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پدرام پاک آیین بار دیگر نماینده مدیران بورس بافرمان و تغییر مدیر احیا نمی شود
مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات شد

آمریکا به دنبال تضعیف توان نظامی 
روسیه است

توپ کوچک فوتبال، توپ بزرگ 
جهان را هدایت می کند

ســتاره صبح - پارسا ســپهری: نوســانات بورس و ریزش های آن و 
اختالفات در مدیریت ســازمان بورس باعث شد، رئیس سازمان بورس 
اســتعفا دهد. در اوایل آبان ماه ده فرمان برای نجات بورس ابالغ شــد؛ 
بسته ای که در بازه یک ماه گذشته نتوانست نقش حمایتی برای بهبود 
شرایط بازار سرمایه و تغییر روند ریزشی آن داشته باشد. دربسته ده بندی 
حمایت فوری از بازار ســرمایه مصوباتی ازجمله بیمه شدن اصل و سود 
سهام مردم در یک سال آینده تا واریزشده منابع جهت حمایت از سهام 
شرکت های تولیدی بزرگ کشور دیده می شد. پیش از این نیز بسته 10 
فرمان رئیســی در زمستان سال گذشــته تصویب شد، اما ابالغ 10 بند 
حمایتی از بازار سرمایه در بهمن ماه 1۴00 نخستین اقدام عملی دولت 
در حمایت از بازار بورس بود که به آن ها نیز جامع عمل پوشــانده نشد 
زیرا بورس همچنان بی رونق است. اعضای شورای عالی بورس با استعفای 

مجید عشقی مخالفت کردند و وی در بورس ابقا شد....

دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات از انتخاب پدرام پاک آئین مدیرمسئول 
ماهنامه »دانش رسانه« به عنوان نماینده مدیران مسئول در نوزدهمین 
دوره هیئت نظارت بر مطبوعات خبر داد و گفت: »وی با کسب 900 رأی 

و 57.۲9 درصد از مجموع آرای مأخوذه، حائز اکثریت مطلق آرا شد.«
 سید عالالدین ظهوریان دبیر هیت نظارت بر مطبوعات اظهار داشت، 
تا پایان زمان مقرر از تعداد ۲9۴۲ مدیرمسئول واجد شرایط برای شرکت 
در انتخابات، 1571 نفر یعنی 53.۴ درصد واجدین شــرایط، آرای خود 
را به صورت الکترونیکی در ســامانه جامع رسانه  های کشور ثبت کردند. 
در این انتخابات 159 داوطلب برای تصدی نمایندگی مدیران مســئول 
به رقابت پرداختند که در نهایت آقای »پدرام پاک آیین« مدیرمســئول 
ماهنامه »دانش رســانه« با کسب نهصد رای و 57.۲9 درصد از مجموع 
آرای ماخوذه، حائز اکثریت مطلق آرا شــد و بــه عنوان نماینده مدیران 

مسئول در نوزدهمین دوره هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب گردید.

ستاره صبح/پیام فیض: جنگ اوکراین که از پنجم اسفندماه سال گذشته 
آغاز شــد و تا به امروز ادامه دارد، وارد فاز فرسایشــی شده  به گونه ای که 
بسیاری از ناظران بر این باورند تا مدت ها تداوم خواهد یافت. زیرا این نبرد 
دیگر جنگ بین ۲ واحد سیاسی نیست بلکه زورآزمایی بین بلوک غرب و 
شــرق با هدف تغییر نظم جهانی است. اما آن گونه که مشخص است این 
زورآزمایــی در خاک اوکراین انجام می شــود که در صورت تداوم طوالنی 
مدت، این کشور اروپای شرقی بیش از پیش هزینه تقابل شرق و غرب را بر 
دوش خواهد کشید و در نهایت ویرانه ای از آن باقی خواهد ماند.به نظر می 
رسد غرب برای مقابله با روسیه اوکراین را قربانی اهداف خود کرده است. 
البته ســران کی یف امیدوارند که با اتمام جنگ روند بازسازی کشور را هر 
چه سریع تر آغاز کنند.در این راستا اوکراین قراردادهایی را با ترکیه انعقاد 
کرده است.با فرسایشی شدن جنگ اوکراین برخی کشورهای اروپایی مانند 

مجارستان برای کمک به کی یف دچار تردید...

جــام جهانی فوتبال ۲0۲۲ قطر پس از انتظارات هواداران در سراســر 
جهان، از روز یکشــنبه به طور رسمی آغاز شد. هر یک از 3۲ تیم فوتبال 
جهان در نهایت می تواند جام قهرمانی فوتبال را باالی ســر ببرد و سبب 
شــادی هواداران آن تیم شود. جذابیت فوتبال همچنین از مرزهای ملی، 
نژادها و مذاهب فراتر خواهد رفت تا جرقه های احساســات و ارزش های 
مشترک جهان را در زمین های بازی روشن کند. در چهار سال گذشته از 
آخرین جام جهانی، تغییرات بزرگی در جهان رخ داده اســت. تحت تأثیر 
همه گیری کووید-19، رویدادهای ورزشی بین المللی کاهش و تبادالت بین 
کشورها و مناطق را با مشکل مواجه کرده است. درعین حال، ژئوپلیتیک 
و ایدئولوژی ها در مناطقی که در وهله اول نباید درگیر می شــدند، بیداد 
می کنند. هرچه زمینه چنین درگیری هایی بیشــتر باشد، جهان به جام 
جهانی و روحیه ورزشی که در جام جهانی تجسم یافته است، بیشتر نیاز 
پیــدا می کند. از این منظر، مراد از جام جهانی قبل از همه، اول »جهان« 
و سپس »جام« است. همان طور که »جیانی اینفانتینو«، رئیس فیفا گفت 
»فوتبال فقط یک ورزش نیست و ارزش و نفوذ فرهنگی آن می تواند جهان 
را متحد کند.« فوتبال مدرن از اروپا سرچشمه گرفت و به تدریج به سایر 
نقاط جهان گسترش یافت و امروز به بزرگ ترین ورزش جهان تبدیل شده 
است. این خود دلیل روشنی بر موفقیت و جهانی شدن این ورزش است. 
جام جهانی، معتبرترین تورنمنت فوتبال جهان، این نکته را به خوبی نشان 
می دهد. از آغاز قرن بیست و یکم، جام جهانی فوتبال به طور متوالی وارد 
ژاپن، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و روسیه شد و به پیشرفت های تاریخی 
متعددی دســت یافت.اکنون جام جهانی به قطر آمده اســت و بار دیگر 

»اولین«های زیادی ایجاد کرده است؛...

گزارش خبرگزارشتفسیرروز
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روزان هم عده ای نمی خواهند بدانند که 
چرا ایران 6 گل خورده است

بورس در کنترل سرمایه های 
سرگردان نقش دارد

محمد جواد حق شناس فعال فرهنگی 
در گفتگو با ستاره صبح:

آلبرت بغزیان، اقتصاددان 
در گفت و گو با ستاره صبح تشریح کرد:

ستاره صبح/پیام فیض:تیم ملی فوتبال در اولین گام خود در جام جهانی ۲0۲۲ قطر 
سنگین ترین شکست خود را در طول تاریخ حضور خود در جام جهانی را کسب کرد.

علی رغم تالش دولت و صدا و سیما تیم ملی فوتبال درگیر حاشیه های...

ستاره صبح، فائزه صدر: شنیده  ها حاکی از این است که احسان خاندوزی، وزیر 
اقتصاد تصمیم داشــت رئیس سازمان بورس را برکنار کند. اما مجید عشقی روز 

گذشته به صورت شفاهی استعفای خود را مطرح کرد. گفته می شود...
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تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی از 
مرحله گروهی رقابت های جام جهانی ۲0۲۲ 

قطر به مصاف انگلیس رفت.
به گزارش ستاره صبح آنالین بعد از ماه ها 
انتظار، دیدار حســاس ایران برابر انگلیس از 
راه رسید و میلیون ها نفر در سراسر جهان به 
صورت زنده تماشاگر این مسابقه بودند. دومین 
بازی جام جهانی ۲0۲۲ قطر در شرایطی بین 
ایران و انگلیس در ورزشگاه خلیفه شهر دوحه 
برگزار شد که حساسیت های بسیار زیاد این 

مسابقه بر هیچ کس پوشیده نبود.
امــا این بــازی در نیمــه اول اصال مطابق 
انتظــارات کارلوس کــی روش پیش نرفت و 
با یــک تعویض اجبــاری در اثر مصدومیت 

بیرانوند، تیم ایران به شوک فرو رفت و فشار 
بی امان انگلیس روی دروازه سرانجام در دقیقه 
35 جواب داد و لوک شاو با ارسال تماشایی 
خــودش بلینگهام را صاحب موقعیت کرد تا 
گران ترین بازیکن بوندسلیگا با یک ضربه سر 
تماشایی دروازه ایران را باز کند. در ده دقیقه 
بعدی دو بار دیگر توســط ساکا و استرلینگ 
شاهد باز شدن دروازه ایران بودیم تا در نهایت 
نیمه اول به مهیب ترین شــکل ممکن برای 

ایران به پایان برسد.
گل چهارم انگلیس: در دقیقه ۶۲ حرکت در 
عرض ساکا درون محوطه جریمه و ضربه بغل 
پای او وارد دروازه انگلیس شد تا اختالف به ۴ 

گل برسد.

گل اول ایران: در دقیقه ۶5 پاس قلی زاده به 
مهدی طارمی و ضربه مهدی طارمی با برخورد 
به تیر افقی دروازه وارد دروازه انگلیس شــد تا 

ایرانی ها یکی از گل ها را جبران کنند.
گل پنجم انگلیس: در دقیقه 7۲ توپ ســر 
توپ رشــفورد، دریبل در عرض و ضربه این 

بازیکن وارد دروازه حسینی شد.
در دقیقه 77 پاس در عمق سعید عزت اللهی 
و ضربه مهدی طارمی از کنار دروازه انگلیس 

به بیرون رفت.
گل ششــم انگلیــس: در دقیقــه 90 ضد 
حمله دیگری از انگلیســی ها با پاس رشفورد 
به گریلیش و ضربه این بازیکــن وارد دروازه 
ایران شد تا برای ششمین بار دروازه شاگردان 

کی روش باز شــود. داور این دیدار 10 دقیقه 
وقت تلف شده اعالم کرد. در نهمین دقیقه از 
وقت های تلف شده سردار آزمون یک موقعیت 
تک به تک به دست آورد و ضربه او با برخورد 
به دست پیکفورد به تیر دروازه انگلیس برخورد 

کرد.
گل دوم ایران: ســه دقیقه بعد ضربه کاشته 
و سانتر حاج صفی ثمری نداشت اما پورعلی 
گنجی درون محوطه جریمه ســرنگون شد و 
داور ایــن دیدار پس از بررســی با کمک داور 
ویدیویی اعالم پنالتی کــرد. در ادامه مهدی 
طارمی ضربه پنالتی را برخالف جهت دروازه بان 
وارد دروازه کرد. این دیدار در نهایت با پیروزی 

۶ بر ۲ ایران به پایان رسید.

سنگین ترين شکست تاريخ ايران در جام های جهانی ؛

ایران ۲ - انگلیس۶/ تیم ملی شش تایی شد
 طارمی با زدن 2 گل درخشید

»َنه« به ادبیات سخیف
تحریک کالمی به منافع ملی و دین ضربه می زند

آیت اهلل جوادی آملی گفت: »اگر بین مردم و نان مردم فاصله 
بیافتد دیگر خبری از دین نخواهد بود. اقتصاد یعنی نان مملکت، 
بایــد جلوی غارت ها و اختالس های میلیاردی گرفته شــود و 
مشکالت اقتصادی حل شــود!« به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
اسراء، این مرجع تقلید شیعیان دیروز در دیدار جمعی از اعضای 

مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز ...

ستاره صبح - پارسا سپهری: ایران مانند بسیاری از کشورهای 
خاورمیانه خشــک و کم آب اســت، اما بســیاری از کشورهای 
همســایه با بهره گیری از علم روز دنیا توانســته اند از آب شور 
دریا و اقیانوس صنعت کشاورزی خود را توسعه دهند و با تامین 
محصوالت از یک سو امنیت غذایی را ایجاد کنند و از سوی دیگر 

با ایجاد فضای سبز مانع ایجاد طوفان گرد و غبار ...

ستاره صبح - الهام روحانی: آلودگی هوا بیشتر از نیم قرن است 
که در دنیا آثارش پیداشده است. روزگاری لندن یکی از آلوده ترین 
شــهرهای دنیا به دلیل صنعتی شدن به شــمار می رفت،اما به 
تدریج دولت مردان و دانشــمندان در اروپا با بهره گیری از انرژی 
برق و ساخت خودروهای برقی و هیبریدی،عدم استفاده از ذغال 

سنگ، تشویق مردم به استفاده از وسایل ...

اعتراضــات و ناآرامی ها بعد از مرگ تلخ مهســا امینی، بیش از دو ماه گذشــته، ولی تجمعات به صــورت پراکنده در برخی نقاط 
کشــور وجود دارد. نگرانی  کنشگران و دلســوزان در خصوص ناآرامی های اخیر، خشونت کالمی اســت که بعضاً مشاهده می شود. 
متأســفانه در این حوادث تاکنون تعدادی کشــته افراد، زخمی و صدها نفر نیز بازداشــت شده اند.شوربختانه  اقلیت تندرو اقدام به 
انتشــار توییت ،سخنان توهین آمیز و بعضاً سخیفی کرده و می کنند که احتماال  منجربه خشونت  خیابانی شده است. البته معترضان 
نیز بعضا شــعارهای ســخیف ، زننده و زشت سر می دهند که جای تاســف و تامل دارد! ضرب المثل معروف فارسی وجود دارد که 
قابل تأمل اســت: »ادب مرد به ز دولت اوست«. اکنون در شرایط بحران قرار گرفته ایم و درست یا نادرست زبان ها و نیش قلم ها که 
برزخم ها نمک می پاشــندو از دو ســو به بحران  دامن می زنند. این افراد باید بدانند که  دشــنام، تمسخر و ... منجر به خشونت و 
دشــمنی بیشتر افراد با یکدیگر می شود.خوشــبختانه یکی از این افراد)حسن عباسی( به دلیل استفاده از ادبیات سخیف به دادسرا 

احضار شــده است. جزییات بیشتر در این باره را به نقل از خبر آنالین در ادامه می خوانید.

اگر بین مردم و نان مردم 
فاصله بیفتد دیگر خبری 

از دین نخواهد بود 

 مصرف آب در ایران

نقش آلودگی هوا  2 برابر استاندارد فائو!
در مرگ و میر

گزارش

آیت اهلل جوادی آملی: 

ایران  بیش از ۸۶درصد آب 
تجدیدپذیرش را مصرف می کند 

نتیجه یک پژوهش در 27 شهر
 در سال گذشته مشخص کرد
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سرمقاله

آنچه نمی توان درباره آن تردید کرد این اســت که ورزش عامل پایداری، امید، نشــاط، 
ســرزندگی و ... در جوامع بشــری اســت. در این میان تعداد فوتبال دوستان دنیا از همه 
ورزش های دیگر بیشــتر است. پیش از اینکه اینترنت مردم جهان را بهم نزدیک کند این 
فوتبال بود که مردم جهان را به هم نزدیک کرده بود. اغلب مردم جهان اسطوره های فوتبال 
مثل پله، رونالدو، مارادونا، علی دایی )آقای گل( و.. را می شناختند و می شناسند و بازی های 

آنها را تماشا می کردند.
علی دایی، علی کریمی، کریم باقری، ناصر حجازی، خداداد عزیزی، مهدی مهدوی کیا، 
حمید استیلی و... اسطوره های ملی و آسیایی به حساب آمده و می آیند. زیرا فوتبال دوستان 
خاطره گل های طالیی آنها را از یاد نبرده و نمی برند. اینکه تیم فوتبال کشورمان توانست برای 
بار ششم به جام جهانی راه یابد جای تبریک و تحسین دارد، اما رفتار گشت ارشاد در ماجرای 

مهسا امینی و حوادث بعد از آن باعث شد تا کام فوتبال این بار برای...

به قلم سردبیر
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جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت وگو با ایلنا، در خصوص »لزوم مدیریت چرخه خشونت 
در کشــور و همچنین نظارت بر مسأله لباس شخصی ها که می تواند زمینه ساز سواستفاده از جانب سودجویان به نام نیروهای امنیتی شود«، گفت: 
به نظر من در شرایط فعلی کشور ما نیاز داریم که هم از سوی حاکمیت هم از سوی مردمی که معترض هستند و هم مردمی که حامی نظام هستند؛ 
بیان، کردار و رفتارهای خودمان را یک مقدار با عقالنیت بیشتری با نگاه به منافع و امنیت کشور انتخاب کنیم.رحیمی جهان آبادی در رابطه با مسأله 
لباس شــخصی ها و اینکه برخی سودجویان چنین فضایی سواســتفاده می کنند، ابراز داشت: این ضعف سیستم امنیتی و انتظامی کشور است که 
افرادی بدون اینکه منتسب به جایی باشند و از نظر قانونی مشخص باشد که اختیار دارند یا ندارند در این مسائل و مداخالت حضور داشته باشند. من 
فکر می کنم هم وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور و هم فرماندهی انتظامی کشور باید پاسخگو باشند که این افراد چه کسانی هستند و 
چرا این رفتارها را انجام می دهند. اگر نیروی پلیس هستند چرا این کارها را می کنند و اگر نیستند متعلق به کجا هستند و چرا پلیس با این ها برخورد 

نمی کند. این ها نکاتی است که مردم هم پیرامون آن سوال دارند.

روابط عمومی نیروی زمینی ســپاه از آغاز دور جدید حمالت موشــکی و پهپادی قرارگاه حمزه سیدالشــهدا علیه الســالم به مقرهای باقی مانده 
تروریســت های تجزیه طلب ضد ایرانی در مناطقی از اقلیم شــمال عراق خبر داد.به گزارش ســپاه نیوز، روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در اطالعیه ای  از آغاز حمالت جدید  موشــکی و پهپادی قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السالم برای انهدام مقرها و مراکز باقی مانده 
گروهک های تروریســتی تجزیه طلب ضد ایرانی مستقر در شــمال اقلیم عراق خبر داد .متن اطالعیه روابط عمومی نیروی زمینی سپاه به این شرح  
اســت:در ادامه  انهدام  مقرها و مراکز توطئه ، اســتقرار ، آموزش و سازماندهی گروهک های تروریستی تجزیه طلب ضد ایرانی در اقلیم شمال عراق ، 
برخی از مقرهای باقی مانده مزدوران استکبار جهانی از ساعات اولیه بامداد امروز ) دوشنبه ( هدف دور جدید حمالت موشکی و پهپادی قرارگاه حمزه 
سیدالشهدا علیه السالم نیروی زمینی سپاه قرار گرفتند.طی این حمالت که در مناطقی در عمق اقلیم شمال عراق از جمله جژنیکان ، زرگوئیز و کوی 
سنجق انجام  گرفت، ضمن انهدام اهداف مورد نظر ، ضربات و خسارت های سنگینی به تروریست ها وارد آمد.سپاه پاسداران پیش از این در عملیات 

های جداگانه بخش هایی از مقر تروریست ها را بمباران کرده بود.

دور جديد حمالت موشکی و پهپادی به مقر تروريست ها در شمال عراقپاسخگويی وزير کشور و فرمانده نیروی انتظامی درباره رفتار لباس شخصی ها 

تایید آگهیتایید خانم اسدیتایید خانم شاهسمندیتایید خبرنگارساعت شروع صفحه آراییصفحه آرا

فوتبال عامل اتحاد یا شکاف؟
آنچه نمی توان درباره آن تردید کرد این اســت که ورزش عامل پایداری، 
امید، نشاط، سرزندگی و ... در جوامع بشری است. در این میان تعداد فوتبال 
دوســتان دنیا از همه ورزش های دیگر بیشتر است. پیش از اینکه اینترنت 
مردم جهان را بهم نزدیک کند این فوتبال بود که مردم جهان را به هم نزدیک 
کرده بود. اغلب مردم جهان اسطوره های فوتبال مثل پله، رونالدو، مارادونا، 
علی دایی )آقای گل( و.. را می شــناختند و می شناســند و بازی های آنها را 
تماشا می کردند. علی دایی، علی کریمی، کریم باقری، ناصر حجازی، خداداد 
عزیزی، مهدی مهدوی کیا، حمید استیلی و... اسطوره های ملی و آسیایی 
به حساب آمده و می آیند. زیرا فوتبال دوستان خاطره گل های طالیی آنها 
را از یاد نبرده و نمی برند. اینکه تیم فوتبال کشورمان توانست برای بار ششم 
به جام جهانی راه یابد جای تبریک و تحســین دارد، اما رفتار گشت ارشاد 
در ماجرای مهســا امینی و حوادث بعد از آن باعث شد تا کام فوتبال این بار 
برای گروه هایی از مردم تلخ شود. اعضای تیم ملی فوتبال کشورمان از یک 
سو زیر فشار معترضانی بودند که می خواستند صدای اعتراض مردم باشند و 
با نخواندن سرود ملی به این موضوع اعتراض کنند، از سوی دیگر فدراسیون 
فوتبال از آن ها می خواســت که فوتبال را سیاسی نکرده و در بازی های جام 
جهانــی فقط به فوتبال فکر کنند تــا در این تورنومنت موفق عمل کنند تا 
بتوانند برای اولین بار به دور دوم مرحله ای جام جهانی صعود کنند. متاسفانه 
ناآرامی ها در دو ماه گذشــته باعث شــکاف در بین مردم شده و مانند قبل 
درباره فوتبال و حمایت از تیم ملی متحد و یکپارچه نیستند. این فرایند در 
جام جهانی ۲0۲۲ قطر دیده شد و بروز اختالف و سرخوردگی نیز مشاهده 
شد. به گونه ای که علی دایی، علی کریمی، مهدی مهدوی کیا و جواد نکونام 
اســطوره های فوتبال ایران و آسیا دعوت فیفا را برای حضور در جام جهانی 
را نپذیرفتند. توپی که می توانست عامل اتحاد و کنار رفتن اختالفات باشد 
این بار این توپ سیاسی شد و موافقان و مخالفان آن در برابر هم صف آرایی 
کردند و به نظر می رسد که پایانش نامعلوم باشد. به نظر می رسد ناآرامی در 
کشور تأثیرش را بر فوتبال گذاشته است. شاید به همین دلیل باشد که تیم 
ملی ما ۶ بر ۲ به تیم انگلستان باخت و کام ملت را تلخ کرد. پرسش این است 
که چرا چنین اتفاقی به وقوع پیوست که تیم ملی در اولین بازی اش شکست 
سنگینی بخورد. این باخت بزرگ ترها را به یاد بازی پرسپولیس و تاج در سال 
135۲ )53 سال( پیش انداخت که در آن بازی پرسپولیس ۶ بر 0 تیم تاج را 
شکست داد. این اتفاق آن قدر در آن زمان مهم بود که طرفداران پرسپولیس 

به خیابان آمدند و شادی کردند.

