیــت فیزیکــی ناکافی در بین مردان 
ســاکن در مناطــق شــهری ۲۰ درصد 
بیشتر از مناطق روستایی است.وی ارائه 
خدماتی مانند »خطر سنجی، غربالگری 
و شناسایی زود هنگام بیماری ها در تمام 
گروه های ســنی از نوزادی تا سالمندی 
در مراکز خدمات جامع ســالمت شهری 
و روســتایی به شکل رایگان»، »آموزش، 
مشــاوره واطالع رســانی درباره سالمت 
عمومی، شیوه زندگی سالم و ارتقا شیوه 
زندگــی  براســاس بســته های خدمتی 
گــروه های ســنی«، »امکان همکاری با 
مراکز خدمات جامع ســالمت به عنوان 
ســفیر و رابط سالمت« و »نظارت مداوم 
برکارگاه هــا و کارخانجــات و ارزیابــی 
میزان سالمت کارکنان و محیط کار« را 
از جملــه خدمات قابل ارائه به مردان در 

نظام بهداشت کشور برشمرد.  

 علت گرایش جوانان 
به خالکوبی چیست؟

  مریم شفیع تالی ، کارشناس ارشد روانشناسی 
در مــورد تبعــات جســمی و روانــی 
شــیوع خالکوبی در جامعــه باید گفت 
که علــت گرایش جوانان بــه خالکوبی 
برخــی اختالالت روانی کــه مهمترین 
آن اختالالت شــخصیت نمایشی است، 
می باشــد.افرادی کــه دارای اختالالت 
نمایشی هستند دوست دارند دیده شوند 
و مورد توجه قرار بگیرند و از دیده شدن 
لــذت می برند و نیاز آنها با دیده شــدن 
ارضا می شــود.از طرفی امروزه خالکوبی 
در جوامع شــیوع پیدا کرده و به شــکل 
هنر ارائه می شــود و اولین دلیل شــیوع 
خالکوبی مدگرایی اســت.دقت شود که 
انجام خالکوبی یک کار درد آور اســت و 
با توجه به اینکه انســان ها فطرتا از درد و 
رنــج دوری می کنند، انگیزه های بزرگی 
باعث می شــود که جوانان و نوجوانان به 
ســمت خالکوبی تمایل داشــته باشند و 
در افرادی که اختالالت نمایشــی دارند 
این دیده شــدن انگیزه بزرگی محسوب 
می شــود.این افــراد ایــن درد را تحمل 
می کنند، چون دوست دارند دیده شوند 
و این رفتار آنها نشــات گرفته از رفتار و 
دیده نشدن آنها در خانواده ها است، زمانی 
کــه خانواده ها با رفتار های ســلطه گری 
فرزندان خود را تربیت می کنند فرزندان 
به دلیل اینکه مدام تحت کنترل هستند 
و اســتقاللی ندارند دچــار کمبود های 
شــخصیتی می شــوند و عزت نفس آنها 
پاییــن می آیــد و اعتماد به نفس آنها کم 
می شود و با بزرگ شدن می خواهند این 
کمبود هــا را جبران کنند که یکی از آنها 
همین خالکوبی هاســت که نشــان دهد 
فرد بزرگ و قوی شــده است.توجه شود 
که خانواده ها در شناسایی عوامل گرایش 
به خالکوبی و زمینه ایجاد این انگیزه ها و 
عقده هــای روانی می توانند کمک کنند. 
برخی از جوانان نیز برای ثبت در مسابقات 
گینس و انجام ۱۰۰ درصد خالکوبی روی 

بدن اقدام به این کار می کنند.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد؛

