
عضو هیئت رئیسه کمیسیون  انرژی مجلس:

 سرمایه گذاری بانک ها 
 در صنعت نفت رونق 
و پویایی ایجاد می کند

کمیســیون انــرژی       عضــو هیئــت رئیســه 
مجلس شــورای اســامی گفت: سرمایه گذاری 
در  ســرمایه گذاری  به ویــژه  نفــت  صنعــت  در 
میدان های مشترک برای کشور و مردم منافع 

زیادی دارد...

 رییس کمیسیون بهداشت و درمان  مجلس
در نامه ای به رییس جمهور:

مطالبات تولیدکنندگان 
کسن کرونا پرداخت شود وا

     رییــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس 
در نامــه ای بــه رییــس جمهوری خواســتار پرداخت 
کسن کرونا شد و  مطالبات تولیدکنندگان داخلی وا
گفت که آنها برای دریافت مطالبات خود بین وزارت 
بهداشــت و ســازمان برنامــه و بودجــه ســرگردانند و 

نمی دانند حق خود را از چه کسی بخواهند...

  || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 44  

 سفر بایدن به منطقه برای اسرائیل و عربستان 
چه چیزی به همراه خواهد داشت؟

مسافر خاورمیانه
   عادی ســازی روابط عربســتان ســعودی و اســرائیل و انعقاد توافق نامه های دفاعی میان دو کشــور 
دور از دسترس به نظر می رسد. با این وجود، زمانی که بایدن در هفته جاری از خاورمیانه بازدید کند 
چندیــن پیشــرفت تاریخــی ممکــن اســت رخ دهنــد. پیش از ســفر »جو بایدن« رئیــس جمهور ایاالت 
متحده به خاورمیانه در هفته جاری صحبت های زیادی در مورد گام های بالقوه به سمت عادی سازی 

ح شده بود: اسرائیل و عربستان سعودی... روابط بین دو مقصد سفر او مطر
  || صفحه  صفحه 22  

ویترین   پیشنهادی

انرژیاقتصاد

صفحه 7 

صفحه 4  صفحه 3 

جامعه

 حباب سکه
خیال  ترکیدن ندارد

کن تجمعی تهران را  کز درمانی و اما »روزگار « ایمنی مرا
بررسی  کرد 

وضعیت اورژانسی 
بیمارستان ها

 روضه خواندن برای آب
دیر شده است

کارآمد برای بورس گار« به نسخه های نا نگاه »روز

صفحه 3 

 پای بازار سرمایه پای بازار سرمایه
هنوز می لنگدهنوز می لنگد

فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی 
ح جدول ذیل  ح جدول ذیل )فشرده( دو مرحله ای به شر )فشرده( دو مرحله ای به شر

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی 

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 اطــاع 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( 

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطاعات 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 

اطاعات 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 اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
گهی 1349262 شناسه ا

نوبت دوم

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید

www. ins tagram.com/rozegarnews

www.jaaar.com/kiosk/archives/rozgar

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آ آ
همراه با ارزیابی کیفیهمراه با ارزیابی کیفی

اداره کل راهداری و حمل و نقل و جاده ای استان لرستان

 نوبت اول

گذاری پروژه/پروژه های با مشخصات ذیل و  کل راهداری و حمل و نقل و جاده ای استان لرستان در نظر دارد نسبت به وا اداره 
سایر شرایط قید شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی اقدام نماید : 

برآورد اولیهصالحیتعنوان پروژه - شماره مناقصه
)مبالغ به ریال(

مبلغ تضمین 
)مبالغ به ریال(

آخرین مهلت 
دریافت اسناد

آخرین مهلت تحویل 
پیشنهاد  

کات  گشایی پا باز
ساعت8 

کن تحت 1 خرید،نصب وراه اندازی دوربین مداربسته وتجهیزات مربوطه اما
پوشش اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان لرستان - 1401/36

مجوز شورای عالی انفورماتیک در زمینه 
29.000.000.0001.450.000.0001401/04/301401/05/131401/05/15شبکه و داده های رایانه ای و مخابراتی

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

آخرین مهلت مبلغ تضمین  )مبالغ به ریال(برآورد اولیه )مبالغ به ریال(صالحیتعنوان پروژه - شماره مناقصه
دریافت اسناد

آخرین مهلت تحویل 
پیشنهاد  

کات  گشایی پا باز
ساعت8 

20.250.811.7831.012.540.5901401/04/301401/05/091401/05/10رتبه5راه و ترابریلکه گیری گردنه شهید داراب کوشکی - پل سیمره 11401/30

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

مبلغ تضمین برآورد اولیه )مبالغ به ریال(صالحیتعنوان پروژه - شماره مناقصه
)مبالغ به ریال(

آخرین مهلت 
دریافت اسناد

آخرین مهلت تحویل 
پیشنهاد  

کات  گشایی پا باز
ساعت8 

162691.713.0038.134.585.6501401/04/301401/05/091401/05/10رتبه5راه و ترابریساخت عرشه پل خرپایی دو دهانه45 متری پندکی الیگودرز11401/10

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

برآورد اولیهصالحیتعنوان پروژه - شماره مناقصه
)مبالغ به ریال(

مبلغ تضمین 
)مبالغ به ریال(

آخرین مهلت 
دریافت اسناد

آخرین مهلت تحویل 
پیشنهاد  

کات  گشایی پا باز
ساعت8 

139.168.897.0596.958.444.8531401/04/301401/05/091401/05/10رتبه5راه و ترابریروکش آسفالت کمربندی جنوبی خرم آباد-پل هرو- 11401/38

129.070.522.5256.453.526.1261401/04/301401/05/091401/05/10رتبه5راه و ترابریروکش آسفالت پل هرو- چاالنچوالن-  21401/39

50.127.709.3142.506.385.4661401/04/301401/05/091401/05/10رتبه5راه و ترابریروکش آسفالت محور خرم آباد گردنه مله شبانان- 31401/40

گردنه شهیدکوشکی)محدوده رومشکان41401/41 39.092.859.5121.954.642.9761401/04/301401/05/091401/05/10رتبه5راه و ترابریروکش آسفالت پل بابازید-

59.918.563.4972.995.928.1751401/04/301401/05/091401/05/10رتبه5راه و ترابریروکش آسفالت خرم آباد- معموالن- 51401/42

160.412.867.5688.020.643.3781401/04/301401/05/091401/05/10رتبه5راه و ترابریروکش آسفالت محور معموالن- پلدختر- پل زال- 61401/43

71401/44 - 49.671.561.1512.483.578.0581401/04/301401/05/091401/05/10رتبه5راه و ترابریروکش آسفالت پلدختر- دره شهر

48.946.416.8642.447.320.8431401/04/301401/05/091401/05/10رتبه5راه و ترابریروکش آسفالت کمربندی بروجرد - اشترینان- 45 /81401

38.769.360.2921.938.468.0151401/04/301401/05/091401/05/10رتبه5راه و ترابریروکش آسفالت خرم آباد- فیروزآباد)محدوده سلسله( 91401/46

1401/47 ) 39.026.224.1691.951.311.2091401/04/301401/05/091401/05/10رتبه5راه و ترابریروکش آسفالت ازنا الیگودرز اصفهان)محدوده الیگودرز

49.696.775.9052.484.838.7951401/04/301401/05/091401/05/10رتبه5راه و ترابریلکه گیری وروکش آسفالت دورودازنا الیگودرز )محدوده ازنا(1401/48

70.101.522.9053.505.076.1451401/04/301401/05/091401/05/10رتبه5راه و ترابریروکش فیروزآباد-نورآباد انتهای حوزه هرسین)محدوده دلفان 1401/49

چنانچه قیمت پیشنهادی پیمانکار فراتر ازظرفیت مجاز رتبه 5 راه وترابری باشد،پیمانکار میبایست دارای صاحیت رتبه باالتر )رتبه 4 راه و ترابری( باشد.
پیمانکاران دارای صاحیت به شرط داشتن ظرفیت آزاد)تعدادی وریالی(ونیزمعتبر بودن اسم شرکت در پایگاه ساجارمیتواننددراین مناقصه شرکت نمایند.

میــزان ســپرده شــرکت در مناقصــه مطابــق ســتون شــماره 5 جــدول فــوق بایســتی بصــورت تضامیــن قابــل قبــول ذکرشــده در آییــن نامــه تضامیــن دولتــی و مطابــق بــا عنــوان مناقصــه مذکوربامــدت 
اعتبــار3 مــاه وقابــل تمدیدتا3مــاه دیگربــرای ضمانتنامــه بانکــی ویافیــش واریــزی بــه حســاب شــماره 4166063752736249 شــبا 610100004166063752736249IR نــزد بانــک ملــی مرکــزی 
شهرســتان خــرم آبــاد بــه نــام اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان لرســتان و شــرایط قیــد شــده درقســمت محتویــات پاکــت الــف اســناد مناقصــه ارائــه گردد.بــه پیشــنهادهای 

فاقدسپرده،ســپرده هــای مخدوش،ســپرده هــای کمترازمیــزان مقرر،چــک شــخصی ونظایــر آن ترتیــب اثــرداده نخواهــد شــد.
www.setadiran. : محــل و زمــان دریافــت اســناد : متقاضیــان مــی تواننــد از مــورخ 1401/04/25 حداکثــر تــا مــورخ  1401/04/30 از طریــق مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت بــه آدرس
ir  وپــاکات الــف عــاوه بــر بارگــذاری درســامانه مذکــور بایــد بصــورت فیزیکــی بــه آدرس خــرم آبــاد- بلــوار بهارســتان- جنــب سیلو-کدپســتی6819613831 - دبیرخانــه کمیســیون معامــات اداره کل 

راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان لرســتان ارســال گــردد.
کلیه متقاضیانی که اسنادومدارک الزم و قیمت پیشنهادی خود را در سامانه ستاد بارگذاری کرده اند ، می توانند در جلسه بازگشایی پاکات مناقصه حضور داشته باشند.

به پیشنهادهای فاقدامضاء،مشروط،مخدوش وپیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شودترتیب اثر داده نخواهد شد )مهروامضاء کلیه اسناد الزامیست(.
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یادداشتویترین  پیشنهاد

 تکرار نوستالژی ایران و ژاپن
با گردشگری

 عباس مهدوی، فعال گردشگری 
ســالهای قبل از انقالب عمده شــناخت مردم ایران از ژاپن، 
معطــوف بــه کاالهای ژاپنی بود که هم دوام داشــت و هم 
کیفیت. لوازم خانگی ژاپنی نزد خانواده های ایرانی محبوب 
بود. ایرانی ها دردهه پنجاه و شصت، ژاپنی ها را پیشتاز تولید 
محصوالت برقی و الکترونیکی می پنداشــتند. محصوالت 
ژاپنــی یکتــه تاز خانه هــای آن دوران بود. هنوز هم صدای 
چرخ گوشت توشیبایی را که کنار پدر چشم به گوشت های 
چرخ شده اش داشتم، به خوبی به یاد دارم. خودروهای تویوتا 

و مزدای ژاپنی هم محبوب و قدرتمند ان دوران بودند.
شــناخت از ســرزمین آفتاب تابان تنها در صنعت خالصه 
نمی شــد. در دهه شــصت شخصیتی ژاپنی به نام اوشین و 
بعدهــا هانیکــو، در اوج دوران جنگ به محبوبترین چهره 
خانواده های ایرانی مبدل شــد و همذات پنداری مخاطب 
ایرانی با آن باورنکردنی بود. تب اوشین فروکش کرد اما ژاپن 
گرایی همچنان در زندگی ایرانی ها تدوام داشت. اوایل دهه 
۷۰ و همزمان با وخامت وضع اقتصادی، رکود و گســترش 
بیکاری، شکلی از مهاجرت در ایران پیدا شد که بیشتر برای 

یافتن شغل و پولی مناسب برای آینده زندگی بود.
مقصد بیشتر این نوع از مهاجرت ها، این بار نه غرب، بلکه ژاپن 
بود. کشوری که مقصد مهاجرت جوانان بی کار، نیمه ماهر و 
غیرماهر ایرانی شد. در اواخر دهه ۷۰ هم زمان با رونق نسبی 
اقتصاد در داخل و نیز کم رمق شدن اقتصاد ژاپن در آن دوره، 
حباب مهاجرت به ژاپن ترکید. هرچند بعدها برخی سیاسیون 
ایرانی از الگوی ژاپن اسالمی در ایران سخن گفتند اما این واژه 
در همان ادبیات سیاسی باقی ماند و ژاپن گرایی رو به افول 
نهاد. پس از ســه دهه حضور پر رنگ در میان ایرانیان آنچه 
می تواند ارتباط میان این دو کشور تاریخی و با هویت شرقی 
را تقویت کند، صنعت گردشــگری است. ژاپنی ها مردمانی 
با فرهنگ و اهل ســفر هســتند و گرایش بسیاری به اماکن 

تاریخی و فرهنگ بومی سایر کشورها دارند...  
ادامه در صفحه 2
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سیاست 22

سخنگوی شورای نگهبان:

گر دولت موافقت کند، تشکیل وزارت  ا
بازرگانی مشکل بار مالی ندارد

سخنگوی شورای نگهبان گفت که با موافقت دولت 
ســیزدهم برای تشکیل وزارت بازرگانی، شاید دیگر 

ایراد بار مالی وجود نداشته باشد.
هادی طحان نظیف گفت: تنها ابهامی که در مصوبه 
تفکیــک وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، 
دربــاره تفکیــک و تعیین دقیق وظایــف هر کدام از 

وزارتخانه هاست.
دولت ســیزدهم اخیرا اعالم کرده می خواهد وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت را به ۲ وزارتخانه صنعت و 

معدن و وزارت بازرگانی تفکیک کند.
در حالیکه تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم طرح 
اســتیضاح آقای فاطمی امین، وزیر صمت را به علت 
ضعــف در اجــرای برخی برنامه های این وزارتخانه به 
هیئت رئیسه مجلس ارائه داده بودند، رئیس مجلس 

از آن ها خواست برای استیضاح مهلت بدهند.
آقای قالیباف در نشست علنی ۷ تیر ماه مجلس گفت 
رئیس جمهور به جمع بندی رسیده تا با تجدیدنظر 
در ســاختار وزارت صمت، ۲ وزیر به مجلس برای ۲ 

وزارتخانه جدید معرفی شود.

او به دولت که پیشــتر اعالم کرده بود برای تفکیک 
وزارت صمــت الیحه می دهد، تا هفتم شــهریور ماه 

فرصت داد تا این الیحه به مجلس برسد.
مجلس دهم سال ۹۸ طرحی را برای جدا کردن بخش 
بازرگانی از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تصویب 
کرده بود. بر اســاس توضیحی که سخنگوی شورای 
نگهبــان داده، کلیــت طرح تفکیک وزارت صمت در 
مجلس دهم اشکالی نداشت و تنها باید شرح وظایف 
بخش کشاورزی در زمینه بازرگانی دقیقا تعیین تکلیف 
می شد؛ چراکه قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط 
به بخش کشاورزی، مسئولیت این بخش را به وزارت 

جهاد کشاورزی داده است.
طحــان نظیــف گفت که پس از اعالم ایراد شــورای 
نگهبان به طرح تشــکیل وزارت بازرگانی در مهر ماه 
۹۸، "اختــالف نظر جدی نمایندگان به ایجاد وزارت 

بازرگانی باعث شد دیگر این طرح پیگیری نشود."
او گفت که اگر اشــکال شــورای نگهبان به این طرح 
مجلس اصالح شــود، شورا دوباره با بررسی موضوع، 

نتیجه نهایی را اعالم می کند.

سخنگوی دولت:

 با هرگونه دسته بندی مردم 
برای ارائه خدمات مخالفیم

بهادری جهرمی گفت: ما با هرگونه دسته بندی کردن 
و طبقه بندی کردن مردم برای ارائه خدمات مخالف 
هســتیم و حتما باید در چارچوب قانون همه مردم 
از خدمات عمومی و شــهروندی و از حقوق اساســی 

خود بهره مند شوند.
علی بهادری جهرمی در آغاز نشست خبری هفتگی 
خود با اشاره به وضعیت کشور از جهت شیوع مجدد 
کرونا، گفت: خواهش من از هم میهنان این است که 
برای حفظ سالمت عمومی استاندارد های بهداشتی 
را جدی تر بگیریم و برای تزریق دز بعدی واکسن هم 
اقدام کنیم. تدابیر الزم برای پیشگیری از تأثیر آفرینی 
بیشتر این شیوع مجدد هم توسط ستاد ملی مقابله با 

کرونا در نظر گرفته شده است.
ســخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره برخی 
شــایعات در زمینه دخالت دولــت برای انتخاب یا 
تغییر سرمربی تیم ملی فوتبال، تصریح کرد: دولت 
دخالتی در انتخاب یا تغییر سرمربی تیم ملی فوتبال 
ندارد. پیروزی تیم ملی در جام جهانی متعلق به همه 
مردم اســت. فدراســیون فوتبال به عنوان متولی، 

درخواســت هایی بــرای حمایت از تیم ملی فوتبال 
به خصوص در پشــتیبانی برای اردو های تدارکاتی 
و برخی مسائل مالی و اجرایی داشته است که صرفا 
در ســطح حمایت از تصمیم های فنی و کارشناسی 
فدراسیون و تیم بوده، دولت هم اعالم آمادگی کرد 
و جلســاتی به این منظور بین فدراســیون و وزارت 

ورزش برگزار شد.
همه ما، هم دولت و هم مردم مکلف به اجرای قانون 
هستیم و پیشرفت و حل مشکالت و ساماندهی نظم 
امور در گرو پایبندی ما به قوانین و تحقق نظم شهری 
است و تضمین حقوق شهروندی هم در گرو پایبندی 

به قانون است.
بهادری جهرمی یادآور شد: دولت معتقد است در ارائه 
خدمات عمومی و تامین حقوق شهروندی هرگز نباید 
دســته بندی میان مردم صورت گیرد، ما با هرگونه 
دســته بندی کردن و طبقه بندی کردن مردم برای 
ارائه خدمات مخالف هستیم و حتما باید در چارچوب 
قانون همه مردم از خدمات عمومی و شهروندی و از 

حقوق اساسی خود بهره مند شوند.

اخبار کوتاه

پناهجویان افغان در شرایط 
نامناسب پاکستان  و در آرزوی 

تشییع پیکر شینزو آبه مرگ! / فرارو
نخست وزیر سابق ژاپن/ 
رویترز

گزارش تصویری

سفر بایدن به منطقه برای اسرائیل و عربستان چه چیزی به همراه خواهد داشت؟

مسافر خاورمیانه
عادی سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل 
و انعقاد توافق نامه های دفاعی میان دو کشور 
دور از دســترس به نظر می رسد. با این وجود، 
زمانــی که بایدن در هفته جاری از خاورمیانه 
بازدید کند چندین پیشــرفت تاریخی ممکن 

است رخ دهند.
پیــش از ســفر »جو بایــدن« رئیس جمهور 
ایــاالت متحده بــه خاورمیانه در هفته جاری 
صحبت های زیادی در مورد گام های بالقوه به 
سمت عادی سازی روابط بین دو مقصد سفر او 
مطرح شده بود: اسرائیل و عربستان سعودی.

بایــدن اولین رئیس جمهــور ایاالت متحده 
خواهد بود که به طور مســتقیم از اســرائیل به 

عربستان سعودی پرواز می کند.
بــا این وجود، علیرغم اظهارات مطرح شــده 
مبنی بر پیشــرفت به ویژه در مورد ایجاد یک 
شــبکه دفاعی منطقه ای بــه منظور مقابله با 
ایــران و نیرو های نیابتی آن کشــور مقام های 
امریکایی و اســرائیلی به طور مشــابه درباره 
اجتنــاب ناپذیر بودن چنین تحوالتی محتاط 
هستند و انتظارات را هم در جدول زمانی و هم 
در مقیاس گام ها کاهش می دهند. دولت بایدن 
از سال گذشته که روند نزدیکی خود با ریاض 
را آغاز کرد عادی ســازی احتمالی عربستان و 

اسرائیل را مورد بحث قرار داده است.
مقام های سعودی فهرستی از اقدامات پیش 
نیــاز از جمله بهبــود روابط دوجانبه آمریکا 
و عربســتان را به همتایــان آمریکایی خود 
ارائــه کردنــد. دیدار بایدن از ریاض نشــان 
دهنــده چرخش ۱۸۰ درجــه ای او از وعده 

انتخاباتی اش مبنی بر تبدیل کردن عربستان 
سعودی به کشوری منفور و یاغی قلمداد شده 
در زمینه حقوق بشــر )پس از صدور مجوز 
از ســوی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان 
برای قتل »جمال خاشــقجی« روزنامه نگار 
ســعودی در اکتبر ۲۰۱۸ میالدی( اســت. 
گام های بعدی در مســیر عادی سازی روابط 
مرتبط با اســرائیل و عربستان سعودی البته 

با میانجی گری قابل توجه واشنگتن است.
»تام نایدز« ســفیر ایاالت متحده در اسرائیل 
هفتــه گذشــته به »هاارتــص« گفته بود که 
عادی ســازی کامل روابط ریاض و تل آویو در 

آینده نزدیک در چشــم انداز قرار ندارد. عالوه 
بر این، مقام های اسرائیلی نسبت به راه اندازی 
قریب الوقوع یک پیمان دفاعی منطقه ای بین 
اســرائیل و کشــور های عربی که سامانه های 
پدافند هوایی را برای مقابله با حمالت پهپادی 
و موشــکی ایران در سراسر خاورمیانه متصل 
کند ابراز تردید کرده اند و به پیچیدگی تشکیل 
چنین اتحــادی و اختالفات داخلی در داخل 
اسرائیل با توجه به اثربخشی آن اشاره نموده اند.
احتمال وقوع این توافق ها از هر نظر گامی مهم 
اســت به خصوص آن که مرتبط با یک توافق 
دیپلماتیــک احتمالی با میانحی گری امریکا 

اســت که عربســتان سعودی، اسرائیل و مصر 
را شامل می شود و انتقال کنترل بر دو جزیره 
در دریای ســرخ از مصر به عربســتان را نهایی 
می کنــد همان گونه که اولین بار این موضوع 
در ماه مه گذشــته توسط سایت »اکسیوس« 

گزارش شده بود.
عربستان سعودی تا سال ۱۹۵۰ میالدی بر هر 
دو جزیره تیران و صنافیر کنترل داشت زمانی 
که ریاض از ترس آن که اســرائیل آن جزایر را 
تصرف کند کنترل آن را به قاهره تحویل داد. 
اسرائیل این جزایر را در سال ۱۹۶۷ میالدی در 
جریان جنگ شش روزه تصرف کرد، اما در سال 

۱۹۸۲ میالدی به عنوان بخشی از برنامه خروج 
خود از شبه جزیره سینا آن را به مصر بازگرداند.
در سال ۲۰۱۷ میالدی مصر و عربستان سعودی 
توافق کردند که جزایر به ریاض بازگردانده شوند 
اقدامی که توسط پارلمان و دادگاه عالی مصر 
تایید شد. با توجه به مفاد معاهده صلح اسرائیل 
و مصر در سال ۱۹۷۹ میالدی این معاهده نیز 

نیاز به تایید اسرائیل داشت.
اســرائیل موافقت ضمنی را مشروط به توافق 
مصر و عربستان برای اجازه دادن به ناظران چند 
ملیتــی تحت رهبری ایاالت متحده به منظور 
ادامــه نظارت بر جزایر و در عین حال تضمین 
آزادی ناوبری برای کشــتی هایی که در مسیر 
بندر ایالت اســرائیل در دریای ســرخ هستند 
دانســته بود. این توافق در چهار سال گذشته 
به دلیل حل نشدن مسائل نهایی نشده است. 
توافقی که ایاالت متحده برای نهایی کردن آن 
پیش از سفر رئیس جمهور که چهارشنبه آغاز 
می شود به شدت پیچیده است، زیرا آن کشور ها 

روابط رسمی با یکدیگر ندارند.
توافق بر سر جزایر به طور بالقوه می تواند منجر 
به باز شــدن حریم هوایی عربســتان به روی 
همه پرواز ها از اســرائیل شــود و زمان پرواز به 
مقصد هایــی مانند چین و هند را به طور قابل 
توجهــی کاهش دهد خطوط هوایی گلف ایر، 
امارات و اسرائیل در حال حاضر مجاز به استفاده 
از حریم هوایی عربستان برای مسیر های دبی - 
تل آویو و منامه - تل آویو هستند، اما اسرائیل 
از استفاده از حریم هوایی عربستان برای سایر 

پرواز های تجاری منع شده است.

