
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد:

ایجاد پوشش ۲۰ میلیون 
 فیبر نوری

تا ۳ سال آینده
     در جریــان ۲۸ امیــن ســفر اســتانی هیــات دولــت بــه 
اســتان کرمانشــاه، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
جلسه شورای اداری شهرستان سرپل ذهاب با اشاره به 
ظرفیت های باالی این شهرســتان در حوزه های صنایع 
دســتی و گردشــگری از مدیران آن خواســت برای معرفی و 
استفاده از این ظرفیت ها از طریق ابزارهای نوین همچون 

فضای مجازی برنامه ریزی کنند...

روح االمینی نماینده تهران:

در زمینه اجرای 
سیاست های کلی سالمت 

کوتاهی شده است
     عبدالحسین روح االمینی در   انجمن داروسازان 
مطرح کرد : هر هواپیمایی که توریست سالمت 
به شهرهایی مثل شیراز مشهد و تهران می آورد 
نشــانگر عــزت کشــور و نتیجــه خــون دل های ۴۴ 
ساله است باید به دنبال حفظ این دستاوردها و 

ارتقا سالمت مردم باشیم...   || صفحه  صفحه 77    || صفحه  صفحه 33  

« از حدف صفر  از  پول  ملی گار تحلیل  »روز

صفرها  کمرنگ 
می شوند؛ تورم پررنگ   

    اخیــرا تعــداد محــدودی از اســکناس های هــزار و دو هــزار تومانــی بــا ظاهــری نو در بازار عرضه شــده 
است که در در قسمت باالی آن ها صفرها کمرنگ نمایش داده شده و در قسمت پایین کامال صفرها 

  || صفحه  صفحه 33  حذف شده است...

ویترین   پیشنهادی

سیاستانرژی

صفحه 7 
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جامعه

ح شد: در گفت وگوی » روزگار « با کارشناسان  مطر

 افزایش  تولید نفت ایران 
شدنی است

پوتین قانون تجارت آزاد 
ایران و اوراسیا را امضا کرد

وقتی »توافق  ایران« و »نفت عربستان« دور از دسترس است 

صفحه 2 

جهان زیر سایه سنگین جهان زیر سایه سنگین 
بحران انرژی     بحران انرژی     

»روزگار « اختصاص یارانه سالمت به دارو را بررسی  کرد 

 »  »دارویار
به کمک بیماران می آید

گهی مزایده عمومی  یک مرحله ای گهی مزایده عمومی  یک مرحله ایآ آ

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

 شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد کاالی مشــروحه زیــر را از طریــق مزایــده عمومــی  بــه فــروش برســاند. لــذا کلیــه متقاضیــان می تواننــد جهــت 
دریافــت اســناد مزایــده ظــرف مــدت 5 روز کاری پــس از انتشــار نوبــت دوم ایــن آگهــی در روزنامــه روزگار مــورخ  1401/04/26  بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 
) ســتاد ( بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه نماینــد .الزم بذکــر اســت برگــزاری مزایــده  فــوق از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت انجــام مــی پذیــرد ، لــذا 
کلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده  از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مزایــده گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از ایــن طریــق انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مزایــده گــران در 

صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت امضــای الکترونیکــی جهــت شــرکت در مزایــده را محقــق ســازند .

ح مزایدهشماره  مزایده متقاضیانمبلغ تضمین شرکت در مزایده )به ریال(شر

ک مقره ای، 14۰1/4۰۰-1 الت )شامل 6.4۳1 عدد انواع را فروش ۲۰.۰۰۰ کیلوگرم انواع آهن آ
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی6115۰۰.۰۰۰.۰۰۰ عدد میله عبوری، 1۰4 عدد انواع قرقره فلزی و چوبی(

توضیحات:
 نوع تضمین شرکت در مزایده : ضمانت نامه بانکی ،  واریز وجه نقد و . . . به شرح مندرج در اسناد مزایده

 زمان بازدید و خرید اسناد کاالی مورد مزایده : از تاریخ  1401/04/26 لغایت 1401/05/01
 زمان ومکان تسلیم پاکت های مزایده:  حداکثر تا ساعت 11:30 روز  سه شنبه مورخ  1401/05/11 ، دبیر خانه شرکت )پاکت الف( و بارگذاری در سامانه ستاد

 زمان ومکان بازگشایی پاکت ها: ساعت 12:30 روز سه شنبه مورخ 1401/05/11 ، اتاق کنفرانس شرکت درسامانه ستاد
 در مقابل فروش ، وجه آن نقدًا دریافت و هرگونه مالیات ، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است.

 به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء ، مشــروط ، مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر در اســناد مزایــده واصــل می شــود ، مطلقــًا ترتیــب اثــر داده نخواهد 

شد.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  38255575-083 تماس حاصل نمائید.

 نوبت اول

گهی تجدید مناقصه عمومی  گهی تجدید مناقصه عمومی  آ  آ
یک مرحله اییک مرحله ای

شهرداری بندرانزلی 

شــهرداری بنــدر انزلــی در نظــر دارد نســبت بــه تهیــه مصالــح مخلــوط رودخانــه ای  ) بــه مقــدار 10 هــزار تــن(  از طریــق مناقصــه  عمومــی به شــماره 
2001005230000008 ثبــت  در ســامانه ســتاد و انعقــاد قــرارداد طبــق ضوابــط و مقــررات بــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی واجــد صالحیــت  بــه 

شــرح ذیــل اقــدام  نمایــد.  
موضوع مناقصه : 

تهیه مصالح مخلوط رودخانه ای  
مبلغ برآورد:               20/000/000/000  ریال
مبلغ تضمین:              1/000/000/000    ریال

هزینــه خریــد اســناد مناقصــه :  مبلــغ 1/000/00 ریــال واریزبــه حســاب شــماره 0107632759001 بانــک ملــی بحســاب شــهرداری بندرانزلــی 
از طریــق ســامانه ســتاد

تاریخ انتشار و مهلت بازدید اسناد در سامانه ستاد:از 1401/04/22 لغایت 1401/05/06
مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1401/04/22 لغایت ساعت 19 مورخ 1401/05/02

مهلت ارائه پیشنهاد و بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ازساعت 8صبح مورخ 1401/05/03 لغایت ساعت 8 صبح مورخ 1401/05/13
زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/05/13 دفتر کار شهردار بندر انزلی

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه  می باشد                                                 
نوبت اول: 14۰1/4/۲5            نوبت دوم:14۰1/4/۲8

 نوبت اول

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری

آخر رجوع به صفحه 

اطالعیهاطالعیه
گذاری خدمات توزین باسکول های در قلمرو گمرکی  گذاری خدمات توزین باسکول های در قلمرو گمرکی فراخوان وا فراخوان وا

گمرک جمهوری اسالمی  ایرانگمرک جمهوری اسالمی  ایران

گهی 1۳48۳65  میم الف 148۲       شناسه ا

تبریک

جناب آقای دکتر صادق مهردوست

با احترام
گار در آذربایجان شــرقی عبدالعلــی زاده مدیریــت روزنامه روز

حقوقــی  سرپرســت  عنــوان  بــه  جنابعالــی  انتصــاب 
بــه  توجــه  بــا  ایــران،  مــس  صنایــع  ملــی  شــرکت 
شــما  صادقانــه  و  ارزشــمند  تخصصــی،  ســوابق 
در  امیــدواری  و  مســرت  موجــب  حقــوق،  حــوزه  در 
اســتفاده از نیروهــای متخصــص و بــا دانــش شــده 

اســت.
نظــر بــه اینکــه جنابعالــی بــه عنــوان دانــش آموختــه 
دانشــگاه امــام صــادق و از حقوقدانهــای برجســته 
عنــوان  بــه  دهــه،  دو  بــه  نزدیــک  و  بــوده  کشــور 

مدیــر حقوقــی در شــرکتها و ارگانهــای مطــرح حضــور داشــته ایــد، بــه موفقیــت 
ــق روز افــزون  و خدمــت صادقانــه در ســمت جدیــد، خوشــبین بــوده و توفی
شــما را در پیشــبرد اهــداف عالــی نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران، از 

ــم. ــی نمایی ــئلت م ــان مس ــد من خداون

کنش سخنگوی وزارت امور خارجه   وا
 به » فخرفروشی« بولتون درباره نقشش 

در کودتا علیه دیگر کشورها
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به اظهارات 
اخیر »جان بولتون« مشاور پیشین امنیت ملی 
آمریکا در مورد نقشــش بــرای انجام کودتا در 
ونزوئال و برخی دیگر از کشــورها واکنش نشان 

داد . 
ناصر کنعانی در صفحه توییتر خود در این ارتباط 
نوشت :» فخرفروشی »بولتون« درباره نقشش در 
تالش برای کودتا در اقصی نقاط جهان کســی 
را غافلگیــر نکرد. رازی که بر همه آشــکار بود، 
آشکارتر شد: اقدامات مخرب یک حکومت بدنام. 
خبر خوب آنکه آن سیاست ها، از جمله تهدیدات 
»راه حل آخر«، شکست خورده و شکست خواهد 

خورد. آمریکا باید تغییر رویکرد دهد. «
 بر اســاس این گــزارش به تازگی جان بولتون، 
ســفیر ســابق ایاالت متحده در سازمان ملل و 
مشــاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید در دوره 
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ گفته است که 
به طراحی کودتا در ونزوئال و کشــورهای دیگر 

کمک کرده است.
بــه گــزارش رویترز جان بولتون که با تلویزیون 
ســی ان ان مصاحبه می کرد این اظهارات را پس 
از جلسه استماع کنگره در مورد حمله ۶ ژانویه 
۲۰۲۱ به ســاختمان کنگره و اتهام علیه ترامپ 
مبنی بر تحریک به خشــونت ورزی برای ماندن 

در قدرت، بیان کرد.
جان بولتون گفته اســت کــه دونالد ترامپ به 

انــدازه کافی صالحیت نــدارد که »کودتای به 
دقت برنامه ریزی شــده« انجام دهد و ســپس 
اضافه کرد: »به عنوان کســی که به برنامه ریزی 
کودتا -اینجا نه بلکه کشــورهای دیگر- کمک 
کــرده، می دانید )کودتا( کار زیادی می طلبد و 
ایــن کاری نبود کــه او )ترامپ( موفق به انجام 

آن شده باشد.«
 او در پاسخ به این سئوال که منظور وی از کمک 
به برنامه ریزی کودتا در کدام کشور است، پیش 
از اشــاره بــه ونزوئال گفت: »مــن وارد جزئیات 

نمی شوم.«
 او در پاســخ به اینکه »احتماال مواردی فراتر از 
ونزوئال هســت که شــما به ما نمی گویید« این 

موضوع را تایید کرده است.

یادداشتویترین  پیشنهاد

سرنوشت توپی که در زمین آمریکا مشخص می شود؛ 

 بازی تقصیر و سرزنش کاخ سفید
 برای فرار از تعهدات برجامی

 ابوالفضل خدائی ، کارشناس مسائل سیاسی
ایــن روزها بعد از ناکامی مذاکرات دوحه مســئولین 
سیاست خارجی آمریکا به گونه ای صحبت می کنند 
که تقصیر این ناکامی را متوجه ایران کنند و حتی به 
صراحــت می گویند برای اینکه ایران به توافق برجام 
بازگردد تحریم های تازه ای وضع کرده اند انگار نه انگار 
که این آمریکا بود که از برجام بیرون رفته بود نه ایران.
مذاکــرات دوحه فرصتی مناســب و ایده آل برای به 
ســرانجام رســاندن گفتگوها و احیای توافق بود که 
آمریکا بار دیگر با شــانه خالی کردن از تعهدات، آن 
 را از دســت داد و در عوض در ارکســتری یکصدا از 
»Blame Game« یا »بازی تقصیر و ســرزنش« 
را در پیش گرفت. اظهارات رابرت ملی فرستاده ویژه 
آمریــکا در امــور ایران یا دیگر مقامات وزارت خارجه 
آمریــکا را می توان در همین راســتا ارزیابی کرد که 
ایران را به جدی نبودن در مذاکرات متهم می کنند.

عالوه بر طرح چنین اتهاماتی علیه ایران از سوی مقامات 
آمریکا، کاخ سفید در هفته ها و ماه های اخیر به طور 
یکجانبه تحریم هایی را علیه ایران اعمال کرده است. 
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در یادداشت اخیر خود 
در واشنگتن پست در حالی از رویکرد فشار حداکثری 
دولت ترامپ انتقاد کرد که در تناقضی آشکار از افزایش 
فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی تا زمان بازگشت به 

پایبندی به توافق هسته ای از سوی ایران خبر داد.
ایاالت متحده عالوه بر نادیده گرفتن حقوق مشــروع 
مشــروع ایران در توافق، در حال ایجاد موج رسانه ای 
به منظور اتهام زنی و مقصر جلوه دادن طرف ایران در 
گفتگوهاست و پس از وقفه ای هم اکنون زمزمه هایی از 
تعیین ضرب االجل و اظهاراتی چون بسته شدن پنجره 
دیپلماسی از سوی کشورهای غربی شنیده می شود.

در کنــار تاکتیــک »Blame Game« آمریکا، 
ضعفی از سوی ایران در صحنه بین المللی دیده می 
شود که آن مساله، عدم بهره گیری مناسب از ظرفیت 
مهم دیپلماسی عمومی است که تبیین حقایق موجود 
می تواند به شناخت مقصر اصلی کمک بیشتری کند 
و کاخ سفید را به عنوان برهم زننده یا خروج کننده از 

برجام و فرار از تعهداتش معرفی کند.
کاخ ســفیدی که با پیروزی جو بایدن و با وجود وعده 
های انتخاباتی در خصوص بازگشــت به تعهدات بین 
المللی از جمله توافق آب و هوایی پاریس، انتظار احیای 
برجام از آن می رفت، اما با وجود صبر راهبردی ایران و 
گزارش های پی در پی آژانس مبنی بر پایبندی ایران 
به توافق، دولت بایدن مسیر »Blame Game« و 
القای انزوای بین المللی ایران را در پیش گرفت که نمونه 
اخیر آن تصویب قطعنامه شورای حکام علیه ایران بود.
تغییر جای شاکی و متهم تمام ماجرا نیست،  چرا که 
در کنار این مسائل، چهره های تندرو از حزب جمهوری 
خواه همچون مایک پنس معاون دونالد ترامپ در دولت 
قبل، تام کاتن سناتور جمهوری خواه و نامزد احتمالی 
ریاست جمهوری و یا مایک پمپئو وزیرخارجه سابق 
نیز، ابایی از مطرح کردن نابودی برجام در صورت قدرت 
گیری حزب متبوعشــان ندارند و با چنین شــرایطی 
آمریکایی ها به دور از فضای اعتمادســازی، پذیرش 

توافق دلخواه خود را از سوی ایران خواستار هستند.
رویکــردی که در طــی مذاکرات دوحه نیز جریان یافت 
تا زمینه ادامه رویکرد غیرسازنده ایاالت متحده در عدم 
تحقق مطالبات ایران، پذیرش توافق ناقص و قرار گرفتن 
ایران در موضع ضعف فراهم شــود. اتهام زنی علیه ایران 
 برای طرح خواسته های فرابرجامی فاز دیگری از تاکتیک

»Blame Game« آمریکایی ها به منظور القای آن 
بود که شروط و یا مواردی از این درخواست ها به منظور 
شــفافیت بیشتر هنوز از جانب واشنگتن مطرح نشده و 
این مساله بارها از سوی مقامات ایران مورد تکذیب قرار 

گرفته است... 
ادامه در صفحه 2
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سیاست 2

کرد آزاد ایران و اوراسیا را امضا  پوتین قانون تجارت 
رئیس جمهور روســیه قانونی در ارتباط با تمهیدات الزم برای ایجاد منطقه آزاد تجاری میان اوراســیا و 

ایران را امضا کرد.
 این قانون، پروتکل متخص به توافق مقدماتی امضا شــده در ســال ۲۰۱۸ برای ایجاد منطقه آزاد تجاری 

بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جمهوری اسالمی ایران را تصویب می کند.
این ســند بر روی وبگاه رســمی اطالعات حقوقی دولت روســیه قرار گرفته است. پروتکل نام برده چندی 
پیش نیز در تهران به امضا رسیده بود. توافق مقدماتی در برگیرنده این پروتکل که از سال دو سال قبل 

اجرای آن آغاز شده، شرایط را برای واردات ترجیحی برخی کاالها فراهم می کند.
این قانون در حالی به امضای پوتین رســیده که »میخاییل بوگدانوف« معاون وزیر امور خارجه روســیه 
روز پنجشــنبه گذشــته گفت، ایران شــریکی قابل اتکا برای این کشور محسوب می شود و مسکو به دنبال 

تقویت روابط با تهران است.
بوگدانوف گفت: »ما ایران را شریکی قابل اتکا و کشوری هم فکر در بستر تغییرات جهانی مرتبط با تشکیل 
یک جهان چند قطبی و تالش جمعی همه جانبه غرب برای مقاومت در برابر این روند عینی می بینیم«.

این دیپلمات ارشــد روس افزود، تقویت همکاری های تهران و مســکو بهترین پاســخ به چالش های اعمال 
شده از سوی غرب خواهد بود. 

از ســوی دیگر روز سه شــنبه »دیمیتری پســکوف« ســخنگوی کرملین اعالم کرده که والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روسیه، ۱۹ ژوئیه )۲۸ تیر ماه( به ایران سفر می کند.

تهران و مسکو عالوه بر تالش برای تقویت روابط تجاری، بر روی افزایش همکاری های نظامی نیز تمرکز 
دارند که خشم کاخ سفید را به همراه داشته است.

یادداشت

باز کردن در هواپیمای 
اختصاصی رییس جمهوری 

آمریکا )ایر فورس وان( 
پس از فرود در فرودگاه بن 

گوریون در حومه شهر تل آویو 
EPA /اسراییل

ورود معترضان سریالنکایی 
به مقر نخست وزیری در 
شهر کلمبو با درخواست 
استعفای نخست وزیر پس 
از فرار رییس جمهوری این 
کشور به خارج/ رویترز

گزارش تصویری

وقتی توافق ایران و نفت عربستان دور از دسترس است؛ 

جهان زیر سایه سنگین بحران انرژی
بحران جهانی انرژی، امروز می تواند حتی 
بدتــر از آنچه جهان در دهه ۱۹7۰ تجربه 
کرد، باشد. آیا بحران انرژی امروز به اندازه 
بحــران هــای قبلی جدی اســت، به ویژه 
شــوک های نفتی دهه ۱۹7۰؟ این سوال 
در سرتاســر جهان پرسیده می شود، زیرا 
مصــرف کنندگان، تحت تاثیر قیمت های 
باال قرار دارند، کسب و کارها نگران عرضه 
انرژی هستند، رهبران سیاسی و بانک های 
مرکزی با تورم دست و پنجه نرم می کنند 
و کشورهایی که با فشارهای تراز پرداخت 

ها مواجه هستند. 
بنابرایــن، بلــه، این بحران انرژی به همان 
اندازه جدی است. در واقع، بحران امروز به 
طور بالقوه بدتر است. در دهه ۱۹7۰ فقط 
نفت درگیر بود، در حالی که این بحران گاز 
طبیعی، زغال سنگ و حتی چرخه سوخت 

هسته ای را در بر می گیرد. 
عالوه بر تحریک تورم، بحران امروز، بازاری 
را که قباًل جهانی بود، به بازاری پراکنده و 
آســیب پذیرتر در برابر اختالالت و کاهش 
رشــد اقتصادی تبدیــل و همراه با بحران 
ژئوپلیتیکــی ناشــی از جنگ در اوکراین، 
رقابــت بیــن قدرت های بــزرگ جهان را 

بیشتر می کند. 
بحــران انــرژی امروز با حمله روســیه به 
اوکراین آغاز نشــد، بلکه سال گذشته بود 
که با خروج جهان از همه گیری کووید-۱۹، 
تقاضــای انرژی افزایش یافت. در آن زمان 
بود که چین با کمبود زغال ســنگ مواجه 
شــد و قیمت ها افزایش یافت. پس از آن، 
بــازار جهانی گاز طبیعی مایع )LNG( با 
افزایش شدید قیمت ها و همچنین افزایش 

قیمت نفت تشدید شد. 
بــه طور معمــول، با افزایش قیمت انرژی، 
کشــوری مانند روسیه فروش گاز طبیعی 
خود را به مشتری اصلی خود، اروپا، باالتر 
از حداقــل حجــم قرارداد افزایش می داد. 
در عــوض، به قراردادهای خود پایبند بود، 
حتی اگر می توانست به میزان قابل توجهی 
بیشتر تولید کند. در آن زمان، به نظر می 
رســید که روسیه تالش می کند قیمت ها 
را افزایش دهد اما در عوض، کرملین ممکن 
اســت برای جنگ نیز آماده شــده باشد. از 

آنجایــی کــه اروپا بــرای 35 تا 4۰ درصد 
نفت و گاز طبیعی خود به روســیه وابسته 
اســت، پوتین فرض کرد که اروپایی ها به 
تهاجــم اعتراض خواهند کرد اما در نهایت 

کنار می روند. 
بــا نگاهی به آینده، پنــج عامل می تواند 
بحــران انــرژی امروز را بدتــر کند. اول، 
پوتین با کاهش حجم قرارداد گاز طبیعی 
که روســیه به اروپا عرضه می کند، جبهه 
دومی را در درگیری باز کرده است. هدف 
این اســت که اروپایی هــا نتوانند به اندازه 
کافی برای زمســتان آینده ذخیره کنند و 
قیمت ها را باالتر ببرند و مشکالت اقتصادی 
و اختالفات سیاسی ایجاد کنند. پوتین در 
سخنرانی خود در ژوئن در مجمع بین المللی 
اقتصادی سن پترزبورگ استدالل خود را به 
صراحت بیان کرد: »بدتر شــدن مشکالت 
اجتماعــی و اقتصادی در اروپا«، »جوامع 
آنهــا را از هــم جدا خواهد کرد« و »ناگزیر 
به پوپولیسم و تغییر نخبگان در اروپا منجر 

می شود«. 
کوتاه مدت؛ همانطور که می دانیم، آلمان 
اکنون نیاز به جیره بندی گاز را پیش بینی 
مــی کند و وزیر امور اقتصادی آن، روبرت 
هابک، هشدار می دهد که اگر اروپا نتواند 
اقتصاد ناشــی از انــرژی امروز را مدیریت 

کند، در مورد یک "سرایت به سبک لیمان" 
)با اشــاره به بحران مالی ۲۰۰۸( هشــدار 

می دهد. 
دوم، توافق هســته ای جدید یا احیا شــده 
با ایران بعید اســت. بنابراین، تحریم ها از 
این کشــور برداشــته نمی شود و این بدان 
معناست که نفت ایران به این زودی ها وارد 

بازارهای جهانی نخواهد شد. 
سوم، اگرچه ممکن است عربستان سعودی 
تولید نفت خود را برای کمک به »با ثبات 
کردن« بازارهای نفت در ارتباط با سفر آتی 
جو بایدن، رئیس جمهوری ایاالت متحده 
افزایش دهد، اما به نظر نمی رسد که نفت 
اضافی در عربســتان وجود داشــته باشد، 
زیرا مقدار نفت اضافی در عربســتان وجود 
ندارد. در همین حال، بسیاری از کشورهای 
صادرکننده نفت دیگر حتی نمی توانند به 
ســطح تولید قبلی خود بازگردند، به دلیل 
عدم ســرمایه گذاری و تعمیر و نگهداری از 

زمان همه گیری کرونا. 
چهــارم، تقاضای چین بــرای خرید نفت 
بــه دلیل قرنطینه هــای »کووید« که به 
شــدت فعالیت اقتصادی را محدود کرده، 
به طور قابل توجهی کاهش یافته است اما 
اگر بســیاری از محدودیت هــا را بردارد، 
افزایــش زیادی در مصرف و تقاضای نفت 

