
رئیس جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا:

مدارس و دانشگاه ها 
در موعد مقرر خود 

گشایی خواهند شد باز
بــه  اشــاره  بــا  رئیســی  حجت االســام       
افزایــش آمــار مبتایــان و قربانیــان کرونا و تغییر 
رنگ بنــدی شــهرها، پرهیــز از عادی انــگاری و 
رعایــت کامــل دســتورالعمل های بهداشــتی را 
برای پیشــگیری از شــیوع سویه جدید ضروری 

دانست...

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس خبر داد 

 امضا برای استیضاح 
وزیر آموزش و پرورش

     عضــو کمیســیون امنیـــــــــت ملـــــــی و 
سیاســت خارجــی مجلــس از امضــای ۱۰ 
ح استیضاح یوسف نوری   نماینده پای طر

خبر داد...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 22  

کرات رفع تحریم ؛ «؛ جدیدترین موعد فرانسه درباره مذا »چند هفته دیگر

 بازی بیهوده
با ضرب االجل ها 

کرات رفع تحریم از یک سو از بسته بودن دست و پای کشورهای غربی     تعیین ضرب االجل در مذا
در برابــر راهکارهــای ابتــکاری ایــران نشــأت می گیــرد و از ســوی دیگــر از عــدم اراده غــرب بــرای انجــام 

کرات حکایت دارد...   || صفحه  صفحه 22  اقدامات عملی جهت باز کردن گره مذا

ویترین   پیشنهادی

انرژیجامعه

صفحه 3 

صفحه 4  صفحه 7 

اقتصاد

 کرونا هر روز 
نقابی جدید می زند

 به فکر 
واردات برق  نباشیم

گار« تاثیرگشایش نماد ریال-روبل بر اقتصاد ایران را بررسی می کند؛ »روز

صفحه 3 

 روبل، مصرف دالر را  روبل، مصرف دالر را 
کاهش می دهدکاهش می دهد

 خودرو باز هم 
گران می شود

گهی تجدید مناقصه عمومی گهی تجدید مناقصه عمومیآ آ

مهرداد رودبار کالری - شهردار کالرآباد      

الت مختلــف بــه شــرح اســناد مناقصــه از طریــق ایــن آگهــی بــه  شــهرداری کالرآبــاد در نظــر دارد از محــل بودجــه مصــوب ســال 1401 نســبت خریــد آهــن آ
شــرکت هــای واجــد شــرایط واگــذار نمایــد .

- سپرده شرکت در مناقصه 500.000.000 ریال به صورت نقد واریز به حساب سپرده - ضمانت نامه بانکی 
- چاپ نوبت اول 1401/05/02 – چاپ نوبت دوم 1401/05/09

- مهلت دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد از 1401/05/02 الی  1401/05/12 ساعت 14:00
- مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد از 1401/05/13 الی  1401/05/23 ساعت 14:00 

- تاریخ بازگشایی مناقصه در سامانه ستاد در تاریخ 1401/05/24 ساعت 10
- تلفن تماس دستگاه مناقصه گذار جهت ارائه اطالعات بیشتر 011-5460-3011

شناسه اگهی : 1353299               

 نوبت اول

گهی مناقصه عمومی شماره 10121012//14011401 « « گهی مناقصه عمومی شماره  آ » تجدید » تجدید 22 آ
مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی ) فشرده (مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی ) فشرده (

گروه قراردادها شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

ــر بــه همــراه  ــه پلــی اتیلــن ســایز 200 میلــی مت ــر لول شــرکت آب و فاضــالب اســتان بوشــهر در نظــر دارد نســبت بــه تامیــن، حمــل و تحویــل 3000 مت
260 عــدد کوپلــر الکتروفیــوژن جهــت خــط انتقــال شــهر بردخــون اســتان بوشــهر بــه شــرح مشــخصات منــدرج در اســناد اقــدام نمایــد ، لــذا از کلیــه 
تولیدکننــدگان و تامیــن کننــدگان ایــن کاالهــا دعــوت بعمــل مــی آیــد کــه از ســاعت 12 روز یکشــنبه مــورخ 01/05/02 لغایــت ســاعت 8 صبــح روز شــنبه 

مــورخ 01/05/08 جهــت خریــد اســناد ارزیابــی کیفــی و مناقصــه بــه ســامانه ســتاد بــه نشــانی www.setadiran.ir مراجعــه نماینــد.
توضیحات : 

شماره فراخوان در سامانه ستاد: 2001001344000021
محل تحویل کاال انبار آبفا شهر بوشهر می باشد.

مدت قرارداد  : یک ماه
قیمــت خریــد اســناد 200,000 ریــال مــی باشــد .کــه بایــد بــه حســاب شــماره 5-741393-11-2802 نــزد بانــک مهــر ایــران شــعبه مرکــزی بوشــهر ) 

حســاب شــبا شــماره IR440600280201100741393005 نــزد بانــک مهــر ایــران شــعبه مرکــزی بوشــهر ( واریــز گــردد .
مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار 1,700,000,000 ریــال مــی باشــد کــه بایــد بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی بــه نفــع ایــن شــرکت یــا فیــش 

واریــزی بــه حســاب تمرکــز وجــوه ســپرده بــه شــماره 4001025007146481  ) شــبا IR870100004001025007146481 (  ارائــه گــردد.
محل تامین اعتبار : طرحهای عمرانی به صورت اسناد خزانه اسالمی

آخریــن مهلــت بارگــذاری مــدارک بــه صــورت الکترونیکــی در ســامانه ســتاد و تحویــل فیزیکــی تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار بــه دفتــر حراســت 
و امــور محرمانــه شــرکت ســاعت 8 صبــح روز ســه شــنبه مــورخ 01/05/18 مــی باشــد . 

پاکتهای مناقصه در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 01/05/18 گشوده خواهد شد . 
حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکتهای »الف« , »ب« و »ج« بالمانع است . 

پیمانکار باید نام پروژه و شماره مناقصه را بر روی پاکت »الف« درج نماید .
مــدت اعتبــار پیشــنهاد قیمــت بایــد 3 مــاه باشــد و ایــن مــدت بــدون نیــاز بــه هیــچ گونــه مکاتبــه ای در صــورت تمدیــد ضمانــت نامــه تــا 3 مــاه دیگــر نیــز 

معتبــر باشــد .
 به پیشنهادهای مبهم ، مشروط و مخدوش مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .

سایر اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .
نشانی شرکت : بوشهر - خیابان رئیسعلی دلواری - کوچه تنگسیر 1  - کد پستی 7514619139

https://abfa-bushehr.ir : سایت اینترنتی شرکت
تلفن تماس : 077-31640000

گهی شماره 3636--14011401 اداره کل راه و شهرسازي استان هرمزگان  اداره کل راه و شهرسازي استان هرمزگان  نوبت اول گهی شماره           اصالحیه آ           اصالحیه آ

اصالحیه مزایده فروش  اصالحیه مزایده فروش  1818  واحد تجاری مروارید واقع در شهرک پیامبر اعظم )ص( در شهر بندرعباس  واحد تجاری مروارید واقع در شهرک پیامبر اعظم )ص( در شهر بندرعباس

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان هرمزگان

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

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

گذاری فروش واحد های تجارینوع وا

واحدمورد مزایده

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

3008810/72Y424114/54Xمختصات مرکز زمین

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   ردیف
واحد

ک  پال
ثبتی

مساحت 
عرصه 

)مترمربع(

قیمت هر 
مترمربع 

)ریال(

قیمت پایه 
مزایده )ریال(

5% قیمت 
   ردیفکل )ریال(

واحد
ک  پال
ثبتی

مساحت 
عرصه 

)مترمربع(

قیمت هر 
مترمربع 

)ریال(

قیمت پایه 
مزایده )ریال(

5% قیمت 
کل )ریال(

گهی 1347727 شناسه ا

واحد تجاریکاربری

کاریمهلت زمانی واریز وجه ) عقد قرارداد( 7 روز 

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

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

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری

یادداشتویترین  پیشنهاد

»پاتک دیپلماتیک«  
  محمد مهاجرانی ، روزنامه نگار

 از چند ماه پیش تا همین هفته ی گذشته، بخش زیادی از انرژی 
رسانه های غربی معطوف به بزرگنمایی سفر »جو بایدن« رئیس 
جمهور آمریکا به خاورمیانه بود. بر اساس آنچه که »پروپاگاندای« 
ســرمایه داری در شــیپور خود می نواخت، پس از سفر بایدن، 
خاورمیانه به محلی بدون دردســر برای پیشــبرد اهداف رژیم 
صهیونیستی خواهد بود و پس از استقرار سامانه دفاعی موشکی 
مشــترک، ایران در یک انزوای راهبردی قرار خواهد گرفت! از 
طــرف دیگر همزمان با برگزاری دور جدیدی از مذاکرات برای 
رفع تحریم ها در دوحه، مشخص شد طرف آمریکایی به دنبال 
شــبح ســازی از سفر بایدن و اعمال فشار بیشتر به طرف ایرانی 

برای پذیرش توافق بدون منفعت برای کشورمان است.
سفر بی نتیجه پیرمرد پرحاشیه به خاورمیانه

در نهایت سفر رئیس جمهور آمریکا که به هدف کاشت بذر فتنه 
و تفرقه بین ملت های منطقه و همچنین منزوی ساختن ایران 
صورت گرفت، با سردترین نوع استقبال در عربستان و کم ترین 
دستاورد محقق شد و نتوانست موجب شکل گیری ائتالفی علیه 
کشورمان و همچنین تقویت روند سازش برخی از کشورهای 
عربی با رژیم صهیونیستی شود. اما به فاصله ی چند روز پس از 
سفر شوم بایدن به منطقه، تهران تبدیل به کانون دیپلماتیک 
منطقه ای برای برقراری صلح و امنیت واقعی به نفع ملت های 
منطقه شد. هفتمین نشست سران ضامن روند آستانه هفته ی 
گذشته )سه شنبه( با حضور »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور 
روسیه و »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه در تهران 
برگزار شد. تاکنون شش نشست نیز در سطح رؤسای جمهور 
ایران، روســیه و ترکیه برگزار شــده است. نشست سوچی در 
اول آذر ۹۶، نشست آنکارا در ۱۵ فروردین ۹۷، نشست تهران 
در ۱۶ شهریور ۹۷، نشست سوچی در ۲۵ بهمن ۹۷، نشست 
آنکارا در ۲۵ شهریور ۹۸ و نشست مجازی و فوق العاده تهران 
در ۱۱ تیر ۹۹ در سطح سران سه کشور برگزار شده بود. عالوه 
بر برگزاری نشست آستانه، دیدارها و نشست های دیپلماتیک، 
تجاری و امنیتی نیز در سطوح مختلف بین مقامات سه کشور 

برگزار شد...       ادامه در صفحه 2
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

24 ذی الحجه 1443   24 جوالی 2022 یکشنبه 2 مرداد 1401  شماره پیاپی 2157

سیاست 2

ح امنیت اجتماعی انتقاد تعدادی نمایندگان از شیوه اجرای طر
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی نسبت به نحوه اجرای 

طرح امنیت اجتماعی و اخالقی انتقاد کردند.
 در پی اجرای طرح امنیت اجتماعی و طرح انتقاداتی در این زمینه 
تعدادی از نمایندگان در صفحات شخصی خود در توییتر به این 

موضوع واکنش نشان دادند که در زیر می خوانید:
کسیون زنان: زهرا شیخی نماینده اصفهان و عضو فرا

»موضوع حجاب  یک سیاست حاکمیتی و مورد اقبال قاطبه مردم 
اســت، به همین دلیل قانونا بایســتی از آن صیانت کرد. اما تقلیل 
مسأله به فراجا  بعنوان متولی برخورد با بی قانونی و هنجارشکنی 
رسمی، خالف انصاف و در نهایت تقویت خط دشمن در تضعیف 

نهاد حافظ امنیت و ایجاد بی ثباتی اجتماعی است.«

شیخی در این توییت از هشتگ »ایران عفیف« استفاده کرد.
سید احمد آوایی نماینده دزفول و عضو کمیسیون امنیت ملی 

و سیاست خارجی:
»"ارشــاد" با "اجبار" قابل جمع نیســت. در اجبار  نوعی خشونت 
نهفته است و در ارشاد ، عطوفت. جامعه ایرانی نیاز به مهر و عطوفت 
دارد نه اجبار و خشــونت. اگر تاکید بر قانون مداری اســت، راه آن 

فرهنگ سازی  است.«
جلیــل رحیمــی جهــان آبادی نماینده تایباد و عضو کمیســیون 

امنیت ملی و سیاست خارجی:
»نقض حقوق شــهروندی و بی احترامی به مردم نه شــیوه ای 
اسالمی است نه امر به معروف؛ بلکه خود منکری عظیم و ضربه ای 

هولناک به انسجام و امنیت ملی است؛ مردم گرفتار درد معیشت 
خود هســتند؛ بزرگترین امر به معروف؛ اســتفاده از همه ظرفیت 
کشــور برای کاهش رنج ملت ایران اســت. ملت را دریابیم بدون 

مردم هیچیم.« 
روح اهلل حضرت پور نماینده ارومیه و عضو کمیســیون امنیت 

ملی و سیاست خارجی:
»هیچ جریان، نهاد یا ارگانی اجازه ندارد حقوق شــهروندی مردم 
را نقض و به آنها بی احترامی کند یا به نام امر به معروف و نهی از 
منکر تیشــه بر ریشــه اســالم و مکارم اخالق بزند. رفتار فعلی جز 
چند دســته کردن مردم عایدی نداشــته زیرا برخورد سلبی و بی 

ضابطه جایگاهی در قانون و دین مهربانی ها ندارد.«

بین الملل

امضای توافقنامه صادرات 
غالت اوکراین بین روسیه و 

اوکراین در شهر استانبول 
)هشدار تصویر آزار دهنده( ترکیه/ رویترز

پدر اوکراینی در شهر 
خارکیف در کنار جسد پسر 
13 ساله اش که در حمله 
موشکی روسیه به این شهر 
کشته شده است./ رویترز

گزارش تصویری

کرات رفع تحریم ؛ «؛ جدیدترین موعد فرانسه درباره مذا »چند هفته دیگر

بازی بیهوده با ضرب االجل ها 
تعیین ضرب االجل در مذاکرات رفع تحریم از 
یک سو از بسته بودن دست و پای کشورهای 
غربی در برابر راهکارهای ابتکاری ایران نشأت 
می گیرد و از ســوی دیگر از عدم اراده غرب 
بــرای انجــام اقدامات عملی جهت باز کردن 

گره مذاکرات حکایت دارد.
»چنــد هفتــه دیگــر«؛ ایــن جدیدترین 
ضرب االجلــی اســت که وزیــر امور خارجه 
جدید فرانسه برای موعد توافق در مذاکرات 
رفع تحریم ها تعیین کرده، آن هم در شرایطی 
که شواهد گوناگون حاکی از آن است که ترمز 
مذاکرات را همان طرفی کشیده که دستش 

را روی بوق گذاشته است.
کاترین کولونا، وزیر خارجه جدید فرانسه روز 
سه شــنبه  ۲۱ تیرماه ۱40۱  در گفت وگو با 
قانونگذران فرانســوی گفت تنها چند هفته 
تا بســته شــدن کامل پنجره مذاکرات باقی 
مانــده اســت. چند روز بعدتــر، خبرگزاری 
رویتــرز با گزارش اینکه ممکن اســت پایان 
مذاکرات بدون نتیجه اعالم شــود با موضوع 
محدودیــت زمان در مذاکرات مانور جدیدی 

به راه انداخت.
ند پرایس، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
نیــز اخیــراً دربــاره همین موضــوع گفت: 
»ضرب االجل وجود دارد و آن موقعی است که 
توافقی که االن چند ماه است روی میز است، 
توافقی که با حســن نیت و با جزئیات دقیق 
توسط آمریکا و به همراه متحدان اروپایی ما 
و روسیه و چین مذاکره شد، دیگر در راستای 

منافع ملی ما نباشد.«
بــا این حــال تعیین ضرب االجــل یکی از 
تاکتیک هــای اصلــی غربی هــا در جریان 
مذاکــرات رفع تحریم ها بــوده  و غربی ها به 
قدری در استفاده از آن اسراف به خرج داده اند 
امروز به یک تهدید توخالی تبدیل شده است.

توجیهی که آمریکایی ها از تعیین ضرب االجل 
بــرای مذاکرات عنوان می کردند این بود که 
گذشــت زمان برجام را با توجه به پیشــرفت 
برنامه هسته ای ایران از منافع »منع اشاعه ای« 
توافق سال ۲0۱۵ تهی می کند. اکنون چند 
مــاه از ضرب االجل های آمریکایی ها از برجام 
می گذرد و طرف های غربی هنوز بازگشــت 

بــه همان توافق را اولویت خودشــان عنوان 
می کنند؛ مسئله ای که هم نشان می دهد که 
تعیین ضرب االجل، تاکتیکی برای فشــار بر 
تیــم مذاکره کننده ایرانی بوده و هم بی ربط 
بودن اهداف اشــاعه ای در برنامه هســته ای 

ایران را اثبات می کند. 
بازی با ضرب االجل ها 

نخســتین ضرب االجلــی کــه مقام هــای 
کشــورهای غربی از زمان آغاز مذاکرات رفع 
تحریم ها در دولت آیت اهلل ابراهیم رئیســی 
مطرح کردند پایان ســال میالدی ۲0۲۱ یا 

دسامبر ۲0۲۱ بود. 
هنگامی که این ضرب االجل به پایان رسید 
و توافقی حاصل نشــد، »جیک ســالیوان«، 
مشــاور امنیــت ملی کاخ ســفید گفت که 
آمریکا و سایر کشورهای غربی »چند هفته 
آینده« را به عنــوان ضرب االجل مذاکرات 

تعیین کرده اند.
در همان زمان )روز 3 ژانویه/۱3 دی( پایگاه 
پولیتیکــو گزارش داده بود که کشــورهای 
غربــی اواخر ژانویه یا اوایل فوریه را به عنوان 
ضرب االجل اتمام گفت وگوها تعیین کرده اند. 
در همان بازه زمانی، این جمله که »تنها چند 
هفته و نه چند ماه« تا به ثمررساندن مذاکرات 
وقت باقی است به تکیه کالم مقام های فرانسه، 

انگلیس،  آلمان و آمریکا تبدیل شده بود. 
روزنامــه  دی(  ژانویــه)۲۷   ۱۷ روز 
وال اســتریت ژورنال بــه نقــل از یک مقام 
آمریکایــی ضرب االجــل اویــل فوریه را به 
»اواســط فوریه« تغییر داد و نوشــت که بعد 
از این تاریخ، پنجره دیپلماسی با ایران بسته 

خواهد شد. 
در نهایــت، شــبکه خبری ســی ان ان ۲0 
بهمن ماه، زمانی که تنها ۶ روز تا فرا رسیدن 
ضرب االجل اواســط فوریه باقی مانده بود به 
نقل از سه مقام آمریکایی، »پایان ماه فوریه« 

را ضرب االجل نهایی مذاکرات اعالم کرد. 
مســئله ضرب االجل های ساختگی آمریکا 
چنــدی پیش مورد توجه یک اندیشــکده 
یهــودی قرار گرفت. این اندیشــکده به ۲۷ 
جمله مقام های آمریکایی درباره کوتاه بودن 
زمــان در مذاکــرات از ژانویه ۲0۲۱ تا پایان 
ژانویه ۲0۲۲ اشــاره کرده و نوشــته بود: »به 
نظر می رســد زمان مذاکرات هسته ای هرگز 

به پایان نمی رسد.«
خط بطالن بر ضرب االجل ها

جــو بایــدن چند روز پیش در جریان ســفر 
به فلســطین اشــغالی، در حالی که چند ماه 
از آخریــن ضرب االجل آمریکایی ها برای از 
سرگیری اجرای کامل برجام می گذرد گفت 

که »بازگشت به برجام هنوز منطقی است.«
عالوه بر این، مقام های دیگر کشورهای غربی 
هم بدون توجه به جمله هایی که درباره بسته 
شدن پنجره دیپلماسی طی چند هفته بر سر 
زبان می آوردند می گویند که دنبال بازگشت 

به توافق هستند.  
البته برخی از این مقام ها مانند وزیر خارجه 
جدید فرانسه گویا چندان در جریان منسوخ 
شــدن این تاکتیک نیســتند و از موعد چند 
هفته ای، تا بســته شــدن پنجره دیپلماسی 

سخن به میان می آورند. 
چرا ضرب االجل؟ 

تعیین ضرب االجل در مذاکرات هسته ای، از 
یک سو از بسته بودن دست و پای کشورهای 
غربی در برابر راهکارهای ابتکاری ایران نشأت 
می گرفت و از سوی دیگر از عدم اراده 3 کشور 
اروپایــی و آمریکا برای انجام اقدامات عملی 
جهت باز کردن گره مذاکرات حکایت داشت. 
در تمام مدت جاری بودن مذاکرات در وین، 
کشــورهای غربی عماًل با توجه به شکســت 
خوردن سیاســت فشار حداکثری علیه ایران 
گزینــه  ای غیر از راهکارهای عملیات روانی و 
فشــار رسانه ای برای استفاده به عنوان اهرم 
چانه زنی علیه ایران نداشتند. آمریکا از همه 
ظرفیت تحریمی خود علیه ایران اســتفاده 

کــرده بود، گزینــه نظامی عماًل ناممکن بود 
و خرابکاری ها و ترورهای هســته ای نه تنها 
خللی در برنامه هســته ای ایران ایجاد نکرده 
بــود، عزم تهــران را برای ســرعت دادن به 

پیشرفت های خود دوچندان کرده بود. 
در چنین شرایطی طرف های غربی با  تأکید بر 
کوتاه بودن زمان در مذاکرات وین قصد القای 
این را داشــتند که ایران بایســتی از طرح هر 
گونه خواسته  برای اطمینان از تأمین منافعش 
دســت کشــیده و به سرعت با توافق موجود 

موافقت کند. 
ایــن راهبرد، اضافه بر ایــن، تاکتیکی برای 
ســرپوش گذاشــتن بر بی عملی طرف های 
غربــی بــه ویــژه آمریکا در مذاکــرات و در 
راســتای تالش برای مقصرســازی از ایران 
بــود.  اختالفــات داخلــی میــان دو حزب 
جمهوری خواه و دموکرات در خصوص برجام 
و الزام واشــنگتن به گزارش دهی درباره روند 
گفت وگوها به رژیم صهیونیستی و کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس را می توان یکی از 
اصلی ترین دالیل کش دار کردن مذاکرات از 
سوی آمریکا دانست. ویژگی های شخصیتی 
»جو بایدن« را نیز باید عاملی دانســت که به 
ضعف او در حل و فصل این مشــکالت دامن 

زده است.  
»جفری لوئیس«، کارشناســان مسائل منع 
اشــاعه  هسته ای در آمریکا چند ماه پیش در 
مصاحبه ای با پایگاه »ام اس ان بی سی« درباره 
اینکه چرا بایدن در بازگشــت به برجام تعلل 
کــرده می گوید: »او آدم بزدلی اســت. او در 
ماه های آغازین ورود به کاخ ســفید از تبعات 
این کار بیم داشت و نگران بود مبادا اینطور به 
نظر برسد که قصد دارد به ایران امتیاز بدهد.«
گفته می شود بایدن به خصوص در نخستین 
ماه های ریاست جمهوری اش نگران آن بوده 
چنانچه مخالفان برجام در مجلس ســنا، به 
خصوص »باب منندز«، رئیس  کمیته روابط 
خارجی مجلس ســنا را تحریک کند ممکن 
اســت در فراینــد تأییــد صالحیت اعضای 
کابینه اش با مشــکل مواجه شود و به همین 
جهت ترجیح داده تصمیم گیری درباره توافق 

را به آینده موکول کند.