 اینترنت »شاد«
همچنان رایگان 

وزیر آمــوزش و پرورش درباره جایگاه و 
چگونگی اســتفاده از شبکه شاد در سال 
تحصیلی جدید، اظهار کرد: شــاد، شبکه 
منحصربه فردی است. راه اندازی شاد، کار 
خوبی بود به گونه ای که می توان آن را در 
سطح جهانی هم معرفی کرده و به نمایش 
گذاشت.یوسف نوری افزود: شبکه ای که 
بتواند روزانه ۱۱ میلیون نفر را پذیرا باشد، 
شبکه ای گسترده و قدرتمند است و این 
آمــار باالیی اســت و گاهــی پهنای باند 
باالتری نسبت به پیام رسان های معروف 
دنیا را به خود اختصاص می داد.وی با بیان 
اینکه شــاد، نقایصی داشــت که به مدیر 
مجموعــه فنی شــاد منتقل کردیم و به 
تدریج برطرف شدند که یکی از آنها ایجاد 
کالس مجازی بود که به قابلیت های شاد 
افزوده شــد، گفت: مخصوصاً برای خارج 
از کشور و مناطقی که دسترسی کمتری 
بــه آموزش باکیفیت دارنــد باید از این 
شــبکه به صورت مکمل آموزش استفاده 
شود.نوری افزود: شاد نباید تعطیل شود. 
بچه های ما باید در این زیســت بوم هم 
حضور داشــته باشند. باید فرزندانمان را 
متناســب با زمان تربیت کنیم. بچه ها با 
این فضا زودتر ســازگاری پیدا می کنند و 
می تواننــد آموزش های مکمل را از آنجا 
دریافت کنند. وی افزود: شاد خودش پیام 
رسان اختصاصی و مهمتر از آن، یک موتور 
جســت و جوی پاک و اختصاصی تحت 
عنــوان »شــادبین« دارد. وزیر آموزش 
و پــرورش ادامــه داد: آموزش و پرورش 
شبکه ای را در اختیار دارد که هم کالس 
مجازی دارد، هم پیام رسان اختصاصی و 
هم موتور جست و جوی ایمن.  شاد، یک 
پیام رسان جامع است؛ البته ممکن است 
پهنای باند کم باشد یا دسترسی به گوشی 
و دستگاه وجود نداشته نباشد که باید آن 
را به تدریج جبران کنیم. ســال گذشــته 
نیــز تعدادی تبلت میــان دانش آموزان 
کم برخوردار توزیع شــد و امسال هم این 
کار را بــا خیرین ادامــه می دهیم. نوری 
دربــاره هزینــه اســتفاده از اینترنت در 
شبکه شاد نیز گفت: طبق تفاهم نامه ای 
که با وزارت ارتباطات داشــتیم قرار بوده 
اینترنت شاد تا پایان برنامه ششم توسعه، 
یعنی تا پایان ســال ۱۴۰۱ رایگان باشد 
که با وزیر ارتباطات  و معاون اول رئیس 
جمهور در این باره صحبت کردیم که به 

آن عمل شود.

خبر ویژه

رییــس پلیــس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت:  همانطور که پیش تر 
اعالم شــده بود، با تصویب شــورای ترافیک شهر تهران، ساعت اجرای طرح 
ترافیک از اول مهر تغییر کرده و از ۶:۳۰ صبح تا ۱۸ خواهد بود. ما روی ساعت 
و محدوده طرح جدید ترافیک اتفاق نظر داشتیم و آن را تصویب کردیم و فعال 
نیز برنامه ای برای ایجاد تغییرات در ساعت اجرای طرح ترافیک نداریم.سردار 
محمد حسین حمیدی با بیان اینکه یک ساعت به مدت زمان اجرای طرح 
ترافیک افزوده شده است، گفت: تنها تغییر صورت گرفته نسبت به تابستان 
این اســت که زمان اتمام طرح ترافیک از ســاعت پنج به شــش عصر رسیده 

اســت.این در حالیســت که در گذشته و پیش از پاندمی کرونا ساعت اجرای 
این طرح تا ساعت ۷ عصر بود.وی درباره احتمال ایجاد تغییرات دیگری در 
طرح ترافیک پایتخت، گفت: با توجه به اینکه هنوز بازخوردی از طرح جدید 
ترافیک دریافت نشده، الزم است بازخوردگیری انجام شود و اگر بازخوردهای 
منفی دریافت شود، پس از بررسی اطالعات مجددا فضا برای تصمیم گیری 
دوباره و اصالح طرح ترافیک وجود خواهد داشت.حمیدی همچنین گفت:  
فعال تصمیمی در خصوص تغییر محدوده طرح ترافیک اتخاذ نشــده اســت، 

این کار نیازمند انجام کار کارشناسی و بررسی های متعدد است.

؟ ح ترافیک چه خبر از تغییر ساعت اجرای طر

اینفوگرافی 

با این ۸ روش از 
بوی بد دهان 
جلوگیری کنید
بوی بد دهان موجب 
نگرانی، اضطراب و 

خجالت افراد می شود 
و احتماالً احساس 

ناخوشایندی به آنها 
هنگام حضور در 

جمع های دوستانه و 
محیط كاری می دهد، اما 

درمان آن امکان پذیر 
است.

منبع: بهداشت نیوز

 نوشت افزار ارزان قیمت 
کالهبرداران اینترنتی ترفند 

رئیس پلیس فتای پایتخت از شناسایی و کشف پرونده با موضوع برداشت غیرمجاز 
اینترنتی از حســاب شــهروندان با ترفند فروش نوشــت افزار ارزان قیمت خبر داد. 
ســرهنگ داود معظمی گودرزی در این باره گفت: شــخصی به پلیس فتا مراجعه و 
مدعی شــد حدود پانصد میلیون ریال به صورت غیرمجاز از حســاب بانکی ایشــان 

