
رئیس کل بانک مرکزی:

عرضه و تقاضا در بازار ارز 
به تعادل رسید

     رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکه در 
زمینــه عرضــه و تقاضــای ارز تعادل خوبی در 
کید کرد: در بسیاری  بازار ایجاد شده است تا
از روزها در سامانه نیما شاهد فزونی عرضه 

  || صفحه  صفحه 33  بر تقاضا هستیم...

رئیس جمهوردر دیدار با رییس مجلس مصلحت 
خلق شورای ملی ترکمنستان:

روابط تهران - عشق آباد 
 همواره روندی 

گسترش داشته است رو به 
     رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه فرارســیدن 
سی امین سال ۳۰ برقراری روابط دیپلماتیک 
بین ایران و ترکمنســتان گفت: روابط تهران و 
عشــق آباد با تدابیر خردمندانه در ســال های 
گســترش  بــه  رو  رونــدی  همــواره   گذشــته 

  || صفحه  صفحه 22  داشته است...

آغاز و پایان یک جنگ
   محمدمهدی مظاهری

رئیس موسسه فرهنگی اکو
در چند ماه اخیر، حمله روسیه به اوکراین 
و تبعات مختلف آن در عرصه منطقه ای و 
بین المللی به سوژه اصلی کار تحلیلگران 
سیاســی و روابط بین الملل تبدیل شده 
است. جنگی که از ابعاد مختلف بر امنیت و ثبات اروسیا، نظم روابط 
بین الملل، بحران غذا، بحران انرژی و مواردی از این دست، تأثیرگذار 
بوده و با گذشــت بیش از ســه ماه از آغاز آن، همچنان پایان روشنی 

برایش قابل تصور نیست.
در رابطه با چرایی آغاز این جنگ تحلیل های مختلفی ارائه شده، اما به 
نظر می رسد رویکرد ژئوپلیتیک و توجه به اهمیت امنیتی و اقتصادی 
مناطق دریایی در سیاســت خارجی روســیه، یک زاویه دید اساسی 
است که نباید به هیچ وجه از آن غفلت شود. از همان زمان )1696(
که پترکبیر گفت»حاکمی که فقط نیروی زمینی دارد یک دســت 
دارد، اما او که نیروی دریایی هم دارد هر دو را دارد«، هیدروپلیتیک 
در سیاســت خارجی روســیه جایگاه ویژه ای یافت و به یک نیروی 
پیشران در روابط منطقه ای و بین المللی این کشور تبدیل شد. در 
مقطع کنونی نیز پوتین، رئیس جمهور روسیه، پتر کبیر را مهمترین 
الگوی خود می داند و می کوشد روسیه جدید را طبق دیدگاههای 
این تزار مقتدر تاریخ کشورش اداره و مدیریت کند. روسیه در آسیای 
شمالی و اروپای شرقی واقع است و با اقیانوس آرام شمالی و اقیانوس 
منجمد شــمالی؛ و نیز با دریای خزر، دریای ســیاه، و دریای بالتیک 
مرز آبی دارد. این کشــور پهناور، با 1۴ کشــور آسیایی و اروپایی مرز 
زمینی دارد و با کشورهای پیرامون دریای برینگ، دریای ژاپن، دریای 
خزر، دریای سیاه، و دریای بالتیک ارتباط دریایی دارد. بر این اساس 
مشــخص است که روســیه مرزهای دریایی بسیاری دارد، اما اغلب 
این مرزها، در بیشتر اوقات سال یخ زده و منجمد هستند و در عمل 
کارایی تجاری و نظامی چندانی ندارند. در چنین شرایطی است که 
دریای ســیاه، به دلیل موقعیت برجســته ژئوپلیتیکی اش برای این 

کشور اهمیت بسیاری دارد.
دریای ســیاه شــش کشور هم کرانه با آن، یعنی کشورهای روسیه، 
رومانی، بلغارســتان، اوکراین، گرجستان و ترکیه را از طریق دریای 

مدیترانه به اقیانوس اطلس پیوند می دهد...   
ادامه در صفحه 2

کرد؛یادداشت « عوامل موثر بر التهاب در بازار مسکن را بررسی  گار »روز

پول بی پشتوانه، تیشه به ریشه بازار مسکن
   یک کارشناس بازار مسکن گفت: مهمترین راهکار برای ایجاد تعادل در بخش مسکن، 
افزایش ساخت و ساز است که بانک ها موظفند ۲۰ درصد تسهیالت خود را به این بخش 
اختصاص دهند اما به تکلیف خود عمل نکردند؛ تزریق پول بی پشتوانه هم باعث تورم 

در اقتصاد و به تبع آن بخش مسکن شده است. حسن محتشم اظهار کرد: واقعیت آن 
اســت که ما در شــرایط اقتصادی تورم زا به ســر می بریم. یکی از دالیل اصلی این شــرایط، 

  || صفحه  صفحه 33  وارد کردن پول پرقدرت و بدون پشتوانه در جامعه است...

گار« تب تابستان امسال را سنجید » روز

 پایتخت   پایتخت  
در وضعیت زرددر وضعیت زرد

صفحه 7 
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 زمزمه های خاموشی 
آغاز شد
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زیان تولید کننده را 
مصرف کننده می پردازد

3

 سناریوهایی که برای بود و نبود برجام 
می توان متصور شد؛

؛ دوحه ایستگاه آخر
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گهی مناقصه 3333--3838 / /۱4۰۱۱4۰۱     گهی مناقصه آ آ

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

  مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب استان مرکزی  

مبلغ برآورد شهرمشخصات خدمتمناقصه شماره
مبلغ تضمین شرکت در فرایند رشته مورد نظرفهرست بها)ریال(

ارجاع کار در مناقصه )ریال(

مناقصه شماره 33
  انجام فعالیتهای حوزه خدمات مشترکین و درآمد 
امور آب و فاضالب شهرستان و روستاهای تحت 

پوشش زرندیه 
فهرست بهاء دارد13.879.883.000زرندیه 

گواهینامه تایید صالحیت شرکت های خدماتی 
و گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون 

، کار و رفاه  اجتماعی استان مرکزی الزامی می باشد  
693.994.150

مناقصه شماره 34
انجام فعالیتهای حوزه خدمات مشترکین و درآمد 
امور آب و فاضالب شهرستان و روستاهای تحت 

پوشش خمین 
فهرست بهاء دارد20.955.160.000خمین 

گواهینامه تایید صالحیت شرکت های خدماتی 
و گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون 

، کار و رفاه  اجتماعی استان مرکزی الزامی می باشد  
1.047.758.000

مناقصه شماره 35
انجام فعالیتهای حوزه خدمات مشترکین و درآمد 
امور آب و فاضالب شهرستان و روستاهای تحت 

پوشش خنداب 
فهرست بهاء دارد9.483.829.000خنداب 

گواهینامه تایید صالحیت شرکت های خدماتی 
و گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون 

، کار و رفاه  اجتماعی استان مرکزی الزامی می باشد  
474.191.450

مناقصه شماره 36
  انجام فعالیتهای حوزه خدمات مشترکین و درآمد 
امور آب و فاضالب شهرستان و روستاهای تحت 

پوشش دلیجان
فهرست بهاء دارد12.065.038.000دلیجان

گواهینامه تایید صالحیت شرکت های خدماتی 
و گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون 

، کار و رفاه  اجتماعی استان مرکزی الزامی می باشد  
603.251.900

مناقصه شماره 37
انجام فعالیتهای حوزه خدمات مشترکین و درآمد 
امور آب و فاضالب شهرستان و روستاهای تحت 

پوشش شازند
فهرست بهاء دارد26.232.530.000شازند

گواهینامه تایید صالحیت شرکت های خدماتی 
و گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون 

، کار و رفاه  اجتماعی استان مرکزی الزامی می باشد  
1.311.626.500

مناقصه شماره 38
انجام فعالیتهای حوزه خدمات مشترکین و درآمد 
امور آب و فاضالب شهرستان و روستاهای تحت 

پوشش فراهان 
فهرست بهاء دارد8.158.551.000فراهان 

گواهینامه تایید صالحیت شرکت های خدماتی 
و گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون 

، کار و رفاه  اجتماعی استان مرکزی الزامی می باشد  
407.927.550

محل تامين اعتبار :جاری  
مهلت دریافت اسناد:از تاریخ12 /1401/04 لغایت 1401/04/14

مهلت تحویل پیشنهادات : ازتاریخ 1401/04/15 لغایت 1401/04/28 
تاریخ بازگشایی پاکات : 1401/04/29

نوع برگزاری  مناقصه یک مرحله ای
کليــه مراحــل برگــزاری مناقصــه ازدریافــت اســنادتاارائه پیشــنهادمناقصه گــران وبازگشــایی پاکــت هاازطریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونيکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس 
WWW.setadiran.ir انجــام خواهدشــدوالزم اســت مناقصــه گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام درســایت مذکــور ودریافــت گواهــی امضــای الکترونيکــی 

راجهــت شــرکت درمناقصــه محقــق ســازند.
  WWW.setadiran.ir    : محل دریافت اسناد: ازطریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس

WWW.setadiran.ir    : محل تحویل اسناد: ازطریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس
ــر  توضیــح اینکــه : مناقصــه گــران موظفنــد پاکــت الــف کــه حــاوی فــرم تضميــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار مــی باشــد را تــا پایــان وقــت اداری مــورخ 1401/04/28  بــه دفت

ــد. قراردادهــای شــرکت آب و فاضــالب اســتان مرکــزی واقــع درشــهرک رضــوی – ميــدان شــهيد نجفــی تحویــل داده و رســيد آن را دریافــت نماین

امســال تابســتان خنکــی نداریــم و از نظر 
گرایــش  بــا  معمــول  تابســتانی  دمایــی 

دمای کمی باالتر از نرمال خواهد بود

افزایش دما در اکثر نقاط کشور 
طی روزهای آینده به خصوص 

در تهران پدیده قالب خواهد بود

با توجه به افزایش دما شهروندان 
نسبت به مدیریت و مصرف 

بهینه انرژی دقت و توجه الزم را 
مبذول دارند

مخابرات منطقه کرمانشاه

به اطالع می رساند مناقصه عمومی یک مرحله ای 1401/4 
بمدت 10 روز تمدید می گردد.

1.مهلت فروش اسناد تا تاریخ 1401/04/11
2.مهلت تحویل پاکات تا تاریخ 1401/04/21

۳.زمان بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 1401/04/22

گهی تمدید مناقصه  عمومی  گهی تمدید مناقصه  عمومی  آ  آ
یک مرحله ای یک مرحله ای 44 /   /  ۱4۰۱۱4۰۱

مخابرات منطقه کرمانشاهمخابرات منطقه کرمانشاه
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

30 ذی القعده 1443   30 ژوئن2022 پنجشنبه 9 تیر 1401  شماره پیاپی 2139

سیاست 2
یادداشت

رهبران آمریکا و انگلیس در 
نشست سران هفت کشور 

PA /بازدید رییس جمهوری صنعتی جهان در آلمان
مولداوی از کلیسایی در 
شهر »کی یف« در جریان 
سفر به اوکراین/ رویترز

گزارش تصویری

سناریوهایی که برای بود و نبود برجام می توان متصور شد؛

؛ دوحه ایستگاه آخر
برنامــه جامع اقدام مشــترک که به اختصار 
"برجــام" خوانــده مــی شــد، تبدیــل به 
پربســامدترین واژه، پرچالش ترین مبحث 
و پیچیده ترین منازعه در سیاســت خارجی 
جمهوری اسالمی ایران شده که اتفاقا ً برخالف 
انتظار و ادعا، با همه زوایا و ابعاد زیست انسان 
ایرانی در هم تنیده شــده اســت. چرائی این 
ارتباط ســازواره میان برجام با زیست انسان 
ایرانی واضح و مبرهن اســت: مســاله هسته 
ای ایران ظرف دو دهه گذشــته تمام فضای 
سیاســت خارجی و متأثر از آن، تمام محیط 
سیاســت داخلی به شمول محیط و سیاست 
اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و حتی فرهنگی 
را تحت الشــعاع خود قرار داده اســت. مساله 
هســته ای ربط وثیق و مستقیمی با "امنیت 
ملــی" یافتــه و از این طریق بر "منافع ملی" 
یعنی منافع آحاد مردم ایران تأثیر مســتقیم 
و تعییــن کننــده ای داشــته و دارد. در واقع 
از منظر اقتصاد سیاســی، موضوع هسته ای 
ایران بیش از آنکه در چارچوب و بستر "راهبرد 
توسعه" قابل نقد و تفسیر و دفاع باشد، تبدیل 
به مقوله ای در چارچوب "استراتژی بقاء" شده 
است. کارکرد اصلی و واقعی"برجام" کاهش 
عــوارض و پیامدهای منفی و مخربِ تبدیِل 
موضوع هسته ای از مقوله ای در بستر توسعه 
به موضوعی مبتنی بر بقاء است. بررسی شرایط 
قبل و بعد از توافق هسته ای )برجام( و مقایسه 
آن بــا مقطع کنونی )از زمان خروج آمریکا از 
برجام تا بن بســت فعلی هسته ای( به خوبی 
گویای تأثیرات چشــمگیر و پیامدهای مفید 
"برجام" در عادیســازی موضوع هســته ای 
ایران و به تبع آن نرمالیزه شدن زیست انسان 

ایرانی است.
موضوع فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران 
از ابتــدای افشــای آن در اوایل دهه 1380 و 
تبدیل آن به ترتیب به یک مســاله دشــوار، 
مشکل جدی، چالش پیچیده و نهایتا ً بحرانی 
فراگیر، فراز و فرودهای فراوانی داشــته است. 
در این مسیر بیست ساله چهار نقطه عطف و 
مقطع تعیین کننده را می توان شناسائی کرد: 
ارجاع پرونده هسته ای از آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به شــورای امنیت ســازمان ملل 
متحد در ســال 1385، سیر صعودی صدور 
قطعنامــه های تنبیهی و تحریمی شــورای 
امنیت و نقطه اوج آن قطعنامه 1929 )خرداد 
1389(، امضای توافق هسته ای میان ایران و 
کشورهای عضو گروه موسوم به 1+5 )تیرماه 
خروج یکجانبه آمریکا از توافق  139۴( و نهایتا ً
هسته ای )اردیبهشت 1397(. اپیزودهای سه 
گانه به مثابه ســه پرده از نمایش هســته ای، 
شــمای کلی از مهمترین روندها، تحوالت و 
وضعیت پرونده هســته ای را متناسب با این 
چهار نقطه عطف به تصویر می کشد.  تصویب 
قطعنامه اخیر شورای حکام )خرداد 1۴01( 
علیه برنامه هســته ای ایران و تهدید ضمنی 
نهفتــه در آن مبنی بــر ارجاع مجدد پرونده 
ایران به شــورای امنیت، مــی تواند به مثابه 
زنگ خطری جدی برای افتادن در دور باطل 
شــورای حکام – شورای امنیت – قطعنامه 
های فصل هفتمی تحریمی باشد، و این یعنی 

نقطه ... سرخط. 
• اپیزود اول: سال های 1392- 1389

- متعاقب صدور پنج قطعنامه شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد )1737،1669، 17۴7، 
1803، 1835( علیه برنامه هســته ای ایران، 

با تصویب قطعنامه1929 شورای امنیت با رای 
مثبت کلیه اعضای دائم شــورای امنیت )به 
شمول چین و روسیه(، موضوع هسته ای ایران 
رسما ً ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد )مواد 
39 تا 51 منشور( و تحت عنوان اتهامی"تهدید 
علیه صلح و امنیت بین الملل" قرار گرفت. به 
عبارت روشنتر، کشور ایران به دلیل فعالیت 
های صلح آمیز هســته ای اش با اتهام تهدید 
علیه صلح و امنیت جهانی مواجه شد. تهدیدی 
که پیشتر کشورهای عراق در دهه 1990 به 
علت اشغال کویت، کره شمالی به علت انجام 
آزمایش های هسته ای و لیبی به دلیل ارتکاب 
به فعالیت تروریستی به آن متهم شده بودند. 
کشور ایران فقط و فقط به دلیل فعالیت های 
صلح آمیز هسته ای و بدون داشتن کمترین 
نیت، انگیزه و توانمندی الزم برای کسب سالح 
هســته ای، به تهدید علیه صلح و امنیت بین 

المللی متهم شد.
- مساله هسته ای ایران اجماع بی سابقه ای 
در سطح نظام قدرت جهانی پدید آورد. گرچه 
اجماع بیسابقه  جهانی علیه برنامه هسته ای 
صلح آمیز ایران با عناوینی همچون خدعه و 
فریب و نیرنگ، بال اعتبار تلقی و انکار شــد و 
به رای اجماعی نمایندگان 120 کشور عضو 
عدم تعهد در اجالس ســران در تهران در رد 
وجود این "اجماع جهانی" استناد شد؛ اما در 
این واقعیت که میان کشورهای بزرگ و قدرت 
های اصلی شــرق و غرب در برخورد قاطع با 
برنامه هسته ای ایران"اجماع" وجود داشت، 

تغییری ایجاد نکرد.
- "امنیتی سازی" موضوع ایران و پروژه ایران 
هراسی ماحصل شش قطعنامه شورای امنیت 
بود. گرچه امنیتی سازی و ایران هراسی از سال 
ها قبل در دســتورکار دشمنان بین المللی و 
رقبای منطقه ای ایران قرار داشــت، اما اینک 
تبدیل به دستورکار مشترک شد و عمال ً ایران 
و هر آنچه مرتبط با/ مربوط به ایران بود، در ذیل 
مفهوم تهدید علیه صلح و امنیت تعریف می 
شد. بدین ترتیب، نتیجه غیرعادی تلقی شدن 
فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران از سوی 
شــورای حکام در سال 1385 و ارجاع پرونده 

هســته ای ایران به شورای امنیت، غیرعادی 
شمردن یا به عبارتی"امنیتی سازی ایران" و 

نه صرفاً  فعالیت های هسته ای آن بود.
• اپیزود دوم: سال های 1397 – 1392

- تأثیرات و تبعات توافق هسته ای حتی قبل 
از امضای برجام در 2۴ تیرماه 139۴ و متأثر از 
فضای سیاسی – روانی حاصل از مذاکرات 22 
ماهه )شهریور 1392 تا تیر 139۴(، به تدریج 
در محیــط داخلــی و در روابط خارجی ایران 
خود را نشــان داد. تضعیف شرایط تحریمی، 
کاهش فشارهای بین المللی، توقف روند صدور 
قطعنامه های شورای امنیت، رویکرد همکاری 
جویانه در شورای حکام آژانس بین المللی و 
بــه خصوص پایــان صدور بیانیه ها و گزارش 
های جهت دار مدیرکل این نهاد بین المللی، 
شکسته شدن تحریم دیپلماتیک و باز شدن 
مسیر ترددهای سیاسی و دیپلماتیک سطح 
باال با کشورهای مختلف غربی و شرقی، اشتیاق 
شــدید شرکت ها و مجموعه های اقتصادی 
بــرای حضور مجــدد در بازار ایران؛ در همین 
دوران و حتی قبل از توافق هسته ای صورت 
واقعیــت به خود گرفت. این امر خود تأئیدی 
بر این گزاره اســت که مساله هسته ای ایران 
جز از مســیر دیپلماســی )مذاکره، تعامل و 
همکاری( قابل حل و فصل نیســت و بدیل و 
جایگزیِن"دیپلماسی"، جز به تحدید و تحریم 
و تشدید وضعیت و تبدیل آن به بحرانی فراگیر 

نمی انجامد.
- بی تردید بزرگترین دســتاورد و محصول 
توافق هسته ای موسوم به برجام، عادیسازی 
موضوع ایران و خروج آن از ذیل اتهام "تهدید 
علیه صلح و امنیت بین المللی" با بی اثرسازی 
و الغــای قطعنامه های فصل هفتمی به ویژه 
قطعنامــه 1929 بــود. امری به غایت مهم و 
حیاتــی که عامدانه نســبت بــه آن تغافل و 
تجاهــل صورت می گیــرد. در واقع برخالف 
ادعای کذب مدعیان، از ابتدای مذکرات هسته 
ای که از سال 1382 و در دولت های مختلف و 
با ترکیب های متفاوت )EU/3،  3+3و1+5( 
انجام شــده، موضوع و هدف اصلِی مذاکرات 
"عادی انگاری موضوع فعالیت های هسته ای 

ایران" و جلوگیری از امنیتی ســازی موضوع 
توسط غرب بود که این مهم با برجام به نیک 
فرجامی رسید. در واقع برای نخستین درتاریخ 
هفتاد ساله سازمان ملل بود که کشوری بدون 
پذیرش و اجرای مفاد قطعنامه های تحریمی 
و بــدون تن دادن بــه الزامات فصل هفتمی، 
توانســت از ذیل عنوان فصل هفتمی تهدید 
علیه صلح و امنیت بین المللی به ســالمت و 

بدون پرداخت هزینه خارج شود.
- نکته اساسی این که به واسطه توافق هسته 
ای )برجام(، جمهوری اســالمی ایران به یک 
دســتاورد شــگرف و بی سابقه در تاریخ عدم 
اشــاعه نیز دســت یافت وآن پذیرش"حفظ 
چرخه کامل هســته ای" و ازجمله پذیرش 
عملی"غنی ســازی" از ســوی قدرت های 
جهانی1+5 بود. آگاهان به مقوله عدم اشاعه 
هسته ای و سیاست هسته ای ایاالت متحده 
مــی دانند که آمریکا تحت هیچ شــرایطی 
حاضر به پذیرش غنی ســازی حتی از سوی 
نزدیکترین متحدین خود یعنی اسرائیل نیز 
نبوده است. گرچه طبق مفاد ان پی تی اساسا 
غنی ســازی و چرخه کامل ســوخت هسته 
ای از حقوق کشــورهای عضو آژانس و امضاء 
کنندگان معاهده عدم اشاعه NPT به شمار 
مــی رود، امــا این حق هیچگاه مورد پذیرش 
ســایر قدرت های هســته ای از جمله ایاالت 

متحده نبوده است.
• اپیزود سوم: 1397 تا 1400

- روز 18 اردیبهشــت 1397 )هشتم ماه مه 
2018( روزی تاریخی نه صرفاً برای مســاله 
هســته ایران برای در تاریخ روابط بین الملل 
اســت. روزی که شکســت بزرگ سیاســت 
خارجــی آمریکا، آن هم در برابر رقیبی به نام 
ایران رقم خورد. شکست دولتمردان آمریکائی 
در ایــن موضوع به گونــه ای بود که موضوع 
بازگشــت به برجام، بــه عنوان یکی از برنامه 
هــای کاندیدای رقیب مطرح و از آن برای به 
زیر کشیدن رئیس جمهوری وقت )ترامپ( در 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور در نوامبر 
2020 نهایت بهره برداری به عمل آمد. بدین 
ترتیب یک بار دیگر مساله ایران به موضوعی 

حیثیتی در رقابت های انتخاباتی آمریکا تبدیل 
شد و شکست رئیس جمهوری مستقر و یک 
دوره ای شــدن وی )ترامپ همانند کارتر( را 

موجب شد.
- در طول چهل ســال زورآزمائی و هماوردی 
میان ایاالت متحده آمریکا )به مثابه مهمترین 
مدافــع نظم لیبرالی( و جمهوری اســالمی 
ایران )به عنوان مخالف سرســخت این نظم 
و هنجارهــای آن( و در رخدادهــای مختلف 
از تســخیر ســفارت آمریکا در تهران و جنگ 
تحمیلی هشت ساله تا ادعاهای آمریکا علیه 
ایــران در موضوعات مختلف حقوق بشــر، 
تروریســم، سالح های کشتار جمعی و البته 
مســاله ای به نام"اسرائیل"، همواره سیاهی 
لشــکری از کشــورهای غربی و غیرغربی و 
ســازمان های بین المللی و منطقه ای پشت 
ســر این کشــور و درحمایت از آن و مخالفت 
بــا ایران وارد شــده انــد. تنها یک بار و آن هم 
در ماجرای خروج یکجانبه آمریکای ترامپ از 
توافق هسته ای )برجام( بود که این سنت چهل 
ســاله شکسته شد. حمایت تمام قد اتحادیه 
اروپا از جمهوری اســالمی ایران و سخنرانی 
بی نظیر و تاریخی مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا )فدریکا موگرینی( در همان شب 
خــروج آمریکا از برجام در مخالفت و تخطئه 
اقــدام غیر قانونی رئیس جمهوری آمریکا از 
ســندهای ماندگار حقانیت ایران در موضوع 
هســته ای است. مخالفت کشورهای اروپائی 
به شمول رهبران سه کشور انگلیس، فرانسه 
و آلمان، حمایت دبیرکل سازمان ملل و اعالم 
مواضع متحدین و شرکای منطقه ای آمریکا 
از توافق هسته ای و مخالفت صریح یا ضمنی 
با خروج یکجانبه آمریکا، شگفتی بزرگی را در 
ســطح بین المللی رقم زد و آن شــکل گیری 
نوعی اجماع جهانی در دفاع و حمایت از توافق 
هسته ای با ایران و مخالفت با خروج امریکا از 
این توافق بود. درشکست فضاحت بار آمریکا 
در ایــن ماجرا همین بس که حامیانش فقط 
سه کشور عربستان و بحرین و اسرائیل بودند! 
آن چه در قالب اپیزودهای سه گانه مذکور افتاد 
نه در مدح و نه در هجو "برجام" اســت. نه "با 
برجام" قرار اســت درهای بهشت به رویمان 
باز شود و نه "بی برجام" درهای دوزخ! برجام 
اصوال ً نه هدف است و نه دارای اصالت و ارزش 
ذاتی. دنیای سیاست دنیای ممکنات است و 
می توان برای هر موضوع، مشــکل و مســاله 
ای "یــا راه حلی یافت یا راه حلی ســاخت". 
حتی"توافق هسته ای" نیز اکسیر حیات و مایه 
نجات نیست، آنچه مهم است توجه به ارزش 
و ظرفیت های نهفته در "مذاکره، دیپلماسی، 
توافق و تعامل" است. یک دیپلماسی موفق و 
یــک مذاکره قوی و منطقی که به یک توافق 
خوب منجر و منتج شــود و به تعامل سازنده 
بینجامــد، عالوه بر تأمین منافع ملی و ارتقاء 
امنیــت ملی، بــر ظرفیت قدرت ملی نیز می 
افزاید. برای یک مذاکره خوب و دیپلماســی 
موفق، باید از موضع قدرت ســخن گفت و با 
پشتوانه اقتدار وارد مذاکره شد، در مقابل برای 
پیشبرد مقتدرانه در میدان رزم نیز باید زبان 
گویای دیپلماسی و ابزار قدرت نرم را به درستی 
به کار بست. دیپلماسی و میدان نه در مقابل هم 
که در کنار هم و مکمل یکدیگر، معنا و ارزش 
می یابند. توافق هســته ای با یا بدون برجام، 
ظرفیت های ملی را افزایش داده است و اقتدار 
نظام در میدان های مختلف را سبب می شود.

