
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:

 مشکالت داروسازان
و قیمت دارو بررسی می شود

     رئیس کمیســیون بهداشــت مجلس از پیگیری 
مشــکالت داروســازان از رئیس جمهور در نشســت 
اخیر ستاد مبارزه با کرونا خبر داد و گفت: مشکالت، 
نگرانی هــا و دغدغه هــای ســندیکای تولیدکنندگان 
ح کــردم در واقــع قیمــت همــه اقــالم و  دارو را مطــر
حامل هــای انــرژی و همچنیــن دســتمزد کارگران بین 
38 تا 57 درصد افزایش یافته و به طور قطع قیمت 

دارو هم گران خواهد شد...

سخنگوی صنعت برق پاسخ داد:

 علت خاموشی های 
کنده چیست؟ پرا

     ســخنگوی صنعت برق گفت: در حال 
حاضر شــبکه برق کشــور بدون مشــکل و 
پایــدار اســت و مشــکلی بــرای تامیــن برق 
وجــود نــدارد، ولــی ممکن اســت در برخی 
مقطعــی  خاموشــی های  شــاهد  نقــاط 

باشیم...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 77  

واردکنندگان خودرو، در انتظار آیین نامه جدید

بازار شایعات داغ شد
   رییس مجلس قانون مجوز پنج ساله واردات خودرو را برای اجرا به دولت ابالغ کرد. 
براساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که توسط قالیباف ابالغ شد، وزارت 
صمــت بایــد آیین نامــه واردات خــودرو را تنظیــم و تصویب کند.  3۱ اردیبهشــت ماه بازه 

زمانی اجرای مصوبه ســران قوا در ســال ۹7 درباره ممنوعیت واردات خودرو به پایان 
رسید و به گفته مسووالن امر با منقضی شدن این مصوبه شرایط برای واردات خودرو 

  || صفحه  صفحه 33  تسهیل شده و دست دولت برای واردات مدیریت شده باز می شود...

 متمم ها در خصوص مسکن ملی شکل اجرایی به خود نگرفته اند

آورده آمد، وام نیامد!آورده آمد، وام نیامد!

صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

قیمت ارز به کدام سمت 
خواهد رفت؟

3

  رمزگشایی از نقش رژیم صهیونیستی 
در صدور احتمالی قطعنامه علیه ایران؛

ردپای شیطان
2

 کسب درآمد
 اینبار  از ماشین خوابی

7

ایجاد مشکالت برای  
اینترنت همراه با قطع برق

4

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ی  گهی مناقصه عمومی یک مرحله ی آ آ

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

 نوبت دوم

گذار نماید.  سازمان عمران شهرداری اهواز در نظر دارد اجرای عملیات زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط وا

ح مناقصهردیف    مدت اجرا   رتبه                                شر
      کار

          مبلغ اولیه
سپرده شرکت در مناقصه            )ریال(

17.209.516.621860.475.831   4 ماه5 راهترمیم نوارهای حفاری شده فیبر نوری در سطح منطقه دو شهرداری اهواز  1   

لــذا از شــرکت هــای واجــد شــرایط بــر اســاس اســناد مناقصــه دعــوت بــه عمــل آیــد. جهــت 
ســامانه  بــه   19 ســاعت  تــا   1401/3/25 لغایــت   1401/3/18 تاریــخ  از  اســناد  دریافــت 

تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه نشــانی www.setadiran.ir مراجعــه نمائیــد.
خالصه اطالعت:

1- الزم بــه ذکــر اســت کلیــه مراحــل بــر گــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد 
قیمــت مــی بایســت از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد( بــه آدرس 
www.setadiran.ir صــورت پذیــرد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت 
قبلــی مراحــل ثبــت نــام را در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــاء الکترونیکــی )توکــن( 

را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
2- مهلــت  قبــول پیشــنهادهای  مناقصــه گــران از آخریــن روز مهلــت دریافــت اســناد  بــه 
مــدت 10 روز کاری در ســامانه ســتاد اســت و حداکثــر مهلــت بارگــذاری اســناد بــه همــراه 
پیشــنهاد  قیمــت در ســامانه ســتاد روز شــنبه مــورخ 1401/4/11 ســاعت 12 مــی باشــد.ضمنا 
آخریــن مهلــت تحویــل پــاکات فیزیکــی الک و مهــر شــده تــا پایــان وقــت اداری روز یکشــنبه 

مــورخ1401/4/12 بــه دبیرخانــه محرمانــه حراســت ســازمان عمــران مــی باشــد.
3- ســایت ویزیــت: روز شــنبه مــورخ 1401/3/28ســاعت 9 صبــح در محــل ســازمان عمــران 

شــهرداری )معاونــت فنــی واجرایی(مــی باشــد.
4- تاریــخ برگــزاری کمیســیون مناقصــه راس ســاعت 12 روز دوشــنبه مــورخ 1401/4/13 در 

دفتــر مدیرعامــل ســازمان عمــران شــهرداری تشــکیل میگــردد.
)حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آن ها در جلسه مجاز می باشد(

برنــده  بــه عهــده  و وجــوه قانونــی ســامانه ســتاد  آگهــی  انتشــار  پرداخــت هزینــه   -5
باشــد. مــی  مناقصــه 

6- پیشــنهاد قیمــت هــا در صورتــی قابــل بررســی مــی باشــند کــه اســناد فیزیکــی مناقصــه  
قبــا در ســامانه ســتاد بارگــزاری و تاییــد شــده باشــند.

7- سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.
8- مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه پنــج درصــد مبلــغ بــرآورد اولیــه مــی باشــد کــه مــی 

بایســت بــه یکــی از ســه طریــق ذیــل ارائــه شــود :
الــف - فیــش واریــزی مبلــغ فــوق بــه حســاب شــماره 4004118015131بانــک قــرض الحســنه 

مهــر ایــران  بــه نــام ســازمان عمــران شــهرداری اهــواز . 
ب - بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی بــه نــام ســازمان عمــران شــهرداری اهــواز و بــه مــدت 

ســه مــاه از تاریــخ چــاپ آگهــی بــا قابلیــت یــک دوره تمدیــد ســه ماهــه دیگــر .
ج - چک تضمین شده  بانکی در وجه سازمان عمران شهرداری اهواز . 

9- نتیجــه کمیســیون مناقصــه برابــر مــاده 18) قانــون اصــاح و تســری آییــن نامــه معامــات 
شــهرداری تهــران بــه شــهرداری هــای مراکــز اســتانها ، کان شــهرها و شــهرهای بــاالی یــک 
میلیــون نفــر جمعیــت ( بــه برنــده اعــام خواهــد شــد تــا مراحــل انعقــاد قــرارداد انجــام 

شــود. 
قــرارداد نشــوند ســپرده  انعقــاد  بــه  هــرگاه حاضــر  مناقصــه  اول و دوم  برنــدگان   -10

آنــان بــه ترتیــب ضبــط خواهــد شــد .  شــرکت در مناقصــه 
11- بــر اســاس مــاده 10 ) قانــون اصــاح و تســری آییــن نامــه معامــات شــهرداری تهــران بــه 
ــت (  ــر جمعی ــون نف ــک میلی ــاالی ی ــهرهای ب ــهرها و ش ــتانها ، کان ش ــز اس ــای مراک ــهرداری ه ش
شــرکت در مناقصــه و دادن پیشــنهاد  بــه منزلــه قبــول شــروط و تکالیــف شــهرداری مــی باشــد . 
12- بــه اســتناد بنــد 5 مــاده 11 ) قانــون اصــاح و تســری آییــن نامــه معامــات شــهرداری 
تهــران بــه شــهرداری هــای مراکــز اســتانها ، کان شــهرها و شــهرهای بــاالی یــک میلیــون 
ــه اخــذ میگــردد.  نفــر جمعیــت ( از برنــده مناقصــه 10 درصــد تضمیــن حســن انجــام معامل

13- به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد . 
14- مالیات بر ارزش افزوده بر عهده کار فرما می باشد. 

15- در صــورت هــر گونــه مغایــرت بیــن آگهــی مناقصــه و اســناد و مــدارک دعــوت نامــه 
ــد . ــی باش ــه م ــه مناقص ــوت نام ــدارک دع ــناد و م ــا اس ــت ب ــه ، الوی ــوع مناقص موض

16- بهــای پیشــنهادی بایــد از حیــث مبلــغ مشــخص و معیــن و بــدون ابهــام بــوده و در 
پاکــت الک و مهــر شــده تســلیم شــود.

17- سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است . 

سیاه چاله بروکراسی سد راه کارآفرینی
  مجمع کارآفرینان ایران 

اگر شــما هم تاکنون پای صحبت افراد خالق، صاحب ایده 
یا بنیان گذاران کســب وکارهای مختلف نشســته باشید، 
حتماً یک گالیه را شــنیده اید؛ گالیه از کاغذبازی یا آنچه 
»بروکراســی« خوانده می شــود. کارآفرینان و افرادی که 
پیگیر راه اندازی و ایجاد کاری تازه در ایران هستند باید از 
این ســیاه چاله بزرگ بگذرند و شوربختانه بررسی ها نشان 
می دهد که بســیاری از این افراد در این مســیر پرپیچ وخم 
خســته می شــوند و عطای ایجاد کار برای خود و دیگران را 
به لقایش می بخشــند. این مســئله به حدی بغرنج است که 
حاال صدای مسئوالن و برخی نمایندگان مردم را در مجلس 
شورای اسالمی هم درآورده است؛ شاید جالب باشد بدانید 
که پیش تر و در ســال 98 یک نماینده مجلس اعالم کرد 
که ایرانیان برای راه اندازی یک کسب وکار کوچک باید 72 
مجــوز و امضــا بگیرند که پیگیری این روند، 254 روز زمان 
می برد. با این مقدمه کوتاه، شاید بهتر باشد که کمی دقیق تر 
و عمیق تر به مفهوم کارآفرینی و بروکراسی اداری پرداخت 

و راه حل هایی را هم ارایه کرد.
  فعالیت های کارآفرینانه؛ 

راه حل میان بر توسعه و تحول اقتصادی
وقتی سخن به کارآفرینی و کارآفرینان بزرگ می رسد ناخواسته 
نگاه های ذهنی به ســمت کشــورهای پیشرفته و توسعه یافته 
می رود و این درحالی است که اقتصادان ها می گویند کشورهای 
درحال توســعه یا درگیر مشــکالت شدید اقتصادی یا مواردی 
مانند تحریم، بیش از هر کشور توسعه یافته نیازمند کارآفرینی 
هستند؛ این موضوع به حدی جدی و واجد اهمیت است که از 
کارآفرینی به عنوان راه حل میان بر برای توسعه و تحول در اقتصاد 
یک کشور یاد می شود، عالوه بر این در کشوری مانند ایران که 
در چهار دهه گذشــته همواره درگیر تحریم های ظالمانه بوده 
است، چه راه حلی مانند ایجاد کسب و کار در داخل کشور می تواند 
مشکل گشا باشد؟ به طور خالصه کارآفرینی در ایران نه تنها به 
ایجاد کســب و کار برای مردم و جوانان نیازمندان کار کمک 
می کند که در موردی بزرگ تر و مهمتر به رفع نیازهای داخلی 
و فراهم آوردن کاالهای تحریم شده هم کمک شایانی می کند؛ 
مجموع این موارد و خروجی این روش را کارشناسان با عبارت 
افزایش تولید ناخاصل ملی و در نتیجه تحول و توسعه اقتصاد یک 
کشور تعریف می کنند. عالوه براین مطالعات و بررسی های جهانی 
کارآفرینی نشان می دهد که بین نرخ فعالیت های کارآفرینانه و 
تولید ناخالص داخلی در برخی از کشورها مانند ایاالت متحده به 
میزان 57 درصد همبستگی وجود دارد. همچنین یکی از مقاالت 
ارائه شده در همایش کارآفرینی ایران در سال گذشته می گوید 
»تاثیر مستقیمی که فعالیت کارآفرینانه در تولید ناخالص ملی 
داشته است گرایش به کارآفرینی در سراسر دنیا را افزایش داده 
است. برای مثال در کشور هند برای توسعه کارآفرینی »سازمان 
ملی کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای کوچک« و در کشور 
مالزی وزارتخانه ای به نام »وزارت توسعه کارآفرینی« ایجاد شده 
است. سایر کشورهای آسیایی نیز برای توسعه کارآفرینی عالوه بر 
کمک های مالی و حقوقی به ایجاد و گسترش زمینه های قانونی 
آن پرداخته اند.« با این شــرایط و اگرچه پیش تر مدیرکل دفتر 
توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته بود 
که جایگاه ایران در بین 15 کشــور منطقه خاورمیانه و آفریقا 
برای کارآفرینی رتبه چهاردهم است، اما در سال های گذشته 
نگاه متفاوتی به کارآفرینی در ایران شکل گرفته است. به عبارت 
دیگر توجه به اهمییت کارآفرینی هم در ایران عمر کوتاهی ندارد 
و دســت کم در یک دهه گذشــته مدیران و مقامات ارشد کشور 
بارها بر آن به عنوان راه حلی کلیدی تاکید کرده اند. اگر به زمان 
بیشــتری برگردیم مقام معظم رهبری ســال 89 و در دیدار بار 
کارآفرینان از کارآفرینی به عنوان اهرمی در مقابل فشــارهای 
اقتصادی یاد کردند و در این باره گفتند: »برای مقابله با این فشارها 
)فشار اقتصادی ناشی از تحریم ها( باید »اقتصاد مقاومتی واقعی« 

بوجود آوریم که معنای واقعی کارآفرینی نیز همین است«.
 کارآفرینی در قوانین باالدستی ایران

قوانین مرجع ایران؛ چه قوانین تازه مانند برنامه های توســعه و 
چه حتی قانون اساســی بارها به موضوع حمایت از کارآفرینی 
پرداخته اند. به عنوان مثال کارشناسان همواره با اشاره به اصل 
44 قانــون و لــزوم توجه به بخش خصوصی، این اصل را یکی از 
مــوارد حمایــت قانونی از کارآفرنیی در ایران قلمداد می کنند. 
پیش تر یکی از نمایندگان مجلس ایران؛ محسنی بندپنی، گفته 
بود که »متاسفانه همه اقشار جامعه دنبال کار دولتی هستند و 
حتی دکترهای تخصصی ما نیز دنبال این بخش هستند و این 
موضوع آسیب زیادی وارد می کند. کشور ژاپن با 148 میلیون 
جمعیت تنها دارای 350 هزار کارمند دولتی است در حالیکه 
کشور ما با 82 میلیون نفر دارای 4.5 میلیون کارمند است و همه 
کارشناسان و حتی دکترهای کشور به دنبال اگهی های دولتی 
هستند و با اینکار دولت هر روز در حال فربه شدن است.« او که 
زمان این اظهارات نماینده مردم نوشــهر چالوس و کالردشــت 
در مجلس بود، درباره ضرورت تغییر فرهنگ مردم و مسئوالن 
درباره موضوع کارآفرینی گفته بود: »افراد جامعه ما برای اشتغال 
همانند مسافران اتوبوس در کشورهای هند و پاکستان حتی به 
آینه بغل چسبیده اند و به دنبال کار دولتی هستند، که این باید 
تغییر کند. عالوه براین باید مسئوالن ما به این باور برسند که به 
کارافرینی بهای بیشتری دهند. متاسفانه برخی وزرای ما تنها 
به فشار از سوی نمایندگان مجلس جواب می دهند و بنابراین 
باید در این خصوص وزرا را برای بها دادن به کارافرینان مجاب 
کرد.« مشابه این اظهارات را در ماه ها و سال های گذشته مدیران 
دیگری هم مطرح کرده اند و شاید هم سخنان زمزمه و نور شمعی 

برای تغییر این فضا باشد.

یادداشت

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: 

از تعطیلی و ورشکستگی3500 واحد تولیدی 
جلوگیری شد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در دوره تحول 
و تعالی به تولید و اشتغال توجه جدی شده به طوری که 
در این مدت، حدود 3500 واحد تولیدی فعال شده و 
یا از تعطیلی و ورشکستگی آن ها جلوگیری به عمل 

آمده است.
 به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، 
دکتــر خدائیان در ادامه ســفر بــه ارومیه با حجت 
االســالم والمسلمین قریشــی نماینده ولی فقیه در 
استان آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه دیدار کرد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دوره تحول و 
تعالی اظهار کرد: در دوره تحول و تعالی، اقدامات مثبت 
و گام های بلندی برداشــته شده که موجب افزایش 

سرمایه اجتماعی نظام شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: ریاست 
محتــرم قوه قضاییه تاکید بر اجــرای قانون دارند و 
معتقدند که امنیت در سایه اجرای قانون تحقق پیدا 
می کند. وی با بیان اینکه در دوره تحول و تعالی مبارزه 
با مفاسد اقتصادی تشدید و احکام قاطع و سنگینی 
صادر شــده است، افزود: ریاست محترم قوه قضاییه 
تاکید دارند مبارزه با مفاسد اقتصادی باید با رعایت مر 
قانون صورت گیرد و دقت شود تحت تاثیر فضاسازی 

رسانه ای حقی از کسی تضییع نشود.
دکتر خدائیان به تاکیدات و اقدامات رئیس قوه قضاییه 
در حوزه ساماندهی زندان ها اشاره کرد و گفت: شخص 
ایشــان بیش از هر رئیس قوه قضاییه ای در زندان ها 
حضور پیدا کرده، با زندانیان مالقات چهره به چهره 
داشته اند، شخصا مسائل آن ها را پیگیری می کنند و 
تاکید دارند که زندان باید با اقدامات آموزشی و تربیتی 

زمینه باز اجتماعی کردن زندانیان را فراهم سازد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: در دوره 
تحول و تعالی توجه جدی به تولید و اشــتغال شــده 
اســت به طوریکه در این مدت، حدود 3500 واحد 
تولیدی فعال شده و یا از تعطیلی و ورشکستگی آن ها 

جلوگیری به عمل آمده است.
وی یادآور شد: ستادهای اقتصاد مقاومتی همچنان 
پیگیــر اجرای منویات مقام معظــم رهبری در این 

خصوص هستند.
دکتر خدائیان همچنین به تاکیدات رئیس قوه قضاییه 
پیرامــون رعایت حدود اختیارات قانونی ضابطین و 

مقامات قضایی در رسیدگی به پرونده ها اشاره کرد.
وی بیان کرد: سازمان بازرسی در اجرای سند تحول 
قضایی با ارائه هشدارهای به موقع به دنبال پیشگیری 

از سوءجریانات است.
تحول و جهش دستگاه قضا در دوره تحول و 

تعالی امیدوار کننده است
حجت االسالم والمسلمین قریشی نیز در این دیدار، با 
بیان اینکه انتخاب رئیس قوه قضاییه از درون دستگاه 
قضا به دلیل اشراف به مباحث، موجب تمشیت بهتر 
امور می شود، اظهار کرد: از زمان ریاست حجت االسالم 
والمسلمین محسنی اژه ای بر مجموعه قوه قضاییه، 
تحول و جهشی در دستگاه قضا احساس می شود که 

امیدوار کننده است.
وی ابــراز امیدواری کرد که بــا اقدامات و طرح های 
خــوب رئیس قوه قضاییه و مجموعه دســتگاه قضا، 

اعتماد مردم بیش از این جلب شود.
نماینده ولی فقیه در اســتان آذربایجان غربی لزوم 
توجه بــه آموزش هایی پیرامون مباحث اخالقی در 
سازمان بازرسی و دادگستری ها را مورد اشاره قرار داد.

وی تاکید کرد: روحیه  توجه به عدالت، تقوا، خدا ترسی 
و مبارزه با فساد که  در ریاست قوه قضاییه و مدیران 
ارشــد دســتگاه قضا وجود دارد باید در کل بدنه قوه 

قضاییه ساری و جاری شود.
حجت االسالم والمسلمین قریشی با اشاره به اقدامات 
صورت گرفته در قوه قضاییه پیرامون ارتباط با مردم، 
افزود: نظارت و بازرسی های سازمان بازرسی با جدیت 

دنبال شود.
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سیاست 2

سؤال مهم اژه ای از متولیان حفاظت محیط زیست کشور:

ک اجرا شده است؟ چند درصد از قانون هوای پا
رئیس قوه قضاییه گفت:در طول زمان، جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست 
ارتقاء پیدا نکرده است؛ با توجه به اینکه مسائل حوزه محیط زیست نسبت به 

گذشته تغییر کرده و نوع و ابزار آالینده ها متفاوت شده است.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، در جریان نشست با مدیران سازمان 
حفاظت محیط زیست، با اشاره به اهمیت مقوله حفظ محیط زیست و تاکید 
آموزه های دینی بر این مهم اظهار کرد: محیط زیســت مقوله ای اســت که به 
حیات انســان ها و ســالمت جســم و روح آنها وابسته است و هر آنچه که این 
محیط را تهدید کند به منزله تهدید سالمت انسان و سایر موجودات می باشد.

رئیس دســتگاه قضا با تشــریح اهمیت و ارزشی که در آموزه های دینی برای 
مقوله حفظ محیط زیست لحاظ شده است، گفت: برای کسانی که زمین و 
محیط زیست را تخریب و آلوده سازند، مجازات های سنگینی درنظر گرفته 
شده است و بر مبنای دستورات شرعی و قانونی، چنانچه این تخریب به حد 

مشخصی برسد، عنوان »افساد فی االرض« بر آن صدق خواهد کرد.   
رئیس عدلیه در ادامه با تبیین اصل 50 قانون اساسی ناظر بر وظیفه عمومی 
در حفاظت از محیط زیست و ممنوعیت آن دسته از فعالیت های اقتصادی 
وغیر آن که با آلودگی محیط زیســت یا تخریب غیرقابل جبران آن  مالزمه 
پیدا کند، تصریح کرد: عالوه بر اصل 50 قانون اساسی، در برخی دیگر از اصول 
قانون اساسی و قوانین موضوعه نیز به نحوی از انحاء به موضوع مهم و حیاتی 
حفاظت از محیط زیست پرداخته شده است و همین امر گواهی بر اهمیت 

مقوله مذکور و توجه قانونگذار به آن است.
وی بیان داشــت: مســئوالن ســازمان حفاطت محیط زیســت با احصاء و 

اولویت بندی موضوعات و مســائل این حوزه و بر مبنای تعریفی که از مقوله 
محیط زیست دارند، می توانند بررسی های الزم را نسبت به ضرورت تنقیح، 

اصالح و ایجاد قانون در حوزه محیط زیست به عمل آورند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه این نشست با اشاره به تاریخچه، ساختار و اعضای 
شورای عالی حفاظت محیط زیست، به طرح این سؤال کلیدی پرداخت که 
زمان و ترتیب تشکیل جلسات این شورای مهم به چه صورت است و شورای 
مزبور در سال چند جلسه برگزار می کند و چه موضوعاتی در این شورا مورد 
بررسی و رسیدگی قرار می گیرند؟ حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای 
همچنین به مدیران سازمان حفاظت محیط زیست توصیه کرد که برگزاری 
مســتمر جلســات شورای عالی حفاظت محیط زیست و اضافه شدن اعضای 
حقوقی و اختیارات بیشــتر به این شــورا در صورت نیاز را، با اهتمام و جدیت 
بیشتری پیگیری کنند. وی ضمن اشاره به مسائل و موضوعات کالن و مهمی 
که باید پیرامون آنها در شورای عالی حفاظت محیط زیست، اتخاذ تصمیم 
شود، برخی مسائل این حوزه از جمله مسئله ریزگردها را در زمره موضوعات 
بین المللی و منطقه ای دانســت و تصریح کرد: ضرورت دارد شــورای عالی 
حفاظت محیط زیست، حداقل سالی یک الی دو بار تشکیل جلسه دهد و میان 
دستگاه های مختلف در حوزه حفاظت از محیط زیست، هماهنگی و هم افزایی 
ایجاد شــود. رئیس عدلیه با یادآوری ســابقه بیش از ۶0 ساله قانونگذاری در 
حوزه محیط زیست در کشور، به مسائل جدید و متغیر این حوزه اشاره کرد و 
بیان داشت: مسائل و موضوعات مرتبط با محیط زیست صرفاً به قوانینی که 
تاکنون در این حوزه تصویب شده منحصر نمی شود؛ همچنین مقوله حفاظت 

از محیط زیست به یک دستگاه یا سازمان اختصاص ندارد؛ لذا شورای عالی 
حفاظت محیط زیست با تشکیل جلسات مستمر باید پیرامون مسائلی نظیر 
موضوعات متغیر و جدید حوزه محیط زیست و نحوه هماهنگی و هم افزایی 

دستگاه ها در این حوزه اتخاذ تصمیم کند.
»چند درصد از قانون هوای پاک که در تیر 139۶ تصویب شد، اجرایی شده 
است؟« این سؤال مهم دیگری بود که قاضی القضات در این جلسه از مدیران 
سازمان حفاظت محیط زیست پرسید و خطاب به آنها گفت: پس از حدود 
5 سال از تصویب »قانون هوای پاک« باید بررسی شود که چه میزان از مفاد 
این قانون عملیاتی شــده اســت؛ چنانچه خیلی از بخش های قانون مزبور بر 
زمین مانده و اجرایی نشده، ضرورت دارد یک آسیب شناسی در این رابطه از 
سوی سازمان حفاظت محیط زیست صورت گیرد و من در راستای اجرایی 
شــدن کامل این قانون، خطاب به ســازمان بازرسی کل کشور نیز دستوراتی 

صادر خواهم کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه این نشســت، با اشــاره به ســخنان فرمانده یگان 
حفاظت محیط زیست کشور مبنی بر طوالنی شدن روند رسیدگی به یک 
پرونده در این حوزه ، به مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرد 
تا نمونه هایی از این دســت پرونده ها که رســیدگی به آنها با اطاله همراه بوده 
را برای بررســی و پیگیری ارائه کنند. »آیا با اصالحاتی که در قوانین مرتبط 
با محیط زیست صورت گرفته، جایگاه و اختیارات سازمان حفاظت محیط 
زیست ارتقاء یافته یا خیر؟« این سؤال مهم دیگری بود که رئیس قوه قضاییه 

از مدیران سازمان مزبور پرسید.