توپ کوچک فوتبال، توپ بزرگ 
جهان را هدایت می کند

ادامــه از صفحه1... از جمله اینکه اولین بار اســت که جام جهانی در 
زمســتان در نیمکره شمالی برگزار می شــود. جام جهانی اولین بار است 
که در یک کشــور خاورمیانه سازمان دهی می شــود. اولین بار که داوران 
زن مســابقات جام جهانی مردان را قضاوت می کنند و اولین بار اســت که 
از فناوری آفســاید نیمه خودکار استفاده خواهد شد. تک تک این »اولین« 
ها شــاهد پیشرفت تکنولوژی و تمدن بشــری است. تاریخ جام جهانی در 
تاریخ تمدن بشــری ادغام شده و فوتبال با توپ کوچک، توپ بزرگ جهان 
را هدایت می کند. از 1۲ سال پیش که قطر میزبانی جام جهانی را به دست 
آورد، این کشور و کل جهان عرب انتظار زیادی از این مسابقات داشتند. قطر 
برای میزبانی موفقیت آمیز جام جهانی تالش های زیادی انجام داده و بیش 
از ۲۲0 میلیارد دالر در زیرســاخت های مربوطه سرمایه گذاری کرده است 
که از تولید ناخالص داخلی ۲0۲1 این کشــور فراتر رفته است. همچنین 
ایــن جام جهانی را به گران ترین جام جهانی تاریخ تبدیل می کند. این نوع 
از اخالص، خود در خور احترام و برکت اســت. خاورمیانه یک نیروی رو به 
رشد در فوتبال است. اعتقاد بر این است که قطر به عنوان اولین کشور منطقه 
که میزبان جام جهانی شــده، چیزی بیش از فوتبال به جهان نشان خواهد 
داد - همچنین آداب ورسوم و شکوه های بیشتر متعلق به تمدن این کشور و 
منطقه را به جهانیان نشان و ارتباطات را ارتقا خواهد داد. اما متأسفانه برخی 
از مردم در ایاالت متحده و غرب چشمان خود را بر تالش های قطر بسته اند. 
در عوض، آن ها یک بار دیگر مســائل به اصطالح حقوق بشر و مسائل دیگر 
را برای انتقاد از قطر مطرح کردند و حتی ســعی کردند موجی از »بایکوت 
دیپلماتیک« را به راه بیندازند؛ بنابراین جام جهانی امسال »سیاسی ترین« 
جام جهانی محسوب می شود. جام جهانی به عنوان برترین رویداد ورزشی 
جهانی، بار دیگر به دنیا خواهد گفت که حتی در مسابقات بی رحمانه »که 
برای تو باخت اســت و برای من پیروزی«، بازهم امکان احترام، دوســتی و 
پیشرفت متقابل وجود دارد. این دلیل اساسی است که چرا سیاسی کردن 
و ابزاری کردن رویدادهای ورزشــی در همه جا محبوب نیست. جام جهانی 
و روحیه ورزشی آن بخش مهمی از ارزش های مشترک همه بشریت است 
که باید به جای خدشه دار شدن، ترویج شود. همان طور که در سه آهنگ تم 
رویداد امسال، »حیا حیا«، »ارهبو« و »آسمان را منور کن« بیان شده است. 
توپ فوتبال گرد است و زمانی که این توپ به نام »سفر« شروع به چرخیدن 
می کند، روحیه افراد بی شماری نیز بر همین اساس دچار نوسان می شود و 
آنچه مردم از آن احساس می کنند، نه تنها سرعت و شدت بازی های ورزشی، 

بلکه عمق و وسعت ارتباطات انسانی است.
۲1 نوامبر ۲0۲۲- تارنمای گلوبال تایمز
برگردان و کوتاه سازی علی اصغر شهدی
Asgar.shahdi@gmail.com

خداحافظی زیدآبادی با سیاست
احمد زیدآبادی، روزنامه نگار، در یادداشتی 
تلگرامی بــا عنوان »لحظــۀ خداحافظی!« 
نوشــت:بازتاب مطلبی که خطاب به حامد 
اسماعیلیون نوشتم، مرا نسبت به آیندۀ این 
کشــور از هر جهت روشن کرد؛ گرچه پیش 
از آن هــم، برایــم کم و بیش روشــن بود.از 
فحاشــی چارپاداری تا تهدید به قتل و تجاوِز 
جنسی، بخشــی از واکنش افرادی بود که در 
فضــای مجازی و غیرمجــازی به حمایت از 
آقای اســماعیلیون نثارم کردند.این لحظه، 
لحظۀ خداحافظی من با سیاســتی است که 
می خواهد با این شیوه و روش پیش برود. من 
ایــن صحنه را ترک می کنم، چون هیچ رگی 
در وجودم با آن سنخیت ندارد و با سرتاسرش 
بیگانه ام.از این به بعد، بر نوشــتن کتاب هایم 
متمرکر می شــوم و در این کانال نیز فقط در 
بارۀ تاریخ و امور انتزاعی می نویسم و کالمی از 
آنچه در این کشور می گذرد و خواهد گذشت، 
نخواهم نوشــت. این تصمیم برگشت ناپذیر 
اســت.اگر ممنوع الخروج نبودم و پاسپورت 
داشــتم، برای مدتی به یاد دوران شکوفایی 
فرهنگ ایران، به سمرقند یا بخارا می رفتم و یا 
راهی عراق می شدم و به یاِد لحظه های غربت 
و مظلومیت علی در جوار مسجد کوفه ساکن 
می شدم.با این همه، من عاشق وطنم هستم. 
برایش دعای خیــر می کنم و این تنها کاری 

است که فعاًل از دستم برمی آید.

رصد پهپادی وزارت 
اطالعات از مهاباد

وزارت اطالعــات تصاویــر پهپــادی را 
منتشــر کرده که به شــکل واضح اقدامات 
تروریست های مســلح در اغتشاشات دیروز 
و دیشــب مهاباد را به تصویر کشــیده است.

به گزارش تســنیم، در روزهــای تعدادی از 
اغتشــاش گران در شهرستان مهاباد به بهانه 
تشــیع جنازه یکی از کشته  شدگان حوادث 
اخیر در این شــهر با ایجاد آشوب و سر دادن 
شــعارهای هنجارشکنانه اقدام به برهم زدن 

نظم و امنیت مهاباد کردند. 

بستری شدن آیت اهلل شبیری 
زنجانی در بیمارستان

منابع خبــری تأکید کردند کــه آیت اهلل 
العظمــی شــبیری زنجانی در پــی عارضه 
جسمانی به بیمارستان منتقل شده است.بر 
اساس این گزارش حضرت آیت اهلل العظمی 
سیدموســی شــبیری زنجانــی از مراجع 
معظم تقلید، شب گذشــته در منزل دچار 
آسیب دیدگی شــده است.ایشان هم اکنون 
جهت مداوا در یکی از بیمارستان های تهران 

بستری هستند.

داوود سوری، اقتصاددان آزاد شد
 داوود سوری، اقتصاددان که از 11 آبان در 
بازداشــت به سر می برد، ساعاتی پیش بعد از 
18 روز آزاد شد.به نقل از اقتصادنیوز، بازداشت 
داوود سوری که تحقیقات متعددی در حوزه 
فقر و نابرابری داشته واکنش های زیادی را به 
دنبال داشت.پیشتر، جمعی از اقتصاددانان، 
دانشــجویان، کارآفرینــان و روزنامه نگاران 
اقتصادی کشور در بیانیه ای خواستار آزادی 

داوود سوری شده بودند.

تذکر به رئیس جمهور درباره 
افزایش قیمت کاال های اساسی

احســان ارکانی نماینده مردم نیشــابور 
در مجلس شــورای اســالمی در تذکری به 
حجت االســالم رئیســی، رئیس جمهــور، 
خواســتار اتخــاذ تدابیر الزم بــرای جبران 
هزینه های ناشــی از افزایــش قیمت اقالم 
خوراکــی برای مردم شــد.متن کامل تذکر 
ارکانــی بــه رئیس جمهــور به شــرح زیر 
است:تورم 70 درصدی اقالم خوراکی و مواد 
غذایی باعث کاهش قدرت خرید عموم مردم 
و کاهش مصرف لبنیات و میوه و پروتئین در 
سفره غذایی آن ها شده است. لطفا راهکاری 
عملیاتی در دولت محترم برای لطمه نخوردن 
بیشــتر مردم از گرانی اقالم خوراکی و مواد 

غذایی اندیشیده شود.

خبرنامهگفتگو رهس

رهس

سرمقاله

تفسیرروز

سیاسـت2

محمد جواد حق شناس فعال فرهنگی در گفتگو با ستاره صبح:

عده ای نمی خواهند بدانند که چرا ايران 
6 گل خورده است

  نحوه بازی تیم ملی فوتبال مقابل انگلیس متاثر شرایط امروز کشور است
  مشکل اصلی تیم ملی فوتبال در مقابل انگلیس مسئله روحی بازیکنان بود

  به نظر شما چرا علی رغم تالش های 
دولت و صدا و سیما،سرمایه اجتماعی تیم 

ملی فوتبال را همراهی الزم نکرد؟
به نظر بنده این مســئله مربوط به دیروز و 
امروز نیســت بلکه مجموعه ای از عملکردها و 
رویکردها نسبت به حوادث درون کشور باعث 
رقم خوردن چنین اتفاقی شده است.این رویکرد 
دو قطبی ایجاد کرده که یک سمتش صاحبان 
قدرت اعم از دولت و همراهانش و طرف دیگر 
بخش بزرگی از مردم که احساس قرابتی با بدنه 

دولت و مجلس ندارند.
نحوه عملکرد برخی مسئوالن به گونه ای بوده 
که جز نام خودزنی نمی توان نام دیگری بر آن 
نهاد. عمده الیه های میانی و جریان واسط که 
در تمام این سال ها پلی بین مردم و حاکمیت 

بودند از میان برداشتند.
شــرایط در کشور به گونه ای رقم خورد که 
تیم ملی فوتبال در بیــن دو قطبی موجود در 
جامعه گفتار شد.تیم ملی نمی دانست باید به 
سمت معترضان برود و یا به سمت دولت حرکت 
کند.حرکت کردن به سمت هر کدام از این دو 
قطب عواقب ســنگینی برای تیم ملی داشت.

متاسفانه مسئوالن حوزه ورزش هوشمندی 
الزم را به خرج ندادند تا اعضای تیم ملی فوتبال 
مجبور به انتخاب بین یکی از طرفین نشــوند.

حفظ هواداران و کســب کمک های دولت دو 
بال برای تیم ملی فوتبال بود تا بتواند در بازی 
های جام جهانی موفق شود اما با سوء مدیریت 
مســئوالن یکی از بال های اصلی اعضای تیم 

فوتبال برچیده شد.

  به نظر شما برای اینکه یک جامعه در 
عرصه بین المللی بتواند موفق عمل کند 

سرمایه اجتماعی چه جایگاهی دارد؟
مهمترین مسئله برای بروز و ظهور در عرصه 
های بین المللی سرمایه اجتماعی است.برای 
موفقیت در عرصه های ورزشــی به خصوص 
فوتبــال که یک ورزش کامــال اجتماعی و پر 

طرفدار است حضور مردم همانگونه که از آن به 
عنوان یار دوازدهم یاد می شود الزم و ضروری 
است.خصوصا اگر فوتبال در قالب یک آوردگاه 

مهم بین المللی مانند جام جهانی باشد.
امــروز دولت ها و صاحبان ثروت تالش می 
کنند با تقویت جایگاه تیم ملی یا خریدن باشگاه 
های معروف و معتبر سرمایه اجتماعی را برای 
کشور،شهر و یا حتی خودشان فراهم کنند.حال 
اگر مسئوالن متوجه چنین سرمایه ارزشمندی 
نباشــند و بخواهند به این سادگی آن را از بین 
ببرند باعث می شود در عرصه های گوناگون نیز 

ضررهایی ایجاد شود.

  فارغ از بحث های فنی به نظر شما اگر 
این بازی در شرایط فعلی کشور رقم نمی 
خورد آیا نتیجه ی دیگر حاصل نمی شد؟

بنده تصور می کنم مشکل اصلی تیم ملی 

فوتبال در مقابل انگلیس مسئله روحی بازیکنان 
بود.بازیکنان در یک شرایط متزلزل وارد زمین 
شدند.تماشاگران همیشه به عنوان یار دوازدهم 
حضور جدی و حامیانه داشــتند اما با توجه به 
اینکه کشــور محل برگزاری بازی ها تاکنون 
انقدر نزدیک به ایران نبوده اما حضور ایرانیان 
در قطر و علی الخصوص ورزشگاه چشمگیر نبود.

در حقیقت اگر اتفاقات اخیر در کشور رخ نمی داد 
و مردم تمام قد حامی تیم فوتبال بودند حضور پر 

رنگ برای هواداری از تیم ملی داشتند.
بخش زیادی از تماشــاگران از سفر به قطر 
انصراف دادند.حتی بخشی از تماشاگران که به 
ورزشگاه رفتند به جای تشویق تیم ملی یکی از 
اعضای سابق تیم ملی که در اعتراضات حضور 

داشته را تشویق کردند.
این اتفاقات حاشــیه های زیــادی را برای 

اعضای تیم ملی و کادر فنی ایجاد کرد.

-به نظر شــما باخت ۶ بر ۲ مقابل انگلیس 
چه شبهاتی به شرایط حال حاضر کشور دارد؟

باخت تیم ملی با این تعداد گل خورده حاکی 
از آن بود که تیم ملی غیر منسجم،بدون پشتوانه 
و در موقعیت جامعه دو قطبی که مجبور شــد 
به یک سمت برود داشت. شرایط هماهنگی و 
انسجام الزم برای بازیکنان فراهم نبود.این مسئله 
در آمار بازی مانند درصد مالکیت توپ،تعداد 
اشــتباهات و یا ضربه ای که دو بازیکن خودی 
به یکدیگر خوردند و باعث تعویض اجباری شد 
سردرگمی در تیم ملی را نشان داد.نحوه بازی 
تیم ملی فوتبال مقابل انگلیس نمایانگر شرایط 

امروز کشور است.
با اینکه اعضای تیم یکی از بهترین ترکیب 
های تیم ملی در طول تاریخ بازی ها هستند اما 
نتیجه ای که حاصل شــد بسیار نا امید کننده 
بود.این تیم می توانست باعث برافراشته شدن 
پرچم کشور و انسجام ملی در یکی از بزرگترین 
مســابقات جهانی شود اما با شکست سنگین 

رو به رو شد.

  با توجه بــه تیتر خبرگزاری فارس 
به نظر شما بهره برداری سیاسی از تیم 
فوتبال چه تاثیری در نحوه عملکرد افراد 

خواهد گذاشت؟
بنده فکر میکنم همین رویکرد خبرگزاری 
فارس و همفکرانش باعث بروز این اتفاقات در 
کشور شده است.این تفکر شکست ۶ بر ۲ را نمی 
بیند،عدم انسجام را نمی بیند،بدون روحیه بودن 
تیم را نمی بیند، بی توجهی به ســرود ملی را 
نمی بیند اما آدرس غلط می دهد که این بازی 

دستاورد داشته است.
این تفکر می خواهد از یک سرمایه فوتبالی 
مانند مهدی طارمی منافع خود را یک ســویه 
بهره برداری کند.برای موفق عمل کردن الزم 
است نقاط ضعف و قوت شناسایی شود و نسبت 
به مسئله شناخت الزم بدست آید تا در مسائل 

دیگر دچار مشکل نشویم.

آیت اهلل جوادی آملی: 

اگر بین مردم و نان مردم فاصله بیفتد دیگر خبری از دین نخواهد بود 
   باید به نیاز های مردم توجه کرد       امور مدیریتی راه حل می خواهد نه نصیحت

آیت اهلل جــوادی آملی گفت: »اگر بین مــردم و نان مردم 
فاصله بیافتد دیگر خبری از دین نخواهد بود. اقتصاد یعنی نان 
مملکت، باید جلوی غارت ها و اختالس های میلیاردی گرفته 

شود و مشکالت اقتصادی حل شود!«
به گزارش پایگاه اطالع رســانی اســراء، این مرجع تقلید 
شــیعیان دیروز در دیدار جمعــی از اعضای مجمع عمومی 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز داشت: بین امید و آرزو 
فرق اســت، »امید« آن است که فرد مقدماتی را فراهم کرده و 
منتظر نتیجه است. »آروز« آن است که بدون مقدمه منتظر 
نتیجه است. کشاورزی که چیزی کاشته و منتظر باران است 
در حالت امید است اما کشاورزی که چیزی نکاشته و در آرزوی 

باران است، در حالت آرزوست!
او افــزود: پیام حوزه را به عنوان راه حل به جامعه ارائه دهید. 
در مســائل مدیریتی، صرفا نصحیت کردن مسئوالن کارساز 
نیست. نصیحت برای جوانانی است که راه را می دانند و بیراهه 

می روند، اما امور مدیریتی راه حل می خواهد نه نصیحت.
او با اشاره به اهمیت صحیفه سجادیه اظهار داشت: صحیفه 

ســجادیه کتابی اســت که باید در کنار ســجاده ما باشد. در 
دعاهای این کتاب از خدا می خواهیم »حســن الوالیه« به ما 
بدهد، یعنی فرد بتواند کسانی که زیرمجموعه و تحت امرش 
هستند را خوب اداره کند. هر کسی در حوزه کاری خودش به 

نوعی والی است و باید »حسن الوالیه« داشته باشد.
او گفت: روایتی از پیامبر گرامی اســالم هســت که خدایا 

بین مــردم و نان آنها جدایی نینداز، اگر بین مردم و نان مردم 
فاصله بیافتد دیگر خبری از دین نخواهد بود. اقتصاد یعنی نان 
مملکت، باید جلوی غارت ها و اختالس های میلیاردی گرفته 

شود و مشکالت اقتصادی حل شود.
او افزود: رهبر اگر علی بن ابیطالب علیه الســالم هم باشد، 
داشتن رهبر خوب یک طرف قضیه است، از آنطرف مجموعه 
مسئولین باید درست عمل کنند. کشــور ما دارای امکانات 
فراوان خدادادی اســت، ما تقریبا یک درصد جمعیت جهان 
ولی ده درصد امکانات جهان را در اختیار داریم که باید با برنامه 

ریزی درست، وضعیت کشور را سامان داد.
آیت اهلل جوادی آملی با تاکید بر لزوم پاسداشت خون شهدا 
گفت: ما شهدایی داشتیم که در زمستان کردستان برای حفظ 
سنگرها آنقدر مقاومت کردند تا از سرما یخ زدند و به این شکل 
به شــهادت رسیدند. این خون های پاک شهداء سرمایه های 
کشــور هستند. عالوه بر این خود مردم هم سرمایه کشور و به 
تعبیر نهج البالغه ستون دین هستند لذا باید به نیازهای مردم 

توجه کرد.

ســتاره صبح/پیام فیض:تیم ملی فوتبال در 
اولین گام خود در جام جهانی 2022 قطر سنگین 
ترین شکست خود را در طول تاریخ حضور خود 
در جام جهانی را کسب کرد.علی رغم تالش دولت 

و صدا و سیما تیم ملی فوتبال درگیر حاشیه های 
وقایع اخیر در کشور شد.به گونه ای که کی روش 
پس از بازی مقابل انگلیــس از هواداران فوتبال 
خواســت اگر نمی خواهند از تیم ملی پشتیبانی 

کنند به ورزشگاه نیایند.در ارتباط با این موضوع 
ســتاره صبح گفتگویی با دکتر محمد جواد حق 
شناس عضو پیشین شــورای شهر تهران انجام 

داده که در ادامه می خوانید:

مهمترین مسئله برای بروز و ظهور در عرصه های بین المللی سرمایه اجتماعی * 
است

بی تدبیری مسئوالن پل ارتباطی بین مردم و حاکمیت را قطع کرده است* 
رویکرد دولت و صدا و سیما دو قطبی ایجاد کرده است* 
تیم ملی فوتبال گفتار دو قطبی در جامعه شد* 
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  سال چهاردهم     شماره 1927

مدرک فارغ التحصیلي اینجانب زهرا حصارکي فرزند 
مجتبي به شماره شناســنامه0۴۴030۲۲۶9 صادره از 
شمیران در مقطع کارشناسي رشته علوم تغذیه صادره از 

دانشگاه علوم تحقیقات تهران
۶7۴37مفقود گردیده و فاقد اعتبار اســت،از یابنده تقاضا 
میشــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم 
و تحقیقات به نشاني تهران ستاري شمال دانشگاه علوم و 

تحقیقاتارسال نمایید



سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت وگو با ایلنا در خصوص صحبت های اخیر حجت االسالم رئیسی درباره احتمال برخی 
تغییرات در دولت و اینکه »اصالح به معنی عقب نشــینی نیســت«، گفت: این یک امر طبیعی است در همه دولت ها و اینطور نیست که اگر مدیری 
در جایگاه منصوب شد، تا پایان عمر دولت الزاماً در آن جایگاه حضور داشته باشد. این دولت هم از این مسئله مستثنی نیست و در یکسال گذشته 
هم تغییراتی انجام شــده اســت. در آینده هم اگر در جایی الزم باشد تغییر انجام خواهد شد.وی ادامه داد: این یک امر طبیعی است که دولت برای 
اینکه بتواند اهداف و برنامه های خود را پیش ببرد و به مردم ارائه خدمت کند، نیاز به انجام تغییرات داشته باشد، مانند یک تیم فوتبال که در میانه 
یک مســابقه برای تجدید قوا اقدام به تعویض می کندحســینی در پاسخ به این سوال که »آیا در حال حاضر تغییری در دولت نهایی شده است؟«، 
عنوان کرد: بحث درخصوص وزارت راه و شهرســازی جدی اســت که تغییر انجام شود. احتمال زیاد هفته آینده در این حوزه اتفاقاتی رقم بخورد.

گفتنی اســت پیش از این خبر اســتعفای رستم قاسمی منتشر شد اما پس از انتشار این خبر سرپرست روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی خبر 
استعفای قاسمی را تکذیب کرد.

فعال سیاســی اصولگرا گفت: بعضی اوقات افرادی که نمی توانند کاری انجام دهند، فرار به سمت جلو می کنند و صحبت های آقای رئیسی نیز فرار 
به ســمت جلو اســت. دیگر دورۀ این گذشته است که ما بگوییم دولت می خواســت این کار را انجام دهد و نگذاشتند انجام شود یا تقصیر را به گردن 
دولت های قبل بیندازیم و بگوییم آمریکا، اسرائیل و دشمنان ما نمی گذارند.حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به 
این سوال که آقای رئیسی گفت اصالح به معنای عقب نشینی نیست. نیرو های ناکارآمدی که در سیستم اجرایی وجود دارند و معتقد به  »نمی شود« 
و »نمی توانیم« هســتند به حاشیه ببریم و راه کســانی که »می توانند« باز کنیم، تحلیل شما درباره این صحبت ها چیست، گفت: رطب خورده منع 
رطب چون کند؟! جناب آقای رئیسی باید از وزرای خودش شروع کند. اگر در بین وزرای خودی افرادی هستند که ناکارآمدند را کنار بگذارد. خیلی 
از اتفاقاتی که اآلن در کشــور رخ می دهد، حاکی از همین مســأله است.کنعانی مقدم افزود: به هر حال نارضایتی ها و اعتراضاتی که وجود دارد مربوط 
به عملکرد این وزرا اســت. به همین دلیل می گویم دولت باید از خودش شــروع کند تا عبرتی برای دیگر مسئوالن شود که اگر ناکارآمد هستند، این 

ناکارآمدی را اعالم کنند و از گردونه مدیریت خارج شوند.

دوره اينکه همه تقصیرها را گردن اين و آن  بیندازيم گذشته استتغییر در وزارت راه و شهرسازی جدی است

آلبرت بغزیان، اقتصاددان در گفت و گو با ستاره صبح تشریح کرد:

بورس در کنترل سرمايه های سرگردان نقش دارد
  بورس از دولت ضربه خورده است

  بازیگران پنهان اجازه ندادند بازار بورس روند منطقی خود را طی کند

  به نظر شما نقش بورس در اقتصاد 
چیست؟

بازار ســرمایه به  عنوان شــاهراه بازارهای 
مالی، نقش  پررنگی در  ســامان  دهی سرمایه 
های سرگردان دارد. سرمایه گذاری در بورس، 
نقدینگی سرگردان را از بخش های غیرمولد و 
بخش های مخرب به سمت حوزه مولد اقتصاد 

یعنی تولید هدایت می کند.
ورود پس اندازهای راکد به بازار ســرمایه، 
افراد سهامدار شــرکت ها می شوند. شرکت 
های مورد تایید سازمان بورس خطوط تولید 
جدید راه  اندازی می کنند و سوددهی بیشتری 
برای خود و سهامدارانشان حاصل می شود. در 
نهایت سوددهی شرکت ها و رشد تولید به رشد 
اقتصادی کشور منتهی می شود. من بارها در 
مورد حجم باالی نقدینگی هشدار داده  ام. در 
شرایطی که نقدینگی با رشد همراه می  شود، 
ســرمایه  های خرد مردم به ســوی بازارهای 
مختلف سرازیر می شود که می  تواند خطری 
برای اقتصاد کالن باشد. چالش  هایی که التهاب 
بازار ها به دلیل رشد نقدینگی بر اقتصاد کشور 
تحمیل می کند نتایجی جــز تورم و رکود به 
همراه ندارند. در این بین بورس با وظیفه ذاتی 
اش مثل یک نسخه برای مهار و کنترل سرمایه 

های سرگردان عمل می کند.

