
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور:

تفکیکحسابها
الزامقانونیاست

     رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 
بــا بیــان اینکــه تفکیــک حســاب ها یــک 
الزام قانونی اســت که اجرای آن بر عهده 
بانــک مرکــزی بــوده اســت، گفــت: معیــار 
حســاب های تجاری باید توســط شــورای 
پــول و اعتبــار و هیــأت عامل بانک مرکزی 

  || صفحه  صفحه 33  تعیین شود...

کوشدند؛ آتشبسسریعمیانایروانوبا اعضایشورایامنیتخواستار

نقش ایران در کاهش تنش آذربایجان و ارمنستان
   بامداد سه شنبه درگیری های شدیدی میان نظامیان ارمنستان و جمهوری آذربایجان 
رخ داد که به گفته وزارتخانه های دفاع دو طرف، چند نقطه در مرز شاهد تیراندازی و تبادل 
آتش بود. روز بعد، جمهوری آذربایجان خبر داد در تبادل آتش با ارمنستان ۵۰ نفر از نظامیان 

این کشور کشته شده اند. نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان نیز شامگاه چهارشنبه 
بــه نماینــدگان مجلــس ایــن کشــور گفــت، در نتیجه حمالت نیروهای جمهــوری آذربایجان 

  || صفحه  صفحه 22  شمار کشته های ارمنستانی به ۱۰۵ نفر رسیده است...

گارازنایابیسرویسمدارسبرایسالتحصیلیجدید گزارشروز

کالف سردرگم کالف سردرگم 
سرویس مدارسسرویس مدارس

صفحه 7 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

خ نان نیاز به اصالح دارد نر

خبازان در تنور مشکالت
3

 رقابت وارداتی ها
 با برنج ایرانی

3

هند برای نفت ایران جا نگه داشته است

چشم هند به  نفت ایران
4

وقتی  به  درخواسِت کارگران برای داشتِن 
تجهیزاِت ایمنِی کار توجهی نمی شود

محروم از طبیعی ترین 
حق و حقوق

3

رئیسی قبل از ترک تهران؛

دیداریبامقامات
آمریکایینخواهمداشت

     رئیــس جمهــور حضــور در مجمــع 
عمومی سازمان ملل را فرصتی برای بیان 
دیدگاه هــا و مواضــع جمهــوری اســالمی 
کیــد کــرد: در ایــن ســفر  ایــران دانســت و تا
پنج روزه هیچ دیدار و مالقات با مقامات 

  || صفحه  صفحه 22  آمریکایی انجام نخواهد شد...

فراخوان مناقصه عمومی فراخوان مناقصه عمومی 

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی

شــرکت شــهرکهای صنعتــی خراســان رضــوی در نظــر دارد مناقصــه عمومــی   انجــام خدمــات پشــتیبانی، نظافتــی و فضــای ســبز ســاختمانهای اداری شــرکت و شــهرک 
فنــاوری و تعــدادی از شــهرکها و نواحــی صنعتــی اســتان خراســان رضــوی در ســالهای 1401 و 1402  بــا مشــخصات زیــر را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 
برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات 
ــام در  ــت ن ــل ثب ــی، مراح ــت قبل ــدم عضوی ــورت ع ــران در ص ــه گ ــت مناقص ــد و الزم اس ــد ش ــام خواه ــه آدرس www.setadiran.ir انج ــتاد( ب ــت )س ــی دول الکترونیک

ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه 1401/06/29 مــی باشــد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 مورخ 1401/07/07

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 مورخ 1401/07/17
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 13 مورخ 1401/07/18

ــوار  ــهد- بل ــف  : مش ــای  ال ــه پاکته ــه و ارائ ــناد مناقص ــوص اس ــتر در خص ــات بیش ــت اطالع ــت دریاف ــوی جه ــان رض ــی خراس ــهرکهای صنعت ــرکت ش ــاس ش ــات تم اطالع
خیــام- بعــد از خیــام 35- تلفــن: 37642005- نمابــر 37642003

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456
مشــخصات کار: انجــام خدمــات پشــتیبانی، نظافــت و حمــل و نقــل ســاختمانهای اداری شــرکت و ســاختمان مرکــز خدمــات فنــاوری و نگهــداری، ایجــاد و توســعه فضــای 

ســبز و تاسیســات آبیــاری تحــت فشــار تعــدادی از شــهرکها و نواحــی صنعتــی اســتان خراســان رضــوی در ســالهای 1401 و 1402.
مبلغ برآورد: 99.920.071.263 ریال از محل اعتبار طرح غیرعمرانی.

مدت انجام کار: 12 ماه.
تضمیــن شــرکت در مناقصــه: چهــار میلیــارد و نهصــد و نــود و شــش میلیــون و چهــار هــزار ریــال بــه صــورت تضامیــن قابــل قبــول مربــوط منــدرج در آییــن نامــه تضمیــن 

معامــالت دولتــی بــه شــماره 123402/ت50659هـ مــورخ 94/9/22.
رشــته و پایــه تشــخیص صالحیــت پیمانــکاران: کلیــه پیمانــکاران دارای گواهینامــه تأییــد صالحیــت و رتبــه بنــدی شــرکتهای خدماتــی، پشــتیبانی از اداره کل تعــاون، 

کار و رفــاه اجتماعــی در زمینــه خدمــات عمومــی، حمــل و نقــل و نگهــداری و خدمــات فضــای ســبز بــه صــورت تــوأم.

 دعوت به هیات حل اختالف مالیاتی مورخ  دعوت به هیات حل اختالف مالیاتی مورخ 1401/07/251401/07/25   نوبت اول
اداره امور مالیاتی شهرستان محالت در اجرای مقررات ماده اداره امور مالیاتی شهرستان محالت در اجرای مقررات ماده 208208  

قانون مالیاتهای مستقیمقانون مالیاتهای مستقیم

حمیدرضا خسروی رئیس امور حسابرسی مالیاتی شهرستان محالت

زمانتعیین گردد.خواهشمنداستدر بهمودیانذیربطابالغمی اجرایماده208قانونمالیاتهایمستقیمبدینوسیلهبرگهایدعوتبههیاتحلاختالفمالیاتیبامشخصاتزیر در
مودییاوکیلقانونیمودی بهمرسانید.بدیهیاستعدمحضور مالیاتیمحالتحضور جلسهحلاختالفمالیاتیبهنشانیادارهامور شدهبادردستداشتناسنادومدارکالزمدر

راینخواهدبود. زمانتعیینشدهمانعرسیدگیهیاتوصدور در

نامونامردیف
نامپدرخانوادگی

شماره
شناسنامه/
شمارهثبت

شمارهملی/
سالمنبعمحلصدورکداقتصادی

عملکرد
کدواحد
شمارهنوعبرگمالیاتی

مبلغمبلغمالیاتماخذمشمولتاریخبرگبرگ
عوارض

تاریختشکیل
نشانیساعتجلسه

یعقوب1
دعوتبه95443111عملکردمحالت19443110688یعقوبالهی

124191401/06/10117,600,00017,622,36001401/07/2515:00هیات
مالیاتی ادارهامور

شهرستان
محالت

محمد2
دعوتبه93443111عملکردمحالت2210569752396محمدرضاسروش

124161401/06/10375,000,00093,387,50001401/07/2515:00هیات
مالیاتی ادارهامور

شهرستان
محالت

محسن3
دعوتبه95443111عملکردمحالت19443110740محمدواالیی

124131400/06/1091,500,00013,711,28001401/07/2515:00هیات
مالیاتی ادارهامور

شهرستان
محالت

محمدجعفر4
دعوتبه94443111عملکردمحالت19443110741محمدامینی

142071401/06/10469,500,00070,354,58001401/07/2515:00هیات
مالیاتی ادارهامور

شهرستان
محالت

یونس5
کبری دعوتبه94443111عملکردمحالت19443110750محمدا

124031401/06/10192,000,00028,771,20001401/07/2515:00هیات
مالیاتی ادارهامور

شهرستان
محالت

دعوتبه94443111عملکردمحالت19443110729محمدعطامهدیزاده6
123991401/06/10136,500,00020,454,52001401/07/2515:00هیات

مالیاتی ادارهامور
شهرستان
محالت

مرکز ارتباط مردمی اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی با شماره تماس 1526  آماده پاسخگویی به سؤاالت شما مودیان محترم می باشد

گهی مزایده عمومی  گهی مزایده عمومی  )آ  )آ
یک مرحله ای یک مرحله ای 

شهرداری بندر انزلی

شــماره  بــه  عمومــی  مزایــده   طریــق  از  و  مرکــزی   انبــار  اســقاطی  امــوال  فــروش  بــه  نســبت  دارد  نظــر  در  انزلــی  بنــدر  شــهرداری 
1001005230000014 ثبــت در ســامانه ســتاد و طبــق ضوابــط و مقــررات بــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی واجــد صالحیــت  بــه شــرح ذیــل 

اقــدام  نمایــد.  
موضوع مزایده : 

اموال اسقاط انبار مرکزی  
نــوع تضمیــن : ضمانتنامــه بانکــی شــرکت در مزایــده  یــا یــا واریــز نقــدی در وجــه شــهرداری و بــه حســاب بانکــی شــهرداری بــه شــماره 

حســاب 3100006799001بانــک ملــی بــه نــام شــهرداری بنــدر انزلــی و بارگــزاری در ســامانه ســتاد
هزینــه خریــد اســناد مزایــده :  مبلــغ 1/000/000 ریــال واریزبــه حســاب شــماره 0107632759001 بانــک ملــی بحســاب شــهرداری 

بندرانزلــی از طریــق ســامانه ســتاد
تاریخ انتشار و مهلت بازدید اسناد در سامانه ستاد:از 1401/06/28 لغایت 1401/07/12
مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1401/06/28 لغایت ساعت 19 مورخ 1401/07/06

مــورخ   لغایــت ســاعت 8 صبــح  مــورخ 1401/07/07  ازســاعت 8صبــح  اســناد در ســامانه ســتاد  بارگــزاری  و  ارائــه پیشــنهاد  مهلــت 
1401/07/21

زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/07/21 دفتر کار شهردار بندر انزلی
هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. 

 

گهی مزایده عمومی )فروش( شماره 22 / دو / دو نوبت اول گهی مزایده عمومی )فروش( شماره آ آ

یوسف نصیری - شهردار نسیم شهر

 نوبت اول

شهرداری نسیم شهر در نظر دارد نسبت به فروش 11 قطعه از اراضی شهرداری نسیم شهر به شماره 2001093980000002 را از طریق مزایده عمومی و به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.
۱- مبلغ قیمت پایه کارشناسی:

مبلغسپرده مبلغکارشناسی آدرس ثبت قطعه کثبتی پال مساحت کاربری ردیف
4.000.000.000 80.000.000.000 ) ضلعغربیجادهپایانه)تعاونیاسالمشهر سند 457 56/1597 424/50 تجاری 1
5.500.000.000 110.000.000.000 ) ضلعغربیجادهپایانه)تعاونیاسالمشهر سند 414 56/1554 531/67 تجاری 2
792.500.000 15.850.000.000 احمداباد-اراضیکیومزثی اوقاف 488-4 135 151/1 مسکونی 3
800.000.000 16.000.000.000 احمداباد-اراضیکیومزثی اوقاف 488-5 135 154/9 مسکونی 4

2.160.000.000 43.200.000.000 منافزاده اراضیتعاونی-تملکیاز سند 240 56/801 288 مسکونی 5
3.750.000.000 75.000.000.000 ابراهیمقنبری میدانامامخامنهای-تملکیاز سند 25 139/2039 325/12 تجاری 6
2.800.000.000 56.000.000.000 احمداباد-اراضیکیومزثی اوقاف 488-2 135 141/5 مسکونی 7
3.000.000.000 60.000.000.000 احمداباد-اراضیکیومزثی اوقاف 488-3 135 162/10 مسکونی 8
830.000.000 16.600.000.000 احمداباد-اراضیکیومزثی اوقاف 488-7 135 158/4 مسکونی 9
817.500.000 16.350.000.000 احمداباد-اراضیکیومزثی اوقاف 488-8 135 156/1 مسکونی 10
807.500.000 16.150.000.000 احمداباد-اراضیکیومزثی اوقاف 488-9 135 153/9 مسکونی 11

25.257.500.000 505.150.000.000 جمعکل

شــبا  شــماره   (  0107183411008 شــماره  حســاب  بــه  نقــدا  بایســتی  مزایــده:  در  شــرکت  ســپرده   -۲
IR780170000000107183 ( نــزد بانــک ملــی بــه نــام شــهرداری نســیم شــهر یــا بصــورت ضمانتنامــه بانکی 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  شــنبه  روز   14:30 ســاعت  تــا  آگهــی  انتشــار  تاریــخ  از  مزایــده:  اســناد  دریافــت  محــل  و  مهلــت   -۳
 1401/07/09 و محــل دریافــت اســناد آن صرفــًا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس

)www.setadiran.ir( می باشد.
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 13:30 روز شــنبه مــورخ 1401/07/23 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 14:30 روز شنبه مورخ 1401/7/23 میباشد.

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

تاریخ چاپ نوبت اول: 1401/6/29
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1401/7/6

شانگهایوپایانجهانتکقطبی
   علی نصیری ، روزنامه نگار

شهر تاریخی سمرقند در ازبکستان به تازگی میزبان سران کشورهای 
سازمان همکاری شانگهای بود تا با پذیرش عضویت کامل ایران آن، 
نقش توازن بخشــی خود را در معادالت و مناســبات بین المللی در 
برابر سیاســت تک قطبی و ماجراجویانه آمریکا در جهان بیش از 

پیش تقویت و به منصه ظهور برساند.
بیست و دومین نشست سازمان همکاری شانگهای )SCO( که 
۲۴ و ۲۵ شــهریور با حضور ســران ۱۵ کشــور عضو و ناظر در آن از 
جمله آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسالمی ایران 
برگزار شد با تکمیل فرآیند عضویت کامل ایران از طریق اعالم رسمی 
توسط شوکت میرضیایف رئیس جمهوری ازبکستان همراه بود که 
به اعتقاد تحلیلگران بی تردید اقدامی در راستای اهداف کالن این 
سازمان یعنی شکستن نظام تک قطبی غرب است که در عین حال 

منافع تاریخی را هم به همراه خواهد داشت.
در واقــع ایــن یــک تحول مهم هم برای ایران و هم برای ســازمان 
همکاری شــانگهای محسوب می شــود. چون ایران با پیوستن به 
سازمان شانگهای قادر خواهد بود تا ظرفیت ژئواکونومیک خود را 
به طور کامل به ویژه در شرایط بی مهری های غرب توسعه بخشد، 
چرا که لجاجت و دشمنی غرب به سرکردگی آمریکا و صهیونیست 
ها به ویژه از طریق اعمال تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران ظاهرا 
پایانی ندارد. با اینکه ایران مدت های مدیدی است مقادیر زیادی نفت 
به چین، هند و دیگر کشورها صادر می کند اما این کشور به شکلی 
واقعی با فعالیت های اقتصادی منطقه اوراسیا پیوند نخورده است 
در حالی که عضویت ایران در شانگهای حضور ایران را از همه لحاظ 
سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در منطقه اورآسیا پر رنگ خواهد کرد.  
در ســال های اخیر با توجه به آنکه همکاری منطقه ای در اوراســیا 
به جنب و جوش افتاده، اهمیت ایران نیز افزایش یافته است. ایران 
از ابتدای ۲۰۲۲ در دولت سیزدهم تعامالت سطح باالی خود را با 
بسیاری از کشورهای همسایه و آسیای مرکزی تقویت کرده و حجم 
تجاری ایران با کشــورهای سازمان همکاری شانگهای از یک روند 
صعودی حکایت دارد و نشــان دهنده ظرفیت همکاری اقتصادی 

ایران با منطقه اوراسیاست...
ادامهدرصفحه2

یادداشت
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سیاست 2

منابع وابسته به حزب دموکرات کردستان عراق از موافقت 
رهبر جریان صدر با پذیرش هیئت ســه جانبه از جمله 
العامری، خبر دادند. حزب دموکرات کردستان از موافقت 
مقتدی صدر رهبر جریان صدر با استقبال از هیئت سه 
جانبه ای خبر داد که در میان آنها  هادی العامری  رئیس 

ائتالف فتح هم حضور دارد.
 وفاء محمد کریم  از رهبران حزب دموکرات کردســتان 
عــراق بــه بغداد الیوم گفت: رهبــر جریان صدر عراق با 
دیدار هادی العامری رئیس ائتالف فتح، محمد الحلبوسی 
رئیس پارلمان و نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان 

موافقت کرده است.
وی افزود: موعد این دیدار مشخص نشده است اما موافقت 
اولیه صدر با آن به نوبه خود گامی مثبت محسوب می شود 
تا پیش از توافق درباره تشکیل دولت و عمر آن، خواسته 

های صدر شنیده شود.

وفــاء محمد کریم بیــان کرد: پیش از این نگرانی درباره 
اینکه صدر درب را ببندد وجود داشــت اما پذیرش این 
دیدار از ســوی او دســتاورد مهمی است به ویژه که صدر 
می داند که هیئت چه با خود دارد و موافقت با آنچه این 
هئیت دارد به مثابه آغازی برای تشکیل دولت آتی است.
وی افزود: جلسه انتخاب رئیس جمهور جز با چراغ سبز 
صدر میســر نخواهد شــد و پس از انجام هرگونه توافقی 
برگزاری جلسه و انتخاب رئیس جمهور و مکلف کردن 

نخست وزیر از سوی رخ خواهد داد.
وفاء محمد کریم همچنین از شــروط حزب دموکرات 
و ائتــالف حاکمیت بــرای هیئت هماهنگی هم فارغ از 
خروجی نشست هیئت مذکور با مقتدی صدر هم سخن 

گفت.
موعدبرگزاریجلسهپارلمانعراق

از سوی دیگر  محمد قتیبه البیاتی  نماینده پارلمان عراق 

گفت: پیش بینی موعد برگزاری جلسه اول پارلمان عراق 
در برهه کنونی بسیار دشوار است.

وی افزود: همه نشانه ها گواه بر این است که نیاز به زمان 
برای رسیدن به توافق وجود دارد.

جدیدترینموضعگیری
دربارهپستریاستجمهوریعراق

 فائق یزیدی  عضو حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق 
هم گفت: حزب دموکرات همچنان به دنبال دست یابی 
به پست ریاست جمهوری عراق است. این حزب پس از 
اینکه با خروج جریان صدر از روند سیاسی دست خالی 
بازگشت بازهم به دنبال تصاحب پست ریاست جمهوری 
عراق است. وی افزود: احتمال دارد که دو حزب ُکرد با دو 

نامزد به جلسه انتخاب رئیس جمهور بروند.
جعفر ایمینکی از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق 
هم گفت: روزهای آتی شاهد غافلگیری در زمینه نامزد 

پست ریاست جمهوری عراق خواهیم بود.
وی از تفاهم جدید میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی 
درباره اوضاع عراق ســخن گفت و افزود: دو حزب به این 
نتیجــه رســیده اند  که با توجه بــه اوضاع کنونی عراق، 
کشمکش بر سر پست ریاست جمهوری مناسب نیست.
 ریبین سالم ، از سران حزب دموکرات کردستان، تأکید 
می کند که تفاهماتی در ســطح عالی با اتحادیه میهنی 
کردستان درباره مقام ریاست جمهوری صورت گرفته و 
تعیین تکلیف این پرونده در آینده نزدیک انجام خواهد 

شد.
وی می افزاید که برگزاری جلســه مجلس برای انتخاب 
رئیس جمهوری و تشــکیل دولت جدید نیازمند توافق 
سیاســی اســت و الزم اســت که جریان صدر هم در این 
توافق حضور داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که این 

روند بدون مانع تراشی پیش می رود.

بههیئتسهجانبه صدر چراغسبز

یادداشت

مراسم وداع با تابوت ملکه 
انگلیس/ رویترز

کشف یک گور دسته 
جمعی با بیش از 450 
جسد در شهر  ایزیوم  
اوکراین/ رویترز

گزارش تصویری

کوشدند؛ آتشبسسریعمیانایروانوبا اعضایشورایامنیتخواستار

نقش ایران در کاهش تنش آذربایجان و ارمنستان
بامداد سه شنبه درگیری های شدیدی میان 
نظامیان ارمنستان و جمهوری آذربایجان رخ 
داد که به گفته وزارتخانه های دفاع دو طرف، 
چند نقطه در مرز شــاهد تیراندازی و تبادل 
آتش بود. روز بعد، جمهوری آذربایجان خبر 
داد در تبــادل آتــش با ارمنســتان ۵۰ نفر از 
نظامیان این کشــور کشــته شده اند. نیکول 
پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان نیز شامگاه 
چهارشــنبه به نمایندگان مجلس این کشور 
گفــت، در نتیجه حمالت نیروهای جمهوری 
آذربایجان شــمار کشــته های ارمنستانی به 

۱۰۵ نفر رسیده است.
بعــد از آغــاز مجدد درگیــری نظامی میان 
نیروهای ارمنســتان و جمهوری آذربایجان 
و همچنیــن نقض آتش بس از ســوی باکو، 
شــورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار 
توقف ســریع خشــونت ها شــد. ایــن نهاد 
بین المللی شــامگاه چهارشنبه در جلسه ای 
اضطراری که به درخواســت فرانســه برای 
بررســی درگیری های شدید میان دو کشور 
برگــزار کرد، از هر دو طرف خواســت فوری 

آتش بس برقرار کنند.
به نوشــته وبگاه ریانووســتی، واسیلی نبنزیا 
نماینده روســیه در سازمان ملل متحد خبر 
داد، اعضای شــورای امنیت در این نشســت 
خواســتار آتش بس سریع میان ایروان و باکو 
شدند. وی درباره روند نشست شورای امنیت 
گفت: همه اعضا به اتفاق آرا به نفع آتش بس 
زودهنگام و پایان بحران به وســیله ابزارهای 
سیاسی و دیپلماتیک صحبت کردند. بیانیه ای 
در دست بررسی است و کارشناسان در حال 

نهایی کردن آن هستند.
این دیپلمات روس افزود: در این نشست درباره 
اقداماتی که روسیه به صورت فردی یا به وسیله 
سازمان پیمان امنیت جمعی برای آرام کردن 
اوضاع و دستیابی به آتش بس انجام داده است، 

صحبت کردیم.
پیش تــر وزارت امور خارجه روســیه با بیان 
تالش های این کشــور برای برقراری صلح و 
آشتی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان 

اعالم کرد، ایروان و باکو در ابتدای راه طوالنی 
مصالحه قرار دارند.

موسس کشیشیان، سردبیر هفته نامه ارمنی  
آراکس  در پاســخ به این ســؤال که آیا ایران 
می توانــد برای حل تنش میان ارمنســتان و 
جمهوری آذربایجان وارد میانجی گری شود، 
گفت: ایران در زمان دولت سازندگی سعی در 
ورود به چالش میان ارمنستان و آذربایجان به 
عنــوان میانجی کرد، ولی بی نتیجه بود. پس 
از آن میانجی گران منطقه ای و بین المللی در 
این زمینه ورود کردند و جایگاهی بین المللی 
به آن بخشیدند. البته این میانجی گری نیز به 
نتیجه مشخصی دست نیافت و صرفاً توانست 
از سال ۱99۴ تا ۲۰۱6 میالدی آرامش نسبی 

در منطقه به وجود آورد.
وی افــزود: به نظــر می آید هم زمان با تالش 
برای میانجی گری باید سیاست های خاص و 
مشخصی اتخاذ کرد و همچنان که مقام معظم 
رهبــری به صراحــت در دیدار با رجب طیب 
اردوغان و والدیمیر پوتین، رؤســای جمهور 
ترکیه و روسیه بیان فرمودند، ایران باید نقش 

تأثیرگذار خود را در این مناقشه ایفا کند.

ســردبیر هفته نامه آراکس درباره فضاسازی 
منفــی رســانه های غربی در مناقشــه میان 
ارمنســتان و جمهــوری آذربایجان عنوان 
کــرد: متأســفانه گاهی رســانه ها بــه ویژه 
خبرگزاری های بزرگ غربی از سر ساده لوحی 
یا هدفمند اشــتباهاتی مرتکب می شوند که 
در عمل موضوع بســیار ســاده و روشن را به 
بن بست بی خبری و ناآگاهی سوق می دهند. 
به عنــوان نمونه خبرگزاری هــای رویترز و 
آسوشــیتدپرس حمله به خاک ارمنستان را 
با جنگ های درون ســرزمینی اشتباه گرفته  
و بر مبنای آن به تحلیل اشتباه پرداخته اند. 

کشیشــیان گفت: واقعیت این است، جنگ 
امروز میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
با مناقشه ۴۴ روزه قره باغ )که باکو این منطقه 
را جزو خاک خود می داند( کاماًل متفاوت است 
و به نتیجه دلخواه مداخله گران مغرض نخواهد 
رسید. عالوه بر این، هر چند ایران پیش تر و در 
دولت سازندگی سعی در ورود به این مناقشه 
به عنــوان میانجی کرد، اما آنچه امروز مطرح 
اســت، تفاوت هایی با قبل دارد و به دلیل به 
مخاطره افتادن مرز مشــترک چندهزار ساله 

دو کشــور دوســت ایران و ارمنستان، به طور 
مستقیم منافع دو کشور را تهدید می کند.