خبر ویژه

رئیس جمهور در نشســت وزیران محیط زیســت کشــورهای همجوار که به ابتکار ایران و با حضور وزرا و مقامات ارشد 
۱۱ کشور منطقه غرب آسیا در حال برگزاری است، ضمن تبریک اعیاد گفت: حفظ محیط زیست برای همه موجودات 
مسأله بسیار مهمی است که امروز دغدغه همه کشورها و مردم است به ویژه کشورهای منطقه که این مسأله اولویت 
اجتناب ناپذیر است.وی ادامه داد: هر توسعه یافتگی را باید فرع بر محیط زیست بدانیم. توسعه صنعتی ضرورت است، 
اما این توسعه فرع بر حفظ محیط زیست است. اگر محیط زیست برای مردم امن و آرام نباشد، توسعه یافتگی درست 

در جای خودش قرار نمی گیرد و حتی به تهدید برای سالمت انسان ها تبدیل می شود.
وی افزود: در نگاه اسالم، انسان ملزم به حفظ محیط زیست است و بشریت در این زمینه مسئولیت دارد. رفتار انسان 
بر تعادل نظام محیط زیست تاثیرگذار است، بنابراین انسان نباید دنبال بهره کشی از محیط زیست باشد. نگاه اسالم به 

محیط زیست با نگاه برخی که معتقدند باید به هر شکلی از محیط زیست بهره جست، متفاوت است.
رئیس جمهور با اشاره به پیشنهادات خود برای حل مسائل زیست محیطی غرب آسیا اظهار کرد: حتما همکاری ها به 
سوی ایجاد نگاه و همکاری مشترک باشد. برای دستیابی به این نگاه مشترک هم به تقسیم کار میان کشورها نیاز داریم. 
باید برنامه هایی برای مدیریت و بهره برداری از آب، هوا، خاک و مدیریت پســماندها تدوین شــود. ایران این آمادگی را 
دارد که تجارب و دانش خود را در اختیار سایر کشورها و همسایگان برای کاهش آلودگی ها قرار دهد. پیشنهاد می کنم 
اتحادیه یا سازمانی برای همکاری های زیست محیطی کشورهای غرب آسیا شکل گیرد تا این اقدامات را ساماندهی 
کند. همچنین تأســیس یک صندوق منطقه ای برای پشــتیبانی مالی نیز از اقداماتی اســت که ضرورت دارد تا اهداف 

قطعنامه های سازمان ملل در این زمینه محقق شود.

رئیس جمهور در نشست وزیران محیط زیست:

برای مقابله با معضالت زیست محیطی اتحادیه یا سازمان تشکیل شود

اخبار کوتاه

 رییس کمیسیون بهداشت و درمان  مجلس
در نامه ای به رییس جمهور:

کسن کرونا  مطالبات تولیدکنندگان وا
پرداخت شود

رییس کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس در نامه 
ای بــه رییس جمهوری خواســتار پرداخت مطالبات 
تولیدکنندگان داخلی واکســن کرونا شــد و گفت که 
آنها برای دریافت مطالبات خود بین وزارت بهداشت و 
سازمان برنامه و بودجه سرگردانند و نمی دانند حق خود 
را از چه کسی بخواهند. متن نامه حسینعلی شهریاری 
رییس کمیســیون بهداشــت و درمان به سید ابراهیم 

رییسی رییس جمهوری به شرح زیر است:
»حضرت آیت اهلل جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
سالم علیکم؛ همانگونه که استحضار دارید در جریان 
پیکهــای اولیه بیمــاری کرونا و همزمانی آن با پدیده 
ظلم آمیز تشدید تحریمها حتی در زمینه های انسانی  
و نیز برخوردهای متبخترانه کشــورهای تولید کننده 
واکسن با متقاضیان بین المللی که با هدایت و حمایت 
مقام معظم رهبری تالشگران و متخصصین داخلی را 
مصمم به اقدامات علمی و آزمایشــات بالینی منتج به 
تولید انبوه واکسنهای موثر بر این ویروس منحوس نمود، 
شرکتهای متعدد دانش بنیان ما توانستند با سعی وافر و 
ایمان و اعتماد به سرمایه های ارزشمند انسانی و علمی 
خود که در بستر سالها توانسته بود کشور عزیزمان را به 
یکی از قطبهای مطرح جهانی در زمینه واکسن سازی 
مبدل نماید، در زمینه این واکسن خاص نیز پیروز میدان 
شــوند و دیگر بار نام میهنمان را بر اوج اعتالء نشــانند. 
اما در کمال تاسف و ناباوری، گاه سخنانی شنیده می 
شود که به باور این کمیسیون، در بهترین حالت نوعی 
قدرناشناسی و تغافل است . قدر نادانستن از کسانی که 
با بذل سرمایه، حیثیت و جان خود پای در این مسیر 
نهاده و تمامی توان و توشه خود را مصروف تامین حیاتی 
ترین نیاز جامعه گرفتار در سیالب بی امان کرونا نمودند 
و تغافل یعنی آنکه فراموش کردند فرزندان فرهیخته 
این مرز و بوم با قلت امکانات وبا احساس چنین نیازی 
دســت به خلق حیرت آور واکسنهای متعدد، علمی و 
موثر بر این بیماری زدند اما این همه نافی آن نیســت 
که تولید کنندگان واکسن پیشاپیش نیز سفارشهای 
الزم را از متولی امر خطیرسالمت یعنی وزارت بهداشت 
ودرمان دریافت کرده بودند و با اتکا به وعده تامین مالی 
مترتب بر این سفارشات، انبارهای خود را از واکسنهای 
تایید شــده و مورد نیاز کشــور انباشتند. اکنون دیده 
می شــود که آنان جهــت دریافت مطالبات خود بین 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی و سازمان 
برنامه و بودجه  سرگردانند و نمی دانند حق خود را از 
چه کسی بخواهند، که این خبر، رخداد میمونی برای 
حوزه سالمت کشور نیست و در جریان حوادث مشابه 
آینده ثابت خواهد شد که عملکردی از این دست، سایر 
تولید کننده های داخلی را همانند هم قطاران خود در 
حوزه دارو و واکسن با بی میلی به سوی انزوا و رکود و 
سپردن میدان به شرکت های خارجی و گشودن باب 

واردات هدایت خواهد نمود.
جنــاب آقــای رئیس جمهور دقیقا بر خالف  دســتور 
جنابعالی در جلسه ستاد ملی کرونا که وزارت بهداشت 
را مکلف به حل مشــکل و پیگیری موضوع تا مرحله 
نهایــی، تادیه مطالبات و تســویه بدهــی ها نمودید، 
این وزارتخانه دســتور مطلق شــما را مشروط به اقدام 
ســازمان برنامه و بودجه نموده است. به هر حال تعهد 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی به دستور 
حضرتعالی و متعاقبا درجلســه مشترک با اینجانب و 
شــرکتهای تولیدی واکسن مسلم و نیازمند مذاکرات 
مستمر و نتیجه محور با سازمان برنامه و بودجه است و 
انجام نیافتن تعامالت بین بخشی به هر دلیل، نه فقط 
در این باره بلکه در هیچ موضوعی، پاســخ قانع کننده 
و دلگــرم کننــده ای برای ذیحقان نیســت تا آنها را از 
پیگیریها منصرف نماید . همچنین از منظر اخالقی نیز 
داستان ساخت واکسن به سفارش و درخواست وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تیراژ صنعتی و در 
بحبوحه معضل دهشتناکی چون کرونا و سپس اتفاق 
ناخوشایند بد قولی، اصال و ابدا زیبنده دولت خدمتگزار 
و  اعضای گرامی آن  نیست  و از همین رو انتظار داریم با 
امعان نظر حضرتعالی مشکالت کنونی در روابط مالی 
بین دولت و صنعت واکســن کشــور و ساز وکار ایفای 
تعهدات به نحو شایسته مرتفع  شده و موجبات رشد 
روزافــزون تولیدات به ویژه تولیدات دانش محور که از 
اهم تاکیدات مقام معظم رهبری )زید عزه( و شعار سال 

جاری نیز می باشد، فراهم آید.«

کنش سخنگوی وزارت امور خارجه  وا
به اظهارات اخیر بایدن

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش 
به برخی مطالب مندرج در مقاله اخیر جو بایدن رئیس 
جمهور آمریکا در روزنامه واشنگتن پست که در آستانه 
سفر وی به منطقه انجام شده است، اظهار داشت: تأکید 
آقای جو بایدن بر پیگیری سیاســت فشار اقتصادی و 
دیپلماتیک علیه ایران، متناقض با اظهار تمایل مستمر 
آمریکا برای احیای توافق ســال ۲۰۱۵ و در مســیر 
سیاست شکست خورده فشار حداکثری دولت ترامپ 

علیه جمهوری اسالمی ایران است. 
ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: دولت پیشــین 
آمریــکا بــا خروج یکجانبه از برجــام ، عمال به راهبرد 
دیپلماسی چندجانبه برای حل و فصل اختالفات صدمه 
جدی وارد ســاخت و دولت فعلی آمریکا نیز  علیرغم 
شــعارها و ادعاهای خود مبنی بر بازگشــت به توافق و 
جبران خطاهای دولت پیشین آمریکا، متأسفانه در عمل 
 همان رویکرد را با تداوم تحریم و فشار اقتصادی دنبال 

می کند.

 تکرار نوستالژی ایران و ژاپن
با گردشگری

ادامه از صفحه اول:
درآمــد حاصل از گردشــگری ژاپن حــدود دوازده 
میلیون دالر و هزینه کرد گردشــگران ژاپنی حدود 
هفت میلیون دالر اســت. درواقع گردشگران ژاپنی 
بیشــتر عالقه مند هستند تا به کشورهایی از جمله 
آمریکا، چین، فرانسه، فیلیپین و کره جنوبی سفر کنند 
و بیشترین گردشگرانی که به ژاپن سفر می کنند از 
کشورهایی مانند آمریکا، چین، ویتنام، کره جنوبی 

و هند هستند.
اما ایران تنها مقصد گردشگران سنتی این کشور است 
و هنوز در معادالت گردشگری ژاپنی ها جای نگرفته 
اســت. ژاپنی ها ایران را نمی شناسند و با داشته های 
کهن وفرهنگی ما آشــنا نیستند. شاید حضور ایران 
در نمایشگاه بین المللی گردشگری جاتا در ژاپن نیز 
یکی از راه های توسعه گردشگری ایران و ژاپن باشد 
چنانکه گفته می شــود پاویون جمهوری اســالمی 
ایران در نمایشــگاه بین المللی گردشگری جاتا ژاپن 
که از ۳۱ شهریور تا ۳ مهرماه ۱۴۰۱ در توکیو ژاپن 
برگزار می شود، برپا خواهد شد. جاتا با هدف ترویج 
گردشــگری محلی، خارجی و داخلی به عنوان یک 
رویداد بین المللی پیشــرو در بخش گردشــگری در 
حال رشــد اســت و قرار است طی چهار روز در ژاپن 

برگزار شود.
با توجه به عالقمندی ژاپنی ها به مولفه های فرهنگی 
و تاریخــی، ایران می تواند مقصــدی جذاب برای 
مردمان این کشور باشد و گردشگری می تواند میان 
این دو کشور باتمدن شرقی، روابط موثر اقتصادی و 
فرهنگی ایجاد و نوســتالژی خوش ایرانی ها از ژاپن 

را تکرار کند. 

 نمایندگان از توضیحات
 وزیر جهاد کشاورزی قانع نشدند 

 دومین کارت زرد مجلس
 به کابینه

نمایندگان مجلس از پاسخ های وزیر جهاد کشاورزی 
در خصوص علت تخلفات گسترده  مدیرعامل سازمان 

مرکزی تعاون روستایی ایران قانع نشدند.
محمــد صفایی دلوئــی به نمایندگی تعــدادی از 
نمایندگان در نشســت علنی روز گذشــته مجلس 
شــورای اســالمی در جریان سوال ملی خود از سید 
جواد ســاداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی درخصوص 
علت تخلفات گســترده  مدیرعامل سازمان مرکزی 
تعاون روســتایی ایران، از پاســخ های وزیر قانع نشد 
که در نهایت توضیحات وزیر به رأی گذاشــته شــد و 
نماینــدگان نیز با ۷۹ رأی موافق، ۱۲۱ رأی مخالف 
و ۷ رأی ممتنــع از مجمــوع ۲۲۶ نماینده حاضر در 

صحن از توضیحات وزیر قانع نشدند.
براســاس این گزارش ذبیح اهلل اعظمی ســاردوئی 
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی 
و محیط زیســت در تشــریح گزارش کمیســیون 
متبوعش درخصوص سوال از وزیر جهاد کشاورزی 
گفت: با توجه به نامه مورخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۰ گزارش 
کمیسیون کشاورزی در خصوص سوال ملی محمد 
صفایی دلوئی و تعدادی از نمایندگان مبنی برعلت 
تخلفات گسترده مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون 
روســتایی ایران از سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد 
کشــاورزی در اجرای ماده )۲۰۷( آیین نامه داخلی 
مجلس شــورای اســالمی سوال فوق در نشست ۲۰ 
اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ کمیسیون با حضور ۱۲ عضو 
کمیسیون، نماینده سوال کننده و وزیر مربوطه مطرح 
و پس از اســتماع اظهارات طرفین نظر به عدم اقناع 
نماینده ســوال کنندگان از پاســخ های مطرح شده 
ساداتی نژاد، کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص 
داده و مستند به بند )۳( ماده )۲۰۷( آیین نامه داخلی 
مجلس شــورای اسالمی گزارش سوال را برای اعالم 

وصول در اولین جلسه علنی ارسال کرد.

پوتین هفته آینده به تهران می آید
والدیمیر پوتین رئیس جمهور فدراســیون روسیه 

هفته آینده به ایران سفر خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از سفر پوتین به 
ایران خبر داد.  برنامه ریزی برای توسعه همکاری های 
اقتصادی ایران و روســیه اولویت رایزنی های روسای 

جمهور دو کشور خواهد بود.

وزیر امور خارجه:

ظرفیت های عظیم اقتصادی آینده 
 روشنی را در روابط تهران و رم 

نوید می دهد
وزیــر امور خارجه کشــورمان گزارشــی از دیدار با 
همتای ایتالیایی خود در رم ارائه داده و به محورهای 

گفت وگوهایشان اشاره کرد.
 حسین امیرعبداللهیان در صفحه توییتر خود نوشت: 
در رم گفت وگوی بسیار سازنده ای با آقای دی مایو، 
همتای ایتالیایی ام داشتیم. در مورد محدوده ای از 
مســائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی تبادل نظر 
کردیم. توافق کردیم که ظرفیت های عظیم اقتصادی 
دو کشــور، بویژه در حوزه انرژی، آینده روشنی را در 

همکاری های سودمند دوجانبه نوید می دهد.

خبر روز
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3اقتصاد اخبار اقتصادی

وزیر اقتصاد: 

در ماه های آینده تورم را به صورت 
پلکانی کنترل می کنیم

 وزیــر امــور اقتصادی و دارایی با اشــاره به اینکه 
مسائل خارجی اعم از تورم وارداتی و عوامل داخلی 
مهم ترین عوامل کوتاه مدت رشد نرخ تورم در دو 
ماه گذشته بود، گفت: امیدواریم با مصوبات ستاد 
اقتصادی دولت در تیرماه شاهد کاهش نرخ رشد 
تورم باشیم و در ماه های آینده نیز تورم را به صورت 

پلکانی کنترل کنیم.
 »ســید احســان خاندوزی« در حاشیه مراسم 
افتتاح مدرســه تابستانه سیاستگذاری در پاسخ 
به ســوالی درباره وضعیت بورس و افت اخیر آن، 
اظهار داشــت: در موضوع بــورس چند موضوع 
دخیل اســت و تنها به وزارت اقتصاد و ســازمان 
بورس مربوط نمی شــود و مســائلی است که در 
حــوزه قیمت گذاری ها و مســائل مربوط وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت و وزارت نفت هم در 

آن دخیل هستند.
وی افزود: به رئیس سازمان بورس گفتم که درباره 
بورس بسته ای آماده و توضیحات الزم در این باره 

را ارائه کنند.
ارسال پیش نویس مصوبه طرح سهام عدالت برای 

جاماندگان به دولت
وزیــر اقتصاد درباره اختصاص ســهام عدالت به 
جامانــدگان نیز گفــت: تکلیف قانــون بودجه 
امســال در بحــث ســهام عدالــت را وزارت 
اقتصــاد با همــکاری وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی که باید مشــموالن را با اولویت افراد 
 تحت پوشــش نهادهای حمایتــی تعیین کند، 

برعهده دارد. 
خانــدوزی ادامــه داد: بر این اســاس مقدمات 
مربوطــه و پیش نویس مصوبه مربوط به ســهام 
عدالت جاماندگان باید در هیات دولت بررســی 
شود که آن را به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال 
کردیم و به محض تصویب به هیات وزیران اجرایی 

می شود. 
وزیر اقتصاد درباره کاهش نرخ رشد نقدینگی 
بیــان کــرد: دولت عواملی همچون کســری 
بودجه را که به تورم دامن می زند، را کنترل و 
مدیریت کرده و نســبت به دوره قبل موفق تر 

بوده است. 
وی ادامه داد: در بحث رشــد نقدینگی ناشــی از 
عملکرد بانک ها نیز عملکرد خوبی ثبت شــده و 
بانک مرکزی مراقبت الزم را در برابر رشد ترازنامه 

بانک ها، همچنان در دستور کار دارد.
خاندوزی گفت: جزیی از عوامل رشد نرخ تورم که 
در اردیبهشت و خرداد موجب رشد این شاخص 
شده، ناشی از عوامل طرف هزینه در تورم و افزایش 

قیمت تمام شده کاالها است. 
وزیر اقتصاد تصریح کرد: مســائل خارجی اعم از 
تــورم وارداتــی و عوامل داخلی همچون افزایش 
قیمت نهاده ها، دستمزد و اصالحات یارانه ای که 
در کشــور رخ داد، مهم تریــن عوامل کوتاه مدت 
رشــد نرخ تورم اســت که دستور کار اصلی ستاد 

دولت قرار دارد.
وی تاکیــد کــرد: امیدواریم با مصوبات ســتاد 
اقتصــادی دولــت در تیرماه شــاهد کاهش نرخ 
رشــد تورم باشــیم و در ماه های آینده نیز تورم 

را به صورت پلکانی کنترل کنیم.

رییس کل بانک مرکزی:

 نضباط مالی و پولی 
همچنان در دستور کار است

 رییس کل بانک مرکزی گفت: خوشبختانه رشد 
نقدینگی و پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی بوده 
کــه انضبــاط مالی دولت متاثر از عدم اســتفاده 
از تنخــواه گــردان در این خصوص بســیار موثر 

بوده است.
»علــی صالــح آبــادی« در نشســت دوره ای با 
مدیران عامل شــبکه بانکی کشــور با بیان اینکه 
ضوابــط مربــوط به عرضه اولیه و معامالت ثانویه 
گواهی ســپرده عام با هماهنگی بانک مرکزی در 
شورای عالی بورس تصویب شده است، افزود: این 
ابزار، امکان مناسبی برای تجهیز منابع در اختیار 
بانک ها می گذارد و در بازار ســرمایه قابل انتشار 

و معامله خواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی با اشــاره به کنترل رشد 
نقدینگی و پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری 
گفت: خوشــبختانه رشــد نقدینگی و پایه پولی 
نســبت به ســه ماهه مشابه سال گذشته کاهشی 
بوده که انضباط مالی دولت متأثر از عدم استفاده 
از تنخــواه گــردان در این خصوص بســیار موثر 

بوده است. 
صالح آبادی با بیان اینکه اضافه برداشــت بانک ها 
از بانک مرکزی، خط قرمز بانک مرکزی اســت و 
با ســخت گیری شدید دنبال می شود، ادامه داد: 
ساماندهی اضافه برداشت بانک ها از طریق ایجاد 
محدودیــت برای بانک هــای ناتراز و لزوم توثیق 
وثایق نقدشــونده در ازای اضافه برداشت توسط 

بانک مرکزی انجام می شود.
صالح آبــادی بر ضــرورت تســریع در پرداخت 
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج، فرزندآوری 
و ودیعــه مســکن تاکید کرد و افــزود: علی رغم 
وجــود محدودیت در منابع بانک ها پرداخت این 
تسهیالت جزو اولویت های بانک مرکزی و شبکه 

بانکی است.

گزارش

بازار بی مشتری تولیدات اجباری لبنی

از دستور دولت تا دپوی 
محصوالت
 مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد

در حالــی با افزایــش قیمت لبنیات و کاهش 
قدرت خرید خانوار، سرانه مصرف به ۴۰ تا ۵۰ 
کیلوگرم رسیده است که نوع مدیریت دولت در 
تنظیم بازار به سمت اجبار تولید کنندگان به 

تولید ۴ محصول لبنی چرخیده است.
مدتی اســت دولت با قیمت گذاری دستوری 
انگیزه تولید محصوالت لبنی را سرکوب کرده 
اســت؛ حال تولید اجبــاری چهار محصول با 
قیمــت دســتوری چالش جدیــدی را برای 

تولیدکنندگان رقم زده است.
البته این ۴ محصول جزء محصوالتی است که به 
دلیل کیفیت پایین، مردم کمتر تقاضای خرید 
آن ها را دارند. حاال این سوال مطرح می شود که 
چرا دولت دستور افزایش تولید محصوالتی را 
صادر کرده که کمترین تقاضا را در بازار دارد؟!
همین موضوع به گرانی سایر محصوالت لبنی 
در بازار دامن زده و در این بین مردم عالوه بر 
افزایش قیمت با توجه به کمبود توزیع ســایر 
محصوالت ناگزیر به دور از انتخاب شخصی و 
ذائقه ای باید به سمت مصرف محصوالتی بروند 

که در بازار موجود است!
بــه گفته مســعود امراللهی مدیــر کل دفتر 
بازرســی و نظارت بر کاال های اساســی وزارت 
جهاد کشــاورزی؛ کارخانجات موظف هستند 
طبق مصوبه قرارگاه امنیت غذایی حداقل ۵۰ 
درصد از تولیدات خود را به ۴ قلم کاالی اساسی 

لبنی اختصاص دهند.
این مقام مسئول تأکید دارد؛ سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت 
جهاد کشــاورزی متعهد شــدند ۴ قلم کاالی 
تنظیــم بازاری در بخــش لبنیات را با قیمت 
تنظیم بازار و در حد کفایت در ســطح شــهر 
توزیع کنند تا مردم با صف و کمبود کاال مواجه 
نشــوند که این ۴ قلم شــامل شیر یک لیتری 
کم چرب، شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی یک و نیم 
درصد چربی، ماســت دبه ای ۲.۵ کیلو گرم و 
پنیر یواف ۴۰۰ گرمی اســت، اما کارخانجات 

لبنی این روند را رعایت نکرده اند.
دپوی محصوالت لبنی

قرار بود دولت در طرح مردمی سازی یارانه ها، 
یارانه حذف شده را به حساب مردم واریز کند 
تــا توان خرید مــرد افزایش یابد. حذف یارانه 
نهاد هــای دامی برای دولت چیزی حدود ۳۰ 
هزار میلیارد تومان درآمد داشته که قرار بود به 
عنوان یارانه به مصرف کننده ها در قالب کارت 
های یارانه ای داده شود، اما متاسفانه تا کنون 
هیچ اتفاقی نیفتاده و فقط  قدرت خرید مردم 

کمتر شده است.
کمبود برخی محصوالت لبنی در بازار و افزایش 
چند باره قیمت ها، نگرانی حذف کامل لبنیات 
از ســبد خانوار ها را دو چندان کرده اســت. اما 
نکته قابل تأمل در دستور اجباری دولت مبنی 
بــر تولیــد ۴ محصول لبنی و عرضه آن به بازار 
طیف جدیدی از گرانی و کمبود در بازار مصرف 

را رقم زده است.
گرچه برخی برند ها بعد از اصالح نظام یارانه به 
تخلف قیمت محصوالت لبنی خود را افزایش 
داده و طبق گفته سخنگوی تعزیرات حکومتی، 
سه کارخانه لبنی به دلیل عدم رعایت قیمت 
مصــوب ۵۲ میلیــارد و ۸۳۲ میلیون تومان 
جریمه و مکلف به درج قیمت واقعی شــدند؛ 
اما دستور دولت به کارخانه های لبنی مبنی بر 
افزایش تولید محصوالتی که کمتر مشــتری 
دارد، به گونه ای وضعیت کنترل قیمت و عرضه 
محصــوالت لبنــی به بازار را در ابهام قرار داده 

است.
به اعتقاد فعاالن این عرصه؛ این سیاست موجب 
به هم ریختگی تولید و تجارت در صنایع لبنی 
کشورمی شود. به گفته آن ها در تمام سال هایی 
که دولت به موضوع قیمت گذاری محصوالت 
مختلــف، از جمله محصــوالت لبنی دخالت 
داشــته و اکنون که دســتور اجبار تولید چند 
محصول را ابالغ کرده؛ درآینده نه چندان دور 
تولیــد و تجــارت در این بخش به صفر خواهد 

رسید.
همواره کارشناســان هشدار می دهند؛ با این 
نوع سیاســت فرار ســرمایه ها و به دنبال آن 
ورشکســتگی صنایع لبنی قطعی اســت که 
نتیجه این رویداد کمبود کاال در کشــور را به 
وجود می آورد. سیاســت های محدود کننده 
دولــت عالوه بر به هم ریختگی تولید و تجارت 
وضعیت تولید و توزیع محصوالت لبنی در بازار 
را دچــار اختالل می کند که در ادامه این روند 
نارضایتی مردم، تعدیــل کارگران واحد های 
صنعتــی و در نهایت خاموشــی کارخانه های 

لبنی را رقم می زند.
موضــوع مهم در اجرای این سیاســت دولت، 
کمبود محصوالت در بازار مصرف است چراکه 
اجبــار تولیــد کننده به تولید ۴ نوع محصولی 
کــه خریدار زیادی ندارد باعث دپوی ســایر 

محصوالت در کارخانه های لبنی می شود.