  نقش دولت در کارآمدی بورس کشور 
چیست؟

در شرایط کنونی اعتماد سرمایه گذار نسبت 
به بازار سرمایه از بین رفته است. این اعتماد باید 
برگردد. امروز بازار سرمایه ظرفیت خوبی برای 
تامین مالی دارد. اما در حال حاضر آینده و برنامه 

خاصی برای بازار سهام وجود ندارد. اما تجربه 
سرمایه گذار نشان می دهد با وجود اینکه دولت 
می توانست از منابع مالی جمع آوری شده در 
بازار سرمایه استفاده کند ولی با ورود نامطلوب 

به بازار موجب از بین رفتن اعتماد مردم شد.
دولت می توانســت برای اجرای پروژه ها از 
بورس استفاده کند و نقدینگی بخش های غیر 
مولد را از طریق ســهام شرکت ها وارد بخش 
های مولد کند، اما در دوران رشد بازار این اتفاق 

نیفتاد.
از ســویی هزینه  های تولید باال رفته و اگر 
کارخانه  ها قیمــت را باال نبرند متحمل زیان 
می  شوند. افزایش قیمت کاالهای تولیدی هم 

کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال دارد.
زمانــی دولتمــردان  به  صورت آشــکارا و 
دستوری از این بازار حمایت کردند و به مردم 
این سیگنال را دادند که این بازار مورد حمایت 

دولت اســت. به همین دلیل صف  های خرید 
شکل گرفت.

ورود حجم عظیم نقدینگی به بازار سرمایه 
باعث ایجــاد رونق بی  علت و بی برنامه در بازار 
شد. آنجا دولت اولین ضربه را به بازار سرمایه و 

اعتماد مردم زد.
اتفاقاتی که بازار ۲ ســال  شــاهد اش بود، 
طبیعی نبود. دست های پنهانی، بازار سرمایه 
را کنترل می کردند. این بازیگران پنهان اجازه 
ندادند بازار بورس روند منطقی خود را طی کند.

  شما نقش نوسانات سایر بازار ها بر 
بورس را چگونــه ارزیابی می کنید؟ آیا 
در آینده شاهد رشد دوباره بازار بورس 

خواهیم بود یا خیر؟
در این ارتباط باز باید به نقش دولت اشــاره 
کرد. بانک مرکزی متولی اصلی نرخ دالر است. 

اگر نرخ دالر مدیریت نشود بی  ثباتی و نوسانات 
بازار ارز باعث می  شود که بازار های موازی هم 

متالطم شوند.
در این شرایط بخشی از سرمایه ها به سمت 
سفته  بازی در بازار ارز روانه می شود. وقتی بازار 
ها متالطم شوند شاهد رشد غیر منطقی قیمت 

ها خواهیم بود.
این رشد متالطم و بدون برنامه و تاثیر گرفته 
از گردش سرمایه های سرگردان و سفته بازی 
به بورس هم می رسد. اما مهم این است که چه 
میزان از پول  هایی که جذب معامالت می شود 

به سمت تامین مالی می رود؟!
بورس تنها در صورتی می  تواند منجر به ایجاد 
رونق تولید شود که بتواند برای بنگاه  های مالی 
تامین مالی کند. التهــاب و فضای هیجانی و 
نوســانات در خرید و فروش روزانه کمکی به 

تامین مالی شرکت ها نمی کند.

تشکیل پرونده قضایی برای بررسی مرگ 
مشکوک جوان شیرازی با شلیک سالح غیر مجاز

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان فارس از مرگ مشکوک فردی 
در جریان اغتشاشــات روزهای اخیر در شیراز خبر داد.سید مصطفی 
بحرینی با بیان این مطلب از جان باختن یک جوان ۲0 ساله در روزهای 
اخیر و در جریان فراخوان های ضد انقالب برای آشــوب و اغتشاش در 
شیراز خبر داد و افزود: وی که امید زارع مؤیدی نام دارد در جریان فعالیت 
ضد امنیتی اغتشاشگران در حین تردد در بولوار معالی آباد و با شلیک 
ســالح غیر مجاز کشته شده است.دادستان مرکز استان فارس استان 
همچنین به تشکیل پرونده قضایی برای شناسایی ضارب یا ضاربین وی 
اشــاره کرد و افزود: در همین خصوص تعدادی از آشوبگران در صحنه 
شناسایی و بازداشت شدند و تحقیقات تکمیلی تحت نظر بازپرس ویژه 
دادسرای جنایی شیراز در حال انجام است.وی گفت: متأسفانه جریانات 
معاند نظام با استفاده از سالح های غیر مجاز قصد به خشونت کشیدن و 
کشته سازی در جریان اغتشاشات را دارند و تالش می کنند با هدف قرار 
دادن افراد رهگذر و یا افراد حاضر در اغتشاشــات، پروژه کشته سازی را 

جهت تبلیغات رسانه های تروریستی خود محقق کنند.

تقویت قرارگاه حمزه سیدالشهداء سپاه 
برای مقابله با تحرکات تروریستی

روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشــهدا علیه الســالم نیروی 
زمینی سپاه از تقویت نیروهای این قرارگاه برای مقابله با تحرکات 
اشرار و گروهک های تروریستی و صیانت از امنیت مردم در منطقه 
مأموریتی قرارگاه در شــمال غرب کشور خبر داد.در بیانیه ای که 
منتشــر شده آمده اســت:به دنبال تحرکات اشرار و گروهک های 
تروریســتی تجزیه طلب ضدایرانی در شمال غرب کشور و ایجاد 
شــرارت و ناامنــی در برخی مناطق، قرارگاه حمزه سیدالشــهدا 
علیه الســالم نیروی زمینی ســپاه با تقویت نیروهای خودی در 
محدوده جغرافیای مأموریتی و بهره گیری از همکاری مردم غیور 
بومی به مقابله قاطعانه با عوامل ناامنی در منطقه می پردازد.ضمن 
تأکید بر اینکه امنیت منطقه و مردم شــریف و غیور اســتان های 
مرزی شــمالِغرب را خط قرمز خود می دانیم، به اشــرار مســلح و 
تروریست های مزدور اســتکبار جهانی قاطعانه هشدار می دهیم 
در صورت ادامه شــرارت و ایجاد ناامنــی و مزاحمت برای مردم، 
رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا و سایر نیروهای حافظ امنیت 

و نظم برخورد قاطع با آنان را در دستور کار قرار خواهند داد.

ابالغ چهار مصوبه توسط معاون اول رئیس جمهور 
 مقررات لغو روادید دارندگان گذرنامه های سیاســی بین ایران و 
ازبکستان، اعتبار به پژوهشگاه زلزله شناسی، اصالح تصویب نامه 
صندوق های ســرمایه گــذاری با مدیریت غیرفعــال و عضویت 
خاندوزی در شــورای عالی کار برای اجرا به دستگاههای اجرایی 
ابالغ شد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور تصویب نامه وزیران 
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی دولت در خصوص »مقررات لغو 
روادید برای دارندگان گذرنامه های سیاسی بین دولت جمهوری 
اسالمی ایران و دولت جمهوری ازبکستان« را برای اجرا ابالغ کرد.

دیدار معاون وزیر خارجه ارمنستان 
با امیرعبداللهیان

»مناســاگان صافاریان« معاون وزیر خارجه ارمنســتان که در 
تهران به سر می برد، عصر امروز)یکشنبه( با حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران دیدار و گفت وگو کرد.

امیرعبداللهیان در این دیدار با ابراز خرســندی از مناسبات رو به 
رشد دو کشور دوست و همسایه، افتتاح سرکنسولگری جمهوری 
اســالمی ایران در قاپان را گام عملی و مهم دو کشور برای افزایش 
مبادالت تجاری و حرکت در جهت دستیابی به چشم انداز مطلوب 

در مناسبات اقتصادی ارزیابی کرد.

سپاه:۳میلیون بسته معیشتی توزیع کردیم
فرمانده ســپاه محمد رســول اهلل )ص( تهران بزرگ گفت: ما در 
۲ ســال گذشته بالغ بر سه میلیون بسته معیشتی در تهران بزرگ 
خصوصاً در مناطق محروم و محله های حاشیه تهران توزیع کردیم.

ســردار حســن زاده افزود: همچنین در این مدت پنج هزار سری 
جهیزیه اهدا شــده است که در راستای رزمایش بزرگ جهادگران 
فاطمــی ۲ نیز 110 ســری جهیزیه اهدا خواهد شــد.وی با بیان 
اینکه در طول این ۲ ســال، ۴50 باب منزل مســکونی محرومین 
نیز بازسازی شده اســت، تصریح کرد: همچنین ۲00 هزار بسته 
نوشت افزار با تکیه بر نوشت افزار اسالمی - ایرانی تهیه و توزیع شده 
است.فرمانده سپاه تهران بزرگ ادامه داد: در این مدت، 80 مسجد 
در محله های محروم بازسازی و تجهیز شده و نزدیک به ۲ هزار نفر 

اشتغال با تشکیل کارگاه های اشتغال زایی ایجاد شده است.

صدور حکم ممنوعیت دریافت خدمات اجتماعی 
برای برخی از هنرمندان و سلبریتی ها

ایرنا نوشــت: یک منبع آگاه گفت: به دنبــال حمایت برخی از 
سلبریتی ها و هنرمندان از آشوبگری ها و اقدامات ساختارشکنانه و 
رفتارهای غیرقانونی اخیر در کشور، با حکم قضایی تعدادی از این 
افراد طی روزهای گذشته از دریافت خدمات اجتماعی منع شده اند.

فعالیت های تعدادی دیگر از این افراد نیز در حال بررســی است و 
برای آنها نیز طی روزهای آینده با حکم قضایی محدودیت هایی در 

زمینه دریافت خدمات اجتماعی اعمال خواهد شد.

زلزله شهر تاریخي نیشابور 
۲۲ نوامبر ســال 1۲۶7میالدي )۶۶۶ هجري 
قمري( یک زمین لرزه شدید شهر تاریخي نیشابور 
خراســان را ویران کرد و هزاران تــن را مقتول و 
مجروح ســاخت. این شهر سه سال بعد به هزینه 
دولت وقت تجدید بنا شد. نیشابور که در جهان به 
شهر "عمر خیام" معروف است در دوران ساسانیان 
به صورت شــهري بــزرگ درآمد و یــک بار هم 
پایتخت ایران شــد. این شهر در ردیف بلخ، بخارا، 
هرات، ســمرقند و مرو یکي از شهرهاي باستاني 

خراسان بزرگتر بشمار مي رود.

جلوس لطفعلي خان زند آخرین 
فرمانرواي زندیه بر تخت سلطنت

 1173-11۴8( زنــد  خــان  لُطفَعلــی 
خورشیدی( واپسین فرمانروای زند بود که میان 
ســالهای 11۶8 تا 1173 خورشیدی )1۲03 
تا 1۲09 قمری( بر ســر پادشــاهی با هماورد 
نیرومندش آغا محمدخان قاجار به نبرد پرداخت 
و سرانجام از او شکست خورد و با مرگ او پرونده 
دودمان زند نیز بســته شــد. طایفه زند یکی از 
طوایف قوم لک می باشد. وی پسر جعفرخان زند 
و نوه صادق خان زند برادر بنیادگذار فرمانروایی 

زندیان؛ کریمخان زند وکیل الرعایا بود.

 انحالل پلیس جنوب از 
سوي رضاخان

پلیس جنــوب در ابتدا بــراي تامین منافع 
انگلســتان در جنوب ایران به وجود آمده بود. 
اما بــا روي کار آمدن رضاخان به وزارت جنگ 
و تقویت نیروهاي نظامي ایران، دولت انگلیس 
دیگر نیازي به این تشکیالت پرهزینه نمي دید. 
از این رو در اوایل شــهریور 1300ش، بخشي 
از نیروهاي پلیس جنوب مستقر در اصفهان با 
1500 نیرو منحل شــد و پس از مدتي، نیروي 
متحدالشــکل قزاق ها به وجــود آمد. انحالل 
پلیس جنوب فوایدي براي انگلســتان داشت. 
نخست آن که مانع بهانه جویي روس ها بود که به 
تازگي شمال ایران را تخلیه کرده بودند و نسبت 
به حضور انگلســتان در ایران حساسیت نشان 
مي دادند. دوم این که مخالفت هاي داخلي که از 
حضور نیروهاي بیگانه در کشور ایجاد مي شد، 
از میــان مي رفت و در هر صورت انگلســتان از 

تحمل مخارج آن رهایي مي یافت.

 قتل فجیع داریوش 
فروهر و همسرش

یکم آذرماه 1377 و در ســاعات شب، چند نفر 
به خانه داریوش فروهر ناسیونالیست 70 ساله و از 
مردان سیاســي وقت رفتند و او را در اطاق کارش 
)طبقه دوم خانه اش واقع درخیابان هدایت( با وارد 
آوردن ضربات متعدد کارد به ناحیه سینه کشتند 
و همســر 58 ســاله وي بانو پروانه را هم در طبقه 
اول خانه به همان صــورت )ضربات کارد( از پاي 
درآوردند و اجسادشــان را روي صندلي قرار داده 

و خانه را ترک گفتند.

خاطرات هاشمی رفسنجانی
1آذر سال 137۶: در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، مقدمه بررسی مصادیق سیاست های کلی 
نظام را تصویب کردیم. بعد از جلسه، آقای ]محمد[ 
یزدی، ]رئیس قوه قضاییه[ آمدند. از وضع اکثریت 
جامعه مدرســین ]حوزه علمیه قم[، نســبت به 
آیــت اهلل منتظری، در رابطه با مســئله رهبری، 
گله دارنــد که خطر را جــدی نمی گیرند. با آقای 
]عباس واعظ[ طبسی، درباره مشکالتی که ممکن 
است از ناحیه اقدامات اخیر آقایان منتظری و آذری 
]قمی[ پیش بیاید و ضررهای شکسته شدن اُبهت 
رهبری مذاکــره کردیم.عصر آقای ]حمیدرضا[ 
آصفی، سفیرمان در فرانسه آمد. بعد از ماه ها ماندن 
اجباری در تهران، عازم فرانسه شده است. گفت، 
به این نحو که مشکل ُسفرای اروپایی حل شد، دو 
سه ماه پیش نیز قابل حل بود؛ اگر این مقدار امتیاز 
می دادیم که قبول نکردم و گفتم به صورت خوبی 
حل شــد و خود آن ها هم به پیروزی ایران اعتراف 
کردند. از وضع اختالفات داخلی راجع به رهبری، 
اظهار نگرانی کرد. معتقد است، این برخوردهایی 
که بــا آیت اهلل منتظری می شــود، نفعی ندارد و 
اکثریــت مردم، تحت تأثیر این نحو تبلیغات قرار 
نمی گیرنــد و حتی نامه امام هم تأثیر جدی علیه 
آقای منتظری نخواهد داشــت؛ به خصوص رفتار 

صداوسیما.

امروز با تاریخ

ستاره صبح، فائزه صدر: شنیده  ها حاکی از این 
است که احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد تصمیم 
داشت رئیس سازمان بورس را برکنار کند. اما مجید 
عشقی روز گذشــته به صورت شفاهی استعفای 
خود را مطرح کرد. گفته می شود ریشه این اختالف 

مخالفت وزارت اقتصاد با برخی پیشــنهاد  های 
سازمان بورس بود که به منظور گنجاندن در الیحه 
بودجه سال آینده مبنی بر حمایت از بازار سرمایه 
ارائه شده بودند. ریاست سازمان بورس از سال 99 
به این سو ثبات نداشت و طی 3 سال 4 نفر به ریاست 

این سازمان منصوب شده اند که همگی با استعفا از 
سمت خود کنار کشیده اند. ستاره صبح در ارتباط 
با مشکالت ســازمان بورس و بازار سرمایه گفت و 
گویی با آلبرت بغزیان، اقتصاددان انجام داده که در 

ادامه می خوانید:

خبرنامهرهس

سه شنبه 1 آذر 1401   
.setaresobhonline  سال چهاردهم     شماره 1927 ir3 سخن گاه

گفت وگو

شرکت شهرکهاي صنعتي تهران به استناد مصوبه هیأت مدیره در نظر دارد تعداد  1 قطعه زمین تجاري - خدماتي در شهرک صنعتي ساالریه را از طریق مزایده عمومي به دارندگان معرفي 
نامه از سوي اتحادیه هاي مربوطه یا مراجع ذیصالح در زمینه فعالیت هاي مورد اشاره در جدول) دارنده  هر یک از مجوز هاي مطروحه  معتبر فقط حق انتخاب  یک قطعه را در مزایده خواهد 
داشت(  را به شرح ذیل و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیري از سامانه تدارکات الکترونیکي دولت »ستاد« با شماره مزایده )2001001051000075( به صورت نقد و اقساط  واگذار 

نماید . ضمناً رعایت موارد ذیل الزامي مي باشد :
1-برگزاري مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت مي باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل پرداخت تضمین  )سپرده( شرکت در مزایده که مي تواند به صورت ارائه 
ضمانت نامه بانکي معتبر ، واریز نقدي یا واریز الکترونیکي از طریق سامانه ستاد باشد ، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایي پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و ... در بستر سامانه مذکور 

انجام مي پذیرد .
۲-عالقمندان به شرکت در مزایده مي بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي ) توکن ( با شماره هاي دفتر ثبت نام 889۶9737 و مرکز تماس 1۴5۶ تماس حاصل نمایند 

. و یا به آدرس اینترنتي www.setadiran.ir مراجعه نمایند . 
3- چنانچه در قطعه مورد نظر مستحدثاتي وجود داشته باشد برنده قطعه مربوطه مي بایست قبل از پرداخت بخش نقدي حق بهره برداري، نسبت به تسویه نقدي کل وجه مستحدثات مطابق 

گزارش تامین دلیل با جلب نظرکارشناس رسمي اقدام نماید . بدیهي است که تسویه نقدي کل مستحدثات شرط الزم جهت عقد قرارداد مي باشد.

آدرس شهرک: شهرستان ورامین - جاده آب باریک  - شهرک صنعتي ساالریه تلفن تماس: 3۶770۴8۲
-  تاریخ انتشار آگهي مزایده1۴01/09/01مي باشد .

- مهلت زماني دریافت اسناد مزایده : ساعت 1۶/30روز پنجشنبه تاریخ 1۴01/09/10
- مهلت زماني ارائه پیشنهاد : ساعت1۶/30روز یکشنبه  تاریخ 1۴01/09/۲0

- زمان بازگشایي پاکت ها : ساعت 10:00 روز دوشنبه تاریخ 1۴01/09/۲1
-   محل بازگشایي پیشنهادها: شرکت شهرک هاي صنعتي تهران 

- اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت )الف(: به  نشاني: سهروردي شمالي کوچه شهید محبي پالک ۲ 
طبقه همکف  دبیر خانه شرکت  تلفن : 0۲1-893۲۴۲۲۴ 

شرکت شهرکهاي صنعتي تهرانمرکز تماس دفتر ثبت نام : 893۲۴۲۲۴ دبیر خانه شرکت  تلفن : 0۲1-893۲۴۲۶۶

فراخوان تجديد مزايده  عمومي يک مرحله اي ب1401-71
واگذاري زمین تجاري - خدماتي  در شهرك صنعتي ساالريه

شناسهآگهی:
۱۴۱۴۴۴5

نوبتاول

مالحظاتنوع فعالیتسپرده شرکت در مزایده )ریال(قیمت کل پایه )ریال(مساحت قطعهشماره قطعهنام شهرکردیف

نوبت دومبرق صنعتيT91۲511.3۶5.110.0005۶8.۲55.500ساالریه1

م.الف:۳۲۶۱



تایید آگهیتایید خانم اسدیتایید خانم شاهسمندیتایید خبرنگارساعت شروع صفحه آراییصفحه آرا

یک مقام آمریکایی مدعی شد که ایران قصد حمله به عربستان را داشت که به احتمال زیاد به دلیل همکاری امنیتی میان ریاض و واشنگتن انجام نشد.به 
گزارش الخلیج آنالین، مک گورک، هماهنگ کننده شورای امنیت آمریکا در امور خاورمیانه و شمال آفریقا در اظهاراتی در نشست امنیتی منامه گفت که 
کشورش برای مقابله با تهدیدات قریب الوقوع در منطقه راهبردی و غنی از منابع انرژی تمرکز کرده است.وی مدعی شد که نیروهای آمریکایی یک تهدید 
قریب الوقوع از سوی ایران را رصد، با آن مقابله و از انجام آن ممانعت کردند.مک گورک در ادامه مدعی شد که ایران برای حمله به عربستان آمده می شد و 
به احتمال زیاد این امر به دلیل همکاری امنیتی گسترده میان عربستان و آمریکا رخ نداد.این مقام آمریکایی همچنین گفت که کشورش به دنبال ایجاد 
زیرساخت دفاعی دریایی و هوایی پیشرفته در خاورمیانه است.پیش از این مقامات آمریکایی و عربستانی در گفت وگو با روزنامه وال استریت ژورنال ایاالت 
متحده مدعی شدند که ریاض و واشنگتن به دلیل دریافت اطالعاتی مبنی بر اینکه ایران ممکن است در آینده نزدیک برای حمله به عربستان سعودی و 
عراق آماده شود، در وضعیت هشدار قرار گرفتند.وال استریت ژورنال ادعا کرده بود که ایران ممکن است به زودی به اهدافی در عربستان سعودی و شهر 

اربیل عراق حمله کند تا توجه افکار عمومی را از اعتراضات داخلی منحرف کند.

به گزارش خبرگزاری تاس، خبرگزاری رسمی کره شمالی موسوم به کی سی ان ای در گزارش خود به نقل از »چو سون هی« وزیر امور خارجه کره 
شمالی نوشت: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد این واقعیت را که آمریکا و دست نشانده هایش مسائل و امور داخلی کره شمالی را به شورای 
امنیت سازمان ملل ارجاع می دهند تا علیه پیونگ یانگ فشاری را اعمال کنند، نادیده گرفت. این امر خود به خوبی ثابت می کند که دبیرکل سازمان 
ملل عروســک خیمه شب بازی آمریکاست.این دیپلمات ارشد کره شمالی با اشاره به اظهارات گوترش در تاریخ 18 نوامبر مبنی بر اینکه "تمرینات و 
رزمایش های جمهوری دموکراتیک خلق کره برای دفاع از خود، نوعی تحریک به حساب می آید"، گفت: »من اغلب دبیرکل سازمان ملل را عضوی از 
کاخ ســفید یا وزارت امور خارجه آمریکا تلقی می کنم. من قویا نسبت به رویکرد بسیار شرم آور دبیرکل سازمان ملل و اهداف و اصول منشور سازمان 
ملل که گویا وظیفه آن حفظ عدالت و برابری در تمامی زمینه ها است، ابراز تاسف می کنم.«وزیر خارجه کره شمالی با اشاره به "تمرینات تحریک آمیز 
و مربوط به جنگ هسته ای" که توسط آمریکا و متحدانش بارها انجام شد، گفت: علی رغم این تحریکات، اما دبیرکل سازمان ملل به جای آنکه آمریکا 

را پاسخگو کند، جمهوری دموکراتیک خلق کره را مسئول دانست.

کره شمالی: دبیرکل سازمان ملل »عروسک خیمه  شب  بازی« آمريکاستيک مقام آمريکايی: از حمله ايران به عربستان ممانعت کرديم

گزارش خبری-تحلیلی

آمريکا به دنبال تضعیف توان نظامی روسیه است
بودجه دفاعی آمریکا برای مقابله با تهدیدات روسیه ۱۰۰ تا 2۰۰ میلیارد دالر است اما در سال جاری تنها با ۴۰میلیارد دالر 

نیمی از توان نظامی روسیه منهدم شده است

دولت جــو بایدن کــه با انتقــاد فزاینده 
جمهوری خواهان و حتی برخی از دموکرات ها در 
خصوص ادامه اعطای کمک های مالی و نظامی 
به اوکراین مواجه شده، همچنان با متهم کردن 
منتقدان به دسِت کم گرفتن خطر روسیه تاکید 
دارد که حمایت ایاالت متحده و اروپا از اوکراین 

یک سرمایه گذاری مقرون به صرفه است.

آمار کمک های آمریکا به اوکراین
دولت بایدن تا کنون موافقت کنگره را برای 
کمک ۴0 میلیارد دالری به اوکراین در ســال 
۲0۲۲ جلــب کرده و درخواســت خود برای 
اعطای کمک اضافــی 37.7 میلیارد دالری را 
نیز ارائه کرده است. بیش از نیمی از مجموع این 
رقم برای کمک نظامی و دفاعی در نظر گرفته 
شده اســت.دولت آمریکا بر این باور است که 
کمک نظامی ۴0 میلیارد دالری در مقابل کل 
بودجه دفاعی ایاالت متحده که برای سال جاری 
میالدی 715 میلیارد دالر تعیین شده، چندان 
رقم قابل توجهی نیست و  تنها معادل 5.۶ درصد 
از کل هزینه های دفاعی ایاالت متحده را در سال 
۲0۲۲ تشکیل می دهد. اما در مقابل، این جنگ 
فرصتی را برای ایاالت متحده فراهم کرده تا توان 
دفاعی و نظامی روسیه، دشمن اصلی آمریکا را 
بدون مشارکت مستقیم در جنگ، تضعیف کند.

