
رئیس قوه قضائیه:

 در مقوله حجاب و عفاف
همه مسئوالن در چارچوب 

گام بردارند قانون 
     رئیــس قــوه قضائیــه گفــت: امــروز برخــی از 
دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسالمی 
و مــردم متدّیــن مــا، بــه دنبــال ترویــج ابتــذال و 
بی عفتــی و بی حیایــی در جامعــه هســتند و 
 پیگیــری ایــن موضــوع نیــاز بــه کار اطالعاتــی 

دارد...

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی:

 وزارت بازرگانی 
باید تشکیل شود

کمیســیون  رئیســه  هیئــت  عضــو       
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی گفت: 
گر ما بخواهیم تراز تجاری خود را افزایش  ا
اقتصــادی  یــک وزارتخانــه  بایــد  دهیــم، 
 بازرگانی داشته 

ً
بسیار قوی در حوزه صرفا

باشیم...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 22  

قطر به دنبال ازسرگیری و احیای برجام است

تالشدوحهبرایمیانجیگری
   وزیــر امــور خارجــه قطــر هفتــه گذشــته وارد تهــران شــد تــا عــالوه بــر حســین 
امیرعبداللهیــان بــا علــی شــمخانی دبیــر شــورای عالی امنیــت ملی نیز دیــدار کند. 
محوریت این سفر و دیدارهای صورت گرفته در تهران، گفت وگو و رایزنی درخصوص 

آخریــن رونــد احیــای برجــام، رفع تحریم ها و نیز نشســت اخیر دوحه بود. پانزدهم 
تیرماه شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه 

  || صفحه  صفحه 22  قطر به ایران سفر کرد...

گار « وضعیت این روزهای برخی فروشگاه های مواد غذایی را بررسی کرد » روز

مشتری مشتریفروشگاههاییخالیاز فروشگاههاییخالیاز

صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد
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۴۰درصدیصادراتنفت

نسبتبهدولتگذشته
4
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» روزگار « معضل آلودگی هوای تهران را بررسی  کرد

پایتخت
غرقدردودوسیاهی

7

 نابودی اقتصاد کشورها
 با سراب اعتماد به آمریکا

   اکبر معصومی
 کارشناس مسائل بین الملل 

فضاسازی رسانه ای برای تغییر در ادراک 
جامعه یکی از روشهای محور عبری- غربی 
اســت که شبانه روزی در جهان و به ویژه 
علیه کشورمان انجام می شود. تعداد رسانه 
هایی که در راستای تغییر در ادراک تحلیلی کشور وجود دارد، قابل 
مقایسه با فعالیت رسانه ای سایر کشورها نیست. یکی از موضوعاتی 
که در چند سال اخیر در جامعه به وسیله رسانه های وابسته به محور 
عبری- غربی- عربی  در جامعه پمپاژ شد، تضعیف روحیه ایستادگی 

در مقابل استکبار بود.
شبهه ای که مطرح می شد، این بود کشورهایی که با آمریکا رابطه 
دارند به توسعه دست یافتند و مردم آن کشورها از لحاظ معیشتی 
در وضعیت مطلوبی قرار دارند. در واقع، دوگانه ســازی معیشــت- 
مذاکره هدف نهایی سیاست رسانه ای دشمن بود که سعی در بر 
هم زدن امنیت روانی جامعه با هدف فاصله انداختن میان مردم با 
نظام داشتند. بررسی ها نشان می دهد بسیاری از کشورهایی که 
با آمریکا رابطه و به سیاستهای واشنگتن اعتماد مطلق داشتند، نه 
تنها به توسعه دست نیافتند، بلکه در بسیاری از موارد اعتماد آنها 
باعث نابودی حکومت و اقتصادشان شده است. همچنین در تاریخ 
معاصر پادشاهان و رؤسای حکومت های مختلفی مانند رژیم پهلوی، 
حسنی مبارک رئیس جمهور مصر، صدام در عراق، قذافی در لیبی، 

بن علی در تونس و... بودند که با اعتماد به آمریکا سرنگون شدند.
آمریکا در شرایط بحرانی هیچ یک از این افراد را کمک مالی، نظامی 
و اقتصادی و حتی حمایت رسانه ای نکرد. یکی از کشورهایی که 
در اوضاع کنونی مورد تحریم آمریکا نیست، ترکیه در همسایگی 
ماســت؛ کشــوری که همواره در راستای سیاست های آمریکا گام 
برداشته است و در تصمیم گیری های خود نیم نگاهی به منافع و 

رضایت آمریکا دارد.
با گزاره ای که رسانه های عبری- غربی مطرح می کنند، این کشور 

باید در اوضاع بهتری از لحاظ اقتصادی قرار می گرفت ... 
ادامه در صفحه 2

یادداشت

www.roozgarpress.ir

پایگاه خبری

هیاتبدویشعبهسومرسیدگیبهتخلفاتاداری

به اطالع خانم نهیه سهرابی از پرسنل جمعیت هالل احمر 
کرمانشاه می رساند استان 

 بــا توجــه بــه مفتــوح بــودن پرونــده اتهامــی شــما بــا موضــوع 
غیبــت مقتضــی اســت جهــت دریافــت اوراق مذکــور بــه اداره کل 
منابــع انســانی و تحــول اداری ســاختمان صلــح واقــع در خیابــان 
ولیعصــر نبــش خیابــان شــهید یاســمی طبقــه دوم مراجعــه نمائیــد.
بدیهــی اســت در صــورت عــدم مراجعــه پــس از یکمــاه از انتشــار 

ایــن آگهــی اقدامــات قانونــی معمــول خواهــد بــود.
شناسه اگهی 1347321

میم الف 1462

فراخوانارزیابیکیفی)فراخوانارزیابیکیفی)2828--1۴۰11۴۰1((
)موضوعماده)موضوعماده77آییننامهاجرایینظاممستندسازی(آییننامهاجرایینظاممستندسازی(

ادارهارتباطاتواطالعرسانیراهوشهرسازیاستانهرمزگان
گهی : 1347700 شناسه آ

زیابــی و مناقصــه را از طریــق    اداره کل راه وشهرســازی اســتان هرمــزگان در نظــر دارد فراخــوان عمومــی جهــت مناقصــه  عمومــی پــروژه عملیــات اجرایــی تکمیــل کمربنــدی بندرلنگــه بــه شــرح جــدول ذیــل و بــر اســاس مشــخصات فنــی منضــم بــه اســناد  ار
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد ایــران( برگــزار نمایــد. 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه)ریال(مدت اجرای پروژهبرآورد اولیه بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال 1401 )ریال(شهرستاننام پروژه

کمربندی بندرلنگه آیین نامه تضمین معامالت دولتی24 ماه990 میلیارد ریالبندرلنگهعملیات اجرایی پروژه تکمیل  براساس 

نوع فراخوان: فراخوان عمومی جهت مناقصه  عمومی
نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار : اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان

موضــوع فراخــوان : اجــرای عملیــات تکمیــل کمربنــدی بندرلنگــه و ســایر آیتــم هــای مــورد نیــاز بــر اســاس نقشــه هــا و مشــخصات 
فنــی اجرایی.

زمان و محل توزیع/فروش
- زمان شروع توزیع اسناد: روز  سه شنبه   مورخ   1401/4/21    ساعت 14

- زمان پایان توزیع اسناد : روز     سه شنبه  مورخ  1401/4/28     ساعت 14
محل دریافت اسناد مناقصه : کلیه مراحل فروش و تحویل و بازگشایی اسناد از طریق سایت تدارکات الکترونیگی دولت 

) ستاد ایران (  انجام می گردد.
مهلت تحویل اسناد از سوی مناقصه گران : سایت تدارکات الکترونیگی دولت ) ستاد ایران ( 

 -  مهلت و زمان ارسال اسناد:  روز چهارشنبه مورخ 1401/5/12 ساعت 14
7- موارد الزامی و مهم:

الف-   ارائه گواهی صالحیت ایمنی و حسابرسی الزامی است.
8-شرایط مناقصهگران:

 الــف( - داشــتن شــخصیت حقوقــی ب(- داشــتن توانایــی ارائــه ضمانتنامــه بانکــی شــرکت در مناقصــه و ضمانتنامه انجــام تعهدات 
 sajarnew.mporg.ir پ( داشــتن ظرفیــت خالــی   د( داشــتن حداقــل رتبــه3 راه و ترابــری و ظرفیــت خالــی بــر روی ســامانه

9- تاریــخ بازگشــایی پاکــت هــا : روز  شــنبه   مــورخ 1401/5/15  ســاعت 10 در محــل دفتــر مدیریــت واقــع در ســاختمان شــماره 1 
اداره کل راه و شهرســازی هرمــزگان - میــدان ابــوذر- جنــب دادگســتری-  ســاختمان شــروین

جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید به سایت های زیر مراجعه نمایید : 
Setadiran.ir, http://iets.mporg.ir

فراخوانارزیابیکیفی)فراخوانارزیابیکیفی)2828--1۴۰11۴۰1((
)موضوعماده)موضوعماده77آییننامهاجرایینظاممستندسازی(آییننامهاجرایینظاممستندسازی(

ادارهارتباطاتواطالعرسانیراهوشهرسازیاستانهرمزگان

بــا عنایــت بــه اینکــه کلیــه مراحــل انجــام مزایــدات )اعــم از دریافــت اســناد، ارائــه تضمیــن، ارســال پیشــنهاد قیمــت، بازگشــایی پــاکات و اعــالم برنــده( در اداره کل راه و شهرســازی اســتان 
هرمــزگان بــه صــورت الکترونیکــی در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( برگــزار مــی گــردد، متقاضیــان محتــرم بایســتی جهــت ثبــت نــام در ســامانه مذکــور و دریافــت نــام کاربــری 

و رمــز عبــور بــه ســایت www.setadiran.ir  مراجعــه فرماینــد.

گذاری فروش واحد های تجارینوع وا

واحدمورد مزایده

شهر بندرعباس-بلوار راه آهن-شهرک پیامبر اعظم)ص(نشانی

3008810/72Y424114/54Xمختصات مرکز زمین

115062287/390/000/00025/857/000/0001/292/850/000

22506216/2120/000/0001/944/000/00097/200/000

33506220/8120/000/0002/496/000/000124/800/000

44506217/4130/000/0002/262/000/000113/100/000

55506213/9130/000/0001/807/000/00090/350/000

66506213/9130/000/0001/807/000/00090/350/000

77506213/5130/000/0001/755/000/00087/750/000

88506212/2140/000/0001/708/000/00085/400/000

99506291/9130/000/00011/947/000/000597/350/000

1010506219/5120/000/0002/340/000/000117/000/000

1111506222120/000/0002/640/000/000132/000/000

1212506222/7120/000/0002/724/000/000136/200/000

1313506223/1115/000/0002/656/500/000132/825/000

1414506262/1110/000/0006/831/000/000341/550/000

15155062261/490/000/00023/526/000/0001/176/300/000

1616506267/9100/000/0006/790/000/000339/500/000

1717506215/2130/000/0001/976/000/00098/800/000

1819506267/6110/000/0007/436/000/000371/800/000

   ردیف
واحد

ک  پال
ثبتی

مساحت 
عرصه 

)مترمربع(

قیمت هر 
مترمربع 

)ریال(

قیمت پایه 
مزایده )ریال(

5% قیمت 
   ردیفکل )ریال(

واحد
ک  پال
ثبتی

مساحت 
عرصه 

)مترمربع(

قیمت هر 
مترمربع 

)ریال(

قیمت پایه 
مزایده )ریال(

5% قیمت 
کل )ریال(

گهی 1347727 شناسه ا

واحد تجاریکاربری

کاریمهلت زمانی واریز وجه ) عقد قرارداد( 7 روز 

نقدشرایط فروش
مهلــت دریافــت اســناد مــورخ1401/04/22 مهلــت تحویــل اســناد از طریــق ســامانه ســتاد ایــران 1401/05/01وتاریــخ بازگشــایی پــاکات مــورخ   1401/05/02،کلیــه مراحــل فرخــوان از طریــق 

ســایت ســتاد ایــران انجــام مــی گیــرد.) مزایــده گــر مــی بایســت جهــت اطــالع از برنــده معامــالت نســبت بــه ثبــت نــام در ســامانه ســنا دادگســتری اقــدام نمایــد.(

فراخوانتجدیدمناقصهعمومیهمزمانباارزیابیکیفیفراخوانتجدیدمناقصهعمومیهمزمانباارزیابیکیفی
)فشرده(دومرحلهایبهشرحجدولذیل)فشرده(دومرحلهایبهشرحجدولذیل

روابطعمومیشرکتتوزیعنیرویبرقآذربایجانغربی

الت کابــل خودنگهــدار  زیابــی کیفــی )فشــرده( دو مرحلــه ای خریــد انــواع یــراق آ شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجانغربــی در نظــر دارد مناقصــه عمومــی همزمــان بــا ار
بــه شــرح جــدول ذیــل و برابــر مشــخصات فنــی پیوســت اســناد مناقصــه را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه 

از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس
www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای 

الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: روز سه شنبه مورخ 1401/4/21 

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1401/04/29 
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 1401/05/11 

زیابی کیفی: روز چهارشنبه مورخ 1401/05/12 و به شرح جدول ذیل خواهد بود.  زمان بازگشایی پاکت های ار
زمان بازگشایی پاکت های الف و ب: روز چهار شنبه مورخ 1401/05/19 و به شرح جدول ذیل خواهد بود. 

تاریــخ تشــکیل جلســه افتتــاح پــاکات ج )پیشــنهاد قیمــت( پیشــنهاد دهنــدگان بــا ملحــوظ قــرار دادن زمــان جهــت بررســی مشــخصات فنــی پیشــنهاد دهنــدگان توســط 
رگانــی در جلســه گشــایش پــاکات الــف و ب بــه اطــالع شــرکت کننــدگان در مناقصــه خواهــد رســید.  کمیتــه فنــی باز

توضیــح: پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده شــرکت در مناقصــه، تضمینهــای معتبــر )بــر اســاس شــرایط منــدرج در اســناد مناقصــه( تهیــه و تســلیم 
ر در فراخــوان واصــل شــود مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد  نمایــد و بــه پیشــنهادی فاقــد امضــاء مشــروط، مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــر

شــد. 

مبلغ کل تضمین شرکت در مناقصه )به موضوع تجدید مناقصه و شماره فراخوان شماره مناقصه 
نوع اعتبار ریال( 

الت کابل خودنگهدار )شماره فراخوان 58 – 1401 خرید انواع یراق آ
منابع داخلی 20010090030000851/120/000/000( 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف 
آدرس: ارومیه - بلوار ارتش - سربازان گمنام - ارتش شرکت توزیع نیروی برق استان تلفن 3110-044 داخلی 4339 

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس: 1456 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گر موجود است. 
ق آذربایجانغربــی و ســایت ملــی  وی بــر ( و ســایت شــرکت توزیــع نــر ق )شــرکت توانیــر ضمنــا فراخــوان مناقصــه در ســایت هــای اطــالع رســانی معامــالت صنعــت بــر

مناقصــات بــه ترتیــب بــه آدرســهای: 
WWW.tavanir.org.ir ، WWW.Waepd.ir، Iets.Mporg.ir قابل مشاهده است. 

توضیح: سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
گهی 1349262 شناسه ا

نوبت اول

w w w . r o o z g a r p r e s s . i r 1401 تیــر   21 2148  سه شـــنبه     12 ذی الحجــه 1443    12 جــوالی 2022    8 صفحــه تک شــماره: 30000 ریــالشمــــــــــاره پیاپــی: 



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

12 ذی الحجه 1443   12 جوالی 2022 سه شنبه 21 تیر 1401  شماره پیاپی 2148

سیاست 2

بهانه تراشی غربی ها برای تحریم ایران
کارشناس مسائل بین الملل و سیاست خارجی گفت: در سه ماهی که مذاکرات 
متوقف شده است آمریکا بیش از ۱۶۰ تحریم وضع کرده است که نشان می دهد 

مسیر افزایش فشارهای تحریمی در دستور کار آن ها است.
، ابوالفضل ظهره وند ، کارشناس مسائل بین الملل و سیاست خارجی وضعیت 
مذاکرات را تشریح کرد: واقعیت این است که آمریکایی ها خودشان را متضرر 
می بیننــد و از اینکــه پروژه برجام با خروج ترامپ در حالت احتضار اســت، 

نگران هستند.
وی افزود: آن ها امیدوار هســتند با بازگشــت به برجام ساختار تحریمی علیه 
ایران را دوباره احیا کنند و بخش های بعدی پروژه را که خلع سالح در حوزه 
دفاعی و منطقه ای است اجرا و هنجارهای اجتماعی خودشان را تکمیل کنند.

ظهره وند گفت: اگر آمریکایی ها نتوانند به برجام برگردند نظام تحریمی آن ها 
از کار افتاده است و دیگر چیزی برای تحریم بیشتر ایران در دست ندارند. چرا 
که تحریم بدون داشــتن یک ظرفیت مشــخص مثل برجام و بستر در داخل 

ایران کارایی نخواهد داشت.
این کارشناس ادامه داد: بنابراین غربی ها دائما یرای حفظ این ساختار بهانه 
تراشی می کنند و می خواهند ببینند می توانند ایران را فریب دهند که ایران 
به برجام برگردد بدون اینکه بتواند به همان مطالبه های اولیه ای که در سال 
۲۰۱۵ انتظار داشت برسد یاخیر. به اضافه این ها نمی توانند تحریم ها را لغو 
کنند چرا که لغو تحریم ها به معنای فروپاشــی آن ســاختار تحریمی اســت 

بنابراین چنین اجازه ای نمی دهند.

وی بیان می کند که در همین سه ماهی که مذاکرات متوقف شده است آمریکا 
بیش از ۱۶۰ تحریم وضع کرده است که نشان می دهد مسیر افزایش فشارهای 
تحریمی در دستور کار آن ها است و کماکان برجام را نه به عنوان یک تفاهم 
برای حل و فصل مشکالت با ایران بلکه آن را به عنوان یک پروژه ای می بینند 
که در سایه آن بتوانند با کمترین هزینه و فشار روی ایران به اهداف خود برسند.
ظهره وند درانتها تشریح کرد: آمریکایی ها در قطر، جوزف بورل را فرستادند 
و با قطری ها صحبت کردند و درادامه آمریکایی ها حاضر شدند تا به تعهدات 
خودشــان برگردند و قول دادند. اما باز هم زیر قولشــان زدند و در دوحه دبه 
درآوردند و موجب شد تا مذاکرات متوقف شود و هیئت ایرانی برگشت. ماهیت 

آمریکایی ها یک ماهیت فریبکار و غیر قابل اعتماد است.

یادداشت

خوشگذرانی معترضان در کاخ 
ریاست جمهوری سریالنکا/ 

پوتین رئیس جمهور فرارو
روسیه مجبور به استفاده 
از تراکتورهای قدیمی در 
جنگ سرد شده است/ 
دیلی استار

گزارش تصویری

قطر به دنبال ازسرگیری و احیای برجام است

تالشدوحهبرایمیانجیگری
وزیر امور خارجه قطر هفته گذشته وارد تهران 
شد تا عالوه بر حسین امیرعبداللهیان با علی 
شــمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز 
دیدار کند. محوریت این ســفر و دیدارهای 
صــورت گرفته در تهران، گفت وگو و رایزنی 
درخصــوص آخرین روند احیای برجام، رفع 

تحریم ها و نیز نشست اخیر دوحه بود.
پانزدهم تیرماه شیخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه 

قطر به ایران سفر کرد.
با توجه به گســترش روابــط ایران با قطر و 
سفرهای متعددی که مقامات قطری به ایران 
و مقامات ایرانی به قطر داشــتند، طی هفته 
گذشته وزیر امور خارجه قطر به منظور روابط 
دوجانبه و مسائل منطقه ای و بین المللی به 

ایران سفر کرد.
سفر شــیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی 
بــه ایران پــس از اینکه دور جدید مذاکرات 
برجامی به صورت غیرمســتقیم میان ایران، 
آمریکا و اتحادیه اروپا در دوحه برگزار شــد، 
صورت گرفته اســت. از این رو کارشناســان 
معتقدند احتماالً ســفر وزیــر خارجه قطر 
بــه ایران پیرامون مباحث مذاکراتی صورت 

گرفته باشد.
پیش تــر قطر روند ایــن دوره از مذاکرات را 
مثبت ارزیابی کرده و گفته بود تا حصول نتایج 
مدنظر ایران و بازگشت طرفین به مذاکرات 

تمام تالش خود را به کار خواهد بست.
 قطر به دنبال ازسرگیری 

و احیای برجام است
مصیب نعیمی، کارشناس مسائل خاورمیانه، 
در خصوص اهداف ســفر وزیر امور خارجه 
قطر به ایران اظهار می کند: این ســفر از یک 
بعد در چارچوب روابط دوجانبه بود و از بعد 
دیگر میزان بهره گیری از امکانات جمهوری 
اســالمی ایران در جام جهانی و حضور ایران 
در این رویداد بســیار مهــم و بزرگ و برای 

هماهنگی تیم فوتبال کشور بود.
وی با بیان اینکه توســعه روابط اقتصادی دو 
جانبه جزو موارد مطرح شــده در این ســفر 
بود، ادامه می دهد: به دنبال سفر پیشین امیر 
قطــر به تهران نکاتی در خصوص اثرگذاری 
مذاکرات هســته ای مورد بحث قرار گرفت 
از این رو قطر وســاطت را آغاز کرده اســت و 

داوطلبانه پیام های جمهوری اسالمی ایران را 
دریافت می کند اما باید قطر پاسخ صحیحی 

برای ازسرگیری مذاکرات داشته باشد.
این کارشــناس مسائل خاورمیانه می گوید: 
بایــد به ایــن نکته توجه کــرد که تا جایی 
که مشــخص اســت آمریکایی ها باید بین 
توصیه هــای رژیــم صهیونیســتی و پایین 

آوردن تعهدات خود یکی را انتخاب کنند.
وی اضافه می کند: قطری ها بر این باور هستند 
کــه امنیت منطقه مرتبط با یک تنش زدایی 
است، قطر از کشورهایی است که در این برهه 
احساس می کند توافق و رفع تنش می تواند 

در روند مراحل بعدی ثبات ایجاد کند.
نعیمــی خاطرنشــان می کند: بــا توجه به 
معــادالت تازه ای که بر اثر جنگ اوکراین در 
دنیــا به وجود آمده اســت بالتبع در منطقه 
بی تأثیر نخواهد بود که اقدامات از سوی قطر 

به صورت جدی دنبال می شود.
وی تصریح می کند: یکی از مواردی که قطر 
به شــدت به دنبال آن اســت از سرگیری و 
احیای برجام است، آمریکایی ها هم این امر 
را حداقل به صورت شــفاهی پذیرفتند. اما 
آمریکا در یک شرایط چندگانه قرار دارد و از 
طرفی می خواهد در برابر جریانات پیش آمده 

در منطقه یارگیری کند و صحنه را بسازد.
به گفته این کارشناس مسائل منطقه، آمریکا 

از تــرس اینکه روســیه بتوانــد از موقعیت 
اســتفاده کند سعی بر این دارد هم پیمانان 

قبلی را در یک ائتالف جدید شکل دهد.
وی می افزاید: در زمان با توجه به دوگانگی که 
در سیاســت آمریکا وجود دارد، جناح تندرو 
و کندرو نتوانســتند بــه نتیجه نهایی برای 
مذاکرات برســند و از مرحله ناخوشایندی 
کــه ترامپ ایجاد کرده بود خارج شــوند. از 
ایــن رو قطر تالش می کند از حقانیت ایران 
برای برگشــتن آمریکا به توافق و مذاکرات، 

حمایت کند.
نعیمی یادآور می شــود: با توجه به شــرایط 
ســخت و دشــوار آمریــکا در منطقه، باید 
هم پیمانان خود هرچند کشورهای کوچکی 
هســتند را قانع کند. لذا این امر را در کلیات 
پذیرفتنــد از این رو حصول نتایج بســتگی 
به شــرایط بعدی دارد که گفته می شود دور 
جدید مذاکرات به زودی از سر گرفته خواهد 

شد است.
 درخواست گروه 20 در اندونزی

گشت ایران به برجام برای باز
ابوالفضل ظهره وند، کارشــناس مســائل 
خاورمیانه، در خصوص اهداف ســفر وزیر 
امــور خارجــه قطر به ایران اظهار می کند: 
این ســفر مرتبط با نشســت دوحه بود که 
بــا بسترســازی طرف قطری برگزار شــد 

و آن گونه که مشــخص اســت طرف قطر 
از نــوع رفتار طرف آمریکا دلخور شــده و 
آمریکایی هــا برخالف آنچه به جوزف بورل 
گفته بودند و طبق آن اعالم آمادگی کرده 
بودنــد کــه نظرات طــرف ایرانی را لحاظ 
کنند و به برجام برگردند در روز مذاکرات 
به صورت غیرمســتقیم برخالف انتظارات 

طرف قطر عمل کردند.
وی ادامــه می دهــد: مســئولیت بی نتیجه 
شدن نشست دوحه متوجه طرف آمریکایی 
و البته موجب دلخوری و به نوعی شرمندگی 
مقامات دوحه نزد مقامات تهران شده است. 
به نظر من این سفر بیشتر برای عذرخواهی 
و به نوعی گرفتن نظرات تهران برای هر نوع 

نشست بعدی در دوحه بوده است.
این کارشــناس مســائل خاورمیانه تصریح 
می کنــد: در مذاکراتی کــه دوره قبل انجام 
شــد دوحه صرفاً نقش میزبانی و تسهیل گر 
را داشت و در واقع این نشست بین نماینده 
جــوزف بــورل )انریکه مورا( و علی باقری به 
عنوان رئیس تیم مذاکره کننده ایران و رابرت 

مالی برگزار شده است.
ظهره وند خاطرنشــان می کنــد: اما طرف 
آمریکایــی همانند همیشــه بدعهدی کرد 
و خــالف آنچــه به جوزف بــورل وعده داده 
بــود عمل و با وقاحت اعالم کرد که ایرانیان 

مطالبــات فرابرجامی را مطرح کردند که به 
هیچ عنوان این گفته صحیح نیست.