به دنبال خواهد داشت. 
در نهایــت، هــر چقدر هم که تــوان بازار 
نفت خام تنگ باشــد، در بخش پاالیشــی 
که بنزین، گازوئیل و ســوخت جت را که 
مردم واقعاً استفاده می کنند تولید می کند، 
تنگاتنگی بیشــتری وجود دارد. این بخش 
به یک سیســتم پیچیده و بســیار به هم 
پیوسته در سراسر جهان تبدیل شده است. 
روسیه محصوالتی را که به اروپا ارسال می 
کــرد پاالیش می کرد، در حالی که اروپا 
بنزینی را که نیازی به آن نداشت به سواحل 
شرقی ایاالت متحده می فرستاد و غیره. 
در برخی مکان ها، این سیســتم به طور 
کامل رو به اتمام اســت و پاالیشگاه های 
ایاالت متحده در حال حاضر با حدود ۹5 
درصد ظرفیت کار می کنند اما سیســتم 
بــه طــور کلی هنوز نمی توانــد با تقاضا 
سازگار باشد. پاالیشگاه های روسیه فقط 
تا حدی کار می کند و اروپا را از محصوالت 
نفتی محــروم می کنند و بنزین اروپایی 
کافــی به آمریکای شــمالی نمی رســد. 
پاالیشــگاه های چینی بــا ظرفیت کمتر 
از 7۰ درصــد کار می کنند؛ حدود چهار 
میلیون بشکه نفت در روز ظرفیت پاالیش 
در سرتاســر جهان بــه دلیل همه گیری، 
مقررات جدید و اقتصاد بد تعطیل شــده 

است. خطر تصادفات، تصمیم گیری های 
ضعیــف سیاســت گذاری و طوفانی که 
پاالیشــگاه ها را در ســاحل خلیج آمریکا 
نابــود می کند، اضافه کنیــد و وضعیت 

می تواند حتی بدتر نیز شود. 
بــا این حال، چند کشــور هنــوز هم می 
تواننــد تولید را افزایــش دهند. کانادا – 
چهارمیــن تولیدکننده بزرگ نفت جهان، 
پس از ایاالت متحده، عربستان سعودی و 
روســیه – می تواند با همکاری بازار اصلی 
خود، ایاالت متحده، بشکه های بیشتری را 
تامین کند. تولید نفت شیل ایاالت متحده 
دوباره شروع به کار کرده است و می تواند در 
سال جاری ۸۰۰هزار تا یک میلیون بشکه 
در روز بــه تولید جدید بیافزاید – تولیدی 
بسیار بیشتر از مجموع سایر نقاط جهان. 
عوامــل دیگــری که می تواننــد بحران را 
کاهــش دهند عبارتند از تغییرات قیمت و 
نحوه واکنش مصرف کنندگان. در ماه مه، 
تقاضــای بنزین در ایاالت متحده 7 درصد 
کمتــر از ماه مه ۲۰۱۹، قبل از همه گیری 
بود. کاهش رشــد اقتصادی نیز می تواند 

قیمت ها را کاهش دهد. 
آخرین شــاخص مدیــران خرید جهانی 
S&P به تضعیف رشــد اقتصادی اشــاره 
می کند، به طوری که فعالیت های تولیدی 
ایــاالت متحــده در اوج قرنطینه همه گیر 
و در طــول بحران مالی ســال ۲۰۰۸ "به 
سمت کاهش رفت؛ تا حدی که تنها از دو 
برابر بیشــتر شد" اشاره می کند. به همین 
ترتیب، رشد اروپا به شدت کاهش یافته و 
به پایین ترین حد در ۱۶ ماه گذشته رسیده 
اســت. چنین کاهشــی می تواند تقاضا را 

کاهش و قیمت انرژی را پایین بیاورد. 
شــش ماه آینده بســیار مهم خواهد بود 
و نشــان مــی دهد که آیا اروپــا می تواند 
در زمســتان آینــده مانور دهــد یا خیر. 
در تصمیمــی که هابــک آن را »تلخ« اما 
»ضروری« نامید، اروپا باید زغال ســنگ 
بیشتری بسوزاند. در ماه های سخت پیش 
رو، نیاز به همکاری آگاهانه تر بین دولت و 
صنعتی اســت که جریان های انرژی را که 
اقتصادهای مدرن به آن وابســته هستند، 

مدیریت می کند.

خبر ویژه

محمدباقر قالیباف و هیأت پارلمانی همراه در سفر سه روزه به ازبکستان، جلسات دوجانبه ای را با رئیس جمهور ازبکستان 
و رؤسای مجالس قانونگذاری و سنای این کشور، بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی مقیم ازبکستان برگزار کرد و مراکز 
فرهنگی و تاریخی این کشــور را هم مورد بازدید قرار داد. رئیس مجلس شــورای اســالمی در تشــریح این سفر، عنوان 
کرد: این سفر به دعوت رسمی رئیس مجلس قانونگذاری ازبکستان صورت گرفت و عالوه بر مالقات با رئیس مجلس 

قانونگذاری ازبکستان، با رئیس مجلس سنا و یک مالقات طوالنی با رئیس جمهور ازبکستان برگزار شد.
رئیس مجلس شورای اسالمی افزود: طبق روال در این سفر نیز پیش از دیدارهای رسمی، مالقاتی با ایرانیان مقیم کشور 
ازبکستان برگزار شد و به ویژه در این دیدار در خصوص مسائل اقتصادی و تجاری با بازرگانان و تولیدکنندگان بحث و 

تبادل نظر صورت گرفت و به طور مستقیم از خواسته ها و دغدغه های آنان  مطلع شدیم.
قالیباف اضافه کرد: در ادامه جلسه ای در محل مجلس قانونگذاری ازبکستان برگزار شد که در این جلسه موضوعات 

مهمی از جمله توسعه روابط پارلمانی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. دلیل اهمیت این موضوع 
این بود که قریب به 3۰ سال است که از استقالل ازبکستان می گذرد و این اولین حضور رئیس مجلس شورای اسالمی 

ایران در ازبکستان است.
رئیس مجلس شورای اسالمی با برشمردن اهمیت جایگاه ازبکستان در منطقه، این کشور را پرجمعیت ترین کشور 
در آسیای مرکزی برشمرد و اضافه کرد: ازبکستان دارای ظرفیت های باالی اقتصادی و فرهنگی بوده، به ویژه در حوزه 
معادن در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. رشد اقتصادی این کشور طی سال های گذشته به 7.5 درصد 

و جی. دی. پی )تولید ناخالص ملی( آنها 7۰ میلیارد دالر است.
وی تصریح کرد: از جهت فرهنگی نیز دو کشــور ارتباطات عمیق تاریخی و فرهنگی دارند و می توان از ظرفیت های 

فرهنگی دو کشور نیز برای پیشبرد اهداف مشترک استفاده کرد.

کید قالیباف برای لغو روادید بین ایران و ازبکستان و افزایش مبادالت اقتصادی تا

 عربستان آسمان خود را 
برای اسرائیل گشود

اداره کل هوانوردی غیرنظامی عربســتان بامداد جمعه 
اعــالم کرد حریم هوایی این کشــور بــه روی تمامی 
پرواز هــای غیرنظامــی که الزامات الزم را رعایت کنند 
)از جمله هواپیما های اسرائیلی( باز است. این تصمیم 

ریاض استقبال جو بایدن را به دنبال داشت.
 اداره کل هوانوردی غیرنظامی عربســتان در نخستین 
ساعات بامداد روز  جمعه، در پیامی در توییتر اعالم کرد: 
در چارچوب تمایل عربستان به انجام تعهدات خود تحت 
کنوانسیون ۱۹44 شیکاگو، که مستلزم عدم تبعیض بین 
هواپیما های غیرنظامی مورد استفاده در ناوبری هوایی 
بین المللی و تکمیل تالش ها با هدف تثبیت موقعیت 
ریــاض بــه عنوان یک پلت فرم جهانی که ســه قاره را 
به هم پیوند می دهد و همینطور تقویت ارتباط هوایی 
بین المللی، اداره کل هوانوردی غیرنظامی تصمیم گرفته 
اســت حریم هوایی خود را به روی همه شــرکت های 
هواپیمایی که الزامات الزم را برای عبور از حریم هوایی 

عربستان برآورده می کنند، باز کند.
این تصمیم شامل هواپیما های رژیم صهیونیستی نیز 
می شود.  در همین راستا رئیس جمهور آمریکا نسبت 
به تصمیم عربســتان مبنی بــر بازکردن حریم هوایی 
عربستان بر روی تمامی هواپیما های غیرنظامی واکنش 

نشان داد و این اقدام را ستود.
در همین راستا جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا 
در بیانیه منتشر شده از کاخ سفید گفت که اعالم این 
تصمیم به دنبال تالش های دیپلماتیک رئیس جمهور 
آمریکا با عربستان طی ماه های گذشته صورت گرفته 
است. وی افزود: این تصمیم راه را برای تقویت امنیت و 

ثبات در منطقه هموار می کند.

شمخانی در دیدار با  رئیس جمهور آذربایجان:

 ایران محدودیتی در ارتقاء روابط 
با جمهوری آذربایجان ندارد

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در دیدار با رئیس 
جمهور آذربایجان گفت: جمهوری اسالمی ایران هیچ 
محدودیتی برای ارتقا روابط و همکاری های همه جانبه 

با جمهوری آذربایجان ندارد.
علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای 
عالی امنیت ملی کشورمان که به باکو سفر کرده است 
با الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان دیدار و گفتگو 
کرد. شــمخانی در این دیدار با تاکید بر اهمیت روابط 
دو کشــور دوســت و برادر ایران و جمهوری آذربایجان 
تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران هیچ محدودیتی 
برای ارتقا روابط و همکاری های همه جانبه با جمهوری 

آذربایجان ندارد.
وی افزود: اولویت ما به ویژه در دولت سیزدهم تعمیق 
و گسترش روابط با همسایگان است و در این چارچوب 
اراده ی قاطع کشورمان افزایش هرچه بیشتر مناسبات 
صمیمانه با آذربایجان به عنوان کشور همسایه مسلمان 

و شیعه مذهب در همه زمینه ها است.
دبیر شــورای عالی امنیت کشــورمان ملی خطاب به 
رئیس جمهور آذربایجان گفت: ما در 3۰ سال گذشته 
همکاری بسیار خوبی با جمهوری آذربایجان داشته ایم 
بــه طــوری که مرحوم پدرتان حیدر علی اف همواره از 
این روابط و همکاری ها به نیکی یاد می کرد و بر توسعه 

آن تاکید داشت.

کنش به سفر  وزیر خارجه کشورمان در وا
بایدن به سرزمین  های اشغالی:

هرگز از حقوق مسلم ملت بزرگ ایران 
کوتاه نخواهیم آمد

حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان 
در واکنش به ســفر رئیس جمهور آمریکا به ســرزمین  
های اشغالی در صفحه شخصی خود نوشت: جمهوری 
اسالمی ایران با قدرت و منطق در مسیر توسعه پایدار 
اقتصادی و تالش عزتمند برای لغو تحریم ها به مســیر 

خود ادامه می دهد.
وی افزود: هرگز از حقوق مسلم ملت بزرگ ایران کوتاه 
نخواهیم آمد. دســتیابی به توافق خوب، قوی و پایدار 
هدف ماســت. بی تردید خیمه شــب بازی کاخ سفید و 

صهیونیسم در منطقه، ما را مصمم تر می سازد.

ترامپ:

  مردم می خواهند
نامزد انتخابات شوم

دونالــد ترامپ اعالم کرد که تصمیمش را درباره نامزد 
شــدن یا نشــدن در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲4 
آمریــکا گرفته، اما نمی دانــد که آن را قبل از انتخابات 

میان دوره ای ماه نوامبر اعالم کند یا بعد از آن.
به نقل از وبســایت روزنامه هیل، دونالد ترامپ گفت: 
در ذهن خودم تصمیمم را گرفته ام و دیگر هیچ عاملی 
نمی توانــد آن را تغییــر دهد. اما اینکه قبل از انتخابات 
میان دوره ای اعالم کنم یا بعد از آن، این تصمیم بزرگ 
مــن خواهد بــود. ترامپ گفت که اعالم کردن تصمیم 
خود پیش از انتخابات میان دوره ای می تواند مزیت هایی 
داشته و دیگر کاندیداهای احتمالی را از آغاز کارزارهای 

انتخاباتی خود منصرف کند.
او گفت: اگر من نامزد شوم، بسیاری از گزینه های دیگر 
حتی در انتخابات شــرکت نخواهند کرد، چون اگر به 
نظرسنجی ها نگاه کنید می بینید که آرای آن ها حتی 
به حد نصاب هم نمی رسد... مردم می خواهند من نامزد 

شوم.
ترامپ همچنین گفت که نگران دیگر گزینه های حزب 
جمهوری خــواه برای انتخابات ۲۰۲4 نبوده و به عنوان 
مثال، ران دســانتیس، فرماندار ایالت فلوریدا را رقیبی 

جدی برای خود نمی داند. 

سرنوشت توپی که در زمین آمریکا مشخص می شود؛ 

 بازی تقصیر و سرزنش کاخ سفید
 برای فرار از تعهدات برجامی 

ادامه از صفحه اول:
در این بین طرح مســائلی چون خروج ســپاه از لیست 
ادعایی و درخواست تضمین ایران نیز عاملی دیگر برای 
بهانه تراشی های ایاالت متحده برای فرار از اصل موضوع 
یعنی لغو موثر تحریم ها شده است؛ همانطور که در دور 
هشــتم گفتگوها پرونده بســته شده پی ام دی به طور 

ناگهانی مطرح شد.
وجود این نوع از کارشــکنی ها بیانگر عدم وجود عزم 
کافی آمریکا برای احیای کامل برجام است؛  توافقی که 
مکانیسم اصلی آن اعمال برخی محدودیت های هسته 
ای و در مقابل بهره مندی ایران از مزایای اقتصادی آن 
بود که تجربه سال ۲۰۱5 آن برای چندان رضایت بخش 
نبود و تا این لحظه نیز ســیگنال های مثبتی از جانب 
آمریکا به منظور حسن نیت و جبران وضعیت دیده نمی 
شود. در طرف مقابل ایرانی وجود دارد که بارها با اثبات 
حسن نیت خود به دنبال توافق موثر، پایدار و قوی بوده 
و مطالبــه ای فراتــر از چارچوب برجام ندارد و علیرغم 
ادعاهای کاخ سفید، به دنبال تعیین تکلیف توپی است 
کــه هــم اکنون در زمین ایــاالت متحده قرار دارد و به 
گفته وزیرخارجه کشورمان در مسیر پیش رو اتهام زنی 
و تحریم، باعث تحمیل دیدگاه های یکجانبه نخواهد شد 
و در خیابان دوطرفه دیپلماسی، توافق نهایی مستلزم 
انعطاف، ابتکارات و پذیرش واقعیات از جانب آمریکاست.

بازی از پیش باخته  بایدن
عربســتان سال های زیادی به دنبال تضمین یک اتحاد 
نفتی با روسیه بوده است و مقامات سعودی در برهه های 
مختلــف اثبــات کرده اند که تمایلی به خارج شــدن از 
ائتالف تولید نفت خود با روسیه ندارند. مجله آمریکایی 
»نیوزویک« در گزارشــی با عنوان »با نزدیک شــدن 
عربستان سعودی به روسیه، قمار نفتی جو بایدن نتیجه 
معکوس خواهد داشت« به سفر پیش روی بایدن به غرب 
آسیا پرداخت. این پایگاه خبری احتمال موفقیت بایدن در 
جلب موافقت عربستان برای افزایش تولید نفت را مورد 
بررســی قرار داد که در ادامه به بخش هایی از آن اشــاره 
می شود؛ طبق شواهد به نظر نمی رسد که تالش های »جو 
بایــدن« رئیس جمهور آمریکا برای کاهش قیمت نفت 
از طریق متقاعد کردن عربستان ســعودی برای افزایش 
سطح تولید با موفقیت روبه رو شود، زیرا مقامات عربستان 
در برهه های مختلف اثبات کرده اند که تمایلی به خارج 
شدن از ائتالف تولید نفت خود با روسیه ندارند؛ موضوعی 
که به باور واشــنگتن بخشــی از دلیل هزینه های باالی 
سوخت است. سفر بایدن به خاورمیانه آغاز شده است. این 
اولین سفر رئیس جمهوری آمریکا به منطقه از زمان ورود 
به کاخ سفید است؛ سفری که با بازدید از اراضی اشغالی 
آغاز شد. بایدن سفر خود را با حضور در عربستان سعودی 
به پایان خواهد رساند. وی گفته است که این سفر با تمرکز 
بر تجارت جهانی و زنجیره های تامین که اقتصاد آمریکا به 
آن وابسته است، منافع آمریکا را افزایش خواهد داد. اکثر 
کشورهای غربی از جمله واشنگتن، خواهان آن هستند 
که عربســتان به منظور کاهش بحران شدید جهانی در 
زمینه انرژی که به دلیل جنگ اوکراین نیز تشدید شد، 
نفت بیشتری تولید کند. البته قبول کردن این درخواست 
توسط عربستان و افزایش تولید نفت می تواند به دلیل 
کاهش قیمت نفت به روسیه به عنوان صادرکننده بزرگ 

این محصول آسیب برساند.
طبق گزارشــی که در روزنامه آمریکایی »وال استریت 
ژورنال« منتشــر شد، مقامات آمریکایی بیان داشته اند 
که بایدن در این سفر درباره موضوعات مربوط به حقوق 
بشر عربستان با مقامات این کشور گفتگو خواهد کرد. 
ایــن روزنامه همچنین در گــزارش خود اذعان کرد که 
مقامات ریاض احتماال هیچ امتیازی در زمینه حقوق بشر 
به واشنگتن نخواهند داد و مشارکت خود با روسیه را در 

زمینه تولید نفت نیز کنار نخواهند گذاشت.
عربســتان سال های زیادی به دنبال تضمین یک اتحاد 
نفتی با روسیه بوده است؛ برای رسیدن به این هدف اما 
باید با ارزیابی درســت و اخذ تصمیم مناســب از شرایط 
دشوار پیش رو با موفقیت عبور کند و همزمان روابط تیره 

خود با آمریکا را نیز در زمینه حقوق بشر بهبود بخشد.
واشنگتن و ریاض سخنان متفاوتی را در مورد اولویت های 
سفر بایدن به عربستان عنوان کرده اند. دولت بایدن اظهار 
داشت که اجالس سران کشورهای عربی در این سفر از 
اهمیت باالیی برای آنان برخوردار اســت زیرا بایدن در 
طول این اجالس می تواند با چندین مقام ارشد کشورهای 
منطقه دیدار کند. بر پایه گزارش وال استریت ژورنال اما 
مقامات عربستان درباره اهداف این سفر تصریح کردند 
که دیدار بین بایدن با ملک سلمان و تیم تحت رهبری او 
که شامل پسرش ولیعهد »محمد بن سلمان« می شود، 
حول موضوعاتی چون انجام مبادالت عمده  بین ولیعهد و 
رئیس جمهوری آمریکا در طیف گستره ای از موارد خواهد 
بود. مقامات سعودی دیدار بایدن با سران کشورهای عربی 

اجالس را از موضوعات حاشیه ای عنوان کردند.
روابط میان بایدن و بن ســلمان تا کنون بسیار سرد 
بوده اســت، تاحدی که در ســال گذشــته بایدن از 
صحبت با ولیعهد خودداری کرد و بن ســلمان نیز 
در زمان وقوع جنگ اوکراین به تماس تلفنی بایدن 
پاسخ نداد. اینک اما سفر بایدن به عربستان جنجال 
برانگیز شده است، زیرا برخی بر این باورند که بایدن 
از سیاست خود مبنی بر طرد عربستان به دلیل قتل 

»جمال خاشقچی« صرف نظر کرده است.

اخبار کوتاه

تحلیل
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3اقتصاد گزارش

« از حدف صفر  از  پول  ملی تحلیل  »روزگار

 صفرها  کمرنگ می شوند
تورم پررنگ  

  نگارعلی/ گروه اقتصاد
 اخیرا تعداد محدودی از اســکناس های هزار 
و دو هزار تومانی با ظاهری نــو در بازار عرضه 
شده است که در در قسمت باالی آن ها صفرها 
کمرنگ نمایش داده شــده و در قسمت پایین 

کامال صفرها حذف شده است.
ســابقه ایده حذف صفر از پول ملــی در ایران 
به دهه 7۰ برمی گردد و این موضوع در ســال 
7۲ در دســتور کار اداره بررسی های اقتصادی 
بانک مرکزی قرار گرفت اما برخی مســئوالن 
با این اقدام موافق نبودند و بررســی های الزم 

متوقف شد.
دلیل مطرح شدن حذف صفر در این دوره، تورم 
باالیی بود که به دلیل برنامه آزاد سازی اقتصادی 
و شوک های نفتی حاصل از پایان جنگ و سرازیر 
شدن دالرهای نفتی به اقتصاد ایران در دولت 

پنجم و ششم ایجاد شده بود.
سرانجام در زمان روی کار آمدن دولت دوازدهم 
بحث حــذف صفر از پــول ملی دوبــاره قوت 
گرفت و عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک 
مرکزی توجیه این اقدام را عــدم کارایی ریال 
در سال های اخیر با توجه به تورم مزمن 5دهٔه 
گذشــته و تســهیل مبادالت بازرگانی مردم 

عنوان کرد.
علی صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی، در سال 
۱3۹۸ در خصوص حذف صفر از پول کلی گفته 
بود که حذف چهار صفر با توجه به اینکه ایران 
در شــرایط تورمی قرار دارد، باعث سهولت در 
معامالت و افزایش ارزش پول می شــود البته 
بسیار مهم اســت که با حذف صفرها به دنبال 

ایجاد ثبات اقتصادی باشیم.
و حال با گذشت بیش از یک سال از روی کار 
آمدن دولت سیزدهم اسکناس های جدید وارد 
بازار شده اند؛ این اســکناس ها به میزان زیاد 
در دوران مدیریــت عبدالناصــر همتی چاپ 

شده بود.
 حذف صفر از پول ملی 
توجیه اقتصادی ندارد

کامران ندری، کارشناس اقتصادی گفت: این 
اقدام مصوبه هیئت دولت را دارد که برای زمان 
ریاست جمهوری آقای روحانی است؛ در زمان 
ریاست آقای همتی بر بانک مرکزی، این بانک 
موظف شــده بود در فاصله دو سال 4 صفر را از 
پول ملی حذف کند و این اقدام کمرنگ شدن 
صفرها نیز در راستای آن مصوبه صورت گرفته 
اســت و کمرنگ کردن صفرها نیز به این دلیل 
است که مردم دچار اشتباه نشوند و به یکباره 4 
صفر را حذف نکردند تا مردم به پول های جدید 
عادت کنند و این اتفاق در راستای تبدیل واحد 

پول ملی به تومان افتاده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به این 
موضوع که این اقدام هیــچ ارتباطی به کنترل 
تورم ندارد؛ گفت: حذف صفر از پول ملی هیچ 
تاثیری بر روی تورم نمی گذارد و اگر می شــد 
بحران تورم را با حذف چهــار تا صفر حل کرد 
شــرایط خیلی ایده آل می شد و اسکناس های 
هزار و دو هزار تومانی نیــز در اقتصاد ما اصال 
کاربردی ندارند و شــخصی از این اسکناس ها 

استفاده نمی کند.
ندری در ادامه با اشــاره به این موضوع که این 
اقدام هیچ توجیه اقتصادی نــدارد؛ گفت: در 
زمان آقای همتی نیز انتقاداتی مطرح می شد 
که این اقدامــات تاثیری نخواهد داشــت اما 
توجیه آقای همتی این بوده است که این اقدام 
ضرر و هزینه ای نیز ندارد و عملی خنثی است 
که نه مثبت اســت و نه منفی و تنها به لحاظ 
حسابداری محاسبات مردم را ساده و آسان تر 

خواهد کرد.
تجربه کشورها در حذف صفر از پول ملی

گفتنی اســت که حذف صفر از پــول ملی در 
کشورهای سراسر جهان اقدامی مرسوم است 
و حذف صفر از پول ملی کشورها نخستین بار 
پس از پایان جنگ جهانی دوم و تورم فزاینده 
آلمان غربی تجربه شد که چاپ مارک جدید را 
به دنبال داشت. پس از آن به ویژه از دهه ۶۰ و 
7۰ میالدی به این سو این عمل بارها و بارها در 
کشورهای مختلف که اکثراً کشورهای در حال 

توسعه بودند به اجرا درآمد.
کشورهایی که اقتصاد آنها از تورم باال رنج می برد 
و ارزش پول ملی آنها در سراشــیبی ســقوط 
قرار گرفته بود، برای ســاده تر شدن مبادالت 
اقتصادی و بازرگانی و همچنین کاهش هزینه 
چاپ اسکناس اقدام به حذف صفر یا صفرهایی 
از اسکناس ها کردند. عمده اقتصاددانان بر این 
عقیده اند که حذف صفر از اسکناس هیچ گونه 
تأثیری بر شاخص های اقتصادی و طرف عرضه 
و طرف تقاضا ندارد و بیشتر اثر روانی بر جامعه 
می گذارد.در نزدیکی ایــران ترکیه تجربه ای 
قابل بررسی برای ایران است. تجربه ترکیه که 
یک کشور اروپایی با بستری جهان سومی است 
اینگونه رقم خورد که بــه یکباره ۶ صفر از پول  
این کشور در ســال ۲۰۰5 میالدی حذف شد. 
حذف صفر از پول ترکیه همزمان با مهار کامل 
تورم با اســتفاده از ابزارهای مختلف اقتصادی 
شد. در نتیجه لیر جدید توانست مسئولیت خود 
را به عنوان واحد مبادله ای جدید بر عهده بگیرد 
و زمینه را برای رشد اقتصادی کشور فراهم کند.