اخبار كوتاه

تظاهرات فلسطینی ها در 
اعتراض به شهرک سازی های 
غیرقانونی اسراییل در اراضی 

اشغالی فلسطین در كرانه 
باختری/ رویترز

اقامه نماز بر پیکر 
حجت االسالم دعایی 
توسط رهبر معظم انقالب/ 
تسنیم

گزارش تصویری

گشایی از نقش رژیم صهیونیستی در صدور احتمالی قطعنامه علیه ایران؛  رمز

ردپای شیطان
آنچــه در موضــوع احتمال اعالم صدور 
قطعنامه علیه جمهوری اســالمی ایران 
محتمل است، در وهله اول احتمال صدور 
قطعنامه ای برضد ایران است، اما بیان این 
نکته مهم است که صدور قطعنامه علیه 
ایران حتمی نیست و می تواند احتمالی 
باشد. آنچه در این موضوع حائز اهمیت 
اســت اینکه از روزهای گذشــته در پی 
سفر آقای گروسی و دیدار با سران رژیم 
صهیونیســتی شاهد افزایش فشارهایی 
بر جمهوری اســالمی ایران هستیم. به 
نظر می رســد رژیم صهیونیستی مجددا 
در ارتباط با مسائل هسته ای جمهوری 
اسالمی دخل و تصرف و اظهار نظرهای 
بیهــوده ای را بــه مجامع بین المللی از 
جملــه آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
عرضه کرده است. البته نباید نقش رژیم 
صهیونیســتی را  در طول بیســت سال 
گذشــته در تنش زا نشان دادن پرونده 

اتمی ایران را فراموش کرد.
رژیم صهیونیســتی در دو دهه گذشته 
تمام تالش خود را بر این مساله معطوف 
کــرد که پرونده صلح آمیز هســته ای 
جمهــوری اســالمی را به یــک پرونده 
نظامــی تبدیل کند، کــه البته با توجه 
به بازرســی های تخصصی این مســاله 
تا کنون منتفی شــده اســت، لذا آژانس 
چندین مرتبــه اعالم کرده برنامه های 
هســته ای ایران صلــح آمیز بوده، اما با 
این حال رژیم صهیونیستی از این مساله 
دســت برنداشــته به طوری که به نظر 
می رســد رژیم صهیونیستی در روزهای 
اخیر تالش کرده تا فکت ها و نشانه هایی 
از عــدم صلــح آمیز بودن و پنهان کاری 

جمهــوری اســالمی در پرونده اتمی به 
آژانــس بین المللی انرژی گزارش کند، 
بنابراین احتمال دارد رژیم صهیونیستی 
مجددا در این رابطه پرونده سازی هایی 
انجام داده باشــد و در ســفر اشاره شده، 
آقای گروسی را به موارد مطروحه مجاب 

کرده باشند.
شــکی وجود ندارد جمهوری اســالمی 
خــارج از چارچوب هــا و پروتکل های 
موجود در آژانس مصوبه ای را به تصویب 

نمی رســاند، اما با این حال به گونه ای 
برای فشــار به جمهوری اسالمی برنامه 
ریزی شــده که پیداست جنگ اراده ها 
بین نظام سلطه و جمهوری اسالمی آغاز 
شده و مراحل گوناگونی را طی می کند 
به طوری که می توان گفت موضوع اخیر 
نیز نوعی جنگ اراده ها محســوب می 
شود و فشار به جمهوری اسالمی به این 
منظــور صورت می گیرد تا آمریکایی ها 
در مســاله هسته ای ایران بتوانند خارج 

از چارچوب ها، قواعد و توافق نامه های 
موجود برگ برنده و امتیازی برای خود 
کســب کنند تا بتوانند ملت ایران را از 

رسیدن به منافع ملی دور کنند.
باید به این نکته توجه داشته باشیم گمانه 
زنی هایی که تا کنون انجام شده قطعی 
نیســت، زمینه هــای محکومیت ایران 
و صدور قطعنامه در شــورای حکام در 
صحبت های مختلفی با واســطه شنیده 
شــده که همه این گویندگان به نوعی با 

رژیم صهیونیســتی در ارتباط هستند، 
بنابراین می توان ارزیابی کرد آنچه گفته 
می شــود قرار دادن ایران در یک جنگ 
روانی شدید است تا با توسل به این ابراز 
اراده مردم ایران را بشــکنند. بی تردید 
جمهوری اســالمی ایران  در طول 20 
سال گذشــته در این موضوع تجربیات 
ارزشــمندی یافته، لذا امتیازی خارج از 
چارچوب توافق نامه به طرف مقابل نمی 
دهد. در حالی که دشــمن در طول ماه 
های گذشــته تالش کرده تا در مسائل 
و گفتگــو های بیــن المللی حول محور 
برجام که در حالت تعلیق به سر می برد 
وضعیــت اقتصادی ایران را تخریب کند 
و با تشدید جنبه های روانی این موضوع 
مردم را در برابر  نظام قرار دهد، اما دشمن 
کمترین موفقیتی در دست یابی به هدف 
خــود که بر هم ریختن بازارها و فشــار 
بر مردم بوده کســب نکرده و نتوانســته 
با دســت گذاشــتن روی این مسائل در 
جامعــه ناراضی تراشــی  کند، بنابراین 
مشــخص اســت با راه اندازی عملیات 
رسانه ای و روانی، فشار به  مردم را جزو 
یکی از راهبردهای اصلی خود قرار داده  
و عالقه مند است مسائل را به این شکل 
مدیریــت و هدایت کند تا در حد ممکن 
بتوانند شــوک اقتصادی بر مردم ایران 

تحمیل کنند.
خوشــبختانه دولــت و حاکمیــت بــا 
توانمندی مانع این شوک شده  و در این 
موضوع مدیریــت قابل توجهی صورت 
گرفته اســت، لذا بعید به نظر می رســد 
این ترفند دشــمن بتواند خسارت قابل 

توجهی بر ملت ایران وارد کند.

خبر ویژه

 وزیر کشور از امضای دو تقاهم تامه امنیتی و زیارتی با همتای عراقی خود خبر داد و وزیر کشور عراق هم با اشاره به 
حذف تدریجی روادید بین دو کشــور گفت که اربعین امســال 2 هزار ایرانی بدون روادید می توانند از مرزهای زمینی 
به عتبات عالیات بروند.  احمد وحیدی پس از دیدار عثمان الغانمی همتای عراقی خود در جمع خبرنگاران گفت: در 
نشست  با وزیر کشور عراق درباره مسایل مرزی، توسعه همکاری استان های مرزی و توسعه زوار دو کشور صحبت کردیم.

وی ادامه داد: نتیجه این نشست امضای دو تقاهم تامه امنیتی و مربوط به زوار اربعین بود و با توجه به بحث های خوبی 
که انجام شد امیدواریم مسایل خوبی در بحث امنیت و تجارت مرزی و زوار داشته باشیم. عثمان الغانمی وزیر کشور 
عراق هم درباره دیدارش با وزیر کشور ایران و حذف ویزای زمینی سفر به خبرنگاران گفت: امروز با سفر به تهران دیدار 
دوستانه و طوالنی با وزیر کشور جمهوری اسالمی ایران داشتبم. وی افزود: بحث امنیت مرزهای مشترک دو کشور و 

بسباری پرونده دیگر در این نشست بررسی شد. همچنین بحث عبور غیرفانونی از مرزها، قاجاق مواد مخدر قاچاق مواد 
مخدر و انسان مورد بحث قرار گرفت. وزیر کشور عراق خاطرنشان کرد: همه گیری کرونا بر سفرهای مقامات کشورها 
تأثیر منفی داشــت اما با وجود این بیماری شــاهد بازشــدن گذرگاه های هوایی بین دو کشــور شدیم و لغو روادید برای 
مســافران هوایی دو کشــور انجام شــد. وی ادامه داد: دیروز قبل از ســفر به ایران موافقتی از طرف دولت عراق و از طرف 
شخص نخست وزیر به دستم رسید مینی بر این که 2 هزار زائر از طریق گذرگاه های زمینی می توانند با لغو روادید وارد 
عراق شوند و در مدت کوتاهی با هماهنگی دو کشور مکانیسم الزم برای ورود این افراد به عراق طراحی می شود و به 
تدریج شاهد لغو کامل روادید خواهیم بود. الغانمی با اشاره به هزینه باالی سفر هوایی گفت: هوایی هزینه زیاد است و 
مردم مایلند زمینی بروند لذا از هیچ کوششی برای فراهم کردن تمهیدات الزم برای زایران اربعین دریغ نخواهیم کرد.

در دیدار وزیر کشور عراق با وحیدی صورت گرفت؛

حذف تدریجی روادید سفر به عراق

پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی 
به شورای حکام ارائه شد

خبرگزاری فرانســه گزارش داد، پیش نویس قطعنامه 
علیه ایران به شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی 

اتمی ارائه شده است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات ها در خبری فوری 
گزارش داد که پیش نویس قطعنامه انگلیس، فرانســه، 
آلمان و آمریکا علیه ایران به نشست شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی ارائه شده است. نشست فصلی 
شورای حکام آژانس روز دوشنبه در وین، مقر این سازمان 
آغاز شده است که ایران، اوکراین، موضوعات پادمانی، 
اجرای پادمان ها در کره شمالی و همکاری های فنی از 
موضوعات مورد اصلی در این دور از نشست خواهد بود.

خبرگزاری رویترز هفته گذشته در گزارشی اعالم کرد 
کــه آمریکا و تروئیکای اروپا پیش نویس قطعنامه ای را 
برای ارائه به نشست آتی شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی تهیه کرده اند که از ایران درخواست می کند 

به سواالت پادمانی آژانس فورا پاسخ دهد.
بنا بر گزارش رویترز، پیش نویس این قطعنامه از ایران 
می خواهد به ســواالت باقی مانــده آژانس درباره ذرات 

اورانیوم پیدا شده در سه مکان هسته ای توضیح دهد.
در پیش نویــس ایــن قطعنامه آمده اســت: شــورای 
حــکام از ایران می خواهد که هرچه فوری برای اجرای 
تعهدات قانونی اش اقدام و بدون اتالف وقت به پیشنهاد 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای همکاری 
بیشتر جهت شفاف سازی و حل وفصل مسائل باقی مانده 

پادمانی عمل کند.
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه     درمورد 
قطعنامه احتمالی شورای حکام علیه ایران تصریح کرد: 
در مورد نتیجه جلســه پیش داوری نمی کنیم، ولی ما 

متناسب با اقدام و اتفاقی که بیفتد پاسخ  می دهیم.
خطیب زاده گفت: همان طور که آقای امیر عبداللهیان 
وزیــر امــور خارجه اعالم کردند، ما به هیچ وجه نه این 
گزارش را قبول داریم و نه اقدام این سه کشور اروپایی 
بــه همراه آمریکا برای تصویب قطعنامه علیه ایران. ما 
این اقدام را برخالف دیپلماســی می دانیم آنها تالش 
می کننــد قطعنامــه ای را ارائه کنند، ما این قطعنامه را 
ســازنده نمی دانیم و معتقدیم که این اقدامات هم در 
مسیر کل همکاری های ما با آژانس و هم مذاکرات اثرات 
منفی خواهد داشــت و بانیان این قطعنامه باید بدانند 
هر چقدر هم این قطعنامه را شکلی معرفی کنند از نظر 

ما مردود است. 
روسیه: 

 از هرگونه قطعنامه ضد ایرانی 
در آژانس حمایت نمی کنیم

نماینده دائم روســیه در وین گفت اگر شــورای حکام 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران قطعنامه ای 

صادر کند، مسکو از آن حمایت نمی کند.
میخائیــل اولیانــوف در کانال تلگرامی خود اعالم کرد: 
قصد شــرکت کنندگان غربــی در مذاکرات وین برای 
تصویب قطعنامه درباره ایران در نشست کنونی شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای برجام نتیجه 

معکوس دارد.
بــه گفتــه او، در صورت تصویب قطعنامه علیه ایران در 
نشســت جاری شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 

اتمی، روسیه خود را در آن شریک نمی داند.
نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی در وین 
گفت: آشــکار است که قصد شرکت کنندگان غربی در 
مذاکرات وین، تصویب قطعنامه ای غیر ســازنده علیه 
ایران در نشست کنونی شورای حکام آژانس بین المللی 

انرژی اتمی است.

آمریکا:

  به ارزیابی آژانس اتمی 
درباره ایران اعتماد داریم

ند پرایس گفت: تا زمانی که منافع ملی آمریکا ایجاب 
کند، به دنبال بازگشــتی دوجانبه به پایبندی خواهیم 
بود، اما به هر طریق، همان طور که قبال گفته ام، رئیس 
جمهور بایدن تعهد دارد. او نسبت به این که ایران هیچ 
گاه در جایگاه دست یابی به یک سالح اتمی قرار نگیرد، 

تعهدی راسخ دارد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک نشســت 
خبری به ســوالی درباره تاثیر ارزیابی های اخیر آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمــی از فعالیت هــای نظارتی و 
راستی آزمایی در ایران بر روند مذاکرات وین پاسخ داد.
 ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در 
یک نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که 
طبق اظهارات مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
که مدعی شده بود، ایران مقادیر قابل توجهی از اورانیوم 
غنی شده در اختیار دارد و ممکن است تنها چند هفته از 
داشتن مواد شکافت پذیر کافی برای تولید یک بمب اتمی 
فاصله داشته باشد، آیا این همان بازه زمانی مد نظر دولت 
بایدن برای خارج شدن از مذاکرات وین در صورت عدم 
تالشی از سوی ایران برای احیای توافق هسته ای است، 
گفت: ما اطالعات مشترک زیادی با آژانس بین المللی 
انــرژی اتمــی داریم. به آژانس اعتماد و اطمینان کامل 
داریم. ارزیابی ای که امروز از مدیرکل شــنیدید تا حد 
زیادی با ارزیابی ما تطابق دارد. واقعیت این اســت که 
وقتی برجام اجرایی می شــد، وقتی به طور کامل اجرا 
می شد، زمان گریز ]هسته ای[حدود 12 ماه بود. حدود 
یک سال بود. در طی دو سال اخیر، یا باید بگویم از مه 
2018 که فکر می کنم سه-چهار سال است، این زمان 
گریز به طور چشم گیری کاهش یافته است. حاال دیگر ما 
حرف چند ماه را نمی زنیم، متاسفانه حرف مان چند هفته 
یا کمتر است. پرایس افزود: بازه زمانی از سرگیری بالقوه 
پایبندی دوجانبه به برجام، مبتنی بر تقویم نیست. به 
هفته و ماه بستگی ندارد. این بازه مبتنی بر ارزیابی هایی 

است که مدام در حال پیش روی اند.

در جلسه ای صورت گرفت؛

 دستور رئیسی به 2 وزیر 
 برای تسریع در تأمین 

و ذخیره کاالهای اساسی
رئیس جمهور در راســتای تسریع در ذخیره احتیاطی 
کاالهای اساسی وزرای صمت و جهاد کشاورزی را مکلف 
کرد موانع پیش روی اجرای این برنامه را شناســایی و با 

هماهنگی معاون اول نسبت به رفع آن اقدام کنند.
 جلسه بررسی به کارگیری ظرفیت های جدید برای تامین 
و ذخیره کاالهای اساسی به ریاست حجت االسالم سید 
ابراهیم رئیســی و با حضور معاون اول رئیس جمهور، 
رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، 
جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و روسای بانک مرکزی 

و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
در این جلســه گزارشــی از آخریــن وضعیت تامین و 
ذخایر کاالهای اساســی ارائه شد. بر اساس این گزارش 
میزان ذخایر کاالهای اساسی کشور از وضعیت مطلوبی 
برخوردار است اما با توجه به شرایط جهانی تدابیر الزم 
برای ایجاد یک ظرفیت احتیاطی مطرح و جزئیات اجرای 

آن مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
بر این اساس، ترتیبات تسهیل و تسریع تامین کاالهای 
اساســی، اســتفاده از ظرفیت نهادها و بنیادها، تقویت 
ظرفیت هــای بخش خصوصی جهــت تأمین و توزیع 
کاالهای اساســی، افزایش زیرساخت های الکترونیکی 
و هوشــمند در جهــت توزیع بهتر کاالهای اساســی، 
تقویت بنادر و ظرفیت های ترانزیتی کشور در این راستا، 
اســتفاده از ظرفیت همه انبارهای موجود در کشــور به 
منظور افزایش ذخایر اســتراتژیک و احتیاطی و منابع 
مالی الزم برای تامین، ترانزیت و انبارداری و راهکارهای 

تامین آن مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه این جلسه رئیس جمهور با تاکید بر اولویت دادن 
به تسریع در تأمین و ذخیره احتیاطی کاالهای اساسی، 
وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی را مکلف 
کرد، موانع پیش روی اجرای این برنامه را شناســایی و 

با هماهنگی معاون اول نسبت به رفع آن، اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضائیه:

  ضارب طلبه های مشهدی 
به اعدام محکوم شد

ســخنگوی دســتگاه قضا گفت: قاتل دو طلبه در حرم 
مطهر رضوی به اعدام محکوم شد. وکیل او فرجام  خواهی 

کرده که پرونده به دیوان عالی رفته است.
»مسعود ستایشی« در نشست خبری خود با خبرنگاران با 
گرامیداشت دهه کرامت، گفت: نیاز بود تا از منظر قانونگذار 
در خصوص حادثه متروپل نکاتی را تبیین کنیم که این امر 
توسط رئیس قوه قضاییه اخیرا در جلسات مختلفی، انجام 
شد. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستگیری برخی 
از افــراد مقصر در وقوع حادثه متروپل آبادان، بیان کرد: 
تا به این لحظه با کمک ضابطان دادگستری و با رعایت 
قواعد حقوقی و قضایی و بررسی های کارشناسی شده، 
14 نفر از افرادی که تشخیص داده شده در حادثه متروپل 
آبادان مقصر هستند، دستگیر شده اند و تحقیقات در این 

خصوص ادامه دارد.
وی افزود: شهرداران سابق و اسبق آبادان، رئیس سابق 
سازمان نظام مهندسی آبادان، معاون امور سرمایه گذاری 
و مشارکت های اقتصادی در آبادان، مهندس ناظر پروژه 
نظام مهندسی، شهردار منطقه یک آبادان که سمت فعلی 
وی کارمند اداره برنامه ریزی بود، سرپرست شهرداری 
منطقه یک آبادان، معاون امور زیربنایی و حمل و نقل، 
سرپرست معاونت فنی عمرانی و معاونت فنی شهرداری 
آبادان جزو افرادی بودند که در این تصمیمات به موجب 

صدور قرار تامین کیفری بازداشت شدند.

 انتقاد یک نماینده مجلس 
از نحوه افزایش حقوق ها

یک عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی، 
از نحوه افزایش حقوق کارگران و کارمندان انتقاد کرد.

مجتبی یوســفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای 
اسالمی، در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:

»  اعضــای محتــرم دولت، افزایش حقوق باید عادالنه و 
بر اســاس تورم باشد. نباید میان کارگر و کارمند بخش 

خصوصی و دولتی تبعیض قائل شد.
بر اســاس کدام مبنا افزایــش حقوق دولتی 10 درصد 
اســت اما بخش خصوصی 57 درصد؟ چگونه از افزایش 
38 درصدی حقوق بازنشســتگان طبق تورم، فقط 10 

درصد اجرایی شده است؟«

 درخواست ضد ایرانی بنت 
از آژانس بین المللی انرژی اتمی

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه تالش های 
خــود بــرای ایجاد هــراس علیه برنامه هســته ای 
کشــورمان، از آژانس بین المللی انرژی هســته ای 
خواســت تــا »هشــدار صریحی« به ایــران بدهد. 
نفتالــی بنت نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی در 
جلســه کمیته روابط خارجی و دفاعی این رژیم از 
آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست تا به ایران به 

دلیل برنامه هسته ای اش هشدار بدهد.
وی در این باره گفت: ما از شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی انتظار داریم که هشداری آشکار به ایران درباره 
برنامه هسته ای  آن بدهد و مشخص کند که اگر به سیاست 
هسته ای خود ادامه دهد هزینه سنگینی خواهد پرداخت.

اخبار كوتاه
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3اقتصاد گزارش

پیش بینی قیمت دالر در 10 روز آینده

  قیمت ارز 
به کدام سمت خواهد رفت؟

  موناسادات حسینی / گروه اقتصاد
یــک  اقتصــاددان می گوید: اگــر متغیر های 
اقتصــادی در داخــل و روند مذاکرات وین در 
وضعیــت کنونی باقی بماند، ورود قیمت دالر 
به کانال 35 هزار تومان تا حدود شــهریور ماه 
محتمل اســت؛ اما هر ســیگنالی از به نتیجه 
رسیدن توافق می تواند قیمت دالر را به سرعت 

به زیر 30 هزار تومان تغییر جهت دهد.
بررســی اوضــاع خرید و فــروش ارز در بازار 
ارز بیانگــر افزایــش تقاضا در این بازار اســت 
و مشــاهدات حاکی از آن است که بیشتر این 
تقاضا ها در بازار غیررسمی ارز تامین می شود.

در این بین، مشــاهدات از صرافی ها نشــان 
می دهــد که تعــداد کمی از خرید و فروش ها 
در صرافی هــای مجــاز صــورت می گیرد و 
صرافی ها به نســبت خلوت هســتند. اما بازار 
غیررسمی با وجود نوسان افزایشی دالر شلوغ 

و پرتقاضاست.
از ســوی دیگر، وضعیت قیمت ها در بازار ارز 
بــه خصوص برای دالر تقریبا نوســانات قابل 
توجهی در کاهش و افزایش نرخ این ارز را نشان 
نمی دهد و نرخ خرید و فروش دالر در صرافی ها 
از 2۶ هــزار تــا 2۶ هزار و 500 هزار تومان در 
نوســان است. اما دالر در بازار غیررسمی ارز و 
نزد دالالن با فاصله 5 هزار تومانی با صرافی ها 

در محدوده 31 هزار تومان معامله می شود.
در شرایطی که فعاالن بازار ارز معتقدند که این 
بــازار همچنان تحت تاثیر مذاکرات وین قرار 
دارد، سوال اصلی این است که قیمت دالر در 
کوتاه و بلندمدت به چه سمت و سویی می رود؟

دلیل اصلی گرانی دالر چیست؟
یک اقتصادداگفت: قیمت دالر از ابتدا تا نیمه 
اردیبهشــت 1401 روی خط 28 هزار تومان 
قرار داشت؛ اما از نیمه اردیبهشت به بعد، رشد 
ســریع خود را را آغاز و با گذشــت یک هفته از 
مرز 30 هزار تومان هم عبور کرد. حاال در نیمه 
خرداد، قیمت دالر خود را به مرز تاریخی 32 

هزار تومان بسیار نزدیک می بیند.
عباس علوی راد در پاســخ به این ســوال که 
التهابات اخیر قیمت دالر ناشی از چه عواملی 
اســت؟ گفت: به بــاور بنــده مجموعه ای از 
متغیر های اقتصــادی و عوامل غیر اقتصادی 
در التهابات اخیر قیمت دالر موثر بوده است.

انتظارات منفی کارگزاران اقتصادی پیرامون 
ذخایر ارزی

این اقتصاددان در تشریح دالیل این موضوع 
گفــت: در میان متغیر های اقتصادی، توقف 
کاهش نرخ تورم ماهانه در اســفند 1400 و 
افزایش مستمر و قابل مالحظه آن در دو ماه 
اول سال 1401 یعنی فروردین و اردیبهشت 
از یکســو و افزایــش 3.7 درصدی نرخ تورم 
نقطه ای در اردیبهشــت از سوی دیگر است. 
پیــام صریح تحوالت نرخ تورم در این دو ماه 
ایــن بوده و هســت که مهــار و کاهش تورم 
حداقل تا انتهای سال 1401 بسیار دشوار و 

محتمل نمی باشد.
علوی راد ادامه داد: متغیر دوم مربوط به فروش 
نفت ایران در چند ماه گذشــته اســت. اخیراً 
اخبــار ضد و نقیضــی پیرامون کاهش فروش 
نفت ایران به کمتر از 500 هزار بشکه در روز 
در فضای مجازی مطرح شــده که باعث شکل 
گیری انتظارات منفــی کارگزاران اقتصادی 
پیرامون ذخایر ارزی و تشدید کسری بودجه 

دولت در کشور شده است.
سمت و سوی قیمت دالر تا شهریور ماه

ایــن اقتصــاددان گفت:، امــا در میان عوامل 
غیــر اقتصــادی موثر بر قیمــت دالر، کندی 
مذاکرات وین و فرسایشــی شدن گفتگو های 
ایران و طرف های غربی مهمترین عامل شکل 
گیری انتظارات از روند افزایش قیمت دالر در 

بازار آزاد بوده است.
علوی راد در پاســخ به این پرســش که روند 
قیمت دالر در افق پیش رو چگونه خواهد بود؟ 
گفت: اگر متغیر های اقتصادی مورد اشــاره و 
رونــد مذاکــرات وین در وضعیت کنونی باقی 
بماند، ورود قیمت دالر به کانال 35 هزار تومان 
تا حدود شــهریور ماه محتمل اســت؛ اما اگر 
انتظــارات تورمی بهبــود و فروش نفت ایران 
مجدد در حد حداقل 1.5 میلیون بشکه در روز 
قــرار گیرد، قیمت دالر حتی با ادامه وضعیت 
کنونی مذاکرات وین در اطراف 30 هزار تومان 

باقی خواهد ماند.
وی ادامه داد: با این همه هرگونه خروج از بن 
بســت فعلی مذاکرات وین و سیگنال های به 
نتیجه رسیدن پیرامون توافق می تواند قیمت 
دالر را به زیر 30 هزار تومان تغییر جهت دهد.

گزارش

 متمم ها در خصوص مسکن ملی شکل 
اجرایی به خود نگرفته اند

آورده آمد، وام نیامد!

آمار و ارقام نشــان می دهد آورده متقاضیان 
نهضت ملی مســکن تا کنون بیش از دو برابر 
مبلــغ تســهیالت بانکی بــوده و هنوز متمم 
450 میلیــون تومانی به پروژه ها نرســیده 
اســت. البته هردو منابع مذکور رقم چندانی 
نیست و تناسبی با کلیت طرح ندارد اما آنچه 
که تا کنون تحت عنوان وام صرفا از سوی بانک 
مســکن به پروژه ها اختصاص یافته حدود 2 
درصــد منابع تکلیفی نظام بانکی را شــامل 

می شود.
قرار اســت اواخر ماه جاری چهارمین جلسه 
شــورای عالی مسکن با حضور رییس جمهور 
برگزار شود. مهمترین دستور کار این نشست 
طبیعتا باید طرح نهضت ملی مسکن با هدف 
ساخت ســالیانه یک میلیون واحد مسکونی 
باشــد؛ طرحی که با جاخالی دادن بانک ها از 
تعهداتشان گرفتار شده است. در حال حاضر 
بسیاری از پروژه ها که وعده آن از ماه ها قبل 
داده شده یا به کلنگ زنی نرسیده، یا نیمه کاره 
مانده یا با ظرفیتهای بســیار محدود فعالیت 

می کنند.
از مناطق مختلف خبر می رسد که متقاضیان 
تاکنــون چهار تــا پنج مرحله آورده پرداخت 
کرده اند اما هنوز متمم 450 میلیون تومانی 
قرارداد مشارکت مدنی توسط بانک ها  منعقد 
نشــده اســت. در واقع سقف تسهیالت طرح 
نهضت ملی مسکن از زمان ابالغ در مردادماه 
1400 می بایســت از 150 میلیون تومان به 
450 میلیون افزایش پیدا می کرد اما آنطور که 
برخی پیمانکاران می گویند تا کنون متمم ها 

شکل اجرایی به خود نگرفته است.
متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن می بایست 
آورده خــود را در چهــار مرحله متناســب با 
پیشرفت پروژه ها بپردازند و تسهیالت بانکی 
نیز در ســه مرحله پرداخت شود. با این حال 
آمــار و ارقام می گویــد رقم آورده متقاضیان 

حدود دو برابر تسهیالت بانکی است.
قــرار بــود در ســال اول 3۶0 هزارمیلیارد 
تومــان  تســهیالت به طــرح جهش تولید و 
تامین مســکن اختصاص یافت که 20 بانک 
در تامین این اعتبارات مشارکت کنند اما غیر 
از بانک مســکن که تا کنون 7438 میلیارد 
تومــان وام به این پروژه پرداخت کرده، هیچ 
بانکی در این زمینه عملکرد نداشــته اســت. 
1۶ هــزار و 200 میلیــارد تومان نیز تا امروز 
آورده متقاضیــان بوده که در واقع به بیش از 
دو برابر مبلغ تسهیالت رسیده است. مقایسه 
تسهیالت تکلیفی 3۶0 هزار میلیارد تومانی با 
رقم 7438 میلیارد تومان وامی که اختصاص 
یافته حاکی از آن اســت که نظام بانکی به 2 

درصد تکالیف خود عمل کرده است.
البته تناسبی هم بین متقاضیان موثر و ثبت 
نامی ها وجود ندارد. بر اســاس آخرین آماری 
که بانک مسکن ارایه داده تا سه روز قبل 281 
هزار نفر به حساب خود در این طرح پول واریز 
کرده اند، در حالی که تعداد افراد تایید شــده 
2 میلیون و 300 هزار نفر اســت؛ یعنی فقط 
یک هشتم متقاضیان موثر، آورده اولیه خود 

را واریز کرده اند.
گفته می شــود که هدف گذاری بانک ها در 
ســال جاری پرداخت 4000 هزار میلیارد 
تومان تســهیالت اســت که طبــق قانون 
می بایســت 20 درصد آن یعنی 800 هزار 
میلیارد تومان به بخش مســکن اختصاص 
پیدا کند. با گذشــت حــدود یک چهارم از 
ســال تا کنون بانک ها می بایســت نزدیک 
200 هــزار میلیــارد تومان اعتبار به بخش 
مسکن پرداخت می کردند. سوال این است 
که آیا چنین رقمی پرداخت شده یا به رسم 
گذشته، عمده تسهیالت به بخش غیرمولد 

خدمات اختصاص پیدا کرده است؟
با توجه به محدودیت منابع بانک مسکن بیم 
آن مــی رود که به زودی کفگیر این بانک نیز 
بــه ته دیگ بخورد. در ایــن بین متقاضیان 
می ماننــد و پروژه هــای به گل نشســته که 
احتماال با تورمهای آتی نیز مواجه خواهد شد.
در این بین اما امیدواریهایی نیز وجود دارد. تا 
کنون زمین 2 میلیون و 800 هزار واحد تامین 
شده و مشکلی از این بابت وجود ندارد. از طرف 
دیگر اســتانداران به عنوان روســای شورای 
مسکن استانها مکلف شده اند که امورات این 
پروژه ها در نقاط مختلف کشور را پیگیری و در 
جلســات شورای عالی مسکن، نتایج اقدامات 

خود را به رییس جمهور گزارش دهند.

واردکنندگان خودرو، در انتظار آیین نامه جدید

بازار شایعات داغ شد
رییس مجلس قانون مجوز پنج ساله واردات 
خــودرو را برای اجرا بــه دولت ابالغ کرد. 
براســاس ماده 4 قانون ساماندهی صنعت 
خودرو که توسط قالیباف ابالغ شد، وزارت 
صمت بایــد آیین نامــه واردات خودرو را 

تنظیم و تصویب کند.
 31 اردیبهشت ماه بازه زمانی اجرای مصوبه 
ســران قوا در ســال 97 درباره ممنوعیت 
واردات خــودرو به پایان رســید و به گفته 
مســووالن امر با منقضی شدن این مصوبه 
شــرایط برای واردات خودرو تسهیل شده 
و دســت دولت برای واردات مدیریت شده 

باز می شود.
در این زمینه، روز گذشــته رییس مجلس 
قانون مجوز پنج ساله واردات خودرو را برای 
اجــرا به دولت ابالغ کرد. آیین نامه واردات 
خــودرو در حال تدوین بوده و هنوز نهایی 
نشده است. آیین نامه ای که در آن شرایط و 
نحوه واردات خودرو، قیمت ها، حجم موتور، 
همچنین عوارض تعیین شده برای واردات 

مشخص خواهد شد.
هرچند مســووالن بر جلوگیــری از ورود 
خودروهــای لوکس و گران قیمت و مقابل 
واردات خودروهای اقتصادی نظر دارند که 
عموم جامعه بتوانند از آن بهره مند ســوند، 
هنــوز اطالع دقیــق از قیمت خودروهایی 
که اجازه ورود خواهند یافت در دســترس 
نیســت، امــا پیش بینی می شــود عمده 
خودروها در بازه قیمتی هشــت تا 20 هزار 
دالر )بین 300 تا 500 میلیون تومان( وارد 
شــوند کــه در کالس اکونومی و اقتصادی 
و خودروهــای بــا قیمت متوســط و ارزان 

دسته بندی می شوند.
مسووالن وزارت صمت معتقدند: هر تصمیم 
قطعی نیازمند در نظر گرفتن شــرایط روز 
است و به طور قطع همه جوانب و همچنین 
برخی مالحظات باید در آن لحاظ و نباید با 

عجله تهیه شود.
با این حال، در ماه های گذشته که صحبت از 

پایان ممنوعیت واردات خودرو به میان آمد 
تا همین امروز، شاهد شکل گیری شایعات 
مختلــف در بین مردم، فعاالن اقتصادی و 
همچنین فضای مجازی هستیم که همین 
مساله به التهابات آشفته بازار خودرو دامن 

زده است.
 لزوم تدوین دستورالعملی 

جامع و مانع
در این زمینه، رییس انجمن واردکنندگان 
خــودرو به ایرنا گفــت: از آنجایی که هنوز 
دســتورالعمل واردات خــودرو به کشــور 
مشــخص نشــده، واردکنندگان نیز اقدام 

عملی برای واردات انجام نداده اند.
»مهــدی دادفر« افــزود:  با این حال پایش 
بازارهــای مختلف منطقه و کشــورهای 

اروپایــی از ســوی واردکننــدگان انجام 
می شود.

وی درخصوص مشخص نشدن دستورالعمل 
واردات خودرو، تصریح کرد: در صورت عدم 
تســریع در ابالغ دســتورالعمل که جامع و 

مانع باشد، بازار ملتهب تر خواهد شد.
دادفــر تاکید کرد: این دســتورالعمل باید 
پاسخگوی همه نیازهای بازار بوده و بتواند 
عقب ماندگی در عرضه و تورم در ارزش را 
منطبــق با درآمد آحاد جامعه جبران کند 
و در غیــر این صورت، چیزی جز وقت تلف 

کردن نخواهد بود.
افزایش قیمت جهانی خودرو

»کورش طواحن« نمایشگاه دار و فعال بازار 
خودروهای خارجی به ایرنا گفت: از آنجایی 

که هنوز جزئیاتی از دســتورالعمل واردات 
خودرو مشــخص نشده، واردکنندگان نیز 
هیــچ اقدام عملــی در ایــن زمینه انجام 

نداده اند.
وی گفــت: هر روز مطلب تــازه ای در این 
خصوص شنیده می شود؛ یک روز صحبت 
از خودروهــای کمتــر از 25 هــزار دالری 
می شــود، روز دیگر از خودروهای کمتر از 
20 هزار دالری و یک روز هم از خودروهای 
با حجم موتور تا یک هزار سی سی و غیره،اما 
هنوز چیزی به طور دقیق مشخص نیست.

طواحــن خاطرنشــان کرد:  بــا این حال 
واردکنندگان بــرای رصد بازار و قیمت ها 
در بازارهای منطقه و کشــورهای اروپایی 

حضور دارند.

وی معتقد است: در صورت مشخص شدن 
شرایط، واردکنندگان برای خرید خودرو با 
مشکالتی مواجه خواهند بود و فروشندگان 
به سرعت قیمت ها را تغییر می دهند؛ بر این 
اساس برخی نسبت به پیش پرداخت برای 

خرید خودرو اقدام می کنند.
ایــن فعال بازار خــودرو ادامه داد: در یکی 
دو ســال گذشته به دلیل کرونا و همچنین 
کاهــش تولیــد برخی قطعــات و بحران 
میکروچیپ هــا، تولید خــودرو در جهان 
کاهــش یافــت و بــه همین دلیــل برای 
برخــی برندها در محــدوده قیمتی کمتر 
از 25 هــزار دالری، دریافــت خودرو بین ۶ 
تا هشــت مــاه و در برخی برندهای خاص 
لوکــس و گران قیمــت تا 2 ســال به طول 

خواهد انجامید.
وی اظهار داشت: اکنون در برخی کشورهای 
اروپایــی قیمت برخــی خودروهای صفر 
کیلومتر در بــازار، همچنین اتومبیل های 
دست دوم و کارکرده بین 40 تا 50 درصد 
افزایش یافته است.  به عنوان نمونه قیمت 
کارخانــه ای خــودروی بنز کالس G فول 
آپشــن مدل 2022 در آلمــان 198 هزار 

دالر و در بازار 300 هزار دالر است.
رییــس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو 
تهران نیز یادآور شــد: در بازار خودروهای 
خارجــی با وجود پایان ممنوعیت واردات، 
از آنجایی که هنوز دستورالعمل و جزئیات 
واردات مشــخص نشــده، هیــچ تحرک 
خاصی را شاهد نیستیم؛ بر این اساس هم 
قیمت هــای اعالمی فروش باالســت و هم 
عده ای برای حفظ ارزش پول شان اقدام به 

خرید می کنند.
»ســعید موتمنی« اضافه کرد: در 10 سال 
گذشــته قیمت جهانی انواع خودرو تغییر 
چندانی را تجربه نکرده است  و اینکه عده ای 
عنــوان می کنند قیمت خودروی خارجی 
افزایش داشــته، مربوط به بازار اســت و نه 

قیمت فروش شرکت ها.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی:

کشور بسیار باالست ظرفیت های معادن در 
  روزگار / گروه اقتصاد 

رئیس کمیســیون شــوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی با 
تقدیر و تشکر از مسئولین فعال در بخش معادن گفت: ظرفیت های 

معادن در کشور بسیار باالست.
ســید محمد صالح جوکار نماینده یزد و صدوق  در مجلس شــورای 
اسالمی با اشاره به ظرفیت های بخش معادن کشور گفت: در بخش 
معادن در کشــور ظرفیت ها بســیار باالست و در قانون برنامه ششم 

نیز توجه ویژه ای به این ظرفیت ها شده است.
 وی با بیان اینکه در حوزه معادن در بخش اکتشاف و بهره برداری و 
مقابله با خام فروشی قانون تکالیفی را مشخص کرده، افزود: فرصت 
های زیادی در بخش اکتشاف معادن در کشور وجود دارد اما متاسفانه 

تاکنون کمتر به این موضوع توجه شده است.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی گفت: 
البته مسئولین از نظر آماری اطالعاتی را ارائه می کنند که اکتشافات 

در حــال انجــام اســت و جای تقدیر دارد امــا باید از همه ظرفیت ها 
بهره برداری کرد.

جوکار اضافه کرد: مثاًل در بخش فوالد ما نیاز به تهیه خوراک فوالد 
داریم که می توان از همین معادن تهیه کرد.

وی با بیان اینکه در حوزه بهره برداری معادن نیز باید به سمت بهره 
برداری از همه معادن و از همه ظرفیت ها برویم، افزود: در گذشــته 
متاسفانه سیاست فقط بهره برداری از معادن با عیار باال بود و کمتر 

به معادن با عیار پایین تر توجه می شد.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی گفت: 
در حال حاضر با استفاده از فناوری های جدید باید به سمتی برویم که 

از همه معادن به نحو مطلوب بهره برداری و استفاده شود.
جوکار بر ضرورت جلوگیری از خام فروشی معادن تاکید کرد و گفت: 
متاسفانه خام فروشی در زنجیره نهایی محصول دیده می شود مثاًل 

در بخش فوالد و در اواسط زنجیره تهیه فوالد خام فروشی داریم.

وی افزود: باید باید با تکمیل این فرآیند و جلوگیری از خام فروشی 
به صنایع پایین دســتی توجه بیشــتری شود و قطعات مورد نیاز در 

صنایع پایین دستی تهیه و تولید شود.
رئیس کمیســیون شــوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی 
همچنیــن به ضــرورت فعالیت بخش خصوصی در  معادن تاکید 
کرد و افزود: متاســفانه برخی از معادن کشــور غیر فعال اســت و 
بایــد به ســرمایه گذاران حقیقی واگــذار و معادن به نحو مطلوب 
بهره برداری شــود.جوکار به ضرورت توجه به محیط زیســت در 
مناطق که معادن وجود دارد، اشاره کرد و افزود:  بهره برداری از 
معادن باید به گونه ای باشــد که به محیط زیســت منطقه آسیب 
وارد نشــود و تکالیف قانونی که در این زمینه وجود دارد نیز باید 
اجرایی شــود.وی در پایان گفت: باید دســتگاه های فرسوده را از 
رده خارج کرد و با اســتفاده از دســتگاه ها و فناوری های جدید 

بهره برداری و کارایی افزایش یابد.

خبر ویژه

رئیس اتحادیه برنج فروشــان بابل گفت: طبقه متوســط و رو به پایین با 
برنج ایرانی خداحافظی کردند چراکه توان خرید هیچ یک از ارقام برنج 
ایرانــی را ندارند.حســن تقی زاده با بیــان اینکه برنج داخلی در یک ماه 
اخیر افزایش نرخ 15 درصدی را تجربه کرده است، گفت: نرخ برنج کشت 
دوم )هاشمی، امراللهی، بی نام( در بنکداری به کیلویی 130 هزار تومان 
و برنج کشــت اول به کیلویی 110 تا 115 هزار تومان رســیده است.این 
فعال اقتصادی با اشــاره به نرخ ارقام مختلف برنج داخلی در بنکداری، 
افزود: فجر کیلویی 92 هزار تومان، شــیرودی کیلویی 78 هزار تومان، 
ندا کیلویی 70 هزار تومان شده است.به گفته وی؛ نرخ برنج خارجی نیز 
روند افزایشی شده و برنج باسماتی پاکستانی کیلویی 40 هزار تومان و 

برنج پاکستانی 38۶ به کیلویی 27 هزار تومان رسیده است.تقی زاده با 
اشاره به تاثیر برنج خارجی در ایجاد تعادل در بازار، گفت: طبقه متوسط 
و رو بــه پاییــن با برنج ایرانی خداحافظی کردند چراکه توان خرید هیچ 
یــک از ارقــام برنج ایرانی را ندارند.وی با بیان اینکه 80 درصد از افزایش 
نرخ برنج داخلی در یک ماه اخیر متاثر از تورم بوده اســت، خاطر نشــان 
کرد: درحال حاضر عواملی چون احتکار فروشگاه های زنجیره ای و ورود 
دالالن به شبکه فروش در افزایش نرخ برنج متاثر نیست و افزایش نرخ 
برنج متاثر از تورم موجود در کشــور اســت. همچنین عرضه برنج داخلی 
در هفته های اخیر کاهش یافت این در حالیســت که تقاضا برای خرید 
برنج افزایش پیدا کرده است.بنا به اظهارات رئیس اتحادیه برنج فروشان 

بابل؛ گرم شــدن هوا احتمال دپو برنج داخلی را کاهش می دهد چراکه 
این نوع برنج در گرما شپشک می زند.تقی  زاده تاکید کرد: از اوایل مرداد 
امسال برنج کشت جدید روانه بازار خواهد شد و این احتمال وجود دارد 
با عرضه برنج کشــت جدید نرخ این محصول حدود 20 درصد افت نرخ 
داشــته باشــد اما نباید انتظار داشته باشیم نرخ برنج مانند گذشته شود.

رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل با اشاره به مقاومت کشاورزان در عرضه 
برنج، تصریح کرد: ســال گذشــته افزایش نرخ برنج باعث شد کشاورزان 
رغبتی برای فروش محصول از خود نشان ندهند و یک چهارم محصول 
را می فروشــند تا بدهی های خود را بپردازند و بقیه محصول را به امید 

افزایش نرخ مجدد نگه می دارند.

ح کرد: رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل مطر

خداحافظی برنج با سفره مردم

بانک ملی اعالم کرد: در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال 
مسروقه اقدام خواهیم کرد.

به دنبال ســرقت 1۶8 صندوق امانت بانک ملی شــعبه دانشــگاه، این 
بانــک در اطالعیــه ای اعالم کرد: بانک ملی ایران به دنبال جبران کامل 
خسارات وارد شده به صاحبان صندوق های اجاره ای متعهد می شود.

روابــط عمومــی بانک ملی ایــران در توضیحات تکمیلی ســرقت از 
صندوق های امانات مردم از شعبه دانشگاه این بانک، اعالم کرد: در این 
خصــوص هماهنگی های الزم با مقامات قضایی جهت تعیین بازپرس 
ویژه برای حضور در محل و رســیدگی به درخواســت های متقاضیان 

بعمل آمده است.
و با هماهنگی مقام قضایی  و در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای 

اموال مسروقه اقدام صورت خواهد پذیرفت.