تعداد تلفات ارتش روسیه
مطابــق گزارش هــای منابــع اطالعاتی 
کشــورهای غربی، نیروهای مســلح اوکراین 
تاکنون بیش از یکصد هزار سرباز روسی را کشته 
یا مجروح کرده اند که معادل نیمی از پرســنل 
رسمی ارتش روســیه است. همچنین حدود 
هشــت هزار خودروی زرهی از جمله هزاران 

تانک، صدها نفربر، توپخانه، صدها جنگنده و 
بالگرد و تعداد زیادی از شناورهای ارتش روسیه 
منهدم شده اند. مقام های دفاعی دولت بایدن 
بر پایه این گزارش استدالل می کنند که سهم 

تهدیدهای روسیه در بودجه نظامی این کشور 
ســاالنه بین 100 تا 150 میلیارد دالر اســت 
ولی در ســال ۲0۲۲ این کشور موفق شده تا با 
صرف تنها ۴0 میلیارد دالر نزدیک به نیمی از 

توان نظامی روسیه را منهدم کند. این موفقیت 
نظامی، پیامی هم به چین ارسال می کند که در 
صورت هرگونه اقدام نظامی در تایوان با شکست 

در برابر غرب مواجه خواهد شد.

ادامه جنگ به ضرر روسیه
افزون بر ایــن، در حالی که تولید ناخالص 
داخلــی کشــورهای غربی حامــی اوکراین 
۴0 تریلیــون دالر و بودجه نظامی آنها حدود 
1 تریلیون دالر اســت، مجموع تولید ناخالص 
داخلی روســیه تنها 1.8 تریلیون دالر است. 
در نتیجــه، با ادامه جنــگ، والدیمیر پوتین 
ناگزیر خواهد شــد تا مخــارج دولت خود را از 
بخش مصرف عمومی به سمت هزینه دفاعی 
منتقــل کند؛ اقدامی که دولــت او را در خطر 
بــروز ناآرامی های اجتماعی و سیاســی قرار 
خواهد داد.همچنین، تسلیحات نظامی اعطا 
شده به کی یف تنها از فناوری ارتقا یافته نسل 
دومی که غرب در اختیار داشته، بهره برده اند 
ولی اوکراین موفق شده تا با همین تسلیحات 
فاقد فناوری روز، ارتش روسیه را به عقب براند. 
بنابراین، تصور جهانی در مورد پیشرفت نظامی 
روسیه و سطح کارآیی تسلیحات ساخت این 
کشــور در حال تغییر اســت و این اتفاق برای 
غرب نوعی بازاریابی به شمار می رود و در آینده 
می تواند موجب افزایش تقاضای جهانی برای 
تسلیحات ساخت آمریکا و اروپا شود. گذشته از 
معادالت استراتژیک و نظامی، جنگ اوکراین با 
وادار کردن اتحادیه اروپا به دل کندن از انرژی 
روسیه، مشتری بزرگی را برای گاز طبیعی مایع 
آمریکا به وجود آورده و موجب شــده تا ایاالت 
متحده به بزرگ ترین صادر کننده ال ان جی در 

جهان بدل شود.

پیروزی مجدد توکایف در انتخابات 
ریاست جمهوری قزاقستان

به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اســاس نتایج اولیه انتاخابات 
روز گذشــته- یکشنبه، »قاسم جومارت توکایف«، رئیس جمهور 
مستعفی قزاقستان، پس از انتخابات زودهنگام در بزرگترین کشور 
آسیای مرکزی، مجددا به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب 
شــد.طبق این نتایج، توکایف ۶9 ساله به 81 و 31 صدم درصد آرا 
دست یافته است. نظرسنجی های انجام شده نیز نشان می داد که 
توکایف بین 8۲ و ۲ دهم تا 85 و 5۲ صدم درصد آرا را کسب می کند.

توکایف گفت: »مردم به وضوح به من ابراز اعتماد کردند«.بر اساس 
برآوردهای اولیه کمیته انتخابات، نرخ مشارکت مردم در انتخابات 

ریاست جمهوری قزاقستان ۶9 و ۴3 صدم درصد آرا بوده است.

توییت وزیر خارجه آمریکا درباره حوادث مهاباد
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجــه آمریکا در صفحه توییترش 
نوشــت: بسیار نگران این هســتم که طبق گفته ها، مقامات ایران 
در حال گســترش خشونت علیه معترضان، به ویژه در شهر مهاباد 
هستند.بلینکن در ادامه گفت: ما در عین حمایت از مردم ایران، به 

پاسخگو کردن کسانی که در این کار نقش دارند ادامه می دهیم.

واکنش اقلیم کردستان عراق به حمالت 
ایران علیه مواضع تروریست ها

به گزارش ایســنا به نقل از روســیاالیوم، دولت اقلیم کردستان 
عراق در بیانیه ای به حمالت موشــکی و پهپادی ایران علیه اقلیم 
کردستان)مواضع تروریســت ها( واکنش نشان داد.در این بیانیه 
آمده است که چنین اقداماتی به حاکمیت عراق و اقلیم کردستان 
آســیب می زند و دولت اقلیم کردستان آن را نقض آشکار قوانین 
بین المللی و اصل حسن همجواری می داند.دولت اقلیم کردستان 
در ادامه بیانیه خود با اشــاره به راههای رســیدن به ثبات از ایران 
خواســت که به این حمالت پایان دهد.نمایندگی سازمان ملل در 
عــراق نیز حمالت مکرر علیه عراق را نقض حاکمیت این کشــور 
خواند و درخواست کرد که این حمالت متوقف شود.این نهاد اعالم 
کرد که چنین اقداماتی نه تنها منجر به تشدید تنش می شود بلکه 
مشکالتی را نیز به دنبال خواهد داشت.نمایندگی سازمان ملل در 
عراق تاکید کرد که هرگونه مالحظات خارجی که کشور همسایه 
برای حل آن تالش می کند، به کارگیری ابزارهای دیپلماتیک تنها 

راه پیشبرد آن است.

بایدن:در مقابل تیم ایران در جام 
جهانی سخت بازی کنید

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، جو بایدن رییس جمهور 
آمریکا در تماسی تلفنی با تیم ملی فوتبال این کشور پیش از آغاز 
رقابت هایشان در جام جهانی، از آن ها خواست رقبایشان را »شوکه 
کنند.«بایدن در این تماس تلفنی خطاب به تیم ملی کشــورش 
گفت: شــما بهترین بازیکنان جهان را در تیم تان دارید و نماینده 
این کشور هســتید و می دانم که جانانه بازی خواهید کرد، بیایید 
همه شان را شــوکه کنیم.رییس جمهور آمریکا همچنین در این 
تماس تلفنی گفت: به یکدیگر اعتماد کنید و تا جایی که می توانید 
ســخت بازی کنید.تیم ملی آمریکا امروز دوشــنبه به مصاف ولز  
می رود، جمعه مقابل انگلیس بازی می کند و رقابت هایش در این 

گروه را در  ۲9 نوامبر]8 آذر[، با بازی مقابل ایران به پایان می برد.

2 کشته و ۶ زخمی در حمله راکتی 
به شهر مرزی ترکیه

شبکه »سی اِن اِن ترک« گزارش داد که حداقل چهار فروند راکت 
از شــمال سوریه شلیک شــده و به مناطق مسکونی در قرقمیش 
برخورد کرده که گفته می شــود یکی از این راکت ها به مدرسه ای 
با دانش آموزان اصابت نموده اســت.یک مقام ترکیه ای در این باره 
به خبرگزاری فرانســه گفت که در این حمله موشــکی به شــهر 
مرزی در غازی عینتاب، حداقل ۲ نفر کشــته و ۶ تن دیگر مجروح 
شدند.خبرنگار شبکه »الجزیره« نیز از منطقه خبر داد که توپخانه 
شبه نظامیان ُکرد موسوم به »یگان های مدافع خلق« )ی.پ.گ( 
بخشــی از گروه »نیروهای دموکراتیک ســوریه« )ق.س.د( شهر 
قرقمیــش را هدف حمالت قرار داده اند.فرماندار غازی عینتاب در 
اطالعات جدید از این حمله گفت که تعداد راکت های شلیک شده 

5 فروند بوده و حال دو نفر از افراد مجروح نیز وخیم است.

سومین وزیر دولت ژاپن استعفا کرد
»مینورو ترادا« وزیر کشور ژاپن سومین وزیر کابینه فومیو کیشیدا 
است که در یک ماه گذشته دولت ژاپن را ترک و جایگاه این نخست 
وزیر تازه کار را بیش از پیش متزلزل کرد.به گزارش تارنمای ماالیی 
میل، ترادا پس از آن استعفا کرد که برخی منابع خبری اعالم کردند 
نخســت وزیر آماده می شود تا او را برکنار کند.ترادا که در ارتباط با 
چندین رسوایی مالی با شدیدترین انتقادها روبروست، اذعان کرده 
است که یکی از گروه های حامی او اسناد مالی ارائه کرده که ظاهرا 
امضای فردی زیر آنهاست که اصال وجود خارجی ندارد و مرده است. 
خروج ترادا از کابینه کیشیدا می تواند به تضعیف بیشتر وی منجر 
شود که بر اساس نظر ســنجی های جدید، میزان محبوبیتش به 
کمتر از 30 درصد رســیده است؛ موضوعی که ممکن است برنامه 

سیاسی دولت او را با مشکالت جدی مواجه کند.

نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه
اطالعی از جزئیات حمله به 

کشتی متعلق به اسرائیل ندارم
ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت خارجه 
گفت: از حمله به کشــتی متعلــق به رژیم 
صهیونیســتی اطالعاتی ندارم که اظهارنظر 
کنم. ایــن رژیم به دلیل ســالیان طوالنی و 
دهه هــای متمادی جنایت علیــه ملت ها و 
دولت های منطقه دشــمنان زیادی را برای 
خود در منطقه ایجاد کرده اســت. دشمنانی 
که آمادگی دارند در پاسخ به جنایات این رژیم 
در هر کجا که بتوانند واکنش نشــان دهند و 
حتما در منطقه طرف هایی هستند که توانایی 
این کار را دارند.کنعانی تصریح کرد: در منطقه 
طرف های زیادی هستند که هم انگیزه و هم 
توانایی حمله به اهداف این رژیم را دارند.وی 
ادامــه داد: اینکه آمریکا با اســتفاده از برخی 
بهانــه جویی ها به دنبال تقویت نظامی گری 
در آب های منطقه ای باشــد از نظر ما مردود 
است. نقش آمریکا را در طول سالیان طوالنی 
بی ثبات کننده دیدیم. آمریکا در هیچ کدام از 
کشورهایی که حضور داشته ثبات و امنیت به 

همراه نیاورده است.

اقدام ایران در واکنش به 
قطعنامه شورای حکام

ســخنگوی وزارت امــور خارجه گفت: در 
پاسخ به اقدام اخیر سه کشور اروپایی و آمریکا 
در تصویب قطعنامه علیه ایران، در نخستین 
گام، چند اقدام در دستور کار سازمان انرژی 
اتمی ایران قرار گرفــت و اجرای آنها امروز با 
حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در مجتمع های غنی سازی نطنز و فردو انجام 
شد.ناصر کنعانی درباره اقدامات کشورمان در 
واکنش به قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی گفت: ارائه قطعنامه به 
نشست اخیر شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، اقدامی بود که با اهداف سیاسی 
و به منظور افزایش فشار به جمهوری اسالمی 
ایران در دستور کار آمریکا و سه کشور اروپایی 

قرار گرفت.

روایت از تعلیق مذاکرات بخاطر 
جنگ اوکراین و زمستان اروپا

ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت خارجه در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر اساس برخی 
اظهار نظرها به نظر می رسد که ایران حصول 
نتیجه در مذاکرات را به زمستان سرد اروپا گره 
زده بوده و این در حالی اســت که این تحلیل 
درســت نبوده و اکنون می بینیم که اروپایی 
ها در زمینه انرژی با مشــکلی روبرو نیستند، 
گفت: این صحبت که ایران روند مذاکرات را 
به زمستان ســرد اروپا گره زده بوده به نظرم 
گمانه زنی رســانه ای است و چنین چیزی را 

تایید نمی کنیم.

اگر دولت عراق به تعهدات 
خود عمل کند مرزها در 
صلح و امنیت خواهد بود

وی همچنین در پاســخ به سوال دیگری 
مبنــی بر اینکه برخی از اظهار نظرها بیانگر 
این است که ایران به عراق گفته که اگر اقدام 
قاطعی علیه تروریســت ها و تجزیه طلب ها 
در نواحی مرزی دو کشور انجام ندهد ایران 
مجبور خواهد شد که به صورت زمینی اقدام 
نظامی علیه این گروه ها انجام دهد، گفت: ما 
موضع خود را در ارتباط با فعالیت گروه های 
تروریســتی و تجزیه طلب در نواحی مرزی 
دو کشــور ایران و عراق پیــش از این اعالم 
کرده ایم. امیدواریم که دولت مرکزی عراق 
با بســط حاکمیت خود و استقرار نیروهای 
مرزبانــی و نظامی خــود در طول مرزهای 
مشترک دو کشــور مانع فعالیت گروه های 
تروریســتی و تجزیه طلب شــود تا ایران 
مجبور نشود برای دفع تهدیدات علیه خود 
دست به اقدامات بازدارنده دیگری بزند.وی 
ادامه داد: ما به وعده هایی که دولت عراق در 
این زمینه داده همچنان امیدواریم و انتظار 
داریــم که دولت عراق بــه تعهدات خود در 
ایــن زمینه عمل کند و مرزهای دو کشــور 

مرزهای صلح و امنیت باشد.

دومین زمستان زیر سلطۀ طالبان

 صلیب سرخ بشدت نگران زندگی مردم افغانستان است
مقامات صلیب  ســرخ می گویند یکی از چالش های جدی 
مردم افغانستان در هفته ها و ماه های آینده، مقابله با سرمای 
زمســتان و »نبرد برای زنده ماندن« اســت.از زمان سقوط 
کابل در اوت ۲0۲1 میالدی، این دومین زمســتانی اســت 
که تحت حاکمیت طالبان فرا می رســد و با خروج نیروهای 
خارجی و عدم شناسایی بین المللی حکومت طالبان، هر روز 
تعداد بیشــتری از مردم دچار فقر و گرسنگی می شوند. در 
افغانستان، کمک های خارجی تقریبا متوقف شده و تاثیرات 
اپیدمی کووید همچنان عیان اســت. جنگ اوکراین نیز بر 
وضعیت اقتصادی کشــور و قیمت کاالهای اساســی تاثیر 
گذاشته است.مارتین شــوپ، مدیر بخش عملیات کمیته 
بین  المللی صلیب سرخ در مصاحبه ای که روز یکشنبه منتشر 
شــد اعالم کرد که تحریم  حکومت طالبان و مسدود کردن 
میلیون ها دالر از دارایی  های این کشــور، باعث شده تا کابل 
برای دسترسی به پول های خارجی  )که پیش از عقب نشینی 
نیروهای آمریکایی و ناتو کمک حال مردم افغانســتان بود( 
با محدودیتهای زیادی روبرو شــود.به  قول این مقام صلیب  
سرخ، ســرمای شدید در این کشــورعمدتا کوهستانی نیز 
باعث شــده نیاز افغان ها به کمکهای بشردوستانه مضاعف  
شــود.مارتین شــوپ در ادامه صحبت هایش بــا اذعان به 
اینکه قیمت ها بی وقفه و به دالیــل متعدد در حال افزایش 
هســتند، می گوید واقعیت این است که تحریم ها بر وخامت 

اوضاع افزوده اســت. هر روز افغان های بیشتری برای تامین 
مایحتاج اولیــه، گرمایش و به قولــی »زنده ماندن« خود و 

خانواده هایشان مجبور به فروش متعلقاتشان هستند.

چالش های سازمان های بشردوستانه در 
افغانستان

مســئله »تحریم ها« یک دغدغه جدی حتی در دریافت 
و ارســال کمک های بشردوستانه است. درست است که در 
بســیاری از تحریم های کلیدی، موارد بشردوستانه معاف و 
سازمان های بین المللی نظیر صلیب سرخ همچنان قادر به 

فعالیت میدانی در خاک افغانستان هستند، اما کار بیش از 
پیش پیچیده شده است.درحال حاضر صلیب  سرخ حقوق 
ماهانۀ 10 هزار و 500 نفر از نیروهای فعال در بخش درمان 
افغانســتان را می پردازد تا بدیهی ترین خدمات بهداشتی 
و ســالمت تداوم یابد.این مدیر ارشد صلیب سرخ با اذعان 
به اینکه »پرداخت حقوق« اولویت سازمان متنبوعش نیست 
و اینکه »به عنوان یک سازمان بشردوستانه، مرجع درستی 
برای پرداخت حقوق نیســتیم« می گوید که استثنائا و تنها 
به دلیل تضمین ادامه خدمات، مجبور به این کار شــده اند.

مارتین شــوپ که برای اولین  بار بعد از قدرت گیری مجدد 
طالبان از افغانســتان بازدید کرده، می گوید صلیب ســرخ 
حتی غذا و آب اکثر زندان های افغانستان را تامین می کند. او 
بدون اشاره به تعداد زندانیان حاضر زندان های افغانستان، 
از پوشــش 80 درصدی زندانیان توســط صلیب سرخ خبر 
می دهد.تاکنون هیچ کشوری بطور رسمی حکومت طالبان 
را به رســمیت نشــاخته اســت؛ هر چند برخی از دولت ها 
بصورت مــوردی همکاری هایی را با کابل آغــاز کرده اند. 
دغدغه های حقوق بشــری و در راس آن مسائل مربوط به 
حقوق زنان از جمله پیش شرط های جامعه بین الملل برای 
شناسایی رژیم طالبان است؛ پیش شرطی که نه تنها عملی 
نشده بلکه در فقدان توجه بین المللی، هر روز با تصمیمات 

»ضد زن« طالبان رنگ  و بوی دیگری به خود می گیرد.

دریچهگزارش

ســتاره صبح/پیام فیض: جنگ اوکراین که از 
پنجم اسفندماه سال گذشته آغاز شد و تا به امروز 
ادامه دارد، وارد فاز فرسایشی شده  به گونه ای که 
بســیاری از ناظران بر این باورند تا مدت ها تداوم 
خواهد یافت. زیرا این نبرد دیگر جنگ بین 2 واحد 
سیاسی نیست بلکه زورآزمایی بین بلوک غرب و 
شرق با هدف تغییر نظم جهانی است. اما آن گونه 
که مشخص است این زورآزمایی در خاک اوکراین 

انجام می شود که در صورت تداوم طوالنی مدت، 
این کشور اروپای شرقی بیش از پیش هزینه تقابل 
شــرق و غرب را بر دوش خواهد کشید و در نهایت 
ویرانه ای از آن باقی خواهد ماند.به نظر می رســد 
غرب برای مقابله با روسیه اوکراین را قربانی اهداف 
خود کرده است. البته سران کی یف امیدوارند که با 
اتمام جنگ روند بازســازی کشور را هر چه سریع 
تر آغاز کنند.در این راستا اوکراین قراردادهایی 

را با ترکیه انعقاد کرده اســت.با فرسایشی شدن 
جنگ اوکراین برخی کشــورهای اروپایی مانند 
مجارســتان برای کمک به کی یــف دچار تردید 
شــده اند و معتقدند اروپا نباید خود را بیش از این 
صرف اوکراین کند.اما برخی از اعضای دولت بایدن 
معتقدند اوکراین می تواند یک سپر امنیتی برای 
تضعیف ارتش روسیه باشد.در ارتباط با این موضع 

گزارش پیش رو را می خوانید:

خبرنامهرهس

دیپلماسی4

تولید ناخالص داخلی کشــورهای غربی حامی اوکراین 40 تریلیون دالر اما * 
مجموع تولید ناخالص داخلی روسیه تنها 1.8 تریلیون دالر است

دولت بایدن:حمایت ایاالت متحده و اروپا از اوکراین سرمایه گذاری مقرون به * 
صرفه است

اعطای کمک 40 میلیارد دالری آمریکا به اوکراین* 
آمریکا:کمک 40 میلیارد دالری در مقابل بودجه 715 میلیارد دالری این کشور * 

رقم ناچیزی است
اوکراین تاکنون یکصد هزار سرباز روسی را کشته یا مجروح کرده است* 
حدود هشت هزار خودروی زرهی روسیه منهدم شده است* 
قطع صادرات روسیه باعث شــده آمریکا بزرگترین صادرکننده گاز مایع به * 

جهان شود
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واریز حقوق بازنشستگان کشوری با پرداخت معوقات مهرماه روز گذشته آغاز شد. به گزارش تجارت نیوز، پرداخت حقوق آبان ماه به همراه معوقه مهرماه  
بیش از یک میلیون و 570 هزار بازنشسته و وظیفه بگیر صندوق بازنشستگی کشوری با ارسال پیامک از سوی بانک صادرات آغاز شد. به نقل از ایران جیب، 
این بازنشستگان مشمول افزایش ده درصدی حقوق شده اند و در آبان، مابه التفاوت آبان را دریافت خواهند کرد. پیشتر، نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در جلســه علنی 8 آبان 1۴01  جزئیات الیحه اصالح قانون بودجه ســال 1۴01 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری را با 
198رأی موافق، 9رأی مخالف و 8رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶نماینده حاضر تصویب کردند. ماده واحده: عالوه بر افزایش های حقوق و دســتمزد ناشــی 
از تبصره )1۲( ماده واحده قانون بودجه ســال 1۴01 کل کشــور، از تاریخ 1/ 7/ 1۴01 افزایش های زیر برای اشخاص مشمول این قانون اعمال می شود: 
1- )3000( امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7/ 8۶ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون 
نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 /۶/ 70 و سایر مشمولین جزء )1( بند »الف« تبصره )1۲( ماده واحده قانون بودجه سال 1۴01 کل کشور 
)به استثنای مشموالن قانون کار( و معادل ریالی )۲10( امتیاز برای اعضای هیئت علمی و قضات، با عنوان ترمیم حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی 

و قراردادهای آنان درج می شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی هست. 

به گزارش اقتصاد نیوز، وزارت صمت از جدیدترین شــرط خود برای واردات خودرو رونمایی کرد. آن طور که ســخنگوی صمت اعالم کرد این وزارتخانه ورود 
محصوالت دو برند فرانسوی یعنی پژو – سیتروئن و رنو را به بازار اجازه نمی دهد. امید قالیباف دلیل این مسئله را بدعهدی خودروسازان فرانسوی در دوران تحریم 
عنوان کرده است. محصوالت برندهای پژو – سیتروئن و رنو در حالی تابلوی ایست را در مقابل خود می بینند که راه برای محصوالت برندهای کره ای، چینی و ژاپنی 
باز است و خودروسازان جنوب شرق آسیا می توانند بی دغدغه راه بازار ایران را در پیش بگیرند. درست است که ایران خودرو و سایپا پروژه ای با خودروسازان جنوب 
شرق آسیایی تعریف نکرده بودند اما خروج خودروسازان کره ای، ژاپنی و چینی ضربه خود را به پیکره شرکت های خودروساز، چه دو خودروساز بزرگ کشور و چه 
خودروسازان خصوصی، وارد کرد. اخبار گویای این نکته است که پژو – سیتروئن با توجه به جوینت شدن با فیات – کرایسلر و تشکیل چهارمین خودروساز بزرگ 
جهان به لحاظ شمار با نام استالنتیس تشکیل داد نه تنها دیگر رغبتی به حضور در بازار ایران ندارد که به دلیل اینکه فیات – کرایسلر شرکت آمریکایی محسوب 
می شود و اجازه ورود کاالی آمریکایی طبق قانون به کشور وجود ندارد بنابراین حضور محصوالت این برند فرانسوی را باید تمام شده تلقی کرد. البته مدیران صمت 
در آخرین اظهارنظر اعالم کردند اگر خودروسازان فرانسوی خسارت های گذشته را جبران کنند عالوه بر باز شدن گیت ورودی برای محصوالت این خودروسازان 

به بازار، همچنان امکان همکاری با دو خودروساز بزرگ کشور برای آنها از سوی ایران فراهم خواهد شد.