وی می گوید: اگر این گفته ها درســت باشد 
تهران که می دانست طرف آمریکایی مخالفت 
می کند قطعاً رفتن به قطر هم بی فایده بود، 
در صورتی که ایران مجبور نبوده است به این 
شرایط برگردد. از این رو آمریکایی ها هستند 

که نیازمند احیای برجام هستند.
این کارشناس مسائل خاورمیانه می افزاید: 
در نشســت روزهای گذشــته گروه ۲۰ در 
بالــی اندونزی به طور مجــدد بیانیه صادر 
کردند و ۲۰ کشــور خواســتند که ایران به 
برجــام بازگردد. این بیانیه نشــان می دهد 
آمریکایی ها به شــدت به بازگشت مذاکرات 
نیازمنــد هســتند به همیــن دلیل تالش 
می کنند از این ۲۰ کشــور بیانیه بگیرند تا 

ایران به برجام برگردد.
وی ادامــه می دهد: این یــک نوع اخاذی و 
کالهبرداری توسط آمریکایی ها است یعنی 
نه توان دارند و نه می خواهند که به تعهدات 
خــود بازگردنــد، ضمن اینکــه به هر نوعی 
قصــد امتیاز گرفتــن دارند تا ایران را در تور 

سلطه طلبی خود بیندازند.
ظهره ونــد اضافــه می کنــد: اما ایــران به 
خوبی نســبت به مســائل آگاه اســت و تن 
بــه کالهبــرداری آمریکایی هــا نمی دهد، 
همچنین جریانات غرب گرا هم در چارچوب 
تیــم مذاکره کننده نیســتند؛ از این رو تیم 
مذاکره کننــده روی مالحظات و منافع ملی 
کشور می ایستد و قطعاً عقب نشینی نخواهد 

کرد.
بــه گفته وی، ایــران نیازی به احیای برجام 
ندارد، زیرا آورده ای برایش نداشته است. بعد 
از این هم اگر قرار باشد خسارت ایران جبران 
نشــود و آورده ای نداشته باشد، قطعاً به این 

موضوع بازنمی گردد.
این کارشــناس مســائل خاورمیانه اظهار 
می کند: قطر تصور می کند اگر بتواند در یک 
موضوع بین المللی ایفای نقش کند می تواند 
برای خود اعتبار کسب کند، از طرفی اکنون 
قطــر از حــوزه پارس جنوبــی بهره برداری 
می کند و از نظر قطر حل وفصل یک اختالف 
بیــن ایران و آمریکا می تواند امنیت انرژی را 

در حوزه خلیج فارس تقویت کند.

خبر ویژه

رئیــس قــوه قضائیــه گفت: امروز برخی از دشــمنان قســم خورده نظام جمهوری اســالمی و مــردم متدیّن ما، به 
 دنبــال ترویــج ابتــذال و بی عفتــی و بی حیایــی در جامعه هســتند و پیگیری ایــن موضوع نیاز بــه کار اطالعاتی 

دارد.
حجت االسالم محسنی اژه ای، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک و تهنیت اعیاد ماه ذی الحجه 
و در پیش بودن عید غدیرخم، به دیدار اخیر مسئوالن قضایی با رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: رهبر معظم انقالب با 
رهنمودها و ارشاداتی که داشتند انرژی مضاعفی را به مسئوالن و دست اندرکاران قوه قضاییه تزریق کردند و ما امیدواریم 
بتوانیم با مجاهدت و تالش بیشتر در راستای عملیاتی کردن منویات و دستورات صارده از ناحیه معظم له گام برداریم.  
محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به در پیش بودن روز ۲۱ تیر، روز عفاف و حجاب، با تاکید بر اینکه هر انسان پاک سرشتی 

اعم از مســلمان یا غیرمســلمان از حیا و عفت اســتقبال می کند و از بی حیایی و بی عفتی گریزان اســت، اظهار کرد: در 
مقوله حجاب و عفاف، همه بخش ها و مسئوالن ذیربط اعم از دادستان، قاضی و ضابطین باید در چارچوب قانون گام 
بردارند؛ باید توجه داشت که در این زمینه نمی خواهیم کار هیجانی و زودگذر انجام دهیم بلکه اقدامات ما باید متقن، 

مدبرانه، قانونی و توأم با آرامش باشد.  
وی افزود: نه صرفاً در مقوله حجاب و عفاف بلکه در هر زمینه و موردی، هر بخش و نهادی اعم از نهاد دولتی، نهاد مقننه، 
قوه قضاییه یا سایر افراد و بخش ها، چنانچه اشتباه کرد نباید بر این اشتباه اصرار ورزد و از اصالح اشتباه اِبا داشته باشد؛ 
نباید بر کار اشتباه پافشاری و یا احیاناً آن را توجیه کرد؛ اگر کار اشتباهی در جایی صورت گرفت باید در راستای اصالح 

گام برداریم و احیاناً موضوع را اعالم کنیم.

رئیس قوه قضائیه:

گام بردارند در مقوله حجاب و عفاف، همه مسئوالن در چارچوب قانون 

 صدور ویزا برای سفر ایرانیان
به قزاقستان لغو شد

قزاقســتان بــرای اتباع ایران، هنــد و چین الزام صدور 
روادیــد را لغــو کرد. طبــق اطالعیه بخش مطبوعاتی 
سازمان مهاجرت وابسته به وزارت کشور قزاقستان، بر 
اســاس شرایط  لغو روادید، اتباع کشورهای ایران، هند 
و چیــن می توانند بدون روادید برای مدت ۱4 روز وارد 
قزاقستان شوند. شایان ذکر است که در چارچوب این 
قانون در هر دوره ۱8۰ روزه، مدت اقامت اتباع کشورهای 
یادشــده در قزاقســتان نباید از 4۲ روز تقویمی تجاوز 
کند. گفتنی است »قاسم ژامرت تاکایف« رئیس جمهور 
قزاقستان موضوع لغو روادید برای اتباع ایرانی به مدت ۱4 
روز را در دیدار خود با آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« 
رئیس جمهور ایران که ضمن سفر اخیر وی به »تهران« 

صورت گرفته بود، مطرح کرد.
وی هدف از این اقدام قزاقســتان را کمک به گســترش 
بیشتر همکاری ها در زمینه های مختلف، از جمله تجاری 

و گردشگری توصیف کرده بود.

وزیر امور خارجه کشور:

مناسبات دو جانبه اقتصادی و بازرگانی 
در سفر به ایتالیا پیگیری می شود

امیرعبداللهیان پیش از ســفر به رم پیگیری مناسبات 
دوجانبه در حوزه های همکاری های سیاسی، اقتصادی 

و بازرگانی را از اهداف اصلی این سفر خواند.
امیرعبداللهیان در گفت وگویی پیش از عزیمت به ایتالیا 
گفت:  سفر به ایتالیا براساس دعوت وزیر خارجه این کشور 
انجام می شود. تاکنون دو بار در نیویورک و مونیخ با هم 
گفت وگو و رایزنی داشتیم. پیگیری مناسبات دوجانبه به 
خصوص در حوزه های همکاری های سیاسی، اقتصادی 
و بازرگانی از اهداف اصلی این ســفر اســت. برنامه های 
متنوعی برای پیگیری این اهداف در دســتورکار قرار 
گرفته است. وزیر خارجه همچنین بیان کرد: در ادامه 
مالقات هــا و رایزنی  هــا با مقامات ایتالیا که برنامه ها در 
سطح سیاسی،  اقتصادی و پارلمانی تنظیم شده است، 
با نخست وزیر و وزیر خارجه واتیکان هم دیدار و گفت وگو 
خواهم داشــت. این نخستین سفر امیرعبداللهیان به 

ایتالیا پس از تصدی این سمت است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی:

وزارت بازرگانی باید تشکیل شود
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی گفت: اگر ما بخواهیم تراز تجاری خود را افزایش 
دهیم، باید یک وزارتخانه اقتصادی بسیار قوی در حوزه 
صرفاً بازرگانی داشته باشیم.  سید غنی نظری، درباره 
تفکیک وزارت صمت، گفت: در حوزه صنعت، معدن و 
تجارت مشکلی از لحاظ ساختاری نداریم و اگر مدیری 
خوب باشد، با همین ساختار هم می تواند کار کند. وی 
متذکر شد: چند سال پیش هزینه ای به دولت تحمیل 
و سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در یک وزارتخانه 
ادغام شد. امروز نقایص ادغام وزارت صمت مشخص شده 
است و ای کاش از همان ابتدا ادغام وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اتفاق نمی افتاد. نماینده مردم خلخال در مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: تشکیل وزارت بازرگانی کار 
بسیار خوبی است و بنده موافقم که این وزارتخانه تشکیل 
شود چرا که انتظار داریم دولت در حوزه بازرگانی نظارت 
بیشتری داشته باشد. ما باید یک وزارتخانه مشخص در 
حوزه بازرگانی داشته باشیم تا برای مثال، قیمت مرغ 

در نقاط مختلف کشور مشخص باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس: 

کره ای انجام  کنون عمال مذا ا
 نمی شود و مطلب جدیدی 

بر روی میز نیست 
رئیس پیشــین سازمان انرژی اتمی کشور، تاکید کرد: 
طرف های غربی حاضر نیستند که به تعهدات برجامی 
خود عمل کنند اما انتظار دارند ما فعالیت های هسته ای 
خود را به قبل از تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها کاهش داده و حتی مواردی را بپذیریم که در 

برجام نبوده است.
فریدون عباسی  با اشاره به روند مذاکرات هسته ای، بیان 
کرد: ما شاهدیم که طرف غربی در یک موضعی ایستاده 
و حاضر نیست چیزی را پذیرفته و به تعهدات خود در 
برجــام عمــل کند ولی انتظار دارد هر آنچه که آنها می 
گویند را ما بپذیریم. این عضو کمیسیون انرژی مجلس 
در ادامه اظهار کرد: مشکل ما با طرف مقابل این است 
که آنها به تعهداتی که در برجام داده بودند نمی خواهند 
عمل کنند اما انتظار دارند که ما به شرایط قبل از تصویب 
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها باز گردیم و تازه 
موارد دیگری که در برجام نبوده اســت را بپذیریم. این 

قطعا مورد پذیرش ملت ما نیست.
رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: اکنون 
عمال مذاکره ای انجام نمی شود و مطلب جدیدی بر 
روی میز نیست. از سوی دیگر ما نیز به عنوان نماینده 
مجلس دسترسی به متن مذاکرات نداریم. بنده تقاضا 
مــی کنم که متــن مذاکرات در اختیار ما قرار گیرد. 
بنده به دیدگاه های آقای باقری کنی آشــنا هستم و 
عالقه دارم بدانم که اقای باقری در مذاکرات چه می 
گوید و طرف مقابل نیز چه پاســخی می دهد. متن 
مکتوب باید در اختیار ما باشــد تا بتوانیم بخوانیم و 

تجزیه و تحلیل کنیم.
عباســی تاکید کرد: تاکنون متن مکتوبی در اختیار 
ما قرار نگرفته است تا ببینیم اگر دو ساعت مذاکرات 
صورت گرفته، نتیجه آن چه بوده است. امروز تحلیل ها 
و حرف ها بر مبنای اطالعات خود افراد یا مطالبی که 
از سوی رسانه های خارجی ارائه شده و بعضا اشتباه 

نیز می باشد، است.

 نابودی اقتصاد کشورها
 با سراب اعتماد به آمریکا

ادامه از صفحه اول:
ولی نه تنها اقتصاد ترکیه بهتر نشده، بلکه اوضاع آنکارا 

یادآور ونزوئالیی شدن اقتصادشان است. 
عبرتی که از اقتصاد به هم ریخته ترکیه با تورم بسیار باال 
می تواند گرفت، توجه به این نکته است که صرف ایجاد 
رابطه با آمریکا نه تنها تأثیر مثبتی بر اقتصاد و معیشت 
مردم نخواهد داشت، بلکه در بسیاری از موارد نیز ممکن 

است باعث فروپاشی اقتصادی شود.
متأســفانه با وجود هشدارهای مقام معظم رهبری تک 
محصولی نگه داشتن اقتصاد ایران در دولتهای یازدهم و 
دوازدهم و سوءمدیریت در اقتصاد باعث شد طرفداران 
لیبرالی آمریکا به جای آدرس دقیق چرایی ایجاد تورم 
در اقتصاد، در گزاره ای نادرست، رابطه نداشتن با آمریکا 
را دلیل اصلی معرفی کنند؛ در حالی که ترکیه نمونه ای 
از کشوری هم راستا با سیاست های آمریکا نیز دچار تورم 

شدیدی شده است.
در کشورمان که در سال ۱394 برجام امضا و اجرا شد و 
جامعه را به سمت شرطی شدن هدایت کرد، آغاز ایجاد 
بحران تورم در کشور بود. در چنین شرایطی رسانه های 
معاند تغییر در ادراک تحلیلی کشور را شروع کردند که 

تا به امروز نیز دنبال می شود.
امید اســت اقدامات مثبت اقتصادی دولت ســیزدهم و 
تمرکز بر اقتصاد بدون برجام، باعث ثبات در کشور شود 
و افکار عمومی جامعه همچون گذشته تحلیل دقیقی از 
دشمنی ماهوی آمریکا با جمهوری اسالمی داشته باشند.

اهداف سفر بایدن به عربستان؛

شکستی که جبران نمی شود
ماه هاست که درباره اهمیت سفر بایدن به منطقه مطالب 
بســیار زیادی نوشــته شده است. روز گذشته جو بایدن 
مقاله ای را در واشنگتن پست مبنی بر "چرا می خواهم به 
عربستان سعودی سفر کنم " منتشر کرد که نکات بسیار 
قابل توجهی را در برداشت که با توجه به شرایط داخلی 
آمریکا و وضعیت جدید نظم بین المللی به بررسی اهمیت 
این ســفر و فرصت ها و چالش های آن برای جمهوری 

اسالمی ایران می پردازیم:
گشت سیاست واقع گرایی )رئال پالتیک(   1- باز

به کاخ سفید تحت حکمرانی بایدن
سفر بایدن به عربستان سعودی زمانی صورت می گیرد 
که بایدن در تبلیغات انتخاباتی خود بارها گفته بود که 
عربستان باید "هزینه کاری را که کرده است بپردازد" که 
اشاره به ماجرای قتل خاشقچی به دستور بن سلمان و 
نقض فاحش حقوق بشر توسط عربستان در جنگ یمن 
داشت. در سال های اخیر فشارهای زیادی از طرف گروه 
های داخلی و بین المللی حامی حقوق بشر به دولت آمریکا 
در قبال تغییر رویه با عربستان سعودی وارد شده است و 
نهایتا این بایدن بود که در شعارهای انتخاباتی خود وعده 
داد مسائل حقوق بشر را در اولویت کار خود قرار دهد. از 
این رو از روزی که احتمال سفر بایدن به عربستان مطرح 
شد، علیه این اقدام بایدن اعتراضات زیادی شد و بسیاری 
معتقد بودند از آنجایی که دولت بایدن از حمایت ضعیفی 
در کنگره حتی در میان دموکرات ها بر خور دار اســت 
و این اقدام ممکن است در انتخابات آتی به ضرر بایدن 
تمام شود پس بایدن با یک تصمیم سخت رو به روست 
که نهایتا دیدیم سفر به عربستان تصمیم نهایی بایدن بود.

2-  بحران اوکراین، بازی جدید دولت های منطقه
بحران اوکراین، تحریم های انرژی روســیه ســبب باال 
رفتن قیمت انرژی در دنیا شده است و بر کسی پوشیده 
نیست که اروپا و تا حدودی آمریکا را با بحران جدیدی 
مواجه ساخته است. اما آنچیزی که قابل پیش بینی نبود 
این بود که عربســتان ســعودی به عنوان متحد آمریکا 
و بزرگتریــن صــادر کننده نفت در دنیا، بعد از شــروع 
این بحران از سیاســت های نفتی آمریکا علیه روســیه 
حمایت نکند! واقعیت این است که مسائلی چون خروج 
ناگهانی آمریکا از افغانستان و خروج تدریجی نیروهایش 
از منطقه تا ناکارآمدی حمایت های آمریکا از اوکراین برای 
جلوگیری از حمله روسیه به این کشور، منطق جدیدی را 
به کشورهای منطقه از جمله دولت هایی که دهه ها امنیت 
و منافع خود را به حضور آمریکا در منطقه گره زده بودند 
تحمیل کرده اســت که باید برای تامین منافع و امنیت 

خود راه هایی جز وابستگی به آمریکا را امتحان کنند.
همچنین با خروج آمریکا از منطقه، روسیه بازیگری بسیار 
موثر خواهد بود که عربستان سعودی همکاری با آن را در 
راستای تامین منافع ملی خود در آینده می داند، حضور 
الوروف، وزیر خارجه روســیه، در اجالس اخیر شــورای 
همکاری خلیج فارس در همین راستا بود. از این جهت 
سفر بایدن به عربستان در راستای اهمیت این موضوع 
برای امتیاز دادن به عربستان و راضی کردن این کشور 
بــرای افزایــش صادرات نفتی و کنترل قیمت انرژی در 
بازار جهانی صورت می گیرد، شــاید اگر عربستان هنوز 
مثل گذشته با سیاست های آمریکا همسو بود، این سفر 

اهمیت کنونی را نداشت.
3- گسترش نفوذ چین در منطقه

در ادامه مبحث گذار در نظم بین المللی و خروج نیروهای 
آمریکا از منطقه، چین به عنوان دومین ابرقدرت بین المللی 
حضوری آهسته اما پر رنگ در منطقه داشته است و کم 
کم در حاال پا گذاشتن بر جاهای خالی آمریکا در منطقه 
است. همچنین کشورهای منطقه نیز در مواجهه با یک 
ابرقدرت اقتصادی جدید، منافع ملی خود را در همکاری 
با آن می بینند و به این نکته توجه ندارند که آن کشــور 
بزرگترین رقیب متحد سنتی خود یعنی آمریکا باشد. 

اخبار کوتاه

یادداشت
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3اقتصاد گزارش

 قهر عرضه و تقاضا 
در بازار مسکن پایتخت

نزدیک ۵۷ درصد معامالت مسکن در محدوده 
قیمتی کمتر از میانگین شــهر یعنی پایین تر 
از 39.4 میلیــون تومان در هر متر مربع انجام 
می شــود. از طرف دیگر متوسط قیمت در ۱۶ 
منطقه از شهر تهران پایین تر از سطح میانگین 
کلی است. واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع رتبه 
اول از نظر مســاحت را به خود اختصاص می 
دهد و حدود ۵4 درصد معامالت در واحدهای 
کمتر از 8۰ متر انجام می شــود. این در حالی 
اســت که عمــده واحدهای عرضه شــده در 
آگهی ها در محدوده شــمالی پایتخت و باالتر 

از 8۰ متر مربع هستند.
عمده خریدهای بازار مســکن در ســه ماهه 
ابتــدای امســال از نوع ســرمایه گذاری بوده 
اســت. اما اتفاق مثبت می تواند این باشــد که 
جریان بخر و بفروشــی و ســفته بازی در عین 
حال که بازار مسکن را مأمنی برای حفظ ارزش 
دارایی انتخاب کــرده، تقاضای بالفعل خرید 
در ســالهای آینده را در محاسبات خود لحاظ 
کرده است. به دلیل رشد سنگین قیمت خانه 
در چهار ســال اخیر نبض خریدهای مصرفی 
بسیار کند می زند و خریدهای سرمایه ای پس 
از غیبت حدودا یک ســاله عمده فضای بازار 
ملک را از اسفند سال گذشته تا کنون به خود 

اختصاص داده است.
بازار مســکن در ماههای اردیبهشت و خرداد 
۱4۰۱ با دو تغییر معنادار مواجه شد. دو تورم 
ماهیانه ۶.۱ و 8.4  درصد در ماههای دوم و سوم 
سال جاری گویای آن است که سرمایه گذاران 
بــا پیش فرض انتظارات تورمی، افزایش تورم، 
رکود بازارهای رقیب و افت بورس، بازار ملک را 
برای حفظ ارزش دارایی خود انتخاب کرده اند. 
با این حال چشم انداز خود را معطوف به دوره 
رونــق خریدهــای مصرفی در آینده قرار داده 
و ســرمایه خــود را به خریــد آپارتمان هایی 

متناسب با الگوی مصرف اختصاص داده اند.
خرداد امسال دو رکورد در بازار امالک پایتخت 
به ثبت رســید. نخســتین رکورد به رسیدن 
متوســط قیمت به 39.4 میلیون تومان در هر 
متر مربع مربوط می شــود که رقمی بی سابقه 
محســوب می شود. اتفاق دیگر رسیدن تعداد 
معامــالت بــه حد نرمال اســت که در 49 ماه 
گذشــته بی ســابقه بود. خرداد ۱4۰۱ حدود 
۱4 هزار قرارداد خرید و فروش خانه در تهران 
به امضا رســید که در 49 ماه گذشته با چنین 

حجمی از معامالت مواجه نشده بود.
قیمت مســکن در یک ماه 8.4 درصد افزایش 
یافــت که باالترین بازدهــی را بین بازارهای 
سکه، دالر و سهام به خود اختصاص داد رشد 
سالیانه قیمت مسکن نیز 3۲.8 درصد به ثبت 
رســید. البته تورم عمومی در هر دو شــاخص 
ماهیانه و ســالیانه به ترتیب با ثبت رکورد ۱۲ 
درصد و ۵۲ درصد، باالتر از تورم بازار مسکن 
قرار گرفت. شــرایط فعلی گویای آن اســت 
که برخالف دهه های گذشــته، بازار مســکن 
به ســرعت خود را بــا تحوالت اقتصادی وفق 
می دهد. از طرف دیگر نرخ رشد واقعی قیمت 
مســکن، منفی اســت. بدین معنا که قیمت 
اسمی مسکن حدود 33 درصد رشد کرده اما 
قیمت واقعی آن ۱9 درصد کاهش یافته است.