خبر ویژه

حجت االسالم رئیسی با اشاره به افزایش آمار مبتالیان و قربانیان کرونا و تغییر رنگ بندی شهرها، پرهیز از 
عادی انگاری و رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی را برای پیشگیری از شیوع سویه جدید ضروری دانست.
رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره شرایط جدید شیوع بیماری کرونا در کشور، گفت: 
همه مردم باید در اماکن عمومی ضمن استفاده از ماسک به تمام ضوابط بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
توجه ویژه داشــته باشــند و خصوصاً با توجه به نزدیکی ایام محرم این مالحظات با دقت بیشــتر در هیئات و 

اماکن زیارتی رعایت شود. 
حجت االسالم رئیسی تزریق دوز یادآور واکسن را نیز مورد تأکید قرار داد و از وزارت بهداشت خواست که به 
منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان، تأمین واکسن مورد نیاز و افزایش مراکز واکسیناسیون را در اولویت 

قرار دهد. رئیس جمهور همچنین با اشــاره به افزایش ســفرهای خارجی و نیز ســفرهای زیارتی به عتبات 
عالیات در ایام محرم و اربعین حســینی، انجام تســت در مبادی ورودی، برای جلوگیری از ورود ســویه جدید 
بیماری به کشــور را ضروری برشــمرد. رئیس جمهور با قدردانی از دســت اندرکاران طرح شهید سلیمانی در 
سراســر کشــور، اجرای این طرح را در حوزه های آموزش، پیشــگیری و غربالگری موفقیت آمیز خواند و لزوم 

تأمین اعتبارات الزم در این زمینه و تداوم اجرای آن را مورد تأکید قرار داد.
حجت االســالم رئیســی در بخش دیگری از ســخنانش با تأکید بر اینکه مدارس و دانشــگاه ها در موعد مقرر 
خود بازگشــایی خواهند شــد، اظهار داشــت: همه الزامات برای بازگشایی به موقع مراکز آموزشی مورد توجه 

قرار گیرد؛ هیچ بهانه ای نباید مانع از برگزاری حضوری کالس های آموزشی شود.

رئیس جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا:

گشایی خواهند شد مدارس و دانشگاه ها در موعد مقرر خود باز

»پاتک دیپلماتیک«  
ادامه از صفحه اول

... برای مثال ایران و روســیه درصدد تهیه ســند 
همکاری ۲0 ســاله هســتند و بر ضرورت توسعه 
همکاری های اقتصادی و شکل دهی فضای جدید 
اقتصادی میان دو کشــور تأکید دارند. از ســویی 
همــکاری امنیتی ایران و روســیه در بحران های 
منطقــه غرب آســیا و همگرایی های مشــترک 
امنیتی این دو بازیگر ثبات ســاز در جنگ داخلی 
ســوریه نشان دهنده وجود ظرفیت های گسترده 
همکاری هــای ضدتروریســتی و ثبات ســازی 
راهبردی بین این دو کشور است. به همین دلیل 
مالقات ها و نشست های دوجانبه بین مقامات دو 
کشور در تهران از اهمیت بسزایی برخوردار است.

8 نشست بی نتیجه برای صلح در سوریه
پس از آغاز بحران سوریه در سال ۲0۱۱ و ظهور گروه های 
تروریســتی در این کشور، روندهای سیاسی مختلفی 
توسط کشورهای مختلف برای پایان بخشیدن به این 
بحران شــکل گرفت و به جرأت می توان گفت بیشــتر 
آن ها بدون دستاورد خاصی ناکام ماندند. از جمله ی این 
طرح ها می توان به ابتکار روســیه در سال ۲0۱۲، طرح 
اتحادیه عرب در ســال ۲0۱۱ -۲0۱۲، طرح دوستان 
سوریه در سال ۲0۱۲، طرح کوفی عنان در سال ۲0۱۲، 
طرح ســازمان ملل با نام روند ژنو در ســال ۲0۱۲، روند 
وین در سال ۲0۱۵، کنفرانس ریاض در سال ۲0۱۵ و 

نشست لوزان در سال ۲0۱۶ اشاره کرد.
سرانجام ابتکار عمل جمهوری اسالمی ایران و روسیه 
با همراهی ترکیه موسوم به روند آستانه از بهمن سال 
۱3۹۵ به منظــور حل وفصل منازعات ســوریه و پایان 
بخشیدن به بحران این کشور آغاز شد. در واقع آتش بس 
فراگیری که از ۱0 دی سال ۱3۹۵ )30 دسامبر( با توافق 
میان دولت سوریه و گروهی از مخالفان مسلح برقرار شد، 
مقدمه ای برای آغاز مذاکرات آستانه بود که طی آن، برای 
نخســتین بار نمایندگان دولت سوریه با نمایندگانی از 
گروه های مخالف مسلح به طور مستقیم رایزنی کردند.

ایــن رونــد با ارائه پیشــنهاداتی مانند مناطق کاهش 
تنش در مناطق چهارگانه و آتش بس های متعدد میان 
نظام ســوریه و گروه های معارض، به تدریج توانست به 
دستاوردهای مثبتی دست یابد و بی تردید روند آستانه 
را می توان موفق ترین روند صلح سوریه در ابعاد داخلی و 

منطقه ای و بین المللی بحران سوریه معرفی کرد.
حضور سه کشور مؤثر در عرصه میدانی و سیاسی سوریه 
یعنی ایران، روسیه و ترکیه در روند آستانه موجب آن 
شــده اســت که تصمیمات اتخاذشــده در این روند از 
قابلیت اجرایی برخوردار باشــد، این در حالی است که 
ســایر روندهای مطرح شده برای بحران سوریه، بیشتر 
تصمیم گیری یک سری از بازیگران با تأثیرگذاری کم 
در ایــن کشــور بود که اکثر ایــن بازیگران منطقه ای و 
بین المللی خود بخشی از زمینه های بحران آفرینی در 

سوریه بوده اند.
از بارزترین موفقیت های این فرآیند رسیدن به 
توافق هایی در خصوص آتش بس، ایجاد مناطق 
کاهــش نــزاع، توافق ادلب و ایجاد کمیته قانون 
اساســی بوده است. نشست موفق روند آستانه پایان 
یافت و فصل دیگری از دیپلماســی با رویکرد »عزت، 
حکمــت و مصلحــت« در پایتخت ایــران رقم خورد و 
دیپلماسی پویای جمهوری اسالمی ایران، برنامه ریزی 
بلند مدت غرب برای انزوای ایران را به شکست سوق داد 
و ثابت شد تهران می تواند با در دست گرفتن ابتکار عمل 
در مقابل نقشه های خبیثانه و تفرقه افکنانه ی غرب علیه 

مردم منطقه، دست برتر را داشته باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس خبر داد 

 امضا برای استیضاح 
وزیر آموزش و پرورش

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس از امضای ۱0 نماینده پای طرح اســتیضاح 

یوسف نوری خبر داد.
»جلیــل رحیمی جهان آبادی« عضو کمیســیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد طرح 
اســتیضاح وزیر آموزش و پرورش و علل آن توضیح 
داد: محورهای نه گانه ای که احســاس می کردیم را 
در این طرح بیان کرده ایم؛ مســئله اول رتبه بندی 
معلمان است. یکی از خواسته های برحقی که معلمان 
داشته اند و مجلس هم به آن ورود پیدا کرده، مسئله 
رتبه بنــدی بــود. این طرح نه تنها تا به حال اجرایی 
نشده، بلکه هر روز اخبار ضد و نقیضی از آموزش و 
پرورش به گوش می رسد که نارضایتی گسترده ای 

را بین معلمان ایجاد کرده است.
رحیمی جهان آبادی تصریح کرد: وضعیت استخدامی 
معلمان چه آن هایی که نهضتی هستند چه معلمان 
خرید-خدماتی یا برون ســپاری یا معلمان مدارس 
غیردولتی، وضعیت اسفناکی است و نمی شود نیروی 
آموزشــی که دروس پایه و اساســی را به دانش آموز 
تدریــس می کند را به صــورت روزمزد، بالتکلیف، 
بدون هیچ آینده و رابطه اســتخدامی با وزارتخانه 
به کارگیری کرد که متاســفانه وزارتخانه آموزش و 
پرورش این کار را انجام می دهد. از سوی دیگر در بحث 
پرداخت مطالبات معلمان خارج از کشور هم اهمال 
می شود. به هرحال آن ها تدریس کرده اند و خارج از 
کشور مشکالتی را به همراه خانواده هایشان تحمل 
کرده اند و حاال برای دریافت مطالبات مشکل دارند. 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به قانون 
ترمیم و افزایش حقوق و مزایای کارکنان با ارتقای 
مدرک تحصیلی یادآوری کرد: موضوع دیگر مدارک 
تحصیلی فرهنگیان است که وزارت آموزش و پرورش 

هر روز موضوعی را در این رابطه مطرح می کند. 

 تحلیل العرب از  پشت پرده 
گفتگو های ایران و عربستان؛

 تفسیر یک سکوت
تحلیلگــران حوزه منطقه خلیج فارس بر این باورند که 
عربستان سعودی هیچ امیدی از گفتگو ها با ایران ندارد، 
با این حال، در های گفتگو را با هدف جلوگیری از عنوان 
کردن این مســاله که عربســتان در حال مانع تراشــی 
اســت، باز گذاشــته است چراکه ریاض ترجیح می دهد 
در مواضعش نسبت به گفتگو با ایران بر اساس منافعش 

احتیاط به خرج دهد.
روزنامه قطری العرب در گزارشی به پشت پرده تحوالت 
در گفتگو های ایران و عربستان در عراق پرداخته و نوشت: 
در حالی که عربســتان ســعودی به سکوت اکتفا کرده 
اســت، ایران می گوید که جلسات گفتگو میان تهران و 
ریاض همچنان در جریان اســت و قرار است از جلسات 
پنهانی به جلســات آشکار و از مسائل امنیتی به مسائل 

سیاسی تبدیل شود.
در ادامه این گزارش آمده است: ناظران بر این باورند که 
سکوت عربستان سعودی بیانگر احتیاط این کشور نسبت 
به صحبت درباره نزدیکی با ایران در میانه اختالفات بسیار 
میان دو کشور در بخش های مختلف منطقه خاورمیانه 
به ویژه یمن است؛ چراکه هرگونه تحسین این گفتگو ها 
به معنای پذیرش فعالیت های تهران تلقی می شود، به 
ویژه آنکه برگزاری جلسات گذشته انعکاسی بر رفتار ایران 
و گروه های مورد حمایت این کشور در خصوص منافع 

عربستان سعودی نداشته است.
العرب در بخش دیگری نوشــت: برخی ناظران مدعی 
هســتند که صحبت مداوم ایرانی ها درباره گفتگو ها با 
عربســتان و تالش برای بزرگنمایی درباره محتوای آن 
و ارائه ابعاد نزدیکی سعودی- ایرانی به این گفت وگوها، 
همگی فاکتور هایی اســت که بیانگر وجود یک بحران 
پیچیده در ایران و نیاز این کشــور به آرامش موقت در 
جبهه دشمنان منطقه ای برای مواجهه با فشار های غربی 
در موضوع پرونده توافق هسته ای و موضوع تحریم ها است 
که وضعیت ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. 
این ناظران ادعا می کنند که ایران بحران دیگری نیز دارد 
که همان تحرکات مستمر اسرائیلی ها علیه ایران در خاک 
سوریه و تالش برای هدف قرار دادن تاسیسات هسته ای 
ایران در خاک این کشور است. به گفته این ناظران تهران 
می خواهد با جدی کردن گفت گو ها با عربستان سعودی، 
ایــن کشــور را برای عــدم ورود به ائتالف منطقه ای که 
واشــنگتن قصد دارد علیه ایران تشــکیل دهد، تشویق 
کند. ائتالفی که کشور های حوزه خلیج فارس عالقه ای 

به حضور در آن ندارند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده اســت: تحلیلگران 
حوزه منطقه خلیج فارس بر این باورند که عربســتان 
سعودی هیچ امیدی برای گفتگو ها با ایران ندارد، با این 
حال، در های گفتگو را با هدف جلوگیری از عنوان کردن 
این مســاله که عربســتان در حال مانع تراشی است، باز 
گذاشته چراکه ریاض ترجیح می دهد در مواضعش نسبت 
به گفتگو با ایران بر اساس منافعش احتیاط به خرج دهد.
عربســتان سعودی و ایران تاکنون پنج دور گفتگو های 

دوجانبه را در بغداد پایتخت عراق برگزار کرده اند.

آمریکا: 

توافق با ایران روی میز است
»ویکتوریــا نوالند« معــاون وزیر خارجه آمریکا در امور 
سیاســی روز جمعه مدعی شــد که توافق با ایران روی 
میز قرار دارد. این مقام ارشــد آمریکایی طی ســخنانی 
گفت: »اگر ایرانی ها بخواهند توافق روی میز قرار دارد«.
نوالند در ادامه گفت: »تنها یک تصمیم گیر در ایران وجود 
دارد و می تواند نفت ایران را به بازار بازگرداند اما اگر توافق 

را نپذیرد ما فشار را افزایش خواهیم داد«.
»ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز بامداد 
امروز در حالی که کشورش با نقض تعهدات خود در برجام 
از این توافِق مورد تأیید شــورای امنیت خارج شــده و تا 
کنون گامی در جهت بازگشت به تعهداتش انجام نداده 
بار دیگر طبق رویه معمول، مسئولیت تصمیم گیری در 

مذاکرات رفع تحریم ها را به گردن ایران انداخته است.
وی در نشست خبری روزانه با خبرنگاران گفت: »برای 
تشــخیص دادن این واقعیت که ایــران در حال حاضر 
تصمیم های سیاســی الزم برای بازگشــت دوجانبه به 
برجام را نگرفته نیاز به داشتن تأییدهای امنیتی ندارد«.
این مقام آمریکایی همچنین مدعی شــده که اگر ایران 
می خواست به توافق برگردد فرصت های زیادی از جمله 
مذاکرات وین، مذاکرات دوحه و رایزنی  با واســطه های 

اروپایی داشته است.
در مــدت چنــد ماهی که از دور جدیــد مذاکرات رفع 
تحریم ها می گذرد آمریکا و تروئیکای اروپایی و بازوهای 
رسانه ای آنها همواره سعی داشته اند اینطور القا کنند که 
ایران عامل حرکت آهســته گفت وگوهای وین اســت و 

سرعت گفت وگوها تابع تنها اقدامات ایران است.
این در حالی اســت که در هفته های آغازین شــروع به 
کار دولت بایدن، زمانی که تصور می شــد او بر اســاس 
وعده های انتخاباتی اش ممکن است سریعاً آمریکا را به 
برجام بازگرداند مقام های او در موقعیت های مختلف از 
جمله در جلسات تأیید صالحیت مجلس سنا بارها این 
موضع را تکرار کردند که واشنگتن با نقطه بازگشت به 
برجام فاصله زیادی دارد. از آن گذشته، دولت جو بایدن 
در مدت ۱۹ ماهی که از ریاست جمهوری اش می گذرد با 
بحث هایی مانند »چه کسی اول باید به برجام برگردد« 
و »ضــرورت مذاکره برای رســیدن به توافق قوی تر و 
طوالنی تــر« و زمــان را بــرای ورود به برجام تلف کرد 
و اکنــون قصــد دارد با بازی مقصرنمایی، این تقصیر را 

گردن ایران بیندازد.

یادداشت

خبر
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3اقتصاد گزارش

 مبارزه جدی با قاچاق، 
در دستورکار دولت سیزدهم

با کنترل قاچاق می توان 
یک میلیون شغل  ایجاد کرد

اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی عاملی جهت 
تضعیف اقتصاد ملی کشور شناخته می شود؛ 
یکــی از اصلی تریــن آســیب های اقتصاد 
غیررسمی به مسئله اشتغال مربوط می شود. 
آمارهای رســمی اعالم شــده از سوی ستاد 
مبارزه با قاچــاق کاال و ارز حکایت از آن دارد 
که حدود ۱۲.۵میلیــارد دالر کاالی قاچاق 
به کشور وارد می شــود، از سوی دیگر ارزش 
کاالی قاچاق خارج شــده از کشور نیز حدود 

4.۶میلیارد دالر عنوان شده است.
کنار هم قراردادن آمار اعالمی از سوی ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، مســئوالن وزارت 
صمت و اتحادیه های کشــور بیانگر آن است 
که فقط در ۵گروه کاالیی شــاهد عرضه ۱۲ 

میلیارد دالر کاالی قاچاق در کشور هستیم.
بر این  اســاس در حوزه لوازم یدکی خودرو 
۲.۵ میلیارد دالر، لوازم آرایشی و بهداشتی 
۲.۵ میلیــارد دالر، لوازم خانگی ۲ میلیارد 
دالر، حوزه نساجی و پوشاک 4.۵ میلیارد 
دالر و در حوزه دخانیات ۵00 میلیون دالر 
کاالی قاچاق در کشور عرضه می شود و با 
فرض دالر ۲۶هزارتومانی، معادل 3۱۲هزار 
میلیارد تومان کاالی قاچاق در ایران توزیع 

می شود.
بر اســاس اعالم ســتاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز این ۵ دســته به عنوان کاالهای جذاب 
قاچاقچیان شناخته می شوند، از سوی دیگر 
در این حوزه ها کشــور با پیشــرفت هایی در 
زمینه تولید همراه بوده و اگر موانع موجود در 
مسیر تولید در این رسته کاالیی حذف شود، 
می توان انتظار اشتغال و افزایش درآمدهای 

دولت را متصور بود.
البته در خصوص آمار اعالمــی برای میزان 
قاچاق کاال، همواره اختالف نظر وجود دارد که 
به نظر می رسد مجلس شورای اسالمی بایستی 
با ورود به این موضوع، دولت و ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز را مکلف کند هرســاله آمار 
دقیق را در خصــوص قاچاق کاال اعالم نماید 
و بی تردید تا زمانی که آمــار دقیق از میزان 
قاچاق کاال به کشــور وجود نداشــته باشد، 

نمی توان به مقابله مؤثر با آن پرداخت.
قاچاق و بیکاری

پژوهش های صورت گرفته بیانگر آن است که 
رابطه بین قاچاق و اشتغال معکوس است و با 
کاهش قاچاق شاهد رشــد اشتغال خواهیم 
بود در واقع با یک محاســبه ســاده می توان 
 به رابطه قاچاق و ایجاد یک شــغل در کشور 

پی برد.
گفت وگو با یکی از فعاالن حوزه نساجی بیانگر 
آن اســت که یک فرد در خانه قادر اســت با 
هزینه 30میلیون تومانــی، الزامات موردنیاز 
جهت خیاطی نظیر چــرخ را تهیه نماید، اما 
برای ایجاد شــغل در ابعاد بزرگ تر هزینه ها 

بیشتر خواهد بود.
این تولیدکننده پوشــاک ادامه داد: در زمان 
حاضر بــدون درنظرگرفتن حقــوق نیروی 
انســانی، برای تهیه چند چــرخ و اجاره یک 
واحد تولیدی کوچــک حداقل ۲۵0 میلیون 
تومان نیاز اســت، البته این رقم در تهران با 
شهرهای دیگر تفاوت داشــته با وجود این، 
برای کل کشور می توان متوسط ۲۵0 میلیون 

تومان را متصور بود.
همچنین گفت وگو با یکــی از فعالیت حوزه 
پیچ نشان می دهد که برای خرید یک دستگاه 
تولید پیچ و اجاره یــک واحد کوچک دارای 
برق سه فاز حدود 300 میلیون تومان هزینه 

خواهد شد.
با اینکه هزینه ایجاد شــغل در کشور متغیر 
اســت اما تحقیقات صورت گرفته بیانگر آن 
است که به طور متوسط با 300 میلیون تومان 
سرمایه امکان ایجاد اشتغال حداقل برای یک 
نفر وجود دارد به عبارتی ایجاد اشتغال خانگی 
در برخی از مشاغل کمتر از ۵0 میلیون تومان 
و ایجاد اشتغال در بخش صنایع بزرگ هزینه 
میلیاردی را می طلبد و با ایــن اوصاف برای 
ایجاد یک شــغل باکیفیت، به طور متوسط 
می توان رقم 300 میلیــون تومان را در نظر 

گرفت.
 اشتغال یک میلیون نفر 

چگونه محقق خواهد شد؟
همان طــور کــه گفته شــده اســت میزان 
قاچاق کاال در ۵ دســته لوازم یدکی خودرو، 
لوازم خانگی، لوازم آرایشــی و بهداشــتی، 
دخانیات و حوزه نساجی حدود ۱۲ میلیارد 

دالر )3۱۲ هزار میلیارد تومان( است.
ازآنجایی که متوسط هزینه ایجاد یک شغل 
باکیفیت حدود 300 میلیون تومان است لذا 
با یک محاسبه ساده می توان گفت با کنترل 
کامل قاچاق در این ۵ دسته می توان بیش از 

یک میلیون شغل در کشور ایجاد کرد.
رونق اشتغال و تولید ســبب خواهد شد که 
کشور در مسیر رشد اقتصادی حرکت کند، از 
سوی دیگر یکی از اصلی ترین مسائل فرهنگی 
جامعه به دلیل بیکاری اتفاق می افتاد و مهار 
قاچاق و ایجــاد اشــتغال پیامدهای مثبت 

فراوانی دارد.

گزارش

 بازار بدون خودرو ماند

خودرو بازهم گران می شود

  مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد
 هنوز هیچ یــک از تمهیــدات وزارت صمت 
نتوانســته بازار خودرو را به ثبات برســاند و 
نوســانات قیمتی در این بازار نگرانی هایی را 

برای خریداران واقعی ایجاد کرده است.
در حالی وزارت صنعت، معــدن و تجارت در 
اطالعیه ای اعــالم کرد قرعه کشــی دومین 
مرحله فروش خــودرو در ســامانه یکپارچه 
برگزار می شــود، اما نوســان قیمــت خودرو 
 علی رغم شــرایط رکــود در بــازار همچنان 

ادامه دارد.
به گفته کارشناسان تا زمانی که مذاکرات وین 
و بحث واردات خودرو به کشور به نتیجه نرسد، 
به نظر می رسد این نوسانات ادامه داشته باشد.