گزارش

آیا خودرو ارزان می شود؟

اثرات خبر آزادسازی واردات 
خودرو در بازار تخلیه شد

مدیرکل صنایــع خودرویی وزارت صمت 
در حالــی خبــر از تدوین آیین نامه واردات 
خودرو و ارسال آن به هیات دولت داده که 
با وجود گذشــت بیش از یک ماه از تاریخ 
انقضــای قانون منــع واردات خودرو های 
خارجــی به بازار ایــران، تأخیر در تصویب 
آیین نامه واردات خودرو بیش از حد به طول 
انجامیده اســت؛ اما ســوال اصلی این است 
که بازار خودرو با توجه به اخبار آزادســازی 
واردات چه سمت و سویی در پیش خواهد 

گرفت؟
یک کارشــناس صنعت خودرو گفت: خبر 
آزادسازی واردات خودرو چندین ماه است 
مطــرح بــوده و به همین دلیــل اثر خود را 
از دســت داده اســت و دیگر تاثیری روی 

بازار ندارد.
نسترن انتظامی ادامه داد: تقریبا دو ماه است 
که قیمت انواع خودرو تقریبا ثابت بوده و از 
نوســانات شدیدی که سال گذشته و اوایل 

امسال در بازار بود، خبری نیست.
نوسان جزئی قیمت ها در بازار خودرو

ایــن فعال بــازار خــودرو با بیــان اینکه 
قیمت هــای اعالمی خودرو های وارداتی در 
بازار بســیار باالتر از ارزش واقعی آنهاست، 
گفت: قیمت خودرو های خارجی باال اعالم 
می شود. از طرفی در بازار رکود است و اصال 

خرید و فروشی صورت نمی گیرد.
انتظامی در مورد پیش بینی قیمت خودرو 
طی دو ماه آینده گفت: ماه های محرم و صفر 
نزدیک است و در این دو ماه، بازار خودرو در 
رکود به ســر می برد. از طرفی زمزمه هایی 
مبنی بر افزایش قیمت خودرو های داخلی 
به گوش می رسد؛ هرچند در مورد آن هنوز 

اظهار نظر جدی نشده است.
ماجرای افزایش قیمت پژو پارس 

ایــن کارشــناس صنعت خــودرو گفت: 
خودروســازان در حال حاضر بســیاری از 
خودرو هــای خود را به صــورت ودیعه ای 
می فروشــند و ماشــین هایی را به صورت 
نقدی می فروشــند که به قیمت رســیده 
اســت؛ یعنی قیمت های نهایی از ســمت 
شــرکت اعالم شده است. به طور مثال تارا 
اتومــات، تارا، دنا پالس اتومات و دنا پالس. 
این خودرو ها تفاوت قیمت آنچنانی با بازار 

آزاد ندارند.
انتظامــی ادامــه داد: از طرفی یک ســری 
خودرو هــا همانند پژو پارس سفارشــی با 
آپشن های جدید راهی بازار شده که افزایش 
قیمت نســبت به مدل های ســابق داشته 
انــد. به طور مثال در پژو پارس سفارشــی 
آپشــن هایی از لحــاظ آالیندگی و مانیتور 
قرار داده اند و قیمت آن را گران کرده اند.

االن ماشین بخریم یا نه؟
این کارشناس صنعت خودرو گفت: در حال 
حاضر در بازار خودرو شاهد افزایش قیمت 
آنچنانی نیستیم، ولی آینده بازار خودرو در 
دو ماه آینده بسته به این دارد که دولت اجازه 
افزایش قیمت به خودروسازان داخلی بدهد 
یا نه.انتظامی ادامه داد: االن زمان مناسبی 
بــرای خرید خودرو اســت، زیرا قیمت ها 

تقریبا به ثبات رسیده است.
چرا تیبا ۲ گران شد؟

این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که 
قیمــت خودرو های وارداتی در بازار واقعی 
نیســت، گفت: خودرو های وارداتی به دلیل 
این که واردات هنوز انجام نمی شود، قیمت 
مشخصی ندارد. به طور مثال ارزش گذاری 
و قیمــت واقعی یک خودروی وارداتی یک 
میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اســت، ولی 
فروشــنده قیمت آن را یک میلیارد و ۲5۰ 
میلیون تومان اعالم می کند و مشــتری نیز 
دارد، زیرا بســیاری از مشــتریان به دنبال 
خودرو های خاص اند. هرچند نباید فراموش 
کنیم که فروش برخی خودرو های وارداتی 

سخت است، چون مشتریان خاصی دارد.
انتظامی در مورد چرایی افزایش 3 میلیونی 
قیمــت تیبا ۲ در روز یکشــنبه گفت: تیبا 
۲ در روز هــای اخیــر با مدل ۱4۰۰ فاکتور 
شــده و همین مــورد موجب کاهش مدل 
۱4۰۱ این خودرو در بازار و افزایش قیمت 
آن شــده است. از طرفی این خودرو یکی از 
ماشــین هایی اســت که تولید آن به زودی 
متوقف خواهد شــد. به همین دلیل گرانی 

آن دور از ذهن نیست.

مقصر آشفتگی بازار اجاره کیست؟

تکانه های سنگین در بازار اجاره
 »افزایش اجاره بها باالی ۲5 درصد ممنوع«، 
این جمله برای مســتاجرانی که قرار اســت 
چندیــن برابر نرخ های ســال های گذشــته 
را بــرای اجاره یک خانه نه چندان مناســب 
تهیه کنند یک جمله خنده دار اســت. البته 
باید اشــاره کرد که انفجار اجاره تنها مختص 
به کالن شــهر ها نبوده و افزایش سرســام آور 
اجاره بها در شهرســتان ها نیز شرایط سختی 
را برای مستاجران به وجود آورده است و هیچ 
ســرعت گیری هم برای کاهش شــتاب رشد 

اجاره بها وجود ندارد.
یورونیوز در گزارشــی به بررسی افزایش نرخ 
اجاره ها در اروپا و مقایسه آن با ایران پرداخته 
اســت. بر اســاس این گزارش طی ۱۲ سال 
گذشــته، قیمت مســکن در ۲4 کشور عضو 
اتحادیــه اروپــا افزایش یافته و تنها در ســه 
کشور یونان )٪۲3-(، ایتالیا )٪۱۰-( و قبرس 

)٪۸-( کاهش یافته است.
بیشترین افزایش قیمت مسکن نیز در استونی 
)٪۱74(، مجارستان )٪۱5۲( و لوکزامبورگ 
)٪۱3 ۱( ثبت شــده اســت. در همین مدت، 
اجاره بهــا در ۲5 کشــور عضــو اتحادیه اروپا 
افزایش یافته، ولی در دو کشور یونان )٪۲5-( و 
قبرس )٪۱-( کاهش یافته است. باالترین نرخ 
افزایش در استونی )٪۱77(، لیتوانی )۱۲7٪( 

و ایرلند )٪77( گزارش شده است.
افزایــش ۱۰.5 و ۱.4 درصــدی قیمــت و 
اجاره بهای مســکن در یکسال منتهی به سه 
ماه نخســت ســال جاری میالدی )۱۱ دی 
۱4۰۰ تــا ۱۱ فروردیــن ۱4۰۱( در اتحادیه 
اروپا در شرایطی است که مطابق اعالم مرکز 
آمــار ایران، نرخ اجاره بها در مناطق شــهری 
ایران در فاصله زمستان ۱3۹۹ تا فصل مشابه 
سال ۱4۰۰ معادل ۲۸.۱ درصد افزایش یافته 
بود. همچنین بانک مرکزی ایران نیز گزارش 
کرده که متوسط قیمت هر متر مربع زیر بنای 
مســکونی در شهر تهران فروردین ماه ۱4۰۱ 

نســبت به ماه مشــابه سال ۱4۰۰ نزدیک به 
۱۶.۹ درصد باال رفته اســت. این بررســی به 
راحتی وضعیت آشــفته بازار اجاره را نشــان 

می دهد.

مقصر آشفتگی بازار اجاره کیست؟
بازار اجاره امســال با وجود تعیین ســقف 
برای افزایش اجاره بها، تکانه های سنگینی 
داشــته و در این میان بسیاری از خانوار ها 
برای یافتن خانه ای متناسب با جیب شان 
مجبور به مهاجرت به مناطق پایین تر و یا 
حاشیه شهر ها شده اند. اما باید پرسید که 
مقصر شــرایط پیش آمــده در بازار اجاره 
کیســت؟ برخی از دولتی ها، مشــاوران 
امالک را به عنوان عامل نابســامانی بازار 
مســکن به خصــوص در بخــش اجاره 
می دانند. به گفته آن ها در بازار اجاره هیچ 
نظارتی وجود ندارد و مشــاوران امالک با 
قیمت سازی ریتم بازار را برهم زده اند. این 
درحالی است که مشاوران امالک بانک ها 

را مقصر شــرایط نابسامان فعلی می دانند. 
بر اساس گزارشی از تیتربرتر چندی پیش 
عبداهلل اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه 
مشــاوران امالک با اشاره به تاثیر بانک ها 
در بازار مسکن گفته بود: »تا وقتی دست 
بانک ها که بزرگ ترین دالالن و سوداگران 
بازار مســکن هســتند از این بخش خارج 
نشــود، دولت نمی توانــد کاری برای بازار 

مسکن انجام دهد.«
اما از مشــاوران امالک و بانک ها که بگذریم، 
هســتند کسانی که وزارت راه و شهرسازی را 

مقصر آشفتگی در بازار اجاره می دانند.

آشفتگی بازار اجاره حاصل عدم تحقق 
برنامه ها است

»محمــود فاطمی عقدا«، کارشــناس حوزه 
مسکن معتقد است که مجموعه ای از عوامل 
سبب آشفتگی بازار مسکن شده و باید هرچه 
زودتر به فکر ساماندهی این بخش از اقتصاد 
بــود. وی در ایــن خصوص گفت: آشــفتگی 

بازار مســکن در بخش اجاره و خرید حاصل 
عدم تحقق برنامه های اعالم شــده توســط 
دولت اســت. واقعیت این اســت که برنامه ها 
برای ســاخت مســکن محقق نشد و از سوی 
دیگــر ما کمبود یک یک نظارت کافی و موثر 
را در بــازار داریــم. در حــوزه اجاره نبود یک 
ســامانه اجاره داری نوین باعث شده است که 
بانک ها، مالکان و مشاوران امالک هرگونه که 

می خواهند عمل کنند.
وی افــزود: نکته بســیار مهمی که در حوزه 
مسکن وجود دارد فاصله معنادار میان نیاز به 
مســکن و تولید و عرضه واحد های مسکونی 
اســت. عدم تعادل میان نیاز و عرضه مسکن 
یــک واقعیت غیرقابل انــکار بوده که باید به 
آن توجــه ویژه شــود. هنگامی که ما حدود 
۶ میلیون واحد مســکونی نیاز داریم چگونه 
می توان انتظار داشت که بازار اجاره و یا حتی 

بازار خرید کنترل شود؟
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: متاسفانه 
دیر به هنگام وارد شدن وزارت راه و شهرسازی 

به عنوان متولی این امر در حوزه کنترل بازار 
استیجار هم عامل دیگری برای آشفتگی های 
فعلی است. وزارت راه و شهرسازی باید سال 
گذشــته برنامه ای برای کنترل بازار اجاره در 
سال جاری در نظر می گرفت نه اینکه امسال 
برای امسال به دنبال راه حل باشند. وقتی موج 
افزایش قیمت ها سرعت بگیرد دیگر به راحتی 

نمی توان آن را کنترل کرد.
فاطمی عقــدا تاکید کرد: با توجه به شــرایط 
بــازار نمی توان فقــط موجران، دفاتر امالک، 
بانک ها و یا وزارت راه و شهرســازی دانســت؛ 
بنابراین مجموعه ای از چالش ها از سوی نهاد ها 
و بخش های مختلف شرایط فعلی را به وجود 
آورده اســت. البته وزارت راه و شهرســازی به 
دلیل عدم ورود به موقع در ســاخت مســکن 
و همچنیــن عــدم ارائه گزارش شــفاف در 
خصــوص اقداماتی که در حوزه امالک انجام 
داده چالش های بســیاری را در بازار به وجود 
آورده است. اما همانطور که گفتم در یک کالم 
نمی توان یک نهاد خاص را مقصر شرایط فعلی 

بازار اجاره دانست.

در بازار مسکن چه باید کرد؟
این کارشــناس حوزه مســکن با اشــاره به 
راهکاری برای کنترل بازار اجاره در سال های 
آینده ادامه داد: اصلی ترین و تنهاترین راهکار 
بــرای کنتــرل بازار اجاره در ســال های آتی 
ایجاد یک ســاختار، نهاد، ســازمان، سامانه و 
یا هرچیز دیگری است که منجربه راه اندازی 
ســازمان اجاره داری نوین در کشور شود. باید 
یکسری شرکت های خصوصی و به طور خاص 
شــهرداری ها وارد عمل شوند و در شهر های 
مختلف مســکن های اســتیجاری به صورت 
انبوه بســازند. این اقدام ســازمان اجاره داری 
نوین را شــکل میدهد و آن موقع مسکن های 
تولیدشده انبوه است که نرخ اجاره را در بازار 

تعیین می کند.

بازگشت ارز 4200 برای محاسبات گمرکی تاثیری در کاهش قیمت ها ندارد

هزینه تصمیمات غیرکارشناسی از جیب مردم
 مخالفان ارز 4۲۰۰ تومانی یک صدا اصرار به حذف این ارز 
داشتند و رانت به وجود آمده را اصلی ترین دلیل برای اصرار 
خود عنوان می کردند. اما در مقابل بسیاری از کارشناسان 
نسبت به حذف ارز 4۲۰۰ هشدار می دادند، آن ها معتقد 
بودند که حذف به یک باره ارز ترجیحی شــوک بزرگی به 
قیمت کاال های اساسی وارد خواهد کرد. البته تصمیم گیران 
با این نظر مخالف بودند و باالخره با تمام هشدار ها ارز 4۲۰۰ 
تومان حذف شد. حذف شــدن ارز 4۲۰۰ تومان همانا و 

سرعت گرفتن شیب گرانی کاال های اساسی همان.
در همین مدت کوتــاه قیمت روغن، ماکارونــی، مرغ و 
تخم مرغ، تن ماهــی، برنج و. چندین برابر شــد و در این 
میان بسیاری از خانوار ها مجبور به حذف برخی از کاال های 
اساسی از سفره های شان شدند. حاال پس از به راه افتادن 
این موج تورمی در کشور زمزمه بازگشت ارز 4۲۰۰ تومانی 

شنیده می شود.

اخیرا سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در گفت و گویی 
با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه الیحه دوفوریتی جدیدی 
برای بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به نرخ 4۲۰۰ تومان 
به مجلس شورای اسالمی ارائه شده است، گفت: »پس از 
آنکه مجلس شورای اسالمی دوفوریت الیحه قبلی دولت را 
در موضوع اصالح نرخ ارز محاسباتی گمرک و برخی موارد 
دیگر بودجه سال ۱4۱۰ رد کرد، به جهت اهمیت ویژه این 
موضوع برای دولت، مجدداً یک الیحه دوفوریتی مستقل و 
تنها متمرکز بر موضوع بازگشت نرخ محاسباتی گمرک از 
نرخ ETS به 4۲۰۰ تومان به تصویب هیئت دولت رسیده 

است.«
او افزود: »اهمیت این مســئله از این جهت است که نرخ 
محاسباتی ارز در گمرک تأثیر باالیی در هزینه تمام شده 
تولید دارد و برای آنکه قیمت ها در سال ۱4۰۱ بیش از این 
افزایش پیدا نکند دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی 

گمرک به نرخ سال گذشته گرفته است.«
بازگشت از تصمیمات عملکرد دولت را زیر سوال می برد

مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددانان با اشاره به بازگشت 
نرخ محاســباتی گمرک گفت: هنوز دو ماه از این تصمیم 
نگذشته دولت تصمیم بازگشت گرفته است و این مسئله 
خود دولت را زیر سوال می برد چرا که نشان می دهد اصرار 
دولت و پیش بینی برخی از اقتصاددانان هایی که برای حذف 
ارز ترجیحی به دولت فشار می آوردند کامالً غیر علمی بوده 
است. موافقان این طرح اکنون متوجه شده اند که بر خالف 
تصورشان ارز ترجیحی سبب افزایش سرسام آور قیمت ها 
شده است و یارانه هایی که پرداخت می شود نتوانسته قدرت 

خرید خانوار ها را جبران کند.
وی ادامه داد: متاسفانه هزینه تصمیمات غیرکارشناسی 
را مردم باید بدهند، اما نکته ای که وجود دارد این اســت 
که بازگشت ارز 4۲۰۰ تومان برای محاسبه گمرکی بعید 

می دانم بتواند تاثیری بر کاال های وارداتی و کاال های مرتبط 
داشته باشد. به بیان دیگر بازگشت از این تصمیم ضمن اینکه 
اعتبار عملکرد ها را زیر سوال می برد خود این بازگشت هم 

مشکالتی ایجاد خواهد کرد.
این اقتصاددان اظهار کرد: من بعید می دانم با بازگشت ارز 
4۲۰۰ تومان، قیمت ها به کانال های قبلی خود بازگردند. 
البته اگر ارز ترجیحی برای طوالنی مدت بماند ممکن است 
توقف افزایش قیمت کاال ها را به همراه داشته باشد، اما به 

کاهش قیمت ها آنچنان امیدوار نیستم.
افقه گفت: ما بار ها هشــدار داده ایم که جراحی اقتصادی 
می تواند تبعات بسیار منفی به همراه داشته باشد و اکنون 
فرصت آزمون و خطا نیست. اگر دولت بخواهد با همین روند 
ادامه بدهد بعید می دانم بتواند در طرح ها موفق عمل کند 
این در حالی است که دولت اصرار دارد که بدون برجام هم 

می توان ادامه داد و همین مسئله هم خطرناک است.

خبر ویژه

در جریان ۲۸ امین سفر استانی هیات دولت به استان کرمانشاه، وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات در جلسه شورای اداری شهرستان سرپل ذهاب با اشاره به 
ظرفیت های باالی این شهرستان در حوزه های صنایع دستی و گردشگری از 
مدیران آن خواست برای معرفی و استفاده از این ظرفیت ها از طریق ابزارهای 
نوین همچون فضای مجازی برنامه ریزی کنند. عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری در شورای اداری 
شهرستان سرپل ذهاب با اشاره به اینکه این شهرستان در زمان دفاع مقدس 
در خط مقدم دفاع از انقالب و نظام بوده است، گفت: مشکالت و مسائل این 
شهرستان باید به صورت ویژ ه ای پیگیری شــود.زارع پور دولت را متعلق به 

تمام ایران دانست و تاکید کرد: برنامه دولت در دور اول سفرهای استانی اتمام 
پروژه ها و کارهای نیمه تمام گذشته اســت.وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه 
مصوبات سفرهای استانی از مدت ها قبل بررسی می شود، گفت: دولت برای 
کارهای تبلیغاتی به سفرهای استانی نمی رود و تمام مصوبات سفرها حاصل 
کار کارشناسی است.وی افزود: در این دیدارها فقط نباید از کمبودها گفت و 
باید از ظرفیت های موجود نیز صحبت کرد.زارع پور به ظرفیت های شهرستان 
سرپل ذهاب در حوزه های صنایع دستی، کشاورزی و گردشگری اشاره کرد 
و گفت: این شهرستان با استفاده از ظرفیت های دنیای دیجیتال برای معرفی 
و عرضه محصوالت صنایع دستی و ظرفیت های گردشگری خود می تواند 

به قطبی در این حوزه تبدیل شود.وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان 
خود به پروژه  ایجاد پوشش ۲۰ میلیون فیبر نوری درب منازل و کسب و کارها 
اشاره کرد و گفت: توسعه جدید، امروزه از طریق همین شبکه فیبرنوری انجام 
می شود و با داشتن شبکه ای پرسرعت و با کیفیت کسب و کارها می توانند 

محصوالت خود را به دورترین نقاط کشور و دنیا ارائه کنند.
وی با اشاره به اینکه  پوشــش ۲۰ میلیونی پورت فیبرنوری در طول 3 سال 
آینده آماده می شود، افزود: 5/۱ میلیون پورت راه اندازی شده و 5/۸  میلیون 
پورت نیز به تعهد اپراتور ها تبدیل شده اســت که یکی از استان های تحت 

پوشش استان کرمانشاه است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد:

ایجاد پوشش ۲۰ میلیون فیبر نوری تا ۳ سال آینده

با عقب نشینی تقاضای سرمایه گذاری از بازار مسکن پایتخت، اوضاع 
خرید و فروش چنگی به دل نمی زند و بنا به گفته مشــاوران امالک، 
تعداد معامالت در مقایسه با ماه گذشته تقریبا نصف شده است؛ برخی 
آمار غیررســمی هم از رسیدن سرعت رشــد قیمت به یک سوم ماه 

گذشته حکایت دارد.
بازار مسکن شهر تهران پس از دو ماه پررونق، این روزها از تب و تاب 
افتاده است. واســطه های ملکی بیان می کنند که از ابتدای تیرماه به 
تدریج تعداد معامالت افت کرده و در حال حاضر خرید و فروش ها به 

کمتر از نصف خردادماه رسیده است. بنا به گفته ی فعاالن بازار مسکن، 
تقاضا عمدتا از نوع سرمایه گذاری با ذهنیت انتظارات تورمی ناشی از 
تغییر قیمت کاالهای اساسی در ماه های اردیبهشت و خرداد وارد بازار 
و در حال حاضر خارج شده است. اطالعات به دست آمده از آگهی های 

ملکی هم رسیدن رشد قیمت به یک سوم ماه قبل را نشان می دهد.
پس از دوره رکود یک ساله در ۱4۰۰ از اسفند همان سال بازار ملک 
دچار نوساناتی شــد که تا خردادماه امســال ادامه پیدا کرد. به رسم 
معمول هر سال که به دلیل انتظارات تورمی، معامالت مسکن قبل و 

بعد از تغییر سال افزایش می یابد، برخی فعاالن اقتصادی بر آن شدند 
تا از طریق خرید ملک، دارایی خــود را در برابر تورم آتی مصون نگه 
دارند. بر این اســاس قیمت خانه در تهران طی اسفندماه ۶.۲ درصد 
افزایش یافت، در فروردین ۲.4 درصــد کاهش پیدا کرد و مجددا در 
ماه های اردیبهشــت و خرداد با دو رشد ۶.۱ و ۸.4  درصد مواجه شد. 