این تحلیلگــر ارمنی با گمراه کننده توصیف 
کردن ارتباط مناقشــه این روزها با مناقشــه 
قره باغ تصریح کرد: معتقدم مداخله ایران در 
این مناقشه به عنوان میانجی نه تنها الزم، بلکه 
اجتناب ناپذیــر به نظر می آید و زمینه آن نیز 
وجود دارد، به ویژه اینکه هر دو طرف مناقشه 
روابط تاریخی و دوســتانه ای با ایران دارند و 
به طور کلی میان مردم و دولت های دو کشور 
دید مثبتی نسبت به جمهوری اسالمی ایران 
وجود دارد. بی تردید گفت وگوی تلفنی اخیر 
سیدابراهیم رئیســی، رئیس جمهور ایران با 
نیکول پاشــینیان، نخســت وزیر ارمنستان 

شاهدی بر این مدعاست.
   کشیشــیان درباره تحلیل برخی ناظران که 
معتقدند دست های خارجی به ویژه فرانسه در 
این درگیری ها مشــهود است تا اینکه تمرکز 
از جنگ اوکراین خارج شود، عنوان کرد: اگر 
قراردادهــای گازی جمهــوری آذربایجان با 
طــرف اروپایــی به ویژه در این ایام که اروپا در 
آستانه فصل سرما قرار دارد مطرح نبود، یا اگر 

ارمنستان دارای ظرفیت نظامی قدرتمندی 
بود که می توانست نه تنها منطقه بلکه اروپا را 
تحت تأثیر قرار دهد، این استدالل می توانست 

پذیرفته شود.
این تحلیلگر ارمنی درباره اینکه چه طرفهایی 
از مناقشــه اخیر میان آذربایجان و ارمنستان 
ســود می برند، گفت: برای درک این موضوع 
بایــد نگاهی به نتیجه و پیامدهای مناقشــه 
قره بــاغ در ســال ۲۰۲۰ انداخــت و دید چه 
گروه هــا و نیروهایی بــا کمک و مداخله چه 
کشورهایی در منطقه حضور یافتند. همچنین 
چه طرف هایی باعث شــدند باکو دست باال را 

در مناقشه قره باغ داشته باشد.
وی افــزود: ترکیــه بعــد از مناقشــه قره باغ 
در جمهــوری آذربایجــان و منطقــه قره باغ 
کوهستانی پایگاه نظامی دایر کرد. ورود نظامی 
ترکیه به منطقه پس از وقفه صد ساله از اهمیت 
باالیی برای این کشور برخوردار است و به آن ها 
کمک می کند به هدف دیرینه خود که همان 
اتحاد کشورهای ترک زبان است، دست یابد.

کشیشــیان عنــوان کرد: حضــور پر رنگ و 
لعاب رژیم صهیونیستی به بهانه های مختلف 
ازجملــه کشــاورزی، ایجاد شــهرک های 
الکترونیــک و پیشــرفته در مجاورت قره باغ 
کوهستانی و البته مرزهای ایران و همچنین 
استقرار پهپادهای صهیونیستی در جمهوری 
آذربایجــان و در مواقع لــزوم پرواز آنها برای 
اقدامــات تخریبی جاسوســی از دیگر نتایج 
جنگی بود که ســکان هدایت آن را ترکیه و 

رژیم صهیونیستی برعهده داشتند.
وی افزود: نیروهای ترکیه و رژیم صهیونیستی 
در مناقشه قره باغ به کمک باکو شتافتند. عالوه 
براین، در ارمنستان نسبت به نوع اتخاذ مواضع 
روســیه و همچنین ســازمان پیمان امنیت 
جمعــی نگرانی هایی وجود دارد و طبعاً خالء 
ایــن نگرانی را تنها ایران می تواند پر کند. در 
دولت سیزدهم حضور ایران در قفقاز جنوبی 
در حال پر رنگ شــدن اســت، هرچند غیبت 
ایــران در این منطقــه فرصت حضور را برای 

دیگر کشورها پدید آورده بود.

خبر ویژه

رئیس جمهور حضور در مجمع عمومی سازمان ملل را فرصتی برای بیان دیدگاه ها و مواضع جمهوری اسالمی ایران 
دانست و تاکید کرد: در این سفر پنج روزه هیچ دیدار و مالقات با مقامات آمریکایی انجام نخواهد شد.

یت اهلل سید ابراهیم رئیسی  قبل از عزیمت به نیویورک در پاویون فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران با عرض تسلیت 
ایام اربعین حسینی، افزود:  این سفر به دعوت دبیرکل سازمان ملل برای حضور در هفتاد و هفتمین مجمع عمومی 

سازمان ملل انجام می شود و فرصتی برای بیان دیدگاه های نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نظرات جمهوری اسالمی و دیدگاههای منطقه قابل تبیین است که باید از این فرصت ها 
برای تبیین آن استفاده کرد، اظهار داشت: این سفر فرصتی برای بیان اقداماتی است که گاهی شنیده نمی شود زیرا 

فضای رسانه ای جهان تحت تسلط قدرتهای بزرگ است.

وی تاکید کرد: باید از این فرصت ها برای تبیین مواضع جمهوری اسالمی ایران و بیان مظالم و ظلم هایی که نسبت به 
ملت بزرگ ایران انجام شده و ظلم هایی که امروز مردم در عالم به ویژه علیه ملتهای تحت ستم روا می شود، بهره گرفت.

رییس جمهور گفت: سازمان ملل محل تبیین ظلم هایی است که جهان امروز از آن رنج می برد و در واقع می تواند یکی 
از جلوه های جهاد تبیین باشد؛ اگر بتوانیم به وظیفه خود درست انجام دهیم می تواند تبیین خوبی برای بیان مواضع 
جمهوری اسالمی ایران باشد. آیت اهلل رئیسی خاطرنشان کرد: در حاشیه این نشست تا جایی که فرصت و زمینه آن 

فراهم باشد، دیدارهای دوجانبه با مقامات عالی کشورهای مختلف خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه در دیدارهای حاشیه ای این اجالس نیز مواضع جمهوری اسالمی ایران را بیان خواهد کرد، تاکید کرد: 

هیچ زمینه ای برای مذاکره یا مالقات با آمریکایی ها برنامه ریزی نشده و هیچ دیداری با آنها نداریم.

رئیسی قبل از ترک تهران؛

دیداریبامقاماتآمریکایینخواهمداشت

تحلیل

اولین تغییر مهم در ترکیب دولت سیزدهم ؛

رئیسیبرایجایگزین
سورناستاریحکمزد

رئیس جهاد دانشگاهی با حکم ابراهیم رئیسی، معاون 
علمی رئیس جمهور و جایگزین سورنا ستاری شد.

روح اهلل دهقانی فیروز آبادی با حکم رئیس جمهوری، 
با حفظ سمت فعلی به عنوان سرپرست معاون علمی و 

فناوری رییس جمهور منصوب شد.
در متن این نامه قید شده است:  جناب آقای دکتر روح 
اهلل دهقانی فیروز آبادی نظر به مراتب شایستگی، تجارب 
و سوابق علمی و مدیریتی جنابعالی به موجب این حکم 
با حفظ سمت فعلی، به عنوان سرپرست معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به  عدالت 
محوری ،  روحیه انقالبی ،  مردمداری ،  پاکدســتی  ،  
فساد ستیزی ،  قانونمنداری ، مفاد عهدنامه دولت مردمی  
با برنامه ریزی و حرکت جهادی برای تحقق منویات مقام 
معظم رهبری در حوزه علم و فناوری در پیشبرد اهداف 

دولت مردمی و ایران قوی مجدانه کوشا باشید.
توفیق و سربلندی آن جناب را در خدمت به نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران و انجام ماموریت ها و وظایف 

محوله از خداوند متعال مسالت می نمایم. 

ح کرد: رئیس قوه قضاییه مطر

اطمینانبهخانوادهامینی
برایپیگیریسریعودقیقپرونده

رئیــس قوه قضاییه بر پیگیری جدی همه ابعاد پرونده 
فوت مرحومه مهسا امینی تاکید کرد.

حجت االسالم و المسلمین غالمحسین محسنی اژه ای 
در نشست شورای عالی قضایی ضمن ابراز همدردی با 
خانواده مرحومه مهســا امینی افزود: در روزهای اخیر 
این دخترخانم ۲۲ســاله به رحمت خدا رفت که البته 
چگونگی فوت وی در دســت بررسی است و همدردی 
بسیار فراگیر و دلسوزانه ای با خانواده این مرحومه شد.

وی گفت : مردم ، مســئولین ، قوه قضاییه ، قوه مجریه 
، قوه مقننه وســایر دستگاه ها با این خانواده همدردی 

کردند و البته پیگیری این پرونده ادامه دارد
محســنی اژه ای افزود: وظیفه قــوه قضاییه و برخی از 
مسئولین دیگر این است که موضوع را به صورت جدی 
پیگیری کنیم که چه اتفاقاتی رخ داده و این خانم فوت 

کرده است.
وی ادامه داد: از لحظه اطالع از وقوع فوت این خانم قوه 
قضاییه با جدیت در کار پیگیری مسئله است و تاکید 
شده ابعاد پرونده با دقت و موشکافانه بررسی شود. ضمن 
این که پزشکی قانونی هم در حال پیگیری است و همه 
اقدامــات اولیــه از جمله نمونه برداری از پیکر این خانم 
و ارسال به آزمایشگاه انجام شده که باید منتظر نتیجه 

آزمایشات باشیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس :

عضویتکاملایراندرشانگهای
یکمعاملهبرد-برداست

یک عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی 
گفت: عضویت کامل ایران در پیمان شانگهای می تواند 
ایران را از قدرت منطقه ای به قدرت جهانی تبدیل کند.

آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارمنی تهران و شمال 
ایران در مجلس شــورای اســالمی در صفحه شخصی 

خود در توئیتر، نوشت:
  عضویت کامل ایران در پیمان شــانگهای بزرگترین 
رویداد سیاسی اقتصادی کشور در عرصه جهانی و یک 

معامله به معنای واقعی برد - برد است.
این پیمان می تواند زمینه تبدیل جمهوری اســالمی 
ایران از قدرت منطقه ای به قدرت جهانی را فراهم کند. 
با حضور رئیس جمهور در بیســت و یکمین اجالس 
سران ســازمان همکاری شانگهای، کشورمان که تا 
سال گذشته به عنوان عضو ناظر در سازمان همکاری 
شانگهای حضور داشت، به عضویت کامل این سازمان 

درآمد.

خریدنفتایران خشمپامپئواز
توسطچین

به رغم اذعان مقام های واشنگتن به شکست کارزار  فشار 
حداکثــری ، مــراودات نفتی چین و ایران، وزیر خارجه 
سابق آمریکا را عصبانی کرده و خواستار تشدید تحریم ها 

شده است.
 مایک پامپئو   وزیر خارجه ســابق آمریکا ضمن انتقاد 
شدید از مواضع دولت جو بایدن ، خشم خود را درباره 

تداوم فروش نفت ایران به چین ابراز کرد.
به رغم اذعان مقام های ارشد واشنگتن به شکست و ناکام 
ماندن کارزار  فشار حداکثری  علیه ایران، وزیر خارجه 
دولت دونالد ترامپ خواستار تشدید تحریم ها شده است.
مایک پامپئو در پیامی توئیتری که محتوای آن انتقاد 
شدید از مواضع دولت دموکرات جو بایدن است، ضمن 
تکرار اظهارات بی اساس علیه ایران علیه مراودات نفتی 

تهران و پکن موضعگیری کرد.
وزیر خارجه سابق آمریکا که روابط نزدیکی با گروهک 
تروریســتی منافقین دارد، در پیام توییتری جدید 
خــود لفاظی های این گروهک را تکرار کرد و مدعی 
شــد:  تحریم ها اگر اجرا نشوند، ارزشی ندارند. چین 
دارد نفت ایران را می خرد و این رژیم تروریســت را 
غنی می کند. گام اول برای توقف دســتیابی ایران به 
ســالح اتمی این اســت که بدون هر گونه استثنایی، 

تحریم ها را اجرا کرد .
اتهام زنی بی اســاس مایک پامپئو علیه ایران و به ویژه 
خرید نفت این کشــور توســط چین در حالی مطرح 
شده که مقام های پکن بارها اعالم کرده اند تحریم های 

یکجانبه آمریکا علیه ایران باید برداشته شوند.

شانگهایوپایانجهانتکقطبی
ادامهازصفحهاول:

در واقــع، ایران با پیوســتن به ایــن ائتالف در حال 
شکســتن انــزوای بین المللی تحمیلــی از طریق 
تحریم های ظالمانه غرب اســت، این در حالی است 
که اعضای ســازمان همکاری شانگهای مدتهاست 
که بدون دالر آمریکا تجارت با یکدیگر را آغاز کرده 
اند تا دیگر مجبور نباشــند تحریم های آمریکا را در 
نظر بگیرند. حتی روسیه و چین یا روسیه و هند به 
طور فزاینده ای تجارت خود را با ارزهای خود انجام 
می دهنــد. از اینرو این مهم نیز می تواند یک گزینه 
مطلوب برای ایران باشد که نه تنها در تجارت با روسیه 
و چین که به طور قابل توجهی در حال رشد است و 
اخیراً معامله با ارزهای خود را نیز تجربه می کنند، بلکه 
در تجارت با هند و دیگر کشورهای عضو شانگهای نیز 

احتمال استفاده از ارزهای ملی وجود دارد.
مثال در ماه مه ۲۰۱9 هند واردات نفت از ایران را تحت 
فشار شدید امریکا متوقف کرده بود. تهران خواهان از 
سرگیری صادرات نفتی به هند در اسرع وقت است.
حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران، نه تنها از 
ســوی همتای خود، سوبرهمانیام جایشانکار، بلکه 
از ســوی نارندرا مودی نخســت وزیر در جریان سفر 
به دهلی نو در ماه ژوئن ۲۰۲۲ مورد اســتقبال قرار 
گرفت و این تحریک دیپلماسی میان دو کشور بیانگر 
آن است که ظرفیت های بین المللی ایران در حال 

تقویت است.
با این وجود تحوالت و تحرکات جدیدی که در درون 
ســازمان همکاری شــانگهای در حال شکل گیری 
اســت، گویای تغییر رژیم حقوقی سابق تک قطبی 
تحمیلی از سوی آمریکا به جهان است، کشوری که 
استقالل و آزادی اکثر ملت های جهان از جمله ایران 

را در چند دهه اخیر زیر سوال برده بود.
پس از آنجایی همه کشورهای عضو سازمان همکاری 
شانگهای غیرغربی هستند و یک سیاست خارجی 
مستقل را دنبال می کنند و ایران نیز همواره به عنوان 
یک کشور دارنده استقالل دیپلماتیک شناخته شده 
است، عضویت ایران در سازمان شانگهای قطعا یک 
تعامل برد-برد و موقعیت دو طرفه را شکل می دهد 
که به ایجاد سازمان شانگهایی قوی تر و ایرانی بهتر 

منتهی خواهد شد.
 

کو هشداری برای ایروان و با

ادامهسفرهایجنجالیپلوسی
ارمنستان اینبار

سفیر پیشین ایران در آذربایجان گفت: سفر نانسی 
پلوسی رییس مجلس نمایندگان آمریکا به ایراوان، 
هشــداری برای ایروان و باکوســت که ممکن است 
این روند تنش میان آنها را پیچیده  کند. محســن 
پاک آیین با اشاره به تحوالت مرزی میان آذربایجان و 
ارمنستان اظهار کرد: درگیری و تنش میان ارمنستان 
و آذربایجان است و آن هم مربوط به ابهاماتی است 
که در ارتباط با توافق مسکو وجود دارد. درگیری ها 
به گونه ای نیست که مرز ایران با این کشورها بسته 
شود. جنگ در مناطق دیگری است که االن هم در 
آن مناطــق بــا توجه به تحوالت روزهای اخیر آتش 
بس اعالم شــده اســت. وی درباره نگاه ایران به این 
تحوالت گفت: ایران اعالم کرده خط قرمزش بحث 
تغییر مرزهای جغرافیایی اســت اما در حال حاضر 
درگیری بین ارمنســتان و آذربایجان اســت و جای 
نگرانی نیست. این دیپلمات کشورمان تصریح کرد: 
بعید اســت درگیری میان آذربایجان و ارمنســتان 
فراگیر شود. در درگیری های این چند روز دو کشور 
تلفات زیاد داشتند و کامال به ضرر دو کشور بود از این 
رو هر دو پذیرفتند که مذاکره کنند. وی با بیان اینکه 
معتقدم آذری ها درگیری و تنش را شروع کردند تا 
امتیاز بیشتری در حوزه سیاسی بگیرند و ارمنستان 
در مقابل این خواسته آذربایجان مقاومت کرد افزود: 
اما به نظر دو کشور به این نتیجه رسیده اند که مساله 
را مســالمت آمیز حل کنند. پاک آیین درباره ســفر 
نانســی پلوســی به ارمنستان با تاکید بر این که این 
سفر نشان دهنده دخالت آمریکا است گفت: متاسفانه 
این فضا داده شده تا کشورهای مختلف در این بحث 
دخالت کنند؛ فرانســه از ارمنستان حمایت کرده و 
ترکیه از آذربایجان که معتقدم این حمایت ها باعث 
می شــود موضوع مناقشه ارمنســتان و آذربایجان 
پیچیده شــود از این رو بهتر اســت هر دو کشــور بر 
اســاس قوانین و مقررات بین المللی برخورد کنند. 
دخالت کشــورهای خارجی در تنش ایجاد شده به 

صالح صلح و امنیت در منطقه نیست.
وی سفر نانسی پلوسی به ارمنستان را در واکنش به 
حمایت ترکیه از آذربایجان دانست و گفت: متاسفانه 
مواضع ترکیه تحریک آمیز است به ویژه اینکه اعالم 
کرد حتی الزم باشد به لحاظ نظامی مقابل ارمنستان 
می ایستد، موجب شد تا پلوسی به ارمنستان بیاید. 
معتقدم دخالت خارجی ها به نفع دو کشور نیست. 

این دو کشور باید بیشتر مراقب باشند.
این دیپلمات کشــورمان خاطرنشــان کرد که سفر 
نانسی پلوسی به ارمنستان و حمایت از این کشور و 
در مقابل حمایت ترکیه از آذربایجان یک هشدار به 
ایروان و باکو است چرا که ممکن است این تعامالت 
تنش را پیچیده ســازد و دامنه آن را به کشــورهای 
اطراف گســترش دهد در آن صورت شــرایط دیگر 

آن گونه که االن تصور می شود نخواهد بود.

اخبار کوتاه
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3اقتصاد
گزارش

رقابتوارداتیها
بابرنجایرانی

 کاالی پرحاشــیه سال گذشته، ظاهرا امسال قرار 
اســت بازار آرام تری داشــته باشد. قیمت برنج تا 
تیرماه همچنان به روال ســال قبل روند رشــد را 
طی کرد و تا باالی ۱۵۰هزار تومان هم رسید، اما 
انتشــار اخبار مثبت این حــوزه از افزایش میزان 
تولید تا لغو ممنوعیت فصلی واردات و تداوم عرضه 
برنــج خارجــی در بازار توانســت در کنار کاهش 
نســبی تقاضا، آرامش را مهمان بازار این محصول 

پرمصرف کند.
در اســتان های تولیدکننده اما این کاهش قیمت 
بــه مذاق همه خوش نیامده و خبرهای رســیده 
حاکی از آن است که عده ای از تولیدکنندگان در 
انتظار رشــد دوباره قیمت از عرضه محصول شان 
خودداری می کنند؛ این در حالی اســت که دولت 
نیــز برای ایجاد ثبات در بازار و البته پیشــگیری 
از زیان کشــاورزانی که هزینه های تولیدشــان در 
ســال های اخیر باال رفتــه، همزمان با تعیین نرخ 
بــرای این محصول، گزینه خرید تضمینی را روی 

میز قرار داده است.
برنامه های حمایتی دولت از خریدار و فروشنده

معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی وزارت 
جهادکشاورزی در روزهای گذشته از نهایی شدن 
قیمــت برنج خبر داد و گفت: این نرخ در روزهای 
آینده اعالم خواهد شــد تــا به طور عملی وزارت 

جهادکشاورزی وارد بازار برنج شود.
به گفتــه محمد قربانی، وزارت جهادکشــاورزی 
به طور مســتقیم وارد فراینــد خرید در بازار برنج 
می شــود که این امر، خریــد از برندهای بزرگ را 
هــم به دنبال دارد و باعث تحرکات خوبی در بازار 

برنج خواهد شد.
او بدون اینکه رقم توافق شــده برای قیمت برنج را 
ذکر کند، گفت: دولت درصدد اســت برای تنظیم 
بازار برنج ایرانی، قیمت این محصول را براســاس 
نرخ های مصوب اعالم کند؛ زیرا بازار برنج مستعد 
بروز نوسانات قیمتی است که با مداخله هدفمند 
دولت در بازار با هدف افزایش ســود تولیدکننده، 
کنتــرل بــازار در اختیار دولت قرار می گیرد. بازار 
برنج از مســائل مهم و جدی در کشــور محسوب 

می شود و شالیکوبی ها هم پر از برنج هستند.
ایــن خبر با اســتقبال تولیدکنندگان نیز روبه رو 
شــد و دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج اعالم کرد 
کشــاورزان در انتظار اعالم قیمت برنج از ســوی 

وزارت جهادکشاورزی هستند.
قیمت تضمینی می تواند به نفع کشاورز باشد

علیزاده شــایق با بیان اینکه خرید و فروش برنج 
در شــمال راکد مانده اســت، از امتناع کشاورزان 
از عرضــه محصــول به بــازار خبــر داد و گفت: 
برنجــکاران به فروش برنج بــه کارخانه ها و بازار 
اقــدام نمی کننــد و تصور می کنند اگر دیرتر برنج 
خود را به فروش برســانند، ســود بیشتری کسب 
می کننــد، اما نمی دانند دالالن بیکار نمی مانند و 
روی هر میزان ســودی که نصیب کشــاورز شود، 
قیمت هــا را باال می برند که در نهایت این افزایش 

قیمت ها به ضرر مصرف کننده خواهد بود.
او تعیین قیمت تضمینی را به نفع کشاورز دانست؛ 
به شرطی که هزینه های آنان را پوشش دهد؛ این 
درحالی است که روند واردات برنج نیز بعد از ۲ماه 

نوسان به حالت عادی درآمده است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج از واردات ۷۰۰هزار 
تن برنج در نیمه اول ســال خبر داد و این میزان 
واردات را مطابق هدفگذاری های نیمه اول ســال 

دانست.
به گفته مسیح کشاورز، پیش بینی می شود تا پایان 
ســال رقم کل واردات به یک میلیون و ۴۰۰هزار 
تن برســد که ۴۰ درصــد این واردات از نوع برنج 

سفید پاکستانی است.
طــی ۲ماهــی کــه از اعالم خبر لغــو ممنوعیت 
واردات برنــج می گــذرد، اظهارنظرهای مختلفی 
در نقد این تصمیم دولت از ســوی افرادی انجام 
شده که معتقدند واردات می تواند بازار برنج ایرانی 

را تهدید کند.
دبیــر انجمــن واردکنندگان برنج در این زمینه 
گفــت: افزایش قیمت برنج ایرانی دلیل گرایش 
بیشــتر مصرف کننــدگان به برنــج خارجی در 
سال های گذشته بوده؛ درحالی که نوع برنج های 
وارداتی با برنج ایرانی متفاوت بوده است. اما در 
واردات امســال ۴۰درصــد حجم خرید به برنج 
ســفید پاکســتانی اختصاص یافته که می تواند 
رقیب برنج ایرانی در بازار باشد.کشــاورز افزود: 
تــا امــروز واردات فقط بــرای تنظیم بازار برنج 
انجام می شد، اما امسال برنج های سفید وارداتی 
می توانند به عنوان رقیبی جدی برای برنج ایرانی 
مانــع افزایش بی رویه قیمــت این نوع برنج در 
بازار باشند.به گفته وی، واردکنندگان با حداقل 
ســود اقدام به عرضه محصــول خود کرده اند و 
این باعث شــده قیمــت برنج هندی از ۴۰هزار 
تومانــی که تا چند ماه پیش عرضه می شــد به 
۳۲تا حداکثر ۳۵هزار تومان کاهش داشته باشد 
و برنج پاکستانی نیز که بین ۴۰تا ۴۵هزار تومان 
قیمت داشــت، وارد فاز کاهش قیمت شود.این 
فعــال اقتصــادی پیش بینی کرد با تامین منابع 
واردات، برنج هــای جدید وارداتی با قیمت های 

پایین تری در بازار مصرف عرضه شوند.