طبق اعالم قبلی بانک ملی،  بر اســاس اعالم مســئوالن بانک تعداد 
صنــدوق هــای موجــود 1۶8 صندوق بوده که در ســرقت رخ داده به 
تعدادی از این صندوق ها آســیب رســیده و برخی از صندوق های این 

شعبه آسیبی ندیده اند.
در عین حال  بانک ملی ایران در جهت حفظ حقوق مشــتریان ضمن 
مذاکــره بــا در اختیار دارندگان صنــدوق ، اقدامات ضروری در جهت 
رسیدگی قضایی دقیق به صندوق های خسارت دیده را اغاز کرده است.

طی تعطیالت اخیر، سارقان با ورود به شعبه بانک ملی رو به روی دانشگاه 
تهران، تعدادی از صندوق امانت و بخشی از تجهیزات اتاق سرور و مرکز 

مانیتورینگ این شعبه را به سرقت برده اند.
 سارقان، دستگاه ضبط تصاویر را با خود به سرقت می برند؛ فعال جزئیاتی 

از چگونگی ورود سارقان به بانک و تعداد آنها، اعالم نشده است.

گفتنی اســت، سیســتم هشدار بانک که باید هم به موبایل رئیس بانک 
و هم به سامانه پلیس متصل باشد، فقط به موبایل رئیس بانک متصل 
بوده اســت و این ســرقت به موبایل رئیس بانک پیامک می شــود اما به 
دلیل اینکه در ســنوات گذشــته این سامانه هشدار اشتباهی داده بوده 
است رئیس بانک به این پیامک اعتنایی نمی کند و فکر می کند مانند 

دفعات قبلی پیامک اشتباه است.
ســرهنگ علــی ولیپور گودرزی رئیس پلیــس اگاهی پایتخت در این 
خصوص گفت: به محض اطالع از وقوع سرقت پیگیری های الزم برای 

دستگیری سارق یا سارقان ادامه دارد.
الزم بذکر اســت چند نفر از کارکنان بانک که در بررســی های اولیه در 
این حادثه قصور و سهل انگاری داشته اند تحت نظر هستند و تحقیقات 

از آنها ادامه دارد.

بانک ملی اعالم کرد: 

اموال مسروقه بانک ملی جبران می شود
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نفت و انرژی 4

حمایت دولتی از تولید انرژی های تجدیدپذیر ضرورت دارد 

چراغ های خاموِش تولید برق نو

كوتاه از انرژی

بین الملل

درخواست ژاپن از مردم 
 برای صرفه جویی 

در مصرف برق
ژاپــن در پی روبرو شــدن با محدودیت 
تامین نیرو و افزایش هزینه های واردات 
ســوخت همزمــان با افــت ارزش ین، 
درخواســت ها از شهروندان و شرکتهای 
این کشور برای صرفه جویی در مصرف 
برق را مضاعف کرد.وزارت بازرگانی ژاپن 
اعالم کرد دولت فومیو کیشیدا، نخست 
وزیــر ژاپن مهیای کمبود تامین نیرو در 
ماه های تابستان و زمستان در پیش، شده 
است و نخستین جلسه ملی در پنج سال 
گذشــته را برای بحث درباره دورنمای 
برق برگزار کرد.هیروکازو ماتسونو، دبیر 
ارشــد هیات دولت ژاپــن گفت: تامین 
نیرو در تابســتان امسال و زمستان آتی 
بســیار دشوار خواهد بود. ما می خواهیم 
مصرف کنندگان عادی و شرکتها تا حد 
امکان اقداماتــی مانند خاموش کردن 
برق هــا در اتاق هــا و راهروهای خالی و 
کاهــش دمای یخچال ها را انجام دهند.

از شهروندان توکیو ماه گذشته خواسته 
شد با اقداماتی مانند یک ساعت تماشای 
کمتر تلویزیون در روز یا عدم اســتفاده 
از امکانات پرمصرف، به صرفه جویی در 
مصــرف برق کمــک کنند.اقداماتی در 
دست انجام است تا نیروگاه های حرارتی 
غیرفعال، فعالیتشان را مجددا آغاز کنند 
و به گردانندگان شبکه نیرو کمک کنند 
قطعی های برنامه ریزی شــده برق را در 
صورت لزوم به عنوان آخرین حربه، آغاز 
کند.دولت مشارکت در تامین سوخت از 
بازارهای خارجی به خصوص گاز طبیعی 
مایع را افزایش خواهد داد.شــبکه های 
نیروی سرتاســر جهان تابستان امسال 
بــا بهبــود تقاضا در دوران پســاکرونا، 
دمای باالتر در مناطق متعدد و افزایش 
هزینه های ســوخت به دلیل جنگ در 
اوکراین، تحت فشار سنگینی قرار دارند. 
ژاپــن به دلیل وابســتگی باالیی که به 
واردات ســوخت دارد، در برابــر کمبود 
جهانی عرضه سوخت، آسیب پذیر است.

بر اســاس گزارش بلومبرگ، حدود 50 
درصد احتمال دارد دمای شمال و شرق 
ژاپن در فاصله ژوئن تا اوت، باالتر از حد 
معمول باشد و در نتیجه شبکه نیرو که 
از زلزله مارس آســیب دیده اســت، بار 

بیشتری را تحمل خواهد کرد.

روسیه وزیر انرژی آمریکا را 
تحریم کرد

 وزارت خارجه روســیه لیســت سیاه 
خــود را به روز کرد و ۶1 مقام بلندپایه 
آمریکایی از جمله گرانهولم، جانت یلن، 
وزیر خزانه داری، برایان دیس، مشــاور 
اقتصادی کاخ سفید و مایک دونیلون، 
مشــاور ارشد ریاست جمهوری آمریکا 
را بــه این فهرســت اضافه کرد.وزارت 
خارجــه روســیه در بیانیــه ای اعالم 
کرد این تحریم ها به تالفی گســترش 
مــداوم تحریم هــای آمریــکا علیــه 
چهره های سیاســی و عمومی روسیه و 
همچنین مدیران تجاری وضع شده اند.
تحریم هــای جدید کــه توجه چندان 
واشــنگتن یا رسانه های غربی را جلب 
نکرد، پس از آن اعالم شد که کشورهای 
ناتو مانع از ســفر سرگی الوروف، وزیر 
خارجه روســیه به صربســتان و عبور 
از فضای هوایی بلغارســتان، مقدونیه 
شمالی و مونته نگرو شدند.   الوروف در 
واکنش به بسته شدن فضای هوایی از 
ســوی این کشورهای ناتو، اظهار کرد:  
اتفــاق غیرقابل تصوری افتاده اســت. 
فعالیت های هوایی صربستان، دستکم 
در حال حاضر، در مسیر روسیه مسدود 
شــده است. واضح بگویم این اقدام، به 
شــکل روشن و آشکاری نشان می دهد 
چطــور ناتو و اتحادیــه اروپا از حداقل 
ابزار برای تحت فشار قرار دادن کسانی 
اســتفاده می کنند که طبق منافع ملی 
خــود پیش می روند و آماده نیســتند 
اصــول و منزلــت خود را برای قوانینی 
فــدا کنند که از ســوی غرب به عنوان 
جایگزیــن قانــون بین المــل دیکته 
می شــود.گرانهولم در ماه مه تایید کرد 
تحریم هــای ثانویه علیــه خرید نفت 
روسیه بر مبنای تقاضای باالتر چین و 
هند برای نفت ارزان روسیه، در دست 
بررســی قرار دارد. چنین تحریم هایی 
برای جلوگیری از تغییر مســیر جریان 
صادرات نفت روسیه از اروپا به بازارهای 

دیگر، طراحی خواهند شد.

سخنگوی صنعت برق پاسخ داد:

 علت خاموشی های 
کنده چیست؟ پرا

سخنگوی صنعت برق گفت: در حال حاضر 
شبکه برق کشور بدون مشکل و پایدار است 
و مشــکلی بــرای تامین بــرق وجود ندارد، 
ولــی ممکن اســت در برخی نقاط شــاهد 
خاموشــی های مقطعی باشــیم.مصطفی 
رجبی مشــهدی ، با بیان اینکه روز گذشته 
مصرف برق کشــور در زمان اوج مصرف به 
مرز ۶0 هزار مگاوات رســیده که عدد بسیار 
بزرگی اســت، اظهار کرد: این رقم از آخرین 
زمــان اوج مصرف ســال گذشــته 5000 
مگاوات بیشــتر اســت.وی با تاکید بر اینکه 
توانســتیم با نیروگاه هایی که در مدار تولید 
بودند این تقاضا را تامین کنیم و خاموشی در 
کشور رخ نداده است و اگر مدیریت مصرف 
نیــز صورت بگیــرد می توانیم این چالش را 
پشــت ســر بگذاریم.رجبی با اشاره به علت 
خاموشــی های پراکنده در کشــور، گفت: 
ممکن اســت علت این خاموشــی ها حادثه 
یا بروز مشکالت فنی باشد، ولی محدودیت 
یا مشــکل شبکه برق نیست.وی اظهار کرد: 
از مشترکین تقاضا می شود با توجه به رشد 
مصرفی که رخ داده از وســایل پرمصرف یا 
روشــن کردن همزمان دو وسیله پرمصرف 
در زمان اوج مصرف پرهیز کرده و از دور کند 
کولرها استفاده کنند.سخنگوی صنعت برق 
با اشاره به برخورد جدی با ادارات، اظهار کرد: 
هر کدام از سازمان ها و ادارات میزان مصرف 
خــود را مدیریــت نکنند حتما در نوبت اول 
اخطار و بعد قطع خواهیم کرد و تا باالترین 
مقام سازمان تعهد ندهد وصل نخواهیم کرد.

کارشناس حوزه انرژی  اظهار کرد :

 ضربه کاری سیمانی ها 
به صنعت برق کشور

یک کارشــناس حوزه انرژی گفت: مطالعه 
میدانی در یکی از صنایع سیمان کشور نشان 
داد تنهــا بــا چند اقدام نــرم افزاری و بدون 
هزینــه می تواند تا 30 درصد مصرف برق را 
کاهــش داد.محمد پورحمید ضمن انتقاد از 
عملکرد شــرکت های سیمانی گفت: فرار رو 
به جلو مصداق کاری اســت که شرکت های 
ســیمانی انجام می دهند.این کارشــناس 
حــوزه انرژی در تشــریح صحبت های خود 
تاکید کرد: بســیار از صنایع سیمانی تمامی 
مشلکات ناشی از مسئله انرژی خود را وابسته 
بــه حوزه برق تلقی می کننــد در حالی که 
مصــرف فراتــر از الگوی این صنایع در قالب 
هدررفت انرژی چشــمگیر است.وی ادامه 
داد: به طور متوســط تولید هر تن ســیمان 
در ایــران بــه 120 کیلوات ســاعت انرژی 
نیاز دارد در حالیکه متوســط کارخانه های 
پرمصرف دنیا هر تن سیمان را با 70 کیلووات 
ســاعت برق به مرحله تولید می رساند.این 
کارشــناس افزود: مســئله مصرف فراتر از 
متوسط جهانی ضربه مهمی به صنعت برق 
کشــور وارد می کند.پورحمید در واکنش به 
انگیزه افزایــش قیمت به دلیل محدودیت 
برق گفت: بر اساس اظهارات مقامات وزارت 
صمت برنامه مدیریت مصرف ســیمانی ها با 
هماهنگی کامل به ســرانجام رسیده است و 
صنایع ســیمانی باید با راهکارهایی از جمله 
تغییر شــیفت و برهم نهــی زمان تعمیرات 
اساسی بر زمان محدودیت برق زمینه صفر 
شــدن آثار مدیریت مصرف را فراهم کنند.
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه 
با مجموعه راهکارهای ساده می توان صنعت 
بهره ورتری داشــت، گفت: مطالعه میدانی 
در یکی از صنایع ســیمان کشــور نشــان 
داد تنهــا بــا چند اقدام نــرم افزاری و بدون 
هزینــه می تواند تــا 30 درصد مصرف برق 
را کاهش داد.پورحمید در بیان عدم انگیزه 
سیمانی ها در افزایش بهره وری انرژی گفت: 
قیمــت ناچیز انرژی در ایران یکی از دالیل 
اصلی این عدم انگیزه کاهش مصرف است و 
مجلس و دولت با بازنگری تعرفه برق صنایع 

باید این انگیزه را ایجاد کنند.

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
تهران بزرگ:

برق 10 اداره پرمصرف تهران 
قطع شد

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تهران 
بــزرگ از قطع بــرق 10 اداره پُرمصرف در 
تهــران خبر داد.کامبیــز ناظریان افزود: بر 
اساس مصوبه هیات وزیران همه دستگاه های 
اجرایی، بانک ها، نیروهای مسلح و نهادهای 
عمومی موظف اند در ســاعات اداری حداقل 
30 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
و در ســاعات غیراداری به میزان ۶0 درصد، 
مصرف برق خود را کاهش دهند.وی افزود: 
در حال حاضر همه ادارات شهر تهران دارای 
کنتور هوشمند بوده و مصرف برق این ادارات 
به صورت لحظه ای توســط کارشناسان برق 

پایتخت از راه دور پایش می شود.

کاهش میزان نزوالت آســمانی در سال های اخیر 
ایران را با پدیده خشکسالی مواجه کرده و شرایطی 
را تجربه می کنیم که به دلیل افت منابع آبی ذخیره 
شده در دریاچه سدهای کشور، برخی نیروگاه های 
برقابــی از مدار خارج شــده انــد و عمال تولید برق 
متاثــر از فعالیــت نیروگاه هــای برقابی، مختل یا 
متوقف شده است.فعالیت نیروگاه های حرارتی نیز 
بــه دلیل کمبود گاز با محدودیت مواجه شــده به 
گونه ای که تولید انرژی در سایه فعالیت نیروگاه های 
حرارتــی نیــز امکان پذیر نیســت بنابراین باید به 
ســمت و ســوی تامین انرژی از طریق انرژی های 
نو و تجدیدپذیر باشیم. کشورهای پیشرفته و البته 
برخی کشــورهای در حال توسعه مدتهاست که به 
سمت تولید انرژی های تجدیدپذیر رفته اند، اما به 
نظر می رسد کشور ما هنوز نتوانسته از ظرفیت های 
عظیم خود در راستای دستیابی کافی به این نوع از 
انرژی استفاده مطلوب داشته باشد.در همین رابطه 
ســیدجواد شیخ االســالم مدیر سابق بخش بیوگاز 
مرکز توســعه انرژی های ایران در ســازمان انرژی 
اتمــی بــه موانع پیش رو در حــوزه تولید این نوع 
از انــرژی پرداخــت و گفت: ارزان بودن انرژی های 
فســیلی در ایــران نظیر بــرق، گاز، گازوئیل و ... از 
مهمترین موانع توسعه پیش روی تولید انرژی های 

تجدیدپذیر است.

شرط توجیه پذیری تولید انرژی تجدیدپذیر
وی  بیــان کــرد: اگر قیمت بــرق نیروگاهی واقعی 
شود، آن وقت تولید انرژی های تجدیدپذیر توجیه 
پذیر خواهد بود، در غیر این صورت متاسفانه تولید 
انرژی از منابع تجدیدپذیر گران تمام می شــود. در 
واقع تا زمانی که برق ارزان باشد تولید و استفاده از 
انرژی تجدیدپذیر توجیه اقتصادی نداشته و مقرون 
به صرفه نیست.شیخ االســالم در ادامه با اشــاره به 
اینکه کشورهای توسعه یافته و پیشرفته از تولید و 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر حمایت می کنند، 
گفت: دولت ها همچنین برای کاهش مصرف انرژی 

از عایق کاری ساختمان ها یا استفاده از پنجره های 
دو  و سه جداره برای صرفه جویی در مصرف انرژی 
حمایت می کنند و بخشی از هزینه های عایق کاری 
را دولت پرداخت می کند.وی با اشاره به اینکه واقعی 
شــدن قیمت های انرژی فسیلی در شرایط کنونی 
اقتصــادی مردم ایران امکان پذیر نیســت، افزود: 
دولــت باید با سیاســت حمایتــی از مردم عالوه بر 
تشــویق حرکت به ســمت صرفه جویی در مصرف 
انرژی فســیلی سازوکار الزم در راستای حرکت به 

سمت تولید انرژی های تجدیدپذیر را اتخاذ کند.

 دشواری خرید پنل های خورشیدی 
در شرایط تحریم

ایــن فعال حوزه تولیــد انرژی های تجدیدپذیر که 
ســابقه فعالیت در بخش تولید انرژی های تجدید 
پذیــر در آلمــان را دارد و هم اکنون با احداث یک 
کارگاه در اطراف شــهر ســاوه به تولید انرژی های 
تجدیدپذیر اهتمام دارد در ادامه گفت: وزارت نیرو 
در حمایت از تولید انرژی تجدیدپذیر سیاست تولید 
انرژی نو با راه اندازی پنل های خورشیدی در منازل 
مــردم را اجرایــی و اعالم کرد کــه انرژی تولیدی 

خانگــی را به چندبرابر قیمــت از مردم خریداری 
می کند اما متاسفانه در شرایط تحریمی و افزایش 
نــرخ ارز امــکان خرید پنل هــا و تجهیزات انرژی 
تجدیدپذیــر که تماما وارداتی اســت وجود ندارد.
شیخ االســالم خواســتار حمایت واقعــی دولت و 
پرداخت یارانه برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر 
و نصب پنل های خورشیدی در منازل شد و گفت: 
عــدم دریافــت مالیات از شــرکت هایی که اقدام 
بــه فعالیت در حوزه انرژی هــای نو و تجدیدپذیر 
می کنند نخستین سیاست تشویقی و حمایتی است 
تا بتوانند تولیدات خود را با قیمت تمام شده کمتر و 
ارزان تری عرضه کنند و از مصرف کننده نیز حمایت 
شــود. رئیس فراکســیون محیط زیســت مجلس 
شورای اسالمی نیز عدم اعتقاد و اعتماد مدیران به 
موضــوع بهره گیری از فناوری های نو و انرژی های 
نو را مهمترین دلیل عقب ماندگی کشــور در حوزه 
انرژی های تجدیدپذیر دانســت و افزود: حرکت در 
مسیر انرژی های تجدیدپذیر و پاک مستلزم تالش 
بیشتر و تحمل سختی های فراوان است که متاسفانه 
اراده جمعــی بــرای پذیرش این ســختی و تالش 
مضاعف در کشــور نیست. وقتی انرژی های فسیلی 

به راحتی در دسترس است بنابراین کسی به خود 
زحمــت نمی دهد که بخواهد به دنبال انرژی پاک 
و تجدیدپذیر باشد.ســمیه رفیعی با اشاره به اینکه 
برای جایگزینی انرژی های فســیلی در ایران هیچ 
عزمی وجود ندارد، افزود: جای بســی تاســف است 
که با این همه پیشــرفت در حوزه علمی و فناوری 
و برخورداری از انواع و اقســام انرژی ها در کشــور 
اراده ای برای حرکت به ســمت و سوی برخورداری 
از انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری باال نباشد.وی 
به حجم باالی کولرهای آبی در ایران اشــاره کرد و 
افزود: با تغییر و تحول در موضوع حامل های انرژی 
و جایگزیــن کردن انرژی های تجدیدپذیر و نصب 
قطعات جزئی در کولرها می توان اتفاقات مهمی را 
در مصرف انرژی رقم زد.نماینده مردم تهران، ری، 
شمیرانات و اسالمشهر در مجلس با اشاره به تبعات 
زیست محیطی که استفاده از انرژی های فسیلی به 
همــراه دارد، تصریح کرد: بهره گیری از انرژی های 
تجدیدپذیر آورده های محیط زیســتی مناسبی را 
به همراه خواهد داشــت و هرچقدر از انرژی های نو 
بیشتر استفاده شود به همان میزان از آلودگی هوا 
کاســته خواهد شد و پدیده زمین گرمایی فروکش 
پیدا خواهد کرد.وی تاکید کرد: وقتی اســتفاده از 
انرژی تجدیدپذیر در محاســبات زیست محیطی 
و اقتصادی نادیده گرفته شــود عمال اراده ای برای 
فرهنگ ســازی و اصالح رویه های پیشــین وجود 
نخواهــد داشــت در صورتــی که در کشــورهای 
پیشرفته بهره گیری از انرژی های نو جزو محاسبات 
اقتصادی و اجتماعی به شــمار می آید.این فعال و 
سیاست پژوه حوزه  محیط زیست در ادامه با تاکید 
بر لزوم فرهنگ ســازی جامعــه و حمایت دولت از 
تولید انرژی متاثر از ایجاد نیروگاه های خانگی گفت: 
آگاهی بخشی به آحاد مختلف مردم برای مشارکت 
در تولید انرژی از طریق ایجاد نیروگاه های خانگی 
ضرورت دارد که الزمه آن آموزش جامعه است ولی 
متاســفانه در حوزه آمــوزش اقدام موثری صورت 

نگرفته است.

 ســید رســول خلیفه ســلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد 
در نامه ای به وزیر صمت خواســتار اصالح محدودیت های تامین 
برق کارخانجات فوالدی شد.در این نامه آمده است: همانگونه که 
مستحضر هستید در سال 1400، فوالد ایران حدود ۶ میلیون تن از 
برنامه هدف گذاری شده خود عقب افتاد که این امر موجب تحمیل 
زیان حدود 4 میلیارد دالری به اقتصاد این صنعت گردید و عمده 
دلیــل آن، محدودیت هــای انرژی در صنعت فوالد بود. باتوجه به 
اینکه عمده بار خاموشی های سال گذشته را فوالدسازان به دوش 
کشیدند، در سال جاری انتظار می رفت با اتخاذ تدابیر کارشناسی، 
محدودیــت تامین برق در کشــور بیــن همه صنایع توزیع گردد و 

کارخانجات فوالدی کشور متحمل خسارات کمتری گردند لیکن 
بخشــنامه های صادره از طرف شــرکت های برق منطقه ای به هر 
یک از تولیدکنندگان فوالد کشــور، متاســفانه خالف این انتظار را 
روایت می کند به گونه ای که تقریباً تمام کارخانجات تولیدکننده 
فوالد به ویژه در بخش خصوصی حدود 3 ماه تعطیل خواهند شد.در 
پیگیری های انجام شــده نیز اعالم می گردد این محدودیت ها با 
توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال گردیده اســت که اگر 
چنین باشــد جای تعجب و تاســف فراوان دارد! جای سوال اساسی 
است که چرا دیماند خریداری شده هر یک از کارخانجات تولیدی 
مبنا قرار نگرفته و میزان مصرف آن هم در شــرایط رکود بازار در 

اســفند 1400 مبنای اعمال محدودیت قرار گرفته اســت؟ کاهش 
تولید فوالد موجب افزایش قیمت محصوالت پایین دســتی نظیر 
لوازم خانگی، لوله و پروفیل، ساختمان و حتی خودرو می گردد. لذا 
با عنایت به لزوم تنظیم بازار داخلی و در عین حال توسعه صادرات 
فوالد کشور در شرایط تحریمی و نیاز ارزی کشور، خواهشمند است 
ترتیبی اتخاذ فرمایید که نســبت به اصالح فوری محدودیت های 
اعمالی فوق اقدام گردد. بدیهی است همچون گذشته این انجمن 
آماده مشارکت در مطالعات کارشناسی به منظور مدیریت منصفانه 
محدودیت های جبری تامین انرژی کشور در جهت کاهش خسات 

وارده به تولیدکنندگان است.

نامه نگاری انجمن فوالد با وزیر صمت؛

کارخانجات فوالد سه ماه تعطیل می شوند

خبر  ویژه

به دنبال فرارسیدن فصل گرما مشاهده شد

 ایجاد مشکالت برای  اینترنت همراه 
قطع برق 

به دنبال فرارسیدن فصل گرما و افزایش بار شبکه 
برق به ویژه در ســاعت های پیک یا اوج مصرف، 
برنامه هایی برای کنترل و کاهش مصرف برق در 
راستای صرفه جویی حداکثری مصرف از جمله 
خاموشی در نظر گرفته شد و امسال نیز با گرم 
شدن هوا، برنامه هایی از سوی وزارت نیرو برای 
عبور از این شــرایط در نظر گرفته شده است.بر 
این اســاس روزهای گذشته مصرف برق کشور 
در زمــان اوج مصــرف به مــرز ۶0 هزار مگاوات 
رســیده که عدد بســیار بزرگی است. هرچند از 
ســوی مســووالن صنعت برق اعالم شده که در 
حال حاضر شــبکه برق کشــور بدون مشکل و 
پایدار اســت و مشــکلی برای تامین برق وجود 
ندارد، ولی در برخی نقاط شــاهد خاموشی های 
مقطعی هستیم و همین موضوع مانند سال های 
گذشته قطعی  آنتن های موبایل و اینترنت را هم 
به دنبال داشته است.اما آنتن تلفن همراه ارتباط 
مستقیمی با قطعی برق دارد؛ هرچند باتری های 
سایت های BTS، وظیفه تاب آوری برای تامین 
برق تجهیزات و آنتن را دارند که البته تاب آوری 

سایت ها به بازه دو تا چهار ساعته محدود است 
اما اگر قطعی برق ادامه پیدا کند، این ســایت ها 
هم خاموش می شــوند. البته در شــرایط خاص 
و حوادث غیرمترقبه مثل ســیل و زلزله، برای 
ســایت ها از دیزل ژنراتور هم استفاده می شود، 
اما اگر از موتور برق یا دیزل ژنراتورها در ســطح 
گســترده استفاده شــود، آن هم با این حجم از 
آلودگــی، زیان زیادی به طبیعت وارد می کند.

بــا افزایــش مصرف برق و بــروز قطعی، باتری 
سایت های BTS برق الزم را برای آنتن اپراتورها 
تامین می کند و اکثر ســایت ها هم می توانند در 
بازه چند ساعته قطعی برق، پاسخگو باشند، اما 
شارژ باتری  بعضی از سایت ها ممکن است زودتر 
از وصل شــدن برق تمام شــود که قطعی آنتن و 
اینترنت موبایل را هم به دنبال خواهد داشــت. 
آن هم در شــرایطی که استفاده اینترنت عموم 
مردم در ایران، از دیتای موبایل اســت، قطعی 
برقی که می تواند قطعی آنتن های موبایل را هم 
به دنبال داشته باشد، مشکالت اینترنتی را هم 

برای کاربران ایجاد می کند.

توسط محققان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی؛

 سیستمی برای تولید 
همزمان آب و برق  عرضه شد

محققان واحد علوم و تحقیقات دانشــگاه آزاد 
اســالمی نوعی سیستم آب شیرین کن را برای 
تولید همزمان آب و برق عرضه کردند که به گفته 
آنها از پسماند این سیستم می توان برای حذف 
فلزات ســنگین در تولید باتری های لیتیومی 
بهره برد.امیرحســین حسین پور، مجری طرح 
، با بیان اینکه این طرح، پروژه جامعی اســت 
که دستاوردهای آن می تواند کشور را به توسعه 
پایدار برساند، گفت: برای اجرای این طرح اقدام 
به بررســی نیازهای کشــور کردیم و مشاهده 
کردیم در پی خشکسالی های اخیر، نیاز مبرمی 
به آب و منابع آبی و همچنین نیاز به برق برای 
صنایع و مصارف شهری احساس می شود.وی 
ادامه داد: بر این اساس در این پروژه تحقیقاتی از 
ایده ای پیروی کردیم که پیاده سازی آن موجب 
به صفر رســاندن ردپای کربن خواهد شــد، به 
این صورت که در طی مطالعات با اســتفاده از 
آینه های مقعر، نور خورشید را بر روی یک منبع 
حــاوی نمــک متمرکز کردیم که از این طریق 
نمک موجود شروع به ذوب شدن می کند و بعد 

از آن آب دریا وارد این سیکل می شود، به دلیل 
باال بودن دمای نمک، آب وارد شده بخار خواهد 
شد.حسین پور با بیان اینکه بخار ایجاد شده به 
داخل توربین ها هدایت می شود، اظهار کرد: با 
حرکت توربین، برق تولید می شــود و از سوی 
دیگر این بخار به دستگاه تقطیر وارد می شود 
و با فرآیند میعان، آب قابل مصرف در صنایع و 
کشاورزی تولید خواهد شد.مجری  طرح با بیان 
اینکه این سیســتم نوعی آب شیرین کن است، 
یادآور شــد: اکثر دستگاه های آب شیرین کن، 
پســاب آنها وارد آب دریا می شــود که موجب 
می شود آب دریا از توازن خارج شده و شوری 
آن افزایــش یابد. افزایش شــوری آب موجب 
افزایش دمای محیط های آبی خواهد شد.این 
محقق خاطر نشــان کرد: در حال حاضر برای 
تولید باتری های لیتیومی از فلزات ســنگینی 
چون کبالت و نیکل استفاده می شود که برای 
محیط زیست مضر هستند؛ ولی در این طرح، از 
امالح موجود در نمک برای ساخت باتری های 

لیتیومی استفاده خواهد شد.
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55بانک و بیمه
مجمع عمومی عادی ساالنه 

بیمه پارسیان برگزار شد 

مجمع عمومی عادی ساالنه بیمه پارسیان 
صبح روز دوشــنبه مورخ 1۶/03/1401 
با حضور نزدیک به 70درصد سهامداران 

این شرکت برگزار شد.
مجمــع عمومــی عادی ســاالنه جهت 
بررســی و تصویــب صورت هــای مالی 
ســال مالی منتهــی به 29/12/1400 با 
عنایت به دســتورالعمل سازمان بورس و 
اوراق بهادار در راستای صیانت از سالمت 
همگانی در شرایط پاندمی کرونا با اطالع 
رســانی قبلی و با حضور هیأت رییســه 
مجمــع، ناظرین، نماینده بیمه مرکزی، 
حســابرس و نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهــادار و نزدیــک به 70 درصد از 
ســهامداران به صورت حضوری و آنالین 

برگزار شد.
بر اســاس این گزارش در ابتدای جلســه 
هادی اویارحســین نایــب رئیس هیأت 
مدیــره و مدیرعامل بیمه پارســیان به 
تشــریح عملکرد این شــرکت در ســال 
مالی منتهی به 29/12/1400 پرداخت 
و بــه اهداف شــرکت در جهت افزایش 
ســودآوری و تحول دیجیتــال و بهبود 
فرآیندهــا اشــاره نمــود و در پایان ابراز 
امیدواری کرد با حمایت ســهامداران و 
تــالش مضاعف کارکنان، شــرکت بیمه 
پارسیان همچنان در صنعت بیمه کشور 
به عنوان یکی از توانمندترین شرکت ها، 

جایگاه خود را ارتقا بخشد.
در ادامه جلسه گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی به استماع سهامداران رسید و در 
پایان مجمع عمومی عادی ساالنه ضمن 
تصویب صورت های مالی و تقســیم 50 
ریال سود به سهامداران، موسسه تدوین 
و همکاران به عنوان حســابرس مستقل 
و بازرس قانونی اصلی و موسسه هوشیار 
ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی 
علــی البدل و روزنامه اطالعات به عنوان 
روزنامه کثیراالنتشــار انتخاب شــدند. 
همچنیــن مبلغ 15 میلیارد ریال نیز به 
عنوان بودجه در اختیار هیأت مدیره جهت 
فعالیت در راستای توسعه مسئولیت های 
اجتماعی به تصویب سهامداران شرکت 
رســید و همچنین مقــرر گردید هرچه 
ســریعتر فرآیند افزایش سرمایه به مبلغ 

13000 میلیارد ریال نیز اجرایی شود.
 

 شعب موفق پست 
ح کارت  بانک ایران در طر

 مروارید و مروارید پالس 
معرفی شدند

بنابر اعالم امور اســتانها و بازاریابی پست 
بانک ایران، شــعب موفــق ارائه دهنده 
خدمات کارت مروارید و مروارید پالس، 
براســاس کسب عملکرد باالترین نسبت 
کارت های مذکور صادره به کل کارت های 
اعتباری صادره شعبه در سال های 1399 

و 1400، انتخاب و معرفی شدند.
بنابــر اعالم امــور اســتانها و بازاریابی 
پســت بانــک ایران، شــعب موفق ارائه 
دهنده خدمات کارت مروارید و مروارید 
پالس، براســاس کسب عملکرد باالترین 
نســبت کارت های مذکور صادره به کل 
کارت هــای اعتباری صادره شــعبه در 
 ســال های 1399 و 1400، انتخــاب و 

معرفی شدند.
بــه گزارش رویــداد خبر به نقل از روابط 
عمومی پست بانک ایران: براساس ارزیابی 
صورت گرفته؛ شعب راور استان کرمان، 
بندر گز استان گلستان و خرمشهر استان 
خوزســتان بــا باالترین نســبت صدور 
کارت هــای مروارید و مروارید پالس به 
عنوان  شــعب موفق ایــن طرح انتخاب 

شدند.
شایان ذکر است: برنامه ارزیابی شعب در 
حــوزه کارت مروارید و مروارید پالس بر 
اســاس مدل ارزیابی مذکور و برای دوره 
شــش ماهه ابتدای ســال جاری مجددا 
انجام و شعب موفق در راستای این مهم 
معرفی و کارکنان آن مورد تقدیر و تجلیل 

قرار خواهند گرفت.

اخبار

آیین تجلیل از روسای شعب موفق 
پست بانک برگزار می شود

طی مراســمی، همزمان با سالروز میالد امام هشتم 
شــیعیان در روز شــنبه 21 خردادماه و با حضور 
مدیرعامل بانک، از روسای شعبی که سال گذشته 
در دوازدهمین دوره گردهمایی روسای موفق شعب 
بانک ها و موسســات اعتباری از طرف بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران انتخات شــدند، تجلیل و 

قدردانی می شود.
در این مراســم از 15 نفر از روســای موفق بانک، 
که بهمن ماه ســال گذشــته در دوازدهمین دوره 
گردهمایی روسای موفق شعب بانک ها و موسسات 
اعتباری کشــور با عنوان »آموزش و توســعه منابع 

انسانی شعب« معرفی شدند، تقدیر خواهد شد.
»گردهمایی روســای موفق بانک ها و موسســات 
اعتباری کشور«، با توجه به نقش مهم روسای موفق 
شــعب در موفقیت و پیشــبرد استراتژی ها، اهداف 
عملیاتی بانک ها و موسسات در نیل به اهداف نهایی 
سیاستگذار پولی و بانکی، همه ساله توسط موسسه 
عالی آموزش بانکداری ایران با هدف انتقال تجربیات 
و مهارت های علمی روســای شــعب و همچنین با 
هدف قدردانی و تکریم از مدیریت شــعب بانک ها 
و مؤسسات اعتباری به عنوان ارزشمندترین دارایی 

آنها برگزار می شود.
در این مراسم، از مهران علی پور رئیس شعبه ورزقان 
مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی، محمد علی 
احمدپور مبارکه رئیس پیشــین شعبه فالورجان، 
مسعود بوســتانچی رئیس شعبه کاشان مدیریت 
شــعب استان اصفهان، عباس فدایی رئیس سابق 
شــعبه تربت حیدریه، مهدی وحیدیان رضا زاده 
رئیس شــعبه مصلی مشهد مدیریت شعب استان 
خراسان رضوی، حمیدرضا اشتیاقی رئیس شعبه 
شهریار مدیریت شعب منطقه غرب تهران، محمد 
کهزادیان رئیس شعبه سپهبد سردار شهید قاسم 
سلیمانی مدیریت شعب منطقه شرق تهران، محمد 
ناصح کابله سوری رئیس شعبه کامیاران مدیریت 
شــعب استان کردســتان، وحید سعیدی رئیس 
شــعبه مطهری مدیریت شعب استان یزد، جمال 
دارش رئیس شعبه گچساران مدیریت شعب استان 
کهگیلویه و بویراحمد، عالی شجاع زاده رئیس شعبه 
مرکزی بوشهر مدیریت شعب استان بوشهر، حسام 
الدین آچاک رئیس شعبه ایرانشهر مدیریت شعب 
استان سیستان و بلوچستان، صابر طاهری رئیس 
شــعبه میناب مدیریت شعب اســتان هرمزگان، 
مریم زکی پور رحیم آبادی رئیس شــعبه طالقانی 
مدیریت شــعب اســتان قزوین ومرتضی پیشگیر 
رئیس شــعبه بابل مدیریت شعب استان مازندران 

تجلیل می شود.

ثبت رکورد 193 هزار میلیارد ریال 
کنش از کارتخوان های بانک دی ترا

دستگاه های کارتخوان فروشگاهی شرکت تجارت 
الکترونیک دی در سال گذشته رکورد بیش از 193 
هزار و ۶13 میلیارد ریال تراکنش را ثبت کرده اند.

کارتخوان ها از رایج ترین ابزارهای خرید هستند که 
توسط بانک ها در اختیار عموم مشتریان نظام بانکی 
قرار می گیرد تا با استفاده از آنها، تراکنش های مالی 

خود را عملیاتی کنند.
شرکت تجارت الکترونیک دی تا پایان سال گذشته 
31 هزار و 2۶3 دســتگاه کارتخوان را در واحدهای 
مختلف صنفی سراسر کشور راه اندازی و فعال کرده 
است. این کارتخوان ها طی همین دوره زمانی بیش 
از 92 میلیون فقره تراکنش را ثبت کرده اند که یک 

رکورد در این بانک محسوب می شود.
جانمایی درســت، شناسایی عوامل موثر در کاهش 
ضریب خطا و نیز توسعه زیرساخت های فنی باعث 
افزایش کیفیت و کمیت تراکنش های انجام شده بر 

روی کارتخوان های بانک دی شده است.

سودآوری و افزایش بهره وری؛ استراتژی جدید بیمه تجارت نو
شرکت بیمه تجارت نو در سال 1401 
اســتراتژی فروش بیمه های خرد را در 
دســتور کار قــرار داده و از ابزارهــای 
نوین کســب و کار برای بهبود مستمر 
فضــای کســب و کار بهره خواهد برد. 
همچنین در حوزه پرداخت خســارت 
در ســال جاری برنامه ریزی های ویژه 

ای انجام شده است .
حســینی، قائم مقام بیمه تجارت نو با 
بیــان مطلب فــوق اظهار کرد: یکی از 
اهداف شرکت تحول دیجیتال است که 
در ماه های اخیر تاکید ویژه ای روی آن 
شده و در سال جاری نیز ادامه خواهد 
داشت. ابزارهای نوینی درحوزه ارزیابی 
و پرداخت خســارت ایجاد گردیده که 
با بهینه ســازی آن ها بر اســاس اصل 
رضایت مشــتری از تحــول دیجیتال 
بهــره بردیــم . همچنین اســتفاده از 
هــوش مصنوعی در این حوزه از دیگر 

اهداف شرکت است.
او در ادامــه افزود: بــه میزان اهمیت 
اپلیکشــن بنو و سامانه بنو شاپ تاکید 
و اذعان داشــت با بهره برداری از این 
پلتفرم هــا عــالوه بر توســعه فروش 

بیمه نامه های خرد ، رضایت مشتریان 
نیز به میزان محسوسی افزایش خواهد 

یافت .
قائــم مقام شــرکت بیمه تجارت نو در 
خصــوص وضعیت کلی شــرکت های 
بیمه اظهار کرد: شــرکت در سه سال 

گذشته سودآوری خوبی داشته ، لیکن 
در ســال 1400 وضعیت شرکت های 
بیمه به دلیل فضای اقتصادی شــرایط 
خاصــی را تجریه نمودند؛ با این وجود 
شرکت های بیمه تالش زیادی را برای 
سودآوری داشتند و عملکرد مناسبی را 

با توجه به شرایط اقتصادی ارائه کردند.
همچنیــن قائم مقــام بیمه تجارت نو 
در خصــوص وضعیت بیمه درمان در 
صنعت بیمه تصریح کرد: رشته درمان 
به دلیــل افزایش غیرقابل پیش بینی 
تعرفــه با افزایش قابل توجه نســبت 

خســارت مواجــه گردید و بیش از هر 
زمان دیگــری تأثیر مخرب دامپینگ 
و نرخ شــکنی های غیرفنی را تجربه 
نمــود. وی افــزود با توجه بــه ادامه 
شــرایط حاکم بر فضای رشته درمان 
به نظر می رســد می بایســت نظارت 
بیشــتری در خصوص تعرفه ها سوی 
ســندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی 
انجام شود. در حال حاضر بیمه گذاران 
نرخ و شــرایط خویش را صنعت بیمه 
تحمیــل می نماینــد که با ایجاد نظام 
تعرفــه ای در این رشــته، قدرت چانه 
زنی شرکت های بیمه گر افزایش یافته 
و نــرخ های غیرفنی به حداقل کاهش 

خواهد یافت.
حسینی در پایان در خصوص وضعیت 
شــرکت بیمه تجارت نو در سال جاری 
گفت: در ســال 1401 امید اســت به 
واسطه تالش های قابل تقدیر همکاران 
بیمــه تجارت نو در ارائه ابزارهای نوین 
و تعیین اســتراتژی مناســب، شرایط 
شرکت به مراتب بهتر از گذشته خواهد 
بود و با بهینه سازی ترکیب پرتفوی به 

سودآوری مناسبی دست یابیم.

اخبار

بااجرای سیاست های درست و مناسب برای اصالح ترکیب سپرده 
هــا و همچنیــن جذب منابع در چارچــوب قوانین و مقررات بانک 
مرکزی از ســوی شــعب بانک شهر  قیمت تمام شده پول و افزایش 

درآمدهای کارمزدی در بانک شهر  کاهش یافت.
 رحیــم طاهری،رئیــس هیات مدیره بانک شــهر گفت: با اصالح 
ســاختار، مدیریت صحیح منابع، برنامه ریزی دقیق و مدون برای 
وصول مطالبات و ارائه خدمات متمایز به شــهروندان؛ توانسته ایم 
شــاهد یک روند مطلوب در کاهش قیمت تمام شــده پول در بانک 

و افزایش درآمدهای کارمزدی باشیم.
وی با بیان اینکه کاهش قیمت تمام شــده پول یکی از مهمترین 
عوامل سودآوری در بانک هاست، تصریح کرد: استقبال شهروندان 
و مشتریان شبکه بانکی از خدمات بانک شهر و به تبع آن، افزایش 
و جذب ســپرده های با کیفیت نیز تاثیر بســزایی بر کاهش ریسک 

تمرکز بانک داشته است.
طاهری با اشــاره به اینکه توســعه بانکداری الکترونیک نیز از دیگر 
عوامل غیرمســتقیم موثر بر کاهش بهای تمام شــده پول اســت، 
خاطرنشــان کرد: با توجه به اســتقبال گســترده ای که از خدمات 
پیشــخوان های شــهرنت و سامانه های بانکداری الکترونیک بانک 
شهر شده است؛ در تالش هستیم سبد محصوالت در این حوزه را 

نیز در سال جاری افزایش دهیم.
رئیــس هیــات مدیــره بانک شــهر در پایــان با تاکید بــر اینکه 
صورت های مالی بانک شــهر نیز نشــان از بهبود شــاخص های 
بانکداری حرفه ای در این بانک دارد، خاطرنشــان کرد: به دنبال 
افزایــش ســهم بانــک از بــازار نقدینگی و پولی جامعه در ســال 
 جــاری بــوده و ایــن مهم را نقطه عطف دیگــری در موفقیت های 

خود می دانیم.

کارمزدی در بانک شهر کاهش قیمت تمام شده پول و افزایش درآمدهای 

خبر  ویژه

آئین نامه قانون تعیین تكلیف  گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13  آ  "
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی"

تعییــن  قانــون  موضــوع  اول  هیــات   140160318015000255 شــماره  رای  برابــر 
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
خانــم  متقاضــی  بامعــارض  و  مالکانــه  تصرفــات  خمــام  ملــك  ثبــت  حــوزه  ثبتــی 
زنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 126 صــادره از رشــت  شــهربانو حقیقــی خمامــی فر
در یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 22.15 مترمربــع در پــاك 6077 فرعــی از 4 اصلــی 
مفــروز ومجــزی شــده از پــاک 317 فرعــی از 4اصلــی واقــع درخمــام بخــش 5 گیــان 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظور  خریــداری از مالــك رســمی خانــم فاطمــه طاهــری محــر
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 
خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/03/18 ونوبــت دوم:1401/04/01
م/الف6423
ک محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامال

بــرگ ســبز ســواری پــژو 405 ، شــماره پــاک 78 ایــران 562 ج 12 ، شــماره موتــور 
12489064500 شــماره شاســی NAAM11CA7AK620387 بنــام فردیــن ســاعدی 

مفقــود و فاقــد اعتبــار اســت.

گهی مفقودی آ
بــرگ ســبز خــودروی ســواری پــژو آردی مــدل 1379 بــه رنــگ طوســی روشــن  بــه 
492 ج 12 و شــماره موتــور22327908023 و شــماره شاســی   _ پــاک 41  شــماره 

79708331 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
لرستان

شــماره  بــه  حســین  زنــد  فر محمــودی  زهــرا  اینجانــب  التحصیلــی  فــارغ  مــدارک 
علــوم  رشــته  کارشناســی  مقطــع  در  گنبــدکاووس  از  صــادره   2526 شناســنامه 
 5967 شــماره  بــا  آزادشــهر  دانشــگاهی  واحــد  از  ســاده  پژوهشــگری  اجتماعــی 
اصــل  شــود  مــی  تقاضــا  یابنــده  از  می باشــد  اعتبــار  فاقــد  و  اســت  گردیــده  ود 
مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد آزادشــهر بــه نشــانی اســتان گلســتان 

نمایــد  ارســال  واحدآزادشــهر 

 انعقاد قرارداد همکاری مشترک 
سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه آرمان

 شــرکت بیمه آرمان و ســازمان برنامه و بودجه کشــور قرارداد مشترک 
همــکاری امضــاء کردند. به گزارش روابط عمومــی بیمه آرمان، قرارداد 
همکاری مشــترک ســازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه آرمان با حداقل 
پرتفوی در رشــته درمان تکمیلی در اســتان تهران به مبلغ 250میلیارد 
ریال  ، در محل سازمان برنامه و بودجه با حضور دکتر داود الماسی عضو 
هیأت مدیره، دکتر مسعود همتی مشاور مدیرعامل و سرپرست مدیریت 
درمان، داود صالح فکر مشــاور و مدیر حوزه مدیر عامل و همچنین امین ســوزنگر رئیس شــعبه 
میرداماد بیمه آرمان به امضاء رســید. همچنین گفتنی اســت دکتر محمد علی افتخار سرپرســت 
معاونت توســعه منابع انســانی و پشــتیبانی، دکتر  محمدی سرپرست مرکز توسعه منابع انسانی و 
پشتیبانی و همینطور دکتر صدیقی از سازمان برنامه و بودجه کشور در این جلسه حضور داشتند.

خاطر نشان می شود: عالوه بر همکاری در حوزه بیمه های درمان تکمیلی، در زمینه صدور بیمه 
نامه سایر رشته های بیمه ای آن سازمان نیز ، توافق شد .

کمک به رشد و توسعه تعاونی ها ارتقای خدمات بانكی- بیمه ای در راستای 
سرپرســت بانک توســعه تعاون ارتقای خدمات بانکی و بیمه ای 
را در کمک به رشد و توسعه تعاونی ها موثر دانست.محمد شیخ 
حســینی بیان داشت: کمیسیون تخصصی بازارسرمایه، بیمه و 
بانک اتاق تعاون ایران، به دلیل گستردگی جامعه مخاطب، یک 
فرا کمیسیون است و ما سیاست ها، سرویس ها و خدماتی که در 
حال حاضر در بانک توسعه تعاون، وجود دارد را در اختیار شرکت 
های تعاونی قرار می دهیم و به دنبال بهره گیری از ظرفیت سایر 

بانکها برای توسعه بخش تعاون نیز هستیم.
رئیس کمیســیون بازارســرمایه، بیمه و بانک اتاق تعاون ایران 
با بیان این مطلب گفت: 80 درصد تامین مالی اقتصاد، توســط 
بانک صورت می گیرد و بیمه نیز یکی از بازیگران اکوسیســتم 
اقتصاد است با این توصیف برنامه های مدونی برای بهره گیری 
از تمام ظرفیت های تخصصی بخش تعاون، شــامل بانک، بیمه 
و تعاونــی هــای اعتبار با محوریــت اتاق تعاون ایران تدوین و به 

اجرا درمی آید.
وی با اشــاره به اهمیت پرهیز از فعالیت های جزیره ای و لزوم 

نگاه سیســتمی و هم افزایی میان اجزا اظهار داشــت: باید نیاز و 
خواسته های بدنه تعاونی ها در اجرا شناسایی شود و با احصاء آن 
فرآیندها، سیاســت های اعتباری ارزی، بیمه و صندوق ضمانت 
ســرمایه گذاری تنظیم گردد تا در راســتای توسعه بخش تعاون 
و رضایتمنــدی خانواده بزرگ تعاون که مخاطب اصلی و جامعه 

هدف بانک توسعه تعاون هستند، گام های موثری برداشته شود.
شیخ حسینی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اهمیت 
جایگاه بخش تعاون اذعان کرد: ما سیاســت ها، ســرویس ها و 
خدماتی که در حال حاضر وجود دارد را در اختیار شرکت های 
تعاونــی قــرار می دهیم و به دنبال بهره گیری از ظرفیت ســایر 

بانکها برای توسعه بخش تعاون نیز هستیم.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون بازارسرمایه، بیمه و بانک ظرفیت 
ها را احصا خواهد کرد و شناسایی مشکالت و چالش های تعاونی 
ها را در دســتور کار قرار می دهد از ســوی دیگر شــرکت های 
تعاونی، اتحادیه ها و اتاق های تعاونی استانی نیز دارای ظرفیت 
باالیی هســتند و می تواند پیشــنهادات، انتقادات و راهکارهای 

پیشنهادی را به این کمیسیون ارائه کنند.
شیخ حسینی خاطرنشان کرد: با آسیب شناسی و احصاء مشکالت 
و شناخت ظرفیت ها و دریافت پیشنهادات و راهکارها، سیاست 
ها و اســتراتژی های خودمان را اصالح کرده و تالش می کنیم 

آنچه خانواده بزرگ تعاون نیاز دارد را محقق کنیم.
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كوتاه از استان ها

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان مرکزی:

 ١٠روستای استان مرکزی  
از آب پایدار بهره مند شدند

مرکزی / گروه استانها 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
مرکزی گفت: 10 روستا در بخش سربند 
شــهر شــازند با اجرای طرح آب رسانی از 
آب پایدار بهره مند شدند.یوســف عرفانی 
نســب مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب 
اســتان مرکزی در آییــن بهره برداری از 
این طرح، افزود: این روستاها شامل لوزدر 
علیا، ده آقا، ارکلو، بهرام آباد، لوزدر سفلی، 
ده زمان، قشالق، ده گلشن، لوزدر وسطی 
و خلیفه بالغی هستند. وی اظهار داشت: 
این آبرســانی از مرحله اول طرح آبرسانی 
از ســدکمال صالح است که 320 میلیارد 
ریال اعتبار برای آن صرف شــده اســت.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
مرکــزی گفت: طرح آبرســانی به شــهر 
هندودر و 3۶ روســتای شهرستان شازند 
از سدکمال صالح یکی از طرح های مهم و 
بزرگ آبرســانی در مجموعه شرکت آب و 
فاضالب استان مرکزی است.عرفانی نسب 
افزود: در این راستا سال گذشته آبرسانی از 
این طرح به پنج روستا مورد بهره برداری 
قــرار گرفــت و در بخش دوم این طرح 10 
روســتا از آب آشــامیدنی پایدار بهره مند 
می شوند.وی بیان کرد: اجرای 29 کیلومتر 
خطــوط انتقال بیــن مخازن و حد فاصل 
مخازن تا تصفیه خانه آب ،ساخت دو باب 
مخزن ذخیره آب با مجموع ظرفیت ۶50 
مترمکعب ســاخت دو باب سوله به متراژ 
500 مترمربــع و بــرق رســانی و احداث 
پســت هوایی به طول 2 هزار و 800 متر 
از اقدامات صورت گرفته در این راســتای 
اجرای این طرح اســت.مدیرعامل شرکت 
آب و فاضــالب اســتان مرکــزی گفت: با 
اجــرای این پروژه، یک هــزار و ۶80 نفر 
از آب آشــامیدنی پایدار بهره مند شــدند.
نماینده مردم شــازند در مجلس شورای 
اســالمی نیــز گفت : با همــت مجموعه 
شــرکت آب و فاضالب، هفته آینده ســه 
روستای دیگر نیز به این مجموعه اضافه و 
به 18روستا افزایش پیدا می کند.»محمود 
احمدی بیغش« افزود: از طریق شــرکت 
مهندســی آب و فاضالب کشــور و وزارت 
نیــرو در خصــوص جذب اعتبار به منظور 
افزایش تعداد روســتاهای این طرح تا دو 

سال آینده  اقدام می شود.  

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
گیالن خبر داد:

خسارت بیش از 20 میلیارد 
تومانی سارقان به صنعت برق

گیالن / گروه استانها 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیالن 
در جمع اصحاب رســانه  با بیان اینکه از 
مشــکالت اساســی در شرکت توزیع برق 
سرقت های متعدد تاسیسات شبکه است، 
یادآور شــد: برای جلوگیری از اتفاقات که 
ســبب زحمت و خاموشی ها می شود نیاز 
به اهتمام جدی همه دســتگاه های متولی 
داریم.مهدیــزاده با اشــاره به مشــکالت 
ناشــی از ســرقت سیم های برق در استان 
خاطرنشــان کرد: 47 دســتگاه ترانس و 
۶1 تُن ســیم برق ســال گذشته در استان 
گیالن ســرقت شد که ارزش ریالی آن ها 
بــه بیش از 20 میلیارد تومان می رســد 
.وی با اشــاره به اینکه اســتان گیالن یکی 
از فرســوده ترین شبکه  های توزیع برق را 
دارد، گفت: این فرسودگی به دلیل شرایط 
آب و هوایی استان است مهدیزاده با اشاره 
به یک میلیون و 5۶0 هزار مشــترک در 
استان گیالن، افزود: 77 درصد مشترکان 
توزیع برق استان خانگی هستند و امسال 
مشــوق هایی بــرای بخش خانگی در نظر 
گرفته شــده است و اگر مشترکان نسبت 
به سال گذشته به ازای هر کیلووات ساعتی 
کــه مصرف خود را کاهــش هند تا 500 
تومــان پاداش بــه آنان اختصاص می یابد 
مهدیزاده با بیان این مطلب که مشترکان 
برق در گیالن نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 12.5 درصد رشد مصرف داشتند، 
افزود شــرکت توزیع برق اســتان گیالن 
امسال در برنامه ریزی های خود به طوری 
عمل کرده اســت که خاموشــی به سمت 
مشــترکان مصارف عادی کشــیده نشود 
وی افزود: الگوی مصرف در ادارات الزامی 
است و همه ادارات، دستگاه ها و سازمان ها 
موظف هستند در ساعت اداری نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 30 درصد کاهش 
مصرف داشته باشند و در ساعت غیر اداری 
نیز ۶0 درصد کاهش مصرف داشته باشند.

خدمات نازایی ومادران باردار 
 وفرزندان آنها تحت پوشش 

بیمه سالمت قرارگرفت

امید قادری با اشاره به اینکه تمام خدمات درمانی 
زوجین نابارور خدمــات مادران باردار وفرزندان 
آنها تا ســن 5سالگی تحت پوشش بیمه سالمت 
قراردارند، گفت : در راستای منویات مقام معظم 
رهبــری )مدظله العالی( مبنی برجوان ســازی 
جمعیــت و فرزنــد آوری، خدمــات نازایی تحت 
پوشش بیمه سالمت قرارگرفته و90درصد تعرفه 
هــای دولتی پرداخت می گردد؛ وی افزود: تمام 
مــادران باردار که فاقدهرگونه پوشــش بیمه ای 
هســتند وهمچنین فرزندان آنها تا سن 5 سالگی 
بصــورت رایگان تحت پوشــش بیمه ســالمت 
قرارگرفتند. دبیرســازمان های بیمه گر اســتان 
کرمانشــاه گفــت : 3 دهــک اول بصورت رایگان 
تحت پوشش بیمه سالمت همگانی قرارمی گیرند 
. وی گفت : درطرح پوشش بیمه سالمت همگانی 
تا کنون دراســتان کرمانشــاه بیش از84هزارنفر 
بصورت رایگان تحت پوشــش قرارگرفته اند؛ وی 
تاکید کرد: مردم شــریف اســتان قبل از بستری 
شدن، حتما از وضعیت بیمه ای خود اطالع یاند.

عضو خانه صنعت و معدن استان اصفهان:

کمپین »نما« با رویکرد بهره وری 
 انرژی در اصفهان 

اجرایی می شود
اصفهان / گروه استانها 

رضــا چینــی عضو خانه صنعت و معدن اســتان 
اصفهان با اشاره به اینکه چالش انرژی و همچنین 
سبک سازی ساختمان ها ضرورت دنیای امروز با 
توجه به منابع موجود است، اظهار داشت: بر این 
اســاس از پنج سال گذشــته به دنبال ارتباطاتی 
که در نمایشــگاه های صنعت ساختمان داشتیم 
پیشــنهاداتی شــد که ارتباط نزدیکی بین تولید 
کنندگان و مصرف کنندگان مصالح ســاختمانی 
و سازمان شهرداری ها برقرار شود.وی افزود: بعد 
از چند جلسه که در معاونت شهرسازی شهرداری 
تهران برگزار کردیم راه اندازی کمپین »نما« در 
دستور کار قرار گرفت.عضو خانه صنعت و معدن 
استان اصفهان با بیان اینکه کمپین »نما« دو سال 
گذشته در تهران برگزار شد، اضافه کرد: شهرداری 
های نواحی مختلف تهران در این کمپین شرکت 
کردند، بین تولید کنندگان و مسکن و شهرسازی 
ارتباطاتی برقرار شــد که برای بررسی یکنواختی 
نماهای ســاختمان ها و یکنواختی زیبایی شهرها 
اثرات بســیار خوبی را در 22منطقه شــهرداری 
تهران داشــت.وی افزود: بر این اســاس در 22 
چهارشنبه در 22 منطقه تهران نمایشگاه کوچکی 
با برگزاری کالس های آموزشــی برپا می شــد و 
شــهرداری های مناطق از همه ساختمان های آن 
مناطق برای حضور در این کارگاه ها و نمایشگاه ها 
دعــوت می کردند تا بــا روش های جدید صرفه 
جویی های انرژی آشــنا شوند.چینی تصریح کرد: 
در اصفهان با شــورای شهر و معاونت شهرسازی 
قبلی رایزنی هایی را داشتیم که نتیجه بخش نبود 
اما با تغییرات مدیریت شهری ما موفق به پیگیری 
عملی این طرح شــدیم و امســال بعد از تهران و 
تبریز، اصفهان به عنوان سومین شهر میزبان این 
رویداد انتخاب شــده اســت.وی با تاکید بر اینکه 
امســال کمپین »نما« با رویکرد بهره وری انرژی 
در اصفهان اجرایی می شود، اضافه کرد:   در این 
کمپین قرار ارتباط نزدیکی بین مهندسی ها انجام 
شــود و از استانداردترین نما نیز تجلیل خواهیم 
داشــت.گفتنی است این کمپین در روزهای 24 

و 25 خرداد ماه برگزار می شود.

بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان 
از روند پیشرفت پروژه 

احداث بی های جدید  و توسعه 
 واحدهای نیروگاهی نیروگاه 

400 قدس
  مدیــر عامل شــرکت برق منطقه ای ســمنان 
طــی بازدیــد از پروژه در حال احــداث بی های 
جدید  و توســعه واحدهای نیروگاهی در نیروگاه 
400 قــدس ، در جریان جزئیات اجرایی و میزان 

پیشرفت آن قرار گرفت .
  مهندس مجید وفایی ، مدیرعامل شــرکت برق 
منطقه ای ســمنان پس از بازدید از قسمت های 
مختلف این پروژه و نشســت با پیمانکاران اظهار 
داشت: هدف از احداث این پروژه جبران بخشی از 
کمبود تولید برق در شبکه سراسری ، پیشگیری از 
خاموشی های احتمالی و افزایش قابلیت اطمینان 
شبکه در راستای تامین برق مطمئن و پایدار می 
باشد.     مهندس وفایی افزود  با توجه به اهمیت و 
ملی بودن پروژه و ضرورت در مدار آمدن بی های 
جدید  و توسعه واحدهای نیروگاهی تا قبل از پیک 
1401 ،شــرکت برق منطقه ای سمنان آمادگی 
هر گونه همکاری و مســاعدت جهت تســریع در 

اجرای پروژه را دارد.

استانها 6

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد:

گذاران  گذاری زمین صنعتی به سرمایه  وا
اردبیل / گروه استانها 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: قیمت 
تمام شده ایجاد زیرساخت ها در شهرک های صنعتی بسیار باالتر 
از بهای اخذ شــده از ســرمایه گذاران اســت که این امر به منظور 
حمایت از تولید و واحدهای صنعتی انجام می شــود.محمد اهلی 
ضمن اعالم این مطلب اظهار داشت: در شهرک های صنعتی بهای 
زمین به صورت رایگان محاسبه می شود و آن چیزی که از سرمایه 
گذاران دریافت می شــود مربوط به دریافت بخشــی از هزینه های 
زیرساخت های ایجاد شده در آن است که این دریافتی ها حتی به 
نصف هزینه های انجام شده هم نمی رسد.وی تصریح کرد: اگر بنا 
بود قیمت تمام شده ایجاد زیرساخت ها را به همراه قیمت منطقه 
ای زمین محاســبه کنیم، بهای حق بهره برداری زمین در شــهرک 

های صنعتی چند برابر قمیت کنونی آن بود که این موضوع به طور 
طبع مانعی برای حضور ســرمایه گذاران در اســتان می شد.اهلی 
ادامه داد: این شــرکت نه تنها از بابت واگذاری ها ســودی کســب 
نمی کند بلکه با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود و اعتبارات 
ملی، اســتانی و داخلی نســبت به تامین و تکمیل زیرساخت ها در 
شهرک های صنعتی اقدام می کند.مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان اردبیل اجرای این امر را به منظور حمایت از سرمایه 
گذاران و افزایش تولید و اشتغال برشمرد و افزود: به منظور حمایت 
از فعــاالن اقتصادی، تمهیداتی همچون واگذاری زمین به صورت 
نقد و اقســاط و ســایر برنامه های حمایتی در شهرک های صنعتی 
انجام می شود تا میزان سرمایه گذاری و به دنبال آن میزان تولید 

و اشتغال در استان افزایش یابد.

اصفهان   / گروه استانها 
شــهردار کوشــک در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به قدمت 
بیش از هزار سال این شهر، گفت: با توجه به قدمت این شهر حدود ۶0 
هکتار بافت فرسوده و متراکم وجود دارد و جمعیت این شهر 20 هزار 
نفر اســت و به دلیل وجود کوچه های کم عرض کیفیت زندگی دچار 
مشکل شده بنابراین اولویت این شهر با آزادسازی و بازگشایی معابر است.

شــهردار کوشــک به  پروژ های این شهر پرداخت و گفت: پروژه الغدیر 
12 سال ناتمام باقی مانده بود که طرح ساماندهی هندسی و آسفالت بر 
این پروژه مصوب و با همکاری مدیریت منطقه 2 عملیات انتقال گاز، در 
بهمن ماه ســال 1400 اجرای این پروژه آغاز شــد.حفیظی در خصوص 
جزئیات فنی این پروژه بیان کرد: طول این پروژه یک و نیم کیلومتر و 
عرضی که به آسفالت اضافه می شود از 8 متر تا 14 متر است و در دو فاز 
باند کناری بلوار الغدیر و اصالح رفوژ میانی و تقاطع عملیاتی می شود که 
خوشبختانه رضایت مندی خوبی در سطح شهر و ملی به همراه داشته 
است.وی ادامه داد: از لحاظ فنی به ترتیب پروژه هایی که دارای اهمیت 

هســتند بعد از دو پروژه میدان ورودی و بلوار الغدیر، اجرای ســقف دوم 
زورخانه است که سازه بسیار خاصی است و ورزشکاران باستانی و مردم 

خواستار راه اندازی چنین مجموعه ورزشی شدند که 5 میلیارد تومان 
هزینه این پروژه بوده و طی 4 سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

حفیظی در  ادامه افزود :12 مورد آزادســازی داشــتیم که ارزش ریالی 
آن حدود 8 میلیارد تومان طی ۶ ماه اول ســال گذشــته بوده اســت و 
معموالً این آزادسازی ها یا به صورت نقدی و یا ارائه پروانه ها و امتیازات 
و واگذاری زمین ها انجام می شد.وی احداث پیاده روها حدود هفت هزار 
متر مربع، تأمین قیر آسفالت حدود 3 هزار و 500 تن، تأمین روشنایی 
معابر که حدود 350 روشنایی تعویض و جابجایی 20 پایه خطرساز را 
از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: انجام دفع آب های سطحی به صورت 
مطالعات محور از دیگر اقدامات شایسته ای است که با نگاه کلی و به دور 
از منطقه ای انجام شده است و به سمت قنات ها روانه می شود.شهردار 
کوشک خاطر نشان کرد: احداث مراکز فرهنگی و فرهنگ سرای شهر 
کوشک و ساخت باغ بانوان از اقدامات فرهنگی به شمار می رود که کلنگ 
زنی فرهنگسرا در این دوره انجام و پیش بینی می شود که تا 80 درصد 

آن پیشروی داشته باشد.

شهردار کوشک :

، اولویت اصلی شهرداری کوشک است گشایی معابر آزادسازی و باز

خبر  ویژه

ایران زیر سایه خورشید 

کشور حضور یافتند  کاروان های خادمان رضوی در دو هزار نقطه 
مشهد / محمدرضا رحمتی

در دهه کرامت امســال، ۶5 کاروان زیر ســایه خورشید با اجرای 
11 هزار برنامه، جای جای ایران اسالمی را با شمیم معطر رضوی 
عطرآگین خواهند کرد تا همه دلدادگان حضرت رضا)ع(، با هر 
فاصله مکانی از حرم بهشتی حضرت در مشهدالرضا)ع(، از راه دور 
زائر این آستان باشند. مدیر عامل مؤسسه جوانان بنیاد کرامت 
رضوی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: کاروان های زیر 
سایه خورشید با هدف پیوند امت با امام رضا)ع( برنامه ریزی شده 
اســت و امکان زیارت از راه دور امام رئوف برای همه دلدادگان 
حضرت، هدف اصلی حرکت این کاروان هاست. مجتبی مختاری 
افزود: جشن های زیر سایه خورشید به دنبال ایجاد جریان زیارت 
در سراســر کشــور و ارتباط با امام رئوف است، کاروان های زیر 
سایه خورشید نمادهای مانند پرچم های گنبد نورانی و بسته های 
متبرک رضوی را برای عاشقان آن حضرت به ارمغان می آورند و 

خادمان امام رئوف هم، نواهایی که زائران در حرم می شنوند را 
بــرای عالقه مندان زمزمه می کنند. مختاری افزود: این کاروان 
هــا عــالوه بــر انتقال حال و هوای حرم مطهــر رضوی به نقاط 
مختلف کشور، در واقع پلی برای ایجاد اتحاد بین مردم است و 
مشاهده می کنیم که عاشقان امام رضا )ع( به صورت متحد، از 
کاروان های زیرســایه خورشید و خادمان حضرت استقبال می 
کنند. مدیر عامل مؤسســه جوانان بنیاد کرامت رضوی با اشاره 
به آمار کاروان های امســال اظهار کرد: در دهه کرامت امســال 
۶5 کاروان بــا 40 نــوع برنامه طی 11 روز به حدود 2 هزار نقطه 
کشور سفر می کنند و در این ایام حدود 11 هزار برنامه توسط 
خادمان اجرا می شود. وی افزود: سعی ما بر این است به نقاطی 
برویم که اهالی آنجا امکان حضور در مشهد را ندارند و یا کمتر 
دارند، همچون بیمارســتان ها، خانه های ســالمندان، زندان ها، 
مناطق مرزی و مراکز نظامی، علمی، دانشگاهی، حوزوی، ناوهای 

جنگی و همچنین حضور در جمع قبایل و عشــایر مناطق دور 
افتــاده و صعب العبــور. مختاری به برخی برنامه های کاروان زیر 
سایه خورشید هم اشاره و اظهار کرد: برنامه اصلی این کاروان ها 
ایجاد فضای زیارتی در همه کشور است اما در کنار آن، خادمان 
امام رضا)ع( دیگر اقداماتی نظیر وساطت برای آزادی زندانیان، 
اطعام محرومان، توزیع بســته های معیشتی، جمع آوری کمک 
برای تهیه جهیزیه و دیگر اقدامات را انجام می دهند که در این 
راستا تاکنون چندین محکوم به اعدام بخشیده شده و به زندگی 
بازگشــته اند.مدیرعامل مؤسســه جوانان آستان قدس رضوی 
همچنین گفت: امســال تحت تأثیر هتک حرمتی که به آســتان 
مقــدس امام رضــا)ع( صورت گرفت، تالش می کنیم فعالیت ها 
را گسترده تر انجام دهیم و با شعار »ایران زیر سایه خورشید« 
در نقاط مختلف کشور حضور یافته و عشق و ارادت مردم ایران 

اسالمی به امام هشتم)ع( را به نمایش بگذاریم.

آموزش و پرورش خراسان رضوی: مدیرکل 

برنامه  تشکل های دانش آموزی باید اوقات فراغت دانش آموزان را هدف قرار دهد
مشهد /سمیرا رحمتی

ســید امیر شوشتری، مدیرکل آموزش 
و پرورش اســتان خراســان رضوی در 
جلســه شــورای برنامه ریزی سازمان 
دانش آموزی اســتان اظهار کرد: عرصه 
فعالیت در بعضی از حوزه ها گسترده و 
پیچیده است و مسئولیت ما در آن حوزه 
بسیار سنگین است، فعالیت های دانش 
آموزی در تشکل ها از این دسته است، 
در بعضــی جاها، کارها روزمرگی دارد و 
تعیین تکلیف شــده است، اما جایی که 
اختیارات بیشــتر است، مسئولیت نیز 
سنگین تر اســت.وی در ادامه اهمیت 
تشکل های دانش آموزی را بسیار زیاد 
ارزیابی کرد و گفت: تشــکل های دانش 
آموزی باید برنامه ای داشــته باشند که 
تمام اوقات فراغت را هدف قرار دهند که 
اگر این نباشد فلسفه وجودی آنها معنا 
ندارد.شوشتری، فضای کار برای تشکل 
های دانش آموزی با توجه به گستردگی 
و جمعیت دانش آموزی باالی استان را 
بسیار گستره دانست و گفت: برای اینکه 
در تشــکل ها موازی کاری نشود و تمام 
ماموریت ها محقق شود، در ماموریت ها 

و مســئولیت ها باید تقسیم وظایف بین 
تشکل های دانش آموزی داشته باشیم.

معــاون پرورشــی و فرهنگی آموزش و 
پــرورش اســتان در ادامه این جلســه 
رویکرد این سازمان را انقالبی و مربوط به 
نظام اسالمی دانست و گفت تشکل های 

دانش آمــوزی باید به نقش اصلی خود 
را کــه نقش هویتی اســت، ایفا کنند.
حجت االســالم محمدحسین پورثانی، 
معــاون پرورشــی و فرهنگی آموزش و 
پرورش اســتان خراسان رضوی در در 
نشســت شــورای برنامه ریزی سازمان 

دانش آموزی استان اظهار کرد: امیدواریم 
طرح هایی که در سازمان دانش آموزی 
استان به صورت آزمایشی اجرا می شود، 
به کشور تسری پیدا کند.وی ادامه داد: 
اعتقــاد داریم تربیت در بســتر فعالیت 
محقق خواهد شد . خاطرات خوب دانش 

آمــوزی ما به اردوها، فعالیت های فوق 
برنامــه و نقش های هویتی در مدارس 
برمی گردد.معاون پرورشــی و فرهنگی 
آموزش و پرورش اســتان با بیان اینکه 
برخــی از دانش آمــوزان ما برای ورود 
بــه عرصه اجتمــاع مهارت های الزم را 
نــدارد، گفت: دانش آمــوز باید طوری 
تربیت شود که وقتی وارد عرصه اجتماع 
شــد با کوچکترین نامالیمتی عرصه را 
خالی نکند. تشــکل های دانش آموزی 
باید نقش اصلی خود را که نقش هویتی 
اســت، ایفا کنند.پورثانی ادامه داد: در 
سازمان باید دنبال ایجاد قرارگاه دانش 
آموزی باشــیم، تشــکل ها اعضای یک 
پیکــر تربیتی هســتند و باید یک روح 
در مدرســه بدمند، فعالیت ســازمان 
دانش آموزی اگر به هویت بخشــی در 
تشــکل ها منجر شــود موفق خواهیم 
بود.وی رویکرد ســازمان دانش آموزی 
را انقالبــی و مربوط به نظام اســالمی 
عنــوان کرد و گفــت: دانش آموز نباید 
برای ما عنصر ابزاری باشــد و باید ولی 
نعمت ما باشــد و فعالیت های ما برای 

رشد دانش آموز است.
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یادداشت

جای پارک در سایه چند؟

کسب درآمد؛ اینبار از ماشین خوابی 
امروزه به تناســب تغییــر و تحوالت به 
وجــود آمده در جامعه مــدرن زوایای 
جدیدی از آسیب های اجتماعی نمایان 
می شــود که تا پیش از آن مســبوق به 
ســابقه نبوده اســت. به عنوان مثال با 
شروع سال تحصیلی و افزایش سفرهای 
درون شــهری در تهران و افزایش تعداد 
خودروها، با ماشــین های پالک غیر از 
تهران مواجه هســتیم که هرچند برای 
تهرانی ها عادی شده است، اما با اندکی 
تامل زوایایی از آن روشــن می شــود که 
لــزوم توجه بیش از پیش مســئوالن را 
می طلبد.بهرحال این روز ها بعد از کارتن 
خوابی و ماندن شــبانه در اتوبوس، این 
بار نوبت به ماشــین خوابی رسیده است. 
بعضی ها همه زندگیشان همین ماشین 
اســت. با ماشین مسافرکشی می کنند، 
در آن می خوابنــد و عمــده لحظــات 
زندگی شــان را در آن سپری می کنند. 
البته عده ای هم به سودجویی خود فکر 
می کننــد. با پارک کردن خودروی خود 
در مقابــل ادارات دولتــی و خوابیدن در 
ماشــین، از این راه پول در می آورند. با 
شــنیدن این خبر، علت را جویا شــدم و 

به خیابان های تهران آمدم. 

علت افزایش ماشین خوابی
ســاعت از 11 شــب گذشــته اســت و 
تعــدادی خودرو جنب میدان شــهران 
توقــف کرده انــد. از پــالک هایشــان 
مشخص اســت که اهل تهران نیستند. 
یکی از همین افراد مشغول در آوردن پتو 
و بالشــت از داخل صندوق عقب خودرو 
اســت و کامال پیدا تســت که شب را در 
ماشــین می خوابد. نزدیک تر می شوم و 
بــا او ارتبــاط می گیرم. از او در باره علت 
حضورش در تهران و خوابیدن در خودرو 
می پرســم و او در جواب می گوید: »مثل 
خیلی های دیگه که از شهرستان اومدن، 

روزها مسافر کشی می کنم و شبها توی 
ماشین می خوابم«. او که فردی 50 ساله 
اســت و ظاهری شکســته دارد در ادامه 
می گویــد: »در طــول ماه چیزی حدود 
20روز تهــران هســتم و 10 روز بر می 
گردم شهرمون. از کاشون میام. باالخره 
شــرایط اقتصادیه دیگه، وضع منم این 
نبود کــه االن می بینی. برای خودم کار 
داشتم اما خب دیگه بد روزگار همینه«. 
او در جواب این سوال که در تهران چقدر 
درآمــد دارید، اظهار کرد: »تقریبا روزی 
۶00 تومن در میارم اگه بدون استراحت 
کار کنم و شب ها دیگه جون ندارم حتی 
حرف بزنم«. او برای حمام، به حمام نمره 
می رود و غذا را شــب ها طوری می پزد 
کــه بــرای صبح هم بماند. غذا را با پیک 
نیکی در گوشه خیابان می پزد. این افراد 
با انتخاب شــغل راننده تاکسی که شاید 
تنها انتخاب آنها برای درآمد زایی باشد، 
تهران را برای اشــتغال انتخاب کرده اند 
و بــه دلیل هزینه های کالنی که زندگی 

در تهــران دارد مجبــور به خوابیدن در 
ماشــین های خود می شوند. این افراد به 
دلیل ترک خانه و کاشانه خود سرگردان 
در خیابان هــای پایتخــت برای گذران 
زندگی شــده اند و با مسافر کشی سعی 
در تامیــن هزینه های خانواده های خود 

در شهرستان ها دارند.

افرادی که جای پارک خود را اجاره 
می دهند

ساعت ۶ صبح در مقابل یکی از بانک های 
خیابان شــهران که بسیار پر تردد است 
و اصــوال جــای پارک به ســختی پیدا 
می شود، شــخصی در ماشین خوابیده 
اســت. با توجه بــه اطالعاتی که از این 
افــراد شــنیده ام به ســراغ او می روم. 
جوانــی حدودا 30 ســاله با ریش های 
بلند و موهای بهم ریخته که مشــخص 
است تازه از خواب بیدار شده. چند ضربه 
آروم به شیشه ماشین می زنم، به محض 
این که شیشــه را پایین می کشــد از او 

می پرسم جای پارک چند؟ او در جواب 
این سوال گفت: »نخستین باره ازم جای 
پــارک می گیری؟« نه. قبال هم گرفتم. 
»ببین اینجا که من وایسادم رزرو شده. 
یعنی رئیس بانک رزرو کرده و اول هفته 
کل پولو بهم میده که تا آخر هفته براش 
جــای پارک نگه دارم. چون کال ســایه 
میشــه اینجا قیمتش یکم باالست ولی 
در عوض ماشینت آسیب نمی بینه«. مگر 
می شود خیابان رزرو باشد؟ »چرا نشه؟ 
پول بده من رزرو می کنم برات. االن یه 
ماه میشه که این جا برای رئیس بانکه«. 
جای دیگری ندارید؟ »چرا هست، سه تا 
ماشــین جلوتر یه پراید مشکی وایساده. 
برو اونجا بگو از طرف کریم اومدی بهت 
تخفیف هم میده«. این را گفت و پنجره 
را باال کشید. به سراغ پراید مشکی رفتم. 
صدای رادیو از ماشــین شنیده می شد. 
بــه او گفتم کــه از طرف کریم آمده ام، 
سرش را از پنجره بیرون آورد و نگاهی به 
عقب کرد، کریم برایش دستی تکان داد. 

تازه به حرف آمد و گفت: »اینجا هر نیم 
ساعتش میشه 30 تومن اگه یک ساعت 
بخــوای 50 ازت می گیــرم«. چه خبره 
انقــدر زیاد؟ »اگه نمی خوای برو اون ور 
مشتریم می پره. من کارم همینه. روزی 
به 10 نفر جای پارک می دم اینجا. همه 
کساییم که دنبال جای پارکن با جون و 
دل پول می دن«. در همین هنگام بود که 
در کنار یک ماشین پارک شده شخصی 
ایستاد و مبلغی را به راننده پرداخت کرد. 
سپس بعد از چند لحظه خودروی پارک 
شــده بیرون آمد و شخص دیگری جای 
آن قرار گرفت. به نظرم سراسر خیابان پر 
شده بود از ماشین هایی که جای پارک 
خود را اجاره می دهند. دستی از پشت به 
روی شانه ام برخورد کرد و سپس فردی 
گفــت: »داداش باالخره می خوای این 
جارو یا نه؟«. نه دسست درد نکنه. »برو 
بابا عالف کردی مارو«. در همین لحظه 
بود که ماشــینی مدل باال وارد خیابان 
شــد. کریم که در چند ماشــین عقب تر 
نشسته بود، سریع ماشینش را روشنش 
کرد و جا به  جا شــد. متوجه شــدم که 
رئیس بانک است. همزمان با این لحظه 
از چند خودروی دیگر تعدادی دســت 
بیرون آمده بود و به رئیس بانک ســالم 
می کردند. با خودم گفتم قطعا کسانی که 
جای پارک را به دیگران اجاره می دهند 
می توانند یک باند باشــند که به صورت 
گروهی کار می کنند و یک خیابان را در 
تصرف خود قرار می دهند. این صحنه ها 
اکثرا در مقابل ادارات دولتی و بانک ها، 
بار ها مشــاهده شــده است و کسانی که 
در ساعات ابتدایی صبح درون ماشین ها 
خوابیده اند به قصد و نیت فروختن جای 
پــارک ایــن کار را انجام می دهند. البته 
تعدادی هم به دلیل نداشتن جای خواب 
و عده ای هم از کارمندان همان شرکت 

هستند.

7جامعه
»ستون فقرات« کودکان کار 

در معرض آسیب های 
جبران ناپذیر مادام العمر

  دکتر نصرا... پزشکی ، متخصص کودکان
کودکان کار مجموعه مشکالتی دارند 
که بهم پیوســته هســتند و بررســی 
جداگانه آنها بســیار مشــکل اســت، 
مشــکالت جسمی نمی تواند جدای از 
مجموعه مشکالت روحی، اجتماعی، 
فرهنگی، خانوادگی و بســیاری دیگر 
از مشــکالت باشــد چراکــه بــر هم 
تأثیرگذارنــد.در رابطه با مشــکالت 
جســمی کــودکان کار بایــد درنظر 
داشت که متأسفانه آنها از زمینه های 
بســیار آســیب زا و منفی و در خانواده 
هایی هستند که اعتیاد، کودک آزاری 
و سوءتغذیه در آن وجود دارد و اینکه 
تقسیم بندی کنیم کدام یک از آسیب 
هایی که می ببیند و اثراتی که بر روی 
آنها گذاشــته شده ناشی از خانواده یا 
محیط اجتماعی اســت که در آن رشد 
کرده اند یا ناشی از کار کردن در محیط 
های نامناسب استرس زا و پرفشار، یک 
مقدار مشکل است اما در مجموع اینها 
بچه هایی هســتند که در خطر آسیب 
های جســمی و روحی بســیار باالیی 
نســبت به ســایر کودکان قرار دارند.
بســته به محیطی که این کودکان در 
آنجا کار می کنند آسیب های جسمی 
می تواند مانند سایر آسیب ها متفاوت 
باشد؛ مثاًل کودکانی که در خیابان سر 
چهارراه ها کار می کنند با کودکانی که 
در کارگاه ها و در فضای بسته با تهویه 
کم هستند یا با کودکانی که در آجرپزی 
ها در محیط باز اما با کارهای سنگین و 
بارهای سنگین فعالیت دارند، متفاوت 
اســت به طوری که این نوع کارها می 
تواند آســیب های فیزیکی و جسمی 
متفاوتــی به این کــودکان وارد کند.
کودکانی که در محیط خیابان و ســر 
چهارراه ها کار می کنند به طور مداوم و 
ساعت های طوالنی در معرض آالینده 
ها با غلظت باال هستند به ویژه آالینده 
های ناشی از سوخت بنزین و سایر مواد 
ســوختنی در خودروهــا که می تواند 
منجر به مشکالت تنفسی درازمدت و 
حتی مادام العمر و مسمومیت با بعضی 
مواد آالینده همچون ســرب شــود.
کودکانــی که زبالــه گردی می کنند 
مشــخص اســت که در معرض انواع و 
اقسام آلودگی های میکروبی و عفونی 
بوده و متأسفانه به همین علت میزان 
ابتــال به بیماری های خطرناک عفونی 
در این افراد بسیار باالست و همراه با این 
قضیه، به علت سوءتغذیه و کمبودهای 
اساســی که این کودکان هم به خاطر 
وضعیــت خانوادگی و هم محیط های 
کار که در معرضش هســتند، سیستم 
ایمنی ضعیف تری دارند و این بیماری 
ها می تواند در آنها شدیدتر و با عواقب 
جســمی پایدارتر و حتی با کشندگی 
باالتری همراه باشــد.کودکانی که در 
محیــط هایی کار می کنند که مجبور 
به حمل بارهای ســنگین هســتند، 
ماننــد کودکانی که در کوره پزخانه ها 
کار مــی کنند یا حتی در کارگاه های 
خانوادگی و همراه با خانواده مشــغول 
به کار هســتند به طوریکه کودکان در 
مراحلی از زندگی خود دچار احساس و 
هیجاناتی هستند که دوست دارند هم 
پــای کودکان دیگر و کودکان بزرگتر 
کار کنند و این می تواند فشار بیشتری 
به آنها وارد کند و غضروف ها، استخوان 
بندی، عضالت و تمام اجزای بدنشــان 
که در حال رشــد است، بسیار بیشتر 
در معرض آســیب قرار دارد.اساساً هر 
ارگان در حال رشــدی آسیب پذیری 
باالتری دارد و متأســفانه کودکان کار 
از ناحیــه ارگان هــای مختلف به ویژه 
در ناحیــه ســتون فقرات و گردن می 
توانند آسیب های جبران ناپذیر مادام 
العمری ببینند.بهرحال کودکان کار در 
نظر ما کودکان با نیازهای ویژه هستند 
چراکه هر کودکی که عالوه بر مراقبت 
هــای معمول، نیاز بــه مراقبت های 
خاص دیگری داشــته باشد، به عنوان 
کودکان با نیازهای ویژه محسوب می 
شــود و باید توجه به تغذیه و بهداشت 
کودکان کار را در کنار توجه به تغذیه 
و بهداشــت کودکان با نیازهای ویژه و 

آسیب پذیر دائمی کرد.

 92 درصد محکومان 
یا درس نخوانده  یا ترک 

تحصیل کرده اند
سرپرســت ســازمان نهضت سوادآموزی با 
اشــاره بــه جریان های موجــود دنیا گفت: 
در مقاطــع مختلف، جریان های اجتماعی، 
اندیشــه ها، سیستم های مدیریتی، ساختار 
حکمرانی و ســاختار اجرایی خود را به روز 
رســانی می کنند. جریان های آموزشی نیز 
خــارج از این موضوع نیســتند و باتوجه به 
اقتضائــات اجتماعی نظامات جدیدی برای 
کارهای خود می چینند تا بتوانند اهدافشان 
را محقق کنند. علیرضا عبدی افزود: به تبع 
آن شــاید برای موضوعی در دهه ۶0 و 70 
یک مدل و 20 سال بعد مدل دیگری را ارائه 
دهیم. کار همان اســت، اما روند و نرم افزار 
اجرا تغییر می کند که یک زمان وابســته به 
رشــد شناختی انسان ها و زمانی وابسته به 
اقتضائات اجتماعی است. سرپرست سازمان 
نهضت سوادآموزی با اشاره به تغییرات روز 
افــزون جریان های نــرم افزاری حوزه های 
مختلــف حکمرانی بــه خصوص حکمرانی 
آموزشی به ویژه در50 سال اخیر گفت: این 
تغییرات نرم افزاری ما را به جایی رسانده که 
زمانی همه مدیریت های کشــور حتی نظام 
آموزشــی یک مــدل بروکراتیک و از باال به 
پاییــن بود اما یــک تطورات نرم افزاری رخ 
داد و اکنون جریان غالب، جریانی است که 
بــا عنــوان و ادبیات حلقــه میانی از آن نام 
می بریم. حلقه میانی تعاریف مختلفی دارد 
اما از یک منظر، یک جریان مردمی اســت 
که بین حاکمیت و مردم قرار گرفته اســت. 
عبدی ادامه داد: آموزش و دانایی مهم است. 
تحقیقات نشــان می دهنــد که 82 درصد 
مراجعــان بــه کالنتری یا درس نخوانده اند 
یا ترک تحصیل کرده اند. یا تحقیق دیگری 
که در یک دانشگاه علوم پزشکی انجام شده 
حاکی از آن است که 92 درصد محکومان یا 
درس نخوانده اند یا ترک تحصیل کرده اند. 
عددهــا بســیار عجیب و تکلیف ما بســیار 

سنگین است.

کاهش احتمال طغیان 
سفیدبالک ها در سال جاری

معاون پایش اداره کل محیط زیســت و 
توســعه پایدار شــهرداری تهران با بیان 
اینکه فعال خبری از طغیان سفیدبالک ها 
در تهــران نیســت، با مقایســه وضعیت 
ســفیدبالک ها در پایتخــت نســبت به 
ســال های گذشــته، گفت: در سال های 
97 و 98 جمعیت این حشرات نسبت به 
گذشته رشد داشت اما هم اکنون وضعیت 
مناســبی از نظر جمعیت ســفیدبالک ها 
داریــم و بــارش خوب در کنــار مبارزه 
فیزیکی و اســتفاده از برچسب های زرد و 
رنگ های مناســب سبب شده تا جمعیت 
این حشرات مدیریت شود.سعید احمری 
گفت: در ســال جاری به احتمال زیاد با 
این موجودات روبه رو نخواهیم بود و زمان 
الزم برای طغیان آن ها گذشته است البته 
مــا باید برای ســال های آینده تمهیدات 
مناســبی بیندیشــیم تا اتفاقاتی مشابه 
ســال های 97 و 98 رخ ندهــد. اقدامات 
فیزیکی مانند شســت وشــو فضا را برای 
حرکت الرو ســفیدبالک محدود می کند 
و در کنار آن باید پایش بیشــتر و مراقبت 
نیز در دســتور کار قــرار گیرد همچنین 
در صــورت لزوم می توان از آفت کش ها و 

مبارزه فیزیکی استفاده کرد.

نفوذ فرونشست زمین از جنوب 
و جنوب غرب به تهران

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در 
مورد وضعیت فرونشست در پایتخت، گفت:  
فرونشست بحث امروز و دیروز نیست؛ بلکه 
بیــش از یک دهه اســت که تهران و حومه 
درگیر آن هســتند و در ابتدا در دشــت های 
اطراف تهران نمود کرد اما کم کم به ســمت 
تهــران می آید.حجت االســالم آقا میری با 
بیان اینکه این موضوع تاکنون جدی گرفته 
نمی شود و علیرغم طرح ها و بررسی ها اقدام 
عملی در این خصوص صورت نگرفته است، 
ادامه داد:  متأسفانه شرح وظایف و مأموریت 
مشخصی برای نهادهای درگیر تعیین نشده 
است و بر همین اساس شورای شهر از سال 
گذشته جلسات مستمری با همه سازمان ها 
و نهادها برگزار کرده تا از طریق یک الیحه از 
شورای عالی استان ها مسئله فرو نشست را 
به مجلس ببرد تا در آنجا ســازمان متولی و 
بودجه مشخص شده تا فکر اساسی به حال 
فرونشســت کنند.آقامیری در پاسخ به این 
ســوال که کدام مناطق درگیر فرونشســت 
شده اند، اظهار کرد: در سمت جنوب و جنوب 
غرب و مناطق 17، 18 و 19 درگیری هایی 
مشاهده شده است و در حال نفوذ به سمت 
تهران اســت که البته آثارش نیز مشــخص 

شده است .

ارائه طرح پســا دکتری به جای ســربازی ســال گذشــته از سوی 
وزیر علوم تحقیقات و فناوری اعالم و قرار شــد بر اســاس این طرح 
دانش آموختگانی که با ارائه طرح پسا دکتری مشکلی از مشکالت 
جامعه را حل کنند، از ســربازی معاف شــوند، توافقات ابتدایی این 
طرح با ســتاد نیروهای مســلح انجام شــده و قرار بود شیوه نامه آن 
نیز تدوین شــده و از امســال اجرایی شــود.محمد علی زلفی گل، 
وزیر علوم درباره آخرین وضعیت ارائه طرح پســا دکتری به جای 
ســربازی در ســال جاری، در توضیح بیشتر، گفت: برای امریه پسا 
دکتری با ستاد کل نیروهای مسلح به توافق رسیده ایم.وی افزود: 

یــک تفاهــم نامه نیز امضا کرده ایم و اعتباری نیز امســال برای آن 
پیش بینی شده است.البته آن مقدار و تعدادی که مد نظر ما نبود 
محقق نشــد، ولی خوشــبختانه شروع شده، امسال اجرا می شود و 
در قانون بودجه نیز آمده اســت.وی همچنین در خصوص آخرین 
وضعیت طرح پذیرش دانشــجویان تحصیالت تکمیلی به صورت 
اســتاد محور نیز گفت: این طرح امســال به دلیل تغییرات قانون 
کنکور عملیاتی نشــد، در واقع عملیاتی شــدن آن ریسک بود ولی 
در اولویــت برنامه هــای وزارت علوم قرار دارد که در اولین فرصت 

آن را اجرایی خواهیم کرد.

وزیر علوم خبر داد؛

ح جایگزین سربازی توافق با نیروهای مسلح برای اجرای طر

خبر  ویژه

اینفوگرافی 

گرمازدگی 
چیست؟ 

گرمازدگی شرایطی 
است كه در نتیجه گرم 

شدن بیش از حد بدن و 
با عالئمی چون تعریق و 

تپش شدید قلب بروز 
پیدا می كند؛ این حالت 
برای نوزادان، كودكان 

و سالمندان، بیشتر 
خطرناک است.