از طرف دیگر بازار مسکن شهر تهران با عرضه ی 
انبوه واحدهای بزرگ متراژ در نیمه شــمالی 
مواجه شــده است. زمین گیر شدن سرمایه ها 
در بخش زمین و مسکن، دو آسیب را متوجه 
هردو طرف عرضه و تقاضا کرده اســت. طرف 
عرضه اگرچه از ماراتن رشد قیمتها سود برده 
امــا در عین حال با بلوکه شــدن دارایی خود 
مواجه شــده است. طرف تقاضای مصرفی نیز 
به لحاظ جهش ســنگین قیمتها به طور کلی 
از بازار کنار رفته و این عامل، گردش نقدینگی 

در بازار را مختل کرده است.
اشتباه محاســبات سرمایه گذاران ملکی طی 
حــدود یک دهه اخیــر درخصوص تمرکز بر 
واحدهای بزرگ متراژ و لوکس منجر به اشباع 
بازار در این بخش شــده اســت. بر این اساس 
جریان سرمایه گذاری باید مسیر خود را در هر 
دو بخش تولید و سفته بازی از شمال به مرکز، 

جنوب و حومه تهران تغییر دهد.
با وجود ســرکوب توان تقاضای واقعی خرید 
مســکن، خردادماه امســال تعداد معامالت 
نســبت به ماه گذشته 3۲ درصد و در مقایسه 
با خرداد ســال قبل ۱۷۲ درصد رشــد کرد. 
بررســی ها گویای آن اســت که عمده خرید و 
فروش ها از نوع ســرمایه گذاری است. با توجه 
بــه خالء پایه هــای مالیاتی در بخش امالک، 
مسکن نه تنها به عنوان سپری در مقابل تورم، 
ســرمایه ها را حفــظ می کند بلکه بنا به گفته 
کارشناســان، در بلندمدت تمامی بازارها را به 

لحاظ بازده سرمایه پشت سر می گذارد.

گزارش

کاالبرگ الکترونیکی کی اجرا می شود؟

لزوم پرداخت یارانه های نقدی از 
محل حذف ارز 4200 تومانی

 گــزارش تحــوالت اقتصاد کالن منتشرشــده از 
اردیبهشــت ماه سال جاری توسط بانک مرکزی، 
حاکــی از نــکات مهم و البته سرنوشت ســازی 
اســت که با واکاوی آن ســیگنال های مهمی به 
سیاســتگذار سیاســت های پولی داده می شود. 
از مهمتریــن داده های منتشرشــده در این مورد 
بروزرسانی رقم پایه پولی اردیبهشت ۱4۰۱ بوده 
اســت؛ پیش تر با انتشار آمار فروردین ماه توسط 
بانک مرکزی، نکاتی در جزئیات رشــد پایه پولی 
و نقدینگی وجود داشــت کــه قابل تأمل بود، اما 
ابعاد دقیق آن برای کارشناسان معلوم نبود و حاال 
گزارش اخیر بانک مرکزی زوایای رشد پایه پولی 

و نقدینگی را شفاف تر می کند.
اخیــراً اطالعــات منتشرشــده از ســوی بانک 
مرکزی بیانگر آن اســت کــه حجم نقدینگی در 
اردیبهشت ماه سال ۱4۰۱ به بیش از 4943 هزار 

میلیارد تومان رسیده است.
این آمار حاکی از آن است که نقدینگی نسبت به 
پایان سال ۱4۰۰ معادل ۲.3 درصد افزایش یافته 
است. رشد نقطه به نقطه نقدینگی در اردیبهشت 
نیز به 3۷.3 درصد رسیده است که در مقایسه با 
همین شــاخص در فروردین ماه ۰.9 واحد درصد 
کاهش یافته اســت.  پایه پولی نیز رفتاری مشابه 
نقدینگی داشــت و سرعت رشد نقطه به نقطه آن 

اندکی کاهش یافت.
براین اساس پایه پولی نسبت به پایان سال ۱4۰۰ 
معــادل ۶.۵ درصــد افزایش یافت و به ۶43 هزار 
میلیارد تومان رســید. از ســوی دیگر رشد نقطه 
به نقطه این متغیر با کاهشــی یک واحد درصدی 

نسبت به ماه قبل به سطح 3۰.۵ درصد رسید.
 کاالبرگ الکترونیکی راه مناسب تری 

نسبت به پرداخت یارانه نقدی؟!
نکته قابل توجه آمار پایه پولی در اردیبشهت ماه، 
افزایش 3۱ هزار میلیارد تومانی آن است. این عدد 
وقتی معنای دقیق تری پیدا می کند که کنار ۲۷ 
هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده برای 
جبران تبعات حذف ارز 4۲۰۰تومانی قرار گیرد،

در واقع این طور به نظر می رســد که، شــاید دولت 
برای پرداخت یارانه نقدی در ماه اول مستقیماً از 
پایه پولی استفاده کرده باشد چرا که هنوز درآمد 
حاصل از حذف ارز 4۲۰۰تومانی )مابه التفاوت ارز 
4۲۰۰تومانی تا نرخ نیما که حدوداً ۲۰ هزار تومان 

است( به حساب دولت واریز نشده است.
بنابرایــن شــاید بتــوان ادعا کرد کــه عمده این 
افزایش ناشــی از اعطای منابع نقد به ازای حذف 
ارز 4۲۰۰تومانی اســت. با محاســبه میزان یارانه 
پرداختی در هر ماه )ســه دهک مبلغ 4۰۰ هزار 
تومان و شــش دهک مبلغ 3۰۰ هزار تومان( به 
رقمی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان می رسیم که 
تنها چهار هزار میلیارد تومان با افزایش میزان پایه 

پولی در اردیبهشت ماه فاصله دارد.
احتمالــی کــه در اینجا دور از ذهن نیســت، این 
اســت که بانک مرکزی یارانه اردیبهشــت ماه را 
از محــل ســپرده های دولت نزد خــود پرداخت 
کرده اســت و همین امر ســبب افزایش 3۱ هزار 
میلیارد تومانی پایه پولی اردیبهشت ماه به شمار 
مــی رود. به نظر می رســد با پیاده ســازی هرچه 
ســریع تر ســازوکار کاالبرگ اعتباری از ماه های 
آتی می توان هزینه های چاپ پول را کاهش داد و 
از رشد پایه پولی از این محل تا حدودی جلوگیری 
کرد، البته دولت و مجلس هم طبق بودجه ســال 
۱4۰۱ ترجیح شــان بر کاالبرگ الکترونیکی بوده 
است و تا آماده شدن سازوکارهای آن برای جبران 
تبعــات حذف ارز 4۲۰۰تومانی یارانه های نقدی 

پرداخت کرده اند.
الزم به ذکر است بر اساس حکم قانون بودجه ۱4۰۱، 
دولت مکلف شده است از طریق سازوکار کاالبرگ 
الکترونیک نسبت به بازتوزیع یارانه کاالهای اساسی 
اقدام کند، این در حالی است که تا کنون به دلیل عدم 
پیاده سازی سازوکار مربوطه یارانه نقدی به صورت 
مستقیم پرداخت شده است. الزم به ذکر است در 
صورتی که این ســازوکار منجر به خرید مستقیم 
دولت از تولیدکنندگان کاالهای مشــمول نشود و 
با تدوین ضوابط مشــخص مسیر چاپ پول و خلق 
نقدینگی مهار شود، می توان به نتیجه بخش بودن 

طرح مردمی سازی یارانه ها امیدوار بود.
 هرچنــد اعمال سیاســت های انقباضی به جهت 
کنترل تورم در کشــورهای پیشرفته که از لحاظ 
اقتصــادی آمارهــای خوب و درخشــانی دارند، 
روشی مرسوم و معمول است اما طبق نظر تمامی 
کارشناسان اقتصادی همواره باید برنامه و راهبرد 
مشخص و جامعی برای فضای سرد و رکودی که 
این سیاست ها به اقتصاد تحمیل می کنند، در نظر 
گرفت، بنابراین با توجه به وضعیت کنونی کشور و 
جراحی اقتصادی که توسط دولت در دستور کار 
قرار گرفته است، که مشخصاً هستۀ آن را می توان 
حذف ارز 4۲۰۰تومانی دانست، این نگرانی وجود 
دارد که فضای رکودی و سیاســت های انقباضی 
به خــالف هدف اصلی خود که کنترل کننده تورم 
است، می تواند فزایندۀ تورم هم  باشد چرا که این 
سیاســت ها می تواند سرمایه در گردش بنگاه ها و 
واحدهای تولیدی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

گار « وضعیت این روزهای برخی فروشگاه های مواد غذایی را بررسی کرد » روز

فروشگاههاییخالیازمشتری
   مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد

 گرانــی کاال به ویژه مواد خوراکی به حدی 
رسیده که واحد های صنفی خرد و متوسط، 
مارکت ها و ســایر فروشگاه های زنجیره ای 
ســطح شهر خالی از مشــتری شده است. 
کاهــش قدرت خرید مــردم و افت ارزش 
پــول ملی به یکی از مهمترین دغدغه های 
اقتصاد مردم و مسئوالن تبدیل شده است.
از ابتدای ســال قیمت اقالم مصرفی مردم 
همچــون برنج، گوشــت قرمــز، روغن و... 

افزایش چشمگیر داشته است.
از این رو کارشناســان همچنان به کاهش 
سبد معیشــت و برچیده شدن سفره های 
مردم هشدار می دهند، اما انگار این مسئله 

برای دولت حل شده است!
در حالی خرداد ماه امســال شــاهد جهش 
تورمــی باالیــی بود، که تورم ماهانه از 3.۵ 
درصد در اردیبهشــت به باالی ۱۲ درصد 

در خرداد ماه رسیده است.
تورم ســاالنه اقالم خوراکــی تقریبا برای 
تمامــی دهک های درآمدی در خرداد ماه 
یکسان به ثبت رسیده است، به گونه ای که 
تفاوت کم ترین و بیشترین تورم خوراکی در 

بین دهک حدود یک درصد است.
افزایــش بیــش از ۱۰۰ درصدی قیمت ها 
بــه ویــژه اقالم خوراکی در برابر کاهش و یا 
ثبات درآمد ها باعث افزایش تعداد جمعیت 

به زیرخط فقر شده است.
بررســی های میدانی نشان می دهد؛ مردم 
کمتر به ســراغ مارکت ها و فروشــگاه های 
همیشــه حراج می روند و این مراکز فروش 
اقالم مورد نیاز خانوار ها در عصر بی رونقی 

به سر می برند.

 فروش اقالم مورد نیاز مردم 
به نصف رسیده

در همیــن خصوص پــور محمدی صاحب 
یکی از فروشــگاه های زنجیره ای در شــهر 
تهران به اقتصاد ۲4 گفت: گرانی سرسام آور 
مواد خوراکی و سایر اقالم مورد نیازخانوار ها 
باعث رکود در فروشگاه ها شده و مردم کمتر 
بــرای خرید به فروشــگاه می روند چراکه 
کاهــش قدرت مالی اجازه خرید را به آن ها 
نمی دهــد. به گفته این فعال بازار؛ کاهش 
تقاضا باعث شده کاال ها کمتر فروخته شود 

از ایــن رو ثبت درخواســت کاالی جدید 
برای قفســه های فروشگاه به کارخانه ها و 
مراکز توزیع محصوالت خوراکی، شوینده 
و ... کمتر شــده اســت. پور محمدی ادامه 
می دهد؛ ســیر افزایــش قیمت ها، فرصت 
برگزاری جشنواره های ارزانی کاال را نیز از 
فروشــگاه های زنجیره ای گرفته است. اگر 
وضعیت تعیین قیمت های گران همچنان 
با همین سیاســت ادامه داشته باشد؛ قطعاً 
بســیاری از فروشگاه ها ومارکت های سطح 

شهر تعطیل می شوند.

 افزایش قیمت مواد غذایی 
برای دولت دغدغه نیست

در ایــن رابطــه کامران ندری کارشــناس 
مسائل اقتصادی گفت: مردم تاب رقابت با 
افزایش نرخ ها را ندارند. باتوجه به مشکالت 
اقتصادی مردم با مشکالت روبرو هستند و 
افزایش قیمت ها باعث فشــار خیلی بیشتر 
بر مردم بویژه اقشار کم درآمد شده است.

این کارشــناس مسائل اقتصادی ادامه داد: 
به نظر می رسد بسیاری از مسئوالن اطالع 
دقیقــی از قیمت ها ندارند و اساســا میزان 
افزایش قیمت مواد غذایی برای آن ها مساله 

و دغدغه نیست.

به گفته ندری؛ درصورتی که درآمد خانوار 
نسبت به سطح قیمت ها دریک دوره زمانی 
ثابت باشــد، به معنــای ثابت بودن قدرت 
خرید است، اما اگر قیمت ها رشد بیشتری 
از درآمد داشــته باشد باعث کاهش قدرت 

خرید می شود.
این کارشــناس مســائل اقتصــادی تأثیر 
فاصلــه درآمد و هزینه ها را دالیل افزایش 
نرخ تورم می دانــد و می گوید: ثروتمندان 
و اقشــار خاص به میــزان زیادی از مزایا و 
درآمد هــای افزایش نرخ تــورم بهره مند 
می شــوند، امــا امکان اســتفاده از چنین 
فضایی برای اقشــار فقیر و متوسط جامعه 

هیچ گاه فراهم نمی شود.
وی تصریــح داشــت: حاال بــا توجه به این 
وضعیت اقتصاد کشــوردولت درطول بیش 
از سه دهه اخیر عالوه برکاهش اشتغالزایی 
و درآمد خانوارها، ظرفیت های نقدینگی و 
حوزه های پولی وضعیت معیشت مردم را به 

سخت ترین شرایط تبدیل می کند.
اســتاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به وضعیت 
قیمت ها می گوید: اقتصاد به سمتی در حال 
حرکت است که تورم، سفره مردم را بسیار 
کوچک کرده است و ادامه چنین وضعیتی 

زنگ خطر جدی برای دولت است.

 گرانی برنج؛ از رقم های آماری دولت 
تا واقعیت بازار

 همواره بین گزارش آماری مراکز رسمی 
با واقعیت های جامعه فاصله زیادی است. 
اما به تازگی در گزارش مرکز آمار، هر کیلو 
برنج ایرانی درجه یک رشــد ۱9 درصدی 
در طول یک ماه تجربه کرده است. قیمت 
هــر کیلو برنج ایرانی تا ۱۱۲ هزار تومان 
هم رسیده است. به طور کلی، بهای برنج 
ایرانی در طول یک ســال اخیر ۲.۶ برابر 

شده است.
البتــه طبق قیمت های بازار، قیمت برنج 
ایرانــی به بیــش از ۱3۰ هزار تومان هم 
رســیده و قطعا در مدت زمان یک ســال 
گذشته تا امسال به بیش از 3 برابر رسیده 

است.
طبق گــزارش مرکزآمار؛ قیمت هر کیلو 
برنج خارجی درجه یک هم در طول یک 
ماه حدود ۱۰ درصد رشد کرده است. در 
پایان بهــار ۱4۰۱ قیمت یک کیلو برنج 
خارجــی درجه یک تا 4۲ هزار تومان هم 
رسیده است. به طور متوسط در بازه یک 
ساله منتهی به خرداد ۱4۰۱ هر کیلو برنج 
خارجی 4۷ درصد افزایش داشته است.

 روغن گران و به اندازه کافی 
در بازار روغن

بیشــترین افزایش قیمت مواد خوراکی در 
خرداد متعلق به روغن مایع با 3۲۲ درصد و 
روغن نباتی جامد با ۲۷۲ درصد بوده است.
 ارزان تریــن روغــن در بــازار از ۱۱۶ هزار 
تومان )یک لیتری( قیمت گذاری شــده و 
فعــاًل قیمت انواع روغن در بازار ثابت باقی 

مانده است.

گوشت قرمزخریدار ندارد
همچنین طبق همین آمار، هر کیلو گوشت 
گوسفند در بازه زمانی اردیبهشت تا خرداد 
۱4۰۱ رشد ۷ درصدی داشته و تا ۲۱۲ هزار 
تومان نیز خرید و فروش شــده است. البته 
متوســط قیمت هر کیلو گوشت گوسفند 
۱83 هزار تومان اعالم شده که در مقایسه 
با خرداد سال ۱4۰۰ حدود 3۶ درصد رشد 

نشان می دهد.
در خرداد ماه قیمت هر کیلو گوشت گاو یا 
گوساله هم ۱۶ درصد رشد داشته و حداکثر 
آن تا ۲38 هزار تومان نیز رســیده اســت. 
متوسط قیمت هر کیلو گوشت گاو در حال 
حاضر ۱93 هزار تومان است که در مقایسه 
بــا خرداد ۱4۰۰ حدودا ۵۲ درصد افزایش 

داشته است.
 قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی و گوساله 
به ترتیب به بیش از ۲3۰ هزار تومان و ۲۰۰ 
رسیده است و مردم کمتری به سراغ خرید 

گوشت قرمز می روند.
از طرف دیگر گوشت مرغ هم حداکثر تا ۵۱ 
هزار تومان رسیده که در بازه یک ماهه 3۲.۵ 
درصد و در بازه یک ساله ۶8 درصد گران تر 
شــده است.  این روز ها قیمت مرغ در بازار 
به کیلویی ۷۰ هزار تومان رســیده وطبق 
درخواست مرغداارن احتمال هرکیلو مرغ 

به بیش از ۷۰ هزار تومان هم می باشد.

مردم قید خرید لبنیات را زده اند
لبنیات هم از این قاعده جدا نبوده اســت. 
شیر پاستوریزه در خرداد ۵۰ درصد گران تر 
شــده و در بازه یک ســاله هم 93 درصد 
افزایش قیمت داشته است. قیمت پنیر هم 
در طــول یک ماه ۵۶ درصد و در طول یک 

سال ۱۲۶ درصد رشد کرده است.

کاهش آمار ازدواج منبعث از اوضاع نابسامان اقتصادی است
  به قلم وحید حاج سعیدی 

پیوســتگی و در هم تنیدگی مقــوالت اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، مذهبی و ... در زندگی 
اجتماعی امروز امری اجتناب ناپذیر است و کسی را 

یارای انکار این پیوستگی نیست. 
اما از آنجا که » هیچ کاری برای کسی که نباید آن را 
انجام دهد، غیر ممکن نیست« عده ای در صددند با 
ارائه طرح ها و ایده های موقتی و دهان پر کن، این 
در هــم تنیدگی مقوالت اجتماعی را نادیده بگیرند 
و در حل معضالت و چالشــهای اجتماعی نگاه تک 

بعدی به مسائل داشته باشند! 
بی هیچ تردید کاهش آمار ازدواج و به تبع آن کاهش 
موالید در سال های اخیر منبعث از اوضاع نابسامان 
اقتصادی اســت و مسکن های موقتی نظیر افزایش 
وام ازدواج، ودیعه کمک اجاره، برنامه ازدواج آسان، 
ثبت نام آسان در قرعه کشی خودرو و ... هیچ تاثیری 
در جابجا شدن آمارهای این مقوله نداشته و نخواهد 
داشــت. با این وجود در هفته ای که به نام »هفته 
ازدواج« نامگذاری شــده است، دستگاه هاي دولتي 
و حاکمیتــي بــا هزینه های کالن اقدام به برگزاری 
برنامه هایــي از جملــه »ازدواج آســان« نمودند. 
ازدواج هــاي گروهي از جمله ازدواج دانشــجویان 

برگزار شــد و در وزارت ورزش و جوانان، به عنوان 
دســتگاه مجري »ازدواج آســان« ستادي با عنوان 

»ستاد ملي هفته ازدواج« راه اندازي شد.
دســتگاه هاي دولتي براي برگزاري هفته ازدواج با 
هم رقابت کردند و با یکدیگر هم قســم شــدند و 
تفاهم نامه امضا کردند تا در راستای تسهیل ازدواج 
آسان دستورات رئیس جمهوري را تا حصول نتیجه 
پي گیري کنند. مراسم متعددی در مراکز استان ها و 
شهرستان ها برگزار شد و مسئوالن استاني و محلي 
سخنراني هاي بي شماري در این زمینه انجام دادند. 

رادیو و تلویزیون و سایر رسانه ها نیز در این موضوع 
ســنگ تمام گذاشــتند و با موعظه درمانی و اندرز 
تراپی سعی نمودند جوانان را به ازدواج راغب سازند!

اما آنچه که در این مغفول مانده اســت و یا دســتکم 
مــا فکر می کنیــم مغفول مانــده، نادیده گرفتن 
شــرایط اولیه و مقدمات ازدواج اســت که در سال 
اخیر دستیابی به آن به ویژه برای جوانان دم بخت 
بسیار دشوار شده است. از سویی همزمان با افزایش 
سرسام آور نرخ کاال ها و خدمات و هزینه اجاره خانه 
و لوازم خانگی و ...، نرخ رشد سرمایه گذاری در کشور 

به گفته وزیر اقتصاد به صفر و حوالی صفر می رسد و 
این به معنای در جا زدن اقتصاد، افزایش نرخ بیکاری 
و در خوشبینانه ترین ثابت مانده نرخ بیکاری است. 
کوتاه سخن اینکه با اقتصاد بدون سرمایه گذاری و 
کمرنگ، نمی توان نا معادله معیشت خانوار ها را حل 
کرد؛ شــغل جدید ایجاد کرد؛ تورم و گرانی را مهار 

کرد؛ خانه سازی کرد؛ و صد ها نمی توان دیگر ...
در چنین شرایط توصیه به ازدواج با نصیحت، خطابه، 
اندرز، توصیه و راهنمایی باد در هاون کوبیدن است. 
چــرا که اگر نیازهاي حداقلي خانوارها و معیشــت 
نســبی جامعه تأمین باشد، جوانان بدون نصیحت 
و توصیــه و خطابــه، بر مبناي یــک نیاز و ضرورت 
طبیعــي و فطــري و عاطفي، بدون نیاز به »ســتاد 
ازدواج« تشــکیل خانواده مي دهند. مگر نیاکان ما 
بر اســاس برنامه های »ســتاد ازدواج« و رویکرد » 

ازدواج آسان« دست به ازدواج زدند؟
تقلیل سطح مسائل اجتماعی و ساده انگاری چالش 
های موجود در جامعه به نوعی گریز از واقعیت های 
آشــکار جامعه محســوب می شود که اگر چاره ای 
اساســی برای آن اندیشیده نشود، حل آن در آینده 
دشــوار تر، هزینه زا تر و طوالنی تر خواهد بود.  به 

هوش...