قیمت هایی که هوس غذا خوردن را از سرتان می پراند!

کچریشد کافهرفتنهمال
ایــن روزها بــا وجود تورم عمومــی، هزینه کافه 
رفتن برای خیلی ها باالست و کافه گردی به مانند 
روزهای نخســتی که در ایــران پا گرفت، مختص 

خواص شده است.

سرمانپریده! هوسکافهرفتناز
تهمینه هر چند که عاشــق کافه نشــینی اســت و 
خاطرات خوشــی از ایــن پاتوق های دنج دارد اما 
امروز جزو کافه گردها به حساب نمی آید. می گوید: 
مــا خیلی از تفریحات ســاده را حذف کردیم چه 
برسد به کافه رفتن. کافه رفتن از همان اول گران 
بود و قبل از گران شــدن هم ما پولش را نداشــتیم 
کــه بخواهیم مرتب به کافه برویم بلکه گاه گداری 
برای مراسم جشن تولد توی کافه جمع می شدیم 

و خیلی هم خوش می گذشت.
او ادامه می دهد: اما االن قیمت ها خیلی باالســت 
و اصال نمی ارزد. مثال االن اگر ۴ نفر به کافه بروند 
و فقط نوشیدنی سفارش بدهند حدود ۵۰۰ هزار 
تومان می شــود که هر نفرشان باید حداقل حقوق 

یک روز خود را خرج کنند.
امین با دوســتانش به کافه آمده. مشــغول حساب 
کردن هزینه میزشــان اســت که نظرش را درباره 
هزینه کافه آمدن می پرســم. می گوید: روزگاری 
بــود کــه ما همدیگر را مهمان می کردیم و َککمان 
نمی گزید هزینه کل میز را پرداخت کنیم اما االن 
کافــه رفتن اینقدر گران تمام می شــود که با این 
قرار که هر کســی ُدنگ خودش را حســاب کند به 

کافه می آییم.

میشود؟ هزینهکافهرفتنچقدر
در مــورد قیمــت  خدمــات کافی شــاپ ها، بنا به 
گفته محســن مبرا، رئیس اتحادیه فروشــندگان 
بســتنی، آبمیوه و کافی شــاپ تهــران، هیچ نرخ 
مصوبــی وجود ندارد و قیمت ها بنا به درجه بندی، 
کیفیت محصوالت و سرویسی که هر کافی شاپ به 

مشتریانش ارائه می دهد، تعیین می شود.
با این حســاب، اگر شــما بخواهیــد دمی در یک 
کافه بنشــینید و با دوستانتان گلویی تازه کنید یا 
غذایی بخورید، با توجه به موقعیت مکانی کافه ها، 

قیمت ها متفاوت و تفاوت ها هم البته زیاد است.
ما به ۳ کافه در ۳ نقطه شــهر یعنی حوالی میدان 
فردوســی، محدوده ونک و نیاوران ســری زدیم تا 

قیمت کافه رفتن دستتان بیاید.

دلیلگرانیخدماتکافیشاپهاچیست؟
مدیر کافه رســتورانی در محدوده میدان فردوسی 
درباره دلیل گرانی خدمات کافی شاپ ها می گوید: 
امســال، گرانی مواد اولیه مصرفی ما مانند روغن، 
ماکارونی، آرد و قهوه بین ۳ تا ۵ برابر بوده اســت. 
مثال قهوه که وارداتی است تا ۵۰ درصد، و به دلیل 
حذف ارز ترجیحی، روغن تا ۴۰۰ درصد گران شد.

ایــن کافــه دار در مورد تاثیــر اجاره بها بر افزایش 
قیمت خدمات در کافه ها هم بیان می کند: تقریبا 
۲۰ درصــد هزینه کافه ها پای اجاره می رود، البته 
در مناطق باالتر این رقم بیشــتر است. افزایش هر 
ســاله اجاره بها در حالی اســت که درآمد ما امسال 
افزایش پیدا نکرد. به اینها هزینه انرژی )آب، برق 
و گاز( هم اضافه می شــود که امسال تقریبا ۳ برابر 

شد. دستمزد و حقوق هم ۵۷ درصد باال رفت.
مدیر این کافه رستوران در مورد تاثیر گرانی بر کاهش 
مشتریان کافه می گوید: میزان مراجعه مردم کمتر 
شده طوری که می توان گفت مشتریان ما این موقع 
ســال نسبت به ســال گذشته حدود ۳۰ درصد کم 
شــده اند. آنهایی هم که می آیند از نحوه سفارش ها 

مشخص می شود که بودجه شان محدود است.
وی ادامــه می دهد: مشــتریان کافــه ما دو گروه 
هســتند؛ یک گروه شامل بازاری ها و صرافی های 
این دور و بَر هستند که قیمت ها اصال برایشان مهم 
نیست. تیپ بعدی، دانشجوها و جوانان هستند که 

مقدار و کیفیت سفارش هایشان پایین تر است.
این کافه دار در مورد تغییر کیفیت سفارش ها می گوید: 
ما مشتری هایی داریم که قبال بهترین پیتزا و در کنار آن 
نوشیدنی دست ساز خودمان را را سفارش می دادند اما 
همان ها االن پیتزای ارزان تر را با یک ماء الشعیر سفارش 
می دهند. این تغییر آنقدر محسوس بوده که ما آیتم های 
ارزان را در منوی کافه بیشتر کرده ایم تا مشتریانمان از 

جمله کافه گردهای جوان و دانشجوها را حفظ کنیم.

مشتری... انتظار در
پاییز در راه است و کافه داران منتظر نشسته اند تا 
مگر در روزهای سرد سال، که از میزان مسافرت ها 
کاسته می شود و دانشــگاه ها میزبان دانشجویان 
می شوند، کافه هایشان رونق بگیرد. اما باز چندان 
امیدوار نیستند چرا که جوان های زیادی در تهیه 
خــرج روزانــه خود مانده اند و قید تفریحاتی مانند 

کافه را زده اند.

گفت و گو

خ نان نیاز به اصالح دارد نر

مشکالت تنور خبازاندر
صف های نان در شــهر مقدس مشــهد هم 
چنان در برخی از نقاط به ویژه حاشیه شهر 

طویل و از حوصله مردم خارج است.
عــده ای گرانی مواد غذایی و افزایش نان در 
سفره مردم را عامل این صف ها و هجوم برای 
خریــد نان مــی دانند، عده ای کمبود آرد و 
کاهش ســاعات پخــت را دلیل این ازدحام 
دانسته و عده ای از مردم هم به خبرنگار بازار 
می گویند که خبازی ها به دلیل گرانی نیروی 
کار از تعداد کارگران کاسته اند و لذا انتظار 
دریافت نان در صف ها افزایش یافته است.

مشاهدات از سطح شهر مشهد نان می دهد 
که بسیاری از نانوایی با یک الی دو نفر مشغول 
تهیــه خمیــر و پخت نان هســتند و لذا این 
موضوع نه تنها بر روی افراد شــاغل در این 
صنف فشــار مضاعــف وارد می کند بلکه بر 

صف های انتظار نیز می افزاید.
بــه منظور بررســی مشــکالت نانوایان با 
مصطفی کشــتگر رئیــس اتحادیه نانوایان 
مشهد به گفت و نشستیم تا مزایا و احتماال 
معایب کارتی شــدن خرید نان و علت صف 
هــای طوالنــی در مقابل برخی از نانوایی ها 

را جویا شویم.

کارتی شدن خرید نان چه مشکالتی را 
برای نانوایان رقم زده است؟

اســتفاده از دســتگاه های هوشمند برای ما 
هیــچ ایراد خاصی ندارد تنها ایراد مربوط به 
خود دســتگاه ها می باشد چون نانوا مکلف 
به استفاده از این دستگاه هوشمند در بحث 
خرید ارد یا فروش نان شده است اگر روزی 
دســتگاه به علتی دچار قطعی شود یا به هر 
علت دســتگاه دچار خطا و یا خرابی شود یا 
اینکه پشتیبان قادر به پشتیبانی نباشد آنجا 
است که نانوا به مشکل مواجه می شود چون 
با توجه به اجرایی شدن این طرح نانوا دیگر 
امکان اســتفاده از دســتگاه های کارتخوان 

را هم ندارد.
متاســفانه یکی از مشکالتی که با آن مواجه 
هســتیم این است که مردم خودشان از این 
دستگاه خرید نمی کنند و کارت را در اختیار 
نانوا قرار می دهند که این میان ممکن است 
تخلفاتــی از طرف نانوا اتفاق بیفتد و ممکن 
است در روند کاری واحدهایی که سالم کار 

میکنند وقفه ایجاد کند.

 در حال حاضر نانوایان با چه مشکالتی 
روبرو هستند؟

من بارها گفته ام ما تا نتوانیم نرخ نان را اصالح 
کنیم عمال نمی توانیم خیلی از مشکالت را 
بــر طرف کنیم.در حال حاضر اکثر کارگران 
فنی ما این صنف را کنار گذاشــته اند کسی 
حاضر نیست پای تنور داغ ساعت ها بایستد 
و نصف دستمزد کارگر ساده را دریافت کند 

در حالی که کارگر نانوایی فنی است.
بزرگ ترین مشــکل مــا در این صنف نبود 
کارگر فنی است زیرا بسیاری از متخصصان 
این صنف و این شغل را ترک کرده اند و این 
قضیــه بــا تالش ما بــرای تحویل یک نان با 

کیفت و به مردم خیلی مغایرت دارد.
در حــال حاضر نانــوا و مغازه دار این صنف 
چــون نمــی تواند کارگر فنی پیدا کند از آن 
طــرف هم نمی تواند نانوایی را تعطیل کند 
عمال هیچ تعطیلی ندارد و اکثر این افراد به 

دلیل فشار کار مستهلک شده اند.

 چند نانوایی از ابتدای ســال تاکنون از 
چرخه تولید حذف شــدند و علت این 

کناره گیری از شغل چه بوده است؟
خارج شدن از چرخه به معنای این است که 
طرف دیگر با این قیمت ها قادر به ادامه کار 
نبوده است و نانوایی را با تمام دستگاه هایش 
واگذار کرده است این افراد اگر نتوانند چرخ 
نانواییشــان را بچرخانند ممکن است از راه 

دیگری وارد شوند.

 بســیاری از نانوایی هــا هنوز کارتی 
نشــدند آیا این موضوع مشکلی برای 

آن ها به وجود نمی آورد؟
ما تنها استان و مشهد تنها شهری هست که 
در جهت اســتفاده از کارت هوشمند خرید 
نان از زمان شروع طرح رتبه اول را در کشور 

داریم.
مــا االن بــاالی 9۰درصد از نانوایی هامان از 
دســتگاه هوشمند اســتفاده می کنند بقیه 
یا تغییر مکان دارند یا تغییر پروانه کســب 
داشــتند و گرنه خیلی از نانوایی های ما از 

این دستگاه استفاده می کنند.

 رســتوران هایی که نان را به صورت 
حجمی سفارش می دادند االن چگونه 

باید نان تهیه کنند؟
فعال در این سیســتم این قضیه پیش بینی 
نشــده اســت ولی در مرحله بعدی کارتی 
بــرای خریدار تعیین می شــود تا این افراد 
 هم بتوانند از نان با مقدار زیاد برای جایی مثل 

رستوران ها استفاده کنند.

توجهینمیشود وقتیبهدرخواسِتکارگرانبرایداشتِنتجهیزاِتایمنِیکار

محروم از طبیعی ترین حق و حقوق
  زهرا معرفت / گروه اقتصاد

کار بدون داشــتِن تجهیــزاِت ایمنِی الزم 
بــازی با جان اســت. برای مثــال کارگران 
پیمانکاری یک شــرکت راه آهن می گویند 
با وجود اینکه محیط کار ما صنعتی است و 
کار کردِن بدوِن لباس ایمنی ممنوع اســت، 
بدوِن داشــتِن تجهیزاِت الزم مشغول به کار 
هســتیم.به گفته  این کارگران، »طبق عرف 
کارگاه، کارگران باید هر 6 ماه یک بار لباس 
ایمنی و هر سال یکبار کفش ایمنی دریافت 
کنند اما شرکت پیمانکار به دلیِل مشکالِت 
مالی این عرف را رعایت نمی کند«.داشــتِن 
لبــاس کار و تجهیزاِت ایمنی الزم کمترین 
حقی اســت که کارگران باید از آن بهره مند 
شــوند. حقی که مســتقیم با جان کارگران 
در ارتبــاط اســت اما در برخــی از کارگاه ها 
به راحتی نادیده گرفته می شــود.کارگراِن 
بســیاری بابِت نبوِد تجهیزاِت الزم آســیب 
های شــدیدی دیده اند. کارگرانی که گاهی 
شــدِت آسیب شــان به قدری زیاد است که 
باعِث خانه نشینِی آنها می شود.چندی پیش 
کارگِر اخراج شــده ی یک شــرکِت لبنیاتی 
برایمــان از حادثه ای گفت که به دلیِل نبوِد 
تجهیزاِت الزم اتفاق افتاد. حادثه ای که باعث 
شــد کارگر تواِن کار کردنش مثل سابق را از 
دســت بدهد: »هنگام بار زدن از ارتفاع ۱۲۰ 
ســانتیمتری از کامیون بر روی زمین افتادم 
و مصدوم شدم. آن زمان دکتر گفت یا پایت 
را قطع می کنیم یا هر ماه باید برای بی حس 
کــردِن پایت آمپول بزنی…«. حادثه ای که 
به گفته  بازرس وزارت کار ۸۰درصِد تقصیِر 
آن برعهــده  کارفرما بود، با این حال کارفرما 
به راحتی از زیر بار آن قسر در رفت؛ کارگر اما 
تا پایاِن عمرش درگیر ماند.وی گفت: »طبق 
گــزارش وزارت کار عــدم تجهیز خودرو به 
نردباِن مناســِب قابل حمــل جهت ورود و 
خروج به کابین یخچال کامیونت، مهم  ترین 
علــِت وقــوع حادثه برای من بود و به همین 

دلیل، کارفرما ۸۰درصد مقصر شناخته شد«. 
کارفرما مقصر شناخته شد کارگر اما به خاطِر 
ماندن در کار با کارفرما توافق کرد: »با کارفرما 
به توافق رسیدم که شکایتم را پس بگیرم و 
در عوض تا بازنشستگی در شرکت کار کنم. 
بعد از ســه سال چون نمی توانستم به خاطِر 
پایم مثل سابق کار کنم از کار اخراج شدم…« 

تأمین کیدقوانینوآییننامههابر تأ
وسایِلحفاظِتفردی

محمد نظری، کارشناس مهندسی بهداشت 
حرفــه ای و ایمنــی کار در خصوص اهمیِت 
وجوِد تجهیــزاِت الزم برای کاهِش حوادث 
ناشی از کار می گوید: طبق مدلی که سازمان 
تحقیقاتی بهداشِت حرفه ای آمریکا ارائه داده 
پنج راهکارِ اولویت بندی شــده برای کنترل 
حوادث کار وجود دارد. بر این اســاس حذف 
خطر، جایگزینِی خطر، محصورسازِی خطر، 
اقدامــات مدیریتی و در نهایت اســتفاده از 
وسایل حفاظت فردی به ترتیب راهکارهای 
مهِم جلوگیری از حوادث ناشی از کار هستند.
نظری می گوید: اســتفاده از وسایل حفاظت 
فــردی در واقع آخرین و راحت ترین راهکار 
برای جلوگیری از حوادث کار اســت و بعد 
از راهکارهــای دیگر باید به آن پرداخت.هر 
چنــد گاهی ایــن راهکار به صورت همزمان 

بــا راهکارهای دیگر اســتفاده می شــود تا 
ریســک حوادث کار کاهش پیــدا کند. به 
طور مثــال در یک کارگاه همزمان با حذف 
خطر و محصورســازی و اقدامات مدیریتی، 
می تــوان تجهیــزات حفاظت فــردی را به 
عنوان راهکار تکمیل کننده اســتفاده کرد 
چــون امنیِت یــک کارگاه هیچ وقت به صد 
نمی رســد.این کارشناس ایمنی و بهداشت 
حرفــه ای می گویــد: همانطــور که گفتم 
راهکارِ استفاده از وسایل حفاظت فردی، دِم 
دســتی ترین و راحتترین راهکاری است که 
هر کارفرمایی می تواند آن را اجرایی کند اما 
همیــن حداقلی ترین کار هم برای کارگران 
انجام نمی شود. کارفرمایان در حالی نسبت به 
تأمیِن وسایِل حفاظت فردی بی توجه هستند 
کــه قانون کار بــه صراحت در این خصوص 
صحبت کرده و وظیفه  تأمین امنیِت کارگران 
را بر دوش کارفرمایان گذاشــته است. طبق 
ماده 9۱ قانون کار »کارفرمایان و مسئوالن 
کلیــه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون 
مکلف هســتند بر اســاس مصوبات شورای 
عالی حفاظــت فنی برای تأمین حفاظت و 
ســالمت و بهداشت کارگران در محیط کار، 
وســایل و امکانات الزم را تهیه و در اختیار 
آنــان قرار داده و چگونگی کاربرد وســایل 
فوق الذکــر را به آنان بیاموزند و در خصوص 

رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت 
نمایند«.نظــری در خصوص ماده 9۱ قانون 
کار، می گوید: طبق این ماده وظیفه ی تأمین 
تجهیزات، آموزش و نظارت مقرراِت مربوطه 
به عهده ی کارفرماســت و چنانچه کارفرما 
از انجام آن ســرپیچی کند مجرم شــناخته 
می شود.این کارشــناس ایمنی و بهداشت 
همچنین بــه آیین نامه وســایل حفاظت 
فردی اشاره می کند و می گوید: در کنار ماده 
9۱ قانــون کار، آیین نامه وســایل حفاظت 
فردی نیز به این موضوع پرداخته است. این 
آیین نامه از ســوی وزارت کارِ قبل از انقالب 
نوشــته شده و آخرین ویرایش آن مربوط به 
ســال 9۰ است. در کنار این آیین نامه وزارت 
بهداشت نیز در زمینه وسایل حفاظت فردی 
یک راهنما دارد که البته این راهنما مختص 
کارشناسان است تا با ارزیابِی ریسک، دریابند 
که برای هر مخاطره ای چه وســیله  حفاظت 
فردی مورد نیاز اســت.نظری ادامه می دهد: 
آیین نامه وســایل حفاظت فردی وزارت کار 
جنبه الزام آور دارد که مســتند به ماده ۸۵ 
قانون کار است و کارفرماها موظف به اجرای 
آن هســتند. در این آیین نامه در مورد لباس 
کار و باقی وســایل حفاظت فردی و الزامات 
آن توضیح داده شــده است. به عالوه تأکید 
شــده که تمام وســایل حفاظت فردی باید 

مورد تائید اســتاندارد ملی باشند و چنانچه 
ما استاندارد ملی نداشته باشیم باید مطابق 
استاندارد معتبر بین المللی باشند. در نهایت 
همه ی این وسایل باید مورد تائید وزارت کار 
قــرار بگیرند.به گفتــه  وی؛ وزارت کار طبق 
مــاده 9۰ قانون کار آزمایشــگاه هایی دارد 
که وســایل حفاظت فنی را در آنجا تســت 
می کنند. این ماده می گوید: »کلیه اشخاص 
حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت 
فنی و بهداشــتی را وارد یا تولید کنند، باید 
مشــخصات وســائل را حسب مورد همراه با 
نمونه های آن به وزارت کار و امور اجتماعی 
و وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 

ارسال دارند 

عللآمارباالیحوادثکارچیست؟
در حالی که هم قانون کار و هم آیین نامه وزارت 
کار بر لزوم اهمیت استفاده از وسایل حفاظِت 
فــردی تأکید می کنند اما به جرأت می توان 
گفــت که ضمانت اجرایِی قــوی برای این 
قوانین وجود ندارد. کارگران به دلیِل موقعیِت 
ضعیفی که در بازار کار ایران دارند نمی توانند 
از حداقل حقوق خود دفاع کنند. قرادادهای 
موقت و نبوِد تشکل های مستقِل کارگری از 
مهم ترین عواملی هستند که کارگران را در 
وضعیتــی قرار داده اند که از ترِس اخراج تن 
به کار در هر وضعیتی می دهند.موضوع مهم 
دیگر البته ضعِف شدید بازرسی کار است. با 
استناد به گفته های مسئوالِن مربوطه، تعداد 
بازرسان کار برای بازرسی از کارگاه ها به قدری 
کم است که خیلی از کارگاه ها در طول سال 
حتی یک بار هم بازرسی نمی شوند. درحالیکه 
اگر این وظیفه ی مهم دولتی به درستی انجام 
می شــد شاید بخشی از حوادث ناشی از کار 
بــه دلیِل باال رفتِن ضمانِت اجرایِی قوانین و 
دستورالعمل های ایمنی و بهداشت حرفه ای 
افزایش پیدا می کرد و این چنین شاهِد آمار 

باالی حوادث ناشی از کار نبودیم.

خبر ویژه

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه تفکیک حساب ها یک الزام 
قانونی است که اجرای آن بر عهده بانک مرکزی بوده است، گفت: معیار حساب های 
تجاری باید توسط شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک مرکزی تعیین شود.  داود 
منظور با اشاره به موضوع تفکیک حساب های بانکی تجاری از غیرتجاری اظهار کرد: 
این موضوع در ابتدا موضوعی مالیاتی نیست، بلکه به حوزه بانک مرکزی و برای 
شفافیت عملیات بانکی فعاالن اقتصادی بازمی گردد و این شناسایی برای نظارت 
و کنترل بر موضوعاتی همچون پولشویی و ... است. وی افزود: البته سازمان امور 
مالیاتی نیز از این تفکیک حساب ها بهره مند خواهد شد و با شناسایی حساب های 
تجاری، واریز به آنها، فروش و فعالیت تجاری تلقی می شود و از مبانی تشخیص 

مالیات برای سازمان خواهد بود؛ بنابراین از تفکیک حساب های تجاری و شخصی 
استقبال می کنیم.منظور گفت: تفکیک حساب های تجاری و شخصی بر اساس 
حکم ماده ۱۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه  مودیان انجام می گیرد که در 
آن بانک مرکزی مکلف به تفکیک حساب ها است.وی با بیان اینکه با اجرای قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، همه فعاالن اقتصادی مکلفند صورتحساب 
الکترونیکی را به ترتیبی که قانون تعیین می کند، صادر کنند، افزود: اگر بخواهیم 
راستی آزمایی کنیم که یک فعال اقتصادی این صورتحساب را صادر کرده است یا 
خیر و اینکه آیا همه صورتحساب ها را صادر کرده است، صورتحساب های صادره 
وی را با اطالعاتی که از فروش او بر اساس حســاب های تجاری داریم، مقایسه 

می کنیم.رئیس ســازمان امور مالیاتی تصریح کرد: بنابراین تفکیک حساب ها 
یک الزام قانونی است که وظیفه اجرای آن بر عهده بانک مرکزی بوده است، به 
این معنی که معیار حساب های تجاری باید توسط شورای پول و اعتبار و هیأت 
عامل بانک مرکزی تعیین شود.منظور با بیان اینکه مودیان یا فعاالن اقتصادی 
در چارچوب آیین نامه ای که بانک مرکزی اعالم کرده است، برای بهره مندی از 
مشوق های حساب های تجاری، باید به بانک مراجعه کرده و مشخص کنند که 
کدام حساب شان، حساب تجاری است، افزود: از سوی دیگر تمام حساب هایی که 
فعاالن اقتصادی به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده اند، حساب تجاری است و ما 

این موارد را به بانک مرکزی اعالم می کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور:

تفکیک حساب ها، الزام قانونی است
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نفت و انرژی 4

هندبراینفتایرانجانگهداشتهاست

چشم هند به  نفت ایران 

کوتاه از انرژی

بین الملل

در پی بحران انرژی در اروپا

از وورسایزودتر لوور
همیشهخاموشمیشوند

چراغ هــای موزه لــوور و دیگر اماکن 
دیدنی فرانســه، در پی بحران انرژی 
در اروپا، چند ســاعت زودتر از موعد 
همیشــگی خامــوش شــدند. ریما 
عبدالملــک وزیر فرهنگ فرانســه در 
ایــن زمینــه گفت: موزه هــای لوور و 
ورسای چراغ هایشان را زودتر از موعد 

همیشگی خاموش می کنند. 
این یک حرکت نمادین برای یادآوری 
بحــران انــرژی در اروپا در پی جنگ 
روســیه بــا اوکراین اســت.او افزود: 
چراغ های موزه لوور که قبال ســاعت 
یک بامداد خاموش می شد،  در ساعت 
۱۱ شــب و کاخ ورســای نیز به جای 
ســاعت ۱۲ در ســاعت ۱۱ خاموش 
خواهند شــد.عبدالملک با بیان اینکه 
این کارهای نمادین برای ارتقای سطح 
آگاهی عمومی بســیار مهم است، در 
عیــن حال افــزود: البته حرکت های 
نمادیــن برای کاهــش مصرف انرژی 
کافــی نخواهنــد بود.وزیــر فرهنگ 
فرانسه از موسسات فرهنگی خواست 
تا روش هــای صرفه جویی در مصرف 
بــرق را اتخاذ کننــد؛ مانند کاری که 
موزه ورســای انجــام داد. این موزه با 
جایگزیــن کردن چراغ های ال ای دی 
به جای چراغ های قبلی، ســبب شــد 
تا هزینه های مصرف برق، یک ســوم 
کاهش یابد.وی افزود: با ســینماها هم 
در حــال مذاکره هســتیم تا با تغییر 
پروژکتورهایشــان به پروژکتورهای 
لیزری، در مصــرف برق صرفه جویی 
کنند.بر اســاس این گزارش، چند روز 
قبــل هم در شــهر پاریس چراغ هایی 
که اماکن دیدنی این شــهر را تزیین 
می کنند، چند ساعت زودتر از همیشه 
خاموش شــدند. در نتیجه برج ایفل و 
دیگــر اماکن دیدنی شــهر پاریس در 
پــی افزایش هزینه  انرژی در اروپا، در 

تاریکی فرو رفتند.
اروپا در پی جنگ روســیه با اوکراین 
دچــار بحــران انرژی شــده اســت. 
تحریم هــای اروپــا علیه روســیه نیز 
ســبب افزایش قیمت انرژی در تمام 

جهان از جمله خود اروپا شده است.