در همین رابطه اسد کرمی نایب رئیس اتحادیه 
نمایشــگاه داران خودرو تهران گفت: در حال 
حاضر کاهــش قیمت برخــی محصوالت در 
بازار مقطعی است، چرا که هنوز سیاست های 
اجرایــی در بحــث صنعــت خودرو کشــور 

نامشخص و غیر شفاف است.
به گفته کرمی؛ باید تولید خودرو پاســخگوی 
تقاضای بازار باشــد نه اینکه با قرعه کشــی و 

انتظار مردم صاحب خودرو شوند.
وی تصریح داشت: اگر نمی توانند محصوالت 
خودرویی کشــور را به اندازه تقاضــای بازار 
تولید کنند باید مسیر واردات خودرو به کشور 
بدون محدودیت باز شــود در غیر این صورت 
سرنوشت قیمت و عرضه خودرو در بازار از این 

هم بدتر خواهد شد.
نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو 
تهران گفت: اگر در خصــوص وضعیت تولید 
و عرضه خودرو به بازار راه حل مناســبی پیدا 
نشود نوسان های شدید قیمتی شرایط بازار را 
به گونه ای به هم می ریزد که موجب ایجاد موج 
جدید قیمتی و در نهایت ورشکستگی صنعت 

خودرو خواهد شد.
کرمی ادامه داد: از اوایل سال جاری تولیدات به 
طور مقطعی کمی افزایش داشت، اما به دلیل 
سیاســت های جدید وزات صمت و تأکید بر 
افزایش کیفیت، تولیدات محصوالت به دلیل 
عدم تجهیز قطعات و لوازم بــا کیفیت باز هم 

روند کاهشی پیدا کرده است.
به اعتقاد نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودرو تهران؛ با کاهش تولیدات و عرضه غیر 
قابل قبول محصوالت تولیدی به بازار احتمال 

افزایش قیمت خودرو خیلی زیاد است.
وی تصریح داشــت: تولیدات داخلی توانایی 
نیاز بازار داخلی را ندارد و تولیدات شرکت های 
خودرویی کشور به اندازه ای نیست که بتواند 
بازار نیاز خودرو را اشباع کند و پاسخگوی نیاز 

خریدراران واقعی نیست.
کرمی گفت: طی ســال های اخیر بازار خودرو 
همواره شاهد نوســان قیمت بوده و زمانی که 
بازار دراوج معامالت قرار می گیرد بازشــاهد 
کاهش نرخ خرید و فروش نسبت به سال های 
قبل هستیم. این نشــان می دهد که وضعیت 
عرضه و رقابت در بازار خودرو به اندازه ای اُفت 
دارد که محصوالت کف بــازار توانایی رقابت 
با هم را ندارند و مشــتری خودرویــی نیاز به 

نوسازی رقابت در بازار دارد.
نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو 
تهران گفت: با ادامه همین سیاست در صنعت 
خودرو کشــورانتظار کاهش قیمت ها خیلی 
بعید است و به زودی قیمت خودرو های موجود 
در بازار به دلیل عدم رقابت و همچنین عرضه 
کافی باز هــم افزایش پیدا خواهــد کرد البته 
خیز قیمت ها به طور تدریجــی بوده، اما برای 

خریداران واقعی خودرو خبر خوبی نیست.
وی تأکید داشت: تا زمانی که تولیدات بیشتر 
نشــود و همچنین واردات همچنان در اسارت 
باقی بماند، نوسان قیمت خودرو در بازار وجود 
دارد چراکه علی رغم تأکیدات مبنی بر کاهش 
قدرت خرید، مردم همچنــان متقاضی خرید 

خودرو از بازار هستند.
این در حالی است که طبق آمار برخی سایت ها 
قیمت خودرو در ابتدای هفته با نوسان قیمت 

شروع شده است.
پراید ۱۱۱ بــا قیمت ۲0۵ میلیــون تومان؛ 
پراید ۱3۱ نیز با قیمــت ۱۷۶ میلیون تومان؛ 
دنا معمولی مدل ۱40۱ نیــز به 40۹ میلیون 

تومان رسید.
تیبا هاچ بک پــالس هم اکنون بــا نرخ ۲۱۱ 
میلیون تومان و پژو ۲0۶ تیپ دو مدل ۱40۱ 
به 30۱ میلیون تومان رسید که ۲0۶ تیپ پنج 

نیز در بازار تا 3۶0 میلیون تومان پیش رفت.

کند؛ « تاثیرگشایش نماد ریال-روبل بر اقتصاد ایران را بررسی می  گار »روز

روبل، مصرف دالر را کاهش می دهد
  مریم فکری/ گروه اقتصاد

 همزمــان با ســفر والدیمیــر پوتین، 
رییس جمهور روســیه به ایــران، برای 
نخســتین بار نماد معامالتی جفت ارز 
روبل-ریال در بازار متشــکل ارز ایران 
گشــایش یافت، تا جایی که در جریان 
مراسم افتتاحیه، ۲میلیون روبل در این 
بازار مبادله شــد. بنا به گفته رییس کل 
بانک مرکزی، گشــایش نماد معامالتی 
روبل-ریال گامی مهم در توسعه روابط 

اقتصادی ایران و روسیه است.
آن طور که علی صالح آبادی اعالم کرده، 
چارچوب کار در نماد معامالتی روبل-

ریال همانند سایر نمادهای بازار متشکل 
به شکل رقابتی و برمبنای عرضه و تقاضا 

خواهد بود.
به اعتقاد وی، حجــم معامالت و عمق 
بازار برای نماد روبل و ریــال در آینده 
نزدیک افزایش می یابد و بازارسازها هم 

می توانند در بازار حضور داشته باشند.
صالح آبــادی عنوان کرده؛ در شــرایط 
سیاسی دنیای کنونی ارزهای جهان روا 
همچون دالر، ابزار سیاسی و عامل سلطه 
شده است. ارزهای محلی و پیمان های 
پولی دو و چندجانبه وســیله و راه حل 
مناســبی برای خنثی کردن ابزار سلطه 
و سیاســی ارزهای جهان روا خواهد بود 
و بر همین اساس امروز شاهد برداشتن 
گام نخست و بسیار مهم در زمینه پیمان 

پولی دوجانبه ایران و روسیه هستیم.

روبل، مصرف دالر را کاهش می دهد؟
در این شرایط، حاال برخی از کارشناسان 
اعتقــاد دارند که روبل مصــرف دالر را 
کاهش خواهــد داد. دبیــر کل کانون 
صرافان کشور می گوید: تبادالت روبلی 
ایران و روسیه، در آغاز به کار خود است 
و کار در ابتــدا هر چند با شــدت پیش 
نمی رود و انتقال تقاضای مردم از سمت 
دالر به روبل زمانبر خواهــد بود، اما به 
طور قطع با افزایش خدمــات روبل در 
ایران، برای مردم و مســافران جذابیت 
ایجاد خواهد شد و پیش بینی ام به عنوان 
یک مصرف کننده این است که به صورت 
پلکانی شاهد افزایش تقاضا برای روبل 

در کشورمان خواهیم بود.
کامران سلطانی زاده درباره گشایش نماد 

معامالتی ریال-روبل در بازار متشــکل 
ارزی و احتمــال افزایــش تقاضا برای 
روبل، عنوان می کند: روبل ارزی اســت 
در کشورهای حاشیه خزر و کشورهای 
مشترک المنافع که شــامل ۱۲ کشور 
می شــود ارز رایج اســت و مبادالت با 
این ارز انجام می شود. با توجه به حجم 
صادرات و تبادالت مالی کشــورمان به 
این کشورها، روبل ارز مهمی برای ایران 
محسوب می شــود و این موضوع بیشتر 
مربوط به بحث حواله جات اســت اما با 
توجه بــه تحریم های سیســتم بانکی، 
اسکناس آن می تواند بازار مصرف دالر 
را کاهش دهد به جهت اینکه هم فعاالن 
اقتصادی و تجار و هم مسافران در حوزه 
کشورهای مشترک المنافع می توانند از 

روبل استفاده کنند.

دارنده روبل، زیان می بیند
امــا در مقابل، برخی از کارشناســان و 
صاحب نظران اقتصــادی نگاه متفاوتی 
دارند. علی اصغر سمیعی، رییس اسبق 
کانون صرافان در گفت وگو با خبرگزاری 
خبرآنالین می گوید: همــواره گفته ام 
خــود بــازار متشــکل ارزی، بــازاری 
ساختگی و غیرواقعی و رانتی محسوب 

می شود.
بــه اعتقاد وی، بــه وجود آمــدن بازار 
متشــکل ارزی، امری غیرالزم و به نظر 

من غیرمفید بوده، که حتی باعث ایجاد 
یک نوع رانت جدید هم در بازار ارز شده 

است.
رییس اســبق کانون صرافــان متذکر 
می شود: وقتی شما بازاری ایجاد می کنید 
که عده ای خاص حق خرید و فروش در 
آن را دارند و از آنها بابت عضویت در آن 
بــازار مبالغی را تحــت عناوین مختلف 
دریافت می کنید، بــه تبع قیمت در آن 
بازار می باید با بازار آزاد تفاوت داشــته 
باشد تا برای اعضای آن بازار جاذبه ایجاد 
کند و آنها حاضر باشند به خاطر استفاده 
از آن تفاوت قیمت، شرایط ویژه و دادن 

حق عضویت و غیره را قبول کنند.
ســمیعی تصریح می کند: طبیعی است 
که ایــن تفاوت قیمت، ایجــاد یک نوع 
رانت می کند که در نهایت از جیب همه 
ملت پرداخت می شود، چون ارزی که با 
فروش نفت تهیه شــده، متعلق به همه 
اعضای جامعــه ۸0 میلیون نفری ایران 
است و شــاید روا نباشــد که با قیمتی 
غیرواقعــی به فــروش رود، حتی اگر با 

انگیزه ای خیرخواهانه باشد.
وی عنوان می کند: حتی راجع به دالر و 
یورو و ارزهای معتبری هم که در آن بازار 
مورد معامله قرار می گیرند، قیمت های 
واقعی داده نمی شود، تا چه رسد به پول 
ضعیف و تک بعدی و مهجوری به اسم 
روبل که خودش در حــال حاضر تحت 

تحریم های خردکننده غربی ها قرار دارد 
و از طرف دیگر، نرخ بهــره بانکی برای 
روبل روســیه باالی ۲0 درصد برآورد 

می شود.
رییس اســبق کانــون صرافــان ادامه 
می دهــد: از ســوی دیگــر بــه جز در 
خــود روســیه، در جاهای دیگــر دنیا 
محل چندانی از اعتبار نــدارد. در واقع 
نگهداری کننده روبل، دائما در حال زیان 
خواهد بود، مثل کســی که در تابستان 
داغ، بخواهد تجــارت یخ بکند. به عالوه 
اینکه خروج روبل از روســیه هم نیاز به 
مجوزهای خــاص از مقامات اقتصادی 

روسیه دارد.
ســمیعی تاکیــد می کنــد: اقتصــاد 
دستوری، مصنوعی و رانتی، باعث فساد 
و فروریختگی اساس اقتصادی کشور و 
باعث گسترش بیکاری، تورم های باال و 
در نتیجه فقر فراگیر و باال رفتن شاخص 

فالکت خواهد بود.
وی یادآور می شــود: اقتصــاد تنها در 
صورت آزاد و رقابتی بودن و با قیمت های 
واقعی و واحد اســت کــه می تواند در 
خدمت به بشــریت قرار بگیرد و باعث 
شــکوفایی هایی در وضعیت معیشتی 

مردم واقع شود.

تقاضا برای روبل زیاد نیست
علی شــریعتی، عضو هیات نمایندگان 

اتــاق بازرگانی ایران نیــز می گوید: دو 
موضوع وجود دارد. یکــی ارزش روبل 
است که بعد از حمله به کریمه، ریخت. 
اما االن بــا توجه اتفاقاتی کــه رخ داد، 
موضوع اوکراین خاص بود و غالت دنیا 
و انرژی اروپا مطرح بود، شاهد بودیم که 
روســیه ارزش پول خود را حفظ کرد و 
روبل سقوط نکرد. این باعث شد که یورو 
ضعیف شــود؛ به خاطر اتفاقاتی که در 

بحث تبادالت گازی اش داشت.
در دو باری که روســیه بــا بحران روبل 
مواجه بود، این بار جنس ماجرا متفاوت 
است، زیرا خواســته دولت مرکزی اش 

تفاوت است.
اما راجع به ایــران فکر می کنم نه بعد از 
جنگ اوکراین، تقاضــای زیادی برای 
روبل داریم و نه روبل یــک واحد قابل 
اتکا از نظر مردم است. نمونه عینی اش، 
سفارت روسیه برای ویزا، دالر می گیرد، 
یعنی می داند که روبل قابــل اتکا و در 

دسترس نیست.

ارزهای دیگر هم به بازار متشکل راه 
پیدا می کنند

برخی خبرها حاکی از آن است که بعد 
از آغاز مبادالت روبل در بازار متشــکل، 
قرار است سایر ارزها از جمله لیر ترکیه، 
دینار عراق و درهم امــارات هم در این 
بازار مبادله شود. مدیرعامل بازار متشکل 
ارزی ایران دیــروز در همین باره گفت: 
ســعی داریم ســایر ارزها همچون لیر 
ترکیه، دینار عــراق، دالر کانادا و دالر 
اســترالیا که تقاضای واقعی برای آنها 
وجود دارد را با اولویت باالتری پیگیری 
کنیم تا در آینده نماد آنها را روی تابلوی 

بازار متشکل ارزی داشته باشیم.
هامونی در پاســخ به این پرســش که 
در آینده شــاهد ورود درهــم امارات 
به نمادهــای معامالتی بازار متشــکل 
خواهیم بود یا خیر، گفــت: هم اکنون 
حجم قابل توجهی از اســکناس درهم 
معامله نمی شود، زیرا حجم قابل توجهی 
از معامالت درهم امارات به صورت حواله 
اســت که یکی از نمادهــای پرمعامله 
ســامانه نیماســت و در نتیجه معامله 
اسکناس درهم در بازار متشکل ارزی در 

اولویت های بعدی است.

آرامش در بازار شکر حاکم شد

کاهش داد گرانی، مصرف شکر را 
پس از اصالح ارز ترجیحی نوســانات بازار شــکر برطرف 
شــده و این بازار با آرامش روبه روســت به طوری که هم 
اکنون میزان مصرف کاذب شــکر 300 هزار تن کاسته 
شــده و با افزایش واردات شــاهد رقابتی تر شدن توزیع 
توسط شرکت های تولیدکننده قند و شکر و کاهش نرخ 
این محصول در بازار هســتیم. بخش زیادی از مصرف 
کاذب این کاالی اساسی به صنایع بیسکویت، شیرینی 
و شکالت اختصاص می یافت به طوری که این شرکت ها 
عمدتــاً محصــول خود را با ارز ترجیحی دریافت کرده و 
با نرخ بسیار باال به کشورهای مختلف صادر می کردند.

همین امر سبب شده بود که مصرف شکر در کشورمان 
نسبت به مصرف جهانی ۱0 کیلوگرم باالتر برود به طوری 
که ایرانیان به ازای هر نفر ۲۹ کیلوگرم شکر ساالنه مصرف 
می کردند، هر چند پس از اصالح ارز ترجیحی باید شاهد 

کاهش محسوس سرانه مصرف در کشور باشیم.
میانگین مصرف شــکر ســال گذشته حدود ۲ میلیون و 
400 هزار تن بوده است اما با توجه به افزایش نرخ شکر 
و کاهش سرانه مصرف پیش بینی می شود میزان مصرف 
شکر در بازار داخلی کاهشی شود و به ۲ میلیون و ۱00 

هزار تن برســد، از این میزان ۱ میلیون و ۵00 هزار تن 
آن از محل تولید داخل تأمین می شود.

خ شکر در بازار کاهش نر
خبرها حاکی از آن است که در ماه گذشته بازار شکر با 
کاهش 4 هزار تومانی نرخ به ازای هر کیلوگرم روبه رو بوده 
است که دلیل اصلی این امر به کاهش تقاضای شکر در 
بازار و افزایش واردات این محصول در تیرماه برمی گردد. 
در این خصوص قاسمعلی حسنی، دبیرکل بنکداران مواد 
غذایی اظهار کرد: خوشبختانه بازار شکر با کاهش نرخ 
روبه رو بوده اســت به طوری که با ورود بخش خصوصی 
به بازار و ترخیص محموله های شکر در تیرماه بازار شکر 
هم اکنون رقابتی است. وی افزود: انتظار می رود از هفته 
آینده قیمت های جدید قند و شکر توسط وزارت جهاد 
کشاورزی به سازمان حمایت داده شود و در این زمینه 
شاهد کاهش بیشتر نرخ این دو محصول در بازار باشیم.

حسنی در ادامه خاطرنشان کرد: اواخر خردادماه امسال بر 
اساس ابالغ جدید وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصناف، نرخ هر کیلوگرم 

قند ۲۷ هزار و ۱00 تومان و هر کیلوگرم شکر ۲3 هزار و ۲30 
تومان برای مصرف کنندگان تعیین شده بود ولی شاهد آن 
هستیم که شکر با نرخ ارزان تری در بازار به فروش می رسد.

افزایش واردات شکر در تیرماه
غالمحســین بهمنــی، دبیر انجمــن تصفیه کنندگان 
شــکر درخصوص بازار شــکر در کشــور گفت: با هیچ 
گونه کمبودی در بازار شــکر روبه رو نیستیم و از ابتدای 
امســال تاکنون 400 هزار تن شــکر وارد شده که حجم 
زیادی از واردات مربوط به تیرماه بوده است. وی افزود: 
انتظار می رود حجم واردات تا پایان شــهریور به دو برابر 
میزان فعلی برســد، از طرف دیگر به دلیل بازار رقابتی 
ایجاد شــده بین کارخانجات نرخ این محصول در بازار 
با کاهش محسوســی روبه رو شــده است. دبیر انجمن 
تصفیه کنندگان شکر به تولید شکر در کشور نیز اشاره 
کرد و گفت: کشت چغندرقند در کشور از اواسط شهریور 
و کشــت نیشــکر از آبان ماه در کشور صورت می گیرد. 
بهمنی خاطرنشــان کرد: نرخ مصوب شــکر هم اکنون 
درب کارخانجات ۱۸ هزار تومان و در خرده فروشــی ها 

۲۱ تا ۲۲ هزار تومان تعیین شده است.

700 هزار تن شکر در راه کشور است
همچنیــن بهمن دانایــی، دبیر انجمــن کارخانجات 
تولیدکننده قند و شکر نیز به مردم این اطمینان خاطر 
را داد که مشــکلی در بازار این کاال وجود ندارد و حتی 
عنــوان کــرد که این نگرانی وجود دارد که شــکر تولید 
داخل روی دست تولیدکنندگان بماند. وی اضافه کرد: 
۶00 تا ۷00 هزار تن شــکر در حال خریداری و حمل 
به کشور است که این محموله ها در مرداد و شهریور که 
همزمان با فصل برداشــت شــکر داخل است وارد کشور 
می شود و نگرانی بسیار زیادی در این حوزه وجود دارد که 
شکرهای تولید داخل روی دست تولیدکنندگان بماند. 
دانایی درباره اینکه با وجود تأخیر در واردات چرا در بازار 
داخل با کمبود مواجه نشدیم، گفت: مهم ترین دلیل این 
مسئله کاهش شدید مصرف شکر است به طوری که در 
ســال های گذشته در چنین فصلی میزان مصرف شکر 
در کشور بین ۲۱0 تا ۲۲0 تن بوده اما درحال حاضر به 

۱30 تا ۱40 هزار تن رسیده است.

خبر ویژه

درحالی که تاالر شیشه ای روزهای نزولی و پرنوسانی را تجربه می کند، یک 
تحلیلگر در تشریح دالیل وضعیت فعلی بر این باور است که بورس پایین تر 
از اعداد فعلی نخواهد رفت و برای صعود نیازمند چند محرک مثبت اســت.
ولید هالالت با تاکید بر اینکه نسبت به بازار سرمایه یک بدبینی وجود دارد، 
توضیح داد: این بدبینی دالیل مختلفی دارد که از جمله آن نگرانی درمورد 
قیمت ها در بازار جهانی و فاصله بین قیمت دالر نیما و بازار آزاد است. از طرف 
دیگر افزایش نرخ هایی که دولت به شرکت ها داده این نگرانی را ایجاد کرده 
است که هزینه ها بیشتر از درآمدها رشــد کرده باشد. همچنین شاهد نرخ 
گذاری های دستوری در صنعت خودرو هستیم و واگذاری بلوک خودرویی ها 

نیز به نتیجه نرسیده است. همه این عوامل در کنار هم باعث می شود تمایل 
بازار به سرمایه گذاری جدید کم باشد.

وی با اشاره به کاهش حجم معامالت گفت: معموال همه در چنین شرایطی 
دست نگه می دارند و معامله سهام انجام نمی دهند. همین موضوع باعث می 
شود حجم معامالت کاهش یابد و در این شــرایط بازار به صورت فرسایشی 
افت کند. درحال حاضر نیز با توجه به اینکه فصل مجامع است و در هفته اخر 
تیرماه شاهد ترافیک مجامع بودیم، نمادهای زیادی متوقف بودند که بخش 
زیادی از بازار را از نظر ارزشی تشــکیل میدهند و همین موضوع باعث شده 
است ارزش معامالت کاهش یابد. ارزش معامالت درحال حاضر روی ارقامی 

است که گفته میشود بازار در حالت رکود به سر میبرد و برای اینکه به حالت 
عادی برگردد باید یکی از گره های ذهنی بازار حل شــود.این تحلیلگر بازار 
سرمایه با تاکید بر اینکه بدبینی موجود نســبت به دولت باید برطرف شود، 
عنوان کرد: درحال حاضر بحث افزایش نرخ بهره بین بانکی مطرح اســت. 
هرچند این افزایش در تورم فعلی ناچیز است اما از نظر روانی این سیگنال را 
میدهد که دولت خیلی هم به وعده های قبلی خود پایبند نیست. زیرا پیش 
از این، بحثی مطرح بود که نرخ بهره بین بانکی زیر ۲0 درصد مدیریت شود 
اما این اتفاق نیوفتاد. اگر این ابهامات برطرف و تکلیف برجام بیشــتر از قبل 

مشخص شود بازار به حالت عادی برمیگردد.

بدبینی نسبت به آینده بورس

 بورس پایین تر از اعداد فعلی نخواهد رفت
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نفت و انرژی 4

استاد دانشگاه صنعتی شریف:

به فکر واردات برق  نباشیم

کوتاه از انرژی

بین الملل

 عربستان و عراق 
به کمک پاالیشگاه های 

نفت اروپا رفتند
آمــار رهگیری کشــتی که توســط 
بلومبرگ گردآوری شــده است، نشان 
می دهد بیش از یک میلیون بشــکه در 
روز نفت در ســه هفته نخست ژوییه از 
طریق خط لوله ای که از مصر می گذرد، 
از خاورمیانه به اروپا صادر شده است. این 
حجم در مقایسه با سال گذشته بیش از 
دو برابر افزایش پیدا کرده اســت.حمله 
نظامی روســیه به اوکراین، بسیاری از 
شرکتهای اروپایی را به واکنش واداشت 
و تصمیــم گرفتند معامله با مســکو را 
متوقــف کنند. با این حال، این تحریم 
خودخواسته این پرسش را برانگیخت 
که آیا آنها منابع جایگزینی پیدا خواهند 
کرد.نفت عربســتان، عمده صادرات از 
طریق این خط لوله را تشــکیل داد اما 
عــراق هم صادراتــش را افزایش داده 
اســت. شــرکتها می تواننــد نفت را از 
طریق خط لوله ســومد )SuMed( که 
از مصر عبــور می کند، انتقال دهند یا 
اگر کشتیهای آنها به حد کافی کوچک 
باشــد می توانند از طریق کانال ســوئز 
عبور کند. محموله های عراقی بیشــتر 
با کشــتی حمل می شوند. حجم انتقال 
یافتــه از طریــق خط لولــه، در آوریل 
سال ۲0۲0 که سقف تولید برای مدت 
کوتاهی برداشــته شد، از حدود ۸00 
هزار بشــکه در روز در ماه افزایش پیدا 
کرد و به باالترین رکورد رســید.عالوه 
بر صادرات از خط لوله، در ســه هفته 
نخست ژوییه، حدود ۱.۲ میلیون بشکه 
در روز نفــت از خلیــج فارس از طریق 
کانال ســوئز حمل شده است که عمده 
آن از سوی عراق بوده است. در نتیجه، 
مجمــوع صادرات نفت از خاورمیانه به 
اروپا، به ۲.۲ میلیون بشکه در روز رسید 
کــه حدود ۹0 درصد از ژانویه افزایش 
نشــان داده اســت.این تغییر در حالی 
روی داده اســت که حجم بیشــتری از 
نفت روســیه از بنادر دریای بالتیک و 
سیاه به هند و چین ارسال می شوند و 
این دو کشــور آسیایی را از نفت ارزان 
روســیه بهره مند کرده است.جیووانی 
اســتونوو، تحلیلگر کاال در گروه یو بی 
اس می گویــد: ما اکنون شــاهد تغییر 
مســیر جریان تجارت نفت از آســیا به 
اروپا هســتیم. اروپا خرید نفت روسیه 
را کاهش داده است و روسیه نفت خود 
را به آسیا می فرستد که بازار اصلی نفت 

خاورمیانه بوده است.