خبر ویژه

 ارائه نرخ های جدید در معامالت بازار آزاد شــنبه و یکشنبه متوقف شد. طبق 
مشاهدات به عمل آمده از هســته مرکزی بازار ارز از ســاعات پایانی بازار روز 
پنج شنبه ۱۶ تیر تاکنون نرخ جدیدی برای خرید یا فروش اسکناس های خارجی 
در بازار غیر رسمی مطرح نشده اســت. این در حالی است که نرخ های فردایی 
مطرح شده در بازار روز پنج شنبه حوالی محدوده 3۱ هزار و ۲۵۰ تا 3۱ هزار و 
4۰۰ تومان نوسان می کرد. به عقیده بسیاری از فعاالن ارزی نرخ دالر همچنان 
تمایلی به خروج از کانال 3۱ هزار تومانی نداشته و قیمت مورد تایید بازار، سطوح 
قیمتی این کانال است. نرخ سکه طال طرح جدید نیز در معامالت روز شنبه ۱8 
تیر در مرز کانال ۱۵ میلیون تومانی باقی ماند و با وجود افت قیمت مشاهده شده 
در نرخ جهانی اونس طال، افزایش سطح انتظارات تورمی و در نتیجه آن افزایش 

نرخ حباب مانع از کاهش قیمت سکه شد.در روز های ابتدایی هفته و در تعطیلی 
عید قربان فعالیت چشمگیری در معامالت بازار غیر رسمی ارز مشاهده نشد. در 
حالی که نرخ های مطرح شده در معامالت فردایی روز پنج شنبه گذشته حوالی 
محدوده 3۱ هزار و ۲۵۰ تا 3۱ هزار و 4۰۰ تومان نوسان می کرد، با شروع روز 
نخست هفته، بازار ارز شاهد کاهش چشمگیر حجم معامالت بود. این در حالی 
است که آخرین نرخ معامالت نقدی جهت فروش هر برگ اسکناس دالر آزاد در 
رقم 3۱ هزار و ۲۵۰ تومان ثبت شده است.اما در روز نخست هفته روند قیمت 
دالر در سامانه های رســمی فروش ارز افزایش بود و قیمت هر برگ اسکناس 
دالر بازار متشکل با حدود ۲۷ تومان افزایش نسبت به نرخ روز جمعه ۱۷ تیر به 
رقم ۲8 هزار و ۲۱ تومان رسید. در این میان روز شنبه هادی نژاد، مدیر عملیات 

بازار متشکل ارزی ایران از اعالم رسمی نرخ های توافقی خرید و فروش ارز در 
سایت این سامانه خبر داد. هادی نژاد گفت: نرخ خرید و فروش ارز کارگزاران و 
صرافی های عضو بازار متشکل ارزی به زودی در سایت رسمی این بازار منتشر 
می شود.با این اقدام مهم که هماهنگی های الزم برای انتشار آن انجام شده است 
قیمت ارز در صرافی های مختلف به صورت شــفاف و مقایسه ای در دسترس 
متقاضیان قرار می گیرد. به عقیده بســیاری از فعاالن ارزی در صورتی که در 
تعیین قیمت های روی تابلوی صرافی ها عوامل دستوری در بازار دخیل نباشد 
می توان امیدوار بود که با بازگشت بنگاه های رسمی به رقابت خرید و فروش ارز، 
از نوسانات قیمتی شدید در این بازار کاسته شود.قیمت سکه طال طرح جدید در 

محدوده قیمتی کانال ۱۵ میلیون تومانی باقی ماند. 

انجماد نرخ دهی در بازار دالر
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نفت و انرژی 4

گران بهای ایرانیان پایانی بر 5000 سال میراث 

پیکرهقناتها بر ضربهآخر

کوتاه از انرژی

بین الملل

صنعت فرانسه از گاز به 
نفت روی آورد

شــرکت های انرژی بر فرانســه برای 
اجتناب از اختالل بیشتر در تامین گاز، 
به برنامه های اضطراری خود ســرعت 
بخشــیده و در تاسیساتشان تغییراتی 
داده اند تا به جای گاز، با نفت کار کنند.
مدیران ارشــد فرانسوی متعددی که 
هفته جاری در یک کنفرانس اقتصادی 
و تجاری در جنوب فرانسه حضور پیدا 
کرده بودند، گفتند: برای خاموشی های 
احتمالی آماده می شوند.فلوران منگو، 
رئیس شــرکت میشــلن کــه یکی از 
بزرگترین تولیدکنندگان تایر در جهان 
است، گفت: آنچه انجام دادیم، تبدیل 
دیگ ها بود تا بتوانند با گاز یا نفت کار 
کنند و اگر الزم باشد، حتی می توانیم 
از زغال ســنگ استفاده کنیم. هدف از 
این کار، اجتناب از تعطیلی کارخانه در 
صورت بروز کمبود در تامین گاز است. 
وی افزود: کمبود گاز در اروپا محتمل 
اســت و نفت می توانــد به عنوان یک 
گزینه جایگزین، استفاده شود.رئیس 
شــرکت میشلن گفت: چند روز طول 
می کشــد تا تولید تایر در یک کارخانه 
آغــاز شــود؛ از ایــن رو، حفظ مداوم 
تامین انرژی ضروری است.روســیه در 
ژوئــن، جریــان گاز از طریق خط لوله 
نورد اســتریم ۱ که مسیر اصلی برای 
انتقال گاز طبیعی به غرب اروپاســت 
را بــه 4۰ درصد ظرفیت این مســیر، 
کاهش داد. سیاســتمداران و صنعت 
نگــران محدودیت بیشــتر عرضه گاز 
از ســوی روســیه به دلیل ادامه جنگ 
در اوکراین هســتند.در سراسر اروپا، 
صنعت به سوخت آالینده تر از گاز روی 
آورده تــا با افزایش هزینه های فعالیت 
اقتصادی و قیمتهای انرژی مقابله کند 
و اهداف بلندمدت اســتفاده از سوخت 
پاک و صفر کردن آالیندگی، در اولویت 
پایین تری قرار گرفته است.برونو لومر، 
وزیر دارایی فرانسه به مدیران شرکتهای 
فرانسوی حاضر در این کنفرانس گفت: 
آماده نشدن برای کمبود احتمالی گاز، 
غیرمســئوالنه خواهد بود. بیایید برای 
قطع عرضه گاز روســیه، آماده شویم. 
اکنون این محتمل ترین سناریو است.

روند افزایشی قیمت نفت 
دوام نیاورد

قیمت نفت در معامالت پرنوسان دیروز 
تحــت تاثیر نگرانیها نســبت به بروز 
رکــود و محدودیتهای کرونایی چین 
که مســئله محدودیت عرضه را تحت 
الشعاع قرار داد، حدود یک دالر کاهش 
پیدا کرد و روند رشــد معامالت جمعه 
را معکــوس کرد.بهای معامالت نفت 
برنت با 8۲ ســنت معادل ۰.8 درصد 
کاهش، به ۱۰۶ دالر و ۲۰ سنت در هر 
بشکه رسید. نفت برنت روز جمعه ۲.3 
درصد صعود کرده بود. بهای معامالت 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک 
دالر و چهار ســنت معادل یک درصد 
کاهش، به ۱۰3 دالر و ۷۵ ســنت در 
هر بشــکه رســید و رشد دو درصد روز 
جمعــه را کمرنگ کرد.حجم معامالت 
روز جــاری به دلیل تعطیالت عمومی 
در بخشــهایی از آسیای جنوب شرقی 
از جمله ســنگاپور که قطب معامالت 
نفت اســت، اندک بود.هر دو شاخص 
هفته گذشــته پس از این که نگرانی 
از افزایش نرخهای بهره که خطر بروز 
رکود و افت تقاضا برای نفت را در پی 
دارد، بــر بازار حاکم شــد، به کاهش 
هفتگی تــن دادند.تحلیلگران گروه 
بانکی ANZ Research در یادداشتی 
نوشتند: قراردادهای خرید معامالت 
وســت تگزاس اینترمدیت اکنون در 
پایینترین حد از مارس ســال ۲۰۲۰ 
قــرار دارد که تقاضــا در اوج پاندمی 
کوویــد ۱9 ریــزش کرده بــود. این 
وضعیــت بــا وجود ســیگنالهایی از 
کمبود عرضه، ایجاد شــده است.هر 
دو شــاخص در ابتدای معامالت روز 
دوشــنبه ابتدا کاهش پیــدا کردند، 
ســپس صعودی شدند و دوباره مسیر 
کاهشــی را در پیش گرفتند.آمار ۱۰ 
ژوییــه درباره آمار ابتال به کووید ۱9 
در چین نشــان داد موارد ابتال نسبت 
به روز قبل افزایش پیدا کرده اســت. 
نگرانیها نســبت به احتمال قرنطینه 
گســترده تر پــس از شــیوع ســویه 
جدیدی از اومیکرون در شــانگهای، 

به قوت خود باقی است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس پاسخ داد:

راه عبور از بحران کمبود برق 
چیست؟

عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: در 
بحث مربوط به ساخت نیروگاه و استقبال 
ســرمایه گذاران برای آن بهتر است دولت 
ضمــن عمل به تعهدات خــود در تعیین 
دقیــق نــرخ خرید بــرق، راه را برای ورود 
سرمایه گذاران هموار کند.فریدون عباسی 
بــا بیان اینکه امکان ســاخت نیروگاه های 
جدید تولید برق اگرچه امکان پذیر اســت 
اما عالوه بر زمان بر بودن به سرمایه گذاری 
ســنگین نیاز دارد، گفت: قطع برق صنایع 
بزرگ ســبب باال رفتــن قیمت کاالهای 
اساســی و حتــی کاالهای ســاختمانی 
همچون ســیمان می شود بنابراین نباید به 
صــرف جلوگیــری از قطع برق خانگی آن 
هــم به هر قیمتی، برق صنایع را قطع کرد 
چراکه این کار آســیب اقتصادی بسیاری 
برای کشــور به دنبــال دارد.نماینده مردم 
کازرون و کوهچنــار در مجلس شــورای 
اســالمی ادامــه داد: مدیریت مصرف برق 
بــدون افزایش تولید، بــا مصرف بی رویه 
فعلی امکان پذیر نیســت و دولت چاره ای 
جــز کمک گرفتــن از مردم ندارد، درواقع 
مــردم می توانند با کاهش مصرف به دولت 
در ایــن زمینه یاری برســانند، هرچند در 
ســنوات گذشته در کشــور عالوه بر عدم 
ســاخت نیروگاه به اندازه کافی، تعمیرات 
نیز به درســتی انجام نشــده است و از آنجا 
کــه پول بخش خصوصــی کامل پرداخت 
نشــده آن ها نمی توانند نیروگاه های خود 
را اورهــال کنند.عباســی اظهــار کرد: به 
نظر می رســد قبل از آنکه سرمایه گذاران 
بــرای ســاخت نیــروگاه ورود کنند بهتر 
اســت دولت به تعهــدات خود عمل کرده 
و نرخ خرید برق را دقیق مشــخص کند تا 
با نوسانات ارزی؛ ارزش آن پایین نیاید.وی 
افزود: با این تغییر نرخ ارزی مشــکل برای 
ســرمایه گذاران دوچندان می شود چرا که 
احــداث نیروگاه های بزرگ عمدتا با منابع 

ارزی است. 

سرپرست وزارت برق عراق:

بدهی گازی به ایران نداریم
سرپرســت وزارت برق عراق با بیان اینکه 
انتظــار می رود روند صــادرات گاز ایران 
بــه عــراق بهبود یابد تاکیــد کرد که این 
کشــور تمامی بدهی هــای قبلی خود به 
ایــران در خصوص واردات گاز را پرداخت 
کرده اســت.عادل کریم، سرپرست وزارت 
برق این کشــور در اظهاراتی با اشــاره به 
افزایش تولید برق در این کشــور گفت که 
با توجه به توافقات انجام شــده با وزیر نیرو 
ایــران انتظار می رود که روند صادرات گاز 
ایران به عراق بهتر شــود.وی با بیان اینکه 
شهروند عراقی امروز احساس می کند که 
وضعیت برق بهبود یافته است تاکید کرد: 
یــک میلیارد و ۶49 میلیون دالر به عنوان 
بدهی گازی به ایران پرداخت کردیم.کریم 
خاطرنشان کرد که تمام بدهی های قبلی ما 
به ایران پرداخت شد و اکنون پول واردات 
گاز از ایران را به طور ماهیانه به این کشور 
پرداخت می کنیم.سرپرســت وزارت برق 
عراق همچنین گفت که ایران روزانه ۲4۰ 
متر مکعب گاز به عراق صادر می کند.پیش 
از این نیز احمد موســی، سخنگوی وزارت 
بــرق عراق در اظهاراتی گفت: میزان تولید 
انــرژی در عراق اکنــون تقریبا روزانه ۲۰ 
هزار مگاوات اســت و این میزان همچنان 
نیازهــای عراق را بــرآورده نمی کند و ما 
همچنان منظــر افزایش واردات گاز برای 
افزایش تولید هســتیم. عــراق تمام مبلغ 
بدهــی هــای معوقه را به ایــران پرداخت 
کــرد و بــه طرف ایرانی اعالم کردیم که ما 
روزانــه بــه ۵۰ الی ۵۵ میلیون متر مکعب 
گاز نیاز داریم اما میزان رسیده به ما اکنون 
4۰ میلیون متر مکعب اســت و به محض 
ایــن که واردات گاز افزایش یابد وارد مدار 
نیروگاه های تولید برق خواهد شد و تولید 
مــا باال خواهد رفت.ســخنگوی برق عراق 
خاطرنشــان کرد: اگر ایران روزانه باالتر از 
۵۰ میلیــون متــر مکعــب گاز به ما بدهد 
تولید ما روزانه به ۲4 هزار مگا وات خواهد 
رسید و ما منتظر این امر هستیم، ما تماس 
هــای مداومی با وزارت انرژی ایران در این 
زمینه داریم.احمد موسی همچنین اعالم 
کرده بود: وزارت برق عراق تماس هایی در 
خصوص افزایش صادارت گاز ایران به این 
کشــور به منظور فعال کردن نیروگاه های 
تولیــد انــرژی با طرف ایرانی دارد و اکنون 
میــزان صادرات افزایش یافته اســت و به 
روزانه 4۰ میلیون متر مکعب رسیده است. 
عراق رایزنی هایی با طرف ایرانی در راستای 
افزایش تدریجی صادرات گاز دارد و طرف 
ایرانی نیاز عراق را درک می کند. ما اکنون 
به ۵۰ تا ۵۵ متر مکعب گاز ایرانی نیاز داریم 
و امیدواریم که از طریق تماس و رایزنی با 

ایران به این میزان برسیم.

قنات یک فناوری اســتحصال آب از منابع سطحی 
زیرزمینی محسوب می شود که از هزاران سال قبل 
در کشور رایج بوده است. طی تمام سالیان مختلف 
در دشت های ایران قنات های مختلفی احداث شد. 
تمام این ها در برهه های مختلف تاریخی حفر شد 
کــه علــت آن  هم انتقال آب از مناطق دارای بارش 
مانند ارتفاعات به دشــت ها بود.اما از دهه 4۰ که 
عصر توســعه در ایران آغاز شد، برنامه ریزان آینده 
ایــران را از نظــر منابــع آبی در نظر نگرفته و از این  
رو به دلیل برداشت آسان و راحت آب به حفر چاه 
روی آوردنــد. در ایــن زمان فناوری حفر چاه وارد 
ایران شــده و این کار به آســانی امکان پذیر بود. در 
ایــن فراینــد پمپ ها به راحتی حجم زیادی از آب 
را بــه ســطح می آورد. این فراینــد تا زمان انقالب 
اســالمی ادامه داشــت. بعد از انقالب هم به دلیل 
اینکه هنوز قانونی براین موضوع تدوین نشده بود، 
هجوم برای حفر چاه در کشــور افزایش یافت و در 
نتیجــه بــاز هم قنات ها صدمه دید.  در دهه 8۰ که 
قانــون تعیین تکلیــف چاه های فاقد پروانه تهیه و 
در ســال 8۲ در مجلس تصویب شــد، ضربه آخر 
بر پیکر قنات ها وارد شــد. بر اســاس این قانون به 
جای اینکه چاه های غیرمجاز مســدود و به احیای 
قنات ها پرداخته شود، به چاه های غیرمجاز پروانه 
تعلــق گرفت.در همین خصوص محمد شــجعی،  
یک کارشــناس بخش کشــاورزی، اظهار کرد: در 
این ســال ها حفر چاه های عمیق، تخریب عمدی 
یــا اتفاقی قنوات، خشکســالی های پیاپی و واقع 
شــدن مســیر انتقال از مادرچاه تا مظهر در اراضی 
کشــاورزی، باغات و منازل مسکونی موجب شده 
که قنوات رو به زوال باشــد.وی با بیان اینکه قنات 
قدمت ۵۰۰۰ ساله  دارد، ادامه داد: بیشترین قنوات 
در مرکز، شــرق و جنوب شــرق کشور قرار دارد. به 
عنــوان نمونه قنات قصبه گناباد یکی از مهم ترین 
قنوات شــرق کشور اســت.این کارشناس بخش 
کشــاورزی بــا بیان اینکه در تاریــخ ایران یکی از 

بزرگترین مشارکت های مردم مربوط به طرح های 
آب رســانی قنوات بوده اســت، عنوان می کند: در 
خراســان رضوی قنوات قدمــت دیرینه ای دارد.

شــجعی بیان کرد: در دوران قدیم باســتان یکی از 
مهم ترین منابع تامین آب اســتفاده از آب قنوات 
بوده که از آن برای آب شرب و کشاورزی استفاده 
می شــد.وی دلیل اصلی ایجاد بسیاری از آبادی ها 
و شــهرهای کشــور را قنوات دانست و خاطرنشان 
کرد: قزوین، یزد، کرمان و نیشــابور از شــهرهای 
اســت که با ایجاد قنوات بــه وجود آمده اند.وی با 
تاکید بر ضرورت حفظ قنوات گفت: اگر بتوانیم آب 
قنوات را تثبیت کنیم، این موضوع موجب تثبیت 
اشــتغال و پایداری آن خواهد شد.شــجعی افزود: 
استقرار ۱۷.۵ درصد کل قنوات کشور در خراسان 
رضوی، تامین ۱۲.۵ درصد آب بخش کشــاورزی 
از قنوات، وجود بارزترین و کهن ترین قنوات کشور 
در خراســان رضوی، تامین آب کشاورزی و شرب 
دام در حوزه هــای مختلف به خصوص در جنوب و 
مرکز اســتان از قنوات، اســتفاده از قنات به عنوان 
منبع تامین آب پایدار و متعادل کننده سفره های 

آب زیرزمینــی، عدم مصــرف انرژی و هزینه زیاد 
برای استحصال آب و حفظ محیط  زیست و وابسته 
بودن تامین معیشت بسیاری از مردم و کشاورزان 
به قنوات موجب شــده تا همه برای حفظ قنوات 

این میراث گران بها تالش کنند.
وی همچنیــن افت ســطح آب هــای زیرزمینی، 
خشکســالی و تغییر اقلیم، توســعه چاه ها همگام 
با توســعه فناوری حفــاری و پمپاژ تحت حمایت 
یارانــه انرژی، افزایش هزینه احیا و مرمت قنوات، 
حفاری چاه ها به جای قنوات و گسستگی در نظام 
بهره برداری ســنتی را از عوامل دیگری دانست که 
بر وضعیت اســفبار موجود قنوات بسیار تاثیرگذار 
اســت.این فعال بخش کشاورزی در ادامه بازنگری 
در قوانین و دســتورالعمل های مرتبط به حفر چاه 
به جای قنوات، توجه هر چه بیشتر به حریم کمی 
و کیفی قنوات، افزایش مشــارکت مردم در مرمت 
قنوات، مهار سیالب های فصلی برای تغذیه قنوات 
به خصوص در باالدست، کنترل توسعه بهره برداری 
از رودخانه هــا و سرشــاخه ها و... را از اصلی تریــن 
راهکارهای حفظ قنوات دانســت.وی همچنین بر 

لزوم ارائه تســهیالت ارزان قیمت به کشــاورزان و 
مالــکان قنــوات برای احیا و مرمت آن تاکید کرد و 
ادامه داد: عدم نیاز به لوازم موتوری مثل پمپ و برق، 
عدم نیاز به مراقبت شبانه روزی، عدم نیاز به سوخت 
و جاده برای حمل آب، ارزانی آب قنات نسبت به آب 
چاه، وجود متخصص محلی برای احداث و نگهداری 
آن، امــکان بهره گیری از آب زیرزمینی در مناطق 
کوهستانی و ایجاد کار در محل و موجود بودن قنات 
به عنوان یک ســرمایه از جمله محاسن استفاده از 
قنوات محسوب می شود.در همین خصوص رسول 
صنوبری، رئیس پایگاه میراث جهانی قنات قصبه، 
با بیان اینکه ایران بیشــترین تعداد قنات های دنیا 
را دارد، از وجود ۵۰ هزار قنات در این کشــور خبر 
داد و بیان کرد: اگر این قنات ها نبود، دوسوم ایران 
خالی از ســکنه بود و فقط در شــمال البرز و غرب 
زاگرس امکان زندگی وجود داشت. همچنین قنات 
قصبه یکی از مهم ترین قنات های خراسان رضوی 
محســوب می شود که به عنوان اولین اثر خراسان 
رضوی در فهرست سازمان جهانی یونسکو به ثبت 
رسیده است.وی اضافه کرد: اگر قنات ها نبود، بدون 
شک امکان زندگی در سه استان خراسان رضوی، 
شمالی و جنوبی و همچنین کرمان، یزد، اصفهان 
و شــیراز نبود و شــکل گیری تمدن معماری، هنر، 
موسیقی و کشاورزی در این دوسوم از خاک ایران 
امکان پذیــر نبود.رئیس پایگاه میراث جهانی قنات 
قصبه با اشاره به اینکه از ۵۰ هزار قنات موجود در 
کشور فقط 3۵ هزار قنات فعال است، درباره عظمت 
بنای قنات ها خاطرنشان کرد: مجموع حفاری های 
عمــودی در قنات ها کــه به آن اصطالحا میله چاه 
گفته می شــود با حفاری های افقی آن 3۵۰ هزار 
کیلومتر است که چنین طولی به اندازه فاصله کره 
زمین تا ماه اســت. در واقع اجداد ما توانســتند در 
چنین مقیاســی قنات حفر کنند. حال تنها کاری 
که ما امروز می توانیم انجام دهیم، این اســت که 

این آثار ارزشمند را حفظ کنیم.

رییس هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق با بیان 
اینکه هزینه یارانه پرداختی به برق بســیار باالســت گفت که اگر 
در ســال، 34۲ هزار میلیون کیلووات برق مصرف شــده باشــد، به 
نرخ گاز صادراتی و یا خوراک پتروشــیمی ها )میانگین۲۰ ســنت 
دالر( ۱۶.۲ میلیارد دالر فقط یارانه ســوخت داده می شــود؛ این 
رویه نباید ادامه داشــته باشــد و در این راستا مجلس درباره تعرفه 
برق صنایع اقدام بســیار موثری کرده اســت.ابراهیم خوش گفتار با 
بیان اینکه هزینه تمام شــده تولید و تامین برق در کشــور بســیار 
باالســت و باید طرحی نو درانداخت تا هزینه ها کاهش و بهره وری 
این صنعت افزایش یابد، گفت: یکی از عوامل ایجاد هزینه بســیار 

باالِی تمام شده در تولید برق، عدم توجه به میزان مصرف سوخت  
و آب در نیروگاه هاســت. هزینه ســوخت بر مبنای نرخ امروز در 
اروپا برای هر کیلووات برق حدودا ۱۰ هزار تومان اســت و به نرخ 
گاز صادراتی ۲۰۰۰ تومان اســت. این هزینه می تواند با باال بردن 
راندمــان نیروگاه هــا و اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون رفع 
موانــع تولیــد کاهش یابد.به گفته وی، با وجود واگذاری ۶۰ درصد 
تولید برق به بخش خصوصی، تشکیالت وزارت نیرو طی سال های 
۱39۲ تا ۱4۰۰ گسترش یافته است. افزایش تعداد نیروی انسانی 
و توســعه ســازمان های زیرمجموعه، هزینه های تولید برق توسط 
وزارت نیرو را باال برده است. باید در این زمینه اقدام اساسی برای 

تغییر ساختاری متناسب با گستره ماموریت و فعالیت های وزارت 
نیرو در امور برق با هدف تعدیل هزینه ها انجام گیرد. یکی دیگر از 
موارد عدم اجرای قانون، نصب نشــدن کنتورهای چند تعرفه برای 
مشترکان است )سال ۱3۷۶ که کشور با کمبود تولید و خاموشی 
مواجه بود، مجلس در سال ۱3۷۷ برای اصالح مصرف، وزارت نیرو 
را مکلف کرد برای مشترکان باالی ۶۰۰ کیلووات ساعت مصرف در 
ماه، کنتورهای چندتعرفه نصب کند. این قانون دقیق اجرا نشــده 
است و هنوز مجلس پیگیر نصب کنتور چند تعرفه است.وی ادامه 
داد: هرچنــد وزارت نیــرو بــرای آن برنامه داده، اما این که تا کنون 

چه میزان از این برنامه اجرا شده است، معلوم نیست. 