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:

مشکالت داروسازان و قیمت دارو بررسی می شود
رئیس کمیســیون بهداشــت مجلس از پیگیری مشــکالت داروسازان از رئیس 
جمهور در نشست اخیر ستاد مبارزه با کرونا خبر داد و گفت: مشکالت، نگرانی ها 
و دغدغه های سندیکای تولیدکنندگان دارو را مطرح کردم در واقع قیمت همه 
اقــالم و حامل های انرژی و همچنین دســتمزد کارگــران بین 38 تا 57 درصد 
افزایش یافته و به طور قطع قیمت دارو هم گران خواهد شــد و باید بیمه ها مابه 
التفاوت قیمت را پرداخت کنند تا مردم با مشکل مواجه نشوند.تمامی این مسائل 
و نگرانی های داروسازان را با رئیس جمهور مطرح کردم. شهریاری ادامه داد: در 
این نشســت تاکید کردم که اگر قیمت واقعی را مدنظر قرار دهید به طور قطع 
شــرکت های تولیدکننده دارو با مشــکل مواجه می شوند زیرا سرمایه در گردش 
کافی برای خرید مواد اولیه و تولید دارو را ندارند و از ســویی ممکن اســت این 
مشکالت در کیفیت دارو تاثیرگذار باشد و از سویی اگر کمبود دارو مواجه شویم 
دولت مجبور اســت با ارز آزاد وارد کند. دبیر کل مجمع خیرین ســالمت کشــور 
افزود: پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته در مورد مشکالت داروسازان 
و قیمت دارو در نهایت رئیس جمهور گفت که این موضوع باید توســط ســازمان 
غذا و دارو بررســی و در مورد آن کار کارشناســی و اطالعاتی و آماری اســتخراج 
شــود تا بتوان بر اســاس آن قضاوت کرد و ببینیم با توجه به تمامی مســائل چه 
میزان باید به قیمت دارو افزوده شود تا شرکت های تولیدکننده بتوانند داروی 
با کیفیت تولید و مشــکلی برای مردم پیش نیاید.شــهریاری افزود: در نشســت 
تاکید کردم که طی دو هفته با کار کارشناســی دقیق این موضوع بررســی شــود 
تا در جلســه آینده ســتاد گزارش آن را به رئیس جمهور ارائه کنیم و ببینیم که 
چگونه می توان مشــکل را حل کرد تا شــرکت های تولیدکننده و تولید دارو با 

مشکل مواجه نشوند.
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 هوراند؛  شکوهی مه گرفته 
در نزدیکی ارس 

هوراند یا منطقــه حفاظت شــده هوراند یکی از 
مناطق بکر و زیبا ی ارسباران در استان آذربایجان 
شرقی است. در یک کالم هوراند عبارت از کوههای 
بلند و درختان گوناگون اســت که منظره زیبای 
آن نگاه هر بیننــده  ای را بخود جــذب می کند. 
شهرســتان هوراند که یکی از بخــش  های تابعه 
شهرســتان اهر بود در مرداد ماه ســال 1392 بر 
اســاس ابالغیه معاون اول رییس جمهور تشکیل 

شد.
درمورد ریشــه واژه هوراند عقاید مختلفی وجود 
دارد. گروهی آن را فارســی و گروهی نیز واژه ای 
ترکی می دانند. بسیاری از محققان نام های زیر را 
از یک ریشه می دانند: اهر – هوری بره – هووای – 

هوراند – هریس – هومای – هورمان  و …
برخی نام هوراند را برگرفتــه از نام قوم هوری می 
دانند، هوری ها یا خوری ها مردم باستانی آسیای 
صغیر و شــرق و غرب میانرودان شمالی و سوریه 
بودند، که )تقریباً 2500 ق.م.( از کوه های جنوب 
دریای خزر به سرزمین بین هیتیان و آشور، شرق 
دجله و منطقه کوهسار زاگرس و از آنجا آن ها در 
مناطق بین النهرین شمالی و سوریه و حتی ساحل 
مدیترانه پخش شــدند. برخی نیز معتقدند واژه 
هوراند، از واژه فارسی اهوراوند ساخته شده که در 
طول سالیان دراز به هوراند تبدیل شده است. گفته 
می شود که معنی واژه اهوراوند، خدای زیبایی ها 
است که شاید به  دلیل زیبایی کم نظیر این شهر، به 

این نام خوانده شده است.
زبان و فرهنگ

زبان رایج اهالی این منطقه ترکی آذربایجانی بوده 
و در بعضی از نقاط لهجه های تاتی و هرزندی نیز 
وجود دارد. مذهب اهالی این شهرســتان شــیعه 
می باشــد. بر خالف آنچه به نظر می رســد مردم 
این شهر دارای سطح نســبی سواد باالیی هستند 
که نمونه آن دیپلمه بودن اکثریت قریب به اتفاق 
دختران شهر است، این شهر با دارا بودن دانشگاه 

رو به سوی توسعه علمی و فرهنگی نیز می  رود.
آب و هوا

آب و هوای منطقه هوراند معتدل کوهستانی است 
که در زمستان با یخبندان های کوتاه مدت و هوایی 
خنک و مطلوب و تابستانهایی نسبتا گرم و نسیم 

های خنک و روح نواز همراه است.
مشخصات جغرافیایی

شهرســتان هوراند در 170 کیلومتری تبریز واقع 
شده و از سمت شمال و غرب با شهرستان کلیبر، 
از سمت شرق با استان اردبیل و از سمت جنوب با 

شهرستان اهر هم  مرز است.
دارای وسعت 450 هزار کیلومتر مربع است که از 
این میزان 188 هزار هکتار آن پوشــیده از جنگل 
است. از 188 هزار هکتار جنگل، 1۶4 هزار هکتار 
آن جنگل های بکر قره داغ یا ارســباران شــامل 
مناطق اهر ، هورانــد، کلیبر و خدآفرین اســت. 
همچنین 13 هکتار از جنگل های منطقه قره داغ 
یا ارســباران در بخش مرکزی اهر و بخش هوراند 

واقع شده است.
تقسیمات کشوری

طبق آخرین تقسیمات کشوری شهرستان هوراند 
دارای دو بخش به نامهــای مرکزی و چهاردانگه و 

یک نقطه شهری به نام هوراند می  باشد.
پوشش گیاهی هوراند

منطقــه هوراند از لحظ پوشــش گیاهــی دارای 
گونه های مختلف گیاهی و درختی منحصر به فرد 
سرخدار، ممرز، بلوط ، فندق، گردو و سماق و … 
می باشد. سماق طبیعی و ناب روستاهای هوراند 
یکی از تولیدات مهم منطقه است. وجود 13 هزار 
هکتار از جنگل های بکر ارسباران در این بخش و 
وجود مراتع و منابع طبیعی بالقوه و شناسایی بیش 
از یکهزار و 300 گونه گیاهی نشان از اهمیت ویژه 

این منطقه دارد.
حیات وحش هوراند

هوراند زیستگاه جانورانی اســت که گاهی از نظر 
تنوع در جهان بی نظیر می باشند . از جمله آن ها 
می توان به خرس قهوه ای، خوک وحشــی، روباه، 
شغال، گرگ، سیاه گوش و…. ،و پرندگانی از قبیل 
کبک، کبک چیل، جی جــاق، کالغ نوک قرمز و 
پرندگان شــکاری چون عقاب طالیی، شــاهین 
و … اشــاره کرد.این منطقه به دلیل قرار گرفتن 
در موقعیت خاص جغرافیایی یکــی از نقاط بکر 
و خوشایند برای شــکارچیان و صیادان در فصل 
شکار است که باید این نکته را گفت که از عزیزان 
خواهش می کنیم با شکار این حیوانات، زیبایی ها 
را از طبیعت این منطقه و از چشم انداز نسل های 

آینده حذف نکنید.

گردشگری

 زیر پوش ضد عرق
 تولید شد!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
خوشا به حال درگذشتگان و گذشتگان... چه 
دورانی داشتند ... چقدر بی تکلف و بی دغدغه 
زندگی می کردند. فارغ از یارانه معیشتی و ثبت 
نام خودرو و سایر امورات اعصاب خرد کن مثل 
ساختمان های متروپلی، ترافیک، آلودگی هوا، 
ریــز گــرد و ... عین بچه آدم زندگی می کردند 
و دو برابر ما هم عمر می کردند. تازه با مالئک 
هم در میخانه را می زدند و فرار می کردند، از 
شــعاع ماهتاب به آسمان می رفتند، هر وقت 
هم که چشمشان نمی خفت به سخنان پروانه 

با شمع گوش می کردند.
آب و هوای آن دوران هم که قربانش بروم هیچ 
آالیندگی نداشــت تازه پر از بوی می شــرکت 
تولیدی »خوشــگوار« هم بود! به قول شاعر» 
هوا پر ز بوی می خوشــگوار« و باقی داســتان 
... عالوه بر این ملت خودشــان هم تر و تمیز و 
خوش بو بودند تا جایی که از نســیم به جای 
جی پی اس برای رد یابی »بوی یار« کمک می 
گرفتند و بوی زلف شان یکدیگر را گمراه عالم 
می کرد. اما االن دوره و زمانه پشت و رو شده 
و با وجود افزایش ضریب نفوذ مواد آالیشــی و 
بهداشــتی و اختراع انواع و اقســام شامپوهای 
عطــری، باز هم ملــت در مکان های عمومی 
از بوی یکدیگر در حال خفه شــدن هستند. تا 
جایــی در برخی اماکن عمومی تابلو زده اند:» 
داداش شما افسنطین نیستید که ملت با عصاره 
و عرق شما شنگول بشن. تو رو به ارواح خاک 

عزیزت دوش بگیر!« 
البته در این بین دانشمندان هم بیکار ننشستند 
و دست به کار شدند تا دستکم بتوانیم به جای 
استشــمام بوی عرق خلق اهلل » بوی بهبود ز 
اوضاع جهان بشنویم« فلذا دوستان در دانشگاه 
ماسا چوست در صدد تولید پیراهن ضد عرق 
هستند! اصل سند به روایت نشریات نانویی...

 »گروهی از دانشجویان MIT مؤسسه تکنولوژی 
ماساچوست قصد دارند با کمک فناوری مشابه 
لباس فضانوردان، لباس هوشــمند ضد عرق و 
تنظیــم کنندۀ دمای بدن تولید کنند تا باعث 

از بین بردن بوی ناخوش عرق بدن شود.«
البته اینکه چه عاملی باعث شــد این دوستان 
بــه فکر تولید ایــن لباس بیفتند چندان مهم 
نیســت. شاید مثاًل از دست بوی زیر پیراهنی 
یکــی از هــم اطاقی ها به تنگ آمده بودند و ... 
ولی در مجموع کار نیک قابل تحسین است و به 
منظور گسترش امورات نیک و صواب در جامعه 
چند توصیه در این خصوص افاضه می کنیم: 
الــف( زیــر پوش ضد عرق تقلبــی: این روزها 
کســب درآمد های نا متعارف و به قولی غش 
در معامله حســابی جا افتاده اســت. پیشنهاد 
می شــود مسئولین و دوستانی که در امورات 
قیمــت گذاری و نظارت بر اصناف دســتی بر 
آتــش دارند، مراقب باشــند چند صباح دیگر 
یــک عده زیر پوش معمولی 40هزار تومانی را 
به اسم لباس ضد عرق 400 هزار تومانی و نانو 
به خلق اهلل قالب نکنند! هر چند این روزها به 
گزارش بانک مرکزی همه اجناس گران شده 
انــد و ظاهــراً برای گران کردن اجناس نیاز به 
ترفند جدید و حقه بازی نیست؛ ولی بهتر است 

کمی مراقب باشیم.
ب( رعایت بهداشــت: درست است این لباس 
های جدید ضد عرق هستند ولی قرار نیست در 
سوخت و ساز و متابولیسم بدن دخل و تصرفی 
داشته باشند. فلذا شما دوست گرامی در صورت 
صالحدیــد همان ماهی یک بار که حمام می 
رفتیــد را کماکان ادامه بدهید و گمان نکنید 
که با پوشیدن این لباس از حمام رفتن بی نیاز 

می شوید! دم شما گرم...

کشف روش جدید درمان سرطان
شــیمی درمانی همیشــه برای درمان موفقیت آمیز مورد نیاز نیســت، اما 
اینکه چگونه بفهمیم چه کســی به آن نیاز دارد می تواند چالش برانگیز 
باشــد. اکنون، یک مطالعه جدید تکنیکی را به پزشــکان ارائه می دهد که 
قباًل به برخی از بیماران مبتال به سرطان روده بزرگ در مرحله دوم کمک 
کرده اســت تا از شــیمی درمانی اجتناب کنند، بدون اینکه تغییری در 

نتایج بالینی آنها ایجاد شود.
تکنیــک بــه کار رفتــه در این مطالعــه جدید از نوعی دی ان ای به نام دی 
ان ای تومور در گردش )ctDNA( اســتفاده می کند. این تکنیک مبتنی 
بر بخش های کوچکی از دی ان ای تکه تکه شــده تومورها اســت که در 

جریان خون در گردش هستند. نکته مهم این است که آنها بخشی از یک 
تومور نبوده و فقط دی ان ای تومور هســتند.  به گفته محققان، با نگاهی 
به مرحله دوم ســرطان روده بزرگ، رویکرد هدایت  شــده ctDNA پس از 

جراحی می  تواند به طور قابل توجهی برای بیماران مفید باشد. 
بر اســاس تحقیقات انجام شــده، هم مدیریت اســتاندارد و هم نوع درمان 
ctDNA نرخ بقای مشــابهی داشــتند و هیچ کدام از بیماران دچار عود 
ســرطان در طول دوره مطالعه نشــدند. با این حال، تفاوت بزرگ مقدار 
شــیمی درمانی بود که انجام شــد. در گروه درمان استاندارد، 27.9 درصد 
از بیماران تحت شیمی درمانی قرار گرفتند، در حالی که در گروه درمان 

با هدایت ctDNA، تنها 15.3 نفر مجبور به انجام شــیمی درمانی شــدند. 
این میزان تقریباً دو برابر تعداد بیمارانی است که تحت شیمی درمانی در 

روش درمان استاندارد قرار گرفته اند.
محققان اعالم کردند که رویکرد هدایت  شده با ctDNA برای مرحله دوم 
ســرطان روده بزرگ، اســتفاده از شــیمی  درمانی کمکی را بدون به خطر 
 ctDNA انداختن میزان بقای افراد کاهش داد.پژوهشگران امیدوارند روش
بتواند یک شاخص مفید برای نحوه درمان انواع دیگر سرطان و سایر مراحل 
سرطان روده بزرگ باشد و این تیم در حال حاضر در حال انجام تحقیقات 

روی سرطان لوزالمعده و مرحله سوم سرطان روده بزرگ هستند. 

دریچه علم

عباس جمشیدی فر :

مراسم وداع با پیکر حجت االسالم و المسلمین دعایی/ منبع : ایسنا

عکس روز 

»علی گرگی« پرچالش ترین نقشی است که بازی کرده ام
بازیگر مجموعه »یاغی« ایفای نقش »علی گرگی« در این 
سریال را پرچالش ترین نقشــی که تا به امروز بازی کرده 
دانست و گفت: این نقش را بسیار دوست دارم و تمام تالشم 
را کردم تا خواسته های کارگردان را در مورد »علی گرگی« 

اجرایی کنم.
عباس جمشــیدی فر که این روزها حضــور پررنگی در 
شبکه نمایش خانگی دارد  درباره حضور در سریال یاغی 
اظهارداشت: وقتی محمد کارت )کارگردان سریال یاغی( 
این نقش را به من پیشــنهاد کرد، هیجان زده شدم و با 
اشتیاق آن را قبول کردم. نقش من در سریال کوتاه است 

اما آن را به شــدت دوســت دارم و تمام تالشم را کردم تا 
خواسته های کارگردان را در مورد این نقش، اجرایی کنم.

این بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون در مورد چگونگی 
رسیدن به نقش علی گرگی گفت: نقش بسیاری سختی 

بود و هیچ وجه اشتراکی با شخصیت واقعی من نداشت.
جمشیدی فر افزود: برای رسیدن به شخصیت علی گرگی 
به چند کمپ ترک اعتیاد رفتم و آنجا را دیدم، حرف ها را 
شنیدم و با آنها گفت  وگو کردم تا به نتیجه برسم. هدایت 
درست کارگردان هم تاثیر زیادی در بهتر شدن کار داشت. 
وقتی می گویم هدایت، منظورم تنها بازیگران اصلی سریال 

نیست بلکه کارت روی هنرورهایی که تنها از جلوی دوربین 
رد می شوند هم حساس است چه برسد به بازیگران اصلی. 
بازیگر سریال یاغی همکاری با محمد کارت را فوق العاده 
خواند و اظهارداشت: وقتی شنای پروانه را دیدم، با خودم 
گفتم که چرا تاکنون با محمد کارت کار نکرده ام؟ تاسف 
خوردم که چرا حداقل در یکی از فیلم های کوتاه او حضور 
نداشتم. او به شدت فهیم اســت و خالق و به خوبی کار را 
مدیریت می کند. او فضایی را کــه کار می کند به خوبی 
می شناسد و همیشــه از صحنه هایی که می گیرد جلوتر 

است و به جرات می گویم خالقیت او تمامی ندارد.
دوست ندارم بحث را رقابتی کنم اما صدا و سیما با توجه 
به وجود تنوع سالیق مخاطبانش، نمی تواند رضایت کامل 
همه را برآورده کند اما پلتفرم های شبکه نمایش خانگی 

توانسته اند آثاری بسازند که به دل مخاطب بنشیند
وی در مورد هم بازی شدن با علی شادمان در سریال یاغی 
بیان کرد: من به صورت کلی شادمان را دوست دارم. چه آن 
زمان که کودک بود و چه حاال که برای خودش مردی شده 
است. به عنوان یک عضو کوچک یاغی، دیدم که او برای این 
نقش چقدر زحمت کشید و تالش کرد. شادمان برای نقشی 
که می خواهد بازی کند ایده دارد و بسیار به آن فکر می کند 

و به نظر من بازیگر بسیار درجه یکی است. 
جمشیدی فر در مورد واکنش مردم به سریال یاغی گفت: 
خوشبختانه مردم این ســریال را دوست داشته اند و این 
نشان می دهد که تالش های شبانه روزی نتیجه می دهد و 

می شود با کار خوب با مردم ارتباط برقرار کرد.
حضور در »جوکر«

این بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون در مورد حضور در جوکر 
نیز اظهارداشت: حضور در این برنامه را نمی شود بازیگری 
دانست. جوکر یک مسابقه کمدی و بسیاری از اتفاقات آن 
واقعی بود و بازیگری در آن اتفاق نمی افتاد. تمام اتفاقاتی 
که در این رئالتی شو شکل می گرفت کمدی بود و به خاطر 

همین مخاطب جذب آن شد و این برنامه را پسندید.
وی در مورد واکنش مردم نسبت به جوکر گفت: مردم از 
دیدن این برنامه لذت بردند و حتی شوکه شدند. من در تئاتر 
قهقهه زدن مردم را دیده بودم اما در قاب تصویر نه. بسیاری 
از مردم فیلم قهقهه زدن خود پای جوکر را برای ما ارسال 
می کردند. این اتفاق، بی نظیر بود و من به خود می بالیدم و 

افتخار می کردم و از این بابت شاکر خداوند هستم.

عاشق کار کمدی هستم به ویژه اینکه در این روزها کارهای 
طنز تبدیل به یک نیاز جدی جامعه شده است.

جمشــیدی فر در مورد حضورش در نقش های جدی و 
طنز در این ســال ها بیان کرد: هر بازیگری دوست دارد، 
نقش هایی بازی کند که او را به چالش می کشــد. من در 
تئاتر تجربه کار جدی و طنز را داشته ام اما در قاب تصویر، 
مردم من را بیشــتر با کارهای طنز می شناختند. در این 
میان، سریال زخم کاری و اعتماد محمدحسین مهدویان 
به من باعث شد تا در نقش های جدی هم دیده شوم، چون 

دغدغه آن را داشتم.
بازیگر فیلم چند میگیری گریه کنی 2 در پاســخ به این 
سوال که ترجیح شما بازی در کدام ژانر است جدی یا طنز؟ 
اظهارداشت: من هر دو را دوست دارم اما با توجه به سنگین 
بودن وزنه کارهای طنزم، بیشتر می خواهم کارهای جدی را 
تجربه کنم. این را هم بگویم که من عاشق کار کمدی هستم 
به ویژه اینکه در این روزها کارهای طنز تبدیل به یک نیاز 

جدی جامعه شده است.
وی در مورد پلتفرم های شبکه نمایش خانگی و همکاری با 
آنها گفت: نگاه نمایش خانگی به سریال سازی کیفی است 
و نگاه مدیران شبکه نمایش خانگی به مخاطب بر اساس 

احترام است.
جمشیدی فر افزود: دوست ندارم بحث را رقابتی کنم اما 
صدا و ســیما با توجه به وجود تنوع سالیق مخاطبانش، 
نمی تواند رضایت کامل همه را برآورده کند اما پلتفرم های 
شبکه نمایش خانگی توانسته اند آثاری بسازند که به دل 

مخاطب بنشیند.
عباس جمشیدی فر بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون است. 
فعالیت هنری خود را از اواخر دهه هفتاد با بازی و نوشتن 
چند تئاتر آغاز کرد. او با بازی در ســریال روزگار خوش 
حبیب آقا به شهرت رسید. کارنامه هنری ایشان بدین شرح 
است: سریال ها: خوشنام / بچه مهندس 4 / آخر خط / بچه 
مهندس 3 / بچه مهندس 1 و 2 / شهرک جیم / آقا و خانم 
سنگی / بیدار باش / خانه اجاره ای / سه دونگ، سه دونگ 
/ باغ شیشه ای / عید امسال / بزنگاه / پیامک از دیار باقی / 
روزگار خوش حبیب آقا / مهمان خارجی / مترسک / قصه 
های تهرانی / تله فیلم : شیپورچی / مجموعه های نمایش 
خانگی: جوکر/ شــب های مافیا / زخم کاری( / موچین / 

ریکاوری / موقعیت خطرناک یک شهروند / یاغی.

چهره ها 

طنز

گهی فراخوان تجدید مزایده  گهی فراخوان تجدید مزایده آ آ
۱۱/م//م/۱4۰۱۱4۰۱

مدیریت مخابرات منطقه مرکزی

ــران مرکــزی در نظــر دارد یــک بــاب  باشــگاه ورزشــی خــود واقــع در اراک،خیابــان دانشــگاه، ســه راه  خانــه ســازی قنات،خیابــان شــقایق،جنب  ــرات ای شــرکت مخاب
ســاختمان اداره کل مخابــرات بــه متــراژ 1225 متــر مربــع زیربنــا )900 متــر مربــع ســالن شــماره یــک و325  متــر مربــع ســالن شــماره 2( بشــرح منــدرج در اســناد فراخــوان 
از طریــق مزایــده بــه اشــخاص حقوقــی یــا حقیقــی واجــد شــرایط اجــاره دهد.لــذا از کلیــه متقاضیــان واجــد شــرایط دعــوت مــی گــردد بــا در دســت داشــتن فیــش واریــزی 
مبلــغ 500،000ریــال بــه شــماره حســاب 1660860892نــزد حســاب  جــام بانــک ملــت بــه نــام شــرکت مخابــرات اســتان مرکــزی جهــت دریافــت اســناد فراخــوان و  اخــذ 
، مــدارک و پیشــنهاد قیمــت را بــه همــراه ســوابق کاری و تضمین  معرفــی نامــه بازدیــد از ملــک بــه نشــانی ذیــل  مراجعــه و پــس از  مطالعــه و مهــر و امضــای اســناد مذکــور

شــرکت در مزایــده طــی پاکــت در بســته حداکثــر تــا ســاعت 14 مــورخ 1401/03/31  بــه واحــد قراردادهــا تحویــل نماینــد.
) شرکت کنندگانی که از طریق سایت دانلود  می نمایند  نیازی به پرداخت فیش ندارد(

نــوع تضمیــن شــرکت در مزایــده: واریــز مبلــغ تضمیــن بــه حســاب بانکــی شــرکت مخابــرات ایــران_ مدیریــت منطقــه مرکزی،ضمانــت نامــه بانکــی قابــل تمدیــد دارای 
حداکثــر ســه مــاه اعتبــار دروجــه  شــرکت مخابــرات ایــران _مدیریــت منطقــه مرکــزی مطابــق نمونــه پیوســت شــماره یــک، چــک  بانکــی تضمینــی در وجــه  شــرکت مخابــرات 

ایــران _مدیریــت منطقــه مرکــزی.
توجه: پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر ،چک  شخصی و  نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ تضمین شرکت در مزایده:177،600،000 ریال
زیابی فنی و مالی تاریخ بازگشایی پاکات قیمت:پس از ار

ــات انتهــای خیابــان شــقایق ســاختمان  مــکان  دریافــت اســناد مزایــده و ارائــه پیشــنهادات )پاکتهــای  مزایــده(: اراک خیابــان دانشــگاه ســه راه خانــه ســازی قن
شــماره 1 مخابــرات طبقــه همکــف واحــد قــرار داردهــا.

سایر اطاعات و جزئیات مربوط ،در اسناد مزایده مندرج است.
*هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

تلفن تماس:32261003 واحد قراردادها
جهت دانلود اسناد مزایده به نشانی www.markazi.tci.ir مراجعه گردد

مخابرات منطقه مرکزیمخابرات منطقه مرکزی


