
وزیر نفت در حاشیه هیات دولت اعالم کرد:

چهار میلیارد دالر سهم 
گاز   ایران از صادرات 

در چهار ماهه اول سال
     وزیر نفت در حاشیه جلسه دیروز هیات 
دولــت در جمــع خبرنــگاران دربــاره وضعیــت 
صــادرات گاز گفــت: مــا در طــی همیــن چهــار 
مــاه نزدیــک بــه چهــار میلیــارد دالر وصــول از 
 می شود گفت 

ً
صادرات گاز را داشتیم که تقریبا

معــادل کل وصــول صــادرات گاز در ســال ۱۴۰۰ 
  || صفحه  صفحه 44  بوده است...

رئیس جمهور در جلسه هیأت وزیران:

 از پیگیری حقوق مردم 
کوتاه نخواهیم آمد

بــر  کیــد       رئیــس جمهــور ضمــن تا
پیگیــری جــدی موضــوع حقابــه ایــران 
ســایر  داد  دســتور  افغانســتان،  از 
راهکارهای موجود برای تامین آب شرب 
و کشاورزی مردم سیستان و بلوچستان 
 در اولویت کاری وزارتخانه های مربوطه 

  || صفحه  صفحه 22  قرار گیرد...

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید

www.instagram.com/rozegarnews

www.jaaar.com/kiosk/archives/rozgar

؛ رهبر معظم انقالب در دیدار ائمه  جمعه  سراسر کشور

عدالت بدون کمک و رسیدگی 
به طبقه  محروم معنا ندارد

   رهبر معظم انقالب فرمودند: ما طرفدار عدالت هستیم و پرچم آن را بلند کرده ایم اما تحقق عدالت 
بدون کمک به طبقه محروم و مستضعف معنا ندارد. رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار ائمه جمعه 
، نماز جمعه را در سلســله قدرت نرم نظام اســالمی، حلقه ای بســیار مهم و فریضه ای  سراســر کشــور
کیــد کردنــد: امام جمعــه ســخنگوی انقــالب اســالمی اســت و یکــی از وظایف  اســتثنایی خواندنــد و تأ
اساســی او بازتولیــد مفاهیــم معرفتــی و مبانــی انقالبــی و پاســخگویی بــه شــبهات با زبــان روز و تبیین 

  || صفحه  صفحه 22  مستدل آنها و رفتار پدرانه با همه است...

ویترین   پیشنهادی

انرژیاقتصاد

صفحه 7 

صفحه 4  صفحه 3 

جامعه

 رشد بیشتر قیمت ها 
در طبقات  کم درآمد

ح  جدید بنزینی روی میز رئیس جمهور قرار دارد  طر

تصمیم عجوالنه ممنوع
صفحه 7 

سوغات هندوستان رسید

 چنبره »مونسون«
بر آسمان  ایران

گهی تجدید مزایده عمومی  گهی تجدید مزایده عمومی آ آ

شهردار فوالدشهر 

شــهرداری فوالدشــهر بــه اســتناد مصوبــات شــورای اســامی شــهر در نظــر دارد نســبت بــه انجــام مزایــده هــای خــود بــه شــرح ذیــل بــا قیمــت پایــه 
کارشناســی اقــدام نمایــد. متقاضیــان مــی تواننــد جهــت اطــاع از شــرایط و دریافــت اســناد و بازدیــد حداکثــر تــا روز پنجشــنبه مــورخ 1401/5/27 بــه 

قســمت امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد. 
1- تجدیــد مزایــده اجــاره یــک واحــد مرکــز معاینــه فنــی خودروهــای ســبک )ســاختمان و تجهیــزات درونــی( واقــع در مرکــز بــرزن c جنــب آتــش نشــانی 

شــماره 3 فوالدشــهر 
2- تجدید مزایده اجاره جایگاه سوخت CNG فوالدشهر با کلیه متعلقات و شرایط موجود واقع در مرکز برزن سی )C( فوالدشهر 

شناسه 1357233

 نوبت اول

فراخوان مناقصات عمومی فراخوان مناقصات عمومی 11 مرحله ای  مرحله ای 

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم 

ی مناقصات ذیل اقدام نماید:  ی و حمل و نقل جاده ای استان ایالم در نظر دارد نسبت به برگزار اداره کل راهدار

رشته مورد نیاز مبلغ تضمین -  ریال برآورد -  ریال مدت اجرا موضوع مناقصه شماره مناقصه 

83/401/74
گذاری امور خدماتی و نظافت و حمل و تخلیه  وا
زباله و پسماند در پایانه مرزی مهران و محورهای 

اربعین حسینی 
شرکت های خدماتی مرتبط 410/879/152/500543/957/625 ماه 

با موضوع 

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/05/08 
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: 1401/05/18 

تاریخ بازگشایی پاکات: 1401/05/19 
نــوع تضمیــن: تضمیــن معتبــر شــرکت در فراینــد ارجــاع کار بــه صــورت یــک یــا ترکیبــی از ضمانــت نامــه هــای موضــوع بندهــای الــف ب پ ج چ و ح مــاده 4 آییــن نامــه 

تضمیــن معامــات دولتــی )شــماره 123402/ت 50659 ه ورخ 94/09/22 مــی باشــد. 
فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 4067063707760765 تمرکز وجوه سپرده نزد بانک ملی مرکزی می باشد. 

کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پــاکات و مراحــل بعــد از آن از طریــق ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در 

ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. 
محــل تحویــل پاکــت الــف -  ایــام -  بلــوار مــدرس -  اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان ایــام -  واحــد دبیرخانــه جهــت دریافــت اطاعــات مناقصــه 

بــه ســایت اینترنتــی www.setadiran.ir مراجعــه نماییــد. 
تلفن تماس 08433362922 -  08433330195 -  08433338400 -  اداره پیمان و رسیدگی فاکس 3341638 

شناسه 357440

وزیر امور خارجه:

موافقتنامه منطقه تجارت آزاد با اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا نهایی می شود

وزیر امورخارجه کشورمان گفت: در حوزه همگرایی 
اقتصادی و تبادل تجاری نیز در حال ایجاد بنیان های 
تجارت آزاد هستیم و بزودی موافقتنامه منطقه تجارت 
آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را نهایی خواهیم کرد.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در 
سخنانی در بیستمین نشست شورای وزیران سازمان 
D۸، به صورت مجازی اظهار داشــت: خرســندم در 
بیســتمین نشست شورای وزیران سازمان همکاری 
اقتصادی هشت کشور در حال توسعه ) دی۸( در کشور 
دوست و برادر بنگالدش شرکت می کنم و همچنین 
از ســرکار خانم شیخ حســینه نخست وزیر محترم 
جمهوری خلق بنگالدش بابِت ســخنرانی افتتاحیه 

و نظرات سازنده ایشان قدردانی می کنم.
وی افــزود: از دبیــرکل محترم و همکارانشــان در 
دبیرخانه ســازمان دی ۸ به جهت آماده ســازی این 
اجالس سپاسگزارم. همچنین اجازه می خواهم بیست 
و پنجمین سالگرد تأسیس سازمان دی ۸ را تبریک 
عرض کنم. امیدوارم سازمان دی ۸ با قوت و سرعت 

به پیشرفت خود ادامه دهد.
امیر عبداللهیان با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی و 
تعمیِق مناسبات با کشورهای همسایه و کشورهای 
مســلمان از جملــه اولویت های سیاســت خارجی 
جمهوری اسالمی ایران است، گفت: همچنین، تقویِت 

سازوکارهای چندجانبه همچون سازمان دی ۸ برای 
دولت من از اهمیت باالیی برخوردار است. ما همواره 
از تالش های جمعی کشورهای در حال توسعه برای 
تحقق یک نظام اقتصادِی بین المللِی کارآمد و در کنار 
آن، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، رفاه و سعادت 
مردم، حفظ ارزشها و فرهنگ های ملی و کسب جایگاِه 

مناسب در مناسبات بین المللی حمایت کرده ایم.
وی ادامــه داد: بــه همین دلیل اســت که جمهوری 
اســالمی ایران از اعضــای فعال گروه بندی های بین 
المللی و منطقه ای و اقتصادی از جمله سازمان دی ۸ 
است. در حوزه همگرایی اقتصادی و تبادل تجاری نیز 
در حال ایجاد بنیان های تجارت آزاد هستیم و بزودی 
موافقتنامــه منطقه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی 

اورآسیا را  نهایی خواهیم کرد.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران خبر داد

توافق ایران و روسیه برای جایگزین سوئیفت
معاون وزیر خارجه گفت: تهران و مســکو برای انجام 
مبادالت مالی پیشنهاد سیستم جدید به جای سوئیفت 
را مطــرح کردنــد و اکنون تقریبا به توافق خوبی در این 

راستا رسیدیم.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران در 
گفت وگویی با اشاره به استفاده از سیستم تبادل بانکی 
روســیه در ایران گفت که با قوی شــدن گروه بریکس، 
دالر از مبادالت مالی کشور های عضو حذف خواهد شد.

مهدی صفــری، معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت 
امــور خارجه ایران در گفتگو با بخش عربی خبرگزاری 
اسپوتنیک گفت که در صورت قوی شدن گروه بریکس، 
دالر از مبادالت مالی کشور های عضو حذف خواهد شد.

وی تاکید کرد: اکنون مساله مهمی داریم و آن وارد شدن 
به اورآسیا، شانگهای و بریکس است و امیدوارم با تالش 

مقامات ذیربط این امر محقق شود.

صفری درخصوص فعالیت در داخل سازمان شانگ های 
نیز خاطرنشــاد کرد: ایران امیدوار اســت که ارز واحد 
پیشــنهادی بــه زودی برای معامــالت مالی و تجاری 

کشور های عضو این سازمان تصویب شود.
معاون وزیر خارجه در ادامه گفت: تهران و مسکو برای 
انجام مبادالت مالی پیشــنهاد سیستم جدید به جای 
سوئیفت را مطرح کردند و اکنون تقریبا به توافق خوبی 

در این راستا رسیدیم.
وی همچنین تاکید کرد که دو کشور ایران و روسیه به 
توافقی درخصــوص مبادالت تجاری از طریق ارز های 

ملی دست یافتند.
صفری درخصوص فعال شــدن سیســتم مالی روسیه 
)میــر( در ایــران نیز تاکید کرد: فکر کنم که نظام کارت 
بانکی »میر« به زودی در ایران فعال شود و درخصوص 

به کارگیری آن در کشور توافق شده است.

ویترین  پیشنهادیادداشت

وزارت بازرگانی خوب یا بد؟
  بابک رحیمیان، کارشناس ارشد علوم اجتماعی 

تا قبل از دهه ۹۰ هر وقت در کشور صحبت گرانی می شد 
اولویت وزارت خانه ای که باید جواب پس می داد وزارت 
بازرگانی بود اما جالب اینجاســت که هر بار هم پس از 
بازخواســت این وزارتخانه درنهایت توپ کم کاری را در 
زمین جهاد کشــاورزی می انداختند و گفته می شد که 

مشکل در مزرعه و در مسیر زنجیره تولید است.
این در حالی بود که وزارت جهاد کشــاورزی نیز عنوان 
می کــرد ابزارهــای الزم را ندارد و این ابزارها در دســت 

وزارت بازرگانی است!
یقیناً نبود مدیریت و پاسخگویی واحد در زنجیره تأمین 
محصوالت مختلف چه غذایی و چه صنعتی و معدنی یکی 
از عوامل ادغام این دو وزاتخانه بود.همین موضوع موجب 
شد تا نمایندگان مجلس به این باور برسند که بهتر است 
این وزارت خانه با جهاد کشاورزی ادغام شود تا دیگر هر 
یک از آن ها جداگانه یکدیگر را به کم کاری متهم نکنند.
از سال ۹۷ دولت دوازدهم اعالم کرد باید وزارت بازرگانی 
تشکیل شود که عماًل قانون تمرکز اجرایی نشد و از دست 
وزارت جهاد کشاورزی خارج و در اختیار وزارت صمت 
قرار گرفت.حال دوباره زمزمه راه اندازی این وزارت خانه 
باهدف توســعه تجارت بیشتر شده است اما بسیاری از 
کارشناســان اقتصــادی می گویند اساســاً چه چیز را 

می خواهیم گسترش دهیم؟
تجمیع به جای چابک سازی

اگرچه ادغام وزارت بازرگانی و جهاد کشــاورزی باهدف 
مدیریت واحد و هم چنین کوچک سازی و یا همان چابک 
ســازی بــه مرحله اجرا درآمد امــا این موضوع در عمل 
نتیجه دیگری به همراه داشت، به طوری که بیش از آنکه 
شــاهد بحث ادغام باشــیم تنها به تجمیع بسنده شد و 

کوچک سازی و چابک سواری عماًل مغفول ماند.
اگر چه هدف از ادغام، آن بود تا درنتیجه ارتباط تنگاتنگ 
میان تولید داخلی و تجارت، برنامه ریزی سریع و منسجم 
جهت حمایت از تولیدات داخلی انجام شود اما در عمل 
مشاهده می شود در اثر تجمیع بوروکراسی ها پیچیده تر 

شد.
بــا این حــال این حقیر اعتقاددارم تعدد دســتگاه های 
اجرایــی نمی تواند مشــکالت را رفــع کند بلکه باید در 
تصمیم گیری ها، تصمیم سازی ها و جلوگیری از رانت ها و 
فسادها اقدام اساسی انجام دهیم.گسترده کردن ساختار 
اداری جز هزینه و بار اضافی نتیجه ای در بر نخواهد داشت، 
ازاین رو یک وزارتخانه می تواند با معاونت های متعدد نیز 

کار را جلو ببرد.
تاکنــون چندین مرتبه وزارت صمت تفکیک شــده و 
درگذشــته وزارت بازرگانی داشــتیم و ســپس دوباره 
ادغام شــده اســت اما هنوز به این نتیجه نرســیدیم که 

داشتن وزارت بازرگانی خوب است یا بد؟
مجلس شــورای اسالمی سال گذشته اختیارات جهاد 
کشاورزی را افزایش داد و اکنون حوزه کاالهای اساسی 
مردم بر عهده این وزارتخانه اســت.جالب اینجاســت 
نمایندگانی که اکنون موافق این الیحه هستند، پیش تر 
اختیارات وزارت جهاد کشاورزی را افزایش دادند و امروز 
دوبــاره تصمیم دارنــد قانون را تغییر و اختیارات جهاد 
کشــاورزی را کاهش دهند و آن اختیارات را به وزارت 

بازرگانی بدهند!
تصویر مبهم

در حال حاضر تصویر شفافی از اینکه چرا دولت سیزدهم 
به یک باره تصمیم به جداسازی این وزارت خانه ها گرفته 
برای کارشناسان اقتصادی وجود ندارد و مشخص نیست 
که چرا مجلس در دولت یازدهم و دوازدهم با تشــکیل 
وزارت بازرگانی مخالفت کرد و چندین دفعه هم الیحه 

دولت را رد کرد اما اکنون ساز موافق می زند؟
اگرچه در این  بین بسیاری از تجار و بازرگانان معتقدند 
در شــرایط اقتصادی کنونی وزارت بازرگانی می تواند با 
تمرکز روی این حوزه به صادرات غیرنفتی و تنظیم بازار 
نظم ببخشــد اما در مقابل این پرســش مطرح می شود 
وقتی در بســیاری از اقالم اساسی کشور مانند دانه های 
روغنی، جو و غیره از ســال ۹۷ به بعد وابســته به واردات 
هســتیم و تولید مازاد وجود نداد که بخواهیم صادرات 
انجام دهیم، چه نیازی به ایجاد وزارت بازرگانی داریم؟

بنا بر اظهارات رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراســان 
رضوی ما تا پیش ازاین شاید ۲۵۰ کاال برای صادرات در 
اختیار داشتیم که حاال تعداد این اقالم کاالهای صادراتی 

به ۵۰ قلم رسیده است.
الزم است این سؤال مطرح شود که مدیر تولیدی ما بر 
اساس کدام نیاز بازار باید تولید انجام دهد و لذا بدون واحد 
کردن مدیریت از ابتدا تا انتهای زنجیره، نمی توانیم برای 
امور مترقی مانند صادرات برنامه ریزی کنیم، چراکه هر 
جا بخواهیم دست بگذاریم، با پاس کاری وظایف مواجه 
می شویم و لذا تنها ایجاد یک وزارت خانه کارگشا نخواهد 
بود. به هر ترتیب آنچه مسلم و آشکار است در صورتی قرار 
باشد این وزارت خانه تشکیل شود حداقل باید مدت ۶ ماه 
منتظر بمانیم تا چارت سازمانی و وزیر و معاونان و مدیران 
کل استانی و ... انتخاب و مشغول به کار شوند و به طور 
حتم در این شرایط حساس اقتصادی شاهد رهاشدگی 

بازار حداقل به مدت ۶ ماه خواهیم بود. 
منبع: خبرگزاری بازار

گار« دکتر روح االمینی ، رئیس کمیته سالمت مجمع نمایندگان استان تهران در گفت وگو با »روز

 اورژانس تهران نیازمند  اورژانس تهران نیازمند 
تقویت و تجهیز استتقویت و تجهیز است
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سیاست 22
تحلیل

حمله موشکی روسیه به 
»خارکیف« اوکراین/ رویترز و 

فلسطینی ها در حال گتی ایمجز
تماشای عملیات تخریب 
خانه یک فلسطینی از 
سوی نیروهای اسراییل در 
کرانه باختری/ رویترز

گزارش تصویری

ک« از راست، »جوزپ بورل« از چپ! »ایهود بارا

طبل توخالی تهدید علیه ایران
در تاریخ ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۲ گروه مشاوران 
ایهود باراک، تروریســت اســرائیلی که 
ســابقه ی نخست وزیری رژیم آپارتاید و 
کودک کش صهیونیســتی را در کارنامه 
دارد، دســت به نوشتن متنی مضحک اما 

شرورانه در مجله ی تایمز زدند.
در تاریخ ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۲ گروه مشاوران 
ایهود باراک، تروریســت اســرائیلی که 
ســابقه ی نخســت وزیری رژیم آپارتاید 
و کــودک کــش صهیونیســتی را در 
کارنامه دارد، دســت به نوشــتن متنی 
 مضحــک اما شــرورانه در مجله ی تایمز

 زدند.
گروه مشــاوران باراک در این مقاله سعی 
کردنــد تــا عالوه بر تحریــک و تحمیق 
مخاطبــان مقاله)با هــدف تبدیل ایران 
به یک ســوژه ی امنیتی حاد(، که همان 
هیئــت حاکمه ی رژیــم ایاالت متحده و 
افکار عمومی هســتند، با اتصال ایران به 
روســیه در جنگ اوکراین، اصطالحا پیاز 
داغ روایــت خویش را زیاد کنند تا ایاالت 
متحده را به سمت برخورد نظامی با ایران 
هدایت کرده و با فریب دولتمردان آمریکا 
آنها را نســبت به تقابل ســخت با ایران، 
تشــویق کنند تا از این نمد، کیپایی برای 
خویــش ببافند و با چنگ و دندان ایاالت 
متحده، شروع به تهدید ایران نمایند؛ زیرا، 
باراک و مشاوران اش به خوبی می دانند 
که رژیم صهیونیســتی در حد درگیری 
با جمهوری اســالمی ایران نیست و نیاز 
دارد تا پدر ناتنی خود را درگیر این شــوو 

امنیتی کنند.
در واقــع همانگونــه که دولــت بریتانیا، 
مشوق ایاالت متحده  به درگیر شدن غیر 
مستقیم با روسیه در اوکراین بود و فشار 
اقتصــادی و روانی زیــادی به مردم اروپا 
و آمریکا تحمیل کرد، صهیونیســت ها پا 
را یــک گام فراتر نهاده و مشــوق درگیر 
کــردن ایــاالت متحده با ایــران در نبرد 
خیالی مســتقیم شده اند، البته احتماال 
صهیونیست ها چنین برآورد کرده اند که 
میزان حماقت هیئت حاکمه ی آمریکا به 
حدی هست که چنین امری را با وسوسه ی 
خناســان صهیونیست انجام بدهند چرا 
که دولت ایاالت متحده نشــان داده یک 
گروه نیابیتی برای کشــورهای بریتانیا و 
 رژیم صهیونیســتی است نه دولت مردم