کارآمد برای بورس « به نسخه های نا گار نگاه »روز

پای بازار سرمایه هنوز می لنگد
پای بازار سرمایه هنوز می لنگد، چراکه پس 
از هر صعود نصف و نیمه یک سقوط جاندار 
را تجربــه می کنــد و درحالی که هنوز ضرر 
ســال های قبل ســهامداران جبران نشده، 
خســارت جدیدی بر آن ها وارد می شــود. 
خســارتی که برخی کارشناسان می گویند 
از چند تصمیم غیرمنطقی ناشی می شود.

 ســال  ســیاه ۱۳۹۹ هیچــگاه از خاطــر 
سهامداران بورسی پاک نخواهد شد. همان 
ســالی که بورس روی دور بیماری افتاد و 
صعود غیرمنطقی آن آغاز شد و بسیاری از 
مردم با امید کســب سودهای آنچنانی و با 
اعتماد به صحبت برخی مســئوالن، نه تنها 
نقدینگی بلکه بسیاری از سرمایه های خود 
را به این بازار ســپردند و سپس به تماشای 
سوختن آن نشستند! هیچ گاه هم به صورت 
رســمی مشخص نشد چند درصد مردم، تا 
چــه میزان با ســرمایه گــذاری در بورس 
متحمل ضرر شــدند. تنها یک نظرسنجی 
نشــان میدهد که از میان حدود ۲۰ درصد 
مردمی که در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در 
بورس ســرمایه گذاری کرده بودند، بیش از 
۷۷ درصــد ضــرر کرده و تنها ۸.۱ درصد از 

سرمایه گذاری خود سود دریافت کردند.
در هر حال ســال ۱۳۹۹ به پایان رســید و 
بازار ســرمایه در سال ۱۴۰۰ هم نتوانست 
راه درســت خود را پیدا کند. در این ســال 
وعده های زیادی برای رسیدگی به وضعیت 
بورس داده شد اما هنوز بازار روی آرامش و 

صعود را به خود ندیده است.
در هر حال بازار سرمایه از آن روزها هم گذر  
و سال جدید را با چراغ های سبز آغاز کرد. در 
ماه های ابتدایی این سال شاخص کل آهسته 
و پیوســته حرکت میکرد و دیگر نه خبری 
از صعودهای هیجانی بود و نه ســقوط های 
بی پایان. در این سال شاخص یک میلیون 
و ۶۰۰ هزار واحد را هم فتح کرد اما عمری 
طوالنی نداشت. البته شاخص کل تنها یک 
روی ماجرا بود و مهم تر از آن، حجم معامالت 
بود که به باور بسیاری از تحلیلگران دماسنج 
بازار محســوب می شود. به طوریکه زمانی 
کــه حجم معامالت کم تر از ۳۰۰۰ میلیارد 
تومان باشد بازار در شرایط رکودی قرار دارد. 

چنانچه حجم معامالت  بین سه تا پنج هزار 
میلیارد تومان شــرایط خنثی است و باالی 
۵۰۰۰ میلیارد تومان نشان از رونق بازار دارد 
که بورس در ماه های ابتدایی سال بارها این 

رقم را تجربه کرد.
اما روزهای سبز بازار طوالنی نبود و از اوایل 
خرداد تا کنون حرکت بورس نوسانی شده 
اســت. شاخص کل طی این روزها ارام آرام 
کاهــش یافــت و مدت ها بیــن اعداد یک 
میلیــون و ۵۰۱ تا یک میلیون و ۵۱۱ هزار 
واحد درجا زد تا اینکه در نهایت این مقاومت 
شکســته شد و شــاخص کل پس از مدت 
هــا به کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد 

عقب گرد کرد.
در این روزها که دوباره چشــم سهامداران 
بــه اعــداد قرمز تابلــوی معامالت دوخته 
شــده اســت، برخالف سال قبل، بورس در 
صحبت های مسئوالن جایی ندارد تا شاید 
بتوانــد از نظر روانی به این بازار کمک کند. 
البته این موضوع بر کسی پوشیده نیست که 
دولت نباید به طور مستقیم از بورس حمایت 
کند. چراکه حمایت دســتوری تنها باعث 
صعود سهم های شاخص ساز شده و درحالی 
که بازار در ظاهر سبز است، سهامداران خرد 
همچنان در ضرر هستند. در این روزها شاید 
تنها توقعی که  از دولت وجود دارد این است 

که دست از اقداماتی که به روند نزولی بورس 
جهت میدهد بردارد.

برای مثال زمزمه هایی از افزایش سود بین 
بانکی به گوش میرســد اما مشخص نیست 
این اتفاق چه زمانی رخ دهد و تا چه میزانی 
باشــد. هرچند افزایش ســود بین بانکی به 
صورت مستقیم روی بازار سرمایه تاثیر ندارد 
اما میتواند تاثیر روانی داشته باشد و موجب 
ترس ســهامداران شود. از طرف دیگر مدت 
هاست که صحبت از واگذاری بلوک سایپا و 
ایران خودرو می شود اما هنوز جزییات این 
واگذاری مشخص نیست. اینکه این واگذاری 
به چه میزان و به نحو خواهد بود. در این بین و 
درحالی که این واگذاری میتوانست به رونق 
گرفتــن بازار کمک کند، ابهاماتی که وجود 
دارد به روزهای منفی بازار دامن زده است.
اما جدا از همه مباحث انچه که این روزها 
بیش از همه موجب تکدر و تشــویش در 
بازار شــده، اقدامات وزارت صمت و نحوه 
تعامل با بورس کاال اســت. درحالی که در 
ابتدای دولت این خوش بینی وجود داشت 
که قیمت گذاری دستوری حذف می شود 
و کاالهایــی که امکانش را دارند از بســتر 
بورس کاال عرضه خواهند شد، حال شاهد 
این هستیم که پای خودرو از بورس بریده 
می شــود و حتی زمزمه های اینکه بورس 

کاال زیــر نظر وزارت صمت قرار بگیرد نیز 
به گوش میرسد. در ماه گذشته نیز اتفاقات 
عجیبی در این راســتا افتاد و درحالی که 
قــرار بود دو خــودرو فیدلیتی و دیگنیتی 
از بســتر بورس کاال عرضه شــوند، وزارت 
صمــت صبح روز عرضــه طی دو نامه این 

عرضه را متوقف کرد.
البته این نخستین مخالفت وزارت صمت با 
بــورس کاال نبود و پیش از این نیز درمورد 
عرضه سیمان در بورس کاال شاهد همچین 
اتفاقاتی بودیم. البته بورس کاال اعالم کرده 
است که موضوع عرضه خودرو در این بازار 
در دســت بررســی اســت و احتماال با آن 
موافقت شــود. همچنین اعالم کرده است 
کــه دولــت مخالفت خود را با اینکه بورس 
کاال زیر مجموعه وزارت صمت شود اعالم 
کرده اســت. اما سوال اصلی اینجاست که 
مگر وزارت صمت بخشــی از دولت نیست 

و منظور از دولت چه کسی است؟
در هــر حــال در روزهایی که توان مردم به 
خرید خانه نمیرســد و نوسان در بازارهای 
مالــی دیگر قدرت تصمیم گیری را از ان ها 
گرفته است، بورس میتوانست به بازار امنی 
برای سرمایه گذاری تبدیل شود و در نهایت 
نیز به تولید و رشــد اقتصادی کشور منجر 
شود. اما به نظر میرسد برخی برای کمرنگ 

کردن نقش بورس، کمر همت بسته اند.
در این راســتا، روزبه شــریعتی، تحلیلگر 
بازار ســرمایه با بیان اینکه در اقتصادهای 
پیشرفته و توسعه یافته، تعالی اقتصاد یک 
کشور در این است که دولت به عنوان داور 
بازی نقش آفرینی کرده و برای نرخ، عرضه 
و تقاضــا و... تعییــن تکلیف نمیکند، اظهار 
کرد: اما در کشــور ما این نوع رفتار از سوی 
دولت پذیرفته شــده نیست و دولت دنبال 
تاییــد اذهان عمومی  و انکار تورم اســت. 
درحالــی که وقتــی از نظر ارزی در مضیقه 
هستیم، صادرات به مشکل خورده و تورم ۵۰ 
درصدی وجود دارد، نمیتوان گفت قیمت ها 
نباید  افزایش داشــته باشد. همین موضوع 

منشا فساد و قاچاق می شود.
وی با اشاره به اقدامات وزارت صمت در قبال 
بورس گفت:  وزارت صنعت  در ابتدای دولت 
بــر این موضوع تاکیــد میکرد که مکانیزم 
عرضه و تقاضا رعایت و همه کاالها از درگاه 
بورس کاال عرضه شوند تا شفافیت افزایش 
یابد اما حاال یک ربع قبل از عرضه خودرو، آن 
را لغو می کند. چرا باید این اتفاق رخ دهد؟ 
بــش از ۱۰۰ هــزار میلیارد تومان اختالف 
فروش محصوالت ایران خودرو و ســایپا با 
قیمت بازار ازاد است. آیا این مبلغ در جیب 
مردم میرود؟ چند درصد از مردم توانســته 
اند با قیمت کارخانه خودرو بخرند؟ از طرف 
دیگر وزارت صمت بحث عرضه ایران خودرو 
سایپیا را از بهمن سال قبل مطرح کرده است 
و از آن زمان تا کنون انقدر اخبار ضد و نقیض 
به گوش رسیده که باعث از بین رفتن اعتماد 

در بازار شده است.
این کارشــناس بازار سرمایه افزود: در کنار 
همه این اتفاقات، نمایندگان مجلس بحث 
خروج بورس کاال از زیرمجموعه ســازمان 
بورس که متولی شــفافیت اقتصادی کشور 
است را مطرح کرده و اعالم کرده اند بورشس 
کاال زیرمجموعــه وزارت صمت قرار بگیرد. 
این تصمیم رسما انحالل بورس کاال است. 
چــرا باید این مســیر رخ دهــد؟ جز اینکه 
میخواهیم عقبگرد اساســی بزنیم به سال 
هــا قبل که محصوالت با داللی معامله می 

شدند.

حمله به قیمت دالر از مرزها

حباب سکه خیال ترکیدن ندارد
بازار ارز از مرز مورد حمله قرار گرفت، اما در تهران مقاومت 
کرد، از سوی دیگر یورو در همه جای جهان با دالر یکی شد 

اما در تهران کسی این موضوع را باور نکرد.
بازار ارز رنج شده باقی ماند

دالر در تهران باالی مرز ۳۱ هــزار تومان نرخ خورد، این 
قیمت یعنی هیچ اتفاق جدیدی در روند نرخ نیفتاده و بازار 
مثل گذشته رنج است، ۱۰ روزی می شود که نرخ در همین 
حوالی نوسان می دهد.در اولین روز بعد عید قربان، نرخی 
به شکل رسمی از مرزهای غرب و شرق نیامد، چرا که هنوز 
بخاطر عید تعطیل بودند. با اینحــال درهم در معامالت 
دوشنبه ۸ هزار و ۷۳۰ تومان نرخ خورد که معادل دالریش 

چیزی در حدود ۳۲ هزار تومان می شود.
بی محلی دالر تهران به قیمت درهم

با این اوصاف، دالر در بازار تهران به بی محلی خودش نسبت 
به درهم ادامه می دهد. البته در مورد بازارهای مرزی غرب و 
شرق هم برخی نرخ های غیررسمی منتشر شده که نشان 
از افزایشی بودن آن بازارها دارد.از این اتفاق ها ۲ سیگنال 
متناقض به بازار رسید. از یک طرف این روند افزایشی رای 
به صعود در بازار تهران می دهد، اما از طرف دیگر یک قانون 
نانوشته در بازار وجود دارد که می گوید هر وقت هرات به 

تهران برسد، شاهد ریزش در بازار خواهیم بود.
دالر به سمت مرزها می رود؟

به گزارش اکوایران، همچنین در معامالت دوشنبه نرخ 

در مریوان هم باالی ۳۱ هزار تومان گزارش شــده که 
نشان می دهد فاصله نرخ تهران با مرزهای غربی کشور در 
حال زیاد شدن است و این مسئله می تواند به مرور دالر 
را از پایتخت به سمت مرز ببرد تا این فرصت آریبتراژی 
کم کم از بین برود. آخرین نرخ تتــر در بازار تهران هم 
۳۲ هزار و ۴۵۰ تومان گفته شده است.اما در معامالت 
روز دوشنبه یک مورد عجیب در بازار شاهد بودیم، مورد 

عجیب یورو!
یورو در برابر دالر در بازارهای جهانی در هفته اخیر به شدت 
افت کرد و گفته می شود که ارزش یورو و دالر تقریبا دارد 

باهم برابر می شود، یعنی نسبت یک به یک!
یورو دچار حباب مثبت شد

با اینحال، این اتفاق در بازار جهانی چه در سمت رسمی 
بازار ارز ایران و چه در ســمت غیررسمی بازار ارز چندان 
جدی گرفته نشد. یورو متشــکل در یک قدمی ۲۹ هزار 
تومان بود و یورو بازار آزاد نیز ۳۲ هزار تومان. در واقع یورو 
در بازار داخل به شدت دچار حباب مثبت شده است. در 
حالیکه فاصله یورو و دالر به صدم درصد رسیده، در ایران 

همچنان این فاصله قابل توجه است.
یک علت برای این فاصله می شود پیدا کرد، آن هم اینکه 
خریداران و دارندگان یورو در هفته های اخیر که نســبتا 
در نرخ های باالیی این ارز را خریداری کرده اند، حاضر به 
فروش آن با ضرر نیستند. در واقع آن ها فکر نمی کردند که 

این اتفاق در بازارهای جهانی بیفتد وگرنه احتماال همان 
موقع سراغ دالر می رفتند.

حباب سکه نمی ترکد؟
به نظر حباب سکه خیال ترکیدن ندارد. در بازار دوشنبه 
سکه رفاه ۷۰ هزار تومان و سکه اتحادیه ۱۰۰ هزار تومان 
افزایش نرخ داشت. اما ســکه بازار همچنان ثابت و روی 
عدد ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می شد. با نرخ 
دالر موجود و اونس ۱۷۳۳ دالری، حباب سکه به حدود 
۲ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان می رســد. با این حباب هر 
کیلوگرم طالی خارج، باالی ۹۰ میلیون تومان در داخل 

ایران بیشتر قیمت می خورد.
اما چرا چنین حبابی در بازار به وجود آمده است؟

بسیاری از معامله گران از سختگیری هایی حرف می زنند 
که متوجه بازار دالر شده است. به عقیده آن ها مبادله دالر 
سخت شده است و به همین دلیل خیلی از افرادی که سعی 
در محافظت از دارایی خودشان داشتند، ترجیح می دهند 

که این محافظت را با سکه انجام بدهند.
سیگنال بازارساز به بازار ارز

در معامالت دوشنبه خبر آمد که حمل و نگهداری ارز فاقد 
صورت حساب معتبر، قاچاق محسوب می شود. اخباری که 
هر چند وقت یک بار به بازار تزریق می شود و معامله گران 
می گویند بیشتر از اینکه خودشان استرس بگیرند، نگرانی 
بازارساز را در این اخبار حس می کنند. آن ها می گویند این 

نوع اخبار باعث می شود خریدار در بازار سکه بیشتر شود 
و باید بخشی از حباب موجود در بازار را به سختگیری ها و 

مقررات انتظامی نسبت داد.
خروج اضطراری از بازار سکه

یک دلیل دیگر نیز مطرح بود. بخشــی از حباب و کمبود 
نقدینگی در بازار را به رســوب پول نقــد در گاوصندوق 
کسبه ها و حساب های مردم نسبت می دهند. این تلقی در 
بازار بوجود آمد که کسی بخاطر سود و زیان اندک، حاضر 
به فروختن سکه یا جابجایی دالر بخاطر انتظارات موجود 

و سختگیری های فعلی نیست.
هیجان منفی در بازار ارز

اما چه خبرهایی در بازار ارز دوشنبه بازتاب داشت؟ مسیح 
کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان گفته برنج خالص ایرانی 
۲۰۰ هزار تومان قیمت خورد. یکسری از افزایشی های بازار 
سعی کردند که این خبر را به تثبیت دالر ۳۱ هزار تومانی 
نسبت بدهند. هر چند گروه کاهشی بازار می گفتند که این 
اتفاق به دلیل فاکتورهای موجود در خود بازار برنج و سطح 
زیر کشت شمال کشور است و لزوما به دالر مربوط نیست.

اتفاق جالب دیگری که دیده شــد این بــود که خیلی ها 
داشتند نرخ دالر را برای تاریخ ۲۰ تیر از سال ۹۶ تا ۲۰ تیر 
۱۴۰۱ ردیف می کردند و با یادآوری اینکه دالر در این بازه 
زمانی بیش از ۷۰۰ درصد رشد داشته، به هیجانات منفی 

بازار اضافه می کردند.

خبر ویژه

 یکی از وعده های دولت سیزدهم تسهیل در کسب وکارهای اینترنتی 
و افزایش ســرعت اینترنت بود، به نوعی که رئیس جمهوری وعده 
اینترنت رایگان برای اقشار ضعیف و با سرعت باال را داده بود و وزیر 
ارتباطات هم یکی از برنامه هایش را رســاندن فیبر نوری به تک تک 
خانه های مردم، اجرای پروژه فیبر در منزل و سرعت های چند گیگی 

اینترنت اعالم کرد.
عیسی زارع پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- از تخصیص یارانه 
اینترنت به اقشار ضعیف خبر داد و چند روز پیش نیز وی با اشاره به 
ارائه بسته اینترنتی رایگان برای ســه دهک درآمدی پایین جامعه 

گفت که این بسته برای کسانی اســت که یارانه ۴۰۰ هزار تومانی را 
در یافت می کنند.

او همچنین درباره مدت زمان استفاده از بسته ها، توضیح داد که این 
بسته ها دائمی است، البته بسته ها چهار ماهه بوده، اما به صورت دائمی 

هر چهار ماه یک بار برقرار می شود و می توانند از آن استفاده کنند.
در این راســتا، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات امروز اعالم کرد 
تاکنون ۷۵۸ هزار و ۵۶۲ سرپرست خانوار از سه دهک اول یارانه بگیر 
از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشــمند و کــد USSD برای 
دریافت اینترنت رایــگان ثبت نام کرده اند. بر اســاس این گزارش، 

۱۰۲ هزار و ۹۰۳ سرپرست خانوار از بستر پنجره ملی خدمات دولت 
هوشــمند برای ثبت نام اینترنت رایگان اقدام کــرده و ۶۵۵ هزار و 
۶۵۹ نفر نیز از طریق بستر کد ussd ثبت نام کرده اند. همچنین ۱۰ 
میلیون و ۱۴۹ هزار و ۷۱۰ استعالم از طریق بستر کد USSd انجام 
شده اســت.با اعالم وزارت ارتباطات سرپرستان خانواری که در سه 
دهک کم درآمد یارانه بگیران هستند تا پایان هفته جاری می توانند 
my.gov. با مراجعه به ســامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند
ir یا با شــماره گیری کد #۱۲۳۴*۴* برای دریافت اینترنت رایگان 

ثبت نام کنند.

وزارت ارتباطات اعالم کرد:

ثبت نام اینترنت رایگان برای دهک های کم درآمد تا پایان هفته
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نفت و انرژی 4

کشاورزی: مشاور اتاق اصناف 

ذخایر آبی آیندگان را مصرف کردیم

کوتاه از انرژی

بین الملل

کارزار آسیایی آمریکا برای 
خرید ارزان تر نفت روسیه

یــک مقام ارشــد وزارت خزانه داری 
آمریــکا اعالم کرد پیشــنهاد تعیین 
ســقف روی قیمت نفت روسیه که در 
دست بررسی اقتصادهای بزرگ جهان 
قــرار دارد، برای جلوگیری از افزایش 
قیمت جهانی نفت به حدود ۱۴۰ دالر 
در هر بشــکه، حیاتی خواهد بود.این 
مقام در حاشــیه سفر جانت یلن، وزیر 
خزانــه داری آمریکا به ژاپن، در توکیو 
با خبرنگاران صحبت می کرد. یلن در 
سفر ۱۰ روزه به آسیا، به کره جنوبی هم 
مــی رود و در کنفرانس وزیران دارایی 
گــروه ۲۰ که روزهای ۱۵ و ۱۶ ژوییه 
در بالی برگزار می شود، شرکت خواهد 
کرد.یلن قصد دارد به هر کشــوری که 
می رود از مقامات دولت آن بخواهد از 
پیشنهاد سقف قیمت روی نفت روسیه 
حمایت کنند. سران گروه ۷ در اجالس 
اخیرشان موافقت کردند طرح محدود 
کردن قیمت نفت روســیه را بررسی 
کنند.کشورهای اتحادیه اروپا در مسیر 
توقف عمده واردات نفت از روســیه تا 
پایان ســال ۲۰۲۲ هســتند. اتحادیه 
اروپــا و انگلیس همچنین قصد دارند 
بیمه نفتکشــهای حامل فرآورده های 
نفتــی روســیه را ممنوع کنند.از آنجا 
کــه اتحادیه اروپــا، انگلیس و آمریکا، 
۹۰ درصد از محموله های نفتی دریابرد 
جهان را بیمه می کنند، چنین اقدامی 
بــازار جهانی را از حداکثر پنج میلیون 
بشکه در روز نفت و فرآورده های نفتی 
محروم می کند.بر اساس تحلیل وزارت 
خزانــه داری آمریکا، حذف این میزان 
عرضه روسیه از بازار، قیمت نفت را به 
میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد 
و ممکن اســت تا مرز ۱۴۰ دالر در هر 
بشکه برساند. قیمت نفت که در ژوئن 
به باالی ۱۲۰ دالر در هر بشکه صعود 
کرده بود اکنون حدود ۱۰۳ دالر است.

دولت بایدن مایل است فشار اقتصادی 
بر مســکو را بر ســر جنگ در اوکراین 
افزایــش دهد. آمریــکا و متحدانش 
تحریمهایی را علیه روسیه وضع کرده 
اند امــا از زمان آغاز جنگ، قیمتهای 
نفــت و گاز افزایــش پیــدا کرده و در 
نتیجه به رشــد چشمگیر درآمدهای 
روســیه از صادرات انرژی کمک کرده 
و تاثیر تحریمهای غربی را تا اندازه ای 

جبران کرده است.

از وابستگی به انرژی روسیه 
رها شوید

فاتــح بیــرول، مدیــر اجرایی آژانس 
بین المللــی انرژی و جنیفر گرانهولم، 
وزیر انرژی آمریکا، گفتند: بحران انرژی 
جاری که ناشی از تحریم ها علیه روسیه 
اســت، باید کشورهای آسیایی را وادار 
کند روی گذار از سوخت های فسیلی، 
تمرکز بیشتری پیدا کنند. با این حال، 
این امر مســتلزم کاهش وابستگی این 
کشــورها به چین برای فناوری نیروی 
خورشــیدی و کشــورهایی ماننــد 
جمهوری دموکراتیک کنگو و روسیه 
برای مواد معدنی حســاس اســت که 
بــرای خودروهای برقــی و باطری ها 
نیــاز دارند.گرانهولم در مجمع انرژی 
ســیدنی گفت: می خواهیم مطمئن 
شــویم که کشــورهای تحــت نفوذ 
دیکتاتورهــای نفتــی، تحــت نفوذ 
کشــورهایی که در ارزشهای ما سهیم 
نیســتند یا تحت نفوذ کشورهایی که 
جنبه های استراتژیک زنجیره تامین را 
کنترل می کنند، نیستیم.این مجمع 
به میزبانی مشــترک دولت استرالیا و 
آژانس بین المللی انرژی برگزار شــد. 
بیــرول در این مجمع گفت: چین در 
۸۰ درصــد از زنجیــره تامین جهانی 
فناوری خورشــیدی سهم دارد و این 
سهم تا سال ۲۰۲۵ به ۹۵ درصد، رشد 
می کند.مدیر آژانس بین المللی انرژی 
و وزیر انــرژی آمریکا گفتند: با درس 
عبرت گرفتن از تجربه از دســت دادن 
عرضــه انرژی روســیه، باید از اتکا به 
یک کشور برای یک فناوری یا سوخت 
اجتناب شود.گرانهولم در حاشیه این 
نشست به خبرنگاران گفت: از این که 
چیــن جای پای بزرگــی در فناوری 
و زنجیــره تامیــن دارد نگرانــم و اگر 
زنجیــره تامین خود را نســازیم، این 
مســئله ممکن اســت در نهایت ما را 

آسیب پذیر کند. 

 عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
انرژی مجلس:

 سرمایه گذاری بانک ها 
 در صنعت نفت رونق 
و پویایی ایجاد می کند

عضو هیئت رئیســه کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اســالمی گفت: ســرمایه گذاری در 
صنعــت نفــت به ویــژه ســرمایه گذاری در 
میدان های مشترک برای کشور و مردم منافع 
زیادی دارد.حسین حسین زاده درباره استفاده 
از ظرفیت بانک ها در طرح های نفت و گاز گفت: 
در شــرایط کنونی مهم ترین ابزار برای تأمین 
مالی صنعت نفت و گاز می تواند اســتفاده از 
ســرمایه بانک ها باشد.وی افزود: خوشبختانه 
هم اکنون نیز چند بانک  وارد ســرمایه گذاری 
در صنعــت نفت و گاز شــده اند که این اقدام 
یکی از شــاخص های مهم اتکا به توان داخلی 
و اســتفاده از سرمایه ها و نقدینگی موجود در 
کشور اســت.عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
انرژی مجلس با اشــاره به اینکه امروز یکی از 
اولویت های صنعت نفت توســعه میدان های 
مشــترک نفت و گاز اســت، تصریح کرد: باید 
منابع و سرمایه های سرگردان را به این صنعت 
تزریق کرد.حسین زاده اظهار کرد: به یقین این 
تصور که مجموعه نفت و گاز می تواند به طور 
دائم و مستمر به ما درآمد بدهد بی  آنکه برای 
نگهداشت و روزآمد کردن تجهیزات آن هزینه 
کنیم، تصور اشتباهی است. متأسفانه عده ای 
در عمل اعتقادی به هزینه کرد برای نگهداشت 

صنعت نفت ندارند.

رئیس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران 
سوخت کشور:

 پیک مصرف روزانه بنزین 
به 120 میلیون لیتر رسید

رئیس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران 
سوخت کشور با بیان اینکه در برخی روزها پیک 
مصرف تا ۱۲۰ میلیون لیتر هم باال رفت، گفت: 
اگرچه برای تامین این میزان بنزین مشــکلی 
پیــش نیامد اما اگر ایــن روند ادامه پیدا کند 
دچار چالش خواهیم شــد. همایون صالحی 
درباره روند تولید و مصرف بنزین در کشــور 
اظهار داشــت: عرضه سوخت از ابتدای امسال 
روند افزایشــی پیش بینی نشــده ای داشته 
اســت، زیرا مردم ســعی کردند دو سال عدم 
اســتفاده از تعطیالت به دلیل شــیوع کرونا را 
جبران کنند، بنابراین مســافرت ها زیاد شــد 
و بیشــتر از خودروهایشــان استفاه کردند و 
همین باعث شــد مصرف بنزین باال برود. وی 
میزان مصرف روزانه بنزین را به طور متوسط 
حــدود ۱۰۵ میلیــون لیتر در روز اعالم کرد و 
گفت: غیر از استان های مرزی در دیگر مناطق 
کشــور هیچگونه محدودیت عرضه ای اعمال 
نشــده است.رئیس کانون انجمن های صنفی 
جایگاه داران ســوخت کشور با بیان اینکه در 
برخــی روزها پیک مصرف تــا ۱۲۰ میلیون 
لیتــر هم باال رفــت، افزود: اگرچه برای تامین 
این میزان بنزین مشکلی  پیش نیامد اما اگر 
این روند ادامه پیدا کند دچار چالش خواهیم 
شــد.وی در ادامه به موضوع جمع آوری کارت 
سوخت در استان های مرزی اشاره کرد و گفت: 
جمع آوری کارت سوخت و محدودیت عرضه 
در استان های مرزی مشکالتی را بوجود آورده 
به طوری که با توجه به میزان مصرف و تقاضا 

بنزین در اختیارشان قرار نمی گیرد.

عضو سندیکای تولیدکنندگان برق:

 امسال 15 هزار مگاوات 
کمبود برق داریم 

عضو ســندیکای تولیدکننــدگان برق با اعالم 
افزایش روزافزون قطعی ها در ســال های آینده 
گفت: ناترازی در تولید برق سال به سال افزایش 
خواهد داشت چراکه کشور ساالنه ۵ تا ۶ درصد 
افزایش نرخ تقاضا دارد و تا زمانی که تولید افزایش 
نیابد هر ســال بدتر از سال گذشته خواهد شد 
.پیــام باقری  دربــاره قطعی برق صنایع با آغاز 
فصول گرم ســال اظهار داشت: توسعه صنعت 
برق در سال های اخیر با مشکالتی روبه رو بوده 
و نتوانســته اســت کسری خود را جبران کند و 
در ایــن رابطه اجرای محدودیت های فراوان در 
احداث نیروگاه های تولید برق از موانع توسعه این 
بخش بوده است.وی با بیان اینکه سرمایه گذاری 
در توسعه نیروگاه های تولید برق آنقدر موانع و 
محدودیت دارد که هیچ سرمایه گذاری رغبت به 
سرمایه گذاری در این حوزه ندارد، افزود: کسری 
و فاصلــه قابل توجهی در افزایش ظرفیت های 
تولید برق و احداث نیروگاه با برنامه های توسعه 
کشور وجود دارد، در حالی که طبق پیش بینی ها 
برای پوشش نرخ تقاضای ساالنه حداقل باید ۵ 
هزار مگاوات برق به تولیدات نیروگاه های کشور 
اضافه می شــد.عضو سندیکای تولیدکنندگان 
بــرق گفت: در ســال ۱۴۰۱ ناترازی در بخش 
تولید برق نیروگاه های کشــور بالغ بر ۱۵ هزار 
مگاوات اســت و یکی از روش هایی که  تاکنون 
برای جبران آن به کار رفته مدیریت کانون های 
مصرف برق خانگی و صنعتی در سال گذشته و 

صنعتی در امسال است.

مشــاور اتــاق اصنــاف کشــاورزی می گوید 
سالهاســت که آب به شــکل کاال دیده شده نه 
منابع تجدیدپذیر.محمد بازرگان، با بیان اینکه 
در کشــور و در چند دهه گذشــته تصمیمات 
غلطی در حوزه آب گرفته شده و به آب به عنوان 
یــک کاال نگاه کرده اند نــه منابع تجدیدپذیر، 
گفت: میزان  آب های ســطحی و زیرزمینی ما 
طی ۵۰ سال گذشته از ۱۵۰ میلیارد متر مکعب 
به ۹۸ میلیارد متر مکعب رســیده اســت.یعنی 
حدود ۶۰ میلیارد متر مکعب آب های سطحی 
و ۴۰ میلیارد متر مکعب آب های زیر زمینی که 
به آن آب قابل برنامه ریزی می گویند، اســتفاده 
شــده اســت.وی ادامه داد: تفکر دولت و به طور 
خاص وزارت نیرو در حوزه آب مالکیت است نه 
مدیریــت منابع.  این مهمترین چالش و بحران 
کشــور ما اســت و با بحران مدیریت منابع و آب 
روبه رو هستیم. در حقیقت مالکیت وزارت نیرو 
در حوزه  آب کشور خالف قانون است و براساس 
قانــون توزیع عادالنه آب وزارت نیرو موظف به 
مدیریت تامین و توزیع منابع آب است.  مشاور 
اتاق اصناف کشاورزی ایران اضافه کرد: در حوزه 
زاینده رود میزان آبی که در این حوزه وجود دارد 
۱.۵ میلیارد مکعب اســت، ولی وزارت نیرو به 
دلیل دخالت برخی مدیران، وکال و نهادها یک 
میلیارد متر مکعب دیگر در این حوزه تخصیص 

داده و بارگذاری کرده  است. 
یعنــی حوزه ای کــه  ۱.۵ میلیارد آب دارد ۲.۵ 
میلیارد متر مکعب و بیش از ظرفیت منطقه از آن 
بهره برداری می شود.  وی با بیان اینکه بسیاری از 
مشکالتی که در حال حاضر در بخش کشاورزی 
و تامین آب با آن مواجیهم ناشی از تصمیمات 
غلط اســت و  مربوط به عوامل طبیعی نیســت، 
گفت: واژه ای که وزارت نیرو پشــت آن پنهان 
شده میزان مصرف در بخش کشاورزی است. 

آب به طور حجمی از سدها رها می شود و حق 
آبه محیط زیســت و کشاورزی به ترتیب میزان 
آب ورودی تاالب هــا و تحویــل آب در ورودی 
مزارع اســت نه آمار رها سازی سدها. البته این 

موضوع که خشکســالی و کم بارشی وجود دارد 
هم قابل کتمان نیست.  

ذخایر آبی آیندگان را نیز مصرف کردیم
بازرگان اضافه کرد: اســتفاده بی رویه از منابع 
آبــی موجــود در کشــور نه تنهــا آبخوان ها را 
دچار مشــکل کرده اســت، بلکه حتی بخشی 
از آب های ذخیره شــده بــرای آیندگان را نیز 
مصــرف کرده ایــم. در حقیقت بــه دلیل عدم 
تخصص مدیران مربوطه و بی کفایتی برخی از 
آنها  و در نهایت عدم مدیریت درست منابع آبی 
در حوزه آب های سطحی و زیر زمینی از ذخایر 
استاتیک استفاده و در حقیقت دست درازی به 
سرمایه آیندگان کرده ایم و این شرایط در تمام 
حوزه های آبریز قابل مشــاهده است.این فعال 
بخش کشــاورزی در ادامه گفت:۱۳۰ میلیون 
هکتار از اراضی و دشــت های کشــور قابلیت 
آبخوانــداری و آبخیرداری دارند ولی تنها یک 
پنجم آن عملیاتی شده است و این عدد به هیچ 
عنوان قابل قبول نیست. از مجموع ۶۰۹ دشت 
در کشــور ۴۲۰ دشــت بحرانی داریم که از این 
دشــت های بحرانی ۱۳۰ دشــت فاقد آبخوان 
است. در دشتی که فاقد آبخوان است نمی توان 

برنامه ریزی کرد، اما بعضا دیده می شــود که در 
همــان مناطق بحرانی هم بارگذاری مجدد آب 
صورت می گیرد.وی در بخش دیگری از صحبت 
هایش با اشاره به اینکه گذشتگان ما از هزاران 
سال پیش پیشــگامان احداث قنوات بوده اند، 
گفت: علت اینکه گذشتگان ما آب را از زیر زمین 
هدایت می کردند این بود که کشــور خشــک و 
نیمه خشــکی هســتیم و این کار از تبخیر آب 

جلوگیری می کند. 
آنها به این علم و دانش رســیده بودند که باید 
از منابع آبی حفاظت شود.مشــاور اتاق اصناف 
کشــاورزی تصریح کرد: اگر یک دهم هزینه ای 
که در سدســازی شده اســت در بخش اصالح، 
الیروبی و ترمیم قنوات هزینه می شد هیچکدام 
از مشــکالتی که در حال حاضر با آن دســت و 
پنجه نرم می کنیم را نداشتیم. بخش زیادی از 
آب های ســطحی به دلیل قرارگیری در پشت 
ســدها تبخیر می شوند و تجمیع آب پشت سد 
باعث شده که حق آبه بخش کشاورزی و محیط 
زیست نادیده گرفته شود و به جای آن به صنایع 
تخصیص داده شــود. در حقیقت می توان گفت 
که تفکر وزارت نیرو آب فروشی است نه مدیریت 
آب.بازرگان با بیان اینکه نزدیک به ۶۰ درصد آب 

موجود در کشــور در بخش کشاورزی استفاده 
می شــود و ما متهم به اســتفاده ۹۸ درصدی 
هســتیم، گفت: اگر این ۶۰ درصد مستقیما به 
کشاورز سر مزرعه داده می شد عدد بسیار خوبی 
بود، ولی مســاله اینجاست که  وقتی آب سدها 
را رهاســازی می کنند این  آب هــا وارد نهرها، 
رودخانه ها، شــبکه های زیردســت شده  و در 
پایان دست به مزارع کشاورزی می رسند.  وی 
با بیان اینکه متاسفانه با ایجاد سد، رودخانه ها 
و شــبکه های زیر دســت از بین رفته اند، گفت: 
آب وقتی در مسیل رود، نهر از  سراب تا پایاب 
در حرکت باشد می تواند آبخوان را تغذیه کند. 
تفکر سدســازی، آبخوانداری و آبخیزداری را از 

بین برده  است.

85 درصد اراضی کشاورزی خرده مالکی 
هستند

ایــن فعال بخش کشــاورزی در بخش دیگری 
از صحبت هایش گفت: متاســفانه کشاورزی در 
کشــور معیشتی اســت و به آن به چشم بنگاه 
اقتصادی و تجارت نگاه نمی شــود. ۸۵ درصد 
از اراضی کشــاورزی خرده مالکی است و اندازه 
ایــن اراضــی کمتر از ۵ هکتار اســت. بنابراین 
نمی تــوان برای بخش کشــاورزی تصمیمات 
کلی گرفت. مگر اینکه نظام های بهره برداری و 
تشــکل ها تقویت شوند تا به وسیله آنها اراضی 
تجمیع شــده و  برای اراضی کالن تصمیمات 

کلی گرفته شود.

چرا وزارت جهادکشاورزی به دنبال آبیاری 
زیرسطحی نیست؟

وی در ادامه گفت: چرا وزارت جهادکشــاورزی 
به دنبال آبیاری زیر سطحی متناسب با شرایط 
اقلیمی نیســت؟ با این آبیاری هم آب به میزان 
کافی به گیاهان داده می شــود و می توان آن را 
مدیریت کرد و هم مصرف کود و ســم کنترل 
می شــود. ایــن اقدام هم مصــرف آب را پایین 
می آورد و هم منجر به افزایش تولید می شود.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: 
در حوزه سی ان جی با توجه به اینکه این سوخت اکنون در نقطه 
ســر به ســری قرار دارد یعنی مبلغی که از مردم دریافت می شود 
با کارمزد یکی اســت، برای اینکــه بتوان هزینه های بهره برداری 
را پوشــش داد افزایش نرخ اعمال شــده اما بحث افزایش نرخ در 
ســوخت های مایع همچون بنزین، نفت گاز و نفت ســفید منتفی 
است.علی اکبر عرب عامری  گفت: حق العمل به صورت ساالنه بر 
اساس ابالغیه هیئت وزیران توسط کمیته ای متشکل از سازمان 
حمایت از مصرف کننده، ســازمان برنامه و بودجه و شــرکت ملی 
پخش اعمال می شــود؛ بدین گونه که بعد از مطالعه و بررســی 

مستندات هزینه های جایگاه ها این مساله محقق می شود، سازمان 
حمایت بررســی های الزم را انجام می دهد و طی جلســه ای این 
موضوع توســط این سه ســازمان بررسی می شود.مدیر بازرگانی 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه امســال 
نیز مانند هر ســال این موضوع بررســی و در جلســه ای روی یک 
رصد توافق و صورت جلســه شــد، گفت: این صورت جلسه باید به 
کمیته تبصره ۱۴ می رفت و در قســمت هزینه ها مبلغ مشــخص 
می شد و بعد از اینکه کمیته ۱۴ مصوب کرد توسط رئیس سازمان 
برنامه و بودجه به هیئت دولت اعالم می شد.عرب عامری با بیان 
اینکه این اعالم هفته گذشته در هیئت دولت صورت گرفت و  به 

صورت غیر رسمی به ما اعالم شده که افزایش ۴۵ درصد خواهد 
بود، اظهار کرد: این طرح شــامل بنزین، نفت گاز و ســی ان جی 
شده و این اختیار را به وزارت نفت داده است که این ۴۵ درصد را 
اگر تمایل داشت برای حمایت از جایگاه هایی که فروش کمتری 
دارند به صورت پلکانی با رعایت ســقف بودجه تخصیصی اعمال 
کند.همچنین محمد حســین باقری - مدیر طرح ســی ان جی 
شــرکت پخش فراورده های نفتی تصریح کرد: شــورای اقتصاد و 
هیات وزیران به اجبار قیمت ســی ان جی از ۴۵۳ تومان به ازای 
هــر مترمکعــب به ۵۷۰ تومان افزایــش دادند. یعنی حدود ۱۱۵ 

تومان قیمت هر متر مکعب افزایش یافت.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:

قیمت جدید سی ان جی اعالم شد

خبر  ویژه

یک مسئول وزارت نیرو:

روضه خواندن برای آب دیر شده است
مهرزاد احسانی رییس حوضه های آبریر زهره، 
جراحی و جنوبی وزارت نیرو در نشست بررسی 
چالش های ناشــی از کمبود آب که به همت 
مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی 
تهران و فدراســیون صنعت آب برگزار شد، با 
بیان اینکه امروز روضه خواندن برای آب دیر 
شــده است، درباره لزوم مدیریت بهم پیوسته 
آب اظهــار داشــت: یکی از دالیــل لزوم این 
رویکرد ذینفع بودن چندین استان، ارتباطات 
تاسیســات، رقابت باالدست و پایین دست و 
بــروز برخی تنش های سیاســی و اجتماعی 
اســت.وی با بیان اینکه ظرفیت حل مســایل 
آب در اســتان وجود نــدارد، تاکید کرد: باید 
تغییر ساختار و سازمان اتفاق بیفتد تا برنامه 
ها هدایت شود.رییس حوضه های آبریر زهره، 
جراحــی و جنوبــی وزارت نیرو با بیان اینکه 
در حوضه های آبریز بر ســر هر آنچه مشترک 
اســت، حتی چشمه و قنات مناقشه است، در 
برخــی مناطق فضای فکری وجود دارد که بر 
سر مالکیت بر آب خود را محق می دانند که هر 
اندازه بخواهند از آب بهره کند شوند، تبعیض 

هم به این مباحث دامن می زند، فشار سیاسی 
و تهییج افکار عمومی هم در این زمینه بسیار 
حائز اهمیت است.وی تصریح کرد: متاسفانه 
گاهی موضوع کمبود آب به صورت منطقه ای 
سکوی ارتقا جایگاه فردی است که تریبون در 
اختیار داشــته و صدای بلندتری دارد و اینها 
مشکالتی ایجاد می کند.احسانی با بیان اینکه 
تمام ارکان حاکمیت در کشور با مباحث آب 
درگیرند و تاثیرات مثبت، خنثی و گاه منفی 
دارند، گفت: نقش افرادی که تریبون در اختیار 
دارند بسیار تاثیرگذار است که معموال مغفول 
می مانند و وقتی صحبت از بحران آب اســت 
تالش می شــود بخــش خاصی را مورد هدف 
قرار دهند تا مقصر پیدا شود و اجزایی نیز که 
کارکرد مستقل خود را دارند پنهان می مانند.

وی در ادامــه گفــت: تاکنون در زمینه اینکه 
بحران آب چه تاثیری در اقتصاد کشور ایجاد 
کرده محاسبه نشده است. تاثیر بر گردشگری 
مغفــول مانده، تاثیر بر روان جامعه بررســی 
نشده، به لحاظ جنبه های حقوقی هم مباحث 

حل نشده است.

عضو سندیکای صنعت برق پاسخ داد؛ 

راهکار پایان خاموشی ها چیست؟
یک عضو سندیکای صنعت برق گفت: بخش 
خصوصی بخش عمده بار تولید برق در کشور 
را به دوش می کشد و امروز آماری که صنعت 
برق منتشــر کرده نشــان می دهد تقریبا ۹۲ 
درصد انرژی مورد نیاز کشــور را نیروگاه های 
حرارتی تامین می کنند، در این ۹۲ درصد ۶۰ 
درصد ســهم بخش خصوصی اســت، لذا باید 
برای توســعه نیروگاه حرارتی به سراغ بخش 
خصوصی برویم و در حال حاضر راهی به غیر 
از این نداریم.مجید دبیریان با بیان اینکه باید 
به بخش های دیگر بها دهیم درست است، اما 
میــزان تولید بخش های دیگر عدد کوچکی 
اســت که نمی تواند در حال حاضر مشکلی از 
کشــور حل کند، اظهار کرد:حداقل در کوتاه 
و میان مدت نمی توانند راه گشا باشند، شاید 
در بلند مدت و در جاهایی که احداث نیروگاه 
اقتصادی نیست و نمی توان خط انتقال احداث 
کرد این موضوع کمک رســان باشــد ولی در 
وضعیــت فعلی بخش خصوصــی با نیروگاه 
حرارتی برای تولید انرژی برق راهگشــا است.
وی بــا تاکیــد بر اینکه اولین گام این اســت 

که انگیره برای سرمایه گذاری در صنعت برق 
ایجاد شــود و به ســرمایه هایی که مانند موج 
خروشــان از این بازار به بازار دیگری می روند 
نظم داده شــود، گفت: در این شــرایط هم به 
زیرســاخت صنعت برق کمک می شود و هم 
سرمایه گذار می تواند ضمن تامین برق پایدار 
به سودآوری نیز دست یابد. گام دوم این است 
که وزارت نیرو برای پرداخت مطالبات بخش 
خصوصی چاره ای بیاندیشــد. در حال حاضر 
حجم این مطالبات بســیار زیاد شــده و عماًل 
قــدرت هرگونه حرکتی را از بخش خصوصی 
سلب کرده است.این عضو سندیکا صنعت برق 
با بیان اینکه اکنون کسانی که در صنعت برق 
فعال هســتند همین مشکل را دارند یعنی با 
روزمرگــی جلو می رونــد یکبار میگوییم ارز 
عراق یکبار روپیه پاکســتان و یکبار دینار می 
گیریم، حتی گزینه تهاتر را انتخاب می کنیم 
امــا اینها راه حلهایی هســتند که برای کوتاه 
مــدت جواب می دهند اما برای میان مدت و 
بلند مدت اصال جوابگو نیســتند، گفت: تهاتر 

در کوتاه مدت جواب می دهد .
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55بانک و بیمه
اخبار

تفاهم نامه  10 هزار میلیارد ریالی 
 صندوق ضمانت سرمایه گذاری 

با بانک سپه
 عضو هیات مدیره صندوق 
ســرمایه گذاری  ضمانت 
صنایــع کوچــک از عقد 
تفاهم نامه  ۱۰ هزار میلیارد 
ریالــی میــان صنــدوق 

ضمانت سرمایه گذاری و بانک سپه خبر داد.
محبــوب پناهی عضو هیات مدیره و معاون فنی 
و برنامه ریزی این صندوق در حاشــیه بازدید از 
نمایشگاه توانمندی های صادراتی صنایع کوچک 
یکی از مهم ترین اقدامات این صندوق در ســال 
جاری را عقد تفاهم نامه ای میان صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری صنایع کوچک و بانک سپه دانست 
که به موجب آن، این صندوق می تواند تا ۱۰ هزار 
میلیارد ریال تسهیالت را از طریق صدور ضمانت 
نامه  در اختیار صاحبان صنایع کوچک قرار دهد.
پناهــی با بیان این موضوع که صندوق ضمانت 
ســرمایه گذاری صنایــع کوچک بــه موجب 
قانــون؛ صرفــا جهت پر کردن خال وثیقه مابین 
تولیدکننده و ذی نفعان بانکی تشــکیل شــده 
است، گفت: زمانی که سرمایه گذار یا کارآفرین 
بــه دنبال راه اندازی یک واحد تولیدی اســت، 
شــاهد هستیم تمام دارایی خود را صرف خرید 
و راه اندازی تاسیســات فیزیکی ماشین آالت و 
مواردی از این قبیل خواهد کرد و تقریبا دارایی 
قابــل توجهی که به عنوان وثیقه نزد بانک ها به 
ضمانت بگذارد، نخواهد داشت. زمانی که برای 
دریافت تسهیالت به  بانک ها مراجعه می کند، 
بانــک   هــا بنا به نگاه اقتصــادی که دارند محل 
اجــرای طرح را به عنــوان وثیقه نمی پذیرند و 
معموال تولیدکننده با مشکل مواجه خواهد شد.
وی تاکیــد کــرد: صندوق ضمانــت صرفا برای 
پر کردن این خال تاســیس شــده اســت تا این 
ضمانت نامه را برای واحدهایی که دچار مشــکل 
وثیقــه هســتند، صادر کند و آن هــا بتوانند به 
راحتی از تســهیالت بانکی که بیشتر، تسهیالت 
ســرمایه در گردش است، استفاده کنند.  در این 
راستا صندوق ضمانت با تمامی بانک های کشور 
اعــم از خصوصی و دولتی تفاهم نامه هایی دارد و 
ضمانت نامه صندوق مورد پذیرش تمامی بانک ها 

در سطح کشور است.
ایــن عضو هیات مدیره در ادامه گفت: در همین 
راستا با امضای تفاهم نامه ای با بانک سپه، امسال 
می توانیم تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
را بــا معرفــی  و تضمین صنــدوق به واحدهای 

متقاضی اعطا کنیم.
محبــوب پناهی همچنین در خصوص اقدامات 
مثبت صندوق ضمانت ســرمایه گذاری صنایع 
کوچک از زمان تاســیس تاکنون گفت: تاکنون 
صنــدوق بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال ضمانت 
نامه صادر کرده و توانسته است اثر بخشی مطلوبی 
در حوزه هــای اقتصادی از جمله اشــتغالزایی و 
احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل، به ویژه 
در مناطق کمتر توسعه یافته و همچنین مناطق 
آســیب دیده از  حوادث طبیعی از جمله مناطق 

زلزله زده کرمانشاه داشته باشد.
او خاطرنشان کرد: امسال نیز به منظور اثربخشی 
بیشتر سقف ضمانت نامه ها از ۳۰ به ۵۰ میلیارد 
ریــال و ضمانت نامه های پیمانکاری از ۳۰ به ۷۰ 
میلیارد ریال افزایش یافته است. با توجه به صدور 
ضمانت نامه های اعتباری از جمله ســرمایه در 
گــردش، توســعه و خرید اعتبــاری همچنین 
ضمانت نامه های پیمانکاری از جمله شــرکت در 
مزایده و مناقصه، پیش پرداخت و حســن انجام 
کار توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
کوچک، می توانیم ادعا کنیم که سبد محصوالت 
صندوق دارای تنوع زیادی است که می تواند اکثر 
فعالیت های صنعتی کشور در صنایع کوچک را 

تحت پوشش  قرار خواهد داد.
پناهی در پایان ضمن ابراز خرسندی از استقبال 
خوب فعالین اقتصادی از این نمایشــگاه از کلیه 
صاحبان صنایع، در سراســر کشور دعوت کرد تا 
از ظرفیت های فراهم آمده در این صندوق به نحو 

احسن بهره ببرند.

اخبار

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

برابــر رای شــماره 140160318603003173 مــورخ 1401/03/24 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض 
متقاضــی آقــای جــواد همتــی فرزنــد گل بــه شــماره شناســنامه 1 صــادره از شــفت درقریــه پیلــه داربــن درشــش دانــگ یــك 
قطعــه زمیــن مشــتمل بربنــای احداثــی بــه مســاحت 135 مترمربــع پــاك فرعــی2530 از اصلــی58 مفــروز و مجــزی شــده از 
پــاك 29 از اصلــی58 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی آقــای ســید جــال حمیــد شــریفی محــرز گردیــده 
اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت 
ــاه  ــدت دوم ــه م ــی ب ــن اگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ب
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خود 
را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/22 ونوبــت دوم:1401/05/08
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی

مفقودی
بــه   207 پــژو  ســواری  مالکیــت  شناســنامه  و  ســندکمپانی 
ط   478 انتظامــی  شــماره  بــه   1390 مــدل  روغنــی  ســفید  رنــگ 
51-ایــران46 بــه شــماره موتــور 13590002196 بــه شــماره شاســی 
زنــد  فر پورمختــار  پوریــا  بــه  متعلــق   NAAR13FEXBJ979248

باشــد. مــی  ســاقط  اعتبــار  وازدرجــه  مفقــود  پرویــز 

امروزه بیمه هــای زیادی وجود دارد که 
اکثــر افراد خود را با آن ها بیمه می کنند 
که دارای کاربرد های گوناگون و مختلف و 
همچنین از تنوع زیادی برخوردار هستند. 
بیمه مهندسی هم یک نوع بیمه محسوب 
می شــود که برای جلوگیری از خسارات 
ناشی از، سهل انگاری و خطا های انسانی 
کــه باعث از دســت رفتن بخش زیادی 
از ســرمایه شــخص ثالث شده، استفاده 

می شود.

بیمه های مهندسی جزو بیمه های اموال 
بــوده و همانطوریکه از نامش پیداســت 
برای تحت پوشش بیمه قرار دادن فعالیت 
مهندسین در رشته های گوناگون است. 
پیدایش بیمه های مهندســی به ســال 
۱۸۵۴ میــالدی بر می گردد و بیمه های 
مهندسی در مقایسه با سایر بیمه ها مانند 
بیمه عمر، باربری و آتش ســوزی نسبًتا 

جدید هستند.
بیمــه مهندســی خطراتــی از جملــه 
پروژه های در حال ســاخت و ساز، نصب 
ماشــین آالت، پروژه هــای زیربنایی و 
فعالیت هــای کــه دارای خطــرات زیاد 
و همچنیــن احتمــال وقــوع حادثه و از 
دســت دادن ســرمایه را به همراه دارد 

تحت پوشش خود قرار می دهد.
از انواع بیمه های اشــیاء )غرامتی( است 
که از اهداف آن ارائه تامینی جامع وکافی 
برای موارد بیمه شده است. از انواع بسیار 
متداول بیمه های مهندســی می توان به 
 ،)C.A.R( بیمه تمام خطــر پیمانکاران
بیمــه تمام خطر نصــب )E.A.R(، بیمه 
ماشــین آالت و تجهیــزات پیمانکاران 
)C.P.M(، شکست ماشین آالت )M.B( و 
بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی 

)C.E.C.R( اشاره کرد.
در ایــن گــزارش با مزایــای اصلی بیمه 
مهندســی آشنا شــده و در انتها بهترین 
شــرکت بیمه برای خرید این بیمه نامه 

نیز معرفی می شود.
شــرکت بیمه آرمان بــرای جلوگیری از 
حــوادث و یا جبران خطرات پیش آمده، 
بیمه هــای مهندســی خــود را طراحی 
کرده اســت که مخاطبــان می توانند از 

آن ها استفاده کنند.
بعضــی از انــواع بیمه های مهندســی 

عبارتند از:
:)CAR( بیمه تمام خطر پیمانکاران

بــه موجب این بیمه نامه، تمام طرح های 
عمرانی و ســاختمانی مانند پروژه های 
احداث انواع سازه ها شامل انواع ساختمان، 
راه آهن، فرودگاه، جاده ها، پل ها، سد ها، 
تونل ها، مترو، نقاطع های غیر هم سطح، 
موج شــکن، عملیات آبرسانی، زهکشی، 
فاضالب شــهری، حفر چاه های عمیق و 
غیر عمیق، مخازن آب و ده ها مورد مشابه 
دیگر تحت پوشــش بیمه قرار می گیرند. 
این بیمه نامه تمام خسارت ها و زیان های 
وارده به اموال بیمه شده را به صورت تمام 
خطــر و به هر علت، اعم از حوادث به جز 
در مواردی که به طور مشــخص اســتثنا 
شــده است را جبران می نماید. مدت این 

بیمه نامه )با ارائه درخواســت بیمه گذار 
از زمــان تخلیــه مصالح در محل اجرای 
پروژه شروع و تا اتمام آن و تحویل پروژه 
بــه کارفرما ادامــه دارد. عالوه بر آن یک 
دوره نگهــداری، از زمان تحویل موقت تا 
تحویــل دائم نیز مطابق پیمان می تواند 

تحت پوشش قرار گیرد.
این بیمه نامه دارای دو بخش به شــرح 

ذیل است:
الف: خســارت های مالی وارده به پروژه 

و تاسیسات
ب: خســارت های وارده به اشخاص ثالث 
از محل مســئولیت مدیران و مهندسین 

و کارکنان پروژه
در بخش اول )خسارت های مالی وارده به 
پروژه( مواردی مانند مبالغ پیمان، مصالح 
تهیه شده توسط کارفرما، ساختمان های 
موقت، تجهیزات ســاختمانی، ماشــبن 
آالت ساختمانی، اموال مجاور، برداشت 
ضایعات و تعدیل و تبدیل فضای مرتبط 
با پروژه برای ادامه فعالیت مربوطه تحت 
پوشش قرار می گیرد. ب: در بخش دوم نیز 
خسارت های جانی )بدنی( منجر به فوت، 
نقــص عضو و هزینه های پزشــکی و نیز 
خسارت های مالی وارد شده به اشخاص 
ثالث تحت پوشــش ایــن بیمه نامه قرار 
می گیــرد. با توجه بــه مندرجات بیمه 
نامــه و تعهدات درخواســتی بیمه گزار، 
خسارت های جانی موضوع این بیمه نامه 
تا ســقف دیه یک نفر مرد مسلمان برای 
هر نفر و در هر حادثه، توسط این شرکت 

قابل جبران است.
:)EAR( بیمه تمام خطر نصب

بــه موجب این بیمه نامه عملیات نصب، 
مونتاژ و دمونتاژ ماشین آالت و تجهیزات 
واحد های صنعتــی، تولیدی و خدماتی 
از قبیــل انــواع نیروگاه هــا، توربین ها، 
ژنراتور ها، دیگ های بخار، کمپرسور ها، 
موتور های درون سوز، ترانسفورماتور ها، 
خطوط و سیستم های مخابراتی، خطوط 
لوله انتقال نیرو )نفت و گاز(، خطوط لوله 
انتقال آب، دســتگاه های چاپ، ماشین 
آالت کاغذ ســازی و نســاجی، خطوط 
هوایــی انتقال نیــرو و مانند آن ها تحت 

پوشش بیمه قرار می گیرد.
این بیمه نامه نیز دارای دو بخش به شرح 

ذیل است:
الف: خســارت های مالــی احتمالی وارد 
شده به پروژه و مسئولیت مدنی کارفرما 
و مدیران ذیربط در مقابل اشخاص ثالث
ب: خسارت های جانی وارده به اشخاص 

ثالث
در بخــش اول مــواردی نظیــر اقــالم 
مــورد نصــب، هزینه حمــل، حقوق و 
عــوارض گمرکی، هزینه نصب، عملیات 
ســاختمانی، تجهیــزات ســاختمانی، 
نصب ماشین آالت ساختمانی، برداشت 
ضایعــات، اموال مجــاور پروژه و تعدیل 
آن ها تحت پوشــش قــرار می گیرد. در 
بخــش دوم خســارت های جانی )فوت، 
نقص عضو، هزینه های پزشــکی( وارده 
بــه اشــخاص ثالث در حیــن عملیات 
نصــب و مونتاژ و دمونتاژ ماشــین آالت 

و تجهیــزات واحد های صنعتی، تولیدی 
و خدماتــی و حین عملیات موضوع بیمه 
نامــه تحت پوشــش قــرار می گیرد. با 
توجــه به مندرجات بیمه نامه و تعهدات 
درخواســتی بیمه گزار، خســارت های 
جانــی موضوع این بیمه نامه تا ســقف 
دیه یک نفر مرد مســلمان برای هر نفر 
و در هر حادثه، توســط این شرکت قابل 

جبران است.
الت و تجهیزات  بیمه ماشین آ

:)CPM( پیمانکاری
در ایــن بیمــه نامه تمام خســارت های 
احتمالــی وارده بــه بدنه ماشــین آالت 
و تجهیــزان پیمانــکاری از قبیل لودر، 
بولــدوزر، تانکر و بونکــر، بیل مکانیکی، 
گریدر، تاورکرایــن، جرثقیل، جراثقال، 
لیفتراک، غلتک، ساید بوم و مانند آن ها 
کــه پیمانکاران جهت اجرای پروژه ها از 
آن ها بهره می گیرند تحت پوشــش قرار 
می گیرد. در واقع این بیمه نامه هر گونه 
زیان یا خسارت احتمالی که به هر علت از 
جمله خطرات طبیعی )مانند سیل و زلزله 
و آتش فشــان( به جز در مورد مســتثنی 
شــده در حین انجام کار یا توقف ماشین 
آالت، در زمــان احداث یا بهره برداری از 
ماشین آالت، به آنان وارد گردد را تحت 
پوشــش قرار می دهد. محدوده پوشش 
این بیمه نامه جهت جبران خسارت های 
مالی به بدنه ماشــین آالت مذکور، صرفاً 
در محل اجرای پروژه ها و یا سایت محل 
فعالیــت آن هــا )مرتبط با پــروژه بیمه 
شــده( است. برای تکمیل این بیمه نامه 
به جبران خسارت های جانی و مالی وارده 
به اشــخاص ثالث، بیمه گزار می تواند با 
انجام مشــاوره با کارشــناس ذیربط این 
شرکت، خســارت های مذکور را با کلوز 
جداگانــه خریــداری کنــد. در صورت 
خریــداری کلوز مســتقل مذکور جهت 
جبران خسارت های جانی، خسارت های 
جانی موضوع مذکور تا سقف دیه یک نفر 
مرد مسلمان برای هر نفر و در هر حادثه، 

توسط این شرکت قابل جبران است.
بیمه نامه سازه های تکمیل شده 

:)CECR( ساختمانی
این پوشــش بیمــه ای )بیمه نامه( برای 
عرضه پوشــش های کامــل بیمه ای به 
ســازه های مهندســی پس از خاتمه کار 
آن هــا )تکمیل عملیات ســاختمانی و 
تحویل به کارفرما( طراحی شــده است. 
بسیاری از پروژه هایی که در دوره احداث 
تحت پوشــش بیمه ای تمام خطر نصب 
)CAR( قــرار گرفته انــد، پس از اتمام 
مراحل ساختمان و در زمان بهره برداری، 
می تواننــد تحت پوشــش این بیمه نامه 
 )CECR بیمه ســازه های تکمیل شده(
قــرار گیرنــد این بیمه نامــه دارای یک 

پوشش با خطر های معین است و خطرات 
تحت پوشش این بیمه نامه به صراحت در 
بیمه نامه ذکر و قید می گردد. براســاس 
ایــن بیمه نامه، بیمه گزار می تواند برای 
جبران زیان ها و خســارت های فیزیکی، 
ناگهانــی و غیر قابل پیــس بینی وارده 
به ماشــین آالت و تجهیزات، پوشــش 
بیمه ای متناســب خریــداری کند. در 
ایــن بیمه نامه برای تکمیل ســازه های 
ساختمانی، تامین جامعی مقرر گردیده 
اســت که از آن جمله می توان به راه ها، 
اســکله ها، دایک هــا، باند های فرودگاه، 
دکل هــای انتقال نیــرو، پل ها، تونل ها، 
کانال های آبرســانی و شبکه های آبیاری 
و زهکشی، سد ها، مخازن آب و خاکریز ها 
را نام برد. از جمله خطرات تحت پوشش 
این بیمه نامه می توان به صاعقه، انفجار، 
آتــش ســزی، زلزله، راتش و نشســت 
زمین، یخ زدگی، ســقوط بهمن، سیل، 
طغیــان آب دریا ها و رودخانه ها، طوفان 
و گردباد، ســقوط هواپیما و اشیاء پرنده، 
برخورد وســایل نقلیه زمینی و دریایی، 
آتشفشان، سونامی و خرابکاری های غیر 

گروهی اشاره کرد.
:)MB( الت بیمه شکست ماشین آ

در ایــن بیمــه نامه تمام خســارت های 
فیزیکــی ناگهانــی و غیــر قابــل پیش 
بینــی را که مســتلزم تعمیــر قطعات 
یــا تعویض ماشــین آالت باشــد تحت 
پوشــش قرار گرفته و قابل جبران است. 
در ایــن بیمــه نامه انواع ماشــین آالت 
ماننــد توربین ها، ژنراتور هــا، بویلر ها، 
پمپ ها، ترانســفورماتور ها ف ماشــین 
آالت تولیــدی و صنعتی و … و نیز کلیه 
تاسیسات و تجهیزات مکانیکی می توانند 
تحت پوشــش قرار گیرند. این بیمه نامه 
نه تنها برای جبران خســارت های وارده 
بــه کارگاه های بزرگ یا دســتگاه های 
کامــاًل خــودکار که جهــت تولید مورد 
اســتفاده قرار می گیرند بلکه حتی برای 
کارگاه هــای کوچک و متوســط نیز که 
شکســت احتمالی ماشــین آالت آن ها 
نتایــج زیانباری برای مالکان آن ها در بر 
دارد، کاربرد دارد و خسارت های وارده به 
آن ها را جبران می نماید. در این بیمه نامه 
امکان ارائه پوشش های بیمه ای مربوطه 
به فونداســیون دستگاه های نصب شده 
نیــز وجود دارد. خطا در طراحی، معایب 
موجــود در ریختــه گری یا مصالح، خطا 
در بهــره برداری، عدم مهارت، بی دقتی، 
سهل انگاری، از هم گسیختگی به واسطه 
نیروی گریز از مرگز، اتصال کوتاه، انفجار 
فیزیکــی، طوفان و یخ زدگی، کمبود آب 
در بویلر هــا، و … از جمله خطرات تحت 
پوشش این بیمه نامه می باشد. این بیمه 
نامه در مورد اقالم بیمه شده در صورتی 
کاربرد خواهد داشت که آزمایش آن ها در 
زمان کارکرد یا توقف دستگاه یا در زمان 
پیاده کردن دستگاه ها در حین انتقال در 
محل تاسیســات یا نصب مجدد آن ها با 

موفقیت انجام شده باشد.
:)EE( بیمه تجهیزات الکترونیک

کلیه تجهیزات و دستگاه های الکتریکی 

و الکترونیکــی ماننــد تجهیزات صوتی، 
تصویــری، مخابراتــی، آزمایشــگاهی، 
اندازه گیری، نقشــه برداری، پزشــکی، 
کامپیوتــری و؛ که با جریــان برق ولتاژ 
پایین کار می کنند تحت پوشش این بیمه 
نامه قرار می گیرند. در واقع خسارت های 
فیزیکــی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی 
که در حال انجام کار، توقف، پیاده کردن 
برای تمیز کردن آن ها یا بازدید و تعمیر 
یا جابجایی در موطه انبار و نصب مجدد 
آن ها به آن ها وارد می شود، تحت پوشش 
این بیمــه نامه قرار می گیرد. اعتبار این 
بیمه نامه از زمانی شــروع می شــود که 
آزمایــش و به کار افتادن دســتگاه های 
مذکــور با موفقیت انجام شــده باشــد. 
میزان خســارت قابل پرداخت برای هر 
یک از اقالم بیمه شــده در مدت قرارداد 
بیمه از مبلغی که در جدول مشــخصات 
بیمه نامه تعیین شده است و در مجموع 
از جمــع مبالغی که در جدول مزبور قید 
گردیده است تجاوز نخواهد کرد، بنا براین 
توصیه می شود هنگام تهیه جدول اقالم 
توســط بیمه گزار و ارائه آن به بیمه گر و 
نیز در هنگام انجام بازدید اولیه توســط 
کارشناس ذیربط به این نکته مهم توجه 

الزمه صورت گیرد.

بیمه ریسک های تکمیل شده 
ساختمانی سازه های تکمیل شده 

)CECR(
بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی 
خســارت های وارد به انواع ســازه های 
احداث شــده در زمان بهــره برداری از 
قبیل ســاختمان های مسکونی، اداری، 
تجــاری، برج هــا، جاده هــا، راه آهن، 
فرودگاه، کانال های آبیاری، پلها، تونلها، 
ســدها، موج شکن و اسکله، خطوط لوله 
آب، نفــت، گاز، فاضــالب و نیز انبار ها و 
معادن را تحت پوشش قرار میدهد. بیمه 
ریســک های تکمیل شده ساختمانی از 
نــوع بیمــه با خطــرات معیــن بوده و 
خســارت هایی که در متن بیمه نامه ذکر 
گردیده است را تحت پوشش قرار دهد.

خطرات تحت پوشش:
۱- صاعقه - انفجار - آتش سوزی

۲- زلزله - زلزله دریائی - آتشفشان
۳- رانش زمین - نشست زمین - لغزش 

زمین - ریزش کوه یا صخره
۴- برف - بهمن - یخ زدگی - یخ شناور

۵- سیل - طغیان آب - امواج دریا
۶- طوفان - گردباد - تندباد

۷- تصادم با یا سقوط اشیاء از هر وسیله 
نقلیه زمینی، هوائی یا آبی

۸- خســارت های ناشــی از کاربرد آب یا 
سایر اقدامات بمنظور اطفای حریق

۹- سقوط - تصادم - واژگونی
۱۰- خرابــکاری غیر گروهی بیمه گذار 
می توانــد با پرداخت حــق بیمه اضافی 
خطر ســرقت با شکست حرز را نیز تحت 

پوشش قرار دهد.
شــرکت بیمه آرمــان بهترین بیمه نامه 
مهندســی را طراحــی کرده اســت که 
می توانید از این قسمت خریداری کنید.

همه فعالیت های جامعه مهندسین تحت پوشش بیمه مهندسی آرمان قرار دارد

بازدید مدیران استانی بانک ایران زمین، از هلدینگ فناوری اطالعات جامپ
در این دیدار فرهاد اینالوئی معاون فناوری اطالعات بانک 
ایران زمین ضمن ارائه گزارشی از تغییرات ایجاد شده طی 
۵ ســال گذشــته در حوزه بانکداری گفت: ما در سال ۹۶ 
شــعار بانک ایران زمین را به بانک دیجیتال تغییر دادیم. 
بانکداری دیجیتال یعنی ارائه سرویس به کسب و کارهای 
دیجیتال که در ســوپر اپلیکیشــن های مختلف که اکنون 
فعال هســتند و مدل بانکداری باید به گونه ای باشــد که 

بتوانند به آنها سرویس دهند.
معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین میزان تراکنش 

های غیرحضوری مشتریان این بانک را ۹۷ درصد بیان کرد و گفت: اکثر تراکنش های 
مشــتریان بانک به صورت الکترونیک و خارج از شــعبه از طریق همراه بانک، اینترنت 

بانک، خودپردازها و دستگاه های POS انجام می شود.
اینالوئی در معرفی شــرکت های هلدینگ جامپ افزود: همکاران ما در شــرکت سابین 
تجــارت آریــا در حــوزه پرداخت دیجیتال، مرکز نــوآوری ایران زمین در بخش مرکز 

نوآوری و زیرساخت های فنی بانکداری دیجیتال، شرکت 
آرمان وفاداری آریا در حوزه نئوبانک ها و باشگاه مشتریان 
به عنوان پیشــانی بانکداری دیجیتال و شــرکت پدیسار 
انفورماتیک در بخش پشــتیبانی ســخت افزاری و مجری 
مرکز تماس بانک ایران زمین، ۴ شرکتی هستند که بانک 

را در چرخه بانکداری دیجیتال پشتیبانی می کنند.
وی خاطر نشــان کرد: امروز اگر مجموعه ای بخواهد یک 
بانک بدون شعبه داشته باشد )نئوبانک(، بانک ایران زمین 
این پتانســیل و بســتر را دارد که زیرساخت الزم برای این 
کار را در اختیار آن قرار بدهد. در ادامه این جلسه محمد حسینی کناروئی مدیر امور 
شعب استان های بانک ایران زمین ایجاد ارتباط شفاف بین هلدینگ بانک و مجموعه 
حوزه اجرا را اتفاقی خاص بیان کرد و گفت: با توجه به تغییرات بنیادی که در بانکداری 
دیجیتال صورت گرفته اســت، این دیدار نقطه عطفی برای ایجاد ارتباطات قوی تر و 

نهایتا بهره وری مناسب و موفقیت چند برابر برای دو طرف خواهد بود.

سامانه پرداخت لحظه ای )پل(، در درگاه هما بانک توسعه صادرات ایران در نسخه های موبایلی 
و نسخه وب، عملیاتی شد. به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات به 
نقل از مدیریت امور فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی ســامانه پل )ســامانه پرداخت لحظه 
ای( ، سرویســی بین بانکی ، هماهنگ و اســتاندارد در ســطح کشور با نظارت بانک مرکزی، تسویه 
پرداخت های لحظه ای با حجم باال را در هرســاعتی از شــبانه روز فراهم می ســازد. براســاس این 

گزارش، هدف اصلی ســامانه پل ، تراکنش پرداخت با مبالغ خرد ، مبتنی بر حســاب بوده و برپایه نیازهای 
بــازار و انتظــارات کاربــران، ابزار انتقال اعتبــار الکترونیکی داخلی جدیدی را معرفی میکند که ظرف چند 
ثانیه قابل اجراســت. درگام اول ، ســامانه پل در هما )نســخه موبایلی و وبی( ، برای مشتریان عملیاتی شده 

و در مراحل بعد در نسخه تحویلداری شعبه و BiB نیز عملیاتی خواهد شد.

برخی ویژگیهای ســامانه پل شــامل کارکرد شــبانه روزی، احتساب هرروز تقویمی به عنوان روز 
کاری، تعویض تاریخ روز کاری بصورت لحظه ای و در نیمه شب، واریز فوری یا نزدیک به فوری 
بــه حســاب ذینفــع ، پردازش هرتراکنش ظرف چند ثانیه پــردازش، پردازش و تبادل بی درنگ 
اطالعات، یک تراکنش به ازای هر پرداخت و یک گزارش برای هر دســتور پرداخت و تســویه 
خالص چند جانبه از طریق ســاتنا خواهد بود. در ســامانه پل از بهترین اســتانداردها و شیوه های 
تراکنش مســتقیم اســتفاده میشــود تا تراکنش بدون مداخله دستی در عملیات مستمر )۲۴ ساعت شبانه 
روز ، هرروز حتی در آخر هفته و تعطیالت( انجام شود. این سامانه از الزامات استانداردهای باالی امنیتی، 
ریسک پایین و بازده هزینه پیروی میکند و در آینده بخش زیادی از پرداخت های خرد به آن منتقل شده 

و جایگزین سرویس کارت به کارت می شود.

سامانه پل در درگاه هما بانک توسعه صادرات ایران عملیاتی شد

هشدار بانک دی به مشتریان:

 مراقب حربه جدید سودجویان 
و کالهبرداران باشید

در پــی انتشــار اخبــاری مبنی بر اجــاره کارت 
بانکــی هم وطنان توســط برخی از کالهبرداران و 
سودجویان و مشاهده موارد متعدد اعمال مجرمانه، 

بانک دی به مشتریان خود هشدار داد.
در پی اعالم خبر انســداد و غیرفعال شــدن برخی 
از حســاب های بانکی هم وطنان توسط پلیس فتا، 
سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی اجتماعی 
پلیس فتا، گفت: به دنبال بروز پدیده اجاره کارت 
بانکــی هم وطنان توســط برخی از کالهبرداران و 
ســودجویان و مشاهده موارد متعدد کالهبرداری 
توســط کارت هــای اجاره ای، در حــال حاضر با 
هماهنگی ایجاد شده میان پلیس فتا، قوه قضاییه 
و بانک مرکزی افراد مجرم شناســایی می شــوند و 
با هماهنگی این دستگاهها این دسته از حساب ها 

مسدود می شود.
وی افــزود: بیــش از ۹۰ درصــد کارت هایــی که 
اجاره داده می شــود برای مقاصد مجرمانه از جمله 
شــرط  بندی و قمار، کالهبرداری در حوزه رمز ارز، 
کالهبرداری در حوزه خرید و فروش آنالین است.

وی بــا تاکید براینکه چیزی به عنوان اجاره کارت 
بانکــی نداریــم، تصریــح کرد: اگر کســی کارت 
بانکی اش را اجاره می دهد و مطئمن باشــد که از 
کارت وی برای مقاصد مجرمانه استفاده می شود، 
اولین کســی که مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد 
مالک حســاب اســت و در برخی موارد باید تمام 

خسارت مالباخته را خودش پرداخت کند.
در این راســتا روابط عمومی بانک دی در راســتای 
صیانــت از حقوق مشــتریان خود، اطالعیه ای به 
شــرح ذیل منتشــر نمود: نظر به این که واگذاری 
ابزار برداشــت از قبیل شــماره حساب، کارت، رمز 
اینترنت بانک و تلفن بانک و … بر اساس قوانین و 
مقررات به اشخاص ثالث ممنوع بوده و مسئولیت 
حقوقی و کیفری ناشی از هرگونه تراکنش حساب 
بانکی توسط غیر، بر عهده صاحب حساب می باشد 
از تمامی مشتریان درخواست می گردد در حفظ و 
نگهداری اطالعات حساب شخصی خود، هوشیاری 
الزم را به عمل آورده و مراقب فریب ســوداگران و 

سودجویان باشند.

 معاون برنامه ریزی و سرپرست معاونت امور 
ح کرد: شعب و مناطق مطر

جهش چشمگیر شاخص های 
 عملکردی بانک سینا 

در پایان سال 1400
و  برنامه ریــزی  معــاون   
سرپرســت معاونــت أمور 
شعب و مناطق بانک سینا، 
چشــمگیر  جهــش  از 
شاخص های عملکردی این 
بانک طی ســال ۱۴۰۰ در مقایســه با دو سال قبل 

از آن خبر داد.
حمداله جمالی خاطرنشــان کرد: بررسی وضعیت 
عملکردی و گزارش های مالی منتشــر شده حاکی 
اســت این بانک از حیث رشــد میزان منابع در دو 
ســال منتهی به پایان سال ۱۴۰۰ روند صعودی را 
طی کرده به نحوی که مانده منابع در پایان ســال 
۱۴۰۰ با رشد ۱۰۹ درصدی در مقایسه با سال ۹۸، 

به ۴۶۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی افزود: عملکرد بانک ســینا در بخش مصارف 
نیز با رشد ۱۲۱ درصدی همراه بوده به طوری که 
در پایان ســال ۱۴۰۰ در این عدد به حدود ۳۷۱ 

هزار میلیارد رسیده است.
وی رشد ۲٫۳ درصدی نسبت مصارف به منابع در 
پایان سال ۱۴۰۰ را نسبت به دو سال قبل، حاصل 
عملکرد تحســین برانگیز بانک دانست که توانسته 
جایــگاه چهارم را در بیــن بانک های خصوصی به 
ارمغان آورد. جمالی، رشد سودآوری ۳۵۶ درصدی 
بانک در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به دو سال گذشته 
را نقطــه عطفی در عملکرد و حاصل پیاده ســازی 
برنامه  ها و سیاســت های مدون و منسجم برشمرد 
و گفت: این دســتاورد می تواند زمینه ســاز ثبات و 

تداوم درآمدزایی بانک در سال های آتی باشد.
معاون برنامه ریزی بانک سینا با اشاره به رشد ۲۱۸ 
درصدی تعهدات صادره بانک خاطرنشان کرد: در 
حوزه تعهدات و در میزان ضمانت نامه های صادره، 
ایــن بانــک در جایگاه هفتم بانک های خصوصی و 
از لحاظ صدور اعتبارات اســنادی در پایان ســال 
۱۴۰۰ در رتبــه پنجــم بانک های خصوصی جای 
گرفته است. در مجموع نیز در حوزه میزان تعهدات 
صادره با رشد حدود ۲۱۸ درصدی، میزان تعهدات 
صادره بانک ســینا در پایان اســفند ۱۴۰۰ معادل 

۱۶۶ هزار میلیارد ریال بوده است.
وی در تشــریح چگونگی دستیابی به این موفقیت 
اظهار داشــت: ایــن بانک در اجــرای برنامه های 
دقیــق با محوریت تحقق اهداف بلندمدت اقتصاد 
مقاومتی و در چارچوب قوانین نظام پولی و بانکی 
کشور و با بهره گیری از تجارب داخلی با رویکردی 
هوشمندانه توانسته رسالت خود را به انجام برساند.
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معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد:

جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( باعث تقویت ارتباط مردم با امام رئوف می شود
مشهد / سمیرا رحمتی

معــاون مطبوعاتــی وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی با اشــاره به نقش مهم 
رســانه در زندگــی امــروزی و اهمیت 
توجه به ظرفیت های آن در حوزه دینی 
گفت: جشــنواره رسانه ای امام رضا)ع( 
و محتــوای تولیــد شــده در قالب های 
مختلف رســانه ای این جشنواره، باعث 
تقویــت ارتباط مردم با حضرت رضا)ع( 
می شود.فرشــاد مهدی پور داور بخش 
خبر، مصاحبه، ســرمقاله و یادداشــت، 
گزارش و تیتر دومین جشــنواره رسانه 
ای امام رضا)ع( افزود: در طول ســال و 
به ویژه در ایام خاص والدت و شــهادت 
امام رضا)ع( شــاهد برپایی پویش هایی 
در سراسر کشور هستیم که شور و حال، 
طراوت، تازگی و جذابیت را در روح و جان 
مردم کشــورمان ایجاد می کند و بدون 
شــک این اتفاق حاصل کرامت و برکت 
خود حضرت است. مهدی پور افزود: نکته 
مهــم درباره این پویش ها و رویدادهای 
مشــابه، نقش رســانه در شکل گیری و 
اســتمرار آنهاست که وظیفه بازنمایی و 
انعکاس گســترده آنها را بر عهده دارد و 

به توسعه فرهنگ رضوی کمک می کند. 
معاون مطبوعاتی وزیر ارشــاد ادامه داد: 
تمــام قالب های رســانه ای، از محتوای 
تولید شــده برای تلفــن همراه یا خبر، 
گزارش و دیگر قالب های رســانه ای در 
این زمینه موثر است و بستر ترویج این 

فرهنگ ناب را فراهم می کند. وی ادامه 
داد: جشنواره  رسانه ای امام رضا)ع( نیز 
شــامل قالب هــا و بخش های مخلتفی 
است که زمینه تولید محتوای رسانه ای 
گوناگون و متنوع را فراهم کرده است و 
همــه این قالب ها می تواند باعث ترویج 

فرهنگ رضوی و تقویت ارتباط مردم با 
حضرت رضا)ع( شود.مهدی پور ارزیابی 
خود درباره آثار ارســالی به این دوره از 
جشنواره را نیز ارائه و اظهار کرد: لطف، 
محبــت و توجــه به حضــرت رضا)ع(، 
یک ویژگی و شــاخص مشترک در آثار 

ایــن دوره بود کــه ابراز محبت مردم به 
ســاحت علی بن موســی الرضا)ع( را در 
قالب های مختلف به نمایش گذاشته بود.

داور جشنواره رسانه ای بین المللی امام 
رضــا)ع( در خصوص کیفیت آثار بخش 
خبر، مصاحبه، ســرمقاله و یادداشــت، 
گزارش و تیتر نیز گفت: آثار دریافتی این 
بخش با موضوع امام رضا)ع( و شــاخص 
توســعه فرهنگ رضوی فاصله داشــت 
و مشــخص کرد کــه این حوزه نیازمند 
توجه بیشــتری است و باید برای ارتقای 
کیفــی آن برنامه ریزی کرد. مهدی پور 
افزود: در برخی از بخش های جشنواره، 
امــکان انتخاب یک اثــر کامال ممتاز و 
ویژه را نداشتیم که بخشی از این مشکل 
مربوط به پدیدآوردندگان و ســوژه ها و 
موضوعــات انتخابــی آنها بود و نیازمند 
آسیب شناسی است. معاون مطبوعاتی 
وزیر ارشــاد ابراز امیدواری کرد با اتخاذ 
تدابیــری همچون برگزاری کارگاه های 
آموزشــی، این ضعف مشاهده شده در 
برخی آثار جشنواره رفع شده و کیفیت 
آثار ارســالی بــه دبیرخانه در دوره های 

آتی ارتقاء یابد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

مدیر کل بهزیستی استان خراسان رضوی:

مدیریت شهری مشهد در توجه 
به افراد دارای معلولیت سنگ 

  تمام گذاشت
مشهد / محمد رضا رحمتی

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت: مدیریت 
شــهری مشــهد در موضوع توجه به افراد دارای 
معلولیت ســنگ تمام گذاشته که از این موضوع 
کمال تقدیر و تشکر را داریم.مسعود فیروزی در 
چهل و ششــمین جلسه علنی شورای اسالمی 
شــهر مشهد با بیان اینکه ســازمان بهزیستی، 
مولود انقالب اســالمی است که در جهت تحقق 
آرمان هــای انقالب در حوزه محرومیت زدایی و 
توجــه به مســتضعفان گام برمی دارد، افزود: از 
تالش های مدیریت شــهری در موضوع توجه به 
افراد دارای معلولیت کمال تقدیر و تشکر را دارم 
چراکه سنگ تمام گذاشــته اند.فیروزی ضمن 
اشــاره به مصوبه تســهیالت ویژه مسکن برای 
افراد دارای معلولیت از سوی شورای شهر و تقدیر 
از این تصمیم سازنده، اضافه کرد: بخش زیادی 
از جامعه هدف ســازمان بهزیســتی، معلوالن، 
محرومان و افراد بی سرپرســت و بدسرپرست و 
... هستند که باید به خواسته ها و مطالبات آنان 
بپردازیم.مدیرکل بهزیســتی خراسان رضوی 
تصریح کرد: ۵۰ درصد جامعه هدف این مجموعه 
در مشهد ساکن هستند، برهمین اساس ارکان 
تصمیم ساز شهری در مشهد، توجه ویژه تری به 
این افراد باید داشــته باشند.فیروزی با تاکید بر 
لزوم بهره گیری از نظرات کارشناسی ذی نفعان 
در موضوع تصمیم گیری و سیاست گذاری برای 
افراد دارای معلولیت و جامعه هدف بهزیســتی 
گفت: این افراد قشــر ضعیف شده و آسیب پذیر 
جامعه هســتند و تقاضا داریم هر تصمیمی که 
درخصوص این افراد گرفته می شــود، بالفاصله 
اجرایی شود و اگر وعده ای می دهیم، تحقق یابد 

درغیر اینصورت آسیب زا می شود.

استاندار البرز بر توسعه 
زیرساخت های شهری استان 

کید کرد  تا
البــرز / گــروه اســتان ها: دکتــر عبداللهی 
اســتاندار البرز در روز شــنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ 
به همراه فرماندار شهرســتان ســاوجبالغ از 
زیرســاخت های شهری هشتگرد بازدید کرد 
کــه در این بازدید مهندس یعقوبی شــهردار 
هشــتگرد و مهندس افشــاری رئیس شورای 
اسالمی شهر نیز حضور داشتند .دکتر البرزی 
فرماندار شهرســتان ساوجبالغ در این بازدید 
بــه معرفی پتانســیل ها و زیرســاخت های 
شهرســتان و به ویژه شهر هشتگرد اشاره کرد 
و اعالم آمادگی برای ســاخت ۲ بیمارستان از 
ســوی مدیریت شهری هشــتگرد را نشان از 
دغدغه مندی اعضای پارلمان شهری و شهردار 
هشتگرد برای رفع نیاز شهروندان دانست .وی 
گفــت: توجــه به مناطق محروم یکی از برنامه 
های فرمانداری شهرستان می باشد و در همین 
راســتا ستاد توسعه پایدار شهرستان تشکیل 
گردیده و طی ماههای اخیر از تمامی شــهرها 
و اغلب روستاها بازدید بعمل آمده و با بررسی 
نواقــص و کمبودهــا ، برنامــه های الزم برای 
توســعه همه جانبه شهرستان فراهم گردیده 
اســت . یعقوبی در بازدید از شــهرک کوثر و 
محل پیشــنهادی این شهرداری برای احداث 
بیمارســتان ۱۵۰ تختخوابی تامین اجتماعی 
از آمادگی شــهرداری هشــتگرد برای توسعه 
زیرســاخت های شــهری خبر داد .وی گفت : 
خوشــبختانه با حمایت هــای دکتر حدادی 
نماینده محترم در مجلس شــورای اسالمی و 
پیگیری های دکتر البرزی فرماندار شهرستان 
ساوجبالغ ، مدیریت شهری هشتگرد ایده ها 
، نظــرات و برنامــه های خود را در معرض اجرا 
قرار داده و اجرای پروژه های مختلف عمرانی 
در محالت مختلف شهر و پیگیری برای توسعه 
زیرساخت های شهری از جمله این کارهاست 
.یعقوبی گفت : با نظر به قرارگیری شهر هشتگرد 
در مرکزیت غرب استان البرز ، مدیران شهری 
هشــتگرد در جلســات متعددی با مسئولین 
بیمارســتان تامین اجتماعی اســتان ، امالک 
و مســتغالت خود را برای احداث بیمارستان 
بــه طرف تفاهم نامه پیشــنهاد نموده اند که 
مســئولین تامین اجتماعی اســتان نیز از این 
پیشنهاد شهرداری استقبال و زمینه الزم برای 
ســاخت بیمارستان مجهز ۱۵۰ تختخوابی در 
این شهر مهیا گردیده است .وی بیان کرد : با 
توجه به توسعه شهر هشتگرد در ضلع غربی و 
شهرک کوثر ، دسترسی مناسب این شهرک از 
سمت اتوبان و جاده قدیم ، یکی از موقعیت های 
مناسب برای احداث بیمارستان در این شهرک 
جانمایی گردیده اســت که امیدواریم احداث 
این بیمارســتان ســبب گردد تا شــهروندان 
هشتگردی و شهرهای دیگر و همچنین مردم 
شهرستانها و اســتانهای همجوار و مسافرین 
عبوری بتوانند از امکانات و زیرســاخت های 

ایجاد شده بهره مند گردند . 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل 
ح کرد؛ مطر

هشدار نسبت به احتمال خیز 
جدید کرونا در کشور

اردبیل / گروه استان ها:  با توجه به  روند افزایشی 
مبتالیان به بیماری کووید۱۹ و احتمال شــروع 
خیز جدید بیماری در کشور، جلسه مدیریت و 
کنترل کووید۱۹ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 
به ریاســت دکتر علی محمدیان رئیس دانشگاه 
و با حضور معاونین و مدیران دانشــگاه بصورت 
حضوری و با شــرکت ویدئوکنفرانسی مدیران 
شــبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها در 
ســالن جلسات ریاســت دانشگاه برگزار شد.در 
این جلسه دکتر علی محمدیان رئیس دانشگاه 
ضمن هشــدار جدی در خصوص ســیر افزایش 
نســبی کرونا و ســویه جدید اُمیکرون در کشور 
و برخی از اســتان ها اظهارداشــت: با توجه به 
انجام ســفرهای اســتانی، تجمعات مراسم روز 
عرفــه و عیــد قربان، بازگشــت حجاج بیت اهلل 
الحرام، مراســم ایام محرم و پیاده روی اربعین 
و بازگشــایی مدارس، رعایت دستورالعملهای 
بهداشــتی بسیار ضروری است.وی افزود: زنگ 
خطــر احتمــال خیز جدید کرونــا در دنیا و در 
کشــور ما بســیار جدی است و باید برنامه ریزی 
های دقیق و پیشگیرانه در این خصوص صورت 
بگیرد.دکتر محمدیان تاکید کرد: در حال حاضر 
تزریق دوز یادآور واکســن کرونا و اســتفاده از 
ماســک در فضاهای بسته و تجمعات مردمی و 
همچنین اســتفاده از ظرفیت رسانه ای استان 
بعنوان مداخله مهم برای پیشــگیری از کرونا و 
بیماریهایــی از قبیل وبا و تب خونریزی دهنده 
کریمه کنگو یک ضرورت اســت.در این جلســه 
آخرین وضعیت بیماری کرونا و تزریق واکســن 
در اســتان توسط معاون امور بهداشتی دانشگاه 
تشــریح شد و مدیران شــبکه های بهداشت و 
درمان شهرســتان هــا نیز در خصوص آمادگی 
شهرستانهای استان در خصوص مقابله با شیوع 

احتمالی سویه جدید مطالبی ارائه دادند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان گلستان روز ملی 
عفاف و حجاب را تبریک گفت

گلستان / گروه استان ها: عابدی رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان با صدور 
پیامی فرارســیدن بیســت و یکــم تیرماه،روز 
ملــی و هفته ترویج عفــاف و حجاب را تبریک 
گفت.متن پیام بدین شــرح است: مساله عفاف 
و حجاب،یکی از ارزشــهای اســالمی،ملی،یک 
مقوله اعتقادی و دینی و وظیفه ای همگانی می 
باشــد و اصل عفاف و حجاب،فقط مختص زنان 
مســلمان نیســت و مردان مسلمان نیز باید این 
مقوله دینی،فرهنگی،ایرانی اســالمی را رعایت 
نمایند.عزت،اقتدار و کرامت مسلمانان،با مساله 
عفــاف و حجــاب پررنگ تر می گردد.فرصت را 
مغتنم شــمرده و این روز ارزشــمند و مهم، را 
بــه همه مســلمانان مومن،بــا متانت و نجیب 
ایــران اســالمی،تبریک و تهنیت عرض نموده 
و امیدواریــم همه مســلمانان در جهت ارتقاء و 
اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب که همت و تالش 
همــه آحــاد جامعه را می طلبــد با بهره گیری 
از آیــات قرآنــی و تعالیم ارزشــمند دین مبین 
اسالم،آراسته به گوهر پاکدامنی و عفاف باشند

 
با انجام تعمیرات اساسی در سیستم انتقال غالت؛

 یک دستگاه آنلودر در بندر 
امام خمینی)ره( ارتقاء یافت

خوزســتان / گروه اســتان ها: مدیرکل بنادر و 
دریانوردی خوزستان از انجام تعمیر اساسی یک 
دستگاه استراتژیک تخلیه غالت با عنوان تجاری  
آنلــودر بــرگا  ۱۰۰۱ با تکیه بر توان متخصصان 
داخلی و همت مهندســان بومی در منطقه خبر 
داد.دکتر بهروز آقایی با تاکید بر انجام موفقیتآمیز 
تعمیرات اساسی آنلودر برگا ۱۰۰۱، این دستگاه 
به چرخه بهره برداری در بندر امام خمینی)ره( 
برگردانده شــد  و موجب جلب رضایت صاحبان 
کاال، افزایــش نــرم تخلیه، جلوگیری از اتالف و 
ریزش مواد و کاهش ضریب خارج از سرویســی 
تجهیزات گردید.دکتر آقایی اظهارداشــت: این 
نوع تعمیرات سازه ایی از پیچیدگی ها و محاسبات 
بسیار دقیق شامل همترازی داکت ها، زنجیر ها، 
سیســتم گیربکــس و خطــوط انتقــال غالت 
برخــوردار بود که تحــت نظارت معاونت فنی و 
نگهداری به تولیت   اداره تجهیزات خشکی  این 
اداره کل با کیفیت مطلوب انجام شد. وی افزود : با 
تالش های صورت گرفته در واحد فنی و نگهداری 
اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان خوزســتان 
مــدت زمــان تعمیر این  پروژه مهم حدود ۱۰۰ 
روز و ۳۵۰۰ نفر ســاعت با هزینه ای بالغ بر ۲۰ 
میلیارد ریال یا موفقیت کامل به سرانجام رسید.
آقایی یادآورشد: از زمان بازگشت این دستگاه به 
چرخه بهره برداری منطقه اقتصادی بندری امام 
خمینی)ره( مدت زمان تخلیه کاالهای اساسی 
از کشتی ها با شتاب و بهره وری بیشتری همراه 

شده است.

استانها 6

؛ به ریاست فرماندار بوشهر

جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان بوشهر برگزار شد
بوشهر / فاطمه کرمپورنیا 

جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان به ریاست صالح 
رحیمی فرماندار، معاون برنامه ریزی وتوسعه فرمانداری بوشهر،مسول 
روابط عمومی فرمانداری وکارشناسان روابط عمومی سایرادارات درمحل 
سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.فرماندار بوشهر در جلسه شورای 
هماهنگی روابط عمومی ها با اشاره به بیانات امام خمینی )ره( درخصوص 
اهمیت اطالع رســانی اظهار داشــت: جایگاه روابط عمومی، یک جایگاه 
رفیع است و باید از این ظرفیت در مقابله با فشارهای داخلی و خارجی 
در ناکارآمد نشان دادن نظام جمهوری اسالمی بهره گیری کرد.رحیمی 
؛با بیان اینکه وجود روابط عمومی متخصص و متعهد یکی از ضرورت های 
مهم در نهادهای مختلف دولتی و خصوصی است، افزود: روابط عمومی ها 
نقش اثرگذار و ســازنده در رشــد و تعالی ادارات دارند.فرماندار در جلسه 
شورای هماهنگی روابط عمومی های ادارات، بیان داشت: روابط عمومی 

ها با شناخت و آگاهی از نیازهای مردم، آن را به مدیران خود انتقال دهند 
و با یک ارتباط دو طرفه باعث ایجاد همدلی بین مردم و مسئولین شوند.

فرماندار بوشهرافزود: در این رابطه روابط عمومی های باید بعنوان زبان 
گویای مجموعه خود به بیان اقدامات صورت گرفته از ســوی ادارات و 
دســتگاهها به مردم بپردازند.صالح رحیمی اظهارداشت: روسای ادارات 
بایســتی به ظرفیت و اثر بخشــی روابط عمومی ها توجه خاص داشــته 
باشند افزود: ادارات عمدتا خدمات و دستاورد های خوبی دارند ولی این 
دستا ورد ها به خوبی منعکس نمی شود. وی عدم آشنایی با نقش روابط 
عمومی هــا در توســعه ادارات و هم چنیــن نبود ایده پردازی برای انجام 
کارهای نو را از نقاط ضعف روابط عمومی ادارت دولتی دانســت و گفت: 
اگر باورمان را تغییر دهیم و منزلت و جایگاه روابط عمومی را باور داشته 
باشیم شاهد اثربخشی بیشتری در این بخش خواهیم بود وی درپایان بیان 
داشتند؛آقای محمدجعفرپور مدیر روابط عمومی فرمانداری بوشهر بعنوان 
رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرایی شهرستان 

منصوب شدند

اصفهان / گروه استان ها: در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه 
استان اصفهان که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار 
شد، فعاالن اقتصادی ضمن تاکید بر ضرورت تفویض اختیار به 
استان ها خواستار توجه بیشتر به مشکالت صنایع استان اصفهان 
شدند.محمد امینی رییس انجمن صادرکنندگان استان در این 
همایش تصمیمات لحظه ای، مقطعی و بعضا کارشناســی نشده 
حوزه صادرات را یکی از مهم ترین مشــکالت فعاالن اقتصادی 
دانســت و افزود:الزم اســت پیش از صدور قوانین، بخشنامه ها 
و دســتورالعمل های حــوزه صــادرات و واردات از نظرات بخش 
خصوصی اســتفاده شــود.وی عکس العمل احساسی نسبت به 
تغییرات را مهم ترین مشــکل در حوزه صادرات و واردات بیان 
و تصریح کرد: به دلیل شــرایط حاکم بر جهان ناشــی از جنگ 
روسیه و اوکراین، پاندمی کرونا و... اکنون فرصت مناسبی برای 
استفاده از بازارهای منطقه ای و فرامنطقه ای فراهم شده که الزم 

است از این شرایط به نحو مطلوب استفاده شود.امینی همچنین 
خواستار توجه به ابتدایی ترین نیازهای صنایع مانند آب،بر ق،گاز 
و تامین نیازهای اولیه کارگران مانند تامین نان شــد.اختصاص 
فرصت بیشــتر برای حل مشــکالت اصفهان  به ویژه در حوزه 
اصناف، تفویض اختیار به مدیران استانی و استفاده از پتانسیل 
فکر و اندیشــه مردم اصفهان در تصمیم گیری ها، انجام جراحی 
اقتصادی در بدنه دولت و کوچک سازی دولت، ایجاد ساز و کار 
تسهیل واردات پنبه برای صنایع نساجی استان، حل مشکالت 
عرضه چیپس پلی استر در بورس کاال، بازنگری در قوانین واردات 
طالی معوض و صادرات مصنوعات طال، ایجاد شهرک اختصاصی 
شرکت های پخش، توجه به تولید بدون کارخانه و تعهد به نظام 
نامه پیوست فناوری و بازنگری در عوارض صادراتی  سنگ کوپ  
از موارد درخواســتی روســای انجمن ها و اتحادیه های ذیل اتاق 

بازرگانی اصفهان در این مراسم بود.