 تحریم های نفتی 
 اتحادیه اروپا علیه روسیه 

تسهیل شد
بــا تغییر تحریم هــای اتحادیه اروپا به 
منظور محــدود کردن ریســک های 
امنیت انــرژی جهانی، شــرکت های 
دولتی روس نفت و گازپروم روسیه می 
تواننــد به کشــورهای ثالث نفت صادر 
کننــد. شــرکت های بازرگانی بزرگی 
ماننــد ویتول، گلنکــور و ترافیگورا و 
همچنیــن غولهای نفتی مانند شــل 
و توتــال، در پــی تحریم های اتحادیه 
اروپا که شــامل محدودیت روی بیمه 
محموله های نفتی اســت، تجارت نفت 
روسیه برای کشورهای ثالث را متوقف 
کرده اند.خریــد نفت دریابرد روســیه 
از ســوی شــرکت های اتحادیه اروپا و 
صادرات آن به کشــورهای ثالث مجاز 
است، اما تحت تغییراتی که در تحریم ها 
علیه روسیه صورت گرفت و از روز جمعه 
اجرایــی شــد، پرداخت های مربوط به 
چنین صادراتــی، ممنوع نخواهد بود.
اتحادیــه اروپا در بیانیه ای اعالم کرد با 
هــدف اجتناب از هر گونه پیامد منفی 
احتمالــی بــرای امنیت غذا و انرژی در 
جهــان، اتحادیه اروپــا تصمیم گرفت 
معافیــت از ممنوعیت معامله با بعضی 
از نهادهــای دولتی روســیه مربوط به 
معامالت محصوالت کشاورزی و حمل 
نفت به کشــورهای ثالث را گســترش 
دهد.بر اســاس گزارش رویترز، منابع 
شــرکت های بازرگانی اعــالم کردند 
تحریم هــای اتحادیه اروپا باعث شــده 
است چین و هند از طریق شرکت های 
بازرگانــی کوچکتــر خصوصی، نفت 
روسیه را خریداری کنند و تجارت نفت 
روسیه در بازاری شکل بگیرد که بیمه در 
برابر حوادث ضعیف است و نفت توسط 

کشتی های قدیمی حمل می شود.

توافق پنج ساله ایران و عراق 
در زمینه صادرات برق

بر اســاس توافق جدیــدی که میان ایران و 
عراق امضا شده است، ایران در زمان توانایی 
شــبکه، در مدت ۵ ســال 400 مگا وات برق 
بــه عراق صادر خواهد کرد.احمد موســی، 
ســخنگوی وزارت برق عــراق توضیحاتی 
درخصــوص جزئیات توافق راهبردی ایران 
و عــراق در زمینــه انــرژی ارائه داد و گفت 
کــه این توافــق دو هدف را محقق می کند؛ 
یکــی واردات بــرق و دیگری بهبود کیفیت 
برق توزیعی است.وی تاکید کرد که توافقی 
۵ ســاله با ایران در این زمینه امضا شــد و 
ایــران در ایــن مدت 400 مــگا وات برق به 
عراق صادر خواهد کرد.احد موســی گفت: 
ایــن توافق بعــد از پرداخت بدهی گازی به 
ایران و همچنین موافقت دولت امضا شــد و 
هــدف از آن ها تنهــا واردات 400 مگا وات 
برق نیســت بلکه هدف دیگر بهبود کیفیت 
برق توزیعی و تامین برق مصرفی عراق است.
سخنگوی وزارت برق عراق خاطرنشان کرد 
کــه این توافق بر اســاس پرداخت هزینه و 
همچنین بر اســاس نیاز عراق است.پیش از 
این عادل کریم، سرپرست وزارت برق عراق 
در اظهاراتی با اشاره به افزایش تولید برق در 
این کشور گفت که با توجه به توافقات انجام 
شده با وزیر نیرو ایران، انتظار می رود که روند 
صادرات گاز ایران به عراق بهتر شــود.وی با 
بیان اینکه شــهروند عراقی امروز احســاس 
می کند که وضعیت برق بهبود یافته اســت 
تاکید کرد: یک میلیارد و ۶4۹ میلیون دالر به 
عنوان بدهی گازی به ایران پرداخت کردیم.
کریم خاطرنشــان کرد که تمام بدهی های 
قبلی ما به ایران پرداخت شــد و اکنون پول 
واردات گاز از ایران را به طور ماهیانه به این 
کشــور پرداخت می کنیم.سرپرست وزارت 
بــرق عــراق همچنین گفت که ایران روزانه 
۲40 متر مکعب گاز به عراق صادر می کند.

ح یارانه  اجرای آزمایشی طر
بنزین در کیش تمام شد

ستاد هماهنگی طرح بازتوزیع یارانه بنزین، 
طی اطالعیه ای از اتمام دوره اجرای آزمایشی 
طرح بازتوزیع یارانه بنزین در جزیره کیش 
خبر داد.ســتاد هماهنگی طــرح بازتوزیع 
یارانه بنزین با اعالم اتمام اجرای آزمایشــی 
طرح بازتوزیع یارانه بنزین در جزیره کیش 
اعالم کرد: اجرای آزمایشــی طرح بازتوزیع 
یارانــه بنزیــن در جزیره کیش 4 ماهه بوده 
و قرار اســت نتایج اجــرای طرح مذکور در 
کمیته های تخصصی بررســی شده و مراتب 
جهت تصمیم گیری به دولت تقدیم شــود.
براســاس این طرح، همه شهروندان دارای 
کارت کیشوندی اعم از مالکان خودرو و افراد 
بدون خودرو، امکان دریافت ســهمیه بنزین 
۲0 لیتــری را دارا خواهند بود.همانطور که 
پیش از این هم مسئوالن منطقه آزاد کیش 
اعالم کرده بودند در این طرح، قیمت بنزین 
تغییری نکرده است و بنزین یارانه ای ۱۵00 
تومان و قیمت بنزین آزاد 3000  تومان است 
و افراد فاقد خودرو که مصرف بنزین ندارند 
می توانند سهیمه بنزین یارانه ای خود را به 
دیگــران انتقال داده یا به فروش برســانند.
بر این اساس ســهمیه خودروهای عمومی 
کمــاکان مانند قبل به کارت ســوخت آنها 

تعلق می گیرد.

مدیرعامل برق پایتخت:

40 درصد مشترکان تهرانی 
مشمول پاداش خوش مصرفی 

برق شدند
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق 
تهران بــزرگ با قدردانی از همراهی ارزنده 
شــهروندان تهرانی در کاهش مصرف برق، 
گفت: حدود 40 درصد از مشترکان تهرانی 
در ســال جاری مشــمول پرداخت پاداش 
خــوش مصرفی شــده اند.کامبیز ناظریان 
افزود: مقرر شــده اســت مشــترکانی که 
الگــوی مصرف را رعایت کــرده و مصارف 
برق خود را نســبت به دوره مشــابه ســال 
گذشــته کاهش داده اند مشمول پرداخت 
پاداش ریالی شــوند.وی ادامه داد: بر همین 
اساس حدود 40 درصد از مشترکان تهرانی 
موفق به کاهش مصرف برق خود شــده اند 
که پاداش های مصوب را بر روی قبوض برق 
خود دریافــت خواهند کرد.مدیرعامل برق 
پایتخت گفت: به ازای هر کیلووات ســاعت 
کاهــش مصرف بــرق، ۵00 تومان پاداش 
به مشــترکان پرداخت خواهد شد.ناظریان 
ضمــن قدردانــی از همراهــی قابل تقدیر 
شــهروندان تهرانی از همه مشــترکان برق 
این کالن شــهر درخواست کرد تا همچنان 
با رعایت راهکارهای ســاده مدیریت مصرف 
برق به ویژه خودداری از اســتفاده از وسایل 
برقی پرمصرف در ساعات ۱۲ تا ۱۸ به حفظ 
پایداری شــبکه برق شهر تهران و کشور در 

تابستان سال جاری کمک کنند.

استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: زمانی که تا 4 سال 
آینده ۲0 تا 30 هزار مگاوات وارد مدار شود بازهم تقاضای 
ما به همین میزان باال رفته و در نتیجه بازهم نمی توانیم 
صــادر کنیم، چون فقط به تولید و عرضه فکر می کنیم 
و مدیریــت تقاضــا را رها کــرده  و هیچ کاری در زمینه 
بهینه سازی مصرف نکرده ایم.سیدهاشم اورعی درباره 
توان ایران برای صادرات برق اظهار داشت: واقعیت اینکه 
ما در شرایطی هستیم که همین امروز هم نمی توانیم به 
تقاضای برق پاسخ دهیم و حدود ۱0 تا ۱۲ هزار مگاوات 
کمبود داریم و دلیل اینکه منازل خاموشــی ندارند این 
است که برق صنایع قطع می شود، ۱۱0 واحد فوالدی 
نمی تواننــد بــرق مورد نیاز خود را کامل دریافت کنند، 
تمامی کارخانجات سیمان همین وضعیت را دارند، در 
کشــور در برخی زمان ها کســری برق داریم. وی افزود: 
وقتی صحبت از صادرات می کنیم به این معنا نیست که 
هر زمان خودمان الزم نداشتیم برق را به کشور خریدار 
صادر کنیم، در نتیجه صحبت از صادرات برق در شرایطی 
که ما نه تنها مازاد تولید نداریم بلکه کســری داریم و 
میزان افزایش تقاضا بیش از افزایش تولید بوده و کسری 
رو به افزایش اســت، بیهوده خواهد بود.اســتاد دانشگاه 
صنعتی شــریف تاکید کرد: وقتــی صحبت از صادرات 
داشــته باشیم که مازاد ظرفیت تولید داشته باشیم که 
بتوانیم برای تمام سال برق را انتقال دهیم، کشور خریدار 
تضمین می خواهد مثال کشــور عراق زمانی به برق نیاز 
دارد که ما هم نیاز داریم و اتفاقا در آن مدت کسری هم 

داریم، بنابراین بهتر است صحبت از صادرات نکنیم.
به فکر واردات نباشیم

وی درباره کمبود برق در کشور و احتمال واردات گفت: 

کشور عراق خود کمبود دارد، پاکستان و افغانستان هم 
برق کمی در اختیار دارند، ما فقط می توانیم به ارمنستان 
که نیروگاه برقابی زیادی در اختیار دارد و زمستان های 
متفاوت از کشور ما دارد متصل شده و تبادل داشته باشیم، 
اما باید در نظر داشــته باشــیم به فرض اگر یک کشوری 
هم در اطراف ما بتواند به ما برق ارسال کند، کشوری که 
بزرگترین مشکل اقتصادی اش عدم برخورداری از رشد 

اقتصادی و بیکاری است نباید برق بخرد، باید خود شرایط 
تولید برق را ایجاد کند زیرا برق محصول نهایی است، ما 
باید مسیر را طی کنیم اگر خودمان تولید را باال ببریم هم 
اشتغال ایجاد کرده ایم و هم روی تولید ناخالص داخلی 
اثر می گذارد، بعبارت دیگر ما نباید به فکر واردات باشیم.
اورعی بیان داشت: امسال پیک تقاضای برق در کشور از 
۶۵ هزار مگاوات باالتر رفته یعنی باید ۶۵ هزار مگاوات 

ظرفیت تولید داشتیم تا خاموشی نداشته باشیم، ظرفیت 
منصوبه ما ۸۵ هزار مگاوات است، اما به هزاران دلیل وقتی 
به عمل می رسد ۶۵ هزار مگاوات هم نمی توانیم انتقال 
دهیم، شاید بتوانیم ۵۵ تا ۵۹ هزار مگاوات تولید داشته 
باشــیم، بنابراین اگر بخواهیم صادرات مطمئن داشــته 
باشــیم ابتدا اینکه باید نیاز خودمان را تامین کنیم.وی 
ادامه داد: مثال اگر بخواهیم ۱0 تا ۲0 درصد از تقاضای 
خودمان را هم برای صادرات افزایش ظرفیت دهیم که 
۱3 هزار مگاوات می شــود، یعنی ما باید حداقل برنامه 
بریزیم ۲0 تا 30 هزار مگاوت افزایش ظرفیت بدهیم تا 
بتوانیم صادرات مطمئن داشته باشیم. اما مشکل اینکه 
این میزان افزایش ظرفیت حداقل 4 سال زمان می برد، 
ولی در 4 سال آینده دوباره تقاضا افزایش پیدا می کند، 
چون برای بهینه سازی و مدیریت مصرف کاری نمی کنیم 
در نتیجه زمانی که تا 4 ســال آینده این ۲0 تا 30 هزار 
مگاوات وارد مدار شود بازهم تقاضای ما به همین میزان 
باال رفته و در نتیجه بازهم نمی توانیم صادر کنیم، چون 
فقط به تولید و عرضه فکر می کنیم و مدیریت تقاضا را رها 
کرده  و هیچ کاری در زمینه بهینه سازی مصرف نکرده ایم.

قطع برق صنایع راه حل نیست
وی خاطرنشــان کــرد: اکنون راه این اســت که 
همزمــان بــا افزایش عرضــه؛ روی تقاضا هم کار 
کنیم و راه هایی ایجاد کنیم که برای مردم بصرفد 
ســرمایه گذاری کنند، اینکه بــرق قطع و جلوی 
تولید گرفته شــود مدیریت مصرف نیست معنای 
مدیریت مصرف این اســت که تولید ادامه داشته 
باشــد اما تقاضا مدیریت شــود که این موضوع در 

کشور ما مغفول مانده است.

خبر ویژه

وزیر نیرو با اشاره به اتمام طرح های احیای دریاچه ارومیه گفت: این طرح ها به 
مرور در ماه های آینده راه اندازی می شــود که انتقال پســاب بهداشتی از تبریز و 
ارومیه و تونل انتقال آب از مهمترین آنها اســت.علی اکبر محرابیان در حاشــیه 
بازدید از طرح های احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی افزود: اولین طرحی 
که به زودی به بهره برداری می رســد، انتقال پســاب بهداشتی شهرهای تبریز و 
ارومیه به دریاچه است.وزیر نیرو اضافه کرد: تالش می کنیم که تونل هم با رفع 
مشــکالت فنی، هر چه ســریعتر تکمیل شــده و انتقال آب به خوبی انجام شود.

وی بــا بیــان اینکه دولت بــرای احیای دریاچه ارومیه اهمیت ویژه ای قائل بوده 

و رییس جمهور هم دائما پیگیری می کند، گفت: آیت اهلل رییســی در ســفر به 
آذربایجان غربی هم بازدیدی از دریاچه داشتند و بعد از بازدید در جلسات دولت 
هم دائما بر اجرای طرح ها و اتخاذ سیاســت هایی برای احیای صحیح دریاچه 
تاکید می کنند.وزیر نیرو با اشاره به اینکه در جلسه آتی دولت گزارشی از وضعیت 
پروژه ها به اطالع خواهد رساند، ادامه داد: امیدواریم با تخصیص اعتبارات الزم، 
به اجرای پروژه ها سرعت ببخشیم.محرابیان گفت: برخی پروژه ها شاید نیاز به 
تغییر سیاست داشته باشد که این باید در ستاد مورد بررسی قرار گیرد و حتما 

نیاز است که برخی پروژه های جدید شروع شود.

وزیر نیرو:

ح های احیای دریاچه ارومیه به مرور در ماه های آینده راه اندازی می شود طر

کارشناس  حوزه  آب و  محیط زیست پاسخ داد؛

آینده دریاچه ارومیه از نقشه  تا 5 سال 
حذف می شود؟

کارشــناس حوزه آب و محیط زیست گفت: 
باید مصرف آب در بخش کشــاورزی حوضه 
آبریــز دریاچــه ارومیــه را بــه دهه ۱3۷0 
برگردانیــم و تا زمانی که دوباره نتوانیم این 
رقم را به میزان سابق برگردانیم هیچ امیدی 
وجود ندارد.محمد درویش ، درباره وضعیت 
احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت: دریاچه 
ارومیه بعد از اینکه ســال های تر را گذرانده 
اکنون مشخص شده اقداماتی که انجام شده 
نتوانســته در تاب آوری دریاچه موثر باشد و 
بحران جدی است.وی افزود: ما شاهدیم که 
در ســتاد احیا نتوانســتند 3.۱ میلیارد متر 
مکعب حقابه دریاچه را که ســاالنه موظف 
بودند به دریاچه برســانند، تعداد ســدهای 
حوضه دریاچه کاسته نشد و تعداد چاه های 
حفر شده هم در حال افزایش است؛ به طوری 
که بیش از ۸0 هزار حلقه چاه در حوضه این 
دریاچه وجود دارد، درخصوص ادعاهایی که 
در خصوص طرح نکاشت و یا به کاهش مطرح 
شده بود هم عمال نمود بیرونی ندیدیم و حتی 
وسعت چغندرکاری در حوضه آبریز دریاچه 
افزایش پیدا کرده اســت.وی ادامه داد: تنها 

امیدی که ســتاد احیا ایجاد کرده بود اینکه 
طرح انتقال آب از رودخانه زاب اجرا شــود 
که اجرایی نشــد و بعید اســت کشاورزان و 
جامعه محلی منطقه اجازه دهند آب از وسط 
سرزمین شان عبور کند .این کارشانس حوزه 
آب و محیط زیســت تاکید کرد: مهم ترین 
اقــدام برای نجات دریاچه اینکه وابســتگی 
معیشــتی به آب و خاک در حوضه دریاچه 
کاهــش یابــد و اقتصادی تعریف شــود که 
آب محور نباشــد. وی درباره احتمال خشک 
شــدن کامل دریاچه در صورت تداوم روند 
کنونی و عدم اجرای برنامه های تدوین شده 
گفــت: در این صــورت صددرصد  دریاچه 
خشــک خواهد شــد البته بستگی به میزان 
بارندگــی دارد اگر بارش همین روند نرمال 
باشــد و با ترسالی غیرعادی روبرو نباشیم تا 
۵ سال آینده دریاچه کامل خشک می شود و 
اگر سال های خشک شدید کمتر از ۵ سال و 
اگر ترسالی شدید داشته باشیم این خشکی 
ممکن اســت به ۱0 ســال هم عقب بیفتد و 
اینها در شــرایطی اســت که ما برنامه ها را 

اجرایی نکنیم.

درپی موج گرما در تگزاس

کوین   خاموشی ماینرهای بیت 
رکورد زد

اســتخراج کنندگان بیــت کوین در پی موج 
گرمــای بی ســابقه در تگزاس، بــا بزرگترین 
کاهش مصرف نیرو از زمان ممنوعیت استخراج 
رمزارز در چین در ماه مه سال میالدی گذشته، 
روبرو شدند.دشــواری استخراج بیت کوین که 
شــاخص نشان دهنده تعطیلی استخراج بیت 
کوین اســت، پنج درصد افت کرد که از زمان 
توقف فعالیت میلیونها دستگاه استخراج رمزارز 
در چیــن بــه دلیل اعــالم ممنوعیت فعالیت 
اســتخراج رمزارز از ســوی دولت مرکزی این 
کشــور، بزرگترین کاهــش در مدت دو هفته 
بود. دشــواری اســتخراج بیت کوین،   میزان 
دشــواری کار برای استخراج شمار محدودی 
کوین را می ســنجد. در ماه مه ســال ۲0۲۱، 
دشواری استخراج بیت کوین حدود ۱۶ درصد 
ریزش کرد و به مدت دو ماه متوالی، پایین ماند.

تگــزاس آمریکا به مدد قیمتهای پایین انرژی 
و مقررات آســان در خصوص استخراج رمزارز، 
چین را به عنوان بزرگترین قطب استخراج بیت 
کوین کنار زد. با این حال، گرمای شدید تگزاس 
در تابستان امسال، فعالیت های استخراج رمزارز 
را فلج کرده است. تغییر ناگهانی دما با آسیب 

زدن به قطعات دســتگاههای اســتخراج، نرخ 
فرسودگی این دســتگاه ها را تسریع می کند.

تقریبا تمامی فعالیتهای اســتخراج رمزارز در 
مقیاس صنعتی، به دلیل موج گرمای شــدید 
هفته گذشته که باعث کمبود نیرو شد، تعطیل 
شد. اکثر استخراج کنندگان رمزارز در تگزاس، 
دستگاه های خود را به درخواست اپراتور نیروی 
ایــن ایالت خاموش کردند. در حالی که بعضی 
از استخراج کنندگان رمزارز ممکن است ضرر 
کنند اما بعضی دیگر ممکن اســت با توجه به 
توافــق خریــد نیرویی که دارنــد، از خاموش 
کردن دستگاه هایشــان ســود کنند. بعضی از 
ایــن ماینرهــا می توانند برق را به قیمت باالتر 
به شبکه برق بفروشند.استخراج بیت کوین در 
یک سال گذشته، به یک صنعت چند میلیارد 
دالری تبدیل شده است. تغییرات ناگهانی آب 
و هوا به یکی از بزرگترین چالشهای استخراج 
کننــدگان بیت کوین در آمریکا تبدیل شــده 
است زیرا اکثر فعالیتهای استخراج در ایالتهای 
جنوبی است. ایالتهایی مانند جورجیا که با موج 
گرمای شدید روبرو هستند، شاهد رشد سریع 

فعالیتهای استخراج رمزارز بوده اند.

 در ایران و منطقه خاورمیانه به دلیل مزیت دسترســی به ســوخت های فســیلی، از همین منابع به عنوان محور 
تولید برق استفاده می شود.با این حال مشکل اصلی این شیوه در تولید برق، آلودگی های ناشی از سوختن مواد 
هیدروکربوری است، اما گاز طبیعی کمترین آلودگی را میان سوخت های فسیلی دارد و با توجه به قیمت مناسب 
آن نسبت به سوخت های فسیلی مایع در کشورهای با مزیت دسترسی به این حامل انرژی، گزینه مناسبی برای 
توســعه صنعت برق اســت.به همین دلیل بوده که سیاســت توسعه گازرسانی به نیروگاه ها در سال های گذشته 
در دستور کار دولت و وزارت نفت قرار گرفت. تا پیش از آن، بخش نیروگاهی حدود 30 درصد انرژی مورد نیاز 
خود را از طریق مصرف ســوخت های فســیلی مایع )گازوئیل و نفت کوره( تأمین می کرد، به طوری که مصرف 
گازوئیل و نفت کوره در این صنعت به ترتیب معادل ۱۲.۲ و ۱۵.3 میلیارد لیتر بود و مصرف گاز طبیعی در این 
صنعت به 3۶.۶ میلیارد مترمکعب محدود می شــد، اما اکنون قریب به اتفاق نیروگاه های کشــور از گاز طبیعی 

به عنوان ســوخت اســتفاده می کنند. جواد اوجی، وزیر نفت نیز در روزهای اخیر همســو با افزایش مصرف برق 
در کشور در حساب کاربری خود در توییتر اعالم کرد که »بیش از ۱000 مگاوات از ظرفیت نیروگاهی وزارت 
نفت به شبکه سراسری برق اختصاص یافته که سبب پایداری شبکه سراسری برق در تابستان گرم امسال شده 
است.«محمدرضا جوالیی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران هم با تأکید بر اینکه گازرسانی به نیروگاه ها 
این روزها ۱3 درصد بیشتر از برنامه مصوب است، از ثبت رکوردی تازه در گازرسانی نیروگاهی خبر داد و گفت: 
»روز چهارشنبه ۲۹ تیرماه با توجه به وضعی که شبکه برق کشور داشت و هماهنگی با همکاران در مجموعه 
توانیر، مصرف سوخت فرآورده در همه نیروگاه ها قطع شد و بر این اساس، گشایشی برای کل نیروگاه ها شکل 
گرفت که تنها از ســوخت گاز اســتفاده کنند که این فرآیند ســبب می شــود توان برق تولیدی در نیروگاه ها نیز 

افزایش یابد.«به گفته او، 300 میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه ها تزریق شده است.

در پی گازرسانی پایدار به نیروگاه ها انجام می شود

تابستانی روشن، ارمغان صنعت گاز به مردم ایران
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55بانک و بیمه
برگزاری مجمع عمومی بانک 

شهر با رضایتمندی سهامداران از 
عملکرد تیم مدیریتی جدید

مجمــع عمومی عادی ســال مالــی منتهی به 
۱400٫۱۲٫۲۹ بانــک شــهر طی مراســمی 
بــا حضــور حداکثری ســهامداران حقیقی و 
حقوقــی؛ مجــوز بانک مرکزی و رعایت تمامی 

دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد.
در این مراسم که با حضور بیش از ۶0 درصدی 
سهامداران حاضر در جلسه و دیگر سهامداران 
بــه صــورت زنده از طریق وب ســایت بانک به 
نشــانی: shahr-bank.ir برگزار شــد؛ ضمن 
رضایتمنــدی ســهامداران حقیقی و حقوقی 
حاضر در جلسه از عملکرد تیم مدیریتی جدید 
بانک شهر، صورت های مالی این بانک مربوط 
به ســال مالی منتهی به ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۹ با نظر به 
گزارش حســابرس، نظر اکثریت سهامداران و 
حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به 

تصویب رسید.
دکتر ســید محمد مهدی احمدی مدیرعامل 
بانک شهر نیز در این جلسه با اشاره به عملکرد 
روبــه رشــد ایــن بانک در بیشــتر حوزه های 
بانکی، گفت: قطعا از هیچ تالشــی برای تامین 
رضایتمندی و منافع ســهامداران، به خصوص 

سهامداران خرد دریغ نخواهیم کرد.
دکتر احمدی افزود: شــعب بانک شــهر با یک 
برنامــه ریزی منظــم و در چارچوب ضوابط و 
مقــررات بانک مرکزی به خصوص در پرداخت 
ســود سپرده توانسته اند در جذب انواع سپرده 
طی ۲ سال اخیر رشدی چشمگیر داشته باشند؛ 
به طوری که در پایان سال ۱400 نسبت سپرده 
های بانک شــهر به کل سپرده های بانک های 

خصوصی درصد قابل توجهی بوده است.
وی به افزایش بیش از ۶۶ درصدی درآمدهای 
بانک شهر در سال گذشته اشاره کرد، گفت: این 
بانک هم اکنون در حوزه درآمدهای کارمزدی 
نیز عملکرد خیره کننده ای دارد. همچنین باید 
اعالم کنم که در حوزه ارزی نیز بانک شــهر به 
عنوان یکی از بانک های برتر کشور درمیان بانک 
های دولتی و خصوصی بوده و توانســته با بهره 
بردای از ظرفیت های این حوزه ضمن کمک به 
واحدهــای تولیدی به افزایش درآمدهای بانک 

نیز کمک کند.
مدیرعامل بانک شــهر با اشــاره به راه اندازی 
صندوق ســرمایه گذاری امالک و مســتغالت 
از ســوی این بانک با ســرمایه ۷ هزار میلیارد 
تومانــی، تصریح کرد: ایــن صندوق می تواند 
ضمن تســهیل در واگذاری امالک ، نقدینگی 
بانک را باال برده و مسیر پیشرفت بانک شهر را 

در سال جاری هموار کند.
دکتر احمدی با بیان اینکه امروز شاهد هستیم 
که بانک شــهر به عنوان اولین بانک در کشــور 
توانسته مجوز صندوق اختصاصی بازارگردانی 
را اخــذ کنــد، افزود: این مهم انشــااهلل تا 3 ماه 

آینده عملیاتی می شود.
وی در ادامه از “طراحی و توســعه محصوالت و 
خدمــات نوین و الکترونیکی بانکی”، “افزایش 
ســهم بازار تعهدات”، “ارتقای سرمایه بانک در 
راســتای افزایش عملیات بانکداری مبتنی بر 
نســبت های ســرمایه گذاری” و … خبر داد و 
تاکید کرد: شــهرداری های کالن شــهرها به 
عنــوان ســهامداران کالن، ملــزم به کمک به 

افزایش سرمایه بانک شهر شده اند.
مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اینکه از دغدغه 
ســهامداران بــه خصوص ســهامداران خرد در 
تمامی حوزه ها و موضوع افزایش ســرمایه بانک 
آگاهی کامل دارم، عنوان کرد: اقدامات اساســی 
در خصوص افزایش ســرمایه بانک شهر در حال 
انجام است، قطعا در آینده نزدیک با کاهش زیان 
انباشــته بانک، واگذاری امالک و … شاهد رشد 
ســهام بانک خواهیم بود. ابوالفضل فالح معاون 
مالی و اقتصاد شــهری شهرداری تهران و رئیس 
ایــن مجمع نیز با قدردانی از زحمات مدیرعامل 
و کارکنــان بانک شــهر،گفت: امروز می توان به 
رویکرد جدید مدیران بانک شــهر در حرکت در 
مسیر بانکداری حرفه ای، توجه به رعایت کامل 
ضوابط و مقررات بانک مرکزی و همچنین تالش 
برای بهبود جایگاه این بانک در شبکه بانکی اذعان 
داشت. فالح تاکید کرد: گزارش های منتشر شده 
از پیشرفت های بانک شهر ، اصالح ساختار مالی و 
به تبع آن برگزاری مجمع بانک در تاریخ مشخص، 
حاکــی از عزم جــدی تیم مدیریتی جدید برای 
پاســداری از منافع سهامداران و خدمات رسانی 
شایسته به شهروندان است. این گزارش می افزاید، 
همچنین با موافقت اکثریت صاحبان سهام حاضر 
در جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه بانک شهر، 
روزنامه های “همشــهری” و “دنیای اقتصاد” به 
عنوان روزنامه های کثیراالنتشار برای درج آگهی 
های قانونی بانک انتخاب شــدند. از دیگر نکات 
قابل توجه این مجمع، برگزاری جلســه پرسش 
و پاســخ ســهامداران با حضور دکتر سید محمد 
مهدی احمدی مدیرعامل بانک شــهر بود که به 

مدت یک ساعت به طول انجامید.

اخبار

 پیام مدیر عامل بیمه آسیا 
به مناسبت شصت و سومین 

سالگرد تاسیس بیمه آسیا

بسم اهلل الرحمن و الرحیم
با عنایات خداوند سبحان و تدبیر مدیران شایسته، 
افتخار تبریک و تهنیت شصت و سومین سالگرد 
تاسیس بیمه آسیا به تمامی همکارانم در سراسر 

کشور را مغتنم می شمارم.
امروز بیمه آسیا مرهون تالش تمامی عزیزانی است 
که با یکدلی و همدلی، مسیر موفقیت شرکت در 
هفتمین دهه حیات خود را ترسیم کرده است تا 
با تدبیر مدیران ارشد، همچنان به عنوان شرکتی 
خوشــنام و محبوب صنعت بیمه کشور گام های 
موثری در ارتقای کمی و کیفی صنعت بیمه کشور 

بردارد.
شصت و سه سال خدمت صادقانه خانواده بزرگ 
بیمه آســیا، افق های باور پذیری آن را به عنوان 
یک ســرمایه ملی برای بیمه گذاران و سهامداران 

وفادار دو صد چندان کرده است.
درخشــش و شــفافیت عملکرد بیمه آســیا در 
طلیعه شصت و چهارمین حضور تاثیر گذار خود 
در صنعت بیمه کشور، در صورت های مالی سال 
۱400 به منصه ظهور رسید و بدون بند حسابرسی 
در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت مورد 

تصویب اکثریت سهامداران قرار گرفت.
برای همیشه یاد همکاران عزیزم را که در راه ارائه 
خدمــت صادقانه به مــردم، بر اثر بیماری مهلک 
کرونا جان عزیزشان را فدا کردند، گرامی می دارم 
و بــه خانواده معزز این عزیــزان و خانواده بزرگ 
بیمه آســیا تســلیت عرض می کنم و همچنین از 
مساعی و تالش گذشتگان و بازنشستگان قدردانی 

می نمایم.
وظیفه خطیر صنعت بیمه کشور و باالخص بیمه 
آسیا در این برهه از زمان که کشور عزیزمان آماج 
تحریم های ظالمانه قرار گرفته، دو چندان شــده 
اســت و اطمینان دارم همکارانم در سراسر کشور 
اعم از شعب و شبکه فروش توانمند، با همکاری و 
همیاری بیش از پیش و هدایت مدیران و همکاران 
ستادی، با ارائه طرح های نوین بیمه ای در بخش 
های صدور و خســارت در خدمت رسانی به ملت 

عزیزمان همچون همیشه سرآمد خواهند بود.
اینجانب با تبریک این مناسبت میمون و فرخنده به 
اعضای هیات مدیره، معاونان مدیرعامل، مدیران، 
مشاوران، کارکنان، نمایندگان حقیقی و حقوقی، 
کارگزاران و سهامداران، از خداوند متعال موفقیت، 
سالمتی و سربلندی شما همکاران عزیز و توفیق 
مستدام و روزافزون بیمه آسیا را در ارائه خدمات 
شایسته بیمه ای به ملت شریف ایران آرزومندم.

مسعود بادین - نایب رییس هیات مدیره و 
مدیرعامل بیمه آسیا

مهر تایید سهامداران بر عملکرد بیمه تجارت نو
مجمع عمومی عادی ســاالنه شرکت 
بیمــه تجارت نــو با حضــور جمعی از 
سهامداران شرکت، اعضای هیات مدیره 
و نماینــدگان نهادهای نظارتی از بیمه 
مرکزی،  ســازمان بورس و اوراق بهادار 
و موسسه حسابرسی درمحل مجموعه 
فرهنگی تربیتی شــهید مفتح – سالن 
همایــش ها برگزار و امکان مشــاهده 
آن بــه صورت زنــده در اختیار تمامی 
سهامداران حقیقی شرکت قرار گرفت

در این مجمع که به ریاســت احســان 
مــرادی ، رئیــس هیات مدیــره بیمه 
تجارت نو و با حضور بیش از ۹۵ درصد 
از ســهامداران برگــزار شــد، عملکرد 
هیات مدیــره، ترازنامــه و صورت های 
مالی این شــرکت در سال مالی منتهی 
به ۲۹ اســفند ۱400 از سوی صاحبان 
ســهام حاضر در جلســه تصویب شد و 
سود خالص شرکت معادل ۲۵0 میلیارد 
ریال اعالم شد و براساس تصمیم مجمع 
مقرر شد به ازای هرسهم ۱0 ریال سود 
تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته 

منظور شــود تا درآینده نزدیک جهت 
افزایش سرمایه مورد بهره برداری قرار 

گیرد.
شــرکت بیمه تجارت نو در سال ۱400 

توانســته به ســود خالصی حدود ۲۵0 
میلیــارد ریال دســت یابد و با تصویب 
مجمع بالغ بر۶0 میلیارد ریال )به ازای 
هر سهم ۱0 ریال( آن را بین سهامداران 

تقسیم نمود.
ســود ناخالص فعالیت هــای بیمه ای 
شــرکت طبــق صورت هــای مالــی 
حسابرســی شده ســال مزبور حدود 

۱۷44 میلیارد ریال بوده است که از این 
لحاظ می توان شــرکت بیمه تجارت نو 
را در از جمله شــرکت های بیمه ای که 
از عملیات بیمه گری خود ســود کسب 

کرده اند به شمار آورد.
پس از این مهم به ســهامداران فرصت 
داده شــد تا به طرح پرســش های خود 
بپردازنــد که درنهایت با پاســخگویی 
گرداننــدگان مجمع صورت های مالی 
این شــرکت برای دوره مالی مذکوربه 

تائید مجمع رسید.
درادامه روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان 
روزنامه رســمی برای درج آگهی های 
شرکت انتخاب شد و موسسه حسابرسی 
فاطــر بــه عنوان حســابرس و بازرس 
قانونی اصلی و موسســه حسابرســی 
ایران مشــهود به عنوان حسابرس علی 
البدل تعیین شــدند و بــا تعیین حق 
حضوراعضاءغیرموظــف هئیت مدیره 
و پــاداش اعضای هئیت مدیره مجمع 
عمومی عادی  ســالیانه شــرکت بیمه 

تجارت نو به کارخود پایان داد.

اخبار

رئیس دایره برنامه ریزی و آمار اعتباری بانک توسعه صادرات ایران 
گفت: این بانک در ســال ۱400 نزدیک به ۲۹ هزار میلیارد ریال 
تســهیالت به شــرکت های کوچک و متوسط اعطا کرده که نسبت 

به سال پیش از آن ۷۱ درصد رشد را نشان می دهد.
پریســا حمدی با اشــاره به اهمیت حمایت از شرکت های کوچک 
و متوســط در مســیر توسعه پایدار، افزود: تامین سرمایه درگردش 
و مشــارکت در احداث واحدهــای تولیدی صادراتی از اهم برنامه 

های بانک توسعه صادرات ایران در سال های اخیر بوده است.
وی، تامین طرح ها و همچنین ســرمایه در گردش شــرکت های 
صادرات محور را از هدف گذاری های مهم بانک توســعه صادرات 
ایران در سال های اخیر عنوان کرد و اظهار داشت: طی سال ۱400 
توانسته ایم بیش از ۱۸4 هزار میلیارد ریال تسهیالت به مشتریان 
اعطا کنیم که این رقم نســبت به ســال ۱3۹۹ رشدی 4۱ درصدی 

را نشان می دهد.
رئیس دایره برنامه ریزی و آمار اعتباری بانک توسعه صادرات ایران، 

اذعان داشــت: این بانک توســعه ای، خدمات و تسهیالت خود را با 
هــدف ایجاد رونق اقتصــادی، اجتماعی و جهش تولید در مناطق 

مختلف در سطح منطقه ای و ملی به تولیدکنندگان صادرات محور 
خود اعطا کرده است.

حمدی با اشــاره به اینکه عملکرد صادراتی، مبنای اصلی اعطای 
تسهیالت ارزی به مشتریان است، گفت: بر این اساس بانک توسعه 
صــادرات ایــران به طرح های دارای توجیــه و عملکرد صادراتی، 

خدمات و تسهیالت عرضه می کند.
به گفته این کارشناس، بانک توسعه صادرات ایران در سال ۱400 
موفق به اعطای تســهیالت به مشــتریان بانکداری شرکتی، جذب 
مشــتریان جدید اعتباری قطع ارتباط شــده واجرای مدل جدید 

رتبه بندی مشتریان نیز شده است.
وی از وصول 3 هزار و ۸۶۹ میلیارد ریال مطالبات غیرجاری بانک 
توسعه صادرات ایران در سال ۱400 خبر داد و گفت: همچنین در 
حوزه ارائه تسهیالت به شرکت های دانش بنیان درسال ۱400، با 
اعطای نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت، رشد 

4۶۲ درصدی را نسبت به سال پیش از آن داشته ایم.

ح کرد: رئیس دایره برنامه ریزی و آمار اعتباری بانک توسعه صادرات ایران مطر

رشد 71 درصدی اعطای تسهیالت به SMEها در سال 1400

خبر  ویژه

شــماره  رای  برابــر  و   1400/04/29 مــورخ   140085618021000735 شــماره  بــه  منتشــره  آگهــی  پیــرو 
وضعیــت  وتکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات  مــورخ:1400/04/08   140060318021000300
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض آقــای ســعید ماراالنــی فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 831 صــادره از تبریــز در قریــه اللــه 
دشــت در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بــه مســاحت 252.33 مترمربــع 
پــالک فرعــی 493 از اصلــی 15 واقــع در بخــش 10 کوچصفهــان خریــداری از مالــک رســمی مــع الواســطه از 
ز گردیــده اســت کــه در آگهــی قبلــی مســاحت ملــک  وراث ابراهیــم طاعتــی و از آقــای عبــداهلل طاعتــی محــر
248.05 مترمربــع قیــد شــده بــود کــه برابــر رای اصالحــی هیــات بــه شــماره 140160318021000259   
مــورخ 1401/02/21 مســاحت ملــک بــه 252.33 مترمربــع تغییــر یافــت کــه بدینوســیله اصــالح گردیــد. 

تاریــخ انتشــار نوبــت اول:1401/04/18 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم:1401/05/02
کوچصفهان ک  نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس اداره ثبت اسناد و امال

مفقودی
ســندکمپانی و شناســنامه مالکیــت پرایــد تاکســی بــه رنــگ 
زرد خورشــیدی بــا نــوار شــطرنجی مشــکی مــدل 1388 بــه 
شــماره انتظامــی  257 ت 42-ایــران 46 بــه شــماره موتــور 
3302393 بــه شــماره شاســی S1412288119725 متعلــق 
محمدرضــا  زنــد  فر فــرد  توســروندانی  علیرضــا  آقــای  بــه 

مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی
رنــگ  بــه  پاســار  موتورســیکلت  یکدســتگاه  پــالک  و  کارت   
آبــی مــدل 1389 بــه شــماره انتظامــی 29454-578 و بــه 
شاســی  شــماره  بــه   220FML88000158 موتــور  شــماره 
NCA220D8900250 متعلــق بــه رحمــان آگاه نهزمــی فرزنــد 

یحیــی مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

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

برابــر رای شــماره 140160312001002355هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــه  ــی تصرفــات مالکان ــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ثبت
شــماره  بــه  اکبــری  مهــدی  آقــای  1400114412001000827تقاضــای  کالســه  بالمعــارص 
زنــد نعمــت اهلل در ششــدانگ  شناســنامه 1160وکــد ملــی 2120744912صــادره از گــرگان فر
اعیانــی یــک قطعــه بــاغ بانضمــام چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی 
آن وقــف اســت بمســاحت 5893/97 متــر مربــع از پــالک 264 - اصلــی واقــع در اراضــی 
انجیــراب بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی 
لــه اکبــری بــه متقاضــی دارد.  لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دونوبــت  نعمــت آ
ــزده روز آگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند  ــه پان بــه فاصل
مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی،دادخواســت خــود را بــه 

ــد . ــم نمای ــی تقدی ــالح قضای ــع ذیص مرج
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/05/02
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/05/18
م.الف:12538

غالمرضا قاسمی 
گرگان از طرف غالمرضا قاسمی ک منطقه یک  رئیس اداره ثبت اسناد وامال

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

قانــون  موضــوع  هیــات   1401/2/20 مــورخ   140160324001000502 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای اســماعیل 
زنــد حســین بــه شــماره شناســنامه 3583 کدملــی 3539558950 صــادره از  رجبــی فر
گنــاوه را نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کشــاورزی بــه مســاحت 109523/95 متــر 
مربــع در قســمتی از پــالک 912 اصلــی واقــع در قریــه پــوزگاه گنــاوه خریــداری مــع الواســطه 
ز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در  از آقــای حســین رجبــی و شــرکاء محــر
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ر بــه مراجعــه  ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر

ذیصــالح قضایــی نمــی باشــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/4/18 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/2 
گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
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روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید
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در دولت سیزدهم با توجه به رویکرد مردمی این دولت و همچنین برگزاری متعدد میزهای خدمت، سطح پاسخگویی شبکه بانکی کشور افزایش چشمگیری یافته است.
مرکز بازرسی وزارت اقتصاد برای تحرک بخشی به نظام بانکی و مالیاتی در پاسخگویی به مطالبات مردم فعالیت خود را منسجم تر کرده است.

در همین راستا، با توجه به نیاز هر چه بیشتر فضای مالی و بانکی به پاسخگویی و شفاف سازی و افزایش مطالبات مردم و فعاالن اقتصادی با ارتقاء سطح خدمات در 
این حوزه، مرکز بازرسی وزارت اقتصاد برای همسان سازی مطالبات و سطح پاسخگویی وارد عمل شده است. خوشبختانه آمارهای انتشار یافته از میزهای ارتباطات 
مردمی حوزه وزارت اقتصاد که در جریان سفرهای استانی رییس جمهوری منتشر شده حاکی از آن است که پس از استقرار دولت سیزدهم و رویکرد مردمی وزارت 
اقتصاد و همچنین نظارت مستمر آن، نظام بانکی و مالیاتی فعالیت خود را در این بخش نسبت به گذشته افزایش داده و پاسخگویی مدیران، رشد چشمگیری داشته 
اســت. نتایج دریافتی از گزارش های مســووالن مرکز بازرســی وزارت اقتصاد در زمینه پاســخگویی به مطالبات مردم در حوزه های بانکی، مالیاتی، بیمه و ... نشــان می 

دهد، بیش از سیصد هزار مراجعه حضوری چهره به چهره و مالقات غیرحضوری ظرف مدت فعالیت دولت سیزدهم صورت گرفته است.

ارتقاء سطح پاسخگویی شبکه بانکی کشور در دولت سیزدهم

 مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سرمایه 
به حد نصاب نرسید

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام بانک سرمایه به منظور 
تصویــب صــورت های مالی دوره منتهی به ۲۹ اســفندماه ۱400 به 
دلیل عدم رسیدن به حدنصاب، رسمیت نیافت. جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه صاحبان سهام بانک سرمایه روز پنج شنبه مورخ 30 تیر 
ماه ۱40۱ با حضور حدود 4۵درصد از صاحبان ســهام، به حدنصاب 
نرسید و برگزاری مجمع به زمان دیگری موکول شد. شایان ذکر است آگهی دعوت به جلسه بعدی 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بانک سرمایه پس از دریافت تاییدیه بانک 

مرکزی به اطالع سهامداران محترم خواهد رسید.

 بانک توسعه صادرات ایران تعهد خود را 
در نهضت ملی مسکن ایفا کرد

بانک توســعه صادرات ایران در راســتای ایفای تعهدات 
خود در نهضت ملی مســکن ودر چارچوب تفاهم نامه با 
بانک مسکن، سهمیه تسهیالت را به این بانک انتقال داد. 
براســاس تفاهم نامه یاد شــده، تسهیالت فوق الذکر به 
عاملیت بانک مسکن، به پروژه های معرفی شده از طریق 
سامانه نهضت ملی مسکن، اعطا می شود. رضا ساعدی 
فرمعاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران در این خصوص خاطرنشان کرد: به منظور اجرای مفاد این تفاهم 
نامه، منابع توافق شده برای اعطای تسهیالت ساخت مسکن به حساب بانک مسکن نزد بانک مرکزی واریز 
شده است. بر اساس آخرین گزارش وزارت راه و شهرسازی از وضعیت طرح ملی مسکن، عملیات ساخت یک 
میلیون و 3۸3 هزار و ۵۱3 واحد آغاز شده که از این تعداد ۹۵4 هزار و ۲3۸ واحد در مراحل مختلف پیشرفت 
فیزیکی و ساخت و ساز قرار دارند. همچنین تعداد 4۲۹ هزار و ۲۷۵ واحد نیز کلنگ زنی و عملیات اجرایی 
آن آغاز شده و برای اجرای یک میلیون و ۵3۵ هزار و ۲۷۶ واحد نیز زمین تامین شده است. دولت سیزدهم 
بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن، مصوب ۱۷ مرداد سال ۱400، ساخت چهار میلیون واحد مسکونی 
طی چهار سال را در برنامه خود گنجانده که بالغ بر ۵۵ میلیون نفر برای این طرح نام نویسی کرده اند که از 
این تعداد 3۶ میلیون نفر تایید شده اند. طبق آخرین برآوردها قیمت هر متر مربع از واحدهای نهضت ملی 

مسکن چهار میلیون و ۷۵0 هزار تومان و زمان ساخت پروژه ۱۸ تا ۲4 ماه خواهد بود.
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کرد؛ آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان عنوان  کل  مدیر 

اجرای کامل تر طرح نظام آموزش دو گانه در استان اصفهان 
اصفهان / گروه اســتان ها: مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای اســتان 
اصفهان ،اخوان طبســی  در نشســت خبری با اصحاب رسانه بااشاره 
بــه اینکه درجامعه بین مســئوالن مســئله اشــتغال یک دغدغه 
محســوب میشود اماصاحبان صنایع وصنوف از کمبود نیرو صحبت 
میکنند،گفت: آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان طی چند سال 
گذشــته ازرویکرد آموزشــی عرضه محور به ســمت سفارش محور 
حرکت کرده اســت.وی بابیان اینکه نکته کلیدی آموزشگاهای آزد 
ارتباط واقعی ودوسویه با صاحبان صنایع وصنوف است گفت: دراین 
مدل جدید، ارتباط بســیارقوی با صنایع وصنوف باعث میشــودبا 
شناخت درست ازنیازواقعی صنعت و بازار کار،برنامه ریزی آموزشی را 
انجام دهیم وبا تعامل با خودواحدهای صنعتی وصنفی وبااستفاده از 
خبرگان این مجموعه باتجهیزات مجهز و بروزآموزش ارائه شود.وی 

گفت:برای افراد جویای کار نظام آموزش دوگانه را پیشــنهاد دادیم 
کــه 30درصداین آمــوزش در محیط کارگاه و۷0 درصد در محیط 
واقعی کارارائه میشــود.درحال حاضــر هزارنفربااین طرح آموزش 
دیده اند واصنافی که افراد درآن مشــغول به فعالیت شــده اند صنف 
خدمات خودرو سبک اصفهان وصنف برق خودرواصفهان می باشد.
وی اذعان داشت:سیســتم آموزش دوگانه درکشور نیزدرحال پیاده 
ســازی میباشــد وبه طور یقین میتوان گفت که طرح نظام آموزش 
دوگانه در اصفهان بســیار کاملتر اجرا میشــود.خوان طبسی افزود: 
درحال حاضر 400 واحد صنفی و3۶ نمایندگی خودرو دراین طرح 
آموزش دوگانه بافنی وحرفه ای همکاری میکنندوتنهای شــهری 
که در کشــورروی خودروهایی مانند پورشــه وبنزوهم به کارآموزان 

آموزش می دهد، اصفهان است.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

با تالش شرکت عمران و همراهی مسئوالن 
استانی و شهرستانی هشتگرد محقق شد؛

 پیشرفت در اجرای شبکه 
و نصب انشعابات باقیمانده 

مسکن مهر هشتگرد

البرز / گروه اســتان ها: جلسه هفتگی  کارگروه 
رســیدگی به مسائل و مشکالت مسکن مهر در 
محل شرکت عمران و  با حضور دکتر فانی مدیر 
کل دفتــر فنی اســتانداری البرز ، خالقی مدیر 
کل راه و شهرســازی البرز  ، نماینده فرمانداری 
ساوجبالغ ،  مدیران دستگاههای خدمات رسان،  
شــهردار شــهر جدید  و مدیر عامل و اعضای 
هیئت مدیره شــرکت عمران  برگزار گردید. در 
این جلســه مقرر گردید ظرف یک هفته اجرای 
شــبکه های آب و فاضالب باقیمانده مســکن 
مهر به اتمام برســد* *همچنین بر تســریع در 
نصب انشعابات باقیمانده طبق برنامه زمانبندی 
تاکید شد.    بر همین اساس  ۸۸۸ واحد شبکه 
آب*3۲۲۲ واحد انشعاب آب،۵۸۲ واحد شبکه 
فاضالب و 3۱۵۸ واحد انشعاب فاضالب مساکن 
مهر تا پایان شــهریور ماه ســال جاری به اتمام 

خواهد رسید.

با حضور وزیر بهداشت صورت گرفت؛

رونمایی از دانش فنی تولید 
2 محلول جراحی قلب باز 

داروسازی ثامن
مشهد / سمیرا رحمتی

با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
از دانــش فنی تولید دو محلول جراحی قلب باز 
که برای نخســتین بار در کشــور توسط شرکت 
داروســازی ثامن تولید شــده اســت، رونمایی 
شــد.دو محلول مورد اشاره که داروسازی ثامن، 
به دانش فنی تولید آن دست یافته، محلول پایه 
کاردیوپلژیای دل نیدو )محلول پالسما الیت در 
حجم ۱000 میلی لیتر( و محلول کاردیوپلژیک 
آماده مصرف )محلول سن توماس نوع ۲ در حجم 
۱000 میلی لیتر(، است که برای انجام عمل های 
جراحی قلب باز اســتفاده می شــود.  در گذشته 
این دو محصول دارویی چه به صورت تولیدی و 
چه به صورت وارداتی، در کشــور وجود نداشت 
اما به همت متخصصان شرکت داروسازی ثامن، 
اکنون این محلول های کاردیوپلژیک منطبق با 
فارماکوپــه جهانی قابل تولید در داخل کشــور 
اســت. این دو محلول که برای نخســتین بار در 
کشــور تولید شده اســت، دارای کیفیت کاماًل 
مشــابه نمونه های خارجی اســت اما قیمت آن 
نهایــی پایین تر و مقرون به صرفه تر اســت. در 
حال حاضر این محلول ها آماده ورود به فهرست 
دارویی کشور و اخذ مجوزهای الزم برای تولید 

انبوه توسط داروسازی ثامن است.

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان گلستان:

87 درصد واحدهای نواحی 
 صنعتی از تصفیه خانه 

استفاده می کنند
گلســتان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت 
شــهرک های صنعتی گلستان گلستان گفت: 
۸۷ درصد از واحدهای صنعتی در شــهرک ها 
و نواحی صنعتی استان از مزایای تصفیه خانه 
ها که طی سال های اخیر ایجاد شده، بهره مند 
هستند.رضا شهمرادی افزود: تصفیه خانه های 
موجود در شــهرک ها و نواحی صنعتی استان 
۱۱ واحــد بــوده و با ظرفیت ۶ هزار و ۲۱۵ متر 
مکعب در شبانه روز فعالیت دارد.به گفته وی 
اکنون در استان گلستان ۸۱۶ واحد با ظرفیت 
اشــتغال برای ۱۵ هزار و 3۸۸ نفر در ســطح 
3۷0 هکتار و ســرمایه گذاری اولیه ۲۱۶ هزار 
و ۷00 میلیــارد ریال در شــهرک ها و نواحی 
اســتان وجود دارد که از این تعداد ۶۲۶ واحد 
فعال اســت.وی در حوزه سرمایه گذاری برای 
افزایش ظرفیت تصفیه خانه ها در شــهرک ها 
و نواحی صنعتی اســتان، گفت: از محل ســفر 
رییس جمهور به استان در اسفند ماه پارسال، 
اعتبار بسیار خوبی برای توسعه تصفیه خانه ها 
در شهرک ها  مصوب شد.وی بیان کرد: با این 
اعتبار مصوب در ســفر و تامین اعتبار از ســایر 
منابع، درصد برخورداری واحدهای صنعتی با 
احــداث طرح های جدید تصفیه خانه به بیش 

از ۹۵ درصد افزایش می یابد.

مدیر منطقه اردبیل:

نزدیک به 3900 خودروی عمومی 
دو گانه سوز شد

اردبیل / گروه استان ها: مدیر شرکت ملی پخش 
فــرآورده های نفتی منطقه اردبیل ضمن اعالم 
خبر فوق افزود: از زمان آغاز اجرای طرح رایگان 
دو گانه سوز کردن خودروهای عمومی تاکنون، 
نزدیک به سه هزار و ۹00 خودرو در سطح منطقه 
دو گانه ســوز شد.سید حجت مدنی در این باره 
گفت: تاکنون چهار هزار ۸3۲ دســتگاه خودرو 
در ســامانه GCR.niopdc.ir برای تبدیل به دو 
گانه سوز در سطح منطقه ثبت نام کرده اند که 
از این تعداد سه هزار و ۸۹۱خودرو دو گانه سوز 
شــدند و ۹4۱ دســتگاه خودروی دیگر در صف 
تبدیل هســتند.وی با اشاره به آغاز دو گانه سوز 
کردن خودروهای مسافر بر اینترنتی افزود: طرح 
تبدیل خودروهای مسافر بر شخصی به دو گانه 
ســوز با اولویت ماشین های پر مصرف و اعطای 
یارانه از ماه های قبل شروع شده است و بر اساس 
آن حــدود ۷۵ درصد از هزینه تبدیل به صورت 

یارانه دولتی پرداخت می شود.

مدیر کل بیمه سالمت استان گلستان:

141 هزار شهروند کم برخوردار 
گلستانی از خدمات بیمه سالمت 

همگانی استفاده می کنند 
گلســتان / گــروه اســتان ها: مدیــر کل بیمه 
ســالمت گلســتان گفت: ۱4۱ هزار و ۱3۷ نفر 
از ســاکنان مناطق کم برخــوردار و فاقد بیمه 
اســتان زیر پوشــش طرح بیمه سالمت محله 
هــای کم برخوردار قــرار گرفته و از خدمات آن 
اســتفاده می کنند.سید محمد حسینی  افزود: 
این طرح مزبور در راســتای حمایت از اقشــار 
آســیب پذیر جامعه و پیرو سیاست های ابالغی 
نظام و قوانین بیمه ای کشور در دستور کار این 
اداره کل قرار گرفته و  اجرا می شــود.وی تاکید 
کرد: اجرای این طرح ادامه دارد و افراد متقاضی 
ضمن معرفی توسط دستگاه های مرتبط به این 
اداره کل،مــی توانند از طریق ورود به ســامانه 
غیرحضوری بیمه سالمت یا مراجعه به ۲۹ دفتر 
پیشــخوان طرف قرارداد این اداره کل نسبت به 
ثبت اطالعات خود اقدام کرده و از مزایای بیمه 
سالمت استفاده کنند.حسینی خاطر نشان کرد: 
اجرای طرح پوشش بیمه سالمت محله های کم 
برخوردار در گلســتان با همکاری دستگاه های 
مرتبط از جمله بهزیســتی، کمیته امداد، ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره(، شــهرداری و 
دفاتر تســهیل گری استانداری استان عملیاتی 
شده است.وی افزود: افراد ساکنان کم برخوردار 
و فاقد پوشــش بیمه ای گلســتان پس از قرار 
گرفتن در پوشــش بیمه ســالمت، به پزشــک 
خانواده معرفی شده و از طریق نظام ارجاع همه 
خدمات دارویی، پاراکلنیک و بستری را در سطح 
تخصصی دریافت می کنند.یک میلیون و ۲00 
هزار نفر از ســاکنان گلســتان زیر پوشش بیمه 
سالمت و  ۸۲۷ هزار نفر زیر پوشش بیمه تامین 
اجتماعی هستند.گلســتان یک میلیون و ۸۶۹ 
هزار نفر جمعیت وجود دارد که در ۱4 شهرستان 

تابعه زندگی می کنند

صدور مجوز بهره برداری از 
نخستین حوضچه صیادی 
مردمی ساز استان بوشهر 

بوشــهر / گروه اســتان ها: مجوز بهره برداری از 
نخســتین حوضچه صیادی مردمی ساز استان 
بوشهر واقع در روستای جزیره جنوبی شهرستان 
گناوه صادر شــد.محمد شکیبی نسب در تشریح 
این خبر اظهار کرد: همچنین با نصب ۲ دستگاه 
چراغ بر روی دهانه ورودی اولین حوضچه صیادی 
مردم ساز استان بوشهر، ایمنی تردد شناورها به 
این حوضچه تامین  شــده است.وی بیان کرد: در 
جریان سفرمعاون امور دریایی و مشاور مدیر عامل 
ســازمان به روستای جزیره جنوبی) شهرستان 
گناوه( تامین ایمنی تردد شــناور ها به حوضچه 
بندر صیادی این روســتا به عنوان مطالبه مهم 
مردمی در دستور کار اداره کل بنادر و دریانوردی 
اســتان بوشــهر قرار گرفت. وی بیان کرد: در این 
راستا پس از انجام تشریفات الزم، ۲ دستگاه چراغ 
دریایی ســبز و قرمز چشــمک زن بر روی بیکن 
های شــمالی و جنوبی این حوضچه نصب شد تا 
ایمنی شناورهای ورودی به حوضچه مردمی ساز 
روســتا بخوبی تامین شود.شکیبی نسب یادآور 
شد: حوضچه صیادی روستای جزیره جنوبی، با 
مدیریت دهیار فعال وپر تالش این روســتا)آقای 
محمود تبادار( وحمایت ســازمان شــهرداری 
دهیاری های کشور، کمک های مالی ساکنین این 
جزیره وقایق داران، احداث شده است.  وی یادآور 
شد: در ساخت این حوضچه،  فرایند های قانونی 
رعایــت گردیده و از ســازمان بنادر ودریانوردی 
مجوز احداث و بهره برداری دریافت شده است.

استانها 6

در پنجمین دوره ارزیابی جامع اعتباربخشی ملی 1401 تحقق یافت؛

احراز رتبه یک اعتباربخشی در بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر
خوزســتان / گــروه اســتان هــا: در پنجمیــن دوره ارزیابی جامع 
اعتباربخشــی ملی ۱40۱، بهداشــت و درمان صنعت نفت ماهشهر 
موفق به اخذ رتبه یک اعتباربخشی گردید.طبق برنامه زمان بندی 
شده تیم ارزیابی کننده استانداردهای اعتبار بخشی به منظور ارزیابی 
استقرار استاندارد مذکور در بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر و 
بر اساس سنجه های ابالغی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی 
در روزهــای یکــم و دوم تیر ماه ۱40۱ انجام گرفت. اعتباربخشــی 
بیمارســتانی فرآیند ارزشــیابی نظام مند و تعیین اعتبار بیمارستان 
توســط یک ســازمان مستقل خارجی با اســتفاده از استانداردهای 
مطلوب ســاختاری، فرآیندی و پیامدی است. اعتباربخشی راهبرد 

مناسبی برای ارتقاء کیفیت، ایمنی و اثربخشی خدمات بیمارستانی 
اســت.در این ارزیابی، رتبه بندی بهداشــت و درمان نفت ماهشــهر 
بر اســاس امتیاز های کســب شده در هر یک از محورهای مدیریت 
و رهبــری، مراقبــت و درمان و حقوق گیرنده خدمت و ایمنی بیمار 
انجام پذیرفت. توجه به حقوق گیرندگان خدمت و اولویت بخشــی 
بــه دریافت نظرات ،پیشــنهادات و انتقادات ایشــان در رفع موانع 
موجود و بهبود کیفیت خدمات کمک شایانی نمود.در حین فرآیند 
اعتبار بخشــی، تیم ارزیابی کننده ضمن ابراز رضایت از همکاری و 
تالش کارکنان در راســتای اســتقرار استانداردهای اعتبار بخشی و 
اقدامات صورت گرفته، از حســن خلق و روحیه کار گروهی خانواده 

بهداشــت و درمان صنعت نفت ماهشــهر به عنوان نقطه قوت این 
سازمان یاد نمودند. طی ابالغ کارنامه اعتبار بخشی بیمارستان های 
کشــور در ســال ۱40۱ از طرف وزارت بهداشــت و درمان و آموزش 
پزشکی بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر مفتخر به کسب رتبه 
یک اعتباربخشــی گردید.کســب این افتخار و مباهات را به مدیریت 
بهداشــت و درمان صنعت نفت ماهشــهر و پرسنل دلسوز و زحمت 
کش این مجموعه که صادقانه و بدون کم و کاست در ارائه خدمات 
درمانی به جمعیت تحت پوشش تمام توان خود را گذاشتند تبریک 
و تهنیت عرض می نماییم.  الزم به ذکر اســت طی 4 دوره گذشــته 
ارزیابی اعتبار بخشی نیز این مرکز موفق به اخذ رتبه یک شده است .

مشهد / سمیرا رحمتی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت: بیش از 
۲300 نفر از سراسر کشور قصه گویی کردند و بیش از ۲۵00 اثر 
به دبیرخانه جشنواره ملی قصه گویی تبیین ارسال شده است 
.محمد حسین زاده در آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان 
نخستین جشنواره ملی قصه گویی تبیین که با حضور  مسئولین 
استانی در سالن همایش دفتر تبلیغات اسالمی شعبه خراسان 
رضوی برگزار شــد افزود: قصه و قصه گویی یکی از ابزارهای 
مهم فرهنگی بســیار ارزان، ســریع و باقدرت اثر گذاری باالیی 
اســت.وی ادامه داد : بیش از ۲300 نفر از سراســر کشور قصه 
گویی کردند و بیش از ۲۵00 اثر را برای ما فرستادند.مدیرکل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی با بیان اینکه آنچه که 
برای ما دلگرم کننده بود، دریافت آثار از سراســر کشــور است؛ 
گفت: قصه و قصه گویی یکی از ابزارهای مهم فرهنگی بسیار 
ارزان، سریع باقدرت اثر گذاری باالیی است که باالترین مفاهیم 
ایمانــی و اعتقــادی را مــی تواند منتقل کند که اگر نبود قرآن 
از این ابزار اســتفاده نمی کرد.وی اظهار داشــت: با قصه هویت 
تاریخی و دینی و اندوخته های گذشــتگان حفظ می شــود و 
بــرای آینــدگان ما نیز می تواند این کار را انجام دهد.حســین 
زاده بــا تاکیــد بر این مطلب که موفقیت در انیمیشــن و فیلم 
در گرو قصه است؛ گفت: در انیمیشن و فیلم نیز باید به سراغ 

قصه رفت تا به موفقیت رسید.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان خراسان رضوی:

گویی یکی از ابزارهای مهم فرهنگی است قصه 

خبر  ویژه

میزبانی شرکت توزیع برق استان اصفهان از نمایندگان اصفهان در مجلس 
اصفهان / گروه استان ها: عباس مقتدایی نماینده مجلس اصفهان 
گفت: شــرکت توزیع برق اصفهان یکی از مجموعه هایی اســت که 
در کشــور جایگاه ویژه و قابل توجهی دارد. امروز فرصت مناســبی 
شد تا توضیحاتی را از مسئولین و مدیران و همه دست اندرکارانی 
که اینجا حضور دارند بشــنویم.وی خاطر نشــان کرد : نمودارهایی 
که ما امروز دیدیم نشان میدهد که وضعیت مدیریت و برنامه ریزی 
در این بخش قابل توجه اســت. مخصوصا وقتی در مقام مقایســه با 
سال گذشته موضوع بررسی شود. نماینده مجلس یازدهم شورای 
اســالمی ابراز داشــت : اگر قطعی برق در ســال گذشته با امسال را  
مقایســه کنیم،  متوجه درایت و مدیریت صنعت برق خواهیم شــد 
.آمارها و نمودارها نشــان می دهد که حد بســیار قابل توجهی از 
مدیریت سبب شده که  موانع و مشکالت امسال نسبت به سال قبل  

کاهش پیدا کند و شاهد  قطعی برق در بخش خانگی نباشیم.وی با 
اشاره به اینکه گزارش ها اطالعات موثقی را در اختیار ما می گذارد 
گفت : ما در تولید برق همچنان موانع و مشکالتی را داریم و بخشی 
از این مشــکالت را در مجموعه قانون گذاری و مباحث مربوط به 
برنامه هفتم توســعه باید به طور جدی تری پیگیری کنیم که در 
حال حاضر مقرر شــده نتایج جلســات کارشناسی که برگزار شده 
را  منتقل کنیم و در حوزه قانون گذاری هم انشــاهلل پیگیری های 
الزم را به انجام رسانیم .وی وجود نیروهای انسانی خالق و دلسوز 
را در شــرکت توزیع برق اصفهان یک موهبت عنوان کرد و افزود:  
بازدید از این مجموعه نشــان داد که ظرفیت نیروی انســانی قابل 
توجهی در حال حاضر وجود دارد که اگر به آنها بهایی بیشتری داده 
شــود ، آنها می توانند مدیریت قوی تری را ارایه دهند و به تولید، 

پیشــرفت و توســعه کشور و بهبود مصرف کمک کنند.نایب رییس  
اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی عنوان کرد :  به نظر 
می رســد در حال حاضر وضعیت شــرکت توزیع برق اصفهان واقعا 
به گونه ای است که بتواند در پیشرفت و توسعه کشور نقش آفرینی 
کند و از این جهت از همه عوامل و دست اندرکاران تشکر می کنم.

وی در پاسخ به این سوال که مجلس چه اقداماتی در حوزه انرژی 
انجام می دهد تا این صنعت با مشــکالت اقتصادی کمتر دســت به 
گریبان شود گفت : ما یک ناترازی در تولید و توزیع برق در کشور 
داریم که گزارش آن  امروز بررسی شد. این وضعیت را باید هم در 
بودجه ســالیانه و هم در برنامه هفتم توســعه بررسی و برنامه ریزی 
کرد از این جهت پیگیری هایی صورت گرفته اســت و امید داریم 

که به نتایج خوب و مثمر ثمری برسد.

آذربایجان شرقی / گروه استان ها: دکتر بیوک 
رئیســی نائب رئیس مجمع عالی بسیج سپاه 
عاشورا، گفت: فرهنگ ایثار و خدمات ماندگار 
سنگرسازان بی سنگر در جامعه باید نهادینه و 
گسترش یابد.رئیس هیئت اندیشه ورز سازمان 
بسیج جامعه کشاورزی سپاه عاشورا در جمع 
مدیران جهاد کشــاورزی آذربایجانشــرقی 
گفت: جهاد کشــاورزی در کشور، میراث دار 
ســرمایه عظیم معنوی و به یاد مانده از دوران 
دفاع مقدس اســت که هیچکدام از وزارتخانه 
هــای دیگر بــه این توفیق دســت نیافته اند.

وی با یادآوری خدمات ارائه شــده از شــروع 
انقالب اسالمی توسط این وزارتخانه در حوزه 
ســازندگی و دفاع مقدس گفت: نسل جدید و 

بعضی از مدیران  شاید از سوابق این وزارتخانه 
باخبر نباشــند و نگاهی صرفاً اقتصادی به این 
مجموعه داشــته باشند و این امر  باعث گردد 
نــگاه فرهنگی در این مجموعه به فراموشــی 
سپرده شود، درحالیکه این وزارتخانه با فعالیت 
های جهادی از شروع انقالب اسالمی در حوزه 
های مختلف ازجمله محرومیت زدایی، عدالت 
اجتماعی، کاســتن فاصله بین شــهر و روستا 
نقــش آفرین بوده و بــه ضرورت پرداختن به 
روستاها و توسعه آنها اهتمام ورزیدند، و امروز 
شاهد اهمیت و جایگاه ویژه روستاها در برنامه 
ریزی کشــور هستیم.بیوک رئیسی اعتبارات 
عمرانی روســتاها را قبل از انقالب ۹ درصد از 
کل اعتبارات کشــور دانست و گفت:  خدمات 

این وزارتخانه باعث شــد کــه این رقم بعد از 
انقــالب به ۶۲ درصــد افزایش یابد و در پرتو 
شــعار حمایت از اقشــار مختلف جامعه و نیل 
به خودکفایی در توســعه و تولید محصوالت 
کشــاورزی به تغییر چهره نواحی روســتایی 
و عمرانــی و آبادانی در آنهــا بپردازند.رئیس 
کارگــروه اقتصــادی و زیربنایی مجمع عالی 
بســیج سپاه عاشورا عمده مأموریتهای جهاد 
کشــاورزی در عمران روستایی بعد از انقالب 
را به تامین آب شــرب مورد نیاز روســتاییان  
و مطالعات، احداث و نگهداری و بهســازی و 
آســفالت راه های روســتایی و برق رسانی به 
مناطق محروم، مطالعه و ســازماندهی فضاها 
و مراکز روستایی، ارتقاء سطح دانش و مهارت 

روســتاییان دانســت و گفت: افزایش کمی و 
کیفی جاده های ارتباطی روستاها در استان، 
بعنوان مثال از 444 کیلومتر به ۶۷3۹ کیلومتر 
در استان آذربایجان شرقی، تنها یک قسمت از 
خدمات این نهاد ارزشمند و انقالبی در بعد از 
انقالب تا ادغام این دو وزارتخانه عظیم است.
وی بــا بیان اینکه جهادگــران عرصه تولید و 
ســازندگی دستیابی به این توفیق بزرگ را در 
کوتاهترین زمان ممکن صرفا به جهت داشتن 
روحیه جهادی به ســرانجام رســاندند، گفت: 
نباید مسئولین کشور روحیه جهادی و ایثار و 
خدمــات ماندگار یادگاران این نهاد مقدس را 
به فراموشی سپرده و و به این وزارتخانه صرفاً 

یک نگاه اقتصادی داشته باشند.

ح کرد؛ نائب رئیس مجمع عالی بسیج مطر

لزوم نهادینه شدن فرهنگ ایثار سنگرسازان بی سنگر در جامعه 
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یادداشت

کرونا ک تر  جهان در انتظار زیرسویه  های خطرنا

کرونا هر روز نقابی جدید می زند
  مظاهر گودرزی / گروه جامعه 

کرونا سویه به سویه دارد جهش می کند، 
گاهــی دلتــا جهانگیر می شــود، گاهی 
اومیکرون، اما قرار نیست سر آرام داشته 
باشــد، حداقل تا وقتی که واکسیناسیون 
در تمام کشــورها پوشش خوبی بگیرد، 
در غیر این صورت هربار جهشــی جدید 
سراغ مان می آید، گاهی مسری تر، گاهی 
کشــنده تر، گاهی هم مانند زیرسویه ی 
اخیر هم مسری  و هم ایمنی گریزتر. هنوز 
جهان درگیر زیر سویه BA۵ و BA۴ است 
که سروکله یک زیر سویه جدید پیدا شده 
است، برای آن نام علمی BA۲.۷۵ انتخاب 
کرده انــد. در این باره بــا علیرضا ناجی، 
رئیس مرکز ویروس شناسی بیمارستان 
شــهید بهشــتی گفت  و گو کردیم که در 

ادامه می خوانید:
درحالی کــه همــه توجه ها به زیرســویه 
BA5 و BA4 اســت خبرهــا حکایــت از 
شناســایی یــک زیرســویه جدید دارد، 

درباره آن توضیح می دهید؟
بلــه، ســویه BA۲.۷۵ جدیدترین زیر 
شــاخه BA۲ اســت که از چند ماه قبل 
در هندوستان شناسی شد و االن بیش 
از ۱0 کشور مانند آمریکا این زیر سویه را 
شناسایی کرده اند، جدیدترین کشوری 
هم که آن را شناسایی کرد سنگاپور بود.

جدیــد  زیرســویه  ایــن  خصوصیــات 
چیست؟

این زیر ســویه تمام متاسیون هایی که 
دربــاره BA۲ گفتــه می شــود را دارد، 
۹ متاســیون وجــود دارد که هرکدام 
بــه تنهایــی چیز خاصی نیســت، اما 
ایــن  بــرای اولین بار اســت که در یک 
زیرشاخه از اومیکرون تمام ۹ متاسیون 
در کنــار یکدیگر قــرار گرفته اند. امروز 
دو زیرســویه BA۵ و BA۴ بیش از ۵0 
درصــد موارد ابتال به کووید در جهان را 
تشــکیل می دهد، اما با توجه به اینکه 
BA۲.۷۵ طبق داده های موجود حتی از 
BA۵ و BA۴ سرعت انتقال بیشتری دارد 
و همین طــور ایمنی گریزی آن دربرابر 
واکســن و ابتالی طبیعی بیشتر است، 
به نظر می رســد ایــن ویروس می تواند 

جایگزین BA۵ شود.
گیــر شــود بایــد  گــر ایــن زیــر ســویه فرا ا

کسن های جدید رفت؟ سراغ وا
از زمان شــیوع دلتا احســاس شــد ما 
باید واکســن های موجــود در جهان را 
بــه روز کنیم، همان موقع به این نتیجه 
رســیدم روش مقابله با واکسن در برابر 
کوویــد درســت باید ماننــد آنفلوآنزا 
باشــد، درخصوص آنفلوآنزا هر ســال 
ویروس هــای آن را بررســی می کنند و 
در تابســتان واکسن ها را برای مقابله با 
جدیدتریــن نوع این ویروس با ترکیب 
جدیــد طراحی می کنند، همین حالت 
هــم درباره کووید باید باشــد، اما چون 
در کووید ســرعت تغییرات بیشتر است 
پایش های ژنتیکی باید در فواصل کمتر 
صورت بگیرد که متاسفانه در دنیا تا حاال 
این کار انجام نشــده اســت درحالی که 
میــزان ایمنی گریــزی در اومیکرون 
زیــاد اســت، یعنی مثاًل اگر کســی به 
زیرشــاخه های BA۱ و BA۲ مبتال شد، 
بیــن 4 تا ۶ هفته بعد چیزی حدود ۱۶ 
درصد احتمال دارد باز عفونت را این بار 
با زیرســویه های BA۴ یا BA۵ بگیرند، 
در واقــع ایمنــی گریزی آن به شــدت 
افزایش پیدا کرده، در چنین شــرایطی 

واکســن های ما به گونه ای نیســت که 
بگوییــم از عفونت و بیماری عالمت دار 

جلوگیری کند.
کســن برای مقابله با  بنابرایــن تزریق وا

اومیکرون فایده ندارد؟
علی رغــم این که این واکســن ها علیه 
واریانت های جدید نیســتند اما تزریق 
آنها واجب اســت.زیرا  مطالعات جدید 
نشــان داده افرادی که واکســن تزریق 
می کننــد می تواننــد تــا ۷0 درصد از 
بیماری شــدید، بســتری شــدن در 
آی سی یو و مرگ ومیر جلوگیری کنند.

کسن ها چه می شود؟ آینده وا
االن دیگــر همــه به این فکر افتادند که 
ترکیب واکسن ها را تغییر بدهند، فایزر 
و مدرنا این را شروع کردند، آن ها دارند 
کارآزمایی های بالینی خودشان را انجام 
می دهند تا ترکیب های جدیدی ایجاد 
کننــد، البته نوع این ترکیبات متفاوت 
اســت مثاًل ســازمان جهانی بهداشت 
می گویــد این تغییرات باید برای مقابله 
با BA۱ باشــد چراکه فراگیرتر است اما 
در مقابــل FDA )ســازمان غذا و دارو 
آمریــکا( نظــر متفــاوت دارد و معتقد 
 BA۴ اســت ترکیب واکسن ها باید علیه
و BA۵ تغییــر کنــد، در هر صورت این 

کارها دارد انجام می شود. حتی صحبت 
از این است که واکسن ها به صورت چند 
ظرفیتی باشــد، یعنــی عالوه بر این که 
اومیکرون را پوشش دهد سویه های بتا 
و دلتا را هم پوشش دهد تا یک واکسن 
با پوشــش بیشتری ساخته شود. در هر 
صورت نیاز به تغییر واکســن ها خیلی 
وقت اســت ایجاد شــده است اما انجام 
ایــن تغییرات به تازگی در دســتور کار 
قرار گرفته و باید صبر کرد و دید چه به 
موقع قابل دســترس است. در ایران هم 
خبری مبنی بر این که واکســن برکت 
پالس با تغییرات جدید از ســازمان غذا 
و دارو مجوز گرفته است تا در برابر سویه  
اومیکرون تزریق شــود که یک نمونه از 

به روز شدن واکسن ها است.
ایــن وضعیــت تغییــرات پــی درپــی در 
کسن تا چه زمانی  ویروس و البته در وا

ادامه دارد؟
تــا موقعــی که کرونا هســت و تا موقعی 
که تفاوت واکسیناســیون در کشورهای 
مختلف زیاد اســت، سرعت تغییرات هم 
به سرعت ادامه دارد. ممکن است کشوری 
تا ۹0 درصد واکسیناســیون کرده باشد، 
دز بوســتر هم زیاد تزریق کرده باشــد، 
امــا در مقابل کشــورهایی هســتند که 

زیر ۱0 درصد واکسیناســیون دارند، در 
این کشــورها واریانت های جدید ساخته 
می شود، از هندوستان گرفته تا کشورهای 
آفریقایی که واکسیناسیون قوی نداشتند 
همگی منابع تغییرات ویروس هســتند 
و اینکه وقتی واریانتی ایجاد می شــود و 
قابلیت پخش شــدن در جهان دارد کار 
آن دسته از کشورهایی که واکسیناسیون 
خوبــی انجام دادند را هم خراب می کند، 
چراکه همانطورکه گفتم واکســن های 
موجود ، واکسن هایی با کیفیت باال در برابر 
سویه اومیکرون نیستند، متاسفانه مردم 
در خیلی از کشــورها به واکسیناســیون 

اقبال نشان ندادند.
کســن،  جــدا از مســئله ایمنی زایــی وا
چنــد روز قبــل خیــری دربــاره تمدیــد 
کســن ها شــنیده شــد،  تاریخ مصرف وا
کســن پاســتوکووک  حداقــل دربــاره وا
ایــن اتفــاق افتاد، چقدر تمدید تاریخ 

کسن ها علمی است؟ مصرف وا
ایــن اتفاق از نظر علمی می تواند بیفتد 
به شــرطی که مطالعــات مربوط به آن 
انجام شــده باشد، می شود بعد از مدتی 
میزان ایمنی زایی واکســن را چک کرد 
و بر اســاس نتایج کارهای آزمایشگاهی 

تاریخ انقضا را افزایش داد. 
اما صحبت پایانی...

بایــد گفت جز واکسیناســیون رعایت 
کــردن بقیه موارد هــم اهمیت دارد، 
اســتفاده از همین ماســک های ساده 
بســیار مهم اســت اما مردم آن را رها 
کردند، همین چند شــب قبل که عید 
غدیــر بــود، اکثر مردم در طول خیابان 
ولیعصر ماسک نداشتند، درصورتی که 
بــا آن ازدحــام جمعیت انتقال ویروس 
بیشــتر می شــود، مردم باید بدانند ما 
می توانیم از رویدادها و اعیاد اســتفاده 
کنیــم امــا باید رعایت هــم بکنیم، در 
شــرایط کنونی حتی باید در فضای باز 
ماسک استفاده کرد و باید واکسن های 
دز بوســتر را تزریق کرد، اگر این موارد 
را رعایــت نکنیــم ویــروس همچنان 
می چرخد و تا موقعی که ویروس گردش 
دارد در آن تغییرات ایجاد خواهد شد.

7جامعه
 چرا کودکان 

نافرمانی می کنند؟
  دکتر مرضیه عزیزی معین

روانشناس بالینی 

در تعریــف اختــالل نافرمانی و مقابله 
جویــی باید گفت کــه الگوی پایداری 
از خلــق و رفتــار خصمانه اســت که با 
نشانه هایی مثل حساسیت، زودرنجی 
و خشــم، نافرمانی و مخالفت با والدین 
و سایر منابع قدرت مثل معلم یا اولیای 
مدرســه، جر و بحــث، رنجاندن، کینه 
توزی و آســیب رســاندن به دیگران و 
ســرزنش ســایرین بخاطر اشتباهات 
خودشــان دیده می شــود.نافرمانی و 
لجبازی در ســال های اولیه کودکی و 
در نوجوانی به درجاتی دیده می شــود 
امــا اختالل نافرمانــی و مقابله جویی 
فراتــر از لجبــازی معمــول کودکان 
اســت.چنانچه مدت و شدت لجبازی و 
نافرمانی به اندازه ای باشــد که دردسر 
زیادی ایجاد کند و بر عملکرد تحصیلی 
و روابــط کودک یا نوجوان با والدین یا 
سایر مراقبین تاثیر قابل توجه بگذارد، 
اختالل نافرمانی و مقابله جوئی شــکل 
می گیرد که نیاز به درمان دارد.معموال 
اختــالل نافرمانــی و مقابلــه جوئی از 
ســنین پیش دبستان و اوایل دبستان 
پدیدار می شــود و در پســر ها شایع تر 
از دختر ها اســت، عوامل متعددی در 
شــکل گیری این اختالل نقش دارند 
لــذا اختالل بیش فعالی و نقص تمرکز 
و اختــالالت خلقی )افســردگی و دو 
قطبــی( در والدیــن، اعتیاد والدین به 
مشروبات الکلی و مواد مخدر، کشیدن 
سیگار در زمان بارداری و مواجهه با مواد 
سمی، سوء تغذیه، کودک آزاری، فرزند 
پروری نامناسب را می توان از جمله این 
عوامل دانست.اکثر کودکان در شرایط 
خستگی، گرســنگی، در جابجایی ها، 
اســترس و یا در میانه بحران ها ممکن 
اســت رفتار های مقابله جویی داشته 
باشــند، در این موارد نمی توان گفت 
کــه کودک اختــالل نافرمانی و مقابله 
جویــی دارد لــذا عالئمــی همچون 
بــد اخالقی مکرر، دلخوری و خشــم 
دائمی، حساســیت بــاال، کینه جویی، 
بحــث و جدل بیش از حد با بزرگتر ها، 
مورد سوال قرار دادن قوانین و مقاومت 
در برابر آن ها، رفتار عمدی برای اذیت 
کردن دیگران، ســرزنش دیگران برای 
اشــتباهات خــود بایــد حداقل ۶ ماه 
طول کشــیده باشد و ناشی از تغییرات 
یا اســترس های موقعیتی نباشــد.در 
خصوص چگونگی تشــخیص اختالل 
نافرمانی و مقابله جویی، هم باید گفت 
که هیچ تســت واحدی که بتواند این 
اختالل را تشخیص دهد وجود ندارد و 
برای رسیدن به تشخیص، روانپزشکان، 
روانشناسان و سایر متخصصین سالمت 
روان از طریق مصاحبه و کسب اطالعات 
از والدیــن، مدرســه و رفتــار کودک، 
نشــانه های اختالل، ویژگی ها، شدت 
و پایداری آن ها را بررســی می کنند.
از آنجــا کــه اختــالالت دیگری مثل 
بیــش فعالی و نقص تمرکز، اضطراب، 
اختــالالت خلقی، اختــالل یادگیری 
همــراه اختالل نافرمانی و مقابله جوئی 
دیــده می شــود، لذا برای تشــخیص 
اختــالل الزم اســت ارزیابی توســط 
روانپزشــک یا متخصصین ســالمت 
روان آمــوزش دیــده و متبحر در این 
زمینه انجام شود.مداخالت زود هنگام 
در کودکانــی که رفتار های لجبازی و 
مقابله جوئی نشان می دهند، می تواند 
از شکل گیری و تداوم این رفتار ها در 
آینده جلوگیری کند، در ســنین پایین 
تر آموزش شیوه های مدیریت رفتار به 
والدین )PMT( و آموزش مهارت های 
اجتماعی، شــیوه های مدیریت خشم، 
تعارضــات و حل مســئله به کودک و 
مداخالت رفتاری از طریق مدرســه و 
کاهــش عوامل اســترس زا، تعارضات 
و خشــونت در خانــواده کمک کننده 
اســت همچنین در کــودکان بزرگتر 
عــالوه بــر این موارد کمــک به بهبود 
عملکرد تحصیلی و روابط با همســاالن 
نیز توصیه می شود.درمان این اختالل 
شــامل مداخالت داروئی و غیر داروئی 
است که متناسب با سن و شدت اختالل 
از ســوی متخصصین انجام می شــود، 
آموزش شــیوه های مدیریت رفتار به 
والدین، مداخالت رفتاری در مدرســه 
بــرای مدیریت بدرفتــاری، آموزش 
مهــارت کنترل خشــم و تعارضات به 
کودک یا نوجــوان از جمله مداخالت 

غیر دارویی است.

 حق پرستاری معلوالن 
افزایش یافت

معاون امور توانبخشــی ســازمان بهزیستی 
کشــور با اشــاره به میزان کمک هزینه حق 
پرســتاری بــه مددجویان مشــمول تحت 
پوشش بیان کرد: در حال حاضر یک میلیون 
تومان به حســاب حدود ۷۱ هزار فرد دارای 
معلولیت که با شدت معلولیت شدید و خیلی 
شــدید در دهک یک تا هفت قرار دارند  به 
عنــوان کمک هزینه حق پرســتاری واریز 
می شــود. اصغر کاظمی با اشــاره به افزایش 
۲0 درصد حق پرستاری طی سال جاری و با 
بیان اینکه سازمان بهزیستی برحسب میزان 
تــوان و بودجه موجود بــرای میزان افزایش 
کمک هزینه حق پرســتاری تصمیم گیری 
می کند،  گفت: مصوب شــده اســت کمک 
هزینه حق پرســتاری در سال جاری به یک 
میلیون و ۲00 هزار تومان برسد و همچنین 
30 هزار نفر از افراد پشت نوبتی نیز از پشت 
نوبت خارج شده و به تعداد افراد مشمول حق 
پرستاری اضافه خواهند شد که این اتفاق در 
ماه جــاری )مردادماه( رخ می دهد. کاظمی 
در ادامه از پشــت نوبت بودن ۱۲۶ هزار فرد 
دارای معلولیت مشمول برای دریافت کمک 
هزینه حق پرســتاری خبر داد و یادآور شد: 
برای پرداخت کمک هزینه حق پرستاری به 
مشموالن، نیازمند ۱۲۶ میلیارد تومان اعتبار 
هستیم. البته از این ماه 30 هزار نفر از افراد 
پشت نوبتی وارد چرخه دریافت کمک هزینه 

حق پرستاری خواهند شد.

تمدید زمان ثبت نام آزمون 
 استخدامی بخش خصوصی 

و شرکت های فناور 
دبیرخانه ششــمین آزمون اســتخدام بخش 
خصوصی از افزایش فرصت های شــغلی به ۲۶ 
هزار فرصت شــغلی در این آزمون خبر داد و 
اعــالم کرد، با توجه تقاضای کارجویان، زمان 
ثبت نام آزمون تا ساعت ۲4 روز جمعه ۷ مرداد 
۱40۱ تمدید شدبر اساس اطالعیه دبیرخانه 
ششمین آزمون استخدام بخش خصوصی آمده 
است: هم زمان با استقبال گسترده کارجویان و 
افراد خواهان فرصت های شغلی بهتر از ثبت نام 
در ایــن دوره آزمون، بیش از ۵۱00 شــرکت 
دانش بنیان، صنعتی و تجاری بخش خصوصی 
اقــدام به شناســایی و جذب نیروی انســانی 
موردنیــاز خود برای بیش از ۲۶ هزار موقعیت 
شــغلی در سراســر کشور از طریق این آزمون 
خواهند کرد.در ادامه این اطالعیه آمده است: 
داوطلبان می توانند جهت شرکت در ششمین 
آزمون استخدام بخش خصوصی که در ۹ دسته 
شــغلی و بیش از ۲3۲ عنوان برگزار می شــود 
بر اســاس تخصص، شایستگی، عالقه یا رشته 
دانشــگاهی خود در یک یا دو دسته شغلی، از 
فرصت اســتخدام در یکی از ۵۱00 ســازمان 
و شــرکت بخش خصوصی بهره مند شــوند، 
این دســته های شــغلی عبارت اند از: »مالی، 
اداری و حقوقی«، »مهندســی«، »هنر، رسانه 
و آموزش«، »مدیریتی«، »کارشناســی و ارائه 
خدمات«، »ســالمت«، »بازاریابی و فروش«، 
»فنی و اجرایی«، و »فناوری اطالعات«.طبق 
ایــن اطالعیه، تمامی متقاضیان برای کســب 
اطالع در مورد جزئیات آزمون، زمان و مراحل 
برگزاری آن، انواع مشاغل موجود، استان های 
محل برگــزاری آزمون و... می توانند دفترچه 
راهنمای آزمون را از وبگاه رســمی آزمون به 
نشــانی www.inre.ir دریافت و آن را با دقت 
مطالعــه کرده و پس از آن نســبت به انتخاب 
و ثبت نام دســته های شــغلی مورد نظر خود 

اقدام کنند.

جمع آوری معتادان باالی 60 
سال و کمتر از 18 سال در تهران

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری 
تهــران محمــد امین توکلــی زاده در آئین 
افتتــاح ۶ مرکز گروه خــاص و منع پذیرش 
آســیب دیدگان اجتماعی، گفت: بزرگترین 
چیــزی کــه ما را در قرارگاه و در کنار یکدیگر 
قرار داد فرمایشــات مقام معظم رهبری بود.
محمد امین توکلی زاده با اشــاره به قرارگاه 
اجتماعــی، گفت: کار گروهــی این قرارگاه 
تبدیــل به مدلی جدید برای انجام فعالیت ها 
شد درست است که هنوز در ابتدای راه هستیم 
اما مسیر را درست تشخیص دادیم. معاون امور 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تصریح 
کــرد: منع پذیرش معتادان باالی ۶0 ســال 
یکی از مهمترین آســیب هایی بود که وجود 
داشت و این دسته از معتادان را نمی توانستیم 
پذیــرش کنیم اما امــروز با افتخار می گوئیم 
یاور شــهرهای تهران این دســته از معتادان 
را پذیــرش می کننــد. وی گفت: همچنین با 
افتخــار می گوئیم که مکانی برای جمع آوری 
معتادان صغر ســن )کمتر از ۱۸ سال( ایجاد 
شــده اســت و می توان آنها را مورد پذیرش 
قــرار داد. توکلــی زاده بیان کرد: امیدواریم با 
راه های جدید بتوانیم تمامی مشکالت موجود 

را حل کنیم.

خبر ویژه

ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا اظهار کرد: با توجه به افزایش 
موارد ابتال، بستری ها، سرپایی ها و شهرهای قرمز و نارنجی در جلسه 
دیروز ســتاد ملی کرونا بر اســتفاده الزامی از ماسک در هواپیماها، 
قطــار و متــرو، اتوبوس ها و همچنین در اماکن زیارتی و هیئت های 
مذهبی تاکید شــد. عباس شــیراوژن در صفحه توئیت خود با اشاره 
به نشســت اول مرداد ماه ســتاد ملی کرونا، اضافه کرد: همچون 
بیشــتر نقاط دنیا، شــاهد روند افزایشــی ابتالء به کرونا با زیرسویه  
BA۵ هســتیم که ما مســئوالن و عموم مردم باید مراقب باشــیم با 

عادی انگاری ها، این روند شــتاب بیشتری نگیرد. سخنگوی ستاد 
ملی کرونا در ادامه با اشــاره به فعال تر شــدن طرح شهید سلیمانی 
با همکاری بســیج مســتضعفین که به غربالگری و پیشگیری توجه 
خاص دارد، اظهار داشــت: مردم عزیز نســبت به تزریق نوبت یادآور 
واکســن پس از ۶ ماه از نوبت های قبلی اقدام نمایند. ســخنگوی 
ســتاد ملی کرونا در ادامه با بیان اینکه مراکز تزریق واکســن باید 
فعال تر شــوند، تاکید کرد: مراقبت های بهداشــتی مرزی هم باید با 

جدیت بیشتر دنبال شود.

کید کرد؛ سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تا

کن زیارتی  لزوم استفاده از ماسک در وسایل نقلیه عمومی و اما

اینفوگرافی 

عالئم سرطان 
روده چیست؟

یکی از دالیل اصلی بیشتر 
شدن بروز سرطان روده 

در میان افراد زیر 5۰ 
سال، چاقی و رژیم غذایی 

نامناسب است. این سرطان 
عالئمی دارد که البته داشتن 

این عالئم لزوماً به معنی 
ابتال به سرطان روده نیست، 

اما توصیه می شود با دیدن 
این نشانه ها به پزشک 

مراجعه کنید؛ به ویژه اگر 
این نشانه ها برای سه هفته 

یا بیشتر ادامه پیدا کرد 
و حس کردید چیزی در 

بدنتان عادی نیست.