اما گزارش های غیررسمی گویای افت سرعت رشد در تیرماه است.
داده های سامانه کیلید از ۲۲ روز تیرماه، کاهش سرعت رشد قیمت 

را تایید می کند.

کاهش تقاضا در بازار مسکن

مسکن از تب و تاب افتاد 
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نفت و انرژی 4

ح شد: کارشناسان  مطر گار « با  گفت وگوی » روز در 

افزایش  تولید نفت ایران شدنی است

کوتاه از انرژی

بین الملل

ترکیه برای خرید گاز 
طبیعی مایع وام گرفت

شــرکت گاز دولتی ترکیه از دویچه 
بانــک، وامی به مبلــغ ۹۲5 میلیون 
یورو )۹۲۹ میلیون دالر( برای تامین 
 )LNG( مالی خرید گاز طبیعی مایع
دریافت می کند.این وام ســه ساله به 
شــرکت گاز دولتی ترکیه )بوتاس( 
امــکان می دهــد از صادرکنندگان 
LNG در ۱۰ کشــور از جمله آمریکا، 
الجزایــر و قطر LNG خریداری کند. 
این وام توســط دولت ترکیه ضمانت 
شــده و میزان آن ممکن اســت در 
آینــده افزایش پیــدا کند.این توافق 
وام، نخستین وام بین المللی شرکت 
بوتــاس برای واردات LNG اســت و 
اگرچه تنها بخش کوچکی از مصرف 
گاز ترکیــه را تامین مالی می کند اما 
راه را بــرای توافقهای مشــابه هموار 
کرده و به بوتاس امکان می دهد منابع 
عرضه خود را از صادرکنندگانی مانند 
روسیه و ایران، متنوع کند.این وام در 
شرایط خطیری برای بوتاس، دریافت 
می شــود. این شــرکت ترکیه ای از 
افزایــش قیمتهای گاز تحت فشــار 
قــرار گرفتــه و تــالش می کند این 
افزایش هزینه را به مصرف کنندگان 
منتقــل کند اما مقامات ترکیه پیش 
از رســیدن سال انتخاباتی، در تالش 
بــرای کنترل نرخ تورم هســتند که 
بــه باالترین رکورد ۲4 ســال اخیر 
صعــود کــرده اســت.دولت ترکیه 
در ســه ماهه نخســت سال میالدی 
جاری، نقدینگی بیشــتری به بوتاس 
در مقایســه با کل سال ۲۰۲۱ تزریق 
کرد تا این شرکت را سر پا نگه دارد. 

تحریم نفت ایران و روسیه 
به نفع کیست؟

یک کارشــناس حوزه انرژی گفت: ما 
باید با ســازمان های منطقه ای همسو 
باشــیم، مثــال تا زمانی که مســدود 
هستیم و نتوانیم سوئیفت را حل کنیم 
و جابجایی پول داشــته باشیم، هیچ 
معاملــه ای نمی توانیــم انجام دهیم. 
بنابراین باید مســائل را در یک پکیج 
ملی نگاه کنیم و آن هم تعامل با دنیا 
و حل مشکالت کشور با حفظ اقتدار 
و عزت ملی است.میرقاســم مومنی 
درباره سوآپ نفت و گاز از مسیر ایران 
اظهار داشت: سواپ یک روش معامله 
در جهان اســت و خیلی از کشــورها 
تولیدات نفتی، گاز و میعانات خود را 
به خاطر هزینه و زمان کم و راحت تر 
بودن آن ســواپ می کنند . مثال برای 
کشورهای آسیای میانه که مستقیما به 
خلیج فارس دسترسی ندارند صادرات 
عالوه بر مســائل سیاسی هزینه های 
اقتصــادی باالیــی دارد، بنابرایــن 
می توانند از مســیر سواپ به جنوب 
نفت ارسال کنند، این روش معامالتی 
سریع و مقرون به صرفه بوده و هم به 
نفع هم ایران و هم به نفع کشورهای 
مبدا است.این کارشناس حوزه انرژی 
در ادامــه گفت: مــا در حال حاضر با 
ترکمنستان و آذربایجان سواپ داریم 
اما پتانسیل بالقوه و بالفعل و امکانات 
منطقه ای و سیاســی ما بیش از این 
است و خیلی بیشتر می توانیم از آنها 
اســتفاده کنیم، همــه اینها منوط به 
نــگاه ما به ســازمان های منطقه ای و 
بین المللی است. ما باید با سازمان های 
منطقه ای همسو باشیم، مثال تا زمانی 
که مسدود هستیم و نتوانیم سوئیفت 
را حل کنیم و جابجایی پول داشــته 
باشــیم، هیچ معاملــه ای نمی توانیم 
انجــام دهیم. باید مســائل را در یک 
پکیج ملی نگاه کنیم و آن هم تعامل 
با دنیا و حل مشکالت کشور با حفظ 
اقتدار  و عزت ملی اســت. این شرایط 
در حالــی اســت که روســیه تحریم 
هم تحریم شــده و نفــت خود را زیر 
قیمت به مشــتری ایران یعنی چین 
می فروشــد. وی خاطرنشان کرد: در 
اوضاع کنونی که مجبوریم قیمت ها را 
باز هم کاهش دهیم آنکه سود می برد 
نه ماییم و نه روسیه بلکه چین و دالل 
است. این تحریم ها به نفع آنها، مافیا 
و کارتل های بزرگ نفت جهان اســت 
و مــا همچنــان و تنها راهی که داریم 
اینکــه باید ببینیم برجام و مذاکرات 

به کجا می رسد.

معاون وزیر نفت خبر داد:

 هدف گذاری برای عرضه گاز 
در بورس انرژی

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران با اشاره به 
اینکه با اجرای پروژه کنتورهای هوشــمند، 
مدیریت مصرف توســط مردم اتفاق خواهد 
افتاد، گفت: اگر مشترکی گاز کمتری مصرف 
کند، می تواند گاز مازاد را در بورس بفروشد.

مجید چگنی با بیان اینکه قیمت گاز در ایران 
بســیار ارزان است، افزود: قیمت گاز در اروپا 
مترمکعبــی بــاالی ۲ دالر اســت و حتی در 
زمان هایــی به باالی 4 دالر نیز رســیده، در 
حالی که قیمت گاز در ایران در بخش خانگی 
حدود 7۰ تومان است.وی اظهار کرد: هدف از 
اجرای پروژه کنتورهای هوشــمند این است 
که مدیریت مصرف انجام شــود و از خدمات 
ارائه شــده درست استفاده کنند.معاون وزیر 
نفت با اشــاره به اینکه زیرساخت های بورس 
برای عرضه گاز فراهم اســت، ادامه داد: اگر 
مشــترکی گاز کمتری مصرف کند، می تواند 
گاز مازاد را در بورس عرضه کند. در این پروژه 
هر مقداری که مشترکان بتوانند مصرف گاز 
را ذخیــره کنند، می توانند در بازار بورس به 
قیمت آزاد بفروشــند.به گفته چگنی، زمانی 
که پروژه به اتمام برســد یکی از اهداف این 
است که گاز در بورس انرژی فروخته شود.وی 
تاکید کرد: سال گذشته بر اساس قانون بودجه 
تکلیفی داشتیم که بخشی از گاز را در بورس 
انرژی عرضه کنیم اما چون زیرساخت ها آماده 
نبود و پایان ســال این زیرساخت آماده شد، 

امکان عرضه گاز به وجود نیامد. 

اختصاص بیش از 1۰۰۰ مگاوات 
از ظرفیت نیروگاهی صنعت 

نفت به شبکه برق
وزیر نفت در حســاب کاربری خود در توئیتر 
نوشــت: بیش از ۱۰۰۰ مــگاوات از ظرفیت 
نیروگاهی وزارت نفت به شبکه سراسری برق 
اختصاص یافته اســت.جواد اوجی در حساب 
کاربــری اش در توئیتر نوشــت: از همکارانم 
در صنعــت نفت برای تامین کامل ســوخت 
مورد نیاز نیروگاه ها که سبب پایداری شبکه 
سراســری برق در تابستان گرم امسال شده، 
سپاســگزارم. وزارت نفت عالوه بر تولید برق 
مــورد نیاز خود، بــرای رفاه حال مردم عزیز، 
بیــش از هزار مــگاوات از ظرفیت نیروگاهی 
خود را به شــبکه سراســری برق اختصاص 

داده. است .

 کارشناس مهندسی مخازن و پروژه های 
نفت و گاز اظهار کرد:

داشتن برنامه واحد مهم ترین 
 مزیت توسعه یکپارچه 

میدان آزادگان
کارشناس مهندسی مخازن و پروژه های نفت 
و گاز بــر ضرورت توجه توأمان به بخش فنی 
و مالی توســعه میدان آزادگان تأکید کرد و 
گفت: مزیت مهم توســعه یکپارچه میدان، 
داشــتن برنامه ای واحد و مشخص برای کل 
میدان است.رحیم ســیالوی درباره توسعه 
یکپارچه میــدان آزادگان اظهار کرد: مزیت 
مهم توسعه یکپارچه میدان، داشتن برنامه ای 
واحد و مشــخص برای کل میدان اســت. در 
توســعه یکپارچه، یک مطالعــه و یکبرنامه 
اجرایی با زمان بندی واحد، مشــخص و قابل 
اجــرا برای کل میدان ارائه و اجرا می شــود، 
امــا با توجه به اینکــه پیش تر این میدان به 
دو بخــش تقســیم و با طرح هــای ویژه هر 
بخش تحت توســعه بوده، چالش مهم نحوه 
زمان بندی و متوازن کردن طرح تازه بر مبنای 
طرح های مستقل پیشین است. برنامه ریزی 
این کار مهم است.وی اظهار کرد: با توجه به 
اینکه هرکدام از بخش های شمالی و جنوبی 
میدان آزادگان پیش تر به صورت مجزا در حال 
توســعه بوده اند، قاعدتاً برنامه ای که از سوی 
پیمانکار یا پیمانکاران تازه برای توسعه آینده 
ارائه خواهد شد باید در ادامه همان پروژه های 
پیشین باشد،  بنابراین برنامه تازه توسعه که 
با نام یکپارچه مطرح شــده اســت نمی تواند 
مســتقل از هر آنچه پیش تر برای توســعه 
بخش های شــمالی و جنوبی آزادگان انجام 
شده، باشد. کارشناس ارشد مهندسی مخازن 
و پروژه های نفت و گاز بر ضرورت هماهنگ و 
متوازن کردن برنامه جدید توسعه با طرح ها 
و اقدام های پیشــین تأکید کرد و گفت: برای 
نمونه، اگر در طرح پیشین که به صورت مجزا 
برای هر بخش ارائه شده تأسیساتی ویژه نصب 
شده باشد نمی توان در طرح تازه بگویند که 
این تأسیســات ویژه مربوط به طرح پیشین 
بوده و در طرح تازه از آنجا که یکپارچه دیده 
شــده پس باید حذف شود،  بنابراین در طرح 
تــازه، نمی توان اقدام هایی را که تاکنون روی 
هریک از بخش های شــمالی و جنوبی انجام 
شــده نادیده گرفت. در هر صورت، احتمال 
می رود طرح تازه متناسب با مقدار پیشرفت 
طرح های پیشین بخش های شمالی و جنوبی 

تدوین شده باشد.

بر اساس گزارش سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( تولید نفت خام  در ماه ژوئیه )تیرماه 
- مردادماه( با افزایش ۲34 هزار بشکه ای از ۲۸ 
میلیون بشــکه گذشت. عربستان با تولید روزانه 
۱۰ میلیون و 5۸5 هزار بشکه، عراق با تولید روزانه 
4 میلیون و 434 هزار بشــکه و امارات با تولید 
روزانه 3 میلیون و ۸3 هزار بشکه، تولیدکنندگان 
بزرگ اوپک هســتند. در ایــن بین ایران در ماه 
ژوئــن ۲ میلیــون و 575 هزار بشــکه نفت خام 
تولید کرده که 3۱ هزار بشــکه بیشــتر از ماه مه 
)خردادماه – تیرماه( بوده است. آنطور که محسن 
خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
اعالم کرده چشــم انداز ظرفیت تولید نفت خام 
کشــور به 5 میلیون و 7۰۰ هزار بشــکه در روز تا 
هشت سال آینده وجود دارد. هرمز قالوند، مدیر 
نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران 
نیــز به تازگی اعالم کرد که هم اکنون شــرکت 
ملــی نفت ایران آماده بازگردانی تولید نفت خام 
بــه حداکثر مقــدار ممکن بوده و در صورت نیاز 
کشــور به افزایش صادرات نفت خام یا افزایش 
مصارف پاالیشــگاه های داخلی، به سرعت قابل 
انجام خواهد بود.به گفته وی همســو با افزایش 
ظرفیت تولید نفت خام شــرکت ملی نفت ایران 
به حداکثر مقدار ممکن )معادل تولید نفت خام 
قبــل از اعمــال تحریم های ظالمانه آمریکا علیه 
ایران به میزان 3 میلیون و ۸3۸ هزار بشکه نفت 
در روز(، مدیریت نظارت بر تولید شــرکت ملی 
نفت ایران با همکاری شرکت های تابع از ابتدای 
هفتــه اقــدام به انجام رزمایشــی بزرگ در همه 
مناطق خشــکی و دریا در پهنه گســترده کشور 
کرده است. این مانور به منظور شناسایی و برطرف 
کردن گلوگاه ها و تنگناهای عملیاتی با سنجش 
سطح آمادگی تجهیزات، تأسیسات نفتی، چاه ها 
و نیروی انســانی، نیم میلیون بشکه در روز بوده 
و ضمــن انجام موفقیت آمیز آن، دســتاوردهای 

بسیار خوبی نیز به همراه داشته است.

برنامه ریزی برای افزایش تولید میادین نفتی
طبــق اعــالم وزارت نفت، برنامــه ریزی جهت 
افزایــش تولیــد میادین نفتــی از طریق انجام 
عملیات احیای حدود 75۰ حلقه چاه کم بازده 
توســط شرکت های دانش بنیان و فناور داخلی 
به میزان تولید تجمعی اضافی حدود ۸3 میلیون 
بشــکه نفت خام از دیگر برنامه های این بخش 
بوده است. عالوه بر این آغاز اجرای فعالیت های 
توســعه ای میادین نفتی و گازی که قرارداد آنها 
پیش از این منعقد شده شامل پایدار غرب و آبان 
با کنسرســیومی متشکل از شرکت های خارجی 
و داخلی، سپهر و جفیر با شرکت ایرانی، چشمه 
خوش، پایدار شــرق و دالپری با کنسرســیوم 
خارجــی و داخلــی، توســعه تکمیلــی میدان 
آزادگان جنوبــی )فاز ۱( با شــرکت پتروپارس، 
توسعه میدان مشترک فرزاد با شرکت پتروپارس 
و توسعه میدان گازی بالل با شرکت پتروپارس 

در دستور کار قرار گرفته است.

 افزایش دوبرابری تولید نفت شدنی است
مهدی حســینی، کارشــناس ارشد حوزه انرژی 

با اشــاره به پتانســیل های ایران در حوزه تولید 
نفت، گفت: از نظر میزان ذخایر و مســائل فنی 
هیــچ دلیلی وجود نــدارد که ما نتوانیم ظرفیت 
تولیــد را از آنچه که هســت تا بیــش از دو برابر 
افزایش دهیم، به عبارتی اگر امروز می گوییم که 
ظرفیت تولید حدود 3.5 میلیون بشــکه است تا 
حــدود ۶ تا 7 میلیون بشــکه می توانیم افزایش 
ظرفیت داشــته باشــیم.وی با بیان اینکه میزان 
نیاز صنعت نفت به سرمایه گذاری بستگی به این 
دارد که اولویت های توسعه روی چه پارامترهایی 
اســتوار باشد، اظهار کرد: مهم برنامه ای است که 
در این راســتا تدوین می شود، سرمایه گذاری که 
در صنعــت نفت صورت می گیرد می بایســت بر 
اساس ضرورت هایی که بازار تعیین می کند باشد.

رئیس ســابق کمیته بازنگری قراردادهای نفتی 
ایران با تاکید بر اینکه نگاه به نیازهای بازار نفت 
باید در چشــم اندازهای کوتاه مدت، میان مدت، 
درازمدت و تهدیدها و فرصت هایی که بازار ممکن 
است وجود داشته باشد تبیین شود، تصریح کرد: 
عالوه بر این موارد باید سیاســت ها و برنامه های 
کشــورهای همســایه را زیر ذره بین قرار داد و 

باتوجــه به مجموعــه این موارد برنامه ای تدوین 
شود.حســینی افزود: صنعت نفت به چند بخش 
باالدســتی، پایین دستی که خود شامل پاالیش 
و پخش و پتروشــیمی می شــود تقسیم شده که 
هرکــدام از بخش ها برنامه ها و سیاســتگذاری  
خاص خود را می طلبد که از ضرورت های توسعه 
اقتصادی کشــور بوده، این موارد چارچوب ها و 
المان های اصلی اســت که باید تمام این شرایط 

را در نظر بگیریم و به جلو پیش برویم.

تری در تولید رسید می توان به اعداد باال
جواد یارجانی، مدیرپیشــین امور اوپک و روابط 
بــا مجامع انرژی وزارت نفت نیز در این رابطه به 
ایســنا گفت: یکی از عوامــل مهم برای افزایش 
تولید یک کشور در حوزه نفت طبیعتا ذخایر آن 
کشور است، اما این مساله به تنهایی کافی نیست، 
ونزوئــال باالتریــن ذخایر دنیــا را دارد اما میزان 
تولیــد آن کمتــر از یک میلیون بوده درحالی که 
ســابقه تولید باالیی نیز داشته است.وی با تاکید 
بــر اینکه تنها ذخایر در این بخش تعیین کننده 
نیست هرچند که عامل مهمی نیز به حساب می 
آید، تصریح کرد: کشــورهایی هستند که ذخایر 
آن ها چندان باال نیســت اما تولید باالیی دارند 
این نشــان می دهد که کشــورها با استفاده و به 
کارگیری از تکنولوژی روز توانســته اند شــرایط 
افزایــش تولید را فراهــم کنند و به اعداد باالیی 
در این بخش برســند.این کارشناس ارشد حوزه 
انرژی ادامه داد: از نظر توان، پتانسیل و ظرفیت 
این امکان در کشور وجود دارد که ظرفیت تولید 
افزایش یابد و به اعداد حتی هفت میلیون در این 
بخش نیز برسیم اما الزم است شرایط و زیرساخت 
های این مهم فراهم شود، صنعت نفت ایران چون 
قدیمی ترین صنعت نفت آسیای غربی به حساب 
می آید توانایی های زیادی دارد که باید با سرمایه 
هایی که می تواند بخش عمده آن داخلی باشــد 

ترکیب شود.

مدیر عامل اسبق شرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی گفت: 
به نظر می رسد ایران در آینده باید برای صادرات فراورده نسبت 
به ســاخت پاالیشگاه بیشــتر اقدام کند، چراکه عالوه بر اهداف 
صادراتی رشــد مصرف انرژی نیز همچنان در کشــور باال است و 
باید پاســخ داده شــود.عباس کاظمی درباره ساخت پاالیشگاه 
در دیگر کشــورها اظهار داشــت: اگر شرکت ملی نفت بتواند در 
خارج از کشــور برای ساخت پاالیشــگاه سرمایه گذاری کرده و 
برای نفت خام تقاضا ایجاد کند، بســیار مثبت و مطلوب خواهد 
بود و بازار مطمئنی برای فروش نفت کشور پیدا می کنیم، ضمن 
اینکه پاالیشگاه ها سودده هستند به لحاظ سیاسی هم منجر به 
مستحکم شدن روابط خواهد شد.وی افزود: عربستان، کویت و 

امارات هم که در دیگر کشورها پاالیشگاه سرمایه گذاری و احداث 
کرده اند به خاطر تضمین فروش نفت خام اســت، بعبارت دیگر 
وقتی در کشــوری پاالیشــگاه ساخته می شود با این شرط است 
که نفت خام کشور سرمایه گذار به مدت طوالنی به کشور مقصد 
صادر شود، یعنی ساخت پاالیشگاه با همان مشخصات نفت کشور 
مبدا طراحی انجام می شود، در حقیقت کشورهای نفت خیز در 
کشــورهای مصرف کننده نفت خام پاالیشگاه احداث می کنند و 
شرط هم این است که نفت خام تامین شود و سرمایه گذار، بیمه 
و بانک ها هم از این رویه اســتقبال می کنند.مدیر عامل اســبق 
شرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی در ادامه درباره برنامه 
ایران برای ساخت پاالیشگاه در دیگر کشورها تصریح کرد: قرار 

است با ونزوئال برای تعمیرات اساسی پاالیشگاه هایشان همکاری 
داشــته باشــیم. در ســال ۸5 برای ساخت پاالیشگاه در برزیل و 
مالزی مذاکرات مقدماتی انجام شــد اما به نتیجه نهایی نرســید. 
کاظمی درباره ساخت پاالیشگاه در داخل کشور نیز گفت: سال 
۹۸ مجلس مصوبه ای برای حمایت از صنایع پایین دســتی نفت 
و ســاخت پاالیشــگاه در کشور ارائه داد، بر این اساس ۱۰ درصد 
تخفیــف و یک ســال تنفس خــوراک در نظر گرفت و بر همین 
مبنا حدود ۶ مجوز هم صادر کرد و سرمایه گذار بخش خصوصی 
روی آنها مهندســی پایه انجام داد  و به نظر می رســد ایران در 
آینده باید برای صادرات فراورده نســبت به ســاخت پاالیشگاه 

بیشتر اقدام کند.

مدیر عامل اسبق شرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی  پاسخ داد؛

کشور چه شد؟ ج از  سرانجام پاالیشگاه سازی در داخل و خار

خبر  ویژه

وزیر  نیرو  خبرداد؛

 بهره مندی 1۰ هزار روستا از آب شرب 
آینده تا ۳۰ ماه 

وزیر نیرو با اشــاره به اقدامات انجام شــده در 
خصوص طرح جهاد آبرسانی وزارت نیرو گفت: 
طرح جهاد آبرسانی به ۱۰ هزار روستای کشور 
در 3۱ استان آغاز شده است.علی اکبر محرابیان 
در حاشــیه بازدید از پروژه های در دست اقدام 
شهرســتان ثالث باباجانی به  تشکیل قرارگاه 
جهاد آبرسانی در وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: 
طرح جهاد آبرسانی شامل آبرسانی به ۱۰ هزار 
روســتای محروم کشور است که قرارداد آن با 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به مدت 3۰ ماه 
منعقد و در حال حاضر این طرح با شناســایی 
روســتاهای محروم در 3۱ اســتان آغاز شده و 
در ایــن چنــد ماه برخی از پروژه ها نیز به اتمام 
رســیده است.به گفته وی، در زمینه آبرسانی 
به روســتاهای محروم عالوه بر همکاری سپاه 
از ظرفیت گروه های خیرین آبرسان که مجمع 
آن برای اولین بار در کشــور تاســیس شد نیز 
استفاده شده است.وزیر نیرو از پایان طرح جهاد 
آبرســانی ظرف 3۰ ماه آینده خبر داد و افزود: 
در این ایام به شناســایی روســتاهای محروم 
خواهیم پرداخت تا روستاهایی که از قلم افتاده 

نیز آبرســانی شوند.به گفته محرابیان، قرارداد 
این طرح با قرارگاه امام حســن مجتبی)ع( با 
اعتبار ۱۹ هزار میلیارد تومان منعقد شــد، اما 
در مجمــوع 3۰ هــزار میلیــارد تومان تامین 
اعتبار الزم اســت که بخش قابل توجه آن در 
بودجه ۱4۰۰_۱4۰۱ تامین شده و مابقی آن 
در ســال های آتی تامین خواهد شد.وی ادامه 
داد: خوشــبختانه پرداخت های سازمان برنامه 
و بودجه به صورت نقدی تا صددرصد تخصیص 
پیدا کرده و امیدواریم در بودجه ۱4۰۱ و ۱4۰۲ 
اعتبارات خوبی به این طرح اختصاص داده شود 
تا برای اجرای آن دچار مضیقه مالی نشــویم.