صادراتبنزینچین
شد دوبرابر

آمار گمرک چین نشــان داد صادرات 
بنزین طی ماه میالدی گذشــته ۱.۱۲ 
میلیــون تن بود کــه 9۷.۴ درصد در 
مقایســه با اوت ســال ۲۰۲۱ افزایش 
داشت. حجم صادرات بنزین در فاصله 
ژانویه تا اوت، ۳۰.۴ درصد در مقایسه 
با مدت مشــابه ســال ۲۰۲۱، کاهش 
داشــت.صادرات دیزل چین به ۸۳۰ 
هزار تن رســید کــه ۵۱.۸ درصد در 
مقایســه با اوت ســال ۲۰۲۱ افزایش 
داشــت. صادرات دیزل در هشت ماه 
نخست سال میالدی جاری، به ۳.۲۵ 
میلیون تن بالغ شــد که ۷۸.۳ درصد 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 
کاهش نشان داد.صادرات سوخت جت 
در اوت ۱۵.۴ درصد در مقایسه با مدت 
مشــابه سال گذشته کاهش یافت و به 
۷۸۰ هزار تن رسید. با این حال میزان 
صادرات در هشــت ماه نخســت سال 
میالدی جاری، ۴.۴ درصد رشــد کرد 
و به حدود ۵.۵۴ میلیون تن رسید.پس 
از این که پکن ســهمیه های صادرات 
بیشتری را در ژوئن و ژوئیه اختصاص 
داد، تحلیلگــران و معامله گران بهبود 
صادرات بنزین، دیزل و ســوخت جت 
چین را در اوت پیش بینی کرده بودند.

بر اساس گزارش رویترز، آمار گمرکی 
همچنین نشان داد واردات گاز طبیعی 
مایع )ال ان جی( به چین در اوت، ۲۸.۱ 
درصد در مقایســه با مدت مشابه سال 
گذشــته کاهش پیــدا کرد و به ۴.۷۲ 
میلیون تن رســید. واردات در هشت 
ماه نخست سال میالدی جاری ۲۱.۳ 
درصد در مقایســه با مدت مشابه سال 
گذشته، ۲۱.۳ درصد کاهش داشت و به 
۴۰.6۴ میلیون تن بالغ شد. واردات گاز 
از طریق خط لوله، ماه میالدی گذشته 
9 درصد نســبت به مدت مشابه سال 
گذشــته رشد کرد و به ۴.۱۳ میلیون 
تن رســید. حجــم واردات از ابتدای 
ســال میالدی جاری تاکنون، با ۱۰.6 
 درصــد افزایش، به ۳۰.۴۰ میلیون تن 

بالغ شده است.

معاون وزیر نیرو پاسخ داد؛

ساختنیروگاههایزبالهسوز
بهکجارسید؟

معــاون وزیر نیرو گفت: زمانی که مجوز ۲۰۰۰ 
مگاوات نیروگاه بادی را بگیریم، بخش زیادی از 
پتانسیل کریدور شرقی را هم برای تامین داخل 
و هم برای صادرات اختصاص می دهیم.محمود 
کمانــی  دربــاره احداث نیروگاه تجدیدپذیر در 
مناطــق مــرزی و برنامه های صــادرات، اظهار 
داشــت: ما در کریدور شــرقی پتانسیل خوبی 
داریــم از منطقــه خواف در خرســان رضوی تا 
طرق در خراسان جنوبی و میل نادر در سیستان 
و بلوچستان ظرفیت تولید انرژی بادی و همزمان 
با آن تولید انرژی خورشــیدی را داریم و باید از 
ایــن فضا اســتفاده کنیم. وی افــزود: ما اکنون 
در میــل نــادر یــک نیــروگاه ۵۰ مگاواتی در 
حال ســاخت داریم که حــدود ۳۰ مگاوات به 
بهره برداری رســیده و بقیه در حال نصب است، 
یک نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی هم در خواف داریم. 
معــاون وزیر نیرو تاکید کــرد: زمانی که مجوز 
۲۰۰۰ مــگاوات نیروگاه بادی را بگیریم، بخش 
زیادی از پتانســیل کریدور شــرقی را هم برای 
تامیــن داخــل و هم برای صــادرات اختصاص 
می دهیم.وی خاطرنشــان کرد: سیاست وزارت 
نیرو این است که امکان صادرات به نیروگاه های 
تجدیدپذیر فراهم شود، بنابراین دنبال طراحی 
یک مدل جدید هســتیم، به محض اینکه ابالغ 
شود این امکان بوجود می آید که شرکت ها برای 
صادرات سرمایه گذاری کنند. کمانی گفت: ما در 
حوزه تامین گاز و سوخت مایع برای نیروگاه ها 
حتی نیاز گرمایش کشــور محدودیت داریم به 
همیــن دلیــل بهترین راه بــرای صادرات برق 
توســعه انرژی های تجدیدپذیر است. وی بیان 
داشت: در مناطق مرزی پتانسیل ۸ هزار مگاوات 
احداث نیروگاه بادی شناســایی شــده که هم 
ســرمایه گذاران داخلی، هم به صورت مشترک 
و هــم توســط ســرمایه گذاران خارجی امکان 
ســرمایه گذاری دارند،  منتظر هســتیم مدل را 
تغییر دهیم و با مدل جدید این اتفاق بیفتد، در 
هر حال برنامه ما این است که بزودی این مسیر 
باز شــود.رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر 
و بهــره وری انرژی بــرق درباره احداث نیروگاه  
های زیســت توده نیز تصریح کــرد: اولویت ما 
برای احداث نیروگاه های زیست توده و زباله سوز 
شــهرهای شــمالی و کالن شهرها است، اکنون 
در نوشــهر، تهران، شیراز و مشهد هر کدام یک 
نیروگاه زباله سوز داریم که در حال بهره برداری 
هستند، در شهرهای ساری و رشت و یک نیروگاه 

دیگر در مشهد نیز در حال ساخت هستند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

نقشهراهدیپلماسیانرژیایران
باکشورهایعضوشانگهای

تدوینشود
عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر لزوم تدوین نقشــه راه دیپلماســی 
انرژی کشــورهای عضو شــانگهای، یادآور شد: 
باید مشــخص شــود که قرار است میان ایران، 
ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، روسیه، هند، 
پاکســتان و افغانستان و ترکیه چه قراردادهای 
گازی یا نفتی منعقد شود.هادی بیگی نژاد مورد 
عضویــت رســمی ایران در ســازمان همکاری 
شــانگهای، گفت: گسترش تعامالت سیاسی و 
مبادالت اقتصادی با کشورهای مختلف می تواند 
به رونق اقتصاد کشور کمک کند، مسلما پیوستن 
ایران به ســازمان همکاری شانگهای هم نقش 

مهمی در توسعه مبادالت تجاری ایران دارد.
عضو کمیســیون انرژی مجلس یازدهم با اشاره 
به دیدارهای آیت اهلل ســید ابراهیم رییســی با 
روســای جمهور کشــورهای منطقه در حاشیه 
اجــالس شــانگهای، افزود: دیــدار و گفتگوی 
رئیــس جمهور کشــورمان با روســای جمهور 
کشــورهای عضو شــانگهای منجر به توســعه 
روابط سیاســی و تعمیــق پیوندهای اقتصادی 
خواهد شــد و همکاری های بازرگانی و تجاری 
را تقویــت می کند.وی با بیــان اینکه گام های 
اولیه دیپلماســی عمومی در سازمان شانگهای 
برداشــته شــده اســت به دیدارهای ریاست 
جمهوری اشاره کرد و گفت: دیدارهای دو جانبه 
آیت اهلل رییسی با روسای جمهور روسیه، چین، 
ترکمنستان، ترکیه، ازبکستان و تاجیکستان در 
این اجالســیه مهم بود. چون کشــوری همانند 
ترکمنســتان ســالها ارتباط اقتصادی خود را با 
ایران قطع کرده بود و با امضای قرارداد ســواپ 
گازی با این کشور مقرر شد که گاز ترکمنستان از 
طریق ایران به جمهوری آذربایجان منتقل شود، 
ایــن قــرارداد تجاری می تواند به رونق اقتصاد و 
تامین گاز اســتان های شمالی کشور هم کمک 
کند.بیگی نژاد با تاکید بر لزوم تدوین نقشــه راه 
دیپلماســی انرژی کشــورهای عضو شانگهای، 
یادآور شــد: باید مشــخص شــود که قرار است 
میان ایران، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، 
روسیه، هند، پاکستان و افغانستان و ترکیه چه 
قراردادهای گازی یا نفتی منعقد شود.وی اضافه 
کرد: اقتصاد ایران کوچک نیست که آمریکا بتواند 
به راحتی ما را تحت فشار قرار دهد بنابراین باید 
با اقتصادهای دیگر  دنیا از جمله چین و روسیه 

مبادالت اقتصادی و سیاسی برقرارکنیم.

سفیر اسبق ایران در هند گفت: هند حاضر نیست 
منافــع اقتصــادی خود را به خاطر نه ما و نه هیچ 
کشــور دیگری درگیر کند، اما وقتی تحریم رفع 
شــود هند حتما تــالش می کند که به ایران هم 
نزدیک شود و واردات خود را از سر خواهد گرفت.

محمدحســین بنی اسدی ، درباره مراودات نفتی 
ایران و هند اظهار داشت:  بعداز سال 99 که هند 
خریــد نفــت از ما را متوقف کرد به طور رســمی 

خریدی نداشت. 
در مورد سایر محصوالت نفتی هم به طور مستقیم 
از ما وارداتی نداشته است، اما از زمان جنگ روسیه 
و اوکراین و محدود شــدن بازار و تحریم روس ها 
یکی از بازارهاییش هند شد، طبیعی است باتوجه 
به اینکه انرژی پاشــنه آشیل هند است به دنبال 
تنوع دریافت انرژی باشــد. وی افزود: هند ابتدا 
به دنبال متنوع ســاختن منابع دریافت انرژی و 
دوم اینکه بدنبال خرید ارزان اســت یعنی از هر 
کشــوری بتوانند ارزان خریداری کنند، استقبال 
می کننــد حتــی از تجــار و دالل های چینی که 
اختالف زیادی با آنها دارند.سفیر اسبق ایران در 
هند گفت: اکنون روسیه فرصتی در برابر هندی ها 
فراهم کرده هم تخفیف بیشتری دارد و هم اینکه 
از زمان هــای دور و از بــدو اســتقالل هند روابط 
تجاری و نظامی گســترده ای داشتند، به طوری 
که زمانی بخش عمده ای از تجهیزات نظامی هند 
توسط شوروی سابق تامین می شد، گرچه بعد از 
فروپاشی شوروی تالش کردند که تاحدی کاهش 
دهنــد و مبــادی خود را متنوع کنند مثال اکنون 
اســرائیل یکی از شرکای قوی تسلیحات نظامی 
هند است اما علیرغم همه اینها روابط هند و روسیه 
گسترده است و نفت روسیه هم فرصت جدیدی 
برای این کشور فراهم کرده است.وی خاطرنشان 
کرد: هند حاضر نیست منافع اقتصادی خود را به 
خاطر نه ما و نه هیچ کشور دیگری درگیر کند، اما 
وقتی تحریم رفع شــود هند حتما تالش می کند 
که به ایران هم نزدیک شــود و واردات خود را از 

سر خواهد گرفت. هند هیچوقت حاضر نیست به 
یک منبع متکی باشد، بنابراین وقتی تحریم رفع 
شود با هند رابطه بهتری خواهیم داشت، هرچند 
رقابت زیاد است و بازگرداندن بازار از دست رفته 
سخت است، ضمن اینکه برخی پاالیشگاه ها هم 

تغییر خوراک داده اند.
بنی اســدی با بیــان اینکه هند بــه عنوان اصل 
اســتراتژیک سیاست متنوع سازی منابع تامین و 
تســلیحات نظامی را اتخاذ کرده، گفت: در مورد 
ایران هم به عنوان همسایه با واسطه و آبی دنبال 
این است که رابطه قوی داشته باشد، ضمن اینکه 
با توجه به اهدافی که در مورد پاکســتان دارد در 
نظر دارد با همسایگان این کشور از جمله ایران نیز 
روابط حسنه ای داشته باشد، در هر حال دورنمای 
روابط خوب است و با رفع تحریم به سمت تسهیل 
خواهد رفت. هند برای ما جای خالی در نظر گرفته 
همانگونه که از دالل ها، ونزوئال و امریکا هم نفت 
می خرد.وی یادآور شــد: در هر حال اکنون هند 
با روســیه مبادالت تجاری گسترده ای دارد، مثال 
از روســیه اورانیوم غنی شده و تسلیحات نظامی 
وارد می کنــد و کانال های ارتباطی تجاری قوی 

دارد و اگر بخواهند پایاپای وارد عمل شوند زمینه 
فراهم اســت، اما ایران را نیز به طور کامل حذف 

نکرده است. 
ظرفیت تولید نفت کشــور تا پایان ســال ۱۴۰۰ 
برابر ۳ میلیون و ۸۳۸ هزار بشــکه در روز بود و 
آنطور که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعالم 
کرده این ظرفیت تا پایان ســال با افزایش ۲۰۰ 
هزار بشــکه ای، به ۴ میلیون و ۳۸ هزار بشــکه در 
روز می رسد.از زمان روی  کار آمدن جو بایدن در 
زمستان سال ۱۳99 و متعاقب آن آغاز مذاکرات 
ایــران برای احیــای برجام و باال رفتن امیدواری 
نسبت به نتایج مثبت مذاکرات، بسترسازی برای 
افزایــش تولیــد و عرضه نفت به بازارهای جهانی 
بالفاصلــه پس از رفع تحریم ها به طور طبیعی در 
دســتور کار دولت قرار گرفت.اگرچه محدودیت 
سرمایه گذاری در یک دهه گذشته در صنعت نفت 
به دلیل تحریم های شــدید اقتصادی، هزینه ها و 
امــکان افزایش ظرفیت تولید نفت را کاهش داد، 
اما تجربه بازگشــت سریع ایران به بازارهای نفت 
در پی امضا و اجرای برجام در ســال ۱۳9۴، راه 
احیای ظرفیت های تولید نفت و بازگشــت ایران 

به بازارهای جهانی را در شــرایط کنونی، آســان 
کرده است.بنابراین افزایش ظرفیت تولید نفت و 
رســیدن به سطح ۳.۸ میلیون بشکه محقق  شده 
اســت. محسن خجســته مهر  معاون وزیر نفت 
اخیرا در خصوص افزایش صادرات نفت در دولت 
سیزدهم گفت: با توجه به افزایش ظرفیت تولید 
نفت، این امکان وجود دارد که با توجه به کشش 
بازارهــای بین المللی، صــادرات خود را افزایش 
دهیــم.وی تاکید کرد: این یــک ظرفیت بهینه 
است تا هر زمانی که شرایط بین المللی گشایش 
بیشتری داشته باشد این آمادگی را داشته باشیم 
کــه صادرات را به نحو قابل مالحظه ای باال ببریم 
و بــا حداکثــر توان به بازارهای جهانی بازگردیم.
محمد خطیبی - نماینده ســابق ایران در اوپک 
بــا تاکید بر اینکه ظرفیت تولید نفت همواره باید 
افزایش یابد، گفت: کشــورهایی که قدمت تولید 
دارند، تا حدودی با افت تولید نیز مواجه هستند، 
یعنی مخازنی که وارد نیمه دوم عمر خود شده اند، 
ســاالنه با افت مواجه می شــوند.وی افزود: برای 
جبــران این افت و افزایش ظرفیت های تولیدی، 
برنامه های افزایش ظرفیت بدون وقفه باید ادامه 
داشته باشد، مادام نیز همین شرایط وجود داشته، 
به طوری که افزایش ظرفیت همیشه برای جبران 
افت تولید و ایجاد ظرفیت های جدید مدنظر بوده، 
به همین دلیل اکتشافات و توسعه مخازن جدید 
وجود داشــته اســت.بر اساس این گزارش  خرید 
نفت و فرآورده های نفتی هند از ایران پس از آن 
کــه ایاالت متحده در دوران ریاســت جمهوری 
ترامپ در سال ۲۰۱9 اعالم کرد تحریم های کشور 
ثالــث را علیه خریداران نفت ایران اعمال خواهد 
کرد، به طور کامل متوقف شــد. ایران ســومین 
تامین کننده بزرگ نفت خام هند در ســال ۱9-
۲۰۱۸ بود که ۲۳.9 میلیون تن نفت خام در همین 
سال به هندوستان صادر کرد اما زمانی که ایاالت 
متحده تجارت نفت با ایران را ممنوع کرد، واردات 

نفت هند از این کشور متوقف شد.

مدیرکل دفتر سیاســت گذاری و توســعه فضای کســب و کار انرژی ساتبا با اشاره به صرفه  جویی ۷۰۰ 
مگاواتی انرژی برق از طریق اصالح سیســتم روشــنایی معابر شــهری، گفت: طرح ملی اصالح سیستم 
روشنایی معابر شهری کشور به عنوان یکی از طرح های اصلی وزارت نیرو برای کاهش مصرف انرژی 
در کشــور عملیاتی شــد.محمد اکبری ســیار اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف وزارت نیرو در دولت 
ســیزدهم به منظور کاهش ۱۰ هزار مگاوات از طریق اقدامات بهینه ســازی انرژی، طرح ملی اصالح 
سیستم روشنایی معابر شهری با هدف کاهش حداقل ۷۰۰ مگاوات با استفاده از سازوکار اجرایی آئین  
نامه ایجاد بازار بهینه  سازی انرژی و محیط  زیست در دستور کار سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره 
وری انرژی برق قرار گرفت.وی  اضافه کرد: آئین  نامه ایجاد بازار بهینه  ســازی انرژی و محیط  زیســت 
در ۱9 اســفند ۱۳96 به تصویب شــورای عالی رســیده که بر اساس این آئین  نامه، تمامی متقاضیان و 
مصرف کنندگان انرژی که دارای تعرفه مخفف هســتند، در صورت انجام اقدامات بهینه  ســازی انرژی 

می  توانند معادل صرفه  جویی انرژی انجام شده، گواهی مربوطه را دریافت کرده و این گواهی را در بازار 
بورس انرژی ایران و در چارچوب مقررات حاکم بر آن به فروش برســانند.وی ادامه داد: به طور مثال 
متقاضیانی که در بخش کشاورزی که دارای تعرفه مخفف هستند، پیش از انجام اقدامات بهینه سازی 
انرژی می بایستی نسبت به ارسال گزارش فنی و اقتصادی طرح پیشنهادی خود به ساتبا اقدام کرده و 
ساتبا پس از دریافت گزارش اندازه  گیری و صحه گذاری انرژی و پس از اجرای طرح مذکور، کاربرگ 
صرفه جویی انرژی را به شرکت توانیر جهت صدور گواهی اعالم کند که متعاقب آن این گواهی در بازار 
بورس انرژی قابل معامله است.اکبری افزود: به منظور پوشش ریسک پروژه  های بهینه  سازی انرژی 
و بر اساس مصوبه کمیسیون صرفه جویی انرژی شورای عالی انرژی، به تمامی طرح های متقاضی در 
بازار بهینه  ســازی انرژی و محیط  زیســت عالوه بر دریافت گواهی صرفه  جویی انرژی انجام شــده، دو 

سال گواهی بیشتر نیز به آنها تعلق خواهد گرفت. 

مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه فضای کسب و کار انرژی ساتبا:

اصالحمیشود کشور  شهریدر سیستمروشناییمعابر

خبر  ویژه

وزارت نفت:

کنیبردارند منتقداندولتدستازشایعهپرا
موضوع کاهش سهمیه آزاد کارت های سوخت 
شخصی از ۲۵۰ لیتر به ۱۵۰ لیتر حسب پایش 
و کنترل مصرف از سوی صاحبان خودرو و به 
منظور جلوگیری از سوءاســتفاده احتمالی از 
آن جهت عرضه خارج از شــبکه صورت گرفته 
و ارتباطی با شایعاتی در مورد کمبود بنزین یا 
زمینه ســازی برای افزایش قیمت آن ندارد و 
برای مصرف کنندگانی که ماهانه بیش از مقدار 
تخصیص یافته بنزین آزاد در کارت ســوخت، 
نیاز دارند، امکان اســتفاده از کارت ســوخت 
جایگاه داران فراهم اســت.این در حالی است 
که با وجود افزایش چشــمگیر مصرف بنزین 
پس از فروکش کردن کرونا، هنوز نیازی برای 
واردات بنزیــن وجود ندارد.با این حال، اصالح 
الگــوی مصرف و مصرف بهینــه و جلوگیری 
از قاچــاق آن به عنــوان یکی از احکام دائمی، 
جایــگاه ایــران را به عنوان یــک صادرکننده 
بنزیــن تثبیت خواهد کرد.با وجود تاکید چند 
بــاره دولت و وزارت نفــت در خصوص اینکه 
در حــال حاضر دولــت برنامه ای برای افزایش 
قیمت بنزین ندارد و انتشــار شایعات و برخی 
قیمت هایی که در رســانه ها انتشــار می یابد 

صرفاً حدســیات و سناریوسازی در این زمینه 
و عاری از حقیقت اســت،دولت ســیزدهم در 
طول مدت مسئولیت خود نشان داده است در 
ارتباط با افکار عمومی شفاف و خودمانی بوده و 
تصمیمات خود را پنهان از مردم نگه نمی دارد 
و مشکالت، راهکارها و طرح و برنامه های خود 
را بــدون لکنــت و صادقانه با افکار عمومی در 
میان می گذارد.با وجود تکذیب چندباره شایعه 
افزایش قیمت بنزین در باالترین سطوح دولت 
و اصرار برخی رسانه ها بر تکرار شایعات در این 
زمینــه، این گمانــه را به ذهن متبادر می کند 
کــه ظاهــراً  بنزیــن  کلیــدواژه جدید برخی 
جناح ها برای سیاســی کاری، التهاب آفرینی 
و تشــویش اذهان عمومی است.ارائه آمارهای 
مصرف بنزین اطالع رسانی در خصوص مصرف 
بی رویه، بیان مشــکالت و معضالت به ویژه در 
خصــوص ضرورت اصــالح الگوهای مصرف، 
به منظــور آگاهی عمومی صــورت می گیرد. 
متأســفانه غفلت و بی عملــی دولت های قبل 
نســبت به موضوع فرهنگ سازی در خصوص 
اصالح الگوی مصرف ســبب شده است امروز 
با انباشت مسائل در این زمینه مواجه باشیم .