پشت پرده ممنوعیت ورود خودروهای فرانسویواريز حقوق بازنشستگان به همراه معوقات 
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تقدیر وزیر نیرو از شرکت برق منطقه ای خوزستان 
به دلیل تأمین برق پایدار در تابستان ۱۴۰۱

اهواز - شبنم قجاوند: وزیر نیرو از مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان به دلیل اقدامات این شــرکت در خصوص آمادگی شبکه 
انتقال و فوق توزیع و اجرای برنامه های مدیریت بار و تأمین برق پایدار 
تابستان 1۴01 قدردانی کرد. علی اکبر محرابیان در همایش مدیران 
صنعت برق که در راستای برنامه ریزی گذر از اوج مصرف برق در سال 
1۴0۲ و تقدیر از عوامل اجرایی گذر موفق در سال 1۴01 برگزار شد، با 
اهدای لوح تقدیر از محمود دشت بزرگ مدیرعامل این شرکت به دلیل 

تأمین برق پایدار در دوره اوج بار تابستان 1۴01 قدردانی کرد.
در لوح  تقدیر اهدایی وزیر نیرو آمده است:

خدای متعال را شاکریم که در راستای منویات مقام معظم رهبری و 
سیاست های دولت خدمت گزار در اولین سال دولت مردمی سیزدهم 
با تالش های جنابعالی و همکاران آن شــرکت توانستید با تأمین برق 
پایدار در دوره اوج بار تابســتان 1۴01 رضایت مردم عزیزمان را جلب 

نمایید.
لذا به پاس قدردانی از اقدامات ارزشمند آن شرکت درزمینه آمادگی 
شبکه انتقال و فوق العاده در اجرای برنامه های مدیریت بار و همکاری 
و تعامل مؤثر دیســپاچینگ مناطق با دیسپاچینگ ملی که موجب 
حفظ پایداری شــبکه سراسری و تأمین برق مطمئن گردید، این لوح 
 تقدیر به رسم یادبود تقدیم می شود. امید است با توکل به خداوند منان 
تداوم فعالیت ها و اقدامات، کماکان عملکرد برتر آن شــرکت استمرار 
یابد و همواره در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران 
موفق باشید. بر اساس این گزارش، شرکت برق منطقه ای خوزستان با 
برنامه ریزی و تمهیدات اندیشیده شده در مدیریت شبکه و همکاری 
مشترکین در مدیریت مصرف برق، توانست پیک بار تابستان 1۴01 را 

با کمترین خاموشی پشت سر بگذارد.

آزمون جذب نیروی حجمی اپراتور شرکت 
برق منطقه ای خوزستان برگزار شد

اهواز - شبنم قجاوند: معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای 
خوزستان از برگزاری آزمون استخدامی جهت جذب و به کارگیری 53 

نیروی حجمی اپراتور در این شرکت خبر داد.
کیوان خور سند بیان کرد: این آزمون به منظور تأمین نیروی انسانی 
موردنیاز و به استناد شیوه نامه های هماهنگی و نظارت بر واگذاری امور 
بهره برداری و نگهبانی از تأسیسات جدیداالحداث و در حال بهره برداری 
و با کسب مجوز از شرکت توانیر برگزارشده و شرکت نصب و تعمیرات 
نیروگاه های خوزستان پس از طی فرایندهای قانونی به عنوان پیمانکار 
انتخاب شده اســت . وی افزود: ثبت نام واجدین شرایط در این آزمون 
)دانش آموختگان کارشناسی برق- قدرت( در نیمه اول آبان ماه سال 
جاری پس از اطالع رســانی گسترده در رسانه ها و کانال های ارتباطی 
شــرکت، از طریق مجمتع عالی آموزش و پژوهش صنعت برق انجام 
گرفت و ۶3۲ نفر ثبت نام کردند. قائم آقایی سرپرست دفتر برنامه ریزی 
منابع انسانی و آموزش شرکت برق منطقه ای خوزستان که مسئولیت 
برگــزاری این آزمون را بر عهده داشــت در این خصوص تصریح کرد: 
آزمون نهایی شرکت کنندگان پنج شنبه ۲۶ آبان در دانشگاه پیام نور 
اهواز برگزار شد و پس از اعالم نتایج، نفرات برتر آزمون به صورت دو برابر 
ظرفیت معرفی می گردند تا پس از انجام مصاحبه و گزینش کسانی که 
بیشترین امتیاز را کسب می کنند در پست های برق این شرکت در دو 

استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد مشغول بکار شوند.

زنگ آب در چهاردهمین دوره جشنواره فراگیری 
نخستین واژه »آب« در مدارس گیالن نواخته شد

رشت -زینب قلی پور: هم زمان با برگزاری چهاردهمین دوره 
جشنواره فراگیری نخســتین واژه "آب" در سطح کشور، زنگ آب 
در مدارس گیالن نواخته شــد. چهاردهمین جشــنواره فراگیری 
نخستین واژه "آب" در ســطح مدارس ابتدایی استان گیالن برای 
پایه هــای اول با به صــدا درآمدن زنگ آب توســط مازیار علی پور 
مدیرعامل آبفای گیالن و زینب کریمی معاون آموزش ابتدایی اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان گیالن در شهرستان املش با حضور 
مسئولین شهرستان برگزارشده. مازیار علی پور رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به چهاردهمین سال برگزاری این 
جشنواره اظهار داشــت: با توجه به اهمیت مدیریت مصرف آب به 
جهت کاهش منابع آبی و فرهنگ سازی مصرف بهینه  "آب"، وزارت 
نیرو هرساله در ایام ســال تحصیلی نسبت به اجرای این جشنواره 
توسط شرکت های آب و فاضالب برای دانش آموزان پایه اول ابتدایی 
اقدام می نماید. وی بابیان اینکه در ایام فراگیری این واژه  ارزشمند در 
مدارس استان قرار داریم افزود: برای فرهنگ سازی مصرف درست 
آب در ســطح دانش آموزان مقطع ابتدایی، به صورت هدفمند این 
برنامه آموزشــی در سطح اســتان گیالن برای دانش آموزان پایه 
اول ابتدایی که با خواندن و نوشــتن واژه "آب" آشنا شده اند، برگزار 
می گردد. علی پور طی ســخنانی هدف از برگزاری این جشنواره را 
تأکیدی بر این نکته مهم که باید مراقب آب باشــیم دانست و اضافه 
کرد: آب سرچشــمه آبادانی است و هر جا آب بود زندگی آغاز شد و 
موجب تشکیل جامعه مردمی در شهرها و روستاها شده است و اگر 
آب نباشــد زندگی معنا ندارد. وی بابیان اینکه 97% آب موجود در 
جهان شور است و 3% آب شیرین داریم تصریح کرد: فقط 1% آب 
شیرین قابل دسترسی است و به همین علت، صرفه جویی در مصرف 
آب اهمیت زیادی دارد و کمبود آب در جهان مشــاهده می شود و 
بنابراین باید نگاه بهتری به آب داشت زیرا دسترسی به میزان کنونی 

نیز طی سالهای آتی بسیار سخت خواهد بود.

اخبار شهرستانرهس

بورس بافرمان و تغییر مدير احیا نمی شود
 شورای عالی بورس با استعفای عشقی مخالفت کرد

 محمد رضوانی فر، جانشین احتمالی رئیس بورس از مدیران ستاد اجرای فرمان
 امام بوده و فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق )ع( است

مخالفت شورای عالی بورس 
با استعفای عشقی

اعضای شورای عالی بورس با استعفای مجید 
عشقی مخالفت کردند و وی در بورس ابقا شد. به 
گزارش ایرنا، »هادی سلیمی زاده« رئیس روابط 
عمومی بورس اعالم شــده: با مخالفت اکثریت 
قاطع اعضای شــورای عالی بــورس، پذیرش 
استعفای عشقی موردقبول واقع نشد و وی در 
ریاســت سازمان باقی خواهد ماند. پیش از این 
مجید عشقی از ریاســت بورس استعفا داده و 
خبرها حاکی از موافقت وزیر اقتصاد با استعفای 
بود، اما دیروز با مخالفت اکثر اعضای شــورای 
عالی بورس با اســتعفای عشقی، وی در بورس 
ماندگار شد. در جلسه دیروز شورای عالی بورس، 

»محمد رضوانی فــر« که گزینه اصلی تصدی 
ریاست بورس بود نیز حاضرشده بود.

آب رفتن سرمایه مردم
به گزارش خبر آنالین، کارشناسان معتقدند 
نه تنها بحران بازار ســهام برطرف نشده، بلکه 
تعمیــق بحران خطرات بزرگــی را پیش روی 
بازار ســرمایه و اقتصاد ایران قرار داده اســت. 
درواقع به نظر می رسد درگیری نزدیک به 50 
میلیون نفر با بازار سرمایه و توزیع سهام عدالت 
و سپس گرفتار شدن بورس در وضعیتی بحرانی 
که موجبات آب رفتن ســرمایه مردم را فراهم 
کرد، همگی حساسیت بازار سرمایه را بیش از 
پیش افزایش داده است. این در شرایطی است 

که اواسط شهریورماه امسال، رئیس جمهور از 
اهتمام جدی دولت برای حفاظت از منافع مردم 
و سهامداران در بازار سرمایه خبر داد و بر ضرورت 
شفافیت و ثبات مقررات در این بازار تأکید کرد. 
سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت گفت: وزارت اقتصاد و ســایر 
دستگاه های مسئول در حوزه بازار سرمایه باید 
به گونه ای عمل کنند که این بازار برای فعاالن 

آن پیش بینی پذیر و باثبات باشد.

بازار سهام در دولت رئیسی
بررســی عملکرد بازار سرمایه از نیمه مرداد 
سال گذشته و از زمانی که ابراهیم رئیسی دولت 
ســیزدهم را تحویل گرفت، نشان می دهد که 

روند بازار هنوز نتوانسته سهامداران را امیدوار 
به آینده بورس کنــد. گزارش ها حکایت از آن 
دارد درحالی که در نیمه مرداد 1۴00 شاخص 
کل بــورس روی رقم یک میلیون و ۴07 هزار و 
758 واحد ایســتاده بود، حاال این عدد پس از 
گذشــت بیش از 15 ماه، تقریباً در همان عدد و 
حدود یک میلیون و ۴09 هزار و 17۴ واحد است. 
در طول این 5 فصل کاری دولت ســیزدهم، در 
تاریخ ۶ شهریورماه 1۴00 شاخص کل بورس 
بــه حدود یک میلیون و 575 هزار و 7۶1 واحد 
رســیده بود، اما از آن زمــان روند نزولی را طی 
کرده، تا این که پنجم بهمن ماه ســال گذشته 
به عدد یک میلیــون و ۲07 هزار و 9۲۶ واحد 
ریزش کرد. از آن پس، روند بازار صعودی شد، به 
طوری که ۲7 اردیبهشت ماه شاخص کل بورس 
به عدد یک میلیون و ۶0۶ هزار و ۲۶ واحد رسید. 
اما شــاخص نتوانست باالتر از این قله را به خود 
ببیند و به این ترتیب، دوباره در مســیر ریزشی 
قرار گرفت. شــاخص کل بورس در حال حاضر 
یک میلیون و ۴09 هزار و 17۴ هزار واحد است.

علت استعفای عشقی
مجید عشــقی، رئیس ســازمان بورس از 
سازمان بورس استعفای خود را تحویل شورای 

عالی بورس داد. درنهایت وزیر اقتصاد با استعفای 
او از ریاست این سازمان موافقت کرد. برخی از 
موارد ازجمله مخالفت با برخی پیشــنهادهای 
سازمان بورس برای گنجاندن در الیحه بودجه 
سال آینده مبنی بر حمایت از بازار، ازجمله دالیل 
استعفای عشقی اعالم شده است. حال با توجه به 
استعفای مجید عشقی، درنهایت محمد رضوانی 
فر به عنوان مدیرعامل جدید ســازمان بورس 

معرفی شد.

جانشین عشقی که بود؟
محمد رضوانی فر از مدیران ســتاد اجرای 
فرمان امام بوده که پس از ۶ سال مدیرعاملی 
پخش البرز به شستا رفت و مدیرعامل شرکت 
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شد. درنهایت 
رضوانی فر بــه ویتانا رســید و مدیرعامل و 
هیئت مدیره این شــرکت شــد. رضوانی فر 
متولــد 135۶ از فارغ التحصیالن دانشــگاه 
امام صادق )ع( است. او مدرک کارشناسی و 
کارشناسی  ارشــد خود را در رشته اقتصاد از 
دانشگاه امام صادق اخذ کرده و دوره دکترای 
مدیریت بازرگانی با گرایش رفتار ســازمانی 
و منابــع انســانی را نیز در دانشــگاه عالمه 

طباطبایی گذرانده است.

گزارش

ستاره صبح - پارسا سپهری: نوسانات بورس و ریزش های 
آن و اختالفات در مدیریت سازمان بورس باعث شد، رئیس 
سازمان بورس استعفا دهد. در اوایل آبان ماه ده فرمان برای 
نجات بورس ابالغ شــد؛ بسته ای که در بازه یک ماه گذشته 
نتوانســت نقش حمایتی برای بهبود شرایط بازار سرمایه و 
تغییر روند ریزشی آن داشته باشد. دربسته ده بندی حمایت 
فوری از بازار ســرمایه مصوباتی ازجمله بیمه شدن اصل و 

سود سهام مردم در یک سال آینده تا واریزشده منابع جهت 
حمایت از سهام شــرکت های تولیدی بزرگ کشور دیده 
می شد. پیش از این نیز بسته 10 فرمان رئیسی در زمستان 
سال گذشته تصویب شــد، اما ابالغ 10 بند حمایتی از بازار 
ســرمایه در بهمن ماه 1400 نخستین اقدام عملی دولت در 
حمایت از بازار بورس بود که به آن ها نیز جامع عمل پوشانده 

نشد زیرا بورس همچنان بی رونق است.

مصرف آب در ایران 2 برابر استاندارد فائو!
  فائو: مصرف بیش از ۴۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر، فاجعه است 

  ایران  بیش از ۸۶درصد آب تجدیدپذیرش را مصرف می کند 
 ۹۰ درصد مصرف آب در کشور صرف کشاورزی می شود

یک کارشــناس مدیریت منابع آب استفاده از آب های 
نامتعارف را موثر برای توســعه نوار ساحلی کشور دانست 
و افزود: کشاورزی پایدار و تولید محصوالت در محیط های 
شور، یک فن آوری با رویکرد زیست محیطی و بهره برداری 
اقتصادی و پایدار از منابع آب و خاک کشور، تعریف درست 

شور ورزی است.
به گزارش ایسنا، مجتبی پورمقدم، در جمع خبرنگاران 
بــا بیان اینکه میزان آب تجدیدپذیر کشــور، حدود 100 
میلیارد مترمکعب در ســال بوده و بر اســاس برآوردهای 
صورت گرفته در سال 95، ســرانه آب تجدیدپذیر کشور 
به ازای هر نفر در ســال 1۴50 مترمکعب اســت، گفت؛ 
همچنین سرانه آب مصرفی کشور 1۲۴7 مترمکعب به ازای 
هر نفر در سال است و از نظر سرانه مصرفی، مشابه امریکا و 

استرالیا هستیم.
وی با بیان اینکه از نظر میزان ســرانه آب تجدیدپذیر و 
مقایسه این رقم، با ســرانه آب مصرفی وضعیت مناسبی 
نداریم، گفت: نسبت سرانه مصرف بر سرانه آب تجدیدپذیر 
کشــور بر اساس آخرین برآوردهای صورت گرفته در سال 
95 بالغ بر 8۶ درصد بوده اســت، یعنی ما 8۶ درصد منابع 

آب تجدیدپذیر کشور را در طول سال مصرف می کنیم.
وی با بیان اینکه بر اســاس گزارش اعالمی از سوی فائو، 
مصرف بیش از ۴0 درصد منابع آب تجدیدپذیر، یک فاجعه 
است و نباید بیش از ۴0 درصد آب تجدیدپذیر برای مصرف 
برنامه ریزی شــود؛ افزود: این درحالی است که ما بیش از 
۲ برابر ســقفی که باید برنامه ریزی مصرف شود را مصرف 

می کنیم.

خشک شدن تاالب ها و رودخانه ها به دلیل 
مصرف بی رویه

این کارشــناس مدیریــت منابع آب با تاکیــد بر اینکه 
در نتیجه مصــرف 8۶ درصدی آب تجدیدپذیر کشــور، 
تاالب های و رودخانه های ما خشک شده و نتیجه این اقدام، 
دیگر خشکســالی طبیعی نیست، بلکه دچار خشکسالی 
القایی شده ایم، گفت: کشــاورزی حدود 90 تا 9۲ درصد 
مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده و با وجود اینکه 
مباحثی چون آبیاری های نوین، تحت فشــار و ... در بخش 
کشــاورزی اجرا شــد، میزان مصرف آب در این بخش در 
مجموع کاهش پیدا نکرد، چرا که شــاهد توسعه عرضی 
سطوح زیر کشت بودیم. پورمقدم افزود: این درحالی است 
که قرار بود با تغییر سیستم های آبیاری، از مصرف آب بخش 
کشاورزی کاسته شده و آب صرفه جویی شده برای طبیعت 

و احیای آن، تخصیص یابد.

راهکار
وی با بیان اینکه راهــکار تولید آب ضرورتی انکارناپذیر 

اســت، گفت: نسبت آب تولیدی از روش های نامتعارف به 
مقدار مصرف، بســیار کم اســت، برای همین تولید آب از 
روش های نامتعارف، راهکار مناسبی برای رفع تنش های 
آبی نیســت. باید میزان مصرف آب در بخش کشاورزی را 
کاهــش داده و آب را در طبیعت آزاد کنیم، در این صورت 
اگر بتوانیم از آب شور دریا چیزی تولید کنیم و محصول آن 
در بــازار مصرف، جای خــود را باز کرده و از تقاضای برخی 
محصوالت کشــاورزی متعارف کاسته شــود، آبی برای 
طبیعت خواهیم داشت که این کار با شورورزی امکان پذیر 

خواهد بود.

غیر فعال کردن کانون ریزگرد با تولید فضای سبز
پور مقدم با بیان اینکه در جنوب کشور بحث کانون های 
داخلی تولید ریزگرد مطرح اســت که شور ورزی با ایجاد 
فضای سبز می تواند کانون های داخلی ریزگرد را غیرفعال 

کند، گفــت: عدالت در برخــورداری، توســعه یافتگی، 
اشتغال زایی و پایداری مرزها از نتایج شور ورزی است.

تولید محصول با آب شور
وی بــا بیان اینکه آب هایی با شــوری بیــش از 1۲ هزار 
میکروموس بر ســانتیمتر برای کشــاورزی رایج مناسب 
نیست؛ اما برای شور ورزی، آبی مورد استفاده قرار می گیرد 
که درجه شــوری آن بیش از این میزان است، گفت: شوری 
آب دریای آزاد حدود ۴۶ هزار واحد است، این عدد در چابهار 
53 هزار واحد، در بندرعباس 58 هزار واحد و در بوشهر ۶7 
هزار میکروموس بر ســانتیمتر اســت و می توان از این آب 

بسیار شور، برای تولید محصوالت مختلف استفاده کرد.

اهمیت تولید دانه های روغنی 
این کارشناس مدیریت منابع آب با بیان اینکه شور ورزی 

رقیب کشاورزی معمولی و متعارف نیست، گفت: می توان با 
توسعه شور ورزی، دانه های روغنی، کود کشاورزی، علوفه 
مناســب دام و محصوالتی را تولید کرد کــه کاربردهای 
مختلفی در صنایع دارویی و غذایی دارند. پور مقدم با بیان 
اینکه هیچ زمانی بیش از 8 درصد روغن مورد نیاز کشور که 
در ســال 95 بالغ بر یک میلیون و ۲00 هزار تن بوده را در 
داخل کشور تولید نکرده ایم و بیش از 90 درصد روغن کشور 
از خارج تأمین می شود، گفت: درحالی که با استفاده از شور 
ورزی، از آب شور دریا می توان دانه های روغنی مرغوبی به 
تولید رســاند که بخش قابل توجهی از نیاز روغن کشور را 

پوشش دهد.

کشاورزی در عربستان و امارات با آب شور
وی با بیان اینکه کشــورهای حوزه خلیج فارس به بحث 
شــور ورزی ورود کرده اند و در عربستان نخل هایی کاشته 
شــده که با آبی با درجه شــوری 10 هزار میکروموس بر 
ســانتیمتر، خرما تولید می کند، گفت: این اقدام مشترک 
ICBA دبی با وزارت کشــاورزی عربستان است که 8 گونه 

نخل شورپسند در این کشور کشت و بهره برداری می شود.
به گفته وی، همچنین در کشــورهای مکزیک و اریتره، 
نمونه های موفق و با مقیاس باال، شور ورزی توسعه یافته و 

گیاهانی با کاربری های متعدد به تولید رسیده اند.

پتانسیل مناسب شور ورزی در ایران
این کارشناس مدیریت منابع آب با بیان اینکه در ایران 
نیز طرح مطالعات توسعه سواحل جنوب کشور از طریق 
شور ورزی در ســال 9۴ کلید خورد، گفت: از سال 9۴ تا 
ســال 97، 11 مزرعه شــور ورزی در نوار ساحلی کشور 
ایجاد شــد و نتایج مثبتی در تولید محصوالت شورپسند 
داشته ایم اما متأسفانه با وجود نتایج مثبت این طرح که 
تالشی شــبانه روزی برای این اقدام دانش بنیان صورت 
گرفت، از ســال 97 با قطع ردیف بودجه، دیگر شــاهد 
ادامه آن نبودیــم، درحالی که در ســال 97 معیارهای 
طراحی نیز از نتایج مطالعات استخراج شده و آماده اجرا 
در مقایس هــای بزرگ تر بودیــم. پورمقدم با بیان اینکه 
3۴ میلیون هکتار اراضی شــور در ایــران داریم که با در 
نظرگیری ظرفیت نوار ساحلی، 1.5 میلیون هکتار زمین 
در نوار ســاحلی جنوبی کشــور با پتانسیل مناسب شور 
ورزی داریم، اظهار کرد: شــور ورزی نیاز کشــور بوده و 
حرکت به این ســمت در آینده، اجتناب ناپذیر اســت و 
توسعه نوار ساحلی کشور با شور ورزی، عالوه بر هم گرایی 
باال با محیط زیست، کمک به منابع آبی و راهکاری موثر 
برای کاهش تنش آبی کشــور، اشتغال زایی خوبی برای 
مردم محلی داشته و به پایدارسازی و توسعه جمعیت در 

نوار ساحلی کشور کمک موثری خواهد کرد.

ستاره صبح - پارسا سپهری: ایران مانند بسیاری از کشورهای خاورمیانه خشک و کم آب است، اما 
بسیاری از کشورهای همسایه با بهره گیری از علم روز دنیا توانسته اند از آب شور دریا و اقیانوس صنعت 
کشــاورزی خود را توسعه دهند و با تامین محصوالت از یک سو امنیت غذایی را ایجاد کنند و از سوی 
دیگر با ایجاد فضای سبز مانع ایجاد طوفان گرد و غبار شوند و تولید اشتغال کنند. در این ارتباط مجتبی 
پورمقدم، یک کارشناس مدیریت منابع آب می گوید: از ســال 97 اعتبارات مربوط به کشاورزی در 
مناطق جنوب با آب شور قطع شد. در حالی که ظرفیت نوار ساحلی، 1.5 میلیون هکتار زمین با پتانسیل 
مناسب شور ورزی داریم که مناسب برای تولید دانه های روغنی مرغوب است. سرمایه گذاری در این 
حوزه می تواند در آینده برای سالمت مردم مفید باشد زیرا 95 درصد دانه های روغنی از خارج از کشور 

وارد می شود و به همین دلیل قیمت روغن با حذف ارز ترجیحی حدود 270 درصد افزایش پیدا کرد.  

خشک شــدن تاالب ها و رودخانه القایی و * 
ناشی از هدر رفت آب است

کشاورزی با آب شور در جنوب ایران می تواند * 
مانند دیگر کشورها از تولید ریزگردها بکاهد و 

منطقه را توسعه دهد  
می توان دانه های روغنی مرغوبی در سواحل * 

خلیج فارس و عمان تولید کرد 



تایید آگهیتایید خانم اسدیتایید خانم شاهسمندیتایید خبرنگارساعت شروع صفحه آراییصفحه آرا

تورهای جام جهانی همواره از بحث برانگیزترین و چالشی ترین تورهای گردشگری بوده است، از نوع قیمت گذاری تورها گرفته تا انحصار در عرضه بلیت های فیفا 
و خلف وعده هایی که در خدمات دهی می شود. در این دوره نیز این تورها بدون چالش نبوده است، از همان ابتدا قیمت  تورها که تا حدود 500 میلیون تومان پیش 
رفته بود، سروصدای زیادی به پا کرد و حاال هم زمان با آغاز این تورها، آژانس داران می گویند استقبال از این تورها برخالف پیش بینی و انتظار، ناچیز بوده است؛ 
گرانی یکی از دالیل این استقبال پایین اعالم شده است. به گزارش ایسنا، وزارت ورزش کشور گفته است حدود ۲۲ هزار بلیت جام جهانی قطر به تماشاگران ایرانی 
اختصاص داده شده است، اما مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران می گوید: »تاکنون و در مجموع حدود 1700 نفر تور جام جهانی 
قطر را خریده اند که برای 1۲00 نفر هایاکارت صادر شده و حدود 500 هایاکارت هم در حال صادر شدن است.« طبق اعالم وب سایت رسمی فیفا، تمام هواداران 
داخلی و بین المللی جام جهانی موظف اند برای دریافت هایا کارت دیجیتال که مجوز ورود به کشور قطر و دسترسی به استادیوم )به همراه بلیت مسابقه( است، اقدام 
کنند. طرفداران بین المللی باید برنامه های اقامت خود را برای دریافت تأییدیه نهایی در کارت هایا دیجیتال خود تأیید کنند. در ایران آژانس هایی که تور جام جهانی 

را می فروشند معموالً خدمات هایا کارت را هم ارائه می دهند. بیشتر این تورها بلیت های ویژه ای در اختیار دارند که قیمت آن ها گران تر از بلیت های فیفا است.