خبر ویژه

رئیس جمهور با اشاره به فرارسیدن سی امین سال 30 برقراری روابط دیپلماتیک بین ایران و ترکمنستان گفت: روابط 
تهران و عشق آباد با تدابیر خردمندانه در سال های گذشته همواره روندی رو به گسترش داشته است.

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی به منظور شرکت در ششمین اجالس سران کشورهای ساحلی خزر به ترکمنستان سفر 
کرده است، در نخستین بخش از برنامه های خود با »قربانقلی بردی محمداف«، رییس مجلس مصلحت خلق شورای 

ملی ترکمنستان دیدار کرد.
رئیس جمهور در این دیدار با اشاره به فرارسیدن سی امین سال برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور گفت: روابط 

تهران و عشق آباد با تدابیر خردمندانه جنابعالی در سال های گذشته همواره روندی رو به گسترش داشته است.
رئیسی با بیان اینکه دو کشور ظرفیت های مناسبی برای ارتقای سطح همکاری با یکدیگر دارند، اظهار داشت: دولت 

سیزدهم در عرصه سیاست خارجی برنامه ویژه ای برای توسعه روابط همسایگی دارد و روابط ایران و ترکمنستان در 
همین راستا بر پایه همکاری های گسترده و بر اساس اعتماد متقابل به سرعت در حال گسترش است.

قربانقلی »بردی محمداف« رییس مجلس مصلحت خلق شورای ملی ترکمنستان نیز در این دیدار با قدردانی از تالش های 
دولت ایران در چند ماه گذشته برای تحکیم و گسترش روابط با این کشور، تصریح کرد: دو کشور در عرصه های سیاسی، 
اقتصادی، تجاری و فرهنگی از اشتراکات و ظرفیت ها فراوانی برخوردارند که زمینه مناسبی را برای افزایش و ارتقای 

هر چه بیشتر سطح روابط فراهم کرده است.
رییس مجلس مصلحت خلق شورای ملی ترکمنستان خاطرنشان کرد: ترکمنستان به دنبال گشودن صفحه جدیدی 

در روابط با جمهوری اسالمی ایران است.

رئیس جمهوردر دیدار با رییس مجلس مصلحت خلق شورای ملی ترکمنستان:

گسترش داشته است روابط تهران - عشق آباد همواره روندی رو به 

معاون پارلمانی رییس جمهور :

 تفکیک وزارتخانه صمت 
الزامی است

معــاون پارلمانی رییس جمهور گفــت: ما وزارت 
صنایع و معادن و وزارت بازرگانی را خواهیم داشت 
که با توجه به التهابات بازار و نوسانات قیمت ها این 

امر ضروری است.
به گزارش ســرویس سیاســی خبرگزاری رســا، 
سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور 
در حاشــیه جلسه هیات دولت گفت: طرح وزارت 
تجــارت و خدمــات بازرگانــی در مجلس قبل از 
این دولت تصویب شــده بود ولی شــورای نگهبان 
اشــکاالتی به آن گرفت که این طرح هم اکنون در 
کمیسیون اجتماعی دولت است و نظر ما را خواستند 

که در دولت بررسی کردیم و توافق انجام شد.
وی گفت: در مجلس این بحث شد که دولت خودش 

الیحه بدهد تا مجلس آن را در اولویت قرار دهد.
حســینی در مورد ضــرورت تفکیک وزارت خانه 
صنعت معدن تجارت تصریح کرد: ما وزارت صنایع 
و معادن و وزارت بازرگانی را خواهیم داشــت که با 
توجه به التهابات بازار و نوســانات قیمت ها این امر 

ضروری است.
معــاون پارلمانی رییس جمهور ضمن تشــکر از 
نماینــدگان مجلس که از اســتیضاح وزیر صمت 
انصــراف دادند گفت: روز پنجشــنبه آقای رییس 
جمهــور با اعضای کمیســیون اصل نود مجلس 

دیدار خواهند داشت.

کنش معاون اول رییس جمهور   وا
به ساخت مسکن در دولت

دکتــر مخبر در خصــوص برنامه های دولت برای 
تحقق وعده رییس جمهور برای ساخت یک میلیون 
واحد مســکونی در سال در دولت سیزدهم گفت: 
در جلســات مختلف برنامه ریزی های الزم و تهیه 
زمیــن بــرای اجرای این طرح بزرگ دولت مطابق 
برنامه انجام شــده اســت و امیدواریم در سال های 
آینده به مرور واحدهای مســکونی آماده شــده به 

مردم تحویل داده می شود.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه 
ســوال و پرسش از عملکرد و یا استیضاح وزرا حق 
قانونی نمایندگان مجلس شــورای اسالمی است، 
افزود: دولت مردمی و مجلس انقالبی دلسوزانه و با 

تعامل به دنبال حل مشکالت هستند.

توضیح خاندوزی درباره اظهارات 
رییسی درباره گرانی های سال بعد

خاندوزی گفت: برخی سایت ها در روز های اخیر القا 
کردند که در سال آینده تورم وجود خواهد داشت 
و از گفت وگوی خبری رییس جمهور این مطلب را 
القا کردند، در حالی که این سخن تحریک شیطنت 

آمیز سخنان ایشان است.
سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت 
گفت: خبری درباره اینکه بخواهیم سیاستی داشته 
باشیم که موجب افزایش قیمت شود صحیح نیست.
 ســید احســان خاندوزی سخنگوی اقتصادی در 
حاشیه جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران 
گفت: برخی ســایت ها در روز های اخیر القا کردند 
که در ســال آینده تورم وجود خواهد داشــت و از 
گفت وگوی خبری رییس جمهور این مطلب را القا 
کردند، در حالی که این ســخن تحریک شیطنت 

آمیز سخنان ایشان است.
وی افزود: نکته مد نظر ایشان این است که برخی 
احــکام قانونی مانند حکــم بودجه 1۴01 نرخ ارز 
مبنای حقوقی گمرک از ۴200 به ای تی اس افزایش 
یابد، در حکم اســت و در دولت های قبل هم بود و 

باید انجام می شد، ولی انجام نداده بودند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با توجه به اجرای 
عادالنه کردن یارانه ها، افزایش قیمت در کاال های 
خوراکی رخ داده و دولت در نظر دارد این حکم که 
موجب برخی افزایش قیمت ها است، اجازه بگیرد که 
این کار را انجام ندهد و الیحه دو فوریتی به مجلس 
دادیم و می خواهیم مجلس با هدف اینکه االن زمان 
درستی برای اجرای این حکم نیست، موافقت کند تا 
به سال دیگر موکول بشود. وی افزود: خبری درباره 
اینکه بخواهیم سیاســتی داشته باشیم که موجب 

افزایش قیمت شود صحیح نیست.

سخنگوی وزارت امورخارجه:

حکومت سرپرستی افغانستان 
عاملین شهادت مرزبان ایرانی را 

مجازات کند
ســخنگوی وزارت امورخارجه گفــت: از مقامات 
مســئول حکومت سرپرســتی افغانستان انتظار 
می رود در جهت روشــن شــدن ابعــاد  موضوع، 
مجازات عاملین و اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری 
از وقوع حوادث مشابه اقدام جدی بعمل آورند. ناصر 
کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه با اظهار تأسف 
و تأثر نسبت به شهادت »محمد صیاد« از نیروهای 
پرافتخار مرزبانی جمهوری اســالمی ایران، مراتب 
تسلیت و همدردی خود را به خانواده محترم شهید 

و تمام مرزبانان جمهوری اسالمی ایران ابراز کرد.
ســخنگوی وزارت امور خارجــه تاکید کرد: ابعاد 
این حادثه ناگوار در منطقه مرزی میلک که منجر 
به شــهادت مرزبان عزیز جمهوری اسالمی ایران 
گردید، از جانب نهادهای مسئول در دست بررسی 
اســت که به محض مشخص شدن دقیق موضوع، 

اطالع رسانی خواهد شد.

آغاز و پایان یک جنگ
ادامه از صفحه اول:

از میان این شــش کشور، سه مورد )رومانی، بلغارستان 
و ترکیه( عضو ناتو هستند و تمایل اوکراین و گرجستان 
برای پیوستن به این پیمان امنیتی، مقامات کرملین را با 
خطر محاصره شدن کشورشان توسط این پیمان دفاعی 
رقیب در دریای سیاه مواجه کرده است؛ نگرانی که یک بار 
در سال 201۴، به جدایی شبه جزیره کریمه از اوکراین 
و الحاق آن به روســیه ختم شــد و حال نیز به جنگ پر 

هزینه و فراگیر روسیه علیه اوکراین منجر شده است.
از منظر انتقال انرژی، دریای ســیاه به همراه تنگه های 
بســفر و داردانل، از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و به 
صورت ســالیانه، بیش از 200 میلیون تن، نفت خام با 
عبور از مسیر دریای سیاه به بازارهای مصرف می رسد.

اهمیت دریای سیاه از منظر ترانزیت دریایی بویژه صادرات 
محصوالت کشاورزی )میوه و سبزیجات(، تحرکات دولت 
ترکیه برای اکتشــاف منابع گازی در این دریا و کشــف 
میادین گازی »تونا« و »ساکاریا« و از سوی دیگر، عبور 
2 خط انتقال گاز طبیعی از زیر دریای سیاه به نام های 
»جریان آبی« و »جریان ترک«، که حامل گاز تولیدی 
روسیه به کشورهای اروپایی می باشند، به ارتقای جایگاه 

ژئواکونومیک این دریا نزد روسیه کمک کرده است.
بنابراین با وجود چنین جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک 
دریای سیاه برای روسیه، به نظر می رسد هر گونه تحلیلی 
از آغاز و انجام جنگ اوکراین نمی تواند بدون پرداختن به 
نقش این دریای پر حاشیه باشد. اشتیاق زیاده خواهانه 
دولت روسیه برای چیرگی بردریای آزوف و تنگه و بندر 
کرچ و ایجاد کریدور زمینی )داالن متصل کنندۀ روسیه و 
کریمه به دونتسک و لوهانسک( در کنار برخورد و واکنش 
ضعیف جامعه جهانی به اشغال کریمه توسط روسیه در 
سال 201۴، از مهمترین دالیلی بودند که مقامات روسیه 
را ترغیب کردند تا حمله گسترده به اوکراین را کلید بزند.
در چنین شــرایطی به نظر می رســد روسیه برای فرار از 
یک شکست خفت بار یا زمین گیر شدن در یک جنگ 
فرسایشی پر هزینه، تمرکز خود را بر اشغال مناطق حیاتی 
قرار خواهد داد و ســواحل شــمالی دریای سیاه یکی از 
این مناطق استراتژیک مورد نظر روسیه خواهد بود که 
احتماال پایان جنگ با تصرف کامل آنها رقم خواهد خورد. 
تسلط بر این سواحل به روسیه اجازه می دهد خود را از 
تنگاهای استراتژیک و ژئوپلیتیک رهایی ببخشد، تعداد 
کشورهای هم مرز با دریای سیاه و تبعات امنیتی تعدد 
کشورهای این منطقه را کاهش دهد، با تبدیل اوکراین 
به کشوری محصور در خشکی، این کشور را مهار و تنبیه 
کند و البته با اعالم هر چه سریعتر پایان جنگ، به اقناع 
افکار عمومی روسیه و جهان بپردازد. از سوی دیگر این 
اقدامات راه را برای طرح های آتی روسیه در زمینۀ ممانعت 
از صادرات انرژی از دریای سیاه به اروپا و یا دستکم باال 
بردن هزینۀ آن و به دست آوردن یک اهرم فشار در برابر 

اروپا، هموار خواهد ساخت.
بر اساس معادالت استراتژیک منطقه، به نظر می رسد 
پوتین چنین برنامه ای برای مدیریت پایان جنگ اوکراین 
تعریف کرده و می کوشد با راهکارهایی همچون تسلط 
کامل نظامی، تحریک تمایالت قومی مردم مناطق شرقی 
اوکراین و بهره گیری از روشــهای مرسوم از جمله همه 
پرسی و اگر الزم باشد)و راهکارهای دیگر جواب ندهد( 
توسل به خشونت گسترده ای که طرف مقابل را به پایان 
جنگ مجاب کند، به اهداف خود دســت یابد. هر چند 
ترکیه و ســایر کشــورهای ساحلی دریای سیاه، ناتو و به 
طور کلی جبهه غرب منافع گسترده ای در جلوگیری از 
تحقق این امر دارند، اما باید منتظر ماند و دید که اراده و 
توان کدام طرف در این رقابت بیشتر است و دریای سیاه 
که یکی از دالیل جدی پوتین برای ورود به این جنگ پر 
هزینه بوده، گره گشای خروج او از این جنگ خواهد شد 

یا اعتبار و قدرت روسیه را بر باد خواهد داد.

اتحادیه اروپا: 

کرات وین به قطر   مذا
منتقل  نشده است

سخنگوی سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره 
به برگزاری مذاکرات غیرمستقیم برجامی میان تیم های 
مذاکره کننــده ایــران و آمریکا در قطر، گفت: مذاکرات 
احیای توافق هســته ای از وین به جای دیگری منتقل 

نشده است. 
سخنگوی ســرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 
یک کنفرانس خبری توضیحاتی را جهت شفاف سازی 
برگزاری مذاکرات غیرمســتقیم برجامی میان ایران و 

آمریکا در قطر ارائه کرد.
پیتر استانو، سخنگوی سرویس سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا با اشاره به برگزاری مذاکرات غیرمستقیم برجامی 
میان تیم های مذاکره کننده ایران و آمریکا در قطر، گفت: 
مذاکرات احیای توافق هسته ای از وین به جای دیگری 
منتقل نشــده است. استانو در یک کنفرانس خبری در 
بروکسل در این باره بیان کرد: آنچه در حال حاضر در قطر 
در حال رخ دادن است، مذاکرات غیرمستقیم میان ایران 
و آمریکا با تسهیل گری اتحادیه اروپاست. این چیزی است 
که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شنبه گذشته 
در ســفرش به تهران اعالم کرد و گفت که ما توانســتیم 

مانع را از سر راه برداریم و پیش خواهیم رفت.
او افزود: به عنوان گام اول در این مرحله، مذاکرات نزدیک 
را داریم که به معنی مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و 
آمریکا در زمینه پیدا کردن راهی برای پیش رفتن است 

تا آمریکا در نهایت بتواند به برجام ملحق شود.

اخبار کوتاه

بین الملل
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3اقتصاد گزارش

 بازار داغ کم فروشی
 تولیدکنندگان مواد غذایی

 زیان تولید کننده را 
مصرف کننده می پردازد

   مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد
 حجــم بســته های مواد غذایــی کوچک، 
سرقوطی های کنســرو و حتی بطری های 
نوشــابه و آب معدنی کم شــده و هوا جای 
مواد غذایی را در بیشتر بسته بندی ها گرفته؛ 
اما قیمت تمام مواد غذایی افزایش چشمگیر 

داشته است.
با گســترش فشــار های اقتصادی ناشی از 
تحوالت سیاست ارزی و ادامه تحریم ها هم 
تولیدکننــدگان و هم مصرف کنندگان را با 
مشــکل مواجه کــرد. همزمان با باالگرفتن 
شــکایات مردمــی در خصــوص افزایش 
قیمت ها، کاهش حجم و اندازه بســته های 
محصوالت غذایــی نیز در صدر گالیه های 

مردم قرار گرفته است.
هرچند به تازگی مدیرکل اســتاندارد تهران 
از اجرای طرح ســنجش وزن بســته بندی 
فرآورده هــای صنعــت غذایی در اســتان 
تهران بصورت آزمایشــی خبر داد؛ اما طبق 
تجربه های گذشــته بعید اســت که جلوی 
این کم فروشی بیشتر تولید کنندگان مواد 

خوراکی گرفته شود.
سیاست های اخیر ارزی کشور فضای تولید 
را بــه گونه ای تشــکیل داده که واحد های 
تولیدی در تامین مواد اولیه با مشکل جدی 
مواجه شــده اند که بــا افزایش قیمت تمام 
شده فشار اصلی را به مصرف کننده تحمیل 
می کنــد و بــا این اقدام انتظار دارند کمی از 

بار هزینه هایشان کاسته شود.
افزایش هزینه های تولید، کاهش حاشــیه 
ســود و کمبود ســرمایه در گردش بنگاه ها 
توان رقابتی را بشدت کاهش داده و اختالل 
در سیستم خرید و معامالت اقتصادی متأثر 
از نوسانات نرخ ارز وضعیت تولید را بشدت 

بحرانی کرده است.
از ایــن رو تولید کننده مجبوربه خرید مواد 
اولیه و ملزومات وارد شــده با نرخ باالی ارز 
شــده اند و این قطعاً هزینه تولید و قیمت 
تمام شــده محصول نهایی را باال می برد. اما 
با توجه به توان مالی مردم و حضور و حفظ 
رقابت در بازار تولید کننده نمی تواند قیمت 
محصــوالت را چنــدان افزایش دهد؛ اما در 
این بین بازهم به بهانه افزایش هزینه تولید 

بدنبال راهی جهت جبران کسری هاست.
زیان تولید کننده را مصرف کننده می پردازد

بیشترتولید کنندگان مواد غذایی برای حفظ 
منافع اقتصادی خود اقدام به کاهش وزن و 
حجم مواد بســته بندی کرده اند. موضوعی 
کــه به صراحت حقــوق مصرف کننده را از 

بین برده است!
در همیــن رابطــه یک تولیــد کننده مواد 
غذایی فعال دریکی از شــهرک های صنعتی 
تهران درگفتگو با اقتصاد 2۴ گفت: افزایش 
نــرخ دالر همزمان با رکود اقتصادی وروند 
صعــودی هزینه ها، شــرایط تولید را برای 
تولید کنندگان مواد غذایی بســیار سخت 

و گران کرده است.
بــه گفته این تولیدکننده؛ نوســان نرخ ارز 
تکان های زیادی را به بخش تولید وارد کرده 
است. زمانی که تولید کننده مواد اولیه مورد 
نیــاز خــط تولید را بــا ارز 25 هزار تومانی 
ســفارش داده چطــور می تواند پول خرید 
را در زمــان تحویل بــا ارز 30 هزار تومانی 

پرداخت کند!
ایــن فعــال صنعتــی تأکید داشــت: طی 
ســال های اخیر تحریم و تنش سیاست های 
بیــن المللــی، هزینه واردات مــواد اولیه را 
افزایش داده است. حاال سیاست های داخلی 
هم مزید ب رعلت شــده و تولید را به اندازه 

غیر واقعی گران کرده است.
این تولید کننده مواد غذایی در پاســخ به 
دلیل کم فروشی برخی از تولید کنندگان، 
گفت: گرانفروشی و کم فروشی مواد غذایی 
توســط برخی از تولیدکننــدگان به هیچ 
عنوان قابل توجیه نیست، اما افزایش بیش 
از 3 برابری هزینه های تولید تنها در مدت 
کمتر از یکســال را چگونه توجیه می شود! 
به طوری که طبق گزارش مرکزآمار تولید 
کنندگان بابت ارائه محصول و خدماتشــان 
بــه طور میانگین ۴2 درصد افزایش قیمت 

داده اند.
به گفته این فعال صنعتی؛ مردم بیش از 50 
درصد توان خرید را از دست داده اند و همین 
موضــوع رقابــت تولید کننده در بازار را کم 
کرده و در نهایت باعث متضرر شــدن تولید 
کننده شــده تا جایی که تولید کننده خط 
تولیــد را متوقف نکــرده، اما از میزان تولید 

روزانه خود کم کرده است.

کوتاه از صمت

ایمیدرو به دنبال تصاحب بازار جهانی

تولید و صادرات فوالد باید 
مورد حمایت قرار گیرد

عضــو کمیســیون صنایع و معــادن مجلس با 
اشــاره به افزایــش 30 درصدی صادرات فوالد 
گفت:ایمیــدرو به دنبــال تصاحب بازار جهانی 
است و تولید و صادرات فوالد باید مورد حمایت 

قرار گیرد.
کمــال علیپور خنکداری، نماینده قائمشــهر، 
سوادکوه و سیمرغ در مجلس شورای اسالمیبا 
اشــاره بــه اظهارات جعفری  رئیس ســازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو( مبنی بر رشــد 30 درصدی صادرات 
محصوالت فوالدی در فروردین امسال به نسبت 
مدت مشــابه ســال گذشــته گفت: مسئولین 
ایمیــدرو در زمینــه تولیــد و صــادرات فوالد 

عملکرد موفقی دارند.
وی افزود: کار مســئولینی ایمیدرو در صادرات 
فــوالد و افزایش تولیــد خوب بوده و باید مورد 
حمایت ویژه مجلس و دیگر مسئوالن قرار گیرد.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس تاکید 
کــرد: ایمیــدرو به دنبال کســب بازار جهانی و 

افزایش صادرات به کشورهاست.
علیپــور خنکــداری با تقدیر و تشــکر از وزیر 
صمــت و مســئولین ایمیدرو بــرای توجه به 
صادرات محصوالت فوالدی گفت: باید با توجه 
به افزایش صادرات محصوالت فوالدی، نه تنها 
بــازار خارجی را از دســت ندهیــم بلکه به فکر 

گسترش این بازارها باشیم.
وی افــزود: جمهوری اســالمی ایران در زمینه 
تولید فوالد و ســیمان جایگاه بســیار خوبی در 
جهان دارد و باید این جایگاه خود را حفظ کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان 
اینکــه باید با تدابیر و سیاســت های درســت 
صادرات محصوالت فوالدی ادامه یابد، تصریح 
کرد: البته باید نسبت به تامین نیازهای داخلی 
هــم توجه ویژه شــود.علیپور خنکداری گفت: 
معتقــدم باید از تولیدکنندگان داخلی حمایت 
شود تا بتوانند بهتر و بیشتر به وظایف خود عمل 
کنند.جعفری رئیس سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( از رشد 
30 درصــدی صــادرات محصوالت فوالدی در 
فروردین امســال به نســبت مدت مشابه سال 

گذشته خبر داد.