هشدار تولیدکنندگان انرژی آمریکا به خریداران اروپایی

راهنیست کمکیدر هیچ
تولیدکنندگان نفت و گاز آمریکا برخالف امید 
اروپایی هــا، نمی توانند تولیدشــان را در مدت 
کوتاه به میزان قابل توجهی افزایش دهند.تهدید 
سهمیه بندی نیرو در اروپا حتی پس از برگزاری 
نشســت فوق العاده مقامات اتحادیه اروپا برای 
مقابله با بحران انرژی زمستانی در هفته گذشته، 
همچنان وجود دارد. کشورهای اتحادیه اروپا به 
میزان فزاینده به واردات انرژی از آمریکا متکی 
شده اند؛ با این حال مدیران تولیدکنندگان نفت 
شیل آمریکا هشدار دادند که امکان افزایش تولید 
نفــت و گاز، چالش برانگیز خواهد بود.ویل وان 
لوه، مدیر گروه سرمایه گذاری خصوصی  انرژی 
پارتنرز  که یکی از ســرمایه گذاران برجسته در 
حوزه شیل است، گفت: احتمال این که آمریکا 
بتواند تولید بیشتری داشته باشد، وجود ندارد. 
تولید ما، همین اســت. وی در ادامه افزود: هیچ 
کمکی در راه نیســت، نه در بخش نفت، نه در 
بخــش گاز.اروپا می تواند از دموکرات ها و دولت 
بایدن برای جنگ علیه صنعت انرژی آمریکا که 
به توقف ســرمایه گذاری در سراســر این بخش 
منجر شــد و رشد تولید نفت و ظرفیت پاالیش 
را فلج کرد، تشــکر کند.بــن دل، مدیر اجرایی 

گروه ســرمایه گذاری خصوصی  کیمریج انرژی  
اظهار کرد: سرمایه گذاران صنعت شیل در وال 
استریت، با افزایش بزرگ تولید موافقت نخواهند 
کرد .عالوه بر این که فعالیت صنعت انرژی آمریکا 
از سیاســت دولت متاثر شده است، برنامه های 
سران اتحادیه اروپا برای کربن زدایی شبکه های 
نیرو با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، اکنون 
معلوم شــده که قابــل اطمینان نبوده و اکنون 
دیوانه وار تالش می کنند ژنراتورهای مولد نیرو 
با نفت خام، زغال ســنگ و گاز طبیعی را پیش 
از فصل ســرما برگردانند.مشکل محدود به این 
نیست و ۸۰ روز دیگر در پنجم دسامبر، اتحادیه 
اروپــا ماموریت انتحــاری ممنوعیت واردات 
دریابرد نفت روســیه را آغاز می کند. سپس در 
پنجم فوریه ســال ۲۰۲۳، ممنوعیت واردات 
فرآورده های نفتی روســیه آغاز می شود. این 
تحریم ها در تابســتان تصویب شدند. با این 
حال واردات نفت و فرآورده های نفتی روسیه 
از طریــق خط لوله در بعضی از کشــورهای 
عضــو اتحادیه اروپا شــامل مجارســتان، 
 اســلواکی و جمهــوری چــک از تحریم ها، 

معاف خواهند بود.
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5بانک و بیمه

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری گرگان خبر داد؛

طرحمدرسهایمن آغاز
گرگان در

گلســتان / گروه استان 
هــا: رئیس ســازمان 
آتشنشــانی و خدمات 
ایمنی شهرداری گرگان 
از آغــاز طرح مدرســه 
ایمن توســط ســتاد 
اســتقبال از بازگشایی 

مدارس شــهرداری گرگان خبر داد. موسی الرضا 
صفری اظهار کرد: سازمان آتش نشانی شهرداری 
گــرگان پس از بازدیــد و ارزیابی وضعیت ایمنی 
مدارس و محیط های پیرامونی شامل کالس های 
آمــوزش، اتاق های اداری، انبار ها، تاسیســات و 
موتورخانه ها رو بررســی و نواقص و معایب احصاء 
و دســتورالعمل های ایمنی برای رفع نواقص را به 
اداره کل آموزش و پرورش و مدیران مدارس ابالغ 
خواهد کرد.صفری افزود: کارشناسان این سازمان 
در این بازدید ها چک لیستی را که دارای آیتم های 
مختلف درباره ایمنی اجزای غیرسازه ای مدارس 
را تکمیل و سطح خطرپذیری مدارس را مشخص 
می کنند.وی ادامه داد: این طرح تا قبل از شــروع 
سال تحصیلی از همه مدارس انجام خواهد شد و 
در مرحله دوم با آغاز سال تحصیلی کارشناسانان 
آموزش سازمان آتش نشانی با حضور در مدارس 
نــکات ایمنی و اطفاء حریق را به دانش آموزان 
آموزش داده و آن ها را با مقدمات اطفاء حریق 
و شــیوه استفاده از کپســول های آتش نشانی 

آشنا می کنند.

ح کرد؛ معاونت فرمانداری بهبهان مطر

لزومآمادگیهمهجانبه
برایمقابلهبابیماریوبا

درکلیهواحدهایبهداشتی
بهبهان / دایی زاده 

جلسه فوق العاده شورای سالمت و امنیت غذایی 
با دســتور کار بیماری التور )وبا( برای آمادگی و 
مقابله با طغیان های احتمالی وبا در شهرستان 
بهبهان به ریاســت دکتر آرمین ســاعد معاون 
فرماندار شهرستان بهبهان و با حضور دکتر روزبه 
معاون بهداشــت دانشکده علوم پزشکی بهبهان 
و رئیس مرکز بهداشــت شهرستان و تعدادی از 
مدیران ادارات ذیربط در سالن جلسات فرمانداری 
برگزار شد.معاون فرماندار شهرستان بر ضرورت 
اطالع رســانی، آموزش و آگاه سازی مردم گفت: 
بهترین راهکار برای پیشگیری از بروز بیماری های 
واگیر، پیشگیری است و تجربه ثابت کرده است 
که آموزش و اطالع رســانی بهنگام نقش مهمی 
در این زمینه دارد و همه ی دســتگاهها وظیفه 
دارند در این مورد اطالع رسانی و آموزش وسیعی 
در ســطح شهرســتان داشته باشــند. و از همه 
ظرفیت های موجود شهرســتان استفاده شود.

دکتر رامین ســاعد با بیان اینکه کلیه واحدهای 
بهداشتی شهرستان آمادگی کافی برای مقابله با 
بیماری التور را باید داشــته باشند، افزود: مراکز 
بهداشــتی بصورت مستمر وضعیت بیماریهای 
اســهالی را در جمعیت تحت پوشش خود رصد 
نمــوده تا در صورت افزایش موارد بیماری های 
اسهالی بتوانند اقدامات مراقبتی و کنترلی الزم 
را در اسرع وقت انجام دهند.درادامه جلسه دکتر 
روزبه معاون بهداشــت دانشکده علوم پزشکی 
بهبهان و سرپرست مرکز بهداشت شهرستان با 
اشاره به اینکه تاکنون یک مورد از ابتال به بیماری 
وبا در شهرســتان مشاهده و گزارش شده است 
افزود: دانشــکده علوم پزشکی بهبهان آمادگی 
کامــل بــرای مقابله با هر نوع بیمــاری را دارد و 
در این رابطه ارزیابی و آمادگی های الزم انجام و 
موارد پیشگیری مورد بررسی قرار گرفته است.

وی خاطرنشــان کرد: در فصل تابستان افزایش 
مســافرت ها ، افزایش مصــرف غذا در بیرون از 
منزل و اســتفاده از غذاهای آماده طبخ منجر به 
افزایش ابتال به بیماری های  منتقله از آب و غذا 
می شوندو تصریح کرد : عالئم و نشانه  های بالینی 
در اغلب بیماری  های منتقله از غذا شامل اسهال، 
تهوع، استفراغ و دردهای شکمی است که در اغلب 
موارد اسهال خفیف می باشد ولی در صورت عدم 
درمان مناسب در عرض چند ساعت فرد دچار کم 
آبی شدید و در صورت پیشرفت بیماری منجر به 

مرگ می شود .

کرمانشــاه / گروه اســتان ها: سرپرست 
اداره کل بیمه ســالمت استان کرمانشاه 
گفــت: یک هــزار و ۱۴ مرکز درمانی با 
بیمه سالمت قرارداد همکاری دارند و ۳۲ 
دفتر پیشخوان هم به نمایندگی از بیمه 
ســالمت کارهای عقد قرارداد، تمدید و 
ثبت نام را انجام می دهند.سرپرست بیمه 
سالمت کرمانشــاه ابراز داشت: در همه 
شهرستان های استان به جز گیالنغرب، 
قصرشیرین، داالهو و روانسر، شعب بیمه 
سالمت حضور دارند و در شهرستان هایی 
هم که شعبه نداریم، دفاتر پیشخوان این 
وظیفه را بر عهده دارند.تحویلیان تعداد 

افراد تحت پوشــش بیمه ســالمت در 
اســتان کرمانشاه را یک میلیون و ۲۷۰ 
هــزار نفر معادل 6۳.۵ درصد از جمعیت 
استان اعالم کرد و افزود: یک هزار و ۱۴ 
مرکــز درمانی با بیمه ســالمت قرارداد 
همکاری دارند و ۳۲ دفتر پیشخوان هم 
به نمایندگی از بیمه سالمت کارهای عقد 
قــرارداد، تمدیــد و ثبت نام را انجام می 
دهند.تحویلیان صدور نسخه الکترونیک 
را برای دریافت خدمات بیمه ســالمت 
ضروری دانست و گفت: امروز ۱۰۰ درصد 
نسخه های پزشکی به صورت الکترونیک 
صادر می شــود و نسخه هایی که دستی 

باشند مشمول دریافت خدمات نخواهند 
شــد لذا بیمه شــدگان بــرای دریافت 
خدمات از بیمه ســالمت نباید تقاضای 
نسخه دستی کنند.سرپرست اداره کل 
بیمه سالمت استان کرمانشاه با اشاره به 
اینکه تلفن گویای ۱666 به صورت تمام 
وقت و ۲۴ ساعته در خدمت مردم است تا 
هرگونه سوال و ابهام خود را بپرسند، افزود: 
بیمه شدگان می توانند با مراجعه به سامانه 
شهروندی هم از آخرین وضعیت بیمه خود 
مطلع شوند و حتما بعد از دریافت پیامک به 
پزشک خانواده خود مراجعه کنند تا معاینه 

اولیه انجام شود.

کرمانشاه: کلبیمهسالمتاستان سرپرستاداره

بیش از ۶۳ درصد جمعیت استان کرمانشاه تحت پوشش بیمه سالمت هستند

5
امضایتفاهمنامههمکاری

مشترککارگزاریبیمهرفاهفرازان
هدفبابیمهآرمان

شرکت کارگزاری بیمه رفاه فرازان هدف، با بیمه 
آرمان تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

گفتنی اســت: در راســتای حمایــت و کیفیت 
محصــوالت بیمــه ای و همچنین به منظور ارائه 
خدمات، بسته ای ویژه در کلیه رشته های بیمه 
ای مبنی بر صدور بیمه نامه های شــخص ثالث 
، حوادث رانندگی ، بدنه اتومبیل ، آتش ســوزی 
مسکونی ،صنعتی و غیر صنعتی و سایر رشته های 
بیمه ای تهیه و تدوین شد که در نهایت توافقنامه 

مذکور به امضای طرفین رسید.
خاطرنشان می شود: با توافق صورت گرفته میان 
شرکت کارگزاری رفاه و بیمه آرمان ، صدور بیمه 
نامه بصورت اقساط ، بدون پیش پرداخت و حذف 
ســود با کســر اقســاط از حقوق پرسنل شاغل و 
بازنشستگان بانک رفاه و شرکتهای تابعه و نیز تمام 
مشتریانی که حقوق ماهیانه خود را از طریق بانک 
رفاه دریافت می کنند انجام می گیرد. الزم به ذکر 
اســت بیمه گذاران جهت کسب اطالعات بیشتر 
و خریــد انــواع بیمه نامه می توانند به نمایندگی 
های بیمه آرمان در سراسر کشور مراجعه کنند.

افزایشسقفبرداشتنقدیاز
خودپردازهایبانکدی

 بــه منظور ارائه خدمات به 
زائــران عتبــات عالیات، 
ســقف برداشــت نقدی از 
خودپردازهــای بانک دی 

افزایش یافت.
سقف برداشت نقدی از دستگاه های خودپردازهای 
ایــن بانــک به صورت  درون بانکی  تا تاریخ پنجم 
 مهــر مــاه ۱۴۰۱ بــه مبلغ پنج میلیــون ریال 

افزایش یافت.

اخبار

غرفهگروه از بازدیدمدیرعاملبیمهالبرز
بیستونهمیننمایشگاه صنعتیمینودر

گروفود بینالمللیآ
 تالش شرکت بیمه البرز 
جلب رضایــت مدیران و 
کارکنــان شــرکت مینو 
اســت و در همین راستا 
مرکز ارتباط مردمی بیمه 
البرز با شــماره تلفن سراســری ۱۵۷۴ آماده 
پاســخگویی به سواالت و مشکالت این عزیزان 

است
محســن پورکیانی، مدیرعامل این شــرکت با 
بیــان ایــن که گروه صنعتی مینو یکی از بزرگ 
ترین شرکت های تولیدی در حوزه مواد غذایی 
است، اظهار داشت: ما خوشحالیم بیمه گر این 
هلدینــگ بزرگ هســتیم و امیدواریم بتوانیم 
همچون گذشــته خدمات خوبی به کارکنان و 

مدیران شرکت مینو عرضه کنیم.
وی ادامه داد: تالش شــرکت بیمه البرز جلب 
رضایت مدیران و کارکنان شــرکت مینو است 
و در همیــن راســتا مرکز ارتباط مردمی بیمه 
البرز با شــماره تلفن سراســری ۱۵۷۴ آماده 
پاسخگویی به سواالت و مشکالت این عزیزان 

است.
مدیرعامــل بیمــه البرز با ابراز امیدواری از این 
که روز به روز شاهد درخشش و پیشرفت بیش 
از پیش گروه صنعتی مینو باشــیم، گفت: بیمه 
البرز درصدد توسعه امور بیمه ای در هلدینگ 
مینو و ارایه خدمات و پوشش های بیشتر بیمه 
ای بــه کارکنان این هلدینگ از جمله خدمات 

در زمینه بیمه عمر است.
این گزارش حاکی است، علیرضا عباسیان فرد، 
مدیرعامل گروه صنعتی مینو نیز در این دیدار 
بــا ابراز رضایتمندی از خدمات بیمه البرز طی 
ســالیان طوالنی به شرکت مینو، اظهار داشت: 
خوشبختانه تا کنون مجموعه هفت هزار نفری 
هلدینگ مینو از خدمات بیمه ای ارایه شــده 
از ســوی بیمه البرز رضایت داشــته اند و از آنجا 
که منابع انســانی برای ما بســیار مهم اســت 
آمادگــی داریم در زمینــه بیمه های درمان و 
 زندگی خدمات بیشــتری از شرکت بیمه البرز 

دریافت کنیم.

در چهارمین جشنواره ملی حاتم

بانک رفاه کارگران به عنوان بانک برتر در حمایت از تولید ملی معرفی شد
 در چهارمین جشــنواره ملی حاتم )حمایت از 
تولید ملی(، بانک رفاه کارگران به عنوان بانک 
برتــر در حمایــت از تولید ملی و بانک فعال در 
حوزه مســئولیت های اجتماعی معرفی و مورد 

تقدیر قرار گرفت.
بانــک رفــاه کارگران به عنــوان بانک برتر در 

حمایت از تولید ملی معرفی شد
بــه گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، 
در آیین اختتامیه این جشنواره که روز دوشنبه 
۱۴ شــهریور ماه با حضور جمعی از مدیران و 
مسئوالن دولتی، کارآفرینان، صاحبان صنایع، 
اساتید دانشگاه و... در سالن همایش های صدا و 
سیما برگزار شد، بانک رفاه کارگران حائز شرایط  
تقدیر در سطح اشتهار در حمایت از تولید ملی  و 
بانک برگزیده در زمینه ایفای نقش موثر در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی معرفی شد و با اهدای 
لوح سپاس و تندیس جشنواره به دکتر اسماعیل 
 للـــه گانی مدیرعامل ایــن بانک مورد تجلیل 

قرار گرفت.
الزم به ذکر اســت، وحید خانلری معاون امور 
اعتبــاری و حقوقــی بانک رفــاه کارگران به 
نمایندگی از مدیرعامل این بانک لوح سپاس و 

تندیس چهارمین جشنواره ملی حاتم )حمایت 
از تولید ملی( را دریافت کرد.

گفتنی اســت، جشــنواره ملی حاتم )حمایت 
از تولیــد ملــی( به همت وزارت صنعت، معدن 

و تجــارت و بــا هدف ارزیابــی نقش، جایگاه و 
توانمندی های ســازمان های ملی و بنگاه های 
اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی برگزار 
و در این قالب از مدیران و واحدهای ارزش آفرین 
کشور تجلیل به عمل می آید. در این جشنواره ، 
راهکارها و طرح های پیشــنهادی دستگاه های 
اجرایی و بنگاه های اقتصادی به منظور اصالح 
و بهبــود فرایندهــای اجرایــی جمع آوری و 
 طرح های برتر توســط کمیته علمی جشنواره 

انتخاب می شوند.
خاطرنشــان می ســازد، بانک رفــاه کارگران 
در ســال های اخیــر اقدامــات اثربخــش و 
تعیین کننــده ای در حمایــت از تولیــد ملی 
داشــته اســت کــه از آن جمله می تــوان به 
انتشــار اوراق گام)گواهــی اعتبــار مولــد( 
 بــا هــدف حمایــت از واحدهــای تولیدی و 

اشتغالزایی اشاره کرد.

اخبار

کارگاه جامع مدیریت و نظارت پیشرفته بازاریابی و فروش نمایندگان 
بیمه ما در شــهریور ماه امســال برای فعاالن شــبکه فروش تبریز، 
ارومیه، اردبیل، خوی و مراغه برگزار شــد که با اســتقبال گسترده 

نمایندگان بیمه همراه بود.
کارگاه جامع مدیریت و نظارت پیشرفته بازاریابی و فروش نمایندگان 
بیمه ما در شــهریور ماه امســال برای فعاالن شــبکه فروش تبریز، 
ارومیه، اردبیل، خوی و مراغه برگزار شــد که با اســتقبال گسترده 

نمایندگان بیمه همراه بود.
فاطمــه نجفــی، رییــس اداره آموزش بیمه  ما  پیرامون این مطلب 
گفت: امیدواریم با برگزاری دوره های توانمند سازی شبکه فروش 

در سراسر کشور، شاهد شکوفایی بیش از پیش نمایندگان شرکت 
بیمه  ما  باشیم.

توانمندسازی شبکه فروش بیمه  ما  با آموزش دوره های حرفه ای
وی در خاتمه با اشــاره به برنامه های ابراهیم کاردگر، مدیرعامل 
و نایب رییس هیات مدیره شــرکت بیمه  ما  پیرامون طرح بزرگ 
همکاری مشترک با بانک ملت در قالب ارایه تسهیالت ویژه خرید 
انواع بیمه نامه، گفت: باید نمایندگان بیمه  ما  در سراســر کشــور 
به عنوان ســربازان خط مقدم صنعت بیمه، به انواع ابزارها و دانش 
روز بیمــه تجهیز و برای رســیدن به ایــن هدف، برنامه ریزی بلند 

مدت تبیین و تدوین کرد.

توانمندسازیشبکهفروشبیمهماباآموزشدورههایحرفهای

خبر  ویژه

استانها

گهیمزایدهفروشاموالمنقول)مرحلهاول( آ
از شــورای حــل اختــالف  950561/1 صــادره  در خصــوص پرونــده کالســه اجرایــی بــه شــماره 
شهرســتان رشــت محکــوم لــه داریــوش برهانــی و محکــوم علیــه احمــد رزمپــوش موضــوع مطالبــه 
وجــه بــا توجــه بــه تعرفــه ســیم کارت و توقیــف و کارشناســی انجــام شــده مشــخصات مــال 
بــه شــرح زیــر اعــالم مــی گــردد: ارزش پایــه معــادل روزســیم کارت بــه شــماره 09111356755 
بــه شــماره 09019587437  ایرانســل  پایــه ســیم کارت  ارزش  ریــال و  حــدود 52/000/000 
حــدود 700/000 ریــال بــرآورد و تخمیــن زده مــی شــود کــه در مجمــوع ارزش پایــه دو ســیم 
رســمی  کارشــناس  نظریــه  طبــق  توقیفــی  امــوال  ارزش  باشــد.  مــی  ریــال  کارت 52/700/000 
زیابــی گردیــده اســت. امــوال موصــوف  دادگســتری 52/700/000 ریــال بــرآورد بــه قیمــت پایــه ار
در روز چهارشــنبه مــورخ 1401/07/20 از ســاعت 10 الــی 11 صبــح در محــل اجــرای احــکام مدنــی 
شــورای حــل اختــالف از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد مزایــده و فــروش از قیمــت پایــه فــوق 
شــروع و بــه کســانی کــه باالتریــن مبلــغ را پیشــنهاد نماینــد فروختــه خواهــد شــد ده درصــد مبلــغ 
فــروش فــی المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت و مابقــی ثمــن معاملــه ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ مزایــده وصــول خواهــد شــد در غیراینصــورت ده درصــد واریــزی مســتندا بــه مــاده 129 
قانــون اجــرای احــکام مدنــی بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد خواهــد شــد ضمنــا کســانیکه 
تمایــل بــه شــرکت در مزایــده دارنــد مــی تواننــد ظــرف مــدت 5 روز قبــل از شــروع مزایــده بــا 
هماهنگــی اجــرای احــکام شــورا از امــوال مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد شــکایت از تخلفــات مقــررات 
مزایــده ظــرف یــک هفتــه از تاریــخ فــروش بایــد بــه دادگاه صالــح داده شــود . تاریــخ مزایــده:روز 
چهارشــنبه تاریــخ1401/07/20 ســاعت 10 الــی 11 صبــح. مــکان مزایــده: میــدان انتظــام ابتــدای 
بلــوار شــیون فومنــی مجتمــع شــورای حــل اختــالف شهرســتان رشــت واحــد اجــرای احــکام مدنــی 

شــورای حــل اختــالف. 
اجرایاحکاممدنیشورایحلاختالفرشت-یدالههمتی دادورز

گیالن کفرعی778سنگاصلی7بخش5 گهیتحدیدحدوداختصاصیپال آ
در اجــرای فانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی )تبصــره مــاده 
13( ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه مفــروز از پــالک شــماره 53 فرعــی ســنگ اصلــی7 
واقــع در خمــام بخــش 5 گیــالن بــه نــام آقــای علــی اکبــر رحیمــی پــور شــیجانی فرزنــد خلیــل بــه مســاحت 
ــات مذکــور رای صــادر و پــالک فرعــی 778 تعییــن شــده و چــون اصــل ملــک  ــع از هی 365/84 مترمرب
تحدیــد حــدود نشــده در اجــرای تصمیــم هیــات مذکــور تحدیــد حــدود پــالک اخیرالذکــر ســاعت 10 صبــح 
مــورخ 1401/07/10 در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد بدینوســیله مراتــب جهــت اطــالع مالکیــن 
مجــاور اگهــی مــی شــود چنانچــه اعتراضــی بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت ســی روز کتبــا بــا قیــد نشــانی کامــل بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک خمــام 

تســلیم و رســید اخــذ نماینــد. تاریــخ انتشــار:1401/06/19
کخمام-محمدرجبپور رئیسادارهثبتاسنادوامال

مفقودی
ســندکمپانی و شناســنامه مالکیــت و کارت و کلیــه اســناد و 
مــدارک ســواری پــژو پــارس بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل 1392 
موتــور  شــماره  بــه  ق 68-ایــران56  پــالک 768  شــماره  بــه 
 NAAN01CA6DH680850 124 به شماره شاســیK0212636
متعلق به حســن کشــاورز گیلوان مفقود و ازدرجه اعتبار ســاقط 

مــی باشــد

کلمیراثفرهنگیاستانسمنان: مدیر

83درصدرسید ضریباشغالتأسیساتگردشگریبهبیشاز
سمنان / گروه استان ها: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفت:  ضریب اشغال 
تأسیسات گردشگری استان در ایام اربعین به بیش از ۸۵ درصد رسید .امیر کرم زاده عصر یکشنبه ۲۷ شهریور 
ماه ۱۴۰۱ در پنجمین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر تابستان، ویژه دهه پایانی ماه صفر و ایام ۲۸ صفر، افزود:  
برای خدمات رسانی مطلوب به مسافران و زائران در این ایام، کمیته های ستاد خدمات سفر، ۱۱ جلسه برگزار 
کردند و خوشبختانه پذیرایی و استقبال مناسبی از زائران و مسافران صورت گرفت .مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان سمنان به فعالیت ۱۵ پایگاه هالل احمر و امداد و نجات و ۲ پایگاه اطالع رسانی 
هالل احمر در این ایام اشــاره کرد و گفت:  ۸۸ موکب نیز به زائران خدمات رســانی کردند .کرم زاده از انجام ۴۵ 
بازدید مشترک از تأسیسات گردشگری خبر داد و افزود:  در این ایام، شکایتی از تأسیسات گردشگری ارائه نشد 
.استاندار سمنان نیز با بیان اینکه در تمام ایام سال باید آمادگی خدمات رسانی به مسافران و زائران وجود داشته 
باشد، از روسا و اعضای کمیته های ستاد اجرایی خدمات سفر در استان سمنان قدردانی کرد.سید محمدرضا 
هاشمی تأکید کرد:  با توجه به اهمیت موضوع خدمات رسانی به زائران، عنوان جلسات ستاد،  ستاد خدمات سفر 
و خدمت به زائرین  باشد. استاندار سمنان با قدردانی از شکسته شدن طلسم کاروانسرای شاه عباسی سمنان با 
وفاق و همدلی، گفت:   کاروانسرا در ایام نوروز به عنوان یک جاذبه گردشگری برای بازدید مسافران آماده باشد .

ســمنان / گروه اســتان ها: آموزش تئوری و عملی روشــهای اطفای حریق و بهره گیری از وســایل خاموش 
کننده ، ویژه کارکنان مدیریت توزیع برق شهرستان سرخه به اجرا در آمد.کارشناس سازمان آتش نشانی 
و خدمات شــهری ســرخه در این برنامه آموزشــی اظهار کرد : حفظ آرامش و خونسردی، یکی از مهم ترین 
عوامل موفقیت در امر اطفای حریق و استفاده از خاموش کننده ها محسوب می شود.مجتبی عربی گفت: 
در آتش ســوزی هایی که در فضای باز اتفاق می افتد می بایســت در صورت امکان پشــت به باد با حریق 
مبارزه کرد و در فضاهای بســته نباید اجازه داد که آتش بین فرد و راه خروج قرار گیرد، بلکه باید همیشــه 
بین آتش و راه خروج مستقر و در صورت عدم موفقیت بتوان از محل خارج شد.وی افزود : در آتش سوزی 

های روی ســطح زمین، خاموش کردن آتش را باید از جلو شــروع نمود و با عقب راندن آن پیشــروی کرده 
و در حریق های روی دیوار یا مکان هایی همانند آن، می بایســت آتش را از پائین به باال اطفاء نمود.وی 
با تبیین مشــخصات خاموش کننده پودری که برای ســه نوع آتش ســوزی انواع  aوbوc مورد استفاده قرار 
می گیرد تصریح کرد: وجه تمایز کپســول های پودری با کپســول های CO۲ ، وجود خط جوش برروی 
بدنه کپســول و نوع ســر کپســول ها است.همچنین کارشناس سازمان آتش نشانی نحوه حمل و استفاده از 
خاموش کننده های مختلف را به صورت تئوری ارائه کرده و به صورت عملی نیز چگونگی خاموش کردن 

حریق در محوطه باز سازمان آتش نشانی انجام شد.

برگزاریکارگاهآموزشیاطفایحریقویژهکارکنانبرقسرخه
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مشهد: شهردار

رکورد محقق شدن بودجه درآمدهای عمومی شهرداری شکسته شد
مشهد / سمیرا رحمتی

شهردار مشهد گفت: باتالش های انجام 
شده سال کذشته ۱۰۰ درصد درآمدهای 
عمومــی بودجه محقــق و رکورد تحقق 
درآمدهای عمومی شکســته شد که این 
در نوع خود بی نظیر است.ســید عبدا... 
ارجائی در دومین نشســت خبری خود 
با اصحاب رســانه، اظهار کرد: پرســیدن 
حق رســانه است و پاســخ دادن وظیفه 
خادم در نظام جمهوری اســالمی است، 
برهمین اســاس طی این مدت در پنج تا 
6 رســانه در استان حضور پیدا کردیم و 
پاسخگوی سواالت خبرنگاران بودیم.وی 
افزود: ما بودجه محقق شده شهرداری را 
در ۱۵ مهرمــاه و یک ماه پس از انتصاب 
بنده با تحقق ۲۱ درصد تحویل گرفتیم 
اما موفق شــدیم بیــن ۷۰ تا ۸۰ درصد 
پیش بینی شده دوره قبل را وصول کنیم، 
ایــن درحالی بود که معاونت اقتصادی را 
با وضعیت نامناســبی تحویل گرفتیم و 
عــدد و رقم تحقق بودجه در این معاونت 
قابل مالحظه نبود.شــهردار مشــهد به 
تحقق درآمدهای عمومی بودجه اشــاره 
و تصریح کرد: بودجه درآمدهای عمومی 
در سال گذشته بیش از ۱۰۰درصد محقق 
شــد کــه یک رکورد بــود، این در حالی 
اســت که بودجه درآمدهای شهرداری 
)که همان پول نقدی که باید وارد پروژه 
شــود و حقوق و دستمزد با آن پرداخته 
شــود( معموالً در سال اول تغییر دوره به 
خاطر جابه جایی مدیران محقق نمی شد.

وی به وضعیت خط سه قطار شهری نیز 
اشــاره و اضافه کرد: در حوزه مترو سعی 
می کنیم فاز یک خط سه را با کمک دولت 
به بهره برداری برســانیم که اتفاق بزرگی 
خواهد بود .شــهردار مشهد اظهار کرد: 
اتوبوس جذاب ترین وســیله حمل ونقل 
عمومی برای مردم مشــهد است، حدود 
هزار و ۳۰۰ دستگاه اتوبوس را وقتی وارد 
شــهرداری شدیم، تحویل گرفتیم،۱۰ تا 
۲۰ درصد اتوبوس ها در شهرهای مختلف 
در تعمیرگاه هستند که باید از این تعداد 
کم شود.ارجائی در خصوص اتوبوس های 
برقی ادامه داد: تعدادی اتوبوس برقی نیز 

در سطح شهر در حال آزمایش شدن است 
کــه امیدواریم این آزمایش را با موفقیت 
ســپری کند اگر از این اتوبوس ها جواب 
بگیریــم با این اتوبوس هایی که محصول 
کشــور خودمان اســت وارد قــرارداد 
می شــویم، تحویل نخستین اتوبوس ها 
پــس از عقد قــرارداد بین پنج الی 6 ماه 
زمــان می برد، همچنین ۳۰ دســتگاه 
میدل باس به مشــهد رســید و در خط 
قــرار گرفت.وی به تــدارک اماکن مورد 
نیاز جهت اســکان زائران در دهه پایانی 
صفر اشــاره و خاطرنشــان کرد: ر همین 
راستا 6۰۰ هزار نفر شب ظرفیت اسکان 

فراهم شــده است که ســهم شهرداری 
مشــهد از این میزان ۱۰ درصدو حدود 
6۰ هزار اســکان اضطراری است.ارجائی 
در خصــوص طرح تفضیلی توضیح داد و 
گفت: دو پهنه طرح تفصیلی مشهد قبل 
از ورود بنــده ابالغ شــده بود، یک پهنه 
دیگر نیز چند روز پیش ابالغ شد سرعت 
کمیســیون های ماده ۵ قابل مقایســه 
با دوره های قبل نیســت، پیشــران های 
توسعه باید در قسمت غربی مشهد باشد 
یا حتی مناطق جنوبی مشهد، چه ایرادی 
دارد یک پروژه خوب مثل تجاری، درمانی 
و... در نقاط حاشــیه شــهر مشهد باشد؟ 

چرا توسعه شهر مشهد بیش از ۴۰ سال 
به سمت غرب مشهد باشد چه موضوعی 
اســت که ما برای توســعه شهر مشهد به 
شرق مقاومت می کنیم؟ شهردار مشهد 
ادامــه داد: تنهــا کارتن خوابی که معتاد 
متجاهر نباشــد توسط سازمان فرهنگی 
و اجتماعی ما جمع آوری می شــود و به 
خانه ســبز یا اسکان موقت منتقل شوند 
اما در خصوص معتادین متجاهر باید کار 
گروهی بشود میدان دار اصلی بهزیستی 
اســت و باید میدان داری کند، شهرداری 
باید به بهزیســتی کمک کند.ارجائی با 
بیان اینکه توسعه شهر به شرق جایگزین 
توسعه به غرب است و هزینه آن تفاوتی 
ندارد، اظهار کرد: این شــهر بیش از ۴۰ 
سال به یک توسعه پیداکرده است، اگر این 
روند ادامه پیدا کند شهر مذهبی مشهد با 
رویکرد و مرکزیت حرم نخواهد بود.وی در 
خصوص افزایش ظرفیت پارکینگ ها در 
در دهه پایانی ماه صفر، گفت: در طی این 
مــدت ظرفیت پارکینگ ها افزایش قابل 
مالحظــه ای امــا به طور موقت دارد و در 
این خصوص تدبیر جدی اندیشــه شده 
است.شهردار مشهد تصریح کرد: تهران 
دو برابر مشــهد بودجه و نیروی انســانی 
شــهرداری دارد اما اختیارات شــهردار 
تهران با اختیارات شهرداری مشهد قابل 
مقایسه نیست، ما از دولت و مجلس پول 
نمی خواهیــم اختیارات می خواهیم، در 
برابر قانون مشــهد با شــهری باجمعیت 
۱۰۰ هزار نفر یک نوع مدیریت می شود.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
ج خبر داد؛ شهری شهرداری کر

ادامهروندترمیمآسفالتمعابر
مناطق7،9،4و10شهرداریکرج

کرج / فاطمه کیاحیرتی
رییس ســازمان عمــران و بازآفرینی فضاهای 
شــهری شــهرداری کرج گفت: بهسازی معابر 
مناطــق ده گانــه شــهرداری کرج بــه ترتیب 
اولویت و با توجه به شــرایط مســاعد جوی در 
فصل تابستان، با تمام توان توسط سازمان عمران 
پیگیــری می شــود.علیرضا عاقلی با بیان اینکه 
رسالت سازمان عمران در راستای توزیع عادالنه 
امکانات شــهری، مناسب سازی معابر در سطح 
مناطق ده گانــه با اولویت مناطق کم برخوردار 
است، اظهار داشت: بر این اساس عملیات تراش 
آســفالت خیابان شــهید صمیمــی در تقاطع 
احداثی بلوار نبوت در سطح منطقه 9 شهرداری 
کرج آغاز شده و روکش آسفالت معبر در دستور 
کار ســازمان قرار دارد.این مسئول عنوان کرد: 
تراش خیابان شــهید رســولی در محله حسین 
آباد مهرشــهر نیز آغاز شــده و روکش آسفالت 
این خیابان همچنین بهسازی کوچه های فرعی 
کــوی فرهنگ در روزهای آتی عملیاتی خواهد 
شــد.عاقلی همچنین از روکش آســفالت معابر 
داخلــی پــارک طبیعت با تناژ مصرفی قریب به 
۴۵۰ تن آســفالت خبر داد و خاطر نشــان کرد: 
روکش آســفالت خیابان سوم اوقافی ها )کوچه 
قاسمی( در منطقه ۷ شهرداری کرج با تناژ حدود 
۳۱۰ تن آغاز شده و روکش آسفالت کوچه های 

اول و دوم به ترتیب اجرایی خواهد شد.

 معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان اظهار کرد:

53دستگاه رونماییاز
میدلباسهمزمان

سالتحصیلیجدید باآغاز
اصفهان / گروه اســتان ها: معاون حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری اصفهان گفت: همزمان با آغاز 
ســال تحصیلی جدید از ۵۳ دستگاه میدل باس 
در اصفهان رونمایی می شود.حسین حق شناس 
بــا اعالم این خبر اظهار کرد: میدل باس ها از نظر 
ظاهری شبیه اتوبوس معمولی شهری اما از نظر 
ابعــاد، کوچک تر و دارای قدرت مانور بیشــتری 
هســتند.او افزود: طول این خودروها ۸.۵ متر و 
ظرفیت مسافران آن ۲6 نفر است و از نظر کیفیت 
امکانات، همانند اتوبوس های شــهری هستند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان 
با اشاره به برنامه خرید ۱۰۰ دستگاه میدل باس 
تا پایان سال جاری، تصریح کرد: بر اساس توافقات 
به عمل آمده ۵۳ دستگاه از این خودروها تا اواخر 
شــهریور ماه ۱۴۰۱ تحویل ناوگان حمل و نقل 
عمومی می شــود و مابقی تا پایان سال جاری به 
ناوگان افزوده خواهد شد.او هدف از خرید میدل 
باس ها را عالوه بر تردد آسان در گذرهای شهری 
که فضا کمی برای دور زدن دارند، کارایی باال برای 
ســرویس دهی به دانش آموزان دانست و تأکید 
کــرد: میدل باس ها هــم از نظر هزینه مقرون به 
صرفه هستند و با استقبال دانش آموزان نیز مواجه 
می شــوند، بنابراین تعدادی از آن ها به سرویس 
مدارس تعلق خواهد گرفت.حق شــناس با اشاره 
به هزینه حدود ۱۴۰۰ میلیارد ریالی برای خرید 
۵۳ میدل باس خاطرنشان کرد: تعداد ۵۳ دستگاه 
از این خودروها در روز چهارشنبه ۳۰ شهریورماه 
همزمان با بازگشایی مدارس رونمایی خواهد شد.

شهردار رشت بر اساس احکام سال جاری 
دستور داد؛

کلیهاحکامپرسنلی تکمیلوصدور
وتمدیدقراردادنیروهایشهرداری

گیالن / گروه اســتان ها: سید امیر حسین علوی 
شــهردار رشــت از معاونت برنامه ریزی و توسعه 
سرمایه انسانی شهرداری خواست تا با قید فوریت 
نسبت به تکمیل و صدور کلیه احکام پرسنلی و 
تمدید قرارداد نیروهای شهرداری بر اساس احکام 
ســال جاری و همچنین فراهم آوردن مقدمات 
پرداخــت حقوق و مزایای پرســنل زحمتکش 
شــهرداری با احکام جدیــد اقدام عاجل صورت 
گیرد.سید امیر حسین علوی شهردار رشت طی 
مکاتبه  با معاونت برنامه ریزی و توســعه سرمایه 
انســانی شهرداری دســتورات جدیدی در نحوه 
محاســبه و پرداخت حقوق و مزایای پرســنل 
صادر کرد.شــهردار رشت شرایط خاص حاکم بر 
جامعه را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه مسائل 
و مشکالت رفاهی و معیشتی پرسنل شهرداری 
در اولویت است افزود: با عنایت بر اینکه با گذشت 
قریب شش ماه از سال جاری، پرداخت حقوق و 
مزایای پرســنل زحمتکش شهرداری کماکان با 
احکام سال گذشته و بدون لحاظ نمودن افزایش 
حقوق سال جاری صورت می پذیرد الزم است به 
ایــن منظــور با قید فوریت ترتیبی اتخاذ گردد تا 
نسبت به تکمیل کلیه پرونده های پرسنلی، صدور 
کلیه احکام پرســنلی و تمدید قرارداد نیروهای 

شهرداری اقدام عاجل صورت پذیرد.

 مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان گلستان: 

31دستگاهماینر
کردکویکشفشد در

گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق گلســتان از کشــف و جمع 
آوری ۳۱ دســتگاه استخراج بیت کوین)ماینر( 
غیرمجاز در اراضی روستای النگ کردکوی خبر 
داد. ســیداحمد موســوی اظهار کرد: در مانور 
جمــع آوری دســتگاههای غیر مجــاز رمز ارز 
دیجیتال، طی بازرسی صورت گرفته در سطح 
کردکوی، ۳۱ دســتگاه استخراج ارز دیجیتال 
کشف و ضبط شــد.وی دستگاه های استخراج 
ارز دیجیتــال را از جمله عوامل افزایش مصرف 
برق اعالم کرد و گفت: متاسفانه با سرقت انرژی 
از طریق وصل دســتگاه های رمز ارز با مصرف 
بیش از حد، آســیب های جدی به شــبکه های 
برق وارد می کنند که به محض شناسایی نسبت 

به معرفی آنها به دستگاه قضا اقدام می شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان ایالم 
عنوان کرد؛

ارائهخدماتدرمانی
مهران مرز در زائر به6هزار

ایــالم / گروه اســتان ها:  مدیــر درمان تأمین 
اجتماعی اســتان ایــالم گفت: مدیریت درمان 
تأمیــن اجتماعی ایالم از ۱۷ شــهریور تاکنون 
بیش از 6۴۰۰ خدمت درمانی به زائران اربعین 
در مــرز مهران ارائه کرده اســت.دکتر  مهریار 
ســلیمانی  با بیان اینکه پایــگاه درمان تأمین 
اجتماعی از ۱۷ شهریور در پایانه مرزی استقرار 
یافته و تا اول مهر در این محل خواهد ماند، اظهار 
داشت: پایگاه درمانی این مدیریت با نزدیک به 
۳۰۰ نفر از کادر درمان و پرسنل اداری به زائران 
اربعین خدمت رســانی می کنند.وی با اشــاره 
بــه اینکه از آغــاز فعالیت پایگاه درمانی تأمین 
اجتماعــی تاکنون بیش از 6۴۰۰ مورد خدمت 
درمانی به زائران ارائه شــده است، افزود: از این 
میزان بیش دو هزار و ۴۳۵ مورد ویزیت پزشک 
عمومی، ۱۳6 مورد خدمت دندانپزشکی، 6۴9 
مــورد تزریقات، ۴۳۱ مورد تزریقات بانوان، ۸۰ 
مورد فیزیوتراپی، ۱۰۱ مورد انجام آزمایشــات 
اورژانســی و ۴9 مورد اعــزام به مراکز درمانی 
صــورت گرفتــه اســت.مدیر درمــان تأمین 
اجتماعی اســتان ایالم با بیان اینکه این مرکز 
۲۴ ســاعته به زائران خدمت رســانی می کند، 
تصریــح کرد: واحد داروخانه مرکز نیز توســط 
ســازمان تامین اجتماعی کشــور تجهیز شده 
کــه بیش از 9 میلیارد ریــال دارو در داروخانه 

وجود دارد.

کن متبرکه حرم مطهر رضوی   معاون اما
اظهار کرد:

آمادگیبرایتشرف2500هیات
صفر دههآخر مذهبیدر

مشهد / سمیرا رحمتی
معــاون اماکــن متبرکه حــرم مطهر رضوی 
برنامه هــا و اقدامات این معاونت برای میزبانی 
از دهه آخر صفر را تشــریح کرد.محمد توکلی 
در نشست خبری تشریح برنامه های حرم مطهر 
رضــوی در دهه پایانی ماه صفر گفت: خادمان 
حــرم مطهر در ایام اربعین حســینی با برپایی 
6  موکــب در ایران و عــراق خادم زائران پیاده 
امام حســین)ع( بودند و از ۲9 شــهریور ماه نیز 
بــا برپایی ۱۴ موکــب در جاده های منتهی به 
مشــهد مقدس، این خدمت را این بار به زائران 
پیاده امام هشــتم)ع( ارائه خواهند کرد.توکلی 
افزود: همچنین از روز ۲۷ صفر مصادف با رحلت 
رسول گرامی اسالم)ص( ۱6 موکب در مدارس، 
حســینیه ها، مجموعه های ورزشی سطح شهر 
آماده خدمت رســانی به زائران خواهد بود.وی 
تصریح کرد: امســال میزبان جمعیت میلیونی 
زائران در دهه آخر صفر خواهیم بود و پیش بینی 
می شــود بیش از ۲۵۰۰ هیئت مذهبی به حرم 
مطهر رضوی مشــرف شــوند و بر همین اساس 
آمادگــی الزم برای میزبانی از این خیل زائران 
در اماکن متبرکه حرم مطهر ایجاد شــده است 
و به هیئت های عزاداری نیز بسته های متبرک 
رضــوی اهدا خواهد شــد. توکلی ادامه داد: در 
ایــن ایام خادمــان رضــوی در دو نوبت برای 
خدمت رســانی در حرم مطهــر خواهند یافت 
تــا به نحو شایســته در بخش ها و پســت های 
خدمتــی مختلــف از زائران حضــرت علی بن 
موســی الرضا)ع( میزبانی کنند.توکلی در ادامه 
گفت: فراهم کردن شــرایط برگزاری با شــکوه 
مراسم خطبه خوانی در صحن پیامبر اعظم)ع( 
و محفل شــام غریبان، از جمله مسئولیت های 
معاونــت اماکن متبرکه حرم مطهر اســت و با 
توجه به تاکید تولیت آســتان قدس رضوی بر 
برگزاری این دو مراسم با حضور گسترده زائران 
و مجــاوران، اقدامــات الزم در این خصوص در 
حال انجام است.وی همچنین به افزایش ظرفیت 
اجرای طرح زیارتی سالمندان و توان یابان اشاره 
کرد و گفت: این طرح با ارائه خدمت ویلچر اجرا 
مــی شــود، در ایام دهه آخــر صفر و با توجه به 
افزایش آمار زائران تقویت خواهد شد و همه روزه 
امکان زیارت ۱۲۰۰زائر توان یاب از مسیر مسجد 

گوهرشاد تا روضه منوره فراهم شده است.

استانها 6

تحقق وعده استاندار هرمزگان به مردم در سفر هفته دولت به بخش بمانی؛

نفری3روستایسیریکبهبودیافت آبیجمعیت4هزار  نیاز
هرمزگان / گروه اســتان ها: طرح افزایش ظرفیت تولید آب شــرب 
روستاهای  شهید مردان ،  کنارجو  و  دودر  بخش بمانی شهرستان 
سیریک با حمایت ویژه استاندار هرمزگان به اتمام و تامین آب اهالی 
این روستا بهبود یافت.عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب هرمزگان با قدردانی از حمایت ویژه اســتاندار هرمزگان 
در تســریع این عملیات افزود: نگاه ویژه مهدی دوســتی در تکمیل 
پروژه های آبرســانی هرمزگان از ابتدای امســال به صورت ویژه در 
دســتور کار قرار گرفت که در تازه ترین اقدام و پس از درخواســت 
اهالی این روســتاها در ســفر هفته دولت استاندار به سیریک و قول 
تحقق فوری این خواسته از سوی مهندس دوستی، نیاز آبی  ۴ هزار 

نفر از اهالی روســتاهای  شــهید مردان ،  کنارجو  و  دودر  بهبود 
یافت.وی تصریح کرد، آب مورد نیاز این روستا از خط انتقال راونگ 
تامین می شــود که به دلیل قدرت پایین الکتروپمپ، شــرکت آب 
و فاضالب هرمزگان طرح بهســازی ایســتگاه پمپاژ کرپان و نصب 
دو پمپ با ظرفیت ۱۵ کیلووات را در دســتور کار قرار داد.به گفته 
حمزه پور، با این اقدام جهادی، پروژه یاد شــده در مدت زمان ۱۰ 
روز تکمیل و اهالی سه روستای یاد شده به آب شرب پایدار دست 
پیــدا کردند.مدیرعامل آبفا در پایــان گفت: همزمان با اجرای این 
پروژه، طرح بهسازی تاسیسات ایستگاه های پمپاژ دودر و کنارجو 

هم در دستور کار قرار گرفت و به اتمام رسید.

کرج / اکبر حیدری 
سرپرست شهرداری کرج بابیان اینکه جشنواره الله ها به برند شهر 
کرج تبدیل شده است، گفت: باید با برنامه ریزی و نظارت دقیق تالش 
شود خدشه ای به این برند وارد نشود.منوچهر غفاری در جلسه ای با 
محوریت جشنواره الله ها، اظهار داشت: متاسفانه در جشنواره اخیر 
شــاهد اتفاق های خوبی نبودیم و باید با برنامه ریزی دقیق ضمن 
جبران کاســتی های به وجود آمده، به بهتر دیده شــدن جشنواره 
الله هــا کمــک کنیم.وی بیان کــرد: موضوع دیگری که باید به آن 
نگاِه جامع داشــت ســرمایه گذاری است، به نظر می رسد، می شود 

با انتخاب پیمانکار مناســب،  همه مراحل برگزاری جشــنواره را به 
پیمانــکار واگــذار کرد تا با توجه به زمان مناســبی که وجود دارد، 
پاســخگوی همه مراحل از خرید و نگهداری و کاشــت پیاز تا بهره 
برداری و نحوه برگزاری باشد و شهرداری در این بین وظیفه نظارت 
را بر عهده داشــته باشــد.غفاری ادامه داد: قطعا با ایجاد کارگروه 
ویــژه ضمن برنامه ریــزی و تصمیم گیری درباره چگونگی فرآیند 
برگزاری و نحوه مشــارکت پیمانکار، چالش های جشنواره گذشته 
الله ها رفع و شاهد برگزاری مطلوب جشنواره الله ها در کالنشهر 

کرج خواهیم بود.