سی و پنجمین جشنواره بین المللی مستند آمستردام )ایدفا( از تاریخ 18 تا ۲9 آبان در کشور هلند برگزار شد و در نهایت مستند »آپولونیا، آپولونیا« ساخته 
»لئا گلوب« محصول مشترک دانمارک، لهستان و روسیه جایزه بهترین فیلم بخش مسابقه بین المللی را دریافت کرد و جایزه بخش رقابتی »Envision« هم 
به مستند روسی »مانیفستو« به کارگردانی »آنگی وینچینو« رسید. به گزارش ایسنا، مستد »آپولونیا، آپولونیا« درباره یک زن جوانی به نام آپولونیا است که 
تالش می کند جایگاه خود را در دنیای هنر پیدا کند. او به استعداد خود اطمینان دارد، اما مسیر همیشه آسان نیست و زندگی یک کتاب داستان نیست. یکی 
از درس هایی که آپولونیا می آموزد این است که زنان نقاش باید بیشتر از همتایان مرد خود فداکاری کنند و بر موانع بزرگ تری غلبه کنند. بخش مسابقه آثار 
مستند بلند جشنواره ایدفا امسال شامل 13 فیلم بود که سینمای ایران نیز با اثر 100 دقیقه ای »خانه خاموش« در آن حضور داشت. این مستند ساخته فرناز 
چورابجیان و محمدرضا جورابچیان، سرنوشت سه نسل از یک خانواده ایرانی طبقه متوسط رو به باال را دنبال می کند. سینمای ایران عالوه بر بخش رقابتی آثار 
بلند، چند نماینده دیگر در جشنواره »ایدفا« امسال داشت و مستند کوتاه 15 دقیقه ای »مجموعاً« به عنوان محصول مشترک ایران و لهستان ساخته محمدرضا 

فرزاد و مستند »آئورا« )سحرگاه( محصول مشترک ایران و افغانستان به کارگردانی سامره رضایی و حسین حسینی هم در این جشنواره به روی پرده رفت.

بهترين فیلم جشنواره ايدفا 2022چند نفر در ايران تور جام جهانی خريده اند؟

»َنه« به ادبیات سخیف
تحريک کالمی به منافع ملی و دين ضربه می زند

بررسی ها نشان می دهد، ادبیات برخی مسئوالن 
و فعاالن رســانه ای به نمایندگی از جناح تندرو از 
ســنت اســالمی و ایرانی بیرون بوده و خشم را در 
کالم و عمل نهادینه می سازد. ادبیاتی که مادران، 
پدران، خواهران و برادران این سرزمین متمدن را 
شرم آگین می سازد. برای مثال این جمله روزنامه 
شــهرداری تهران خطاب به دانشجویان معترض 
که »امروز در دانشــگاه ها برای سرویس بهداشتی 
مختلــط، پایکوبی می کننــد.« فاجعه اخالقی و 

سقوط مبتنی بر قدرت طلبی بیش نیست.
مــورد دیگر درباره فوتبالیســت های تیم ملی 
اســت که در اردوی جام جهانی به ســر می برند. 
دراین ارتباط حســن عباسی از ســلبریتی های 
تندرو، اقدام به انتشار توییتی توهین آمیز خطاب 
به بازیکنان فوتبــال کرده و آن ها را »ملعون« و از 
»عوامل« مرتبط با »رژیم صهیونیستی« دانسته 
است. این توییت که بالفاصله با واکنش خبرگزاری 
تسنیم مواجه شد، در پایان روز یکشنبه به احضار 

حسن عباسی به دادستانی منجر شد.
ردپای این چرخه خشــونت را در برخی دیگر 
از رسانه های خودی نیز می توان جست وجو کرد. 
»خبرآنالین«، در گزارش های قبلی خود نیز نسبت 
بــه پیامدهای توهین رســانه ها و افراد نزدیک به 

نهادهای رسمی هشدار داده بود.
چه آنکه بسیاری از کارشناسان و فعاالن سیاسی، 
خشــونت های کالمی را جزئی از خشــونت های 
نمادیــن ارزیابی می کنند. واکنشــی که توهین 
شونده به آن، دایره وسیعی از خشونت های رفتاری و 
کالمی متقابل را دربر می گیرد. از سویی پدیده های 
نکوهش شده ای همچون »عمامه پرانی« یا »توهین 
به مقدسات«، جزئی از چرخه رادیکالیسم جمعی در 
اعتراضات بوده و نمی توان آن را از چرخه خشونتی 
که حسن عباسی، روزنامه کیهان یا برخی مجریان 
صداوسیما به آن دامن می زنند، جدا ارزیابی کرد. 
به عبارت دیگر، پیامدهای این خشونت های کالمی 

و نمادین، ضربه به منافع ملی است.

درباره اهمیت ورزش به مثابه یکی از نمادهای 
»قدرت ملی«، رهبر انقالب در تیرماه 1397 وقتی 
می خواهند برای دولت از شجاعت، ابتکار و تالش 
مثالی بیاورند، تیــم ملی فوتبال را مثال می زنند، 
درحالی که حسن عباسی همین تیم ملی فوتبال را 

در تیرماه امسال »لمپن« خطاب می کند.
این فاصله گرفتن برخی افراد که خود را با صفات 
انقالبی و منعکس کننده دیدگاه های انقالب معرفی 
می کنند در تمایز آشکار با سیاست های کلی نظام 
اســت. ضرباتی که افراد و رسانه های ارزشی بدون 

در نظر گرفتن تبعات آن به کشور وارد می کنند.
توهین به افراد از ذهنیتی شــکل می گیرد که 
قصــد دارد با توهین، منتقد یا مخالف فکری خود 
را »تحقیر« کند. استفاده از چنین توهین هایی در 
رسانه های دولتی همچون روزنامه ایران، همشهری 
و کیهــان به صورت متناوب در روزهای اعتراضات 
سراســری بعد از فوت مهســا امینی به کار رفت. 
برآیند عادی انگاری انتشار »توهین« و »تهدید« 

که نمونه عینی تهدید، در سخنان بهادری جهرمی 
سخنگوی دولت مشاهده می شود، موجی از نقدها 
به این اظهــارات را که گفته بود »برای دولت مثل 
آب خوردن بود که از روز اول اجازه شلیک با گلوله 
جنگی بدهد«، به دنبال داشت. اظهارات فردی که 
در نهادهای تصمیم ساز امنیتی جایگاهی ندارد و 
باید به جای تهدید معترضان، دولت را محور وحدت 
ملی قرار داده و از سیاســت های مداراگرانه نظام 

دفاع کند.
در تحلیل نهایی، این روزها که ایران ســتیزان 
بیش از گذشــته در تالش برای تفرقه افکنی بین 
مردم و ضربه به منافع ملی هستند، رفتار اشتباه و 
اظهارنظرهای تحریک آمیز برخی افراد در نهادهای 
دولتی و حاکمیتی، مردم را نسبت به نظام بدبین 
کرده و دایره منتقدان به مخالفان را گســترده تر 
می کند. افرادی که بــه اعتبار حضور در نهادهای 
حاکمیتی، بعضاً سخنگوی حاکمیت بازنمایی شده 
و اعتبار نظام را موردحمله منتقدان قرار می دهند.

جایزه گرمی هنرمند نوظهور برای خواننده ۹۵ ساله!
»آنجال آلوارز« پس از سال ها خوانندگی برای 
خانواده و دوستان، در سن 90 سالگی شروع به 
ضبط رســمی آثارش کرد و حاال جایزه التین 
گرمی را برای هنرمند نوظهور کسب کرده است. 
به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، این خواننده 
کوباییـ  آمریکایی با کسب جایزه گرمی التین 
در سن 95 سالگی، به کهنسال ترین برنده تاریخ 
جوایز موسیقی التین گرمی تبدیل شد و ثابت 

کرد که هیچ وقت دیر نیست.
او پس از کســب جایزه التیــن گرمی برای 
هنرمنــد نوظهور گفــت: »کســانی که هنوز 
رؤیاهــای خود را محقق نکرده انــد، بدانند که 
اگرچه زندگی سخت اســت، اما همیشه راهی 
برای خروج وجود دارد و با ایمان و عشق می توان 

به همه چیز دست یافت«. »آنجال آلوارز« که در 
کوبای قبل از انقالب بزرگ شــد از سوی پدر و 
پدربزرگش برای پیگیری عشقش به موسیقی 
منع می شــد اما با ازدواج و بچه دار شدن در خفا 
آهنگ می نوشــت. پس انقــالب کوبا که منجر 
به دهه ها رهبری فیدل کاســترو شد، »آلوارز« 
تصمیم گرفت که سخت ترین تصمیم زندگی اش 
را بگیرد و چهار فرزندش را به آمریکا فرســتاد و 
خودش نیز درنهایت به فرزندانش پیوســت اما 
زندگی آزمون دشــواری پیش روی او قرار داد 
و او همســر و تنها دخترش را به دلیل سرطان 
از دســت داد. بااین وجود، او به آهنگســازی و 
خوانندگی خود ادامه داد و بیشــتر آثار خود را 
فقط با نزدیک ترین افراد به اشتراک می گذاشت.

گزارش

اشــاره: اعتراضات و ناآرامی ها بعد از مرگ تلخ مهسا 
امینی، بیش از دو ماه گذشــته، ولی تجمعات به صورت 
پراکنــده در برخی نقاط کشــور وجــود دارد. نگرانی  
کنشگران و دلســوزان در خصوص ناآرامی های اخیر، 
خشونت کالمی است که بعضاً مشاهده می شود. متأسفانه 
در این حوادث تاکنون تعدادی کشته افراد، زخمی و صدها 
نفر نیز بازداشت شده اند.شوربختانه  اقلیت تندرو اقدام به 

انتشار توییت ،سخنان توهین آمیز و بعضاً سخیفی کرده و 
می کنند که احتماال  منجربه خشونت  خیابانی شده است. 
البته معترضان نیز بعضا شعارهای سخیف ، زننده و زشت 
سر می دهند که جای تاســف و تامل دارد! ضرب المثل 
معروف فارسی وجود دارد که قابل تأمل است: »ادب مرد 
به ز دولت اوست«. اکنون در شرایط بحران قرار گرفته ایم و 
درست یا نادرست زبان ها و نیش قلم ها که برزخم ها نمک 

می پاشندو از دو سو به بحران  دامن می زنند. این افراد باید 
بدانند که  دشنام، تمسخر و ... منجر به خشونت و دشمنی 
بیشتر افراد با یکدیگر می شود.خوشبختانه یکی از این 
افراد)حسن عباسی( به دلیل استفاده از ادبیات سخیف 
به دادسرا احضار شده است. عموم مردم به ادبیات سخیف 
»نه« می گویند. جزییات بیشتر در این باره را به نقل از خبر 

آنالین در ادامه می خوانید.
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  آگهي ارزيابی کیفی مناقصه گران شماره 2001091701000096
مناقصه عمومی يک مرحله ای شماره : 140121

موضوع مناقصه :  لباس کار دو تکه  و فرم

شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي مستقر در شیراز در نظر دارد مطابق شرایط و مشخصات ذیل خرید لباس کار مورد نیاز مناطق عملیاتی خود را از شرکتهاي واجد شرایط تامین 
نماید. از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می شود با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه و مشخصات فنی کاالی 

مورد نیاز، در صورتیکه توانایی تهیه کاال را داشته باشند. نسبت به تکمیل و ارسال فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران واقع در سایت فوق اقدام نمایند.

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

-ZVD,0100156-ZVD,0130001-SSS,0130002-SSS,0130085-SNS : شماره تقاضای خرید
0130086-SNS,0131069-ZRS,0131070-ZRS,0140218-SAS,0100160-ZVD,0100128

رشکت نفت مناطق رمزکی اریان
رشکت بهره ربداری نفت و گاز زارگس جنوبی

)سهامی خاص(

1- شرح مشخصات فني کاال : )شرح کامل مشخصات فنی کاالها  به همراه همین آگهی در سایت فوق الذکر موجود می باشد.( لباس کار دو تکه  و فرم    )کیفیت و کمیت کاال در سامانه ستاد بارگزاری شده است.(
آدرس  به  )ستاد(  الکترونیکی دولت  تدارکات  از طریق سامانه  مراحل، صرفا  ارسال دعوتنامه جهت سایر  تا   ارزیابی کیفی  اسناد  بارگزاری  و  دریافت  از  مناقصه،  فرآیند  برگزاری  مراحل  کلیه   -۲

امضای  نام در سایت فوق و دریافت گواهی  بود. ضمنا مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، الزم است مراحل ثبت  http://www.setadiran.ir میسر خواهد 

باشد.  می  مناقصه  اسناد  کلیه  تایید  منزله  به  سامانه،  در  گران  مناقصه  از طرف  مالی  پیشنهاد  ارائه  رسانند. صرف  انجام  به  مناقصه  در  را جهت شرکت  الکترونیکی 
3- مهلت تحویل : آخرین مهلت بارگزاری فرمهای تکمیل شده ارزیابی کیفی تا پایان وقت اداري روز 1۴01/09/19مي باشد.الزم به ذکر است که مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد، 1۴ روز قبل از تاریخ مذکور می باشد.

 ۴- ارسال اسناد مناقصه :
1-۴ ( پس از انجام ارزیابی کیفی، شرکتهای تایید شده ملزم به ارائه پاکات ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار معتبر بانکی سه ماهه قابل تمدید و یا رسید واریز وجه نقد)شماره حساب جهت واریز وجه با 

هماهنگی امور مالی مشخص می گردد( به مبلغ000ر000ر۴57ر1ریال به نام شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و پیشنهاد مالی از طریق سامانه ستاد می باشند. در غیر این صورت امکان ادامه حضور 
 در روند مناقصه وجود نخواهد داشت . 

 ۲-۴( تاریخ گشایش ضمانتنامه های شرکت در فرآیند ارجاع کار و پیشنهادات مالی پس از مشخص شدن نتایج ارزیابی کیفی شرکتها. توسط کمیسیون مناقصات اعالم خواهد شد.
۴-3( زمان برگزاری جلسه توضیح و تشریح اسناد متعاقبا اعالم خواهد شد.

7- مشخصات فنی لباس کار باید دقیقا مطابق موارد درخواست شده بوده و الزم است نمونه ها قبل از گشایش پاکات مالی به کمیسیون مناقصات ارسال شده و مورد تائید اداره  HSEقرار گیرد

8- با توجه به تولید  کاالی موضوع مناقصه در داخل ، مناقصه بین تولید کنندگان داخلی که مستندات مندرج در اسناد ارزیابی کیفی را ارائه نموده ، برگزار می گردد .

9- اسناد ارزیابی کیفی به روز شده است.

SNS-0130085,SSS-0130002,SSS-0130001,ZVD-0100156,ZVD-0100128,ZVD-0100160,SAS-0140218,ZRS-0131070,ZRS-   10-اقالم مربوط به درخواست های خرید
SNS-0130086,0131069 باید به صورت پیشکرایه به آدرس :  استان فارس-شهرستان شیراز –حد فاصل میدان امام حسین و شهدا- جنب کوچه پروانه – شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی-انبار تدارکات کاال  ارسال گردد. 

11- درصورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10 درصد مبلغ معامله الزامیست.
1۲- برنده مناقصه مي تواند با ارائه ضمانتنامه بانکي معتبر حداکثر به میزان ۲5% کل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.

توجه : هرگونه تغییر در شرایط و زمان مناقصه به اطالع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید.
در صورت ضرورت با شماره تلفن 3۲138۴0۲ و 3۲138۶57-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 3۲31۴۴۴7-071 ارسال نمایید.

شناسهآگهی:
۱۴۱۳۴۴۹

نوبتاول

آگهي مزايده عمومي )1001001105000009(
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق مزایده عمومي 

به فروش برساند
انتقال نفت شماره ۲ رامهرمز و 3 باغملک  واقع در  1- محل و مکان اجراي کار: مراکز 

استان خوزستان 
2- مدت اجراي کار:3 ماه

3- نام دستگاه نظارت: واحد تدارکات کاال
نامه معامالت دولتي  : مطابق قانون آیین  نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 
ترکیبي  یا  یک  صورت  به  دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه  و  نفت  معامالت  نامه  آئین  و 
شماره  به  دولتي  معامالت  تضمین  نامه  آیین   ۴ ماده  الف  )بند  بانکی  هاي  نامه  از ضمانت 
50۶59/1۲3۴0۲ مورخ 9۴/9/۲۲ هیئت محترم وزیران(، پرداخت الکترونیکی یا فیش بانکی 
باشد. تضمین وجه نقد میبایست به شماره شبا 09010000۴1010۴۶871۲0۲8۴5  می 

بانک مرکزی واریز گردد ضمناً  ضمانتنامه یا رسید وجه آن در سامانه بارگذاري گردد . 
در  مندرج  قیمت  پیشنهاد  در  اشخاص حقوقي  ملي جهت  و شناسه  اقتصادي  1- درج کد 

سامانه ستاد الزامی میباشد.
۲- درج کد ملي جهت اشخاص حقیقي و داشتن کد پایگاه ملی مناقصات در پیشنهاد قیمت 

مندرج در سامانه ستاد الزامی میباشد.
3- ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات به میزان 10% کل مبلغ پیشنهادي برنده مزایده.

زمان و نحوه  دریافت و خرید اسناد مزایده  از سامانه: شرکت کنندگان مهلت دارند 
تدارکات  سامانه  به   مراجعه  با  و    1۴01/09/۲3 مورخ  چهارشنبه  15:00روز  ساعت  تا 
و  اسناد  خرید  به  نسبت   www.setadiran.ir نشاني   به  )ستاد(  دولت  الکترونیکي 

پرداخت هزینه از طریق اتصال به درگاه پرداخت الکترونیک اقدام نمایند.
از سایت مزبور  انتخاب برنده  تا  از فراخوان  الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاري مزایده 
انجام خواهد شد و الزم است مزایده  گران در صورت عدم عضویت قبلي در سامانه ستاد، 
نسبت به ثبت نام و اخذ گواهي امضاء الکترونیکي  اقدام نمایند و جهت  عضویت با پشتیباني 

سامانه ستاد به شماره 0۲1۴193۴ تماس حاصل فرمایند. 
زمان و مهلت تکمیل و بارگزاري پیشنهاد در سامانه : شرکت کنندگان مي بایست تا 
ساعت 15:00روز یکشنبه مورخ 1۴01/10/0۴ نسبت به تکمیل اسناد مربوطه و بارگذاري 
در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( اقدام  و اصل پاکت الف )ضمانتنامه شرکت 
در فرآیند ارجاع کار/ اصل رسید واریز وجه نقد( الک و مهر شده در مهلت مندرج در 

این بند به دفتر کمیسیون مناقصات نیز اقدام و رسید دریافت نمایند.
مورخ  شنبه  روز   09:00 ساعت   در  واصله  پیشنهادهاي   : پاکات  گشایش  محل  و  زمان 
قرني-  سپهبد  خیابان  تهران-  آدرس:   به  مناقصات  کمیسیون  محل  در   1۴01/10/10
نرسیده به خیابان سپند- پالک 188-  طبقه  هشتم از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت )ستاد( بازگشایي و خوانده خواهد شد. حضور شرکت کنندگان در مزایده  در محل 

کمیسیون مناقصات در روز بازگشایي پاکات الزامي مي باشد.
زمان و مکان جلسه توجیهی: جلسه توجیهی جهت بازدید از محل انجام کار و توضیح و 
تشریح اسناد، در تاریخ 1۴01/09/۲8 از ساعت 10:00 صبح لغایت 1۲:00 به نشانی استان 
بدیع صنایع  نفت شهید  انتقال  رامهرمز - روستای جوبجی - مرکز  خوزستان - شهرستان 

رامهرمز )شماره ۲ مارون( برگزار می گردد.

 ضمنٌا متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند براي کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن339۶007۶-339۶0055-031 واحد تدارکات کاال  آقای صادقی تماس حاصل نمایند .
  www.shana.ir                                www.setadiran.ir                                     www.ioptc.ir                        روابط عمومي

 رشکت ملی اپالیش و پخش  رفآورده اهی نفتی اریان
رشکت  خطوط لوهل و مخاربات نفت اریان

شناسهآگهی:
۱۴۱۲55۲

نوبتاول

مبلغ تضمینمبلغ برآوردوزن)کیلوگرم(اقالم مزایدهردیف

۲8/539/375/000ریال570/787/500/000 ریال3۶8۲500لوله های مستعمل 30 اینچ دپوشده1

شناسهآگهی:
۱۴۱۴۶۷۲

آگهي مناقصه  عمومي يک  مرحله اي
به استناد ماده 63 آيین نامه مالی و معامالتی دانشگاه های علوم پزشکی

۲001090۴07000180 https:// www.setadiran.ir شماره فراخوان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
نام سازمان: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني البرز- مجتمع آموزشی درمانی امام علی )ع(

موضوع :  واگذاری مدیریتی نگهداری، راهبری و تعمیرات تاسیسات 
تاریخ توزیع اسناد : مهلت خرید اسناد مناقصه توسط مناقصه گزار سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس   https:// www.setadiran.ir  از ساعت 09:00 

مورخ 1۴01/09/0۲ الی ساعت 19:00 مورخ 1۴01/09/0۶
آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: https:// www.setadiran.ir  ساعت 15:30 مورخ 1۴01/09/19 می باشد.  

زمان و محل بازگشایی پیشنهاد های رسیده: مورخ 1۴01/09/۲1 راس ساعت 08:00 صبح در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز 
 )IR 930130100000000۲181۲۶۴38 میزان سپرده تضمین شرکت در مناقصه 1/0۶5/000/000 ریال به صورت فیش واریزي به حساب جاری ۲181۲۶۴38 )شبا

نزد بانک رفاه شعبه بهار کرج کد 97۲ یا ارایه ضمانت نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني البرز 
) مدت اعتبار ضمانت نامه در زمان بازگشایی پاکات نبایدکمتر از 3 ماه باشد(

پرداخت هزینه چاپ آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

نشاني سازمان : بلوار طالقانی شمالی - باالتر از میدان طالقانی - شهرک اداری - ساختمان مرکزی
شماره تماس: 0۲۶-3۴197۶5۶ 



تایید آگهیتایید خانم اسدیتایید خانم شاهسمندیتایید خبرنگارساعت شروع صفحه آراییصفحه آرا

دبیر ستاد همکاری های حوزه علمیه و آموزش و پرورش  درباره وضعیت جذب و ورود طالب و روحانیون به مدارس کشور توضیحاتی ارائه کرد و گفت: 
حضور روحانیون متخصص در امر تربیت کودک و نوجوان در میان دانش آموزان جهت پاسخگویی به این نیاز اساسی است تا با ایجاد فرصت گفت وگوی 
چهره به چهره، هویت دینی دانش آموزان تقویت شود. حمید نیکزاد در گفت وگو با ایسنا، دراین باره اظهار کرد: ازآنجاکه تنها بستر جذب و ورود معلم به 
آموزش و پرورش، دانشــگاه فرهنگیان و آزمون اســتخدامی ماده ۲8 آن دانشگاه است، لذا ستاد همکاری در تالش بوده تا از ظرفیت نیروی انسانی خبره 
موجود در حوزه های علمیه به نفع آموزش و پرورش بهره ببرد. وی گفت: طالب در رقابت با غیر طلبه ها در آزمون و مصاحبه جذب می شوند. همچنین با 
موافقت های صورت گرفته در رابطه با به کارگیری طالِب وظیفه به عنوان سربازمعلم در آموزش و پرورش استقبال خوبی برای حضور در این عرصه از جانب 
طالب دغدغه مند صورت گرفته است. اکنون حدود 3000 طلبه موفق به ورود به مدارس به عنوان معلم در نقاط حاشیه ای شهرها و مناطق کم برخوردار 
شده اند. مشاور وزیر آموزش و پرورش توضیحاتی درباره اجرای طرح امین در سال جاری نیز ارائه کرد و گفت: امسال طرح امین از بابت کمیت و کیفیت 
متفاوت از گذشــته خواهد بود. به گونه ای که بخش قابل توجهی از طالِب خواهر و برادر در ســال تحصیلی جاری به جمع مربیان طرح امین پیوسته اند و 

فرایندهای جذب و اجرای طرح در مدارس بهبودیافته است. 