کید کرد: رئیس هیات عامل ایمیدرو تا

لزوم تسریع در استقرارسامانه 
مکانیزه مدیریت پروژه در 
ایمیدرو و شرکت های تابعه

رئیــس هیات عامــل ایمیدرو از نگاه ویژه 
ایمیــدرو بــه »مدیریت پــروژه« و لزوم 
تســریع در »اســتقرار ســامانه مکانیزه 
مدیریت پروژه« در این ســازمان و شرکت 
هــای تابعه آن خبر داد. وجیه اله جعفری، 
رئیس هیات عامل ایمیدرو در نشســت با 
ســعید محمد رئیس هیات مدیره انجمن 
مدیریــت پروژه ایران ضمن یادآوری نگاه 
ویــژه ایمیدرو به موضــوع مدیریت پروژه 
در بخــش معــدن و صنایع معدنی بر لزوم 
تسریع در استقرار مکانیزه مدیریت پروژه 
در ایمیدرو و شــرکت ها و طرح های تابعه 
تاکید کرد.جعفری ضمن اشــاره به نقش 
مدیریــت پروژه به ویژه در ســازمان های 
دولتــی افزود: امیدواریم با اســتقرار نظام 
مدیریت پروژه شــاهد اثرات شــاخص آن 
ازجمله شــفاف سازی، بهبود کیفیت کار، 
کاهش قیمت تمام شــده و اجرای صحیح 
کارها باشــیم.در این نشست رئیس هیات 
مدیــره انجمن مدیریت پروژه ایران خاطر 
نشــان کرد: یکــی از نواقص فعالیت های 
اجرایی در کشور ما بحث مدیریتی است که 
منجر به زمان بر شدن و افزایش هزینه های 
انجام پــروژه ها و همچنین نبود خروجی 

مطلوب می شود.
وی با اشاره به نبود توجه بسیاری از سازمانها 
به مدیریت پروژه، از اهتمام ویژه ایمیدرو در 
این حوزه قدردانی کرد و گفت: طی یک کار 
تیمی که توســط این انجمن، تیم مشــاور، 
ایمیدرو و طرح ها و شرکت های تابعه صورت 
گرفت، طی انجام فاز شناخت، نیازها و نقشه 
راه پیاده ســازی این نظام شناســایی و در 
ادامه پروژه طراحی و پیاده سازی این نظام 
آغاز شــد.این نشســت با حضور معاونان و 
مدیران ایمیدرو و شرکت و طرح های تابعه 
و همچنیــن دبیر و مدیران انجمن مدیریت 
پروژه ایران و تیم مشــاور پروژه برگزار شد. 
همچنین گــزارش نحوه اجرای پروژه نظام 
مدیریــت پروژه در ایمیدرو و شــرکت های 
تابعه توســط تیم برنامه ریزی ایمیدرو ارائه 
شــد.تیم مشــاور طراحی و پیاده سازی این 
پروژه نیز روند اجرای پروژه و دســتاوردها، 
نتایج مورد انتظار و پیشــنهادات و نقشه راه 

آینده را ارائه کرد.

کرد؛ « عوامل موثر بر التهاب در بازار مسکن را بررسی  گار »روز

پول بی پشتوانه، تیشه به ریشه بازار مسکن
یــک کارشــناس بازار مســکن گفت: 
مهمتریــن راهکار برای ایجاد تعادل در 
بخش مسکن، افزایش ساخت و ساز است 
که بانک ها موظفند 20 درصد تسهیالت 
خود را به این بخش اختصاص دهند اما 
به تکلیف خود عمل نکردند؛ تزریق پول 
بی پشتوانه هم باعث تورم در اقتصاد و به 

تبع آن بخش مسکن شده است.
حسن محتشــم اظهار کرد: واقعیت آن 
اســت که ما در شرایط اقتصادی تورم زا 
به ســر می بریم. یکی از دالیل اصلی این 
شرایط، وارد کردن پول پرقدرت و بدون 
پشــتوانه در جامعه است. از یک طرف با 
پاییــن بودن تولید و از ســوی دیگر باال 
بودن هزینه های جاری دولت مواجهیم.

وی افــزود: تا زمانی کــه تیم  اقتصادی 
دولت نســبت به بررســی و  اصالح روند 
موجــود اقدام نکند طبیعتا مشــکالت 
ســاختاری  اقتصاد حل نخواهد شــد و 
تورم عیان می شــود. کاهش ارزش پول 
ملــی و باال رفتن ســطح قیمت تمامی 
کاالهــا از تبعات تحریم ها به عنوان یک 
عامل بیرونی و تزریق پول بدون پشتوانه 

به عنوان یک عامل داخلی است.
مسکن سهم 16 درصدی در اقتصاد 

کشور دارد
وی بــا بیان این که مســکن ســهم 16 
درصــدی در اقتصاد کشــور دارد گفت: 
مســکن به عنوان تابعی از اقتصاد کالن 
همواره از شــرایط تورمی تاثیر می گیرد. 
در واقــع زمانی که ما شــرایط تورمی را 
تجربه می کنیم بازار مســکن هم مصون 
نمی مانــد. خروجــی آن فاصله گرفتن 
مردم از مســکن مناســب است و بخش 

عمده ای از هزینه مســکن برای سکونت 
مصرف می شود.

این کارشــناس بازار مسکن تاکید کرد: 
دولــت بایــد درآمد ســرانه را باال ببرد.   
تولیــد را تقویت و شــرایط  تورمی را از 
این وضعیت لجام گســیخته خارج کند. 
در گام بعدی به تولید مســکن بپردازد 
و کســری های این بخش را جبران کند. 
در آن صورت می توان امیدوار بود که به 

تدریج قیمت مسکن کنترل شود.
نهضت ملی مسکن دچار تورم مصالح 

ساختمانی شده است
محتشــم با اشــاره به طرح نهضت ملی 
مســکن گفت: در این شرایط که اقتصاد 
دچار تورم شده، وزارت راه و شهرسازی 
با هرکســی که برای نهضت ملی مسکن 
قرارداد می بندد، آن شــخص با مســائل 

تورمی در بخش  نهاده های ســاختمانی 
و دســتمزد مواجه می شود. قراردادهای 
منعقده سرانجام مناسبی پیدا نمی کند 
و تمام افرادی که طرف قرارداد هســتند 
نیاز به این دارند که قراردادشان به خاطر 
افزایــش قیمــت مصالح تعدیل شــود. 
تعدیــل قیمت یعنی بــاال رفتن قیمت 
نهایی، افزایش آورده متقاضی و افرایش 

سقف تسهیالت.
وی تاکیــد کــرد: متقاضــی که اعداد 
اعالمــی  فعلــی را به ســختی تامین 
می کند وقتی با افزایش مواجه می شود 
بــه مشــکل مضاعف برمی خــورد و از 
گردونه امید برای خانه دار شدن بیرون 
می رود. ســپس واحدهای ارزان قیمت 
مورد نظر به صورت داللی یا سرمایه ای 
مورد اســتفاده قرار می گیرد که نه تنها 

کمکی به افراد واجد شــرایط مســکن 
نمی کند بلکه شرایط را از وضعیت فعلی 

وخیم تر می سازد.
خ  قیمت مسکن در بازار پایین تر از نر

ساخت است
عضو هیات مدیره انجمن انبوه ســازان 
اســتان تهــران درباره وضعیــت بازار 
مسکن پایتخت گفت: با این که قیمت ها 
در بــازار افزایش یافته اما محاســبات 
نشان می دهد هزینه ساخت واحدهای 
مسکونی جدید، فراتر از نرخ واحدهای 
موجــود اســت. برخی  ســازندگان به 
هــر دلیل نیــاز به نقدینگــی دارند و 
آپارتمان های ساخته شده را زیر قیمت 
ساخت عرضه می کنند. اما اگر بخواهند 
پروژه ای مشابه بسازند برایشان گران تر 

از نرخ فروش فعلی تمام می شود.

محتشــم ادامه داد: ممکن  اســت این 
شرایط تا مدت کوتاهی ادامه پیدا کند 
اما زمانی کــه واحدهای کلیدنخورده 
موجود به فروش برسد قیمت مسکن در 
بازار افزایش خواهد یافت. تجربه نشان 
داده کــه قیمت ها نه تنها عقب ماندگی 
خود را جبران می کند بلکه فراتر از آن 
دچار جهش می شــود. این طور نیست 
کــه قیمت نهاده های ســاختمانی باال 
بــرود و قیمت مســکن افزایش نیابد 
بلکه تا مســکن تا مدتی زیر نرخ تورم 
حرکت می کند و ســپس به باالی نرخ 
تورم می رســد. فعال بازار آرام اســت و 
پیش بینی می کنیم در سال جاری روند 

باثبات فعلی ادامه یابد.
وی مهمترین راهکار برای کنترل بازار 
مسکن را توازن عرضه و تقاضا دانست و 
گفت: برای تولید مسکن باید تسهیالت 
بانکی با نرخ سود منطقی به سازندگان 
پرداخت شود و قابل انتقال به خریداران 
باشد. سال گذشته 20 درصد تسهیالت 
بانکــی قــرار بــود به بخش مســکن 
اختصاص یابد که برآورد آن 360 هزار 
میلیارد تومان می شــد. این رقم تحقق 
نیافــت و در عین حــال تنها بانکی که 
تسهیالت را پرداخت کرده بانک مسکن 
بوده و ســایر بانک ها همکاری موثری 
در این زمینه نداشــتند. در سال جاری 
به نظر می رســد که همین 20 درصد 
ســهمیه بخش مسکن از تسهیالت نیز 
در حال برداشته شدن است. چنان چه 
این اتفاق رخ دهــد نمی توانیم انتظار 
تولید و تعادل بخشــی در بازار مسکن 

را داشته باشیم.

پیش بینی پایان رشد پایه پولی ناشی از تخصیص ارز ترجیحی 

کاهش تورم در ماه های آینده 
 نقطــه شــروع اختصــاص ارز ترجیحــی مربوط به 
شــوک های ارزی و افزایش قیمت ارز در ابتدای سال 
97 بر می گــردد که دولت گذشــته برای مصون نگه 
داشــتن خانوارها از رشــد نرخ ارز و صدمات قیمتی، 

این سیاست را اجرا کرده است.
اما به نظر بسیاری از کارشناسان این سیاست نه تنها 
نتوانست از خانوارها حمایت درستی انجام دهد، بلکه 
با ایجاد رانت و فســاد نیز کشــور را با مشکالت جدی 
مواجه کرد .  سیاســت ارز ترجیحی عالوه بر اینکه به 
هــدف اصابت نکــرد، موجب ایجاد اختالل قیمتی و 
نقض مکانیزم قیمت های نسبی در جامعه شده است. 
سیاســت 2 یا چند نرخی کردن ارز و تثبیت نرخ ارز 
۴200 تومانی و ادامه دار شدن آن در سال های اخیر، 

خود به منشأ اختالل در اقتصاد کالن بدل شد.
خرید به قیمت نیما  فروش به قیمت ترجیحی

اما نکته قابل توجه در این زمینه به مســاله رشــد پایه 
پولی به دلیل تخصیص ارز ۴200 تومانی مربوط می 

شــود. بررســی ها نشــان می دهد در چند سال اخیر 
بانک مرکزی بخشــی از ارز هایی را که به نرخ ۴200 
تومان به واردکننده کاالهای اساســی پرداخت کرد ، 
از صادرکننــده به قیمت نیمایی خریداری کرد  و این 
فرایند در عمل موجب افزایش پایه پولی و تشدید تورم 
در اقتصاد ایران شد .در سال های مختلف تورم ایجادی 
ارز ۴200 متفاوت بوده است، برای مثال سال 1399 
افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی که 
ناشی از مابه التفاوت خرید ارز ترجیحی و نیمایی بود ، 
بیش از رشد کل پایه پولی بوده است. این موضوع یکی 
از مهم ترین عوامل اختالل در پایه پولی ارز ترجیحی 
و مابه  التفاوت ایجاد شــده ناشــی از آن بوده است که 
خود موجب تورم شــده است.در سال 99 دولت فقط 
5 میلیــارد دالر ارز بــه بانک مرکزی فروخت اما بانک 
مرکــزی معادل 11 میلیــارد دالر ارز ۴200 تومانی 
برای واردات تامین کرد. بررســی ها نشــان می دهد 
بانــک مرکزی مجبور شــد 6 میلیارد دالر دیگر را از 

صادرکننده به قیمت آزاد خریداری و به قیمت ۴200 
تومان بفروشد. این اقدام بانک مرکزی به معنای ایجاد 

پایه پولی برای خرید ارز ۴200 تومانی است.
تحمیل مالیات تورمی بر اقتصاد

در این باره، کامران رحیمی، کارشناس اقتصاد ایران، 
در گفت  و گــو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 
می گویــد: با توجه به اینکه در ســال های گذشــته 
درآمدهــای نفتــی که بــرای ارز ۴200 تومانی باید 
تخصیص داده می شــد، کمتر از نیاز کشور بوده، این 
امر موجب شــد که منابع بانک مرکزی برای این کار 
خرج شود.وی ادامه داد: به طور مشخص بانک مرکزی 
برای تأمین ارز ترجیحی از بازار نیما و به نرخ نیمایی 
ارز خریداری کرده است و در نتیجه این امر منجر به 
افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشــور و در نهایت 
موجب افزایش تورم شده و به نوعی مالیات تورمی را 
بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است.به نظر می رسد آثار 
پولــی نامطلوب تخصیص ارز ترجیحی یکی از دالیل 

اساسی جهت بازنگری در این سیاست بوده که فراهم  
سازی شرایط مناسب جهت اصالح آن در دستور کار 
دولت سیزدهم قرار دارد. با حذف ارز ترجیحی می توان 
امیدوار بود که پایه پولی و نقدینگی با رشــد کمتری 
در ســال جاری مواجه شــود و همین مساله می تواند 

رشد تورم را متوقف کند.
با کاهش اثر افزایش قیمت برخی کاالها که به واسطه 
حــذف ارز ترجیحی رخ داده اســت، کاهش تورم در 
ماه های آینده می تواند اصلی ترین اتفاق در وضعیت 
اقتصادی کشور باشد.بسیاری از کارشناسان معتقدند 
با حذف ارز ۴200 تومانی تورم در کوتاه مدت افزایش 
یافته ولی در میان مدت و بلندمدت قطعا تورم کاهش 
یافته و این مهم می تواند مشــکل قاچاق و صدمه به 
تولید را از بین برده و یارانه  هایی که در گذشــته به 
واردکننده اختصاص می یافت، به صورت مستقیم به 
خانوارها پرداخت شــود تا عده ای قلیل واردکننده از 

آن سوء استفاده نکنند.

خبر ویژه

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه در 
حال حاضر مردم می توانند همه کاالهای لوازم خانگی 
داخلی را با استفاده از شناسه از کاالی قاچاق تشخیص 
دهند، گفت: مشکالتی در بخش توزیع واحدهای بدون 
جــواز صنفــی در بحث عرضه کاالی قاچاق وجود دارد 
که مقرر شد اتاق اصناف به این موضوع رسیدگی کند 
و در زمان کوتاهی برای این واحدها مجوز صادر کند.

عباس هاشــمی با اشــاره به جلســات هفتگی وزارت 
صمت برای مبارزه با قاچاق، اظهار کرد: این جلســات 

با هماهنگی وزارت صمت، ستاد مقابله با قاچاق کاال و 
ارز و تشــکل های بخش خصوصی در حوزه های لوازم 

یدکی، لوازم خانگی و دخانیات برگزار می شود.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در ادامه با اشــاره به 
برخورد با لوازم خانگی قاچاق در ســطح عرضه، اظهار 
کرد: در حال حاضر هیچ واحد تولیدی در داخل وجود 
ندارد که شناســه کاال و کد رهگیری نگرفته باشــد. 
بنابرایــن مردم می تواننــد همه کاالهای لوازم خانگی 
داخلی را با استفاده از شناسه از کاالی قاچاق تشخیص 

دهند.گفتنی است  مردم برای تشخیص کاالی قاچاق 
می توانند #7777*۴* را شماره گیری و بعد در بخش 
استعالم کاال، شناسه را وارد کنند تا مشخص شود کاال 
قاچاق اســت یا خیر. راه دوم هم اســتفاده از اپلیکیشن 
سامانه جامع تجارت است.به گفته وی در حال حاضر 
مشکالتی در بخش توزیع واحدهای بدون جواز صنفی 
در بحث عرضه کاالی قاچاق وجود دارد که مقرر شــد 
اتاق اصناف به این موضوع رسیدگی و در زمان کوتاهی 

برای این واحدها مجوز صادر کند

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی اعالم کرد:

قاچاق همه کاالهای لوازم خانگی، قابل تشخیص شد

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در زمینه عرضه و تقاضای ارز تعادل 
خوبی در بازار ایجاد شده است تاکید کرد: در بسیاری از روزها در سامانه 
نیما شاهد فزونی عرضه بر تقاضا هستیم. علی صالح آبادی در پنجمین 
جلسه هم اندیشی با اقتصادانان با محوریت »سیاستگذاری بهینه ارزی 
و ارتبــاط میــان متغییرهای پولــی و ارزی« که در بانک مرکزی برگزار 
شد گفت: مدیریت بازار ارز را همواره با جدیت و با مکانیزم ها مختلف 
در دستور کار قرار داده ایم.رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: با نظرات 
اقتصادانان حاضر در جلسه مبنی بر اینکه بانک مرکزی باید حضور موثری 

در بازار ارز داشــته باشــد موافق هستم و این بانک با روش های مختلف 
می تواند تعادل و ثبات در بازار ایجاد کند که این موضوع هم اکنون محقق 
شــده اســت.وی با اشاره به اینکه اقدامات متعددی در دستور کار بوده 
و هم اکنون نیز برنامه هایی برای مدیریت بازار ارز در دست اقدام است 
افزود: در مدیریت بازار ارز بخشــی در زمینه هماهنگی بانک مرکزی با 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ثبت ســفارش ها در حال 
انجام است و در بخش دیگر، بحث مدیریت عرضه ارز مورد تاکید قرار 
گرفته تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز گردانند 

و بــه چرخــه تجاری وارد نماینــد. در این زمینه نیز  کمیته اقدام ارزی 
تصمیماتی به فراخور شــرایط اتخاذ می کند. نتیجه این تصمیمات به 
ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در بازار ختم می شود.رئیس شورای پول 
و اعتبار در ادامه تصریح کرد: در حوزه حواله ارزی که متولی آن سامانه 
نیماست هم اکنون به طور نسبی تعادل خوبی در زمینه عرضه و تقاضا 
داریم.وی افزود: برخی روزها شاهدیم که ارز به اندازه کافی وجود دارد 
لیکــن خریــدار و تقاضایی برای ان نیســت و در واقع می توان گفت در 

بسیاری از روزها مازاد عرضه ارز بر تقاضا وجود دارد.

 رئیس کل بانک مرکزی:

عرضه و تقاضا در بازار ارز به تعادل رسید
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نفت و انرژی 4

مسئوالن و مردم به فکر باشند

بحران آب، گریبانگیر ایران 

کوتاه از انرژی

اخبار ویژه

حمایت مالی از 
دانش بنیان ها به ازای 

استخراج نفت از چاه های 
نفتی غیرفعال

معــاون مدیریــت ســرمایه گذاری 
و کســب و کار شــرکت ملی نفت با 
اشــاره بــه وجــود 710 حلقه چاه 
بســته، 39 حلقه معلق و 597 حلقه 
چــاه متروکه نفتی در کشــور، گفت: 
در طــرح احیای این چاه ها از ســوی 
شــرکت های دانش بنیان، در صورتی 
که شــرکتی در اجرای پروژه شکست 
خــورد، در صورت تقاضا می تواند چاه 
دوم را بــا موافقت شــرکت ملی نفت 
به شــرط اصالح ایده و تغییرات مورد 
مصوب شرکت ملی نفت، پیاده سازی 
کند و ما نیز به ازای هر بشکه نفتی که 
این شرکت ها از چاه ها استخراج کند، 
عدد ثابتــی به آنها پرداخت خواهیم 
کرد. امیر مقیســه در نشست تأمین 
مالــی طرح احیای چاه های کم بازده 
و غیر فعال شــرکت ملی نفت توسط 
شــرکت های دانش بنیان و فناور که 
در محل صندوق نوآوری و شکوفایی 
برگزار شــد، با تاکیــد بر اینکه طرح 
احیای چاه های بسته و کم بازده نفتی 
به صورت جدی در شرکت ملی نفت 
آغاز شــده اســت، افزود: در این طرح 
قرار اســت با همکاری شــرکت های 
دانش بنیــان، چاه هــای غیر فعال به 
بهره برداری برســند.وی ادامه داد: در 
مجموعه باالدستی نفت، 3933 حلقه 
چاه نفتی وجود دارد که در پروســه 
تولید تزریق و اکتشاف به بهره برداری 
رســیده اند و از این تعداد 710 حلقه 
چاه بســته، 39 حلقــه معلق و 597 
حلقه چاه متروکه هستند.مقیســه با 
تأکیــد بر اینکــه همچنین 61 حلقه 
در حــال تکمیــل و یــا تعمیر بوده و 
بــه صورت کلی می توان گفت 2525 
حلقه چاه فعال داریم، یادآور شــد: بر 
اســاس آمارها 710 حلقه چاه بنا به 
دالیلی به بهره برداری نمی رســند و 
هــدف ما در این پروژه کاندیدا کردن 

چاه های بالاستفاده است.
 