وزیر نیرو گفت: مجموع ذخایر سدهای کشور 
بیش از ۲5 میلیارد مترمکعب اســت که البته 
مناطــق مختلف کشــور از این لحاظ متفاوت 
هســتند.محرابیان اظهــار امیــدواری کرد، 
همانگونه که در موضوع برق با همکاری مردم 
اتفاقات خوبی در حال رقم خوردن است بتوان 
بــا توجــه به آگاهی که در جامعه ایجاد شــده 
در موضــوع آب هــم به همین منوال قدم های 

خوبی برداریم.

سخنگوی کرملین پاسخ داد:

آیا بایدن اتحاد نفتی میان عربستان و روسیه 
را برهم می زند؟

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین درباره 
سفر بایدن به خاورمیانه گفت: کرملین امیدوار 
است که دیپلماسی آمریکا به دنبال آن نباشد 
که عربســتان ســعودی را علیه روســیه کند.

خبرگزاری تاس به نقل از پســکوف نوشــت: 
امیدواریم ایجاد و توســعه روابط میان ریاض 
و سایر کشورهای جهان، به هیچ وجه علیه ما 
هدایت نشود. ما همکاری که با شرکای خود از 
جمله شرکای بزرگی مانند عربستان سعودی 
انجام می دهیم را کامال تمجید می کنیم.رئیس 
جمهور آمریکا روز چهارشنبه سفر به خاورمیانه 
را آغاز کرد. این سفر شامل توقف در عربستان 
ســعودی می شــود که بزرگترین صادرکننده 
نفت جهان و شــریک کلیدی روسیه در توافق 
نفتی اوپک پالس اســت.با وجود جنگ میان 
روســیه و اوکراین، عربستان سعودی و روسیه 
بارهــا بر اهمیت همــکاری خود در چارچوب 
اوپک پالس تاکید کرده اند. سعودی ها ترجیح 
می دهند در سیاســت نفتی، روابط نزدیک با 
روسیه را حفظ کنند زیرا هر دو از توافق اوپک 
پالس نفع زیادی برده اند. با این حال، عربستان 

ســعودی ممکن اســت از بهبود اندک روابط با 
آمریکا که در دوران ریاست جمهوری بایدن از 
بزرگترین صادرکننده نفت جهان به عنوان یک 
دولت منفور صحبت کرده است، استفاده کند.

سعودی ها با احتیاط حرکت می کنند تا روسیه 
را بــه عنــوان یک متحد، در گروه اوپک پالس 
حفــظ کنند و تا حد ممکن، روابط با آمریکا را 
بهبود دهند. عربســتان سعودی از زمان حمله 
نظامی مسکو به اوکراین، آشکارا بر روابط گرم 
با روســیه به دفعــات تاکید کرده و قصد دارد 
روسیه را در اتحاد اوپک پالس به عنوان بخش 
مهمی از سیاست نفتی خود حفظ کند. حضور 
تولیدکنندگان غیراوپک به خصوص روسیه در 
اتحاد نفتی، به عربســتان ســعودی نفوذی در 
بازارهای نفت جهان بخشــیده که به تنهایی و 
در قالب گروه اوپک، ممکن نبود.رئیس جمهور 
آمریــکا هــم به نوبه خود در مواجهه با افزایش 
بی ســابقه قیمت بنزین که ماه گذشته به پنج 
دالر در هــر گالن صعود کرد، برای نخســتین 
بــار از زمان چرخش موضع ۱۸۰ درجه ای در 
قبال ریاض، به عربستان سعودی سفر می کند. 
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55بانک و بیمه
 معرفی سرپرستی های برتر 

و ساعی بیمه کوثر

در همایش مدیران ســتادی و اســتانی بیمه 
کوثــر در ســال ۱4۰۱، از مدیــران و کارکنان 
سرپرستی های ساعی و برتر شرکت تقدیر شد.

در همایش مدیران ســتادی و اســتانی بیمه 
کوثــر در ســال ۱4۰۱، از مدیــران و کارکنان 
سرپرستی های ساعی و برتر شرکت تقدیر شد.

بــه گــزارش روابــط عمومی و اعــالم معاون 
برنامه ریــزی و نوآوری بیمه کوثر، امســال نیز  
طبق رســم هرســاله، بر اســاس جدول طرح 
تحرک ابالغی،  عملکرد سرپرستی های استانی 
در ســال ۱4۰۰  بررســی و ارزیابی شد که در 
نهایت، سرپرســتی های بوشــهر، یزد، فارس، 
سیستان وبلوچســتان و کرمانشــاه به عنوان 

برترین های بیمه کوثر معرفی شدند.
مســعود طاهری وسیه ســری کنترل ضریب 
خســارت، ســودآوری و رضایت مشــتریان را 
مهمتریــن مولفه هــا در امتیازدهی به عملکرد 
سرپرســتی ها اعــالم کرد و افــزود: با توجه به 
اهمیت چگونگی ارتباط با مشــتریان و افزایش 
رضایت آنان که موضوع اصلی این همایش است 
اســتان های  آذربایجان شرقی، مازندران، قم و 
هرمزگان به ترتیب در شاخص های نگهداشت 
مشــتریان، ارتباط با مشــتریان، رســیدگی 
به شــکایات و مســئولیت اجتماعی و رضایت 

مشتریان حائز رتبه های برتر شدند.
وی با تاکید بر اهمیت تالش سرپرستی ها برای 
رشــد نســبی و رفع نقاط ضعف گفت: با توجه 
به بررســی عملکرد سال گذشته، ارزیابی های 
الزم در این زمینه نیز صورت گرفت و سرانجام، 
سرپرســتی های کردســتان، همــدان، البرز، 
خراسان رضوی و تهران به علت تالش موثر در 
ارتقــای وضعیت خود در جنبه های مختلف به 

عنوان استان های ساعی انتخاب شدند.
معــاون برنامه ریــزی و نــواوری شــرکت 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه بیمه کوثر با همت 
و تالش همه مدیران، کارکنان و شبکه فروش 
خود در سراســر کشور توانست، سال ۱4۰۰ با 
5۰درصد افزایش فروش نسبت به سال گذشته 
به سهم 4٫7درصدی از پرتفوی تولیدی صنعت 
بیمه دست یابد که بهترین عملکرد در طی ۱۱ 

سال فعالیت شرکت بوده است.
مســعود طاهری وسیه سری در تشریح برخی 
دســتاوردهای مهم ســال ۱4۰۰ بیمه کوثر 
گفت: ما در ســال گذشــته افزایش ســرمایه 
۱۶۰درصدی را داشتیم که باعث شد سرمایه 
شــرکت از مــرز ۱۶هزار میلیــارد ریال فراتر 
رود. همچنیــن در عین اینکه با حفظ ترکیب 
بهینه پرتفوی، رتبه ششــم را از حیث فروش 
در صنعــت بیمــه به خــود اختصاص دادیم، 
توانســتیم با تولید ســود خالص تقریبا 7۸۲ 
میلیارد تومانی )حسابرسی نشده( در جایگاه 

سوم صنعت قرار بگیریم.

 سود١6 تومانی برای هر سهم 
و تغییر دو عضو هیات مدیره

مجمع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام 
بانک کارآفرین، با دســتور جلســه تعیین سود 
هر سهم و تعیین اعضای هیات مدیره با حضور 

37/۸7 درصد از سهامدارن برگزار شد.
به گزارش درآمد نیوز و به نقل از روابط عمومی 
بانــک کارآفرین، صبــح امروز، مجمع عمومی 
عادی ســالیانه این بانک، با مجوز رســمی از 
بانــک مرکزی و با حضور اعضای هیات مدیره، 
مدیرعامل بانک، بازرس قانونی نماینده سازمان 
بورس برگزارشد؛ و با پیشنهاد سهامداران سود 
هر سهم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه 

۱4۰۰ ،۱۶۰ ریال در نظر گرفته شد.
طبق گفته دکتر فرشــادمحمدپور دبیر مجمع، 
این ســود در روزهای ۱۱ و 3۱مرداد ماه برای 
سهامداران حقیقی و حقوقی واریز خواهد شد.

در این جلسه دکتر احمد بهاروندی مدیرعامل 
بانــک کارآفریــن با اشــاره به سیاســت ها و 
تصمیمــات بانک مرکزی و تاثیر آن بر فعالیت 
هــای بانکها گفت: اقدامات ســخت گیرانه تر 
مثل ســخت کردن امکان اعطای تســهیالت و 
قــرض گیری بین بانکها موجب کاهش رشــد 

نقدینگی شد.
وی هدف گذاری ســال جاری را کنترل تورم 
خواند و افزود: با وجود سخت گیری های انجام 
شــده اما نتایج خوبی برای بانک رقم خورد که 
مهمترین آن تراز عملیاتی مثبت بانک نســبت 

به سال گذشته است.

اخبار

پرداخت ۳1۳ فقره تسهیالت 
 قرض الحسنه ازدواج 

در موسسه اعتباری ملل
 3۱3 فقره تســهیالت 
قرض الحسنه ازدواج در 
خرداد ماه سال جاری به 
جوانــان عزیز پرداخت 

گردید.
این موسســه به منظور ترویج سنت حسنه 
ازدواج، در ســه ماهه اخیر تعداد 73۸ فقره 
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج پرداخت 
نمــوده اســت .بر اســاس این گــزارش در 
خردادماه ســال جاری تعــداد 3۱3 نفر از 
زوجین تســهیالت قرض الحســنه ازدواج 
به مبلغ55۰/ 4۲۸ میلیون ریال از شــعب 

موسسه اعتباری ملل دریافت نمودند.
گفتنی است روند دریافت تسهیالت ازدواج 
بدین شــرح می باشــد: هر یک از زوجین 
به صورت جداگانه می بایســت در ســامانه 
تســهیالت ازدواج بانک مرکــزی ثبت نام 
و یکی از شــعب موسســه اعتباری ملل را 

انتخاب نماید.
ایــن گزارش می افزاید: تعــداد ۸5۹ نفر از 
ثبت نام کنندگان تســهیالت قرض الحسنه 
ازدواج در نوبت دریافت تسهیالت می باشند

جرائم تاخیر وام های بانک 
سپه بخشیده شد

 تــا ۲7 تیرماه؛ همزمان 
با عید ســعید غدیرخم؛ 
۶ درصــد بخشــودگی 
جرائــم تأخیــر بدهی 
تسهیالتی در بانک سپه 

ارایه می شود.
۲7 تیرماه؛ همزمان با عید ســعید غدیرخم؛ 
۶ درصد بخشــودگی جرائــم تأخیر بدهی 

تسهیالتی در بانک سپه ارایه می شود.
مشتریان صرفا در صورت تسویه کامل دیون 
و خاتمه قرار داد، حداکثر تا سقف ۶ درصد 

مشمول تخفیف وجه التزام خواهند شد

 3رشد 2۷0 درصدی سود انباشته 
سهام بانک گردشگری

 ۲1۰۰  میلیارد تومان سود 
خالص

مجموع ســود انباشته بانک گردشگری در 
سال ۱4۰۰ به رقم 55۰ میلیارد تومان رسید 
که نسبت به سال ۱3۹۹ حدود ۲7۰ درصد 

رشد داشت.
انتشــار صورت های مالی بانک گردشگری 
نشان می دهد که این بانک توانسته عملکرد 
مثبتــی را در ســال ۱4۰۰ از خود به جای 
بگذارد و ســود خالص خود را با رشــد قابل 
توجهی نسبت به سال ۱3۹۹ به حدود ۹۰۰ 

میلیارد تومان برساند.
همچنین بررسی صورت های مالی تلفیقی 
” وگردش” نشــان می دهد که شرکت های 
زیرمجموعه بانک گردشــگری توانسته اند 
بازدهی مناســبی را از محل سرمایه گذاری 
های خود شناســایی کنند تا مجموع ســود 
خالص این نماد بورسی برای سال ۱4۰۰ به 
بیش از ۲۱۰۰ میلیارد تومان ) ۱43۶ ریال 

به ازای هر سهم( برسد.
بانک گزدشــگری با نماد ” وگردش” یکی از 
بانک های بورسی است که توانست در سال 
۱4۰۰ بازدهی مناســبی را برای سهامداران 

خود به ارمغان بیاورد.

روز جهانی تعاون با شعار با هم بهتر از نو بسازیم برگزار شد
مراســم گرامیداشت روز جهانی تعاون 
با شعار با هم بهتر از نو بسازیم در مرکز 
همایش های بین المللی صدا و ســیما 

برگزار شد.
مهدی مسکنی ضمن اشاره به رویکرد 
متعالی منابع دینی و اعتقادی به مسئله 
تعاون اظهار داشت: تعاونگران در همه 
بخش های اقتصادی حضور داشــته و 
امــکان بــروز و ظهور اســتعدادهای 
جوانــان تحصیلکــرده و صاحب ایده 
در قالــب تشــکیل تعاونی ها همراه با 
حمایت دولت فراهم است، دولت برای 
اشــخاص حقیقــی و حقوقی صاحب 
سرمایه می تواند بستری را فراهم نماید 
تا بسیاری از فعالیت های دانش بنیان و 
اســتارتاپ ها در این بخش شکل گیرد 
تا بتوان شــاهد شکوفایی استعدادهای 

ملی و تقویت تولید ملی باشیم.
معــاون امــور تعــاون وزارت تعاون 
قابلیت هــای تعاون برای نقش آفرینی 
در اقتصــاد ملــی را فراتــر از وضعیت 
موجود دانســت و افزود: تعاون رویکرد 
و راهــکاری در فرآیندهــای اقتصادی 
است که موجب مشارکت بیشتر اقشار 
مختلــف اجتماعــی در فرآیندهــای 
تولیدی و اقتصادی می شــود از این رو 

بسیاری از افراد اجتماع حائز استعداد، 
مهارت و مزیت های ویژه ای در حرفه ها 
و مشاغل گوناگون هستند ولی با توجه 
به کمبود منابع مالی، فرصتی برای بروز 
استعداد و حضور در عرصه های اشتغال 
و اقتصاد را پیدا نکرده اند و تعاون راهکار 
و رویکردی اســت کــه می تواند منابع 
گوناگون تولید از قبیل نیروی انســانی 

و سرمایه را در مسیر منصفانه تر در کنار 
هم قرار دهد .

در ادامــه عبدالهــی رئیــس اتــاق 
تعــاون ایران گفــت: جایگاه تعاون در 
کشورهای گوناگون دنیا شناخته شده 
اســت و کشــور عزیز ما ایران نیز با اتکا 
بــه آموزه معنــوی »تعاونوا علی البر و 
التقوی« از پشــتوانه عمیق اعتقادی بر 

ایــن منش و رویکرد واالی اقتصادی و 
انســانی برخوردار است که می تواند به 
عنوان مزیت های مهم اقتصادی کشور 
و فرصت های بسیار در تعامل با کشورها 
بــرای ظهور در عرصه های بین الملل و 
عرضه کاالها و محصوالت در بازارهای 
اقتصــادی جهان قرار گیرد. در همین 
راســتا میان اتــاق تعاون ایران و مرکز 

پژوهش مجلس شورای اسالمی تفاهم 
نامــه ای در حوزه های گوناگون تعاون 

منعقد گردیده است .
گفتنی است اتاق تعاون ایران توانست 
در میان نمایندگان بیش از ۱۱۰ کشور 
دنیا در یک رقابت جهانی و با پیشــی 
گرفتــن از کشــورهای صاحــب نفوذ 
و قدرتمنــد در عرصــه نهضت تعاون 
جهــان، در میــان اعضاء منتخب دوره 
جدیــد هیئت مدیــره اتحادیه جهانی 
بــرای اولین بار در تاریخ این اتحادیه ، 
موفق به اخذ کرسی هیئت مدیره شود.
الزم به ذکر اســت گرامیداشــت روز 
جهانــی تعــاون با حضــور زاهدی وفا 
سرپرســت وزارت تعــاون ، کار و رفاه 
اجتماعــی ، مهدی مســکنی معاون 
امــور تعاون وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، عبدالهی رییس اتاق تعاون 
، نگاهــداری رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس شــورای اسالمی ، عیسی زاده 
رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس و 
شــیخ حسینی سرپرست بانک توسعه 
تعاون وهمچنین اعضای ایرانی ICA و 
جمع کثیری از فعاالن بخش تعاون در 
مرکــز همایش های بین المللی صدا و 

سیما برگزار شد.

آرمان ۳۰ تیر به مجمع می رود بیمه 
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت و یا نمایندگان قانونی آنان 
دعوت می شود که با همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر در جلسه 
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام برای سال مالی منتهی 
به ۲۹/۱۲/۱4۰۰ که ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه 3۰/۰4/۱4۰۱ در 
سالن اجتماعات ساختمان مرکزی شرکت بیمه آرمان واقع در تهران، 
بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، پالک 4 تشکیل خواهد 

شد ، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

-۱ استماع گزارش فعالیت هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی 
به تاریخ۲۹/۱۲/ ۱4۰۰

-۲ اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی شــرکت در خصوص 
صورت های مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/ ۱4۰۰

-3 بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی مربوط به سال 
مالی منتهی به تاریخ۲۹/۱۲/ ۱4۰۰

-4 انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل )اصلی و علی البدل( برای 
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱4۰۱ و تعیین حق الزحمه آنها

-5 تعیین روزنامه کثیر االنتشــار جهت درج آگهی های شــرکت در 

سال ۱4۰۱
-۶ تعییــن حــق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره در جلســات و 

کمیته ها
-7 انتخاب اکچوئر رسمی اصلی و علی البدل بیمه مطابق با آیین نامه 

شماره 7۸ بیمه مرکزی ج.ا.ا
۸سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها با در دست داشتن مدارک 
معتبر می توانند در روزهای ۲۸ و ۲۹تیرماه سال جاری از ساعت ۱۰ 
الی ۱۶ جهت دریافت برگ ورود به جلسه به واحد امور سهام شرکت 

واقع در نشانی فوق الذکر مراجعه فرمایند.
ضمنــا از ســهامداران محترمــی کــه امــکان حضــور فیزیکــی 
در مجمــع را ندارنــد دعــوت مــی گــردد جهــت آگاهــی از 
 تصمیمــات ومشــاهده پخــش زنــده مجمــع از طریــق پایــگاه 

اطالع رسانی www.armanins.com اقدام نمایند .

خبر ویژه

مدیرعامل بانک  مسکن گفت: در طرح نهضت ملی مسکن در مجموع ۲۱ هزار و4۰۰ میلیارد تومان به حساب سازندگان واریز شده است که از این میزان ۹ هزار 
و ۹۰۰ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان است.

محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن از واریز ۲۱ هزار و 4۰۰ میلیارد تومان به حساب سازندگان طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.
به گفته آقای شایان از این رقم ۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و ۱۱ هزار و 5۰۰ میلیاردتومان از محل تسهیالت است.

مدیرعامل بانک مســکن گفت : تاکنون 55۹ هزار و ۲7۱ نفر در طرح نهضت ملی مســکن در بانک افتتاح حســاب کرده اند که از این تعداد 3۰7 هزار و ۱۹۸ مورد 
برای انعقاد قرارداد به بانک معرفی شده اند و قرارداد ۱۰4 هزار و 4۰۰ واحد نیز امضا شده است.

ح نهضت ملی مسکن واریز ۲1 هزار و 4۰۰ میلیارد تومان به حساب سازندگان طر

اخبار

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

موضــوع  هیــات   1401/03/24 مــورخ   140160318603003193 شــماره  رای  برابــر 
رســمی  فاقــد ســند  و ســاختمانهای  اراضــی  ثبتــی  تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون 
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
متقاضــی آقــای علــی عطــری فرزنــد محمدحســن بــه شــماره شناســنامه 4470 صــادره 
از رشــت  درقریــه شــالکو درشــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بربنــای احداثی به 
مســاحت 1645.19 مترمربــع پــالک فرعــی 41509 از اصلــی77 مفــروز و مجــزی شــده 
از پــالک 287 از اصلــی77 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
محمــود ســعادتمند شــالکوهی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
ــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم  تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعت
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
ــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماین
 مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول :1401/04/25 ونوبت دوم:1401/05/09
ک ناحیه ۲رشت-سعید بدوی رئیس اداره ثبت اسناد وامال

گرامیداشت روز عفاف و حجاب در بانک دی
همزمان با ۲۱ تیرماه روز عفاف و حجاب، از بانوان همکار بانک دی قدردانی شد.

طی مراسمی که در شعبه مشهد بانک دی برگزار شد، با حضور جمعی از مسئوالن و مدیران بانک، همکاران خانم حوزه مشهد 
که در حفظ و ترویج امر مقدس حجاب پیشرو بودند، مورد تقدیر قرار گرفتند.

 در ایــن جلســه، حجــت االســالم و المســلمین واعــظ موســوی نیــز بــه طــرح مباحثــی درباره الــزام حجــاب در دین 
مبین اسالم پرداخت.

بانک های ســنتی نســبت به بانک های نوین یا 
نئوبانک ها شرایط رقابت سخت تر خواهند داشت 
چرا که آنها به دلیل پیچیدگی و ســاختار بزرگ 
به ســختی می توانند خود را با تغییرات هماهنگ 

سازند.
به گزارش فراسو، بانک های سنتی در گذر زمان در مواجهه با 
چالش های جدید، به ساختارشکنی روی آوردند. بانکداری 
سنتی همواره با دو معضل اساسی مواجه بود که “پیچیدگی 
روندها” و “ساختار بزرگ ” را می توان از جمله این چالش ها 
برشمرد که هر دو این موارد موجب کندی بیش از حد این 
بانک ها می شــد و از این رو شــرکت های چابک و جوان، با 
هدف بهبود کارایی و استفاده از متدهای دانش بنیان توسعه 
یافتند که می توانند خدمات سریع، ارزان، دقیق و درعین 

حال آسان را به کاربران عرضه کنند.
این بســتر جدید، نظام بانکداری را با چالش و در نتیجه  آن 

تحول بنیادین مواجه کرد زیرا جذابیت بهره برداری 
از شعبه های بانکی بر پایه نرم افزارهای موبایل، به 
دلیل ارائه یکپارچه نقاط قوت و حذف نقاط ضعف، 
به مراتب بیش از مراجعه به شعبه های سنتی خواهد 
بود. بانک های سنتی با توجه به سابقه طوالنی خود 
خواهند توانست با این رقبای تازه وارد و ارزان قیمت رقابت 
نمایند، ولی شرایط رقابت برای آنها سخت تر خواهد شد چرا 
که آنها به دلیل پیچیدگی و ساختار بزرگ به سختی می توانند 
خود را با تغییرات هماهنگ سازند، درحالیکه کسب وکارهای 
مبتنی بر نرم افزارهای کاربردی با انجام برخی تغییرات فنی 
کوچک به نتایج مورد نظر دست پیدا می کنند. همچنین از 
این رو، نئوبانک هایی نظیر  “AtomBank” انگلســتان که از 
دل فینتک هــا ظهــور کردند، توانایی این را دارند که با توجه 
به چابکی ساختاری بدست آمده به کمک فناوری، از روز اول 
تجربــه منحصــر به فردی را به کاربران ارائه داده و همچنین 

می توانند با سرعت بیشتر و هزینه کمتر نسبت به بانک های 
ســنتی عمل نمایند. مفهوم بانک دیجیتال به معنای یک 
بانــک کامــال مکانیزه به همراه شــعب و ادارات مرکزی و 
تمامی خدمات بانکی است و نئوبانک گزیده ای از خدمات 
پرمصرف و ضروری بانک است که در اختیار مشتری قرار می 
گیرد. ارتباط مشترک بانک و شرکت های وب موجب ارائه 
سرویس های پایه و خدمات مطلوب به مشتری خواهد شد 
که ارزشمند است. فرهاد اینالوئی معاون فن آوری اطالعات 
بانــک ایــران زمین درخصوص اهم فعالیت های این بانک در 
حوزه بانکداری دیجیتال، بیان کرد: تمامی زیر ساخت های 
الزم جهت اجرای بانکداری دیجیتال فراهم شده و به زودی 
از بانک ایران زمین به عنوان اولین بانک دیجیتال به معنای 
واقعی رونمایی خواهد شــد که نقش پرســنل در پیاده سازی 
بانکداری دیجیتال مهم، اساسی و کلیدی می باشد که منابع 

انسانی فاکتور اصلی این طرح می باشد.