ج: سرپرست شهرداری کر

کاستیهایآخرینجشنوارهاللههابایدجبرانشود

خبر  ویژه

مدیر منطقه 1 شهرداری نجف آباد عنوان کرد؛

آباد منطقهیکشهردارینجف تشریحجریانخدمتدر
اصفهان / گروه استان ها: محمدرضا کتابی مدیر منطقه ۱ شهرداری 
نجــف آبــاد با بیان اینکه عملیات عمرانی جریان خدمت در نجف 
آباد با قوت در حال رشــد و توســعه شــهر و خدمت به شهروندان 
است گفت در یکسال تغییر مدیریت شهر نجف آباد اتفاقات خوبی 
در حوزه خدمت رســانی به مردم شــریف نجف آباد صورت گرفته 
اســت.وی در ادامه افزود در همه ی مناطق پنجگانه شــهرداری 
نجف آباد پروژه های شاخصی وجود داشته است و شاهد پیشرفت 
خوب این پروژه ها با تالش نیروهای جهادی شهرداری و خدمت 
رســانی شــبانه روزی به مردم هستیم.کتابی خاطرنشان کرد در 
منطقه ۱ شــهرداری نجف آباد عملیات اجرایی بوستان زندگی از 
پل زندگی تا بوستان خدمت در دو فاز در دست اجرا است که فاز 
یک از پل زندگی تا سرداب ۸۰ درصد پیشرفت داشته است و فاز 
دوم نیز از سرداب تا بوستان خدمت به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال 
در مرحله مناقصه قرار دارد.مدیر منطقه ۱ شــهرداری نجف آباد 

از پیشــرفت ۱۲ درصدی تقاطع غیر همســطح شهدای دانشجو 
خبــرداد و اظهــار کرد این پروژه با مســاحت ۱۸۵ هزار متر مربع 
و بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال مبلغ پیمان پروژه در حال اجرا اســت. 
و یکی از پروژه های شــاخص و مؤثر منطقه یک شــهرداری نجف 
آباد خواهد بود که جابجایی تاسیسات و معارضات پروژه به عهده 
شــهرداری و مابقی در تعهد اداره راه می باشــد.وی ادامه داد فاز 
یــک نورپــردازی پل زندگی به طول ۲۵۰۰ متر مربع و هزینه ۴۰ 
میلیارد ریال با ۳۵ درصد پیشــرفت، تکمیل عملیات اجرایی فاز 
یک ساختمان باغ بهشت با هزینه ۳۵ میلیارد و ۱۳۰۰ متر مربع، 
پیشرفت ۸۰ درصدی عملیات اجرایی فاز یک ساختمان باغ ایرانی، 
با مساحت یک هزار متر مربع و هزینه ۳۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریالی از دیگر پروژه های شاخص منطقه یک شهرداری نجف آباد 
است.کتابی با بیان اینکه عملیات اجرایی فاز یک دسترسی جنوبی 
آرامستان جدید نجف آباد ۷۰ درصد پیشرفت داشته است تصریح 

کرد این پروژه به مســاحت ۲۵  هزار متر مربع با هزینه  ای بالغ بر 
۳۲ میلیارد ریال با تالش شــبانه روزی مدیریت شــهری در حال 
پیشرفت است.وی در ادامه گفت از دیگر پروژه های شاخص منطقه 
یک شــهرداری نجف آباد ایمن سازی نرده های عرشه پل زندگی 
از مرحله طراحی عبور کرده و مناقصه این طرح در حال برگزاری 
است و اعتبار این پروژه ۵ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

مدیر منطقه یک شهرداری نجف آباد خاطرنشان کرد پروژه های 
محله محوری نیز در منطقه یک وجود دارد که زیرســازی معابر  
انتهــای خیابــان فرخی و فرعی هــا ، فرعی های خیابان آیت اهلل 
حججی به مساحت ۵ هزار متر مربع، خاکبرداری و خاکریزی به 
مقدار ۲۵ هزار مترمکعب، آسفالت معابر خاکی به مقدار ۱۵ هزار 
مترمربع، روکش آســفالت معابر به مقدار ۷۴ هزار مترمربع،  لکه 
گیری معابر به مقدار ۴۰۰ تن، اجرای پروژه ضلع شــرقی مســیر 

کوچه باغ زندگی، از جمله این پروژه ها می باشد.
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کوتاه از جامعه

نایابیسرویسمدارسبرایسالتحصیلیجدید از گار گزارشروز

کالف سردرگم سرویس مدارس
شــمارش معکــوس برای فرا رســیدن 
ماه مهر آغاز شــده اســت. دانش آموزان 
به زودی راهی مدرســه می شــوند و پس 
از دو ســال خانه نشینی، از قاب تلفن های 
همــراه و تبلت های مجــازی خارج و در 
مدرســه حاضر می شــوند، اما رفت وآمد 
دانش آموزان با ســرویس به مدارس یکی 
از مهم تریــن دغدغه های فکری والدین 
است.همه گیری کرونا، تعطیلی اجباری 
آموزش ها و رفتن دانش آموزان به سمت 
آمــوزش مجازی فضــای جدیدی ایجاد 
کرد کــه تعطیلی طوالنی مدت مدارس 
موجــب افــت تحصیلی، کــم تحرکی، 
کاهــش روابط اجتماعی و فقدان تقویت 
مهارت هــای ارتباطــی دانش آمــوزان، 
کاهش کیفیت آموزشــی شد، همچنین 
رانندگان ســرویس مدارس نیز به دلیل 
تعطیلی مدارس مجبور به تغییر شــغل 
شــدند و بسیاری از آنها برای تأمین امرار 
معاش زندگی به تاکســی های اینترنتی 
پنــاه بردند.در دو ســال شــیوع کرونا، 
درصــد بســیاری از رانندگان با ســابقه 
ســرویس مــدارس از این شــغل بیرون 
رفتند و این امر سبب کمبود شدید راننده 
شــد؛ اکنون با فرا رســیدن مهرماه، نبود 
ســرویس به اندازه کافی و بیم از تعطیلی 
دوباره مــدارس، گرانــی هزینه ها همه 
دست به دســت هم داده است تا ماجرای 
ســرویس مدارس به کالفی ســردرگم 
و یکــی از چالش هــای اصلــی والدین و 
مدیران مدارس تبدیل شود.برای تأمین 
ســرویس مدارس و امنیت دانش آموزان 
همکاری چند دستگاه الزم بوده و ایمنی 
خودروها نیز بســیار مهم اســت، چرا که 
خانواده هــا برای حفــظ امنیت روحی و 
روانــی خود و فرزندانشــان در مواجهه با 
مشــکالتی از قبیل ترافیک های سنگین، 
ازدحام جمعیت، خطر رانندگان مبتدی و 
تهدیدهای اجتماعی در مسیر رفت و آمد 
ترجیح می دهند از سرویس دانش آموزی 
مناســب اســتفاده کنند.یــک برآورد 
سرانگشــتی از نیازها اولیه دانش آموزان 
نشان می دهد که به غیر از گرانی و افزایش 
۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ ســرویس مدارس 
در سال تحصیلی جدید، هزینه سرویس 
مدرســه نیز نســبت به منطقه و فاصله 
کیلومتری متفاوت اســت، به طوری که 
هزینه ســرویس یــک دانش آموز با ۳.۵ 
کیلومتــر از منزل تا مدرســه طی هزینه 

۴۰ هزار تومان رفت و برگشــت، ماهیانه 
در حدود ۸۸۰ هزار تومان می رسد.

دریافتوجهدرمدارسدولتیبا
عنوانکمکبهمدرسه

از طرفی به قول مســئوالن امر در مدارس 
دولتی مبلغی به اســم شهریه وجود ندارد 
و بر اساس ماده ۱۱ قانون تشکیل شورای 
آموزش و پرورش، هزینه های دریافتی تنها 
به منظور کمک های داوطلبانه و با رضایت 
اولیای دانش آموزان دریافت می شــود. اما 
بــا وجود اعالم وزارتخانه و ادارات آموزش 
و پــرورش در اســتان ها مبنــی بر اینکه 
دریافت شــهریه در هنگام ثبت نام ممنوع 
اســت، مدارس چه به صورت رسمی یا در 
هنــگام تحویل کارنامه و پرونده تحصیلی 
اقــدام به دریافت وجه می کنند که فقدان 
نظارت دســتگاه های مســئول، بسیاری 
از خانواده هــا را در بازگشــایی مدارس با 
دلواپســی های فراوانی روبه رو کرده است.

پرس وجو درباره دیگر مدارس غیرانتفاعی 
که حتی شاید برند هم نبوده و آن چنان هم 
معروف نباشند، نشان می دهد که شهریه ها 
عموماً بر اســاس آپشن های مدرسه کم و 
زیاد شــده و توجیهی هــم برایش آورده 

می شــود که بــرای آموزش وپرورش هم 
قابل قبول است. 

عملکردمطلوبسرویس نظارتبر
مدارسمهمتریندغدغههایوالدین

پــدر دو دانش آموز دبســتانی که خود را 
عضو انجمن اولیا و مربیان معرفی می کند 
درباره اینکه به رغم افزایش شهریه مدارس، 
گرانی لوازم التحریر و نرخ های سرسام آور 
بازار کیف و کفش؛ افزایش بی سابقه قیمت 
ســرویس مدارس نیز بسیاری از خانواده 
را شــوکه کرده اســت، اظهــار می کند: 
دانش آموزانــی کــه به مــدارس نزدیک 
خانه هایشــان می روند به ســرویس نیاز 
ندارند اما آن ها که به هر دلیل در مدارس 
دورتــر ثبت نام کرده اند به خدمات حمل  
و نقــل نیــاز دارند، هنوز از نرخ های نهایی 
مطلع نشــده اند یا اگر تکلیفشان مشخص 
شده باید قیمت های عجیب و غریبی بابت 
رفت وآمــد بپردازند.وی پیرامون اینکه با 
حضــور دانش آموز طــی 9 ماه تحصیلی 
در ســرویس مدارس، ایــن موضوع یک 
فرصت آموزشــی و تربیتی اســت که باید 
صالحیت رانندگان مورد تأیید قرار گیرد، 
می افزاید: ساالنه بسیاری از دانش آموزان از 

سرویس های مدارس برای تردد بین خانه 
و مدرسه استفاده می کنند اما درعین حال 
هنــوز ســاماندهی و نظــارت بر عملکرد 
مطلــوب آن یکی از مهم ترین دغدغه های 
والدین و مسئوالن تعلیم و تربیت است.این 
عضو انجمن اولیا و مربیان یکی از مدارس 
با بیان اینکه کمتر از ۱۰ روز به بازگشایی 
مدارس باقی مانده اســت اما تعیین نشدن 
رانندگان سرویس دانش آموزان به دغدغه 
مهم خانواده ها تبدیل شده است، تصریح 
می کند: والدین برای حفظ امنیت روحی 
و روانی خود و فرزندانشــان در مواجهه با 
مشــکالتی از قبیل ترافیک های سنگین 
و ازدحــام جمعیت در مســیر رفت و آمد 
ترجیح می دهند از سرویس دانش آموزی 
مناســب اســتفاده کنند اما نبود نظارت و 
ســاماندهی بــه موقع ایــن موضوع مهم 
خانواده ها را هر ســاله با چالش های جدی 
مواجــه می کند.همچنین یکی از والدین 
نادیده گرفتن پروتکل های بهداشــتی با 
حضور بیش از سه دانش آموز را یکی دیگر 
از معضالت ســرویس مــدارس می داند و 
تصریح می کند: هزینه ســرویس ها برای 
ســال تحصیلی جدید آنقدر باال رفته که 
برخــی از خانواده ها انگار ترجیح می دهند 

تعداد نفرات باالتر و هزینه ها کمتر باشــد 
اما همیــن نبود فاصله اجتماعی احتمال 

افزایش بیماری را باال می برد.

ثبتنامخارجازمنطقهمسکونی
دانشآموزانوگرههایترافیکی

در ایــن میان یکی از رانندگان ســرویس 
مــدارس با ســابقه ۱۲ ســاله، می گوید: 
مســئوالن مرتبط درصدد دعوت و جذب 
نیروهای جدید هســتند چراکه با شیوع 
کرونا طی دو سال اخیر بسیاری از رانندگان 
با سابقه ۱۵ و ۲۰ سال از این شغل بیرون 
رفتنــد، اما هنوز با دودلی خانواده ها برای 
گرفتن و نگرفتن ســرویس، تکلیف ما هم 
مشخص نشده اســت.وی پیرامون اینکه 
هر ســاله با هماهنگی کارگروه آموزش و 
پرورش و اعالم آمادگی ســازمان آمادگی 
تاکســیرانی، مدارس اقدام به درخواست 
سرویس دانش آموزان کرده و تاکسی هایی 
برای این منظور درنظر گرفته می شــود، 
گفت: براســاس تجربیات در آغاز ســال 
تحصیلی با حجم انبوه درخواســت برای 
سرویس مدارس مواجه می شویم، توصیه 
ما به خانواده ها این اســت که قبل از آغاز 
سال تحصیلی درخواست خود را به مدیر 
مدرسه تحویل دهند تا با کمبود رانندگان 
طی سال جاری به نسبت سال های گذشته 
سامان دهی بهتری صورت گیرد.این راننده 
سرویس می گوید: ثبت نام خارج از منطقه 
مسکونی دانش آموزان در مدارس مختلف 
شــهری موجب طوالنی شــدن مسافت و 
مشــکالتی در فرآینــد حمل ونقل ایجاد 
می کند، یکی از دالیل عمده ایجاد ترافیک 
در ساعات صبح و ظهر در روزهای بازگشایی 
مدارس، ناهماهنگی برای سرویس مدارس 
و حمل ونقــل دانش آموزان با خودروهای 
شــخصی والدین است.وی اضافه می کند: 
وقتی هزینه ســرویس مدارس، باال باشد، 
بدون شــک والدین تمایلی برای گرفتن 
ســرویس نخواهند داشــت و این مسئله 
می توانــد موجب گره هــای ترافیکی در 
زمــان آغاز به کار مدارس می شــود، نرخ 
نهایی ســرویس های مدارس بر اســاس 
مسیر منزل تا مدرسه، نوع خودرو و تعداد 
دانش آموزان با هماهنگی شــورای شهر 
مصــوب و به مدارس اعالم می شــود، در 
تعیین نرخ ســرویس مدرسه مؤلفه های 
مختلفی دخیل هستند؛ از جمله مسافت 

خانه تا مدرسه.

7جامعه
خوشبرایپرستاران یکخبر

اخراجیدورانکرونا
محمــد احیایــی رئیس امــور فرهنگی 
و اجتماعــی حــوزه معاونــت فرهنگی و 
اجتماعی معاون اول ریاســت جمهوری، 
در نامه ای به ســازمان اداری و استخدامی 
کشــور، ســازمان برنامه و بودجه، وزارت 
بهداشــت و سازمان نظام پرستاری، نکاتی 
را در ارتبــاط با پرداخت فوق العاده خاص 
و پرســتاران اخراجی، متذکر شده است.بر 
همین اســاس، در راســتای اجرایی شدن 
دســتور رئیس جمهور برای پرداخت فوق 
العاده خاص پرســتاران به عنوان مدافعان 
سامت؛ وزارت بهداشت با همکاری سازمان 
برنامه و بودجه، پیشــنهاد عملیاتی کردن 
پرداخت فوق العاده خاص نیروهای بالینی 
را می بایســت ظرف مدت ۲۰ روز، تهیه و 
به دفتر معاون اول ریاســت جمهوری ارائه 
بدهند.همچنیــن، به منظور رفع مشــکل 
اســتخدام بــدون آزمون ۱۰ هــزار نفر از 
پرستارانی که در دوران کرونا طرح خود را 
تمدید کرده اند، وزارت بهداشت ظرف مدت 
یک هفته نســبت به تهیه متن پیشنهادی 
مربوط اقدام و پس از تأیید سازمان اداری 
و اســتخدامی کشور، پیشــنهاد یاد شده 
را جهــت تصویب در ســتاد ملی مدیریت 
کرونــا، به معــاون اول رئیس جمهور ارائه 
نماید.بر اســاس این نامه، وزارت بهداشت 
با هماهنگی ســازمان اداری و استخدامی 
کشــور، نسبت به نهایی سازی سند برنامه 
نیروی انسانی و همچنین ساختار سازمانی 
و تشکیالت تفصیلی وزارت بهداشت، ظرف 

مدت ۳ ماه اقدام نماید.

 از سوی مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت اعالم شد؛

نانواییهاهمچنان
درصدرشکایاتبهداشتیمردم

مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
گــزارش آخرین وضعیت بررســی رعایت 
پروتکل های بهداشتی در کشور در مقابله 
بــا ویــروس کرونا و تشــریح جدیدترین 
گزارش عملکرد بخش بهداشــت شکایات 
مردمی ســامانه ۱9۰ را اعالم کرد.آخرین 
وضعیت کشــوری نتایج اقدامات ناشــی 
از تشــدید بازرســی ها از تاریخ ۱6 تا ۲۳ 
شــهریورماه ۱۴۰۱ به این شــرح است؛ از 
تعــداد ۳۵۷۷۸۰۷ مرکز تهیــه، توزیع و 
عرضه و فروش موادغذایی، اماکن عمومی 
و واحدهــای کارگاهــی تحت پوشــش، 
۱9۴۱6۷ مرکز مورد بازرســی قرار گرفته 
انــد و از تعداد ۳۵۷99 مرکز تهیه، توزیع، 
عرضه و فروش موادغذایی، اماکن عمومی 
و واحدهــای کارگاهی که اخطار دریافت 
کرده و به مراجع قضایی معرفی شــده اند، 
۸۱۱ مرکز پلمپ شــده اند.مرکز سالمت 
محیــط و کار وزارت بهداشــت همچنین 
در این گزارش به تشــریح آخرین وضعیت 
بخش بهداشت شــکایات مردمی سامانه 
ملی پاســخگویی ۱9۰ وزارت بهداشت در 
مقابلــه با ویروس کرونــا پرداخته و تعداد 
شکایات مردمی پاسخ داده شده را ۵۷۳۷ 
تماس و تعداد شــکایات ثبت شــده را نیز 
۲۱۱۸ مورد شــکایت عنوان کرده است.در 
این زمینه، شــکایت از عرضه مواد غذایی 
فاسد در اصناف تهیه و توزیع مواد غذایی، 
در صدر جدول قرار گرفته است. همچنین، 
بیشــترین مکان مــورد گزارش برای ثبت 
شــکایات بهداشــتی مربوط به نانوایی ها 

بوده است.

دستگاهون نوسازی5هزار
فرسودهباتسهیالتدولتی

معاون توســعه مدیریت و منابع ســازمان 
شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور از 
نوســازی پنج هزار دســتگاه ون فرسوده 
بــا اعطــای تســهیالت دولتــی از طریق 
تولیدکننــدگان داخلی خبر داد.مســعود 
نصرتی افزود: ون های فعال در ناوگان حمل 
و نقل عمومی شــهری به ســن فرسودگی 
رســیده اند و بیش از ۱۳ ســال از سن آنها 
می گذرد و طی این سال ها نوسازی از سوی 
شهرداری ها صورت نگرفته و وزارت کشور 
در ماه های اخیر پیگیری های الزم را در مورد 
اجرای برنامه نوسازی پنج هزار دستگاه ون 
فرسوده با اعطای تسهیالت دولتی از طریق 
تولیدکنندگان داخلی در دســتور کار قرار 
داد.وی از پیگیری هــا برای تولید یک هزار 
دستگاه ون دیگر با تولیدکنندگان داخلی 
هم خبر داد و افزود: در قبال نوســازی هر 
ون، باید یک ون فرســوده اسقاط شود که 
این امر در کاهش آلودگی شهرها و رضایت 

شهروندان تاثیر خواهد داشت.

پیکجدیدکرونا احتمالبروز
پاییز اواخر در

دبیــر انجمن متخصصان عفونی کشــور با 
اشــاره به بازگشــایی مدارس، گفت: این 
احتمال وجود دارد که پس از بازگشــایی 
مــدارس و دانشــگاه ها در اواخر پاییز یک 
پیکــی از بیماری بــا افزایش موارد مثبت 
و بستری داشته باشــیم.آمتیس رمضانی 
افزود: با وجود این شرایط باید مدارس را باز 
کرد و بیش از این نیز نباید آموزش را آنالین 
پیش برد.وی گفت: باید کاری کرد که هم 
این پیک را با خیال راحت پشت سر بگذاریم 
و هم اینکه دانش آموزان هم آسیب نبینند.

در این راســتا واکسیناسیون بهترین کاری 
است که می توان انجام داد.اگرچه نمی توان 
آن را اجباری کرد. بین خانواده نگرانی های 
زیادی درمورد واکسن کودکان وجود دارد 
به همین دلیل نمی توان هیچ خانواده ای را 
مجبور کرد کودک خود را واکســینه کنند. 
با این حال خوشبختانه تا امروز گزارشی از 
عوارض واکســن در میان کودکان گزارش 
نشده است.او گفت: در حال حاضر بسیاری 
از کودکان قبل از ورود به مدرسه بسیاری از 
واکسن ها را دریافت می کنند و این احتمال 
وجود دارد که برای واکســن کرونا هم در 
آینــده چنین اتفاقــی رخ  دهد.وی با بیان 
اینکــه در حال حاضر الزامی برای اجباری 
شــدن واکسن نیســت، گفت: با این حال 
بــرای به تأخیر انداختن پیکی که احتماال 
در پاییــز خواهــد آمد، تنها راهمان همین 
واکسیناسیون اســت. چندان نمی توانیم 
روی ماســک زدن کودکان حســاب کنیم 
یا از طرف دیگر در یک کالس وقتی تعداد 
زیــادی افراد وجود دارند چندان نمی توان 
روی فاصله اجتماعی تأکید کنیم.از ســوی 
دیگر باید شرایط برای تهویه هوا در کالس ها 
فراهم باشد به این معنی که هوا در گردش 
باشــد و نگذاریم جریان هوا ساکن باشد. با 
این حال در بسیاری از مدارس، دانشگاه ها 
و حتی مراکز خرید چنین شــرایطی وجود 
نــدارد. بایــد این سیســتم ها حتما وجود 
داشــته باشــد چرا که موجب می شــود تا 
کمتر بیماری های عفونی شــیوع پیدا کند.
رمضانــی بــا بیان اینکه واکســینه کردن 
کودکان موجب می شود موارد بیماری هم 
در آنهــا کاهــش پیدا کنــد، گفت: طی دو 
ســال گذشته با توجه به استفاده گسترده 
از ماســک و رعایت پروتکل های بهداشتی 
بــرای جلوگیری از ابتال بــه کرونا، ابتال به 
ســایر بیماری های عفونی نیز کمتر شد با 
ایــن حال کاهش مواجهه با ویروس  و افت 
آنتی بادی ها موجب افزایش این بیماری ها 
شــد و از ایــن بابت بازهم نگــران افزایش 
بیماری های تنفسی هستیم.رمضانی افزود: 
مــا برای دانش آموزان نگرانی چندانی برای 
آنفلوآنزا نداریم چرا که شــکل شــدید در 
آنهــا ایجاد نمی کند بلکــه تأکید ما برای 
واکسیناســیون آنفلوآنزا گروه های خاص 
مانند زنان باردار و افراد دارای بیماری های 

زمینه ای است.

متروواتوبوسبرای
دانشآموزانودانشجویان

یکهفتهرایگانشد
ســخنگوی شــهرداری تهــران از رایگان 
شــدن مترو و اتوبوس بــرای دانش آموزان 
و دانشــجویان به مدت یک هفته خبر داد.

مطهر محمدخانی در حساب توییتری خود 
در این باره نوشت:  استفاده از اتوبوس و مترو 
در هفتــه اول مهرمــاه برای دانش آموزان و 
دانشجویان در شهر تهران رایگان شد.دانش 
آموزان با لباس فرم و دانشــجویان با کارت 
دانشجویی از این خدمت بهره مند می شوند 
و همه به مدیریت و کاهش ترافیک آغاز سال 

تحصیلی کمک کنیم .

پیشنهادکوتاهشدندوره
کارشناسیارشدبررسیمیشود

سرپرســت دفتر برنامه ریزی آموزش عالی 
با اشــاره به ارتباط رشته ها و اشتغال، گفت: 
در کشور ما آمار بیکاری بسیار نگران کننده 
است. برخی از رشته های ما به دلیل بیکاری 
در حــال از بین رفتن اســت.رضا نقی زاده 
گفــت: دوره کارشناســی ارشــد یک دوره 
طوالنی اســت و ســه ســال طول می کشد 
که خیلی در اشــتغال و دکتری اثری ندارد. 
بایــد برای آن تدبیــر کنیم.وی گفت: البته 
فکرهــای اولیه نیز در این خصوص صورت 
گرفته برخی پیشنهاداتی که ارائه شده برای 
کوتاه شــدن مقطع کارشناســی ارشد بوده 
اســت. پیشــنهاد دیگری که در این زمینه 
ارائه شــده به جای تقویت دوره کارشناسی 
ارشد ناپیوسته، دوره ارشد پیوسته و دکتری 
مســتقیم تقویت شــود. ما از دوره ارشد دو 
هــدف داریم یکی ایجاد اشــتغال و دیگری 
نظریــه پردازی که باید آن را محقق کنیم و 

این دوره نیاز به بازنگری دارد.

خبر ویژه

رئیس ستاد طرح مهر سال تحصیلی ۱۴۰۱ درباره واکسیناسیون دانش آموزان، 
اظهار داشــت: توصیه می شــود که اولیا نسبت به واکسیناسیون دانش آموزان 
اقدام کنند؛ بیش از 9۰ درصد دانش آموزان تا پایان سال تحصیلی گذشته ۲ 
دز واکسن را تزریق کرده بودند. محمد مهدی کاظمی افزود: توصیه می شود 
دانش آموزان باالی ۱۲ ســال دز یادآور را تزریق کنند و دانش آموزان زیر ۱۲ 
ســال هم واکسیناســیون را انجام دهند.رئیس ستاد طرح مهر سال تحصیلی 
۱۴۰۱ درباره واکسیناســیون معلمان گفت: همکاران فرهنگی مطابق روال 
قبل نسبت به واکسیناسیون اقدام کرده بودند به طوری که بیش از 9۲ درصد 

معلمان نســبت به ۲ دز واکســن اقدام کرده اند.کاظمی افزود: همه شــهروند 
هســتیم و برای حفظ ســالمتی جامعه باید واکسیناسیون و تزریق دز یادآور 
را انجام دهیم. وزیر آموزش و پرورش نیز دوم شــهریور گفت که کالس های 
دانش آموزان قطعا از اول مهر ماه حضوری برگزار می شود.یوسف نوری افزود: 
طبق شــنیده ها از وزارت بهداشــت، شیوع کرونا افت پیدا کرده است اما حتما 
دانش آموزان را به تزریق دز یادآور توصیه می کنیم. کاظمی نیز پیشتر درباره 
زمان برگزاری طرح ملی بازگشایی مدارس خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 
اول مهر روز جمعه است، روز شنبه دوم مهر، روز ملی بازگشایی مدارس است.