 آمریکا.
ایــن در حالی بود که جوزپ بورل پس از 
انتشار متن سخیف گروه مشاوران ایهود 
باراک، در فایننشــال تایمز، سعی کرد از 
یک دیپلماســی ترمیمی استفاده کرده و 
در یادداشتی نوشت؛ فشار حداکثری علیه 
ایران شکست خورده است و بسیار رندانه 
تالش خود را به کار بست تا ایران را مجاب 
کنــد که متن بی اعتبــاری را قبول کند 

کــه نه دولت فعلی آمریکا می تواند آن را 
تضمین کند و نه این متن در زمان پیروزی 
احتمالی جمهــوری خواهان، کارکردی 
خواهد داشــت و بورل در اظهاراتی غیر 
مسئوالنه و بزرگنمایی شده از یک بحران 

هسته ای خطرناک در آینده نام برد.
در پاســخ به اظهارات بی ارزش مشاوران 
ایهــود باراک که با هــدف اغوای ایاالت 
متحده و تحمیل هزینه ی مضاعف بر این 
کشور نوشته شده است باید به چند نکته 
اشــاره داشت و سپس به سراغ متن آقای 
بورل رفت که متاسفانه ادعاهای واهی ای 

را مطرح کرده است.
برای تنویر ذهن مخاطبان خاص مشاوران 
ایهود باراک و خود ایهود باراک ذکر نکات 
ذیل ضروری اســت: یکم. بازی نخ نمای 
ساعت شــنی معکوس که از سوی رژیم 
صهیونیســتی به مــدت ۲۵ در جریان 
اســت و هر روز یک زمان برای رســیدن 
ایــران بــه بمــب خیالی اتمی توســط 
صهیونیســت ها اعالم می شود، مشتری 
هــای خود، در ســطح افکار عمومی را از 
دســت داده اســت چرا که دیگر همه می 
دانند این یک تاکتیک دروغین از ســوی 
رژیم آپارتاید اســرائیل و حامیان جهانی 
آپارتاید از جمله ایاالت متحده اســت که 
برای ایران هراسی در سطح تبلیغات بین 
المللی و برای فشار بر ایران در سطح روانی، 
 چنین گزاره های باطل و کاذبی را مطرح

 مــی کنند. دوم. ایران هر لحظه بخواهد 
می تواند توانایی هایی فنی بالقوه ی خود 
را در حد وسیع و متکثر به توانمندی های 
بالفعل فتی تبدیل کند و اگر چنین کاری 
نمی کند تنها به دالیل اخالقی و تعهد بین 
المللی این کشــور است و البته مهمترین 
دلیل این است که برای بازگرداندن رژیم 
آپارتاید صهیونیســتی به دوران آوارگی و 
تبعیــد تاریخی اش، گزینه های معتبری 

در دســترس دارد که اساســا لزومی به 
داشــتن امکانات دیگری نیست، چرا که 
به شــیوه های متعــدد متعارف می توان 
تهدید اسرائیل علیه ملت های مسلمان، 
اعراب و کودکان منطقه را به راحتی عقیم 

و سترون کرد.
ســوم. ایران هیچــگاه در جنگ اوکراین 
دخالت نکرده و نمی کند، نه به این دلیل 
که از غرب هراسی دارد، بلکه به این دلیل 
که اساسا با جنگ اوکراین مخالف است و 
منافع ناتو و برخی بازیگران آنگلوساکسون 
را در جنــگ و درگیری می بیند، بدیهی 
اســت که اگــر ایران می خواســت وارد 
جنگ اوکراین شود، اکنون پرچم روسیه 
در کیف برافراشــته شده بود، اما همه ی 
جهان می دانند، تحریک به جنگ توسط 
ناتو ایجاد شد و روسیه با کارت دعوت به 
شام جنگی اوکراین دعوت شد. مضاف بر 
اینکه ایران تنها از مظلومان جهان حمایت 
مــی کند، مثل کودکان ســوریه، یمن و 
فلسطین در برابر تکفیری های وحشی و 
 صهیونیست های نژاد پرست و ددمنش و 

حامیان شان.
چهارم. انقالب اسالمی ایران یک انقالب 
اجتماعــی بر مبنــای آموزه های دینی 
و ماندگار اســت نــه بر مبنای آموزه های 
کمونیستی که صهیونیستهای رمانتیک 
بین الملل گرای بی وطن و بی هویت در 
کشورهای مختلف آن را پیاده می کردند، و 
کامال قابل درک است که امر بر رژیم پادگان 
نشین صهیونیستی مشتبه شده باشد و عمر 
 کم باقیمانده ی خود را به دیگران نسبت

 دهد.
پنجم. مشاوران ایهود باراک چنان با آب و 
تاب از لزوم برقراری اتحادهای اطالعاتی و 
دیپلماتیک با ایاالت متحده می گویند که 
حتــی مرغ پخته در قابلمه هم به آن می 
خندد. چرا که سالهاست چنین اتحادهای 

بی مصرف و بی بازده اطالعاتی، امنیتی، 
دیپلماتیــک و حتــی نظامی علیه ایران 
توسط ایاالت متحده، رژیم صهیونیستی 
و چند کشور دیگر برقرار است اما هر بار از 
ایران شکستی سنگین تر از پیش خورده 
اند، تا حدی که موجب شد؛ رژیم آمریکا 
به شــکلی خفت بار، آرایش نظامی خود 
در منطقــه را تغییــر داده و از برخی نقاط 
خاورمیانــه نیز فرار کنــد، مضاف بر آن، 
ایران اساســا تجربه ی جنگ با آمریکا را 
هم از زمان تجاوز نظامی آمریکا به طبس 
دارد و هم تجربه ی جنگ های آمریکا در 
منطقه را دیده اســت و هم تاکتیک های 
نوین آمریکا را از پیش شناخته و ترساندن 
ایران از هیوالیی بی یال و دم مانند ایاالت 
متحده به کار ارضای حس وحشت زدگی 
 صهیونیست ها می آید و مصرف دیگری 

ندارد.
ششم. جمهوری اســالمی ایران متعهد 
اســت تا یهودیان، مسلمانان، مسیحیان 
و دیگــر اقــوام ســاکن ســرزمین های 
اشــغالی را از چنــگال رژیم خون آشــام 
صهیونیســتی نجــات دهــد و صلــح و 
 دوســتی پایدار را در خاورمیانه توســعه

 دهد. در پاســخ به آقای جوزپ بورل نیز 
بایــد تاکید کرد که ایران به شــما نقش 
میانجی و نامه رســان داده اســت تا اوال 
قدرت و اعتبار اروپا را محک بزند که چقدر 
در امور حقوقی و سیاســی توانا هستند و 
مــی تواننــد از تعهد بین المللی ای به نام 
"برنامه ی جامع اقدام مشترک" که توسط 
دولت غیرمسئول ایاالت متحده تضعیف 
شده است حمایت و صیانت کنند و ثانیا 
مگــر آقای بورل نمی داند که ایران هنوز 
عضو توافق اتمی است و آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی طبــق پادمان ها هنوز روی 
برنامــه ی صلح آمیــز اتمی ایران نظارت 
بسیار سنگینی دارد)جدای از ادعاهای بی 

اعتبار شخص رافائل گروسی که بازیگری 
نزدیک به رژیم صهیونیســتی اســت و 
حیثیــت آژانس بین المللی انرژی اتمی 
را به بازی گرفته( و مگر ایشان خودشان 
حاضرنــد منافع اروپا را قربانی بازی های 
حزبــی درون ایــاالت متحده کنند که از 
ایران انتظار دارند برای خوشــایند مشتی 
نماینده  و ســناتور فاسد کنگره که اکثرا 
تحت نفوذ مالی و یا اهرم های غیر اخالقی 
صهیونیست ها هستند، منافع ملت اش را 
در دسترســی به انرژی اتمی قربانی کند 
و قدرت استفاده از این انرژی که نقش به 
سزایی در پاکی محیط زیست دارد، آن هم 
در شــرایطی که جهان با بحران گرمایش 
مواجه است را نداشته باشد و از توسعه ی 
کشــور خود به وسیله ی برق هسته ای و 
 علوم مرتبط به دانش هســته ای چشــم 

بپوشد؟
در جهان هر کس را به اندازه ی ترس اش 
باید ترساند، ایران به جز خداوند و احکامی 
که خداوند معین و مشخص کرده است از 
هیچ قدرت مادی ای نمی هراســد و تمام 
تالش مســئوالن ایرانی برقراری نظمی 
مبتنــی بر عدالــت و معنویت و احترام و 
همکاری است، ایران رژیم صهیونیستی 
را بــه دلیــل ماهیت تروریســت، ظالم، 
اشــغالگر، کودک کش، آپارتاید، توسعه 
طلــب و خطرناک اش به رســمیت نمی 
شناسد و با حامیان بین المللی این رژیم 
مشکل سیاسی دارد، رژیمی که حتی حق 
حیات سیاســی برای مردم عرب ساکن 
فلســطین و مسلمانان و مسیحیان قائل 
نیست و نفرینی تاریخی را در جبین خود 
دارد وگرنه تقریبا با تمام دنیا مناســبات 
دیپلماتیــک ایران مطلوب اســت و اگر 
مخالفتــی در خاورمیانــه علیه ایران به 
صورت موردی شــنیده شــده است یا از 
سوی برخی رژیم های دیکتاتوری وابسته 
به آمریکا بوده است یا از سوی برخی عمال 

رژیم آپارتاید صهیونیستی.
بهتر اســت ایهود باراک بــازار جدیدی 
برای کلیشــه های گفتمانی و جعلی خود 
در ایــاالت متحــده پیدا کند و همچنین 
جناب جوزپ بورل یک بار هم که شــده 
اســتقالل اتحادیــه ی اروپا را از EU۳ و 
آنگلوساکسونها با تالش های حق طلبانه 

نشان دهد.
فشارهای مندرس تبلیغاتی ایهود باراک و 
جوزپ بورل از راست و چپ و با کوبیدن بر 
"طبل حلبی تهدید"، تاثیری در عزم ایران 
برای احصای منافع خود ندارد و بهتر است 
برای اتمام این نمایش، هر چه ســریعتر 
آمریکا به برجام بازگشته و تضمینات الزم 
را برای توافقی خوب و معتبر ارائه کرده و 
شــرایط منطقی ایران برای رسیدن ایران 

به انتفاع اقتصادی را بپذیرد.

خبر ویژه

رهبر معظم انقالب فرمودند: ما طرفدار عدالت هستیم و پرچم آن را بلند کرده ایم اما تحقق عدالت بدون کمک به طبقه 
محروم و مستضعف معنا ندارد. رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور، نماز جمعه را در 
سلسله قدرت نرم نظام اسالمی، حلقه ای بسیار مهم و فریضه ای استثنایی خواندند و تأکید کردند: امام جمعه 
سخنگوی انقالب اسالمی است و یکی از وظایف اساسی او بازتولید مفاهیم معرفتی و مبانی انقالبی و پاسخگویی 

به شبهات با زبان روز و تبیین مستدل آنها و رفتار پدرانه با همه است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در توصیه بعدی، امامان جمعه را به سلوک مردمی یعنی حضور در بین مردم و گفتگو با آنان 
توصیه کردند و افزودند: ِصرِف رفتن بین مردم کار مهمی است بنابراین از مردم فاصله نگیرید و ارتباطات خود را به یک 
گروه خاص محدود نکنید، البته در طول این سال ها، شبکه امامت جمعه جزو مردمی ترین نهادهای انقالبی بوده است.

»ارتباط با جوانان و تدارک دیدن سازوکار مناسب برای آن« توصیه دیگر رهبر انقالب بود.
ایشان با اشاره به فعالیت گروه های پُر شمار جوان، خودجوش، گمنام و بی ادعا در سراسر کشور، وظیفه ائمه جمعه را 
ارتباط با این گروه ها و حمایت از آنان خواندند و گفتند: شرکت در خدمات اجتماعی، همچون کمک به مردم در حوادث 

طبیعی و در مقابله با کرونا و جمع آوری کمک های مؤمنانه برای نیازمندان جزو کارهای الزم امامان جمعه است که 
بعضی از ائمه جمعه نیز انصافاً در این زمینه خوش درخشیده اند.

رهبر انقالب اسالمی در این زمینه تأکید کردند: ما طرفدار عدالت هستیم و پرچم آن را بلند کرده ایم اما تحقق عدالت 
بدون کمک به طبقه محروم و مستضعف معنا ندارد. حضرت آیت اهلل خامنه ای در توصیه ای دیگر، با قدردانی 
از تالش های ســتادهای برگزاری نماز جمعه در سراســر کشــور، ائمه جمعه را به نظارت بر سالمت این 
ســتادها ســفارش کردند و با تأکید بر پرهیز از ورود در فعالیت های اقتصادی، خاطرنشــان کردند: از 
فعالیت اقتصادی حتی به عنوان تأمین هزینه های نماز جمعه باید اجتناب شود چرا که آثار منفی ورود 

بعضی از آقایان محترم به این فعالیت ها، هنوز هم دامن گیر نظام اسالمی است.
ایشان، خطبه نمازجمعه و خطیب آن را سخنگوی انقالب اسالمی و تبیین کننده و مطالبه گر مبانی انقالب خواندند و 
افزودند: هنر بزرگ خطیب جمعه این باشد که مفاهیم معرفتی و انقالبی همچون مسئله بسیار مهم عدالت، استقالل، 

حمایت از مستضعفین و پیروی از شریعت را متناسب با نیازهای روز و با ادبیات جدید بازتولید کند.

رهبر معظم انقالب در دیدار ائمه  جمعه  سراسر کشور؛

عدالت بدون کمک و رسیدگی به طبقه  محروم معنا ندارد

رئیس جمهور در جلسه هیأت وزیران:

 از پیگیری حقوق مردم 
کوتاه نخواهیم آمد

رئیــس جمهور ضمن تاکید بر پیگیری جدی موضوع 
حقابه ایران از افغانســتان، دستور داد سایر راهکارهای 
موجود برای تامین آب شرب و کشاورزی مردم سیستان 
و بلوچســتان در اولویت کاری وزارتخانه های مربوطه 
قرار گیرد. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیأت 
وزیــران، وزرای امورخارجــه و نیــرو را مامور پیگیری 
حقابــه ایران از رود هیرمند کرد و گفت: دولت مردمی 
در پیگیری حقوق ملت به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد.

وی همچنین به وزارتخانه های مربوطه ماموریت داد که 
با جدیت، سایر راه های تامین آب شرب و آب کشاورزی 
برای مردم استان سیستان و بلوچستان از جمله از طریق 
حفر چاه های ژرف و اختصاص دکل های ویژه را پیگیری 
نموده و هر چه سریع تر اقدامات الزم را در دستور کار قرار 
دهند. رئیس جمهور با اشاره به دیدار خود با ائمه جمعه 
سراسر کشور، کارآمدی را مهمترین شاخص در انتصابات 
مسئوالن ملی واستانی و محلی اعالم کرد و گفت: مدیران 
دولت مردمی باید کارآمد، انقالبی و تحول خواه باشند 
و اگر غیر از این باشــد، هدف گذاری های انجام گرفته 
محقق نخواهد شــد. رئیسی انتخاب مسئوالن کارامد 
را حق النــاس خواند و گفت: مردم صاحبان اصلی نظام 
و انقالب هســتند و به گردن همه مســئوالن حق دارند 
و ما نیز تحت هیچ شــرایطی نباید از احقاق حق الناس 

کوتاه بیاییم.

بهادری جهرمی خبر داد؛

 بررسی ایرادات مجلس 
به آیین نامه رتبه بندی معلمان

سخنگوی دولت گفت: ایرادات مجلس شورای اسالمی 
درخصوص رتبه بندی معلمان بررسی شد بخشی اصالح 
شــد و بخشی هم به کمیسیون بازگشت.علی بهادری 
جهرمی در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران 
گفت: وزیر اقتصاد گزارش خوبی را در خصوص سامانه 
وثیقه الکترونیکی برای دریافت تســهیالت از ســوی 
ســهامداران ارائه داد. وی افزود: این سامانه برای کمک 
به سهام داران است و از این پس بعد از از افتتاح سامانه 
می توان از تسهیالت اسفاده کرد. بهاری جهرمی افزود: 
ایرادات مجلس شورای اسالمی درخصوص رتبه بندی 
معلمان بررسی شد بخشی اصالح شد و بخشی هم به 
کمیسیون بازگشت. وی افزود: مصوبه بعدی درخصوص 
دار وهای تجویز شده از سوی پزشک بود که هیچ گونه 
افزایش قیمتی نخواهیم داشــت که هم تجویز دارو را 
نظام مند می کند و هم کمک می کند قیمت دارو افزایش 

پیدا نکند که امیدواریم این طرح به خوبی پیش برود.

وزیر کشور:

  امروز جمهوری اسالمی 
کرات دست برتر را دارد در مذا

در دولت قبل در حوزه سیاســی و مذاکرات دشــمن به 
صورت کامل دســت برتر را داشــت، و برخی می گفتند 
به هر قیمت شــده قبل از تحویل دولت، توافق را با هر 
شــرایطی انجام دهید. احمد وحیدی وزیر کشــور در 
بیســت و پنجمین گردهمایی ائمه جمعه کشــور به 
شرایط پیچیده جهانی و روند تحوالت جهان اشاره کرد 
و گفــت: ایــن تحوالت آثار خــود را در حوزه فرهنگ و 
عرصه های دیگر نشــان می دهد، امروز دشمنان تالش 
می کنند نفوذ خود را با سرپل های جدید در این حوزه 
بر ما تحمیل کنند. وزیر کشور به حضور باشکوه مردم 
در انتخابات اشاره کرد و افزود: در فضای بسیار سنگین 
و غبارآلود قبل از انتخابات، ملت ما چنان رشادتی از خود 
نشــان داد و انتخابی کرد که این انتخاب بر اســاس فهم 
عمیق مردم ما بود که توانستند خوب را از بد تشخیص 
دهند. این انتخاب باعث تغییر فرم خیلی چیز ها شــد؛ 
در حوزه سیاسی و مذاکرات که دشمن به صورت کامل 
دســت برتر را داشــت، و برخی می گفتند به هر قیمت 
شده قبل از تحویل دولت، توافق را با هر شرایطی انجام 
دهید. آن فضا عوض شده و امروز جمهوری اسالمی در 

این مذاکرات دست برتر را دارد.

 آغاز 31مین سال دبیری 
آیت اهلل جنتی در شورای نگهبان

اعضای هیات رئیســه ســال جدید شورای نگهبان 
انتخــاب شــدند. هادی طحان نظیف ســخنگوی 
شــورای نگهبان با اشــاره به برگزاری جلســه روز 
گذشــته شــورای نگهبان گفــت: انتخابات هیات 
رئیسه سال جدید شورای نگهبان در جلسه برگزار 
شد. در این انتخابات با رای اعضای شورای نگهبان، 
آیت اهلل جنتی به عنوان دبیر، ره پیک به عنوان قائم 
مقام دبیر و هادی طحان نظیف به عنوان سخنگوی 

شورای نگهبان ابقا شدند.

وزیر اطالعات:

 تعدادی عملیات موفق
علیه اسرائیل انجام داده ایم

خطیب گفت: اگر امروز شــاهدیم که دشــمن با همه 
اقداماتی که انجام می دهد نمی تواند از مطالبات مردم 
برای ضربه زدن به امنیت کشــور استفاده کند، یکی از 
دالیلش رویکرد مردمی وزارت اطالعات و دولت است 
که در تعامل با مردم امنیت پایدار در کشور وجود دارد.