بانک ایران زمین پیشگام در تحول بانکداری نوین
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آموزش و پرورش: آموزش ابتدایی وزیر  معاون 

فراهم کردن محیط مثبت برای یادگیری، هدف فعالیت مدارس تابستانه است
 مشهد / سمیرا رحمتی

معــاون آموزش ابتدایــی وزیر آموزش 
و پــرورش گفــت: فراهم کردن محیط 
مثبت و انگیــزه بخش برای یادگیری، 
هدف اصلی و مورد پیگیری در فعالیت 
مدارس تابســتانه است.رضوان حکیم 
زاده در گردهمایــی معاونــان ابتدایی 
ادارات کل آموزش و پرورش کشــور در 
مشهد افزود: به هیچ وجه نباید به دانش 
آموزانی که در این مدارس برای جبران 
عقب ماندگی حاضر می شوند برچسب 
زده شود، زیرا این دانش آموزان ضعیف 
نیســتند بلکه تنها فرصت های کمتری 
برای یادگیری داشــته اند.وی ادامه داد: 
به هیچ وجه نباید این گروه دانش آموزان 
را بــه خانــواده واگذار کنیم، زیرا این ما 
هســتیم که مســوول تعلیم و تربیت و 
دانــش افزایی آنها هســتیم و آموزش 
هدفمند را باید مد نظر داشــته باشیم.
حکیــم زاده با بیان اینکه تکلیف داریم 
تــا در مــدت زمانی که در اختیار داریم 
کار و اقــدام موثری انجام دهیم، افزود: 
همه ما نســبت بــه بهبود وضع تربیتی 
دانــش آمــوزان، به عنــوان مهمترین 

ســرمایه های انسانی موجود در کشور 
مســوول هســتیم.معاون ابتدایی وزیر 
آمــوزش و پرورش اظهار کرد: باید توان 
یادگیــری دانــش آموزانی را که امکان 
کمتری برای یادگیری داشــته اند، ارتقا 
دهیم و فعالیت مدارس تابســتانه، می 
توانــد این گروه از دانــش آموزان را به 
خودباوری و آینده بهتر هدایت کند.وی 
بــا تاکید بر اینکه انفاق تنها اهدای پول 
نیســت بلکه به معنای اهدای هر داشته 

ای می شــود، گفت: همین که معلمانی 
بــرای آموزش و یادگیری دانش آموزان 
در ایام تابستان همت می کنند به معنای 
انفاق و دارای اجر الهی است.حکیم زاده 
گفت: دانش آموزان ابتدایی در آغاز راه 
زندگــی تحصیلی خود هســتند و اگر 
در آغــاز راه، ضعیف بــاال بیایند و فاقد 
خودباوری باشــند به همان نســبت در 
ادامه راه در مسیر تعلیم و تربیت ضعف 
خداهند داشت.وی اظهارکرد: تاکید در 

ارائه آموزشــها در مدارس تابستانی بر 
ثمربخــش بودن کار اســت و باید همه 
بدانند که این مدارس از جنس کارهای 
ســازنده نسل آینده کشور است.معاون 
آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
کیفیــت مدیریت در انجام امور بســیار 
مهم است به همین دلیل نقش عملکرد 
مدیــران مدارس در نتیجه خروجی کار 
مدارس از اهمیت بســیاری برخوردار 

اســت، و بر این اساس برنامه ریزی برای 
اجرای برنامه توانمندسازی مدیران مد 
نظر است.حکیم زاده ادامه داد: متاسفانه 
برخــی مدیــران بر این تصور اشــتباه 
هســتند که تنها مدیر تربیت آموزشی 
هســتند و نگاه صرف اداری و اجرایی را 
بــرای مدیریت کافی می دانند در حالی 
کــه مدیر توانمند، در توانمندســازی 
معلمــان نیز نقش مهمــی دارد.طرح 
مدرســه تابســتانه در مقطع ابتدایی با 
هــدف حمایت از دانش آمــوزان الزم 
التوجه، تعمیق یادگیری و تقویت بنیه 
علمی دانش آموزان، مداخله آموزشی و 
جبران یادگیری دانش آموزان دچار افت 
تحصیلی طراحی و موجب کاهش افت 
تحصیلی و تکرار پایه اجرایی شده است. 
مخاطبــان این طــرح تمامی کودکان 
نیازمند به تعلیم شناسایی و جذب شده 
در ســال تحصیلی جاری هستند که در 
سالهای قبل بازمانده از تحصیل بوده  اند.
در این طرح برای دانش آموزان دوره اول 
ابتدایی، دروس فارسی و ریاضی و برای 
دانش آموزان دوره دوم، دروس فارسی، 

ریاضی و علوم ارائه می شود.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 سرپرست شرکت توزيع نیروي برق 
استان گلستان خبر داد؛

کشف ۹ دستگاه استخراج رمز ارز 
غیر مجاز در  گنبد کاووس

گلســتان / گروه اســتان ها: سرپرســت شرکت 
توزیع نیروي برق گلستان از کشف و جمع آوري 
۹ دســتگاه اســتخراج رمز ارز غیر مجاز )ماینر( 
غیرمجــاز در گنبد کاووس خبر داد.ســیداحمد 
موسوی افزود: در مانور جمع آوري دستگاههاي 
غیر مجاز رمز ارز دیجیتال، طي بازرســي صورت 
گرفته در سطح گنبدکاووس ۹دستگاه استخراج 
ارز دیجیتال کشــف و ضبط شد.وي دستگاه هاي 
اســتخراج ارز دیجیتال را از جمله عوامل افزایش 
مصرف برق اعالم کرد و گفت: متاسفانه با سرقت 
انرژی از طریق وصل دستگاه های رمز ارز با مصرف 
بیش از حد، آســیب های جدی به شــبکه های 
برق وارد می کنند که به محض شناسایی نسبت 
بــه معرفی آنها به دســتگاه قضا اقدام می گردد.

همچنین وی اضافه کرد: هم استانی های گرامی 
میتوانند مکانهای مشکوک به استفاده از رمز ارز 
را به شــماره ۱۲۱ اتفاقات شــبکه برق یا به دفتر 
حراست شرکت توزیع به شماره ۰۱73۲۲4۰۶3 
اطالع دهند و از جوایز ارزنده آن بهره مند شوند.

مدیر عامل شرکت توزيع نیروی برق مشهد:

کنون 1۰5 هزار کنتور هوشمند   تا
در مشهد نصب شده است

مشهد / سمیرا رحمتی
همایــش نگهداری و تعمیرات مولدین اضطراری 
شرکت توزیع برق مشهد با حضور معاون استاندار 
و فرماندار شهرستان ، مدیران شرکت توزیع نیروی 
برق و جمعی از مدیران کل و مسئوالن فنی ادارات 
مشهد برگزار شد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق مشــهد در این همایش ضمن تشریح ویژگی 
های شهر مشهد و وجود یک میلیون و 7۰۰ هزار 
مشــترک برق در شــهر مشهد گفت: از این تعداد 
مشترک ۸۱ درصد آن خانگی،4.5 درصد عمومی 
و اداری، ۰.5 درصد کشــاورزی، ۱ درصد صنعتی 
و ۱3 درصــد ســایر مصارف هســتند.محمدرضا 
رمضانــی گفــت: از کل مصرف برق مشــترکین 
4۰ درصــد مربوط به بخــش خانگی ،۱۰ درصد 
کشاورزی ،۲۸ درصد صنعتی و ۱۱درصد عمومی 
اداری می باشد.وی گفت:با توجه به اهمیت رویت 
پذیــری و کنتــرل پذیری مصرف بــرق تاکنون 
۱۰5هزار کنتور هوشــمند در مشــهد نصب شده 
است. رمضانی با اشاره به شرایط پیک بار سالهای 
۹۹ و ۱4۰۰ و بررســی تولیــد و توزیــع انرژی و 
خاموشــی ها گفت: امســال  با توجه به تجارب به 
دســت آمده از سال های گذشته از شرایط بهتری 
برخورداریم و مقرر شده به تناسب انرژی مصرفی 
هر شــرکت توزیع، نیاز مصرف آن  نیز مشــخص 
شــود.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد 
گفت: مهمترین دلیل افزایش مصرف برق، استفاده 
از وســایل سرمایشی بویژه کولرهای گازی است 
ویکی از علل بروز این مشکل عدم توجه به مدیریت 
مصرف و نرخ پائین حامل های انرژی می باشــند. 
وی به اهمیت موضوع  مدیریت مصرف اشاره کرد 
و گفت: اگر یک میلیون و 7۰۰ هزار مشترک شهر 
مشهد فقط به خاموش کردن یک المپ 3۰ واتی 
اقــدام کننــد معادل 5۱ مگاوات برق و برابر با برق 
شهرک صنعتی توس مشهد صرفه جویی خواهد 
شــد، حال اگر دمای کولر هــای گازی را کاهش 
دهند یقینا انرژی زیادی صرفه جویی خواهد شد. 
رمضانی در رابطه با نگهداری و تعمیرات مولدین 
اضطراری و به کارگیری آنها در ساعت پیک مصرف 
گفــت: با به کارگیری به موقع مولدین اضطراری 
نیازی به قطع برق شــهرک های صنعتی نخواهد 
بود و به تولید و اشــتغال نیز آســیبی وارد نخواهد 
شــد. برای به کارگیری مولدین اضطراری به ســه 
مــاه از ســال نیاز نداریم چرا کــه تنها 4 هفته در 
ســال با اوج و پیک بار مصرف روبه رو هســتیم لذا 
نیازمند همکاری شــما در این ساعات می باشیم.

وی از وجود 547 واحد مولدین اضطراری در میان 
دستگاه های مختلف مشهد و با قدرت ۱54 مگاوات 
برق خبر داد و گفت: کاهش بار مصرف، کامال برنامه 
ریزی شده است و برای بخش صنایع، تعطیلی  یک 
روز در هفته به میزان ۶۰ مگاوات، خاموشی چهار 
ســاعته دو روز در هفته برای بخش کشــاورزی به 
میــزان ۲۰ مــگاوات و ۶۰ درصد کاهش مصرف 
بعد از ســاعت اداری برای بخش اداری به میزان 
۱۰ مگاوات در نظر گرفته شــده است.شایان ذکر 
است در این همایش از برگزیدگان مدیریت مصرف 
تقدیر به عمل آمد. در این همایش به شــهرداری 
مشــهد، راهداری خراســان رضوی، شرکت پودر 
شــیر مشهد و شــرکت توس چینی لوح تقدیر و 
هدایایی توســط مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 

برق مشهد اهدا گردید.

 مدیر کل کمیته امداد استان گلستان 
عنوان کرد؛

برگزاری همایش زکات در استان 
گلستان با حضور یک هزار مودی 
گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرکل کمیته 
امداد امام خمینی )ره( گلســتان در نشست 
خبری با رســانه ها با تبریــک اعیاد قربان و 
غدیر با بیان اینکه درآمد امداد اســتان طی 
ســال گذشته از سوی محل نذورات نقدی و 
۱3۸ هزار کیلو گرم گوشــت قربانی جمعا به 
ارزش 34 میلیــارد تومان بود که برآورد این 
رقم برای سال جاری مبلغ حدود 5۰ میلیارد 
تومان پیش بینی شــده است.عیسی بابایی با 
اشــاره به اینکه در شــرایط سخت اقتصادي 
فعلی فشــار زیادی به مردم وارد و ســفره ها 
کوچک تر شده اما شهروندان متدین استان به 
اطرافیان خود توجه دارند که تعداد 3۸ مرکز 
نیکوکاری به کمک ۲۰ اداره ما در سطح استان 
در مصلی های نماز جمعه اســتقرار خواهند 
یافت و برای ذبح گوسفند نذری مردم مومن 
قربانگاه در 7 شــهر استان احداث شده است 
تا بصورت متمرکز انجام شود.وی افزود :هدف 
اصلــی تحویل نذورات قربانی مردم به جامعه 
هدف و تســهیل شــدن این فرآیند میباشد. 
بابایی همچنین به رتبه برتر گلستان بعنوان 
اســتان نخســت از لحاظ جمع آوری زکات 
اشــاره و تصریح کرد :بدلیــل وجود برادران 
اهل ســنت و اهمیت بســیار زیادی که به امر 
زکات قائل هســتند گلستان رتبه اول کشور 
را بخود اختصاص داده اســت و سال قبل ۸۶ 
میلیارد تومان زکات پرداخت شــد که از این 
طریق ۶5۹ ســری جهیزیه خریداری، ۲۲۰ 
مورد هزینه درمان، ۲۰4 مورد هزینه تحصیل 
و آمــوزش و آزادی 5۶ زندانــی، احداث ۱3 
واحد مســکونی، مرمت و بازسازی ۱۰ واحد 
و توزیع ۱5۰ هزار بســته معیشتی بین 3۶۰ 
هــزار خانوار از محــل عواید زکات بهره مند 
شــدند و 5 درصــد از این محــل نیز مبلغ 4 
میلیــارد تومان در حوزه عمرانی )خانه عالم، 
غســالخانه،... هزینه شــده است (.مدیرکل 
کمیته امداد گلستان افزود :از ۹77 روستای 
اســتان  در۹7۰ روستا شورای زکات تشکیل 
شده که اقدام به جمع آوری می کنند و زکات 
هر روســتا صرف نیازمند ان همان روســتا 
میشــود.بابایی در ادامه از برگزاری همایش 
زکات بــا دعــوت از یکهزار مودی زکات خبر 
داد و گفت :برای ترویج فرهنگ غنی اسالمی 
زکات و تجلیل از زحمات خیرخواهانه زکات 
دهنــده گان این همایش ۲3 تیر در اســتان 
برگزار می شــود.این مقام مسئول از خدمات 
ارائه شده به مددجویان تحت پوشش یاد کرد 
و گفت :۸۱ هزار خانوار تحت پوشش کمیته 
امداد استان هستند و طی سه ماه اول امسال 
۱3۲ میلیارد تومان مستمری پرداخت شده 
است. وی با اشاره به افزایش هزینه های اجاره 
و ودیعه مســکن گفت :در این زمینه تالش 
شده تا وام های کم بهره تا مبلغ 5۰ میلیون 
تومان برای خانواده های مستاجر پرداخت و 
در حــوزه درمانی هم در صورت رعایت نظام 
ارجاع خدمات فرانشــیز رایگان خواهد بود. 
وی از اعطای 73 میلیارد تومان تســهیالت 
قرض الحسنه صندوق امداد والیت به 7۹5۰ 
خبــر داد و گفت :۲۸ میلیارد تومان به تعداد 
۲۱5۸ نفر هم در سال گذشته از محل صندوق 
امداد پرداخت گردیده است. همچنین ۱45۰ 
خانوار تسهیالت کارگشایی، ۱4۱5 نفر ودیعه 
مســکن پرداخت شده است.مدیرکل کمیته 
امداد گلستان از توانمند سازی مددجویان و 
اشتغال افراد تحت پوشش بعنوان یک اولویت 
مهم یاد کرد و گفت :در سال گذشته ۹5۰۰ 
فرصت شــغلی تعهد اســتان و دفتر مرکزی 
بــود که ۱۱۶ درصد بــا ۲۱۹ میلیارد تومان 
تســهیالت بانکــی از محل تبصره ۱۶ تحقق 
یافت و برای امسال نیز ۱۲5۰۰ فرصت شغلی 
تعهــد داریم که برای تحقق آن ۶5۰ میلیارد 
تومان تسهیالت اشتغالزایی پیش بینی شده و 
امیدواریم با همکاری بانک ها و تسهیل شرایط، 
بــا کمک صندوق امداد والیت برای ضمانت 
مددجویان این میزان محقق شــود.مدیرکل 
کمیته امداد گلستان از برنامه های دیگر این 
نهــاد بــه تامین تخم نوغان و برگ توت و نیز 
خرید محصول از نوغانداران اشــاره و تصریح 
کــرد :مقدار 5۰ هکتار از اراضی کشــاورزی 
خود را به کشــت نهالستان توت برای خوراک 
کرم ابریشم اختصاص داده تا با تامین رایگان 
مــواد اولیه از ایــن طریق مددجویان حمایت 
و درآمد خوبی داشــته ضمــن اینکه با توجه 
بــه افزایش قیمت نهاده های دامی برای تهیه 
کنسانتره خوراک دام مددجویان و جلوگیری 
از فروش دام ها اقدام می کند.بابایی به ســرانه 
پایین درآمد اســتان گلســتان اشاره و گفت : 
5۲ درصــد جمعیت اســتان جزو دهک های 
پایین جامعه هســتند وی از سرانه 35۰ هزار 
تومــان ایتــام یاد کرد و گفت :با توجه به همت 
نیکــوکاران و حامیــان ایتام رقم دریافت آنها 
ماهیانه افزایش می یابد.مدیرکل استان از رتبه 
برتر گلستان در احداث مسکن خبر داد و گفت 
: ۶۲۸۸ واحد مســکونی ســال قبل داشته که 
۲۲۲۰ مــورد احداث و ۱7 ۶۰ مورد تعمیرات 
و الباقی هم فضای جانبی احداث شده است.

استانها 6

ج: مدیرمنطقه 5 شهرداری کالنشهرکر

آسفالت توزیع شده است ، بیش از ۲ هزار تن  برای بهسازی معابر
البرز / گروه اســتان ها: مدیر منطقه پنج شــهرداری کالنشــهرکرج 
گفت:بیش از دو هزار تن آسفالت طی 5۰ روز گذشته در سطح منطقه 
به منظور بهسازی معابر، توزیع شده است.حشمت ا... عزیزی با اشاره به 
اقدامات اداره عمران این منطقه طی 5۰ روز گذشته اظهارکرد:میزان 
پخــش آســفالت در این بازه زمانی بیــش از دو هزار تن بوده که صرف 
بهســازی یک هزار و 3۰۰ مترمربع از معابر منطقه شــده است.عزیزی 
عنوان کرد: خیابان پانزدهم فاز 3، خیابان آزادی،فرشید فر، زبیدی و دور 
میدان طالقانی از معابر منطقه پنج است که عملیات آسفالت در آن ها اجرا 
شده است.وی بابیان این که پاسخ به مطالبات عمومی و رفع نیازهای اولیه 
همواره در دستور کار قرار دارد،اضافه کرد: معاونت فنی وعمرانی منطقه 
پنج و خدمات شهری با نظارت های مستمر، ارتقای سطح کیفی آسفالت 
را نیز مورد توجه قرار داده است.عزیزی عنوان کرد: خیابان ها و معبرهای 
سطح حوزه و محل هایی که آسفالت آن نیازمندترمیم و بهسازی بود، 
در این مدت بر اســاس اولویت عملیاتی شــده است.مدیر منطقه پنج 
ســهرداری کالنشــهرکرج با اذعان به افزایش چشمگیر بهای قیر، بیان 
داشت:افزایش قیمت قیر موجب افزایش هزینه باالی اجرای آسفالت 

در معابر می شود،اما این چالش ها در عزم مدیریت شهری برای خدمت 
صادقانه به شهروندان مبتنی بر توزیع عادالنه امکانات و خدمات خللی 
وارد نمی کند.عزیزی با توجه به تأثیر به سزای اداره عمران در خروجی 
مناسب عملکرد مدیریت شهری و اجرای پروژه های عمرانی،ابرازداشت: 
ارتقاء ســطح کیفی پروژه ها نیازمند نظارت دقیق اســت که این مهم با 

تالش مستمر امکان پذیر است.مدیرمنطقه 5 شهرداری مرکزاستان البرز 
اذعان کرد:در این  بین تهیه گزارش های روزانه، هفتگی، ماهانه و ارائه 
آن به دستگاه نظارت نقش بسزایی درروند اجرا دارد و پیمانکار مربوطه 
را مکلف می کند تا در پایان هرماه گزارش کامل کارهای انجام شده در 
آن ماه را ارائه نماید که در آن،مقدار و درصد فعالیت های انجام شــده، 
میزان پیشــرفت یا تأخیر نســبت به برنامه زمانی تفصیلی،مشکالت و 
موانع اجرایی،نوع و مقدار مصالح و تجهیزات واردشده به کارگاه،تعداد 
و نوع ماشین آالت موجود و آماده به کار،تعداد و تخصص نیروی انسانی 
موجود و دیگر اطالعات الزم درج شــده است.عزیزی همچنین اجرای 
دو هزار و 4۲۱ متر جدول گذاری در معابر ســطح منطقه و اجرای دو 
هزار متر خط کشی بلوک عابر پیاده و سرعت کاه های سطح منطقه را 
از اقدامات صورت گرفته در این مدت عنوان کرد.این مســئول شــهری 
درپایان،اجراء و مناسب سازی مسیر تردد عرضی عابر پیاده در میدان ها 
و تقاطعــات بــه طول 45۰ مترمربــع را در دو تقاطع و نصب ۲5۰ تابلو 
ترافیکی و چشــم گربه ای و چشــم ببری همچنین نصب سه هزار عدد 

گل میخ و باطومی را از دیگر اقدامات منطقه برشمرد.

خبر ویژه

گلســتان / گروه اســتان ها: سرپرســت اداره کل صنعت ، معدن و 
تجارت استان گلستان گفت : در سال گذشته با تالش های انجام 
شده 33 واحد راکد استان گلستان به چرخه تولید بازگشتند و این 
تعداد در سه ماه نخست امسال ۹ واحد با اشتغال ۹۶ نفر بوده است.  
درویش علی حسن زاده در بازدید اصحاب رسانه استان از واحدهای 
صنعتی اســتان اظهار داشــت: یکی از مهم ترین برنامه های ما این 
اســت که ضمن حفظ واحدهای تولیدی موجود و رفع مشــکالت 
آن ها که از طریق کارگروه تســهیل انجام می شــود، با رفع موانع 
واحدهــای تولیــدی راکد را دوباره به چرخــه تولید بازگردانیم و 
در همین راســتا در ســال گذشته 33 واحد راکد استان به چرخه 
تولید بازگشتند.وی گفت: همچنین در سه ماه ابتدایی امسال ۹ 
واحد صنعتی غیرفعال استان فعالیت خود را از سر گرفتند که در 
نتیجه آن ۹۶ نفر مشــغول کار شدند.سرپرســت اداره کل صنعت 
، معدن و تجارت اســتان گلســتان اظهار کرد: با همکاری معاونت 
هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری و دادگســتری استان پیگیر 

رفع مشــکالت واحدهایی که در تملک بانک ها هســتند بوده و 
به دنبال بازگرداندن آنها به چرخه تولید هســتیم.وی همچنین 
گفــت: در حــال حاضر یک هزار و ۱۶7 واحد صنعتی دارای پروانه 
بهــره بــرداری صنعتی معتبر با ســرمایه گذاری بیش از ۶۰ هزار 
میلیارد ریال و اشتغال ۲۹ هزار و ۸5 نفر در استان مشغول فعالیت 
هستند که تعداد کارکنان بیش از ۹۰ درصد آنها کمتر از 5۰ نفر 
اســت.5 هزار میلیارد تومان برای تکمیل واحدهای صنعتی نیمه 
تمام بوشــهر سرمایه گذاری می شود فرصت سوزی یزد در معرفی 
توانمندی های صنعتی و تولیدی/ نمایشــگاهی با غرفه های خالی 
برای معرفی توانمندی ها اراضی اوقافی شهرک ها و نواحی صنعتی 
خراسان  رضوی تعیین تکلیف می شود.حسن زاده گفت: هم اکنون 
یک هزار و ۱54 فقره جواز تاســیس صنعتی معتبر با پیش بینی 
سرمایه گذاری بیش از ۲7 هزار میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال 
۲7 هزار و 757 نفر در استان گلستان موجود است.سرپرست اداره 
کل صنعت ، معدن و تجارت استان گلستان گفت: در حال حاضر 

تعداد ۱۶5 پروژه در حال ســاخت با پیشــرفت فیزیکی باالی ۶۰ 
درصد در استان گلستان وجود دارد که در صورت به بهره برداری 
رسیدن آنها 4 هزار و 43 نفر مشغول به کار می شوند و امیدواریم تا 
پایان سال شاهد به بهره برداری رسیدن این واحدها باشیم.حسن 
زاده درباره استقبال از سرمایه گذاری صنعتی در استان گلستان 
گفت : در ســه ماه نخســت امسال ۸5 فقره جواز تاسیس صنعتی 
بــا پیش بینی ســرمایه گذاری بیــش از ۱۱۸ هزار میلیارد ریال و 
پیش بینی اشتغال یکهزار و 577 نفر صادر شده است .وی اظهار 
کرد: همچنین در این مدت ۲5 فقره پروانه بهره برداری صنعتی 
با سرمایه گذاری دو هزار و 7۱4 میلیارد ریال و اشتغالزایی 4۶4 
نفر توسط اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان گلستان صادر 
شــده است.سرپرســت اداره کل صنعت ، معدن و تجارت اســتان 
گلستان همچنین گفت: بخش صنعت ، معدن و تجارت ذینفعان 
زیــادی دارد و خانــواده بزرگی را تشــکیل می دهد و 45 درصد 

اشتغال کشور در این بخش نقش آفرینی می کنند.

سرپرست اداره کل صنعت و معدن استان گلستان:  

گشت گلستان به چرخه تولید باز کد در استان  4۲ واحد صنعتی را

سرپرست شرکت گاز استان ایالم: 

گاز ورودی  ایالم و چوار ۳6 ساعت قطع می شود
  ایالم / گروه استان ها: سرپرست شرکت گاز ایالم با اشاره به اینکه 
بدلیل انجام تعمیرات خط لوله سراســری انتقال گاز استان توسط 
منطقه 7 شرکت انتقال گاز کشور، گاز ورودی شهرستان های ایالم 
و چوار از ســاعت ۲۲ روز دوشــنبه ۲7 تیرماه به مدت 3۶ ســاعت 
قطع می شــود.محمود کشــاورز با اعالم این خبر اظهار داشت: پیرو 
درخواست قبلی شرکت انتقال گاز برای انجام تعمیرات اضطراری 
خط لوله 3۰ اینچ سراســری انتقال گاز اســتان در محل خروجی 
پاالیشگاه گاز و فرصت زمانی غیرفعال بودن پاالیشگاه بدلیل اجرای 
تعمیرات اساسی، انجام این تعمیرات برای روز یکشنبه ۲۶ تیرماه 
برنامه ریزی شــده بود که بدلیل رفاه و آســایش عموم شهروندان و 
تعطیلی روز دوشنبه بمناسبت عید سعید غدیر خم، اجرای برنامه 
تعمیرات مذکور توسط منطقه 7 انتقال گاز همدان بعنوان مجری، 

به ســاعات پایانی روز دوشــنبه موکول گردید.وی با بیان اینکه گاز 
ورودی شهرستانهای ایالم و چوار از این خط لوله سراسری تُامین 
می شود افزود: مدت زمان درخواستی شرکت انتقال گاز برای انجام 

این تعمیرات 3۶ ســاعت می باشــد که بدلیل لزوم بستن شیرهای 
ورودی گاز خط سراسری قبل از ایستگاه cgs چوار، گاز موجود در 
خط لوله مســیر چوار تا ایالم برای مشترکین شهرستان های ایالم 
و چوار قابل استفاده بوده که در صورت رعایت حداکثر صرفه جویی 
در مصرف گاز توسط شهروندان، از شروع عملیات اجرایی تا زمان 
وجود گاز ذخیره در خطوط و شــبکه شــهری، گاز شهروندان قطع 
نخواهد شــد. سرپرســت شرکت گاز استان اظهار داشت: به منظور 
رفاه حال مردم و عموم مشترکین، گاز کلیه صنایع، شهرک صنعتی 
و جایگاه هــای CNG شهرســتان های ایــالم و چوار در مدت زمان 
یاد شــده قطع میشود و مردم شهرستان های ایالم و چوار الزمست 
آمادگی الزم برای قطعی احتمالی گاز را داشــته باشــند تا فرآیند 

تعمیرات خط مذکور به پایان برسد.
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کوتاه از جامعه

کرد  گار « اختصاص یارانه سالمت به دارو را بررسی   »روز

« به کمک بیماران می آید »دارویار
  سارا فهیم / روزگار

موضــوع ارزپاشــی در صنعت دارو طی 
ســال های گذشــته به یکی از معضالت 
این صنعت مهم تبدیل شــده اســت به 
طوری که گزارش های مختلف نهادهای 
نظارتی نشان می دهد سود ارز ترجیحی 
دارو بیشتر از اینکه به جیب بیماران برود 
به جیب دالالن و برخی از شــرکت های 
دارویی رفته اســت و حتی کمبودهای 
دارویی هر روز بیشــتر از قبل می شــود.

در واقــع کمبود دارو بزرگ ترین معضل 
ســالمت در کشــور به شمار می رود که 
متاســفانه این روزها مردم با این ماجرا 
زیاد دســت به گریبان هســتند. الزم به 
ذکر اســت که اینکه داروخانه ها نتوانند 
نیازهــای دارویی افراد را برطرف کنند، 
پای واسطه ها و بازار سیاه به میان می آید 
که می تواند زنگ خطری برای ســالمت 
کشور باشــد.از طرف دیگر بحث هزینه 
هــای باالی درمان بــرای بیماران و زیر 
بــار نرفتن بیمه ها از زیر پوشــش قرار 
دادن پروســه درمان و بسیاری از داروها 
و ... صــدای بیماران را در آورده اســت.

بهرحــال اختصاص ارز دولتی به صنعت 
دارو بــرای واردات بــا توجــه به ناموفق 
بودنــش در کاهش کمبودهای دارویی و 
همچنین ضعف در تسهیالت و خدمات 
درمانی همواره این ســواالت را در ذهن 
کارشناسان و مردم ایجاد می کرد که آیا 
بهتــر نبود به جــای تخصیص ارز برای 
واردات دارو این هزینه صرف تولید دارو 
در کشــور و پوشش بیمه ای قوی تر می 

شد.

اختصاص »یارانه سالمت« به دارو 
ح دارویاری در طر

دکتر بهرام عین اللهی، وزیر بهداشــت 
دربــاره طــرح دارویاری بــا بیان اینکه 
هــدف نهایی  از اجــرای طرح دارویاری 
این اســت که مردم اگر بیمار شــدند، 
دغدغه ای جز بیماری نداشــته باشند، 
گفت: در واقــع یارانه ای با عنوان یارانه 
سالمت در قالب طرح دارویاری در نظر 
گرفته می شود که در راستای این است 

که پرداختی بیماران تغییری نکند.وی 
با بیــان اینکه اجرای طرح دارویاری به 
عنــوان طرح ارتقای بیمه ها و در جهت 
کارایــی بیشــتر بیمه ها اســت، گفت: 
مجلس شــورای اسالمی حدود ۶ هزار 
میلیــارد تومــان اعتبار بــرای این کار 
گذاشــت و نزدیک به شش میلیون نفر 
تحت پوشــش بیمه قرار گرفتند.وی با 
بیــان اینکه از طرفی درباره بیماری های 
مزمن و صعب العالج هم 5 هزار میلیارد 
تومان پول گذاشــته شــد، افــزود: از 
ابتدای آغاز دولت، جلســات متعددی را 
با اســاتید دانشگاه ها و... برگزار کردیم و 
نهایتا طرحی را پایه گذاری کردیم که در 
قالب آن بتوانیم بیمه ها را جهت افزایش 
پوشش داروها تقویت کنیم.عین اللهی 
با بیان اینکه طرح دارویاری در روزهای 
گذشــته با دســتور رییــس جمهور و 
بــا تامین اعتباری که شــخص رییس 
جمهــور انجام دادند، آغاز شــد، گفت: 
هدف عمده ما افزایش دسترســی مردم 
به دارو و کارآمد شدن بیمه ها بوده است.

عین اللهی درباره عدم تغییر پرداخت از 
جیب مردم در قالب این طرح گفت: قبال 
چیزی به اســم یارانه سالمت نداشتیم. 
در گذشــته اینطــور بود کــه بیمه ها از 

بیمــار فرانشــیزی دریافت می کردند و 
بقیه را بیمه پرداخت می کرد، اما اکنون 
اعتباری با عنوان یارانه ســالمت اضافه 
شــده است. در زمینه برخی داروها هم 
بعد از بررســی کارشناسان، اگر قیمتش 
غیرواقعی باشد، قیمتش  کاهش هم داده 
می شــود.وی با بیان اینکه برنامه ما این 
اســت که تمام مردم تحت پوشش بیمه 
قرار گیرند، گفت: اکنون در ســه دهک 
پاییــن درآمدی حدود ۶ میلیون نفر را 
بیمه کردیــم. فکر می کنیم حدود یک 
میلیــون تا ۱.5 میلیــون نفر افراد فاقد 
بیمه باشند که خودشان مراجعه نکردند 
که این افراد می توانند دفاتر پیشــخوان 
مراجعه کرده و بیمه  خود را انجام دهند. 
برنامه ما این اســت که هر ایرانی با کد 

ملی بیمه باشد.

ح  جلوگیری از قاچاق دارو با طر
دارویار

وی در ادامه درباره قاچاق معکوس دارو از 
کشور به کشورهای اطراف، گفت: اگر هر 
چیزی حساب و کتاب و نظم یابد مانع از 
قاچاق خواهد شد. پیش از این ارز 4۲۰۰ 
تومانــی جهت تامین مواد اولیه دارویی 
پرداخت می شــد و به این ترتیب یارانه 

را بــه مــاده اولیه می دادیم، نه به مردم و 
بر همین اساس هم تولید انجام می شد؛ 
بنابراین وقتی به راحتی و بدون بیمه بتوان 
مقدار فراوانی از این داروها را فراهم کرد، 
مشــخص است که به راحتی هم قاچاق 
می شود؛ اما وقتی تامین مواد اولیه با نرخ 
نیمایی صورت می گیرد و یارانه سالمت 
به بیمار داده می شود قاعدتاً منابع مالی 
ما نیز هدایت شــده خواهد بود. هدف ما 
این است که دارو به دست مصرف کننده 
برســد و این موضوع از قاچاق جلوگیری 
می کند.عیــن اللهی دربــاره داروهای 
وارداتی کامل نیز گفت: داروهایی که به 
صورت کامل وارداتی هســتند با پرونده 
الکترونیک صرفاً به بیمار داده می شــود 
و به دســت غیر بیمار نمی رســد. در این 
زمینــه نیز دیدیــم اگر چند برابر میزان 
مصرف بیماران دارو تولید یا وارد شــود 
ولی از راه های مختلف قاچاق می شــد، 
یکی از منافع طرح دارویار آن اســت که 
جلوی قاچاق دارو گرفته می شود. در این 
زمینه می گفتند که ما تنها به ۸۰ میلیون 
ایرانــی خدمت نمی دهیم بلکه به 4۰۰ 
میلیون نفر که شــامل مردم کشورهای 
همجوار نیز بود، ارائه خدمت می کردیم.
وزیر بهداشت تاکید کرد: بنابراین با طرح 

دارو دارویــار کیفیت خدمات دهی را نیز 
بهتــر خواهیم کرد. با اجرای این طرح از 
امسال جلوی اتالف مالی گرفته می شود 
و یارانه ســالمت از امسال فقط به مردم 

کشور خودمان تعلق می گیرد.

تولید دارو باید برای تولیدکننده 
به صرفه باشد

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تولیدکننده 
دارو باید ســودش را از تولید دارو ببرد، 
گفــت: تولیــد باید بــرای تولید کننده 
به صرفه باشــد. وقتی که دارو به قیمت 
واقعی تولید می شــود، سازمان بیمه گر 
نیــز یارانــه آن را به مــردم خواهد داد. 
این موضوع هــم در افزایش تولید موثر 
خواهد بود و هم مطمئن خواهیم بود که 
یارانه ســالمت به دست مردم می رسد. 
وقتی تولیدکننده ها با این فرایند میزان 
تولیدشــان را افزایش دهنــد قاعدتاً از 
واردات داروهای با فراورده کامل می توان 
کمتــر کرد و به این ترتیب تولیدکننده 
انگیزه بیشتری برای تولید پیدا می کند. 
البته کیفیت محصول هم برای ما بسیار 
مهم اســت. حتماً امتیــاز الزم به تولید 
داخلِی با کیفیت داده می شــود و از آنها 

حمایت های الزم انجام می شود.

رفع کمبودهای دارویی با اجرای 
ح دارویار طر

وزیــر بهداشــت در ادامه بــا طرح این 
پرســش که »چرا ما باید کمبود دارویی 
داشته باشیم؟« افزود: علت این موضوع، 
نرسیدن ارز ترجیحی مناسب و مرغوب 
در زمان مناســب به تولیدکننده است. 
بــا اجرای طرح دارویار کمبود دارو رفع 
می شــود؛ این در حالی اســت که پیش 
از ایــن در برخــی مقاطــع کمبودهای 
فصلــی دارو پیدا می شــد. چــرا ما باید 
کمبود ســرم داشته باشیم در حالی که 
تولیدکنندۀ آن را در کشــور داریم؟ در 
طرح دارویار، یارانه ســالمت و فرانشیز 
بیمه به مردم پرداخت می شــود و ارائه 
خدمات با وضعیت مناسب و بدون تغییر 
در پرداختی ها به مردم صورت می گیرد.

7جامعه
تحصیل بیش از ۲ هزار 

 دانش آموز اوتیسم 
در مدارس خاص

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
درباره فضاهای اســتاندارد تحصیل برای 
دانش آموزان اوتیســم، اظهار داشــت: 
مدارس و کالس های خاص دانش آموزان 
اوتیسم  برای آنها در بسیاری از استان ها 
فراهم شده است.حمید طریفی حسینی 
افزود: اکنون همه  استان ها به جز هشت 
اســتان اردبیل، ایالم، سمنان، کهکیلویه 
و بویراحمد، مازندران، لرســتان، استان 
مرکزی و اســتان فــارس دارای فضای 
اســتاندارد خــاص بــرای دانش آموزان 
اوتیســم است؛ البته استان فارس فضای 
آموزشــی خــاص برای دانــش آموزان 
اوتیسم دارد اما این فضا استاندارد نشده 
اســت.وی افزود: برای استانداردسازی 
مدارس اوتیســم با ســازمان نوســازی 
مــدارس تعامل داریم تــا در کوتاه ترین 
زمان ممکن فضای آموزشــی استاندارد 
فراهم شــود.وی گفت: تــا زمان تکمیل 
فضاهای استاندارد مستقل دانش آموزان 
اوتیســم، به صورت کالس های ضمیمه 
شــرایط الزم برای تحصیــل این دانش 
آمــوزان فراهم شــده اســت.وی با بیان 
اینکه ۲74 دانش آموز اوتیسم در مدارس 
عادی تحصیل می کنند، گفت: این تعداد 
از دانش آمــوزان به صــورت تلفیقی در 
مدارس عادی آمــوزش می بینند یعنی 
دانش آموزان اوتیســم سطح باال هستند 
کــه از نظــر ذهنی مشــکل ندارند، این 
دانش آمــوزان در مدارس عادی در کنار 
ســایر دانش آمــوزان تحصیل می کنند 
امــا بیــش از ۲ هزار نفر از آنها در مدارس 
خاص هســتند.وی عنــوان کرد: در هر 
کالس خاص دانش آموزان اوتیســم سه 
تا پنج دانش آموز حضور دارند و به شدت 
مراقبت می شود که تعداد آنها در کالس ها 
از این حد استاندارد بیشتر نشود، آموزش 
انفرادی شــده اســت و هرکــدام برنامه 
متفــاوت خود را دارند.وی افزود: مربیان 
متخصــص و دوره دیده خاص برای این 
افــراد در کالس ضمیمه و مدارس خاص 
به کار گرفته شــده است و اکنون شرایط 
تحصیــل برای این دانش آمــوزان مهیا 
اســت.وی گفت: از باب تجهیزات خاص 
اوتیســم هم اتاق های مخصوص بازی و 
کاردرمانی خــاص دانش آموزان در این 

مدارس فراهم شده است.

آموزش رایگان »مهارت های 
عمومی اشتغال« به جوانان 

مدیر کل طرح های ملی و فراگیر جوانان 
معاونــت امــور جوانــان وزارت ورزش و 
جوانان، دربــاره برنامه های معاونت امور 
جوانــان وزارت ورزش و جوانــان بــرای 
مهــارت آموزی بــه جوانان، با بیان اینکه 
مهــارت آموزی منجر به اشــتغال برای 
جوانــان از اهمیت ویــژه ای برای دولت 
برخوردار اســت، ادامه داد: هر جوانی که 
خواستار ورود به عرصه کسب و کار باشد 
باید مهارت های عمومی اشتغال را کسب 
کند، به این معنا که باید بداند اگر خودش 
بخواهد کسب و کاری راه بیاندازد چطور 
می تواند ایده اش را تبدیل به کسب و کار 
کند؟، تقسیم کار و کار جمعی به چه معنا 
اســت؟، مدیریت کســب و کار چیست؟.
امیر حســین آل اسحاق به بیان اقدامات 
این معاونت در جهت آموزش مهارت های 
عمومی کســب و کار به جوانان پرداخت 
و گفــت: در این راســتا با همکاری جهاد 
دانشگاهی در ۱3 استان کشور مراکزی را 
تحت عنوان »مراکز نوآوری و شکوفایی« 
راه اندازی کرده ایم که در مراکز یاد شده 
جوانان متقاضی به صورت تیمی و موضوع 
محور، وارد دوره های مختلف آموزشــی 
شــده و مهارت های عمومی اشــتغال را 
می آموزنــد.وی همچنین بــا بیان اینکه 
شــرکت در ایــن دوره ها رایگان اســت؛ 
درباره شرایط شرکت در دوره های مراکز 
نوآوری و شکوفایی این را هم گفت که همه 
جوانان )۱۸ تا 35 سال( می توانند از این 
دوره ها استفاده کنند اما طبیعتا مخاطب 
اصلــی این دوره هــا جوانان ۱۸ تا حدود 
۲5 ســاله هستند. وی، درباره ۱3 استانی 
که در آنها مراکز نوآوری و شــکوفایی راه 
اندازی شده است، افزود: این مراکز اکثرا 
در استان های کمتر برخوردار راه اندازی 
شده اند. جهاد دانشگاهی هر استان برای 
شرکت در این دوره ها فراخوان می دهد و 
جوانان می توانند با مراجعه به سایت جهاد 
دانشگاهی استان از زمان برگزاری دوره ها 
مطلع شده و در این دوره ها ثبت نام کنند.

روح االمینی نماینده تهران:

در زمینه اجرای سیاست های کلی 
سالمت کوتاهی شده است

عبدالحسین روح االمینی در   انجمن داروسازان 
مطرح کرد : هر هواپیمایی که توریست سالمت 
به شهرهایی مثل شیراز مشهد و تهران می آورد 
نشانگر عزت کشور و نتیجه خون دل های 44 ساله 
اســت باید به دنبال حفظ این دستاوردها و ارتقا 
سالمت مردم باشیم.  نه انکه به گونه ای سیاست 
گذاری و عمل کنیم که  ۱۰ یا ۲۰ ســال آینده 
شاهد این باشیم که مردم ایران سوار بر هواپیما 
بشوند و برای درمان به کشورهای همسایه بروند، 

در حالی که پزشک ایرانی آنها را ویزیت میکند.
به موقع شنیدن به موقع پاسخ دادن و همه جانبه 
پاسخ دادن نیاز امروز ماست رسم ما از اول انقالب 
این بود که یا کسی کاری را نمی پذیرفت یا اگر 

می پذیرفت خودش را فدای آن کار می کرد.
پیمان ما فقط با مردم و رهبری و منافع مردم است  
ما با هیچ اسمی و هیچ صنفی پیمانی نداریم ما با 

رسم ها پیمان داریم.
متاســفانه در زمینه اجرای سیاســت های کلی 
ســالمت از زمان ابالغ آن کوتاهی شــده است و 
با گذشــت نزدیک به ده ســال که زمان بازنگری 
در سیاست های کلی ست متاسفانه هنوز تعداد 
قابل توجهی از بندها محقق نشده و حتی به سمت 
آن نیز حرکت نشــده است. این مساله می تواند 
سر منشا مشکالت دیگر در حوزه سالمت باشد. 
 اگر برای جمهوری اسالمی چند دستاورد مهم در 
این 44 سال بشماریم یکی از آنها قطعا بهداشت و 
درمان است خودکفایی در درمان، افزایش نیروی 
انسانی ،افزایش برد های تخصصی ،خودکفایی 
در دارو اینها دســتاوردهای مهمی برای نظام و 
تکیه گاه پزشکی برای مردم منطقه است از پزشک 
عمومی هندی و بنگالدشی از اول انقالب امروز 
به جایی رســیده ایم که در اوج تحریم و در اوج 
جنگ اقتصادی کامالً به روز و قوی و خودکفا در 
حال پاسخ به نیازهای بهداشت و درمان در کشور 
هستیم و باید مراقبت کنیم و اجازه ندهیم افرادی 
نا آگاهانه و بعضاً مغرضانه به تخریب این دستاورد 

ها بپردازند و زیر ساخت ها را آسیب بزنند. 
صــدا و ســیما هم باید توجــه کند در پیگیری 
مطالبــات مــردم و تحت عناوین زیبا و مطلوبی 
مثل عدالت به جنگ نقاط قوت و  دســتاوردها 
ی 44 ساله نظام سالمت نرود، البته کاستی ها 
و خطاهایــی نیز وجود دارد که با نقد منصفانه و 
همفکری و همدلی بخش های مختلف از داخل 
و خارج نظام ســالمت می توان آنها را نیز بهبود 
بخشید و هیچ از طرفین نباید متعصابانه و با نگاه 

های کوتاه صنفی به مسائل کالن نگاه کنند. 
 تمام ۱4 بند سیاستهای کلی ابالغی مقام معظم 
رهبری باید مبدا حرکت ما باشــد باید جنبش 
مطالبــه گری این چهارده بند در تمامی اصناف 

پزشکی به راه بیفتد
یک قدم از نقاط قوت و  دستاورد های 44 ساله 

نظام سالمت نباید عقب نشست 
بعد از ماه های پیگیری و مطالبه قول تســویه با 
داروسازان و بیمه ها داده شد، اما انتظار می رود 
این اقدامات در زمان خود و پیش از آنکه تبدیل به 
مشکل شود و صدای نمایندگان و اصناف را بلند 

کند مورد رسیدگی و اقددام قرار گیرند.  
بنــده به عنوان نماینده مردم و نماینده مجلس 
در سازمان نظام پزشکی تمرکزم بر ارتقا سالمت 
مردم و کارکرد صحیح و رضایت بخش زنجیره 
سالمت و   بهداشت و درمان است. تالش مجلس 
نظارت و هماهنگی با ســازمان نظام پزشــکی و 
انجمن های صنفی ســت تا از این رهگذر بتواند 
منافع مــردم و نیروهای متخصص ارائه دهنده 

خدمت را به حداکثر برساند.

تعیین تکلیف ساختمان های 
بسیار پر خطر تا پایان امسال

هفته گذشــته بود که بیمارســتانی در تهران 
آتش گرفت. بیمارســتانی کــه نامش در میان 
۱۲۹ ســاختمان پــر خطر تهــران بود. پیش از 
این آتش ســوزی نهادهــای نظارتی به موضوع 
بیمارســتان های ناایمن ورود کرده بودند و علی 
صالحی، دادستان تهران اعالم کرده بود که طبق 
گزارش رؤسای دانشگاه علوم پزشکی، ناایمن ترین 
بیمارســتان کشور در تهران قرار دارد که اخطار 
پلمب آن به همراه یکی دیگر از ساختمان های 
دانشگاه علوم پزشکی حسب درخواست سازمان 
آتش نشانی صادر شده است.مهدی بابایی، رئیس 
کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران 
هم درخصوص ایمن ســازی بیمارســتان های 
پرخطر گفت: در آخرین پیگیری که از سازمان 
آتش نشانی داشتم اعالم شد جلسات بسیار خوبی 
با وزارت بهداشت برگزار کردند تا بیمارستان ها 
ملزم به رعایت دســتورالعمل ایمنی شوند.وی 
درخصوص ایمن سازی ساختمان های پر خطر 
تهران هم گفت: موضوع ۱۲۹ ساختمان بسیار پر 
خطر تهران را به صورت ویژه از شهرداری مناطق و 
سازمان آتش نشانی پیگیری کرده و انتظار می رود 
تا پایان سال تعیین تکلیف شوند و ایمن سازی 
بیمارستان هایی که در این لیست قرار دارند حتما 
در اولویت اول ایمن سازی قرار بگیرد.بابایی اظهار 
امیدواری کرد: ۱۲۹ ســاختمان بسیار پر خطر 
تعیین تکلیف شده و از سال آینده به ساختمان ها 

رده بعدی یعنی پر خطر پرداخته شود.