در آیین تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان اصفهان؛

فعاالن اقتصادی خواستار تفویض اختیارات بیشتر به استان اصفهان شدند

خبر  ویژه

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه خبر داد؛ 

کرمانشاهی از نعمت آب شرب پایدار بهره مندی 200 هزار شهروند 
کرمانشــاه / گروه اســتان ها: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
کرمانشاه خبر داد: با اجرای پروژه انتقال آب از مخازن چمن به مخزن 
جمهوری شهر کرمانشاه مشکل تنش آبی ۲۰۰ هزار شهروند این شهر 
مرتفع خواهد شد. رضا داودی در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی 
پروژه انتقال آب از مخازن چمن به مخزن جمهوری شهر کرمانشاه 
در تیــر مــاه ۱۴۰۱، از اهمیت این پروژه در کاهش تنش آبی مناطق 
جنوب و جنوب غربی این شهر خبر داد و گفت: طرح آبرسانی به شهر 
کرمانشاه دارای مولفه های متعددی است که یکی از آنها خطوط بین 
مخازن است، برای داشتن توزیع مناسب در شهر نیازمند تکمیل این 
خطوط هستیم. به گفته داودی با بهره برداری از پروژه انتقال آب مخازن 
چمن به مخزن جمهوری مشکل افت فشار و کم آبی مناطق جنوب 
و جنوب غربی شــهر از جمله شــهرک های) پردیس، بهار، زیباشهر، 
متخصیصــن، صــدرا و .....( پس از چند دهه مرتفع خواهد شــد.وی 
جمعیت تحت پوشش این طرح را ۲۰۰ هزار نفر اعالم کرد و افزود: 

این پروژه با ۲۲ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز  که ۱۰ میلیارد تومان 
آن از محل تنش آبی تامین شده است شامل ۲ هزار و ۴۰۰ متر لوله 
گذاری و یک باب ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۴۰۰ لیتر در ثانیه است.
این مقام مسئول مدت زمان اتمام پروژه را دو ماه اعالم کرد و خاطر 
نشان ساخت: با توجه به انجام کار در چند جبهه کاری و به صورت 
شــبانه روزی ســعی خواهیم کرد پروژه را در بازده زمانی کمتر از دو 
ماه به اتمام برسانیم تا مردم از مزایای آن بهره مند شوند.مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب اســتان کرمانشاه از در دست اقدام بودن چند 
طرح آبرســانی دیگر در شــهر کرمانشاه و در آینده نزدیک خبر داد و 
بیــان کــرد:  از جملــه این طرح ها می توان به انتقال آب از چاه های 
ده پهن به مخزن کوثر نام برد که با اجرایی شدن آن مناطق جنوب 
شرقی شهر پوشش داده می شود، همچنین چند چاه در شمال شرق 
کرمانشاه حفاری شده است که تا حداکثر یک ماه آینده تجهیز خواهند 
شد و مشکل کم آبی محله های واقع در این منطقه نیز مرتفع خواهد 

شد.داودی در ادامه افزود: با توجه به اینکه کشور ما از نظر اقلیمی در 
منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته و استان کرمانشاه نیز 
از این موضوع مستثنی نیست و با در نظر گرفتن خشکسالی که طی 
۵۲ سال گذشته بی سابقه بوده است بسیاری از آبخوان های استان 
با افت شدید منابع آبی مواجه شده اند، شرکت آبفا استان سعی کرده 
است با اجرای پروژه های آبرسانی و تغییر در نحو توزیع، تنش آبی 
را در تابستان امسال به حداقل برساند.وی در خصوص مشکالت کم 
آبی در برخی از محله های شهر کرمانشاه اظهار داشت: شهر کرمانشاه 
عالوه بر کمبود در منابع تامین آب، به ۲۵۰ هزار متر مکعب مخزن 
نیازمند است و در حال حاضر تنها ۵۰ درصد از این حجم در اختیار 
شرکت آبفا قرار دارد و این کمبود مخازن باعث شده است که برخی 
از مناطق با کمبود آب خصوصا در ساعات انتهایی شب مواجه شوند. 
امیدواریم با اجرای طرحهای در دست اقدام، توزیع عادالنه تری در 

همه نقاط داشته باشیم.
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یادداشت

کرد  کن تجمعی تهران را بررسی   کز درمانی و اما گار « ایمنی مرا »روز

وضعیت اورژانسی بیمارستان ها
  سارا فهیم / روزگار

چندی پیش لیســتی از ساختمان های 
بحرانــی تهران به صورت غیررســمی 
منتشر شد که در آن اسم بیمارستان هایی 
به چشم می خورد که جزو مراکز درمانی 
معروف تهران هستند و روزانه چند صد 
نفــر در آن تــردد می کنند و بی توجهی 
بــه آنهــا حوادثی تلخ تــر از متروپل را 
رقم خواهد زد. آنچه مســلم اســت، آمار 
مشخصی از ســاختمان های ناایمن در 
تهران وجود ندارد اما محســن هاشمی، 
رئیس پیشــین شــورای شــهر تهران 
ســال ۹۹ ضمن اعالم آمــاری از تعداد 
ساختمان های ناایمن در پایتخت، گفته 
بــود: »در تهران بعد از حادثه پالســکو، 
۳۳ هزار ســاختمان ناایمن شناســایی 
شــدند، اما مــا به تنهایی امکان مقابله با 
این ســاختمان ها را نداریم و مقرر شد با 
همکاری دستگاه قضایی این مشکل رفع 
شود. نکته بعد این بود که در مسیر ایمن 
شدن ساختمان ها تنها ۲۰۰ ساختمان 
ایمن شــده است و ســه هزار ساختمان 
هم در مســیر ایمن سازی قرار دارند، اما 
۲۹ هزار ســاختمان هیچ اقدامی انجام 
نداده اند. مردم باید بدانند آیا ساختمانی 
که قصد ورود به آن را دارند ایمن هست یا 
خیر؛ باید در شهرداری تهران برای اعالم 
ساختمان های ناایمن، سامانه سوت زنی 

تشکیل دهیم«.

کمبود بودجه برای ایمن سازی 
بیمارستان ها

علــی صالحی، دادســتان تهران هم در 
خرداد ماه ســال جاری با اعالم بررســی 
وضعیت ســاختمان های ناایمن وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی و 
وزارت آمــوزش و پرورش طی جلســه 
ای در دادســتانی تهران، اظهار کرد: در 
این جلســه ناایمن بودن ساختمان ها از 
سوی رؤسا و معاونین دانشگاه های علوم 
پزشکی و مدیران آموزش و پرورش مورد 
تأیید قرار گرفت و فقدان بودجه و اعتبار 
کافی جهت تملک یا تخریب و نوســازی 
ســاختمان، مهمترین مشــکل در این 

زمینه عنوان شد.

 ناایمن ترین بیمارستان کشور 
در تهران قرار دارد

دادســتان تهــران تصریح کرد: طبق 
گزارش خود رؤســای دانشــگاه علوم 
پزشــکی، ناایمن ترین بیمارســتان 
کشــور در تهران قرار دارد که اخطار 
پلمــب و تعطیلی آن بــه همراه یکی 
دیگر از ســاختمان های دانشگاه علوم 
پزشــکی و خدمات بهداشتی، درمانی 
حسب درخواست سازمان آتش نشانی 
صادر شــده است.صالحی یادآور شد: 
درخصوص بیمارســتان ها و درمانگاه 
ها نیز ضمن تشــکیل کمیته مشترک 
شناســایی و ارتقاء ایمنی، مقرر شــد 
هر سه دانشــگاه علوم پزشکی ایران، 
تهران و شــهید بهشتی حداکثر ظرف 
دو هفته آینده فهرســت و مشخصات 
تمام ساختمان های خود اعم از اداری، 
دانشــگاهی، بیمارستان ها، درمانگاه 
هــا و … را در چهــار ســطح بحرانی، 
پرخطــر، کم خطــر و ایمن تهیه و به 
ســازمان های نظام مهندسی و آتش 

نشانی ارائه کنند.

 قدمت 90 ساله 
بیمارستان امام خمینی

قناعتی، رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 

تهــران هــم چندی پیــش در رابطه با 
بیمارســتان های نــا ایمن، گفت: عمده 
بیمارســتان های تحــت پوشــش این 
دانشــگاه قدمت ســاخت باالیی دارند 
و طبــق اظهارات این مقام مســئول در 
بیمارســتان امام خمینی )ره( سازه ای 
مربوط به ۹۰ ســال قبل هم وجود دارد 
و قطعا اســتاندارد ۹۰سال پیش با االن 
متفاوت اســت و این بیمارســتان از نظر 
مشــخصات فنی دچار ایراداتی اســت.

قناعتــی توضیح داد: االن بیمارســتان 
امــام خمینی )ره( به لحاظ پله های فرار 
و ســازه ای دچار مشــکل است و این در 
حالــی اســت که روزانه ده هــا هزار نفر 
در ایــن بیمارســتان تــردد می کنند و 
نمی توان ســرویس دهی را متوقف کرد. 
االن خیلــی از مراکز خصوصی و دولتی 
بیمارســتانی مشابه هم در تهران اخطار 
آتش نشــانی دارند که اگر بخواهیم همه 
آنهــا را تعطیل کنیــم، درمان در تهران 
مختل خواهد شد و این یک معضل است. 
در واقع می بایست بیمارستان های شهر 
را در حــال ارائه خدمــت اصالح کرد و 
مجبوریــم در برخــی مراکز کار را ادامه 
دهیم.بهــر حال ایــن اظهارات و نگرانی 
هــا در نهایت به انجــام کارهای عملی 
در زمینه ایمن ســازی بیمارستان های 

پایتخت نینجامید تا اتفاقی که نباید رخ 
داد. عصــر روز یکشــنبه، ۱۹ تیرماه بود 
که وقوع حریق در بیمارســتان حضرت 
رسول اکرم )ص( پای عوامل آتش نشانی، 
اورژانس و ... را به محل این بیمارســتان 
بازکــرد. حادثه ای که گرچه خســارت 
جانــی نداشــت اما خبــر آن خیلی زود 
فراگیر شــده و مورد توجه افکارعمومی 
قرار گرفت و البته بار دیگر توجه به ایمنی 
مراکــز درمانی و اماکن تجمعی را یادآور 
شــد.حدود دو ســال پیش از این حادثه 
نیــز انفجار و آتش ســوزی در کلینیک 
درمانی ســینا در شمال تهران و خیابان 
شریعتی خبرساز شده بود، آن حادثه اما 
بر خالف آنچه که در بیمارستان حضرت 
رسول اکرم)ص( رخ داد، چندان به خیر 
نگذشت و منجر به مرگ دست کم ۱۹ تن 
شــده بود. حادثه ای که به نظر می رسد 
چندان مورد عبرت و ســبب تحولی در 
ارتقا ایمنی اماکن درمانی نشــد.حاال بار 
دیگر، این زنگ خطر با آتش ســوزی در 
بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( به 
صدا درآمده، زنگ خطری که همین چند 
ماه پیش و با ریزش ســاختمان متروپل 
در آبــادان نیــز به صدا درآمده و بحث بر 
ســر ایمنی ســاختمان ها را به بحث روز 

بدل کرد. 

آتش نشانی:  اخطار داده بودیم
ســید جالل ملکی، سخنگوی سازمان 
آتش نشــانی تهــران دربــاره ایمنی 
بیمارســتان حضرت رسول اکرم )ص( 
کــه در روزهای گذشــته دچار حریق 
شــد، گفت: ایــن بیمارســتان پیش 
از ایــن نیز تذکراتــی در حوزه ایمنی 
گرفتــه بود البته پــای کار آمده بودند 
اما اعــالم می کردند که بودجه نداریم 
که این توجیه درستی نیست. در واقع 
الزم اســت ایمنــی جــزو اولویت ها و 

دغدغه های اصلی قرار بگیرد.

ایمنی بیمارستان ها بسیار مهم است 
و باید اولویت ها اصلی باشد

محمود قدیری، کارشناس ارشد ایمنی 
و معاونــت ســابق معاونــت حفاظت و 
پیشــگیری سازمان آتش نشانی تهران 
نیــز اظهار کرد: از نظــر ایمنی و آتش 
نشــانی در جایــگاه بین المللی، ایمنی 
بیمارســتان ها دارای اهمیتی خاص و 
حساس اســت. چرا که مکانی تجمعی 
اســت و افــراد کم توان یــا بعضا ناتوان 
در آن حضــور دارند کــه برخی از آنها 
آســیب پذیری باالیــی هم دارند. پس 
در صــورت وقــوع حادثه در یک مکان 
درمانی حرارت باال یا انتشــار گازهایی 
که بعضا ســمی هستند می تواند آسیب 
جدی تــری را بــه این افــراد وارد کند.
قدیــری با تاکید بــر اینکه ایمنی یک 
مرکز درمانی و بیمارســتان باید اولویت 
اصلــی مدیران آن باشــد، تاکید کرد: 
در بیمارســتان ها افراد با توانایی کم با 
جمعیتی باال حضور دارند که اغلب تحت 
درمان هستند؛ ممکن است در یک اتاق 
پنج نفر حضور داشته باشند که این فرار 
و نجات را ســخت تر می کند. همچنین 
در بیمارستان ها بار اشتعال فراوانی هم 
وجــود دارد که از جملــه آن پارچه ها، 
تشــک ها، برخی داروها، کپســول ها، 
مواد ضدعفونــی کننده و... وجود دارد 
کــه در صورت وقوع حریق، گســترش 
آتش ســوزی ســریعتر خواهد شد. در 
واقع هر آنچه که ریسک خطر را افزایش 

می دهد در بیمارستان وجود دارد. 

7جامعه
کودکان پر تحرک را بیش 

فعال صدا نکنیم
  عزیزی معین ، روانشناس بالینی

اختــالل کم توجهی- بیش فعالی یکی 
از اختالالت عصبی-رشــدی است که 
موقعیت هــای اجتماعی را مختل می 
کنــد، این موقعیت های اجتماعی می 
تواند خانواده، مدرسه یا هر جای دیگری 
باشد که در آنجا غیر از کودک فرد دیگری 
نیز حضور دارد. رفتارهای اخالل گرانه 
کودکان مبتال به بیش فعالی شــدیدتر 
از آن هســتند، که از سن کودک انتظار 
مــی رود، همه کــودکان پرانرژی اند و 
گاهــا بدون فکر کردن عمل می کنند، 
یا دوست دارند جنب و جوش داشته و از 
این بازی به آن بازی یا سرگرمی دیگری 
مشغول شوند، همچنین بروز رفتارهای 
تکانشگرانه نیز تا حدود زیادی در مورد 
کودکان عادی و طبیعی است، اما نکته 
مهم این اســت که در کودکان مبتال به 
ADHD بروز رفتارهایی از این دســت 
بیــش از اندازه و نامتناســب با مرحله 
رشــدی اســت که فرد در آن قرار دارد. 
اختالل بیش فعالی انواع مختلفی دارد، 
نــوع بی دقت و بدون توجه که فرد نمی 
توانــد روی تکلیفــی که به او می دهند 
و یــا یک فعالیت خاص تمرکز داشــته 
باشــد و اکثر کودکان دچار این اختالل 
در دقــت و توجه کردن دچار مشــکل 
هســتند، این دسته از افراد غالبا توجه 
زیادی به جزئیات ندارند. نوع دیگر این 
اختالل نوع تکانشی- بیش فعالی است، 
در این نوع از اختالل فرد بســیار فعال 
اســت و بدون فکر اقــدام به فعالیت و 
انجام کار می کند و فعالیت بیش از حد 
معمول، بارزترین مشخصه آن است. اما 
کــودکان با اختالل کم توجهی - بیش 
فعالی از نوع ترکیبی نشــانه هایی از هر 
دو نــوع قبــل را دارا هســتند لذا آن ها 
در توجه کــردن، بیش فعــال بــودن و 
کنترل تکانش های خود دچار مشــکل 
هســتند. در کودکان دچار کم توجهی 
- بیش فعالی این حرکات همیشــگی و 
نــه محدود در شــرایط مکانی و زمانی 
هســتند، ایــن رفتارها برای کودک در 
محیــط خانــه، مدرســه و در تعامل با 
دوستان مشکالتی ایجاد می کند، در اثر 
همین مشکالت اکثر کودکان دچار این 
اختالل احساس افسردگی، اضطراب و 
عــدم اطمینان به خود را دارند. والدین 
باید این نکته را در نظر داشــته باشــند 
که تنهــا راه حصول اطمینان از عالئم 
اختــالل کم توجهــی- بیش فعالی در 
کودکان ارزیابی کامل توسط متخصص 
می باشد لذا نباید نظر دیگران را دال بر 
این که کودکی ADHD است به آسانی 
پذیرفت. از طرفی برای تشخیص بیش 
فعالی هیچ آزمایشــی وجود ندارد، تنها 
از طریق مشــاهده عالئم و مشــکالت 
رفتــاری از دوران کودکــی مــی توان 
تشــخیص این اختــالل را تایید کرد 
بنابراین والدینی که احتمال می دهند 
فرزندشــان مبتال به این اختالل است 
بایــد به متخصصین دارای تجربه کافی 
در زمینه تشخیص ADHD به ویژه در 
کــودکان مراجعه کنند. کودکان بیش 
فعــال در معرض خطر باالیی از اختالل 
رفتار، شــخصیت ضد اجتماعی و سوء 
مصرف مواد مخدر قرار دارند لذا آگاهی 
اطرافیان کودک بویژه والدین و معلمان 
از اهمیت بسزایی برخوردار است. توجه 
شود که درمان سریع برای اختالل کم 
توجهــی- بیــش فعالی وجود ندارد اما 
عالئم آن قابل کنترل اســت و والدین و 
حتی معلمان باید در مورد این اختالل 
اطالعات بیشتری کسب کنند و برنامه 
تعلیم و تربیتی خاصی را متناســب با 
نیازهــای کودک ایجــاد و طرح ریزی 
نمایند، همچنین روان درمانی کودکان 
و والدین آنها بسیار حائز اهمیت است و 
در وهله بعد احتمال نیاز به داور درمانی 
بنــا به صالحدید متخصص وجود دارد.
والدین باید شــیوه هایی را برای کنترل 
رفتار فرزند خــود یاد بگیرند. بهرحال 
هــر کودک پر تحرکــی را نمی توانیم 
بیــش فعال بدانیم بنابراین اگر کودکی 
این توانایی را دارد که حدود ۲۰دقیقه 
بر یک کار تمرکز داشته باشد و حرکت 

نکند بیش فعال نیست.

 دانش سرای عشایری 
احیا می شود

معــاون آمــوزش ابتدایــی وزیــر آموزش و 
پــرورش گفت: خوشــبختانه پیگیری احیای 
دانش ســرای عشــایری از برنامه های جدی 
وزیر بوده و امیدواریم قواعد مغفول اساس نامه 
عشــایری مانند جذب نیروهای بومی عشایر و 
یا تعریف ســهمیه برای آنان در دانشــگاه های 
فرهنگیــان نیز اتفاق بیفتد. رضوان حکیم زاده 
افــزود: با پیگیری های وزیر و اهتمام خوبی که 
به موضوع عدالت آموزشی دارد، اتفاقات خوبی 
جهت ارتقای کیفیت آموزش عشایر در راه است. 
وی اضافــه کرد: ما این توفیق را داشــتیم که 
علی رغم شیوع ویروس کرونا به همت همکاران 
عشــایر اجازه ندادیم که چراغ هیچ مدرسه ای 
خاموش باشــد و با پافشاری همکاران در اکثر 
نقاط کشــور آموزش هــا به صورت حضوری و 
نیمه حضــوری ادامه پیدا کــرد. برنامه پایش 
یادگیری دانش آموزان عشــایر جهت ارتقای 
کیفیت یادگیری یکی از برنامه هایی اســت که 
با جدیت در دفتر توســعه عدالت آموزشــی و 
آموزش عشــایر دنبال می شود. معاون آموزش 
ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در ادامه تصریح 
کــرد: ارتقــای کیفیت آموزش عشــایر اتفاق 
نخواهــد افتــاد مگر اینکه بتوانیــم معلمانی 
باکیفیــت را برای این مناطــق محروم به کار 
بگیریم. تالش شده فضای مدرسه برای عشایر 
فراهم شــود اما فرصت های یادگیری مکمل از 
جمله کتابخانه، آزمایشــگاه و کارگاه ها در این 
مناطق وجود ندارد؛ بنابراین ما چاره ای نداریم 
جز اینکه یک عامل کیفیت بخش به اسم معلم را 
در این مناطق به کار بگیریم. وی افزود: تشکیل 
قرارگاه عدالت آموزشی اقدامی رو به جلو برای 
جبران برخی کمبودهاســت. طبق پایش های 
و بررســی های ما متاســفانه در فرآیند هدایت 
تحصیلی بســیاری از دانش آموزان عشــایر به 
رشــته های نظری و خصوصا رشته های علوم 
انســانی هدایت می شــوند؛ در حالی که فراهم 
کردن فرصت های حرفه آموزی و هنرستان های 
فنی وحرفــه ای برای دانش آموزان عشــایر در 

دستور کار نبوده است.

ک   خیزش متناوب گرد و خا
در کشور همسایه و ورود به کشور

رئیــس مرکز ملــی پیش بینــی و مدیریت 
بحران از ورود گرد و خاک از عراق به جنوب 
غرب کشــور خبر داد.صادق ضیاییان در این 
باره اظهار کرد: طی امروز به ســبب تشکیل 
متناوب گرد و خاک روی عراق، در استان های 
مــرزی واقــع در غرب، جنوب غرب و جنوب 
کشــور گاهی گردوغبار پیش بینی می شود.

ضیاییان ادامه داد: تا آخر هفته در نواحی از 
نوار شــرقی و جنوب غرب، غرب، دامنه های 
جنوبی البرز واقع در سمنان و تهران، اصفهان 
و برخی مناطق مرکزی کشور وزش باد شدید 
و در بعضی ســاعات خیزش گرد و خاک رخ 

می دهد.

وضعیت اجرای قانون استخدام 
 معلوالن در نهادهای عمومی 

به کجا رسید؟
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر 
اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن با اشاره 
بــه مــاده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلوالن 
مبنی بر اینکه »دولت مکلف است حداقل سه 
درصد از مجوزهای استخدامی ) رسمی،  پیمانی، 
کارگری( دستگاه  های دولتی و عمومی اعم از 
وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات،  شرکت  ها و 
نهادهای عمومی و انقالبی و دیگر دستگاه  هایی 
که از بودجه عمومی کشــور  استفاده می کنند 
به جز موارد ذکر شده در بندهای )ت( و )ث( 
ماده )۱۱( این قانون را به افراد دارای معلولیت 
واجد شرایط اختصاص دهد«، از دستور معاون 
اول ریاســت جمهــوری به ســازمان اداری و 
اســتخدامی جهت پیگیری این موضوع خبر 
داد و گفت: دســتگاه های دولتی که تحت نظر 
ســازمان اداری و استخدامی هستند ، اجرای 
قانون سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت 
را بــه طــور صد درصدی اجرا می کنند و حتی 
اگر سهمیه معلوالن در آن زمان تکمیل نشود 
سهمیه آنها برای سال بعد ذخیره باقی می ماند.

مسئله ای که وجود دارد این است که شرکت ها 
و نهادهــای عمومی و انقالبی مانند ســازمان 
شــهرداری ها و دهیاری ها قانون ســه درصد 
اســتخدامی افــراد دارای معلولیت را رعایت 
نمی کنند و حتی نظارتی هم بر آنها نیســت.
به گفته منصور ا...  وردی، براساس تبصره یک 
مــاده ۱۵ قانون حمایــت از حقوق معلوالن، 
وزارتخانه ها، ســازمان ها، مؤسســات دولتی، 
شرکت  ها و نهادهای  عمومی و انقالبی مکلف اند 
سه درصد از مجوزهای استخدامی خود به جز 
موارد ذکر شــده در بندهای )ت( و )ث( ماده 
)۱۱( ایــن قانون را به افــراد دارای معلولیت 
اختصاص دهند. ســازمان اداری و استخدامی 
کشــور موظف است نســبت به تخصیص این 
سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت 

اقدام و بر رعایت آن نظارت کند.

خبر ویژه

معاون پرســتاری وزارت بهداشت گفت: ۴۰ درصد 
مجوز اســتخدام گروه های پزشــکی ) ۶۶ هزار نفر( 
مربوط به پرســتاران اســت و از سازمان استخدامی 
کشــور درخواست داریم سریعتر این مجوز را صادر 
کند.عباس عبادی افزود: بیش از یک ماه اســت که 
پیگیر درخواســت مجوز استخدام از سوی سازمان 
اســتخدامی کشور هســتیم و هنوز این امر محقق 
نشــده و امیدواریم هر چه ســریعتر این کار انجام 

شــود.وی افزود: با توجه به اهمیت حرفه ای نیروی 
پرســتار در مراکز درمانی برای رسیدگی و بهبودی 
بیماران، همه مطالبات پرســتاران از جمله وضعیت 
استخدامی آنها در اولویت قرار دارد و امسال با جذب 
نیرو تا حدودی کمبودها رفع می شود.عبادی با بیان 
اینکه بعد از فروکش شدن موج همه گیری کرونا، پنج 
هزار پرستار طرحی شاغل در مراکز درمانی تعدیل 
نیرو شــدند، گفت: در صورت افزایش موارد بستری 

ناشی از کرونا در بیمارستان ها، برای فعالیت دوباره 
این پرســتاران در مراکــز درمانی فراخوان خواهیم 
داد و اشــتغال افرادی که طرح خود را می گذرانند 
نیز تمدید می شود.وی به اعمال طرح تعرفه گذاری 
پرستاران اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون 
تعرفه گذاری خدمات پرســتاران که حدود ۱۵ سال 
پیش تصویب شده بود و اجرا نمی شد، در حال انجام 

است و بسیاری از مشکالت را کاهش داده است. 

گروه های پزشکی مربوط به پرستاران است؟ چند درصد مجوز استخدام 

اینفوگرافی 

 کودکان 
و فضای مجازی

فضای مجازی بخش عمده ای 
از زندگی اجتماعی بسیاری از 

کودکان را به خود اختصاص 
داده است.مزایای رسانه های 

اجتماعی شامل ارتباط گسترده 
و آسان تر، یادگیری متنوع 
و خالقیت است اما در کنار 

این مزایا، خطراتی مانند قرار 
گرفتن در معرض محتوای 

نامناسب، مزاحمت سایبری 
و نقض اطالعات کودکان نیز 

آنان را در هر رده سنی تهدید 
می کند.

منبع : ایمنا

آغاز شد کرونا  موج جدید 
عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در رابطه با افزایش آمار کرونا در هفته های 
اخیر گفت: بر خالف موج اصلی امیکرون خوشــبختانه در حال حاضر با شــیب 
باالی ابتال مواجه نیســتیم و این امر جای خوشــحالی دارد چرا که شیب باالی 
ابتال ســبب می شــود تا یک مرتبه مراجعات بســیاری به مراکز درمانی داشته 
باشــیم و چه افزایش موارد ســرپایی و چه افزایش بیماران سرپایی بسیاری از 
فعالیت های پزشکی و درمانی را مختل می کند.مسعود یونسیان با بیان اینکه 
امیــد فراوانــی بــه این موضوع دارم که اوج قله کم باشــد، این را هم گفت که 
نمی توان در این رابطه که چه زمانی به قله پیک می رســیم اظهار نظر کنیم، 
دلیل این امر هم این اســت که شــرایط هر کشوری با کشورهای دیگر متفاوت 
است و برای مثال برگزاری یک مراسم در کشور هند افزایش آمار کرونا را در 
آن بازه زمانی به همراه دارد و از این رو در کشور ما با توجه تعطیلی مدارس و 
دانشگاه ها و مراسمات پیش رو نمی توان در این باره صحبت کرد ولی به طور 
کلی امیدوار هستم با موج سهمگینی رو به رو نباشیم.عضو کمیته علمی ستاد 
مقابله با کرونا همچنین گفت: موج هفتم کرونا آغاز شده ولی زمانی ما از موج 
هفتم صحبت می کنیم که با جهش جدید ویروس مواجه باشــیم و هم اکنون 
با زیر ســویه رو به رو هســتیم و البته عده ای به آن موج هفتم و عده ای پیک 
دوم موج ششــم می گویند ولی به هر حال وارد موج جدید بیماری شــده ایم و 
به همین دلیل ســتاد ملی کرونا و کمیته واکسیناســیون به ترزیق دز تکمیلی 
واکســن توصیه کردند و اعالم کرده اند که همه افراد باالی ۱۸ ســال که ۲ دز 
یا ســه دز دریافت کرده اند و بیش از ۶ ماه از تزریق آخرین نوبت واکسنشــان 
گذشــته اســت، دز تکمیلی را دریافت کنند چرا که چند هفته زمان الزم است 

تا ایمنی در بدن ایجاد شود.
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اطالعیهاطالعیه
گذاری خدمات توزین  گذاری خدمات توزین فراخوان وا فراخوان وا

باسکول های در قلمرو گمرکی باسکول های در قلمرو گمرکی 

گمرک جمهوری اسالمی  ایران

ــد ) ض( مــاده )3(  قانــون امورگمرکــی  و آییــن نامــه اجرایــی مــاده )24(  ــد ) ل(  مــاده )1( ، بن ــران در اجــرای بن گمــرک جمهــوری اســامی  ای
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری  درنظــر دارد  انجــام خدمــات توزیــن  باســکول هــای) مالکیتــی،، مدیریــت بهــره بــرداری و ...( کاالهــای 
صادراتــی ، وارداتــی ، ترانزیتــی .. در گمــرکات اجرایــی کشــور  را کــه قیمــت آن توســط مراجــع قانونــی بصــورت  مــال االجــاره تعییــن مــی گــردد بــه 

بخــش غیــر دولتــی )خصوصــی و تعاونــی( بــا عقــد قــرارداد  بــه مــدت ســه ســال واگــذار نمایــد.
شرایط متقاضی:

1-موضــوع فعالیــت متقاضــی در اساســنامه  )بــا لحــاظ آخریــن تغییــرات در روزنامــه رســمی(  امــور مرتبــط بــا توزیــن بــوده و مشــمول تجــارت ) 
صــادرات و واردات (  و ترخیــص کاال نباشــد.

2-واجدیــن شــرایط فاقــد محکومیــت قطعــی از مراجــع حقوقــی ، قضایــی ،تعزیــرات حکومتــی وســایرمراجع قانونــی در ارتبــاط بــا قاچــاق و شــغل 
توزیــن و همچنیــن  نداشــتن بدهــی قطعــی بــه ســازمان امــور مالیاتــی و گمــرک ایــران .

ــاز )انجــام کالیبراســیون دوره ای ، نصــب دوربیــن هــای نظارتــی و سنســور  ، تهیــه امکانــات وتجهیــزات مــورد نی 3- توانایــی مالــی و انجــام کار
مخصــوص(، نیــروی انســانی کارآمــد ومجــرب  درایــن امــور  را داشــته باشــند.

5- سپردن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به مبلغ  200.000.000.000ریال و قبول شرایط مورد نظر گمرک راداشته باشند.
) با ارسال مستندات الزم(. 6- آشنایی با مقررات و قوانین گمرکی و فرآیند کار

7-ارائه تعرفه انجام خدمات مورد تأیید ستاد تنظیم بازار.
8-پیش بینی نصب باسکول و تجهیزات آن در اماکن گمرکی با توجه به اعام نیاز گمرک.

  لــذا بــا درج ایــن آگهــی مراتــب بــه کلیــه متقاضیــان کــه تمایــل بــه انجــام ایــن امــور را دارنــد اعــام مــی گــردد تــا تقاضــا و پیشــنهادات خــود را 
، لیســت تجهیــزات و امکانــات پشــتیبانی، تعــداد نیــروی  بــه همــراه مــدارک مربــوط بــه تجربیــات حداقــل 3ســال ســابقه مــورد قبــول درایــن امــور
انســانی، آخریــن صورتهــای مالــی بــه همــراه یادداشــت هــای توضیحــی کــه بــه تأییــد حســابرس مســتقل رســید و یــک نســخه از اساســنامه 
خــودرا حداکثــر تــا دو هفتــه پــس از درج آگهــی بــه واحــد نظــارت بــر قــرارداد مربوطــه  بــه نشــانی تهــران باالتــر از میــدان ولــی عصــر ســاختمان 
ــا متقاضیــان مــی تواننــد جهــت اطــاع بیشــتر بــا شــماره  مرکــزی گمــرک ایــران طبقــه ســوم اتــاق 336 بــا پســت سفارشــی ارســال دارنــد. ضمن
تلفــن 82992384  و همچنیــن قبــل از ارایــه تقاضــای خــود از محــل هــای نصــب باســکول هــا در گمــرکات اجرایــی  بــا هماهنگــی قبلــی بازدیــد 

بــه عمــل آورنــد.  

گهی 1348365  شناسه ا
میم الف 1482       

 کوه درفک؛ 
محل عبور فرشتگان

 نام درفــک قطعا برای همه گیالنــی ها و حتی 
بسیاری از گردشــگران و کوهنوردان آشناست؛ 
کوهی در استان گیالن، یکی از قله هایی ست که 
همواره افراد زیادی بــرای گردش و تفریح به آن 
ســفر می کنند. این کوه در غرب رشته کوه های 
البرز مرکزی در ۵۰ کیلومتری جنوب شــرقی 
شهرستان رشت و ۲۷ کیلومتری شمال شرقی 
شهرستان رودبار، دهستان دشتویل در منطقه 
جنگلی سیاهکل واقع شده است. بعضی ها به این 
کوه آشــیانه پرنده نیز میگویند علت نام گذاری 
آن نیز برگرفته از زبان تاتی به دو قســمت دال 
)نام پرنده ای از خانواده عقــاب( و فک به معنی 

آشیانه می دانند.
جالب اســت بدانید که ارتفاع این قله به حدود 

۲۷۳۳ متر می رسد.
پس از یــک کوهنوردی هیجان انگیــز و گذر از 
دشت ها و مناطق سرسبز و گاهی بدون درخت 
و علف، میتوانید از یکی از پدیده های طبیعی آن 
که یک غار یخی به طول ۱۰۰ متر اســت دیدن 
کنید که آب شرب مردم منطقه را تأمین می کند. 
مردم منطقه در فصل زمستان بدلیل تجمع برف 
و یخ زدن درون آن تبدیل به یخچال طبیعی شده  
برای سیراب کردن احشــام خود از آن استفاده 

می کنند.
از آنجا کــه این غار تقریبا در تمام فصول ســال 
برف را در خود نگه می دارد معموال منبع تامین 
آب اهالی و چوپانان منطقه است.احیانا اگر قصد 
ورود به این غار را داشته باشید بدانید ورودی غار 
کمی باریک و تنگ بــوده و ترجیحا با تجهیزات 
کامل کوهنوردی وارد شوید.گردش خاطره انگیز 
خود در کوه ها و جنگل هــای  درفک را میتوان 
در انبوهی از مه های غلیظ که تقریبا در زیر پای 
گردشگران وجود دارد تجربه کرد حتی می توان 
درجنگل های آن چادر زد و شب را در آنجا سپری 
کرد البته حتما وســایل گرمایشی الزم و لباس 
کافی با خود همراه داشته باشید چرا که در فصل 

گرم سال نیز ارتفاعات  بسیار سرد است.
به این نکته توجه داشته باشید که برای رفتن به 
این قله تا یک مسیری را می توان با ماشین رفت 
و پس از آن حدود ۳۰ تا ۴۰ دقیقه بایستی پیاده 
وری کنید اگر از ماشین های آف رود استفاده می 

کنید میتوانید تا خود قله را با ماشین طی کنید.
معموال گردشــگران و مســافران فصول بهار و 
تابستان را برای سفر و گردش انتخاب می کنند 
اما میتوان گفت که بهترین فصل برای رفتن به 
قله درفک فصل پاییز اســت چرا که جنگل های 
منطقه با رنگ های زیبا و خــش خش برگ ها 

زیبایی شگفت انگیزی رقم خواهد زد.
درفک بام اســتان گیالن و محل عبور فرشتگان 

است.
غار یخی درفک

یک غار یخی به طول ۱۰۰ متــر در این منطقه 
وجود دارد که آب شــرب مردم منطقه را تامین 
می کند. ایــن غار روی قله قرار دارد. عشــایر در 
داخل کاسه قله با سنگ خانه ساخته اند و از داخل 
این غار که بر اثر جمع شــدن برف در زمســتان 
تبدیل به یخچال می شــود، یخ بیرون می آورند 
و برای سیراب کردن احشام خود از آن استفاده 

می کنند.
البته اهالی می گویند این غار در تمام سال برف را 
در خود نگه می دارد و به همین دلیل منبع تامین 
آب چوپانان منطقه محسوب می شود. دهانه این 
غار بسیار تنگ است و ورود به آن بدون تجهیزات 
یخ نوردی ممکن نیســت؛ بنابراین سعی نکنید 

وارد آن شوید.
صعود به قله درفک

برای صعود باید به ســیاهکل برویــد و از جاده 
دیلمان شــروع کنید که از انتهای خاکی آن به 
روستای معروف شاه شهیدان می رسیم. ابتدای 
کوهپیمایی از شاه شــهیدان به صورت مراتع و 
علفزار شروع می شود و بعد از حدود یک ساعت 
به ابتدای مســیر جنگلی خواهیم رســید. عبور 
از جنگل ها نیز حدود یک ســاعت طول خواهد 
کشــید.بعد از آن به ییالق »وزنه بن« می رسیم 
که در آن چشــمه ای گوارا انتظار کوهنوردان را 
می کشد و ادامه مسیر را می توان تا کاسه درفک 
پیمود. مسیر اول سینه کش سمت راست است 
که به تدریج صعود می کند و به خط الراس کاسه 
ختم می شود. مســیر دوم نیز مسیر سمت چپ 
است که از حاشیه دره ای پرشیب به ارتفاعات قله 
می پیوندند. از »چشمه وزنه بن« تا قله سه ساعت 

طول خواهد کشید.

گردشگری

سریال کمدی پیمان قاسم خانی 
منتشر شد

اولین قســمت از ســریال »روزی روزگاری مریخ«، 
دیروز سه شنبهـ  ۲۱ تیر ماهـ  از دو پلتفرم »فیلیمو« 

و »نماوا« پخش شد.
کمــدی »روزی روزگاری مریــخ«، بــه کارگردانی 
مشــترک پیمان قاســم خانی و محســن چگینی و 
تهیه کنندگی محســن چگینی، به شــبکه نمایش 

خانگی آمد.
طراحی و سرپرســتی نویسندگان »روزی روزگاری 
مریخ« را پیمان قاسم خانی به عهده داشته است و در 
خالصه داستان این سریال آمده: در روزگاری هستیم 
که همه موجودات از ســیارات مختلف به مریخ سفر 

می کنند ... شما چطور؟
مخاطبان می توانند این سریال را سه شنبه ها ساعت 
هشت صبح از پلتفرم های فیلیمو و نماوا تماشا کنند.

سام درخشــانی، ویشکا آسایش، امیر نوروزی، امیر 
کاظمــی، بهــادر مالکی، امیرمهدی ژوله، نوشــین 
تبریــزی، عبــداهلل روا، رامین ناصــر نصیر، فالمک 
جنیــدی، بهروز رهبری فر، پیمــان فاطمی، کاظم 
نوربخــش و مهراب قاســم خانی در این ســریال به 

ایفای نقش پرداخته اند.

 نمایشگاه عکس »پارامونت« 
افتتاح می شود

نمایشــگاه عکس پارامونت مجیــد بازایی همراه با 
رونمایی از کتاب عکس »ایران کوچک من، شیراز« 

عصر جمعه ۲۴ تیرماه افتتاح می شود
، نمایشــگاه عکس مجید بازایی، عکاس شیرازی، با 
عنــوان »پارامونت« همراه با رونمایی از اولین کتاب 
آثارعکــس ایــن هنرمند با نــام »ایران کوچک من، 
شــیراز« ســاعت ۱۸ جمعه ۲۴ تیر ۱۴۰۱ در گالری 

آبان شیراز افتتاح می شود.
۱۴ قطعه عکس این نمایشــگاه و ۵۰ عکس منتشــر 
شده در کتاب »ایران کوچک من، شیراز«، همگی در 
ژانر عکاسی خیابانی هستند که برای اولین بارازاین 

هنرمند به نمایش گذاشته می شوند. 
عالقمندان به بازدید از این نمایشگاه عکس می توانند 
هر روز تا پنجشنبه ۳۰ تیر صبح ها از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 
و بعداز ظهرها از ســاعت ۱۶:۳۰ تا ۲۱:۳۰ به گالری 
آبــان واقع در شــیراز، خیابان عفیف آباد، حدفاصل 

کوچه ۱۸ و ۲۰ مراجعه کنند.

 فیلم های کوتاه در تلویزیون 
بررسی می شوند

 برنامه ترکیبی »ســینما جــوان« تازه ترین برنامه 
شــبکه مستند سیماســت که در تعامل و همکاری 
با انجمن سینمای جوانان ایران با محوریت پخش و 
تحلیل و بررسی آثار و وضعیت فیلم کوتاه در سینمای 
ایران، با تهیه کنندگی و کارگردانی اصغر احمدپور به 
زودی روی آنتن می رود.اصغر احمدپور تهیه کننده و 
کارگــردان این برنامه تلویزیونی گفت: در این برنامه 
قصد داریم اهمیت این ســینما را به مخاطبان نشان 
دهیم و در این مسیر با عوامل، منتقدان، اهالی سینما 
گفتگو خواهیم کرد و در هر قسمت برخی از آثار کوتاه 
سینمای ایران را هم پخش خواهیم کرد؛ مساله ای که 
در سال های گذشته کمتر به آن توجه شده و برخالف 
آثار سینمایی، بلند، مستند، پویانمایی و سریال کمتر 
به پخش آثار کوتاه سینمای ایران در قاب تلویزیون و 

برای مخاطب عام توجه شده است.

پیمان علیشاهی ، 
کاریکاتوریست با انتشار 
کارتونی با عنوان " تسال 

زاد " نوشت : ایالن ماسک 
ثروتمندترین فردجهان 

و از تاثیرگذارترین افراد 
در زمینه علم و صنعت و 

سرمایه گذاری،کاهش نرخ زاد 
و ولد را بزرگ ترین خطر برای 
تمدن بشری دانست و بر عزم 
خود برای کمک به حل بحران 
کاهش جمعیت تاکید کرد.این 

درحالیست که در  کشور ما 
عده ای از  افراد مشهور ترجیح 
می دهند به جای بچه توله سگ 
بزرگ کنند و این تفکر رو در 

جامعه رشد می دهند!

کارتون 

این ویروس ها از کرونا کشنده ترند
 دو سال از همه گیری کرونا در جهان می گذرد. ویروسی مرگبار با میزان انتقال 
باال بین مردم. این بیماری از زمان آغاز همه گیری تاکنون جهش های فراوانی 
داشته که هرکدام از آنها ویژگی های متفاوتی با یکدیگر داشتند. اما کرونا تنها 

ویروس خطرناک و مرگبار دنیا نبوده و نیست.
به جای سرمایه گذاری در ارز با ربات آربیتراژ درآمد تضمینی داشته باشید.
به جای سرمایه گذاری در ارز با ربات آربیتراژ درآمد تضمینی داشته باشید.

تب دنگی
تب دنگی یک تهدید دائمی برای انسان هاست. دنگی که توسط پشه ها منتقل 
می شــود و ســاالنه بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون نفر را در کشــورهایی مانند تایلند و 
هند بیمار می کند. اما ۲ میلیارد نفری که در مناطقی زندگی می کنند بیشتر 

در معرض خطر تب دنگی هستند.
ویروس جنگلی کیاسانور

دانشــمندان ویروس کیاســانور جنگلی را در جنگل های سواحل جنوب غربی 
هند در سال ۱۹۵۵ کشف کردند. این ویروس توسط کنه ها منتقل می شود، اما 
دانشــمندان می گویند که تعیین ناقالن آن دشــوار است. فرض بر این است که 
موش ها، پرندگان و گرازها نیز می توانند میزبان این ویروس باشند. افراد آلوده 

به این ویروس از تب باال، سردرد شدید و درد عضالنی رنج می برند.
ویروس ماچوپو

این ویروس با تب خونریزی دهنده بولیوی که به عنوان تیفوس سیاه نیز شناخته 
می شود، مرتبط است. عفونت باعث تب باال و خونریزی شدید می شود. این ویروس 

می تواند از انسان به انسان دیگر منتقل شود و اغلب جوندگان حامل آن هستند.
تب کریمه کنگو

تب کریمه کنگو توسط کنه ها منتقل می شود و از نظر روشی شبیه به ویروس 
ابوال و ماربورگ است. در روزهای اول عفونت، خونریزی هایی به اندازه پین   در 

صورت، دهان و حلق ظاهر می شود.
ویروس جونین

ویــروس جونیــن با تب هموراژیک آرژانتینی مرتبط اســت. افراد آلوده به این 
ویروس از التهاب بافتی، سپسیس و خونریزی پوستی رنج می برند. مشکل این 
اســت که عالئم به قدری رایج به نظر می رســد که بیماری در مراحل اولیه به 

ندرت شناسایی می شود.

دریچه علم

کارگردان فیلم »طالخون« :

کران فیلم پشیمان هستم از ا

کارگردان فیلم »طالخون« می گوید، اگر می دانست که 
شــروع اکران فیلمش با نمایش تعداد زیادی فیلم همراه 
می شود باز هم در نوبت اکران می ماند واز این اکران پشیمان 
است و در ادامه می پرسد که آیا بخاطر مشکالت اکران در 
دو سال قبل کرونایی، باید همه چیز را در همین یک سال 
جبران کرد؟ ابراهیم شیبانی حدود چهار سال قبل شروع 
به ســاخت فیلمی تازه با نام »طالخون« کرد. او ۱۳۸۱ تا 
۱۳۹۱ سه فیلم »زهر عسل«، »صحنه جرم ورود ممنوع« و 
»هیچ کجا هیچ کس« را ساخته بود و در سال ۱۳۹۹ با »طال 
خون« متقاضی حضور در جشنواره فیلم فجر سی ونهم بود؛ 
جشنواره ای که متقاضیانش به دلیل شیوع کرونا و کاهش 
تولیدات ســینمایی، توســط یک هیات به طور همزمان 

انتخاب و داوری شد.
او این فیلم را از ابتدای تیرماه که انتظار می رفت با فروکش 
کردن شیوع کرونا، گیشه سینما وضع بهتری داشته باشد 
اکران کرد ولی اتفاق هایی افتاده کــه او را از این تصمیم 

پشیمان کرده است.
شیبانی با بیان انتقادی که این روزها بسیاری از صاحبان 
فیلم های در حال اکران مطرح می کنند اظهار کرد: به نظر 
می رسد سیاست های سازمان سینمایی براین است که تا 
جای ممکن فیلم اکران شود در صورتی که با اضافه شدن 
چند فیلم جدید هر یک هفته یا دو هفته در میان، فرصت 
کافی برای اینکه فیلم های قبلی مخاطب خود را پیدا کنند 
ایجاد نمی شود آن هم در شــرایطی که وضع تبلیغات را 

می دانیم؛ ما نه تیزر تلویزیونی داریم و نه تبلیغات محیطی 
گسترده.

او افزود: طبق آنچه در ماه های اخیر شــاهد بودیم، فقط 
فیلم های دولتی از عنایت های ویژه برای تبلیغات برخوردار 
می شوند و حتی برنامه زنده تلویزیونی هم برایشان تدارک 
دیده می شود در حالی که خوب می دانیم آن فیلم ها توسط 
کجا و با چه بودجه ای ساخته شده اند. به این ترتیب برای 
بقیه فیلم ها فقط تبلیغ در فضای مجازی باقی می ماند و 
اینکه شاید از طریق اسپانسر بتوانیم چند بیلبورد محدود 
شهری با قیمت باال در اختیار بگیریم.کارگردان »طال خون« 
ادامه داد: نکته مهم دیگری که به جز ماجرای تبلیغات با آن 
روبرو شده ایم سانس های گردشی است که به معضلی بزرگ 
برای ما تبدیل شده اســت. پیش تر یک سالن به نمایش 
فیلمی اختصاص داشت و مخاطب فقط سانس  مورد نظر 
خود را انتخاب می کرد اما االن کســی که بخواهد »طال 
خون« را ببیند باید جستجوی زیادی کند تا ببیند در چه 
سینمایی می تواند سانس مناسب پیدا کند چون در برخی 
سینماها فقط یکی دو سانس با فاصله زیاد درنظر گرفته اند 
و در واقع هر کسی که زورش بیشتر باشد سانس های پشت 

سر هم را در بهترین ساعت ها می تواند داشته باشد.
شیبانی تاکید کرد: استارت یک فیلم در اکران بسیار مهم 
است، اما متاسفانه با وجود رضایتمندی بیشتر تماشاگرانی 
که فیلم را دیده اند، آنطور که دلخواهم بود اکران را پیش 

نمی بریم.

چهره ها  گروه تنبورنوازان حافظ به مناسبت عید غدیر روی صحنه می رود
 گروه تنبورنوازان حافظ امروز، چهارشنبه راس ساعت ۱۹ در فرهنگسرای اندیشه روی صحنه می رود.

  در این برنامه قطعاتی از موسیقی عرفانی را در وصف و ستایش حضرت علی )ع( و به مناسبت فرارسیدن عید 
غدیربرگزار خواهد کرد که اشعار عرفانی این قطعات سروده استادحافظ ایمانی است. نوازندگان در سه گروه 
تنبورنوازان، دف نوازان و سازهای ایرانی در این برنامه هنرنمایی خواهند کرد. میر فرساد ملک نیا نوازنده تنبور 
و خواننده، محمدرضا نوتاش نوازنده بم تار، مســعود صالحی نوازنده عود، فائزه رفیع زارع همخوان و نوازنده  

ساز کوبه ای و مینا غفوری همخوان و نوازنده  سازکوبه ای این گروه را همراهی می کنند.

فرهنگ و هنر