هند به دنبال نفت 
کشورهای کوچک

پاالیشــگاه های هندی به دنبال انجام 
این معامالت بــا گویان، آذربایجان و 
گابن هســتند. به ایــن معنی که آنها 
از مناطــق ســنتی صادراتــی مانند 
خاورمیانــه دور می شــوند، چــون 
این کشــور بــا قیمت های باالی نفت 
تقاضــا را از بیــن می برنــد. از اس اند 
پــی گلوبــال پالتس، هنــد به دنبال 
گســترش منابــع واردات نفت خود با 
امضــای قراردادهای مــدت با تامین 
کنندگان کوچکتر در کنار با روســیه 
است تا وابستگی خود را به بازار نقدی 
را کاهش دهد.پاالیشــگاه های هندی 
به دنبال انجام این معامالت با گویان، 
آذربایجان و گابن هستند. به این معنی 
که آنها از مناطق سنتی صادراتی مانند 
خاورمیانــه دور می شــوند، چون این 
کشور با قیمت های باالی نفت تقاضا را 
از بین می برند.بر اساس داده های مرکز 
تحلیل و برنامه ریزی نفت این کشور، 
قیمت های باالتر واردات نفت هند را در 
ماه می 9.1 درصد از آوریل کاهش داده 
است.مقامات دولتی هند و منابعی در 
پاالیشــگاه های دولتــی اعالم کردند 
که نفت خام روســیه مشــمول هیچ 
تحریمی نیســت و بنابراین پرداخت 
تحت مکانیسم های عادی ادامه دارد. 
یکی از مقامات از پاالیشگاه های دولتی 
پیشرو گفت: »ما در حال بحث درباره 
گزینه قرارداد با نفت روســیه در ازای 
یــک قرارداد معیــن بودیم، اما چنین 
توافقــی صورت نگرفت«.با وجود نفت 
خام روســیه در قیمت های باتخفیف، 
فعاالن بــازار بر این باورند که واردات 
نفــت غیراوپک هنــد در آینده قابل 
پیش بینــی قوی باقــی خواهد ماند و 
این به نوبه خود به بهبود کلی تقاضای 
هند برای نفت خام کمک خواهد کرد.
مقامــات دولــت هند بر این باورند که 
مهم ترین سوال این است که در صورت 
حــذف حداقل 7 تا 9 میلیون بشــکه 
نفت روسیه در روز از بازارهای جهانی 
بــه دلیل هرگونه تحریم مســتقیم بر 
تجارت نفت با روســیه، چه کسی این 

خالء را پر خواهد کرد. 

درخواست توانیر از مردم؛

اشکاالت شبکه برق و اداره های 
 ُپرمصرف را اعالم کنید 

و هدیه بگیرید
شــرکت تولید، انتقــال و توزیع نیروی برق 
ایــران )توانیــر( در اطالعیه ای از هموطنان 
درخواســت کرد که اشــکاالت شبکه برق و 
اداره هــای پرمصرف را اعــالم کنند.در این 
اطالعیه آمده اســت: به اطالع شــهروندان 
در سراســر کشــور می رســاند، صنعت برق 
برای ارتقــای نظارت های اجتماعی و بهبود 
خدمت رســانی، از همه مردم  درخواســت 
دارد تادر صورت مشــاهده هرگونه مشــکل 
در شــبکه برق مانند اشــکاالت در روشنایی 
معابر، ســیم پارگی، آسیب دیدگی پایه های 
برق، خاموشی های ناشی از جریانات جوی یا 
حوادث طبیعی و تصادفات، استفاده غیرمجاز 
از بــرق و رمــز ارزهای غیرمجاز، این موارد را 
به شــرکت های برق گزارش دهند.همچنین 
در صورت حضور یا مشــاهده اداره و دستگاه 
اداری و اجرایی که نکات مدیریت مصرف برق 
)مانند قرار دادن دمای ســرمایش کولر روی 
عددی پایین تر از 25 درجه، نورپردازیی های 
زائد در نمای ســاختمان و محیط، روشنایی 
مازاد نیاز در روز یا شــب و غیره( مراتب را از 
طریق شــماره  تلفن 121 یا اپلیکیشن »برق 
من« اطــالع دهند.صنعت برق در نظر دارد 
در سراسر کشور، به پاس قدردانی مسوولیت 
اجتماعی هم وطنان عزیز همکار در این طرح 

هدایایی را به  قید قرعه اهدا کند.

بر اساس پیش بینی مؤسسه تحقیقات آب:

هفته آینده 3 حوضه آبریز اصلی 
کشور بدون بارش خواهد بود

همزمان با آغاز فصل تابستان و گرم تر شدن 
دمای هوای کشــور میزان بارش ها به شــدت 
کاهش یافته اســت و در هفته منتهی به 17 
تیرماه ضمن ناچیز بودن بارش ها، سه حوضه 
اصلــی بــدون قطره ای بــارش خواهند بود.
گزارش تازه موسســه تحقیقــات آب وزارت 
نیرو نیز بیانگر آن است که هفته جاری، وقوع 
بارش های پراکنده برای مناطق واقع در شمال 
غرب و جنوب شرق کشور قابل  پیش بینی بود. 
اما با توجه  به چشم انداز بارش پیش بینی  شده 
بــرای هفته دوم منتهــی به 17 تیرماه، وقوع 
بارش ها در بیشتر مناطق کشور ناچیز خواهد 
بود.حوضه آبریز دریای خزر این هفته بیشینه 
بارش ۴5 میلیمتری و متوســط محدوده یک 
میلیمتری را تجربه کرد که بیشــترین میزان 
در بین حوضه های آبریز کشور است.وضعیت 
بــارش در حوضــه آبریز خلیج فارس و دریای 
عمــان هم بیشــینه بــارش 15 میلیمتری و 
متوسط محدوده صفر میلیمتری را شاهد بود.
این هفته حوضه آبریز دریاچه ارومیه بیشینه 
بارش هفت میلیمتری داشــت که متوســط 
محدوده ندارد.در هفته جاری سه حوضه آبریز 
فالت مرکزی، قره قوم و مرزی شــرق از نظر 
میزان بارش شــرایط یکسانی را تجربه کردند 
و بیشــینه بارش آنها یک میلیمتر و متوســط 
محدوده صفر میلیمتری داشتند.این هفته از 
مجموعه 30 حوضه آبریز درجه  2 کشور، 17 
حوضه بدون بارش اســت.حوضه آبریز دریای 
خزر که در هفته منتهی به 10 تیرماه شــاهد 
بارش متوســطی بود، در هفته منتهی به 17 
تیرماه شاهد کم ترین میزان بارش خواهد بود 
به گونه ای که بیشــینه بارش یک میلیمتری 
و متوســط محدوده صفر میلیمتری را تجربه 

خواهد کرد.

شرکت توانیر اعالم کرد:

کشف بیش از 7 هزار مرکز 
غیرمجاز استخراج رمزارز در کشور

شــرکت تولید، انتقــال و توزیع نیروی برق 
ایران )توانیر( اعالم کرد: در مجموع تاکنون 
هفت هزار و 207 مرکز غیرمجاز اســتخراج 
رمزارز در کشــور کشــف و تعداد 23۴ هزار 
و 113 دستگاه جمع آوری شده است.هفته 
گذشــته نیز 109 مرکز غیرمجاز کشف شد 
که از این تعداد مراکز غیرمجاز 109 دستگاه 
ماینــر با ظرفیت مصرفــی یک هزار و 3۴5 
کیلووات کشــف شده که بخش عمده ای از 
کشــفیات مربوط به پنج استان کشور بوده 
اســت.۴3 درصد از این کشــفیات توســط 
گزارش هــای مردمــی، 32 درصد از طریق 
بازرســی های محلی و 25 درصد با ســایر 
روش ها انجام شــده که در گزارش پیشین، 
ســهم گزارش های مردمی از این کشفیات، 
حــدود 19 درصــد بوده و بخش عمده ای از 
کشــفیات مربوط به اســتان های خراسان 
رضــوی، تهــران، خوزســتان، اصفهان و 
آذربایجان شرقی است.هر دستگاه استخراج 
بیت کوین )ماینر( به صورت متوســط توان 
مصرفی به اندازه پنج یخچال 20 فوت و چهار 
کولر آبی دارد و به همین دلیل استخراج های 
غیرمجاز به دلیل ایجاد اختالل در شــبکه 
توزیع، می تواند باعث بروز آسیب به وسایل 

برقی شهروندان شود. 

ایران دارای اقلیم های فراخشــک، نیمه خشک و 
مدیترانه ای اســت و حدود 65 درصد از مساحت 
کشور را اقلیم های فراخشک و خشک بیابانی در 
بر گرفته است. در این اقلیم میزان بارش بسیار کم 
یعنی کم تر از 50 تا 150 میلی متر در سال است و 
متوسط درجه حرارت ساالنه بسیار زیادی دارد و 
به همین دلیل جمعیت نســبتاً محدودی در این 
منطقه جغرافیایی ساکن هستند. مناطق با اقلیم 
نیمه خشک در کشور بین 200 تا 300 میلی متر 
بارندگی ساالنه دارند و حدود یک پنجم از خاک 
کشــور را شامل می شــوند. در اقلیم مدیترانه ای 
بارندگی بیشــتر از مناطق نیمه خشک است و به 
حدود 500 میلی متر در سال نیز می رسد. وسعت 
مناطق با اقلیم مدیترانه ای در کشــور حدود پنج 
درصد کل مســاحت کشــور را تشکیل می دهد. 
حجم کل برداشــت آب بــرای مصارف مختلف 
از منابــع آب های ســطحی و زیرزمینی کشــور 
برابــر 98.1 میلیارد مترمکعب اســت به گونه ای 
که میزان برداشــت از منابع آب ســطحی ۴۴.2 
و از آب هــای زیرزمینــی 53.9 میلیــارد مکعب 
اســت. بخش »کشاورزی«، »شرب و بهداشت« 
و »صنعــت و خدمــات« در مجمــوع به ترتیب 
87.9، 8.۴ و 1.8 میلیارد مترمکعب آب برداشت 
می کنند. ســهم آب های زیرزمینی شامل چاه ها 
و قنوات در تامین نیازهای مختلف کشــور 5۴.9 
درصد است.منوچهر گرجی - استاد حوزه محیط 
زیست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 
تهران - با بیان اینکه یکی از مشــکالت اساسی و 
تاثیرگذار در روند خشکســالی مربوط به کمبود 
دریافت باران اســت، می گوید: در شــرایط فعلی 
میانگین ســاالنه بارندگــی ایران به حدود 230 
میلیمتر می رســد درحالی که متوسط بارندگی 
ساالنه در دنیا حدود 800 میلیمتر است. برهمین 
اســاس میزان بارندگی ســاالنه در ایران کمتر از 
یک ســوم متوســط دنیا است. متوسط پتانسیل 
تبخیر در کشــور حدود 2000 میلیمتر اســت 

ولی شــرایط تبخیری دنیا حدود 700 میلیمتر 
تخمین زده شــده اســت؛ با نگاهی به این آمار 
متوجه می شویم که وضعیت آبی کشور ما حدود 
10 برابر از متوسط جهانی ضعیف تر است بنابراین 
این شرایط نیازمند توجه و درک مسئوالن و مردم 
اســت و باید بپذیرند که با این میزان بارندگی در 
کشــور نمی توان همانند کشورهایی که بارندگی 
بیشتری دارند آب مصرف کنند.عباسعلی نوبخت 
- سرپرســت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشور - با اشاره به بحران آب در کشور می گوید: 
ایران جزو کشورهایی است که به دلیل تغییرات 
اقلیمی و خشکســالی در ســال 2025 با بحران 
شــدید آب مواجه می شــود و در سال 20۴0 به 
نهایت حد بحران شدید آب می رسد. ما متولیان 
امنیت زیســتی کشور با مشــارکت و استفاده از 
تجربیات و دانش مراکز تحقیقاتی و دانشــگاهی 
اثبــات می کنیم که ایران در ســال 20۴0 دچار 
بحران شــدید خشکسالی نخواهد شد.دکتر باقر 
قرمزچشــمه - مدیر گروه منابع آب و توســعه 
خاک وزارت نیرو - به منابع آبی کشور و ضرورت 
مدیریت آن اشــاره و اظهار می کند: منابع آبی از 
نظر کمیت، کیفیت و برداشت بی رویه از دشت ها 

در وضعیت فوق بحرانی قرار دارد. در کشور میزان 
برداشت آب از دشت ها بیش از حد استاندارد است 
و در حالــی کــه باید حدود 20 تا ۴0 درصد منابع 
آبی برداشــت شــود در کشور بیش از 80 درصد 
منابع آبی برداشــت می شود که بیانگر این است 
که وضعیت خوبی نداریم و باید منابع آبی کشور 
را مدیریت کنیم.فیروز قاســم زاده - ســخنگوی 
صنعت آب کشور - در یک برنامه رادیویی درباره 
تداوم کم آبی می گوید: ما در سال 1۴00 یک سال 
کم آبی را پشت سر گذاشتیم و متأسفانه این کم 
آبی امسال)1۴01( نیز تداوم پیدا کرده است. یک 
پنجم )20 درصد( سرانه آب تجدیدپذیر دنیا در 
ایران اســت که همیــن موضوع محدودیت هایی 
بــرای مــا ایجاد می کند و ضــرورت دارد که در 
مدیریت منابع آبی کشــورمان هوشــمندانه و بر 

اساس استانداردها و اصول عمل کنیم.

خطوط لوله و هدررفت آب
با توجه به خشکســالی و بحران  کم آبی در کشور 
الزم است از هدر رفت آب جلوگیری کنیم و در این 
جهت از لوله های ســالم و جدیدتر استفاده کنیم 
این در حالیست که با میزان هدررفت قابل توجه 

در این بخش مواجه هستیم. به گفته حنیف رضا 
گلزار - پژوهشگر حوزه آب و خاک - به وضعیت 
فعلی کشــور 80 تا 90 میلیارد متر مکعب از آب 
مصرفی متعلق به بخش کشــاورزی اســت و بر 
اســاس مطالعات رسمی، ساالنه حدود 1. ۴ دهم 
میلیارد متر مکعب از منابع آب شــرب و شــیرین 
درون شهری از دست می رود قبل از اینکه سر از 
شیر خانه مردم دربیاورد؛ به عبارت دیگر ما تقریباً 
شش برابر حجم آب کل سد امیرکبیر کرج را در 
ساختار فرسوده انتقال آب درون شهری از دست 
می دهیم.محمدرضــا بختیاری - مدیر عامل آب 
و فاضالب اســتان تهران- نیز به هدررفت آب در 
پایتخت اشــاره و اظهار می کند:  از حدود 9000 
کیلومتر خط لوله و آبرسانی در پایتخت حدود ۴0 
درصد آن ها عمر باالی 50 ســال دارند و فرسوده 
محسوب می شوند و آب بسیاری را هدر می دهند.

 چگونه این بحران را مدیریت کنیم؟
یکی از راه های اســتفاده بهینه از آب آبخیزداری 
است. نوبخت ضمن اشاره به ضرورت بهره گیری 
از ایــن روش می گویــد: بــرای حفظ و صیانت از 
عرصه های منابع طبیعی باید افزایش آبخیزداری 
را در دستور کار قرار دهیم و از تمام ظرفیت های 
موجود کشــور بــرای تقویت پوشــش گیاهی 
جنگل هــا و مراتــع با کاربری خاص خودشــان 
اســتفاده کنیم.گرجی رابطه دفع آفات و مصرف 
بهینه آب را تشــریح و اظهار می کند: طبق آمار 
حدود 30 درصد محصوالت کشــاورزی که با آب 
تولید شده بر اثر آفات از بین می رود. به طور مثال 
اگر ساالنه حدود 100 میلیارد مترمکعب آب در 
بخش کشــاورزی مصرف شود حدود 30 میلیارد 
متــر مکعــب از آن آبی که برای تولید محصوالت 
بــه کار رفته از طریق آفت زدگی محصول به هدر 
مــی رود بنابراین مبارزه بــا آفات و جلوگیری از 
ریــزش محصــوالت می تواند حدود 30 درصد از 

اتالف آب را کاهش بدهد.

علی رغم اینکه در روزهای ابتدایی تابستان هستیم اما طی روزهای 
گذشته شاهد رکوردشکنی های مصرف برق به دنبال افزایش دمای 
هوا بودیم که این مساله صنعت برق را با چالش مواجه کرده است.
روزهای  گذشــته نیاز مصرف برق کشــور از مرز 66 هزار مگاوات 
عبور کرد و به عدد 66 هزار و 98 مگاوات رســید که نســبت به 
روز گذشــته حدود 600 مگاوات افزایش یافته و آمارها حاکی از 
آن اســت که نیاز مصرف برق کشــور روز گذشــته نسبت به روز 
مشــابه ســال گذشته نیز 5.5 درصد رشد را نشان می دهد.این در 
شرایطی است که طبق پیش بینی افزایش چشمگیر دما در چند 
روز آینده در ســطح کشــور، فشــار مضاعفی به صنعت برق وارد 

می شود،  چراکه هر یک درجه افزایش دما حدود 1000 مگاوات 
بر بار شــبکه می افزاید و فشــار مضاعف بر تجهیزات نیروگاهی و 
شــبکه های انتقال و توزیع وارد می کند.این موضوع موجب شــد 
تا مدیران صنعت برق جلســه شــبانه ای را برگزار کنند، در این 
نشست همایون  حایری - معاون برق و انرژی وزارت نیرو - سهم 
بخش روشــنایی از پیک و مصرف انرژی در کشــور را مورد توجه 
قرار داد و گفت: پیک به نزدیکی رکورد ســال گذشــته رســید و 
احتماال با توجه به تداوم  گرمای هوا، شاهد شکست رکورد پیک 
خواهیم بود.به گفته وی، برخی اصناف و بخش های تجاری واقعا 
مصرف باالیی دارند؛ روشن بودن بیش از صد المپ روشنایی در 

یــک مغازه اصال توجیه ندارد.همچنین آرش کردی - مدیرعامل 
شــرکت توانیر گفت: مجموع اقدامات نشان می دهد که سیاست 
گذاری های  صورت گرفته در ماه های گذشــته صحیح بوده و با  
وجود همه مشکالت، خوشبختانه تاکنون شاهد پایداری برق در 
شــبکه هســتیم. همچنان در ابتدای راه هستیم و نمی توانیم کار 
را تمام شــده بدانیم. پیگیری ها نیز گویای وقوع خاموشــی های 
پراکنده در بخش های مختلف کشــور اســت که عمدتا دالیلی از 
قبیل مشــکالت فنی دارد، اما شــرایط فعلی نشان دهنده شرایط 
سخت تامین برق در کشور است.در این شرایط الزم است مشترکان 

نیز به موضوع مدیریت مصرف توجه داشته باشند.

با شدت  گرفتن  گرما  

زمزمه های خاموشی آغاز شد

خبر  ویژه

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ خبر داد؛

ضرر 2500 میلیاردی صنایع فروآلیاژ از قطع برق
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ 
ضمن تأکید بر تأمین زیرســاختهای الزم در 
صنایع گفت: خاموشــی صنایع حدود 2500 
میلیــارد تومان ضــرر و زیان و عدم تولید در 
حوزه فروآلیاژ ایجاد کرده اســت.اکبر استاد 
حســن درباره روند فعالیــت انجمن صنفی 
کارفرمایــان صنایــع فروآلیــاژ اظهار کرد: 
این انجمن از ســال 1381 توســط جمعی از 
صنعتکاران حوزه فروآلیاژ فعالیت خود را آغاز 
کــرده و هــدف اصلی آن هم ایجاد هماهنگی 
میــان صنعتــکاران فعــال در ایــن زمنیه و 
برقــراری ارتبــاط موثر با نهادهــای دولتی 
اســت. خوشبختانه طی این مدت، گذشته از 
افزایــش تعداد فعاالن حوزه فروآلیاژ، انجمن 
از اعتماد بسیاری میان صنعتکاران برخوردار 
شــده اســت و همین امر درحال حاضر سبب 
شــده بحث مربوط به قیمتگذاری های برخی 
فروآلیاژها را هم انجام دهد.  اســتاد حســن با 
تأکید بر نامناســب بودن وضعیت برق صنایع 
در تابســتانها بیان کــرد: زمانی که با صنایع 
فوالدســازی صحبت کردم اعالم کردند یکی 

از مشکالت این است که فروآلیاژ به آنها نمی 
رســد و تقریبــا از 15 خــرداد تا پایان خرداد 
مجبــور بودند با 50درصد ظرفیت کار کنند 
.وی افزود: با توجه به  اینکه کوره های فروآلیاز 
به صورت قوس الکتریکی است و عمال امکان 
ایجاد نوســان در آنها به دلیل ایجاد مشکالت 
فنی وجود ندارد، به همین دلیل گفته می شود 
با 10 درصد دیماند مصرفی کار کنید. درحال 
حاضــر ما کارخانه هایی داریم که ســه کوره 
دارند اما مجبور به خاموش کردن دو کوره خود 
شــده اند و یکی از کوره ها  تنها با 20 درصد 
ظرفیــت فعالیت می کنــد؛ بنابراین کارخانه 
ای کــه روزانه حــدود 150 تا 200 تن تولید 
داشته، االن به 8 تا 10 تن رسیده که از کیفیت 
مناسبی هم برخودار نبوده و در نهایت بسیاری 
از آنها به ضایعات تبدیل می شود.دبیر انجمن 
صنفی کارفرمایــان صنایع فروآلیاژ در ادامه 
سخنانش گفت: ما نامه ای هم به وزارت صمت 
نوشــته ایم مبنی بر اینکه مشکل برق حدود 
2500 میلیارد تومان ضرر و زیان و عدم تولید 

در حوزه فروآلیاژ ایجاد کرده است. 

قبوض برق چندمیلیونی برای الکچری نشین ها در راه است

این 10درصِد دردسرساز 
بررســی آمــار مصرف برق در خردادماه ســال 
جاری نشــان می دهد که در این ماه، 80 درصد 
مشترکان خانگی برق، مصرفی زیر الگو داشته اند 
و به عبارتــی 80 درصــد جامعه خوش مصرف 
هستند.10 درصد مشترکان خانگی، تا 1.5 برابر 
الگوی تعیین شــده، به مصرف برق پرداخته اند و 
10 درصد مشــترکان نیز بیش از 1.5 برابر الگو، 
مصرف کرده اند.در واقع 10 درصد از مشــترکان 
برق خانگی که حدود 3 میلیون مشترک هستند، 
برای 28 میلیون مشــترک دیگر که 90 درصد 
جامعه را شامل می شوند، با مصارف اسراف گونه 
خود مشکل ایجاد کرده اند که اگر این 10 درصد 
پرمصرف، مصارف خود را اصالح کنند و به جمع 
مشــترکان خوش مصرف بپیوندند، مشکلی در 
زمان پیک مصرف برق بابت اعمال محدودیت ها 
و خاموشی های احتمالی نخواهیم داشت.این 10 
درصــد که در خردادمــاه بیش از 1.5 برابر الگو، 
مصرف برق داشته اند، شامل 6 درصد از مشترکانی 
می شوند که بین 1.5 تا 2 برابر الگوی تعیین شده، 
برق مصرف کرده اند و ۴ درصد نیز مشــترکانی 
هســتند که بیش از 2 برابر الگو، به مصرف برق 

پرداخته اند.۴ درصد از مشترکان خانگی که بیش 
از 2 برابر الگو، در خردادماه امســال مصرف برق 
داشته اند، حدود یک میلیون و 200 هزار مشترک 
خانگی هستند. از این تعداد خانوارهای پرمصرف، 
حدود 2 هزار مشترک بسیار پرمصرف هستند که 
در دوره های گذشته اغلب مصارفی 20 تا 70 برابر 
الگوی تعیین شده داشته اند و در آن زمان، قبوض 
5 میلیون تومانی برق دریافت می کردند.با افزایش 
تعرفــه برق پرمصرف ها )افرادی که باالی الگوی 
مصــرف به مصرف برق می پردازند( که از ابتدای 
بهمن ماه سال گذشته عملیاتی شد، آن دسته از 
مشترکان بسیار پرمصرف که تعداد آنها در مقایسه 
با دیگر مشــترکان کم است، با قبوض باالی 10 
تا 15 میلیون تومانی برق مواجه خواهند شد، در 
واقع اگر این مشــترکان، در تیرماه و مردادماه ، 
بخواهند مصارفی اسراف گونه همچون سال های 
قبل داشته باشند، باید منتظر قبوض چندمیلیون 
تومانی برق باشــند.اما تعرفه های برق برای 80 
درصــد از مشــترکان که زیر الگــو در خردادماه 
مصرف برق داشته اند، نسبت به گذشته تغییری 

نداشته است .
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55بانک و بیمه
مجمع عمومی عادی سالیانه 

 پست بانک ایران 18 تیرماه 
برگزار می شود

مجمع عمومی عادی سالیانه، سال مالی منتهی 
به پایان اسفندماه سال 1۴00 پست بانک ایران 
روز شنبه هجدهم تیرماه سال جاری در تهران 

برگزار می شود.
 مجمع بانک با حضور نمایندگان دولت، سهام 
عدالت، ســازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای 
هیات مدیره این بانک ، سهامداران، وکیل یا قائم 
مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین نماینده 
یا نمایندگان اشــخاص حقوقی رأس ساعت 9 
صبح شنبه هجدهم تیرماه سال جاری در شهر 
تهران به نشانی؛ خیابان کارگر شمالی، روبروی 
ســازمان انرژی اتمی، پژوهشــگاه ارتباطات و 

فناوری اطالعات برگزار می شود.
بنابرایــن گزارش: ارائه گزارش هیأت مدیره و 
حســابرس و بازرس قانونی، بررسی و تصویب 
صورت های مالی منتهی به پایان ســال1۴00، 
انتخاب حســابرس و بازرس قانونی و روزنامه  
کثیراالنتشار برای چاپ آگهی ها و سایر موارد 

به عنوان دستور جلسه این مجمع می باشد.
همچنین با توجه به نامه شماره 1665۴7/121 
مورخ 10/۴/1۴01 مدیریت نظارت بر ناشران 
سازمان بورس و اوراق بهادار، همه سهامداران و 
دست اندرکاران باید دارای کارت واکسن باشند 
و در قرنطینه نباشــند و اســتفاده از ماسک در 

طول برگزاری مجمع الزامی است.
گفتنی اســت: به جهت رعایت فاصله گذاری 
اجتماعــی و رعایت پروتکل های بهداشــتی، 
ســهامداران محترم مــی توانند از طریق وب 
 www.postbsnk.ir سایت این بانک به نشانی
نســبت به مشاهده آنالین جلسه مجمع اقدام 

نمایند.
شــایان ذکر اســت: با توجه به الزامات قانونی 
تنظیــم و ثبــت صورتجلســه حاضرین در 
مجمع، به همراه داشتن اصل کارت ملی برای 
ســهامداران یا نمایندگان آنان جهت حضور 
درجلســه الزامی بوده و نمایندگان اشخاص 
حقوقی می بایست اصل معرفی نامه با امضای 
صاحبــان امضــاء مجاز همراه بــا تصویری از 
روزنامه رسمی که مبین تأیید صاحب امضای 

مجاز باشد را ارائه نمایند.