مدیرکل مشاوره و امور روان شناختی سازمان بهزیستی کشور بیش ترین تماس های برقرارشده با 1۴80 را به دلیل مشکالت افسردگی و اختالالت اضطرابی 
اعالم کرد. بهزاد وحیدنیا، مدیرکل مشاوره و امور روان شناختی سازمان بهزیستی کشور در گفت وگو با ایلنا درباره تماس های برقرارشده با سامانه 1۴80 سازمان 
بهزیستی طی ۶ ماهه ابتدای سال جاری گفت: بالغ بر 8۶۴ هزار تماس در ۶ ماهه اول سال 1۴01 با خطوط 1۴80 برقرارشده است که حدود 11 درصد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل افزایش پیداکرده است. 1۲ درصد این تماس ها به دلیل مشکالت افسردگی، اختالالت دوقطبی و اختالالت اضطرابی بوده است. وی ادامه 
داد: عمده ترین مشــکالتی که در تماس ها مطرح می شود، مشکالت خانوادگی ازجمله مشکالت با خانواده همسر، مشکالت تربیتی و… است. میزان تماس ها 
نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. وی درباره جنسیت تماس گیرندگان گفت: زنان به نسبت بیشتری از مردان با خطوط 1۴80 تماس برقرار می کنند و 
دلیل آن این است که به طورکلی خانم ها نسبت به مشکالت و مسائل خانوادگی حساسیت بیشتری دارند یا از نظرات مشورتی بیشتر استفاده می کنند، این الگو در 
مشاوره های حضوری نیز دیده می شود. همچنین در برنامه های آموزشی میزان استقبال زنان از برنامه های فرهنگی و آموزشی بیشتر از آقایان است. مشاوره خطوط 
1۴80 مشاوره ای است که در دسترس است و هزینه ای برای افراد ندارد. وحیدنیا بابیان اینکه همچنان متقاضیان می توانند از ساعت 8 صبح تا 1۲ شب در تمام ایام 

می توانند تماس بگیرند و ارائه خدمات صورت می گیرد. به گفته وی استان فارس و مازندران بیش ترین آمار تماس با خطوط 1۴80 رادارند.

بیش ترين تماس  با 1480 به دلیل افسردگی و اضطرابورود 3000 طلبه به مدارس

سه شنبه 1 آذر 1401   
.setaresobhonline  سال چهاردهم     شماره 1927 ir7 شهروند

نتیجه یک پژوهش در 27 شهر در سال گذشته مشخص کرد

نقش آلودگی هوا در مرگ و میر
  آلودگی هوا ۹۰ درصد مرگ  را بیشتر کرده است      مرگ 2۰۸۳7 نفر در کشور و ۶۳۹۸ نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا

  خسارت مرگ بر اثر آلودگی هوا  در یک سال؛ 227 هزار میلیارد تومان بوده است!

رئیس گروه ســالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت 
بهداشــت با اشــاره بــه انجام مطالعــه ای برای 
کمی سازی اثرات بهداشتی و اقتصادی منتسب به 
آالینده ذرات معلق PM ۲.5، به تشریح عوارض این 
معضل بهداشتی در کشور پرداخت و گفت: در سال 
1۴00 تعداد همه مرگ های منتسب به مواجهه 
طوالنــی مدت با ذرات معلق PM۲.5 بیش از 87 

درصد نسبت به سال 1399 افزایش یافته است.
دکتر عباس شاهسونی در گفت وگو با ایسنا،  با 
اشاره به عوارض آلودگی هوا بر سالمت افراد، گفت: 
مواجهه با آلودگی هوا در کشورهای توسعه یافته 
چهارمین عامل مــرگ در جهان پس از خطرات 
متابولیک، رژیم غذایی و دود ســیگار است. این 
در حالی اســت که در کشورهای درحال توسعه، 
آلودگی هوا ســومین ریسک فاکتور مرگ است. 
درواقع مطالعات جهانی نشان داده است آلودگی 
هوای آزاد و داخل در مناطق شــهری و روستایی 
سالیانه منجر به بیش از هفت میلیون مرگ زودرس 

می شود.

آثار بهداشتی و اقتصادی آلودگی هوا در 
27 شهر

شاهسونی با اشــاره به آخرین مطالعه وزارت 
بهداشت در ایران درزمینه آلودگی هوا تحت عنوان 
»کمی سازی اثرات بهداشتی و اقتصادی منتسب 
به آالینده ذرات معلق PM ۲.5« توضیح داد: این 
مطالعه در ۲7 شــهر تهران، اهواز، مشهد، تبریز، 
شیراز، اصفهان، ایالم،  سنندج، همدان، خرم آباد، 
اراک، کرج، کرمانشاه، آبادان، شهرکرد، یزد، ارومیه، 
کرمان،   قزوین، بیرجند، قم،  زابل، بجنورد، زنجان، 
بوشهر، اردبیل و زاهدان در سال 1۴00 با جمعیت 
حدود 35 میلیون نفر انجام شــده است. بر اساس 
این مطالعه مشخص شد در سال 1۴00 میانگین 
غلظت ذرات معلق PM۲.5 در ۲7 شهر ذکرشده 
بیش از ۶ برابر رهنمود ســازمان جهانی بهداشت 
)5 میکروگرم در مترمکعــب( و بیش از ۲.5 برابر 
استاندارد ملی )1۲ میکروگرم در مترمکعب( است. 
همچنین در سال 1۴00 به طور میانگین ۲۴۲ روز 
میانگین غلظت روزانه ذرات معلق PM۲.5 در ۲7 
شهر ذکرشده باالتر از رهنمود روزانه سازمان جهانی 
بهداشت )15 میکروگرم در مترمکعب( بوده است 
که باالترین تعداد روزها مربوط به مشــهد با 357 
روز در طی ســال 1۴00 بوده است. در شهر تهران 
نیــز 355 روز میانگین غلظت روزانه ذرات معلق 
PM۲.5 باالتر از رهنمود روزانه ســازمان جهانی 

بهداشت بوده است.

5 کالن شهر تنها 10 روز هوای خوب 
داشتند

شاهســونی ادامــه داد: طی ســال 1۴00 در 
شهرهای موردمطالعه کشور تقریباً 1۶.7 درصد 
از روزهای ســال شاخص کیفیت هوا ذرات معلق 
PM۲.5 در محــدوده خــوب، ۶۲.۶ درصــد در 
محدوده هوای قابل قبول، 1۶.5 درصد در محدوده 
هوای ناسالم برای گروه های حساس، 3.۴ درصد 
در محدوده هوای ناسالم برای همه گروه ها، 0.۴۲ 
درصــد در محدوده هوای خیلی ناســالم و 0.۴1 
درصد در محدوده هوای خطرناک بود و مشخص 
شد نسبت به ســال 1399 تعداد روزهای دارای 
هوای خوب پنج درصد کاهش یافته است. شهرهای 
تهران،  مشهد، اهواز، اصفهان و کرج نیز دارای کمتر 

از 10 روز هوای خوب در سال 1۴00 بوده اند.

بیش ترین تعداد روزهای هوای خوب در 
اردبیل

وی افــزود: پایین ترین میــزان غلظت ذرات 
معلق PM۲.5 مربوط به شهر اردبیل بود و درواقع 
بیش ترین تعــداد روزهای هوای خوب مربوط به 

شهر اردبیل با ۲97 روز است.

افزایش تأثیر پدیده طوفان گرد و غبار 
در 4 شهر

وی با تأکید بر لزوم تالش بیشــتر مسئوالن 
برای افزایش تعداد روزهای با هوای خوب، بیان 
کرد: در شهرهای موردمطالعه کشور تقریباً 197 
روز سال کیفیت هوا قابل قبول است. بیش ترین 
تعداد روزهای ناســالم برای همه گروه ها، خیلی 
ناسالم و خطرناک مربوط به شهرهایی است که 
با پدیده طوفان گرد و غبار روبرو هستند ازجمله 
زابل، اهواز، کرمانشــاه و دزفول که باعث اثرات 
سوء بهداشتی بر ســالمت ساکنین این شهرها 

شده است.
شاهسونی تأکید کرد: سازمان های مسئول باید 
اقدامات بسیار فوری را در مناطق تولید گرد و غبار 
اجرا کنند تا حداقل روند رو به رشد تولید گرد و غبار 

و تعداد روزهایی که این پدیده در این استان ها رخ 
می دهد، کاهش یابد.

بیش از 20 هزار مرگ منتسب به آلودگی 
هوا در سال گذشته

او درباره مرگ های منتسب به آلودگی هوا در 
سال 1۴00، اظهار کرد: میانگین تعداد مرگ کل 
منتســب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق 
PM۲.5 در بزرگ ســاالن باالتر از 30 سال در ۲7 
شهر موردمطالعه ۲0837 نفر بوده است. در شهر 
تهران در ســال قبل به طور میانگین مرگ ۶398 
نفر منتسب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق 
PM۲.5 است. نتایج نشان می دهد در سال 1۴00 
به طور میانگین جزء مرگ کل منتســب به ذرات 
معلق در کشور برابر با 1۲.59 درصد است که این 
جزء منتسب در شهرهایی نظیر اهواز، تهران، زابل، 
کرج، اصفهان و دزفول که با آلودگی هوای شهری 
و پدیده گرد و غبار درگیر هستند، باالتر از میانگین 

کشوری است.

مرگ ومیر بر اثر 4 بیماری منتسب به 
آلودگی هوا

رئیس گروه ســالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت 
بهداشت، گفت: تعداد مرگ به علت بیماری های 

مزمن انسداد ریوی )COPD( منتسب به مواجهه 
طوالنی مــدت با ذرات معلق PM۲.5 در ســال 
1۴00 در شهرهای موردمطالعه به طور میانگین 
57۴ نفر بوده اســت. در شــهر تهران نیز به طور 
میانگین تعداد مرگ به علت بیماری های مزمن 
انسداد ریوی منتسب به مواجهه طوالنی مدت با 
ذرات معلق PM۲.5 تعداد 1۲0 نفر بوده است. در 
سال 1۴00 هزینه های مرتبط با مرگ ومیر ناشی از 
بیماری های مزمن انسداد ریوی ۲۲5 میلیون دالر 

تخمین زده شده است.
وی افزود: میانگین تعداد مرگ در سال 1۴00 به 
علت سرطان ریه در بزرگ ساالن باالتر از 30 سال 
در مجموع ۲7 شهر موردمطالعه به طور میانگین 
513 نفر بود. در شهر تهران به طور میانگین مرگ 
1۶1 نفر منتسب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات 

معلق PM۲.5 به علت سرطان ریه بوده است. در 
سال 1۴00 هزینه های مرتبط با مرگ ومیر ناشی 
از سرطان ریه ۲01 میلیون دالر تخمین زده شده 
است. او در خصوص تعداد مرگ های سال 1۴00 
به علت بیماری های ایسکمیک قلبی منتسب به 
 ،PM۲.5 مواجهه طوالنی مدت بــا ذرات معلق
تصریــح کرد: تعــداد این مرگ ها در ۲7 شــهر 
موردمطالعه به طور میانگین ۴9۲3 نفر بوده است 
و در شهر تهران این آمار به شکل میانگین 13۲۲ 
نفر گزارش شده است. در سال 1۴00 هزینه های 
مرتبط با مرگ ومیر ناشی از ایسکمیک قلبی 193۲ 
میلیون دالر تخمین زده شده است. شاهسونی ادامه 
داد: میانگین تعداد مرگ در ســال 1۴00 به علت 
سکته مغزی منتسب به مواجهه طوالنی مدت با 
ذرات معلق PM۲.5 در ســال 1۴00 در ۲7 شهر 
موردمطالعه به طور میانگین 197۲ نفر بوده است 
که در شهر تهران این آمار به شکل میانگین ۶۶۶ نفر 
گزارش شده است. در سال 1۴00 هزینه های مرتبط 
با مرگ ومیر ناشی از سکته مغزی 77۴ میلیون دالر 

تخمین زده شده است.

افزایش 87 درصدی مرگ های منتسب 
به آلودگی هوا در سال 1400

وی با اشــاره بــه کاهش تعــداد مرگ های 

منتســب به آلودگی هوا در سال های 1395 تا 
1398، تصریح کرد: اما این روند در سال 1399 
متوقف و افزایشی شــد و در سال 1۴00 تعداد 
همه مرگ های منتســب بــه مواجهه طوالنی 
مــدت با ذرات معلق PM۲.5 بیش از 87 درصد 
نسبت به ســال 1399 افزایش یافت. این روند 
افزایشــی در تمامی علل مرگ به علت مواجهه 
طوالنی مدت با ذرات معلق PM۲.5 مشــهود 
است؛ چنانچه تعداد مرگ به علت بیماری های 
ایسکمیک قلبی منتسب به مواجهه طوالنی مدت 
با ذرات معلق PM۲.5 در سال 1۴00 بیش از 15 
درصد نسبت به سال 1399، تعداد مرگ به علت 
سکته مغزی منتسب به مواجهه طوالنی مدت با 
ذرات معلق PM۲.5 در سال 1۴00 بیش از 13 
درصد نسبت به سال 1399، تعداد مرگ به علت 
سرطان ریه منتسب به مواجهه طوالنی مدت با 
ذرات معلق PM۲.5 در سال 1۴00 بیش از 7۲ 
درصد نســبت به ســال 1399 و تعداد مرگ به 
علت بیماری های مزمن انســداد ریوی منتسب 
 PM۲.5 به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق
در سال 1۴00 بیش از 10 درصد نسبت به سال 

1399 افزایش یافته است.

هزینه 227 هزارمیلیاردی مرگ ومیر 
ناشی از آلودگی هوا در یک سال

وی افزود: در ســال 1۴00 در مجموع هزینه 
مرتبط با مرگ ومیر ناشی از همه علل منتسب به 
ذرات معلــق PM۲.5 مقدار 8.17 میلیارد دالر 
)معادل ۲۲7 هزار میلیارد تومان( برآورد شــده 
است. این مقدار نســبت به سال 1399 بیش از 
90 درصد افزایش یافته است. او تأکید کرد: کل 
هزینه های مرتبط با مرگ ومیر ناشی از همه علل 
منتسب به ذرات معلق PM۲.5، مرگ ومیر ناشی 
از بیماری های ایســکمیک قلبی، سکته مغزی، 
 ســرطان ریه و بیماری های مزمن انسداد ریوی 
در کشور در ســال 1۴00 برابر با 11.3 میلیارد 
دالر )معادل 31۴ هــزار میلیارد تومان( برآورد 

شده است.

پایتخت متحمل بیش ترین خسارت 
اقتصادی از آلودگی هوا

وی بیان کرد: بیش ترین خسارت اقتصادی در 
کالن شهر تهران )3.۴ میلیون دالر معادل 9۴ هزار 
میلیارد تومان( برآورد شده بود. پس از کالن شهر 
تهران شهرهایی که دارای بیش ترین جمعیت و یا 
باالترین مقادیر آلودگی هوا بودند ازجمله مشهد، 

شیراز،   کرج، اصفهان و اهواز قرار گرفتند.

زابل؛ آلوده ترین هوا در کشور
او تأکید کرد: باالترین میانگین غلظت ذرات 
معلق PM۲.5 در ســال 1۴00 مربوط به شهر 
زابل گزارش شــد کــه حتی بیــش از 1۲ برابر 
رهنمود ســازمان جهانی بهداشت بود؛ درواقع 
بیش تریــن تعداد روزهای هــوای خطرناک در 
ســال 1۴00 مربوط به شهر زابل با 15 روز بوده 
است. به گفته شاهسونی، در شهر زابل تعداد کل 
مرگ های منتســب به ذرات معلق PM۲.5 در 
بزرگ ساالن باالتر از 30 سال در سال 1۴00 به 
شکل میانگین ۲89 نفر بوده است. تعداد مرگ 
به علت بیماری های مزمن انســداد ریوی باالتر 
از 30 ســال ۶ نفر، تعداد مرگ به علت سرطان 
ریه باالتر از 30 ســال 3 نفر، تعداد مرگ به علت 
بیماری های ایســکمیک قلبی در بزرگ ساالن 
باالتر از ۲5 ســال ۲۶ نفــر و تعداد مرگ به علت 
سکته مغزی در بزرگ ساالن باالتر از ۲5 سال 1۴ 
نفر بوده است. مجموع هزینه اقتصادی مرگ های 
ناشــی از مواجهه با ذرات معلق در سال 1۴00 
در شهر زابل به طور میانگین 13۲ میلیون دالر 
معادل با 3 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

 خروج ۹ ساختمان پر خطر 
از فهرست 12۹ ساختمان بحرانی

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران گفت:  آخرین 
پایش سازمان آتش نشانی شــهرداری تهران حکایت از این دارد 
که 9 ســاختمان از 1۲9 ساختمان ناایمن دارای وضعیت بحرانی، 
از لیست ســاختمان های بسیار پرخطر خارج شده و وارد فهرست 

ساختمان های خطرناک شده اند.
به گــزارش خبرنگار ایلنا، از دی ماه ســال 95 که حادثه فجیع 
ساختمان پالسکو رخ داد، موضوع بناهای ناایمن تهران به صورت 
جدی در محافل رســانه ای و مدیریتی حوزه شهری مطرح شد و 
باوجوداین کــه از همان زمان مســئوالن وقت مدیریت شــهری 
پایتخت وعده دادند که برنامه ای جدی برای شناسایی و ایمن سازی 
ساختمان های ناایمن اجرایی می کنند، اما هنوز شاهد وجود تعداد 
انبوهی ســاختمان ناایمن از مدارس و دانشگاه ها گرفته تا مراکز 
درمانی و مجتمع های تجاری واداری در گوشه و کنار تهران هستیم.

زنگ خطر وجود ســاختمان های ناایمن متعــدد در تهران، در 
تیرماه 99 و با وقوع حادثه ای مشــابه پالسکو، این بار در کلینیک 
سینا اطهر خیابان شــریعتی خود را نشان داد و در آن زمان، بازه ام 
مسئوالن وقت مدیریت شهری بر لزوم انجام اقداماتی جدی برای 
ایمن سازی ساختمان های پرخطر تهران تأکید کردند. البته بعد از 
وقوع حادثه ســینا اطهر، در محافل رسانه ای از فهرستی صحبت 
شد که ظاهراً در ســال 98، سازمان آتش نشانی شهرداری تهران 
درباره ساختمان های خطرناک و بحرانی پایتخت از لحاظ احتمال 
باالی وقوع حریق تهیه کرده بود، اما مسئوالن قبلی مدیریت شهری 
تهران این فهرســت را منتشــر نکردند، اما این لیست بعد از وقوع 

حادثه مترو پل آبادان در فضای مجازی منتشر شد.

تهران دارای 33 هزار ساختمان پرخطر
آن طور که مسئوالن قبلی و فعلی سازمان آتش نشانی و شورای 
شهر گفته اند، فهرست مذکور شامل 1۲9 ساختمان پرخطر از نظر 
احتمال باالی وقوع حریق است و طبق اعالم مهدی نصیری، رئیس 
سازمان مدیریت بحران شــهر تهران، عالوه بر این فهرست که در 
آن، نام بحرانی ترین ساختمان ها ذکرشده، اساساً تهران دارای 33 
هزار ســاختمان پرخطر است که امکان وقوع آتش سوزی در آن ها 

باالست.

وجود 278 هزار پالک فرسوده در تهران
باید توجه داشت که مسئله حریق، صرفاً یکی از جنبه های ناایمنی 
بسیاری از ساختمان های تهران است و قطعاً تعداد ساختمان های 
پرخطر پایتخت از نظر عدم رعایت اصول ایمنی ساخت وســاز یا 
فرسوده بودن بنا از این مقدار بیشتر است و با توجه به این که اخیراً 
مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفته است 

که حدود ۲78 هزار پالک فرسوده در تهران شناسایی شده است.
»مهدی عباســی« رئیس کمیســیون معماری و شهرسازی 
شورای شــهر تهران دراین باره به ایلنا گفت: رفع خطرات موجود 
در سطح شهر برای شهروندان از مهم ترین وظایف شهرداری است. 
بررسی ها نشــان می دهد که در سال های اخیر، بخشی از مراحل 
ایمن ســازی برای تعدادی از این 1۲9 ساختمان انجام شده است، 
اما هنوز عمده این ســاختمان ها با وضعیت مطلوب یعنی شرایط 
کاماًل ایمن فاصله دارند. البته رفع خطر از تمام ساختمان های ناایمن 
کاری پیچیده ای است، چون تمام این ساختمان ها دارای مسائل 
حقوقی خاصی هســتند و بعضاً مشکالتی برای حصول توافق بین 
مالکان و سرقفلی آن ها وجود دارد، اما گام های اولیه برای این 1۲9 
ســاختمان از فهرست ساختمان های بسیار پرخطر خارج شوند و 
وارد فهرست ساختمان های خطرناک شوند، یعنی حالت بحرانی 

آن ها از بین برود، برداشته شده است.
عباســی درباره اقدامات دوره جدید شهرداری تهران برای رفع 
خطر از ساختمان های ناایمن دارای وضعیت بحرانی توضیح داد: در 
یک سال گذشته، شهرداری و دادستانی تهران جلسات متعددی را 
با مدیران ساختمان های بسیار پرخطر برگزار کرده اند و اخیراً به پنج 
ساختمان بحرانی پایتخت اخطار داده شده و از آن ها خواسته شده 
اســت که در مهلت یک ماهه، بر اساس دستورالعمل های موجود، 
ضوابط ایمنی را رعایت کننــد. البته اکنون در روزهای پایانی این 
فرصت یک ماهه هســتیم و گزارش های دریافتی نشان می دهد 
کــه تعدادی از این ســاختمان های ناایمن، گام هــای اولیه برای 

ایمن سازی را برداشته اند.

خروج 9 ساختمان از 129 ساختمان ناایمن تهران از 
شرایط بحرانی

رئیس کمیســیون معماری و شهرسازی شــورای شهر تهران 
ادامه داد: در فهرســت 1۲9 ساختمان ناایمن پایتخت؛ مؤسسات 
آموزشــی، مراکز بهداشــتی و درمانی، مجتمع های تجاری و هم 
پارکینگ هــای طبقاتی وجود دارند و بــه صورت کلی، عمده این 
ســاختمان ها، محل تردد عموم شهروندان هستند و رفع خطر از 
آن ها مورد مطالبه تمام اهالی پایتخت است و باید نسبت به این کار، 

اقدامات عاجل صورت گیرد.
این عضو مجلس شــهری پایتخت تأکید کــرد: آخرین پایش 
ســازمان آتش نشــانی شــهرداری تهران از این حکایت دارد که 
9 ساختمان از 1۲9 ســاختمان ناایمن دارای وضعیت بحرانی، از 
لیســت ساختمان های بسیار پرخطر خارج شــده و وارد فهرست 

ساختمان های خطرناک شده اند.

برگزاری جلسه کمیته 
پدافند غیرعامل اداره 

کل تأمین اجتماعی استان 
چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-ف.برخورداریان 
f_barkhordariyan@yahoo.com

جلســه کمیته پدافند غیرعامل اداره کل 
تأمین اجتماعی اســتان با حضور مدیرکل، 
معاونین و اعضای شــورای پدافند غیرعامل 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان تأمین 
اجتماعی اســتان چهارمحال و بختیاری به 
مناسبت هفته پدافند غیرعامل جلسه کمیته 
پدافند غیرعامل با حضــور مدیرکل تأمین 
اجتماعی استان و اعضای این کمیته برگزار 

شد.
عبداهلل مختاری مدیرکل تأمین اجتماعی 
اســتان با اشاره به فرمایشــات مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( در خصوص اهمیت 
و جایگاه پدافند غیرعامل اظهار داشــت: با 
توجه به شعار ابالغی ســال جاری در حوزه 
پدافند غیرعامل با عنوان"برای مردم، پدافند 
دانش بنیان، حفاظت از زیرساخت ها و تداوم 
کارکردها"ضمن تأکید بر لزوم آمادگی کلیه 
شعب و واحدهای سازمان تأمین اجتماعی، از 
اجرای برنامه های سازمان تأمین اجتماعی در 
استان، در قالب رزمایش، کارگروه آموزشی، 
نمایشگاه، مسابقات فرهنگی و... در این هفته 

خبر داد.
مدیرکل تأمین اجتماعی اســتان بابیان 
اینکــه برنامه هــای متعــددی بــه عنوان 
برنامه های شاخص در ستاد مرکز تعیین شده 
اســت؛ بیان داشــت: به یمن پاسداشت این 
هفته باهدف ایجاد شــور، نشــاط و در مرکز 
قرار گرفتن موضوع پدافند غیرعامل بر اساس 
دســتورالعمل ابالغی، کلیه احکام اعضای 
اصلی کمیته پدافند غیرعامل اداره کل صادر 

و به همراه شرح وظیفه ابالغ خواهد شد.