حجت االســالم خطیب گفت: در ماه های اخیر موفق 
شده ایم به جز مقابله با توطئه های رژیم صهیونیستی 
تعدادی عملیات موفق نیز علیه این رژیم انجام دهیم که 
نشان دهنده قدرت امنیتی جمهوری اسالمی و سربازان 

گمنام امام زمان )عج( است.

نکاتی درباره یک سفر پرحاشیه
پس از سفر "جو بایدن" رئیس جمهور آمریکا به منطقه 
خاورمیانه، تحلیل و تفسیرهای مختلفی در مورد ابعاد 
گوناگون این ســفر و پیامدهای آن از ســوی ناظران و 
تحلیلگران حوزه سیاست خارجی در عرصه بین المللی 
مطرح می شود. در این راستا، بسیاری از تحلیلگران به 
واکاوی الیه های آشــکار و پنهان این سفر و پیامدهای 

آتی آن برای سیاست و نظم منطقه ای می پردازند.
از این منظر، برخی تحلیلگران بر این باورند که بازیگران 
رقیب و مخالف با ایران در جریان سفر منطقه ای بایدن 
سعی داشتند تا دستاوردهای حداکثری را کسب کنند 
با این حال، با توجه به برخی موضع گیری های بایدن، 
در تحقق خواسته های خود موفق نشدند. از سوی دیگر، 
شمار دیگری از تحلیلگران نیز معتقدند که اسرائیل و 
عربستان سعودی در چهارچوب سفر منطقه ای بایدن، 
امتیازات خوبی را از رئیس جمهور آمریکا اخذ کردند و 
در عیــن حــال، همراهی های را نیز به صورت متقابل با 
وی انجام دادند)نظیر همراهِی عربستان با آمریکا جهت 

افزایش تولید نفت خود به روزانه 1۳ میلیون بشکه(.
البتــه که گروهــی دیگر از تحلیلگران نیز معتقدند که 
اساســا سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه را بایستی 
ورای چهارچوب های منطقه ای ارزیابی کرد و بایدن در 
جریان این سفر، به دنبال ارسال نوعی سیگنال به رقبای 
بین المللی آمریکا و مخصوصا قدرت های شرقی)چین 
و روسیه( بود و سعی داشت به آن ها بفهماند که آمریکا 
در مورد منافع خود در منطقه خاورمیانه حساس است 
و بنا ندارد که با خالی کردن میدان، راه را جهت تحقق 

اهداف و منافع آن ها هموار سازد.
در این راســتا، "جاوید قربان اوغلی"، ســفیر ســابق 
کشورمان در آفریقای جنوبی و کارشناس حوزه سیاست 
خارجی در گفتگو با فرارو، به بررســی ســه نکته و هدف 
اصلی و چند مساله حاشیه ای در مورد سفر منطقه ای 

بایدن پرداخته است.
"جاوید قربان اوغلی" در مورد اهداف سفر "جو بایدن" 
رئیــس جمهور آمریکا به منطقه خاورمیانه می گوید: 
»به نظر من جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در ســفر 
منطقه ای خود به خاورمیانه سه هدف اساسی را دنبال 
می کرد. موضوع اصلی که بایدن در پِی آن بود، مساله 
امنیت انرژی در جهان در پرتو جنگ روسیه و اوکراین 
و نیاز شــدیِد غرب به ایجاد آرامش در بازار نفت و گاز 
جهان بود. در این چهارچوب شــاهد بودیم که اگرچه 
قبل از سفر بایدن به منطقه، طرف آمریکایی می گفت 
که مذاکراتی در این حوزه انجام نخواهد شد با این حال 
اعالمیه دولت عربستان مبنی بر اینکه میزان تولید نفت 
خود را به 1۳ میلیون بشکه در روز خواهد رساند، عمال تا 
حدی دولت آمریکا را به هدف از پیش تعیین شده اش 
رساند. فعال سازی این ظرفیت از سوی رئیس جمهور 
آمریکا به خصوص در شرایطی که مذاکرات اتمی وین 
و البته مذاکرات اخیر میان تهران و واشینگتن در دوحه 
قطر به جایی نرسیده و امیدها جهت تزریِق نفت ایران 
به بازارهای انرژی جهان تضعیف شده، از اهمیت زیادی 

برخوردار است.
در این راستا، عربستان سعودی مهمترین کشوری بود 
که آمریکایی ها می توانستند در بحث افزایش تولید نفت 
روی آن حساب باز کنند)البته در کنار بازیگران دیگری 
نظیر ونزوئال( و در کنار عربستان، قطر نیز در بحث تولید 
گاز همراهی های زیادی را با غرب جهت تامین نیازهای 

انرژی آن ها نشان می دهد«.
این کارشناس سیاست خارجی کشورمان در ادامه گفت: 
»هدف مهِم دومی که دولت بایدن در جریان ســفر به 
منطقه خاورمیانه آن را دنبال می کرد، مرتبط با اسرائیل 
است. دولت های آمریکایی سال هاست که در دوره های 
مختلف، تعهد خود را بر حراست از امنیت و موجودیِت 
رژیم اســرائیل اعالم می کنند. مســاله ای که عمال یک 
اصل و اســتراتژی برای آمریکایی ها اســت. دو طرف در 
ایــن چهارچوب یک پیماِن راهبردی دفاعی و امنیتی 
نیــز دارنــد و در زمان های مختلف، به طور خاص دولت 
آمریکا در قالب همین تعهِد خود به اسرائیل، به کمک 

آن آمده است.
در این راســتا، در پرتو همین رویکرد، دستورکار عادی 
سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی و مسلمان، به 
یکی از اولویت های اساســی دولت آمریکا تبدیل شده 
است. در این چهارچوب، بایدن به طور خاص در جریان 
سفر منطقه ای خود به دنبال گسترش بخشیدِن "پیمان 
ابراهیم" و افزایش شمار کشورهای عربی بود که روابط 
خود را  با اسرائیل عادی سازی کرده اند. در این راستا، 
این دستورکار در مورد عربستان نیز دنبال می شد با این 
حال این کشور به دلیل موقعیت خاص خود که در میان 
کشورهای عربی و جهان اسالم مدعی آن است، ترجیح 
می دهد که جز آخرین کشــورهایی باشــد که به رونِد 
توافق ابراهیم و عادی سازی روابط با اسرائیل می پیوندد.

با این همه، اتفاقی که در جریان سفر منطقه ای بایدن 
افتاد این بود که اســرائیلی ها توانســتند اجازه پرواِز 
هواپیماهای اســرائیلی بر فراز حریم هوایی عربستانی 
ســعودی را بگیرنــد. البتــه که این مســاله در نتیجه 
گفتگوهای پنهانی ســعودی ها و اســرائیلی ها حاصل 
شده و صرفا دستاورد یک سفِر رئیس جمهور آمریکا به 
عربستان نبوده است. در این میان، اسرائیل و عربستان 
دستاوردهای پنهانی نیز از سفر اخیر منطقه ای بایدن 
داشــته اند که هنوز افشــا نشــده است و در آینده ابعاد 
مختلف آن ها به نحو بهتری روشــن خواهد شــد. با این 
حال، تسهیل روند ادعایی صلح خاورمیانه و عادی سازی 
روابط کشورهای عربی با اسرائیل و ایجاد فضای جدید 
در منطقه که در چهارچوب سیاست های کالن آمریکا 
است، از جمله مواردی هستند که در جریان سفر اخیر 

بایدن به منطقه محقق شدند.

اخبار کوتاه
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مهندس طاهرزاده سکاندار 
هدایت چادرملو شد 

بــا عضویت مهندس امیر علــی طاهرزاده 
در هیــات مدیره چادرملــو بعنوان نماینده 
حقوقی شــرکت ســرمایه گذاری توســعه 
معادن و با رای  اعضای هیات مدیره چادرملو، 
مهنــدس طاهــر زاده بعنــوان مدیر عامل 
شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو منصوب 

و جانشین مهندس ناصر تقی زاده شد  .
وی پیشــتر، مدیریت عامل شــرکت تهیه و 
تولید موادمعدنی ایران را بر عهده داشت .

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

کاال برگ الکترونیک شهریور 
آماده می شود

ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
گفت: زیر ســاخت کاال برگ الکترونیک در 
حال آماده ســازی اســت و بر اساس وعده 
داده شده در شهریور 1۴۰1 آماده می شود.

 مهــدی طغیانی کاال بــرگ الکترونیک را 
مصوب بودجه ســاالنه مجلس دانســت و 
یــادآوری کرد که دولــت در اجرا، به دلیِل 
اتفاقات اردیبهشت ماه و نیز اجرای حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی، تفاوت هایی صورت داد چون 
اوضاع آن گونه که تصور می شد، پیش نرفت.
وی با اشاره به این که زیر ساخت کاال برگ 
الکترونیک در حال آماده سازی است، ادامه 
داد: بر اســاس وعده داده شده، زیر ساخت 
کاال برگ الکترونیک در شــهریور 1۴۰1 
آماده می شــود و کاالی اساسی و ضروری 
با توجه به قول دولت، به صورت کاال برگ 

ارائه می شود.
طغیانی با اشاره به این که مشمولین یارانه در 
قانون مشخص شده است، ادامه داد: همین 
دامنــه ای که مشــمول یارانــه هدفمندی 

شدند، کاال برگ نیز دریافت می کنند.

هشدار؛

خرید و فروش حواله خودرو 
ممنوع!

در پــی درج آگهی هــای فــروش حوالــه 
محصــوالت گروه صنعتی ایران خودرو پس 
از اعالم نتایج قرعه کشــی در ســایت های 
فروش اینترنتی، این شرکت در اطالعیه ای 
نســبت به غیرقانونی بودن خرید و فروش 

حواله هشدار داد.
 در ایــن اطالعیه آمده اســت: پس از اعالم 
نتایج قرعه کشی دومین فروش محصوالت 
ایران خودرو در ســامانه یکپارچه تخصیص 
خــودرو، برخی از برگزیدگان به درج آگهی 
فروش حواله خودرو در ســایت های خرید و 
فروش اینترنتی اقدام کرده اند که ممنوعیت 
این موضوع در بخش نامه های مختلف فروش 
ایران خودرو اطالع رسانی شده و مورد تاکید 

بوده است.
ایــن اطالعیه می افزاید: برنده اعالم شــده 
در نتایــج قرعه کشــی از منظر ایران خودرو 
مشــتری نهایی بوده و همه اسناد و مدارک 

نیز به نام شخص وی صادر می شود.
بر این اســاس تاکید می شود، گروه صنعتی 
ایران خودرو مســوولیتی در قبال معامالت 
حواله ها نداشــته و هرگونه عواقب ناشی از 
این اقدام، متوجه طرفین معامله خواهد شد.

ریزش قیمت ها در بازار ارز 
ادامه دارد

مســیر بازار ارز همچنان نزولی اســت، اما 
کاهــش قیمت هــا در حال حاضــر کامال 

نامحسوس است.
کاهش نامحســوس نرخ دالر در بازار ادامه 
دارد. آن طــور کــه در گزارش ها مشــاهده 
می شود، دالر در بازار آزاد بر اساس گزارش 
بعضی کانال های تلگرامی و ســایت ها، روند 
کاهشی دارد و حدود ۰.۰۹ درصد نسبت به 
روز گذشــته ارزان شده است. اگرچه برخی 
منابــع نیــز معتقدند کانال هــای تلگرامی 
قیمت هــا را بیشــتر از رقــم واقعــی اعالم 

می کنند.
در ایــن میــان، در مورد فضــای کلی بازار، 
معامله گــران یک بــازار کامال رنج را تجربه 
می کنند. گفته می شــود نه تقاضایی وجود 
دارد تا موتور باالرفتن دالر را روشــن کند و 
نه فروشــنده ای که نرخ را به ســطوح قبلی 
برگردانــد. به نوعی بازار ارز به افســردگی 
دچار شــده اســت، اینکه این افســردگی 
کوتاه مدت اســت یا میان مدت، ظاهرا بسته 

به تصمیم های سیاسی دارد.
فعــاالن بازار ارز اعتقــاد دارند که که چند 
عامل نزدیک شــدن قیمــت دالر هرات به 
دالر تهران، فروش ۲۰۰۰ دالر سهمیه ای و 
شکایت بورسی ها از افزایش نرخ سود بانکی، 
شاید در وضعیت آتی بازار ارز اثر داشته باشد.

اگرچــه برخی از تحلیلگران عنوان می کنند 
افزایش نرخ ســود بین بانکی، اندک اثری بر 
بازار هــای دارایی ندارد و صرفا می تواند در 

کنترل نقدینگی، کمی موثر باشد.

گزارش

واردات خودرو کی آزاد می شود؟

  ارزان برای خارجی ها، گران 
برای ایرانی ها

  میناسادات حسینی/ گروه اقتصاد 
 یکــی از نماینــدگان مجلــس بــه تازگی از 
ممنوعیــت خودرو های بــاالی ۲۰ هزار دالر 
خبر داده و تعیین سقف را حمایت از دهک های 
ضعیف و متوســط جامعه و جلوگیری از نفوذ 

مافیای خودرو عنوان کرده است.
بــا انقضــای قانــون منــع واردات خودرو در 
پایان اردیبهشــت ماه ســال جــاری، هر بار 
خبر هــای جدیــدی دربــاره واردات خودرو 
منتشــر می شــود. این بار بحث بر سر واردات 
خودرو های اقتصادی است، زیرا با حذف سمند 
و تیبا از چرخه تولید اینک جای خالی این دو 
محصول به شــدت در بازار احساس می شود. 
از طرفــی ورود خودرو های اقتصادی به دلیل 
ایجــاد رقابت می تواند موجب افزایش کیفیت 

محصوالت داخلی شود.
ذکر این نکته نیز ضروری اســت که به دلیل 
تعرفه ها و هزینه های سنگین گمرکی، مالیات 
و بســیاری مسائل دیگر، خودرو های ۲۰ هزار 
دالری هم با قیمت غیرواقعی و بســیار گزاف 
و باالتــر از ۶۰۰ میلیون به دســت خریداران 

ایرانی می رسد.

 واردات خودرو از چه کشور هایی 
عملی است؟

بابــک صدرایی، کارشــناس صنعت خودرو 
گفــت: بحث واردات خــودرو یک پارادوکس 
بزرگــی دارد، زیــرا دولت از یک طرف مدعی 
واردات خودرو هــای باکیفیت به دلیل ایجاد 
رقابت با خودروسازان داخلی است و از طرف 
دیگر مدعی واردات انبوه خودرو برای تعدیل 

قیمت ها در بازار است.
وی بــا بیان اینکه به دلیل شــرایط تحریمی 
قــادر به واردات انبوه خودرو از شــرکت های 
معتبــر جهانــی مثل هیونــدای، تویوتا و کیا 
موتورز نیســتیم، ادامــه داد: تنها دو راه برای 
واردات خودرو داریم. نخست اینکه می توانیم 
به تعداد محدود از کشــور های منطقه و حوزه 
خلیــج فارس خودرو هــای برند های معتبر را 
وارد کنیــم؛ بنابراین واردات تعداد محدودی 
خــودرو نمی تواند در بازار رقابت ایجاد کند یا 
حتــی از نظر کمــی، نیاز بازار را برطرف کند. 
راه دوم این است که از برند های غیرمعتبر در 
هند، روسیه و.. ماشین وارد کنیم که آن ها هم 
عمال تفاوت چندانی با تولیدات داخلی ما ندارد 
و فقط بیشتر صرف این می شود که خودرویی 

بیاید تا عرضه افزایش یابد.

پای خودرو های خارجی امسال به ایران 
باز نمی شود

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه 
دولــت باید خودرو هــای اقتصادی وارد کند، 
گفــت: جامعه به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و 

... پذیرای ماشین 1۰ میلیاردی نیست.
صدرایی ادامه داد: دســت دست کردن دولت 
در ابالغ آیین نامه نهایی و مشخص شدن آیین 
نامه جز اینکه زمان را تلف می کند چیز دیگری 
نیســت، زیرا فرایند واردات چیزی نیست که 
امروز اعالم و فردا انجام شــود. شــرکت های 
واردکننــده باید برند ها را پیدا کنند، مذاکره 
کننــد، قرارداد ببندنــد، خودرو های انتخابی 
اســتاندارد ها را پشت ســر بگذارند. از طرفی 
با این وضعیت لجســتیکی و حمل و نقلی که 
در دنیا با تاخیر فراوان انجام می شــود واردات 
خودرو فرایندی طوالنی مدت است؛ بنابراین 
بــا این اوصــاف بعید می دانم پای خودرو های 
خارجی جدید در سال 1۴۰1 به ایران باز شود.

ارزان برای خارجی ها، گران برای ایرانیان
این کارشــناس صنعت خودرو گفت: اگر یک 
خــودروی 1۰ هــزار دالری )مثال هیوندای 
i1۰( که در دنیا یک خودروی اقتصادی است 
بخواهد وارد ایران شود، با هزینه های حمل و 
نقل، ســود واردکننده و عوارض و مالیات های 
مستقیم و غیرمستقیم و خدمات پس از فروش 
و... حداقــل برای مــا ۶۰۰ میلیون تومان آب 

می خورد.
صدرایــی ادامــه داد: با ایــن اوصاف، واردات 
خودرو های اقتصادی نیز روی بازار خودرو های 
زیر ۳۰۰ میلیون تاثیری ندارد و تنها می تواند 
قیمت خودرو هایی همچون تارا اتوماتیک، پژو 
۲۰۷ پانورامــا و... کــه قیمت کاذب دارند را تا 

حدودی تعدیل کنند.

 ضربات کاری تورم بر معیشت مردم

رشدبیشترقیمتهادرطبقاتکمدرآمد
 مرکز آمار ایران با انتشــار آمار مربوط به 
تورم کاال های مصرفی بــادوام و خوراکی 
به تفکیک دهک هــای مختلف درآمدی 
پرداخته و اطالعاتی را در این رابطه منتشر 

کرده است.
بنابر این آمار که براســاس شاخص های 
قیمتی جمع آوری شده است، صرف نظر از 
دهک ها، شاخص قیمت کاال های خوراکی 
و مصرفی بی دوام و دخانیات و… به نسبت 
ســال گذشــته )تیرماه 1۴۰۰ تا تیرماه 
1۴۰1( نزدیک به دو برابر شــده اســت. 
همچنین براســاس این آمــار، تورم برای 
دهک اول )فقیرترین دهــک( چیزی در 
حدود ۶درصد از تورم بــرای دهک دهم 
)ثروتمندتریــن دهک درآمدی کشــور( 
بیشتر است. بر این اساس صرف نظر از اقالم 
مصرفی خوراکی و غیرخوراکی، تورم ساالنه 
برای دهک دهــم )ثروتمند( رقمی حدود 
۳۸.۹ درصــد و برای دهک یکــم )فقیر( 

۴۴.۸درصد محاسبه شده است.
این درحالی است که همین آمار در تیرماه 
1۴۰۰ )سال گذشته( معکوس بوده است. 
یعنی تورم فقیرتریــن دهک ۴۴.۵درصد 
)ســاالنه( بوده و تورم برای دهک چهارم 
چیزی حدود ۴۴درصد محاســبه شــده 
است، اما در همان نقطه از سال، تورم ساالنه 
)1۲ماهه( برای ثروتمندترین دهک نزدیک 
به ۵۰درصد بوده که ۶درصــد از طبقات 
درآمدی فقیرتر جامعه بیشــتر است. به 
نظر می رسد حذف ارز ترجیحی که بیشتر 
سبد مصرفی گروه های درآمدی ضعیف تر 
را پوشــش می داد، موجب این جابه جایی 
دهکی تورم نسبت به ســال گذشته بوده 
اســت. مرکز آمار می گوید نرخ تورم کل 
کشور در تیر ماه سال امســال ۵۴ درصد 

است.