شورای امر به معروف و نهی از 
منکر بانک ایران زمین برگزار شد

به منظور افزایش مســئولیت پذیری کارکنان 
در بانک ایران زمین، شــورای امر به معروف و 

نهی از منکر برگزار شد.
عبدالمجید پورســعید مدیرعامل بانک ایران 
زمین هدف از تشــکیل شــورای امر به معروف 
و نهی از منکر را ایجاد احســاس مســئولیت 
همکاران نســبت به ســازمان خود بیان کرد و 
گفــت: همکاران باید اســتفاده بهینه از همه 
ابزارهــا و امکاناتــی که در اختیــار دارند، در 

جهت رشد و تعالی بانک کوشا باشند.
پورســعید افزود: اولین گام در این راه آموزش 
و فرهنگ ســازی صحیح به همکاران اســت و 
اداره آموزش باید با تدوین برنامه ای جامع در 
حــوزه امــر به معروف و نهی از منکر، همکاران 

را در این جهت یاری کند.
مدیرعامــل بانک ایران زمین روابط عمومی را 
مهمترین ابزار در این راه دانست و خاطر نشان 
کرد: اطالع رســانی و آگاهی از نحوه عملکرد 
کارکنان توســط مدیریت روابط عمومی انجام 
می شود و این مدیریت باید با درایت و شکیبایی 
آموزش های الزم را به همکاران منتقل کند.

وی یادآور شــد: همکاران باید با وجود گرمای 
هــوا در ایــن فصل، دمای محیط کار خود را در 
حد اســتاندارد قرار دهند تا در کاهش مصرف 
برق و به تبع آن مصرف آب و گاز سهیم باشند. 

این عمل خود یک امر به معروف است.
در اولین جلســه شــورای امر به معروف و نهی 
از منکــر مدیرعامل بانک ایران زمین به عنوان 
رئیس شــورا، مدیر امور توسعه سرمایه انسانی 
به عنوان قائم مقام شــورا و مدیران امور شعب 
اســتان هــا، مدیر امور روابــط عمومی، مدیر 
امور حراســت، رئیس اداره داده کاوی و هوش 
تجاری، کارشــناس اداره آموزش، کارشناسان 
مدیریت امور حراست حاضر در جلسه به عنوان 
اعضای شورا و کارشناس امور پرسنلی مدیریت 
امور توسعه سرمایه انسانی به عنوان دبیر شورا 
انتخاب شــدند و احکام آنان توسط مدیرعامل 

بانک به نامبردگان داده شد.

اخبار

انعقاد تفاهم نامه همکاری بانک 
تجارت و اتحادیه تعاونی های تامین 

نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی

تفاهم نامــه بانک تجارت و اتحادیه سراســری 
تعاونی هــای تامین نیاز صنایع پایین دســتی 
پتروشــیمی با موضوع گسترش همکاری های 
متقابــل بیــن بانــک، اتحادیــه، تعاونی های 
زیرمجموعــه و اعضای آن ها منعقد شــد. این 
تفاهم نامه یکشــنبه پنجم تیــر ماه به امضای 
دکتر هادی اخالقی فیض آثار مدیرعامل بانک 
تجارت و دکتر حسین دور رئیس هیات مدیره 
این اتحادیه رســید. اخالقی در این مراســم با 
اشــاره به خدمات متنــوع بانک تجارت گفت: 
انتخــاب شــعب منتخب بــرای ارائه خدمات 
بــه تعاونی ها در دســتور کار بانک قرار دارد تا 
رضایت حداکثری برای مشــتریان ایجاد شود. 
وی افزود: با توجه به مفاد مندرج در تفاهم نامه، 
گســترش همکاری های چندجانبه قرار بر این 
است که در راستای کاهش مشکالت و توسعه 
فعالیت های صنایع پایین دســتی پتروشیمی 
تــالش و برنامه ریزی صــورت پذیرد. بنابراین 
پــس از اجرا، امکان تغییــر در جزییات وجود 
خواهد داشــت. شریفیان معاون مدیرعامل در 
امور مشــتریان بانکداری شــرکتی و تجاری به 
مزایای این تفاهم نامه اشاره کرد و گفت: بانک 
تجارت با ارائه سامانه بانکداری فرا، خدمات قابل 
ارائه در شــعب را به صورت آنالین در دسترس 
تعاونی هــا قــرار خواهد داد و ســایر طرح های 
بانــک همچون همیار بــورس، در کنار اعطای 
تسهیالت و گشایش اعتبار اسنادی، در راستای 
مفــاد این تفاهم نامــه در خدمت این اتحادیه 
قــرار خواهد گرفــت. دور، رئیس هیات مدیره 
اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع 
پایین دستی پتروشیمی ضمن ابراز خرسندی 
از افزایش ســطح تعامل با بانک تجارت گفت: 
امضای این تفاهم نامه، فصل جدیدی در روابط 
بانک و تعاونی ها بوده و گســترش همکاری ها 
با بانک تجارت جزو اولویت های ما خواهد بود.

برگزاری همایش فرهنگی ورزشی 
دهه والیت در صنعت بیمه

همایش فرهنگی ورزشــی دهه والیت به همت 
شــورای ورزش صنعــت بیمــه در دو بخــش 
راهپیمایی و مسابقات رایانه ای برگزار می شود.

 همایــش فرهنگی ورزشــی دهه والیت ) عید 
قربــان تا عید غدیــر( در دو بخش راهپیمایی 
همکاران صنعت بیمه و مســابقات رایانه ای در 

تیرماه برگزار می شود.
ایــن همایــش فرهنگــی ورزشــی در بخش 
راهپیمایــی همــکاران در جمعــه 10 تیرماه 
همزمــان بــا روز ازدواج حضــرت علی )ع( و 
حضــرت زهرا )س( با همکاری نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران برگزار می شود 
و در بخش دیگر که مســابقات رایانه ای ) پلی 
استیشن- فیفا( است مسابقات طی شش روز در 
محل ســاختمان اصلی بیمه دی برگزار خواهد 
شــد. عالقمند برای کســب اطالعات بیشــتر 
می توانند با شــماره تماس های 2۴551369-
021 و 2۴551177-021 تماس حاصل کنند.
شــایان ذکر است شرکت بیمه رازی از حامیان 

برگزار کننده این همایش میباشد.

 رشد چشمگیر سودآوری نیروگاه نقطه انتفاع و پشتوانه سهامداران بانک دی است
 مدیرعامــل بانــک دی در مجمــع 
عمومــی عادی نیــروگاه برق دماوند 
رشد چشمگیر سودآوری این نیروگاه 
را نقطه انتفاع و پشــتوانه سهامداران 

دماوند و بانک دی دانست.
علیرضــا قیطاســی، مدیرعامل بانک 
دی با حضور در مجمع عمومی عادی 
نیروگاه برق دماوند که با دستور جلسه 
تصویب صورت های مالی منتهی به 29 
اســفند 1۴00  برگزار شــد با اشاره به 
بهبود و رشــد چشمگیر شاخصه های 
مالــی و عملکــردی نیــروگاه گفت: 
نیــروگاه دماوند با رشــد ۴6 درصدی 
درآمد حاصل از فروش برق در ســال 
1۴00 یکی از شــرکت های با درآمد 
عملیاتی مطلوب در میان شرکت های 

زیرمجموعه بانک دی است.
وی افزود: امیدواریم با برنامه ریزی های 
هیئــت مدیره نیروگاه عالوه بر کاهش 
مطالبات، شــاهد اســتمرار افزایش 
درآمد و بهبود فرایند فروش در ســال 

1۴01 باشیم.
قیطاسی بررســی طرح های سرمایه 

گــذاری در حوزه زنجیــره تولید در 
صنعت خورشــیدی، وصول مطالبات 
نیروگاه و توســعه قراردادهای فروش 
برق مستقیم به صنایع را از مهم ترین 
برنامــه هــای هیئت مدیــره بانک و 

نیــروگاه دانســت و تصریــح کرد: با 
پیگیری های انجام شده از وزارت نیرو، 
وصول نقدینگــی مطالبات حاصل از 
فروش برق به شبکه رشد 81 درصدی 
نسبت به سال 1399 داشته است که 

گامی اساسی در افزایش رضایتمندی 
سهامداران است.

وی افزود: این نیروگاه عالوه بر این که 
یــک ثروت ملی اســت به عنوان یکی 
از دارایــی های ارزشــمند بانک دی، 

پشتوانه سهامداران این بانک است.
مدیرعامــل بانک دی پیاده ســازی 
انضباط مالی و شفافیت در شرکت های 
زیرمجموعــه بانک دی را از مهم ترین 
دســتاوردهای هیئــت مدیره جدید 
دانســت و گفــت: بــا اســتقرار تیم 
مدیریــت جدید تهیــه صورت های 
مالی حسابرســی شــده شرکت ها و 
صورت هــای مالــی تلفیقــی و لزوم 
برگــزاری منظم مجامع در شــرکتها 
بــه عنوان یک اولویت در دســتورکار 

مدیریت ارشد قرار گرفت.
وی در پایــان تصریح کــرد: بندهای 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی با 
تشــکیل کارگروه های تخصصی مورد 
توجه ویژه قرار خواهد گرفت و گزارش 
اقدامات انجام شده به صورت شفاف به 

سهامداران ارائه خواهد شد.
گفتنی است در پایان این مجمع ضمن 
تصویب صورت هــای مالی منتهی به 
29 اسفند 1۴00 نیروگاه برق دماوند، 
مبلغ 500 ریال سود به ازای هر سهم 

میان سهامداران تقسیم شد.

خبر ویژه

بانک تجارت در بازه زمانی خرداد ماه ســال 1۴01 به 16 هزار و 5۴8 نفر وام 
قرض الحسنه ازدواج و 10 هزار و ۴69 فقره تسهیالت فرزندآوری پرداخت کرد.

این بانک در راستای ایفای نقش در حوزه مسئولیت اجتماعی و تسهیل شرایط 
ازدواج و معیشــت زوج های جوان، اعطای تســهیالت قرض الحســنه ازدواج را 
همچنان در اولویت برنامه های خود قرار داده و در همین راستا 16 هزار و 5۴8 
نفر از متقاضیان در خرداد ماه امســال تســهیالت قرض الحسنه ازدواج خود را از 
شــعب این بانک دریافت کرده اند. ســه هزار و 367 متقاضی دیگر نیز با تشکیل 
پرونده در نوبت دریافت تســهیالت قرض الحســنه ازدواج قرار دارند که پس از 
تکمیل مدارک و معرفی ضامنین بر اســاس ضوابط تعیین شــده از ســوی بانک 

تسهیالت خود را بالفاصله دریافت خواهند کرد.
بانــک تجــارت همچنین با هــدف اجرای قانون حمایت از فرزندآوری، تعداد ده 
هــزار ۴69 فقــره تســهیالت در بازه زمانی خرداد ماه به متقاضیان تســهیالت 

قرض الحسنه پرداخت کرده است.
در اردیبهشــت ماه ســال جاری نیز بانک تجارت تعداد یک هزار و 611 فقره 

تسهیالت در این بخش به متقاضیان اعطا کرده است.
بانک تجارت ســال 1۴00 با اعطای تســهیالت قرض الحسنه ازدواج به بیش از 
106 هزار زوج جوان در کمک به ازدواج جوانان ایران اســالمی، نقش فعالی را 

ایفا کرده است.

پرداخت بالغ بر 10 هزار و 500 فقره تسهیالت فرزندآوری

اخبار

گهی فقدان سند مالکیت )موضوع ماده ی 120 آ.ق.ثبت( آ
خانــم نصيبــه عبدالهــی طبــق درخواســت شــماره وارده 4۶08 مــورخ 1401/0۳/۳0 ضمــن ارائــه دو بــر استشــهادیه محلــی مصــدق 
شــده در دفتــر اســناد رســمی ۶4 ربــاط کریــم اعــالم داشــته کــه ســند مالکيــت اعيانــی بــه مســاحت 200 متــر مربــع مشــاع از اعيانــی 
ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ انگــوری بــه مســاحت 18120 متــر مربــع قطعــه 5 تفکيکــی بــه شــماره ۳2 فرعــی از 15۶ اصلــی ذیــل ثبــت 
4۳98۷ دفتــر امــالک 209 صفحــه1۶1 بنــام ناصــر نجفــی زاده ثبــت و ســند مالکيــت بــه شــماره 22۶208 صادر و تســليم شــده اســت 
و ســپس برابــر ســند شــماره 111۶۷ مــورخ 91/12/02 دفتــر ۳۶ ربــاط کریــم بــه خانــم نصيبــه عبدالهــی آقبــالغ منتقــل شــده اســت 
بعلــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت ســپس مالــک طــی درخواســت فــوق تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالکيــت پــالک مذکــور 
را نمــوده اســت در هميــن راســتا وفــق مــاده 120 آییــن نامــه اصالحــی ق.ثبــت مصــوب 1۳80/11/8 مراتــب در یــک نوبــت آگهــی 
ميگــردد تــا چنانچــه کســی مدعــی حقــی بــرای خــود بــوده یــا اعتراضــی داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز 
بــه ایــن اداره مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکيــت یــا ســند معاملــه اعتــراض خــود را تســليم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت 
عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر قانونــی و یــا عــدم ارائــه اصــل ســند مالکيــت یــا ســند معاملــه، المثنــی ســند مالکيــت پــالک 

مذکــور طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســليم خواهــد خواهــد شــد.
بابک احمدی - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رباط کریم

مفقودی
ســندکمپانی و شناســنامه مالکيــت وانــت پیــکان 1۶00 بــه رنــگ 
 ۳4۶ انتظامــی  شــماره  بــه   1۳89 مــدل  روغنــی  شــيری  ســفيد 
شــماره  بــه   114890۷۶۶80 موتــور  شــماره  بــه  ب۶9-ایــران4۶ 
غالمرضــا  بــه  متعلــق   NAAA4۶AA2AA2BG1۶۳129 شاســی 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــود و ازدرج ــی مفق ــد گداعل ــرائی فرزن ــری مالس قنب

مــی باشــد.

مفقودی
ســندکمپانی و شناســنامه مالکيــت ســواری پرایــد صبــا جــی تــی 
ایکــس  بــه رنــگ نقــره ای متاليــک مــدل 1۳81 بــه شــماره انتظامــی 
292 ل 58-ایــران4۶ بــه شــماره موتــور 00295۷۷۳ بــه شــماره 
قــدم  ثابــت  مهــدی  بــه  متعلــق   S1412281۷۶0۶8۳ شاســی 

بوزایــه مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی
ســندکمپانی و شناســنامه مالکيــت یــک دســتگاه موتورســيکلت 
پالــس بــه رنــگ مشــکی مــدل 1۳90 بــه شــماره انتظامــی 58۷2۷-
تنــه  شــماره  بــه    DKGBSF۷2118 موتــور  شــماره  بــه   581
NEO220L9042452 متعلــق بــه ســيد اشــرف اميرامجــدی فرزنــد 

عبــاس مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مدیرعامل بانک قرض الحســنه 
مهــر ایــران از پرداخــت 2.6 
میلیون فقره وام قرض الحســنه 
در سال گذشته خبر داد و گفت: 
برای توســعه رفــاه اجتماعی و 
انجام مســوولیت اجتماعی خود 
پرداخت وام اشــتغال، افزایش 
قدرت خرید، ســاخت مســکن 
و مدرســه را مهم ترین اقدامات 
بانــک در حــوزه مســوولیت 

اجتماعی است.
دکتر »سید سعید شمسی نژاد« 
اظهار داشت: بانک قرض الحسنه 
مهر ایــران به عنوان بزرگ ترین 
بانــک قرض الحســنه کشــور، 
در ســال 1386 افتتاح شــد و 
هم اکنون به 13 میلیون مشتری 
خدمت می دهد و 530 شعبه در 

سراسر کشور دارد.
وی افزود: ســال گذشــته بیش 
از 2 میلیــون و 600 هــزار فقره 
وام قرض الحسنه با کارمزد صفر 
تــا چهــار درصد توســط بانک 

پرداخت شده است.
مدیرعامل بانک قرض الحســنه 
مهــر ایران با بیــان اینکه بانک 
مذکــور دســتاوردهای خوبی 
داشــته اســت، گفــت: از آغاز 
فعالیت بانک قرض الحسنه مهر 
ایران تاکنون عملکرد ســالیانه 
آن نه تنهــا زیــان ده نبوده بلکه 
ســودآور بوده و زیان انباشــته 

نداشته است.
وی تاکید کرد: بانک قرض الحسنه 
مهر ایران با چشــم انداز »تالش 
برای توســعه رفــاه اجتماعی و 
دستیابی به جامعه توسعه یافته« 
برنامه های مسئولیت اجتماعی 
گسترده ای را در دستور کار خود 

قرار داده است.
شمســی نژاد اضافه کرد: بیش از 
651 هزار فقره وام اشتغال زایی 
در حــوزه محرومیت زدایــی و 
حمایــت از دهک هــای پایین 
درآمدی جامعه به ارزش حدوداً 
76 هــزار و 700 میلیــارد ریال 
در همــکاری بــا بنیــاد برکت، 

کمیتــه امداد امام خمینی )ره(، 
بنیاد مســکن انقالب و سازمان 

بهزیستی پرداخت شده است.
بــه گفته وی بیمه حوادث 500 
هزار خانه روستایی در سه استان 
سیستان و بلوچستان، خراسان 
جنوبی و ایالم، مشــارکت بانک 
در خریــد حــدود 25 هزار قلم 
تجهیــزات پزشــکی موردنیاز 
واکسیناســیون،  پیشــگیری، 
درمــان و کنترل بیماری کووید 
19، احداث 100 واحد مسکونی 
برای ســیل زدگان اســتان های 
لرســتان، گلستان و خوزستان، 
مشارکت در ساخت بیمارستان 
300 تخــت خــواِب بیمــاران 
اعصاب و روان، احداث ۴ مدرسه 
و 3 خانه بهداشــت روســتایی 
آســیب دیده در زلزله کرمانشاه 
و پرداخــت 2 هــزار فقــره وام 
قرض الحســنه و احداث مدرسه 
در استان سیستان و بلوچستان 
ازجملــه دیگر اقدامات در ایفای 

مسوولیت اجتماعی است.
مدیرعامل بانک قرض الحســنه 
مهر ایران اظهار داشــت: توزیع 
بیــش از 300 هــزار وســایل 
آموزشــی و بهداشتی در مناطق 
محروم کشور، همکاری با معاونت 
توسعه روستایی و مناطق محروم 
کشور برای توسعه اشتغال های 
خرد روســتایی بــه اعتبار 500 
میلیارد ریال، تامین کمک هزینه 
تجهیز مســکن برای بیش از 33 
هزار نفر از مددجویان بی بضاعت 
بــه اعتبار 10 هزار میلیارد ریال، 
پرداخــت بیش از 16 هزار فقره 
وام ســاخت مســکن در مناطق 
محــروم و روســتایی، حمایت 
از اشــتغال روســتایی از طریق 
پرداخت وام بــرای پرورش دام 
ســبک، کشــاورزی و صنایــع 
وابســته بــه آن، ایجــاد درآمد 
پایدار برای مددخواهان مناطق 
محــروم و روســتایی از طریق 
ایجاد پنل های خورشــیدی در 
همکاری با بنیاد برکت، حمایت 

از تعاونی ها و تشــکل های حوزه 
کشاورزی و روستایی با پرداخت 
وام قرض الحسنه در همکاری با 
سازمان مرکزی تعاون روستایی 
ایــران و پرداخت 7۴ هزار 500 
فقره وام اشتغال زایی به ارزش 2 
هزار و ۴00 میلیارد ریال، با هدف 
محرومیت زدایی زنان سرپرست 
خانــوار، بانــوان بد سرپرســت 
و دختــران خودسرپرســت از 

مهم ترین اقدامات بانک است.
پرداخت بیش از 79 هزار میلیارد 

ریال وام اشتغال زایی
شمســی نژاد ادامــه داد: بانک 
قرض الحسنه مهر ایران با هدف 
توانمندسازی دائمی نیازمندان 
و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق 
محروم تاکنون حدود 725 هزار 
و 800 فقره وام اشــتغال زایی در 
حوزه محرومیت زدایی و حمایت 
از دهک هــای پاییــن درآمدی 
جامعــه به ارزش حدوداً 79 هزار 
و 300 میلیــارد ریــال پرداخت 

کرده است.
وی اضافه کرد: بیشترین میزان 
پرداخت وام اشتغال زایی مربوط 
به کمیته امداد امام خمینی )ره( 
به مبلغ ۴9 هزار و 300 میلیارد 
ریال، بنیاد برکت به ارزش 131 
هــزار میلیارد ریــال، 7۴ هزار، 
بنیاد مســکن 16 هــزار و 200 
میلیارد ریال و بهزیســتی و زنان 
سرپرست خانوار 7۴ هزار و 500 

میلیارد ریال بوده است.

افزایــش قدرت خریــد مردم و 
تامیــن آســان کاال و خدمــات 

موردنیاز
مدیرعامل بانک قرض الحســنه 
مهــر ایــران تاکید کــرد: برای 
افزایــش قدرت خریــد مردم و 
تامیــن آســان کاال و خدمــات 
موردنیاز افراد جامعه کاال کارت 
توســط این بانک طراحی شده 

است.
شمســی نژاد گفــت: همچنین 
در اقــدام دیگری برای حمایت 
از کاال و خدمات ایرانی، طراحی 
و اجــرای طرح »حمایت از کاال 
و خدمات ایرانی« با اســتفاده از 

وام ارزان قیمت قرض الحسنه با 
هدف افزایش قدرت خرید مردم 
و استمرار چرخه تولید و اشتغال 
در بنگاه های کوچک و متوســط 
کــه دارای زنجیره ارزش داخلی 
بوده و موجبات اشــتغال ملی را 

فراهم می کنند.
وی بیان کرد: تفاهم نامه هایی در 
راســتای حمایت از تولید کاالی 
دیجیتال، منسوجات، لوازم یدکی 
خودرو، صنایع دســتی، فرش و 
مبلمان، ملزومات ســاختمان، 
لوازم خانگــی و آشــپزخانه و… 
همچنیــن  و  کاال  حــوزه  در 
تفاهم نامه هایــی در حوزه ارائه 
خدمــات درمانــی، پوشــش 
بیمه ای، عوارض شهرداری، سفر 
و گردشگری، آموزش هنری و… 

منعقد شده است.
مدیرعامل بانک قرض الحســنه 
مهــر ایران، حق خرید بیمه را از 
دیگر اقدامــات این برای تامین 
خدمات موردنیاز افراد اعالم کرد 
و افــزود: در این طرح متقاضیان 
می تواننــد به دفاتــر نمایندگی 
شــرکت های بیمه طرف قرارداد 
در سراســر کشور مراجعه کرده 
و بــدون پیش پرداخت، کارمزد 

و بــدون نیاز به مراجعه به بانک، 
بــا دریافت وام قرض الحســنه، 
بیمه نامه های شخص ثالث، بدنه 
خودرو و آتش ســوزی موردنیاز 

خود را دریافت کنند.
بانــک  ویــژه  طرح هــای 
قرض الحسنه مهر ایران در حوزه 

تحصیل و آموزش عالی
شمســی نــژاد گفــت: بانک 
قرض الحســنه مهــر ایــران 
طرح هــای مختلفــی را برای 
دانشــگاه های  دانشــجویان 
مختلــف در نظــر گرفتــه که 
می تواننــد بــا بهره منــدی از 
هزینه هــای  از  بخشــی  آن 
را  خــود  تحصیــل   دوران 

پوشش دهند.
وی تصریــح کــرد: پرداخــت 
کمک هزینــه تحصیلی در قالب 
وام هــای دانشــجویی و انعقاد 
تفاهم نامــه بــا صنــدوق رفاه 
دانشجویان وزارت علوم، صندوق 
رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، 
صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه 
آزاد، همکاری با دانشگاه پیام نور و 
دانشگاه عالمه طباطبایی ازجمله 
اقدامات بانک قرض الحسنه مهر 

ایران در این حوزه است.

بانک قرض الحسنه مهر ایران یاری کننده نهادهای حمایتی در محرومیت زدایی است



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

30 ذی القعده 1443   30 ژوئن2022 پنجشنبه 9 تیر 1401  شماره پیاپی 2139

کل نوسازی مدارس استان اردبیل:  مدیر 

8 مدرسه استثنایی در کشور احداث می شود
اردبیل / گروه اســتان ها: در گردهمایی که با حضور روســای مجامع 
خیرین مدرسه ساز ، مدیران آموزش و پرورش مناطق و نواحی استان، 
مدیران کل نوسازی مدارس و آموزش و پرورش و رئیس مجمع خیرین 
مدرســه ســاز استان اردبیل برگزار گردید ، پویش   صحن حرم ، مدرسه 
ام  تبیین شــد و موانع و مشــکالت پروژه های خیری بررســی و تصمیم 
گیری های الزم انجام گردید. در این گردهمایی مهندس حسن محمدی 
ادیب مدیرکل نوســازی مدارس اســتان اردبیل ضمن تبریک هفته قوه 
قضائیه و تسلیت شهادت دکتر بهشتی و 72 تن از یاران صدیق انقالب، 
گفت: پویش  صحن حرم ، مدرسه ام  در سازمان نوسازی مدارس کشور 
تعریف شده است که قرار است همچون پویش های قبل جهت فرهنگ 
سازی کارهای خیر و مشارکت همگانی در ساخت مدارس ، کمک های 
خرد مردمی جمع آوری شود تا هشت مدرسه استثنایی در سطح کشور 
بنام حضرت موســی الرضا )ع( ساخته شود.محمدی ادیب افزود: انتظار 
می رود آموزش و پرورش و مجامع خیرین مدرسه ساز مناطق و نواحی 
استان در این زمینه ورود کرده و با استفاده از ابزارهای اطالع رسانی تحت 
نظرشــان اعم از فضای مجازی ، ســایت های معتبر ادارات و نیز نشریات 
و مطبوعات و ... یاری گر ما در این پویش باشــند و هدف پویش ســاخت 
8 مدرسه برای کودکان استثنایی بنام حضرت علی ابن موسی الرضا)ع( 

در سطح کشور است.وی افزود: دانش آموزان، معلمان ، اولیا و خانواده ها 
در این پویش می توانند بسیار مفید باشند و در کل با احساس مسئولیت 
این افراد می شــود فرهنگ غنی اســالمی و ایرانی را بیش از پیش ارتقاء 
www.ajorbajor. بخشید از این رو مردم می توانند با مراجعه به سایت

ir و نیز شبکه شاد مراجعه کرده و کمک های خود را واریز کنند.مدیرکل 
نوسازی مدارس استان اردبیل در ادامه گفت: در کل استان اردبیل حتی 
یک پروژه بالتکلیف نداریم و تمام پروژه های موجود در استان پیمانکار 
دارند و فعال هستند.وی به کمک های خیرین مدرسه ساز اشاره کرد و 
افزود: در سطح استان اردبیل از بدو تشکیل مجمع خیرین مدرسه ساز 
استان تا کنون ۴10 مدرسه در قالب 1629 کالس درس توسط خیرین 
مدرسه ساز احداث شده است و نیز تعداد 86 پروژه در قالب 28۴ کالس 
درس توسط این عزیزان در حال احداث می باشد که این رقم نسبت به 
ســرانه درآمدی اســتان بسیار زیاد است و امید است با همت عزیزان در 
مجامع خیرین و آموزش و پرورش شهرســتانها و مناطق شــاهد افزایش 
خیرین بزرگوار باشــیم.محمدی ادیب بیان کرد: طبق برنامه ریزی که 
داریم مدارس کانکســی را در ســال های 1۴01 و 1۴02 کال جمع آوری 
خواهیم کرد و با رایزنی هایی که با ســازمان نوســازی مدارس انجام داده 

ایم ، اعتبار اولیه آن نیز تامین شده است.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

مدیر عامل عمران و بازآفرینی فضاهای 
شهری شهرداری مشهد اظهار کرد:

جذب بیش از 2 هزار میلیارد 
ریال اعتبار از شرکت ملی 

بازآفرینی
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
شهری شــهرداری مشهد از انعقاد تفاهم نامه 
ای دو جانبه میان اداره کل راه و شهرســازی 
خراســان و شهرداری مشهد خبر داد.علی رضا 
رضازاده همدانــی با بیان این خبر اظهار کرد: 
پیرو مصوبه پنجاه و پنجمین جلســه ســتاد 
ملی بازآفرینی شهری پایدار، تفاهم نامه ای دو 
جانبه میان اداره کل راه و شهرسازی خراسان 
و شــهرداری مشهد منعقد شد.وی افزود: این 
تفاهم نامه در راستای احداث دو فضای سبز و 
پارک در هشــت پهنه حاشــیه شهر مشهد در 
سال 1۴01 با اعتباری بالغ بر دو هزار و ۴00 
میلیارد ریال از محل شــرکت ملی باز آفرینی 
منعقد شــده است.مدیرعامل سازمان عمران 
و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد 
بیــان کرد: ارتقا خدمات شــهری در محالت 
هــدف بازآفرینــی و حمایت از اجرایی کردن 
طرح هــای بازآفرینی پایدار شــهری از جمله 

اهداف این تفاهنامه است.

همزمان با هفته صرفه جویی در مصرف آب 
صورت گرفت؛

آغاز مانور بزرگ مروجین مصرف 
بهینه آب آبفای استان اصفهان

اصفهان / گروه استان ها: همزمان با هفته صرفه 
جویــی در مصــرف آب  مانور بزرگ مروجین 
مصــرف بهینــه آب  با رمز  یا ابالفضل العباس  
به طور همزمان در 38 منطقه تحت پوشــش 
آبفای اســتان اصفهان آغاز شــد.در این مانور 
نزدیــک به 300 نفر از مروجین و بســیجیان 
شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان ملبس 
به  کاله ،  کاور   و  کارت شناسایی عکس دار  
بر اساس دستورالعمل اجرایی، در سطح معابر 
شــهری و روستایی گشت زنی کرده و نسبت 
به مواردی همچون  نصب پمپ مستقیم روی 
شــبکه ،   شســت و شــوی معابر ،  نشت کولر ،  
آبیاری فضای سبز ،  پرسازی استخر ،  انشعابات 
غیر مجاز ،  شســت و شــوی خودرو ،  شست و 
شــوی فرش  و به طور کلی هرگونه هدررفت 
مشــهود به مشــترکین متخلف، پرمصرف یا 
ســهل انگار تذکر می دهند.مروجین فرهنگ 
مصرف بهینه آب همچنین با حضور در مکان 
های پرجمعیت و پرتردد نظیر ایســتگاه های 
اتوبــوس، ایســتگاه های متــرو، محیط های 
آموزشــی، مســاجد، مصالهای نماز جمعه، 
پــارک هــا و فضاهای ســبز و … نســبت به 
آمــوزش چهره به چهره اقدام کرده و با توزیع 
بروشورهای آموزشی، شهروندان و روستاییان 
را در 100 شهر و 9۴8 روستای تحت پوشش 
با روش های صرفه جویی در مصرف آب آشنا 
می کنند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان در مراسم آغاز  مانور بزرگ مروجین 
مصرف بهینه آب  گفت: میزان بارش در فصل 
بهار امســال نسبت به میانگین بلند مدت 95 
درصد کاهش یافته و وقوع خشکســالی های 
مستمر در استان منجر به کاهش شدید منابع 
آب زیرزمینی، خشــکی چشمه ها و چاه های 
بســیاری در سطح استان شده است.مدیرکل 
مدیریت بحران اســتانداری اصفهان در بخش 
دیگری از ســخنانش جداسازی شبکه آبیاری 
فضای ســبز از آب شــرب را ضروری دانست و 
اظهار داشــت: در حال حاضر شــبکه آبیاری 
فضای سبز در همه 11۴ شهر استان از شبکه 
آب شرب جدا شده است و این امر همچنان باید 
ادامه یابد.شیشــه فروش به موضوع آبرسانی 
ســیار به بیش از 300 روســتا در سطح استان 
نیز اشاره کرد و گفت: با مصرف بهینه آب می 
توان بســتر تامین آب شرب پایدار روستائیان 
را فراهم کرد.درادامه این مراســم مدیرعامل 
آبفای اســتان اصفهان گفــت: ترویج مصرف 
بهینه آب در جامعه، مصداق بارز امر به معروف 
و نهی از منکر اســت و این مهم باید ســرلوحه 
فعالیــت همه کارکنان صنعت آب و فاضالب 
قرار گیرد.حســین اکبریان افــزود: ترویج و 
ترغیــب افراد جامعه به مصرف بهینه آب باید 
با لحن بسیار آرام و محترمانه باشد زیرا رفتار 
مومنانه باعث جذب حداکثری افراد می شود.
وی با بیان این که مانور مروجین مصرف بهینه 
آب تا پایان تابستان به صورت ویژه و در طول 
سال به صورت روزانه ادامه خواهد داشت گفت: 
نهادینــه کردن فرهنگ مصرف بهینه موجب 
مدیریــت و کاهــش مصرف آب در جامعه می 
شود که این امر در تامین و توزیع عادالنه آب 
در شهر ها و روستاهای استان بسیار موثر است.
اکبریان افزود: باید با اتخاذ و ترویج راهکارهای 
فرهنگی، زمینه مصرف درست آب در جامعه 
را بیــش از پیــش فراهم کرد تا بتوان بر تبعات 

ناشی از خشکسالی در کشور غلبه نمود.

ح کرد؛ ج مطر سرپرست شهرداری کر

ضرورت ساماندهی مبادی 
ج   ورودی و خروجی شهر کر

البرز / مهدی فالح رفیع 
سرپرست شهرداری کرج گفت: طبق دستور 
استاندار البرز بنا است، شهرداری های کرج، 
کمال آباد و نظرآباد در کنار اداره کل راهداری 
اســتان، نسبت به ســاماندهی فوری و اولیه 
جاده قزلحصــار اقدام کنند.منوچهر غفاری 
در بازدیــد از جــاده قزلحصــار اظهار کرد: 
ورودی و خروجــی به نوعــی معرف ویژگی 
کلی هر شهر است و نقش به سزایی در حفظ 
سالمت روحی و نشاط شهروندان و مسافران 
دارد.این مسئول با تاکید بر اینکه شهرهایی 
کــه ورودی و خروجــی زیبایی ندارند برای 
مســافران چندان جذاب نیستند، گفت: این 
مبادی بخشــی از عناصر هویت بخش شــهر 
محســوب می شوند و ســاماندهی آنها یک 
ضرورت اجتماعی و فرهنگی اســت.غفاری با 
اشاره به موقعیت ویژه جاده قزلحصار توضیح 
داد: این جاده یکی از مهمترین مبادی ورودی 
و خروجی کرج است و استاندار البرز هم تاکید 

زیادی بر ساماندهی وضعیت آن دارد.

در نخستین نشست کمیته ساماندهی 
ح شد؛ سواحل استان خوزستان مطر

ضرورت هم  افزایی بین بخشی 
برای انضباط بخشی به 

ترددهای دریایی 
خوزســتان / گروه اســتان ها: مدیرکل بنادر 
و دریانوردی اســتان خوزســتان با اشاره به 
ضرورت اجرایی شــدن کامل دستورالعمل 
ســاماندهی شــناورها و انضبــاط بخشــی 
بــه ترددهای دریایی اســتان خوزســتان 
اظهارداشت: عملیاتی شدن این دستورالعمل 
با موانع زیادی روبرو است که باید با همکاری 
بینبخشی نسبت به رفع آنها اقدام کرد.بهروز 
آقایی در نشست کمیته ساماندهی و مدیریت 
ســواحل استان خوزستان اظهارداشت: باید 
توجه داشت که وجود شناورهای فاقد هویت 
از جمله موانع جدی در اجرای دستورالعمل 
مذکور در اســتان محســوب می شــود.وی 
ادامــه داد: عــدم صــدور مجوزهای جدید 
صید از ســوی شــیالت مانع از روند ثبت و 
ساماندهی شــناورهای فاقد هویت که غالبا 
صیادی هستند، گردیده است.آقایی با اشاره 
به اینکه برابر با مصوبه کمیته ســاماندهی و 
مدیریت ســواحل استان خوزستان اداره کل 
شیالت بررسی صدور مجوزهای جدید صید 
را در دســتور کار قرار داده اســت گفت: این 
اداره کل با انجام برنامه ریزی های کاربردی در 
ســاماندهی شناورهای فاقد هویت همکاری 
خواهد کرد.دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت 
سواحل استان خوزستان با بیان اینکه  نبود 
زیر ســاخت های مالــی، اجتماعی و فنی به 
منظــور جایگزینی موتورهــای چهار زمانه 
بنزینی به جای 2 زمانه روند چالش در ثبت 
این شــناورها را تشــدید کرده است افزود: 
همچنین ممنوعیت ثبت شــناورهای دارای 
موتورهــای 2 زمانــه را می توان از مهمترین 
عوامــل ایجاد این چالش دانســت.به گفته 
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان،  
کمبود شــدید موتورهای چهار زمانه در بازار  
باعث شــده تا استفاده از موتورهای 2 زمانه 
قبلی در اســتان همواره تداوم داشــته باشد.

وی مجموع دریانوردان اســتان خوزستان را 
19 هزار و 936 نفر عنوان کرد و افزود: عالوه 
بر این نیز، تعداد گواهینامه ها و شناســنامه 
های دریانوردی صادر شــده اســتان بالغ بر 
3۴ هزار و 950 مورد اســت.مدیرکل بنادر و 
دریانوردی خوزســتان افزود: در این استان، 
تعــداد 275 لنج بــاری چوبی و فلزی، ۴۴8 
لنج صیادی چوبی و فلزی، یک هزار و 112 
قایــق صیــادی، 22 قایق غیر صیادی تحت 
عنوان شناورهای ثبت شده وجود دارد.دبیر 
کمیته ســاماندهی و مدیریت سواحل استان 
خوزســتان به بخش دیگری از مصوبات این 
نشســت اشاره کرد و گفت: مقرر شد تمامی 
دستگاه هایی اجرایی نسبت به انجام فرآیند 
قانونی صدور مجوز بهره برداری تاسیســات 
)در محدوده ســواحل دریا( از سازمان بنادر 
و دریانــوردی اقــدام کنند.آقایی با تاکید بر 
تعییــن تکلیف بهره برداری از اســکله های 
گردشــگری خرمشهر بیان داشت: همچنین 
باتوجــه به اینکــه تدقیق مطالعات مدیریت 
یکپارچه مناطق ســاحلی )ICZM( در حال 
انجام اســت، مقرر گردید تمامی ارگان ها و 
دســتگاه های اجرایی نسبت به هماهنگی و 
همــکاری با مشــاور مربوطه اقدام کنند.وی 
همچنین به موضوع ضرورت به روزرســانی 
دســتورالعمل تعیین ظرفیــت جایگاه های 
عرضه ســوخت ســاحلی اشاره کرد و گفت: 
در این رابطه،  شــرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه آبادان ضمن به روز رسانی 
این دســتورالعمل باید فهرست تعداد مراکز 
توزیع استان بر اساس متقاضیان جدید را به 
کمیته ســاماندهی و مدیریت سواحل استان 

خوزستان ارائه کند.

استانها 6

رئیس هیأت عامل ایمیدرو:

آمادگی دارد ح های بهینه سازی مصرف انرژی  ایمیدرو برای اجرای طر
اصفهان / گروه اســتان ها: رئیس هیأت عامل ایمیدرو در نشســت با 
کارگروه بهینه ســازی انرژی و محیط زیســت در صنعت فوالد گفت: 
این ســازمان آماده همکاری با نهادهای ذیربط برای اجرای طرح های 
بهینه ســازی مصرف انرژی است.جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو 
در نشست اعضای کارگروه بهینه سازی انرژی و محیط زیست مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت:این سازمان آماده همکاری با نهادهای 
ذیربط برای اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی است.وی ضمن 
بیان این مطلب گفت: صنعت فوالد به عنوان یک صنعت استراتژیک با 
وجود اختصاص حداکثر 10 درصد انرژی مصرفی کشور به خود، اما در 
فصل تابستان با کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز و متعاقب آن، 
افت تولید مواجه است.رئیس هیات عامل ایمیدرو ادامه داد: در حال 
حاضر، صنعت فوالد ظرفیت تولید ســاالنه بیش از ۴0 میلیون تن را 
دارد و برنامه های توسعه ای برای 55 میلیون تن فوالد تا 1۴0۴ تکمیل 

می شود اما به دلیل کمبود انرژی، تولید ساالنه از حدود 30 میلیون 
تن فراتر نمی رود.جعفری افزود: این در حالی است که صنعت فوالد از 
تولید، اشتغال و صادرات مناسبی برخوردار است و در شرایط تحریم، 
درآمد ارزی قابل توجهی را برای کشــور به همراه داشــته است.عباس 
اکبری محمدی، معاون بهره برداری فوالد مبارکه در این نشســت با 
اشــاره به ســهم مصرف برق در کشور گفت: از کل برق مصرفی کشور، 
ســهم بخش خانگی 32.9 درصد، صنعت 30.3 درصد، عمومی 17.5 
درصد، کشــاورزی 1۴.7 درصد، صادرات 2.3 درصد و مجتمع فوالد 
مبارکه 2.3 درصد است.وی ادامه داد: مجموع مصرف گاز طبیعی در 
صنعت فوالد، ۴ تا 6 درصد اســت. به طوری که ســهم بخش خانگی، 
تجــاری و صنایع غیرعمده 3۴ درصــد، نیروگاه 28.3 درصد، صنایع 
عمــده 16 درصــد، صادرات 5.8 درصد، تزریق گاز ســبک به میادین 
نفتــی 5.1 درصــد، تلفات انتقال و توزیع ۴.2 درصد، حمل و نقل 3.2 

درصد، مصرف داخلی )عملیاتی( 1.8 درصد، کشاورزی 1.1 درصد و 
فوالد مبارکه نیم درصد است.

مشهد / سمیرا رحمتی
سرپرســت معاونت هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 

اســالمی خراســان رضوی از صدور مجوز تهیه کنندگی فیلم های 
کوتاه ویدیویی به افراد حقیقی خبر داد.رضا هژبر کاللی بااعالم این 
مطلب افزود: با عنایت به دســتورالعمل صدور پروانه فیلمســازی و 
نظام نامه تهیه کنندگی، در نظر است تا از این پس تهیه کنندگی 
فیلم های کوتاه ویدیویی )تا 50 دقیقه(، عالوه بر اشخاص حقوقی، 
به افراد حقیقی که متقاضی و واجد شــرایط باشــند، واگذار گردد.

وی ادامه داد: بدیهی است اعطای تهیه کنندگی به افراد حقیقی، 
تابع شرایط و ضوابطی بوده که پس از تکمیل فرم و ارائه مستندات 
در شــورای مربوطه بررســی شده و صالحیت فنی مطابق ضوابط و 
امتیازات تعریف شده احراز می شود.کاللی گفت : امتیازات نیز به 
مواردی از جمله مدرک تحصیلی، ســابقه ســرمایه گذاری در فیلم 
و سریال، سابقه فعالیت در پروژه فیلم شامل گروه تهیه کنندگی، 
کارگردان و سایر گروه تولید و نویسندگی، سوابق مدیریتی دولتی 
در سینما یا مدیریت صنفی، مدیریت بنگاههای اقتصادی، مدیریت 

های فرهنگی)غیرسینما(، بنا به مستندات ارائه شده و تعداد آنها، 
تعلق می گیرد که برای تهیه کنندگی فیلم کوتاه کســب حداقل 
۴0 امتیاز  الزامی خواهد بود.وی تصریح کرد: از این رو افراد واجد 
شــرایط می توانند با تکمیل فرم مربوطه و تحویل مســتندات خود 
به گروه امور ســینمایی در معاونت هنری وســینمایی، درخواست 
اخــذ مجوز تهیه کنندگی بــرای فیلمهای کوتاه ویدیویی نمایند.

سرپرســت معاونت هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی خراسان رضوی در پایان یادآور شد : متقاضیان می توانند 
فرم درخواست را از پایگاه اطالع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
https://khrz.farhang.gov. : اســالمی خراسان رضوی به آدرس

ir  دریافت کنند و یا به گروه امور ســینمایی و ســمعی و بصری این 
معاونت مراجعه نمایند.شایان ذکر اینکه ساالنه بطور میانگین 30 
پروانه ســاخت فیلم کوتاه ویدیویی از طریق شــورای مربوطه در 

معاونت هنری و سینمایی صادر می شود.

کوتاه ویدیویی در مشهد  کنندگی فیلم های  صدور مجوز تهیه 

خبر  ویژه

ج: رئیس شورای شهر کر

آسان ناتوانان جسمی مهیا شود ج برای تردد  کر زیر ساخت های شهر 
 البرز / فاطمه کیاحیرتی 

رئیس شــورای اســالمی شهر کرج گفت: همه عناصر شهری باید به 
طور مســاوی برای همه اقشــار اجتماع تدارک دیده شوند و توجه به  
این مهم به ویژه برای افراد ناتوان جسمی ضروری است.جواد چپردار 
در آیین آغاز به کار کارگاه آموزشی مناسب سازی معابرشهری اظهار 
کرد: همه عناصر شهری باید به طور مساوی برای همه اقشار اجتماع 
تــدارک دیــده شــوند و توجه به  این مهم بــه ویژه برای افراد ناتوان 
جســمی ضروری اســت.وی ادامه داد: با همین رویکرد و نظر به نیاز 
شهر کرج به ایجاد فضاهایی مناسب برای افراد کم توان و ناتوان باید 
از برگزاری این دوره های کارگاهی نهایت استفاده را به نفع این قشر 

برد.وی همچنین در خصوص همکاری با شهرداری و دیگر ارگان های 
حمایتی از قشر معلول جامعه قول مساعد داد و افزود: شورای شهر 
کرج برای آنکه معلوالن نیز مانند سایر افراد از حق خود در برخورداری 
از فضاهای شــهری بهره مند شــوند نهایت تالش خود را خواهد کرد.

رئیس شــورای اســالمی شــهر کرج با عنوان اینکه، رعایت نکردن 
قوانین مناسب سازی و رفع موانع معماری در سطح شهر مشکالت 
عدیده ای برای افراد معلول، جانباز، افراد کم توان، ســالمندان و ... 
ایجاد می کند اظهار امیدواری کرد: برگزاری کارگاه های آموزشــی 
که مبنای آن ایجاد تغییرات مثبت در زیرساخت های شهری است، 

زمینه را برای رفع موانع و مشکالت فراهم کند.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان خبر داد؛

کالپوش کیلوولت میامی -  کشی مدار دوم خط 63  پایان عملیات اجرای پروژه سیم 
ســمنان / گروه اســتان ها: عملیات خرید و اجرای  پروژه ســیم کشی 
مدار دوم خط 63 کیلوولت  میامی  - کالپوش در شرکت برق منطقه 
ای سمنان  به پایان رسید. مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان 
با اعالم این خبر گفت: پروژه ســیم کشــی مدار دوم خط 63 کیلوولت  
میامی  - کالپوش، با تعداد  303 برج، با عبور از  مناطق دشت وکوهستان 

به پایان رسید و بهره برداری از  پست 63 کیلوولت کالپوش به صورت 
دو مدار مســتقل انجام خواهد شــد .رئیس هیئت مدیره شــرکت برق 
منطقه ای سمنان با تشریح اهدف پروژه سیم کشی مدار دوم خط 63 
کیلوولت میامی  - کالپوش گفت : با بهره برداری از این پروژه ، شاهد 
افزایش قابلیت اطمینان شــبکه و برقرســانی مطمئن به مشترکین و 

متقاضیان صنعتی ، خانگی و ســایر مصارف وهمچنین  بهبود ضریب 
اطمینان برق رســانی شــبکه محلی در منطقه کالپوش خواهیم بود.

گفتنی است سیم کشی مدار دوم خط 63 کیلوولت  میامی - کالپوش 
به طول 80 کیلومتر و با ســیم از نوع هاوگ می باشــد.محمد مهدی 

وحدتی  مدیر دفتر روابط عمومی



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

پنجشنبه 9 تیر 1401  شماره پیاپی 302139 ذی القعده 1443   30 ژوئن2022
یادداشت

کوتاه از جامعه

« تب تابستان امسال را سنجید گار »روز

پایتخت  در وضعیت زرد
  سارا فهیم / روزگار

فصل تابســتان که فرا می رسد درجه 
دماســنج ها به نشــانه رســیدن این 
فصــل گرم باال مــی رود، این موضوع 
بــرای برخی لذت بخــش و برای عده 
ای کالفــه کننده اســت. بهرحال بنا 
بر اعالم ســازمان هواشناســی امسال 
تابستان، داغ ترین تابستان  پیش روی 
همه اســتان های کشور است و عموم 
مردم و مسئوالن این موضوع را باید به 
عنوان یک هشدار جدی در نظر بگیرند.

 تابستان امسال 
گرم تر از پارسال می شود

رئیــس مرکــز ملی اقلیــم و مدیریت 
بحران خشکســالی با بیان اینکه دمای 
هوا تا نیمه اول مرداد بین 1 تا 1.5 درجه 
بیش از حــد نرمال خواهد بود، اظهار 
کرد: امسال تابستان خنکی نداریم و از 
نظر دمایی تابستانی معمول با گرایش 
دمای کمی باالتر از نرمال خواهد بود.

احــد وظیفه در توضیح بیشــتر اظهار 
کــرد: طبــق پیش بینی های فصلی از 
ابتدای ســال آبی تاکنون دمای کشور 
1 تا 1.5 درجه ســانتیگراد به ویژه در 
نیمه  غربی کشــور بیش از حد نرمال و 
در نیمه شــرقی کشور 0.5 تا 1 درجه 
ســانتیگراد بیش از حد نرمال برآورد 
شــده است.وی افزود: از این ماه یعنی 
تیر ماه نیمه غربی کشور و استان هایی 
که در مجاورت زاگرس هستند و شمال 
غرب کشور دمایی بین 1 تا 1.5 درجه 
سانتیگراد را تجربه می کنند. بیشترین 
میــزان دمــا را از نیمه دوم تیر تا نیمه 
اول مرداد خواهیم داشت. به طور کلی 
تمام کشور دمایی بین 1 تا 1.5 درجه 
بیش از حد نرمال را تجربه خواهد کرد.

افزایش دما در پایتخت و صدور 
هشدار زرد هواشناسی 

همچنین ســازمان هواشناسی اعالم 
کرد: افزایش دما در اکثر نقاط کشــور 

طــی روزهای آینده بــه خصوص در 
تهــران پدیده قالب خواهد بود.به گونه 
ای که صــادق ضیاییان، رئیس مرکز 
ملــی پیش بینــی و مدیریــت بحران 
مخاطــرات وضع هــوا از تداوم گرمای 
هوا در کل کشــور، حداقل طی امروز 
و فــردا خبــر داد.حامد یــزدی مهر، 
مدیر کل مدیریت بحران اســتانداری 
تهران نیز در خصوص صدور هشــدار 
زرد هواشناســی، اظهار کرد: با توجه 
به پیش بینی های هواشناســی برای 
امروز و فردا افزایش نســبی دما پیش 
بینی شــده است.وی گفت: با توجه به 
پیش بینی هواشناســی از سه شنبه 7 
تیرماه تا پنجشنبه نهم تیرماه مبنی بر 
کاهش کیفیت هوا و همچنین افزایش 
دمــا عدم تــردد غیرضروری به ویژه از 
ظهر تا غروب و استفاده از وسایل ایمنی 
مناســب مانند کاله، عینک آفتابی به 
شــهروندان بــه خصــوص بیماران، 
کودکان، ســالمندان، افراد شاغل در 
فضاهای باز توصیه می شود.وی افزود: 
با توجه به افزایش دما و بالطبع افزایش 
مصرف آب و برق، به همه شــهروندان 

توصیه می شــود نسبت به مدیریت و 
مصرف بهینه انرژی دقت و توجه الزم 
را مبــذول نمــوده تا با قطع آب و برق 

مواجه نشوند.

چطور گرمازدگی را دور بزنیم
بهــر حال باید توجه داشــته باشــیم 
کــه یکی از مشــکالت رایج این فصل 
بروز گرمازدگی اســت، این مشکل که 
در ابتــدا، موضوع خاصــی در اذهان 
عمومی به نظر نمی رســد، در صورت 
بی توجهی به ویژه برای افراد سالمند 
و کودکان، می تواند به بیماری مهمی 
تبدیل شــده و حتی زمینه فوت آنان 
را نیز فراهم کند. مسعود فیروزکوهی 
یکی از کارشناســان تغذیه با اشاره به 
اینکه در فصل تابســتان به علت گرما 
و افزایــش عــرق، آب و امالح ضروری 
بدن کم می شود، بیان کرد: گرما باعث 
می شــود افراد، تمرکز خود را از دست 
داده و زودتر از دیگر مواقع خســته و 
پرخاشگر شوند. وی با بیان اینکه گرما 
بــر روان افرادی که تعریق زیاد دارند 
اثــر منفی داشــته و خواب آلودگی به 

دنبال دارد، گفت: در دمای باال احتمال 
وقــوع تصادفات رانندگی افزایش می 
یابد، از ســوی دیگر هر چه دمای هوا 
بیشتر شــود، برخوردها و درگیری ها 
بین انســان  تا 1۴ درصد نســبت به 
حالت مطلوب افزایش می یابد و آستانه 
تحمل افراد را برای پاسخگویی کاهش 
مــی دهد.وی با تاکیــد بر این مطلب 
که ننوشــیدن آب به میزان کافی در 
تابســتان ممکن اســت در سیاه رگ 
ایجاد لخته خون کرده و ســبب سکته 
مغزی شــود، افــزود: گرما موجب کم 
اشــتهایی می شود، و وقتی آب خیلی 
کم مصرف شود غلظت خون زیاد شده 
و اگر فرد زمینه الزم را داشــته باشد، 

دچار سکته مغزی خواهد شد.
وی بــا بیــان اینکه در این ایام باید نوع 
تغذیــه بــه گونه ای باشــد که ایمنی 
بدن تامین و تقویت شــود، ادامه داد: 
بــرای جلوگیری از گرمازدگی و آفتاب 
ســوختگی در تابستان باید با پوشیدن 
لباس های نخی مثل کتان و البته آزاد 
و آستین بلند بدن را از گرما و تابش نور 
خورشید حفظ کرد، تنظیم دمای اتاق 

کار و منزل و اســتفاده از کولر ماشین 
هنگام رانندگی باید مدنظر باشد و برای 
مراقبــت از چشــم هــا در اوج گرما از 
عینک آفتابی اســتفاده شود.به گفته 
فیروزکوهــی، خــودداری از خروج از 
منــزل در اوج گرما، اســتفاده از کاله 
مناسب و لبه دار در صورت تردد بیرون 
از خانه به ویژه برای کارگران و استفاده 
از ماســک در راســتای جلوگیری از 
بیمــاری کرونــا و حفاظــت از گرد و 
خــاک از دیگر راه های در امان ماندن 
از گرمازدگی و آفتاب سوختگی است. 
وی بــا بیان اینکه نبایــد برای مقابله 
با گرما در تابســتان ســر را خیس کرد 
چرا که منجر به بروز سردرد می شود، 
افــزود: برای کاهش دمای بدن خیس 
کردن مرتب پاها بســیار مفید اســت، 
نوشیدن مکرر آب و مایعات غیر کافئین 
دار ضــروری بوده حتی اگر احســاس 
تشــنگی نداشته باشیم باید در فواصل 
زمانی منظم آب و مایعات بنوشیم.وی 
گفت: مصرف چای کمرنگ و شیر برای 
سم زدایی مواد معلق در هوا و افزایش 
ایمنی بدن ضــروری بوده، همچنین 
اســتفاده از میــوه های آبــدار مانند 
انگــور، آب انگور، آووکادو، آب انار، آب 
زرشک، مرکبات، طالبی، خربزه و خیار 
در فصل تابستان بسیار مفید است، از 
سوی دیگر باید از جعفری، کلم، کرفس 
و مارچوبه کمتر استفاده کرد زیرا باعث 

دفع آب بدن می شوند.
فیروزکوهــی همچنیــن بــه ارائــه 
راهکارهای درمان گرمازدگی اشــاره 
کرد و افزود: اگر دچار گرمازدگی شدید 
به سمت مصرف شربت و آب قند نروید 
زیرا نوشــیدنی های شیرین با افزایش 
قند و فشار خون گرمازدگی را تشدید 
می کنــد، در این مــوارد آب معمولی، 
آب انار و زرشــک و شربت سکنجبین 
بهترین نوشــیدنی ها هســتند، البته 
دوش آب ســرد و استراحت می تواند 

خیلی کمک کننده باشد.

7جامعه
دانشجویان تحت پوشش 

 تأمین اجتماعی 
قرار می گیرند

معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی 
در مراســم امضــای تفاهــم نامه تأمین 
اجتماعــی با معاونــت فرهنگی وزارت 
بهداشــت، گفت: تأمین اجتماعی نیمی 
از جمعیت کشــور را تحت پوشش دارد 
و 15 میلیــون بیمه شــده اصلی داریم 
که در مجموع با مســتمری بگیران ۴5 
میلیون نفر می شوند.وی با اشاره به اینکه 
جمعیت تحت پوشــش 18 نوع خدمت 
بیمه ای و درمانی دریافت می کنند، گفت: 
بر اســاس اصل 29 قانون اساسی یکی از 
تکالیف دولت پوشش بیمه همگانی آحاد 
جامعه است.مهرداد قریب افزود: تأمین 
اجتماعی این ظرفیت را دارد که بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شده نسبت به این 
کار اقدام کند و در این خصوص طرح بیمه 
فراگیر خانواده ایرانی طراحی شده است.

قریب تصریح کرد: جلســات مختلفی با 
نهادهــای مرتبــط برگزار کــرده ایم تا 
بتوانیــم زمینه بیمه خانواده های ایرانی 
را فراهــم کنیــم.وی در خصوص بیمه 
دانشــجویان نیز گفت: تفاهم نامه ای که 
امروز به امضا رســید به این دلیل اســت 
که بتوانیم تمام دانشــجویان پزشکی را 
تحت پوشش بیمه قرار دهیم و این افراد 
می توانند در قالب بیمه مشاغل آزاد با نرخ 
12، 1۴ و 18 درصد بیمه شوند که عالوه 
بــر ایــن دو درصد حق بیمه را نیز دولت 
پرداخت می کند.وی با تأکید بر اینکه نرخ 
بیمــه 12 درصد 518 هزار تومان و 1۴ 
درصد 60۴ هزار تومان می شــود، گفت: 
دانشجویان با پوشش بیمه ای 18 درصد 
بایــد در ماه 777 هــزار تومان پرداخت 
کننــد و نیازی بــه مراجعه حضوری به 
شعب نیســت. تمامی خدمات از طریق 

سامانه غیرحضوری انجام می شود.

الزام استفاده از ماسک در 
مکان های باز برداشته شد

وزیر بهداشت گفت: با توجه به اینکه در 
خرداد کال رقم مرگ ناشــی از کرونا تک 
رقمی بود در ســتاد کرونا به این نتیجه 
رسیدم که در فضای باز استفاده از ماسک 
الزامی نیست و در جاهایی که بسته است 
و تهویه ندارد و به ویژه در وســایل نقلیه 
عمومی باید اســتفاده شــود.بهرام عین 
اللهی درباره شیوع وبا در کشور نیز گفت: 
بیماری وبا هنوز آمار قابل توجهی نداریم 
و ۴0 مورد گزارش شده و در مناطق مرزی 
این خطر وجود دارد و سعی داریم کنترل 
کنیم، اما مهم است که شستشوی خوب 
ســبزیجات را مدنظر قرار دهیم چون از 

این راه منتقل می شود.

ح »جبران افت یادگیری«  طر
 در مدارس دولتی 

رایگان است
معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش 
و پــرورش در مورد طــرح »جبران افت 
یادگیــری«، گفــت: بعــد از آمــوزش 
حضــوری باید برای تثبیت یادگیری در 
دانش آموزان برنامه ریزی ویژه تری انجام 
می دادیم.محمدمهدی کاظمی افزود: با 
مجوز ســتاد ملی کرونــا اعتباری پیش 
بینی شــد تا برای دانش آموزانی که حد 
نصاب نمره قبولی را در دوره متوسطه و 
در برخی دروس را کسب نکرده اند، یک 
برنامــه جبران افــت تحصیلی، تثبیت و 
تعمیق یادگیری داشته باشیم.وی گفت: 
گروه دومی از دانش آموزان نیز هســتند 
که نمره قبولی را کسب کرده اند اما نمره 
پایینی داشــتند، این دانش آموزان بنابر 
نظر مدیر و شورای مدرسه، ضرورت دارد 
که برای یادگیری بیشتر دوره جبران افت 
را بگذراننــد به همین منظور برای ایجاد 
انگیزه درآن ها مصوبه ای از شورای عالی 
آمــوزش و پرورش گرفتیم تا نمره باالتر 
جایگزین نمره قبلی شود.وی از مشارکت 
20 درصــدی دانش آموزان در این طرح 
خبــر داد و گفت: شــرکت در این طرح 
برای دانش آموزان مدارس دولتی رایگان 
اســت و مدارس غیردولتی هم می توانند 
برای خودشان این طرح را اجرایی کنند.

کاظمی درس خواندن در فضای مجازی، 
عدم رفع اشــکال، عدم ارتباط مستقیم 
بــا معلــم را به عنــوان مهم ترین عوامل 
افــت یادگیری دانش آموزان برشــمرد 
و گفــت: مــدارس در این طرح عملکرد 
دانش آموزان را رصد و پایش می کنند. 

 خانواده ها مراقب 
مشاور نماها باشند

  به قلم وحید حاج سعیدی
بســیاری از خانــواده بر ایــن باورند که 
سرنوشــت فرزندان شــان با کنکور گره 
خورده است و به همین منظور قبولی در 
آزمون ورود به دانشگاه ها یا همان کنکور 
سراسری را دروازه خوشبختی و رسیدن 
به آمال و آرزوی های خود و فرزندان شان 
قلمداد می کنند.هر چند از فرصت کنکور 
باید استفاده کرد و این فرصت طالیی را از 
دست نداد، ولی ذکر این نکته ضروریست 
که کنکور همه زندگی نیست بلکه بخش 
کوچکی از زندگی اســت و زندگی حتی 
برای کسانی که در این آزمون موفق نمی 
شــوند،  کماکان جریان دارد.با این وجود 
بســیاری از خانواده ها کنکور را بخشــی 
از فراینــد زندگی تحصیلی فرزندان خود 
تصور نمی کننند بلکه آن را همه زندگی 
می پندارند و بر همین اساس برای قبولی 
فرزنــدان در کنکور به زعم خودشــان از 
هیچ  کوششــی فروگــذار نمی کنند.اما 
باید اذعان داشت همین نگاه دلسوزانه و 
غیر منطقی به کنکور باعث گردش مالی 
چند هزار میلیاردی شده و مافیایی را به 
وجود آورده است که مقابله با آن دستکم 
در توان مجلس و دولت نیست.تشــویق 
به شــرکت در انواع کالس های تقویتی و 
کنکور، خرید انواع و اقسام کتب و سواالت 
و فایل های صوتی و تصویری و از همه مهم 
تر ارائه مشــاوره های غلط و غیر منطقی 
بخشــی از تحرکات مافیای کنکور است.

در این مقال قصد بررسی زمینه ها بروز و 
مقابله با مافیای کنکور را نداریم اما آنچه 
که در ســال های اخیر بیش از هر چیزی 
خانــواده هــا و دانش آموزان را به چالش 
کشــیده اســت و عالوه بر تحمیل هزینه 
های گزاف باعث ایجاد توهمات گوناگون 
در خانواده ها شــده اســت، ورود مشاور 
نماها به حوزه مشــاوره تحصیلی است!.

متاسفانه برخی دانشجویان یا حتی برخی 
از فارغ التحصیالن رشــته های پزشکی، 
مهندســی، علوم انســانی و ... که رشته 
تحصیلی آنها هیچ ارتباطی به مشــاوره و 
راهنمایی ندارد، وارد این فضا شــده اند و 
با دریافت مبالغ هنگفت به ارائه راهنمایی 
های اغوا کننده و غیر منطقی می پردازند.

بنابراین خانواده ها توصیه می شــود قبل 
از انتخاب مشاور تحصیلی برای فرزندان 
در گام اول نسبت به شناخت مشاور اقدام 
کننــد و بــه هر فردی که خود را مشــاور 
می نامد، اعتماد نکنند.مشورت با مدیر و 
مشاور مدرسه و مراجعه به مراکز رسمی 
که دارای مجوز مشــاوره هستند، بهترین 
راه برای شــناخت مشــاوران و دریافت 
مشاوره تحصیلی است.در خاتمه به دانش 
آموزان و خانواده ها توصیه می شــود از 
مراجعه به مشاور نماها و افرادی که بدون 
مجوز اقدام به ارائه مشاوره تحصیلی می 
کننــد جدا پرهیز کنند و آینده تحصیلی 
فرزندان شان را با دریافت راهنمایی های 

غلط تباه نکنند.

زمان اعالم نتایج اولیه کنکور 
مشخص شد

رقابــت داوطلبان کنکور ســال 1۴01 با 
حضور شــرکت کنندگان گروه آزمایشی 
هنر  دیروز چهارشــنبه هشــتم تیر ماه 
جــاری در ۴17 شهرســتان و 17 حوزه 
امتحانی خارج از کشــور آغاز شد.فرآیند 
برگــزاری آزمون هــا از ســاعت 8 صبح 
آغــاز می شــود و درهــای حوزه هــای 
امتحانی ســاعت 7 و نیم بســته می شود 
و داوطلبــان می بایســت قبــل از این 
ســاعت در جلســه آزمون حاضر باشند.

تعــداد یک میلیــون و ۴89 هزار و 220 
داوطلب گروه های مختلف آزمایشی طی 
چهار روز چهارشــنبه 8، پنج شــنبه 9، 
جمعه 10 و شــنبه 11 تیرماه به رقابت 
می پردازند.کنکــور 1۴01 در 17 حوزه 
آزمونی 15 کشــور خارجــی نیز برگزار 
می شــود و با احتساب حوزه های فرعی 
مجموعــا 2911 حوزه امتحانی، کنکور 
امسال را برگزار خواهند کرد.نتایج اولیه 
کنکور  1۴01 اواســط مرداد ماه جاری 
از طریق سایت سازمان سنجش آموزش 
کشور اعالم خواهد شد.داوطلبان مجاز به 
انتخاب رشــته در کنکور 1۴01 با فاصله 
۴ تا 5 روز  یعنی از دهه ســوم مرداد می 
توانند انتخاب رشته خود را شروع کنند.

نتایج همه آزمون های ملی دانشــگاه ها 
و موسســات آمــوزش عالی از نیمه دوم 
شــهریور ماه اعالم خواهد شد.ســازمان 
ســنجش آموزش کشور همچنین اعالم 
کــرد که نتایج نهایــی کنکور هفته آخر 
شــهریور ماه بر روی سایت این سازمان 

منتشر می شود. 

خبر ویژه

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، از ابالغ دستورالعمل نوبت 
کاری شــب برای مادران شــاغل باردار و مادران دارای فرزند شیرخوار و 
پدران خبر داد.دکتر بهروز رحیمی گفت: در خصوص قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت و براساس مصوبه معاون امور مجلس ریاست 
جمهوری، نوبت کاری شب برای مادران شاغل باردار و همچنین مادران 
دارای فرزند شیرخوار تا دو سال و پدران تا یک ماهگی نوزاد، در مشاغل 
و فعالیت هایی که نیازمند نوبت کاری شــب می باشــد، اختیاری است.

وی افزود: در صورت انجام نوبت کاری، استفاده از مرخصی شیردهی در 

شیفت شب دو ساعت و در شیفت های مضاعف به ازای هر شیفت کاری 
یک ساعت است. گفتنی است؛ طبق ماده 17 قانون حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت درخصوص  نوبت کاری شب برای مادران شاغل باردار و 
همچنین مادران دارای فرزند شیرخوار تا دو سال و پدران تا یک ماهگی 
نوزاد، در مشاغل و فعالیت هایی که نیازمند نوبت کاری شب می باشند، 
اختیاری است. همچنین طبق ماده 29 این قانون مادران پس از شروع 
بــکار مجــدد می تواننــد در صورت تمایل تا 12 ماهگی کودک از برنامه 

شیفت کاری شب معاف شوند.

کاری شب برای مادران شاغل  ابالغ دستورالعمل نوبت 

تک خبر

اینفوگرافی 

عالیم اعتیاد را 
بشناسید

روش های مختلفی برای 
ترک اعتیاد به مواد 

مخدر وجود دارند که هر 
کدام بسته به فرد معتاد 
مناسب و موثر هستند. 

اما تقریبا تمام محققان به 
این نتیجه رسیده اند که 
رفتار درمانی موثرترین 

روش برای درمان اعتیاد 
باشد.