رییس هیات  مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق اظهار  کرد : 

ضرورت اصالح تعرفه های فروش برق

خبر  ویژه

کارشناس موسسه کپلر خبر داد؛

گاز   خطر واردات 
کمین ایران در 

تحلیلگر موسسه بین المللی کپلر گفت: صنعت 
باالدســتی کشور به حدود ۱3۰ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری نیاز دارد که شرکت های ایرانی 
فقــط بخش اندکــی از این میزان را می توانند 
تامیــن کنند.همایــون فلکشــاهی دربــاره 
قراردادهای جدید گازی قطر با شــرکت های 
بین المللی و تاثیر این حجم از توسعه بر میادین 
و بازارهای احتمالی ایران اظهار داشــت: قطر 
توســعه میدان مشــترک پارس جنوبی که در 
بخش قطری به نام گنبد شــمالی شــناخته 
اســت را ده ســال قبل از ایران شــروع کرده 
اســت. اولین فازهایی که قطر به بهره برداری 
رساند فازهایی هستند که روی مرز آبی میان 
دو کشور قرار گرفته اند، بنابراین توسعه فازهای 
جدید در قطر نزدیک به مرز ایران نیستند و در 
جنوب و شرق این میدان انجام می شوند. این به 
معنای این است که توسعه فازهای جدید گنبد 
شمالی به بخش ایرانی میدان صدمه نمی زند، 
چون کاهش فشار مخزنی که در پارس جنوبی 
مشــاهده می کنیم ربطی بــه فازهای نزدیک 
ایران دارد.وی با بیان اینکه حضور شرکت های 
بــزرگ خارجی در قطــر اهمیت خاصی برای 

آینده توســعه ال ان جی در ایران ندارد، افزود: 
بحران جنگ روسیه و اوکراین تقاضا ال ان جی 
جهان را برای بلندمدت افزایش می دهد و اگر 
ایــران بتواند وارد بازار ال ان جی شــود، بدون 
شــک شــرکت های خارجی مانند توتال و انی 
تمایل به همکاری با ایران نیز خواهند داشت. 
تحلیلگر موسســه بین المللی کپلر خاطرنشان 
کرد: در هر حال باید فرصت سوزی باالخره به 
اتمام برســد. بازار ال ان جی در ده ســال آینده 
رشــد قابل توجهی خواهد داشت، اما در عین 
حــال کشــورهای مصرف کننده گاز طبیعی و 
واردکنندگان ال ان جی از جمله اروپا و آسیای 
غربی به سمت انرژی های تجدیدپذیر می روند 
و رشد بازار ال ان جی تا ابد پایدار نخواهد ماند.

فلکشــاهی تحلیلگر موسسه بین المللی کپلر 
یادآور شــد: اما مشــکل اساســی دیگر گاز در 
ایران، رشــد تقاضای داخلی اســت که خیلی 
کالن اســت، اگر سیاست های اقتصادی الزم 
تصویب و عملی نشوند به سمت فاجعه انرژی 
خواهیم رفت و امکان اینکه ایران به واردکننده 
گاز تبدیل شود از اینکه به عنوان صادرکننده 

وارد بازار ال ان جی شود، بیشتر خواهد بود.

گزارش ها نشان می دهند 

افزایش پایدار 40 درصدی صادرات نفت 
گذشته نسبت به دولت 

وزارت نفــت دربــاره فروش نفــت در دولت 
ســیزدهم اعالم کرد: با توجه به شــرایط بازار، 
اســتفاده از تکنیک های معامالتی برای حفظ 
ســهم بــازار با رعایت صرفــه و صالح و منافع 
کشور انجام شــده و درنظرگرفتن تسهیالتی 
در این زمینه در چارچوب ضوابط و مجوزهای 
الزم و حســب روال مرسوم، امکان پذیر است.

بدیهی اســت بدون اطمینان از حصول منافع 
کشور هیچ گاه برای فروش نفت »چوب حراج« 
زده نخواهد شــد و تمامی نهادهای مســئول و 
باالدســتی در این خصــوص ضمن نظارت و 
بازرســی دقیق، به صحت عملیات فروش نفت 
ایران اذعان دارند.در شــرایط جنگ تمام عیار 
اقتصادی نظام استکبار علیه ایران عزیز و به ویژه 
صنعت نفت، فروش و صادرات نفت کشور تحت 
شــرایط خاص و با تالش جهادگونه پرســنل 
خــدوم صنعت نفت بدون یــک روز تعطیلی 
انجــام گرفته که ثمــرات و برکات این تالش 
در ماه های اخیر ســبب تقویت بنیه اقتصادی 
دولت در عمل به تکالیف خود شده است و امروز 
به حمداهلل از این حیث کشــور نگرانی نداشته 
و در آرامــش قرار دارد. بدیهی اســت با توجه 

به امکان سوءاســتفاده دشــمنان نمی توانیم 
هیچ یــک از این تالش های صورت گرفته و در 
حــال انجام را به صورت عمومی بیان کنیم اما 
افزایــش پایدار 4۰ درصــدی صادرات نفت از 
ماه های گذشــته تاکنون و کاهش چشــمگیر 
محموله های میعانات گازی روی آب و تسویه 
بســیاری از تعهدات دولت قبل، به خوبی مؤید 
فعالیــت جهادگونه پرســنل خــدوم صنعت 
نفــت در عمــل به تکالیف خود اســت. وزارت 
نفــت در دولت ســیزدهم به مدد به کارگیری 
سیاســت های متنــوع فروش و با اســتراتژی 
حفــظ بازارهــای خود در شــرایط بی ثبات و 
پرتالطم بازار نفت موفق شــده است صادرات 
خود را استحکام و تقویت نموده که اثر آن در 
گزارش های رســانه های تخصصی بین المللی 
حــوزه نفت که ازجمله منابع ثانویه اســتعالم 
فعالیت کشورهای صادرکننده نفت هستند، به 
کرات قابل مشاهده بوده و انعکاس یافته است.. 
کمااینکه بســیاری از این نهادها صادرات نفت 
ایران به بازارهای مشــخصی را که به آن اشاره 
شــد، در یک روند فزاینــده مداوم از چند ماه 

گذشته به این سو ارزیابی کرده اند.
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55بانک و بیمه
پرداخت بیش از 2,980 میلیارد 

ریال تسهیالت قرض الحسنه 
فرزندآوری توسط بانک رفاه 

کارگران

جزئیات عملکرد بانک رفاه کارگران در راستای 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری در 

سال جاری، اعالم شد.
این بانک در سه ماهه ابتدایی سال ۱4۰۱ بیش 
از ۲.98۰ میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه 
فرزنــدآوری در قالب ۷9۷۵ فقره تســهیالت، 

پرداخت کرده است.
الزم بــه ذکــر اســت، پرداخــت تســهیالت 
قرض الحســنه فرزندآوری توســط بانک رفاه 
کارگران، بر اســاس جــزء ۲ بند )الف( تبصره 
۱۶ قانون بودجه ســال ۱4۰۱ کل کشــور و در 
راســتای اجرای مــاده )۱۰( “قانون حمایت از 

خانواده و جوانی جمعیت” صورت می گیرد.

بیش از 51 هزار نفر از بانک ملی 
ایران وام ازدواج دریافت کردند

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در تمامی شعب 
بانک ملی ایران در سراســر کشــور با رویکرد 
تســریع و تسهیل در امر مقدس ازدواج جوانان 

بی وقفه پرداخت می شود.
این بانک در راســتای ایفای مســوولیت های 
اجتماعی خود و همسویی با برنامه های دولت 
مبنی بر تســهیل ازدواج جوانان، طی ســه ماه 
ابتدای سال جاری با پرداخت تسهیالت قرض 
الحســنه ازدواج، تعداد ۵۱ هزار و ۱۱ نفر را به 

خانه بخت فرستاد.
بر این اســاس، این تسهیالت به ارزشی بالغ بر 
۶9 هزار و ۲۶8 میلیارد ریال پرداخت شــده و 
با احتساب تعداد فقره تسهیالت اعطایی، بانک 
ملی ایران به طور متوسط ۵۶۷ فقره وام ازدواج 

در هر روز پرداخت کرده است.
بانک ملی ایران در همین مدت تعداد ۱8 هزار 
و ۵۱9 فقره تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری 
در مجمــوع بــه مبلغ ۷ هــزار و ۷۱۰ میلیارد 
ریال به متقاضیان و خانواده های واجد شرایط 

پرداخت کرده است.
اکنون براســاس قوانین باالدســتی سقف وام 
قرض الحســنه ازدواج در ســال جاری برای هر 
یک از زوجین یک میلیارد و دویســت میلیون 
ریال با دوره بازپرداخت ۱۰ســاله و نرخ چهار 
درصد کارمزد از سوی بانک ملی ایران پرداخت 

می شود.
گفتنی است ترویج سنت حسنه ازدواج و کمک 
به جوانان از مهم ترین سیاســت های اعتباری 
بانک ملی ایران محسوب می شود که این بانک 
طی ســال گذشته یک چهارم از کل تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان را در شبکه 

بانکی پرداخت کرده است.

برگزاری جلسه بررسی عملکرد 
شعب منطقه خراسان جنوبی 

بانک ایران زمین

جلســه بررسی عملکرد شعب منطقه خراسان 
جنوبی و سیستان و بلوچستان با حضور معاون 

امور شعب استانها برگزار شد.
در ایــن جلســه محمد حســین مس فروش 
معاون امور شــعب اســتانها آموزش پیوســته 
کارکنان و بروزرســانی اطالعات آنها در زمینه 
بازاریابی و ارائه خدمات بانک به مشــتریان را 
امری ضروری بیان کرد و گفت: برگزاری دقیق 
جلسات کارگروه های مصوب و تهیه مستندات 
و صورتجلسات در زمان مقرر می بایست توسط 
تمامی شــعب و پرســنل تحت نظارت آنها مد 

نظر قرار گیرد.
مس فروش دانش محور شدن و بهره مندی از 
بانکداری مدرن و تسلط به خدمات نوین بانکی 
را یکی از ملزومات بانکدار نمونه دانست و افزود: 
در آینــده بانــک ایران زمین همکارانی که این 
موارد را بیشتر مد نظر قرار دهند، قطعاً موفقیت 

بیشتری را تجربه خواهند کرد.
در ادامه جلســه حسن رضا یزدانی مدیر شعب 
اســتان های خراســان جنوبی و سیســتان و 
بلوچســتان تمامی موارد مطروحه در جلســه 
اخیر شــورای عالی مدیــران را برای حاضرین 
تشــریح نموده و پس از آن خالصه از عملکرد 

شعب منطقه را بیان کرد.

اخبار

 برگزاری هشتمین 
 دوره جشنواره ساالنه 
 »بانک محبوب من« 

با حضور بانک شهر

با هدف بهبود سطح کیفی خدمات بانکی، 
آگاهــی مدیران شــبکه بانکی از نیازهای 
شــهروندان و بهبود ارتباط مشــتریان با 
بانک ها؛ هشــتمین دوره جشنواره بانک 
محبوب من با حضور بانک شــهر در حال 

برگزاری است.
 جشنواره »بانک محبوب من«، به عنوان 
یکی از برنامه های اصلی و رسمی بانک ها، 
هرساله در قالب یک نظرسنجی اینترنتی 
برگزار می شود و مشتریان شبکه  بانکی به 
ســواالت مهم در خصوص خدمات بانکی 
پاســخ می دهند. مشتریان با پاسخ دادن 
به سؤاالت مطرح شده، دیدگاه خود را در 
خصوص خدمات شبکه بانکی کشور اعالم 
کرده و در پایان، بانک برتر یا محبوب ترین 
بانک های کشــور از دید مشتریان انتخاب 

خواهند شد.
بر این اساس، ایجاد فرصتی برای نظر دادن 
مشــتریان بانک ها در خصوص خدمات با 
یک جامعه آماری باال، ارتباط بی واســطه 
میان مدیران ارشــد بانک ها و مشتریان، 
افزایــش رضایتمندی مشــتریان با آگاه 
کردن مدیران بانکی کشور از نظرات مردم، 
فرصت بیشــتر دیده شــدن دیدگاه های 
مشــتریان در فرآیندهای تصمیم گیری 
نظام بانکداری، ایجاد فضای رقابتی سالم 
میان بانک های کشــور و … از دیگر اهداف 
جشنواره ساالنه “بانک محبوب من” است.
الزم بــه یــادآوری اســت، در هفتمین 
دوره جشــنواره ســاالنه “بانک محبوب 
من”، بانک شــهر همانند دوره های قبل 
در میــان پنج بانک محبوب کشــور قرار 
گرفت. بر این اســاس مشــتریان و عالقه 
مندان به بانک شــهر می توانند با شرکت 
 در نظرسنجی این دوره جشنواره به نشانی: 
https://festival.banki.ir و انتخــاب بانک 

شهر به عنوان بانک محبوب خود، از جوایز 
ارزنده این جشنواره بهره مند شوند.

امکانصدورچکموردیدرشعببانکدی
امــکان صدور چک مــوردی از طریق 
ســامانه صیاد به عنوان محصول جدید 
بانکی بر اســاس اصالحیه  قانون صدور 
چک و دستورالعمل صدور چک  موردی 
ابالغی بانک مرکزی در شعب بانک دی 

فراهم شد.
بانــک دی امکان صدور چک موردی را 

برای مشتریان خود فراهم کرد.
امــکان صدور چک مــوردی از طریق 
ســامانه صیاد به عنوان محصول جدید 
بانکی بر اســاس اصالحیه  قانون صدور 
چک و دستورالعمل صدور چک  موردی 
ابالغی بانک مرکزی در شعب بانک دی 

فراهم شد.
چک موردی یکی از انواع چک اســت 
کــه در قانون اصالح قانون صدور چک 
به آن دســته از افرادی تعلق می گیرد 
که فاقد دســته چک هستند و یا به هر 
دلیلی نیازی به دســته چک ندارند اما 
مایل هســتند برخی تعهدات خود را به 
صورت موردی از طریق چک ایفا کنند.
بر اساس این گزارش مشتریان بانک دی 
می توانند بــرای دریافت چک موردی 

با مراجعه به شــعب ایــن بانک و ارائه 
کارت ملی و شناسنامه، ارائه مستندات 
شــغلی، ارائه آدرس دقیق محل کار و 
محل ســکونت، افتتاح حساب جاری، 
تکمیــل فرم درخواســت و نداشــتن 

هرگونه سوءســابقه در سیستم بانکی 
ماننــد چک صیاد، برای هر برگ چک 
موردی خود از سامانه صیاد شناسه یکتا 
بگیرید. افــراد متقاضی چک موردی، 
باید حســاب جاری بدون دســته چک 

داشــته باشــند و چک موردی صرفاً به 
افراد حقیقی و حقوقی و حســاب های 
انفــرادی اختصاص می یابد و تخصیص 
چک موردی به حســاب های اشتراکی 
ممنوع اســت. متقاضی در هر بار تقاضا 

می توانــد دو فقــره چک مــوردی را از 
کل شــبکه بانکــی دریافت کند. چک 
موردی به صورت ســالیانه سقف دارد 
و هر شــخص متقاضی چک موردی در 
ســال می تواند حداکثر پنج فقره چک 
مــوردی از شــبکه بانکی دریافت کند. 
اعطای چک موردی به مشتری تا قبل 
از تعیین تکلیف چک های موردی قبلی 
اعطایی به وی در ســامانه صیاد یا ارائه 

آن ها به بانک، ممنوع است.
همچنیــن بر اســاس قانــون جدید، 
چــک مــوردی قابلیت ضمانــت و یا 
انتقال به اشــخاص ثالــث و ارائه برای 
امــور وثیقه گذاری ندارد و تســویه آن 
نیز منوط به ثبت مشــخصات آن و نیز 
ثبت عملیات تسویه آن در سامانه صیاد 

است.
دارنده چک مــوردی می تواند آخرین 
وضعیــت صادرکننده چــک موردی 
شــامل سابقه چک برگشــتی در سه 
ســال اخیر و میزان تعهدات چک های 
تســویه نشده را از طریق سامانه صیاد 

استعالم کند.

اخبار

با عاملیت بانک کشــاورزی تا نیمه تیرماه ســال جاری، بیش از 3۲۵ هزار میلیارد ریال بابت خرید تضمینی گندم 
به حساب گندمکاران واریز شده است و عملیات پرداخت همچنان ادامه دارد.

از آغاز فصل خرید گندم تا نیمه تیرماه ســال جاری ، ۱89۵ مرکز خرید در کشــور، بالغ بر 4 میلیون و ۲۷۲ هزار 
تن گندم را در قالب ۷۲۵ هزار و 49۷ محموله به ارزش 4۵3 هزار میلیارد ریال از کشاورزان خریداری کرده اند.

بر اساس این گزارش، گندم به عنوان غله استراتژیک در ایران و جهان، نقش محوری در تامین امنیت غذایی کشور 
دارد و بانک کشــاورزی با هدف حمایت از تولید در بخش کشــاورزی وکمک به تامین امنیت غذایی کشــور، با تمام 

توان برای اجرای هرچه بهتر عاملیت خرید تضمینی گندم در سطح کشور تالش می کند.

کشاورزی گندم توسط بانک  واریز بیش از 325 هزار میلیارد ریال وجوه خرید تضمینی 

خبر  ویژه

آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی  گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13  آ
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140160324001000511  مــورخ 1401/2/20 هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای احمــد غالمــی فرزنــد 
محمــد قلــی بــه شــماره شناســنامه 378 کدملــی 3539429999 صــادره از گنــاوه را نســبت 
بــه 21728/50 ســهم مشــاع از 86914 ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کشــاورزی بــه 
مســاحت 86914 متــر مربــع قســمتی از پــالک 232 فرعــی از 1362 اصلــی واقــع در قریــه قلعــه 
ز گردیــده  قائــد حیــدر گنــاوه خریــداری مــع الواســطه از آقــای آرای قطعــی مراجــع قضایــی محــر
اســت لــذا بــه منظــور اطــالع 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 آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد صــدور ســند 

ر بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی نمــی باشــد. مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/05
گناوه ک شهرستان  رئیس اداره ثبت اسناد و امال
م / الف 150

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
نظــر بــه اینکــه برابــر رای شــماره 140060325004003228 مورخــه 1400/12/18 مالکیــت بنــام 
خانــم معصومــه حســینی فرزنــد حجــت الــه صــادره از هیــات قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و امــالک 
فاقــد ســند رســمی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان مســکونی بــه مســاحت 57.65 متــر مربــع 
تحــت قســمتی از پــالک 3607 اصلــی واقــع در بخــش 2  بروجــرد قــرار گرفتــه و مطابــق ســوابق 
ثبتــی تحدیــد حــدود پــالک فــوق بعمــل نیامــده اســت و اجــرای تبصــره ذیــل مــاده 15 قانــون ثبــت 
نیــز امکانپذیــر نمــی باشــد، برابــر تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تکلیــف عملیــات تحدیــد حــدود 
اختصاصــی پــالک فــوق در روز دوشــنبه 1401/5/10 ســاعت 12 صبــح  در محــل وقــوع ملــک شــروع 
و انجــام خواهــد شــد لــذا بــه مالکیــن و مجاوریــن و دارنــدگان حقــوق ارتفاقــی و انتفاعــی اخطــار 
مــی شــود در ســاعت و تاریــخ مقــرر در محــل وقــوع ملــک حضــور بهــم رســانند. چنانچــه هــر یــک از 
صاحبــان امــالک یــا نماینــدگان قانونــی آنهــا در وقــت تحدیــد حــدود حضــور نداشــته باشــند برابــر 
مــاده 15 قانــون ثبــت تحدیــد حــدود بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن بــه عمــل خواهــد 
آمــد هــرگاه مجاوریــن نیــز در محــل حضــور نداشــته باشــند تحدیــد حــدود از ردیــف خــارج خواهــد 
شــد، اعتــراض نســبت بــه تحدیــد حــدود طبــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلس 
تحدیــدی بــه مــدت 30 روز خواهــد بــود کــه باســتناد مــاده 86 اصالحــی قانــون ثبــت معتــرض مــی 
بایســت در مهلــت مقــرر در آگهــی فــوق ضمــن تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت شهرســتان بروجــرد، 
دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی تقدیــم و گواهــی مشــعر بــر طــرح دعــوی را از مراجــع مذکــور 

اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد در غیــر اینصــورت حــق آنهــا ســاقط خواهــد شــد.
1401/04/21 : تاریخ انتشار
تاریخ تحدید حدود: 1401/05/10
سید مهدی موسوی
ک بروجرد کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال معاون مدیر 

مفقودی
ســندکمپانی و شناســنامه ســواری پرایــد جــی تــی ایکــس آی 
ــی  ــماره انتظام ــه ش ــدل 1384 ب ــک م ــره ای متالی ــگ نق ــه رن ب
بــه   01297471 موتــور  شــماره  بــه   66 92-ایــران  ی   819
ناظــم  بــه  متعلــق    S1412284671665 شاســی  شــماره 
زنــد اســماعیل مفقــود وازدرجــه اعتبــار  الماســی لیفکوئــی فر

ســاقط مــی باشــد.

مفقودی
ســندکمپانی و شناســنامه مالکیــت و کارت وکلیــه اســناد و 
مــدارک ســواری پــژو تیــپ 405 مــدل 1384 بــه رنــگ نقــره 
ای بــه شــماره پــالک 766 ن 46-ایــران 46 بــه شــماره موتــور 
12484190557 بــه شــماره شاســی 14270166 متعلــق بــه 
آقــای عــارف لطفــی مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی
ســندکمپانی و شناســنامه مالکیــت ســواری پــژو پــارس بــه 
رنــگ مشــکی متالیــک مــدل 1390 بــه شــماره انتظامــی  183 ج 
ــور 12490196080 بــه شــماره  ــران 46 بــه شــماره موت 59-ای
شاســی NAAN21CAXBK130982 متعلــق بــه علــی فضــل 

ــار ســاقط  طلــب فرزنــد محمدرضــا مفقــود وازدرجــه اعتب
می باشد.

شــماره  بــه  پرایــد  ســبز  بــرگ  و  ســند 
بــه   55 ایــران  شــهربانی371ل57 
شاســی شــماره  و  موتــور2190707  شــماره 
s1482286231469 بنــام صدیقــه نادعلــی

مفقود گردیده است

 صورت های مالی سال 1400 پست بانک ایران 
به تایید مجمع عمومی بانک رسید

مجمع عمومی عادی ســالیانه پســت بانک ایران با حضور ســهامداران حقیقی و حقوقی و نمایندگان 
دولت، سهام عدالت، سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این بانک، بازرس 
و حســابرس قانونی و همچنین نمایندگان و وکالی ســهامداران، صبح شــنبه ۱8 تیرماه سال جاری 

برگزار و صورت های مالی سال ۱4۰۰ به تایید مجمع رسید.
در ابتدای این جلسه بهزاد شیری مدیرعامل گزارشی از وضعیت مالی بانک و عملکرد بانک در سال 

مالی ۱4۰۰ ارائه و به سواالت سهامداران پاسخ داد.
در ادامه این جلسه ، صورت های مالی سال ۱4۰۰ توسط حسابرس و بازرس قانونی، بررسی و تصویب 
شــد و مقرر شــد ۱۰ درصد ســود قابل تقســیم به مبلغ 4۵ ریال برای هر سهم بین سهام داران تقسیم 

شود و مابقی به افزایش بانک اختصاص پیدا کند.
در این جلسه، انتخاب حسابرس، بازرس قانونی انتخاب شدند و روزنامه  های کثیراالنتشار اطالعات 

و ایران برای چاپ آگهی ها و سایر موارد انتخاب شدند.

پرداخت سود سهامداران موسسه اعتباری ملل از طریق سجام
موسسه اعتباری ملل به منظور تسریع و تسهیل پرداخت سود سهامداران از طریق سامانه سجام اقدام می نماید.

بنابر الزام ســازمان بورس و اوراق بهادار ســهامداران محترم می بایســت برای دریافت ســود ســهم موسســه اعتباری ملل در سامانه سجام ثبت نام نمایند و سود 
متعلقه را به صورت اینترنتی و از طریق ابزار های بانکداری الکترونیکی دریافت نمایند.

گفتنی است سهامداران محترم می توانند از طریق نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل نسبت به ثبت نام در سامانه سجام اقدام نمایند.