برداشت شده است، در همین خصوص پرونده اولیه تشکیل شد.
وی افزود: شاکی در اظهاراتش عنوان کرد با یک سایت فروش نوشت افزار در فضای 
مجازی برخورد کردم که با قیمت پایین تر از بازار اقدام به فروش می کرد، وسوسه 
شدم و جهت خرید از طریق درگاه بانکی موجود در داخل سایت اقدام کردم و پس 
از وارد کردن اطالعات حســاب کاربری خود با تراکنش ناموفق مواجه شــدم و پس 
از لحظاتی تمام موجودی حســاب بانکی ام خالی شــد. وی افزود: بالفاصله پس از 
اخذ اظهارات شاکی موضوع در دستور کار قرار گرفت و تحقیقات پرونده آغاز شد 
و کارشناسان پلیس فتا متوجه شدند سارق با ایجاد یک سایت جعلی فروش نوشت 
افزار در آســتانه بازگشــایی مدارس و ایجاد درگاه جعلی اقدام به ســرقت اطالعات 
حســاب بانکی مراجعه کنندگان می کند.پس از محرز شــدن هویت مجرم برای 
پلیس و جمع آوری مســتندات کامل و جامع، متهم دســتگیر و به همراه تجهیزات 

الکترونیکی به پلیس فتا منتقل شد. 
وی افزود: این شیاد اینترنتی اعتراف کرد که با راه اندازی یک سایت فروش نوشت 
افزار و یک درگاه جعلی از بیش از ۱۹ نفر از شــهروندان بیش از پنج میلیارد ریال 
کالهبرداری کردم. رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: فریب 
تبلیغات اغوا کننده ی فضای مجازی را نخورند و آگاه باشند ارزانی بی دلیل می تواند 
یکی از ترفند های مجرمین اینترنتی باشــد، جهت ورود به اینترنت بانک خود نیز 
حتی المقدور از ســرچ در موتور های جســتجوگر خودداری کنند و حتما از صحت 
آدرس وارد شده اطمینان حاصل کرده و هرگونه مورد مشکوک را از طریق سایت 

پلیس فتا با کارشناسان درمیان بگذارند.

تک خبر
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 غار کونا شم شم؛  
سکونتگاه باستانی خفاش ها 

مریوان یکی از زیباترین شهرهای استان کردستان 
اســت که تقریبا در مناطق مرزی آن قرار دارد. این 
شهر با مرکز کردســتان یعنی شهر سنندج، حدود 
۱۲۵ کیلومتــر فاصله دارد. طبق سرشــماری که 
در ســال ۱۳۹۵ صورت گرفــت، ۱۹۵.۲۶۳ نفر در 
شهرســتان مریوان زندگی می کنند. پایه و اساس 
شهری که شما امروزه در آن پای می گذارید، بیش 
از صد سال قبل و در سال ۱۲۸۱ خورشیدی بنا نهاده 
شد، یعنی هنگامی که ناصرالدین شاه دستور ساخت 
قلعه ای مستحکم در مجاورت دریاچه زیبای زریوار را 
داد. اما تاریخچه سکونت انسان در آن، به هزاران سال 
قبل باز می گردد.در برخی از غارهای مجاور این شهر، 
آثاری از زندگی انسان های اولیه و غار نشین بدست 
آمده که قدمت این منطقه از کشور را به هزاران سال 
قبل باز می گرداند. جالب اینجاست که در همین غار 
کونا شم شم هم بقایای این انسان های غار نشین پیدا 
شده است.  اقلیم این منطقه معتدل میانی است، اما 
به دلیل وجود دشت ها، جنگل ها، کوه ها و دریاچه 
های متعدد، می توان تنوع آب و هوایی زیادی را در 
جای جای آن تجربه کرد. مریوان در ارتفاع ۱۳۲۰ 
متری از ســطح دریاهای آزاد قرار دارد. این شهر از 
شمال به سقز، از شرق به سنندج، از غرب به کشور 
عراق و از جنوب و جنوب شرقی به سروآباد محدود 

می شود.
غار کونا شــم شــم یکی از غارهای زیبای اســتان 
کردستان است که در میان کوه های شمالی شرقی 
شهرســتان مریوان قرار گرفته است. این غار که در 
نزدیکی روســتای تراق تپه و در منطقه سرسبز و با 
صفایی به نام “کوه چهل چشــمه” قرار دارد، حدود 
۱۶۵ کیلومتر با شهر ســنندج فاصله دارد. این غار 
در طول میلیون ها ســال در دل کــوه های آهکی 
این منطقه ایجا شده اســت. گویا در گذشته هایی 
نه چندان دور، غار کونا شم شم سه دهانه و ورودی 
کوچک و بزرگ داشته اســت. البته امروزه فقط دو 
دهانه از آن ها باقی مانده و دهانه سوم در اثر ریزش 
سنگ های کوه پر شده است. این غار از غارهای نسبتا 