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه 
عمده خوراک و دخانیات بین ۵۴.۲ درصد 
برای دهک چهارم و پنجم و ششم تا ۵۵.۹ 
درصد بــرای دهک اول اســت. همچنین 
اطالعات ذکر شــده در مورد گروه عمده 
مصرفی کاال هــای غیرخوراکی و خدمات 
بین ۳1.۶ درصــد برای دهک ششــم تا 
۳۴.۹ درصد برای دهک دهم است. طبق 
محاسبات مرکز آمار، ضریب اهمیت اقالم 
خوراکی، آشــامیدنی و… برای دهک اول 
)فقیرترین( در تیرماه ســال جاری حدود 
۴۳.۳درصد است و همین شاخص »ضریب 
اهمیت« برای دهک دهم )1۰درصد باالی 
ثروتمند جامعه( 1۷.۲ است. این درحالی 
اســت که درمورد خدمات و کاال های غیر 
خوراکی بادوام تر شاخص ضریب اهمیت 
برای 1۰درصد فقیرتر جامعه )دهک اول( 
۵۶درصد و همیــن ضریب اهمیت در این 

کاال ها بــرای ثروتمندترین دهک )دهک 
دهم( ۸۲.۸درصد است.

بر اســاس اعداد مربوط به تــورم در میان 
دهک هــای مختلــف هزینــه ای، فاصله 
تورمی دهک ها در این ماه بــه ۵.۸ واحد 
درصد رسید که نســبت به ماه قبل )۴.۴ 
واحد درصــد( 1.۴ واحد درصــد افزایش 
داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« 
نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش 
داشته اســت و در گروه عمده »کاال های 
غیر خوراکی و خدمات« نسبت به ماه قبل 
بدون تغییر است. پیش از این در فروردین 
ماه سال ۹۸ رشد قیمت خوراکی ها تا مرز 
۸۴ درصد رفته و تورم نقطه ای در کاال های 
غیر خوراکی نیز در سطح ۳۷.۸ درصد قرار 
داشته که بیشترین سطوح تورمی را تا قبل 

از ماه اخیر در این سال ها ثبت کرده اند.

اکنون، اما رشد قیمت خوراکی ها افزایش 
شــدیدتری پیدا کرده و ۲ واحد درصد از 
ابتدای ۹۸ باالتر بوده اســت. این افزایش 
گویا عاملی شده تا رشد قیمت در دهک های 
پایین تر بیش از دهک های باالتر باشد. در 
خرداد ماه تنها دهک های اول و دوم تورم 
باالی ۶۰ درصد را تجربــه کرده بودند. در 
این ماه تورم نقطه ای ۶۰ درصدی به دهک 

سوم نیز سرایت کرده است.
در همین رابطه تورم دهک اول برابر با ۶۶.۷ 
درصد بوده که بیشــترین میزان را در بازه 
سال های اخیر داشــته است. این شاخص 
در دهک های دوم و سوم نیز فراتر از مرز ۶۰ 
درصد ثبت شده است. این در حالی است 
که تورم نقطه ای در دهک دهم معادل با ۴۹ 
درصد رقم خورده و کمترین رشد ساالنه 
را در میــان دهک های درآمــدی جامعه 

داشته است.

بررســی ماهانه رشــد قیمت ها نیز نشان 
می دهد هنوز سرعت افزایش قیمت ها در 
طبقات کم درآمد باالتر از پردرآمدتر ها بوده 
است. براساس داده ها، تورم ماهانه دهک 
اول برابر بــا ۵ درصد و تــورم دهک دهم 

معادل با ۳.۹ درصد ثبت شده است.
رشد بیشتر قیمت ها در طبقات کم درآمد در 
ماه های اخیر در حالی رقم خورده که یکی از 
مبنا های سیاست گذاری ها توجه بیشتر به 
قشر کم درآمد بوده است. مقایسه داده های 
آماری تورم نشان می دهد این رشد قیمت 
در طبقات پایین تر به مراتب فاصله بیشتری 

را با پردرآمد ها ثبت کرده است.

پاسخ بانک مرکزی به انتقاد ها
داده های تازه از شرایط تورمی در دهک های 
درآمدی در حالی با هشدار های کارشناسی 
نسبت به عواقب گرانی ها در کشور همراه 
شده که بانک مرکزی در تازه ترین واکنش 
به این انتقاد ها و هشــدار ها بر »تخلیه اثر 
تورمی حذف یارانه ها از کاالی اساســی« 
تکیه کرده و می گوید »اکنون مولفه های 
پولی مهم ترین عامــل باقیمانده تورم در 
کشور هستند. نقدینگی و به ویژه پایه پولی 
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، عامل عمده 
تورم باالی فعلی هســتند که کنترل آنها، 
کاهش تورم در ماه هــای آینده را تضمین 
می کنــد.« بانک مرکــزی همچنین کند 
شدن سرعت رشــد پایه پولی در ماه های 
اخیر را از جمله نشانه های »توفیق دولت 
در مســیر کنترل تورم در ماه های آینده« 
عنوان کرده و افزوده است: کاهش سرعت 
رشــد پایه پولی از ۹.۲ درصد در سه ماهه 
ابتدایی سال گذشته به ۶ درصد در سه ماهه 
ابتدایی ســال جاری، جدیدترین شاهد از 

میسر صحیح دولت در کنترل تورم است.

یک مقایسه عجیب
استدالل عجیب ایرالین ها درباره قیمت بلیت هواپیما

در شــرایطی که قیمت بلیــت هواپیما در پروازهای 
داخلــی تــا بیش از یک میلیــون و ۷۰۰ هزار تومان 
هم فروخته می شــود، رییس انجمن شــرکت های 
هواپیمایی به عنوان نماینده ایرالین ها معتقد اســت 
کــه قیمت یــک پرس چلوکباب با مخلفات از قیمت 

بلیت هواپیما بیشتر است!
بر اســاس آخرین مصوبه درباره نرخ بلیت پروازهای 
داخلــی در دی ماه ســال گذشــته کــه البته مانند 
نرخ نامه های گذشته کف نرخی دیگر در آن نیست و 
حداقل قیمت ها حذف شده است، حداکثر نرخ بلیت 
هواپیمــا بــرای پروازهای داخلی از ۵۸۷ هزار و ۹۰۰ 
تومان در مسیر تهران- اراک آغاز شده و تا یک میلیون 
و ۷۲۸ هزار تومان در مســیر گرگان-کیش متفاوت 

اســت.البته در برخی ایام هفته و روزهایی در هر ماه 
قیمــت بلیــت هواپیما در همین پروازها تا حدود ۵۰ 
درصد هم کاهش می یابد که به دلیل نبود مشتری و 
فروش بلیت بیشتر است.اما با وجود اینکه به صورت 
میانگین هر مسافر در پروازهای داخلی بایدحدود یک 
میلیون تومان پرداخت کند، سید عبدالرضا موسوی 
…رییس انجمن شرکت های هواپیمایی- معتقد است 
که قیمت یک پرس چلوکباب با مخلفات از این قیمت 
باالتر است یا شاید منظورش این است که نرخ بلیت 

هواپیما از قیمت چلوکباب با مخلفات کمتر است!
وی روز گذشته در نشستی خبری در این باره گفت: 
برخــی انجمن هــا بدون هیچ اطــالع و تخصصی در 
صنعــت هوانوردی اظهار نظر می کنند و متاســفانه 

برخی از دســتگاه ها بر اســاس همین اظهار نظرها 
تصمیــم گیــری می کنند امــا باید بدانیم  که قیمت 
یک چلوکباب با نوشــابه و دســر و مخلفات زیر یک 

میلیون نیست و بیشتر از قیمت بلیط هواپیماست.
این ادعا در حالی مطرح شده که قیمت چلوکباب در 
رستورانهای به اصطالح الکچری تهران نهایتا حدود 
۴۰۰ هــزار تومــان به همراه مخلفات کامل اســت و 
هیچ بلیتی با این قیمت در میان مســیرهای داخلی 
پیدا نمی شــود.در این میان بســیاری از کارشناسان 
صنعت هوانــوردی معتقدند که قیمت گذاری بلیت 
هواپیما در ایران باید به سمت آزادسازی حرکت کند 
تا شرکت های هواپیمایی بتوانند هزینه های خودشان 
را مدیریت کنند. اما ســوال اینجاســت وقتی چنین 

نگاهی در میان ایرالین ها وجود دارد و در شــرایطی 
کــه امروز مردم توان خریــد بلیت هواپیما را ندارند، 
چگونه می توان انتظار داشت پس از آزادسازی قیمت 
بلیت هواپیما، نرخ های اعالم شده از سوی شرکت های 
هواپیمایی ســر به فلک نکشــد و اوضاع بازار بلیت 
هواپیما از این بدتر هم نشــود.البته موســوی در روز 
گذشــته خودش به این مســئله اعتراف کرد قیمت 
بلیت هواپیما باالتر از توان خرید مردم است. او گفت: 
می دانیم که قیمت بلیت هواپیما از توان خرید مردم 
خارج اســت اما با این قیمت ها ایرالین ها هم زیان ده 
شــده اند اما اگر نوســازی هم اتفاق بیفتد و ناوگان 
جدیدی به صنعت هوانوردی اضافه شود هزینه های 

هر پرواز تا سه برابر افزایش می یابد.

خبر ویژه

مدیرعامل شــرکت مدیریت فناوری بورس تهران گفت: ســامانه ایرانی 
معامالت بورس تا آخر ســال جاری زیر بار عملیات قرار می گیرد.روح اهلل 
دهقان در مورد اینکه قباًل گفته شده بود سامانه ایرانی معامالت بورس تا 
پایان سال 1۴۰۰ زیر بار عملیات قرار می گیرد اما هنوز به نتیجه نرسیده 
است، توضیح داد: این ســامانه تقریباً آماده شــده و کارهای اداری آن را 
سازمان بورس انجام می دهد، ما هم کارهای فنی آن را انجام می دهیم و از 
هفت ماه قبل در حال انجام است و هم اکنون مراحل اولیه را طی می کند. 
وی با بیان اینکه هنوز در مرحله تهیه تجهیزات و قرارداد هستیم، گفت: به 
احتمال زیاد تا پایان سال، این سامانه در زیر بار عملیات قرار می گیرد اما در 

حال حاضر روال اداری آن طی می شود. مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری 
بورس تهران با بیان اینکه سامانه معامالت بورس کاماًل ایرانی است، گفت: 
چهار سال توسط دو تیم متشکل از مدیریت فناوری بورس تهران و دانشگاه 
تهران روی این سامانه کار شده است و امیدواریم تا آخر سال زیر بار عملیات 
قرار گیرد.دهقان در مورد اینکه چند درصد از کار سامانه پیش رفته است؟ 
گفت: نمی توانم درصد ارائه بدهم، اما برای نصب و راه اندازی این ســامانه 
کارهای فنی تمام شــده و برای راه اندازی آن در مراحل اولیه قرار داریم.
وی تأکید کرد: مشاور خارجی هم برای سامانه معامالت ایرانی نداشتیم و 
کامال داخلی است که این سامانه فقط برای معامالت است.دهقان در مورد 

مشخصات سامانه ایرانی معامالت بورس گفت: سامانه فعلی حدود ۴ هزار 
عملیات در ثانیه را انجام می دهد، اما سامانه ایرانی طراحی شده قابلیت این 
را خواهد داشت که 1۶ هزار تراکنش در ثانیه انجام دهد؛ یعنی قدرت آن 
چهار برابر افزایش می یابد.وی در مورد اینکه این سامانه از کدام بخش ها 
آغاز می شود؟ گفت: در مرحله اول از معامالت اوراق با درآمد ثابت شروع 
می شود و در مرحله ابتدایی وارد خرید و فروش سهام نمی شود؛ بستگی 
به برنامه ریزی بورس ها و کارایی ســامانه دارد و فعال برای سامانه پیش از 
معامالت و بعد از معامالت برنامه ریزی نشده است. البته در حین کار باید 

ضعف های آن برطرف و سامانه تقویت شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران:

سامانه ایرانی معامالت بورس تا پایان سال فعال می شود

پیش بینی بازار بورس
نقدینگی جدید در راه بورس

شاخص کل بورس روز سه شنبه  افت کمتر از یک درصدی داشت. دیروز 
چند سیگنال برای سهامداران وجود دارد و کارشناسان عقیده دارند، بورس 

در این روز روند نسبتا کاهشی را تجربه می کند.
 بورس سه شنبه  افت ۰۷…۰ درصدی را تجربه کرد و در سطح یک میلیون 
و ۴۳۸ هزار واحدی قرار گرفت. امروز چند ســیگنال برای بازار وجود دارد 
و کارشناسان عقیده دارند که تاالر شیشه ای، کاهشی را تجربه می کند. بر 
همین اساس این انتظار وجود دارد که شاخص کل در این روز تا حدودی 

منفی می شود.
مصطفی مقری وفا، روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی نوشت: در جلسه 
چهارم مرداد شــورای پول و اعتبار، گزارش بانک مرکزی درخصوص نرخ 

سود بین بانکی مطرح شد و اعضای شورا بر کنترل و مدیریت این نرخ در 
چارچوب سیاست های پولی تاکید کردند. شورای پول و اعتبار همچنین به 
بانک مرکزی اجازه داد سقف نرخ سپرده قانونی بانک هایی را که از ضوابط 
کنترل مقداری ترازنامه تخطی می کنند حداکثر تا 1۵ درصد تعیین و اعمال 
کند.کارشناسان بازار سرمایه عقیده دارند که اگر این موضوع اجرایی شود 

می توان به رشد بورس در میان مدت امیدوار بود.
علی  باقری معاون  سیاســی  وزارت  امور  خارجه  در  حســاب  کاربری  خود  در  
توییتر نوشت: هماهنگ کننده ایده های خود را برای جمع بندی مذاکرات 
ارائه کرده، ما نیز ایده هایی برای جمع بندی مذاکرات، هم از لحاظ شکلی 

و هم محتوایی داریم که به اشتراک گذاشته خواهد شد.

توافــق در مذاکــرات می تواند بورس را در بلند مدت صعودی کند. اما باید 
توجه داشت که به واسطه کاهش قیمت دالر و دیگر عوامل در میان مدت 

این بازار نزولی می شود.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه »شورای عالی بورس چه 
راهبردهای کالنی برای توسعه نقش بازار سرمایه در تامین مالی کالن پروژه 
های بزرگ کشور تدوین خواهد کرد.« اظهار کرد: پروژه پیشران جزو ارکان 
ثابت سند رشد غیر تورمی است که در ماه های اول دولت سیزدهم تصویب 

شده که بخشی از آن به بازار سرمایه برمی گردد.
برخی از کارشناســان عقیده دارند که این پروژه ها در بلند مدت می تواند 

نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه کند.
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نفت و انرژی 4

ح  جدید بنزینی روی میز رئیس جمهور قرار دارد  طر

 تصمیم عجوالنه ممنوع

کوتاه از انرژی

بین الملل

 فروش 20 میلیون 
 بشکه نفت از 

ذخایر استراتژیک آمریکا
دولــت آمریکا اواخر مارس اعالم کرده 
بود به مدت شش ماه، روزانه یک میلیون 
بشکه نفت از ذخایر نفت استراتژیک که 
در سواحل لوییزیانا و تگزاس نگهداری 
می شــوند، برداشــت خواهد کرد.یک 
مقام ارشــد دولتی گفت: آمریکا پیش 
از این 1۲۵ میلیون بشکه نفت از ذخایر 
استراتژیک فروخته و حدود ۷۰ میلیون 
بشــکه نفت به خریداران تحویل داده 
شده اســت. برداشــت از ذخایر نفت 
اســتراتژیک، نیاز شــرکتهای نفت و 
پاالیشــی را همزمان بــا احیای تولید 
صنعــت نفت پــس از افولی که در اوج 
پاندمی کووید 1۹ داشــت، تامین می 
کنــد.اداره اطالعات انرژی آمریکا ماه 
میالدی جــاری اعالم کرد تولید نفت 
آمریکا در سال ۲۰۲۲ به بیش از 11.۹ 
میلیون بشکه در روز و در سال ۲۰۲۳ 
به حدود 1۲.۸ میلیون بشــکه در روز 
در مقایســه بــا 11.۲ میلیون بشــکه 
در روز در ســال ۲۰۲1، رشــد خواهد 
کرد. تولید این کشــور در سال ۲۰1۹ 
به رکورد 1۲.۳ میلیون بشــکه در روز 
رســیده بود.وزارت انــرژی آمریکا در 
مه اعالم کرد: آمریکا در پاییز پروســه 
خریــد ۶۰ میلیون بشــکه نفت برای 
ذخایر اســتراتژیک را آغاز خواهد کرد 
که نخستین گام برای پر کردن مجدد 
این ذخایر پس از برداشت 1۸۰ میلیون 
بشــکه نفت از آن است. این وزارتخانه 
بــه زودی مقرراتی را بــرای پر کردن 
مجدد ذخایر استراتژیک که سطح آنها 
به ۴۷۵.۵ میلیون بشــکه سقوط کرده 

است، پیشنهاد خواهد کرد. 

چرا عربستان نفت روسیه را 
می خرد؟

پایگاه آمریکن تینکر می نویسد: شاید 
بتوان فرســتادن نفت به عربســتان را 
مصداق ضرب المثل قدیمی انگلیسی 
زغال ســنگ به نیوکاســل بفرســت 
)معــادل زیره به کرمان فرســتادن( 
دانســت. اما اینکه عربستان به عنوان 
تولیدکننده شماره دوی نفت در جهان 
مقادیر قابل توجه و رو به افزایشی نفت 
از روسیه وارد می کند دلیل دارد. و این 
در عیــن حال به زیانباری و بیهودگی 
تحریم هایی که بــا پرچمداری دولت 
جــو بایدن علیه فروش نفت روســیه 
اعمال شــدند، اشاره دارد؛ تحریمهایی 
که در عین حال موجب افزایش قیمت 
نفت خام شــدند.نفت محصولی است 
کــه در بازارهــای جهانی فروخته می 
شود. تالش برای محدود کردن فروش 
محصــول از طریق امتناع از خرید نفت 
از تولیدکننده ای مانند روســیه به این 
معنا نیست که نفت روسیه زمینگیر یا 
در انبارها انباشــته می شود. این فقط 
به این معنی اســت که نفت روســیه 
خریــداران دیگری پیــدا خواهد کرد 
که اندکی کمتر از آنچه روســیه بدون 
تحریــم ها از بابتــش عایدی دریافت 
مــی کرد، پرداخت خواهند کرد.اما در 
ادامه کشورهای اعمال کننده تحریم ها 
مجبور می شــوند برای تامین نفت به 
جاهای دیگری مراجعه کنند و مجبور 
می شــوند در این مسیر پول بیشتری 
بپردازنــد و بــه این ترتیب قیمت نفت 
در بــازار جهانی باال می رود. وقتی جو 
بایدن دوســت دارد روند افزایشی اخیر 
قیمت نفت در جهان را افزایش قیمت 
پوتین صدا بزند منظورش این اســت.
در همین حال، عربستان سعودی نفت 
روسیه را با تخفیف نسبت به قیمت های 
باالتر جهانی ناشــی از اعمال تحریم ها 
)و در عیــن حال محدودیت های دولت 
بایدن بر اکتشاف، تولید و حمل و نقل 
نفــت در آمریکا به عنوان یک موضوع 
جداگانه ( خریداری می کند. عربستان 
سعودی از نفت روسیه به عنوان سوخت 
بــرای تولید برق اســتفاده می کند. و 
زیبایی این وضعیت این اســت که اگر 
شما عربستان سعودی را در نظر بگیرید  
می بینید که این کشور می تواند نفتی را 
که برای تولید برق استفاده می کرد در 
بازار جهانی نفت بفروشد و قیمت های 
بسیار باالتری نسبت به آنچه به روسیه 
می پردازد به همراه قیمت های بســیار 
باالتری نســبت به قیمتهــای قبل از 
اعمال تحریم ها به دســت آورد.به این 

ترتیب در اینجا روسیه برنده است 

وزیر  نیرو :

 در خصوص حق آبه 
هیرمند نگرانیم

وزیــر نیرو گفت: در موضــوع هیرمند نگران 
هســتیم و بارها گفتیم طرف افغانی با حقآبه 
ایران موافقت کرده اســت اما کافی نیســت، 
لذا مذاکرات مفصلی شده و بزودی سفری به 
افغانستان خواهیم داشت.علی اکبر محرابیان  
در حاشــیه جلســه هیات دولت در پاسخ به 
ســوالی در خصوص موضوع دیپلماســی آب 
گفــت: تقویت دیپلماســی آب و انرژی جزو 
اولویت های سیاست خارجی دولت سیزدهم 
است  و از ابتدای روی کار آمدن دولت مردمی 
با تاکیدهای فراوان رئیس جمهور این موضوع 
با جدیت دنبال می شــود و در تمام جلســات 
دوجانبه با کشورهای مختلف بویژه همسایگان 
این دیپلماســی در دستور کار است.وی ادامه 
داد: از مهمترین خبرها در این حوزه این است 
که در سفر اخیر اردوغان رییس جمهور ترکیه 
به ایران، بین هیات ها در این زمینه مذاکرات 
مفصلی انجام  شــد و ما نگرانی های خود را از 
اقدامات ســد سازی ترکیه در باالدست اعالم 
کردیم و در این زمینه گفت وگوهایی انجام شد 
و جمع بندی رؤسای جمهور این دو کشور این 
شــد تا کمیته ای برای بررســی این موضوع با 
طرفین این دو کشور یعنی وزیر نیرو از سمت 
ایران و وزیر کشاورزی از سمت ترکیه تشکیل 
شود تا با مذاکره و هماهنگی هایی که صورت 
می گیرد نگرانی ها به حداقل برساند.وزیر نیرو 
گفت: در موضوع هیرمند نیز نگران هســتیم 
و بارهــا گفتیــم طرف افغانی بــا حقآبه ایران 
موافقت کرده اســت که این مســاله مثبت اما 
کافی نیست. مذاکرات مفصلی شده انجام شده 
و ضرورت اقتضا می کند که بزودی سفری به 

افغانستان داشته باشم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران:

 پرمصرف های برق 
با محدودیت های قانونی 

مواجه می شوند
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تهران 
بــزرگ گفت: مشــترکان بســیار پرمصرف 
تهرانــی در صورت عــدم کاهش مصرف برق 
بــا محدودیت هــای قانونی مواجــه خواهند 
شــد.کامبیز ناظریان با بیان اینکه بالغ بر ۶۵ 
درصد از مشــترکان تهرانــی الگوی مصرف 
تعیین شــده را رعایــت کرده اند، از همراهی 
و همکاری شــهروندان تهرانی در مدیریت بار 
شبکه توزیع برق پایتخت تقدیر کرد و افزود: 
علیرغــم افزایش قابــل توجه مصرف برق در 
کشور طی سال جاری شاهدیم که با همکاری 
مردم کشور به ویژه شهروندان تهرانی، امسال 
هیــچ گونه قطعی برق رخ نداده اســت و این 
مهم عالوه بر تالش های کارکنان صنعت برق 
کشور، مرهون توجه ویژه هموطنان به پیام ها 
و درخواســت های مــا مبنی بر لزوم مدیریت 
مصرف برق اســت.طبق اعــالم وزارت نیرو، 
وی افزود: حدود ۳۵ درصد از تهرانی ها بیش 
از الگوی تعیین شــده، برق مصرف می کنند 
که بســیاری از این مشــترکان با اندکی توجه 
بیشــتر قادر خواهند بود در دسته مشترکان 
کم مصرف قرار بگیرند.وی تصریح کرد: شهر 
تهــران دارای حــدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار 
مشــترک خانگی اســت که بالغ بر ۶ درصد از 
این مشترکان یعنی حدود ۲۰۰ هزار مشترک، 
ماهانه بیشــتر از ۶۰۰ کیلووات ســاعت برق 

مصرف می کنند .

کید کرد: معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تأ

 دورخیز صنعت پتروشیمی 
 برای تکمیل چرخه کامل 

زنجیره ارزش
معــاون وزیــر نفت در امور پتروشــیمی با بیان 
اینکه سیاســت کنونی صنعت پتروشــیمی بر 
پایه تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت استوار 
اســت، گفت: هدف ما این اســت که تا چند سال 
آینــده زنجیــره ارزش در صنعت پتروشــیمی 
ایــران را تکمیل کنیم.مرتضی شــاهمیرزایی 
در نشســت مشــترک جواد اوجــی، وزیر نفت 
بــا اعضای کمیســیون انرژی مجلس شــورای 
اســالمی در محل مرکز همایش های شــرکت 
ملی نفت ایران )کوشــک( با اشــاره به اینکه بر 
اســاس برنامه ریزی ها تا چهار سال آینده ایران 
قصد دارد در صنعت کاتالیســت های مورد نیاز 
مجتمع های پتروشــیمی کشور به خودکفایی 
کامل برسد، گفت: صنعت ۶۰ ساله پتروشیمی 
ایران متأســفانه در سال های گذشته به صورت 
متوازن در بخش زنجیره ارزش افزوده توســعه 
نیافته اســت. برای نمونه هم اکنون ما در آستانه 
تولید ساالنه 1۴ میلیون تن متانول هستیم که 
بیشتر آن به صورت خام صادر می شود.وی افزود: 
تا پایان ســال 1۴11 بر اساس طرح های موجود 
در حال ســاخت تولید متانول ایران به ســاالنه 
۴۰ میلیون تن خواهد رسید، از این رو بر اساس 
برنامه ریزی ها قرار است حداقل حدود 1۴ تا 1۵ 
میلیــون تن از این تولید در بخش های پایین تر 

زنجیره تبدیل به ارزش افزوده بیشتر شود.

طرح بازتوزیع بنزین به افراد به جای خودرو و نتایج 
اجرای پایلوت آن روی میز رئیس جمهوری اســت 
و بنابــر تأکید وزیــر اقتصاد، حتی اگر این طرح در 
دســتور کار قرار گیرد نیز، امســال افزایش قیمت 
بنزین نخواهیم داشت.بر  اساس این  گزارش  طرح 
بازتوزیــع بنزین با هدف اختصاص بنزین یارانه ای 
)1۵۰۰تومانــی( به افراد به جای خودروها از ابتدای 
اسفندماه و به صورت آزمایشی در جزیره کیش آغاز 
شده است، ایده ای که بر مبنای توزیع عادالنه یارانه 
سوخت میان همه مردم و انتفاع دهک های مختلف 
از قیمت ترجیحی بنزین در ایران طرح ریزی شــده 
اســت، و البته از همان ابتدا هم انتقاداتی به واسطه 
ویژگی های منحصر به فرد منطقه آزمایشی منتخب 
آن )جزیره کیش( به همراه داشت.ســید احســان 
خاندوزی، ســخنگوی اقتصادی دولت در نشســت 
خبــری چهارم مرداد، در خصوص سرنوشــت این 
طرح گفت: مکررا عرض می کنم دستور کاری برای 

افزایش قیمت بنزین در سال جاری وجود ندارد.
خاندوزی اضافه کرد: ۵ ماه است که طرح آزمایشی 
بنزیــن اجــرا و درحال حاضر متوقف شــده، قرار 
اســت این طرح انجام شــده بررسی شود و اگر نیاز 
به اصالحات یا توســعه دارد صــورت پذیرد، هنوز 
تصمیماتی اتخاذ نشــده است.وزیر امور اقتصادی و 
دارایی از ارائه این طرح و نتایج آن به رئیس جمهور 
خبر داد و گفت: اگر هر تصمیمی هم گرفته شــود، 
برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین در سال جاری 
نداریم . از اینرو، طرح بازتوزیع بنزین و نتایج اجرای 
پایلوت آن روی میز رئیس جمهوری اســت و بنابر 
تأکید وزیر اقتصاد، حتی اگر این طرح در دســتور 
کار قــرار گیــرد نیز، امســال افزایش قیمت بنزین 

نخواهیم داشت.

برخی اشکاالت توزیع بنزین بر اساس کد ملی
بررسی ها نشان می دهد، اجرای طرح بنزینی دولت 
بر مبنای اختصاص ۲۰ لیتر سهمیه بنزین به هر کد 
ملی، نیاز به اختصاص سهمیه یارانه ای بیشتری به 
افراد نســبت به وضع کنونی خواهد داشت و همین 

مســئله نه تنها »امنیت انرژی« و »کسری بودجه« 
ناشی از فروش بیشتر بنزین یارانه ای را تحت الشعاع 
قــرار می دهــد، بلکــه مخاطــرات »درگیرکردن 
۸۵ میلیــون ایرانی با معامــالت بنزینی«، »اتالف 
اضافه بنزین یارانه ای« توزیع شده و »تشدید جریان 
قاچاق ســوخت« را در پی خواهد داشــت.از سوی 
دیگــر، اتکاء به نتایج طرح آن هم در شــرایطی که 
بافت اجتماعی جزیره کیش نمونه مناسبی از کشور 
نیســت و نیــز طرح با نواقــص اجرایی متعددی به 
اجرا درآمده است، چندان منطقی به نظر نمی رسد.

فارغ از ایرادات مطروحه نســبت به گزینش کیش 
به عنوان آزمایشــگاه طرح بنزینی دولت، اختصاص 
بنزیــن به خودرو و کد ملــی برخی خانوارها، عدم 
واریــز ســهمیه بنزین به برخی افــراد دارای کارت 
کیشوندی، پیوست ضعیف رسانه ای طرح )حتی در 
منطقه آزمایشــگاهی( و سردرگمی ساکنان جزیره 
در حوزه مبادله سهمیه یارانه ای از عمده ضعف های 

اجرایی طرح به شمار می رود.

توصیه کارشناسی به دولت
یکی از رویکردهای مناســبی که دولت می تواند در 
خصــوص این طرح در دســتور کار قرار دهد، این 

اســت که اگر براساس نتایج اجرای ۵ ماهه پایلوت 
ایــن طرح در جزیــره کیش، تصمیم به اجرای این 
طرح در ســطح کشــور گرفته شد، پیش از تحقق 
ایــن امــر، یکی دیگر از نقاط جمعیتی کشــور که 
شــباهت بیشــتری از نظر بافت اجتماعی و شرایط 
اقتصادی ســاکنان آن، با دیگر نقاط کشور )به طور 
متوسط( وجود دارد نیز به عنوان نقطه دوم اجرای 
پایلوت طرح انتخاب شــود و نتایج اجرای پایلوت 
دوم نیز مبنای تصمیم گیری جامع باشــد؛ چرا که 
هرنوع تصمیم شتابزده در خصوص تغییر در نحوه 
عرضه بنزین، می تواند چالش های متعددی را برای 
دولت و مردم به دنبال داشــته باشد.نمودار مصرف 
بنزین طی دو دهه گذشته سینوسی ولی افزایشی 
بــوده و آمارهای بین المللی نشــان می دهد ایران 
دوازدهمین مصرف کننده بنزین در جهان اســت 
و در این مورد در حال رقابت با کشــورهایی نظیر 
آمریکا، چین، روسیه، هند و برزیل است که جمعیت 
چند برابر بیشتر از ما دارند.اسداهلل قلیزاده - رئیس 
صنــف جایگاهداران کشــور  ، بــا بیان این مطلب، 
اظهار کرد: دولت ها در مقاطعی با اجرای طرح های 
سهمیه بندی توانسته اند مصرف را کنترل کنند ولی 
این مورد موفقیت طوالنی مدت نداشــته و تقاضا 

برای مصرف با ســیر صعودی همراه بوده اســت و 
کارشناسان دالیل مختلفی را برای این مورد اعالم 
می کنند.وی ادامه داد: طی 1۰ ســال گذشــته و به 
طور میانگین حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز رشــد 
در مصرف بنزین صورت گرفته که این رقم دو برابر 
مصرف کنونی کشوری مانند ترکیه است. جالب تر 
آنکه جایگاه های سوخت کشور علی رغم رتبه باال در 
توزیع و مصرف بنزین، به لحاظ سودآوری رتبه صدم 
را دارند، یعنی سیاستگذاری ها به شکلی بوده است 
که همه از تولید تا توزیع و مصرف ناراضی بوده اند.

رئیــس هیات مدیره انجمن صنفی صاحبان اماکن 
فــروش و عرضه فراورده های نفتی کشــور، با بیان 
اینکه امروزه دولت نه تنها به بهای خالص سوخت، 
یارانــه پرداخت می کند، بلکــه این مورد را درباره 
پرداخت هزینه های حمل و توزیع نیز انجام می دهد، 
گفت: این هزینه ها هر ســال مانند ســایر کاالها در 
قیمت برای اخذ از مردم لحاظ نمی شود، همین امر 
موجب شده دولت ها در پرداختن هزینه های بخش 
خصوصی فعال در حمل و توزیع انقباضی رفتار کنند 
که موجب مشــکالت فراوان شده و درواقع شرایط 
فعلی بسیار نگران کننده است و تدبیر اصالح امور 
با بررسی دقیق واقعیات اقتصادی کشور به طوری 
که مردم و به خصوص اقشــار کم درآمد آســیب 
نبینند، می تواند راهگشــا باشــد.قلیزاده ادامه داد: 
مصرف باالی خودروها، تثبیت نســبی قیمت ها و 
کیفیت متغیر بنزین طی این ســال ها عامل مهمی 
در افزایش مصرف و زیان های دیگر بوده که پیوسته 
مســئوالن با تردید به اصالح روندها نگریســته اند 
و روال موجــود هــم بــه زیان مــردم و هم به زیان 
دولت و بخش خصوصی بوده است.به گفته وی البته 
اینکــه برخی کارشناســان در بحث قیمت بنزین، 
قیمت های بین المللی و نرخ ارز را مطرح می کنند 
هم درست نیســت چراکه سوءمدیریت اقتصادی 
ســالیان قبل و کاهش ارزش پول ملی را نمی توان 
به عنوان ابزاری برای رشد قیمت سوخت استفاده 
کرد و واقعیات اقتصادی و بومی کشــور باید مالک 

تصمیم گیری باشد

دبیــر کل اتحادیــه صادرکنندگان فراورده هــای نفت، گاز و 
پتروشــمی گفت: صادرات ۳ ماهه ما به ترکیه رتبه ســوم را 
داشــته و به میزان یک میلیارد و ۷۳۷ میلیون دالر و واردات 
هــم بیــش از ۲ میلیارد دالر بوده، یعنی حجم روابط ۴ میلیارد 
دالری با این کشور داشته ایم. رئیس جمهور ترکیه از قصد این 
کشــور برای افزایش خرید نفت و گاز از ایران خبر داده اســت. 
اردوغــان بــا بیان اینکه ما برای رســیدن به این هدف با ایران 
همــکاری خواهیــم کرد، تاکید کرده اســت: ما از ایران نفت و 
گاز خریــداری می کنیم و آن را افزایش خواهیم داد.در همین 
ارتباط ســیدحمید حســینی درباره همکاری ایران و ترکیه 

در حوزه انرژی اظهار داشــت: ما ســال ها در ۳ زمینه انرژی با 
ترک ها همکاری داشتیم، اولی در زمان حزب سعادت در زمان 
نجم الدیــن اربــکان بود و قرارداد معروف گاز را منعقد کردیم و 
بعد از آن ترکیه همیشــه از مشــتریان سنتی نفت ایران بوده و 
بین 1۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار بشکه نفت از ما خریداری می کرده 
اســت و ســومین بحث هم صادرات برق به این کشور بود که از 
مسیر خوی صورت می گرفت.وی با اشاره به قرارداد ۲۵ ساله 
گازی با ترکیه گفت: علیرغم اینکه برخی بدبین بودند و عنوان 
می کردند قرارداد گاز ۲۵ ساله تمام شده و این کشور با توجه 
به قراردادهایی که با آذربایجان، روســیه و اقلیم کردســتان 

منعقد کرده با ایران تمدید نمی کند، بنده همواره معتقد بودم 
نــه تنهــا قرارداد را تمدید می کنند بلکه عالقمندند که بیش از 
۲۵ میلیون متر مکعب گاز از ما خریداری کنند، عالوه بر این 
گزارش های غیررسمی حاکی از این است که با ترکیه معامالت 
نفتی هم انجام می شود ولی اینکه خود ترک ها مصرف می کنند 
و یا به کشورهای دیگر می فروشند، مشخص نیست. در هر حال 

اگر ترکیه به بازار نفت ما برگردد بسیار اهمیت دارد.
وی تصریــح کــرد: ما در حوزه برق توان صادرات نداریم، چون 
خودمان حدود 1۰ هزار مگاوات کمبود داریم و فعال عالقه ای 

به صادرات نداریم.

دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشمی خبرداد؛

گازی ایران و ترکیه در یک قدمی تمدید قرارداد 25 ساله 

خبر  ویژه

بانک جهانی اعالم کرد:

 رتبه سومی ایران 
گاز جهان در پرت 

بانک جهانی با اشــاره بــه ناامید کننده بودن 
کنترل هدر رفت گاز در جهان طی 1۰ ســال 
گذشــته، میزان پرت گاز در ایران طی ســال 
۲۰۲1 را 1۷.۴ میلیارد مترمکعب برآورد کرد.

بانک جهانی در گزارشــی با اشاره به وضعیت 
هدررفــت گاز طبیعــی در میادین نفت و گاز 
جهان تاکید کرده که با وجود  پیشــرفت های 
اولیه در کاهش هدرروی گاز در میادین نفت 
و گاز جهان، طی یک دهه گذشــته پیشرفت 
محسوســی در این زمینه حاصل نشده است.

کاهــش ناامیدکننده هدررفت گاز طبیعی در 
میادین نفت و گاز جهان در 1۰ سال گذشته در 
شرایطی است که در این مدت توجه بین المللی 
به ضرورت کنترل گازهای گلخانه ای بیشــتر 
شــده است.بر اساس این گزارش در 1۰ سال 
گذشته ســاالنه 1۴۴ میلیارد مترمکعب گاز 
هدررفته و این عدد تقریبا ثابت بوده اســت. 
این در حالی اســت که تولید جهانی نفت طی 
ایــن ســال ها اندکی افزایش یافتــه و به طور 
متوســط ۸۰ میلیون بشکه در روز بوده است.

بــا 1۴۴ میلیارد مترمکعب گازی که ســاالنه 

هــدر می رود می توان 1۸۰۰ تراوات ســاعت 
بــرق تولید کرد که معادل دو ســوم کل برق 
تولیدی در اتحادیه اروپاســت.برآوردها نشان 
می دهد ایران طی ســال های ۲۰1۲ تا ۲۰۲1 
مقــام اول افزایــش پرت گاز از میادین نفت و 
گاز خود را در میان کشــورهای جهان داشته 
اســت.بر اســاس برآورد بانک جهانی طی این 
سال ها ۶.۳ میلیارد مترمکعب به هدررفت گاز 
طبیعی در میادین نفت و گاز ایران افزوده شده 
اســت. میزان پرت گاز در میادین نفت و گاز 
ایران در ســال ۲۰1۲ بالــغ بر 11.1 میلیارد 
مترمکعــب بوده که این رقــم با افزایش ۶.۳ 
میلیارد مترمکعبی به 1۷.۴ میلیارد مترمکعب 
در سال ۲۰۲1 رسیده است که نشان می دهد 
در ایــن مدت هدرروی گاز در ایران رشــدی 
۵۷ درصدی را تجربه کرده است.بانک جهانی 
میــزان پــرت گاز در میادین نفت و گاز ایران 
طی ســال گذشته را 1۷.۴ میلیارد مترمکعب 
برآورد کرده است. ایران سومین کشور بزرگ 
هدر دهنده گاز طبیعی در میادین نفت و گاز 

خود شناخته شده است.