منبع: راه دانا

 اعالم زمان ابالغ مصوبه کنکوری 
شورای عالی انقالب فرهنگی 

دبیر ســتاد راهبری اجرای نقشــه جامع علمی کشــور درباره چگونگی لحاظ سوابق 
تحصیلی در کنکور سال 1۴02 برای دانش آموزان رشته های علوم تجربی و نظری 
که قصد دارند در رشــته های هنر و زبان خارجی شــرکت کنند، گفت: معنی ســوابق 
تحصیلــی همــان امتحانــات نهایی مطمئن و عادالنه ای اســت که در آن برای یک 

روستایی با شهری هیچ فرقی نیست. 
در ســال 1۴02 فقط ســوابق تحصیلی پایه 12 به میزان ۴0 درصد لحاظ می شــود و 
در سال بعد از آن پایه یازدهم به آن اضافه می شود، البته بعد از اتمام کنکور جاری، 
بیشتر با مردم در این خصوص صحبت خواهیم کرد.منصور کبگانیان افزود: در کل هر 
سال یک سال اضافه می شود تا سه سال آخر دبیرستان بعد از چند سال با 60 درصد 
تأثیر مبنی باشــد.البته اســتثناهایی هم وجود داشت، مثل هنرستانی ها و داوطلبان 
گروه هنر که در خصوص این موارد در اصالحیه آخری که توســط ریاســت جمهوری 
در حال ابالغ نهایی است و در صحن شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب شده است، 
اختیاراتی را به شــورای ســنجش پذیرش داده ایم، که اگر آئین نامه  برای هر کدام از 
این موارد نیاز اســت تدوین کند.اختیارات دیگری هم به شــورای سنجش و پذیرش 
داده ایم که این شــورا با کمک وزرای بهداشــت، علوم و آموزش وپرورش و ســازمان 

سنجش این کار را انجام خواهند داد.
وی در پاسخ به این سوال که سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرده است که در 
صورت برگزاری کنکور ســال جاری و عدم ابالغ مصوبه شــورا امکان اجرای آن برای 
کنکور ســال 1۴02 وجود ندارد، گفت: این موضوع برای کنکور ســال 1۴01 است و 
سازمان سنجش تا 15 تیر اعالم کرده که وقت دارند و تا قبل  از آن نیز ما منتظریم 
مصوبه ابالغ شود.کبگانیان گفت: عدم ابالغ مصوبه تاکنون به دلیل برگزاری کنکور 
و آرامش داوطلبان  اســت.وی گفت: نقد نمایندگان مجلس در اصالحیه کنکوری 
شــورای عالی انقالب فرهنگی به اتفاق آرا تصویب شــد و منتظریم بعد از برگزاری 

کنکور سال جاری توسط رئیس جمهور ابالغ شود.
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 سیمک کرمان؛
  منطقه ای با 13 آبشار 

آبشارهای سیمک در 35 کیلومتری شمال کرمان، 
در روستای کوهپایه قرار گرفته اند و ارتفاع آن ها 
از 6 متر تا 20 متر تغییر می کنــد. این ناحیه که 
از جمله جاهــای دیدنی کرمان اســت، امکانات 
مناسبی از جمله اردوگاه دارد که باعث شده است 
که  همواره مورد توجه کوهنوردان و صخره نوردان 
قرار گرفته است . 13 آبشــار موجود در سیمک 
آن را به یکی از دیدنی ترین و جذاب ترین جاذبه 
های طبیعی کرمان تبدیل کرده است که همواره 
پذیرای کوهنوردان و صخره نوردان است. در نظر 
داشته باشید که صعود به این آبشارها به تجهیزات 
و مهارت خاص نیاز دارد.در این منطقه اردوگاهی 
زیر نظر آموزش و پرورش  تاسیس شده است که 
پذیرای گردشــگران نیز می باشد . 13 آبشار این 
دره دارای ارتفاعات متفاوتند. مثال آبشار اول 15 
متر، آبشــار دوم 20 متر، آبشار سوم7 متر، آبشار 
چهارم 9 متر، آبشــار پنجم 15 متر و... که همبن 
موضوع باعث جذابیت بیشتر این دره شده است 
همچنین صعود و فــرود از این دره ها نیز نیازمند 
ابزار و تجهیزات کامل نیز میباشد. نام سیمک از 
تنگه ای به همین نام می آید که در شمال روستای 
کوهپایه ای کرمان نیز قرار دارد. عرض این تنگه 
بین سه تا پنج متر است و دیواره های بسیار بلند 
دو طرف آن را احاطه کرده است، در البالی صخره 
های این تنگه آشیان پرندگان جلوه خاصی دارد. 
آب و هوای کوهپایه ها و به طور کلی این منطقه 
سرد و خشک است. در روزهای گرم سال ، دمای 
هوا 10 درجه از شهر ســردتر است و در نیمه دوم 
ســال ، هر ماه می توانید با تجهیــزات گرمایش 

مناسب به اینجا سفر کنید.
اقامت در آبشار سیمک 

اگر قصد اقامت در ســیمک را دارید ، بهتر است 
تجهیزات مناسب برای اردوی شبانه مانند چادر 
مسافرتی ، کیسه خواب و ســایر لوازم جانبی در 
غیر این صورت مــی توانید از خانــه های اجاره 
ای که برخی از اهالی روســتا به شــما می دهند 

استفاده کنید.
روستاهای اطراف کوهپایه کرمان   

روستای علون آباد 
روســتای آلون آباد که در 1۴ کیلومتری شــهر 
کوهپایه واقع شده است ، در زمان های بسیار قدیم 
توسط بزرگان و خان   های آن زمان تاسیس شده 
و گفته می شود که این مکان برای آنها تفریحگاه 
تابستانی بوده است. این روستا در ارتفاعی باالتر از 
شهر کوهپایه واقع شده است و به همین دلیل در 
بهار و تابستان از آب و هوای بسیار بهتری برخوردار 
است. در این دهکده خانه های تاریخی و مجللی 
زیادی را مشاهده خواهید کرد که معماری بسیار 
جالبی دارند و هرکدام به یکــی از بزرگان دوران 
باستان در این مناطق تعلق داشته اند. همچنین 
فضای بسیار زیبا و مناظر بکری که در اطراف این 
روستا مشاهده می کنید برای شما بسیار دلپذیر 

خواهد بود.   
روستای تینجان کوهپایه 

روستای تینجان در 12 کیلومتری کوهپایه قرار 
دارد. اســم این روســتا در زبان محاوره ای مردم 
تینجان منطقه تینگون است. حدود 5۴ خانواده 
در این روســتا زندگی میکنند جمعیت روســتا 
حدود 150 نفر هست. اکثر مردم روستا به فعالیت 
هایی همچون دامداری ، باغداری و کشــاورزی 
مشغول هستند. دراین روستا محصوالتی مانند: 
گیالس، بادام، گردو، ســیب زمینــی، عدس و.... 
کاشته میشود. روستای تینجان از امکانات رفاهی 
وتفریحی برخوردار اســت که نکتــه مثبت برای 

مسافران و گردشگران است.

گردشگری

کنکور سراسری ۱4۰۱ - دانشگاه بوعلی همدان/ منبع : ایسنا

عکس روز 

کرونا در ایران شد کسن  های  "پاستوکووک " دز یادآور تمام وا
وزارت بهداشــت با تکیه بر شــواهد حاصل از مطالعات کارآزمایی بالینی انجام 
شده، واکسن پاستوکووک را عالوه بر پاستوکووک-پالس به عنوان دز یادآور 

سایر واکسن  های مورد استفاده در کشور تایید کرد.
مدیرگروه تحقیقات بالینی و اپیدمیولوژی انستیتو پاستور ایران ضمن تشریح 
روند انجام مطالعات بر واکسن پاستوکووک و پاستوکووک پالس، از صدور مجوز 
مصرف واکسن پاستوکووک به عنوان دز یادآور تمام واکسن  های تزریق شده 
در کشور خبر داد.دکتر آمیتیس رمضانی، گفت: با توجه به ظهور واریانت  های 
جدید واکســن گریز و وجود شــواهدی مبنی بر افت تدریجی ســطح ایمنی 
حاصل از واکسیناسیون کووید19، تزریق دز یادآور بعد از چند ماه، بویژه برای 

واکســن های مبتنی بر پلتفرم ویروس غیرفعال، حائز اهمیت اســت. مطالعات 
اخیر نشان داده است که واکسن  های کووید-19 با پلتفرم پروتئینی تولید شده 
در انستیتو پاستور ایران، می  توانند نقش مهمی در ادامه برنامه واکسیناسیون 
علیه این بیماری در کشور داشته باشند. تحقیقات همچنین نشان داده است 
 Mix & Match که تزریق واکسن های مربوط به دو پلتفرم متفاوت، یا به عبارتی
، باعث ایجاد ایمنی موثرتر و پایدارتر برعلیه ویروس عامل کووید19 می شود.

وی افزود: با توجه به اهمیت انتخاب واکســن بی خطر با کارایی باال به عنوان 
دز یادآور، در هفته جاری وزارت بهداشت با تکیه بر شواهد حاصل از مطالعات 
کارآزمایی بالینی انجام شــده، واکســن پاستوکووک را عالوه بر پاستوکووک-

پالس به عنوان دز یادآور سایر واکسن  های مورد استفاده در کشور تایید کرد.
این متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری در پایان یادآورد شد: بر اساس 
نتایج فوق و نتایج مطالعات مشابه در کوبا، مجوز مصرف واکسن پاستوکووک به 
عنوان دوز یادآور تمام واکسن  های مورد استفاده در کشور به دانشگاه  های علوم 
پزشکی کشور ابالغ شد و جای بسی خوشحالی  است که با در دسترس بودن 
این واکسن در سراسر کشور، هموطنان عزیز می توانند از هفته جاری واکسنی 
با کارایی مناسب و بی خطر را به عنوان دز یادآور تزریق کنند. بنابراین با توجه 
به نزدیک شدن فصل پاییز و توام شدن احتمال همه گیری سایر بیماری های 

ویروسی، تزریق دز یادآور از سنین 12 سال به باال توصیه می شود

دریچه علم

»کاپرا کجاست؟«

کاوی جایگاه امید در سینمای ایران  وا
قائم مقام شبکه مستند با اشــاره به مستند »کاپرا 
کجاست؟« بیان کرد که این مســتند به سینمای 
ایران می پردازد که غالب فیلم هــای اجتماعی آن 

تلخ است.
یاسر فریادرس قائم مقام شبکه مستند و مدیر سابق 
مرکز مســتند و تلویزیونی سوره با اشــاره به اینکه 
مهدی انصاری کارگردان مستند »کاپرا کجاست؟« 
با مستندهای پژوهشی شناخته می شود، بیان کرد: 
کارگردان در این مســتند قصد دارد این موضوع را 
برای مخاطب خود حل کند که آیا سینما آینه جامعه 
است و یا اینکه قرار است سینما آن چیزی را به مردم 

نشان بدهد که دوست دارند ببینند.
مستندی درباره فیلم های سینمای ایران که 

کثرشان تلخ هستند ا
وی ادامــه داد: مهدی انصاری مســتندش را با این 
ســوال که ســینماگران ایرانی درگیر آن هستند، 
مطرح می کند و آن جمله ای اســت که بارها و بارها 
شنیده ایم؛ آیا سینما آینه جامعه است؟ و یا جامعه ای 
که حالش بد اســت آیا می تواند حال خوب به مردم 
ارایه بدهد. در جایی که غالب سینماگران ما آثاری 
با موضوعات اجتماعی ســاخته اند که بیشــتر آنها 
تلخ اســت. اگرچه این فیلم ها الزمه جامعه است اما 
متاسفانه اکثر سبد سینمایی ما را تشکیل داده است. 
مستندساز این مســاله را در قالب یک اثر انتقادی 

مطرح می کند.
به گفته فریادرس، این مستند به خوبی توانسته است 
از پس روایت موضوع بربیاید اما باید دید مخاطب عام 
هنگام پخش تلویزیونی این مستند چه بازخوردی 
نسبت به آن دارد. ناگفته نماند که کار برای جامعه 
دانشگاهی کاماًل قابل درک است و شاید این مساله 

یکی از نقاط قوت مستند باشد.
وی با اشــاره به اینکه بهتر بود به جای اســتفاده از 
صحبت   ســینماگران در محافل مختلــف در این 

مستند، با خود ســینماگران گفتگو می شد، مطرح 
کرد: اینکه »کاپرا کجاســت؟« شــبیه مقاله شده 
و راوی کار، کنشگر اصلی فیلم اســت، شاید برای 
مخاطب عام جالب نباشــد. اگر این مستندســاز با 
چند پژوهشگر و یا ســینماگر در همان فضای کافه 
به گفتگو می نشســت، بهتر بود و ای کاش در بستر 
گفتگو این اتفاق شــکل می گرفــت و کار به لحاظ 

پژوهشی قدری پخته تر از وضعیت فعلی می شد.
کاپرا کجاست؟« به دنبال جامعه ای که  «

»سینمانرو« شده است
مدیر سابق مرکز مستند ســازمان سینمایی حوزه 
هنری با بیان اینکه جامعه ایران به اصطالح تبدیل 
به جامعه ســینما نرویی شده اســت، گفت: »کاپرا 
کجاست؟« دقیقاً به دنبال بررسی این مساله است. 
اگرچه امکان دارد مخاطب عــام را جذب نکند اما 
شــاید برای عده ای از مخاطبان جذاب باشــد که 
قصه سینمای دهه 60 آمریکا را بشنوند تا تبدیل به 

مطالبه بخشی از جامعه فرهنگی ما شود.
فریادرس افزود: این مســتند از ابتدا قصد داشــته 
اســت، یک کار تخصصی و پژوهشــی انجام بدهد 
که برای مخاطب عام نیز قابل فهم باشــد و در عین 
حال به مخاطب بگوید ما نیــاز به آثاری امیدبخش 
داریم نه آثار تلخــی که حال جامعــه را بد کند. از 
سوی دیگر اساساً عمده مشــکالت ما این است که 
تنوع ژانــر نداریم و مخاطبــان نمی توانند ژانرهای 
مختلف را ببیند یعنی اگــر از مخاطبی بخواهند نام 
پنج فیلم ورزشی را بگوید، نمی تواند نام ببرد چراکه 
هرچه فیلم به یــاد می آورد، فیلم هایــی با موضوع 
اجتماعی و آنقدر تکرار شده است که تبدیل به ژانر 
در سینمای ما شــده در صورتی که موضوعی مانند 

دیگر موضوعات است.
وی تاکید کرد: این مســاله در مرحله اول باید برای 
نخبگان فرهنگی و هنری ما حل شود. اگر نگاهی به 

آمار بیندازیم، متوجه می شویم در آمریکا در هفته از 
هر 10 نفر 5 تا 7 نفر به سینما می روند. اما در ایران در 
طول سال از هر 10 نفر 2 تا 3 نفر به سینما می روند. 
شاید یکی از مهمترین دالیل این اتفاق این باشد که 
مخاطب آرزوهایش را روی پرده ســینما نمی بیند. 
البته من مخالف ســاخت فیلم تلخ اجتماعی که به 
جامعه تلنگر بزند، نیستم اما مردم سلیقه های مختلف 
دارند، دوست دارند آثار متفاوت را ببیند و اساساً نقد 
»کاپرا کجاســت؟« نیز به همین موضوع است.قائم 
مقام شبکه مستند یادآور شــد: به مخاطب توصیه 
می کنم که »کاپرا کجاست؟« را تماشا کنند چراکه 
این مستند می تواند به این پرسش مخاطبان پاسخ 
بدهد که چرا حــس می کنند فیلم های ایرانی خوب 

نیستند و راضی شان نمی کنند.
فریادرس در پایان در پاســخ به این پرسش که یک 
مستند چگونه می تواند در جامعه مطالبه ایجاد کند، 

عنوان کرد: خانه اصلی مســتند در دنیا، تلویزیون 
است و موضوعی که یک مســتند بدان می پردازد، 
از طریق تلویزیون می تواند همه گیر، تبدیل به یک 
مطالبه اجتماعی و حل شود پس پخش تلویزیونی 
اینگونه آثار و اساساً مستند در تلویزیون بسیار مهم 
اســت. اغلب کمپانی های بزرگ مستندسازی نیز 
برای تلویزیون فیلم می سازند و با پخش پرتکرار آن 
باعث می شوند مخاطب حداقل عناصر فرهنگی فعال 
جامعه را بشناســد و بداند چه می کند.گفتنی است 
»کاپرا کجاست؟« به واکاوی جایگاه امید در سینمای 
ایران می پردازد.این مســتند با نگاهی به سینمای 
فرانــک کاپ را کارگــردان ایتالیایی-آمریکایی به 
عنوان مطرح ترین کارگردان امیدبخش، قصد دارد 
به مساله امید در سینمای جهان بپردازد و مقایسه ای 
با این اندیشه برخی سینماگران ایرانی که »سینما 

آینه جامعه است« انجام دهد.

پرده نقره ای 

فرهنگ و هنر

گروه موسیقی »جامی« در تاالر 
وحدت کنسرت می دهد

گروه شــصت نفــره »جامی« با سرپرســتی 
رضــا علی آبادی )نوازنده و مدرس موســیقی 
مقامــی( اواخر تیر و اول مردادماه کنســرت 

برگزار می کند.
روه موســیقی »جامــی« بــه سرپرســتی 
رضــا علی آبــادی در روزهــای 25 تیرمــاه 
وحــدت  تــاالر  در  مردادمــاه  اول   و 

روی صحنه می رود. 
در ایــن برنامــه، میــالد عباســی، نوازنــده 
ســازهای کوبــه ای نیــز علی آبــادی و گروه 

تنبورنوازان»جامی« را همراهی می کند.
کنســرت »ســکوتم را تماشــا کــن« گروه 
تنبورنــوازان »جامــی« که ابتدا قرار بود فقط 
در روز 25 تیرماه برگزار شود، به دلیل استقبال 
مخاطبان یک روز دیگر تمدید شد و این گروه 
در روز اول مــرداد نیــز برای مخاطبان برنامه 

اجرا خواهد کرد. 
علی آبادی در این کنســرت بــا همراهی 60 
نوازنــده تنبور از شــاگردان خود روی صحنه 
خواهد رفت و گلچینی از قطعات گذشته خود 

را به همراه سه قطعه جدید اجرا می کند. 

»هماهنگ« به تلویزیون می رود

  آغاز کارناوال 
استعدادیابی سرود

برنامه تلویزیونی »هماهنگ« با رویکرد سرود 
و موســیقی با ســفر به اقصی نقاط ایران برای 

پخش از سیما آماده می شود.
  ضبــط برنامــه تلویزیونــی »هماهنگ« به 
تهیه کنندگی ســیدمحمدصادق حســینی و 
طراحی و کارگردانی مهدیار عقابی در فاز اول 
در قالب کارناوال ملی برای پخش از تلویزیون 

آغاز شده است.
»هماهنــگ«، برنامه ملی اســتعدادیابی در 
حوزه ســرود و دریچه ای جدید به ســرود و 
موســیقی در کشــور است که طرح و پژوهش 
آن از زمستان سال 1399 و پیش تولید رسمی 

آن از زمستان 1۴00 آغاز شده است.
بر این اســاس در چند ماه گذشــته بیش از 
800 گروه ســرود در کشــور شناسایی و پس 
از دریافــت آثار ارزیابی شــدند که در نهایت 
گروه های برگزیده در سراســر کشــور برای 
مرحله مقدماتی انتخاب شــدند و رقابت خود 
را در قالب کارناوال کشــوری در چند اســتان 
آغاز خواهند کرد. پس از این مرحله گروه های 
برتر برای حضور در قسمت های نهایی انتخاب 

خواهند شد.
گروه هــای برتر مرحله مقدماتی، مجوز حضور 
در برنامه اصلی را که با حضور اساتید نام آشنای 
حوزه موســیقی و اجرای خالق در اســتودیو 
هماهنــگ برگزار می شــود، خواهند گرفت و 

در مرحله اصلی به رقابت خواهند پرداخت.
ســاخت این برنامه که محصول موسســه مأوا 
اســت از چندی پیش آغاز شــده و به زودی از 

تلویزیون پخش خواهد شد.

کران  »انیمیشن ایرانی« به »ا
حقیقت« رسید

دور تازه نمایش مســتندهای مرکز گسترش 
ســینمای مستند، تجربی و پویانمایی، )اکران 
حقیقت( از سه شنبه 1۴ تیرماه شروع می شود.

»انیمیشــن ایرانی« بــه کارگردانی مهرداد 
شیخان، از تولیدات مرکز، سه شنبه 1۴ تیرماه 
و در قالب طرح »اکران حقیقت« نمایش داده 

شده و درباره آن گفتگو می شود.
مســتند »انیمیشــن ایرانی« روایتی از ورود 
انیمیشــن به ایران، هنرمنــدان موثر در این 
رشــته و سیری است که پویانمایی از گذشته 
تا امروز طی کرده اســت. این جلســه نمایش 
ســاعت 17:30 با حضور کارگردان و با اجرا و 
کارشناســی مهرداد فراهانی برگزار می شود. 
علیرضــا گلپایگانــی اســتاد دانشــگاه هنر، 
کارگــردان و تهیه کننده انیمیشــن میهمان 

ویژه این مراسم است.
دور تازه »اکران حقیقت« با »انیمیشن ایرانی« 
آغاز می شــود. این جلسات هر هفته سه شنبه 
در ســالن نمایش مرکز گســترش با حضور 
عالقه مندان ادامه خواهد داشــت. شرکت در 

این جلسات، برای عالقه مندان آزاد است.

محمود کالری »آینه« را 
کارگردانی می کند

شــورای صدور پروانه ســاخت سینمایی در 
جلسه اخیر با سه فیلم نامه موافقت کرد.

 فیلم نامه هــای »آینه« به تهیه کنندگی علی 
اوجــی و کارگردانــی و نویســندگی محمود 
کالری، »در آغوش درخت« به تهیه کنندگی 
محمدرضا مصباح و کارگردانی و نویســندگی 
قاســم لطفــی خواجه پاشــا و »انتهای باغ« 
بــه تهیه کنندگی و کارگردانی ســیدابراهیم 
عامریان و نویســندگی حمزه صالحی موافقت 
شــورای پروانه ساخت ســازمان سینمایی را 

اخذ کردند.

فراخوان مناقصات عمومی  یک  مرحله ای فراخوان مناقصات عمومی  یک  مرحله ای 

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم 

کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات ذیل اقدام نماید:  اداره 

رشته مورد نیاز مبلغ تضمین – ریال برآورد مدت اجرا موضوع مناقصه شماره مناقصه 

راه و ترابری 656/671/900/6752/833/595/034 ماه تهیه، خرید و نصب تابلوهای کامپوزیتی سطح راههای استان، فاز 83/401/511

راه و ترابری 656/671/900/6752/833/595/034 ماه تهیه، خرید و نصب تابلوهای کامپوزیتی سطح راههای استان، فاز 2 83/401/52

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/04/11 
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: 1401/04/21 

تاریخ بازگشایی پاکات: 1401/04/22 
نــوع تضمیــن: تضميــن معتبــر شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار بــه صــورت یــک یــا ترکيبــی از ضمانــت نامــه هــای موضــوع 
مــورخ  نامــه تضميــن معامــالت دولتــی )شــماره 12۳402 / ت 50۶59  آییــن  مــاده 4  ، ب، ج، چ و ح  الــف  بندهــای 

باشــد.  مــی   94/09/22
فيش واریزی نقدی به حساب سپرده 40۶۷۶۳۷0۷۷۶0۷۶5 تمرکز وجوه سپرده نزد بانک ملی مرکزی می باشد. 

کليــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پــاکات و مراحــل 

بعــد از آن از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونيکــی 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 

الکترونيکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. 
محل تحویل پاکت الف - 

ایالم - بلوار مدرس - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم - واحد دبيرخانه 
جهت دریافت اطالعات مناقصه به سایت اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایید. 

تلفن تماس 084۳۳۳۶2922 - 084۳۳۳۳0195 - 084۳۳۳۳8۳00 اداره پیمان و رسيدگی فاکس ۳۳41۶۳8 
تاریخ چاپ 1401/4/9           
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