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری
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کرد؛ مدیر عامل نیروگاه بندرعباس عنوان 

تابستان انرژینیروگاهبندرعباس،در تحققتولیدپایدار
هرمزگان  / لیال فرهادی

مدیرعامــل نیــروگاه بندرعباس از تولیــد  پایدار  انرژی برق در این 
نیروگاه در فصل تابســتان پیش رو خبر داد.حســین سلیمی عنوان 
کرد: امســال به خاطر تولید برق و افزایش نیاز مصرف و ضرورت در 
مدار بودِن مستمِر نیروگاه ، با تعمیرات  زیادی مواجه بودیم که برای 
آمادگی بیشــتر در پیک تابســتان ، تعمیرات واحدهای این نیروگاه 
زودتــر از موعد مقرر به پایان رســید.مدیرعامل نیروگاه بندرعباس 
افزود:  نگهداری و تعمیرات، نقش بســیارمهمی در نیروگاه ایفا می 
کند؛ از این رو انجام به موقع تعمیرات، امری الزامی اســت تا عالوه 
بــر حفظ دارایی هــای فیزیکی، بتوانند با آمادگی کامل برای تامین 
بــرق در زمــان اوج مصرف در مدار تولید قرار گیرند.ســلیمی اضافه 
کرد: همه ســاله از نیمه دوم ســال  تا اوایل فصل بهار ســال بعد، بازه 
زمانی تعیین شده از سوی شرکت تولید برق حرارتی است که برای 
تعمیرات درنظر گرفته شــده و باید در این محدوده زمانی تعمیرات 
اساســی خود را برنامه ریزی و انجام دهیم.ســلیمی عمده مشکالت 
پیش رو در ســال های اخیر جهت انجام تعمیرات نیروگاه  را مســائل 
مختلفی عنوان کرد و یاد آور شد: از جمله این مسائل، مصرف باالی 
سوخت گاز توسط مشترکان عمومی در زمستان بود که باعث شد، 
گاز کمتری به نیروگاه داده شــود، اما به دلیل محدویت های شــبکه 
برای تولید مســتمر برق، برنامه تعمیرات دوره ای نیروگاه در موعد 
مقرر انجام نمی پذیرد.مدیرعامل نیروگاه بندرعباس گفت: عالوه بر 
این با توجه به تحریم های ظالمانه از سوی کشورهای خارجی، خرید 
قطعات و لوازم با دشواری مواجه است و برای تامین برخی از تجهیزات 

مورد نیاز خود، از خارج از کشــور با مشــکل روبرو هســتیم.باید این 
نکته اضافه شود که در ۲ سال گذشته شیوع بیماری کرونا و ابتالی 
کارکنان موجب شــد فشــار بیشــتری به نیروگاه وارد شود.سلیمی 
خاطرنشــان کرد: در ســال های گذشــته، با وجود برخی مشکالت،  
که ســعی در توقف و کاهش ســطح تولید برق کشور داشته است، با 
بهره مندی از دانش، تخصص و تجربه ارزشــمند متخصصان صنعت 
برق روندی پایدار و مستمر در خدمت رسانی به مردم ایران اسالمی 
و تأمیــن انــرژی الکتریکی مورد نیاز بخش های اقتصادی و تولیدی 
کشور داشته و در این زمینه به موفقیت های کم نظیر و ارزشمندی 
دســت یابد؛ از این رو گذر از تحریم ها عزمی راســخ و جدی را طلب 

می کرد که این موضوع به انگیزه ای مهم و امیدآفرین در صنعت برق 
تبدیل شــد.از ســوی دیگر با توجه به شرایط تحریم و موانع موجود 
در تامین قطعات خارجی، استفاده از توانمندی های ساخت داخل، 
بهترین گزینه برای تأمین قطعات، جهت تولید برق پایدار و حرکت 
در این مسیر، حمایت از تولیدکننده های داخلی و کمک به اشتغال، 
صرفه جویی ارزی را در پی داشــته اســت.وی گفت: ساخت قطعات 
بخش بویلر نیروگاه در انحصار ۱۰ کشــور اســت که ما توانستیم این 
قطعــات را بومی ســازی کنیم و تعمیــرات توربین های بخار هم در 
انحصار یک کشور خارجی بود، اما اکنون نیروهای متخصص نیروگاه 
این توربین ها را تعمیر می کنند.سلیمی در حوزه مسائل اقتصادی، 
اجتماعی، آموزشــی، فرهنگی و ... در کشــور، که وابسته به صنعت 
برق اســت افزود: خوشــبختانه خدمات مورد انتظار از این صنعت به 
خوبی ارائه شده و از این نظر، صنعت برق کشور، از این آزمون سربلند 
بیرون آمده و بزرگان کشور نیز از عملکرد این صنعت رضایت دارند.
حساســیت بخش تولید در صنعت برق از همه بخش های آن باالتر 
است و از سویی، عملکرد مطلوب صنعت تولید برق، ناشی از حضور 
نیروی انسانی متخصص در این حوزه است که باید مشکالت نیروی 
انسانی و همکاران خود در این بخش از صنعت بررسی و حل گردد.
مدیرعامــل نیــروگاه بندرعبــاس در پایان توجه به این نکته را حائز 
اهمیت دانست و افزود: امید است با اجرای برنامه مختلف مدیریت 
مصرف در تمامی بخش های برق، بخش تولید و توزیع این صنعت با 
کم ترین مشکل و محدودیت، ماه های گرم سال را پشت سر بگذارد 

و افتخار جدیدی را برای وزارت نیرو در پی داشته باشد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
ح کرد؛ استان خراسان رضوی مطر

لزوم تکریم و تجلیل از پیشکسوتان 
فرهنگ و هنر 

مشهد / سمیرا رحمتی
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی خراســان 
رضوی با پیشکسوتان سینمای استان خراسان 
رضوی  دیدار و گفتگو کرد.محمد حســین زاده 
در این دیدار اظهار داشــت: تکریم و تجلیل از 
پیشکسوتان فرهنگ و هنر وظیفه همه ما بوده 
و امیدواریم بتوانیم بیش از گذشته این تکریم را 
به جا آوریم.وی ادامه داد: اساتید و پیشکسوتان 
عرصه فرهنگ و هنر، ذخایر ارزشمند و الگوهای 
گران ســنگی هستند که از سرمایه های معنوی 
استان محسوب می شوند و همه باید تالش کنیم 
تا ضمن بهره مندی حداکثری از توان و تجربه و 
رهنمودهای این عزیزان، نسل جوان را با ایشان 
پیوند داده و تجربه و توان ایشان را به نسل های 
بعــدی آموزش دهیم و منتقل کنیم.حســین 
زاده با اشــاره به مشــکالت مطرح شده از سوی 
هنرمندان گفت: تالش می کنیم مشکالت طرح 
شده از سوی هنرمندان مرتفع شود که این مهم 
با همکاری شما اساتید محقق خواهد شد.شایان 
ذکر اســت :محول کردن ماموریت به دو نفر از 
هنرمندان پیشکسوت برای طرح و برنامه ریزی 
تکریم هنرمندان ســینمایی و دیدار با ایشــان، 
گردآوری و تدوین طرح برای مشکالت مختلف 
ســینماگران توسط خود ســینماگران جهت 
مذاکره و رایزنی با نهادها، ارگانها با اولویت ارائه 
طرح مشــکالت مالیاتی و نیز تداوم دیدارهای 
مشــابه بــه جهت گزارش پیگیــری ها از دیگر 
مواردی بود که مدیرکل فرنگ وارشــاد اسالمی 
خراســان رضوی در این جلســه مطرح کرد.در 
ادامه جلســه هنرمندان پیشکســوت خواستار 
احتــرام و توجــه بیش از پیــش به هنرمندان و 
معرفی و شناســاندن هنرمندان ســینمایی به 
ســازمانها و نهادهــا شدند.اســتفاده از تجربه 
پیشکسوتان،مشــکالت مالیاتــی فعالیت های 
سینمایی، فروش آثار تولیدی، ارائه ضابطه مند 
تولیدات هنرمندان ســینمایی در صداوسیمای 
استان، اختصاص مکان ویژه فعالیت هنرمندان 
فیلمســاز، استفاده از ظرفیت مالی سایر نهادها 
از جمله شهرداری و آستان قدس برای حمایت 
از تولیدات ســینماگران استان، اکران همراه با 
فروش فیلمهای سینماگران استان از دیگر موارد 
مطرح شده از سوی هنرمندان در این دیدار بود.

در سال 1400 صورت گرفت؛

انجام بیش از 400 مورد تعمیرات 
اساسی در شرکت نفت مارون 

خوزستان / گروه استان ها: مدیر عملیات شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مارون در تشریح عملکرد 
سال ۱4۰۰ زیرمجموعه خود از انجام 4۰4 مورد 
تعمیرات اساسی ماشین آالت و تجهیزات زیر 4 
هزار اسب بخار شرکت خبر داد و تاکید کرد که 
تحقق ۱۰۰ درصدی تولید در سال گذشته تحت 
تاثیر مســتقیم این دســتاورد بزرگ بوده است.

مهنــدس منصور ترکمان اســدی با بیان اینکه 
ماشــین آالت شامل توربین، پمپ اصلی نفت، 
ســایر پمپ ها، کمپرســور هوا، کمپرسورگاز و 
الکتروموتور بوده و تجهیزات شــامل جراثقال، 
مخزن، ترانســفورماتور و تاسیســات برقی می 
باشند، گفت: در سال گذشته، 49۵ مورد کاری 
برنامه کرده بویم که خوشــبختانه موفق شدیم 
علیرغم محدودیت ها و مشکالت موجود، 4۰4 
ماشــین و تجهیز را با همکاری شــرکت های 
دانــش بنیان و پیمانــکاران تعمیراتی داخلی 
مورد تعمیرات اساســی قرار دهیم؛ مابقی پروژه 
ها نیز در حال انجام می باشــند. وی استحصال 
۱۶۰ هزار و ۵98 بشــکه نفت خام با بکارگیری 
دستگاه هایMOS وMOT و همچنین بر تزریق 
بیش از ۱8 میلیون بشکه )معادل 98/3 درصد( 
پســاب نمکزدایی به چاه های دفعی را از دیگر 
دســتاوردهای مهم شــرکت در حوزه صیانت از 
محیط زیست و منابع هیدروکربوری برشمرد و 
افزود: در بخش تعمیرات خطوط لوله شــرکت 
که شــریان اصلی فرایند تولید را تشــکیل می 
دهنــد، تعداد 8۱3 مورد رفع نشــت از خطوط 
لوله به وسیله گیره موقت، ۷9 مورد اصالحیه و 
بهینه سازی خطوط لوله، 43 مورد ایمن سازی 
خطوط لوله، 3۶8 مورد تعمیر و تعویض بخش 
هایــی از خطــوط لوله عالوه بر ۶8 مورد ســایر 
فعالیت ها معادل 3۰9 هزار و ۲9۱ نفر ســاعت 
تعمیرات را به انجام رساندیم. مهندس ترکمان 
اســدی یادآور شــد: ۱ هزار و ۷۵ اقدام در عرصه 
خدمــات چــاه ها، ۱ هــزار و 48 اقدام در بخش 
خدمات تاسیسات، 3 هزار و 8۶۰ مورد بازرسی 
خطوط لوله اصلی، ۲9 مورد توپک رانی خطوط 
لوله اصلی و ۶۲۰ مورد مانور ایمنی نیز در سال 
۱4۰۰ برای تضمین تولید پایدار انجام شــد و 
می توان گفت که در این مســیر عالوه بر همت 
و تعهد بی مانند کارکنان شــرکت، دانش بنیان 
ها، سازندگان و تامین کنندگان داخلی نیز کلیه 
نیازهای فناورانه، عملیاتی و عمومی شــرکت را 

برآورده نمودند. 

برای اولین بار در کشور صورت گرفت؛

افزایش طول عمر قالب های 
ریخته گری شرکت فوالد مبارکه

اصفهان / گروه استان ها: برای اولین بار در کشور 
عمــِر کاری یکی از قالب هــای ریخته گری فوالد 
مبارکــه در قالــب دو ســرویس کاری به رکورد 
بی ســابقه ۱۶۷ هــزار و 4۰۰ تن رســید.روح ا... 
بیرانوند رئیس تعمیرگاه ریخته گری مداوم فوالد 
مبارکــه از اهمیــت طوالنی تر شــدن عمِر کاری 
ایــن قالب گفت  و خاطر نشــان کــرد: امروزه در 
صنعــت تولید فــوالد به روش ریخته گری مداوم، 
جهــت جلوگیری از تخریب زودهنگام صفحات و 
تیوب های مســی قالب های ریخته گری مداوم از 
پوشش های متنوعی که بر روی این صفحات مسی 
با تیوب ها اعمال می شود استفاده می کنند. هرچه 
صفحات مسی دیرتر خراب شوند، بالطبع قالب نیز 
دیرتر نیاز به تعویض پیدا می کند؛ بنابراین توقفات 
ناخواسته کمتری به خط تولید تحمیل می گردد. 
ضمن اینکه این امر به لحاظ صرفه های اقتصادی، 
در هزینه ها و قیمت تمام شده محصول و همچنین 
بســیاری از پارامترهای دیگر تأثیر بسزایی دارد.
رئیــس تعمیرگاه ریخته گری مداوم فوالد مبارکه  
بهبیشترین عمر کاری صفحات مسی اشاره کرد . 
گفت: به عنوان مثال بر روی همین قالب ها زمانی 
که از پوشــش الکتروپلیتینگ آلمانی اســتفاده 
می شــد، باالترین رکورد عمر کاری که به دســت 
آمــد ۱۲۱ هــزار و ۵۰۰ تن تختال بود و صفحات 
پوشــش آلمانی هیچ گاه از این عدد فراتر نرفت و 
همیــن مــورد مصداق بارز برتــری کمی و کیفی 
پوشــش ایرانی در مقایســه با نمونه های اروپایی 
است.  وی در ادامه به ب دستاوردی دست یافته ی 
این  شرکت  اشاره کرد و افز.د: پس از سال ها بررسی 
و تحقیق و آزمون های سرد و گرم و میدانی، فرایند 
پوشش دهی صفحات مسی قالب های ریخته گری 
مداوم برای اولین بار در کشــور، در ســال ۱398 
فــوالد مبارکه با همکاری با شــرکت دانش بنیان 
پارس پالســما پوشــش به روش HVOF را آغاز 
کرد. طی این ســال ها با توســعه های مختلفی که 
در فرایند پوشــش دهی انجام شده ، امروزه شاهد 
نتایج بســیار چشمگیر هستیم، به نحوی که قالب 
شــماره 43 ماشین های ریخته گری مداوم فوالد 
مبارکه در تاریخ ۲۲ فروردین ۱4۰۱ بر روی خط 
یک ماشــین دو نصب شــد و به صورت پیوسته و 
بــدون هیچ گونــه توقفی به مدت 4۰ روز در حال 
بهره برداری بود و در تاریخ 3۱ اردیبهشت ۱4۰۱ 
بــه علــت خرابی فوت ُرول پس از تولید ۱۱9 هزار 
و ۲۵۰ تن تعویض شــد. پس از تعمیرات الزم بر 
روی قــوت رُول، مجددا همین قالب در تاریخ ۱3 
خرداد بر روی خط یک ماشــین 4 نصب شــد که 
پــس از 3۱ روز بهره بــرداری مجدد، در تاریخ ۱3 
تیرمــاه ۱4۰۱ بــا تناژ 48 هزار و ۱۵۰ تن تختال 
تعویض شــد؛ بنابراین درمجموع عمر کاری این 
قالــب در دو ســرویس کاری به ۱۶۷ هزار و 4۰۰ 
تن تختال رســید که این عمر کاری بدون تردید 
عددی بسیار خیره کننده است و به یقین می توان 
ادعا کرد بسیار بیشتر از عمر کاری قالب های سایر 

رقبای جهانی است.

با حضور مدیر کل فناوری اطالعات و ارتباطات 
توانیر انجام شد؛

 بررسی وضعیت پروژه های بند
  ز  قانون بودجه در شرکت توزیع 

برق سمنان
سمنان / تیبانیان

با حضور مدیرکل دفتر فناوری اطالعات، ارتباطات 
و آمار شــرکت توانیر، وضعیت پروژه های بند  ز  
تبصره  ۱۵  قانون بودجه ۱4۰۰، مربوط به شرکت 
توزیع برق استان سمنان بررسی شد.مدیرکل دفتر 
فناوری اطالعات، ارتباطات و آمار شــرکت توانیر 
در جلســه هماهنگی این برنامه بازدید بیان کرد: 
  ICT منابع ویژه ای به فناوری اطالعات و ارتباطات
اختصاص داده شــده که می بایســت برای توسعه 
زیرســاخت های این بخش استفاده نماییم. امیره 
نیکخواه  با اشــاره به این که حیات شــرکتها به 
فناوری اطالعات و ارتباطات وابسته است و اهمیت 
بسیار زیادی دارد گفت: یکی از سرفـــصل های 
مهم، توســعه شــبکه فیبر نوری و جداسازی IT و 
OT ، و دیتاسنتر است و برای امـسال می بایست 
بــه گونــه ای برنامه ریزی و حرکت کنیم تا پروژه 
هــای ناتمــام را کامل نماییم.وی با عنوان این که 
شــرکت توزیع برق استان سمنان عملکرد بودجه 
ای بســیار مناســبی در زمینه فناوری اطالعات و 
ارتباطات داشــته افزود: در بند  ز  ، دارائی هایی 
که ایجاد می شود، به عنوان دارایی شرکت توانیر 
اســت و در این بخش می بایســت اهتمام ویژه ای 
صورت گیرد.سرپرســت دفتــر فناوری اطالعات 
و ارتباطات شــرکت توزیع برق اســتان نیز بیان 
کرد: افزایش پهنای باند، تقویت زیرســاخت های 
ارتباطــی، ارتقای ســطح امنیت با مدل معماری 
نویــن امنیتی، ارتقــای ظرفیت کاری مرکز داده 
برای افزایش پایداری و اجرای شبکه های SDN، به 
عنوان اهداف فنی پیوسته دفتر فناوری اطالعات و 
ارتباطات این شرکت است.مهدی رحمانیان افزود: 
کســب عنوان اول در جشــنواره شهید رجائی در 
ســالهای 98 و 99، عضویــت در گــروه واکنش و 
هماهنگی رخدادهای رایانه ای اســتان و طراحی 
و تولید و توســعه و پشــتیبانی سامانه ملی ورزش 
وزارت نیرو از ســال 9۵ تاکنون، به عنوان برخی 

افتخارات این دفتر به شمار می رود.

استانها 6

مدیر عامل نیروگاه بندرعباس عنوان کرد؛

تحقق تولید پایدار انرژی نیروگاه بندرعباس، در تابستان
هرمزگان  / لیال فرهادی

مدیرعامــل نیــروگاه بندرعبــاس از تولید  پایــدار  انرژی برق در این 
نیروگاه در فصل تابســتان پیش رو خبر داد.حســین ســلیمی عنوان 
کرد: امســال به خاطر تولید برق و افزایش نیاز مصرف و ضرورت در 
مدار بودِن مستمِر نیروگاه ، با تعمیرات  زیادی مواجه بودیم که برای 
آمادگی بیشــتر در پیک تابســتان ، تعمیرات واحدهای این نیروگاه 
زودتر از موعد مقرر به پایان رسید.مدیرعامل نیروگاه بندرعباس افزود:  
نگهداری و تعمیرات، نقش بســیارمهمی در نیروگاه ایفا می کند؛ از 
این رو انجام به موقع تعمیرات، امری الزامی اســت تا عالوه بر حفظ 
دارایی های فیزیکی، بتوانند با آمادگی کامل برای تامین برق در زمان 
اوج مصرف در مدار تولید قرار گیرند.سلیمی اضافه کرد: همه ساله از 
نیمه دوم سال  تا اوایل فصل بهار سال بعد، بازه زمانی تعیین شده از 
سوی شرکت تولید برق حرارتی است که برای تعمیرات درنظر گرفته 
شده و باید در این محدوده زمانی تعمیرات اساسی خود را برنامه ریزی 
و انجام دهیم.سلیمی عمده مشکالت پیش رو در سال های اخیر جهت 
انجام تعمیرات نیروگاه  را مسائل مختلفی عنوان کرد و یاد آور شد: از 
جمله این مسائل، مصرف باالی سوخت گاز توسط مشترکان عمومی 
در زمستان بود که باعث شد، گاز کمتری به نیروگاه داده شود، اما به 
دلیل محدویت های شــبکه برای تولید مستمر برق، برنامه تعمیرات 
دوره ای نیــروگاه در موعــد مقرر انجام نمی پذیرد.مدیرعامل نیروگاه 
بندرعباس گفت: عالوه بر این با توجه به تحریم های ظالمانه از سوی 
کشــورهای خارجی، خرید قطعات و لوازم با دشــواری مواجه است و 

بــرای تامیــن برخی از تجهیزات مورد نیاز خود، از خارج از کشــور با 
مشکل روبرو هستیم.باید این نکته اضافه شود که در ۲ سال گذشته 
شــیوع بیماری کرونا و ابتالی کارکنان موجب شــد فشار بیشتری به 
نیروگاه وارد شود.ســلیمی خاطرنشــان کرد: در سال های گذشته، با 
وجود برخی مشکالت،  که سعی در توقف و کاهش سطح تولید برق 
کشور داشته است، با بهره مندی از دانش، تخصص و تجربه ارزشمند 
متخصصان صنعت برق روندی پایدار و مســتمر در خدمت رســانی به 
مردم ایران اســالمی و تأمین انــرژی الکتریکی مورد نیاز بخش های 
اقتصادی و تولیدی کشــور داشــته و در این زمینه به موفقیت های 
کم نظیر و ارزشمندی دست یابد؛ از این رو گذر از تحریم ها عزمی راسخ 
و جدی را طلب می کرد که این موضوع به انگیزه ای مهم و امیدآفرین 

در صنعت برق تبدیل شــد.از ســوی دیگر با توجه به شرایط تحریم و 
موانــع موجود در تامین قطعات خارجی، اســتفاده از توانمندی های 
ســاخت داخل، بهترین گزینه برای تأمین قطعات، جهت تولید برق 
پایدار و حرکت در این مســیر، حمایت از تولیدکننده های داخلی و 
کمک به اشتغال، صرفه جویی ارزی را در پی داشته است.وی گفت: 
ســاخت قطعات بخش بویلر نیروگاه در انحصار ۱۰ کشــور است که ما 
توانستیم این قطعات را بومی سازی کنیم و تعمیرات توربین های بخار 
هم در انحصار یک کشــور خارجی بود، اما اکنون نیروهای متخصص 
نیروگاه این توربین ها را تعمیر می کنند.ســلیمی در حوزه مســائل 
اقتصادی، اجتماعی، آموزشــی، فرهنگی و ... در کشــور، که وابســته 
به صنعت برق اســت افزود: خوشــبختانه خدمات مورد انتظار از این 
صنعت به خوبی ارائه شــده و از این نظر، صنعت برق کشــور، از این 
آزمون سربلند بیرون آمده و بزرگان کشور نیز از عملکرد این صنعت 
رضایت دارند.حساسیت بخش تولید در صنعت برق از همه بخش های 
آن باالتر است و از سویی، عملکرد مطلوب صنعت تولید برق، ناشی از 
حضور نیروی انســانی متخصص در این حوزه اســت که باید مشکالت 
نیروی انسانی و همکاران خود در این بخش از صنعت بررسی و حل 
گردد.مدیرعامل نیروگاه بندرعباس در پایان توجه به این نکته را حائز 
اهمیت دانســت و افزود: امید اســت با اجرای برنامه مختلف مدیریت 
مصرف در تمامی بخش های برق، بخش تولید و توزیع این صنعت با 
کم ترین مشکل و محدودیت، ماه های گرم سال را پشت سر بگذارد و 

افتخار جدیدی را برای وزارت نیرو در پی داشته باشد.

خبر ویژه

گلســتان / گروه اســتان ها: استاندار گلستان گفت: تشکیل بانک اطالعاتی 
نیازهای اساسی و ظرفیت های خیرین ضروری است و همه باید به دبیرخانه 

شورای راهبری خیرین کمک کنند.
 علی محمد زنگانه در جلســه شــورای راهبری خیرین استان؛ اظهار کرد: 
پیوند نیازها و ظرفیت ها زمینه ساز هم افزایی و تسریع در پیشبرد اقدامات 
خیرین می شود.وی افزود: سامانه ناب ظرفیت مناسبی است که می توان 
با بروز ســازی آن در حوزه خیرین بهره برد.اســتاندار گفت: باید با برنامه 
ای دقیق جمع ســپاری و اســتفاده از منابع خرد مردم در دســتور کار قرار 

گیــرد.وی افــزود: ایجاد پویــش برای هر اقدام خیر و همچنین بهره گیری 
از مســئولیت اجتماعی شــرکت ها و کارخانه های تولیدی باید در دستور 
کار قرار گیرد.اســتاندار بیان کرد: باید توجه داشــت خیرین تنها کســانی 
نیســتند که به بذل مال می پردازند بلکه کســانی که وقت و تخصص خود 
را در اختیار اقدامی خیر قرار می دهند، نیز خّیر هســتند.وی افزود: ایجاد 
مجمع خیرین در حوزه رسانه نیز به پیشبرد اهداف خدمت رسانی کمک 
ویژه ای می کند.گفتنی است در این جلسه احکام شورای راهبری خیرین 

توسط استاندار به اعضا ارائه شد

استاندار گلستان:

تشکیل بانک اطالعاتی نیازها و ظرفیت های خیرین ضروری است

کشاورزی استان نانوایی های خوزستان زیر ذره بین بازرسان جهاد 
خوزستان / گروه استان ها: مدیر بازرسی محصوالت کشاورزی 
سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت:بازرسان سازمان جهاد 
کشــاورزی بازرســی  نانوایی ها را برعهده خواهند داشت.مدیر 
بازرسی محصوالت کشاورزی با بیان اینکه طبق اعالم بازرسی 
اســتان وظایف شــورای آرد و نان از این پس بر عهده ســازمان 
جهاد کشــاورزی می باشــد گفت:با اعالم این دســتور، جهت 
آمادگی بیشــتر از نانوایی های مناطق هشــت گانه شهرداری 
اهواز عملیات راســتی آزمایی توســط بازرسان سازمان جهاد 
کشــاورزی صورت گرفت.ســعید حاجیان افزود: طی  عملیات 
راستی آزمایی که توسط 4 اکیپ صورت گرفت از ۷۰۰ نانوایی 
که آمار آنها موجود بود ۶۱۰ نانوایی راستی آزمایی شد حدود 

3۰ نانوایی نیز یا وجود خارجی نداشــته و یا  با وجود تعطیلی 
سهمیه آرد را دریافت می کردند.وی ادامه داد: در حال حاضر 

اداره کل غله و خدمات بازرگانی موافقت خود را برای استقرار 
شورای آرد و نان اعالم کرده است . حاجیان با بیان اینکه تاکنون 
دو مورد تخلف در حوزه گندم، آرد و نان کشف و گزارش شده 
اضافه کرد: همچنین طی دستورالعملی از سوی قرارگاه امنیت 
غذایی کشــور از ۱۲ تا ۱۷ تیرماه ۱3۶ کارخانه تولیدی لبنی، 
حبوبات، روغن کشــی و دیگر کاالهای اساســی مورد سرکشی 
و بازرســی قرار گرفت.وی تصریح نمود:با دریافت گزارشــی در 
خصوص فروش گوشت به صورت غیر بهداشتی  در یکی از مراکز 
عرضه گوشــت در ســطح شهر اهواز بالفاصله بازرسان سازمان 
به همراه دامپزشکی و پلیس اماکن در محل حضور پیدا کرده 

و دستور پلمپ این مرکز صادر گردید.
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کوتاه از جامعه

کرد لودگی هوای تهران را بررسی   آ گار « معضل  » روز

پایتختغرقدردودوسیاهی
  سارا فهیم / روزگار

»آلودگــی هوا« طی ســال های اخیر در 
سراسر کشــور به ویژه کالنشهرها بیش از 
گذشته خودنمایی می کند و با جود قوانین 
و مقررات تصویب شــده برای جلوگیری از 
آلودگــی هوا، اما همچنان مردم از آن رنج 
می برند.به عبارتی داشــتن هوای پاک که 
از جمله حقوق عامه اســت، طی سال های 
اخیر به تقدیر و وزش باد حواله شده است، 
این در حالیســت که در متن قانون خبری 
از تقدیر نیست و وظیفه هر نهاد مشخص 
اســت.در واقع ســال ۱39۶ بود که قانون 
هوای پاک پس از تصویب از ســوی رئیس 
جمهور وقت جهت اجرا، ابالغ شد. بر اساس 
این قانون، بسیاری از دستگاه ها در زمینه 
هوای پاک دارای مسئولیت قانونی هستند؛ 
اما به رغم مســئولیت های قانونی تعریف 
شده در قانون هوای پاک برای دستگاه های 
مختلف، همچنان آن طور که باید و شــاید 
قانون هوای پاک به خوبی اجرایی نمی شود؛ 
به طوری که این عدم عمل به مســئولیت 
قانونی از ســوی دستگاه های گوناگون هر 
از چندی در قالب آلودگی شــدید هوا در 
شهرهای مختلف به خصوص در تهران بروز 
و ظهور پیدا می کند.شــهرداری، از جمله 
دســتگاه های دخیل و مســئول در قانون 
هوای پاک اســت کــه در این زمینه نقش 

و مسئولیت دارد. 

وظایف حداقلی شهرداری 
ک در حوزه قانون هوای پا

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سالمت، 
محیط زیســت و خدمات شهری شورای 
شهر تهران در خصوص نقش شهرداری در 
قانون هوای پاک، گفت: قانون گذار وظایف 
حداقلی را بر عهده شــهرداری گذاشــته 
اما ۱۰ دســتگاه جلوتر از شــهرداری قرار 
دارنــد که متولــی اصلی قانون هوای پاک 
هســتند که باید به وظایف سازمانی خود 
عمل کنند و پس از آن شهرداری نیز باید 
اقداماتی را انجام دهد.وی با بیان اینکه همه 
دســتگاه های مسئول باید به وظایف خود 
عمل کنند، گفت: شــهرداری تهران سعی 

کــرده بــه وظایف خود عمل کند و به نظر 
می رسد در بسیاری از قسمت ها شهرداری 
تهران به وظیفه خود عمل کرده است.وی 
تصریح کــرد: یکی از موضوعاتی که دیده 
شــده و دولت نیز باید کمک کند، موضوع 
زباله سوزها است. در حال حاضر زباله سوز 
صنعتــی در مجموعــه آرادکوه داریم و به 
نظر می رســد نهایتاً تا پایان امسال حداقل 
قرارداد یک دســتگاه دیگر منعقد خواهد 
شــد و زباله ســوز دیگری به زباله سوزه ای 
شهر تهران اضافه خواهد شد.وی افزود: در 
بودجــه نیز مبلغی برای این موضوع دیده 
شــده و نیاز بــه پیگیری های خاص خود 
اســت تا این مبلغ تخصیصــی از برنامه و 
بودجه به تهران اختصاص داده شــود.وی 
با بیان اینکه اســتانداردهای مدنظر برای 
PM ۲.۵ و pm ۱۰ طی ســالیان متمادی 
سخت تر شده است، گفت: این گونه نیست 
که پارامترهای سال های گذشته همچنان 
همان پارامترها اعالم شده باشد؛ بلکه این 
آیتم ها سخت گیرانه تر شده و استانداردها 
افزایــش پیدا کرده و ایــن افزایش باعث 
شــده وضعیــت معاینه فنــی ما طبق آن 
استانداردها عمل شود و نسبت به گذشته 
سخت گیرانه تر باشد.وی با بیان اینکه قانون 

هوای پاک بیشتر به مواردی اشاره می کند 
که PM ۲.۵ اســت، گفت: در صورتی که 
موارد مربوط به pm ۱۰ کمتر توجه شــده 
و ضرورت دارد نســبت به این موضوع نیز 

توجه شود.

نقش موتورسیکلت های کاربراتوری 
در آلودگی هوای تهران

پیرهادی از جمله علل آلودگی هوای شهر 
تهران را موتورســیکلت های کاربراتوری 
ذکــر کــرد و گفت: موتورســیکلت های 
کاربراتــوری پــس از مدتی کوتاهی که از 
کارخانه خارج می شوند، آالیندگی آنها آغاز 
می شــود و برخی از این موتورسیکلت های 
کاربراتــوری بین چهــار تا هفت برابر یک 
خودروی سواری آالیندگی دارند.وی افزود: 
طبق قانون قرار بود که در سال های گذشته 
تولید موتورسیکلت های کاربراتوری باید 
متوقف می شد؛ اما این توقف صورت نگرفته 
و همچنان تولید این موتورسیکلت ها ادامه 
دارد و یکی از عوامل اصلی آالیندگی همین 
موتورســیکلت ها اســت.وی عدم خروج 
خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل 
را دومین علت بروز آلودگی هوا در شــهر 
تهران عنوان کرد.پیرهادی با اشاره به نقش 

کامیون ها و اتوبوس های فرسوده به عنوان 
ســومین علت در آلودگی هوای پایتخت، 
گفت: تعداد کمی اتوبوس از ســوی وزارت 
کشــور به شهرداری تهران اختصاص داده 
شده اما این تعداد اتوبوس کفاف شهر تهران 

را نمی دهد.

تهران فقط به معنای یک شهر مانند 
سایر شهرها نیست

وی افزود: تهران فقط به معنای یک شــهر 
مانند ســایر شهرها نیست؛ بلکه پایتخت 
کشــور است و مسائل سیاسی و اقتصادی 
در کشــور در تهران متمرکز شــده و این 
تمرکز ســبب شده که بار استان تهران بر 
شهر تهران متمرکز شود.وی افزود: استان 
تهــران در حدود ۲۰ میلیون نفر جمعیت 
دارد و ایــن بــه معنای ۲۵ درصد جمعیت 
کشور است؛ لذا اگر دولت برای تهران به طور 
خاص فکر ویژه ای نکند ترافیک و آالیندگی 
ادامه پیدا خواهد کرد.پیرهادی با تاکید بر 
ضرورت پیگیری دیپلماســی آب از سوی 
وزارت امور خارجه گفت: یکی از موضوعاتی 
که در همان روزهای اول به آن اشاره کردم، 
موضوع دیپلماسی آب بین کشورهایی بود 
که دچار این بحران شــده اند. طرح گاپ 

که از ســوی ترکیه اجرا می شود و ۷۰ سد 
بزرگ را در منشــأ بســیاری از رودخانه ها 
ایجاد می کند، ســبب خواهد شــد میزان 
حقابه دجله و فرات به شــدت کاهش پیدا 
کند و این موضوع اثرات خود را در برخی از 
استان های کشور به خصوص در استان های 
جنوبی خواهد گذاشت و سبب خواهد شد 
که گرد و غبار به سایر شهرهای ما تسری 
پیدا کند.وی افزود: ضرورت دارد دســتگاه 
دیپلماسی و وزارت امور خارجه با کشورهای 
متضرر از این امر و سایر کشورهای دخیل 
جلسه بگذارد و پیگیری های الزم را به عمل 
آورد تا در آینده جمهوری اســالمی ایران 

دچار خسارت بیشتری نشود.

ک اجرایی نشده است قانون هوای پا
ســمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط 
زیســت مجلس شورای اســالمی درباره 
کامل اجرا نشدن قانون هوای پاک، گفت: 
قانون هوای پاک کاماًل مترقی است، البته 
کار برای هوای پاک از سال 9۶ شروع نشده 
است بلکه از دهه ۷۰ اقداماتی را در کشور 
در حوزه رفع آالیندگی های هوا داشــتیم.

وی با اشــاره به اینکــه اقدامات خوبی در 
اجرای قانون هوای پاک انجام شــد، افزود: 
حذف سرب از بنزین یک اقدام خوب بود، 
منتهی توانایی داشــتیم که خیلی بهتر در 
قانــون هوای پاک برای آالیندگی هوا کار 
کنیم.رفیعــی گفت: انتقــادی که در این 
زمینه وجود دارد این است که چرا از همه 
ظرفیت ها برای این موضوع اســتفاده نشد 
وقتی که طرح جامع کاهش آلودگی هوا را 
مصوب کردیم تسهیالت بین المللی برای 
این موضوع گرفتیم، بودجه های زیادی در 
این زمینه هزینه شد، قانون تصویب و ابالغ 
شد، ولی بعد از پنج سال شاهد هستیم که 
کمتر از ۱۰ درصد قانون هوای پاک اجرایی 
شده است.وی افزود: بعضی از اقداماتی که 
باید صورت می گرفت حتی نیازی به بودجه 
نداشــت، نوشتن دستورالعمل و آیین نامه 
اجرایی جزو وظایف ذاتی دستگاه هاست، 
بنابراین اراده ای برای انجام کار نبوده است.

7جامعه
جزئیات آموزش های 
جبرانی دوره متوسطه 

اعالم شد
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش 
و پــرورش درباره برنامه آموزش جبرانی 
تابســتانی، اظهار کــرد: برنامه آموزش 
جبرانی از دهم تیرماه آغاز شــده اســت 
و تــا پایــان مرداد ادامه دارد و بعد از آن، 
دانش آموزان ارزشــیابی می شوند یعنی 
برگزار می شود.محمدمهدی  امتحانات 
کاظمــی با بیان اینکــه در آیین نامه دو 
گــروه از دانش آموزان می توانند در این 
دوره شــرکت کنند، افــزود: گروه اول، 
دانش آموزانی هســتند که در دروســی 
حد نصاب را کسب نکردند و به اصطالح 
افتاده اند که باید در شهریور امتحان دهند.

کاظمی افزود: گروه دوم، دانش آموزانی 
هســتند که نصاب را کســب کردند اما 
شــورای مدرسه تشخیص داده است که 
هنوز الزم اســت در بحث یادگیری، یک 
دوره آموزشی را داشته باشد تا یادگیری 
تثبیت شود.وی تصریح کرد: برای اینکه 
بــرای گروه دوم جهت شــرکت در این 
دوره ها انگیزه ایجاد شــود، مصوبه ای از 
شــورای عالی آموزش و پرورش گرفتیم 
که بر اســاس آن، اگر دانش آموزان گروه 
دوم در امتحانات شــهریور شرکت کنند 
و نمره شان از نمره خرداد که قبولی بوده 
اســت باالتر باشد، نمره باالتر جایگزین 
نمــره قبلــی شــود.وی با بیــان اینکه 
آموزش های جبرانی ویژه دانش آموزان 
پایــه هفتم تا یازدهم اســت، گفت: این 
دوره آموزشی در مدارس دولتی، رایگان 
است.وی در پاسخ به این پرسش که »آیا 
شرکت در این دوره ها برای دو گروه اول و 
دوم اجباری است؟«، افزود: گروه اول که 
دانش آموزانی هستند که در یک یا چند 
درس نمره قبولی نگرفتند پس الزم است 
در این دوره ها شــرکت کنند برای گروه 
دوم، یک فرصت اســت که از این فرصت 

ایجاد شده می توانند استفاده کنند.

متقاضیان این گروه 
100درصد در کنکور 

قبول خواهند شد
باشــگاه خبرنــگاران جــوان نوشــت: 
رئیس ســازمان ســنجش کشور با بیان 
اینکه ظرفیت پذیرش دانشــجویان در 
برخی رشــته ها باالســت، گفت: ۱4۰ 
هــزار داوطلب رشــته ریاضی در کنکور 
سراسری امسال شــرکت کردند. ۲۵۰ 
هزار صندلی خالی در این رشــته وجود 
دارد لــذا طبیعــی اســت کــه آنها هر 
رشــته ای را که بخواهند قبول خواهند 
شد.عبدالرسول پور عباس گفت: قبولی 
داوطلبان رشته ریاضی در دانشگاه های 
برتر کشــور به نمره قبولی آنها بســتگی 
دارد، اما قبولی آنها در ســایر دانشگاه ها 
۱۰۰ درصــد تضمینی اســت.او گفت: 
رقابت میــان داوطلبان در صندلی های 
خاص دیده می شــود، ظرفیت برخی از 
رشــته ها را هر چه اعــالم قبولی کنیم 
تکمیل نخواهند شــد، یعنی هم اکنون 
ظرفیت باالیی برای پذیرش داوطبان در 

دانشگاه ها داریم.

ثبت نام متقاضیان جذب 
هیأت علمی آغاز شد

معاون مرکز جذب وزارت علوم تحقیقات 
و فناوری گفت: ثبت نام متقاضیان جذب 
هیأت علمی دانشگاه های کشور از دوشنبه 
۲۰ تیرماه آغاز شــده و تا دوم مردادماه 
ادامه خواهد داشت.جعفر جعفری افزود: 
داوطلبــان می توانند از امروز ۲۰ تیرماه 
تا دوم مردادماه برای ثبت نام به ســامانه 
جــذب وزارت علــوم مراجعه کنند.وی 
دربــاره اعمال دو مصوبه اخیر شــورای 
عالــی انقالب فرهنگی مبنی بر افزایش 
سن جذب برای عضویت در هیأت علمی 
تا 4۵ سال و امتیاز تأهل و داشتن فرزند 
در جذب اعضای هیأت علمی، گفت: این 
دو مصوبه به دانشگاه ها ابالغ شده و در این 
فراخوان اعمال خواهد شد.بر اساس این 
گزارش، متقاضیان شــرکت در فراخوان 
جذب که خارج از کشور سکونت دارند و 
موفق به انجام و یا تکمیل فرآیند دریافت 
کارت ملی هوشــمند نشده اند می توانند 
با ارســال تصویــر گذرنامه و کارت ملی 
خود به آدرس jazb@msrt.ir نســبت 
بــه دریافت لینــک ثبت نام اقدام کنند، 
لینک ثبت نام حداکثر بعد از ۲4 ساعت 
از زمان ارســال مدارک به آدرس پست 
الکترونیکی داوطلب ارسال خواهد شد.

چرایی بروز مشکالت 

در صنعت دارو
عضو کمیســیون بهداشت و درمان مجلس 
در مــورد ورود ایــن کمســیون به وضعیت 
نامطلوب کارخانجات دارویی کشور، اظهار 
کــرد: در مجلس در بودجه ۱4۰۰ علی رغم 
پیشــنهاد دولت برای حــذف ارز ترجیحی 
با ایــن موضوع مخالفت کردیم. بعد گفتند 
برای شــش مــاه اول ۱4۰۰ این کار انجام 
شــود، اما برای اجتنــاب از التهاب در بازار 
دارو و پیشــگیری از افزایــش قیمــت آن، 
مخالفت کردیم و برای شــش ماهه دوم نیز 
ســعی کردیم ارز را نگــه  داریم.محمد علی 
محســنی بندپی،  افــزود: در الیحه بودجه 
۱4۰۱ نیز گفتیم اگر دولت بتواند قیمت ها را 
به ویژه در کاالهای اساسی به شهریور ۱4۰۰ 
برگردانــد و نگهدارد می تواند ارز ترجیحی 
را حــذف کنــد. ارز ترجیحی حذف شــد و 
دولت نتوانســت قیمت هــا را نگه دارد، این  
عدم تثبیت قیمت ها یا بازگرداندن قیمت ها 
به شهریور ۱4۰۰ موجب شده، این اتفاقات 
در حــوزه دارو رخ دهــد. مواد اولیه داروها، 
برای کارخانجات دارویی با قیمت برداشتن 
ارز ترجیحی و نیمایی حســاب شده است و 
از آن ســو آن ها با مشــکالت فراوانی مواجه 
شــده اند.بندپی گفت: در هر صنعتی وقتی 
تعادلی بین ورودی و خروجی آن نباشــد و 
همیشــه ورودی آن بیش از خروجی باشــد 
معموال با شکســت مواجه شــده و بازار نیز 
دچار مشــکل می شــود. با ایــن حال طی 
جلســاتی که کمیته غذا و داروی مجلس با 
وزارت بهداشــت داشته، قرار شده است این 
وزارت خانه تا حدی تولید کنندگان دارویی 
از طریق ریالی یا ارزی را مورد حمایت قرار 
دهد.بندپــی همچنین در رابطه با وضعیت 
داروی بیماران خاص و صعب العالج، گفت: 
یک فرد ممکن است یک بار در سال به دارو 
نیاز داشــته باشــد، اما بیماران خاص، نادر 
و صعب العــالج در طول عمــر خود به دارو 
نیــاز دارند و بنابر ایــن اگر دارویی را گران 
دریافت کنند، اذیت خواهند شد. لذا امسال 
در صندوق بیمــاران صعب العالج تقریبا ۵ 
هزار میلیارد تومان گذاشــتیم و قرار شــد، 
سازمان برنامه و بودجه این مبلغ را به صورت 
کامل تخصیص دهد و داروهای این دسته از 
بیماران تحت پوشــش بیمه قرار بگیرد که 
در هفته گذشــته دو فوریت آن مطرح شــد 
و امیدواریم بتوان کمک کنیم تا مشــکالت 

این بیماران حل شود.

مردان هیجانی رانندگی 
می کنند

کارشــناس تصادفات پلیــس راهور تهران 
بــزرگ گفــت: از جهــت درک خطــر ما 
نمی توانیــم تفــاوت معنا داری بین خانم ها 
و آقایان قائل شویم اما نکته این است چون 
که خانم ها احساســی هســتند و در واقع در 
مواقع بحرانی احساســات آنها غلبه می کند، 
معموالً دیده می شود در مواقعی که تصادفی 
اتفاق می افتد احساسات بر آنها غلبه می کند 
و در آن لحظه در اصطالح هول می شــوند و 
نمی توانند مدیریت صحیح را داشته باشند.

ســرهنگ رابعه جوانبخت گفت: خانم ها اگر 
راننده باشــند و فرزند آنها در خودرو باشــد 
خیلــی حــواس آنها به محلــی که بچه در 
آنجا قرار دارد پرت می شــود، اگر خیال آنها 
راحت باشــد که بچــه روی صندلی کودک 
و در جــای ایمنــی اســت و البته اگر کمتر 
بــا موبایل صحبت کننــد رانندگان خوبی 
هستند و نوع رانندگی آنها آهسته، محتاط 
و مســتقیم است.وی افزود: برخالف آقایان 
معموالً خانم ها دوســت ندارند خط به خط 
شــوند و تغییر مســیرهای ناگهانی بدهند، 
می توان گفت که اگر ماشینی را از دور دیدید 
که خیلی خط به خط می کند و تغییر مسیر 
می دهــد و حرکت های مخاطره آمیز انجام 
می دهد می توانید به راحتی تشخیص بدهید 
کــه یقیناً راننده آن خودرو می تواند یک آقا 
باشــد چراکه اغلب آقایان ریســک پذیری 
بیشــتری دارند و در واقــع هیجان آنها در 
رانندگی بیشــتر هســت.وی افزود: بررسی 
تخلفات نشــان می دهد که خیلی نمی توان 
بین رانندگی آقایان و خانم ها تفاوت اساسی 
گذاشــت اما وقتی بررسی می شود متوجه 
می شویم که تخلفاتی که احتیاج به ریسک 
پذیری و خطر پذیری دارد و قانون شــکنی 
بیشــتری دارد مانند ورود ممنوع ها، چراغ 
قرمزها، معموالً در آقایان بیشــتر اســت و 
تخلفاتــی چون همراه نداشــتن مدارک و 
اســتفاده از بوق بــرای آنکه دیگر رانندگان 
را آگاه کنند در خانم ها بیشــتر اســت.وی 
گفــت: البته در تخمیــن فاصله های طولی 
آقایان و خانم ها یکی هســتند ولی در عدم 
رعایت ســرعت مجاز تفاوت معنا داری بین 
آنهــا وجــود دارد و راننــدگان آقا تمایل به 
ســرعت غیر مجاز دارند و سبقت گیری هم 

بیشتر در آنها دیده می شود.