2۸ گزارش عدم استفاده از 
کارت خوان در چهارمحال 

و بختیاری ثبت شد
شهرکرد-ف.برخورداریان 

f_barkhordariyan@yahoo.com

سرپرست اداره کل امور مالیاتی چهارمحال 
و بختیاری گفت: مردم از ابتدای ســال جاری 
تاکنون ۲8 مورد عدم اســتفاده از دســتگاه 
پــز در اصناف و مطب های اســتان را از طریق 
تماس تلفنی یا ثبت شــکایت در سامانه اعالم 
کرده اند. حمیدرضا منتظری، گفت: بر اساس 
قانون بودجه ســال 1۴00 کل کشــور، کلیه 
مشاغل پزشــکی مکلف به نصب و استفاده از 
پایانه فروشگاهی هستند. سرپرست اداره کل 
امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری افزود: عدم 
استفاده از پایانه فروشگاهی، دستگاه پذیرنده 
بانکی یا هرگونه درخواست غیرموجه از قبیل 
دریافت وجه نقد، درخواســت کارت به کارت 
یا اســتفاده از دستگاه پذیرنده بانکی سایرین، 
مشــمول جرائــم و مجازات مقــرر در قانون  
مالیات های مســتقیم اســت. وی ادامه داد: 
برخورد بــا جرائم مالیاتی کلیــه اصناف یک 
مطالبه عمومی و شــهروندی بوده و سازمان 
امور مالیاتی کشــور با جدیت پیگیر مطالبات 
مردمی اســت. منتظری توضیح داد: از ابتدای 
سال جاری تاکنون مردم ۲8 مورد عدم استفاده 
از دستگاه پز در اصناف و مطب های استان را از 
طریق تماس تلفنی یا ثبت شکایت در سامانه 
اعالم کرده انــد. وی افــزود: در اجرای قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی، 
مأموران اجازه ابطال مجوز کسب وکار اصناف را 
در صورت عدم توجه مودیان به تذکرات دارند 
اما خاطیان اســتان تاکنون تذکر شــفاهی و 
کتبی دریافت کرده اند. سرپرســت اداره کل 
امور مالیاتی اســتان اظهار داشت: شهروندان 
در صورت مشاهده تخلفات نسبت به معرفی 
فرد متخلف و اعالم شــماره حساب هایی که 
وجوه به آن حساب واریزشــده، یا اعالم سایر 
شــیوه های فرار مالیاتی از طریق سرشــماره 
100001515 به سازمان امور مالیاتی کشور 
اقدام کنند، همچنین ســامانه 15۲۶ و بخش 
سوت زنی سایت ســازمان امور مالیاتی کشور 

آماده دریافت گزارش ها مردم است.

گزارش اخبار شهرستان

ســتاره صبح - الهام روحانی: آلودگی هوا بیشتر 
از نیم قرن اســت که در دنیا آثارش پیداشده است. 
روزگاری لندن یکی از آلوده ترین شــهرهای دنیا به 
دلیل صنعتی شدن به شــمار می رفت،اما به تدریج 
دولت مردان و دانشــمندان در اروپا با بهره گیری از 

انرژی برق و ساخت خودروهای برقی و هیبریدی،عدم 
اســتفاده از ذغال سنگ، تشویق مردم به استفاده از 
وســایل حمل ونقل عمومی ، دوچرخه و ... توانستند 
بر غول آلودگی هوا پیروز شــوند. توسعه حمل ونقل 
عمومی، گازسوز کردن خودروها، از رده خارج کردن 

خودروهای فرســوده، موتورسیکلت ها، کامیون ها، 
اتوبوس و مینی بوس های فرســوده اثر مستقیم بر 
کاهش آالیندگی هوا دارد. موضوعی که متأسفانه در 
کشور مغفول واقع شده و باعث مرگ زودرس بیش از 

27 هزار نفر در سال شده است.

دریچهرهس

مشهد 357 روز و تهران 355 روز در سال 1400 هوای آلوده داشته است، یعنی * 
تنها 8 روز و تهران 10 روز هوای پاک داشته است!

میانگین غلظت ذرات معلق PM2.5 در 27 شهر در سال گذشته بیش از 6 برابر * 
استاندارد سازمان جهانی بهداشت بوده است

تهران،  مشهد، اهواز، اصفهان و کرج کمتر از 10 روز هوای پاک در سال داشته اند* 
زابل، اهواز، کرمانشاه و دزفول در معرض هوای خیلی ناسالم و خطرناک به دلیل * 

مواجه با طوفان گرد و غبار بوده است
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رکوردشکنی فروش بلیت جام جهانی

تعدیل نیرو در استارتاپ ها در پی فیلترینگ

تقریباً دو ماه اســت که خبری از اینترنت بدون اختالل و 
اینستاگرام و واتس اپ بدون فیلتر نیست و همین موضوع 
هــم صنعت دیجیتال مارکتینگ را خالــی از معنا کرده و 
موجی از بیکاری را به وجود آورده است. به گزارش جماران 
به نقل از دیجیاتو، متأسفانه بازار دیجیتال مارکتینگ که تا 
دو ماه پیش بسیار داغ بود، حاال تبدیل به جایی برای تعدیل 

متخصصان شده است.
یکی از دالیل ورود جدی  اتــاق بازرگانی به این چالش، 
زیان 150 هزار میلیارد تومانی اســت که فیلترینگ در دو 
ماه گذشــته به گفته رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار 
اتاق بازرگانی ایران به کســب وکارها وارد کرده است. این 
ضرر و زیان در همین نقطه به پایان نخواهد رســید و باید 
توجه داشت که معیشــت حدود 9 میلیون نفر وابسته به 
شــبکه های اجتماعی است و البته اینترنت یک ابزار اصلی 

برای کسب وکار است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز چندی پیش با اشــاره به 
چالش های این روزهای کســب وکارها و اقتصاد دیجیتال 
تأکید کرده بود فیلترینگ بیشترین آسیب را به قشر جوان 
زده و ادامه آن، خســارت های جدی برای اقتصاد دیجیتال 
به دنبال خواهد داشــت. از همین رو اتاق بازرگانی تهران 
خواهان بررســی این وضعیت در شورای عالی امنیت ملی 

نیز شد.
دو بال اصلی دیجیتال مارکتینــگ یعنی فعاالن حوزه 
گرافیک و نیز تولیدکنندگان محتوا، بعد از آسیب عمیقی 
که به مشاغل اینستاگرامی به واسطه فیلترینگ وارد شد، 
دچار چالش و بحران شدند. افزایش تعداد قابل توجه افراد 
جویای کار ایــن حوزه هم نگرانی درباره موج بیکاری را در 
جامعه تشدید کرده است. شواهد بیانگر آن است که آینده 
و چشــم انداز کاری فعاالن حوزه IT و همچنین دیجیتال 
مارکتینگ چندان روشن نیست. در این شرایط تنها روزنه 
امید معجزه رفع فیلتر و شــنیدن صدای فعاالن این حوزه 
توسط نهادهای تصمیم گیر است. نپذیرفتن این روند موج 
خطرناک بیکاری را به جامعــه تحمیل خواهد کرد که به 
آسیب های اقتصادی منجر خواهد شد. بیکاری همان زخم 
مهمی بود که سال هاست اقتصاد کشور با کمک گرفتن از 
اقتصاد دیجیتال در حال تالش برای ترمیم آن بود. زخمی 

که قبل از بهبود حاال دوباره عود کرده است.

اعالم وضعیت اضطراری در آمریکا
کاخ ســفید روز گذشــته در بیانیه ای اعالم کرد که جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا به دلیل طوفان شدید زمستانی 
هفته گذشته، در ایالت نیویورک وضعیت اضطراری اعالم 
کرده اســت. به گزارش شفقنا، بر اساس بیانیه کاخ سفید، 
جو بایدن، در ایالت نیویورک وضعیت اضطراری اعالم کرد. 
بر اســاس گزارش رســانه های محلی، طوفان برف عظیم 
بخش های غربی ایالت نیویورک، به ویژه در مناطق نزدیک 
بوفالو را درنوردید و در برخی مناطق نیز بارش برف به اندازه 
تقریباً ۲ متر به ثبت رسید. کاخ سفید اعالم کرد که دستور 
بایدن به وزارت امنیت داخلی و آژانس مدیریت اضطراری 
فــدرال اجازه می دهــد تا همه تالش های امــدادی برای 

مدیریت بالیای طبیعی را انجام دهند.

رابطه کاشت درخت با کاهش مرگ ومیر

محققان دریافتند که تعداد درختان کاشــته شــده در 
خیابــان با کاهش مرگ ومیر مرتبط اســت و این ارتباط 
با افزایش ســن و رشــد درختان قوی تر می شود. در حال 
حاضــر، یک مطالعه جدید نشــان می دهد که هر درخت 
کاشــته شــده با کاهش قابل توجهی در مرگ ومیر غیر 

تصادفی و قلبی عروقی )به ترتیب ۲0٪ و ۶٪( همراه بود.
محققان همچنین تخمین می زنند که مزایای اقتصادی 
ساالنه کاشت درختان بسیار بیشــتر از هزینه نگهداری 
آن ها اســت. شواهدی مبنی بر ارتباط بین قرار گرفتن در 

معرض طبیعت و مرگ ومیر کمتر وجود دارد.
محققــان از یک آزمایش طبیعی که در شــهر پورتلند 
انجام شد استفاده کردند و بین سال های 1990 تا ۲019، 
دوســتداران درخت ۴9۲۴۶ درخت خیابانی کاشتند و 
ســوابق مربوط به مکان و زمان کاشــت درختان را حفظ 

کردند.
محققان تعداد درختان کاشــته شــده در یک منطقه 
معین )به طور خاص، یک مســیر سرشــماری که در آن 
تقریباً ۴000 نفر زندگی می کنند( در 5، 10 یا 15 ســال 
قبل را بررسی کردند. آن ها با استفاده از داده های سازمان 
بهداشت اورگن، این اطالعات را با مرگ ومیر ناشی از علل 
قلبی عروقی، تنفســی یا غیر تصادفــی در همان منطقه 
بررســی کردند. نتایج نشــان می دهد در محله هایی که 
درختان بیشتری کاشته شده اند، میزان مرگ ومیر )مرگ 
به ازای هر 100 هزار نفر( کمتر بوده است. این ارتباط منفی 
در مورد مرگ ومیر قلبی عروقی و غیر تصادفی )همه علل 
به اســتثنای تصادفات( به ویژه برای مردان و افراد باالی 
۶5 ســال معنی دار بود. عالوه بر این، با افزایش سن و رشد 
درختان، این ارتباط قوی تر شد؛ کاهش میزان مرگ ومیر 
مربوط به درختان کاشته شده 11-15 سال قبل دو برابر 
نســبت به درختان کاشته شده در 1-5 سال قبل بود. این 
بدان معنی اســت که درختان مسن تر با کاهش بیشتر در 
مرگ ومیر افراد منطقه همراه هستند و حفظ درختان بالغ 
موجود ممکن است برای سالمت عمومی اهمیت ویژه ای 
داشته باشــد. این یافته که درختان بزرگ تأثیر بیشتری 
بر سالمتی نسبت به درختان کوچک تر دارند، گویای آن 
اســت که درختان بزرگ تر در جذب آلودگی هوا، تعدیل 
دما و کاهش صدا )سه عامل مرتبط با افزایش مرگ ومیر( 

بهتر عمل می کنند.

برداشت طالی سرخ
زعفــران از ادویه های محبوب و مرغوب جهان اســت 
که عالوه بــر طعم مطبوع فواید دارویــی فراوانی دارد. 
شهرستان مرند یکی از بزرگ ترین تولیدکننده زعفران 
در شمال غرب کشــور است. به گزارش مهر، شهرستان 
مرند با دارا بودن ۲۲۲ هکتار ســطح زیر کشــت و تولید 
1100 کیلوگرم زعفران در ســال رتبــه اول را به خود 
اختصاص داده اســت. پیازهای موردنیاز جهت توسعه 
زعفران از اســتان خراســان و شــهر بناب مرند )جهت 
اســتفاده خود شهرستان( تأمین  شده است. فصل رشد 
گیاه زعفران در پاییز و زمســتان اســت و عمده نیاز آبی 

گیاه زعفران توسط باران و برف تأمین می شود.

سنگین ترین شکست ایران در ادوار جام جهانی با نتیجه 6  - 2   برابر انگلیس

فیفا اعالم کرد برای جام جهانی قطر ۲ میلیون و 950 هزار بلیت فروخته است. این تعداد بلیت برای تماشای ۶۴ مسابقه 
جام جهانی به فروش رفته است. با اینکه در آستانه جام جهانی گروه های مختلفی از هواداران، به ویژه در اروپا و دیگر کشورهای 
غربی، از تحریم جام جهانی قطر صحبت کرده و خواهان عدم حضور فوتبال دوستان در قطر بودند اما فیفا دیروز اعالم کرد 
برای این تورنمنت نزدیک به سه میلیون بلیت فروخته است. جیانی اینفانتینو با تائید این رقم گفت فیفا همچنین موفق شده 
در دوره چهار ساله از جام جهانی ۲018 تا امسال روی هم رفته 7.5 میلیارد دالر درآمدزایی داشته باشد و به این ترتیب رکورد 
درآمدهای فیفا را شکسته است. سخنگوی فیفا گفت بیشترین بلیت ها بر اساس کشورها به ترتیب در قطر، عربستان سعودی، 

ایاالت متحده آمریکا، مکزیک، بریتانیا، امارات، آرژانتین، فرانسه، هند و برزیل فروخته شده است.

بهترین بازیکن دیدار ایران و انگلیسروزنامه »جهان صنعت« توقیف شد

شیوع کووید و تعطیلی مدارس پکن

رابطه مصرف نمک و افزایش استرس

کانال تلگرامی میزان از توقیف روزنامه جهان صنعت 
خبر داد. 

به گزارش ایسنا، روزنامه »جهان صنعت« در نشست 
فوق العاده دیروز هیئت نظارت بر مطبوعات به ســبب 
تخلف از مصوبات شــورای عالی امنیــت ملی و حدود 
مطبوعــات، توقیف و پرونده آن به مرجع قضایی ارجاع 
شــد. به گــزارش اقتصادنیوز به نقــل از کانال روزنامه 
شرق، روزنامه »جهان صنعت« پس از انتشار مطلبی به 

نقل از صادق زیباکالم توقیف شد.

هافبک تیم ملی انگلیس بهترین بازیکن دیدار با ایران شــد. 
پــس از پایان دیدار دو تیم ایران و انگلیس بوکایو ســاکا که در 
این بازی ۲ گل به ثمر رســانده بود، بــه عنوان بهترین بازیکن 
زمین انتخاب شــد. تقابل دو تیم ایران و انگلیس با برتری ۶ بر ۲ 
شــاگردان ساوت گیت به پایان رسید و انگلیسی ها با سه امتیاز 
صدر جدول گروه A را از آن خود کردند.ساکا یک بازیکن چپ پا 
اســت که بیشتر در پست وینگر راست در باشگاه آرسنال و تیم 
ملی انگلستان بازی می کند. اما توانایی بازی در هر دو سمت خط 

هافبک و همچنین به عنوان مدافع چپ را به خوبی داراست.

نتایج یک مطالعه جدید دانشگاه ادینبورگ انگلستان 
نشــان داد مصرف بیش ازحد مواد غذایی شور می تواند 
منجر به افزایش ســطح اســترس شــود. به نقل از ارث، 
محققــان دریافتنــد زمانی که موش ها بــا رژیم  غذایی 
پرنمک تغذیه می شــوند، ســطح هورمون استرس 75 
درصد افزایش می یابــد. درحالی که انجمن قلب آمریکا 
توصیه می کند که بزرگســاالن بایــد کمتر از چهار گرم 
نمــک در روز مصرف کنند، اکثر مردم بیش از ۲ برابر این 

مقدار را به طور منظم مصرف می کنند.
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درگذشت پیرترین دانش آموز جهان

مادربزرگ کنیایی که بعد از 90 سالگی فکر ادامه تحصیل 
به ســرش زده و حضــورش در کالس توجه بســیاری را به 
خود جلب کرده بود، در 99 ســالگی درگذشت. فرانس پرس 
در خبــری در ایــن زمینه به نقل از نوه او خبــر داد، »گوگو 
پریسال« روز چهارشنبه گذشــته در خانه اش درگذشت. او 
گفت: »گوگو پیش ازاین در ســالمت و مشغول تحصیل بود، 
اما ســه روز قبل از مرگش به دلیل احســاس درد در قفسه 
ســینه نتوانسته بود به مدرسه برود.« گفتنی است اراده این 
مادربزرگ برای ادامه تحصیل مورد ستایش سازمان یونسکو 

قرار گرفته و دستمایه یک فیلم فرانسوی هم شده بود.

افزایش موارد ابتال به کووید در پایتخت چین و همچنین 
در ســطح ملی موجب شــد مقامات پکن مدارس چندین 
منطقه را تعطیل اعالم کردند و از ســاکنان برخی مناطق 
تحت تأثیر شیوع بیماری درخواست شد که از خانه خارج 
نشــوند. مناطق مختلفی از چین از ژنگژو در استان هنان تا 
چونگ کینگ در جنوب غربی مجدد درگیر افزایش موارد 
ابتال به کرونا شده اند به گونه ای که در روز یکشنبه ۲۶ هزار 
و 8۲۴ مورد جدید بومی گزارش شــده است. همچنین دو 
مورد مرگ ناشی از کووید در پکن ثبت شد که اولین مورد 

در چین از اواخر ماه مه بود.

تیم ملی جوانان بوکس ایران به کشــور بازگشــت، اما دو 
بوکســور بدون اطالع قبلی تیم را ترک و در اســپانیا ناپدید 
شده اند. پس ازآن که روز شنبه ۲8 آبان 1۴01 حسین ثوری 
رئیس فدراســیون بوکس ایران از عدم بازگشتش به ایران و 
اعالم پناهندگی خبر داد، اکنون دو بوکسور تیم جوانان ایران 
نیز در اسپانیا ناپدید شده اند. آرین ساعدپناه و مرتضی ریگی 
دو ملی پوش تیم جوانان ایران هستند که در روزهای گذشته 
اردوی تیم در اســپانیا را بدون اطــالع قبلی ترک کرده و در 
شهر آلیکانته ناپدید شــده اند. یکی از مسئوالن فدراسیون 

بوکس در گفت وگو با ایسنا این خبر را تأیید کرد.

آسایشدوگیتیتفسیرایندوحرفاست              بادوستانمروتبادشمنانمدارا
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آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان
نوع آگهی:  مزایده

موضوع آگهی: فروش سرباره سرد مجتمع فوالد سبا بصورت جاروکش از طریق مزایده عمومي
مزایده شماره: 1۴01۴00079

متن آگهی: شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظردارد سرباره های سرد مجتمع فوالد سبای خود را از طریق مزایده عمومي به فروش برساند 
عالقه مندان به شرکت در مزایده مي توانند جهت تهیه اسناد مزایده در روز بازدید از طریق واحد فروش اقالم مازاد شرکت فوالد مبارکه اقدام 

نمایند .
پیشنهادات واصله در روز چهارشنبه 1۴01/09/۲3  در محل شرکت فوالد مبارکه گشایش و صورتجلسه خواهد شد

سایر اطالعات مورد نیاز در اسناد مزایده شرح داده شده است
بازدید در تاریخ سه شنبه 1۴01/09/15دریک نوبت ، راس ساعت 9صبح درمحل فوالد سبا با مکانیزم داخلي انجام میگیرد

مورد مزایده: سرباره سرد فوالد سبا بصورت جاروکش
مدارک مورد نیاز:
طبق اسناد مزایده

نحوه دریافت مدارک : پیشنهاد دهندگان مي بایست پیشنهادات خود را از ساعت 10لغایت   سه شنبه مورخ 1۴01/09/۲۲  به آدرس اصفهان 
-کیلومتر 75جنوب غربی - شرکت فوالد مبارکه - ورود از درب زرین شهر - ساختمان مرکز ی- واحد فروش اقالم مازاد ) آقای داودی (تحویل 

نمایند.
مهلت ارسال مدارک:

تاریخ 1۴01/09/۲۲ می باشد. به پیشنهاداتي که بعد از تاریخ مذکور ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نحوه ارسال مدارک : شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهادات خود را از طریق نماینده خود به واحد فروش اقالم مازاد تحویل دهند

اطالعات تماس با کارشناس : سایر اطالعات مورد نیاز در اسناد مزایده شرح داده شده است درصورت نیاز به اطالعات بیشتر با تلفن 0315۲735۲۴1 
و یا تلفن همراه ) 09010039۴0۶آقای داودی ( تماس حاصل فرمایید .

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهانارایه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
1401-78

  

شناسهآگهی:
۱۴۱۳۶۲۳ آگهي تجديد مزايده ذغال وهیزم)چوب بلوط و...( 

شماره مزايده:  1001003298000009                         شماره مزايده مرجع: 7
بدینوسیله به اطالع مي رساند ، اداره کل منابع طبیعي وآبخیزداري استان چهارمحال وبختیاري در نظردارد هیزم و ذغال جنگلی مکشوفه و 
بازداشتی موجود درشهرستانهای استان را طبق جدول پیوست و از طریق سامانه ستادیران درتاریخ 1۴01/9/1 لغایت 1۴01/9/1۶ ازطریق 
نمایند.ضمنا« جهت اطالع  نام  ثبت   satadiran.ir توانندجهت  شرکت در مزایده در سایت  لذا متقاضیان مي  برساند.  بفروش  مزایده 

بیشتربه یگان حفاظت منابع طبیعی یاسایت اداره کل به نشانی chahrmahal.frw.org.ir مراجعه نمایند.
- شرایط شرکت در مزایده:

1- تضمین شرکت درمزایده براساس مبلغ مشخص شده درجدول پیوست )سامانه ستاد( )الف -ضمانتنامه بانکي  ب- وجه نقد واریز به شبای 
حساب تمرکز وجوه سپرده 320100004069042107790596 به شناسه 961139069288888888888888888888نزد بانک 

مرکزي به نام اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان. پس ازثبت نام ارائه اصل ضمانتنامه بانکی به اداره کل الزامی است.
۲- تحویل هیزم و ذغال واقع در انبار اداره منابع طبیعي شهرستان ها  و بخش های تابعه مي باشند.

3- هزینه بارگیري و حمل و نقل، و........ بعهده برنده مزایده مي باشد.
۴- برنده مزایده موظف است مبلغ پیشنهادی راظرف مدت7روز به حساب اعالم شده اداره منابع طبیعی وآبخیزداری استان در سامانه ستاد 
واریزو فیش آن راتحویل نماید.ضمنا«مدت تخلیه کلیه مواد مکشوفه پس ازاعالم برنده 20 روز مي باشد . پس از اتمام مهلت مذکور این اداره 

کل تعهدي در قبال تحویل چوب وذغالهاي فوق را نخواهد داشت.
5-پیشنهاد میگردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارایه پیشنهاد از  محموله های ذغال و چوب مربوطه در شهرستانها 

در زمان اداری  و با توجه به تاریخ های درج شده در سامانه ستاد بازدید بعمل آورید.
۶-محموله های مورد مزایده میبایست صرفاً  در کارگاهها و یا کارخانه های دارای مجوز درون استان تبدیل و فرآوری گردند.

*مبلغ قیمت پایه و مبلغ ضمانت نامه در سامانه ستاد درج شده است.
* زمان توزیع اسناد :ازساعت 8 صبح تاریخ 1401/9/1لغایت 1401/9/6 ساعت14 میباشد

زمان ارسال پیشنهاد قیمت از تاریخ 1401/9/1لغایت 1401/9/16 ساعت 14 مي باشد.
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان


