
سخنگوی دولت:

دولت هیچ برنامه ای 
 برای تغییر 

قیمت بنزین ندارد
     ســخنگوی دولــت بــا تکذیــب شــایعه 
ارســال  نامــه ای از ســوی رئیــس جمهــور 
کید  آمریکا به رییس جمهور کشــورمان تا
کــرد: البتــه پیغــام هایــی بــرای ایــران مــی 
فرســتند اما مهمتر از ارســال پیغام، اقدام 

عملی است...

روح االمینی در تذکر شفاهی:

 ۲ یا ۳ وزیر دیگر 
استعفا دهند

   نماینــده مــردم تهــران در مجلــس ضمــن 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر  زحمــات  از  تقدیــر 
اجتماعــی گفــت: بــه نظــرم ۲ الــی ۳ وزیــر دیگــر 
پیشــگام شــده و با اســتعفای خود کاری کنند 
انــرژی دولــت و مجلــس صــرف مســائل اصلی 

مردم از جمله معیشت شود...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 22  

 سیاست جدید بانک مرکزی 
خ ارز  و تاثیر آن بر کاهش نر

   یوسف کاووسی
کارشناس بانکی  و ارزی 

تصمیم اخیر رئیس بانک مرکزی که بعد 
از دیدار با جمعی از صرافان اعالم شــد 
تصمیم بجا و منطقی است از این جهت 
کــه صادرکنندگان تاکنون ملزم بودند 
بخش عمده ای از ارز خود را به سامانه نیما بفروشند و همچنین 
می توانستند درصدی از آن را در بازار متشکل ارزی عرضه کنند، 

آن هم با قیمت پایین تر از نرخ آزاد.
تا پیش از اعالم این سیاســت بانک مرکزی، اگر نرخ ارز نیمایی 
را 25 هزار تومان در نظر بگیریم اعالم نرخ در صرافی ملی با 26 
هزارتومان به این معنی بود که صادر کنندگان ارز خود را اگر در 
بازار متشــکل ارزی عرضه می  کردند دچار زیان می شــدند، اما با 
تصمیم اتخاذ شــده به صادر کنندگان و صرافان اجازه داده شــد 
ارز صادرات را در بازار ســنا خریداری کنند که نرخ معامالتی آن 
نزدیک به بازار آزاد است، یعنی اگر امروز دالر 32 هزار تومان در 
بــازار آزاد خرید و فروش شــود ارز خــود را می توانند 31 هزار و 
500 تومان به صراف بفروشند تا صرافی ها نیز ارز مورد نیاز مردم 
را تامین و به آنها بفروشند.  این اقدام به این معنا است که اینک 
عالوه بر تامین ارز مورد نیاز دانشجویان و خانواده های آنها برای 
سفرهای خارجی یا ارز مورد نیاز حجاج مردم می توانند ارز مورد 

نیاز خود را در سامانه سنا خریداری کنند.
این اقدام بانک مرکزی از این جهت حائز اهمیت اســت که پس 
از صدور مجوز بازار آزاد زیر نظر بانک مرکزی و توســط صرافان 
رسمیت می یابد و باعث می شود بازارهای زیرزمینی و غیرشفاف 
ذیل سیستم نظارتی و صرافی متمرکز قرار بگیرند. حسن این کار 
این است که برخی از صرافی های شهرستان ها و مناطقی که تا به 
حال قادر به فعالیت با نرخ نیما نبودند و نمی توانستند به صورت 
حواله ای فعالیت کنند، از این پس بتوانند ذیل این مجوز فعالیت 
کنند. پیش از این این صرافان به صورت نقدی فعالیت می کردند و...
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یادداشت

از استعفای عبدالملکی، تا کارت زرد فاطمی امین :

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 پر رنگ شدن 
عدالت آموزشی

7

 مشاوران  
ک؟ گران امال یا سودا

3

 ونزوئال فرصت نفتی 
برای ایران

4

احتمال گرانی 
خودروهای داخلی

3

 رییس  قوه قضاییه :

 مقصران متروپل را سریعا 

دادگاهی کنید 

     محســنی اژه ای بــه مســئوالن قضایــی 
ذیربــط دســتور داد تــا نســبت بــه پرونــده 
مقصران حادثه متروپل آبادان، رســیدگی 
ســریع، قانونــی و بــدون مالحظــه را انجام 

دهند. ..

سخنگوی شورای نگهبان:

»طرح شفافیت« به 
مجلس برگردانده شد

     سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که 
ح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه،  »طر
دســتگاه های اجرایی و ســایر نهادها« به 
مجلــس برگردانــده شــد. هــادی طحــان 
نظیف در نشســت خبری خود با موضوع 

نتیجه بررسی ...
 | صفحه 2  | صفحه 2 

گار برزخی مطبوعات! ️روز
  رکسانا رضایی-روزنامه نگار 

یکم-حــال️مطبوعــات️خوب️
نیست!

️خبری️فوق️برای️ ️گزاره ️آیا دوم-
جامعه️حائز️اهمیت️است؟️آیا️این️
️برای️عموم️ ️تواند ️می ️کوتاه خبر
مردم️ایجاد️نگرانی️کند️و️یا️اینکه️در️بین️تیترهای️برجسته️
تورم️روغن️و️برنج️و️سکه️و️دالر️گم️می️شود️و️بود️و️نبودش️
️این️ ️در ️نقش️دولت️ها اهمیت️چندانی️نمی️کند؟سهم️و
ایجاد️این️بی️تفاوتی️چگونه️است؟سوم-دوباره️تکرار️می️
کنیم.️اینبار️با️صدایی️رساتر️که️توسعه️هیچ️کشوری️میسر️
نخواهد️شــد️مگر️از️گذر️فرهنگ.به️ســر️سطر️باز️گردید️
️باز️هم️فرهنگ". ️فرهنگ️و و️مجــدد️بخوانید️"فرهنگ،
️اعتالی️این️فرهنگ️چه️کرده️ایم؟️ چهارم-برای️رشــد️و
️به️مطبوعات️مستقل️می️پردازیم️که️ ️ویژه ️این️مجال، در
تکه️بزرگی️از️پازل️غنی️فرهنگ️است️و️ردپای️آن️در️تمام️
طول️تاریخ️قابل️مشاهده️می️باشد️و️عمر️قریب️به️یکصد️و️
️تاریخ️سازی️در️مقاطع️ ️تاثیرگذاری️و پنجاه️ساله️آن️گواه
️برخی️فریاد️ ️آنچنان️که ️و️️هست.پنجم-آیا مختلف️بوده
️باشند️ ️الفبای️رسانه️آشنا ️بی️آنکه️با وااسفا️سرمی️دهند️و
خود️را️دایه️مهربان️تر️از️مادر️می️نامند️و️تنها️راه️برون️رفت️
️هجرت️به️فضای️مجازی️می️دانند️راه️ ️شرایط️حاکم️را از
گشاست؟!آیا️تمامی️مشکالت️روزنامه️نگاری️امروز️ایران️
در️حوزه️انتشــار️مجله️و️روزنامه️اســت️و️به️قول️دوستی️
️نگاری️ ️بازماندگان️دوران️اصالت️روزنامه ️این️تنها ️کوچ با
️رسانه️ ️تمامی️مشــکالت️حل️شده️و به️جهان️دیجیتال،
های️ایران️به️دوران️اوج️و️شکوه️خود️باز️می️گردند؟!برای️
️یک️ ️و ️هزار ️و ️پاسخ️تک️تک️سواالت️مطروحه رسیدن️به
️این️است️ ️اول ️قدم ️شما، ️ذهن️من️و ️در سوال️نقش️بسته
که️بی️تعارف️ببینیم️مطبوعات️کجای️کار️است؟عینک️
انصــاف️به️صورت️بزنیــم️و️خوب️به️نقش️مطبوعات️در️
آشــفته️بازار️صدها️کانال️بی️شناســنامه️مجازی️و️ده️ها️
️در️اشکال️ ️دیجیتالی️که️حمایت️دولت️را رسانه️مکتوب️و

️کمال️پشت️خود️دارند️بنگریم؟ مختلف️تمام️و
️عادالنه️هست؟ ️شرایط️حاکم️مساوی️و ️و ️فضا آیا

آیا️مطبوعه️در️فضایی️برابر️تنفس️می️کند؟️مدیرمسوول️
مستقلی️که️تمام️ذهنش️درگیر️هزینه️های️گزاف️چاپ️
️می️تواند️در️ ️اســت️آیا ️توزیع️و... ️و ️اجاره ️زینک️و ️فیلم️و و
مصاف️با️رقیب️تا️بن️دندان️مسلح️و️معاند️خود،️بی️دغدغه️
محصول️قابل️قبول️فرهنگی️درست️و️به️موقع️ارائه️دهد؟
نقش️حمایتی️دولت️در️این️میان️چگونه️است؟️آیا️دولت️
و️مجلس️به️شــرایط️حاکم️و️کند️شــدن️تیغ️مطبوعات️
راضی️هســتند️که️نســخه️عاجل️و️شفابخشی️برای️آن️
️جایگاه️ نمی️پیچند؟آیا️رسانه️در️سپهر️سیاسی️دولت️ها

️️ مشخصی️دارد؟
️بین️مجوزهای️کیلویی️اهدا️ ️فرزندان️تنی️رســانه️در آیا
️هدفی️ ️با ️کدام ️مطبوعات️که️هر ️با ️های️غریبه ️آدم ️و شده
️اند️می️ ️نهاده ️میدان ️به ️رسالت️اصلی️مطبوعات️پا ️از غیر
️بلبشوی️ ️در ️یا ️و ️بکشند ️آب️بیرون ️از ️را ️خود ️گلیم توانند
نمایندگی️های️صد️من️یک️غاز️و️کاســبی️های️پشــت️و️
روی️پرده،️بی️انگیزه️تر️از️قبل️همچون️بسیاری️از️اسالف️
️می️ ️خود ️دغدغه ️آرمان️و ️و ️عالقه ️ترک️عشــق️و ️به خود
اندیشند؟شرح️درد️بسیار️است️و️شاید️از️حوصله️مخاطب️
خارج️باشــد.️واقعیت️این️اســت️که️مطبوعات️با️در️نظر️
️عمومیالزم️ ️شک️لگیری️افکار ️آن️در داشتن️نقش️مهم
است️مراقبت️شود.️به️طور️کلی️این️نظر️موافق️وجود️دارد️
️بیطرف️برای️موفقیت️حکومت️های️ که️مطبوعات️آزاد️و

دموکراتیک️ضروری️است.️
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کاهش قیمت ها در بازار ارز یادداشت آغاز 

  عرضه ارز بر تقاضا پیشی گرفت

   فعــاالن بــازار پیــش بینــی مــی کننــد که بــا افزایش عرضه ارز در بازار و همچنین افزایش 
اختیارات صرافی ها در خرید و فروش ارز به زودی از نوسانات ارزی کاسته شده و بازار 

وارد مدار نزولی می شود.

ساعاتی پس از پایان جلسه ویژه ارزی بانک مرکزی با صرافان و خبر رییس کل بانک 
مرکــزی مبنــی بــر افزایــش عرضــه ارز و تســهیل ضوابــط مربــوط بــه تقاضای بــازار در حوزه 

 | صفحه 3 اسکناس، مجوز جدید بانک مرکزی به صرافان ابالغ و تصمیم... 

تا پایان سال حداقل   ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت خواهیم داشت

گاز خودرو در  تخته 
گرانی جاده 

صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

هیجان کاذب قیمت در 
بازار  سکه و طال 

3

تب کریمه کنگو قربانی 
می گیرد

7

تنش آبی در ایران

4

سخنگوی دولت:

تراز تجاری کشور مثبت شد، تحریم ها از 
درون خنثی می شود

بهــادری️جهرمــی️گفت:️با️تکیه️بــر️ظرفی️تهای️داخلی️و️
️درون️خنثی️ ️از ️تحری️مها ️دیپلماسی️اقتصادی، ️از اســتفاده
️علی️بهادری️جهرمی️در️حساب️کاربری️خود️در️ م️یشــود.
️️»برای️دومین️ماه️متوالی️تراز️تجاری️کشور️ توئیتر️نوشــت:
مثبت️شــد️و️صادرات️غیر️نفتی️بر️واردات️پیشــی️گرفت.️با️
تکیه️بر️ظرفی️تهای️داخلی️و️استفاده️از️دیپلماسی️اقتصادی،️

️از️درون️خنثی️م️یشود«. تحری️مها
️

یک عضو کمیسیون انرژی:

یاللعجب چقدر وقیح و پررو هستند!
یک️عضو️کمیسیون️انرژی️مجلس️شورای️اسالمی️گفت:️آیا️
️دائما️ ️جای️اجرای️تعهدات️خود ️به ️غربی️ها ️شرایطی️که در
️جایی️برای️گفت️وگو️ ️ایران️هســتند ️زنی️به ️اتهام ️حال در
مــی️ماند؟️هادی️بیگی️نژاد️نماینده️مردم️مالیر️در️مجلس️
️نوشت:️ ️توئیتر، ️در ️صفحه️شخصی️خود شورای️اسالمی️در
»گروســی️مدیر️کل️آژانس️انرژی️اتمی️گفته️است️که️باید️
️وقیح️ ️چقدر ️یاللعجب! ️مسئوالن️ایرانی️صحبت️کند. ️با ً فورا
️در️ ️وقتی️غرب️یها️ب️هجای️آ️نکه️تعهداتشان️را و️پررو️هستند!
️در️حال️اتهام️زنی️ قبال️جمهوری️اسالمی️انجام️دهند️دائما

️جایی️هم️برای️گفتگو️م️یماند؟« به️ایران️هستند،

اخبار كوتاه

نگاهی به توافق ۲۵ ساله  ایران و چین در  
اولین سالگرد؛ 

گاز  محرک های  نفت و 
اصلی توافق 

2

وزیر ارتباطات خبر داد؛

دسترسی به سرعت های 
چند صد مگابیتی 

اینترنت
     وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه رونمایــی از 
نخســتین دسترســی  پروژه fttx در شهر بوشهر 
در روز جهانی ارتباطات و تجربه سرعت حدود 
۹۰۰ مگابیت برثانیه، ابراز امیدواری کرد تا پایان 
دولــت ســیزدهم ایــن امــکان بــرای بســیاری از 

 | صفحه 3 هموطنان فراهم شود...

رئیس جمهور: 

 با ایران نمی توان 
با زبان زور سخن گفت

     رئیس جمهور با اشــاره به اقدام اخیر 
آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: اینان 
بایــد حقــوق ملــت ایــران را بــه رســمیت 
بشناســند، بــا ایــران نمی توان بــا زبان زور 

 | صفحه 2 سخن گفت...

کشی ها در دو راهی سخت؛ تداوم طناب 

برجام زیر سایه سنگین قطعنامه
   قطعنامــه پیشــنهادی آمریــکا و تروئیــکای اروپــا علیــه ایــران، روز چهارشــنبه به رغم 
مخالفت جدی چین و روسیه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی  
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه»شانزدهم 

خردادمــاه« آغــاز شــد و بــه صــورت معمــول دو موضــوع پادمانــی مربــوط بــه جمهــوری 
اســامی ایــران و گــزارش اجــرای برجــام کــه بــه صــورت فصلــی ارائه می شــود، بــه همراه 

 | صفحه 2 موضوعات دیگر در دستور کار قرار گرفت...

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان:

قیمت خودرو به طور غیرمنطقی باالست

صفحه + 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 جنگ سرد 
در بازار نفت

4

بورس در بهترین موقعیت 
سرمایه گذاری قرار دارد

3

 جایگاه خانواده 
 در پرورش فرزندان 

در عصر حاضر
7

گرانی بی سر و صدای 
لوازم خانگی

3

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای   نوبت اولآ

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان بوشــهر در نظــر دارد خدمــات مــورد نیــاز خــود را بــه شــرح ذیــل بــه اســتناد قانــون برگــزاری مناقصــات از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای 
از محــل اعتبــارات داخلــی بــا مشــخصات و شــرایط منــدرج در اســناد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری 
زیابــی کیفــی و مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و همچنیــن بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه  مناقصــه از دریافــت اســناد ار
آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد لــذا تقاضــا مــی شــود پــس از نشــر آگهــی بــه ســامانه فــوق مراجعــه و پــس از طــی مراحــل منــدرج در ســامانه اقــدام بــه شــرکت در مناقصــه 
ر بــه  نماینــد و پیمانــکاران مــی بایســت جهــت شــرکت در مناقصــه اســناد را از طــرق ســامانه مذکــور بارگــذاری و نســبت بــه ارســال پاکــت الــف مناقصــه )بــه صــورت فیزیکــی( در تاریــخ مقــر

شــرکت توزیــع اســتان بوشــهر کــه الزامــی مــی باشــند اقــدام نماینــد. 
ضمنــا عــاوه بــر ارائــه اســناد مناقصــه در ســامانه بــه صــورت الکترونیکــی در صــورت برنــده شــدن ارســال اصــل پــاکات )ب،ج( بــه آدرس شــرکت توزیــع نیــروی اســتان بوشــهر الزامــی مــی 

باشد. 
محل تحویل اسناد مناقصه امور تدارکات شرکت نیروی برق استان بوشهر – تلفن 31283203 – 077-31282204 

ــر داده نخواهــد شــد ســایر  ــب اث ــا ترتی ر در فراخــوان واصــل مــی شــود. مطلق ــر بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء مشــروط مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــا مــدت و ســاعت مق
ــت.  ــدرج اس ــه من ــناد مناقص ــوط در اس ــات مرب ــات و جزیی اطاع

مبلغ خرید اسناد: 500/000 ریال در وجه شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به شماره حساب 0102973305002 بانک صادرات شعبه میدان امام )ره( 
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد. 

وش اسناد مناقصه : 1401/3/23 الی 1401/3/28  زمان فر

کد فراخوان سامانه موضوع مناقصه شماره مناقصه ردیف 
ستاد 

مبلغ تضمین ریال 
)ضمانت نامه 
 ) بانکی معتبر

تاریخ و ساعت 
کات از  ارسال پا
طریق سامانه 

تاریخ و ساعت 
کات  گشایی پا باز
مناقصه از طریق 

سامانه 

401/16 م ن 1
تعمیرات پیشگیرانه به صورت 
خط گرم سال 1401 مدیریت 
برق دشتی تنگستان و بوشهر 

1401/4/11 ساعت 1401/4/11 ساعت 8 2001001443000013743/000/000
8:30

401/17 م ن2
تعمیرات پیشگیرانه به صورت 
خط گرم سال 1401 مدیریت 
برق گناوه دیلم و دشتستان

1401/4/11 ساعت 1401/4/119 ساعت 2001001443000014745/000/0008

401/18 م ن3
تعمیرات پیشگیرانه به صورت 
خط گرم سال 1401 مدیریت 

برق کنگان و دیر
2001001443000015788/000/000 1401/4/11

ساعت 8 
1401/4/11 ساعت 

9:30

شناسه 1329740

مدیر تدارکات و انبارها 
شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر 

مدیر روابط عمومی
شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر 

گهی مزایده مرحله اول  ) اجاره ( آ

اداره آموزش و پرورش منطقه 18 تهران

 اداره آمــوزش و پــرورش منطقــه 18 تهــران در نظــر دارد  مدرســه دانــش  را از طریــق مزایــده عمومــی  و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده ســامانه مزایــده تــدارکات الکترونیکــی دولــت  
) www.setadiran.ir( با  شماره مزایده  5001000289000005  به صورت الکترونیک واگذار نماید .

موضوع مزایده:
الف – مدرسه دانش   واقع در خیابان شهید میرزایی,خیابان سپیده جنوبی, روبروی امازاده زید 

ب- محل اجرای موضوع مزایده : اداره آموزش و پرورش منطقه 18 تهران
پ- مدت انجام کار: 36 ماه 

ج-قیمت پایه یکساله  در سال اول  مبلغ 5,400,000,000  ریال از قرار هر ماه   450,000,000  ریال  )  چهارصد و پنجاه  میلیون ریال(  بدون مالیات بر ارزش افزوده 
د- با عنایت به مجوز سه ساله قرارداد اجاره  در سال دوم و سوم براساس قیمت جدید کارشناس رسمی ,الحاقیه قرارداد انجام می شود . 

ضمنــا کلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده بــه صــورت الکترونیکــی و از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( انجــام مــی گــردد. الزم بــه ذکــر اســت هزینــه هــای مربــوط بــه چــاپ 
فراخــوان بــه عهــده برنــده مزایــده اســت .

 

 نوبت اول

میم الف 925 شناسه اگهی 1329753

گرانی اینترنت قوز باالی قوز
  علیرضا باجالن ، کارشناس فناوری

ســرعت️و️کیفیت️پایین️اینترنت️در️کشــور️با️افزایش️قیمت️
تعدادی️از️بست️ههای️در️حال️ارائه️از️سوی️اپراتورها️همراه️شده️
و️با️وجود️نارضایتی️گسترده️کاربران️پاسخ️قابل️قبولی️از️سوی️

سازما️نهای️متولی️امر️بیان️نم️یشود.
با️توســعه️روزافزون️فناور️یهای️ارتباطی️و️گســترش️شبکه️
جهانی️وب️دسترسی️به️اینترنت️در️تمامی️نقاط️جهان️اهمیت️
فو️قالعاد️های️پیدا️کرده️است️و️از️همین️رو️دول️تها️ملزم️هستند️
با️برنام️هریزی️دقیق️و️حساب️شده️خدمات️سریع️و️ارزان️اتصال️

️برای️مردم️فراهم️کنند. به️شبکه️اینترنت️را
هم️اکنون️ســازما️نهای️بی️نالمللی️که️شــاخص️ههای️توسعه️
علمی️و️فناوری️را️در️کشورهای️مختلف️بررسی️و️فهرس️تهای️
متفاوتــی️از️میزان️رضای️تمندی️مردم️در️حوز️ههای️گوناگون️
منتشر️م️یکنند️میزان️دسترسی️به️اینترنت️یکی️از️مه️مترین️
معیارهای️ارزیابی️کیفیت️زندگی️در️نظر️م️یگیرند.️در️حقیقت️
امروزه️دسترسی️به️اینترنت️برای️حرکت️در️مسیر️توسعه️علمی️
️برای️ ️مردم ️دغدغه ️جهان️حاضر ️در ️فناوری️ضروری️اســت. و
دسترسی️به️اینترنت️کم️از️دغدغه️نان️شب️نیست️و️اگر️بگوییم️
️نیازهای️اساســی️مردم️ضرورت️دارد️ اینترنت️به️همان️اندازه
️از️لحاظ️میزان️ ️ایران️حتی️زمانی️که️کشــور ️در گزافه️نگفتیم.
مبتالیان️و️درگذشــتگان️کرونا️در️وضعیت️بهتری️نســبت️به️
️استفاده️ ️اینترنت️و ️گرفته️است️هنوز️دسترسی️به گذشته️قرار
از️شبکه️های️ارتباطی️برای️انجام️فعالی️تهای️مختلف️ضروری️
️تباید️این️تصور️ایجاد️شود️که️حاال️کمتر️از️ محسوب️م️یشود️و
دو️سال️گذشته️به️اینترنت️نیاز️است.️در️چنین️شرایطی️ایران️از️
لحاظ️کیفیت️اتصال️به️شبک️ههای️ارتباطات️ثابت️و️سیار️جایگاه️
مناســبی️ندارد️و️طبق️جدیدترین️آمار️در️سایت️اسپیدتست️
️در️ ️و 73️ ️با ️اینترنت️موبایل️برابر ️شــبکه ️جهانی️ایران️در رتبه
️بدون️شک️چنین️جایگاهی️ ️با۱44️️است. ️برابر شبکه️ثابت️نیز
با️هیچکدام️از️برنام️ههای️باال️دستی️توسعه️شبک️ههای️ارتباطی️
️شرایط️کنونی️نم️یتوان️تبدیل️ ️در ️و ️هماهنگی️ندارد در️کشور

️متصور️شد...️ ️را شدن️به️هاب️ارتباطی️منطقه
ادامه در صفحه 2

یادداشت

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آ
شماره 2001005543000004 دستگاه همودیالیز

 سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر 

از طریــق   خــود  بــه خریــد دســتگاه همودیالیزموردنیــاز  نظــر دارد نســبت  ایــران در  اســامی  احمــر جمهــوری  ســازمان داوطلبــان جمعیــت هــال 
برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلهــای از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت  اقــدام نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت 
 اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا  از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس
 www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت 

گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1401/3/22 می باشد.

ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کارتعداد موضوعردیف

1/050/000/000 ریال5دستگاهدستگاه همو دیالیز1

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ   1/050/0000/0000   ریال ضمانت نامه بانکی
مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت: حداکثر تا ساعت 00: 19مورخ 1401/3/26 
مهلت زمانی ثبت پیشنهاد در سامانه: حداکثر تا ساعت 00: 19 مورخ 1401/4/6

زمان بازگشایی پاکتها ساعت 00: 13 مورخ 1401/4/7
اطاعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطاعــت بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه: تهــران خیابــان طالقانــی- چهــار راه ســپهبد قرنــی 

جنــب داروخانــه هــال احمــر، ســازمان داوطلبــان، تلفــن : 88919138
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس : 27312131 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

 نوبت اول

گهی 1331102 میم الف 994شناسه ا

گهی مناقصه عمومی شماره 3 / سه خدمات آ

یوسف نصیری - شهردار نسیم شهر  

پــروژه احــداث   بدینوســیله شــهرداری نسیم شــهر در نظــر دارد مناقصــه عمومــی 
 ( شــماره  بــه  نسیم شــهر  شــهرداری  بهشــت  بــاغ  آرامســتان  در  جدیــد  قبــور 
بــه  دولــت  الکترونیکــی  تــدارکات  ســامانه  طریــق  از  را   )2001093980000003
آدرس www.setadiran.ir برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت 
اســناد از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی 
 پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس
صــورت  در  گــران  مناقصــه  اســت  الزم  و  شــد  خواهــد  انجــام   www.setadiran.ir
عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای 

الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/03/21 ساعت 09:00 می باشد.

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از 
سایت: تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1401/03/28

تاریــخ  چهارشــنبه  روز   12:30 ســاعت  قیمــت:  پیشــنهاد  ارســال  مهلــت  آخریــن   -
1401/04/08

گشایی: ساعت 13:30 روز چهارشنبه تاریخ 1401/04/08 - زمان باز
در  بیشــتر  اطاعــات  دریافــت  جهــت  گــزار  مناقصــه  دســتگاه  تمــاس  اطاعــات   *
خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــا آدرس: تهــران - شهرســتان بهارســتان - 

نســیم شــهر - بلــوار امــام خمینــی)ره( - نبــش میــدان هفــت تیــر  
شماره تلفن: 56753655-021 ، 56754854-021 ، فکس: 021-56775192

  نوبت چاپ اول: 1401/03/21    نوبت چاپ دوم: 1401/03/28

 نوبت اول

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری
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گهی مناقصه عمومی نوبت دوم  آ
 یک مرحله ای شماره 1 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان ایالم 

 شــرکت آب و فاضــالب اســتان ایــالم در نظــر دارد انجــام پــروژه هــای بــا مشــخصات ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران دارای گواهــی صالحیــت صــادره از ســازمان مدیریــت و 
برنامــه ریــزی در رشــته مــورد نیــاز بــه شــرح جــدول ذیــل و همچنیــن دارنــده گواهینامــه صالحیــت ایمنــی صــادره از اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی واگــذار نمایــد لــذا از پیمانــکاران واجــد 
شــرایط دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت اســناد و شــرکت در مناقصــه و ارائــه پیشــنهاد قیمــت بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس setadiran.ir مراجعــه 
نمایــد. جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن 7-08432230120 داخلــی 313 گــروه قراردادهــا تمــاس حاصــل فرماییــد. در ضمــن مبالــغ تضمیــن بــر اســاس آییــن نامــه تضمیــن 

معامــالت دولتــی مــی باشــد. 
تذکر: پرداخت هزینه آگهی های مناقصه و همچنین سوابق تجدید مناقصه به عهده برنده می باشد. 

مبلغ تضمین )ریال( برآورد اولیه )ریال( رشته کاری مدت پیمان عنوان مناقصه – شهرستان محل اجرا شماره 

حفاظت، نگهبانی و نگهداری از تاسیسات فاضالب 0
شهرهای دهلران، مهران، سرابله و دره شهر – شماره 

مناقصه: مناقصه بار دوم

شرکت های 12 ماه 
خدماتی 

22/125/097/2881/106/254/864

تذکر: ارائه اصل ضمانت نامه )پاکت الف( عالوه بر بارگذاری در سامانه به ستاد به صورت فیزیکی به دبیرخانه حراست واقع در میدان دفاع مقدس، شرکت آب و 
فاضالب استان ایالم، دفتر حراست الزامی است. 

مهلت دریافت )دانلود( اسناد از تاریخ: 1401/03/24 لغایت 1401/03/28 ساعت 13 ب ظ

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ: 1401/03/28 لغایت 1401/04/11 ساعت 13 ب ظ 

زمان برگزای جلسه بازگشایی پاکات مناقصه: تاریخ 1401/04/12 ساعت 10 ق ظ 

 نوبت اول

سخنگوی وزارت امور خارجه:

همه دوربین های پادمانی  سر جایشان هستند
ســعید️خطیب️زاده️ســخنگوی️وزارت️امور️خارجه️در️پاســخ️به️ســؤالی️درباره️اظهارات️یکی️از️مقامات️ترکیه️در️
️ایران️یکی️ خصوص️منشاء️ریزگردها️و️عدم️حضور️ایران️در️کنوانسیونی️درباره️ریزگردها️در️ساحل️عاج️اظهار️داشت:
️جلساتی️ ️در ️و️️چه ️برگزار ️سا️لهای️گذشته ️در ️جلساتی️که ️در ️چه ️است. ️ریزگردها ️با ️مبارزه ️کارگروه ️بنیانگذاران از
️م️یشود️ ️مستند ️و ️منتقل ️بی️نالمللی️نظرات️ایران️چگونه ️مجامع ️در ️است. ️بوده ️ایران️حاضر ️شده ️برگزار ️فائو ️در که
️ایران️تالش️کرده️ ️بزرگ️نمایی️درباره️مواضع️کشورهایی️غیر️از️ایران️کمکی️به️اصل️موضوع️نم️یکند. مضبوط️است.
️رودهای️باالدستی️وجود️داشته️ ️در ️سدساز️یها ️و ️آ️بها ️مدیریت️اشتباه ️حل️کند. ️رویکرد️منطق️های️این️موضوع️را با

️دنبال️کرد. ️فضای️غیرسیاسی️آن️را ️باید️در ️و ️دارد ️جواب️مشترکالزم است.
ســخنگوی️دســتگاه️دیپلماســی️درباره️تحرکات️و️رفت️و️آمدهای️اخیر️به️ایران️اظهار️داشــت:️هفته️گذشته️سفر️
️امنیت️ملی️هند️ ️مشاور ️وزیر️خارجه️و ️نخس️توزیر، ️بر️مالقات️با ️این️سفر️عالوه ️در ️به️هند️داشتیم. امیرعبداللهیان️را
️این️ ️در ️یادداشت️تفاهم ️و ️توافقنامه ️سه ️داشت. ️دیدار ️دهلی️نو ️بمبئی️و ️حیدرآباد، ️در ️تجار ️و ️ایرانیان ️داشت️با دیدار

️شد️که️برای️این️است️که️آنچه️به️عنوان️دیپلماسی️منطق️های️گفته️م️یشود️پیگیری️شود. سفر️امضا
وی️در️پاســخ️به️ســؤالی️درباره️ســفر️گروســی️به️سرزمین️های️اشغالی️گفت:️با️یک️کنشگر️و️رژیم️یاغی️در️منطقه️
️نظام️ ️در ️را ️قانون️گریز ️جنگ️طلبانه، ️دارترین️رفتارهای️تروریستی، ️هفت️دهه️است️تداوم ️بیش️از ️هستیم️که روبرو
بی️نالملل️به️منصه️ظهور️گذاشته️این️رژیم️از️هیچ️تالشی️فروگذار️نکرده️که️ساختارهای️حقوق️بی️نالملل️به️سخره️

️است. ️داده ️چک️سفید️امضای️برخی️کشورهای️مدعی️انجام ️با ️را ️همه ️و بگیرد
️در️اختیار️چنین️ او️این️را️هم️گفت️که️جای️تاســف️اســت️مدیرکل️آژانس️به️عنوان️کارگزار️آژانس️این️ســاختار️را
️م️یکنم️ ️فکر ️است. ️به️چالش️کشیده ️و ️گرفته ️به️سخره ️را ️ساختار ️یعنی️توسط️کارگزار ️دهد. رژیم️قانون️گریزی️قرار
️طبق️ ️استقالل️باشد. ️مدیرکل️باید️نگران️بی️طرفی️و ️اقدام️غیردپیلماتیک️دیگر️روشن️است. ️مثل️هر ️این️سفر پیام
️داده️ ️پاسخ️ما ️است. ️مالقات️کرده ️جای️غلط️افراد️غلط️را ️زمان️غلط️و ️در ️آژانس️وظیفه️قطعی️داشت️و بند️اساسنامه

️امیدواریم️تصحیح️رویه️شود. ️و شده

تغییر و تحوالت در وزارت خارجه انجام شده و همزمان انجام می شود
ســخنگوی️وزارت️خارجه️در️پاســخ️به️ســؤالی️درباره️تعیین️سفرای️ایران️در️فرانسه،️انگلیس️و️سازمان️ملل️گفت:️
️در️وزارت️خارجه️مطرح️ ️همزمان️انجام️م️یشــود️و️چرخش️نیروها ️تحوالت️در️وزارت️خارجه️انجام️شــده️و تغییر️و
️ما️ ️آژانس️مورد️سؤال️واقع️شده️است️سرپرست️وزارت️خارجه️آقای️غائبی️به️عنوان️نماینده ️در ️ما ️نماینده بوده️است.
️برخی️مراحل️بوروکراتیک️ ️ما ️اینکه️سفیر ️انجام️م️یدهد. ️را ️کارها ️دستگا️ههای️مربوطه ️هماهنگی️وزارت️خارجه️و با
انجام️شــود️غریب️آبادی️به️دالیل️شــخصی️م️یخواســت️زودتر️برگردد.️گرفتن️آگرمان️و️استوارنامه️انجام️م️یشود.️

️مراحل️داخلی️است.️ ️برخی️در ️و ️ویزا ️آگرمان️و ️مرحله ️در برخی️کشورها
️ریاست️جمهوری️ ️نهاد ️مخالف️تهایی️در ️گزین️ههای️وزارت️خارجه ️با ️م️یشود ️گفته ️این️پرسش️که ️به ️پاسخ وی️در
️با️ ️سفیر ️اعزام ️و ️فرآیند️سفیر ️حتما ️است. ️حال️انجام ️فرآیندهای️معمول️به️صورت️عادی️در ️گفت: صورت️م️یگیرد،
️بردید️ ️نام ️برخی️کشورهایی️که ️این️برداشت️پیش️بیاید. ️شاید️باعث️شده ️و ️باالیی️انجام️شود ️دقت️نظر حساسیت️و

️اعزام️م️یشوند. ️دولت️میزبان️است️که️ان️شاءاهلل️سفرا ️مرحله️گرفتن️آگرمان️از در
سخنگوی️وزارت️خارجه️درباره️اظهارات️گروسی️گفت:️او️فراتر️از️وظایف️خود️اظهاراتی️را️م️یکند️و️دیروز️در️مصاحبه️
با️یکی️از️رســان️هها️مطالبی️را️درباره️اقتصاد️ایران️مطرح️کرد️که️طرح️این️اظهارات️از️ســوی️ایشــان️غلط️اســت.️اگر️
️اقدامات️ایران️️ ️راستی️آزمایی️اینگونه️نبود. ️آژانس️در ️اظهارات️سیاسی️ایشان️نبود️شاید️جایگاه ️و گزارش️شتاب️زده

️است. ️بوده ️اقدامات️داوطلبانه ️ایران️متوقف️کرده ️آنچه ️چارچوب️آژانس️است. در
تمامی دوربین های پادمانی سر جایش است

️هرگانه️در️یک️توافق️طرف️مقابل️از️مصلحت️دو️طرف️عبور️ ️تمامی️دوربی️نهای️پادمانی️سر️جایش️است. وی️گفت:
م️یکند️مختار️هستیم️از️تعهد️اخالقی️عبور️کنیم.️اقدامات️ایران️هیچ️نگرانی️اشاع️های️ندارد️و️ایران️جزو️پادمان️است.️
️ایران️کشوری️ بهتر️است️مدیرکل️بر️طر️فهایی️که️عضو️ان.پی.تی️نیستند️متمرکز️شود.جامعه️جهانی️نم️یپذیرد.

️بر️روی️برنامه️هست️هایش️داشته️است. ️که️بیشترین️نظارت️را بوده

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری
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 نوبت دوم

گهی برگزاری مناقصه عمومی  گهی برگزاری مناقصه عمومی آ آ

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

شــركت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در نظــر دارد عملیــات اجرایــی بــه شــرح زیــر را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانكاران 
واجــد شــرایط واگــذار نماید .

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
اعتبار

مبلغ برآورد 
)ریال(

مبلغ تضمین
)ریال (

انجام امور اداری و خدمات عمومی محور شرق آبفای استان اصفهان 1/۳ 0 4 -68-۲
ج ، قهجاورستان ، جرقویه ( 40.۲59.۲60.0081.۳۳7.777.000جاری)شامل مناطق : کوهپایه ، جلگه ، براآن و کرار

مهلت تحویل اسناد به دِبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1401/04/04
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یكشنبه به تاریخ 1401/04/05

دریافت اسناد : سِایت ِاینترنِتی
WWW.abfaesfahan.irشركت آب و فاضاب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

)  داخلی 384  (

كهی مزایده عمومی 55--14011401     كهی مزایده عمومی  تجدید آ  تجدید آ
گهی 33--14011401 (  (  گهی ) منفک شده از آ ) منفک شده از آ

امور قراردادها  و روابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری كرج

ج در جدول ذیل را از طریق   تجدید مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی  ج در نظر دارد مشخصات مندر کر  سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
گذار نماید: واجد شرایط به مدت دو  سال شمسی  وا

قیمت پایه اجاره  موضوع  تجدید مزایدهردیف
آدرسماهیانه  ریال

ج -  گوهردشت - ضلع جنوبی پارک آزادی ۲7/000/000اجاره عرصه جهت استقرار کانکس ) فست فود(  1 کر

ج  - عظیمیه میدان مهران به سمت میدان گلستان - بوستان مهر  ۲5/000/000عرصه  جهت نصب وراه اندازی   ترامبولین بمسـاحت  7۲ مترمربع۲ کر

ج -چهارراه طالقانی به سمت میدان سپاه بوستان جهان   4۲/000/000 بوفه تنقالت بمساحت 40  مترمربع  ۳ کر

 اجاره  عرصه  جهت نصب وراه اندازی  کالیمکس 4
ج  پارک خانواده۳0/000/000   بمسـاحت  9 مترمربع ج   بلوار موالنا  روبروی شهرداری منطقه 8  کر کر

1- متقاضــی موظــف اســت جهــت اخــذ مــدارک شــركت درمزایــده  عمومی به ســامانه تــداركات الكترونیكی 
دولــت  ) ســتاد ایــران ( بــه  آدرس ســایت  https//:www.setadiran.ir   مراجعــه نمایــد .

2- سپرده شركت درتجدید مزایده  به یكی از روشهای ذیل ارائه گردد: 
ــار  ــاه اعتب ــه م ــدت س ــه م ــه ب ــده ك ــه مزای ــده در دفترچ ــر ش ــغ  ذك ــادل مبل ــی مع ــه بانك - ضمانتنام
داشــته و قابــل تمدیــد باشــد. ) شناســه ملــی 14000287942 ، كــد اقتصــادی 411367759917، 

كــد پســتی  3134851965  (
-  واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100100100121 بانک شهر 

3- مبلــغ 1/000/000ریــال بابــت هزینــه خریــد اســناد  مزایــده   ازطریــق درگاه ســامانه بــه حســاب 
شــماره 700824126398بانــک شــهر

4-   برنــدگان نفــر اول و دوم مزایــده   هــرگاه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نباشــند ســپرده آنــان بــه 

ترتیــب ضبــط خواهــد شــد .
5-  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری كرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

6-   هزینـه چاپ آگهـی  به عهده برنـده مزایده میباشد .
7-   سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج شده است .

ــن  ــپرده حس ــوان س ــی بعن ــه بانك ــت نام ــا ضمان ــد ی ــه نق ــنهادی وج ــغ پیش ــغ 50%  كل  مبل 8- مبل
انجــام تعهــدات ازبرنــده اخــذ خواهــد شــد.

9- تاریخ انتشار درسامانه از مورخ1401/3/25 به  مدت2 روز .
10- مهلت زمانی دریافت اسناد درسایت تا ساعت 30 : 13 مورخ1401/3/31

11- مهلت زمانی بارگذاری مستندات تا ساعت30 :13 مورخ1401/4/12   
12- زمان بازگشایی درسایت ساعت 10 صبح مورخ1401/4/13   

گهی  مزایده عمومی  گهی  مزایده عمومی آ آ
گذاری  فضاهای تبلیغات شهری گذاری  فضاهای تبلیغات شهریوا وا

 رضا زنده دل-  شهردار الهیجان  

شــهرداری الهیجــان  براســاس مصوبــه شــورای محتــرم اســامی شــهر در نظــر دارد ، از طریــق مزایــده عمومــی )  31 ( نقطــه از فضــای تبلیغــات شــهری خــود را بــا مبلــغ 
پایــه كارشناســی بــرای مــدت یكســال بــه كانونهــای تبلیغاتــی واجــد شــرایط دارای مجــوز فعالیــت از  وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی  واگــذار  نمایــد  ، متقاضیــان واجــد 
شــرایط مــی تواننــد بــه منظــور دریافــت اســناد شــركت در مزایــده و كســب اطاعــات از شــرایط مزایــده از طریــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت )ســتاد ( بــه 
آدرس : www. Setadiran.ir از روز پنجشــنبه  مــورخ  1401/3/26 لغایــت روز  پنجشــنبه مــورخ 1401/4/9 اقــدام نماینــد و در صــورت  نیــاز بــا تلفــن 013-42235075 
تمــاس حاصــل نماینــد .  هزینــه نشــرآگهی و كارشناســی  بعهــده برنــده مزایــده  خواهــد بــود0  چنانچــه نفــرات  اول و دوم و ســوم مزایــده از انجــام كار خــودداری 
نماینــد بــه ترتیــب ســپرده شــركت در مزایــده آنهــا بــه نفــع شــهرداری الهیجــان ضبــط خواهدشــد0   آخریــن مهلــت جهــت ارایــه  پیشــنهادها در ســامانه دولــت ) ســتاد 
( تــا پایــان ســاعت )  11 ظهــر (روز  یكشــنبه  مــورخ 1401/4/26 میباشــد . تبصــره : متقاضیــان میبایســت جهــت ارایــه تمامــی اســناد   از طریــق ســامانه فــوق الذكــر 
بارگــذاری و اقــدام نماینــد ، ضمنــًا شــركت كننــده میبایســت تضمیــن شــركت در مزایــده  را در پاكــت درب بســته تــا زمــان اعــام شــده بــه دفتــر امــور پیمــان و رســیدگی 
شــهرداری  تحویــل نمایــد .  تاریــخ بازگشــایی پیشــنهادهای ارایــه شــده باحضــور شــركت كننــدگان )همــراه بامعرفــی نامــه( روز  چهارشــنبه  مــورخ 1401/4/29   راس 
ســاعت 11 ظهــر  بــه  آدرس :  الهیجــان – بلــوار امــام رضــا)ع( - میــدان گلســتان - ســاختمان ســتادی شــهرداری خواهــد بــود. در هــر شــرایط مــدارک منــدرج در اســناد 
مزایــده مــاک  خواهــد بــود .  ســایر جزئیــات و مشــخصات و موقعیــت فیزیكــی فضاهــای تبلیغاتــی در اســناد مزایــده قیــد گردیــده  اســت . هــر شــركت كننــده  میتوانــد 
بــرای یــک یــا هــر دو مــورد مزایــده جداگانــه اعــام قیمــت نمایــد 0پیشــنهادهای فاقــد ســپرده ، مبهــم و مشــروط از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد .  شــهرداری در رد یــا 

قبــول هــر یــک از پیشــنهادها  مختــار مــی باشــد0   

مبلغ سپرده بریالقیمت پایه کارشناسی  برای  یکسالجمع مساحتموضوعردیف

499/۲00/000 ریال 9/984/000/000 ریال 6۲0/1 متر مربع 16 دستگاه بیلبورد 1

511/۲00/000 ریال10/۲۲4/000/000 ریال599/9 متر مربع15 دستگاه بیلبورد۲
نوبت اول: 1401/3/25                                                                  

 نوبت اول

سه شنبه تلخ دولتسه شنبه تلخ دولت
تذكر  نماینده مجلس :

استعفای عبدالملکی خوب 
وانتخابش از همان ابتدا 

اشتباه بود

رمزگشایی از استعفای عبدالمالکی 

کم تجربه  پایان قصه ژنرال 
کار در وزارت 

با حکم رییس جمهور ؛

 محمد هادی زاهدی وفا  
 به سمت  سرپرست 

کار منصوب شد وزارت 
صفحات 2 و 3 را بخوانید
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

15 ذی القعده 1443   15 ژوئن2022 چهارشنبه 25 خرداد 1401  شماره پیاپی 2126

سیاست 2
یادداشت

نشست خبری رییس 
کمیسیون اروپا با رییس 

 جمهوری اوکراین در شهر
اعتراضات جوانان  »کی یف«/ رویترز

فلسطینی به شهرک 
سازی های غیرقانونی 
اسراییل در اراضی 
اشغالی فلسطین در کرانه 
باختری/ رویترز

گزارش تصویری

کارت زرد فاطمی  امین؛ از استعفای عبدالملکی، تا 

سه شنبه تلخ دولت
از همان ماه های آغازین کار دولت رئیســی، 
بحث بر اصالح و تغییر کابینه رئیسی باال گرفته 
بود و برخی از نمایندگان نیز از جمع آوری امضا 
برای استیضاح وزرا خبر می دادند. ضعف و بی 
برنامگی وزرا تاجایی پیش رفت که حتی برخی 
از اصولگرایان و حامیان دولت نیز از لزوم اصالح 

کابینه سخن گفتند.
بمب خبری درباره کابینه رئیســی را اما، روز 
گذشته حجت اهلل عبدالملکی، وزیر کار منفجر 
کرد. او با ارســال نامه به ابراهیم رئیســی برای 
دومین بار از سمت خود استعفا داد که این بار 
با موافقت رئیس جمهور مواجه شد.  همچنین 
نمایندگان مجلس اولین کارت زرد دولت را به 
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت دادند تا سه 

شنبه سیاه دولت رقم بخورد. 

از تهدید به استیضاح تا پادرمیانی قالیباف
شــاید آن روزی کــه نماینــدگان مجلس 
دســت به قلم برده و برای ابراهیم رئیســی 
نامه نوشتند تا در انتخابات ریاست جمهوری 
حضور پیدا کند، فکر آن را هم نمی کردند که 
با گذشــت چند ماه سیب سیاست چرخیده 
و تقابــل مجلس و دولت کلید بخورد. با این 
حال، پس از گذشــت اندک زمانی عملکرد 
وزرای رئیسی زیر ذره بین نمایندگان رفت 
و لیســت تذکرات و ســواالت از آنان هر روز 

بلندتر و بلندتر شد.
یکــی از وزرایی که بیشــترین انتقاد و تذکر 
بهارســتانی هــا را از آن خــود کــرده بود، 
عبدالملکی، وزیر کار بود تا جایی که یک بار 
برای توضیح وضعیت اشتغال به مجلس رفت، 
در آن جلســه محمد باقر قالیباف پادرمیانی 
کرد و مانع دادن کارت زرد به وزیر جوان دولت 
شد. او گفت: در این دوره کوتاه از آغاز به کار 
دولت جدید دو نوبت شورای عالی اقتصادی 
به ریاست رئیس جمهور تشکیل شده و وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در زمان رای 
اعتماد و هم در دیگر توضیحات خود همواره 
تاکید کرده به دنبال رفع معضل بیکاری است. 

ما باید حدود 5 ،6 ماه به دولت فرصت دهیم تا 
برنامه های خود را برای ایجاد اشتغال دنبال 

و عملیاتی کند.
اما، با وجود پادرمیانی قالیباف، بهارستانی ها 
همچنان از عملکرد عبدالملکی انتقاد کرده و 
به دنبال استیضاح او بودند. آنچنان که محمد 
کعب عمیر، نماینده مردم شهرهای شوش و 
کرخه که در این باره گفت: اســتیضاح وزیر 
تعاون، کار و رفاه احتماعی  کلید خورده ،که 
البته با انتصابات اخیر صورت گرفته در زیر 
مجموعه وزارت تعاون  بر تعداد اســتیضاح 
کنندگان حجت عبدالملکی افزوده خواهد 
شــد. مجلــس رضایتی از رونــد اقدامات و 
کارهای حجت عبدالملکی در وزارت تعاون 

کار و رفاه اجتماعی ندارد.

از ایجاد شغل با یک میلیون تومان تا 
پرداخت پول به یک برنامه تلویزیونی

اگر عبدالملکی را پرحاشیه ترین وزیر ابراهیم 
رئیســی بدانیم، بی راهه نگفته ایم. او از زمان 
روی کار آمدن خود تا امروز که اســتعفا داد با 

حواشی زیادی رو به رو بوده است.
یکی از مهم ترین حواشــی که عبدالملکی با 
آن رو به رو شــد، کمک 6 میلیاردی او به یک 
برنامــه تلویزیونــی بود. او که خود روزی یکی 
داوران برنامه »میدون« بود، پس از رســیدن 
به کرسی وزارت کار، هدیه میلیاردی را به این 

برنامه اختصاص داد. 
» با یک میلیون تومان هم می شــود شــغلی 
ایجــاد کرد«؛ اگر چه عبدالملکی این حرف را 
3 سال پیش و در زمان ریاست جمهوری حسن 

روحانی مطرح کرده بود اما،  زمانی هم که در 
مسند وزارت کار نشست در بازید از نمایشگاه 
مشاغل مهارت محور کم سرمایه بار دیگر آن 
را مطــرح کرد و هجمــه ها و انتقادات زیادی 

رو به رو شد. 
افزایش غیرکارشناسانه حقوق بازنشستگان و 
ایده های بسته های معیشتی همچنین از دیگر 
اقدامات جنجالی وزیر جوان رئیســی بود که 
انتقــادات از او را آنقــدر باال برد که در نهایت او 
را به سمت استعفا سوق داد تا در ساعات اولیه 
بامداد سه شنبه 24 خرداد متن استعفایش را 

منتشر کرده و از پشت میز وزارت بلند شود.
علی بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت در 
واکنش به اســتعفای وزیــر کار گفت:» روز 
گذشــته آقای عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی برای دومین مرتبه اســتعفای 
خود را تقدیم رئیس جمهور کردند. روز گذشته 
استعفای ایشان مورد پذیرش رئیس جمهور 
قرار گرفت. برای ایشــان آرزوی موفقیت و از 
تالش جهادی ایشــان تقدیر می کنیم. آقای 
دکتــر عبدالملکــی البته به عنوان مشــاور 
رئیس جمهور همکاری شان را با دولت ادامه 

می دهند.«

کارت زرد بهارستانی ها به وزیر صمت
از ســوی دیگر، دیــروز روز تلخی برای دولت 
رئیســی بــود. چرا که عالوه بــر خداحافظی 
عبدالملکــی از وزارت کار، در بهارســتان نیز 
سیدرضا فاطمی امین که بارها با انتقادات تند 
و تیز پارلمانی ها مواجه شده بود، هنگامی که 
برای پاسخ به سوال نمایندگان به صحن رفته 
بود؛ نتوانســت آنان را قانع کند و اولین کارت 
زرد مجلس به دولت را به نام خود ثبت کرد. 

در جلســه علنی دیروز )سه شــنبه(، مجلس 
شــورای اســالمی نمایندگان از ســید رضا 
فاطمــی امین وزیــر صنعت، معدن و تجارت 
دربــاره علت ضعف عملکرد این وزارتخانه در 
کنترل قیمت کاالها و عدم توانایی در پشتیبانی 
از صاحبان صنایع و بهره برداران معدن سوال 

پرسیده بودند.
پس از پاســخ وزیر صمت، وحیدی به عنوان 
نماینده طراحان ســوال اعالم کرد که با توجه 
به گذشــت قریب به پنج ماه از طرح موضوع 
مربوطه در کمیسیون و به وزیر در خصوص رفع 
این مشکالت، همچنان مشکالت باقی مانده 
اســت و به همین دلیل نیز از پاســخ های وزیر 
قانع نشده است؛ بر این اساس قضاوت درباره 
پاســخ های وزیر صمت را بر عهده نمایندگان 

گذاشت.
در نهایــت از مجمــوع 246 نماینده حاضر در 
جلســه روز گذشــته مجلس، ۹1 نفر از پاسخ 
های فاطمی امین قانع شــدند و 141 نفر از 
این پاسخ ها قانع نشدند؛ به این ترتیب دولت 
ســیزدهم نخســتین کارت زرد را از مجلس 

یازدهم دریافت کرد.

خبر ویژه

حجت االســالم رئیســی در حکمی محمدهادی زاهدی وفا را به ســمت »سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی« منصوب کرد.

رئیس جمهــور در ایــن حکم از تالش ها و خدمات حجت اهلل عبدالملکی در دوره تصدی مســئولیت تشــکر 
کرده است.

متن حکم رئیس جمهور بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمدهادی زاهدی وفا
براساس اصل )135( قانون اساسی و با توجه به مراتب شایستگی و سوابق اجرایی جناب عالی، به موجب این 

حکم به عنوان »سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی« منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به »عدالت محوری«، »روحیه انقالبی«، »مردم داری«، »پاکدستی 
و فسادستیزی«، »قانون مداری«، »مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی« و تعامل با هیأت محترم وزیران در 

تحقق اهداف دولت و حل مشکالت کشور مجدانه بکوشید.
توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایســته وظایف محوله، خدمت رســانی به مردم، تحقق آرمان های 

نظام اسالمی و به ویژه بیانیه گام دوم انقالب اسالمی از درگاه خداوند متعال مسألت می نمایم.
سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسالمی ایران

با حکم رئیس جمهور؛

کار منصوب شد محمدهادی زاهدی وفا به سمت سرپرست وزارت 

روح االمینی در تذکر شفاهی:

۲ یا ۳ وزیر دیگر استعفا دهند
نماینده مردم تهران در مجلس ضمن تقدیر از زحمات 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به نظرم 2 الی 3 
وزیر دیگر پیشگام شده و با استعفای خود کاری کنند 
انرژی دولت و مجلس صرف مسائل اصلی مردم از جمله 
معیشت شود. عبدالحسین روح االمینی نجف آبادی در 
نشست علنی  مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی 
ضمن تشکر از زحمات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: به نظرم 2 الی 3 وزیر دیگر پیشــگام شــده و با 
استعفای خود کاری کنند انرژی دولت و مجلس صرف 
مسائل اصلی مردم از جمله معیشت شود . نماینده مردم 
تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس 
یازدهم تصریح کرد: این اقدام جهاد عملی و در جهت 
تقویــت دولــت بوده که نیاز به تبیین دارد. نفوذی ها، 
نابلدها و نفع طلبان، این تغییرات را مخالفت با دولت 
 تلقی نکنند، بلکه این تغییرات عین تقویت دولت است.
وی با اشــاره به تاکیدات قانون اساســی و رهبر معظم 
انقالب مبنی بر رعایت اصل تفکیک قوا افزود: سایر وزرا با 
قوت، اقتدار و جهاد شبانه روزی و بدون اعتنا به سرزنِش 
 ســرزنش کنندگان باید به وظایف خود عمل کنند.

روح االمینی در تذکری خطاب به وزارت بهداشت گفت: 
توصیه می کنم این وزارتخانه در تصویب ضوابط و آیین 
 نامه های قانون حمایت از جوانی جمعیت تسریع کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: 
قانون بودجه یک قانون مترقی بوده که دولت اجازه دارد 
اصالحات قیمت را با اختصاص کاالبرگ و یارانه در حوزه 
معیشت و حمایت بیمه ای در حوزه درمان اجرا کند تا 

فشار به مردم وارد نشود.

تذکر نماینده مجلس :

 استعفای عبدالملکی خوب و 
انتخابش از همان ابتدا اشتباه بود

نماینده مردم فالورجان در مجلس گفت : استعفای 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را شــاهد بودیم که 
اقدام خوبی اســت اما انتخاب عبدالملکی برای این 
وزارتخانه از همان ابتدا اشتباه بود. حجت االسالم سید 
ناصر موسوی الرگانی در جلسه علنی مجلس شورای 
اســالمی طی تذکر شــفاهی اظهار داشت: استعفای 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را شــاهد بودیم که 
اقدام خوبی اســت اما انتخاب عبدالملکی برای این 
وزارتخانه از همان ابتدا اشــتباه بود. وی متذکر شــد: 
مأموران رسانه ای وزیر مستعفی کار همیشه در فضای 
مجــازی گــرد و خاک به پا می کردنــد. بنده در روز 
مطرح کردن سوال خود از وزیر مستعفی تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، این موضوع را به خوبی می دانســتم 
اما آگاهانه بنا را بر ســکوت گذاشتم و چیزی نگفتم. 
نماینده مردم فالورجان در مجلس شــورای اسالمی 
تصریح کرد: بنده همان ابتدا مطمئن بودم که با حذف 
متخصصان و تبدیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به حیاط خلوت وزیر مستعفی، نه تنها این وزارتخانه 
دچار مشکل شده بلکه کل کشور دچار مشکل می شود 
که این اتفاق هم افتاد. موسوی الرگانی گفت: در حال 
حاضر شاهد اعتراض و ناراحتی کارگران، کارفرمایان 
و بازنشســتگان هستیم که این حجم از بی اعتمادی 
بی سابقه است. کرامت بازنشستگان بیشتر از آن است 
که برای رفع مشکالت خود به خیابان ها بیایند و همه 
این موارد ناکارآمدی عبدالملکی را به خوبی نشان داد.

نماینده مجلس در تذکر شفاهی:

مردم از افزایش قیمت کاالهای 
اساسی به شدت ناراضی هستند

نماینــده مــردم الهیجان و ســیاهکل در مجلس 
از رئیــس جمهور خواســت افزایش بی رویه قیمت 
کاالهای اساسی مردم را پیگیری کند.  رسول فرخی 
میکال در نشســت علنی امجلس شــورای اسالمی 
در تذکر شــفاهی خطاب بــه رئیس جمهور، گفت: 
از تالش صادقانه شــما در ســفرهای استانی جهت 
رفــع مشــکالت مردم تشــکر می کنم امــا مردم از 
افزایش قیمت کاالهای اساســی به شــدت ناراضی 
هســتند لذا ضرورت دارد جهت حل این مشــکالت 
اقــدام الزم را انجام دهیــد. نماینده مردم الهیجان 
و ســیاهکل در مجلس در تذکری خطاب به رئیس 
ســازمان اداری استخدامی کشور، بر ضرورت تبدیل 
وضعیــت کارکنان دولت تاکید کرده و گفت: وزارت 
راه و شهرسازی باید در تخصیص اعتبار پروژه میدان 
گیل شهرستان الهیجان و جاده سیاه کال به سیاهکل 
تسریع کند. وی در تذکری خطاب به وزیر بهداشت 
و درمان بر ضرورت تشخیص و تامین نیروی انسانی 
بیمارســتان های سیاهکل و الهیجان تاکید کرده و 
افزود: وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی تامین اعتبار 
ملی برای مجتمع فرهنگی الهیجان و سیاهکل حل 
مشکل زمین های اوقافی صورت داده و اداره فرهنگ 

سیاهکل را راه اندازی کند.

پیشروی روسیه در خارکف
رکن اطالعات وزارت دفاع انگلیس در تازه ترین ارزیابی 
خود درباره جنگ در اوکراین از پیشــروی روســیه در 
خارکف خبر داد. در بیانیه آمده اســت: تالش اصلی 
روسیه همچنان حمله به سیورودونتسک در دونباس 
است. گروه غربی نیروهای روسیه، احتماالً برای اولین 
بار در چند هفته اخیر پیشروی های کوچکی در بخش 
خارکف داشــته اند. در ادامه این بیانیه آمده اســت: در 
10 ژوئن، معاون اول رئیس کمیسیون صنایع نظامی 
روســیه پیش بینی کرد که هزینه های دفاعی دولت 
600 تــا ۷00 میلیــارد روبل )۸.5 تا 10 میلیارد پوند( 
افزایــش خواهــد یافت که می تواند بــه افزایش 20 
درصدی در بودجه دفاعی روســیه شود. طبق ارزیابی 
وزارت دفاع انگلیس، کمک های مالی دولت روسیه به 
پایگاه صنعت دفاعی این کشــور اجازه می دهد تا به 
آرامی خواسته هایی را که از جنگ اوکراین بر آن تحمیل 

شده است، برآورده کند.

 سیاست جدید بانک مرکزی 
خ ارز  و تاثیر آن بر کاهش نر

ادامه از صفحه اول
... مشــکالتی در راســتای تامین ارز مورد نیاز و خرید و 
فروش داشتند که با این تصمیم درست بانک مرکزی به 
نوعی دست صرافان برای اینگونه معامالت باز گذاشته 
خواهد شد.  پیش از این صادر کنندگان عالقه ای نداشتند 
ارزی که با مشقت به دست می آورند  را با نرخ پایین و در 
حدود 20 تا 25درصد ارزان تر از قیمت واقعی به فروش 
برسانند، در حال حاضر این سیاست برای صادر کننده 
ایجاد انگیزه می کند تا بخشی از ارز مورد نیاز بازار را از این 
طریق به بازار عرضه کند، این اقدام تا حد بسیار زیادی 
رونــد عرضــه و تقاضا ارز را در جهت ایجاد توازن در بازار 
تسهیل می کند. با این تفاوت که در این سیاست ارزی، 

جا به جایی زیاد ارز نیز صورت نمی گیرد.
برای درک تاثیر این سیاست مثالی می زنم؛ شما درنظر 
داشــته باشــید اگر بانک مرکزی و دولت بر مبنای این 
سیاست جدید روزانه 10 میلیون دالر نیاز بازار را تامین 
کند، بازار اسکناس ملتهب نمی شود و تورم انتظاری از دالر 
باال نمی رود، لذا بازار ارز مدیریت می شود. این اقدام بانک 
مرکزی به سادگی التهاب بازار اسکناس را کاهش  خواهد 

داد و از تورم انتظاری این بازار جلوگیری خواهد کرد.
تداوم روند تامین ارز مورد نیاز مردم از طریق سیاســت 
اعالمی بانک مرکزی قطعا منجر به کاهش التهابات بازار 
ارز می شود و از میزان تبادالت فیزیکی )اسکناس( بشدت 
می کاهد. بی تردید این سیاست نوید اخبار خوبی به بازار 
ارز می دهد و از سوی دیگر این امکان را به بانک مرکزی 
فراهم می کند تا نرخ دالر را به زیر 30 هزار تومان برساند. 

بازی تاج و تخت »بن سلمان« 
در سایه سیاست های سرکوبگرانه ولیعهد سعودی از زمان 
حکمرانی بر عربستان سواالتی درباره آینده حکومت این 
کشور و اینکه آیا بن سلمان قادر است تاج و تخت پادشاهی 
را تصاحــب کند، مطرح می گردد. از زمان صدور فرمان 
سلطنتی مبنی بر انتخاب »محمد بن سلمان« به عنوان 
ولیعهد عربستان، شاهزاده جوان برای رسیدن به تاج و 
تخت پادشاهی تقریبا تمام رقبایی که می توانستند مانعی 
برای او باشــند را حذف کرد. اقدامات محمد بن سلمان 
در چندین زمینه باعث شــد تا موانعی برای رســیدن او 
به پادشــاهی ایجاد شــود. به گزارش العهد، در ارزیابی 
عملکرد بن سلمان کارشناسان معتقدند که اولین اشتباه 
ولیعهد سعودی جنگ بیهوده علیه یمن و سپس محاصره 
قطر بود. چهره وی در قتل فجیع »جمال خاشــقجی« 
روزنامه نگار منتقد سعودی در سطح بین المللی مخدوش 
شد.اکنون سواالتی مطرح می شود که محمد بن سلمان 
برای رسیدن به تاج و تخت پادشاهی چه اقداماتی برای 
برداشتن موانع داخلی و خارجی خود انجام داد و آیا وی 
به اهداف خود خواهد رسید؟ محمد بن سلمان در سطح 
داخلی تالش کرد تا موانع داخلی را از ســه طریق جلب 
حمایت مردمی به ویژه جوانان،حذف مخالفان و محدود 

ساختن قدرت نهادهای مذهبی از سر راهش بردارد.
وی پروژه جاه طلبانه چشم انداز 2030 و نئوم را تبلیغ 
کرد و وعده هایی در خصوص ایجاد فرصت شغلی از خالل 
این پروژه ها به جوانان داد که تاکنون این وعده ها محقق 
نشده است. همچنین با برگزاری جشن ها و سرگرمی های 
مختلف برای جذب جوانان با دعوت از خوانندگان مختلف 
خارجی، ورزشکاران و هنرمندان موجب تعجب و خشم 

محافل دینی و مخالفان در عربستان شد. 
اما شیوه دوم، حذف شاهزادگان و شهروندان مخالف در 

چند زمینه صورت گرفت.
1-ملک سلمان با صدور فرمانی »محمد بن نایف« ولیعهد 
ســعودی را از ســمت خود برکنار کرد. بر اساس گزارش 
روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز « این اولین گام برای 
رفع برجسته ترین موانع پیش روی بن سلمان در خاندان 
حاکم بود که پس از آن محمد بن نایف در کاخ خود در 
جده تحت بازداشت خانگی قرار گرفت و از سفر منع شد. 
بر اساس اطالعات فاش شده، محمد بن نایف به همراه 
»احمد بن عبدالعزیز« برادر ملک سلمان و پسرش »نایف 
بــن احمــد بن عبدالعزیز« و تعدادی از رهبران نظامی و 
امنیتی به اتهام تالش برای کودتا برای سرنگونی ولیعهد 

سعودی بازداشت شد.
2- صدور فرمان سلطنتی برای تشکیل کمیته موسوم 
به مبارزه با فساد به ریاست محمد بن سلمان ، چارچوب 
قانونی ولیعهد سعودی برای حذف مخالفان خود به ویژه 
در خاندان حاکم بود.بر این اساس هرکسی که بن سلمان 
می خواهد از شر آن خالص شود، بدون اینکه او را بکشد 

یک پرونده فساد برای او درست می کند.
3- سیاست اعدام دسته جمعی مخالفان به ویژه شیعیان 
که مهمترین آنها اعدام شیخ »نمر باقر النمر« و گروهی 
از مخالفان شــیعه در ســال 2016 و همچنین اعدام 43 

تن از اهالی القطیف در سال 2022 بود.
4- بن سلمان به بهانه توسعه محله های سعودی دستور 
تخریب کل محله ها در استان شرقی و ریاض را داد و به 
سرنوشت ساکنان آن  اهمیتی نداد و بسیاری از مخالفان 

این اقدام را بازداشت کرد.
بر اساس آنچه گفته شد، با وجود اینکه بن سلمان هزاران 
بی گناه را در عربستان و یمن به قتل رساند و تالش کرد 
موانع را از ســر راه بردارد، اما همواره چالش هایی مســیر 
رسیدن ولیعهد سعودی به پادشاهی را با مشکل مواجه 
کرده و هر زمان امکان انجام کودتایی علیه وی وجود دارد 
و در صورت رسیدن به تاج و تخت پادشاهی موقعیتش 

متزلزل خواهد بود.

سخنگوی دولت:

دولت هیچ برنامه ای برای تغییر قیمت بنزین ندارد
سخنگوی دولت با تکذیب شایعه ارسال  نامه ای از سوی رئیس جمهور آمریکا 
به رییس جمهور کشورمان تاکید کرد: البته پیغام هایی برای ایران می فرستند 
اما مهمتر از ارسال پیغام، اقدام عملی است.   بهادری جهرمی در نشست خبری 
هفتگی خود درباره شایعه گرانی بنزین تصریح کرد: تا اطالع ثانوی از من یک 

تکذیبیه در زمینه هرگونه شایعه گرانی بنزین داشته باشید.

افزایش نیافتن قیمت بنزین تا 1401
وی افزود: دولت هیچ برنامه ای در هیچ ابعادی در مورد افزایش قیمت بنزین 
ندارد. تا پایان 1401 هم نیازی به این کار نیست. در مورد حذف کارت سوخت 
در برخی جایگاه ها هم موردی برخورد می شود و چنانچه بحث قاچاق مطرح 
باشد با آن مورد برخورد می شود اما ممکن است آن کسانی که ذی نفع بوده اند 

در این زمینه خبرسازی کنند و از حذف کارت سوخت بگویند.

کید رئیس جمهور بر اعتماد به بازاریان تا
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره معیار محاسبه مالیات، اظهار کرد: 
دولت برای محاسبه مالیات مکلف بوده بر اساس قانون تراکنش دستگاه های 

کارتخوان را مدنظر قرار دهد. مبنای دولت در بررســی مالیات  همکاری و 
همیاری با اصناف اســت. به عنوان مثال حدود یک میلیون نفر که مشــمول 

مالیات بودند 550 هزار نفر از این عزیزان از پرداخت مالیات معاف شدند.
وی افزود: نکته دوم اینکه رئیس جمهور تاکید دارند که اســاس کار  باید بر 
مدار اعتماد با بازاریان و خوداظهاری آنها باشد. سخنگوی دولت همچنین در 
پاسخ به سوالی درباره اعالم علت سانحه خروج قطار مشهد به یزد تأکید کرد: 
گزارش اولیه درخصوص سانحه قطار منتشر شده که انسداد بیل مکانیکی و 

تخطی از سرعت دو عامل آن بودند.

دولت سعی کرد مدیریت مصرف برق از ادارات شروع شود
بهادری جهرمی در پاســخ به پرسشــی درباره برنامه دولت برای جلوگیری از 
قطع برق در تابستان اظهار کرد: دولت با سرعت زیاد، توسعه ظرفیت نیروگاه 
را در دستور کار قرار داد و در غیر این صورت باید شاهد خاموشی ها بودیم. در 
کنار توسعه توان تولید برق، دولت برنامه ای برای مدیرت مصرف برق قرار داد.
وی افزود: دولت سعی کرد برای مدیریت مصرف برق از ادارات شروع کند تا 

شاهد خاموشی چراغ خانه مردم نباشیم. 

دولت مکلف به حذف یارانه دهک های باال  است
ســخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی محاسبه دهک  
دهــم بــرای اصالح روند یارانه ها، گفــت: مطابق تکلیف قانونی، دولت 
مکلف است که یارانه دهک های باال را حذف کند. ضعف در شفافیت 
اقتصادی برخی خانوارها و مشکالتی از این قبیل ممکن است اشتباهاتی 
در دهک بندی ایجاد کند. به همین دلیل امکان اعتراض ایجاد شــد. 
بهادری جهرمی یادآور شد: بیش از 4 و نیم میلیون نفر اعتراض کردند. 
از طرفی دیگر افرادی بودند که امکان ثبت نام برایشــان فراهم نبود و 

امکان آن اخیرا فراهم شد.

رییسی نامه ای از سوی بایدن دریافت نکرده است
ســخنگوی دولت در پاســخ به پرسشــی درباره شــایعه ارســال نامه ای از 
رییس جمهــوری آمریــکا به رییس جمهوری ایــران، تصریح کرد: نامه ای از 
سوی رئیس جمهور آمریکا دریافت نشده است. البته پیغام هایی برای ایران 
می فرستند اما مهمتر از ارسال پیغام، اقدام عملی برای بازگشت به تعهدات 

و رفع تحریم های غیرقانونی علیه ملت ایران است.

اخبار کوتاه

تحلیل
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3اقتصاد گزارش

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو 
خبر داد: 

تشکیل 5 شرکت سهامی عام 
پروژه در تابستان جاری

  روزگار / گرو ه اقتصاد 
مدیــر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو 
از برنامه تشــکیل 5 شــرکت سهامی عام پروژه 

)جدید( در تابستان جاری خبر داد.
 سمیه خلوصی که در سومین نشست مطبوعاتی 
رئیس هیات عامل ایمیدرو با رسانه های تخصصی 
حوزه معدن و صنایع معدنی ســخن می گفت، 
افزود: با ثبت این شرکت ها، مسیر ورود به بورس 
اوراق بهادار هموار می شــود. وی افزود: تامین 
مالی پروژه ها و ســرمایه گذاری مستقیم مردم 
در پروژه هــای منتخب، از مهم ترین اهداف این 
راهبرد است. خلوصی گفت: پیش از این شرکت 
تجلی به عنوان نخســتین شرکت پروژه محور 

سهامی عام در زنجیره فوالد تشکیل شد.
 معرفی عناصر حیاتی و استراتژیک 

با رویکرد توسعه
مدیــر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو 
اعالم کرد: توسعه کشور و لزوم استقالل در زمینه 
تأمیــن مواد معدنی اولیه از نیازهای کشــور به 

شمار می رود.
خلوصــی ادامه داد: برنامه ای کامل جهت تولید 
ایــن عناصر برای آینده صنعت کشــور به اجرا 
گذاشــته خواهد شــد و در این زمینه فهرست 
عناصر موثر اســتراتژیک به منظور توسعه طی 

ماه های آتی اعالم می شود.
توسعه زیرساخت ها

وی در بخــش دیگری از ســخنانش با اشــاره 
بــه اقدامــات و برنامه های ایمیــدرو در حوزه 
زیرســاخت، گفت: اجــرای دو خط جدید آب، 
برای انتقال به اســتان های اصفهان، خراســان 
رضوی و سیســتان و بلوچستان با هدف تامین 
آب بخــش معدن و صنایع معدنی و تفاهم نامه 
ای بــا وزرات راه بــرای بهبود حمل ونقل ریلی 
و جــاده ای در شــمار برنامــه های راهبری این 

سازمان قرار گرفت.
خلوصی افزود: احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه 
در چارچــوب تفاهــم نامه با وزارت نیرو از دیگر 
برنامــه های توســعه ای در حوزه زیرســاخت 

محسوب می شود.
ح های نیمه تمام تکمیل طر

مدیــر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو 
گفت: ســال 1400 طرح هایی با بیش از ۷50 
میلیون دالر سرمایه گذاری و با اشتغال مستقیم 
نزدیک به 21۸۸ نفر تکمیل و راه اندازی شدند.
خلوصی افزود: تکمیل و راه اندازی 1.2۸ میلیارد 
دالر طرح در سال 1401 با اشتغالزایی مستقیم 

نزدیک به 33۷۷ نفر نیز در برنامه قرار دارد.
حمایت از بخش خصوصی

وی با اشــاره به جذب ۷.2 میلیارد دالر سرمایه 
از بخش خصوصی طی سال ۹5 تا سال 1403، 
گفت: تاکنون 2.5 میلیارد دالر طرح از این رقم 

تکمیل شده است.
خلوصی گفت: سرمایه صندوق سرمایه گذاری 
فعالیــت های معدنــی از 140 میلیارد به 500 
میلیارد تومان در سال های اخیر افزایش یافت 
و برنامه افزایش آن به 5000 میلیارد تومان در 

سال 1401 در دستور کار ایمیدرو است.
وی اظهار داشــت: این ســازمان برای بیش از 
560 معــدن بخش خصوصــی، برنامه احداث 
جــاده دسترســی و خط انتقال بــرق دارد که 

بخش زیادی از آن اجرا شده است
خلوصی گفت: در حوزه احیای معادن کوچک، 
سال گذشته 453 معدن احیا شد و برای اجرای 
این طرح در سال جاری 30 بسته سرمایه گذاری 

تعریف شده است.
ظرفیت سازی در تولید

وی گفت: از ابتدای تاسیس ایمیدرو )سال ۸1( 
ظرفیت تولید فلزات اساسی کشور افزایش قابل 

مالحظه داشته است.
خلوصــی افزود: از ابتدای تاســیس ایمیدرو تا 
ســال 1400، ظرفیت تولید فوالد 5.4 برابر )از 
۸ میلیون به 43.5 میلیون تن(، کاتد مس 2.4 
برابر )از 1۹0 هزار به 450 هزار تن( و شــمش 
آلومینیــوم 3.5 برابر )از 216 هزار به ۷۷0 هزار 

تن(، افزایش یافته است.
کتشاف توسعه ا

مدیــر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو 
در خصــوص اقدامــات انجام شــده در حوزه 
اکتشــاف، عنــوان کرد: اکتشــاف پهنه ها در 
فازهــای شناســایی و پــی جویی در اســتان 
های مختلف کشــور با مســاحت بیش از 4۸۹ 
هزارکیلومتر مربع گســتره کشــور اجرا شده و 
۹6 درصد آن تکمیل شده است.وی افزود: طی 
10 ســال گذشته یک میلیون و 450 هزار متر 
حفاری اکتشــافی انجام شــده است. خلوصی 
گفت: مجموع هزینه ایمیدرو در حوزه اکتشاف 

بالغ بر 1455 میلیارد تومان بوده است.

گزارش

 مراقب ایجاد انحصار واردات خودرو باشید

 احتمال گرانی 
خودروهای داخلی

   مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد
نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو 
تهــران می گوید: اگر واردات خودرو توســط 
عــده ای خــاص انجــام بگیرد و ســایر وارد 
کنندگان با محدودیت وارداتی مواجه شوند، 
انحصار جدیدی در بازار تشــکیل می شود که 
در آن زمــان جلوی گران تر شــدن خودرو را 

نمی توان گرفت.
 بــازار خودرو آنقدر دچار تنش قیمت شــده 
کــه دولت باید با تدبیــر جدید باعث کاهش 
قیمت هــای عجیب محصــوالت در این بازار 
شــود. به اعتقاد برخی از کارشناسان، واردات 
بــدون محدودیت یکــی از راه های کنترل و 

مدیریت بازار خودرو است.
اواخر ســال ۹۷ براســاس مصوبه سران قوا به 
علت محدودیت های ارزی، واردات خودرو به 

مدت 3 سال ممنوع شد.
حاال این ممنوعیت 3 ساله تا پایان اردیبهشت 
ماه تمام شــد و با تأکید دستگاه های مختلف 
قرار است مصوبه واردات خودرو اجرایی شود تا 
بخش زیادی از التهابات بازار خودرو را برطرف 

و معامالت وقیمت ها در بازار مدیریت شود.
اما هنوز طلســم واردات خودرو هنوز شکسته 
نشده اســت. هرچند برخی کارشناسان وارد 
شــدن خودرو های خارجی به بازار را مستلزم 

گذشت فرصت چند ماهه می دانند.
آزاد سازی واردات خودرو تا چه حد بر قیمت 
خودرو هــای داخلــی تأثیر گذار اســت؟ در 
همین رابطه اســد کرمی نایب رئیس اتحادیه 
نمایشــگاه داران خودرو تهــران درگفتگو با 
اقتصاد 24 گفت: در حال حاضر بازار در انحصار 
خودرو های داخلی است و همین موضوع باعث 

افزایش عجیب قیمت ها شده است.
نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو 
تهران ادامه داد: اگر واردات خودرو آزاد شود 
قیمت ها در بازار داخلی شکسته خواهد شد.

کرمی گفت: ممنوعیت واردات خودرو، بازار را 
در انحصار خودرو های داخلی قرار داده از این 
رو قیمــت محصوالت تولید داخل با افزایش 
چشمگیری مواجه شده به طوری که به طور 
مثــال در حال حاضر قیمت پژو 20۷ به 400 
میلیون تومان رســیده درحالی که ســانتافه 
کارکرده به یک میلیارد و 500 تومان است!

وی تصریح داشت: با فرض بر اینکه اگر سانتافه 
بــا دالر 30 تــا 35 هزار تومان هم وارد شــود 
قیمت آن در بازار نهایتاً به 600 میلیون تومان 
می رســد. دراین زمان هیچ مشــتری بدنبال 
خرید پژو 20۷ آن هم با قیمت 400 میلیون 
تومــان نمی رود. همیــن موضع باعث ریزش 
قیمت ها در بــازار محصوالت داخلی خواهد 

شد.
نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو 
تهــران گفــت: واردات خودرو و عرضه آن در 
بــازار خیلی زیاد بر قیمت ســایر محصوالت 

تولید داخل تأثیر خواهد داشت.
وی تصریح داشــت: واردات خودرو زمانی بر 
قیمت سایر خودرو های موجود در بازار تأثیر 
گذار اســت که بدون هیچ محدودیت و شرط 
و شــروط آزاد ســازی خودرو در فضای کاماًل 

رقابتی اجرایی شود.
به گفته کرمی؛ تســهیل در واردات خودرو و 
بدور از زدو بندی می تواند بر قیمت خودرو های 
داخلــی و حتی خودرو های کارکرده خارجی 
تأثیر گذار باشد. اما اگر قرار باشد واردات تنها 
از ســوی عده ای خاص صورت بگیرد انحصار 

جدیدی در بازار خودرو اتفاق خواهد افتاد.
نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو 
تهران گفت: با ایجاد انحصارجدید در واردات 
خودرو، قیمت سایر محصوالت داخلی افزایش 
می یابــد و در این زمان هیچ برنامه ای جلوی 

گرانی افسار گسیخته قیمت ها نخواهد شد.
این فعال صنفی در بازار خودرو تأکید داشت: 
اگــر واردات خــودرو به طور صحیح مدیریت 
نشــود محدودیت و انحصار به عنوان دو مانع 
اصلــی جلوی شکســت قیمت هــا در بازار را 

خواهد گرفت.
بــه اعتقاد کرمی؛ نــرخ ارز تا حدودی تعیین 
کننده قیمت خودرو اســت، اما تأثیر زیادی 
بــر نرخ خودرو ها نــدارد و تنها بهانه ای برای 
عــده ای جهت افزایش قیمت برخی خودرو ها 
شــده اســت. به طور نمونه در روز های اخیر 
که قیمت دالر به 33 هزار تومان هم رســید، 
تغییری در قیمت خودرو های کف بازار ایجاد 

نشده است.

رمزگشایی از استعفای عبدالملکی 

 پایان قصه ژنرال كم تجربه در وزارت كار
/ گروه اقتصاد   میترا قربانی فر

 خبری که مدت ها بود بسیاری منتظر 
آن بودنــد باالخره رنــگ حقیقت به 
خــود گرفت و پس از روزها گمانه زنی 
، حجــت اهلل عبدالملکی، وزیر تعاون و 
کار و رفاه اجتماعی این وزارتخانه را با 
استعفا ترک کرد و کمتر از ساعتی بعد 
مشخص شد که »محمدهادی زاهدی 
وفــا« به عنوان سرپرســت وزارتخانه 

تعیین شده است.
پس از خروج همراه با دســتور محسن 
رضایــی که با مصوبه حــذف معاونان 
اجرایــی و اقتصــادی رئیس جمهور از 
ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت، از این 
معاونــت خارج شــد، این خروج را باید 
دومیــن خروج یک عضــو اقتصادی از 
همراهی هیات دولت و نخستین خروج 
مستقیم از کابینه دانست.شاید بسیاری 
تصور می کردند که با توجه به اختالفات 
جدی میان مخبر به عنوان معاون رئیس 
جمهــور و محســن رضایــی احتماال 
وضعیــت ایــن کمیســیون اقتصادی 
دولت با تغییرات بنیادین و با اهنگ رو 
بــه جلو همراه خواهد بود. اما در نهایت 
از 6 اردیبهشت تا امروز و در بیش از 50 
روز گذشته وضعیت اقتصادی کشور از 
همیشه پرتنش تر بوده است.اعتراضات 
گسترده بازنشستگان، به همراه حضور 
در خیابان معلمان برای اعتراض به طرح 
رتبــه بنــدی و افزایش حقوق آنان و در 
کنار شــرایط بحرانی معیشت و اقتصاد 
بخش های بزرگی از جامعه، نارضایتی ها 
از نحــوه اعطــا یارانه ها پس از حذف ارز 
ترجیحی در کنار آشــفتگی بازار ارز و 
طــال را می توان بخشــی از تنش های 
موجــود در اقتصاد ایران در دو ماه اخیر 
دانست. تنش هایی که حتی خبر حذف 
معاونــان اجرایــی و اقتصــادی رئیس 
جمهور از ترکیب کمیســیون اقتصادی 
دولت و یک دست شدن این کمیسیون 
نیز نتوانســت کمکی به بهبود شــرایط 

موجود در آن کند.

 ژنرال های اقتصادی خودخوانده
اما بدون تجربه

در ایــن میــان، اما لشــکر اقتصادی 
دولت را که حامیانش اصرار داشــتند 
ژنرال های اقتصادی بنامند در بهترین 
حالــت می توان فرماندهانی کم تجربه 
دانســت. فرماندهانی که شاید تجربه 
الزم را نداشــتند و هر کدام به سختی 
به دیگری اعتماد می کردند و این همان 
مشــکلی بود که بسیار پیش از حذف 

محســن رضایی به دست محمد مخبر 
نیز خود را به رخ کشیده بود.

این شــرایط البته همــواره در حالی 
بوده اســت که از محمد مخبر تا فرهاد 
رهبر و حتی محســن رضایی، احسان 
خاندوزی، میرکاظمی و فاطمی امین، 
هــر کدام در مســاله اقتصاد مدعیانی 
بودنــد کــه خود را صاحــب تئوری و 
ایده خاصی می دانســتند و شاید تنها 
سکانداری محمدمخبر به عنوان معاون 
اول رئیــس جمهور بود که تا حدودی 
می توانســت آرامشی نسبی را به میز 
اقتصــادی دولت برگرداند. آرامشــی 
که البتــه از همان ابتدا چندان پایدار 
نبود و با حذف محســن رضایی بیشتر 
از همیشــه اختالفات خــود را به رخ 
کشــید.اما حال در آســتانه یکسالگی 
دولــت به نظر می رســد میزاقتصادی 
دولت تنها بــه آرامش نیاز ندارد بلکه 
نیازمنــد راهکار فوری برای تنش ها و 

گسل های اقتصادی کشور است.

 نامه 61 اقتصاددان
فریادی از مردم و برای مردم

نامه 61 اقتصاددان در روز های اخیر که 
حتی خطاب خود را این بار نه دولت و 
نظام که شــهروندان و مردم ایران قرار 
داده است یکی از نشانه های آن گسل 
حاال فعال شده در اقتصاد ایران است. 
بحرانی که هر روز خود را بزرگ تر به رخ 
می کشد. این اقتصاددانان در نامه خود 
گفته اند که معتقدند دولت ســیزدهم 
با ادامه روند موجود در درازمدت بروز 
مشکالت عدیده ای در بخش اقتصادی 

و حتی ســایر حوزه ها می شود.خطری 
که بــرای دیدن آن حاال دیگر چندان 
به چشمان خیلی مسلح به علم اقتصاد 
نیز نیاز نیست و اعتراضات هر روز مردم 
نشــان از وقوع بحران جدی در تمامی 
شــاخه های اقتصادی کشور دارد.در 
همیــن رابطه البته مهــدی پازوکی 
بــه عنوان یکــی از امضا کنندگان این 
نامه می گوید؛ وقتی افراد شایســته از 
بدنه دولت دور می شــوند،  زمینه های 
بروز مشــکالت عدیده در کشور ایجاد 

می شود.

 دولت رئیسی در حال اجرای 
برنامه دولت روحانی

این اقتصاددان یادآور شــد: دولت در 
الیحــه بودجه ســال جاری از مجلس 
درخواست کرده تا برنامه ششم توسعه 
یکســال دیگر تمدید شود. نکته تأمل 
برانگیز اینجاست که اگر دولت روحانی 
دارای اشــکال بود، چرا کابینه جدید 
برنامه دولتی را که به آن انتقاد داشت 
را تمدید کرد.پازوکی با انتقاد شدید از 
انتصابات در دولت جدید، بیان داشت: 
در بســیاری از بخش هــا و اســتان ها 
افرادی به کار گرفته شده اند که نسبت 
به مدیران قبلی به لحاظ کارایی و دانش 
در جایگاه بسیار پایین تری قرار دارند.

وی گفت: در بخش اقتصادی نیز شاکله 
تیم اقتصادی فعلی کابینه سیزدهم را 
نیــز نه تنها به دولت های قبل، بلکه با 
افرادی که پس از انقالب سکان هدایت 
اقتصاد را به دســت گرفتند، نمی توان 

مقایسه کرد.

 وزارت کار پاشنه آشیل 
دولت رئیسی

پازوکــی در بخش دیگــری از این گفتگو 
در خصــوص اشــتباهات وزارت کار نیز 
گفت: اقدامات اشــتباه وزارت کار در نوع 
افزایش حقوق کارگران و بازنشســتگان 
موجــب اعتــراض در بخش های مختلف 
شــده است. عدم تناسب نرخ تورم و رشد 
حقوق کارگران عاملی شــده تا نه تنها از 
بخش کارگری حمایت صورت بگیرد، بلکه 

کارفرمایان مجبور به تعدیل نیرو شوند.
استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به خالء 
مدیــران و افراد کاردان در دولت، بیان 
داشــت: امروز شاهد هستیم که فارغ 
التحصالن دانشــگاه های معتبری که 
حتــی از خارج کشــور خواهان دارند، 
هیــچ جایــی در دولــت ندارنــد؛ اما 
بســیاری از کسانی که فارغ التحصیل 
دانشگاه های نامشــهور هستند، وارد 
بدنــه دولت شــده اند. وی اضافه کرد: 
متاســفانه در دهه های اخیر برخی از 
نمایندگان مجلس برای انتفاع شخصی 
اقدام به تأسیس دانشگاه در حوزه های 
انتخابیه خود کرده اند و همین اقدامات 
موجب شــده تا بخشــی از دانشگاه ها 
تبدیل به کارخانه مدرک سازی شوند. 
پازوکــی هــر چند در ایــن گفتگو به 
مشــکالت و بحران های دیگر اشــاره 
کــرد، امــا دو نکته در میان اعتراضات 
ایــن امضاکننده بیانیه 61 اقتصاددان 
چشــمگیر است. بحران امضای برجام 
و بازگشــت بــه توافــق هســته ای و 
مســاله دیگر حجت عبدالملکی، وزیر 
تکاور)تعاون، کار و رفاه اجتماعی( که 

بیشترین انتقادات طی روز های اخیر را 
نسبت به خود برانگیخته است.

حجــت عبدالملکی، بــه عنوان وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاید یکی 
از آخریــن گزینه هایــی بود که تصور 
می شــد بر صندلی این وزارتخانه تکیه 

بزند. 
عبدالملکی از فارغ التحصیالن دانشگاه 
امام صادق است که پیش از این معاونت 
اشــتغال کمیته امــداد امام خمینی و 
عضویت در هیات مدیره صندوق بیمه 
عشــایر و روستاییان را در رزومه کاری 

خود داشت.
بعد از اعالم نتایج سیزدهمین انتخابات 
ریاســت جمهوری، تا مدت ها راجع به 
گزینه پیشــنهادی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی کمتر صحبت می شــد، 
امــا در نهایت حجــت اهلل عبدالملکی 
توانســت روز سوم شهریور ماه با 1۹1 
رای موافق به عنوان وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی انتخاب شود.حجت اهلل 
عبدالملکی، پیش از رســیدن به اتاق 
ریاســت در وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی همواره در قامت تئوریسینی 
منتقد دولت پیشــین حضور داشت، و 
داعیه دار این مســاله بود که در عرصه 
اقتصاد می تواند موجبات تغییر را رقم 
بزنــد و حاال با رصــد عملکرد کمتر از 
یک ســاله وی می توان به روشنی دید 

که او تنها مدعی بوده است. 

وداع با وزیر پرحاشیه 
برای ایــن خداحافظی زود هنگام، اما 
علل مختلفی را می توان متصور شــد، 
از نارضایتی عمومی کارکنان شاغل در 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابت 
پاییــن ماندن دریافتی ماهانه گرفته تا 
نارضایتــی شــماری از نماینــدگان 
مجلــس و اعتــراض روز هــای اخیر 
کارگران بازنشســته به نحوه افزایش 
مســتمری سال 1401 سازمان تامین 
اجتماعی از جمله دالیل این وداع وزیر 
تکاور هســتند.این شــرایط در حالی 
اســت که خبر های رســیده از مجلس 
نیز حکایت از بروز نارضایتی جدی در 
مجلس نسبت به این وزیر وجود داشته 
است. تا آن جا که گفته شده بود اگر وی 
از وزارتخانه نرود تبدیل به اولین وزیر 
اســتیضاحی دولت خواهد شد. اتفاقی 
که در نهایت و با رایزنی برای اســتعفا 
یا عزل این وزیر  رقم نخورد و باالخره 
عبدالملکی با اســتعفا کابینه دولت را 

ترک کرد.

نقش بنگاه های معامالت ملکی در التهاب بازار مسکن

ک؟ گران امال مشاوران یا سودا
بازار مســکن اتفاقات شگفت انگیز زیادی به ویژه طی 
سال های اخیر به همراه داشته است. رکوردشکنی های 
پیاپی قیمت به ویژه در 5 ســال اخیر، رواج معامالت 
واحدهای کهنه ســاز و نقلی به ســبب کاهش شدید 
قدرت خرید متقاضیان، اجاره پشت بام و ... تنها چند 
نمونه از شــگفتی های بازار مسکن کشور در این چند 
ســال بوده اســت. با این حال یک موضوع چند سالی 
است که به شکل پررنگی خودنمایی می کند و آن رشد 
تصاعدی تعداد بنگاه های معامالت ملکی در کشــور و 
به ویژه کالنشهرهاســت. این رشــد تصاعدی حتی در 
اوج رکود بازار که ناشی از رشد قیمت ها و افت قدرت 
خرید مردم بوده ادامه داشته است.مقایسه آمار تعداد 
معامالت ملک در کشــور با تعداد امالکی ها، ســرانه 

پایین معامالت به ازای هر بنگاه را نشــان می دهد به 
طوری که این ســرانه در ســال ۹۹ به حدود 5 معامله 
برای هر بنگاه رسیده است. بدیهی است با وجود رشد 
تصاعدی بنگاه ها و در مقابل کاهش تعداد ساخت و ساز 
و معامالت، کسب و کار بنگاه ها نمی تواند صرفا با تکیه 
بر حق الزحمه ناشی از تنظیم سند باشد. در نتیجه این 
سرانه ناچیز به وضوح، غیراقتصادی بودن کسب و کار 
بنگاه های مشاور امالکی با تکیه صرف بر کسب درآمد از 
معامالت را نشان می دهد.در نتیجه تصور کسب درآمد 
بنگاه ها از حق الزحمه تنظیم سند از اساس باطل است 
چرا که با توجه به سرانه پایین تعداد معامالت برای هر 
بنگاه، بسیاری از این بنگاه ها باید ورشکسته شوند اما 
اینگونه نیست! در نتیجه تنها یک عامل می تواند رشد 

برق آســای تعداد بنگاه های امالکی را توضیح دهد و 
آن چیزی نیســت جز سود کالن این بنگاه ها از داللی 
ملــک.در یک نگاه کلی، بنگاه های معامالت ملکی در 
رشــد تقاضای ســرمایه گذاری مسکن دو نقش عمده 
ایفــا می کنند. اولین مــورد، ورود این بنگاه ها به بازار 
معامالت به عنوان خریدار با هدف ســرمایه گذاری و 
کسب سودهای کالن است. در واقع این بنگاه ها به جای 
آنکه صرفا حلقه وصل خریدار و فروشنده ملک باشند، 
به سرمایه گذاری سوداگرانه در این بازار پرداخته و ذی 

نفع مستقیم افزایش قیمت هستند.
نقــش دوم آنها، ترویج تقاضاهای ســرمایه گذاری در 
جامعــه اســت. این بنگاه ها با دامــن زدن به تقاضای 
ســرمایه گذاری در بــازار مســکن، ســود حاصل از 

سرمایه گذاری خود در امالک را افزایش می دهند. این 
وضعیت باعث شده حتی پس از جهش قیمت مسکن، 
امــکان افزایش مجدد قیمت ها همچنان باقی بماند و 
متقاضیان حقیقی مســکن هیچ اطمینان خاطری از 
آرامش بازار در آینده نداشته و افق روشنی برای خرید 
مسکن نداشته باشند.آثار این وضعیت را می توان در 
رشد تقاضای سرمایه ای مسکن از 25 درصد در دهه 
60 به ۷5 درصد در دهه ۹0 مشــاهده کرد. این یعنی 
از هر 4  معامله مسکن در دهه ۹0 تنها یک مورد برای 
مصرف بوده و سه مورد دیگر برای سرمایه گذاری بوده 
است. بدیهی است این حجم از تقاضای سرمایه گذاری 
در بازار مسکن، نقش عمده ای در رشد قیمت مسکن 

و ناممکن شدن تامین سرپناه مردم دارد.

خبر ویژه

همزمان با افزایش عرضه ارز در بازار و کاهش 1200 تومانی قیمت دالر، 
فعــاالن بــازار می گویند: که چون مازاد عرضه داریم و خریداری در بازار 
نیســت، در روزهای آینده باید منتظر کاهش بیشــتر قیمت ها باشیم. با 
اجرای سیاســت های جدید ارزی بانک مرکزی در بازار ارز طی دو روز 
گذشته قیمت دالر حدود 1200 تومان کاهش یافته است. البته آنطور که 
صرافی ها می گویند: اگر بازار با همین روند پیش برود و عرضه همچنان 
باال باشد، در روزهای آینده قیمت دالر کاهش بیشتری را تجربه خواهد 
کرد.بــا مجوز بانک مرکــزی، صادرکنندگان می توانند با قیمت توافقی 
ارز خــود را در بازار بفروشــند و صرافی هــا نیز می توانند تمام نیازهای 

واقعی متقاضیان ارز را در بازار پاســخگو باشــند؛ این مجوز ارزی موجب 
شده تا بدون استفاده از منابع بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی و تنها با 
استفاده از ارزهای حاصل از صادرات، بازار شاهد افزایش عرضه و کاهش 
نوسانات قیمتی باشد. فعاالن بازار می گویند: همزمان با آغاز روند نزولی 
قیمت  ها در بازار طال و ارز، خریداران ارز که اتفاقا تعدادشــان در هفته 

گذشته باال بود نظاره گر شده اند و منتظرند تا قیمت ها ارزانتر شود.
لواسانی رئیس سابق کانون صرافان با تأکید براینکه به هیچ وجه کمبودی 
در میــزان ارز بــازار نداریم، گفت: ارز کافی از صادرکنندگان در دســت 
صرافی ها وجود دارد ولی مشکل صرافی ها کمبود تقاضا برای خرید ارز 

است.او می گوید: صرافی ها از این بیم دارند که در روزهای آینده مقدار 
بیشتری از قیمت دالر کاهش یابد و آنها دچار ضرر شوند.به گفته لواسانی، 
طبق مصوبه بانک مرکزی در صرافی ها به هر فرد تا ســقف 2 هزار دالر 
یــا 2 هــزار یورو فروخته می شــود، اما در حــال حاضر چون تقاضا برای 
خرید ارز به اندازه عرضه نیســت و مازاد عرضه داریم، اگر بانک مرکزی 
اجازه دهد، توان عرضه بیشتر از این مقدار هم برای هر فرد وجود دارد.
بر اساس مجوز جدید بانک مرکزی، صرافی ها ازین پس مجاز هستند تا 
ارز اســکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان 

ارز بدون محدودیت بفروشند.

همزمان با افزایش عرضه ارز در بازار اتفاق افتاد:

ادامه ریزش قیمت ها در بازار ارز
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نفت و انرژی 4

گرفت احداث نیروگاه های جدید زیست توده  در دستورکار قرار 

اجرای پویش تبدیل زباله به انرژی

کوتاه از انرژی

بین الملل

روسیه دومین صادرکننده 
بزرگ نفت به هند شد

آمار منابع بازرگانی نشــان داد روســیه 
در ماه مه، عربســتان ســعودی را کنار 
زده و دومیــن صادرکننده بزرگ نفت 
به هند شــد. پاالیشگاه های هندی در 
مه حدود ۸1۹ هزار بشــکه در روز نفت 
روســیه را دریافــت کردند که باالترین 
میــزان واردات ماهانه و بســیار باالتر 
از واردات حــدود 2۷۷ هــزار بشــکه 
در روز در آوریــل بــود. عراق همچنان 
بزرگترین صادرکننده نفت به هند ماند 
و عربســتان ســعودی در جایگاه سوم 
ایســتاد.تحریمهای غربی علیه روسیه 
بر ســر جنگ در اوکراین، باعث شــده 
اســت بســیاری از واردکنندگان نفت، 
از تجــارت با مســکو خــودداری کنند 
و قیمــت معامالت نقدی نفت روســیه 
نسبت به گریدهای نفتی دیگر، تخفیف 
بی ســابقه ای پیدا کرده اســت. این امر 
به پاالیشــگاه های هنــدی که به دلیل 
هزینه هــای باالی حمــل محموله، به 
ندرت نفت روسیه را خریداری می کنند، 
انگیــزه الزم برای اســتفاده از فرصت و 
خرید نفت ارزان روســیه را داده است.

گریدهــای نفتی روســیه حدود 16.5 
درصد از کل واردات نفت هند در ماه مه را 
تشکیل دادند و کمک کردند سهم نفت 
از کشــورهای مشترک المنافع به 20.5 
درصد افزایش و ســهم نفت خاورمیانه، 
به حدود 5۹.۹ درصد کاهش پیدا کند. 
سهم نفت آفریقا از واردات نفت به هند، 
از 5.۹ درصــد در آوریل به 11.5 درصد 
در مه رشــد کــرد.واردات نفت هند در 
ماه مه که پاالیشــگاه های دولتی، تولید 
را برای تامین تقاضای داخلی رو به رشد، 
باال بردند و پاالیشــگاه های خصوصی به 
کســب سود از صادرات متمرکز شدند، 
به 4.۹۸ میلیون بشــکه در روز بالغ شد 
که باالترین میزان از دسامبر سال 2020 
بــود. واردات نفت هند در ماه مه حدود 
6.5 درصــد باالتر از مــاه پیش از آن و 
حدود 1۹ درصد باالتر از مدت مشــابه 

سال گذشته بود.

 تالطم قیمت ها 
در بازار نفت

قیمــت نفت در معامــالت بازار جهانی 
بین کاهش و افزایش در نوسان بود و با 
وجود نگرانی ها نسبت به رکود و احتمال 
بازگشــت محدودیت های کرونایی در 
چین، رشــد اخیرش را حفظ کرد.بهای 
معامالت وســت تگــزاس اینترمدیت 
آمریکا با چهار ســنت کاهش، به 120 
دالر و ۸۹ ســنت در هر بشــکه رسید. 
بهای معامالت نفت برنت با شش سنت 
کاهــش، به 122 دالر و 21 ســنت در 
هر بشــکه رســید. نفت برنت و شاخص 
نفت آمریکا روز گذشــته با 26 ســنت 
افزایش بســته شده بودند در حالی که 
ابتــدای معامالت حدود ســه دالر در 
هر بشــکه ریزش کــرده بودند.به گفته 
استفن اینس، از شرکت مدیریت دارایی 
SPI، صحبت هــا در بازار نفت همچنان 
پیرامون افت تولید لیبی و اعمال تدابیر 
قرنطینه در چین برای مقابله با شــیوع 
کووید و نگرانی ها نســبت به مشکالت 
رکــود جهانی و تاثیر منفی آن بر تقاضا 
بــرای ســوخت می چرخد.محدودیت 
عرضه با افت صادرات لیبی در بحبوحه 
بحران سیاسی این کشور، تشدید شده 
اســت. همزمان، ســایر اعضای اوپک 
پــالس بــرای عمل به ســهمیه تولید 
تعیین شــده، مشــکل دارند و روسیه 
بــا تحریم ها علیه صــادرات نفت خود 
به دلیل جنگ در اوکراین، روبروســت.

تحلیلگــران گروه ANZ Research به 
اظهــارات محمد عون، وزیر نفت لیبی 
اشــاره کردند که اعالم کرد تولید نفت 
این کشــور از 1.2 میلیون بشکه در روز 
در ســال میالدی گذشته، به 100 هزار 
بشکه در روز سقوط کرده است.در بخش 
تقاضا، توجهات معطوف به چین اســت 
که شیوع کووید در یک مشروب فروشی 
در پکن، نگرانی ها درباره احتمال وضع 
فــاز جدید قرنطینــه بالفاصله پس از 
پایان قرنطینه قبلی را برانگیخته است.

برخالف دارایی های پرریســک دیگر، 
بــازار نفت تاکنــون نگرانی های رکود 
اقتصادی را نادیده گرفته اســت. توبین 
گــوری، تحلیلگــر کاالی بانک کامن 
ولــث در این باره گفت: فعال محدودیت 
 عرضــه نفت، بــه تــاب آوری قیمتها 

کمک کرده است.

سازمان بنادر:

محموله نفتکش ایرانی توقیف 
شده از سوی یونان، آزاد شد

ســازمان بنادر و دریانوردی در بیانیه ای با 
اشــاره به آخرین وضعیت توقیف بار کشتی 
ایرانی از ســوی یونان، اعــالم کرد: با اقدام 
سریع و مقتدرانه کشورمان حکم بازگردان 
بار به صاحب آن صادر شد.در این بیانیه آمده 
اســت: با اقدام سریع و مقتدرانه جمهوری 
اســالمی ایران و پیگیری ارگان های ذیربط 
و حمایت های وزیر راه و شهرسازی، علی رغم 
حکم آمریکایی ها مبنی بر نگهداری کشتی 
و توقیف کاال به نفع این کشور و موافقتنامه 
معاضدت حقوقــی بین آمریکا و یونان، در 
نهایت حکــم بازگرداندن بار به صاحب آن 
صادر و دولت یونان دستور مربوطه را صادر 
کرد و اکنون شــاهد رفع توقیف کشــتی و 
بازگرداندن بار به صاحب آن هستیم.گفتنی 
است، دولت یونان چندی پیش از حرکت یک 
فروند کشتی تحت پرچم جمهوری اسالمی 
ایران در سواحل این کشور جلوگیری و بار 
آن با هماهنگی دولت آمریکا، توقیف شــد 
و در حالی که این کشــتی به منظور حفظ 
ایمنی پرســنل و کشــتی به سواحل یونان 

پناه برده بود

برق آبی ها امسال به کمک 
صنعت برق می آیند؟

دو ســالی اســت که نیروگاه های برق آبی 
نتوانســته اند کمک چندانی به گذر از پیک 
داشــته باشند اما گویا امسال شرایط تغییر 
کرده و قرار شده 15 میلیون مگاوات ساعت 
برق توسط نیروگاه های برق آبی در زمان اوج 
مصرف تامین شــود. نیروگاه های برق آبی، 
انــرژی مــورد نیاز خود را برای تولید برق از 
جریــان آب رودخانه ها با کانال های انتقال 
آب تامین می کنند که در حال حاضر 162 
واحد نیروگاهی در قالب 5۹ نیروگاه برق آبی 
در ایــران وجــود دارد که بخش عمده آن از 
جریان آب و یا انرژی پتانســیل آب پشــت 
سدها و آب بندها است.ظرفیت نیروگاه های 
برق آبی در کشــور 12 هزار مگاوات است و 
با توجه به ایــن توان، نیروگاه های برق آبی 
حــدود 15 درصــد کل ظرفیت تولید برق 
کشــور را تولید می کنند.  در ســال گذشته 
11 هزار و ۸۷2 مگاوات ظرفیت نیروگاهی 
آماده بهره بــرداری و 315 مگاوات به دلیل 
مشکالت مالی و تامین قطعات خارج از مدار 
بود. پیش بینی شــده که امسال حدود 15 
میلیون مگاوات ساعت به شبکه برق کمک 
شــود و از اول ســال تا کنون نیز 3 میلیون 
مگاوات ســاعت تولید شــده است.احمد 
کاووســی نژاد - معاون بهره برداری شرکت 
توسعه منابع آب و نیروی ایران در این رابطه 
اعالم کرد: امســال با پدیده خشکسالی در 
ارتبــاط با ظرفیت مخازن ســدها رو به رو 

هستیم.
 

ح های  سرپرست معاونت توسعه طر
شرکت برق حرارتی خبر داد؛ 

دو واحد جدید نیروگاهی تابستان 
امسال وارد مدار می شود

سرپرست معاونت توسعه طرح های شرکت 
برق حرارتی با تاکید بر اینکه 6 واحد جدید 
نیروگاهــی جایگزین واحدهــای قدیمی 
نیروگاه طرشــت خواهد شد، گفت: دو واحد 
جدید نیروگاه تابســتان امســال وارد مدار 
می شــوند.محمد رمضانی در جریان بازدید 
از روند ســاخت واحدهــای جدید نیروگاه 
طرشــت با اشــاره به قدمت 60ســاله این 
مجموعه نیروگاهی، افزود: نیروگاه طرشــت 
بــا برخورداری از چهار واحد بخار  با ظرفیت 
نامی 50 مگاوات و سیستم خنک کن برج تر 
برای تأمین برق تهران در دهه 30 شمســی 
احداث شــده اســت.وی ادامه داد: باتوجه به 
قدمــت بــاال، راندمان پایین )حــدود 20 
درصــد( و حجم بــاالی آب مصرفی )بالغ بر 
3000 مترمکعب در روز( واحدهای موجود، 
جایگزینی 6 واحد موتور گازســوز با ظرفیت 
نامــی هر واحد ۹.۸ مگاوات با راندمان 46.3 
درصد و بازنشسته کردن واحدهای فعلی در 
دستور کار شرکت مادرتخصصی برق حرارتی 
قرار گرفته است.رمضانی سرپرست معاونت 
توسعه طرح های شرکت برق حرارتی با اشاره 
بــه اینکه ظرفیت واحدهای جدید مجموعاً 
حدود 60 مگاوات خواهد بود، عنوان کرد: بر 
اساس برنامه ریزی صورت گرفته امیدواریم دو 
واحد جدید نیروگاه تابســتان امسال و چهار 
واحد دیگر را نیز تا پاییز سال جاری وارد مدار 
کنیم.سرپرســت معاونت توسعه طرح های 
شــرکت بــرق حرارتی بازنشســته کردن 
نیروگاه هــای قدیمی و نوســازی واحدهای 
تولیــد برق حرارتی را یکی از رســالت های 
این شــرکت مادرتخصصی برشمرد و گفت: 
اجرای این مهم یک گام اثربخش در راستای 
جمع آوری واحدهای قدیمی و انجام نوسازی 

در نیروگاه های فرسوده کشور است.

مدیرکل دفتر ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی 
و رئیس کارگروه توســعه نیروگاه های زیست توده 
سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران 
گفــت: احداث نیروگاه های جدید زیســت توده به 
ظرفیت حداقل 400 مگاوات ســاعت را در دســتور 
کار قرار گرفته اســت. رضا صمدی  افزود: در ایران 
هفت نیروگاه زیســت توده با فّناوری های متفاوت و 
با ظرفیت حدود 14 مگاوات فعالیت می کنند که به 
دلیل مشکالت فنی، قانونی یا اقتصادی نمی توانند 
از تمــام ظرفیــت خود بهره ببرند.وی ادامه داد: این 
ســازمان برنامــه ای را به منظور شناســایی و رفع 
مشــکالت نیروگاه های موجود و همچنین احداث 
نیروگاه های جدید به ظرفیت حداقل 400 مگاوات 
ســاعت در دستور کار قرار داده است.مدیرکل دفتر 
ارزیابی فنی، اقتصادی و زیســت محیطی و رئیس 
کارگروه توسعه نیروگاه های زیست توده ساتبا گفت: 
در کالن شــهرهای کشو، 65 درصد از پسماندها تر 
هســتند که 60 درصد آن قابل تبدیل به کمپوست 
یا انرژی هستند. پسماندهای خشک نیز 35 درصد 
از پسماندهای عادی را تشکیل می دهند و بازیافت 
آن ها توجیه اقتصادی باالیی دارد که هم اکنون حدود 
10 درصد آن نیز بازیافت می شــود.وی خاطرنشان 
کــرد: یکی از زنجیره های اصلــی، صحیح و پایدار 
بــرای عبور از بحران های زیســت محیطی موجود، 
تولید انرژی از طریق منابع زیســت توده اســت که 
روشی بهینه و اقتصادی برای ایجاد انرژی در جهان 
به شــمار می رود و باعث کاهش حجم زباله و اثرات 
مخرب آن و همچنین تولید کاالی مفید مانند برق 
و حرارت می شود.صمدی افزود: استحصال انرژی از 
منابع زیست توده به روش های مختلفی امکان پذیر 
است که می توان به روش های حرارتی، بیوشیمیایی 

و فیزیک و شیمیایی اشاره کرد.

 مراحل و نحوه اجرای پویش تبدیل زباله 
به انرژی

این مقام مســئول خاطرنشــان کرد: باهدف توسعه 
زیرساخت های الزم برای افزایش سهم نیروگاه های 
زیســت توده در سبد حامل انرژی کشور، ابتدا باید 
نســبت به رفع موانع، ایجاد انســجام و هماهنگی 

بــا ســازمان ها و نهادهای ذی نفع اقدام شــود که 
البتــه فعالیت هایی از جمله امضــای تفاهم نامه با 
اســتانداری ها، شــهرداری ها و ســازمان حفاظت 
محیط زیســت برای اســتفاده از تــوان مدیریتی 
اســتان ها به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی 
و دســتگاه ها و نهادهــای حمایتــی، تســهیل در 
امر ســرمایه گذاری، شناسایی ســرمایه گذاران و 
شــرکت های توانمنــد داخلــی و خارجی، ترغیب 
صنایع به ایجاد نیروگاه های تجدیدپذیر در دســت 
انجام اســت.وی گفت: مراحل و نحوه اجرای پویش 
تبدیل زباله به انرژی شامل  پیگیری وضعیت تولید 
نیروگاه های احداث شــده و رفع موانع و مشــکالت 
موجــود ،  پیگیــری وضعیــت اجــرای پروژه های 
نیروگاه هــای در حال احــداث و رفع موانع موجود 
و توســعه نیروگاه های زیســت توده و به طور خاص 
در اســتان های شمالی کشور ،  توسعه نیروگاه های 
زیســت توده در کالن شهرها  و  توسعه نیروگاه های 
زیســت توده در شــهرهای با جمعیت بیش از 100 

هزار نفر  است.

 اولویت احداث نیروگاه های زیست توده 
در استان های شمالی کشور

صمــدی دربــاره پویــش تبدیل زباله بــه انرژی، 
گفت: برنامه ریزی شــده تا در این پویش ســاخت 

نیروگاه های جدید مخصوصاً در شــهرهای شمالی 
کشــور و کالن شــهرها در دستور کار قرار گیرد.وی 
ادامه داد: ازآنجایی که تولید برق از پســماند بدون 
درنظرگرفتن مزایای زیســت محیطی و صرفاً با دید 
اقتصادی مقرون به صرفه نیســت، بنابراین احداث، 
تأمیــن خــوراک نیروگاهی، خرید بــرق و رعایت 
مالحظات زیســت محیطی یک نیروگاه زیست توده 
بــا همکاری تنگاتنگ وزارتخانه های نیرو، کشــور 
و ســازمان حفاظت محیط زیســت میسر می شود.

صمدی گفت: به همین منظور در حال حاضر وزارت 
نیرو تفاهم  نامه ای سه جانبه با وزارت کشور و سازمان 
محیط زیســت را در دستور کار قرار دارد که امضای 
آن ارتقای ظرفیت نیروگاه های زیســت توده کشور 

را با سرعت بیشتری جلو خواهد برد.

 نتایج حاصل از اجرای پویش تبدیل زباله 
به انرژی

وی افزود: در صورت محقق شدن اهداف این پویش 
و رسیدن به ظرفیت جدید نیروگاهی زیست توده 
حداقــل بــه میزان 400 مــگاوات و تولید خالص 
ســالیانه انــرژی الکتریکی پــس از اتمام طرح به 
میزان 3 میلیارد کیلووات ساعت می توان بهره وری 
انــرژی و کاهش تلفات شــبکه انتقال و توزیع به 
میزان 250 میلیون کیلووات ساعت، صرفه جویی 

سالیانه سوخت  گاز طبیعی  به میزان ۸50 میلیون 
مترمکعب را پیش بینی کرد.صمدی خاطرنشــان 
کرد: همچنین اجرای این طرح نه تنها از انتشــار 
آالینده های زیســت محیطی و آلودگی آب، خاک 
و هــوا جلوگیــری می کند، بلکه باعث اشــتغال 
۷ هزار نفر نیز در ســطح کشــور می شــود.پویش 
تبدیل زباله به انرژی باهدف حفظ محیط زیســت 
و توســعه نیروگاه های زیست توده توسط سازمان 
انرژی هــای تجدیدپذیر و بهــره وری انرژی برق 
)ســاتبا(، آغاز و در دســتور کار این ســازمان قرار 
گرفت. این مقام مســئول خاطرنشان کرد: باهدف 
توســعه زیرســاخت های الزم برای افزایش سهم 
نیروگاه های زیســت توده در ســبد حامل انرژی 
کشــور، ابتــدا باید نســبت به رفــع موانع، ایجاد 
انسجام و هماهنگی با سازمان ها و نهادهای ذی نفع 
اقدام شــود که البته فعالیت هایی از جمله امضای 
تفاهم نامه با استانداری ها، شهرداری ها و سازمان 
حفاظــت محیط زیســت برای اســتفاده از توان 
مدیریتی استان ها به منظور جلب مشارکت بخش 
خصوصی و دستگاه ها و نهادهای حمایتی، تسهیل 
در امر ســرمایه گذاری، شناسایی سرمایه گذاران 
و شــرکت های توانمند داخلی و خارجی، ترغیب 
صنایع به ایجاد نیروگاه های تجدیدپذیر در دست 
انجام اســتمحدودیت منابع انرژی و مشــکالت 
ناشی از مصرف سوخت های فسیلی، رشد فزاینده 
جمعیــت شــهری، تغییر ســبک زندگی، تمایل 
روزافزون شــهروندان بــه مصرف  مصرف گرایی ، 
تنــوع محصــوالت و کاالی تجاری و به دنبال آن 
تحوالت پدیدآمده در میزان و کیفیت مواد مصرفی 
و تولیــد زبالــه بیش از اندازه و غیرمنطقی، جامعه 
بشری را با مشکالت زیست محیطی زیادی روبه رو 
کرده و ادامه حیات انسان و جانداران را تحت تأثیر 
قرار داده است.در ایران روزانه بیش از 5۸ هزار تن 
پســماند عادی تولید می شود که فقط 20 درصد 
آن بازیافت شــده و حجم بســیار زیادی از آن در 
اطراف شهرها و روستاها یا حتی دریاها و جنگل ها 
دفن می شوند؛ بی توجهی به این موضوع معضالتی 
جدی از جمله آلودگی هوا، خاک و آب های سطحی 

و زیرزمینی را در کشور به وجود آورده است.

نماینده سابق ایران در اوپک معتقد است که سیاست دولت برای 
توسعه روابط نفتی با ونزوئال می تواند از ابعاد مختلف نتیجه بخش 
باشد چراکه ونزوئال یک کشور مستقل بوده و می توانیم روابطمان 
را با آن توســعه دهیم.محمد خطیبی با اشــاره به تاثیرات توسعه 
روابط نفتی ایران و ونزوئال، اظهار کرد: این مســاله از چند بعد 
دارای اهمیت است؛ یک بحث فنی و مهندسی است که ایران در 
حوزه صنعت نفت توانایی هایی را بدست آورده  که این توان باید 
عالوه بر داخل در خارج از کشور نیز به کار گرفته شود و کشوری 
مانند ونزوئال مکانی اســت که می توانیم توان فنی و مهندســی 
خودمان را در آنجا به کار بگیریم و درآمدزایی کنیم.وی با بیان 

اینکــه عــالوه بر این می توانیم محصوالتــی را به بازارهایی که 
کمتــر هــدف صادراتی ما بوده صادر کنیم تاکید کرد: آمریکای 
التین می تواند از این جهت نیز موقعیت مناســبی باشــد، و این 
مســاله یک فرصتی اســت که می توانیم این بازار جدید را هدف 
قرار دهیم و محصوالتمان را اعم از فراورده های نفتی و غیر نفتی 
صادر کنیم و درآمدزایی داشته باشیم. به نظر می رسد که گام های 
دولت در این زمینه تاثیر گذار باشد.نماینده سابق ایران در اوپک 
با تاکید بر اینکه در گذشته نیز اقداماتی در این زمینه انجام شده 
که رضایت دو طرف را دربرداشــته اســت، گفت: کشورهایی که 
تحریم هســتند، قطعا باید با یکدیگر همکاری بیشــتری داشته 

باشند؛ بحث این بود که کشورهای تحریمی با یکدیگر یه کلوپ 
تشکیل دهند و بدون نگرانی از جریمه و مسائل دیگر بایکدیگر 
همکاری داشته باشند و تحریم ها را خنثی کنند. قطعا هر کدام 
از این کشــورها ظرفیت هایی دارند که می توانند با یکدیگر کار 
کنند و مشــکالت خود را حل کنند.به گفته وی، کشــورهای 
مستقل در طول دهه های گذشته سیاست های خاصی داشته اند 
؛ تعداد آن ها در حال افزایش اســت و این کشــورها می توانند با 
یکدیگر تبادل محصوالت داشــته باشــند و از نظر مالی و بانکی 
نیز به طور مســتقل عمل کنند و در مجامع بین المللی صاحب 

یک رای گروهی باشند.

نماینده سابق ایران در اوپک اظهار کرد:

ونزوئال فرصت نفتی برای ایران

خبر  ویژه

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران:

نقش حراست در صیانت از دارایی های 
صنعت نفت بی بدیل است

مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران  
نقــش مجموعــه حراســت را در تأمین امنیت 
پایــدار و صیانــت از داریی هــای صنعت نفت، 
به منظور دســت یابی به تولید و توســعه نفت و 
گاز را بســیار تأثیرگذار دانست.مهدی حیدری 
در نشســت مجمــع نهایی بررســی عملکرد 
حراســت شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران، 
تجهیــز زیرســاخت های الکترونیکی، آموزش 
نیروی انســانی کارآمد و حفاظت پرسنلی قوی 
در ســطح شرکت نفت مناطق مرکزی ایران را 
به عنوان بزرگ ترین شــرکت تأمین کننده گاز 
مناطق خشکی کشــور پراهمیت خواند.وی با 
بیــان اینکه فعالیت های این شــرکت به منظور 
دســتیابی به اهداف ترسیم شــده شرکت ملی 
نفت ایران، مبنی بر تولید صیانتی و حداکثری 
نفت و گاز، طرح های مهمی را در دســتور کار 
دارد کــه از جملــه آنها می توان به طرح ضربتی 
افزایش تولید گاز اشــاره کرد، گفت: اقدام های 
حراســت در زمینه حفظ و حراست از چاه های 
نفت و گاز و تأسیســات عملیاتی و دارایی های 
شــرکت در مناطق به طور عمــده دورافتاده و 
ســخت گذر اهمیت ویــژه ای دارد.مدیرعامل 
شــرکت نفت مناطق مرکزی ایــران، در ادامه 

اظهار کرد: حراســت این شرکت، در بخش های 
حفاظــت پرســنلی، فیزیکی و فــاوا گام های 
مؤثری برداشته است که ضمن قدردانی از این 
همــکاران، به نوبه خــود از هرگونه اقدام پویا و 
مبتنــی بر علم و نوآوری، همچنین به کارگیری 
تجهیزات حفاظتی روزآمد حمایت می کند.در 
این نشســت، علیرضا دامغانی، معاون سازمان 
و رئیس حراســت شــرکت ملی نفــت ایران، 
ضمــن ارزیابــی فعالیت های حوزه حراســت 
شــرکت نفــت مناطق مرکزی ایــران، در یک 
ســال گذشــته از تالش همکاران حراست این 
شرکت برای تحقق اهداف پیش بینی شده تقدیر 
کرد و رفع چالش های حوزه حراســت شــرکت 
ملــی نفت ایــران را از اهم برنامه های برگزاری 
 چنین جلسه هایی برشمرد.مدیرعامل شرکت 
نفــت مناطق مرکزی ایران  افــزود: با توجه به 
گستردگی حوزه جغرافیایی شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران در پهنه وسیعی از کشور، وظایف 
و اقدام های حراستی به تبع پیچیده تر است و از 
این رو برای تأمین زیرساخت های الزم، استفاده 
از تجهیــزات روزآمــد الکترونیکی و حفاظتی و 
تجزیه وتحلیل داده و اطالعات از منابع نفت و گاز 
و مجموعه عوامل مؤثر در این زمینه تالش کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

 فروش نفتکش ایرانی به ونزوئال  نمایانگر 
آمریکا است شکست تحریم  های 

 عضــو کمیســیون انرژی مجلس شــورای 
اســالمی، ســاخت نفتکــش ایرانی و فروش 
آن به کشــور ونزوئال را شکســت ســاختار 
تحریمی آمریکا علیه ایران دانســت و گفت: 
دانشــمدان و نخبگان کشور تهدید تحریم را 
به فرصت تبدیل کردند.مالک شریعتی نیاسر 
درباره فروش نفتکش ایرانی به ونزوئال گفت: 
ســاخت و فروش نفتکش ایرانی حاصل سالها 
تالش،  دانشمندان و مهندسان ایران در بخش 
طراحــی قطعات و زنجیره کاملی از باالترین 
اســتاندارها در حوزه فناوری های ســاخت 
تجهیزات نفتی اســت که با دستان کارگران 
ایرانی به منصه ظهور رســید.عضو کمیسیون 
انرژی مجلس شــورای اسالمی افزود: این کار 
بسیار بزرگی با توانمندی مجموعه سازندگان 
و تامین کنندگان قطعات شکل گرفت. دیگر 
اینکه نگاه ارزشــی به توانمندی داخلی نقش 
بسیار پررنگی در ساخت نفتکش ایرانی دارد.
نماینــده مردم تهــران درمجلس اضافه کرد: 
بســیاری از کشورهای دنیا تحت تاثیر تحریم 
و دشمنی های قدرت های استکباری نیستند 
ولــی توانمندی هــم ندارند و بــرای تامین 
نیازهای خود وابســته هســتند. اما کشور ما 

بــا بهره بردن از دانشــمندان و نخبگان خود 
نه تنها به فناوری ساخت نفتکش ئست یافته 
اســت بلکه فرصت ارزنــده ای برای صادرات 
بخش اســتراتژیک صنعت نفت فراهم کرده 
است.وی با بیان اینکه ساخت نفتکش ایرانی 
نه بزرگ به ســاختار تحریمی آمریکا اســت، 
اضافــه کرد: ایران و ونزوئال هر دو تحت تاثیر 
تحریم هــای آمریکا هســتند. ولی نفتکش 
تولید متخصصان ایرانی مقابل چشــمان همه 
دنیا مبادله شــد، متخصصان ایرانی تهدید و 
تحریم را به فرصت تبدیل کردند.این نماینده 
مجلــس درباره روابط نفتی ایران و ونزوئال در 
ادامه اظهار داشت: یکی از فرصت هایی که در 
اختیار جمهوری اسالمی است، امکان توسعه 
پاالیشگاه فراسرزمینی و توسعه میادین نفتی 
اســت،دولت قبل اعتقادی به این کار نداشت 
اما دولت ســیزدهم ساخت پاالیشگاه ها را در 
برنامه دارد.وی ادامه داد: طرح ها و پروژه هایی 
مختلفی در حوزه نفتی در کشور انجام می شود، 
با توسعه فراسرزمینی پترو پاالیشگاه ها، نفت 
ســنگین به کشــور ونزوئال صادر و به فرآورده 
نفتی و نفت سبک تبدیل شود تا هیچ حصاری 
از طرف آمریکایی به دور ایران کشیده نشود.
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55بانک و بیمه
 نقش بانک توسعه تعاون 

 در پیشبرد برنامه های 
توسعه ای و تکالیف بودجه ای 

برجسته بوده است

محمــد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک 
توســعه تعــاون در آغاز کارگروه آموزشــی 
مدیران ستادی و استانی بانک توسعه تعاون 
اظهار داشــت: نقش آفرینی بانک توســعه 
تعــاون در تکالیف بودجــه ای و برنامه های 
پنج ســاله توسعه ای و طرح های ملی نشان 

دهنده ظرفیت بانک می باشد.
وی افزود: حدود 500 بانک توسعه ای در دنیا 
فعالیت می کنند که رویکردی حمایتی دارند 
و بانک توســعه تعاون نیز رویکردی اخالق 
مدارانه در حوزه اقتصاد ایران برعهده دارد که 
تکالیف و اقدامات بانک فراتر از کسب سود مادی 
 و با هدف کمک به تولید و اقتصاد می باشد.

ایرانــی آینده پژوهی فضــای بانکی را برای 
بانک مغتنم برشمرد و گفت: نگاه به بازارهای 
نوظهــور، رقبا و نیز رصــد فضای بانکی می 
توانــد فرصتی ارزنده را برای بانک توســعه 
تعاون فراهم ســازد تــا آمادگی کافی برای 
 فعالیت سازنده در سال های آتی را داشته باشد.

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون خاطر 
نشان کرد: میزان نفوذ در بازار ، شاخص مهمی 
است که با دریافت داده های صحیح می توان 
موقعیت کنونی و قابل پیش بینی برای بانک 

را تبیین نمود.
ایرانــی با اشــاره به اینکــه از طریق تدابیر و 
برنامــه ها مــی توان اثربخشــی بانک را در 
عرصه های توســعه و پیشــرفت کشور جلوه 
گر نمود خاطرنشان کرد :اساسنامه بانک در 
بدو تاسیس تدوین شده و در دوره های زمانی 
چند ساله نیازمند بازنگری است و همچنین 
برخی مسائل از جمله اختصاص هفتاد درصد 
به بخش تعاون و ســهم تعاونی ها در تحقق 
 ایــن اندازه، قابلیت بررســی و تحلیل دارد.

ایرانی گفت: بانک در فضایی رقابتی با شبکه 
بانکــی برای جذب منابع و همچنین جذاب 
نمودن خدمات برای مشــتریان و مراجعین 
قرار دارد و با این که بانک های تجاری از آزادی 
عمل بیشــتری برخوردارنــد، هنر همکاران 
بانک در این بوده است تا با رویکردی توسعه 

ای دراین بازار رقابتی فعالیت نمایند.
وی تصریــح نمود: بیــش از ۹0 هزار تعاونی 
فعــال در عرصــه اقتصاد حضور دارند و 220 
هــزار تعاونی ثبت شــده در منابع آمار ملی 
اســت و بانــک توســعه تعاون وظیفه دارد 
تا شــرایطی را مهیا ســازد تــا تامین منابع 
مالــی، تجهیز منابع و خدمات تخصصی را با 
 سطحی ممتاز برای این جامعه هدف گسترده 

ارائه کند.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: 
مدیــران اســتانی و واحدهای صف از تجربه 
ای ارزنــده در ارائــه خدمات به جامعه هدف 
و مواجهــه بــا تعاونی ها و نیازســنجی آنها 
برخوردارنــد و هم افزایی و تعامل واحدهای 
 ســتادی و صف می تواند مثمر ثمر باشــد.

ایرانی افزود:کمک به رشد بخش تعاون می 
توانــد در کاهــش تصدی گــری دولت نیز 
تاثیرگذار باشــد و امکان پرورش و بالندگی 
تعاونــی هــا و تحقق ســهم 25 درصدی در 
اقتصــاد ملی در پیشــرفت کلی کشــور نیز 

اثرگذار است.

اخبار

ساعت کاری شعب بانک رفاه 
کارگران تغییر کرد

 بانک رفاه کارگران با هدف 
همراهی در مدیریت بهینه 
مصرف عمومــی برق در 
فصل تابستان، ساعت کار 

شعب خود را کاهش داد.
ساعت کار شعب بانک رفاه کارگران برای مشتریان 
از روز شنبه 21 خرداد تا روز پنجشنبه 3 شهریورماه 
سال جاری، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 
۷.15 تا 13.15 و روز پنجشــنبه از ســاعت ۷.15 
تا 12.30 خواهد بود. مرکز ارتباط با مشــتریان 
)فراد( بانک رفاه کارگران با شــماره 021-۸525 
پاسخگوی پرسش های احتمالی مشتریان خواهد 

بود.

اسامی برگزیدگان هجدهمین 
ح  دوره قرعه کشی تسهیالت طر
“امید رفاه” بانک رفاه کارگران 
ویژه خرداد ماه 1401، اعالم شد

 “مفتوح بودن حســاب مرتبط با طرح امید رفاه 
در تاریخ پرداخت تســهیالت و عدم انســداد آن 
تا سررسید تسهیالت مرتبط با طرح”، “تکمیل 
حق عضویت های ماهیانه معوق طرح در حساب 
مربوطه قبل از اعطای تسهیالت” و “انسداد حق 
عضویــت های دریافت شــده در بازه زمانی 13 
ماهه ابتدایی عضویت در طرح، تا پایان تســویه 
تســهیالت”، به عنوان شرایط و الزامات اعطای 
تســهیالت طرح “امید رفاه” در نظر گرفته شده 

است.
براســاس این گزارش، در صورت عدم تکمیل 
حق عضویت های ماهیانه ســایر اعضای طرح، 
اســامی اعضای دارای کسری حق عضویت از 
فهرست شــرکت کنندگان در قرعه کشی های 
آتی حذف خواهد شــد. الزم به ذکر اســت، 
تســهیالت طرح امید رفاه به مستمری بگیران 
معزز سازمان تامین اجتماعی که حقوق خود 
را از بانــک رفــاه کارگــران دریافت می کنند 
و کارکنــان بازنشســته بانک رفــاه، در قالب 
عقــد قرض الحســنه به میزان ســی میلیون 
ریــال تــا یکصد میلیون ریال بــا نرخ کارمزد 
ســاالنه 4 درصد پرداخت می شود. همچنین 
مستمری بگیران معزز سازمان تامین اجتماعی 
که حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت 
می کنند و کارکنان بازنشسته بانک رفاه و نیز 
کارکنان شــرکت ها و سازمان های متعامل با 
بانــک رفاه کارگران، می توانند از تســهیالت 
طــرح امیــد رفاه برای تامیــن کاال و خدمات 
مــورد نیاز خانوار خود در قالب عقد مرابحه به 
میزان ســی میلیون ریال تا یک میلیارد ریال 

با نرخ ســود ساالنه 6 درصد بهره مند شوند.

بانک قرض الحسنه مهر ایران حدود 350 میلیارد ریال 
در امور عام المنفعه صرف كرد

بانک قرض الحســنه مهــر ایران حدود 
350 میلیارد ریال برای خرید تجهیزات 
پزشــکی و آزادســازی زندانیان صرف 

کرده است.
در گــزارش هیــأت مدیــره بانــک به 
مجمــع عمومی، اقدامات بانک در حوزه 

مسئولیت اجتماعی تشریح شد.
بانک قرض الحســنه مهر ایران نخستین 
بانک کشــور است که در راستای اجرای 
بانکــداری اســالمی و بــا مجوز مجمع 
عمومی مورخ 30 شهریور 13۹۹ بخشی 
از منابع حاصل از دریافت جریمه دیرکرد 
خود را در حوزه مســئولیت اجتماعی و 
 امــور عام المنفعه هزینه کرده اســت.

بر همین اســاس بانک در ســال 13۹۹ 
مبلغ 130 میلیارد ریال ناشی از دریافت 
وجه التزام را برای تهیه و توزیع تجهیزات 
پزشکی مرتبط با کرونا هزینه کرد. بانک 
قرض الحســنه مهر ایران در سال 1400 
نیــز، مبلغ 160 میلیــارد ریال را از این 
محل به تهیه و توزیع تجهیزات پزشکی 
مرتبط با کرونا تخصیص داد. این بانک در 
مجموع 2۹0 میلیارد ریال را برای تهیه 
25هزار قلم تجهیزات پزشــکی مقابله با 
کرونا اختصاص داده و در چارچوب طرح 
شهید سلیمانی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی در مراکز بهداشتی و 

درمانی سراسر کشور توزیع کرده است.
گام های بلند بانک قرض الحســنه مهر 

ایران در حوزه مسئولیت اجتماعی
افزون بر این، بانک قرض الحســنه مهر 
ایران مبلغ 50 میلیارد ریال را نیز در سال 
1400 به آزادی بانوان زندانی سرپرست 

خانوار تخصیص داده است.
این  موارد تنها بخشــی از اقدامات بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در سال 2 سال 

گذشــته به شــمار می رود که آن را به 
پیشــگام شــبکه بانکی کشور در حوزه 
مســئولیت اجتماعی و امور عام المنفعه 

تبدیل کرده است.
پیشــتاز در معرفی ابزارهای بانکداری 

نوین
در بخش دیگری از گزارش هیأت مدیره 
بانک قرض الحســنه مهر ایران به مجمع 
عمومی، تأکید شــد این بانک بسیاری 

از خدمــات غیرحضوری بانکی را برای 
نخستین بار به جامعه ارائه کرده است.

افتتــاح حســاب آنالین، درخواســت 
تســهیالت آنالین، کارت هدیه آنالین 
و احــراز هویت آنالین ســجام از جمله 
خدماتی اســت که نخستین بار از سوی 
بانک قرض الحسنه مهر ایران ارائه شد.

روند توســعه خدمــات غیرحضوری از 
ســوی بانک قرض الحســنه مهر ایران 

متوقف نشده و گزارش ارائه شده از سوی 
هیــأت مدیره بانــک به مجمع عمومی، 
نشــان می دهد ابزارهای بانکداری نوین 
در ایــن بانک همچنان رو به گســترش 

است.
راه اندازی ســامانه ضمان برای تسهیل 
دریافــت وثایق و تضامین وام ها، اعطای 
نسخه الکترونیک قرارداد به مشتریان در 
راستای گسترش بانکداری الکترونیکی 
و حــذف قراردادهــای فیزیکی، تدوین 
دســتورالعمل پرداخت وام بدون ضامن 
و متعاقبــاً ســامانه ضمان بخشــی از 
اقدامات انجام شــده توسط این بانک در 

سال 1400 بوده است.
افزون بر این، راه اندازی سامانه استخراج 
اطالعات پایه مشتریان و حساب ها و ارسال 
بــه بانک مرکزی و واحد اطالعات مالی، 
راه اندازی سامانه استخراج تراکنش های 
درون بانکــی بیش از 500 میلیون ریال 
و CTR، اختصــاص کد شــهاب به اکثر 
قریب به اتفاق مشــتریان و ارتقای رتبه 
بانک در این زمینه، ساماندهی اطالعات 
هویتی و حســاب های اتباع غیرایرانی و 
مسدودســازی حســاب های فاقد کد 
شــهاب نیز از جملــه اقدامات بانک در 
حوزه شفاف ســازی عملکرد و نظارت بر 

فرآیندهای بانکی به شمار می رود.

کشور 69 درصد افزایش یافت دارایی های بزرگ ترین بانک قرض الحسنه 
صورت های مالی ســال 1400 بانک قرض الحســنه مهر ایران که به 
تصویب مجمع عمومی عادی ســاالنه بانک رســید، حاکی از رشد 6۹ 

درصدی دارایی های این بانک است.
بر اساس صورت های مالی این بانک جمع کل دارایی های بانک رشدی 
6۹ درصدی داشته و از 4۸هزار میلیارد تومان به ۸1هزار و 300 میلیارد 

تومان بالغ شده است.
وام های پرداختی از ســوی آن نیز رشــد یافته اســت. مبلغ وام های 
پرداختی با رشــدی 63 درصدی از 36هزار میلیارد تومان در ســال 
13۹۹ به بیش از 5۸هزار و 600 میلیارد تومان در سال 1400 رسیده 
است. از نظر تعدادی نیز این شاخص با رشد 10 درصدی همراه بوده و 
تعــداد وام هــای پرداختی از 2 میلیون و 34۹هزار فقره به 2 میلیون و 

5۹2هزار فقره رسیده است.
منابع بانک از 4۹هزار و 500 میلیارد تومان در سال 13۹۹ به حدود 
۸6هزار و 400 میلیارد تومان در ســال 1400رســیده اســت. تعداد 
مشــتریان نیز از 10 میلیون نفر به 11 میلیون و ۹00هزار نفر رســیده 
و تعداد سپرده ها از 13 میلیون و 100 هزار به 16 میلیون و 460هزار 

فقره افزایش یافته است.
سود انباشته بانک قرض الحسنه مهر ایران، به عنوان یکی از سودده ترین 
بانک های کشور، ۷4 درصد رشد یافته و از ۹36 میلیارد تومان به 1625 
میلیارد تومان بالغ شــده اســت. همچنین بانک موفق شــده در پایان 
ســال 1400 کمترین نســبت مطالبات به مصارف را در بین بانک های 

کشور به ثبت برساند.

اخبار

»حســین امیریان« با اشــاره به اهمیت قرض الحسنه و نقش آن در 
تأمیــن مالی خرد، گفت: ترویج فرهنگ قرض الحســنه از اولویت 

ویژه ای برخوردار است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری از جدیت 
و پیگیری پرسنل خدوم بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای 

خدمت رسانی به آحاد مردم استان قدردانی کرد.
»حسین امیریان« مدیر کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و 
بختیاری در دیدار با »علی توکلی« مدیر شعب بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در این اســتان ضمن قدردانی از خدمات مؤثر بانک در 
 اســتان، برای توســعه همکاری ها با این بانک اعالم آمادگی کرد.

امیریان همچنین با اشــاره به اهمیت قرض الحســنه و نقش آن در 

تأمیــن مالی خرد، گفت: ترویج فرهنگ قرض الحســنه از اولویت 
ویژه ای برخوردار است.

در این جلســه توکلی مدیر شــعب بانک قرض الحســنه مهر ایران 
در اســتان چهارمحال و بختیاری نیز با تشــریح ضریب نفوذ بسیار 
مطلوب و خدمات صورت گرفته در استان، اهتمام بانک در زمینه 

مسئولیت های اجتماعی را تشریح کرد.
وی گفت: بیش از 35 درصد جمعیت استان چهارمحال و بختیاری 
در شــعب 1۹ گانه اســتان افتتاح حســاب کرده و مشتریان ضمن 
دریافت خدمات نوین بانکداری تا کنون تعداد 351 هزار فقره وام 
قرض الحســنه به مبلغ 56هزار میلیارد ریال از بانک قرض الحسنه 

مهر ایران دریافت کرده اند.

ترویج قرض الحسنه اولویت ویژه ای دارد

خبر  ویژه

گستر زریون ایالم )نوبت دوم( گهی اعالم ورشکستگی خانه  آ
ریــون ایــام در تاریــخ  18/12/1399 و رأی  بدینوســیله بــه اطــاع مــی رســاند كــه شــركت خانــه گســتر ز
ــتر  ــه گس ــركت خان ــرای ش ــه ب ــام و تصفی ــته اع ــماره        9909970843501428 ورشكس ــه ش دادگاه ب

ریــون رســیدگی بــه امــورات شــركت بــه آقــای قبــاد گنجــی زاده واگــذار گردیــد. ز
ــه بســتانكاران و طلــب كاران شــركت ایــام مــی  ــذا در اجــرای مــاده 225 قانــون تجــارت بــه اطــاع كلی ل
رســاند كــه بــا در دســت داشــتن مســتندات جهــت تصفیــه بــه دفتــر كارشــناس رســمی دادگســتری قبــاد 

گنجــی زاده مراجعــه نماینــد.
آدرس: ایــام- بلــوار جمهــوری- پشــت پــارک ملــت- خیابــان شــهید محمــد قبادیــان- دفتــر كارشــناس 

رســمی دادگســتری قبــاد گنجــی زاده
تلفن: 09183426638

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده1۳  آ  "
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی"

و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تكلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات   1401/02/27 مــورخ   140160318001000422 شــماره   رای  برابــر 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالكانــه و بامعــارض متقاضــی 
آقــای حبیــب ماهرویــان بــه شــماره شناســنامه 32373 و كدملــی 2590432186  صــادره از رشــت فرزنــد عبدالــه درشــش دانــگ 
دوبــاب انبــاری بــه مســاحت 486.44 مترمربــع بــه شــماره پــاك فرعــی 992 از پــاک شــماره 14 فرعــی از اصلــی 7  واقــع درطبالونــدان 
بخــش 9 گیــان  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام مالــك رســمی اولیــه شــهربانو پیریوســفی احــراز مالكیــت متقاضــی نســبت بــه 
ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك ماه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/03/10 ونوبــت دوم:1401/03/25
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال

مفقودی
شناســنامه مالكیــت یكدســتگاه موتورســیكلت پاژنــک 150 
انتظامــی  شــماره  بــه   1386 مــدل  مشــكی  قرمــز  رنــگ  بــه 
ــور AHZ01703 بــه شــماره  65646-579  وبــه شــماره موت
تنــه 150D8600921 متعلــق بــه مســعود شــعبانی شــیجانی 
زنــد ابوالقاســم مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. فر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعبت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی
گهی موضوع ماده ۳ قانون وماده 1۲ آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعبت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی آ

1-نظــر بــه دســتور مواد1و3قانــون تعییــن تكلیــف وضعبــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  فاقــد ســند رســمی مصــوب 1390/09/20 و 
برابــر رای شــماره140160306013000164 مــورخ1401/02/07 هیــات اول موضــوع مــاده یــک قانــون مذكــور  مســتقر در واحــد  ثبتــی  
حــوزه ثبــت  ملــک گنابــاد  تصرفــات مالكانــه  و بامعــارض متقاضــی خانــم  ســیده حانیــه حمیــدی  فرزنــد ســید محمــد در ســه  دانــگ 
مشــاع از شــش دانــگ یكبــاب منــزل بــه مســاحت 214/80 متــر مربــع  از پــاک شــماره 2370فرعــی  از 1- اصلــی  وادقــع در اراضــی علــی 
آبــاد بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای احســان ابراهیمــی )نســبت بــه مســاحت 204/50 متر 

مربــع( و خانــم فــرخ مرزبانــی )نســبت بــه  مســاحت10/30 متــر مربــع( مالكیــن رســمی
2- نظــر بــه دســتور مــواد1و3 قانــون تعییــن تكلیــف وضعبــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  فاقــد ســند رســمی مصــوب 1390/09/20 
برابــر رای شــماره140160306013000164 مــورخ1401/02/07 هیــات اول موضــوع مــاده یــک قانــون مذكــور  مســتقر در واحــد  ثبتــی  
حــوزه ثبــت  ملــک گنابــاد  تصرفــات مالكانــه  و بامعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه یوســفی فرزنــد مــراد علــی  در ســه  دانــگ مشــاع از 
شــش دانــگ یكبــاب منــزل بــه مســاحت 214/80 متــر مربــع  از پــاک شــماره 2370فرعــی  از 1- اصلــی  وادقــع در اراضــی علــی آبــاد 
بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای احســان ابراهیمــی )نســبت بــه مســاحت 204/50 متــر 

مربــع( و خانــم فــرخ مرزبانــی )نســبت بــه  مســاحت10/30 متــر مربــع( مالكیــن رســمی
محــرز گردیــده اســت . لــذا  بــه موجــب قانــون تعییــن تكلیــف وضعبــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 
ــی /كثیراالنتشــار در شــهرها  منتشــر و  ــه 15 روز از طریــق ایــن روزنامــه و محل آییــن نامــه مربــوط بــه آگهــی  در دونوبــت  بــه فاصل
درروســتاها رای عیــات  الصــاق تــا در صورتیكــه اشــخاص ذینفــع بــه آرای اعــام شــده  اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ  انتشــار 
اولیــن آگهــی و در روســتا هــا از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دومــاه  اعتــراض خــودرا  بــه اداره ثبــت محــل وقــوع  تســلیم و رســید اخــذ 

نماینــد.
معتــرض بایــد ظــرف یكمــاه از تاریــخ تســلیم  اعتــراض مبــاردت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه  عمومــی محــل نمایــد و گواهــی 
تقدیــم دادخواســت  بــه اداره  ثبــت محــل  تحویــل دهــد  كــه در ایــن صــورت  اقدامــات ثبــت موكــول بــه  ارائــه  حكــم قطعــی  دادگاه 
اســت  ودر صورتــی  كــه اعتــراض  در مهلــت  قانونــی  و اصــل نگــردد بــا معتــرض گواهــی تقدیــم  دادخواســت  بــه دادگاه  عمومــی 
محــل  را ارئــه  نكنــد اداره  ثبــت مبــاردت  بــه صــدور  ســند مالكیــت  مــی نمایــد  و صــدور  ســند مالكیــت  مانــع از مراجعــه متضــرر بــه 

دادگاه  نیســت.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/03/10           تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/03/25
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پایگاه خبری

 ادامه جلسات ویژه ارزی در بانک مرکزی

 صادرکنندگان پتروشیمی راهی میرداماد شدند
در پی اجرای سیاست های جدید ارزی در بازار، بانک مرکزی هم اکنون میزبان صادرکنندگان 

محصوالت پتروشیمی است.
نشســت مشــترک رئیس کل بانک مرکزی با صادرکنندگان محصوالت پتروشیمی در حال 

برگزاری است.
بانک مرکزی دیروز پس از جلسه با صرافی ها برای به تعادل رساندن بازار ارز طی بخشنامه ای 
به آنان اجازه داد ارز اســکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان 

ارز بفروشند.
بر اســاس مجوز جدید بانک مرکزی، صرافی ها ازین پس مجاز هســتند تا ارز اســکناس 

صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز بدون محدودیت بفروشند.
در بخشــنامه ابالغی به صرافی های مجاز آمده اســت که “در راســتای درخواســت های 
صادرکنندگان و به منظور تنظیم و مدیریت بازار ارز و تســهیل برگشــت ارز حاصل از صادرات به صورت اســکناس کلیه صرافی های مجاز معتبر می 
توانند نســبت به خرید ارز از صادرکنندگان به صورت اســکناس با نرخ توافقی اقدام و منابع تجهیز شــده فوق را در ســرفصل های مصارف ارزی خدماتی 

) موضوع ابالغیه شماره 301305 مورخ 14/10/1400( و همچنین فروش ارز در سرفصل سایر )کد24( با احراز هویت متقاضی به فروش رسانند.
گفتنی اســت، پیش از این صادرکنندگان می توانســتند ارزهای خود را صرفا به صرافی های عضو بازار متشــکل بفروشــند اما با مجوز جدید بانک 
مرکزی کلیه صرافی های مجاز، اجازه دارند تا ارزهای صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری کنند. بر این اســاس از ســویی تعداد صرافی های 
 خریدار ارز بیشتر می شود و از سوی دیگر نرخ خرید ارز از صادرکنندگان محدود به نرخ های بازار متشکل که دارای دامنه نوسان 5 درصد روزانه 

بود نمی شود.
همچنین در سمت تقاضا نیز بانک مرکزی امکان فروش ارز در سرفصل سایر)کد 24( با احراز هویت از طریق کارت ملی را که پیش از این ممنوع کرده 
بود، مجاز دانسته است. با این تصمیم کلیه متقاضیان ارز می توانند با مراجعه به صرافی های مجاز نسبت به خرید ارز متعلق به سهمیه خود اقدام کنند.
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 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود: 

شاهرود به عنوان پایتخت تنوع زیستی كشور معروف است
ســمنان / گروه استان ها: رییس اداره 
حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
شاهرود  به مناسبت گرامیداشت هفته 
محیط زیســت گفت:افزایش جمعیت 
حیات وحش شهرســتان شاهرود در 
دستور کار است و جمعیت علف خواران 
در پناهگاه حیات وحش شاهوار و تپال 

رو به افزایش است.
قربانلو گفت: در چند ســال گذشــته 
آهــو در حیات وحش شــاهرود وجود 
نداشــت اما امروزه بیش از 350 راس 
آهو شناسایی شده است.به گفته وی، 
در ســال 2 بار در تابســتان و زمستان 
آمارگیری از حیات وحش شهرســتان 
انجام می شــود.وی به عملکرد ســال 
گذشــته این اداره اشــاره کرد و گفت: 
پارســال 56 فقــره پرونده شــکار و 
محیط انســانی تشــکیل شد که 41 

فقره آن مربوط به شــکار و صید مجاز 
و غیرمجــاز بودقربانلو با بیان اینکه در 
ارتباط با پرونده های تشکیل شده ۹4 
نفر دســتگیر شدند، اظهار داشت: ۷2 
نفــر از آنهــا مربوط به شــکار و مابقی 
محیط انسانی، تصرف عدوانی، تعلیف 
غیرمجــاز دام در پناهگاه های حیات 
وحش بود.رییس اداره حفاظت محیط 
زیســت شهرستان شاهرود ادامه داد: 
میــزان خســارات وارده بــه محیط 
زیســت پنج میلیــارد و 500 میلیون 
ریال برآورد شــد که 2 میلیارد و 600 
میلیون آن مربوط به شــکار غیرمجاز 
بود.به گفته وی، سال گذشته تعداد 11 
قبضه ســالح غیرمجاز توقیف شد.وی 
با اشــاره به اینکه خیران سال گذشته 
در چندیــن مرحله علوفــه مورد نیاز 
حیــات وحش را تامین و اهداء کردند، 

ابراز داشــت: تامین علوفه و اســتقرار 
آن در یــک محیط خاص از پراکندگی 
حیوانــات جلوگیری می کند.قربانلو با 
بیان اینکه ســال گذشته کارگاه های 
آموزشــی در حــوزه محیط زیســت 
بــرای دوســتداران طبیعــت و مردم 
برگزار شــد، افزود: پاکسازی ورودی 
و خروجــی شــهر و پارک ها به کمک 
 مردم و طبیعت دوستان در چند مرحله 

انجام شد.
رییــس اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرســتان شــاهرود افزود: در سال 
گذشــته 2 محیط بان از شاهرود حائز 
رتبه برتر کشوری و استانی شدند.وی با 
اشاره به اینکه از سراسر کشور سه نفر به 
عنوان محیط بان نمونه معرفی شدند، 
افزود: علیرضا دزیانیان از شــاهرودبه 
عنــوان فرد برتر کشــوری و اســتانی 

معرفی شــد که تــا چند روز آینده در 
مشــهد مقدس طی آیینی از خدمات 
این محیط بان تقدیر می شــود.قربانلو 
اظهار داشــت: محمــد صالحی دیگر 
محیط بان شــاهرودی نیــز به عنوان 
فرد برتر اســتانی برگزیده شد.رییس 
اداره حفاظت محیط زیســت شاهرود 
با بیان اینکه این شهرســتان به عنوان 
پایتخت تنوع زیســتی کشور معروف 
اســت، ادامه داد: این شهرستان دارای 
هرم زیســت حیوانی است که در راس 
آن گوشــت خواران بزرگ جســته تا 
علف خوارانی مانند گورخر قرار دارند.

قربانلو تاکید کرد: جلوگیری از تخریب 
جنگل ابر باید با همکاری مردم، دامداران 
و دســتگاه های اجرایی از جمله منابع 
طبیعی و میراث فرهنگی انجام شــود.

وی با بیان اینکه کمبود نیروی انسانی 

یکی از مهمترین دغدغه های این اداره 
اســت، افزود: تجهیزات به مقدار کافی 
وجود دارد اما با توجه به گســتردگی 
شهرســتان شاهرود مهمترین دغدغه 
اداره حفاظت محیط زیســت کمبود 
نیروی انســانی اســت.قربانلو با بیان 
اینکــه فعالیت معدن بوکســیت تاش 
در منطقــه آزاد قــرار گرفته اســت، 
ابــراز داشــت: فعالیت ایــن معدن به 
اداره محیط زیســت ارتباطی ندارد و 
تصمیــم برای راه اندازی دوباره آن بر 
عهده شــورای تامین شهرستان است.
رییــس اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرستان شاهرود اظهار داشت: نمونه 
برداری از آب و ارســال به مرکز استان 
بــه منظور آزمایش از حدود اختیارات 
ایــن اداره در خصوص فعالیت معدن 

بوکسیت تاش است.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 رییس قوه قضاییه 
به قم سفر می کند

قم.گروه استانها - حجت االسالم والمسلمین 
محسنی اژه ای رییس قوه قضائیه طی سفری 
یک روزه پنج شــنبه 26 خرداد به قم ســفر 

خواهد کرد.

مدیر کل محیط زیست استان اردبیل:

 456 هزار هکتار از مساحت 
 استان اردبیل تحت حفاظت 

محیط زیست است
اردبیل / گروه استان ها: مدیر کل حفاظت 
محیط زیســت اســتان اردبیــل گفت: از 
مجموع مساحت استان 10 درصد آن جزو 
مناطق حفاظت شده و تحت مدیریت این 
اداره کل است.حسن قاسم پور در حاشیه 
بازدید خبرنگاران از منطقه شــکار ممنوع 
دربند مشــکول شهرستان کوثر افزود: در 
مجموع 456 هزار هکتار از مساحت استان 
اردبیل تحت حفاظت محیط زیست است 
که از این میزان 1۷4 هزار هکتار از مساحت 
اســتان جزو مناطق حفاظت شده و 2۸2 
هــزار هکتار معــادن 15.5هکتار منطقه 
شــکار ممنوع می باشد.مدیر کل حفاظت 
محیط زیســت استان اردبیل درخصوص 
تفاوتهای منطقه حفاظت شــده و منطقه 
شــکار ممنوع اظهار کرد: در منطقه شکار 
ممنوع محیط بانان فقط از شــکار و صید 
جلوگیری می کنند اما درمناطق حفاظت 
شــده عالوه بر جلوگیری از صید و شــکار 
از تخریب بوته کنی قطع اشــجار تخریب 
آتش سوزی جلوگیری می کنند.قاسم پور 
ادامه داد: میانگین مناطق حفاظت شــده 
در کشــور 12 درصد است که امیدواریم با 
تصویــب 10 هــزار هکتار از منطقه دربند 
مشــکول در شــورای عالی محیط زیست 
سطح مناطق حفاظت شده در اردبیل هم به 
میانگین کشوری برسد. مدیر کل حفاظت 
محیط زیســت استان اردبیل با بیان اینکه 
در مجموع14 پاســگاه ثابت و سیار از این 
مناطق اســتان حفاظت می کنند، افزود: از 
این تعداد 12 پاسگاه ثابت و دو مورد سیار 
است.وی با اشاره به فعالیت 66 محیط بان 
در ادارات و نمایندگی های محیط زیســت 
در ۹ شهرســتان استان اردبیل گفت: این 
در حالی اســت که استاندارد جهانی برای 
هر هزار هکتار مناطق حفاظت شــده یک 
محیط بان اســت و از این جهت اســتان 
اردبیل با کمبود محیط بان مواجه اســت.

قاسم پور اضافه کرد: محیط بانان خالصانه 
به طور شــبانه روز از محیط زیست استان 
حفاظــت می کنند و امیدواریم با حمایت 
از این قشــر زحمتکش شاهد ایجاد انگیزه 
برای مدیریت بهتر محیط زیســت استان 
باشــیم.وی یادآورشــد: محیــط بانان به 
عنوان ضابطان خاص دادگســتری شــبه 
نظامی محســوب می شــوند و امیدواریم 
قانون طوری تصویب شود که محیط بانان 
در برابر متجاوزان به محیط زیســت مورد 
حمایت خاص قرار گیرند.مدیرکل حفاظت 
محیط زیســت استان اردبیل بیان کرد: با 
توجه به تنوع زیســتی گیاهی و جانوری و 
ارزش حفاظتــی باالی این مناطق، طبق 
قانون اداره کل محیط زیســت تمامی این 
مناطــق را رصد، پایش و اعمال حاکمیت 

می کند.

 حضور ذوب آهن اصفهان 
 در کنفرانس بیلت 

 و محصوالت تخت خاورمیانه 
و شمال آفریقا

اصفهان / گروه استان ها: ذوب آهن اصفهان 
در کنفرانــس بیلــت و محصوالت تخت 
خاورمیانــه و شــمال آفریقا ) یازدهمین 
کنفرانــس متال اکســپرت ( که روزهای 
ششــم و هفتم ژوئن 2022 در مســقط 
پایتخت کشــور عمــان با حضور تعدادی 
از متخصصــان و صاحب نظــران فوالد و 
مــواد اولیــه برگزار شــد، حضوری فعال 
داشت.مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل 
ذوب آهــن اصفهان یکی از ســخنرانان 
اصلــی ایــن همایــش بــود. مدیرعامل 
ذوب آهــن اصفهــان در این کنفرانس به 
تشــریح چشم انداز فوالد ایران و جهان و 
چالش هــا و فرصت های پیش رو پرداخت 
و سپس ضمن معرفی این مجتمع عظیم 
صنعتی، طرح های آتی و چشم انداز تولید 
این شرکت را بررسی کرد.در حاشیه این 
کنفرانس مذاکــرات مهمی در خصوص 
جذب مشــتریان بالقوه و نیازسنجی بازار 
برای محصوالت جدید توســط تیم های 
فروش و بازاریابی شرکت صورت گرفت.

مدیرعامل شرکت آبفای استان هرمزگان؛

اصالح شبکه آب غرب بندرعباس 
 نیازمند 145 میلیارد ریال 

اعتبار است
هرمزگان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب هرمزگان گفت: با هدف تامین نیاز آبی 
تابستان روستاهای واقع در غرب شهر بندرعباس 
عملیات اصالح و بازسازی خطوط انتقال و توزیع 
در دستور کار قرار گرفته است.عبدالحمید حمزه 
پور با بیان اینکه تامین نیاز آبی مشــترکین این 
روستاها از طریق اصالح و بازسازی خطوط انتقال 
و شــبکه های توزیع، مصرف بهینه و شناســایی 
انشــعاب های غیر مجاز در دستور کار آبفاست، 
افزود: در این راســتا اکیپ های مختلفی از آبفا 
عملیات بازســازی و اصالح شبکه های فرسوده 
را در دســتور کار خود قرار داده اند که این اقدام 
بــه جلوگیــری از هدر رفت آب کمک شــایانی 
خواهــد کرد.وی افــزود: 40 کیلومتر از خطوط 
انتقال و شبکه های روستایی تحت پوشش امور 
آب  فاضالب منطقه یک بندرعباس فرســوده و 
نیــاز به اصــالح دارد که نیازمند اعتباری بالغ بر 
145 میلیارد  ریال است.مدیرعامل آبفا با اشاره 
بــه تامین نیاز آبی منطقه گچین افزود: با هدف 
جبــران کمبود آب گچین عملیات احداث خط 
انتقال جدید به طول40 کیلومتر در دستور کار 
قــرار گرفتــه که با اتمام آن وضعیت آب شــرب 
مشــترکین ایــن منطقه از طریــق خط انتقال 
آبشــیرینکن خلیج فــارس بهبود خواهد یافت.
حمــزه پور به عملیات اتصال آب جمال احمد و 
تل ســیاه به خط انتقال 1200 بندرعباس خبر 
داد و تصریح کرد، با اتصال این دو روستا به خط 
انتقال 1200 کمبود آب مشترکین این روستاها 
جبران شــده و امیدواریم با مصرف بهینه شاهد 

گذر بدون تنش از تابستان پیش رو باشیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی 
خبر داد؛

 معافیت ایثارگران 
 استان خراسان رضوی 

از پرداخت هزینه انشعاب گاز
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیرعامل شــرکت گاز خراســان رضوی گفت: 
بــا توجه به قوانین ابالغی بخشــی از جانبازان، 
رزمندگان و آزادگان برای یکبار از پرداخت هزینه 
انشــعاب گاز معاف هستند.حســن افتخاری در 
تشریح این طرح اظهار کرد: مطابق جزء )5( بند 
)ث( ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
کشور و بند )ن(تبصره 1 قانون بودجه سال 1401 
کل کشــور جانبــازان با هر درصــد جانبازی، 
رزمندگان ۸ ســال دفاع مقدس با حداقل 6 ماه 
حضور در جبهه و آزادگان سرافراز می توانند برای 
یک بار از معافیت پرداخت هزینه انشــعاب گاز  
در ســقف تعیین شده استفاده کنند.وی افزود: 
مشموالن این طرح می توانند در هنگام ثبت نام 
در دفاتر پیشــخوان دولت و ارایه مدارک الزم از 
خدمات طرح معافیت پرداخت هزینه انشعاب گاز 
بهره مند شوند.افتخاری با این مطلب که شرکت 
ملــی گاز قبال نیز با هدف حمایت و پشــتیبانی 
از بخش های مختلف کشــور طرح های دیگری 
هماننــد معافیت پرداخت هزینه انشــعاب گاز 
طبیعی خانواده معزز شــهداء، مددجویان تحت 
پوشش بهزیســتی و کمیته امداد)ره(، معافیت 
گازبهای مدارس دولتی تا سقف الگوی مصرف و 
معافیت اماکن مذهبی از پرداخت هزینه گازبهاء 
را اجرا نموده است گفت: متقاضیان بهره مندی از 
این طرح ها می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 
با شماره تلفن 15۹4 مرکز خدمات الکترونیک 
و ارتباطات مردمی شــرکت گاز استان خراسان 
رضوی تماس بگیرند.یادآور می شــود: تاکنون 
بیش از 31 هزار مشترک گاز طبیعی در خراسان 
رضوی از طرح معافیت پرداخت هزینه انشــعاب 

گاز بهره مند شده اند.
 

شهردار گرگان:

خ فلک و سورتمه  بزرگ ترین چر
کشور در گرگان راه اندازی می شود

گلســتان / گروه اســتان ها: شــهردار گرگان 
گفت: پروژه شــهربازی مدرن گرگان به صورت 
فازبنــدی در حــال اجراســت و در حال حاضر 
46 درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته اســت.
محمدرضا ســبطی در جمع خبرنگاران درباره 
آخرین وضعیت پروژه شــهربازی مدرن گرگان 
اظهارداشــت: شهربازی در بدو طراحی در قالب 
ســه گزاره متفاوت از مجموعه های شهربازی در 
یک مجموعه تفریحی خاص شــامل شهربازی 
سرپوشیده)مســقف(، شهربازی روباز و سورتمه 
ریلی برنامه ریزی شد.شــهردار گرگان پیرامون 
پیشــرفت فیزیکی پروژه شهربازی مدرن اظهار 
داشــت: این شهربازی مدرن به صورت فازبندی 
در حــال اجراســت و در حــال حاضر 46 درصد 
پیشــرفت فیزیکی داشته اســت.وی با اشاره به 
ویژگی هــای متمایز شــهربازی مدرن گرگان با 
دیگر شهربازی های سطح کشور، گفت: شهربازی 
مدرن شهر گرگان به عنوان بزرگترین شهربازی 
شــمال کشور دارای بزرگترین چرخ فلک کشور 
و بلندترین ســورتمه کشور از نظر ارتفاع پایه ها 

به طول حدود یک کیلومتر است.

استانها 6

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی:

کرد  کار درست را  گفته رییسی   روحانی اخیرًا در جلسه ای 
کار اصالح اقتصادی را انجام داد که این  ج داد  و شجاعت به خر

قم.گروه استانها - ، احمد امیر آبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای 
اسالمی در جمع مجمع یاوران انقالب اسالمی که در حسینیه شهدای 
کوه خضر نبی در قم برگزار شد گفت: ارز 4200 تومانی، باعث فساد، 
رانت و سوء استفاده گسترده در دولت قبل شد و حتی برخی سلبریتی 

ها هم از آن استفاده فراوانی کردند و چه پول هایی به جیب زدند. 
اگر این کار ادامه پیدا می کرد کشور ما هم باید ابر تورم را تجربه می 
کــرد و دولــت روحانی برای پرداخت ما به التفاوت قیمت ارز ترجیحی 
بــا ارز آزاد بــه دلیــل عدم درآمد، پول چــاپ می کرد و این بزرگترین 
خیانت به ملت بود که چرا دولت قبل این اصالح ارز ترجیحی به طور 

کامل انجام نداد.
دولت آقای رییســی چاره ای جز انجام این کار نداشــت و باید مســیر 
قبلی را که کاماًل اشــتباه و به ضرر کشــور بود اصالح کند و حتی بانک 
جهانی و صندوق بین المللی پول نیز گفتند این مســیر درســت است 
و حتی اخیراً روحانی در جلســه ای گفته رییســی کار درســت را کرد 
 و شــجاعت بــه خرج داد کــه این کار اصالح اقتصــادی را انجام داد.

اگر ارز 4200 را نگه میداشتیم و ادامه می دادیم با کمبود شدید ارز در کشور 
مواجه می شدیم و عماًل کشور در یک بحران بزرگ فرو می رفت و دشمن 
 هم همین را می خواست که در ادامه برجام های بعدی را به ما تحمیل کند.

اتفاقــا دشــمن از این قضیــه اصالح اقتصادی که در دولت رییســی 
شــروع شــد بسیار ناراحت اســت چون میدانند در بلند مدت این کار 
به نفع اقتصاد ایران اســت، البته دولت در این زمینه یک هوشــیاری 
بــه خــرج داد چرا که ضد انقالب خودشــان را بــرای خرداد ماه آماده 
کــرده بودند که اغتشاشــات هم زمــان با اجرای طرح کلید بزنند ولی 
دولت در یک اقدام پیش دســتانه بالفاصله بعد از ماه رمضان شــروع 
 بــه اجــرای طرح کرد که آنها را غافلگیر کرد و نتوانســتند کشــور را 

به آشوب بکشانند.

رییــس جمهــور گفته بود که به هر شــخص، 600 هــزار تومان داده 
شــود که برخی از اعضای دولت قبول نکردند و طبق این روندی که 
االن وجود دارد پول داده شــد که قرار شــده اســت تا قبل از شــهریور 
زمینــه الکترونیکــی شــدن کاالبرگ اقالم ضروری ایجاد شــود و در 
دســترس مــردم قرار بگیرد و طبق برنامه ریــزی ها، در 1402 تورم 
به 30 درصد خواهد رســید و در ســال های بعد تورم به 10 درصد 
 خواهد رســید و رشــد ۸ درصدی را به زودی شــاهد خواهیم بود.

بعضی گرانی ها توجیهی ندارد و ربطی به این قضیه نداشت و الزم است 
مسئوالن نظارتی به دقت جلوی این گرانی های بی دلیل را بگیرند و 
البته در مسیر اجرا ممکن است ایراداتی داشته باشد که قابل رفع است.

در یکی از جلساتی که خدمت حاج آقا رییسی بودم، ایشان گفتند: در 
دفــاع مقــدس وقتی گردان می آمد و به میدان مین میخورد چند نفر 
داوطلب شهادت روی مین می رفتند تا معبر برای پیروزی رزمندگان 

باز میشد، من هم میتوانستم روش قبلی را انجام بدهم ولی رفتم روی 
میدان مین که جلوی این فســاد گرفته شــود. خب، ســاعت ها جلسه 
برگزار کردیم و همه می گفتند که این روش غلط اســت و باید یکی 

میرفت روی میدان مین و این قضیه را تمام کند.
من تعجب می کنم از بعضی نمایندگان مجلس که خودشان تصویب 
کرده اند که دولت باید قیمت ارز 4200 اصالح کند ولی حاال به خاطر 
رای دوره بعد و یا مسائل دیگر، به جای حمایت از دولت برای اجرای 
مصوبه مجلس، با انتقادهای عجیب جلوی اجرای طرح سنگ اندازی 

می کنند، خب دولت دارد مصوبه مجلس را اجرا می کند. 
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را عروســک خیمه شــب بازی 
صهیونیســت ها اســت چرا که وقتی گروســی وقیحانه قبل از جلسه 
آژانس، به اسرائیل سفر می کند و بعد از آن قطعنامه علیه ایران صادر 
می شود و خالف تعهدات قبلی رفتار می کند باید جلوی زیاده خواهی 

آنها ایستاد. همکاری ایران با آژانس را بسیار فراتر از پادمان است 
گروســی قول داد 3 مکانی که خواســتند را بررسی کنند و پرونده آن 
را ببندنــد کــه نــه تنها این کار را نکرد بلکه درخواســت داد که از 1۷ 
مکان جدید هم بازرسی کنند! هرچند مذاکرات این سری خیلی داغ 
تــر از گذشــته بــود ولی بر خالف دولت قبل، ایــن دولت اقتصاد را به 

مذاکرات گره نزد. 
۹۹ درصد دالر کشــور در اختیار بخش های دولتی و خصولتی اســت 
و ســر جمع فقط 1 درصد دالر در اربیل عراق و هرات افغانســتان و 
میدان فردوســی تهران اســت که متاسفانه همین 1 درصد دارد برای 

۹۹ درصد قیمت دالر را تعیین می کند که بسیار جای سوال است 
البته اقدامات خوبی از طرف دولت در حال انجام است که قیمت دالر 
 پاییــن بیایــد و دولت نباید بگذارد کــه فاصله قیمت ارز با ارز نیمایی 

زیاد شود.

با حضور معاون رئیس جمهور صورت گرفت؛

برگزاری نخستین همایش ملی سرود و سروده های انقالب در سبزوار 
مشهد / سمیرا رحمتی

نخستین همایش ملی سرود و سروده های انقالب و تکریم پدر 
شــعر انقالب در دانشــگاه حکیم سبزواری و با حضور مسئوالن 
محلی و حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور برگزار شد.محمد 
حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در این مراسم با اشاره به 
اینکه دستاوردهای فرهنگی و تاریخی ارزشمند این دیار باید به 
طرز شایســته ای حفظ و به نســل های بعدی انتقال یابد گفت: 
افکار و منش اســتاد ســبزواری نه تنها در جریان شکل گیری 
انقالب اسالمی بلکه قبل از آن نیز در راستای تاثیر فزاینده در 
بطن فرهنگ و اعتالی آن بود و روح حماســی اشــعار او در قبل 
از انقالب نیز مشهود بود.وی با اشاره به این موضوع که فعالیت 
وی در جهت تحقق ثمربخشــی انقالب و مبارزات او به جهت 
استواری در کالم و اندیشه توانست ریشه های فرهنگی انقالب 
اســالمی را پر بارتر کند ادامه داد: بی شــک سروده های حمید 
سبزواری شناسنامه انقالب است و تعهد او به مسائل سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی زمینه ساز ماندگاری نام و یاد او شده است.

در بخش دیگری از این همایش رئیس دانشگاه حکیم نیز با اشاره 
به اینکه جامعه فرهنگی و دانشــگاهی ســبزوار با برگزاری این 
همایش ســعی در تببین و ثبت هر چه بیشــتر نقش سرودهای 
انقالب اســالمی و تعیین کنندگی شخصیت های برجسته  این 
مهم همچون حمید ســبزواری دارند گفت: تالش می کنیم تا 

زمینــه الزم بــرای دیگر فعالیت های ارزنده علمی و فرهنگی را 
توسط هسته های نوآور فرهنگ محور به عنوان پیشران و تعالی 
بخش توســعه فرهنگی در جامعه دانشــگاهی را ایجاد کنیم و 
هدفی جز ارتقای سطح فرهنگ کشور نخواهیم داشت.حسین 
اســدی زنگنه همچنین ادامه داد: با تاســیس دبیرخانه دائمی 
سروده های انقالب اسالمی کنش گری را با همیاری پایگاه های 
توانمند علمی صورت خواهیم داد.حســین ابراهیمی فرماندار 
ویژه ســبزوار نیز در این همایش ملی با تاکید بر اینکه حمید 
ســبزواری از ظرفیت های انقالب است گفت: جایگاه ارزشمند 
وی به عنوان شــخصیتی برجســته و فاخر در طول تاریخ قابل 
توجه اســت و از او به عنوان حافظ اســناد فرهنگی و شناسنامه 
انقالب اسالمی یاد می شود چرا که آثار او سبب ساز شکل گیری 

روحیه انقالبی و جان بخشــی به افکار عمومی ذیل بازخوانی 
سروده های وی شده است.علی اصغر عنابستانی نماینده مردم 
در مجلس نیز در بخشــی از این همایش از ارائه پیشــنهاد به 
شــورای عالی انقالب فرهنگی مبنی بر ثبت روز شــعر انقالب 
برای زنده نگه داشــتن بیشــتر یاد و خاطره حمید سبزواری در 
تقویم فرهنگی کشور خبر داد.وی همچنین زنده یاد سبزواری 
را دارای فهم دقیقی از هدف و مسیر حرکت جمهوری اسالمی 
دانست.رئیس کانون ادبیات ایران هم حمید سبزواری را شاعری 
توانا دانســت که نوع شــعر او به گونه ای بود که مردم عادی آن 
را بفهمند و خواص نتوانند از آن ایراد بگیرند.هادی کیاســری 
قریحه شــاعری وی را نیز به دلیل قوی بودن روحیه اســتوار او 
و اهــل تکلــف نبودن در ارتباط با گروه های مختلف مردمی را 
از شــاخصه های مهم شــعر انقالب و احیای قالب های ســنتی 
با ارائه محتوای جدید دانســت که زنده یاد ســبزواری آن را به 
خوبی ایفا کرده است.آیین تجلیل از خانواده شهید سعید وحید 
از شهدای گرانقدر کربالی 5، رونمایی از 2 محصول فرهنگی، 
هنری و رســانه ای، لوح فشــرده با آوای استاد حمید سبزواری 
تحت عنوان مجموعه ای از 40 قطعه از سروده های وی با همت 
رادیو فرهنگ و رونمایی از کتاب ســرود ســرو آزادی که شامل 
نوشــتارهای علمی ویادداشت های وی در پیوند با پژوهش نیز 

از دیگر برنامه های این همایش بود.
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گزارش

آموزشی خط می خورد؟ آیا باالخره نابرابری 

پر رنگ شدن عدالت آموزشی
  سارا فهیم / روزگار

امروزه دانش آموزان بســیاری در مدارس 
روستایی، شهری و یا عشایری تحصیل می 
کنند.اما آیا واقعا همه این دانش آموزان به 
طور یکسان از امکانات، خدمات و کیفیت 
آموزشی برخوردار می شوند؟ مسلما پاسخ 
منفی است. به گفته برخی از منتقدین، این 
روزها آموزش بیش از گذشته به یک کاالی 
فرهنگی تبدیل شــده است و کسانی می 
توانند این کاال را در اختیار داشــته باشند 
کــه بهترین موقعیت را در نظام اجتماعی 
دارا هســتند. همانطــور که ایــن افراد از 
لبــاس خوب، غذای خــوب و رفاه خوب 
برخوردارنــد، بنابراین از آموزش خوب نیز 
برخوردار می شــوند. این ســیکل در بین 
فرزندان این خانواده ها ادامه پیدا می کند 
و ما شاهد آن هستیم که فرزندان آنها هم از 
همین کیفیت آموزشی مطلوب برخوردار 
خواهند شد.بهرحال بحث عدالت آموزشی 
یکی از بحث های استراتژیک نظام است که 
در ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
نیز به بسط و گسترش آن اشاره شده است. 
عدالت آموزشی زمینه را برای دستیابی به 
عدالــت اجتماعی فراهم می کند و از این 
منظر یکی از شرایط الزم برای جامعه ای 
متعالی، پویا و توســعه یافته محسوب می 
شود. با این حال آمار و شواهد حاکی از آن 
است که عدالت آموزشی در ایران چندان 
دیده نمی شود. به طور مثال نتایج کنکور 
سراسری سال 1400 نشان می دهد علی 
رغم آنکــه 54 درصد دانش آموزان ایران 
در مــدارس دولتی تحصیل می کنند، اما 
تنها 10 درصد رتبه های زیر 3 هزار کنکور 

به آنها اختصاص دارد.

در اجرای سند تحول سایر دستگاه ها 
باید با آموزش و پرورش مشارکت کنند

احمد محمود زاده، رئیس سازمان مدارس 
و مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی 
وزارت آمــوزش و پرورش اظهار کرد: مقام 
معظــم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب؛ 
تعلیم و تربیت را رکن اصلی تمدن سازی 
و نیروی انسانی را مهم ترین و بزرگ ترین 
ســرمایه کشــور نام بردند. نیروی انسانی 
مدنظــر بیانیــه گام دوم انقــالب و تمام 
اسناد باالدستی، نیرویی با شایستگی های 
علمی، اعتقادی و اخالقی اســت که خود، 

عامل خودســازی و جامعه سازی و تمدن 
سازی است.محمود زاده گفت: در گفتمان 
ســند تحول بنیادین تأکید شده است که 
نیروی انسانی باید مؤمن، معتقد به اسالم 
و دارای شایســتگی های اخالقی باشــد و 
تربیــت نیرویی با چنین مشــخصاتی بر 
عهده نظام تعلیم و تربیت کشــور اســت 
و ازاین رو دســتگاه آمــوزش و پرورش را 
دستگاه حاکمیتی می نامیم.محمود زاده 
با اشــاره به اینکه در راه رسیدن به تربیت 
مطلوب نیروی انســانی نیازمند حمایت 
ســایر دستگاه ها هستیم، تصریح کرد: در 
حــال حاضر در آمــوزش و پرورش 14،5 
میلیون دانش آموز در 110هزار مدرســه 
در دوره هــای مختلف تحصیلی، در حال 
تحصیل هســتند. همچنیــن آموزش و 
پــرورش متولــی کودکان تا 6 ســال هم 
هســت که اگر ایــن جمعیت به جمعیت 
دانش آمــوزی اضافه شــود، نظام تعلیم و 
تربیــت مســئولیت 22 میلیون کودک 
و نوجــوان را بر عهده دارد.وی دســتگاه 
تعلیم و تربیت را گســترده ترین دستگاه 
اجرایی کشــور دانســت و گفت: به دلیل 

این گســتردگی، در تربیت نیروی انسانی، 
نیازمند مشــارکت جدی تمام ارکان مؤثر 
در بخش های مختلف جامعه هستیم.وی 
تصریح کرد: قرار نیســت که ســند تحول 
بنیادین را آموزش و پرورش به تنهایی اجرا 
کند، زیرا این موضوع امکان پذیر نیست و 
در این مسیر نیازمند مشارکت تمام ارکان 
تأثیرگــذار در بخش های مختلف جامعه 
بــرای پیونــد بحث تربیــت بین جامعه و 
مدرســه هستیم.وی با اشاره به آمارهایی 
که نشان از بزرگی دستگاه تعلیم و تربیت 
دارد، اظهار کرد: باید مدل های مناســبی 
برای ادامه مســیر مــدارس غیردولتی در 
دولــت و در مجموعه های مختلف تدوین 
کنیــم.وی گفت: به مــدارس غیردولتی 
مختلــف ازجملــه مــدارس غیردولتی 
بین الملــل با مدل TI مجوز فعالیت دادیم 
تــا بتوانیم دانش آمــوزان اتباع داخلی و 
دانــش آمــوزان خارجی را در مناطق آزاد 
تجاری و حتی خارج از کشور جذب کنیم.

محمــود زاده ادامــه داد: در دنیــا حدود 
1۸ درصــد از دانش آمــوزان در مدارس 
غیردولتــی درس می خواننــد که از این 

1۸درصــد، حــدود 13درصد در مدارس 
غیردولتی وابســته تحصیل می کنند، اما 
در کشور ما این مطلب برعکس است و در 
12،۹ درصــد از دانش آموزان مدارس در 
مــدارس غیردولتی تحصیل می کنند که 
از ایــن تعداد در حدود یک و نیم درصد از 
دانش آموزان در مدارس غیردولتی وابسته 
تحصیــل می کند و بیشــتر دانش آموزان 
در مدارس غیردولتی حقیقی و شــخصی 
که توسط اشخاص حقیقی اداره می شود، 
تحصیل می کنند.وی افزود: برای ارزیابی 
مــدارس غیردولتی از دو مدل اســتفاده 
خواهیــم کرد. در مدل اول از روشــی به 
نام »مرز گستری« استفاده خواهیم کرد، 
یعنــی در کنار صالحیت حرفه ای نیروی 
انســانی شاغل باید استانداردهای الزم در 
حوزه تجهیزات، نیروی انســانی و فضا را 
داشته باشند و مدارسی که این استانداردها 
را نداشــته باشند، مجوز فعالیت نخواهیم 
داد.در مــدل دوم، با نگاه به ســند تحول 
آموزش و پرورش که بخشی از سند تحول 
بنیادین اســت و از سوی دولت در اختیار 
تمام دســتگاه های اجرایــی قرارگرفته 

اســت، تصمیم به بهره برداری حداکثری 
از ظرفیت هــای مردمی و با نظارت دولت 
داریم. این مدل شــامل مدارس دولتی و 
غیردولتی می شود و از طریق نقش آفرینی 
کــه معلمان، نمایندگان اولیا، نمایندگان 
مدیریت هــای محلی و نهادهای مذهبی و 
انقالبی با راهبرد مردمی سازی حکمرانی 
آمــوزش و پــرورش می توانند داشــته 
باشند، منجر به کیفیت بخشی به آموزش 

و پرورش خواهیم شد.

ارائه نصیب آموزشی برابر با تاسیس 
مدارس غیر دولتی درحاشیه شهرهای 

بزرگ و روستاها
محمــود زاده بیــان کــرد: الزم اســت با 
گفتمان سازی آموزشی در کشور، مدارس 
غیردولتی در حاشــیه شــهرهای بزرگ و 
مناطق روســتایی و محروم تأسیس شود 
تــا از ایــن طریق بتوانیم بــه نصیب برابر 
آموزشــی که یکی از اهداف ســند تحول 
است، دست یابیم.وی تصریح کرد: از تمام 
نهادها، سازمان ها و شهرداری ها برای اداره 
مدارس و اجرایی سازی اهداف سند تحول، 
تقاضــای یاری و حمایت داریم.وی گفت: 
در مدارس غیردولتی به دنبال تربیت چند 
ساحتی دانش آموزان هستیم و باید در این 
مورد شاخص هایی را برنامه ریزی و تدوین 
کنیم تا بتوانیم شــاهد رشد دانش آموزان 

در تمام زمینه ها باشیم.

اختصاص 7500 میلیارد تومان برای 
تکمیل پروژه های مدرسه سازی

یوســف نــوری، وزیر آمــوزش و پرورش 
گفت: در ســال جاری و در طول سفرهای 
اســتانی رئیس جمهور و هیئت دولت به 
اســتان ها، ۷500 میلیــارد تومان برای 
تکمیل پروژه های مدرسه سازی با اولویت 
طرح های خیری تخصیص داده شده است.
وی درباره استانداردسازی سرانه آموزشی 
دانش آمــوزان، هم گفت: بودجه آموزش 
و پرورش امسال در بودجه عمومی دولت 
تغییر جدی داشت و این نوید می دهد که 
می توانیم کمک بیشتری به مدارس داشته 
باشــیم. نوری افزود: ضعف هایی داریم که 
باید پوشــش داده شــود اما دولت به ویژه 
شــخص رئیس جمهور همــت خود را به 

کمک های جدی گذاشته است.

7جامعه
پلیس فتا در مورد ارائه 

رمز ارز از سوی برخی افراد 
مشهور هشدار داد

طــی ایــن چند ســال کــه ارزهای 
دیجیتال رونق داشته و در بازار خرید 
و فروش می شــوند دولت ها چه ایران 
و چه کشــورهای دیگر موضع گیری 
خاصــی نکــرده اند، هرچنــد که هر 
کــدام قوانینی را برای خرید و فروش 
و ذخیره ارزهای دیجیتال اعالم کرده 
اند. حال این ســوال به وجود می آید 
که قوانیــن چه رویکردی در رابطه با 
ارز دیجیتــال در ایــران دارند؟ طبق 
گفتــه بانک مرکزی خرید و فروش و 
مبادلــه ارزهای دیجیتال ممنوعیتی 
ندارد و شــما به راحتــی می توانید از 
طریــق صرافی های ایرانی به خرید و 
فــروش ارزهای دیجیتال بپردازید. با 
این حال در نظر داشته باشید که طبق 
گفته بانک مرکزی هرگونه پرداخت از 
طریق ارزهای دیجیتال ممنوع است و 
می تواند پیگرد قانونی داشته باشد به 
عنوان مثال نمی توانید در مقابل خرید 
یــک محصول در اینترنت بیت کوین 
پرداخت کنید.طبق گفته ها معامالت 
ارزهــای دیجیتال جرم نیســت ولی 
قوانین ارز دیجیتال روشن و مشخصی 
هم توسط مجلس و قوه قضائیه اعالم 
نشده پس بنا به ماده 2 قانون مجازات 
عمومــی »هر فعل یا تــرک فعل که 
مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم 
اقدامات تأمینی یا تربیتی باشــد جرم 
محسوب است و هیچ امری را نمی توان 
جــرم دانســت مگر آنکــه به موجب 
قانــون برای آن مجــازات یا اقدامات 
تأمینی یا تربیتی تعیین شــده باشد 
جــرم محســوب می شــود« خرید و 
فــروش و معامالت ارزهای دیجیتال 
هیچگونــه مجازاتی در بــر ندارد، با 
ایــن حال شــما می توانید در صورت 
کالهبــرداری و یا هک رمز ارزهایتان 
به ارگان های قضائی و انتظامی مراجعه 
کرده و شــکایت خــود را اعالم کنید.
اخیراً امیرحســین مقصودلو که با نام 
هنری »تتلــو« در عرصه خوانندگی 
فعالیت می کنــد و طرفداران زیادی 
دارد، وارد بازار رمزارزها شــده و توکن 
 tatal payment( مخصــوص خود بــه نام
Network Token) TNT را راه اندازی 
کــرده اســت. اما با توجــه به عوامل 
مختلف، بســیاری از کارشناســان بر 
مخاطــرات و ریســک های این پروژه 
تاکید دارند.انجمن بالکچین ایران با 
انتشار اطالعیه ای به خریداران توکن 
TNT که با مشارکت تتلو عرضه شده 
هشدار داد. به گفته این انجمن، توکن 
مربوطه پشــتوانه علمی و سپیدنامه 
)White Paper( مشــخصی ندارد و 
به شــدت پر ریســک است. در همین 
راستا سرهنگ رامین پاشایی، معاون 
اجتماعی پلیس فتا گفت: همانطور که 
قباًل هم از طرف پلیس فتا اعالم شده 
بود، کشــور ما فعالیت رمزارزها فاقد 
قوانیــن و مقررات جاری و مشــخص 
شده است. دستورالعمل های اجرایی 
آن هنوز ابالغ نشده است. یعنی در کل 
باید بگویم ما قوانین و مقررات خاصی 
در حــوزه رمزارزها نداریم. وی افزود: 
متأســفانه برخی اینفلوئنسرها و افراد 
معروف با سوءاســتفاده از نام و اعتبار 
خود وارد بازار رمزارزها شده و با ارائه 
بعضی از رمزارزها که پشتوانه علمی هم 
ندارند، اقدام به خالی فروشی می کنند.
وی افزود: برخی دیگر از افراد هستند 
که با سوءاستفاده از نام و هویت برخی 
ســلبریتی های ایرانی اقدام به فریب 
مردم در حوزه رمز ارزها می کنند.وی 
گفت: تعداد زیادی از رمزارزها و توکن 
هایی که این افراد ارائه می کنند، فاقد 
پشتوانه هستند و ما پرونده های زیادی 
در ایــن زمینه در پلیــس فتا داریم. 
پاشــایی در ادامه با اشاره به اینکه در 
زمینــه تخلفات رمزارزی برای برخی 
مجرمینی که خارج از ایران هســتند 
اعالن قرمز صادر شــده است، تصریح 
کرد: تمامی هنرمندان و اینفلوئنسرها 
و افراد سرشناسی که در حوزه رمزارز 
فعالیت می کنند، زیر نظر گرفته شده 
اند. از اینجا به تمامی این افراد هشدار 
می دهــم که فعالیت های شــما را زیر 
نظــر گرفته ایم و اگر بخواهیم اقدامی 
در راســتای خالی کردن جیب مردم 
داشــته باشــید، بدانید قطعاً با شما 

برخورد می شود.

 اعالم مهلت ثبت نام 
 آزمون استخدامی 

سازمان تامین اجتماعی 
معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی سازمان 
تأمین اجتماعــی از آغــاز ثبت نــام داوطلبان 
اســتخدام پیمانی برای تامین نیروی انســانی 
مــورد نیاز مراکز درمانی ایجادی و توســعه ای 
این ســازمان، از 23 خــرداد خبر داد.ابوالفضل 
عفت نژاد افزود: داوطلبان اســتخدام می توانند 
در صورت احراز شــرایط حســب مفاد دفترچه 
راهنمای آزمون استخدامی که در سایت رسمی 
ســازمان به نشانی www.Tamin.ir و همچنین 
ســایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی 
www.hrtc.ir منتشــر شده است، تا 2 تیرسال 
جاری نسبت به ثبت نام در سامانه مربوطه اقدام 
کنند.وی افزود: آزمون کتبی به صورت همزمان 
در مراکز اســتان های مربوطه، روز پنج شــنبه 
مورخ 23/4/1401 برگزار خواهد شــد. ضمنأ 
در آزمون مذکور امتیاز بومی )40 درصد امتیاز 
بومــی شهرســتان( و همچنیــن قانون اصالح 
سن )ســابقه اشتغال در دستگاه های اجرایی و 
شرکت های تابعه( و جوانی جمعیت )امتیاز سنی 
و افزایش نمره کتبی آزمون( جهت جذب نیروی 
انسانی  لحاظ شده است.همچنین روابط عمومی 
سازمان تأمین اجتماعی به داوطلبان شرکت در 
این آزمون توصیه کرده اســت اخبار و اطالعات 
این آزمون اســتخدامی را صرفاً از طریق سایت 

رسمی این سازمان دنبال کنند.

بیش از این نمی توان برای 
ترافیک تهران کاری کرد

رئیــس شــورای شــهر تهــران با اشــاره به 
ســاختمان های نا ایمن، گفت: ساختمان های 
نا ایمن مشــکل تهران است و در بحث هایی که 
با دادســتانی داشــتیم به جاهای خوبی رسیده 
ایم و به تعدادی دستگاه اخطار داده شده است 
و امیــدوارم حرکت خوبی انجام شــود.مهدی 
چمران با اشــاره به طرح ترافیک تهران، گفت: 
طرح ترافیک جاری اســت و دوربین ها در حال 
کار هستند اما متأسفانه ترافیک تهران شرایط 
قبل خود را دارد و باید توجه داشت که شورای 
شهر و شهرداری بیشتر از این نمی توانند کاری 
کنند تمامی دستگاه ها باید پای کار بیایند دولت 
بایــد بودجــه ای را برای حمل و نقل عمومی در 
نظر بگیرد و در بســتر آن می توانیم 500 واگن 

مترو را خریداری کنیم.

 آخر هفته ای گرم 
در پیش است

رئیــس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران 
مخاطرات وضع هوا ضمن اشاره به استقرارهوای 
گرم و پایدار در غالب مناطق کشور در روزهای 
پایانــی هفته از تــداوم خیزش گرد و خاک در 
نقاط مختلف ایران خبر داد.صادق ضیاییان در 
توضیح بیشتر گفت: امروز در مناطقی از شمال 
غرب، غرب و جنوب غرب کشور رگبار پراکنده و 
گاهی وزش باد پیش بینی می شود.رئیس مرکز 
ملــی پیش بینی و مدیریــت بحران مخاطرات 
وضع هوا در ادامه گفت: طی امروز چهارشــنبه 
در دامنه های جنوبی البرز واقع در اســتان های 
زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان همچنین 
در اســتان های همدان، مرکزی و قم وزش باد 
شدید همراه با خیزش گرد و خاک انتظار می رود.

ضاییان با بیان اینکه پنج شــنبه و جمعه )26 
و 2۷ خردادماه( در غالب مناطق کشــور هوای 
گرم و پایدار استقرار خواهد داشت، اظهار کرد: 
فقط در ساعات بعد از ظهر در شمال آذربایجان 
شرقی و اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی ارتفاعات 
خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش 
پراکنده رخ می دهد. شنبه )2۸ خردادماه( نیز 
این وضعیت ادامه خواهد داشــت.وی افزود: از 
بعدازظهر امروز چهارشنبه تا روز یکشنبه )25 
تا 2۹ خردادماه( در استان های خراسان رضوی، 
خراسان جنوبی، سیستان وبلوچستان، جنوب 
سمنان و شمال اصفهان وزش باد شدید و گرد 

و خاک رخ می دهد. 

اعالم زمان برگزاری آزمون 
مدارس سمپاد

امســال برای پایه هفتم حدود 1۹0هزار نفر و 
پایه دهم حدود 104 هزار نفر ثبت نام کرده اند 
کــه در 2300 حــوزه اجرایی به رقابت خواهند 
پرداخــت و در نهایــت حــدود  1۸ هزار نفر در 
پایــه هفتم و حدود 13 هــزار نفر در پایه دهم 
پذیرفته خواهند شــد.آنگونه که رئیس سازمان 
ملی پرورش استعدادهای درخشان اعالم کرده 
اســت آزمون  ورودی پایه هفتم، روز پنج شنبه 
مورخ 26 خرداد 1401 و آزمون پایه دهم، روز 
جمعه مورخ 2۷ خرداد 1401 برگزار می شــود.
امروز چهارشــنبه، 25 خــرداد، آخرین مهلت 
دریافــت کارت ورود به جلســه آزمون ورودی 
پایه هــای هفتم و دهم مدارس اســتعدادهای 
درخشــان است و داوطلبانی که قباًل در سامانه 
ثبت نام کرده اند می توانند با مراجعه به ســامانه 
azmoon.medu.ir کارت ورود به جلســه خود 

را دریافت کنند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در همایش پرستاری جامعه نگر 
بــا بیــان اینکه در یک قرن گذشــته اتفاقات مختلفی در دنیا از 
جملــه ایــران افتاده و بیماری هــای واگیر فراوانی در جهان رخ 
داده اســت، گفت:  بیماری کرونا نشــان داد که هر انچه که قبال 
در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می دانستیم 
دچار تغییر شــده اســت.عباس عبادی افزود: زمانی ما به دلیل 
جمعیــت زیاد متولدین دهه60  جوان ترین کشــور دنیا بودیم 
اما در حال حاضر  این افراد در میانســالی قرار گرفته اند.عباس 
عبــادی افــزود: ۸ میلیون ســالمند حداقل  به دو بیماری مزمن 
مبتال هستند و سه نوع دارو مصرف می کنند. این افراد نیازمند 

مراقبت هستند.وی با بیان اینکه در حال حاضر تاب آوری نظام 
سالمت در حوزه اقتصادی شکننده است، گفت: با وجود پوشش 
زیاد بیمه ای متاســفانه مردم  هزینه های زیادی را بابت خدمات 
درمانی پرداخت می کنند.او با بیان اینکه ســاالنه هشــت تا 10 
هزار نفر دانشــجو توسط دانشکده های پرستاری فارغ التحصیل 
می شوند، گفت: برخی از فارغ التحصیالن به دالیل مختلف مانند 
ازدواج و عدم توانایی برای گذراندن طرح از گردونه بازار کار خارج 
می شــوند. با این حال خدمات مراقبت در منزل موجب شــده تا 
این افراد در این حوزه فعالیت کنند.وی افزود: مراقبت در منزل 

زنجیره ارتباط بیماران با بیمارستان ها خواهد بود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت:

8 میلیون سالمند درگیر بیماری های مزمن هستند

خبر  ویژه

اینفوگرافی 

گروه های 
هدف اورژانس 

اجتماعی
اورژانس اجتماعی از 

جمله واحدهایی است 
که با هدف کاهش 
میزان آسیب های 

اجتماعی وارده به افراد، 
در سازمان بهزیستی 

تشکیل شد و گروه های 
هدف آن شامل زوجین 

متقاضی طالق، زنان و 
دختران آسیب دیده 

اجتماعی، افراد با قصد 
یا اقدام به خودکشی، 

کودکان خیابانی و کار 
و... می شوند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت:

تغییر رویکرد جامعه در رشد جمعیت موثر است
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد: تغییر نگرش 
افراد، تغییر رویکرد جامعه و اقناع مردمی در رشد جمعیت بسیار موثر است. دکتر 
کمــال حیــدری در ادامه گفت: بحــث جمعیت به دلیل محدودیت زمانی پنجره 
جمعیتی کشــور از یک بحث صرفا علمی یا ســلیقه ای بســیار فراتر رفته و اکنون 
به یک مساله ملی و دغدغه بزرگ اجتماعی بدل شده است. وی افزود: متاسفانه 
حتی در بین اقشــاری که مشــکل معیشتی ندارند مشاهده می شود که نسبت به 
اهمیت مســاله فرزندآوری حســاس نیســتند و یا اینکه به داشتن تنها یک فرزند 
اکتفا می کنند. دکتر حیدری بیان داشــت: پیری جمعیت در آینده یک معضل 
جدی برای کشور خواهد بود که تمام ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی 
امنیتی کشور را می تواند دچار مشکل کند؛ بنابراین حوزه سالمت بسیار قوی تر از 
برنامه تنظیم خانواده باید به برنامه افزایش جمعیت بها داده و برای اجرای قانون 
جدیت داشــته باشــد. معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در ادامه یادآور شــد: نظام ســالمت همانگونه که در زمینه واکسیناســیون کرونا 
بســیار خوب عمل کرده و موجب نشــاط جامعه شــد، در زمینه جمعیت نیز باید 
موجبات بیشتر نشاط جامعه را با افزایش و توسعه جمعیت کشور فراهم کند. در 
این زمینه آموزش مراقبان ســالمت، کارکنان، پرســنل و مراجعان آنها با تدوین 
بسته های آموزشی و فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. معاون بهداشت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین با اشاره به اینکه برای اجرای 
مفاد اسناد باالدستی مرتبط با مساله جمعیت و مواد قانون اخیر مجلس در رابطه 
با جوانی جمعیت در حوزه بهداشت تاکنون زحمات زیادی کشیده شده، گفت: در 
عین حال اگر این زحمات و برنامه ها نمود پیدا نکند همه مسئوالن نظام سالمت 
در برابر قانون و آیندگان باید پاســخگو باشــند؛ بنابراین جدیت داشتن در اجرای 

قانون سالمت خانواده و جوانی جمعیت بسیار حائز اهمیت است.
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 »  تفرجگاه »بوالغالر
بهشتی برای فرار از گرمای تابستان

یکی از مناطق گردشگری شهرستان نیر تفرجگاه 
»بوالغالر« اســت. منطقــه نمونه گردشــگری 
»بوالغالر« با چشمه های بهشتی و طبیعت چشم 
نواز از مناطق مهم و طبیعی گردشــگری اســتان 
اردبیل محسوب می شود. این منطقه بعنوان مکانی 
جهت استراحت و تفریح و استفاده از مناظر  طبیعی 
مورد استفاده گردشــگران و مسافران و شهروندان 
به خصوص در فصل های تابســتان و بهار است. در 
این مکان هر سال جشــنواره  های مختلفی مانند 
جشنواره آش سنتی برگزار می  شود که اگر خوش 
شانس باشید می  توانید در آن شرکت کرده و با مردم 
و فرهنگ شهرستان نیر بیشتر آشنا شوید. بوالغالر 
از مناطق طبیعی شهرستان نیر بحساب می آید که 
بدلیل مناظر طبیعی و فضای سبز و بکر در فصل بهار 
و تابستان میزبان مسافران و گردشگران بسیار است. 
چمنزارهای سرسبز با گل  های وحشی و درختان بلند 
قامت که در کنار نهرهای این منطقه وجود دارد لذت 
استراحت زیر سایه آنها را چند برابر می کند. در کنار 
چشمه  ها و زمزمه  آب و نسیم خنک می توانید از این 
منطقه لذت ببرید. چشمه  های جوشان متعدد که با 
فاصله چند متری از هم قرار دارند، به قدری زالل و 
شفاف هستند که تا اعماق آن را به راحتی می  توان 
دید. رویش گیاه ”بوالغ اوتی” در اطراف چشمه ها و 
جنبه درمانی آن، آب سرد زالل معدنی با اکسیژن 
فراوان، پرورش ماهیان ســرد آبی بویژه  قزل آالی 
رنگین کمانی، همجواری با رود خانه آغالن چشم 

انداز زیبایی به این منطقه داده است.

گی جغرافیایی ویژ
این منطقه به فاصله 300-400 متری خارج از محدوده 
شهر و در مختصات جغرافیایی 3۷ درجه و 3۸ دقیقه 
تا 3۸ درجه و ۷ دقیقه عرض شــمالی و 4۸ درجه و 
4 دقیقه تــا 4۸ درجه و 20 دقیقه شــرقی قرار دارد. 
مساحت منطقه 2۸5 کیلومتر مربع دارد که در حدود 
یک پنجم مساحت نیر را شامل می شود. این شهرستان 
از شمال به شهرستان اردبیل، از شرق به بخش هیر و 
شهرستان کوثر، از جنوب به شهرستان کوثر و از جنوب 

و غرب به استان آذربایجان شرقی محدود شده است.

گی ها ویژ
بوالغالر مجموعه ای از چشمه های متعدد جوشان با 
دبی باال در یک محدوده وسیع است که پنج چشمه از 
این مجموعه از آبدهی فراوان برخوردار هستند. آب تمام 
چشمه ها در مسیر کوتاهی به یکدیگر پیوسته و از طریق 
نیرچای )رودخانه آغالغان( که از شهر نیر می گذرد به 
بالقلوچای می پیوندد. نزدیکی به جاده ارتباطی نیر به 
سراب، وجود مناظر طبیعی و فضای سبز و بکر و نزدیکی 
به مرکز استان و شهر توریستی سرعین، ”بوالغالر” را 

مکانی بسیار پرگردشگر تبدیل کرده است.

گردشگری

 نقدینگی تهاجمی 
با مارماالد تورم!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
در حال حاضر یکی از مشکالت اساسی و دانه 
درشــت دولت، نقدینگی اســت. البته یکی از 
مشــکالت اساســی و گریبانگیر خلق اهلل هم 
همان نقدینگی اســت. یعنی دولت از افزایش 
نقدینگی می نالد و ملت هم از کمبود نقدینگی!
ناگفته نماند این البال عده ای به منظور کمک 
به دولت و کاهش نقدینگی در جامعه با دریافت 
حقوق های آن چنانی و وام های آنچنانی تر و 
مختصری اختالس سعی در کاهش نقدینگی 
در سطح جامعه و کمک به دولت دارند و نیت 

شان خیر است.
امــا نقدینگــی چیســت: بــه مجموعه پول 
)ســپرده های دیداری بخــش غیردولتی نزد 
بانک ها و اســکناس و مســکوک در دســت 
اشخاص( و شبه پول )سپرده های سرمایه گذاری 
مدت دار، سپرده های قرض الحسنه پس انداز و 
سپرده های متفرقه( نقدینگی گفته می شود. 
رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا 
برای کاالها و خدمات شــده و چون در کوتاه 
مدت عرضه کاال و خدمات محدود اســت این 
امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود که 
بیشــترین تبعات منفی آن عاید اقشار آسیب 

پذیر جامعه می شود.
اما ســوالی که برای ما پیش آمده این اســت 
که این نقدینگی که دوستان اقتصادی میزان 
آن را فی المجلس چندین هزار میلیارد اعالم 
فرموده اند االن دقیقاً کجاست؟ خلق اهلل که در 
خوشبینانه ترین حالت هشت شان گرو یازده 
یا دوازده اســت و بــرای خرید یک خودروی 
قســطی اول باید کمپین تشکیل بدهند ؛ بعد 
هم در گرداب قرعه کشــی و وام های مختلف 
خودرویی را چند برابر قیمت جهانی خریداری 
کنند! در ثانی این روزها کســی جرات حمل 
یا نگهداری پول ندارد و کارشناسان اقتصادی 
رادیو هم بهترین سرمایه گذاری در مملکت را 
افتتاح حساب سپرده و دریافت سود و  انتظار 
شــنیدن خبر شــادی بخش برنده شدن در 
قرعه کشــی بانکها می دانند. از ســویی بانکها 
هــم از کمبود منابع مالــی می نالند تا جایی 
کــه معتقدند توان پرداخت وام چند میلیونی 
ازدواج را ندارند و معتقدند باید بانکها یا شعب را 
در هم ادغام کرد! حاال بانکها با کدام پول داللی، 
بنگاه داری ، ساخت و ساز می کنند و امالک و 
مستغالت و کارخانه و زمین و سهام می خرند 
و بــه کارمنــدان خود وام های یک درصد می 
دهند ، اطالع دقیقی در دست نیست و ما فقط 
توانستیم در اینترنت مفهوم نقدینگی و اثرات 
آن بر زندگی مردم عادی را پیدا کنیم و چیزی 
از اثرات آن بر زندگی بانکداران و مدیران ارشد 

بانکی در فضای مجازی پیدا نکردیم!
در ضمن نقدینگی مثل شیر دامداران نیست 
که در جوب ریخته شود یا مثل سیب زمینی 
و خرما دفن شود و یا مثل گوجه فرنگی تبدیل 
به رب و ســس شــود. ریال به ریالش حساب و 
کتاب دارد و باید به مافوق حســاب پس داد. 
مثاًل  می توان با افزودن بند طلب قبلی در فیش 
حقوقــی، معوقات با طعم ارزش افزوده ایجاد 
کرد و از ده ســال قبل تا کنون  برای مدیران 
ارشــد پاداش تراشید. حاال کدام ارگان به جز 
آموزش و پرورش معوقات داشــته و پرداخت 

نکرده واهلل اعلم!
در خاتمه از مســئولین تقاضا داریم خواهشــاً 
مراقب منابع مالی بانکها صندوق امانات باشند 
و نشــود دو روز دیگر ما مجبور شــویم هر روز 
ســری به بانک بزنیم و آن چندر غاز پولی  را 
که در بانک سپرده گذاشته ایم شمارش کنیم 
و دوباره ســر جایــش بگذاریم. خیر از جوانی 

تان ببینید...

 یافته عجیب پژوهشگران: 
انسان بیشتر از پنج حس اصلی دارد!

یک انسان معمولی چند حس دارد؟ با فرض اینکه حواس را با گیرنده  های عصبی مانند شبکیه چشم در نظر بگیریم، پاسخ 
سنتی به این سؤال پنج است اما پژوهشگران اعتقاد دارند حواس انسان بیشتر از پنج حس بوده و مغز دارای توانایی هایی به 
مراتب بیشتر است. دکتر لیزا فلدمن بارت، متخصص عصب  شناس، در مطالعات خود روش  های مختلفی که ما می  توانیم جهان 
را فراتر از بینایی، شنوایی، المسه، چشایی و بویایی درک کنیم، بررسی می  کند. متخصصین این حواس پنج گانه را حواس برون 
شناسی می نامند زیرا اطالعاتی در مورد دنیای بیرونی به انسان منتقل می کنند.در این میان اما محققان معتقدند: بدن انسان 
دارای گیرنده  هایی برای رویداد هایی است که در درون بدن رخ می  دهد. رویدادهایی مانند ضربان قلب، گشاد شدن ریه  ها، 
سر و صدای معده و بسیاری از حرکات دیگر که کامالً از آنها بی  خبر هستید. آن ها به طور سنتی در کنار هم به عنوان حس 
دیگری، به نام  حس پیشگیری کننده  گروه بندی می شوند.با این حال پاسخ مناسب به این سوال حتی پیچیده تر و جالب تر 
است. بدن انسان گیرنده هایی برای حمل انواع دیگری از اطالعات، مانند دما، دارد که ما معموال آنها را حواس نمی دانیم.عالوه بر 
این برخی از گیرنده های بدن انسان برای بیش از یک حس استفاده می شوند. برای مثال، شبکیه  های شما دریچه  هایی جهت 
دریافت امواج نوری هستند که برای بینایی به آن نیاز دارید،اما برخی از سلول  های شبکیه نیز به مغز شما اطالع می  دهند که 
آیا روز یا شب ؟ این حس تشخیص روز یا شب، مبنای ریتم های شبانه روزی است که بر متابولیسم و چرخه خواب - بیداری 
انسان تأثیر می گذارد. در حقیقت باید پذیرفت هیچ حسی به تنهایی عمل نکرده و حواسی مانند بینایی، با حواس دیگری که 
جدا به نظر می  رسند، در هم تنیده شده اند.به عنوان مثال، آنچه می بینید و نحوه مشاهده آن، با ردیابی ضربان قلب توسط مغز 
شما مرتبط است. از منظر پزشکی، در لحظاتی که قلب شما منقبض شده و خون را به سمت رگ های شما می فرستد، مغز 
اطالعات بصری کمتری از جهان دریافت می کند.مغز شما همچنین حس هایی را می سازد که گیرنده ای برای آنها ندارید. به 
عنوان مثال، طعم، که مغز از ترکیب داده های چشایی  و بویایی  می سازد، و رطوبت، که از تلفیق لمس و دما ایجاد می شود.در 
واقع، مغز شما هر چیزی را که می بینید، می شنوید، بو می کنید، می چشید و احساس می کنید با استفاده از اطالعاتی فراتر از 

اطالعات حسی گیرنده های بدن شما می سازد. 

همایون شجریان تعداد شب های 
برگزاری کنسرت خود را افزایش داد

همایون شجریان طی امسال پستی در حساب رسمی 
خود در اینســتاگرام دالیل اختالل در ســایت بلیط 
فروشی کنسرتش را توضیح داد. »مخاطبان محترم 
بــا ســپاس از مهر و لطف شــما پــس از پیش آمدن 
اتفاق های روز 22 خرداد در سایت تیوال گزارشی از 
موضوع را به استحضار عالقه مندان می رسانم سایت 
تیــوال با آگاهی از اشــتیاق مخاطبان آمادگی الزم 
برای مراجعه چندین برابر نسبت به پیشینه ظرفیت 
فــروش را بــا ارتقاء و افزایش امکانات فنی و ســخت 
افزاری و نرم افزاری تدارک دیده بود. از آنجا که تعداد 
مراجعه کنندگان روز یکشــنبه 22 خرداد در همان 
ثانیه های نخســتین بســیار فراتر از تصور به بیش از 
15 برابر رسید، این سایت با کندی مواجه گردید که 
بالفاصله تصمیم به توقف فرایند فروش گرفته شــد. 
بــا توجــه به موضوع فوق در زمان کوتاه باقی مانده تا 
شــروع اجرای کنسرت ها چند راه کار میسر و عملی 

بررسی و نهایی شد.
1. تعداد روزهای اجرای برنامه از پنج اجرا به 11 اجرا 

در تیر ماه افزایش یافت.
2. سایت تیوال مجددا نسبت به ارتقا بیشتر و افزایش 
امکانات فنی ســخت افــزاری و نرم افزاری الزم برای 

افزایش ظرفیت سایت خود اقدام کرد.

فرهنگ و هنر

آژانس انرژی 
اتمی اسیر 

صهیونیست هاست!
باعث تاسف است که یک نهاد 

بین المللی توسط یک رژیم 
نامشروع مورد بهره برداری 

قرار گرفته و حیثیت آن را زیر 
سوال برده است. گروسی در 
زمان غلط و جای غلط، افراد 
غلط را مالقات کرده است. 

برای ایرانی ها حضور بازرسان 
آژانس بین المللی انرژی اتمی 

با خرابکاری در تأسیسات 
هسته ای با بدافزار استاکس نت، 

ترور دانشمندان هسته ای 
ایران و تجربه نفوذ جاسوسان 

کشورهای مختلف در بازرسی ها 
تداعی می شود.

کارتون 

کبری: عبدالرضا ا
  دلم برای سریال هایی مثل 

»پهلوانان نمی میرند« تنگ شده!
 سیما و ســینما بیش از توجه به ســاخت آثار دقیق و 
تأثیرگذار می کوشــند دقایــق فیلمبــرداری روزانه، 
لوکیشــن های کم و تکراری را جلوی دوربین ببرند؛ از 
بازیگرانی استفاده کنند که بیشتر به دیالوگ حفظ کن 
معروفند تا شــخصیت پرداز! روندی کــه هیچ وقت در 
گذشته طالیی سریال های تلویزیونی و کارهای سینمایی، 
متوجه چهره های کاربلد آن دوره و زمانه نمی شد؛ چون 
بیشتر متوجه رسالت ها و وظایفشان می شدند و ترجیح 
نمی دادند درباره هر مسئله و اتفاقی از خودشان واکنش 

نشان دهند.
زمانی »تولدی دیگر« در این تلویزیون ساخته می شد یا 
»مزد ترس« و »پهلوانان نمی میرند«؛ سریال هایی که در 
بازپخش های مجدد هم حرف های تازه و جدیدی برای 
مخاطب دارند. داستان ســریال داریوش فرهنگ جزو 
کارهای پرطرفدار دهه ۷0 بود که آن را مسعود رسام و 
بیژن بیرنگ تهیه کرده است. سریال »تولدی دیگر« زوج 
مرفهی را به نمایش درمی آورد که مشــکالت عدیده ای 
با یکدیگر دارند. زن خانه بر اثــر تصادف و آتش گرفتن 
خودرو، ناپدید می شود و بقیه ماجرا که در آن بازیگران 
شاخصی همچون مرحوم جمیله شــیخی ایفای نقش 

می کردند.
عبدالرضا اکبری فارغ از این حضور مؤثر و به یادماندنی، 
تاکنون در سریال های متعددی همچون »مزد ترس«، 
»پهلوانان نمی میرند«، »اغما«، »دلنوازان«، »خون بها«، 
»شوق پرواز« و »معمای شاه« به ایفای نقش پرداخته و 
آخرین کاری که از او در تلویزیون پخش شد هم به سریال 
»آنام« برمی گردد. البته او در سینمای ایران هم آثار قابل 
اعتنایی همچون »کانی مانگا«، »روز شیطان«، »بازی با 

مرگ«، »اخراجی ها« و »فرزند صبح« را دارد.
وقتی از عبدالرضا اکبری سؤال می کنیم کدام نقش هایش 
را دوست دارد به نقش مهندس نامی در سریال »تولدی 
دیگر« اشاره می کند که ارتباط خوبی با این کاراکتر برقرار 
کرده اســت. نقش پهلوان نصرت را هم دوست دارد که 
در مجموعه نمایشــی »پهلوانان نمی میرند« روی آنتن 
رفت و سروان محمدی در سریال »مزد ترس« را هم کار 

خاطره انگیز دیگر خودش می داند.
او این روزها مثِل گذشته حضور پررنگی در سریال های 
تلویزیونی ندارد؛ پیگیِر این موضوع شــدیم و عبدالرضا 
اکبری چند دلیل آورد. او به خبرنگار تسنیم گفت: برخی 
از تهیه کنندگان به تعهداِت مالی شان پایبند نیستند و این 
رویه عمده بازیگران را ترسانده است. یک قسط می دهند 
و باید به دنبال بقیه دســتمزدمان بدویــم. در حالی که 
پیش از این، تهیه کنندگان نســبت به تعهدات شــان و 
دست اندرکاران نســبت به طراحی درسِت فیلمنامه و 
فضاِی کارگردانــی، از دقت نظری برخــودار بودند و به 

ظرافت ها توجه می کردند. 
اکبری البته دالیل دیگری هم می آورد و چنین می گوید: 
"کم کار شدن من و بســیاری از دوستان قدیمی دالیل 
مختلفی دارد؛ اما عمده آن برمی گردد به کاراکترهایی که 
در نظر می گیرند مثل پدرها یا پدربزرگ ها و حتی مادرها 
و مادربزرگ ها؛ بیشتر ما را برای این نقش ها می خواهند 
و قاعدتاً نمی توانیم محور سریال ها باشیم. از طرفی دیگر 

با خیل عظیم بازیگرهای متفــاوت مواجهیم که درصد 
پیشنهاد و دعوت را پایین می آورد."

بازیگــر ســریال های قدیمــی تلویزیون تأکیــد کرد: 
فیلمنامه ها مثِل گذشــته ما را درگیِر خودش نمی کند. 
یا قصه ها تکراری شده اند و یا آن غناِی گذشته را ندارد. 
دنبال بازی در نقشــی متفاوتیم؛ نقشی که تابه حال کار 
نکرده باشیم، هرچند از این راه امرار معاش می کنیم اما 
با مشکالت دست و پنجه نرم می کنیم تا باألخره  جایی 
و روزی، کاری باب میل مان باشد. عمده قصه ها تکراری 
شده اند و کارهای تکراری ویژگی و جذابیتی برای بیننده 
ندارند، باید به سمت قصه هایی برویم که ما را جذب کنند.

وی در میاِن صحبت های خودش به ســریالی همچون 
»پهلوانــان نمی میرند« اشــاره کرد و گفــت: آن قدر 
دقت و وســواس روی کارها بود که قبل از رفتن جلوی 
دوربین، روزها تمرین می کردیم. یادمان نمی رود با آن 
هنرپیشه های قدیمی و قدرتمند، سریالی چون »پهلوانان 
نمی میرند« ساخته شد که روزها قبل از جلوی دوربین 
تمرین می کردیم تا دیالوگ ها بهتر ادا شوند و مخاطب کار 
بهتری را ببیند. سال ها از آن روز می گذرد و مردم هنوز هم 
این سریال را دوست دارند و برایشان تازگی دارد. کارها 
باید پختگی خودشان را پیدا کنند چه قبل از تولید و چه 
بعد از رسیدن به سرمنزل تولید؛ این اتفاق بر سر ساخت 
»مزد ترس« هم افتاد که تماشاچی هنوز هم این کار را 

می پسندد.
بازیگر ســریال »پهلوانان نمی میرند« در پاسخ به این 
سؤال که چرا سریال های آن دوره نوستالژی می شدند، 
توضیح داد: سریال های آن زمان و دوره، نوستالژی این 
دوره شــدند چون تمام ذهن و فکر بازیگر، بازیگری و 
هنرمندی بود؛ فیلمنامه ها با دقت نوشته می شدند؛ یادم 
می آید سریال »تولدی دیگر«، »پهلوانان نمی میرند« و 
خیلی از کارهایی که گذشته ساخته شدند را چندین 
فیلمنامه نویس بررســی می کردند و یــادم می آید در 
جریاِن ساخت همان »تولدی دیگر« در پیش تولید با 
خانم زنگنه و مرحوم جمیله شیخی دیالوگ می گفتیم 
و تمرین می کردیم؛ برایمان مهم بود کجا "آکســان" و 
"تأکید" روی دیالوگی انجام شود و امروز این چیزها مهم 

نیست و کسی را نگران نمی کند.
این بازیگر ســینما و تلویزیون دربــاره مدیران جدید 
تلویزیون و اینکه جریاِن ساخت سریال  در صدا و سیما 
چگونه پیش برود که دوباره شــاهد تکراِر دوران طالیی 
سریال ســازی سیما باشــیم، خاطرنشــان کرد: برای 
همه مدیران جدید و جواِن تلویزیــون آرزوی موفقیت 
دارم. به نظر من باید روی فیلمنامه و داســتان سریال ها 
ســرمایه گذاری خوبی داشته باشــند. چرا که در وهله 
اول بایــد کارها دارای قصــه خوب باشــند؛ قصه باید 
پیچیدگی های خاصی داشــته و دارای اوج، فرود و گره 
باشد؛ داستان باید بتواند بیننده را با خودش درگیر کند 
و همچنین ساختار خوبی داشــته باشد؛ از طرف دیگر، 
کار خوب حتماً باید توســط تیم حرفه ای ساخته شده 
باشد. بازی های خوب، دکوپاژ و موسیقی مناسب کمک 
می کنند تا در نهایت، کار خوبی داشــته باشیم؛ چنین 

کارهایی ارزش نگاه کردن دارند.
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