کسیناسیوندانشآموزانمشخصشد تکلیفوا

اینفوگرافی 

میزانمناسبفعالیت
بدنیبرایارتقای
سالمتیبزرگساالن

است؟ چقدر
فعالیت فیزیکی هر عملی است که 

بدن شما را به حرکت وادارد. بر 
اساس دستورالعمل فّعالیت فیزیکی 

سازمان جهانی بهداشت و سازمان 
کنترل و پیشگیری از بیماری ها 

)CDC(، بالغین برای ارتقای 
سالمتشان نیاز دارند هر هفته دو 
نوع فّعالیت فیزیکی انجام دهند: 
ورزش های هوازی و ورزش های 
تقویت کننده ی عضالت. در این 

اینفوگرافیک به فواید ورزش در 
بزرگسالی اشاره شده است.

منبع: بهداشت نیوز

موسساتاعزامدانشجوبهخارج
رصدورتبهبندیمیشوند

رئیس سازمان امور دانشجویان در خصوص موسسات دارای مجوز اعزام دانشجو، 
گفت: طبعا موسسه ای که برای اعزام دانشجو به خارج از کشور عمل می کند، اولین 
موضوعی که باید روی آن اشراف داشته باشد، این است که چقدر نسبت به نظام 
آموزش عالی کشــور مقصد شــناخت دارد، همچنین چقدر نسبت به فرایندهای 
حقوقی و مالی مســلط اســت و اصال چقدر نســبت به دانشجویی که قصد دارد در 
دانشــگاه خارجی درس بخواند، مســئولیت پذیر است.هاشم داداش پور با تاکید بر 
اینکــه توجــه به این عناصر مهم اســت و در کمیته یــا کارگروه صدور مجوز برای 
موسســات اعزام دانشــجو به خارج مورد توجه قرار می گیرد، افزود: ما دبیرخانه ای 
داریم که کل موسســات اعزام دانشــجو به خارج را رصد می کنند و تک تک آنها 
بررسی می شود. اخیرا دنبال این هستیم که موسسات اعزام دانشجو را رتبه بندی 
هم کنیم.در واقع بر اساس شهرت، مسئولیت پذیری، کیفیت کار و حل مسئوالنه 
مشــکالت دانشــجویان و… این اقدام را می توان انجام داد.وی افزود: ما نیاز داریم 
بهترین موسسات را برای شهروندان خود معرفی کنیم. گاهی برخی از موسسات 
ممکن است از این زمینه ها سوءاستفاده کرده باشند و باید جلوی این کار را بگیریم. 
معموال در مورد موسساتی که در زمینه اعزام کار می کنند و ما برایشان مجوز صادر 
کرده ایم، کمتر مشکل وجود دارد. موسساتی اعزام به خارج غیرقانونی هم هستند 
کــه مجوز الزم را ندارند و متاســفانه خــارج از چارچوب ها و نظارت های مجموعه 
آموزش عالی کشور عمل می کنند.وی در خصوص فعالیت های اداره اعزام به خارج 
از کشــور در این ســازمان، گفت: این نهاد اداری موظف است خدمات این چنینی 
ارائه بدهد به این دلیل که نخســت به هر حال دانشــجویی که می خواهد به خارج 
بــرود بایــد از مجــرای قانونی این کار را انجام بدهد و دوم ممکن اســت بحث های 
مربوط به نظام وظیفه، وزارت خارجه و… در این امر مطرح باشــد و اداره اعزام به 
خارج از کشور به عنوان خوشه عمل می کند و نقش اصلی را برعهده دارد تا مشکل 

دانشجو را در حوزه های گوناگون حل کند. 
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قاینی؛نگین آرامگاهبوذرجمهر
پایتختزعفرانجهان

آرامگاه بوذرجمهر قاینی از ادیبان و سیاستمداران 
اواخر قرن چهارم به عنــوان نگین پایتخت زعفران 
جهان این روزها شاهد حضور عالقه مندان به طبیعت 

و آثار تاریخی است.
 ایران به عنوان یکی از خاستگاه های تاریخ و تمدن 
بشری تنوع بی نظیری از بناها و اماکن تاریی را در دل 

خود جای داده است.
این آثار و تمدن تاریخی در شــرایط موجود کشور 
فرصت بی نظیری برای توسعه اقتصادی، فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی و ســایر حوزه ها محسوب می 
شود اما بایستی این ظرفیت های بالقوه را به بالفعل 

تبدیل کرد.
بناهای تاریخی از پتانســیل های بالقــوه در حوزه 
اشــتغال، صنعت گردشگری و توســعه اقتصادی 
محسوب می شــوند که اگر به بالفعل تبدیل شوند، 
می توان از ســایر مزیت های اقتصادی و اجتماعی 

آن نیز بهره برد.
شهرستان قاینات یا سرزمین طالی سرخ که زعفران 
آن در ایران و جهان آوازه دارد ایــن روزها پذیرای 

مسافران زیادی از استان های مختلف کشور است.
قائن یا قاین یکی از شهرهای استان خراستان جنوبی 
است که به علت زعفرانش شهرت زیادی دارد. شهر 
قائن که در گذشته دارای برج و بارو، کهندژ، خندق 
و ارگ بوده همراه با شــهر تون )فردوس امروزی( از 
شهرهای مهم ایالت قهستان محسوب می شده است.

با وجود ویژگی های آب و هــوای کویری این خطه 
جاذبه های فراوانی در گوشه و کنار این دیار به چشم 
می خورد که هر بیننده ای را به تعجب وامی دارد. تا 
کنون در این شهر ۱۷۰ اثر باستانی و تاریخی از جمله 
تپه ها و محوطه های باستانی، قلعه ها، مساجد، مقابر 
و آرامگاه ها، خانه های تاریخی، درختان کهنســال، 
غارها، پناهگاه های ســنگی و دژهــای زیرزمینی 

شناسایی شده است
بوذرجمهر قاینی نام آشــنایی برای تمامی افرادی 
است که برای گریز از خستگی ها و روزمرگی ها به 
میان کوه رفته و با این شاعر و عارف بلندآوازه دیدار 

می کنند.
آرامگاه بوذرجمهر قاینی در قلب کوهستانی به نام 
ابوذر واقع شده که نه تنها در ایام تعطیالت نوروزی 
که در تمامی سال برای مردمان این دیار و مسافران و 

گردشگران مامن شده است.
حکیم قسیم بن ابراهیم بن منصور معروف بزرگمهر 
قائنی ) بوذرجمهر قاینی ( سیاستمدار ادیب و عارف 
و شاعر اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری 
قمری اســت که در دربار سلطان مســعود غزنوی 

خدمت می کرده است.
این شاعر به زبان فارســی و عربی سخن می گفته و 
از وی اشعار و قصیده هایی به جای مانده که قصیده 

بهاریه او از شهرت خاصی بر خوردار است.
بوذرجمهر بعد از مرگ ســلطان محمــود تا زمان 
فروپاشی حکومت غزنویان در دربار سلطان مسعود 
غزنوی به سر برد و اواخر حکومت غزنویان از غزنه که 

پایتخت بود به قاین آمد و پس از مدتی درگذشت.
مقبره حکیم بوذرجمهر در فاصله چهار کیلومتری 
جنوب غربی شهر قاین و در دامنه کوهی موسوم به 
کوه ابوذر ) بزرگمهر ( قرار دارد. بنای مقبره از بناهای 
قرن ششم و هفتم هجری است به فرم چلیپایی و با 

معماریی بسیار زیبا ساخته شده است.
وجود درخت کهنسال ۷۰۰ ساله بنه  در کنار مقبره 
بوذرجمهر قاینی زیبایی این بنا را به عنوان یکی از 
تفرجگاه ها و مکان های دیدنی شهر قاین دوچندان 

کرده است.
همچنین اراضی کوهستانی همراه با دشت و چشم  
اندازهای مناسب در حومه شهر به منطقه بوذرجمهر 
جلوه خاصی بخشــیده و برای میزبانی از مسافران 
آماده سازی شده است.بنای مقبره بوذرجمهر قاینی 
با شماره ۲۷۵9 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت 
رسیده است.بنای مقبره بوذرجمهر که در قرن 6 و ۷ 
هجری قمری، به صورت چلیپایی و با معماری زیبایی 
ساخته شده اســت، امروزه از جاهای دیدنی استان 
خراسان جنوبی به شمار می  رود. این بقعه چهار ایوانی 

است و گنبدی برفراز ایوان ها قرار دارد.
طاق ایوان ها به صورت کلیل اجرا شده اما جرز اصلی 
طاق ها به صورت نیمه بیضی باز کار شــده و بعد با 
اســتفاده از پوشش کاذب به شــکل کلیل درآمده 
اســت. برای تزئین داخلی بنا از گچ استفاده شده و 
نوع کاربندی پیشانی ایوان ها به شکل طاق نماهای 
جناقی اســت. تزئینات گچ کاری زیر گنبد نیز یکی 
از زیباترین بخش های این بنا محسوب می شود که 
لچکی های ۴ به ۸ آن مقرنس ها و گچ بری های خفیف 
و هنرمندانه ای دارد. در این مکان اتاق های بســیار 
جالبی دیده می شود که یکی از آن ها گنبد زیبایی 

دارد که با سنگ کار شده است.

گردشگری

شهاب حسینی:

نقش آرزویمبازیدر
است حر

فرارســیدن دهه اول محرم و برگزاری مراســم 
محفل عاشــورایی ســینمای ایــران با عنوان  
ســینماتکیه ، بهانه ای شــده تا بنیاد سینمایی 
فارابــی به واســطه نقش آفرینــی و حضــور 
سیدشهاب حســینی در آثار عاشورایی، چون  
مــن و زیبــا  و  کربال، جغرافیای یک تاریخ  با او 

به گفتگو بنشیند.
شــهاب حســینی در آخرین گفت وگویی که با 
بنیاد ســینمایی فارابی در مراســمی با عنوان  
ســینماتکیه  انجــام داده اســت، از آرزوی 

سینمایی اش پرده برداشت.
شهاب حسینی در سینماتکیه که به مناسبت 
دهه محرم تهیه شده است یکی از بزرگ ترین 
حســرت های زندگــی اش را این گونه مطرح 
می کنــد:  یکــی از بزرگ ترین حســرت هام 
اینه که احســاس می کنــم هر کدام از ادیان 
دیگر اگر شــخصیتی مثل امام حســین )ع( 
در تاریخ خودشــون داشــتن، تا االن بیش از 
صد ها اثر ازش ســاخته شــده بود که بیانگر 
شــکوه آن اتفاقی کــه در آن روز افتاده برای 
جهانیان باشــد. ما متولی هســتیم به عنوان 
کشــور هایی که امام حسین )ع( برامون جزو 
بافت اصلی زندگیمون هست، هنوز آن کاری 
که شایسته مقام و شان ایشان باشه، به نظرم 
هنوز نتونستیم انجام بدیم. وقتی فیلم مصائب 
مســیح مل گیبسون را دیدم، واقعا به پهنای 
صــورت برای مصائبی که بر حضرت مســیح 
رفته اشــک ریختم و آرزو کردم که ای کاش 
یک فیلم و یک اثری با همچین قدرتی درباره 
عاشورا ساخته می شود. آرزومند بازی در نقش 
حر بن یزید ریاحی هســتم، تبدیل اشــقیا به 
اولیا امیدبخش اســت، عاشق بازنمایی افکار 
امام حســین )ع( هســتم. عاشورا غفلت های 
مغفــول مانده بســیار دارد. به هر عنوانی که 
بتونم خدمتی انجام بدم و الیق باشــم برای 
آقا امام حســین )ع( دلم می خواهد هرکاری 

از دستم بربیاد انجام بدم... 

کاهشمیدهد را لزایمر آ ابتالبه کهخطر الگویخوابی
 افرادی که خیلی کم یا خیلی زیاد می خوابند، بیشتر در معرض خطر 

زوال شناختی و عقل قرار دارند.
، کســانی که بین ۵.۵ تا ۷.۵ ســاعت خواب شــبانه دارند، حتی زمانی 
که از عوارض اولیه بیماری آلزایمر رنج می برند، کاهشــی در ســالمت 

شناختی خود مشاهده نمی کنند.
آلزایمر شــایع ترین نوع زوال عقل اســت که ۷۰ درصد موارد ابتال را 
تشــکیل می دهد. خواب ضعیف یکی از عالئم شــایع آلزایمر اســت و 

می تواند پیشرفت بیماری را تسریع کند.
دکتر برندان لوسی، محقق ارشد این تحقیق، گفت: تعیین اینکه چگونه 
خــواب و مراحــل مختلف بیماری آلزایمر با هم مرتبط اســت، چالش 

برانگیز اســت اما این موضوعی اســت که برای آغاز طراحی مداخالت 
باید از آن آگاه بود.

نتایج مطالعه ما نشــان می دهد یک محدوده متوســط  یا  نقطه شیرین  
برای کل زمان خواب وجود دارد که در آن عملکرد شناختی در طول 

زمان ثابت است.
زمان خواب کوتاه و طوالنی با عملکرد شناختی بدتر همراه بوده است 
که شاید این موضوع به دلیل خواب ناکافی یا کیفیت پایین خواب باشد.

ســوال بی پاســخ این اســت که اگر بتوانیم برای بهبود خواب مداخله 
کنیم، مانند اینکه زمان خواب برای افراد کم خواب را تا یک ساعت یا 
بیشــتر افزایش دهیم، آیا این مورد تاثیر مثبتی بر عملکرد شــناختی 

آنان خواهد گذاشت؟
برای پاسخ به این سوال به داده های طولی بیشتری نیاز داریم.

این مطالعه شامل ۱۰۰ نفر با میانگین سنی ۷۵ سال بود که اکثر آنان 
هیچگونه اختالل شناختی نداشتند. عملکرد شناختی آنان به همراه 

کیفیت خواب طی تقریبا پنج سال پیگیری شد.
پروفسور دیوید هولتزمن، یکی از محققان این تحقیق، توضیح داد: این 
موضوع جالب بود که در این تحقیقات مشاهده شد نه تنها کسانی که 
خواب کم دارند بلکه کسانی که خواب طوالنی دارند نیز زوال شناختی 
بیشتری نشان می دهند.این نتایج نشان می دهد کیفیت خواب به  جای 

خواب کامل ممکن است نکته کلیدی باشد.

دریچه علم

عباراتسریعسفارشی
GOOGLEASSISTANTقابلیتجدید

 Google گزارش ها حاکی از آن اســت کــه قابلیت
Assistant در آینــده ای نزدیک اجازه اســتفاده از 

عبارات سریع سفارشی را به کاربران خواهد داد.
Google Assistant ممکن است به زودی به عبارات 
ســریع سفارشی اجازه دهد؛ متاسفانه ویژگی جدید 

بــه Pixel 6 و Nest Hub Max محــدود می شــود.
 Nest Hub عبارت های سریع هفته گذشته ابتدا در
Max منتشر شد و پیش از این در Pixel 6 در دسترس 
 ۹to۵Google بــود، اما کارشناســان نرم افــزار در
شــواهدی مبنی بر توانایی تنظیم عبارت های سریع 
سفارشی فراتر از موارد از پیش پیشنهاد شده کشف 
کردنــد. هنگامــی که این توانایی در دســترس قرار 
گرفت، با فرض اینکه شــواهد موجود باشــد، بخش  
Create your own  را خواهیــد دیــد کــه در پایین 

صفحه ویژگی عبارت های ســریع ظاهر می شود. در 
حال حاضر پخش زنده نیســت، اما چیزی اســت که 

باید منتظر آن بود.
مشــکل اصلی این اســت که این ویژگی فعال برای 
هیچ دســتگاه دیگری عرضه نخواهد شــد، این بدان 
 HEY  معناست که کاربران باید همچنان به گفتگو با
GOOGLE  با صدای بلند و پر سر و صدا ادامه دهند.

اگر Nest Hub Max در خانه هوشــمند خود دارید، 
در اینجا نحوه راه اندازی عبارت های سریع آورده شده 

است تا بتوانید آماده راه اندازی عبارت های سفارشی 
باشید. ابتدا مطمئن شوید که برنامه گوگل خود را در 
پلی استور به روز کرده اید. سپس به تنظیمات برنامه 
برویــد کــه می توانید با ضربه زدن روی تصویر نمایه 
گوگل خود به آن دسترسی داشته باشید و تا زمانی 
که عبارات سریع را ببینید، به پیمایش ادامه دهید.

اگر به این ویژگی دسترسی داشته باشید، صفحه ای 
از عبارات سریع از پیش توصیه شده را می بینید که 

در زیر هدر پر شده است. 

فناوری 

کارتون 

اعالم اسامی 
پذیرفته شدگان 
کنکور باز هم زنگ 
خطر برای رقابت 
نابرابر دانش آموزان 
در کشور و به 
حاشیه رفتن  عدالت 
آموزشی  را به صدا 
در آورد؛ حاال در 
مدارس متنوع کشور 
و بدنه نظام آموزشی 
کشور،  تفکیک 
پولی و هوشی  رسماً 
پذیرفته شده است!
منبع : تسنیم

کتابکده

 نگاهی به یک معضل اجتماعی در فیلم  صحنه  زنی 

جاییکهارادهمحومیشود
  جمال رهنمایی/ گروه فرهنگ

 در گرماگرم این تجارت مخوف، یک رشته مشترک سردسته 
باند تبهکاری، قربانی یکی از صحنه های تصادف و مددکاری 
که درباره این پدیده تحقیق می کند را در کنار هم قرار داده و 

یک درد عمیق نقطه پیوند این۳ نفر می شود.
احساسات آدم هایی که تا عمق وجود درگیر مسائل شخصی 
خود هستند در هم تنیده می شــود و قوانین بازی اصلی 
تبهکاری، بوروکراسی اداری و منفعت طلبی مالی در مقابل 
این احســاس صحنه را واگذار می کنند. بــر هم خوردن 
موازنه های قراردادی و واگذار شدن تصمیمات به احساسات 
فردی، کار را از دست همه خارج می کند و فضایی پرتعلیق بر 

داستان حاکم می شود.
در این فضای پرابهام، احساسات این سه نفر دست را می برد 
و آدم ها با تکیه بر احساسات انسانی خود برای یک بار هم که 
شده از قواعد عمومی حرفه  خود دست می کشند تا به بخش 
انسانی خود نزدیک تر شــوند. دست باالی عواطف انسانی 
در یک طرف ماجرا چون در مقابل بخش های شــخصیت 
تبهکارانه گروه مقابل قرار می گیرد، به صورت روشن تری 
قابل فهم می شود که از این فضای متضاد در فیلم به خوبی 

استفاده شده است.
ابعاد زمانی و موقعیتی انسان بسیار بیشتر از آنچه تاکنون 
تصور می شد در رفتار و تصمیمات او نقش دارند و ما بسیار 
بیشتر از آنچه فکر می کنیم در ظرف زمانی و مکانی خود 

دچار محدودیت و تأثیر در تصمیمات و رفتارها هستیم. از 
سوی دیگر در بخش فردی و درونی آدمی نیز با نتایج تازه ای 

در پژوهش ها روبه رو هستیم.
روانشناسی تجربی موارد بی شــماری از خطاهای ادراکی، 
خطاهای شناختی و خطای محاسباتی در انسان پیدا کرده اند 
که موقعیت برتر و تأثیرگذار او بر تصمیم و رفتارهای فردی 
خویش با سؤال های اساسی روبه رو کرده است. یافته هایی 
که به ما می گویند میان آنچه از طریق حواس خود دریافت 
می کنیم و آنچه وجود دارد، تفاوت های بسیاری می توانند 

وجود داشته باشند و یک واقعیت می تواند توسط انسان های 
متفاوت به اشکال متفاوت درک و مبنای عمل قرار گیرد.

نکته امیدوارکننده این یافته های جدید این اســت که ما 
پس از آشنا شدن با این محدودیت ها و ضعف های خودمان 
می توانیم با شــناخت بهتر به عملکردهای بهتری دست 
یابیم و فهم و دانستن این نقاط ضعف می تواند از ما موجود 

قدرتمندتری بسازد.
از جنبه های محتوایی که در فیلم صحنه زنی به خوبی تصویر 
شــده، ناتوانی انسان در برابر احساســاتی است که گاهی 

خودش هم منشأ آن را نمی داند. مددکار اجتماعی داستان 
فیلم با هشدار همکارش متوجه می شود که چطور ناخودآگاه 
ناتوانی او در فرزندآوری سبب شده تا به سرنوشت زن باردار 
و مستاصل داستان عالقه مند شود و بی محابا برای نجات 
قربانی فراتر از مسئولیت های حرفه ای و قانونی خود به آب و 
آتش بزند و خودش را در معرض خطرهای جدی قرار دهد.

گویی فرزند قربانی در جایگاه فرزندی که خودش ندارد، قرار 
می گیرد و می تواند احساسات مادرانه او را به حدی تحریک 
کند که نجات این جنین در خطر مرگ را یک مســئولیت 
شخصی برای خودش تعریف و مثل یک مادر برای فرزند که 

فرزند او نیست مادری کند و او را از خطر مرگ نجات دهد.
کاری که اغلب مادران بدون محاسبه شخصیت فردی و تنها 
در اثر نیروی احساس مادری آن را انجام می دهند. تناقضات 
رفتارهای ســرکرده باند تبهکار سوی دیگر همین ناتوانی 
است. او که در دنیای حرفه ای خود انسانی سنگدل، بی عاطفه 
و خشن است و از طریق از بین بردن و آسیب رسانی جدی 
به آدم های دیگر پول درمی آورد، در واکنش  مقابل زندگی 
فرزند خردســال خودش که به همراه مادرش گم شده اند، 
به شدت ناتوان است و تمام زندگی خودش را وقف پیدا کردن 
دختر خردسالی کرده که نمی داند کجاست و چگونه زندگی 
می کند. او نیز از طریق مددکار سمج و پیگیر متوجه می شود 
که چگونه این احساس پدرانه تمام تصمیمات و رفتارهای او 

را تحت تأثیر قرار داده است.

پرده نقره ای 

چهره

درختچهیاسمن کتابزیر
شد منتشر

کتاب  زیر درختچه یاسمن  به همت نشر افق منتشر 
و روانه بازار شد.

کتاب  زیر درختچه یاســمن  اثر میا کوتو با ترجمه 
مهــدی غبرایــی در ۱۵۸ صفحه و با قیمت ۷۸ هزار 

تومان منتشر و روانه بازار شد. 
آنچه در آثار کوتو جلب توجه می کند این اســت که 
خواننده باید نیت خود را از خواندن با نویسنده سازگار 
کنــد. کتاب های کوتو مثل ســفر بــا جریان رودی 
کندآهنگ و پرپیچ وخم هســتند. این رود ســیالبی 
و خروشــان نمی شــود، چون هر جنبه ی روایت خود 

داستانی است با شروع، میانه و پایان. 
در بخشی از پیش درآمد کتاب آمده است: 

این رمان کوتاه جذاب، که بر اساس  کار کار کیست؟  
نوشته شده، پیش و بیش از همه مرا یاد داستان دالک، 
کوژپشت و… در هزار و یک شب انداخت که هر یک از 
راوی ها قتل را گردن می گیرند و عالوه بر آن، داستان 
و فیلم راشومون، از ژاپن. همچنین فضای پرت افتاده، 
آدم های عجیب، کردار غریب و راوی اول شخص، که 
مرده ای اســت حلول کرده در تن یک بازپرس، همه 

یادآور رمان پدر و پارامو از خوان رولفر هستند. 
زنده انگاری، اســتحاله انســان به اشــیای طبیعت 
و هاالکاوومــا، مورچه خــوار فلس داری که همچون 
شــخصیت های دنیــای اســاطیری یونان باســتان 
راهنمای ارملیندو در دنیای زندگان و مردگان است، 
همــه و همــه در این رمان کوچک مــوج می زنند و 
ملغمه ی پرابهامی می ســازند که مرا به این مصرح از 
خیام رهنمون می شــود: معلومم شــد که هیچ معلوم 

نشد. 
در نوشته پشت جلد کتاب می خوانیم: 

مجرمی که جســت وجو می کنــی، ایزیدین عزیزم، 
شــخص نیســت، جنگ است. جنگ مقصر همه چیز 
اســت… جنــگ دور تازه ای از زمــان ایجاد می کند. 
دیگر سال ها یا فصل ها زندگی ما را اندازه نمی گیرند 
یا زمان درو، قحط سالی، یا سیالب. جنگ برای خودش 
گردش خون دایر می کند… جنگ مرده ها را می بلعد 

و زنده ها را تباه می کند…