خبر ویژه

دبیــر مرکز ملــی مطالعات جمعیت از اصالح قانون 
سقط جنین خبر داد و گفت: اصالح قانون مدیریت 
ســقط در دســتور کار قرار دارد و در صورت اجرایی 
شــدن قانون جوانی جمعیت نیز شاهد کاهش آمار 
سقط جنین در کشور به طور محسوس خواهیم بود.

صالح قاسمی با بیان اینکه براساس آخرین داده های 
موجــود از وضعیــت جمعیتی ایران، جمعیت ایران 
برابر با 8۵ میلیون نفر است، گفت: بر اساس آمارهای 

سال ۱4۰۰، نرخ رشد جمعیت به حدود ۰.۷ درصد 
رسیده است که این رقم یک رکورد حداقلی است که 
در طول تاریخ ایران بی ســابقه بوده است.همچنین 
نــرخ بــاروری به حدود ۱.۵ فرزند بــه ازای هر زن 
رســیده است که این رقم در کالنشهرها حدود ۱.3 
بــه ازای هر زن و در اســتان های گیالن، مازندران، 
البــرز، مرکــزی و تهران حدود ۱.۱ فرزند به ازای هر 
زن اســت.وی با اشــاره به اینکه نرخ ســالمندی در 

کشــور به ۱۱ درصد رسیده است، گفت: به زودی با 
سرعت زیادی کشور به سوی سالخوردگی جمعیت 
حرکت می کند.در حال حاضر با میانگین سنی باالی 
3۵ ســال، ایران دیگر یک کشور جوان نیست، بلکه 
یک کشــور میانســال است.قاسمی افزود: آنچه که 
شــاخص های جمعیت شناسی نشان می دهند این 
اســت که حداکثر عدد جمعیت کلی را که در ایران 

تجربه خواهیم کرد حدود 94 میلیون نفر است.

کار اصالح قانون »سقط جنین«، در دستور 

اینفوگرافی 

راهکارهایی 
برای تقویت 

حافظه
مصرف میوه و 

سبزیجات، دریافت 
نور بیشتر، رژیم غذایی 

متناوب و ... از جمله 
راهکارهای تقویت 

حافظه به شمار می رود.

منبع : ایرنا

کرونایی ها  افزایش 50 درصدی ورودی 
به بیمارستان ها 

معاون بهداشت، وزارت بهداشت گفت: متاسفانه سویه جدید کرونا در کشورهای 
اروپایی و آمریکایی مجددا سبب افزایش این بیماری شد و به سبب رفت وآمدهایی 
که در جهان وجود دارد و کاهش حساسیت ها در حال مواجه شدن با سویه های 
جدید هستیم.کمال حیدری افزود: در امیکرون با زیر سویه های BA1 و BA2 رو به 
رو بودیم و هم اکنون به زیر سویه BA5 رسیدیم که رفتار متفاوتی دارد و از طرفی 
آن را ســویه ای جدا می دانند اما به هر حال از خانواده امیکرون اســت و به همان 
شــکل و با قدرت ســرایت بســیار باالتر و یک و نیم برابر امیکرون  منتقل می شود.

وی ضمن اشــاره به اینکه در گذشــته نمودار افزایش آمار کرونا به صورت شــیب 
بود اما در موج ششــم و در ســویه امیکرون آمار این بیماری به صورت آسانسوری 
و جهشــی افزایش پیدا کرد، گفت:هم اکنون این وضعیت در کشــورهای اروپایی 
و آمریکایی وجود دارد و در منطقه روز به روز در حال افزایش است و کشورهای 
اطراف ما نظیر امارات، قطر، کویت، عربســتان، عراق، ترکیه و پاکســتان به نوعی 
درگیر هســتند و به ســبب ارتباط بین کشــورها این زیر سویه ها در حال افزایش 
اســت.حیدری افزود: بر اســاس آنچه در مقاالت آمده اســت و با توجه به سرعت 
انتشــار هر یک نفر در زیر ســویه BA5 می تواند ۱8 نفر را درگیر کند و این در 
حالیست که در روزهای نخست شیوع کرونا در ووهان هر یک بیمار ۲ نفر را مبتال 
می کرد و در سویه های بعدی این رقم به 3.۲ و در سویه دلتا به 8 رسید و در سویه 
امیکرون هر یک بیمار می توانســت ۱۰ نفر دیگر را درگیر کند.وی با بیان اینکه 
هر چند این ســویه بیماری زایی کمتری دارد اما هر چه آمار ابتال باال رود به تبع 
آن موارد بستری و فوت هم افزایش پیدا می کند، گفت: ورودی بیمارستان ها ۵۰ 
درصد افزایش پیدا کرده اســت و روز گذشــته۱۷ درصد مراجعه کنندگان درگیر 
ســویه A۵ کرونا بودند.وی افزود: عالئم ســویه جدید کرونا مثل امیکرون شــامل 

مشکالت گوارشی است.
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شیائومی گوشی میان رده 
۱۲T XIAOMI خود را به زودی 

معرفی می کند
از ســری گوشــی های ۱۲S Xiaomi به 
تازگــی رونمایی شــده و پــروژه بعدی 
شیائومی ســری ۱۲T Xiaomi است. این 
خبر خوبی بــرای طرفداران شــیائومی 

اســت، زیرا مدل های ۱۲S فقط در چین 
در دسترس هستند، در حالی که خانواده 
۱۲T شیائومی احتماالً عرضه گسترده تری 

خواهند داشت.
گوشی های ۱۲T Xiaomi مدل های میان 
رده بعدی شــیائومی هســتند و احتماالً 
قبل از پایان سال ۲۰۲۲ در دسترس قرار 

خواهند گرفت.
البته دقیقا مشــخص نیســت که گوشی 

شــیائومی ۱۲ تی چه زمانــی وارد بازار 
می شود، اما شیائومی ۱۱ تی در سپتامبر 
۲۰۲۱ رونمایی شد و در ماه اکتبر به فروش 
رســید، بنابراین احتمال دارد اگر مشکل 
خاصی به وجود نیاید این جدول زمانی در 
سال ۲۰۲۲ برای شیائومی ۱۲T نیز وجود 

داشته باشد.
همچنین هیچ صحبتــی در مورد قیمت 
این گوشی نیز وجود ندارد، اما ممکن است 

مثل ۱۱T Xiaomi، با قیمــت پایه 499 
پوند عرضه شود. احتماالً شیائومی ۱۲ تی 
پرو نیز با قیمت تقریبی ۵99 پوند )حدود 

83۰ دالر( راهی بازار شود.
تاکنــون گمانه زنی ها و شــایعات زیادی 
درباره گوشی های آینده شرکت شیائومی 
منتشر و دست به دست شــده، اما هنوز 
چیزی به صورت رسمی اعالم نشده است.

 ریجاب کرمانشاه؛  
نگین سبز داالهو 

استان کرمانشاه دارای مناطق دیدنی و جاذبه های 
طبیعی متعددی اســت که هر کدام در نوع خود 
منحصر به فرد هستند. از این رو ساالنه گردشگران 
بسیاری برای طبیعت گردی به این استان سفر می 
کنند. یکی از مشهور ترین جاذبه های طبیعی این 
استان ریجاب است که در شهرستان داالهو قرار 
دارد. این منطقه نه تنها طبیعتی بکر و خیره کننده 
دارد دارای بناهای تاریخی متعددی نیز می باشد 

که نشان دهنده قدمت آن است.
معرفی بخش های مختلف

منطقه تفریحی و گردشگری ریجاب از دو جهت 
اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد که شامل جاذبه های 
گردشگری و جاذبه ها طبیعی است. همین مسئله 
موجب شــده اســت که مورد توجه گردشگران 
بسیاری قرار گیرد و ساالنه به ویژه در فصل بهار 
پذیرای گردشــگران متعــددی از نقاط مختلف 

کشور باشد.
جاذبه های طبیعی ریجاب

آبشار ریجاب )پیران(
مشهور ترین جاذبه طبیعی ریجاب آبشار آن است 
که آبشار پیران نام دارد. این آبشار از بلند ترین و 
مرتفع ترین آبشارهای ایران محسوب می شود. 
به طور دقیق می توان گفت آبشــار پیران دارای 
ارتفاعی حدود ۱۵۰ متر است که بخش های باالی 
آن به دلیل فرسایش به صورت دره ای تنگ تبدیل 
شده و باعث شــده که بخش آبریز آبشار ارتفاعی 
حدود ۱۰۰ متر داشته باشد. آبشار ریجاب دارای 
سه طبقه است که دو طبقه باالیی آن دارای ارتفاع 
بیشتری نسبت به طبقه زیرین هستند. الزم به ذکر 
است که طبقه سوم آبشار توسط درختان زیبا و سر 
سبز منطقه پوشیده شده است و چندان مشخص 
نیست. آبشــار پیران در نزدیکی روستای شاالن 
واقع شده اســت و باید حدود ۱۵ دقیقه از روستا 

پیاده روی نمود تا به آبشار دسترسی پیدا کرد.
رودخانه الوند

رودخانه الوند که بومیان این منطقه آن را هلوند 
می خوانند بسیار زیبا است. این رود خروشان از 
کوه های داالهو و ارتفاعات سیاه دانه سرچشمه 
می گیرد و مسیر پر فراز و نشیبی را طی می کند 
تا وارد استان کرمانشاه و شهرستان سرپل ذهاب 
شود و در نهایت به کشور عراق راه می یابد. بخشی 
از رود کــه از ریجاب می گذرد منظــره ای فوق 
العاده زیبا در کنار طبیعت ســر سبز این منطقه 
ایجاد نموده است که نظر هر بیننده ای را به خود 

جلب می کند.
چشمه های ریجاب

جاذبه های طبیعی ریجاب تنها به آبشار و رودخانه 
محدود نمی شــود در این منطقه چشــمه های 
متعددی وجود دارد کــه زیبایی آن را دو چندان 
نموده اند. از جمله این چشــمه هــا می توان به 
چشــمه کولیتان، چوار کانی، ســراب اسکندر، 
سیاوانه و … اشاره نمود. دو چشمه سراب اسکندر 
و سیاوانه از مهم ترین چشمه های رودخانه الوند 
محسوب می شوند. البته با توجه به فصلی بودن 
چشمه سیاوانه سرچشــمه اصلی رودخانه الوند 
همان سراب اســکندر است. این چشمه در میان 
منطقه ای جنگلی و بسیار زیبا واقع شده که دارای 

مسیری پر پیچ و خم است.
دره ها

دره ها نیز از دیگر جاذبه هــای طبیعی ریجاب 
محسوب می شــوند که نقش تعیین کننده ای 
در طبیعت و زیبایی ایــن منطقه دارند و موجب 
پیدایش دره های جنگلی و کوهستانی در ریجاب 
شده است. از مهم ترین دره های ریجاب می توان 
به دره لرز، دره مران، دره هونان، دره تاویان، انجیر 
کالن، قمه قوله، دره چنار و … اشاره نمود. این دره 
های سرسبز در میان قله های مرتفع این منطقه 
واقع شده و همچنین در مسیر رودخانه الوند قرار 
دارند. به همین دلیل همیشه دارای طبیعتی زیبا 

و سر سبز هستند.
پوشش گیاهی ریجاب

موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی مناسب 
ریجاب موجب شده اســت که شرایط رشد گونه 
های گیاهــی و درختان متنوعی فراهم باشــد و 
باغات متعددی در این منطقه ایجاد شود.  از جمله 
گیاهان دارویی ریجاب می توان به ریواس، گنور، 
سماق، چینور، اســپند، زو، قارچ، کنگر، ترشکه، 
تولکه، گیالخه، سیاکوز و … اشــاره کرد. عالوه 
بر گونه های گیاهی گونه های درختی و جنگلی 
مختلفی نیز در این منطقه وجود دارد مانند بلوط، 
زالزالک، آلبالوی وحشی، تمشک وحشی، انجیر، 

گردو، پسته کوهی، چنار، انار و زیتون.

گردشگری

کلفت ها« در تاالر وحدت  « 
به روی صحنه می رود

 نمایــش »کلفت ها« با طراحی و کارگردانی مرتضی 
میرمنتظمی، برای اجرا در تاالر وحدت آماده می شود.
این کارگردان تئاتر که همچون بســیاری از همکاران 
خــود در دوران کرونــا اثری را روی صحنه نبرده بود، 
حاال مشــغول تمرین و آماده سازی تازه ترین نمایش 
خودش است که با بازی صابر ابر، سحر دولتشاهی و الهام 
کردا روی صحنه می رود.نمایشنامه »کلفت ها« نوشته 
ژان ژنه، نویسنده شهیر فرانسوی  است و از مهم ترین 
آثار ادبیات نمایشی جهان به شمار می آید که تاکنون 
کارگردانــان متعددی آن را روی صحنه برده اند.تاریخ 
دقیق اجرای نمایش»کلفت ها« همراه با دیگر اعضای 
گروه اجرایی آن در خبرهای بعدی اعالم خواهد شد.

 فرمان فتحعلیان کنسرت 
رایگان برگزار می کند

مدیرعامل برج میالد از آغاز جشــنواره تابستانی 
برج میالد با اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی 
و تفریحی در این مجموعه گردشگری و تفریحی 
خبر داد و گفت: این دوره از جشــنواره تابستانی 
همزمــان با آغاز دهه والیت و اجرای کنســرت 
رایگان برای شــهروندان برگزار می شود.عباس 
حیــدری دامه داد: همچنین همزمان با جشــن 
بزرگ عید غدیر، کنسرت نمایش »راه عشق« را با 
اجرای فرمان فتحعلیان از ۲4 تا ۲8 تیر خواهیم 
داشــت. این کنســرت نمایش تلفیقی از نور، نوا، 
تصویر و نمایش اســت که طراح و کارگردان آن 
حمید حســین خانی و تهیه کننده آن علیرضا 
کوهفر اســت.به گفته حیدری، این کنســرت با 
مشارکت برج میالد، معاونت فرهنگی و اجتماعی 
شــهرداری تهران و سازمان فرهنگی اوج برگزار 
می شــود و مــردم برای تهیه بلیــت رایگان این 
کنســرت می توانند به سایت برج میالد مراجعه 
کنند. ضمن آنکه این کنســرت هر شــب ساعت 

۲۰:3۰ اجرا خواهد شد.

 طنین موسیقی بندری 
ج آزادی می پیچد در بر

 تازه ترین کنسرت بندری آوای موج به سرپرستی 
محسن آقایی و خوانندگی عیسی سلیمیان و اکلو 
فرامرزی، روز ســی و یکم تیرماه ســال جاری در 

برج آزادی تهران برگزار خواهد شد.
محســن آقایی سرپرســت و آهنگساز آوای موج  
کــه چندی پیش نیز در  اکســپو ۲۰۲۰ دبی به 
اجرای چند قطعه ویژه پرداخته بودند، درباره این 
کنسرت نوشته است: خداوند را شاکرم و از طرفی 
خرسندم که بعد از سه سال، به اتفاق اعضای گروه، 
مجدد در تهران به روی صحنه خواهیم رفت، این 
برنامه اولین کنسرت رسمی اکلو فرامرزی با آوای 
موج اســت و ســعی کردیم قطعاتی را برای اجرا 
انتخاب کنیم که ریشه در فرهنگ غنی موسیقی 
جنوب دارند، قطعاتی فولکلور و خاطره انگیز که 
با اجرای آنها، شــب خوبی را برای مخاطبان رقم 
بزنیــم. ناگفته نماند به دلیل شــرایط اقتصادی 
جامعه و مشکالت معیشتی مردم، ما به تصمیم 
جمع، بنا را بر این گذاشــتیم که قیمت بلیت ها 
۲۰۰ هزار تومان باشــد تا اقشــار مختلف مردم 

بتوانند از اجرا استفاده کنند.

 »همسرداری«
 به چاپ چهلم رسید

 چاپ چهلم کتاب »همســرداری« اثر مرحوم 
آیــت اهلل ابراهیــم امینــی به همت مؤسســه 
بوســتان کتاب در3۰3 صفحه روانه بازار نشــر 
شــد. خانواده در پرتو شــناخت صحیح و واقع 
بینانه همسران از وظایف زناشویی و طرز تفکر 
و خواســته های یکدیگر، پویا و ســالم و با صفا 
می شود و بدین سان بستر مناسب برای تربیت 
فرزندانی صالح فراهم می شود. نویسنده در این 
اثر با عنایت به ضرورت اجتماعی، مشــکالت و 
مسائل زناشویی را با استفاده از آیات و روایات 
و رفتارهای اجتماعی افراد بررسی و راهکارهای 
الزم برای ســالمت خانواده را ارائه کرده است. 
نگارنده با توجه به این نیاز اجتماعی و احساس 
ضرورت آن، کتاب حاضر را نگاشــته اســت. در 
ادامه نیز وظیفه مرد در تکامل همسر تشریح و 
در خصوص نیاز زن و شوهر به محبت یکدیگر 

پرداخته شده است. 
نویسنده در ادامه بر ضرورت احترام متقابل زن 
و شوهر و خوش اخالقی زوجین تأکید کرده و 
به اهمیت سپاسگزاری از همسر و چشم پوشی 

از غیر همسر می پردازد. 

 هوای خاکی، درد تکراری اهواز/ منبع : ایسنا

عکس روز 

درمان قطعی سرطان با این روش
گروهی از پژوهشــگران "دانشــگاه اســتنفورد" در بررســی جدید خود، 
میکروربات هایــی بــر پایه جلبــک ابداع کرده اند کــه می توانند به درمان 
 Stanford(”سرطان کمک کنند.گروهی از پژوهشگران “دانشگاه استنفورد
University( به سرپرســتی “اوتکان دمیرچی”)Utkan Demirci(، استاد 
بخش رادیولوژی در دانشکده پزشکی این دانشگاه، یک روش نوین را برای 
تغییر شرایط مکان های تومور در پیش گرفته اند. آنها گروهی از میکروربات های 
بیوهیبریدی به نام “ولبات ها”)Volbots( را ابداع کرده اند که هیپوکسی را 
برای بهبود کارآیی درمان های سرطان تسکین می دهد.دمیرچی گفت: هدف 
روش ما، رســیدگی به مشــکالت مربوط به هیپوکسی سرطان با استفاده از 
ولبات ها به عنوان میکروکارخانه های تولیدکننده اکســیژن در محل است.

دانشمندان، راهبردهای مختلفی را برای معکوس کردن هیپوکسی تومور 
آزمایــش کرده انــد؛ از جمله به کار بردن میکرو/نانوحامل ها با اســتفاده از 
گلبول های قرمز، هموگلوبین و نانوحباب ها که ظرفیت بارگیری اکســیژن 
ناکافــی را نشــان داده اند.میکروربات هــای بیوهیبریدی از دو بخش زنده و 
مصنوعی تشــکیل شــده اند. در حالی که بخش زنده ربات معموال تحرک و 
حمل و نقل را امکانپذیر می کند، دانشمندان می توانند عملکردهای اضافی 
را بــرای انجــام دادن وظایف خاصی مانند انتشــار دارو در بدن برای درمان 
بافت ســرطانی به کار بگیرند.گروه دمیرچی، میکروربات های بیوهیبریدی 
خود را با اســتفاده از “جلبک های غلتــان” یا “ولُوکس”)Volvox( طراحی 
کردنــد کــه به عنوان موتور عمل می کنند. در انتخاب نام ولبات ها از نام این 

جلبک ها وام گرفته شده است. جلبک های غلتان می توانند از طریق حرکت 
همزمان هزاران برآمدگی مو مانند به نام “تاژک”)flagella( شــنا کنند که 
روی ســطح آنها قرار دارند.دمیرچی گفت: ولُوکس ویژگی های دیگری نیز 
دارد؛ مانند توانایی حسی ذاتی که آن را قادر می سازد تا به سوی منبع نور 

برود و همچنین، توانایی تولید اکسیژن از طریق فتوسنتز.
ولُوکس مانند ســایر جلبک ها، از کلروفیل برای جذب انرژی از نور اســتفاده 
می کند. ولُوکس ها، فعالیت فتوسنتزی و تولید اکسیژن باالتری را هنگام قرار 
گرفتن در معرض نور قرمز نشان می دهند. به همین دلیل، گروه دمیرچی 
از آن برای تنظیم غلظت اکسیژن تولید شده توسط جلبک ها در سلول های 

تومور استفاده کردند.

دریچه علم

کتابکده

»زاالوا« ؛

فیلمیکهجانیدوبارهبهژانروحشتسینمایایرانبخشید
 فیلم سینمایی »شب بیست و نهم« سال 
۱3۶۷ توسط حمید رخشانی ساخته شد 
و ســپس به عنوان تنها محصول این ژانر، 
در ویدیوکلیپ های کرایه فیلم، به جایگاه 

ویژه ای در نزد مخاطبان دست یافت.
پس از آن، تالش های جســته و گریخته 
کمرنگی در ایــن زمینــه در برخی آثار 
صورت گرفت اما آثار ژانر جنایی دلهره آور 
بیشــتر راوی خشــونت هایی بودند که 
بعضاً با بنیه سینمای ایران در این حوزه، 
حتی موقعیت های طنز ناخواســته برای 
مخاطبان ایجاد کردند. 3۰ ســال طول 
کشید تا ســینمای ژانر ترسناک ایران در 
ســال ۱39۷ شاهد ســاخته شدن فیلم 
»پوست« توسط بهمن و بهرام ارک شد. 
این فیلم با توجه کــردن به فرهنگ عامه 
اقلیم آذربایجان، به طور جدی پای جن ها 
را به سینمای ایران باز کرد.پس از توفیق 
های نسبی این فیلم، دو سال بعد، »زاالوا« 
هم به کارگردانی ارسالن امیری به موضوع 
»جن« در یک اثر ســینمایی توجه کرد.

روستای کردنشین و کوهســتانی زاالوا 

محل مراجعه جن ها اســت. حداقل، این 
چیزی است که ساکنان آن تصور می کنند. 
این تصور باعث می شــود که بدون هیچ 
عینیتی، هر چند وقت در روستا درگیری 
های خونینی نسبت به کسانی شکل گیرد 
که تصور می شود توســط جن ها تسخیر 
شده اند.یک گروهبان ژاندارمری به همین 

دلیل تفنگ های شکاری اهالی روستا را 
توقیف می کند و فرد مدعی جن گیری را 
هم که مردم روستا به او باور پیدا کرده اند، 
بازداشــت می کند. این دو اتفاق موجی از 
نارضایتی را در مردم روستا ایجاد می کند 
که درنهایت به تلفاتی از میان زنان منجر 

می شود.

این فیلم که پس از توفیق در جشــنواره 
فیلم فجر، از میانه حضورهای بین المللی 
خود صاحب یک پخش کننده دانمارکی 
شد، در چند ماه گذشته به جشنواره های 
فیلم مختلفی در کشورهای ایتالیا، آمریکا، 
کانادا، برزیل، هلند، سوییس، هنگ کنگ، 
اســکاتلند، ترکیه، رومانی، کره جنوبی و 

فرانسه راه یافته و به جایزه هایی هم ازجمله 
در جشــنواره فیلم ونیز )فیپرشی( دست 

یافته است.
تازه ترین نمایــش بین المللی»زاالوا« در 
پنجاه و ششــمین دوره جشــنواره فیلم 
کارلووی واری در کشــور جمهوری چک 
بوده که تقریبا همزمان با اکران آن در ایران 

صورت گرفت.
بنابر گزارش های کارلووی واری، این فیلم 
که در بخش غیررقابتی نمایش نیمه شب 
های جشنواره پذیرفته شــده بود، چهار 
نمایش را در سالن های مختلف کارلووی 

واری تجربه کرد.
امسال جشــنواره کارلووی واری به شکل 
کم سابقه ای میزبان حضور برخی فیلم ها 
در ژانر وحشــت بود کــه از صحنه های 
چندش آوری برخوردار بودند. اما فیلم  به 
نســبت کم خرج و کم دردسر زاالوا بدون 
استفاده از گریم و جلوه های ویژه خاصی و 
تنها با تمرکز بر باورهای ذهنی، سعی کرده 
است سوء استفاده های ناشی از باورهای 

ترس آفرین مردم را مورد توجه قرار دهد.

پرده نقره ای 

فناوری 

فرهنگ و هنر