کوچک است که کمتر از ۵۰۰ متر وسعت دارد.
غار کونا شم شــم یک تاالر اصلی به طول ۱۷۸ متر 
دارد که از آن دهلیزهای مختلفی پراکنده شده اند. 
برای ورود به غار باید از دهانه اصلی آن عبور کنید. 
این ورودی حدود ۲ متر ارتفاع و ۱ متر و ۳۰ سانتی 
متر عرض دارد. دهانه دوم هم کــه ۸ متر با زمین 
فاصله دارد، در سمت راست ورودی اصلی قرار گرفته 
است. این دهانه نیز ۲ متر ۵۰ سانتی متر ارتفاع دارد. 
دمای هوای درون غار همواره ثابت و نســبتا سرد 
اســت. درون غار که حرکت کنید، در گوشه و کنار 
آن می توانید بقایای اســکلت حیواناتی را مشاهده 
کنید که شاید هزاران ســال قبل انسان های اولیه 

آن ها را خورده اند.

کونا شم شم، زیستگاه انسان های غار نشین
کوه های زاگرس به دلیل شرایط مساعد آب و هوایی 
و زیســت محیطی که دارند، از گذشته هایی بسیار 
دور به عنوان زیستگاه انسان های اولیه مورد توجه 
بوده اند. حفاری ها و کاوش های باستان شناسی که 
در غارهای زاگرس به خصوص در استان کردستان 
صورت گرفته اســت، این مطلب را اثبات می کنند. 
غار کونا شم شم هم یکی از این غارهاست که دو تن 
از باستان شناسان کشورمان به نام های علی آذرشب 
و دکتر امیر ساعدموچشی  بر روی آن مطالعاتی انجام 
داده اند. طی کاوش های باستان شناسی این دو نفر، 
آثاری از انسان های غار نشین در این غار یافت شدند 
و تاریخی بودن آن را سندیت بخشیدند. البته این غار 
و مناطق اطرافش، احتیاج به بررسی ها و مطالعات 

بیشتری دارند.

سکونتگاه قدیمی خفاش ها
غارهای بســیاری در کشــور وجود دارند که محل 
زندگــی خفاش ها هســتند. به عنوان مثــال، غار 
رودافشــان در نزدیکی های تهران از جمله غارهای 
معروف کشــور اســت که می توان خفاش را در آن 
مشــاهده کرد. غار کونا شــم شــم هم یکی از این 
غارهاست. جالب است بدانید که کونا در زبان کردی 
به معنی غار است و شم شم به معنی خفاش. بنابراین 
کونا شم شم به معنی غاریست که خفاش ها در آن 
زندگی می کنند. در هر صورت اگر عالقه مندید که 
این موجودات شگفت انگیز را از نزدیک تماشا کنید، 

می توانید به غار کونا شم شم سری بزنید.
به دلیل وفور خفاش هایی که بر روی سقف این غار 
زندگی می کنند، بیشتر نقاط این غار بوی بدی دارد. 
این خفاش ها فضوالت خود را از روی سقف بر روی 
زمین می ریزند. بنابراین اگر به بوی بد حساســیت 

دارید، پیشنهاد می کنیم وارد این غار نشوید.

گردشگری

 »یک پیام خصوصی« 
آماده نمایش شد

فیلــم »یک پیام خصوصی« بعد از طی مراحل 
فنی آماده  نمایش شد.در این اثر نسیم قلی زاده   
پرستو قائد رحمت   حسنا قبادی   شهناز نوروزی   
شهال اکبری   انوش حسینی   قربانعلی عظیمی و 
مسعود انتظاری نقش های اصلی پنجمین فیلم 
کوتاه صحرایی را برعهده داشته اند.فیلم »یک 
پیــام خصوصی« در مدت زمان ۱۵ دقیقه و در 
لوکیشن های شمالی ترین و جنوبی ترین نقاط 
پایتخت فیلمبرداری شده و روایتی از احساس 

ترس و نگرانی دارد.

 »استاد« به زودی 
مقابل دوربین می رود

فیلم ســینمایی »اســتاد« که چندی پیش 
پروانه ساخت خود را دریافت کرده، به زودی 

مقابل دوربین می رود.
»اســتاد« اولین تجربه کارگردانی فیلم بلند 
سیدعماد حســینی است که بهروز افخمی 
تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد و محمدرضا 
اصالنی و محمدحســین مهدویان، مشــاور 

کارگردان این پروژه هستند.
فیلمنامه این اثر را پیام الریان و عماد حسینی 
نوشــته اند و برداشــت آزادی از نمایش نامه 
»اولئانــا« اثر دیوید ممت است.ســیدعماد 
حســینی عضو هیئت علمی دانشگاه است و 
تاکنون در جشنواره های سینمایی متعددی 
حضور داشــته اســت. یکی از شاخص ترین 
آثــار او »تهــران، خانی آبــاد، ۱۳۶۶« نام 
دارد که در جشــنواره های سینمای پنهان 
نیویورک، اکشن آن فیلم کالیفرنیا، جشنواره 
فیلم ایرانیان لندن، جشــنواره آنکارا، جشن 
سینمای ایران، جشنواره فیلم کوتاه تهران، 
جشــنواره فیلم هــای بی کالم و… به نمایش 

درآمده و جوایزی کسب کرده است.
بازیگــران و عوامل فیلــم به زودی و پس از 

شروع فیلمبرداری معرفی می شوند.

 یک خبر هیجان انگیز 
درباره سریال بازی مرکب

 Squid هوانگ دونگ-هیوک« کارگردان«
Game می گوید دی کاپریو ممکن اســت به 
فصل دوم »بازی مرکب« که در سال ۲۰۲۴ 
پخش خواهد شد، ملحق شود.هوانگ درباره 
فصل دوم »بازی مرکب« می گوید: »در فصل 
دوم هیــچ بازیگر شناخته شــده هالیوودی 
حضور نــدارد. چنین برنامه ای نداریم و اگر 
صحنه تغییر کند، شــاید در فصل ســوم   اما 
بــرای فصل دوم، داســتان همچنان در کره 

می گذرد. 
»لئوناردو دی کاپریو« گفته است که یکی از 
هواداران »بازی مرکب« است، بنابراین شاید 
اگر زمان و تغییرات اجاز دهند، بتوانیم از او 
بخواهیم که به بازی ها ملحق شود.«هوانگ 
تأییــد می کند که فصل دوم »بازی مرکب« 
در سال ۲۰۲۳ فیلمبرداری خواهد شد و در 
ســال ۲۰۲۴ از راه می رسد.« این نویسنده 
و کارگــردان اضافه می کند که بودجه فصل 

دوم بیشتر شده است.

کاهش می دهد مصرف لبنیات خطر ابتال به دیابت نوع ۲ را 
تحقیقات نشــان داده که مصرف محصوالت لبنی خطر ابتال به دیابت نوع ۲ را کاهش می دهد؛ اما گوشــت 
قرمز و گوشت های فرآوری شده احتمال ابتال به این بیماری را افزایش می دهند و باید به مقدار کم مصرف 

شوند یا با ماهی و تخم مرغ جایگزین شوند.
 مطالعه محققان ایتالیایی نشان داد که مصرف محصوالت لبنی به ویژه لبنیات کم چرب و ماست با خطر 

ابتالی کمتر به دیابت نوع T2D( ۲( مرتبط هستند.
به گفته محققان، گوشــت قرمز و گوشــت فرآوری شــده با خطر ابتال به بیماری دیابت نوع ۲ بیشــتر ارتباط 

دارد و به می توان ماهی و تخم مرغ را به جای آنها مصرف کرد.
دستورالعمل های غذایی موجود برای پیشگیری از دیابت نوع ۲ خوردن غذاهای گیاهی خاص مانند غالت 
کامل، ســبزیجات، میوه ها، حبوبات، روغن زیتون اســت و پزشــکان معموال توصیه می کند مصرف بیشتر 
محصوالت حیوانی را محدود کنید. با این حال، همه منابع پروتئین حیوانی از نظر تغذیه ای یکسان نیستند.

دکتر آنالیزا جیوسو، از دانشگاه ناپل فدریکو و همکارانش تحقیقی را روی پیوندهای قبلی ایجاد شده بین 
غذاهای مختلف حیوانی و دیابت انجام دادند.

در نتیجه این تحقیقات آمده که محصوالت گوشــتی اعم از گوشــت قرمز، گوشــت سفید، گوشت فرآوری 
شــده، ماهی، انواع لبنیات مانند پرچرب، کم چرب، شــیر، پنیر، ماســت و تخم مرغ ممکن است خطر ابتال 
به دیابت نوع ۲ را افزایش یا کاهش دهد. گوشت قرمز شامل گوشت گاو، بره و خوک است و گوشت سفید 

شامل مرغ و بوقلمون است. گوشت فرآوری شده شامل بیکن، سوسیس و گوشت اغذیه فروشی است.
با مصرف ۱۰۰ گرم گوشت قرمز در روز خطر ابتال به دیابت نوع ۲ افزایش قابل توجهی داشت )۲۲ درصد(. 
۵۰ گرم گوشــت های فرآوری شــده در روز هم خطر ابتال به دیابت نوع ۲ را به میزان قابل توجهی افزایش 
مــی دهــد )۳۰ درصد(. در حالی که مصرف ۵۰ گرم گوشــت ســفید در روز بــا افزایش خطر کمتر )چهار 

درصد( همراه بود.

دریچه علم

عکس روز 

خانه موزه استاد شهریار /منبع:  فرارو

نقدی بر فیلم ابلق؛

 روایت قهرمان بی پناه
 پیمان شوقی/ گروه فرهنگ 

»ابلق« تالشی اســت برای طرح حرف هایی ناگفته در 
محدوده سینمای ایران که به سبب تعارض با ساختارهای 
عرفی جامعه، کمتر مجال طرح از رسانه های رسمی را 
پیدا می کنند، یعنی آزارها و سوءاستفاده از زنان جامعه 
توسط آشنایان و رؤسا که یکی از نمودهای بارز بهره کشی 
در جهان است و تا این اواخر همواره به دالیل اجتماعی 
از جانب غالب قربانیان مکتوم مانــده و به همین دلیل 

استمرار یافته است.
داستان فیلم حکایت »راحله« )الناز شاکردوست( زن 
آذری جوانی اســت که در چنبره فقر مادی و فرهنگی 
همسری بی قید در میان اقوام و همسایگانی غریبه اسیر 
است؛ آنهم در یک محله  خاک آلود در حاشیه کالنشهر؛ 
زن عالوه بر تمام ابتالئات ناچار اســت فشار نگاه های 

ناپاک و شهوت زده را نیز تحمل کند و دم نزند. سهم او 
از زندگی، کار شبانه روزی در خانه ای بی دروپیکر است 
در میان فقر و خشونت و سبکسری های همسرش علی 
)هوتن شکیبا(، آسیب های روانی دختر خردسالش مبینا 
و مزاحمت های مکرر و رو به افزایش پدرخوانده محله 
جالل )بهرام رادان( که عالوه بر ســیادت مالی بر آنها، 
شوهر شهال )گالره عباسی( خواهر علی هم هست؛ یک 
موقعیت نمونه ای که شاید برای بعضی از زنان و دختران 

از هر قشری آشنا باشد.

زنانی که بی پناهند
راحله به دلیل شرم زنانه و نیز از ترس واکنش عصبی 
علی این مزاحمت ها را پنهــان می کند ولی افزایش 
مداوم آن گرفتاری های سه  گانه سرانجام او را وادار 
به کنشی می کند که با واکنش های غیرقابل انتظار از 
جامعه کوچک پیرامونش مواجهه می شود.در رویکرد 
آبیار به این مضمون، نشان ذوق زدگی  ناشی از کار با 
یک سوژه »تابو« دیده نمی شــود و برعکس به نظر 
می رســد که در تالش بــرای واکاوی موقعیت های 
دشــواری اســت که قهرمان بی پناهش را نمونه ای 
از هزاران زن مبتــال به گرفتاری های مشــابه قرار 

می دهند.
همزمانی تولید فیلم با هیاهوی جنبش موسوم به »می تو« 
در آن سوی آب ها می توانست هر فیلمسازی را به بازسازی 
سطحی و پر آب چشم یک ماجرای اینچنین ترغیب کند تا با 
قیقاج رفتن روی خطوط قرمز صرفاً به جذب مخاطب برسد. 
اما »ابلق« نمود تالش آبیــار و همکار فیلمنامه نویس اش 
پریســا کرزیان برای کندوکاو موقعیت قهرمان و رسیدن 
به چرایی شکل گیری چنین مناسبات گناه آلودی در نظام 

اجتماع است.
روند داستانی »ابلق« در شروع و معرفی زمینه و شخصیت ها 
از الگوی کالسیک پیروی می کند: تمام شخصیت های فیلم 
و مناسباتشان و مســئله قهرمان و زمینه وقوع حوادث در 
۲سکانس اولیه قبل و بعد از تیتراژ معرفی می شوند. مخاطب 
متر به متر جغرافیای محله را که در شکل وقوع حوادث بعدی 
نقش دارد می شناسد؛ ازجمله فاصله خانه های جالل و راحله، 
فاصله شان تا میدان گاهی محله، شیب تند خاکی و سکوی 
بازی و شرط بندی مردان بیکاره محل که همگی قرار است 
بعداً در روایت داستان و نقطه گذاری اوج و فرودهای آن نقش 

کلیدی داشته باشند.
همچنین جایگاه مسلط جالل بر محله به واسطه کارآفرینی و 
ارتزاق مادی خانواده ها با تأکید بر جابه جایی مکرر پول میان 
او و مردهای همسایه تبیین می شود. ژست خیرخواهانه او 
در روابطش با مردم و با خانواده )همسری پابه ماه و مادرزنی 
عبوس و غرغرو( با کمک پرســونای مثبت بهــرام رادان 
تصویری از او می سازد که قرار اســت به زودی در پیوند با 
دلیل اختالف راحله و علی بر سر رفتن از محله درهم بشکند 

و فرو بریزد.
همچنان که تصور اولیه مخاطب از علی که به دلیل خشونت 
علیه راحله در افتتاحیه فیلم تصویری منفی و تیره است، در 
صحنه فرار شیطنت بارش از دست طلبکارها )که یادآور فرار 
علی بابا از دست گزمه ها در فیلم و پویانمایی دیزنی است( تا 
حد زیادی تعدیل می شود و بعدتر نیز با نمایش لودگی های 
کودکانه و عالیقش به کبوترها )نماد پاکی و معصومیت( 
اساســاً تغییر می کند. اما منظر فیلم به »راحله« منظری 

دیگر اســت و او را غریبه ای در میان جمع تصویر می کند 
که به خاطر زیبایی و تنهایی و -درنهایت- شــهامتش زیر 
نگاه های گوناگون است که نگاه ناپاک جالل شاید تنها یکی 

از آنها باشد.
دوربین بازیگوش آبیار مثل یک کودک سربه هوای همه جا 
حاضر، ســویه های مختلف این تنهایی را رصد می کند: از 
همراهان معتمد زن )دختر خردسالش که موقتاً الل شده 
و دوســت هم رازش فیروزه که او هم وقت نیــاز راحله به 
شهادتش الل می شود( گرفته تا اقوامش در جمع های کاری 
و ولیمه خانوادگی که در قاب هایی تک و مجزا از ســایرین 
بر غریبگی معصومانه اش تأکید می شــود. جسم راحله در 
۳مقطع در معرض هجوم قرار می گیرد: یکی در ابتدای فیلم 
و به دست علی، سپس در میانه )بریدن موهای بلند( به دست 
خودش، و در انتها با زخمی که به واســطه تعرض علی بر 

دستش می نشیند.
با تکوین این روند زخم خوردگی هاســت که دیوار حایل 
میان او و دیگر زنان محله فرومی ریزد و سفره دل ها نزد او باز 
می شود تا هم گواه همدلی آنها باشد و هم ناخواسته او را نیز 
به پذیرش تقدیری مشترک با دیگر زنان وادارد. جایی که 
برای نخستین بار زنان محله فرصت لب گشودن و گفتن از 
درد مشترک می یابند و لهجه های متفاوت شهرستانی شان، 
هر کدام را یک »راحله« دیگر معرفی می کند که برخالف او 
سکوت را انتخاب کرده اند تا منافع مادی خانواده هایشان 

لطمه نبیند.
اینجاست که مانیفست نرگس آبیار در قبال وظیفه اجتماعی 
زنان آزار دیده، پایانی دور از انتظار را رقم می زند: راحله به 
ظاهر به مصلحت های خاص و عــام خانواده و محله گردن 
می نهد و در برابر سلطه قاهر ســر فرومی آورد، ولی کنش 
شــجاعانه او در خروج علیه مناســبات غیرانسانی حاکم، 
نتیجه می دهد )هرچنــد کوچک( و خواســته به ظاهر 
غیرقابل پذیرش او در ســکانس آغازین فیلم، سرانجام در 

صحنه پایانی متحقق می شود.
 طرح مســئله آزارها در »ابلق« ممکن است بهانه ای باشد 
برای کنکاش در مناســبات قدرت در یک جامعه کوچک 
سرمایه محور. تأکید مکرر فیلم به حضور ملموس حیواناتی 
مثل موش و کبوتر در کنار آدم ها پیش از آنکه نمادین باشد 
)آن هم از نوع گلدرشــت!( می تواند تأکیدی بر مناسبات 
زیست مطلقاً بیولوژیک در جوامع پیشامدرنی باشد که به 
تعبیر میشل فوکو خاستگاه حاکمیت جدیدند؛ حاکمیتی 
مبتنی بر تقویت، کنترل، مراقبت، و ســازماندهی جامعه 
به قصد تولید، افزایش، و ساماندهی نیروها و در یک کالم 
»مدیریت زندگی« مــردم، به گونه ای که به تکوین نظامی 

سرمایه محور منجر  شود.
این تعابیر همگی منطبق بر عملکرد و جایگاه جالل در مقام 
مرکز ثقل اقتصاد محله هستند و ولع او برای تصاحب زن 
)زن ها( هم آشکارا یادآور یک تعبیر فوکویی دیگر است که 
در تعریف مفهوم زیست/قدرت از تمایل حاکمیت جدید برای 
تملک بر بدن ها )به جای تملک بر جان ها در حاکمیت قدیم( 
می گوید و از این منظر، »جنسیت زدگی« را از ارکان اصلی 

این دست حاکمیت ها می شمارد.

پرده نقره ای 

فرهنگ و هنر

گهی مزایده عمومی گهی مزایده عمومیآ آ

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری اهــواز در نظــر دارد پــروژه مشــروحه ذیــل را از طریــق مزایــده عمومــی بــه اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط واگــذار 
نماید.

 مبلغ اولیه پایه مزایده موضوعردیف
 مبلع سپرده شرکت مدت قراردادجمع مبلغ یک سال )ریال(به ازای هر ماه )ریال(

در مزایده )ریال(

گذاری بهره برداری از کارخانه پردازش ۱ وا
۶۲/5۴۸/۲۰۰یکسال ۱۰۴/۲۴۷/۰۰۰۱/۲5۰/9۶۴/۰۰۰پسماند در سایت صفیره

بدینوســیله از کلیــه اشــخاص حقوقــی دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت اســناد 
WWW.setadiran.ir مراجعــه نماینــد. آدرس  بــه  مزایــده 

 ۱( در صــورت رضایــت کارفرمــا قــرارداد تــا ســه ســال دیگــر عــالوه بــر ســال اول قابــل 
تمدیــد مــی باشــد.

۲( ارائه گواهینامه ایمنی HSE از اداره کار و رفاه اجتماعی. 
۳( داشــتن گواهینامــه تعییــن صالحیــت پیمانــکاری از اداره کار و رفــاه اجتماعــی یــا رتبــه 

مدیریــت پســماند.
، یــا قــرارداد، یــا رضایــت نامــه از کارفرمــا   ۴( ارائــه حداقــل ۲ ســال گواهــی حســن انجــام کار

کــه مرتبــط بــا موضــوع مزایــده در ۱۰ ســال گذشــته باشــد.
روزنامــه هــا و همچنیــن وجــوه قانونــی  مزایــده در  آگهــی  انتشــار  پرداخــت هزینــه   )۵  

ســامانه ســتاد بــه عهــده برنــده مزایــده مــی باشــد.
 ۶( حداکثــر مهلــت بارگــذاری اســناد و تحویــل ضمانتنامــه شــرکت در مزایــده روز ســه شــنبه 

مــورخ ۱۴۰۱/۰7/۱۹می باشــد.
 7( سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.

 ۸(مبلــغ ســپرده هــای شــرکت در مزایــده هــای فــوق الذکــر مــی بایســت بــه یکــی از ســه 
طریــق ذیــل ارایــه شــود. 

الــف - فیــش واریــز مبلــغ فــوق بــه حســاب ۱۰۰۸۲۴۹۲۰۹۹۴ بــه نــام ســازمان مدیریــت 
ــهر  ــک ش ــزد بان ــواز ن ــهرداری اه ــماند ش پس

ب - بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی بــه نــام ســازمان مدیریــت پســماند و بــه مــدت ســه 
مــاه از تاریــخ افتتــاح پیشــنهادها بــا قابلیــت یــک دوره تمدیــد ســه ماهــه

ج - چک تضمین شده بانکی در وجه سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز
)۹( تاریــخ برگــزاری کمیســیون مزایــده ســاعت ۱۵:۳۰ روز ســه شــنبه مــورخ ۱۴۰۱/۰7/۱۹ 

در محــل ســازمان مــی باشــد.
۱۰( نتیجــه کمیســیون برابــر مــاده ۱۸ قانــون اصــالح و تســری آئیــن نامــه معامالت شــهرداری 
تهــران بــه شــهرداری هــای مراکــز اســتان هــای کالن شــهرها و شــهرهای بــاالی یــک میلیــون 

نفــر جمعیــت، بــه برنــده اعــالم خواهــد شــد تــا مراحــل انعقــاد قــرارداد انجــام شــود.
 ۱۱( بــه اســتناد بنــد ۵ مــاده ۱۱ قانــون اصــالح و تســری آئیــن نامــه معامــالت شــهرداری 
تهــران بــه شــهرداری هــای مراکــز اســتان هــا، کالن شــهرها و شــهرهای بــاالی یــک میلیــون 
ــزان تضمیــن انجــام تعهــدات ۱۰٪ درصــد مــی باشــد کــه پــس از تحویــل  نفــر جمعیــت، می

قطعــی آزاد خواهــد شــد.
 ۱۲( به برنده مزایده پیش پرداخت داده نخواهد شد.

 ۱۳( در شرایط یکسان اولویت با پیمانکاران بومی خواهد بود.
 ۱۴( برنــدگان اول و دوم مزایــده هــرگاه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند ســپرده شــرکت 

در مزایــده آنــان بــه ترتیــب ضبــط خواهــد شــد.
ــران  ــهرداری ته ــالت ش ــه معام ــن نام ــری آئی ــالح و تس ــون اص ــاده ۱۰ قان ــاس م ــر اس  ۱۵( ب
بــه شــهرداری هــای مراکــز اســتان هــای کالن شــهرها و شــهر هــای بــاالی یــک میلیــون نفــر 
جمعیــت، شــرکت در مزایــده و ارائــه پیشــنهاد بــه منزلــه قبــول شــروط و تکالیــف شــهرداری 

مــی باشــد.
۱۶( سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج شده است.

 نوبت اول