منبع: ایسنا

کاهش اقبال خانواده ها به 
کودکان زیر 2 سال فرزندپذیری 

مدیرکل امور کودکان ونوجوانان سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به این سوال که 
چه تعداد خانواده در روند فرزندخواندگی هستند، گفت: در حال حاضر بیش از 3۱ 
هزار خانواده در روند فرزندخواندگی هســتند. روند به این معنا که ممکن اســت به 
تازگی ثبت نام کرده باشند و یا این که فرزند خود را تحویل گرفته باشند و یا حتی 
در مراحل مصاحبه اولیه مورد تایید قرار نگرفته باشــند و یا پرونده شــان دارای نقص 
باشد. سعید بابایی افزود: هنوز بیشترین اقبال برای بحث فرزندپذیری برای کودکان 
زیر ۲ سال است اما در طول سال اخیر متقاضیان فرزندخواندگی کودکان زیر ۲ سال 
از ۷۵ درصد به ۶۵ درصد کاهش یافته که نشــان از اقبال خانواده ها به فرزندپذیری 
کودکان بزرگ تر و ثمر دادن فرهنگ ســازی در این زمینه اســت که جای خوشحالی 
دارد. در مجموع ۱4 درصد متقاضیان، متقاضی فرزندخوانده باالی ۵ســال هســتند 
که امر فرزندخواندگی را برای آنان تسهیل می کند.وی با اشاره به آمار کودکان دارای 
معلولیت که فرزندخوانده شده اند، گفت: در ۱0 سال اخیر حدود ۵00 کودک دارای 
معلولیت یا نیازمند درمان به خانواده های متقاضی ســپرده شــده اند. در حال حاضر 
بیش از ۱000 کودک باالی ۵ ســال و یا نیازمند درمان در مراکز بهزیســتی حضور 
دارند که باید بتوانیم این عزیزان را به فرزندخواندگی بسپاریم زیرا بهترین جا برای 
هر کودک و نوجوان، خانواده است.وی افزود: برای همین منظور پویشی راه اندازی 
شده تا متقاضیان کودک نیازمند درمان به شماره 30000۱۲3۱۱ نام و استان خود را 
پیامک کنند تا همکاران ما در سراسر کشور با آنها تماس حاصل کنند. در مجموع در 
حال حاضر ۷ درصد متقاضیان حاضر به پذیرش سرپرستی کودکان دارای معلولیت 
یا نیازمند پیگیری درمان هستند که نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است. 
بنای ما در مورد این خانواده ها و همچنین خانواده های متقاضی فرزند باالی ۵ سال، 
بررسی خارج از نوبت تقاضایشان است.همچنین در ۱0 سال اخیر حدود 300 خانم 

مجرد توانسته اند سرپرستی کودکان را بر عهده بگیرند.



گوناگون
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r 24 ذی الحجه 1443   24 جوالی 2022یکشنبه 2 مرداد 1401  شماره پیاپی 2157

                2157 پیاپــی:  شــماره  جعفــری                        آناهیتــا  سیاســت:  ملــک                             وحیــد  مدیرمســئول:  و  امتیــاز  صاحــب 
یوســفی            بهــاره  گوناگــون:  و  اقتصــاد  ســردبیری                       شــورای  نظــر  زیــر  کشــور                    مطبوعــات  تعاونــی  عضــو 
آرا : داود احمــدی                                   جامعــه: مریــم کاظمیــان فــرد                                                                  نفــت و انــرژی: ســعیده کاظمیــان فــرد  صفحــه 
آدرس: تهــران میــدان انقــاب اســامی خیابــان جمالــزاده شــمالی تقاطــع نصــرت  پــاک 275 واحــد 17                                      کدپســتی: 1418844678

                                                     66791365  -  66 گل آذیــن  چــاپ:  و  لیتوگرافــی                             02166126139 دورنــگار:                       66915268  -  66917312 تلفــن: 

 روستای بوژان؛ 
 ماسوله رنگارنگ نیشابور 

نیشابور در فاصله ۱۲0 کیلومتری مشهد در استان 
خراســان رضوی قــرار دارد و دارای طبیعت بکر و 
تمدنی است که باعث می شود بسیاری از مسافران 
مشهد سرس به این شهر زیبا بزنند. این شهر عالوه بر 
طبیعت بکر و زیبا آرامگاه هنرمندان و شاعران فاخر 

کشورمان از جمله عطار نیشابوری و خیام است.
روســتای بوژان )Bojan( یکی از روستاهای زیبای 
نیشابور اســت که به دلیل خانه های پلکانی اش به 
ماسوله نیشابور شهرت دارد. بوژان در ۱3 کیلومتری 
شمال شرق نیشــابور و در دامنه ارتفاعات جنوبی 
رشــته کوه بینالود قرار دارد. طبیعت بکر، آبشارها، 
چشمه ها و سایر جلوه های طبیعی بر جذابیت های 
این روستا افزوده و آن را به یکی از مقاصد گردشگری 

تبدیل کرده است.
بوژان در ارتفاعات سرسبز و سرشار از گلها و گیاهان 
دارویی قرار دارد و چشــم انداز دره سرسبز روستا و 
رودخانه جاری آن همراه با منظره کشتزار و باغ های 
گسترده، جلوه بســیار زیبا و تماشایی دارند. روستا 
در شیبی مالیم در دو سوی دره در میان باغات واقع 
شده و خانه ها در این شیب، به صورت پلکانی چیده 

شده اند.

رودخانه و آبشار بوژان
رودخانه بوژان یکی از زیباتریــن رودخانه های این 
منطقه اســت که در انتهای آن آبشــار بوژان قرار 
دارد و از قلــه شــیرباد سرچشــمه می گیرد. طول 
رودخانه بوژان حدود ۱0 کیلومتر است و در مسیر 
آن آبشــارهای کوچک و بزرگی نیز قرار دارند. یکی 
از این آبشارها، آبشار بوژان است که در ۶ کیلومتری 
روستا و در انتهای دره ای بزرگ موسوم به دره بوژان 
قرار دارد. ار تفاع این آبشار به حدود ۱۵ متر می رسد 
و برای رسیدن به آن حدود ۲ ساعت پیاده روی در 

حاشیه رودخانه الزم است.

کوخان تخت هال
در قسمت انتهایی بافت روســتا و در ورودی دره و 
نهری به نام درخانه به منطقه ای می رســیم که از 
جنس کنگلومرا یا ماسه سنگ است. بر اساس منابع 
تاریخی هالکوخان، در زمان حمله مغول به نیشابور 
و ویرانی شهر، با اســب وارد این منطقه شده تا آب 
رودخانه را برای آبیاری گندم و جو کاشــته شده بر 

ویرانه های نیشابور ببرد.

آرامگاه مطهر امامزاده سلیم
آرامگاه این امامزاده در شــرق روستا، محل زیارت 
ساکنان روستای بوژان و روســتای بوژآباد است و 

نسب ایشان به امام زین العابدین )ع( باز می گردد.

امام زاده خواجه گل علی
آرامگاه این امامزاده که در قسمت جنوب و با کمی 
فاصله از روستا واقع شده اســت، فاقد مقبره است. 

مردم روستا اعتقاد بسیاری به این امامزاده دارند.

دره ها و چشمه های معروف بوژان
بوژان یکی از مقاصد عالی بــرای طبیعت گردی و 
کوهنوردی است و دره ها و چشمه های آن شهرت 
زیادی دارند. از جمله این مکان ها می توان به موارد 

زیر اشاره کرد؛

بازه صدر
دره ای در ابتدای ورودی بوژان در قسمت شرق که 
در انتهای آن درخت کاج خشــک شده ای با قدمت 

چندین ساله وجود دارد.

مرغزاردره
دره ای در شــمال غرب بوژان که درختان گردوی 
زیاد و آب فراوان و کوه های پرشیب از دالیل زیبایی 
آن هســتند. در اینجا خانه ای معروف به خانه سم 
قرار دارد که محل اقامت چوپانان برای فرار از سرما 

بوده است.

دره و چشمه شکراب
دره ای در مسیر صعود به قله شــیرباد که به دلیل 
قرارگیری چشمه شکراب در آن، به این نام خوانده 
می شود. چشمه شکراب مشهورترین چشمه بوژان 

است و در فاصله ۵ کیلومتری روستا قرار دارد.

چشمه کالغ چین
 چشــمه ای که امروزه با نام چهارچشمه شناخته 
می شــود و در 4 کیلومتری بوژان قرار دارد. دلیل 
نامگذاری این چشمه به ســکونت پرندگانی چون 
کالغ در اطــرف آن به دلیل وجــود درختان گردو 
بازمی گردد. محل این چشــمه می تواند نقطه آغاز 

کوهنوردی در منطقه باشد.

گردشگری

ایستگاه مشاوره و کارگاه سواد 
 بازی در فرهنگسرای رسانه 

برپا می شود
ایســتگاه مشــاوره و کارگاه سواد بازی در 
فرهنگســرای رســانه توســط بنیاد ملی 

بازی های رایانه ای برپا می شود.
 بنیاد ملی بازی های ریانه ای و فرهنگسرای 
رسانه با هدف آشنایی خانواده ها و فرزندان 
با موضوع سواد بازی های دیجیتال، کارگاه 
سواد بازی های رایانه ای را برگزار می کنند. 
در حاشــیه این کارگاه ایســتگاه مشــاوره 
برپاســت و به سواالت خانواده ها در زمینه 
مســائل مختلــف در حوزه روانشــناختی 

بازی ها پاسخ داده می شود.
توجــه به رده بندی ســنی بازی ها، معرفی 
بازی هــای مناســب بــرای گروه هــای 
ســنی مختلف، گفت وگو درباره مســائل 
روانشــناختی بازی هــا و اثربخشــی آن بر 
رشــد ذهنی کــودکان و نوجوانان از جمله 
مباحث ارائه شــده در این کارگاه و ایستگاه 

مشاوره است.
ایــن کارگاه روز چهارشــنبه ۵ مــرداد در 
دو بخش برگزار می شــود. بخش نخســت 
کارگاه از ساعت ۱۱ تا ۱3 میزبان همکاران 
فرهنگسراها و نمایندگان سازمان فرهنگی 
هنــری شــهرداری تهــران و بخش دوم از 
ســاعت ۱۶ تا ۱۸ پذیرای عموم خانواده ها 

و فرزندان است.
شرکت در این کارگاه برای عموم آزاد است 
و عالقه منــدان می توانند به فرهنگســرای 

رسانه واقع در میدان قبا مراجعه کنند.
همچنیــن بنیاد ملی بازی های رایانه ای در 
نظر دارد با هدف ارتقا ســواد بازی در میان 
اقشــار مختلف جامعه کارگاه های دیگری 
را بــا این موضوع در دیگر فرهنگســراهای 

تهران برگزار کند.

 پخش کارتون 
»ماجراهای ژول ورن« از دیروز

اولین قسمت از مجموعه کارتونی ماجراهای 
ژول ورن از دیروز، شــنبه یکم مرداد ماه از 

شبکه پنج سیما پخش شد.
یــن مجموعه انیمیشــنی بــه کارگردانی 
انریکــو پائوالنتونیو محصول ســال ۲0۱3 
ایتالیا در ژانر ماجراجویی و سرگرمی است 
و شخصیت های اصلی آن  را ژول ورن، آملی 
لوکاس، آرتمیوس لوکاس، موســیو د لونو، 
استر، هاتراس، سوفیا و کاپیتان نمو تشکیل 

می دهند. 
ایــن انیمیشــن روایت شــخصیتی به نام 
ژول ورن اســت که در پی عالقه خود برای 
ماجراجویــی ســعی می کند در دفتر مجله 
آرتیموس لوکاس محقق و جهانگرد بزرگ 
مشــغول به کار شــود و با شــجاعتی که از 
خود نشــان می دهد، بالفاصله جذب گروه 
تحقیقاتی  آنها شــده و در پایان هر ســفر 
خاطرات خود را در قالب یک داســتان می 

نویسد ...
ماجراهای ژول ورن از شنبه تا چهارشنبه هر 
هفته در ۲۶ قسمت ۲0 دقیقه ای از  شبکه 

پنج سیما پخش می شود.

 جشنواره فرهنگ بومی روستای لرِد خلخال/منبع : فارس

عکس روز 

کشور انجام شد نخستین عمل دریچه قلب بدون جراحی باز در 
 استاد جراحی قلب دانشگاه علوم پزشکی تهران از موفقیت آمیز بودن 
انجام عمل دریچه قلب بدون جراحی باز برای نخســتین بار در کشــور 
خبر داد و گفت: این عمل برای بیمارانی که دچار نارسایی شدید بطن 

راست قلب بوده و قابلیت جراحی ندارند، انجام می شود.
 دکتــر حســین ماندگار افــزود: عمل دریچه قلب بــدون جراحی باز

)tric valve (، نخستین بار در ایران برای بیماران دریچه ای با ضایعات 
دریچه تریکســپید انجام می شــود و حتی برای بیمارانی که هیچ دارو 
و امکان عمل جراحی وجود ندارد و متقاضی عمل پیوند نیز نیســتند 

هم قابل انجام است.
وی اظهار داشت: این عمل به صورت رادیولوژی مداخله ای )اینترونشن( 

انجام می شــود؛ به طوری که بدون بیهوشــی عمومی و با بی حســی از 
طریق کشاله ران و ورید پا دو دریچه در ورید اجوف فوقانی و از اجوف 
تحتانی قرار می گیرد.  براین اســاس، پس زدن خون در کبد و عروق 

گردن و مغز کاهش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.
ماندگار تصریح کرد: در مطالعات انجام شــده در موارد مشــابه، بهبود 
حال عمومی بیمار قابل توجه بوده و این عمل نخســتین بار در کشــور 

در بخش آنژیوگرافی بیمارستان پارس با موفقیت انجام شد.
این جراح قلب اضافه کرد: این عمل معموال بدون بیهوشی با بی حسی 
موضعی و اســتفاده از دو دریچه که در برابر دســتگاه فوقانی و تحتانی 

قرار می گیرد، انجام می شود.

بــه گفتــه ماندگار، بیماری هــای قلبی اولین علت مرگ و میر در 
دنیا بوده و  در سراســر جهان افراد بیشــتر از هر علت دیگری به 
دلیل بیماری های قلبی عروقی جان خود را از دســت می دهند. 
حدود ســه چهارم مرگ ومیرهای ناشــی از بیماری های قلبی در 
کشورهایی با سطح اقتصادی پایین یا متوسط اتفاق می افتند.وی 
خاطرنشان کرد: اغلب بیماری های قلبی عروقی قابل پیشگیری 
هستند و با توجه به عوامل خطری مانند مصرف دخانیات، فشار 
خون باال، رژیم غذایی نامناســب، چاقی و اضافه وزن، بی تحرکی 
و مصرف الکل می توان میزان مرگ ومیر ناشــی از این بیماری ها 

را کاهش داد.

دریچه علم

رابعه اسکویی:

ایفای نقش های تکراری بس است
رابعه اسکویی بازیگر سریال »مستوران« درباره نقش 
خود در این سریال و نحوه همکاری اش با این مجمموعه 

توضیحاتی ارایه کرد.
رابعه اســکویی بازیگر شــخصیت »طال« در سریال 
»مســتوران« درباره نقش خــود در ایــن مجموعه 
و پیوســتنش به آن گفت: ســید جمال سیدحاتمی 
)کارگــردان( و حمیده مقدســی )مســئول انتخاب 
بازیگران( از دوســتان قدیمی من هستند، البته دلیل 
انتخابشــان را نمی دانم ولی وقتی این دوستان من را 
انتخاب کردند، حتماً احســاس کردند که می توانم از 
پس این نقش بربیایم. وی ادامه داد: برای هر بازیگری 
نقش های متفاوت یک انگیزه است برای بهتر شدن، یاد 
گرفتن و به وجود آوردن کاراکتری جدید. من هم خیلی 

مشتاقانه بازی در این سریال را انتخاب کردم.
اسکویی با اشاره به چالش های خود برای ایفای نقش 
ساحره تصریح کرد: این نقش بسیار از من فاصله داشت، 
او زنی است که به راحتی جان آدم ها را می گیرد، همه 
مردم را مریض می کند و شخصیتی است که از من کاماًل 
دور است، به همین دلیل هم برای من سخت بود که به 
نگاه ها و مدل دیالوگ گفتن های این شخصیت برسم و 

این مسئله فشار زیادی را روی من وارد می کرد. البته 
طراحی گریم و لباس نیز به شدت به من کمک می کرد 

برای نقش آفرینی بهتر شخصیت طال.
وی در پاســخ به اینکه چه بازخوردهایی پس از پخش 
»مستوران« داشته اســت؟ گفت: خوشحالم که مردم 
کار را دیدند و دوســت داشــتند، ولی چند روز پیش 
اتفاق جالبی برای من رخ داد که موقعیت بامزه ای ایجاد 
کرد. با عینک و ماسک برای خرید به فروشگاه نزدیک 

خانه مان رفته بودم، که متوجه شدم دو نفر داشتند در 
مورد سریال مستوران و به طور خاص نقش من صحبت 
می کردند و می گفتند پس رابعه اسکویی کجاست، چه 
زمانی وارد سریال می شــود؟ من آنجا کمی خندیدم 
و گفتم به خــدا من آمدم چطور من را نشــناختید! و 
بعد توضیح دادم که من شــخصیت طال هســتم. در 
کل خوشــحالم این نقش تبدیل به شخصیتی شد که 
با نقش های قبلی من که مردم عــادت به دیدن آن ها 

داشتند، متفاوت است.
وی درباره ایفای نقش های تکراری عنوان کرد: ما باید 
به همه بازیگران فضا بدهیم، من خودم واقعاً خســته 
شدم، بس است. من کار انتخاب بازیگر و بازیگردانی هم 
انجام می دهم و معتقدم که به بازیگران جدید در این 
حرفه احتیاج داریم چون از هر بازیگر مثاًل 4 تا نداریم 
که شما برای انتخاب بین آن ها مردد بمانید. شما وقتی 
شخصیت اثر را می بینید، حس می کنید فقط مثاًل یک 
بازیگر است که به مدل این کاراکتر نزدیک است. این 
خیلی اتفاق بدی اســت و برای همین بازیگران از این 
سریال به آن سریال یا فیلم های سینمایی می روند. به 
نظر من مستوران این طور نیست و من دوست دارم با 
همه سریال هایی که در حال حاضر می بینیم فرق دارد 

و تیم بازیگران خوبی هم دارد.
اسکویی در پایان درباره بازیگران ناشناخته سریال نیز 
بیان کرد: معتقدم که چشم عادت می کند. اجازه دهید 
فصل دوم آن آماده شــود، بعد چشم ها عادت می کند 
روی همین شخصیت های جدید. این واقعیتی است که 
من همواره به آن اعتقاد دارم و یاد گرفتم به همه چیز 

عادت می کنیم و این هم خوب است هم بد.

پرده نقره ای 

 فیس بوک شبیه
 تیک تاک می شود!

شــرکت ِمتا پلتفرمز در نحوه نمایش پستها و ویدیوها در 
فیس بوک تغییراتی می دهد تا این شبکه اجتماعی بهتر 

بتواند با اپلیکیشن ویدیویی تیک تاک رقابت کند.
فید اصلی در فیس بوک "خانه" )Home( نامیده خواهد 
شد و مکانی برای کشــف محتوای جدید در فیس بوک 
خواهد بود که این شبکه اجتماعی تصور می کند کاربران 
از آن ها خوششان خواهد آمد. با تغییرات جدید، تصاویر 

و ویدیو ها از حســاب هایی که کاربــران دنبال می کند 
و همچنین حســاب هایی که دنبال نمی کنند، توسط 
الگوریتم نرم افزاری و بر اســاس عالیق کاربر، انتخاب 
و نمایش داده می شوند. ســخنگوی ِمتا اعالم کرد این 
تغییرات از روز پنج شنبه اعمال خواهند شد و همچنان 
عمده محتوا، از حساب هایی خواهند بود که کاربران دنبال 
می کنند. این شرکت با بهبود الگوریتم پیشنهاد محتوا، 
قصد دارد محتوای جدیدی که به مــرور زمان نمایش 

می دهد را افزایش دهد.
تب جدید به نام "فیدز" )Feeds(، پســت های دوستان، 
خانواده، صفحات و گروه هایی کــه کاربر دنبال می کند را 

نمایش خواهد داد و جدیدترین پستها، باالی صفحه قرار 
می گیرند.

ِمتا در یک پست وبالگ اعالم کرد تب "خانه شما"، منحصرا 
برای شما شخصی سازی شده است. این سیستم هزاران 
سیگنال در نظر گرفته تا محتوایی که تصور می رود برای 

شما ارزشمند است را نمایش دهد.
رشد کاربران فیس بوک در سال های اخیر در آمریکا و اروپا 
متوقف شده است. تیک تاک که برای مخاطبان جوانش 
شناخته شده است، شاهد رشد قابل توجه شمار کاربران 
و زمانی بوده که آن ها در این اپلیکیشن سپری می کنند. 
فیس بوک به نوبه خود تالش کرده اســت کاربران جوان 

را جذب کند که مارک زاکربــرگ، مدیرعامل ِمتا آن ها را 
"ستاره شــمال" این شرکت نامیده اســت. تیک تاک که 
فید اصلی اش "برای شما" )For You( نام دارد، ویدیو های 
کوتاه را به کاربران نمایش می دهد. بیشتر این ویدیو ها از 
حساب های کاربری هستند که کاربران دنبال نمی کنند، اما 
محتوای آن ها منطبق با عالیق کاربران هستند. این رویکرد 
شخصی سازی شده، کمک کرده است تیک تاک در مدت 
چند سال، یک میلیارد کاربر ماهانه فعال داشته باشد. هدف 
اصلی فید جدید فیس بوک، نگه داشتن کاربران برای مدت 
طوالنی تر در این اپلیکیشــن با افزودن محتوای بیشتر از 

مجموعه وسیعی از حساب های کاربری است.

فناوری 

کتابکده

فرهنگ و هنر

»روایت ناتمام« از سیدحمید 
تقوی فر منتشر شد

کتاب »روایت ناتمام« به تنظیم و تدوین سمیه 
عظیمی ستوده به خاطرات سردار شهید مدافع 
حرم، ســیدحمید تقوی فر می  پردازد.محتوای 
این کتاب بر اســاس مصاحبه و گفت و گوهای 
نویســنده کتاب در زمان حیات ســردار شهید 
ســیدحمید تقوی فــر جمــع آوری گردیده و 
زندگی این شــهید بزرگوار در دوران کودکی، 
نوجوانــی، فعالیت هــای انقالبی و ســال های 
نخســت دفاع مقدس از زبان خود او بیان شده 
است.شــهید سیدحمید تقوی فر در ۶ دی ماه 
۱3۹3 در جریان عملیات »محمد رســول اهلل« 
مــورد اصابت گلوله تک تیرانداز داعشــی قرار 
می گیرد و به شــهادت می رسد. پس از شهادت 
او، مصاحبه های او با نویسنده کتاب ناتمام  ماند. 
بــا این حال، خاطــرات نیمه تمام او، به عنوان 
بخشــی از اســناد ماندگار فرمانده ارشد جبهه 
مقاومــت، به صورت مکتــوب، ثبت، تدوین و 

منتشر شده است.
»روایــت ناتمــام« در 3۲۸ صفحــه بــا قیمــت 
۹۸000 تومــان توســط انتشــارات مؤسســۀ 
فرهنگــی مطبوعاتــی ایران منتشــر و روانه بازار 
شــده اســت. عالقه مندان می تواننــد این کتاب 
 و تازه تریــن محصوالت انتشــارات را از ســایت

https://ketabir.com/ تهیه کنند.