خبر ویژه

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این 
سوال که حداقل حقوق معلمان با قانون رتبه بندی 
چقدر خواهد بود، اظهار کرد: بسته به اینکه معلمان 
در کدام رتبه قرار بگیرند، حداقل ها متفاوت است. اما 
در کمترین رتبه یعنی در بدترین حالت 45 درصد 
حقوق و مزایای معلمان یعنی حق شغل، حق شاغل 
و حــق فوق العاده آنان افزایش خواهد یافت. صادق 

ستاری فرد در ادامه بیان کرد: حقوق معلمان رتبه ۱ 
45 درصد، معلمان رتبه ۲ 55 درصد، معلمان رتبه 3 
۶5 درصد، معلمان رتبه 4 75 درصد و معلمان رتبه 
5 ۹۰ درصد افزایش پیدا می کند. حق شــغل حق 
شاغل و حق فوق العاده سه بخش حقوقی است که 
برای معلمین در نظر گرفته شــده است. سخنگوی 
وزارت آموزش و پرورش در پایان خاطر نشان کرد: 

هر کدام از معلمان بســته به اینکه در چه شــرایطی 
فعالیت می کنند و در کدام رتبه قرار می گیرند حداقل 
حقوق شــأن متفاوت است؛ نمی توان عددی دقیق 
را به عنوان حداقل حقوق اعالم کرد. بسته به اینکه 
در احــکام معلمیــن رقمش به چه نحوه اســت و در 
کــدام رتبه قرار می گیرنــد؛ حداقل حقوق معلمان 

متفاوت خواهد بود.

حداقل حقوق معلمان با رتبه بندی جدید چقدر خواهد بود؟

اینفوگرافی 

سندرم تورت 
چیست؟

سندرم تورت یک 
اختالل نورولوژیکی 

است که سیستم عصبی 
بدن را تحت تاثیر قرار 

می دهد.
 

منبع : عصر ایران

کشور کاهش سیر سرخک در 
رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت درباره آخرین 
وضعیت شیوع سرخک در کشور، گفت: هشدارهایی که در مورد سرخک داده شد، 
سبب شد تا موارد جدید شناسایی سرخک طی یک ماه گذشته کاهش یابد؛ به 
شکلی که در یک هفته گذشته فقط یک مورد جدید سرخک در کشور شناسایی 
شده است.دکتر محسن زهرایی با اشاره به اینکه بخش زیادی از این موفقیت به 
دو اقدام مرتبط است، گفت: بخش اول افزایش پوشش واکسیناسیون کودکان و 
افزایش آگاهی والدین بود تا کاری کنیم تاخیری در تزریق واکسن سرخک در 
سنین ۱۲ و ۱۸ ماهگی رخ ندهد و بخش دوم نیز برنامه واکسیناسیون سنین 7 
ماه تا 3۰ سال برای اتباع غیرایرانی ساکن در کشور است که به خوبی اجرا شده 
است.او درباره جزئیات برنامه واکسیناسیون اتباع 7 ماهه تا 3۰ ساله در کشور، 
گفت: تاکنون حدود ۶3۰ هزار نفر از جمعیت اتباع در استان های مختلف علیه 
این بیماری واکســینه شــدند. این افراد گروه پرخطری از جهت ابتال به سرخک 
بودند که خوشبختانه این اقدامات توانست میزان بروز سرخک را کاهش دهد. 
در کنار این اقدامات برای باال بردن ایمنی جامعه  گروه هدف در کشــور، شــاهد 
کاهش نســبی موارد ابتال در افغانســتان هم هســتیم که این امر سبب می شود 
تعداد موارد مبتال که از این کشور به ایران سفر می کنند نیز کاهش یابد.وی با 
تاکید بر اینکه بیماری سرخک همچنان به دقت در کشور رصد می شود، افزود: 
امیدواریم با افزایش پوشــش واکسیناســیون کودکان،  نگرانی از افزایش مجدد 
ســرخک در کشور نداشــته باشیم.زهرایی درخصوص مبتالیان شناسایی شده 
بیماری، توضیح داد: از اوایل ســال جاری میالدی تاکنون حدود 7۲۸۰ مورد 
مشکوک به سرخک ) کسانی که تب و دانه های قرمز رنگ روی پوست بدن شان 
داشــتند( بررســی شدند. با بررسی این موارد مشکوک مشخص شد از تعداد یاد 
شــده ۱7۶ نفر مبتال به ســرخک بودند که خوشــبختانه از آمار ذکر شــده هیچ 

موردی از مرگ و میر بر اثر ابتال به سرخک در کشور نداشته ایم.

تک خبر
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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 اســالمی  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 اعالم نیاز گمرک.

  لــذا بــا درج ایــن آگهــی مراتــب بــه کلیــه متقاضیــان کــه تمایــل بــه انجــام ایــن امــور را دارنــد اعــالم 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 اطــالع 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 1۳48۳65  شناسه ا
میم الف 148۲       

 نوبت دوم

 دریاچه کیو ؛ 
طبیعت تاریخی لرستان 

دیدنی های خرم آباد آنقدر زیاد هستند که نمی شود 
اســم همه آن ها را اینجا گفت. چشمه های فراوان، 
سراب هایی با چشم انداز های بسیار دلنشین و آب 
و هوایــی بی نظیر که در کنار هــم، بهترین مقصد 
ممکن را برای گردشــگران و دوست داران طبیعت 

ایجاد کرده اند.
خرم آباد از تهران 4۹۰ کیلومتر فاصله دارد و چون در 
مسیر جاده ی تهران-جنوب قرار گرفته است یکی 
از مهم ترین قطب های گردشــگری استان لرستان 
محسوب می شود. توریست ها و گردشگران زیادی به 
این منطقه سفر می کنند که معموالً دو دلیل اصلی 
برای آن دارند. یکی به خاطر تاریخ گســترده  این 
استان و دیگری آب و هوای خوب آنجا است. لرستان 
تاریخی از انسان های اولیه را در خود جای داده که 
در غارهای این منطقه، آثاری از آنان پیدا شده است.

دریاچه کیو جــزو پربازدیدترین دریاچه های ایران 
است. این دریاچه درســت در مرکز خرم آباد قرار 
گرفته اســت و الماس طبیعت این شهر به حساب 
می آید. برای رفتن به ایــن دریاچه باید بلوار زند در 
خرم آباد را دنبال کنید و به خیابان ولیعصر یا همان 
بلوار والیت برســید و وارد بلوار جام جم شوید. بعد 
از آن با تابلوهای راهنمایی به مقصد می رســید. بد 
نیست بدانید که بازدید از این مکان رایگان است و 

هیچ هزینه ای بابت آن نمی گیرند.
دریاچه کیو تقریباً در مرکز شــهر قرار دارد و پیدا 
کردن آن بســیار آسان اســت. همچنین به خاطر 
موقعیت خوبی که دارد، به انواع کافه ها و رستوران ها 
هم به راحتی دسترســی دارد. دسترسی سریع و 
راحت به سوپرمارکت، رســتوران، کافه، سرویس 
بهداشتی و کلی امکانات رفاهی دیگر در این منطقه 
جزو امکانات دریاچه قرار می گیرند و بازدید از آنجا را 

برای شما راحت تر می کنند.

معرفی دریاچه کیو خرم آباد
یکی از جذابیت های این دریاچه تاریخچه آن است. 
اگر به دنبال ریشه اســم آن بگردیم به یک گویش 
لری می رسیم که از ساکنان و اهالی آنجا به دست 
آمده است. عبارت »ســراو کیاو« نامی است که به 
معنی رنگ آبی و کبود است. این دریاچه با آب های 
زالل، آیینه ای برای آسمان است و رنگ نیلی و آبی 
آسمان را بازتاب می کند و به خاطر همین به آن کیو 
گفته می شود. انگار تکه ای از آسمان را روی زمین 

گذاشته اند.
وسعت دریاچه کیو 7 هکتار اســت. عمق دریاچه 
حدود سه تا هفت متر است و برای تردد روی آن، باید 

در زمان های مجاز از قایق استفاده کنید.
دریاچه کیو  سال های زیادی است که مهمان نوازی 
خوبی از مسافران خود می کند و یک روز عالی را به 
آن ها هدیه می دهد. همچنین این دریاچه عالوه بر 
مهمانان گردشــگر، مهمانان زیبای دیگری هم از 
جمله پرندگان مهاجر و جانوران آبزی دارد. در اواخر 
فصل زمســتان و اوایل بهار می توانید به تماشــای 

آن ها بروید. 
دریاچه کیو در شــمال غربی خرم آباد و به صورت 
کامالً طبیعی پدید آمده است. علت ایجاد دریاچه در 
اثر جمع شدن آب های طبیعی و باال آمدن چشمه ها 
اســت. دریاچه کیو به نوعی شناســنامه طبیعی و 

تاریخی خرم آباد است.
این دریاچه با وجود قرن ها زیستن، تاریخ و فرهنگ 
بســیاری از مردم را در خود دیده است و خاطرات 
و داستان های زیادی دارد که بســیاری از آن ها را 

می توانید از زبان افراد محلی این شهر بشنوید.

دریاچه کیو چه تفریحی دارد؟
قایق ســواری از مهم ترین بخش های تفریحی 
دریاچه کیو اســت. در آنجا ســوار قایق هایی 
می شوید که شبیه قو هســتند. یا با پارو زدن و 
یا روشن کردن موتور قایق، تمام اطراف دریاچه 
را می گردید. به خصوص اگر کودک همراهتان 
اســت حتماً قایق ســواری را امتحــان کنید. 
همچنین قایق های تندرو و گاهی جت اسکی 
هم در این دریاچه پیدا می کنید که می شــود 

آن ها را با هزینه های مختلفی اجاره کرد.
یکی دیگر از جذابیت های این منطقه شــهربازی 
است. شهربازی کوچکی در اطراف محوطه  ساخته 
شده است که بچه  ها را حسابی ســرگرم می کند. 
بازی هایی مثــل ترامپولین، یوروبانجی و اســتخر 
توپ در این شهربازی قرار دارند که نه تنها کودکان 
و خردساالن بلکه بزرگساالن را هم به بازی و شادی 
دعوت می کند.کمپ زدن، پیک  نیک، پیاده روی در 
فضای اطراف دریاچه و بازی های دسته جمعی و به 
تماشای پرندگان مهاجر و زیبا از تفریحات همیشگی 

دریاچه کیو به حساب می آیند.

گردشگری

 خون فروش ؛
قای معمولی  ماجراهای یک آ

»یو هوآ« وقتی در ســال ۱۹۹5 رمان خون  فروش را 
چاپ کرد، کم کم داشــت به نویسنده ای بین المللی 
تبدیل می شد. سال قبلش بود که ژانگ ییمو کارگردان 
سرشناس چینی فیلم زیستن را از روی رمان قبلی اش 
بــه همین نام ســاخته بود. فیلم در جشــنواره های 
معتبــری مــورد توجه قرار گرفت و جوایزی هم برد و 
نام یو هوآ را که در نوشتن فیلم نامه با ییمو همکاری 

کرده بود، سر زبان ها انداخت.
شــو ســن گوان، شــخصیت اصلــی رمــان از آن 
شــخصیت هایی اســت که به یاد خواننده می ماند، از 
کتاب بیرون می آید و مدتی بعد از تمام شدن کتاب 
همراه خواننده زندگی  می کند. از  آن هایی است که با 
گذشت زمان غبار فراموشی رویش نمی نشیند اگرچه 
شاید ماجراهای زندگیش کم کم از یاد خواننده برود. 
کسی شبیه راسکولنیکِف جنایات و مکافات یا بازاروِف 
پدران و پسران یا مومِو زندگی در پیش رو که سال ها 
پس از خواندن کتاب هایشان، دقیق یادمان نیست که 
چه کردند؟ چه گفتند؟ چه شنیدند؟ کجاها رفتند؟ 
چــه تصمیم هایی گرفتند؟ یا روابطشــان با ســایر 
شخصیت ها چگونه بود؟ اما هنوز همراهمان هستند.

آن ها گوشه ای از حافظه مان را اشغال کرده اند و گاهی 
یادشان می کنیم. دقیقاً مثل آدم هایی واقعی که زمانی 
در زندگی مان بودند و امروز ازشــان دوریم، کســانی 
که تک تِک جزئیات خاطرات مشــترک مان را به یاد 
نمی آوریم اما کلیت حضورشان جایی گوشه ی ذهن یا 
شاید قلب مان حاضر است.با این اوصاف شو سن گوان 
هیچ ویژگی خاصی ندارد. پسر مرد روستازاده ای است 
که در جوانی مرده اســت و زنی شــهری که گویا در 
جوانی بر و رویی داشــته و شــهره ی شهر بوده و بعد 
از مرگ شــوهر، پسر خردســالش را رها می کند و با 
مرد ثروتمندی به تایوان می رود. کارگری است ساده 
در کارخانه ی ابریشم ســازی که گاری پیله ها را هل 
می دهد. حرف مردم برایش مهم اســت. تا حدودی 
خرافاتی است. زود باور است. گاهی بدجنس می شود و 
گاهی مهربان.در کل مردی معمولی و حتی عامی است 
که در کتاب از بیست سالگی تا شصت و اندی سالگی 
همراهیش می کنیــم. می خنداندمان، عصبانیمان 
می کند. از دســتش شــاکی  می شــویم. به وجدمان 
می آورد، تحسینش می کنیم و گاهی حضورش آن قدر 
کم رنگ می شود که فراموشش می کنیم. اما دوباره سر 
و کله اش پیدا می شود و همراهمان می شود!شاید اگر 
برایــش ویژگی  خاصی بتــوان در نظر گرفت، همین 
حضورش اســت. دوام آوردنش در زمانه ای ســخت. 
ویژگی ای که با تمهید بسیار هوشمندانه ی نویسنده 
در پرهیز از وسوسه ی به تصویر کشیدن مرِگ قهرمان 
داستان، ابدی می شود. کتاب وقتی تمام می شود که 
شو سن گوان که حاال پیر شده در رستوران پشت میزی 
مملو از غذای مورد عالقه اش نشسته و دارد کودکانه 
می خندد. علی رغم بســیار بهانه ها برای مردن هنوز 
زنده اســت و ادامه می دهد. کتاب تمام می شود اما او 
با همه ی خوبی ها و بدی هایش هنوز حضور دارد و به 

زندگیش ادامه می دهد...

 اجرای برنامه های جشنواره اقوام ایران زمین - محور حافظیه شیراز/ منبع : ایسنا

عکس روز 

کند که شکستگی استخوان را درمان می  ابداع هواژلی جدید 
محققان دانشگاه "کویمبرا" پرتغال در مطالعه اخیرشان از توسعه یک هواژل 
نویــن برای مصارف پزشــکی خبر داده اند. َهواِژل یــا ایروژل)aerogel( یک 
ماده تولیدی است که کمترین چگالی را در میان مواد جامد دارد. این ماده از 
یک ژل به دســت می آید که در آن قســمت مایع ژل با گاز جایگزین می شــود.

گروهــی از محققــان دانشــگاه "کویمبرا" از پلیمرهــای طبیعی، یک هواژل 
جدیــد تولیــد کرده اند کــه در مصارف دارویی و پزشــکی کاربرد دارد. یکی 
 از موارد اســتفاده از این هواژل در پزشــکی ترمیمی اســت. پزشکی ترمیمی

)Regenerative medicine( شاخه ای از علم نوین پزشکی است که هدف آن 
ترمیم و احیای بافت یا اندام آسیب دیده یا از دست رفته می باشد که باتوجه 
به نوع رویکرد و روش درمانی به انواع گوناگونی شاخه بندی می گردد.هواژلی 

 که محققان پرتغالی توســعه داده انــد "SterilAerogel" نام دارد."مارا براگا"
)Mara Braga( محقــق ایــن مطالعــه در ایــن بــاره گفت: هــدف اصلی 
"SterilAerogel" حل مشکالت سالمتی افراد مسن مانند شکستگی استخوان 
و مشــکالت تخریب کننده و التهابی اســت که به طور فزاینده ای جمعیت 
جهان به ویژه افراد مســن درگیر آن هســتند. ما این هواژل های پیشرفته  را بر 
اســاس پلیمرهای طبیعی توســعه داده ایم تا پزشکان بتوانند به راحتی از آن 
در ترمیم بافت و همچنین در بانداژها برای درمان زخم ها استفاده کنند.یکی 
از نوآوری های محققان این مطالعه اســتفاده از تکنیکی برای پردازش پلیمر 
طبیعی اســت. محققان این مطالعه گفتند: بیوپلیمرها با زیست سازگاری باال 
برای اســتفاده در موجودات زنده مناســب هســتند، اما آنها نیاز به یک فرآیند 

استریل ســازی دقیق دارند چرا که این فرایند تضمین می کند خواص شــیمی 
فیزیــک و ســاختاری آن از بین نمی رود.براگا افــزود: از آنجایی که از فناوری 
ســیال فوق بحرانی برای آماده سازی و استریل سازی هواژل استفاده کرده ایم 
 می توان درباره زیســت ســازگاری این ماده مطمئن بود.ســیال فوق بحرانی
)supercritical fluid( بــه هــر ماده ای که باالتر از فشــار و دمای آن در نقطه 
بحرانی باشــد اطالق می شــود. جایی که فازهای گاز و مایع از یکدیگر متمایز 
نیســتند.محققان گفتند، برای تایید اثربخشــی این فناوری، چندین آزمایش 
با همکاری مرکز علوم اعصاب و زیست شناسی سلولی دانشگاه کویمبرا انجام 
شد. برای اینکه این هواژل جدید و کامال طبیعی و بدون بقایای شیمیایی در 
حوزه سالمت مورد استفاده قرار گیرد، همچنان به مطالعات بیشتری نیاز است.

دریچه علم

نگاهی به فیلم گربه سیاه؛

 نخ نما و سیاه

پرده نقره ای 

 فیلم سینمایی»گربه سیاه« نخستین تجربه بهرام 
رادان در حوزه تهیه کنندگی اســت. این فیلم سال 
۱3۹۸ آماده اکران بود اما به دلیل شیوع ویروس کرونا 
و البته ممیزی های بسیاری که دریافت کرد در نهایت 
با تاخیری طوالنی در زمستان ۱4۰۰ روی پرده رفت 
و حاال در شبکه نمایش خانگی بصورت آنالین اکران 
شده است.زندگی خصوصی و شــخصی بازیگران و 
ســلبریتی ها همواره مورد عالقه مردم بوده است و 
تاکنون فیلمسازان بسیاری آن را به تصویر کشیده اند.

»گربه سیاه« از یک سو، شــهرت و ثروت ستارگان 
سینما را دردسرساز معرفی می کند و درباره مشکالت 
ستاره شدن هشدار می دهد و از سوی دیگر در کوره 
ستاره سازی می دمد و مقام یک بازیگر معمولی را، در 
حد یک افتخار ملی باال می برد و از او یک بت بی عیب 
و نقص می سازد تا شخصیت بهرام رادان را در مقابل 
شــخصیت کورش زند با بازی شــهاب حسینی در 
»سوپراستار« قرار دهد و پایانی باشد بر زمزمه هایی 
که این روزها درباره فساد در سینما بلندتر به گوش 
می رسد.داستان »گربه سیاه« اما فقط داستان زندگی 
خصوصی یک بازیگر قهرمان نیست ملغمه ای است 
از انواع و اقسام آســیب های اجتماعی که به شکل 
فوق العاده کلیشه ای و تکراری به خورد مخاطب داده 
می شود؛ از زندگی دروغین شاخ های مجازی گرفته 
تا ازدواج اجباری، از سوژه نخ نما شده ناپدری عیاش 
گرفته تا جوان مطرود از خانواده سنتی و مذهبی و در 
آخر تجاوز و دختر فراری و قتل از روی تعصب و غیرت 
کورکورانه.فیلم می خواهد با نگاهی آسیب شناسانه به 
سراغ پدیده شهرت در شبکه های مجازی و اصطالح 
الت های مجازی برود اما فقط می تواند ژســت آن 
را بگیرد چراکه در طبقه بندی اغراق آمیز فیلم ساز 
زندگی شــاخ های مجازی چرک و کثیــف و پر از 
حماقت و دیوانگی است و در مقابل بازیگران سینما و 
تلویزیون که »بهرام« )بهرام رادان( نماینده  آن هاست 
افرادی به شدت خاکی، متواضع و آرمان گرا و منزه از 
هرگونه بدی و ناپاکی هستند که از دسترنج خود به 

جایگاهی که حاال دارند رسیده اند.

در نگاهی ســاختاری فیلم مملو از شخصیت های 
اضافه است از آرمان و حانواده اش گرفته تا ناپدری 
رها و معصومه و برادرانش. هر کدام گوشه ای از فیلم 
ایستاده اند و راه خودشان را می روند و ساز خودشان 
را می نوازند و هیچ رشته ای این ها را به یکدیگر وصل 
نمی کند و می توان به راحتی هر کدام  را از داســتان 
حذف کرد.به زعم منتقدان مشکل اصلی فیلم یعنی 
همان تظاهر، به حضور خود رادان در فیلم بازمی گردد 
که هم تهیه کننده کار اســت و هم نقش خود را به 
عنوان یک قربانی این حواشی که توسط اینفلوئنسرها 
ایجاد می شود نشان می دهد. به تعبیری فیلم برای 
خودش گریه و زاری می کند. اینگونه پیام فیلم بجای 
آنکه نقدی درباره عدم »فرهنگ شهرت« بزند بیشتر 
نگرانی ریاکارانه ای درباره خدشــه دار شدن شهرت 

بازیگران دارد.
در نهایت فیلم سینمایی »گربه سیاه« از بیان داستان 
اصلی اش یعنی آسیب های فضای مجازی و نقش آن 
در نابودی زندگی جوانان عاجز اســت، داستانی که 
بخودی خود تلخ و سیاه است و دیگر نیازی نیست تا 
فیلم ساز با چپاندن انواع و اقسام مشکالت آن را تلخ تر 
کند تا برای مخاطب جغرافیایی بسازد که در آن تمام 
اقشار از مذهبی و مسجدی گرفته تا عیاش و قمارباز 
درحال تباه کردن زندگی جوانان هستند و در این بین 
فقط قشر بازیگران منزه و پاک مانده اند که گربه های 

سیاه مجازی در کمین شکار آنها هستند.

کیانوش عیاری فراخوان بازیگری داد
کیانوش عیاری پس از ۶ سال دوری از سینما، برای ساخت فیلم جدیدش فراخوان بازیگری داد.کیانوش 
عیاری که آخرین فیلم ساخته شده اش با نام »کاناپه« از سال ۱3۹5 تاکنون همچنان توقیف است، قصد 
دارد یک فیلم ســینمایی جدید با نام »ِرِکر« به تهیه کنندگی رضا رخشــان بسازد.تابســتان دو سال قبل 
خبرهایی درباره این فیلم عیاری با بازی رضا عطاران منتشر شده بود.فیلمبرداری این فیلم که در مراحل 
پیش تولید به ســر می برد، احتماال به زودی آغاز خواهد شــد و در همین راســتا گروه ســازنده ی »رکر« با 
انتشــار فراخوانی از عالقه مندان و هنرجویان بازیگری ســینما و تئاتر در بازه ســنی ۱5 تا 4۰ سال دعوت 

کرده اند تا عکس و ویدیویی کوتاه ارسال کنند.

کتابکده