وزیر نفت در حاشیه هیات دولت اعالم کرد:

گاز  چهار میلیارد دالر سهم ایران از صادرات 
در چهار ماهه اول سال

وزیــر نفت در حاشــیه جلســه دیروز هیات 
دولــت در جمع خبرنــگاران درباره وضعیت 
صــادرات گاز گفت: مــا در طی همین چهار 
مــاه نزدیک به چهــار میلیارد دالر وصول از 
صادرات گاز را داشــتیم که تقریباً می شــود 
گفت معادل کل وصول صادرات گاز در سال 
1۴۰۰ بوده اســت.جواد اوجی درباره موضوع 
جذب سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور، 
اظهــار کرد: ما امروز در موضوع قراردادهای 
توســعه میادین نفتــی و گازی مصوبه ای در 
دولــت داشــتیم و آن میادینــی که ضریب 
بازیافتی شان زیر ۲۰ درصد بود، افزایش پیدا 
کــرد تــا ضریب ۳۳ - ۳۴ درصد دولت اجازه 
داد کــه از ســرمایه گذاران داخلی و خارجی 
اســتفاده شــود و این نوید خوبی است.وزیر 
نفــت افزود: ما تا امروز نزدیک به 1۴ میلیارد 
دالر قرارداد و تفاهم نامه در موضوع توســعه 
میادین نفتی و گازی امضا کردیم و بخشی از 
این قراردادها که امضا شــده با کشور روسیه 
بوده و در موضوع توســعه میادین نفتی و به 
ویــژه میادین مشــترک نفتی و گازی.اوجی 

تاکید کرد: میدان نفتی آزادگان که بزرگترین 
میدان نفتی مشترک کشور با عراق است بالغ 
بر ۷ میلیارد دالر اســتفاده از توان و ظرفیت 
منابع مالی داخل کشور را داشته که ۶ بانک و 
۶ هلدینگ بزرگ اقتصادی مشارکت می کنند 
و در توسعه این میدان سهامدار می شوند. بر 
اســاس این خبر وی یادآور شــد: ما توســعه 
این میدان را شــروع کردیم و در حال حاضر 
روزانه 1۹۰ هزار بشکه نفت برداشت می کنیم 
و با برنامه ریزی وزارت نفت برای اســتفاده از 
ظرفیت های بخش های مختلف مالی کشور، 
ظرف چند ســال آتی ما به ۵۷۰ هزار بشــکه 
نفت در روز خواهیم رســید.وزیر نفت درباره 
تامین ســوخت کشور و خودروهای عمومی 
اظهار کرد: وزارت نفت در دوگانه سوز کردن 
خودروهای عمومی به شــکل جدی در نظر 
دارد کــه ایــن کار را انجام دهیم و هر خودرو 
هم بالغ بر 11 تا 1۲ میلیون تومان برای وزارت 
نفــت هزینه دارد که به صورت رایگان داریم 
انجام می دهیم و هفت پیمانکار در سراســر 

کشور این امر را به عهده دارند.
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55بانک و بیمه
 تابستان داغ سامانیوم 

با جوایز ویژه

دور جدید از قرعه کشــی سورســامانی 
مخصــوص اعضای باشــگاه مشــتریان 
بانک ســامان )ســامانیوم( با ۲۲ جایزه 

ویژه برگزار می شود.
دور جدیــد از قرعه کشــی تابســتانه 
سورسامانی ویژه اعضای باشگاه مشتریان 
بانک سامان )سامانیوم( برگزار که در این 
 ۳ surface قرعه کشی ۲ دستگاه لپ تاپ
و ۲۰ عدد ســاعت هوشمند شیائومی به 

برندگان هدیه داده می شود.
بر این اســاس، تمامی کاربران باشــگاه 
مشــتریان بانک ســامان )ســامانیوم( 
می توانند با صرف 1۰۰ امتیاز، یک شانس 
برای شرکت در قرعه کشی کسب کنند.

همچنیــن الزم به ذکر اســت که در این 
دور از جشنواره رده وفاداری مشتریان در 
شــانس آن ها برای شرکت در قرعه کشی 
تأثیرگذار اســت، به طوری که مشتریان 
رده آبــی ضریب یک، رده برنزی ضریب 
دو، رده نقره ای ضریب پنج و رده طالیی 
ضریــب 1۰ بــرای هر شــانس خواهند 

داشت.
تمامی اعضای باشــگاه مشــتریان بانک 
ســامان )ســامانیوم( که حساب و کارت 
بانک ســامان دارنــد، می توانند با انجام 
هریــک از عملیات کارت به کارت، خرید 
شــارژ از درگاه هــای ســامان، دریافت 
موجودی، خرید کاال و خدمات و پرداخت 
قبض از درگاه های سامان و انتقال ساتنا و 
پایا می توانند امتیاز سامانی کسب کنند.

گفتنــی اســت، فرصــت شــرکت در 
ایــن قرعه کشــی تا پایان ۳۰ شــهریور 
اســت و نتایــج آن مهرمــاه از طریــق 
صفحه اینستاگرام ســامانیوم به نشانی 

samanium @ اعالم خواهد شد.

تقدیر معاون وزیر اقتصاد از 
خدمات بانک قرض الحسنه 

 مهر ایران در سفر 
رئیس جمهوری به مشهد

خبرگــزاری آریــا- معاون وزیــر امور 
اقتصــادی و دارایــی از خدمــات بانک 
قرض الحســنه مهــر ایران در اســتان 

خراسان رضوی تقدیر کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، در پی ســفر 
رئیس جمهوری به مشــهد مقدس، میز 
خدمــت بانک به مــدت ۲ روز در محل 
اعالمــی وزارت امــور اقتصــاد و دارایی 
مســتقر و نســبت بــه ارائــه خدمت به 
مراجعــان و پیگیــری مشــکالت آن ها 

اقدام شد.
همچنین مدیر شــعب استان با »هادی 
قوامی« نماینــده تام االختیار وزیر امور 
اقتصــاد و دارایی و »حســینی« نماینده 
بانــک مرکزی دیــدار و خدمات بانک را 
برای آن ها تشــریح کرد.در همین رابطه 
وزارت امــور اقتصــاد و دارایی از خدمات 
بانک تقدیر کرده است. در لوح سپاس این 
وزارتخانــه که به امضای »هادی قوامی« 
معــاون امور حقوقی و مجلس و نماینده 
تام االختیــار وزیر امور اقتصادی و دارایی 
رسیده، خطاب به »محمدرضا صبوری« 
مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران 

در استان خراسان رضوی آمده است:
»خدمت به نظام جمهوری اسالمی و ملت 
شــریف ایران زمین، توفیقی سترگ در 
مســیر آموزه های دینی و انقالب است و 
اســتقرار میز ارتباطات مردمی همزمان 
با ســفر ریاســت محتــرم جمهوری در 
اســتان ها، جلــوه ای از خدمتگــزاری و 
مردمی بودم دولت سیزدهم است.بدین 
وســیله تشــکر و امتنان خود را به پاس 
نقش بارز و مشــارکت ارزشــمندتان در 
ســتاد اجرایــی میز ارتباطــات مردمی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای 
 تابعــه در اســتان خراســان رضــوی، 

اعالم می دارم.
مزید توفیقات شــما را در سایه توجهات 
حضــرت علی بــن موســی الرضا)ع( از 

خداوند مهربان خواهانم.«

اخبار

حضور بانک صادرات ایران در 
نخستین نمایشگاه »هم افزایی 

برای مدیریت ایران 1401«

   بانــک صادرات ایران با حضور در نخســتین 
نمایشــگاه و رویداد »هم افزایی برای مدیریت 
ایــران 1۴۰1« بــه عنوان نخســتین گام در 
مسیِر رسیدن به دولت مردمی، دستاوردها و 
توانمندی هــای خود در حوزه خدمات مالی و 

بانکداری را معرفی کرد.
این بانک در نخســتین نمایشــگاه و رویداد 
»هم افزایــی برای مدیریــت ایران 1۴۰1« با 
برپایی غرفه ضمن اعالم آمادگی برای افزایش 
همکاری ها با مدیران شــرکت ها، موسسات و 
گروه هــای دارای الگــو، ایده و محصول برای 
حــل چالش های اساســی ایــران، به معرفی 
انــواع خدمــات و محصــوالت، ظرفیت ها و 
توانمندی هــای بانکی خود برای کارآفرینان 

و مدیران پرداخت.
نخســتین نمایشــگاه و رویــداد »هم افزایی 
بــرای مدیریت ایران 1۴۰1« از دوم تا چهارم 
مردادماه امســال در محل شبســتان اصلی 
مصلــی بزرگ تهــران با حضور بانک صادرات 
ایران و ســایر سازمان ها و شرکت ها، پذیرای 
فعــاالن اقتصــادی و گروه های نوآور و خالق 

کشور است.
در این رویداد شرکت ها، موسسات و گروه های 
نــوآور امکان شبکه ســازی دارنــد تا بتوانند 
همــکاران، رقبا و مدیران مختلف کشــور را 
شناسایی کنند و برای طرح همکاری با آن ها 

اقدام کنند.
نخســتین نمایشــگاه و رویــداد »هم افزایی 
مدیریــت ایــران 1۴۰1« بــه همــت نهاد 
ریاســت جمهوری و بــا برپایــی حدود ۸۰۰ 
غرفه در حال برگزاری اســت. در این رویداد 
مجموعه ای از بهترین شرکت های دانش بنیان، 
مؤسســات فرهنگی و نهادهای مردمی حضور 
دارند که در هشــت موضوع کالن؛ فرهنگی، 
رســانه-روابط عمومی-تبلیغات،  اجتماعی، 
بهداشت-ســالمت-محیط زیست، آموزش و 
مشاوره، کارفرینی-اشتغال و مدیریت به ارائه 
راهکار، ایده و محصول خود جهت حل مسائل 

کشور می پردازند.

 با اهدای لوح سپاسی صورت گرفت؛

 تقدیر رییس بنیاد شهید 
 و امور ایثارگران از مدیرعامل 

بانک مسکن

 طی مراســمی بــا حضور مشــاور وزیر امور 
اقتصــادی و دارایــی در امــور ایثارگــران از 

مدیرعامل بانک مسکن تقدیر بعمل آمد.
طی مراسمی با حضور حجت االسالم لطف اهلل 
ثقفی، مشــاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در 
امور ایثارگران از دکتر محمود شــایان، مدیر 
عامل بانک مسکن به پاس خدمات قابل توجه 
این بانک به ایثارگران و خانواده شهدا با اعطای 

لوح تقدیری، تجلیل بعمل آمد.
در این مراســم سید محســن فاضلیان عضو 
هیــات مدیــره و معاون امــور اعتباری بانک 
و مهدی ســندگل نظامی مدیــر امور روابط 

عمومی و حوزه مدیریت حضور داشتند.
حجت االسالم ثقفی ضمن اعطای این لوح از 
توجه ویژه مدیرعامل بانک مسکن به فرهنگ 
ایثار و شهادت قدردانی کرد و گفت: شاهد ارایه 
خدمــات قابل توجهی به ایثارگران و خانواده 

معزز شهدا در بانک مسکن هستیم.
در ادامه لوح تقدیر رییس بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران از ســوی مشاور وزیر امور اقتصادی 
و دارایــی در امــور ایثارگران به دکتر محمود 

شایان اهدا شد.
در بخشــی از متــن تقدیرنامه امیر حســین 
قاضی زاده هاشــمی رییس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران از مدیرعامل بانک مسکن آمده است: 
»تالش هایتان در راستای زنده نگه داشتن نام و 
یاد شهدای گرانمایه ستودنی و خدمات رسانی 
به خانواده معزز آن ها در خور توجه و شایسته 
تقدیر است. اینجانب از اقدامات موثر جنابعالی 
در پیگیری امورات ایثارگران و ترویج فرهنگ 
ایثار و شــهادت در ســازمان مربوطه تقدیر و 

تشکر به عمل می آورم.«

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد؛

اعتماد بانک مسکن به شرکت های دانش بنیان
مدیرعامــل بانک مســکن گفت: امروز 
دیگر، یک ســاختمان یا یک شــعبه با 
وســعت و مساحت بزرگ نمی تواند یک 
مزیــت برای بانک باشــد، بلکه خدمات 
فــوری، بهنگام و برخــط بهترین تبلیغ 

برای بانک است.
دکتر محمود شــایان در حاشــیه آیین 
امضــای تفاهم نامه همکاری مشــترک 
بین بانک مســکن و اپراتور دانش بنیان 
آی تی  ســاز در نمایشگاه بورس، بانک و 
بیمه، با اشــاره به نامگذاری امســال به 
»تولید؛ دانش بنیان و اشــتغال آفرین« 
اظهار داشــت: پس از فرمایشــات رهبر 
معظــم انقالب، بانک مســکن بالفاصله 
این موضوع را سرلوحه کار خود قرار داد 
و تالش کردیم تا در عمل، شعار سال که 
از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده 
اســت را محقق کنیم. به همین منظور 
جلســات کارشناسی و فنی بین معاونت 
فناوری اطالعات و مدیران آی تی ســاز 
برگزار شــد. وی افزود: خروجی جلسات 

منتج به این تفاهم نامه شــد تا خدمات 
بانک مســکن از طریق دفاتر پیشخوان 
دولت و دفاتر ICT روستایی به مردم ارایه 

شود. مدیرعامل بانک مسکن، ادامه داد: 
با توجه به توانمندی ها و امکانات شرکت 
آی تی ســاز از جمله ســامانه استعالم و 

احــراز هویت و همچنین ارتباط با دفاتر 
پیشخوان دولت، می توان از این ظرفیت 
در جهــت هدایت بانکداری ســنتی به 

ســمت بانکداری الکترونیک و در نهایت 
بانکداری دیجیتال بهره برد.

دکتــر شــایان، با تاکید بــر اینکه بعد از 
شیوع کرونا بسیاری از فعالیت های مردم 
غیرحضوری شــد، گفــت: امروز دیگر، 
یک ســاختمان یا یک شــعبه با وسعت 
و مســاحت بزرگ نمی تواند مزیتی برای 
بانک باشــد، بلکه خدمات فوری، بهنگام 
و برخط، بهترین تبلیغ برای بانک است.

بر اســاس ایــن گــزارش، در قالب این 
تفاهم نامه، مشــتریان بانک مســکن در 
مناطق مختلف کشــور از جمله مناطق 
روســتایی، می تواننــد از خدمات بانک، 
از طریق ۷ هزار دفاتر پیشــخوان دولت 
و دفاتر ICT روســتایی سراســر کشور 
بهره مند شــوند که در فاز اول این پروژه 
ارایه خدمات از طریق هزار دفتر خدماتی 
فراهم شــده اســت. این روند منجر به 
دسترســی مشــتریان بانک مسکن در 
نقاط دور کشــور به شــعب این بانک، از 

طریق دفاتر مذکور می شود.

مدیرعامل بانک کار آفرین:

آفرینی قدم برداریم باید در مسیر ارزش 
هشــتمین مجمع پایش عملکرد شــعب بانک کارآفرین با معرفی پنج 

شعبه برتر برگزار شد.
دکتر احمد بهاروندی مدیرعامل بانک کارآفرین در هشــتمین مجمع 
پایش عملکرد شــعب، در جمع روســای شعب، اعضای هیات مدیره و 
مدیران ارشد بانک، با اشاره به اینکه حرکت بانک حرفه ای تر شده،گفت: 
در سه ماهه نخست امسال در بخش سپرده ها تغییر ترکیب داشته ایم 

و از نظر کیفی رشد بهتری را شاهد بودیم.
وی افزود:آمارها نشــان می دهد در بخش درآمدهای کارمزدی رشــد 
خوبی را شــاهد بودیم که این نکته حائز اهمیتی اســت، اما باید تالش 
بیشتری را بکار بگیریم و همچنین شرکت های زیر مجموعه بانک نیز 
می بایست در همین مسیر با افزایش درآمد زایی، به چرخه سودآوری 
بانک در ســال جاری بپیوندنــد. مدیرعامل بانک کارآفرین همچنین 
با اشــاره به رشــد مصارف اضافه کرد: شــک ندارم که رفتار حرفه ای 
حال حاضر بانک باعث عملکرد مثبت تر در آینده خواهد شد و در این 
مســیر تمام بخش های ســتاد و صف، باید در راســتای ارزش آفرینی، 
قــدم برداریــم. مدیرعامل بانک کارافرین با اشــاره به تمرکز بانک بر 
حوزه ارز نیز تاکید کرد: روســای شــعب می بایســت به ســمت انجام 
عملیات ارزی پیش بروند و از ســوی دیگر بخش فن آوری اطالعات 
بانک نیز باید حداقل در دوره ۶ ماه آینده شــرایط و فرآیندهای مورد 
 نیــاز بــرای فعالیت های ارزی بانک را تکمیل کنــد، تا زنجیره ارزش 

خدمات بانک، کامل تر شود. در این مراسم محمدرضا خورسندی رییس 
هیــات مدیــره بانک نیز، از افزایش تعداد شــعب فعال در بخش ارزی 
خبر داد و از روسای شعب خواست تا تمرکز بیشتری بر روی فعالیت 
ارزی و توســعه این بخش بگذارند. ســهراب صادقی معاون مدیرعامل 
در امور بانکی نیز با اشاره به عملکرد بانک در بهار 1۴۰1 گفت: در سه 
ماهه نخست امسال از نزدیک شاهد تالش همکاران در شعب بودیم و 
از این حیث باید قدردان همکاران باشــیم. ســازمان زمانی موفق است 
که برای رسیدن به هدف برنامه داشته باشد و همه در یک راستا گام 

بردارند تا به اهداف کالن برسند.

وی با بیان این که در ۴ ســال اخیر تاکید برنامه های بانک بر اســاس 
بودجــه بنــدی و بودجه ریزی بود گفت: مهمترین شــاخصه عملیات 
بودجه ریزی، افزایش کارایی و بهره وری است وقتی بودجه مدون می 

شود وظیفه هر واحد مشخص است تا به اهداف کالن دست یابیم.
در ادامه حســنعلی حســینی مدیر عملیات ارزی بانک با برشــمردن 
سختی های بخش عملیات ارزی در جذب و پاسخ گویی به مشتریان 
این بخش گفت: تمام تالشــمان را به کار بســتیم تا به اهداف برســیم 

و رضایت مشتریان از بخش ارزی بانک کارآفرین را افزایش دهیم.
اصغر طاهر پور بعنوان معاون برنامه ریزی و توسعه سازمانی مدیرعامل 
نیز در هشــتمین مجمع پایش عملکرد شــعب با بیان این که در سال 
جاری روال درجه بندی و رتبه بندی شــعب تغییر خواهد کرد گفت: 
به دنبال انطباق کامل نظام ارزیابی و جبران خدمات بر اساس عملکرد 
همکاران در صف و ســتاد هســتیم و در همین راستا برنامه ها مختلفی 
بــرای افزایش انگیزه و بهــره وری همکارانمان در بخش های مختلف 
بانک پیش بینی کردیم. در این مراسم مسلم بمان پور مدیر امور طرح 
و توسعه نیز گزارشی از عملکرد سه ماهه بانک ارائه داد و نقاط قوت و 

ضعف شعب در سه ماه ابتدای سال 1۴۰1 را تحلیل کرد.
در پایان این مراسم از روسای شعب نفت شمالی، ولیعصر تبریز، قلهک، 
ســی متری اردبیل و بلوار فردوس بعنوان پنج شــعبه برتر فصل بهار 

1۴۰1 تقدیر به عمل آمد.

اخبار

حضور بانک تجارت در »فیناپ«هفدهم
بانــک تجارت به عنوان حامی برگزاری هفدهمین رویداد فیناپ با 
موضــوع BNPL )اکنون بخر، بعدا پرداخت کن( حضوری فعال در 

این رویداد فناورانه خواهد داشت.
هفدهمین رویداد فیناپ عصر پنجشنبه ششم مردادماه با موضوع 
تکنولوژی مالی( BNPL اکنون بخر، بعدا پرداخت کن( با مشارکت 
و حمایت بانک تجارت در مجموعه”ســالم” واقع در بزرگراه ارتش 

تهران برگزار می شود.

“بی ان پی ال” در واقع یک روش جدید دسترســی به اعتبار ارزان 
قیمت برای مصرف کننده است که مکانیسم بسیار ساده ای دارد. 
این روش به نوعی تامین اعتبار در ازای کســری های پیش بینی 
نشــده ماهانه اســت که به تنظیم درآمد و مخارج در طی ماه کمک 
می کند و مشتریان براساس اعتبار تخصیص داده شده می توانند 
از شــبکه وســیع شــرکای تجاری نیازهای خود را تامین و وجه آن 

بعدا پرداخت کنند.
در ایــن رویداد”داودیــان” معــاون مدیرعامل در امور مشــتریان 
بانکــداری شــخصی بانک تجارت در پنــل تخصصی رویداد که با 
عنوان )بررســی چالش ها و دغدغه های کســب و کارها و رگوالتور 
در حوزه BNPL (برگزار می شود، حضور خواهد داشت. “فرجود” 

مدیرعامــل هلدینــگ فناوری اطالعات بانــک تجارت نیز در این 
همایش در خصوص BNPL” و بانکداری آینده”سخنرانی می کند.
ســخنرانی مدیــران ارشــد بانکــی و بنیانگذاران فیــن تک ها و 
اســتارت آپ های موفق کشــور با موضوع کسب وکار فین تک ها و 
اکوسیستم استارت آپی، برگزاری پنل های گفت وگو و کافه فیناپ 

از بخش های متنوع این رویداد است.
aparat.com/ عالقه مندان می توانند این رویداد را با انتخاب لینک

finupevent/live از ساعت 1۲ تا ۲۰ روز پنجشنبه ششم مردادماه 
به صورت رایگان و زنده مشاهده کنند. پنل تخصصی” بررسی چالش 
ها و دغدغه های کسب و کارها و رگوالتور در حوزه BNPL “با حضور 
داودیان معاون مدیرعامل در امور مشتریان بانکداری شخصی بانک 
تجارت از ســاعت 1۶:۰۵ و ســخنرانی فرجود مدیرعامل هلدینگ 
فناوری اطالعات بانک تجارت در این رویداد از ســاعت 1۴:۴۰ به 

صورت زنده قابل مشاهده است.

  نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات، اسالمشــهر و پردیس و 
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال در مجلس شــورای اســالمی با بیان 
اینکه پیشرانی بانک ملی ایران در اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان 
بسیار ارزشمند است، گفت: این رویکرد باید عمق بیشتری بگیرد 
تا بتواند در صنعت بانکداری کشــور یک لوکوموتیو باشــد و شاهد 

یک جهش بزرگ در دانش بنیان ها باشیم.
مجتبی توانگر در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران 
در حاشیه بازدید از غرفه بانک در چهاردهمین دوره نمایشگاه بانک، 
بورس و بیمه با تاکید بر اینکه اگر در بانکداری سنتی بمانیم نمی 
توانیم پاسخگوی نیازهای جدید جامعه باشیم، افزود: قدمت بانک 
ملی ایران و اقداماتی که در تمام طول تاریخ از این بانک مشــاهده 
شــده بیانگر آن اســت که این بانک در همه ادوار و در اتفاقات نو و 

جدید نظام بانکداری کشور نقش پیشتازی داشته است.
وی اظهار کرد: انتظار می رود این رویکرد در دوره های جدید نیز 
ادامه دار باشــد که البته این مســیر در دوره مدیریت جدید بانک و 

حضور دکتر فرزین در حال تکرار است.
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شــورای اســالمی ادامه داد: خبرهای خوشی که در حوزه فین تک 
و لندتک شنیده و یا مباحثی که در بخش اقتصاد دیجیتال دنبال 

می شوند نیز دقیقا از همین منظر و زاویه هستند.
وی ابراز کرد: امیدواریم عزیزان ما در بانک ملی ایران و بخش فناوری 
بانک عمق بیشتری به اقدامات خود به ویژه در سال جاری که سال 
دانش بنیان ها نیز نام گرفته، بدهند تا بتوانیم چالش های موجود 

در حوزه بانکداری را هر چه زودتر رفع کنیم.

پیشرانی بانک ملی ایران در اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان بسیار ارزشمند است

خبر  ویژه
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کارگاه آموزشی دبیران »نوید شاهد« کشور در مشهد برگزار شد
مشهد / سمیرا رحمتی

کارگاه آموزشــی ویژه دبیران ستادی 
و اســتانی پایگاه اطالع رســانی ایثار و 
شهادت »نوید شاهد« در مشهد مقدس 
برگزار شــد.دوره چهار روزه آموزشی 
دبیران سایت نوید شاهد به همت اداره 
کل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور 
ایثارگران و با همکاری بنیاد خراســان 
رضــوی در مشــهد مقــدس برگزار 
شــد.معاون اداره  کل اسناد و انتشارات 
بنیاد شــهید و امــور ایثارگران در این 
مراســم با اشــاره به اهمیت و ضرورت 
ارتقای نیروی انســانی برای اداره کل 
اســناد و انتشــارات بنیاد شهید و امور 
ایثارگران، گفت: شــما خبرنگاران در 
واقع از افکار، اندیشه ها، قلم های متعهد 
و متعالی خود در راستای ترویج، توسعه، 
تعمیق و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت 
بهــره می گیرید و رســالت عظیمی در 
حوزه فرهنگی بر عهده دارید.ســعید 
گنجــی از دبیــران و خبرنگاران نوید 
شــاهد به عنــوان پیش قراوالن جبهه 
جنــگ نرم در حوزه فرهنــگ ایثار و 
شــهادت یاد کــرد و افزود: خبرنگاران 
ســایت نوید شاهد در راستای مقابله با 
تهدیدات دشــمنان، به تولید محتوای 

مســتند می پردازند و در زمینه تبیین 
ســیره عملی و عینی شهدا و ایثارگران 
از اســناد و آثار شــهدا بهره می گیرند 
در حقیقت این تولید محتوای متعالی 
همان »جهاد تبیین« اســت که مورد 
تاکیــد مقام معظــم رهبری قرار دارد.
گنجی یادآور شــد: شــما فقط دبیران 
ســایت نوید شاهد نیستید، بلکه شما 

دبیران رسانه های جمعی هستید؛ چرا 
که در بخش های مختلف رســانه های 
جمعــی و شــبکه های اجتماعــی و 
پیام رســان ها، تولید کلیپ، موشــن و 
اینفوگرافیــک محتوای متناســب با 
موضوع  ایثار و شهادت تولید و منتشر 
می کنید.وی تاکید کرد: برای مقابله با 
جنگ نرم دشمن در رسانه های جمعی، 

بایــد علــم و دانــش روز را بیاموزیم و 
بتوانیم در شبکه های مختلف اجتماعی 
و رســانه های جمعی نســبت به تولید 
محتوای مناسب اقدام کنیم. هم اکنون 
بیــش از ۹ میلیــون فایل ســند و اثر 
فرهنگــی و حدود دوهزار عنوان کتاب 
به عنوان گنجینه در اختیار شماســت 
تا بتوانید محتوای مناســب تولید و به 

مخاطبان عرضه  کنید. جشــنواره های 
ســرخ نگاران و رسم سرخ نیز با همین 
رویکــرد از ســوی اداره کل اســناد و 
انتشــارات بنیاد شهید برگزار می شود. 
معــاون فرهنگــی و  آموزشــی بنیاد 
شــهید اســتان خراسان رضوی نیز در 
این مراســم ضمن خوش آمدگویی به 
دبیران ســتادی و استانی نوید شاهد، 
گفت: اســتان خراسان رضوی بیش از 
1۷هزار شهید دارد و این امر مسئولیت 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران را در امر 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دوچندان 
کرده است.جواد حامد زاده با تاکید بر 
اهمیت توسعه سایت نوید شاهد، افزود: 
باید کاری کنیم که ســایت نوید شاهد 
همواره مرجع تمامی اخبار حوزه ایثار 
و شــهادت در  کشــور باشد، امیدوارم 
در ایــن فرصــت چهــار روزه بتوانید 
ضمــن بهره مندی از حضور اســتادان 
حوزه رســانه، از فضای معنوی مشهد 
مقدس نیز استفاده کنید. پایگاه اطالع 
رســانی نوید شاهد به صورت تخصصی 
به معرفی شــهدا می پردازد، که در این 
ســایت، اخبار فرهنگی، فیلم ها، دست 
و نوشته ها، تصاویر و آثار به جامانده از 

شهدا منتشر می شود.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 مدیر کل آموزش و پرورش 
استان خراسان رضوی:

 کتب درسی باید بر اساس 
 سند تحول بنیادین 

تغییر کنند
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیــر کل آموزش و پرورش خراســان 
رضــوی گفت: در آمــوزش ترکیبی باید 
والدین آموزش ببینند تا به صورت کنترل 
شده شرایط استفاده از فضای مجازی را 
برای فرزندان خود مهیا کنند.ســید امیر 
شوشتری در بیستمین نشست سراسری 
معاونان و نمایندگان نشریات رشد استان 
ها اظهار کرد: تغییرات کتب درسی یک 
مطالبه عمومی و جدی است و الزم است 
رونــد را مدیریت کنیم.مدیر کل آموزش 
و پرورش اســتان خراســان رضوی بیان 
کرد: همه منتظر هستند در سال 1۴۰1 
تغییرات محسوســی را مشاهده کنند تا 
تحــرک و پویایــی بیش از پیش در نظام 
تعلیم و تربیت دیده شود.وی اذعان کرد: 
در آموزش ترکیبی به دنبال این هستیم 
تکلیفی برای اولیا مشــخص کنیم تا اگر 
شــرایط کرونا دوباره پیش آمد داشــت؛ 
دچار مســائل و مشکالت سال های قبل 
نشــویم.وی تصریح کرد: آموزش والدین 
در راستای نحوه بهره مندی دانش آموزان 
از فضــای مجــازی و کمک و همکاری با 
آمــوزگار از مباحثی اســت کــه باید در 
آمــوزش ترکیبی به والدین ارائه شــود.

شوشــتری خاطر نشــان کرد: والدین و 
حتی خود دانش آموزان باید بدانند چطور 
و چگونــه از فضــای مجازی بهره ببرند و 
والدین در این زمینه نقش مراقب را دارند.

وی با اشاره به راهکارهایی از قبیل سیم 
کارت هــای کنترل شــده جوانان گفت: 
امیدواریم در سال تحصیلی جدید کتب 
درسی طبق سند تحول بنیارین تغییرات 

الزم را داشته باشد.

 با حضور مدیران اشتغال و کارآفرینی 
اداره کل تعاون استان اصفهان؛ 

مرکز مشاوره و خدمات 
کادمی موفقیت  کارآفرینی آ
در شهر اصفهان افتتاح شد

اصفهــان / گروه اســتان هــا: با حضور 
مدیــران اشــتغال و کارآفرینی و تعاون 
اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
اســتان  اصفهان مرکز مشاوره و خدمات 
کارآفرینی آکادمی موفقیت افتتاح شد. 
سرپرســت معاونت اشتغال و کارآفرینی 
اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
استان اصفهان با اشاره به موضوع تحقق 
۲۵ درصد  سهم بخش تعاون در اقتصاد 
اظهار داشت: در این مسیر تعامل دولت، 
بخش خصوصــی و تعاونیها برای بهبود 
شــاخص های اقتصــادی  اســتان مهم 
است.ســید مهدی قائم مقامی با تأکید بر 
این نکته که شــرکت های دانش بنیان و 
مراکز کارآفرینی نقش مهمی در توسعه 
اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی دارند 
اضافــه کرد: امروزه شــرایط مطلوبی در 
حمایت از توسعه شرکت های دانش بنیان 
و استارت آپ ها ایجاد شده که الزم است 
از این فرصت برای فعال ســازی چرخه 
تولیــد، ثــروت زایی از علــم و فناوری و 
تولید و صادرات کاالهای دانش بنیان در 
سطح استان استفاده کرد.وی  ادامه داد: 
استفاده از تسهیالت برای توسعه اشتغال 
و افزایش فرصت های شــغلی الزم است 
ولی برنامه ریزی برای خوداتکایی و ارزش 
آفرینــی اقتصــادی و مالی  برای افراد و 
شرکت ها امری ضروری است.شایان ذکر 
است مرکز مشاوره آکادمی موفقیت ابتدا 
در قالب شــرکت تعاونی کیاپلیمر آروند 
در منطقه حســن آباد جرقویه تأســیس 
شــد که پــس از یــک دوران تعطیلی، 
در ســال 1۳۸۸ بــا تغییر خطوط تولید 
و تغییــر مدیریت و ســهامداران پای در 
عرصه تولید لوله های پلی اتیلن گذاشت 
و مجــددا فعالیت خــود را آغاز کرد.این 
شــرکت در حال حاضر عــالوه بر تولید 
لوله های پلیمر با تاســیس مرکز مشاوره 
خدمــات کارآفرینــی آکادمی موفقیت 
گام های جدیدی در به اشــتراک گذاری 
تجربیــات و دانــش تخصصی موجود و 
توسعه فعالیت های تحقیقی، توسعه ای 
برداشــته اســت.این مرکز آمادگی ارایه 
خدمات مشــاوره تخصصی برای نوشتن 
طرح توجیهی و طرح های کســب و کار 
در گرایش های شیمی، پلیمر و مهندسی 
مواد بــه متخصصین و دانش آموختگان 
آمــوزش  موسســات  و   دانشــگاه ها 

عالی دارد.

 معاون امور ثبتی و حقوقی اداره کل اوقاف 
و امور خیریه استان اصفهان: 

تعیین اجاره بهای هتل عباسی 
کم قضایی   اصفهان در محا

دنبال می شود
اصفهان / گروه اســتان ها: حجت االسالم اصغر 
توســلی در خصوص اجاره بهای هتل عباسی 
اظهار داشــت: سند اجاره این موقوفه از اوایل 
سال ۴۰۰ دیگر تمدید نشده و مراحل رسیدگی 
به آن به مراجع قضایی ســپرده شده است.وی 
ادامه داد: همه امورات مربوط به هتل عباســی 
را از محاکــم قضایــی پیگیر هســتیم و اگر به 
نتیجه قطعیت یافته برســیم به رسانه ها اعالم 
خواهیــم کرد.معاون امور ثبتی و حقوقی اداره 
کل اوقــاف و امــور خیریه اســتان اصفهان در 
خصوص تســریع در زمینه صدور ســند برای 
زمین هــای کشــاورزی موقوفــه در اســتان 
اصفهــان افزود: در ایــن زمینه جای قدردانی 
از مدیرکل ثبت اســناد اســتان اصفهان دارد 
چرا که همکاری ویژه ای را داشــتند، از ابتدای 
امســال کارگروههای ثبتی در مناطق مختلف 
استان برگزار شده و مصوبات خوبی نیز داشته 
اســت.وی افزود: بر اســاس این مصوبات برای 
صدور اسناد زمین های کشاورزی موقوفه دیگر 
نیازی به میخکوبی، دیوارچینی و فنس گذاری 
در نظر گرفته نمیشــود.حجت االسالم توسلی 
در خصوص بررســی آخرین وضعیت موقوفه 
ورنامخواست تاکید کرد: دو سال است که پیگیر 
حل مشکالت مردم این منطقه در زمینه ثبتی 
هستیم، در جلسه اخیر که با نماینده مجلس، 
امام جمعه، شــهردار و فرماندار ورنامخواست 
بود اتفاقات خوبی رخ داد و مصوب شد ادارات 
اجرایــی تکالیف خود را انجام دهند.وی افزود: 
اداره اوقاف در این زمینه همه مستندات خود را 
ارائه داده و مورد پذیرش و تائید همه مسئوالن 
نیز قرار گرفته است.معاون امور ثبتی و حقوقی 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اضافه کرد: 
اگر اداره کل مســکن و شهرسازی، شهرداری 
و فرمانداری منطقه همکاری داشــته باشــند 
به زودی مشــکالت این منطقــه نیز برطرف 

خواهد شد

ج   مدیرمنطقه ۵ شهرداری کالنشهر کر
ح کرد؛ مطر

افزایش 280 درصدی درآمد 
ج   منطقه 5 کر

در 3 ماهه اول سال
البرز / گروه استان ها: مدیر منطقه ۵ شهرداری  
کالنشــهرکرج از افزایش ۲۸۰ درصدی درآمد 
این منطقه در ســه ماه اول امســال در مقایسه 
با مدت مشــابه سال قبل اطالع داد.حشمت ا... 
عزیزی با اشاره به افزایش ۲۸۰ درصدی درآمد 
این منطقه در سه ماهه اول امسال در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل، گفت: با توجه به رکود 
حاکم بر ســاخت و سازهای شهری و نوسانات 
اقتصادی موجود، شهرداری منطقه ۵ کرج با به  
کارگیری تمام توان کاری و اجرایی و با همت 
و تالش مضاعف کلیه کارکنان خود موفق شد 
میزان درآمدی خود را در بازه زمانی سه ماهه 
نخســت سال جاری در مقایسه با مدت مشابه 
ســال گذشــته، به میزان ۲۸۰ درصد افزایش 

دهد.
وی در خصوص جریمه پرونده های کمیسیون 
ماده صداظهارکرد: در حال حاضر تقریباً کلیه 
پرونده های کمیســیون ماده صــد، تعیین و 
تکلیف شــده و پرونده  ی بدهکار در مجموعه 
وجــود ندارد.عزیزی اخذ عوارض نوســازی و 
صنفی را از منابع درآمدی پایدار شــهرداری ها 
برشــمرد و عنوان کرد: در ســه  ماهه اول سال 
جــاری حــدود دو هــزار و ۴۰۰ فقــره فیش 
عوارض صنفی در ســطح منطقه توزیع  شــده 
کــه با پیگیری هــای متعدد، حدود ۸۰۰ فقره 
فیــش منجر به پرداخت شــده و درآمدی در 
حــدود 11 میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون ریال در 
حساب شهرداری واریز شده است.مدیرمنطقه 
۵ شــهرداری مرکزاستان البرز توضیح داد: در 
ســه  ماهه اول ســال جاری درآمد امور صنفی 
مبلغــی حــدود چهار میلیارد ریال بوده که در 
مقایســه با سال گذشته، میزان درآمد در این 
امور حدود ۲۹۰ درصد افزایش داشــته است.
این مســئول شهری، میزان درآمد مکتسبه از 
فیش های نوسازی در سه ماهه اول سال جاری 
را حدود ۲1 میلیارد برشمرد و تصریح کرد: این 
مبلغ در مقایســه با مدت مشــابه سال گذشته 
حدود 1۷۰ درصد افزایش یافته اســت.وی در 
ادامه از صدور سند مالی دائم عمرانی و جاری 
در فصــل بهار به تعداد ســه هزار و ۵۵۰ فقره 
نام برد و گفت: در ســال گذشــته تعداد یک 
هزار و ۷۷۰ فقره ســند مالی صادر شــده بوده 
که در مقایســه این تعداد نیز صدور سندهای 
مالی حدوداً دو برابر شده است.عزیزی از رشد 
چشمگیر درآمدی و همچنین مالی منطقه پنج 
اطالع داد و افزود: سال گذشته این منطقه در 
جذب عوارض کسب و پیشه )صنفی( بین دیگر 
مناطق ده گانه شهرداری کرج رتبه اول را کسب 
نموده که تحقق این امر به واسطه برنامه ریزی 
مدون مجموعــه مدیریتی و همکاری تمامی 
همکاران و همراهی شــهروندان صورت گرفته 

است.

استانها 6

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خوزستان عنوان کرد؛

آموزش مخاطرات رودخانه و دریاچه به افراد در معرض غرق شدگی  لزوم 
خوزســتان / گروه اســتان ها: مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
خوزســتان گفت: افرادی که در معرض غرق شــدگی هســتند 
آمــوزش و اطالع  کافی از مخاطــرات رودخانه و دریاچه ندارند. 
غرق شدگی تنها مختص دریاچه های بزرگ مانند دریای خزر یا 
خلیج فارس نیست و رودخانه های کوچک نیز می توانند خطرناک 
باشــند.وحید شــعبانی در آیین رونمایی از فاز دوم پویش ملی 
“غرق نشویم” که امروز )۴ مردادماه( برگزار شد، اظهار کرد: در 
طــول ســال و عمدتاً در فصول گــرم مواجهه مردم با مکان های 
تفریحی و بستر رودخانه ها افزایش پیدا می کند و برخی از مردم 
به صورت حرفه ای برای شنا به این مناطق مراجعه می کنند. روز 
 WHO گذشته روز جهانی پیشگیری از غرق شدگی بود که توسط
نام گذاری شــده اســت این نشان می دهد که پدیده غرق شدگی  
همیشه وجود داشته اما در سال های گذشته در کشور ما موارد 
آن رشد چشمگیری داشته است.وی افزود: چند سالی است که 
دست اندرکاران مرتبط با این موضوع به فکر راهکارهایی بوده اند 
تا بتوانند غرق شدگی را کنترل کنند. به این منظور دستگاه های 
متولی همگی باید دست به دست هم دهند و تالش کنند موارد 

غرق شــدگی را کاهش دهند.  زیرا تلفات ناشــی از این فاجعه 
در ســال های گذشــته ادامه دار بوده و متأســفانه هر سال آمار 
غرق شدگان بیشتر می شود. در سال 1۴۰۰ آمار غرق شدگی بیش 
از یک هزار نفر بود که عدد بســیار باالیی اســت و نشان می دهد 
که جای کار بسیاری وجود دارد.مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
خوزســتان ادامه داد: قاعدتاً فرهنگ سازی برای استفاده درست 

از رودخانه ها، دریاچه ها و آب های روان موضوعی نیســت که با 
یکی دو کار به ســرانجام برســد اما باید در راه آموزش عمومی 
مردم و کســانی که برای تفریح به این مناطق مراجعه می کنند 
تالش کنیم تا با مشکل غرق شدگی مواجه نشوند. به این منظور 
در گذشته کارهای بسیار خوبی انجام شده است و امروز نیز فاز 
دوم پویش ملی “غرق نشــویم” رســماً آغاز شد.شعبانی با بیان 
اینکه این پویش آغاز راهی برای برنامه های بعدی اســت، گفت: 
برای فرهنگ ســازی و آموزش عمومی باید از ابزارهای مختلف 
استفاده کنیم. استفاده از فضای مجازی، رسانه ها، هنر، تولیدات 
محتوایی و … می تواند مؤثر باشد. همه می دانیم که کار در این 
بازه با چالش هایی مواجه اســت؛ متأسفانه افرادی که در معرض 
غرق شدگی هستند آموزش و اطالع  کافی از مخاطرات رودخانه 
و دریاچــه ندارند. غرق شــدگی تنها مختص دریاچه های بزرگ 
مانند دریای خزر یا خلیج فارس نیســت و رودخانه های کوچک 
نیز می توانند خطرناک باشــند.در پایان جلســه از پوستر فاز دوم 
پویش ملی “غرق نشویم” با حضور مسئوالن جمعیت هالل احمر 

هشت استان به صورت ویدئوکنفرانس رونمایی شد.

سمنان / گروه استان ها: به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان 
، مدیر کانون بازنشســتگان صنعت برق اســتان به همراه تعدادی 
از پیشکســوتان و بازنشســتگان شــرکت برق منطقه ای سمنان با 
مدیرعامل این شرکت دیدار و گفتگو نمودند.در این دیدار مهندس 
مجید وفایی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای با تبریک مناسبت ۲۵ 
ذی الحجه و روز خانواده و تکریم بازنشستگان ، افزود: ما امروز در 
صنعت برق میراث دار زحمات و تالش های خالصانه پیشکسوتان و 
بازنشستگان ارجمند هستیم و به واقع تکریم بازنشستگان، تجلیل از 
همین زحمات و تالش هاست.مهندس مجید وفایی با بیان خاطراتی 
از هر یک از پیشکســوتان حاضر در جلســه، بهره مندی از دانش و 

تجربه آنان را برای مدیران و کارکنان شاغل صنعت برق یک ضرورت 
دانست. و گفت: توجه به بهبود کیفیت زندگی بازنشستگان از مهم 
ترین مسائل و دغدغه های مسئولین مرتبط با جامعه بازنشستگی 
اســت که امید اســت بیش از پیش در این خصوص  اقدام شــود.در 
این نشســت صمیمی که معاون منابع انســانی ، مالی و پشتیبانی، 
ذیحســاب و مدیر امورکارکنان و رفاه شــرکت نیز حضور داشتند 
تعدادی از بازنشستگان ضمن بیان خاطراتی، از توجه ویژه مدیریت 
شرکت به بازنشستگان تقدیر نمودند.در ادامه، بازنشستگان، برخی 
از مسائل و مشکالت پیش روی خود را تشریح نموده و در مواردی، 

معاونین مربوطه به ارائه پاسخ پرداختند.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان:

تکریم بازنشستگان، تجلیل از تالش های خالصانه آنها است

خبر  ویژه

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر خبر داد؛

آغاز برداشت رطب در استان بوشهر
بوشهر / گروه استان ها: مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان 
بوشهر گفت: امسال عالوه بر برداشت ۵۵ هزار تن خارک و رطب از 
نخیالت استان، 11۵ هزار تن خرما در استان بوشهر برداشت می شود.
سمیه فرح بخش مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر 
اظهار داشت: با توجه به آغاز برداشت محصول نوبرانه شامل خارک و 
رطب از نخیالت استان بوشهر پیش بینی می شود که حدود ۹ هزار تن 
خارک در استان برداشت شود.وی مهمترین گونه های خارک استان 
را برحی، بریمی و حاج باقری دانست و ادامه داد: قیمت فعلی خارک 
مورد رضایت نخلداران اســت و شــاهد وضعیت خوبی در سطح بازار 
هستیم.مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره 
به آغاز برداشت رطب در دالکی دشتستان خاطرنشان کرد: بیش بینی 

می شود حدود ۴۶ هزار تن رطب در استان بوشهر برداشت شود.

115 هزار تن خرما تولید می شود
وی با اشاره به برداشت خرما طی ماه های شهریور و مهر بیان کرد: 
پیش بینی می شــود امســال حدود 11۵ هزار تن خرما از نخیالت 
اســتان بوشــهر برداشــت شود که بخشی در استان و بخشی هم به 
خارج از اســتان می رود و بخشــی نیز صادر می شــود.فرح بخش از 
تولید ۷۰ درصد خرمای اســتان در دشتســتان خبر داد و افزود: 
۶۴ واحد ســردخانه با ظرفیت ۵۰ هزار تن در اســتان بوشهر فعال 
است که فرصت خوبی برای ذخیره سازی خرمای کشاورزان است.

مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی استان بوشهر از اختصاص 
۴۰ میلیــارد تومــان برای اصــالح نخیالت خبر داد و افزود: در این 
راســتا ۲۰ میلیارد تومان مصوب شــد و همین میزان بانک عامل 

تخصیص داده است.
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کوتاه از جامعه

سوغات هندوستان رسید

چنبره »مونسون« بر آسمان ایران
  سارا فهیم / روزگار

چند روزی اســت هشدار از ورود و فعالیت 
ســامانه بارشی موسوم به »مونسون« که از 
جنوب شرق و اقیانوس هند به کشور نفوذ 
کرده است موجب بارش های سیل آسا در 
اســتان های جنوب شرقی و جنوبی کشور 
شده اســت. طبق پیش بینی کارشناسان 
سازمان هواشناسی دامنه این بارش ها طی 
روزهای آتی محدود به اســتان های جنوب 
شرقی نخواهد بود و پیش بینی ها حکایت 
از متاثر شدن ۴۰ درصد از مناطق کشور از 

این سامانه دارد.

مونسون چیست؟
مونسون سوغات هند است، اغلب مسیرش از 
شبه قاره هندوستان به سمت مناطق جنوبی 
ایران کج می شود، محصول رطوبت اقیانوس 
و گرمای خشــکی اســت که در یک فرآیند 
تبدیل به ابرهای بارشی می شود. احد وظیفه، 
رئیس مرکز خشکســالی و مدیریت بحران 
ســازمان هواشناســی درباره شکل گیری 
مونسون با بیان اینکه مونسون فقط در هند 
نیست، می گوید: »مونسون بیشتر در شبه 
قاره هند رخ می دهد جایی که دو سطح آب 
و خشکی کنار یکدیگر قرار دارند؛ در تابستان 
که با چرخش زمین زاویه میل خورشیدی 
کاهــش پیــدا می کند و تقریبــاً عمودی 
می شود، زمین انرژی زیادی را می گیرد، از 
آن جایی که سطح زمین پوشیده از خاک و 
سنگ گرما در زمین جذب می شود و دمای 
آن را باال می برد درحالی که در آب این طور 
نیست و سبب تبخیر می شود. این وضعیت 
در منطقه شبه قاره هند سبب می شود آب 
و خشــکی دمای متفاوتی داشته باشند«.او 
ادامه می دهد: »گرمای زیاد در زمین سبب 
کاهش فشار می شود و کمک می کند هوا به 
الیه های باالتر جو برود، از طرفی یک هوای 
دیگر باید بیاید جای آن را بگیرد، این هوا از 
منطقه اقیانوس و سطح آب می آید که البته با 
خودش رطوبت هم می آورد، این رطوبت در 
خشــکی تبدیل به ابر می شود که اصطالحاً 
آزاد شــدن گرمای نهان می گویند، چنین 
پدیده ای سبب ایجاد ابرهای انفجاری روی 
خشکی می شود و به آن طوفان های تندری 
هم می گویند، این روند فرآیند شکل گیری 

مونسون است«.

 مونسون چه موقع 
به سمت ایران می آید؟

چنــد روزی اســت مونســون در مناطق 
جنوبــی ایران خودنمایــی می کند، اینکه 
ایــن پدیــده در چه شــرایطی راه خودش 
را از ســمت شــبه قاره هند به سمت ایران 
کچ می کند بستگی به عوامل زیادی دارد، 
وظیفه درباره این عوامل می گوید: »اگر روی 
کشور ما در ترازهای میانی جو، جریان های 
شمالی ضعیف شوند و جریان های جنوبی 
تقویت شــوند، طوری که بتوانند از شمال 
اقیانــوس هند و خلیج فارس رطوبت را به 
سمت فالت ایران منتقل کنند، بعدازظهرها 
رگبار و رعدوبرق در مناطق جنوبی ایران هم 
شکل می گیرد، بارندگی در چنین وضعیتی 
ســاعت مشــخصی دارد، به طور معمول از 
ســاعت سه و چهار بعدازظهر تا اوایل شب 
احتمال بارندگی وجود دارد که عمدتاً هم 
حدود بیســت دقیقه تا نیم ســاعت است و 
اصاًل این طور نیســت که ساعت ها بارندگی 
داشته باشــیم. این بارش های رگباری در 
ســاعت های بعدازظهر شکل می گیرد و از 

آن جایی که در مناطق کوهستانی هستند 
تبدیل به سیالب می شوند«.وی می گوید: 
»قوی بودن و ضعیف بودن مونسون در ایران 
بسته به این دارد که چه مقدار جریان های 
مرطوب بتوانند از منطقه شــبه قاره هند و 
پاکستان به سمت ایران نفوذ کنند، هر موقع 
نفــوذ رطوبت قوی تر باشــد بارندگی های 
جنوب شــرق ایران هم قوی تر می شــود، 

مانند امسال که انتظار آن را داشتیم«.

؛ در مسیر سیالب قرار نگیرید هشدار
دیدن تصاویر گرفتار شدن مردم در سیالب 
تلخ اســت، مردمی که برای تفریح تصمیم 
داشتند اندک زمانی در طبیعت سپری کنند، 
اما اشتباه آن ها این است که بستر رودخانه را 
انتخاب کردند چراکه برای مونسون کسری 
از دقیقــه الزم اســت تا تفریــح آن ها را بهم 
بریزد، وقتی جاری شود دیگر پیاده و سواره 
نمی شناسد، سنگ و کلوخ و خار و خاشاک 
را برمی دارد و با خود می برد. وظیفه با اشاره 
به همین مسئله می گوید: »هم وطنان دقت 
کننــد، بارندگی ها در تابســتان به صورت 

رگبار و ناگهانی اســت، بارش های رگباری 
در تابســتان به راحتی تبدیل به ســیالب 
می شوند، علت هم این است که سطح زمین 
به خصوص در مناطق شــیب دار پر از گرد و 
خاک است و نفوذپذیری خاک کم می شود، 
بنابرایــن بارش های رگبــاری را تبدیل به 
ســیالب می کند، ســیالبی که با حل شدن 
خــاک زیادی همراه اســت و چگالی باالیی 
دارد«.او ادامه می دهد: »حجم زیاد آب، شیب 
زمین و ســرعت زیاد آب خطرات زیادی را 
ایجاد می کند، از طرفی ســیالب ها معموالً 
گل آلود هســتند بنابراین کسی قادر نیست 
عمق آب را حدس بزند، لذا مردم فکر نکنند 
با ماشین شاستی بلند می توانند از رودخانه 
عبور کنند، حتما باید از ورود به سیالب پرهیز 
کرد حتی با ماشین، چراکه در این سیالب ها 
گرد و خاک زیادی حل شــده و حتی سنگ 
بــا خود حمل می کند که به راحتی می تواند 
یک ماشین را واژگون کند، حتی اگر آب فقط 
به اندازه چرخ های ماشــین باال آمده باشد«.
وی می گوید: »مردم هرگز در بستر رودخانه 

نروند و ماشین آنجا پارک نکنند «.

هشدار قرمز سیل در کشور
صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیش بینی 
و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره 
به اینکه فعالیت سامانه مونسون در کشور 
شدت گرفته و چند روز قبل هشدار سطح 
قرمز به عنوان باالترین ســطح هشــداری 
صادر شــده اســت، با اشاره به اینکه عمده 
خطر بارش های بسیار شدید مونسون امروز 
پنجشنبه برای استان های کرمان، فارس، 
سیستان وبلوچســتان، هرمزگان و بوشهر 
اســت، تصریح کرد: هشدارها و توصیه های 
الزم درخصوص وقوع سیالب را به دستگاه ها 
و ارگان های دولتی داده شده است.ضیاییان 
افزود: امروز با کاهش شدت ناپایداری ها در 
نیمه جنوبی سیستان وبلوچستان همچنان 
برای نیمه شــمالی این اســتان همچنین 
اســتان های هرمزگان، کرمان، یزد، فارس، 
اصفهان، کهگیلویه وبویراحمد،  بوشــهر، 
چهارمحال وبختیــاری و برخــی نقــاط 
اســتان های همدان، لرســتان و مرکزی 
رگبــار و رعــد و بــرق و وزش باد شــدید 
موقت پیش بینی می شــود.وی با اشــاره 
بــه اینکه فعالیت ســامانه بارشــی پهنه 
وســیع تری را در اواخــر هفته جاری در بر 
می گیرد، اظهار کرد: فعالیت گســترده این 
ســامانه طی روز جمعه هفتم مردادماه در 
استان های سیستان وبلوچستان، کرمان، 
فــارس، چهارمحال وبختیاری، هرمزگان، 
بوشــهر، شــمال خوزســتان و اســتان 
کهگیلویه وبویراحمد نیز درگیر بارش های 
سیل آســا خواهند شد.وی افزود: روزهای 
جمعــه و شــنبه فعالیت این ســامانه در 
جنوب شــرق و بخش هایی از جنوب غرب 
و مرکز کشــور ادامــه دارد.وی با تاکید بر 
اینکه باالترین ســطح هشدار قرمز را طی 
خســارت ها و تخریب گســترده در تمام 
مناطق و اســتان های درگیــر بارش های 
سیل آسا در روزهای گذشته اعالم شده است، 
خاطر نشان کرد: در این سامانه حجم زیادی 
از بارش در زمان بسیار کمی اتفاق می افتد که 
همین مسئله بر خسارات می افزاید.ضیاییان 
ادامه داد: هشدار قرمز یعنی میزان خسارات 
به حداکثر مقدار خواهد رسید و دستگاه های 
اجرایی از مدیریت بحران، وزارت راه و سایر 
دســتگاه ها باید در حالت آماده باش کامل 

قرار داشته باشند.

7جامعه
مربیان کودکستان ها رابطه 

 استخدامی با آموزش 
و پرورش ندارند

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک 
دربــاره برنامه این ســازمان برای احراز 
صالحیت و شایستگی مربیان اظهار کرد: 
حدود 1۶ ماه از زمان تاســیس سازمان 
ملی تعلیم و تربیت کودک گذشته است.

مجتبــی همتی فر افزود: شــکل گیری 
ســازمان، فرایندهــا و چارچوب هایی 
دارد، از پیگیــری بودجه گرفته تا تامین 
نیرو و شناساندن این هویت و ریل گذاری 
محتوایی و برنامه ای؛ این اقدامات در حال 
انجام هستند و زمانبرهستند. وی با بیان 
اینکه ساماندهی نیروی انسانی از اقدامات 
ما است گفت: البته ابتدا باید خود مراکز را 
ساماندهی کنیم تا بتوانیم در گام بعدی 
به ســراغ نیروی انسانی مراکز برویم، چه 
همکارانی که تاکنون به عنوان موســس، 
مدیر و مربی فعالیت داشــته اند و چه در 
سایر نقش ها و با عناوین مختلف فعالیت 
می کردند و همچنین کســانی که از این 
پس می خواهند به عنوان کادر جدید وارد 
این فرایند شــوند.همتی فر با بیان اینکه 
نیروی انســانی شاغل در کودکستان ها 
بایــد مجموعــه صالحیت های عمومی 
و تخصصــی کــه اقتضــای مربی گیری 
یا مدیریت اســت را احــراز کنند گفت: 
بــه زودی جزئیــات و مراحل طی کردن 
این فرایندها اعالم می شود.وی همچنین 
در پاســخ به این پرسش که آیا برنامه ای 
بــرای جذب نیــرو از طریق آزمون های 
اســتخدامی آموزش و پــرورش دارید؟ 
عنوان کرد: بنا بر اساسنامه سازمان ملی 
تعلیــم و تربیت کودک، کودکســتان ها 
مراکــز غیردولتی هســتند و نیروهای 
آنهــا هیچ رابطه اســتخدامی با آموزش 
و پرورش ندارند. در ماده 1۵ اساســنامه 
تاکید شده که به کارگیری این نیروها در 

ستاد و بخش های مشابه ممنوع است.

تشریح پروتکل های 
بهداشتی محرم از سوی 

وزارت بهداشت
معاون فنی مرکز ســالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت، با اشاره به افزایش موارد 
ابتالء به کرونا در کشور، گفت: در رابطه 
با دســتورالعمل های بهداشتی ویژه ماه 
محــرم، تقریباً به نقطه اشــتراک نظر با 
ســازمان تبلیغات اســالمی رسیده ایم.

محســن فرهادی بــا عنوان اینکه اصول 
کلی پروتکل هــا بر ایجاد محدودیت در 
برگزاری مراســمات عزاداری نیســت، 
افزود: تأکید ما بر خودمراقبتی و کنترل 
دقیق توســط سازمان تبلیغات اسالمی 
اســت.فرهادی با تاکید بر اینکه در انجام 
مراســمات عزاداری بــرای رنگ بندی 
شــهرها تفاوت قائل نشده ایم، گفت: در 
شــهرهای نارنجی و قرمز، بازرسی های 
بهداشتی ما تشدید خواهد شد.وی ادامه 
داد: توصیه نخست ما به متولیان برگزاری 
مراســمات عزاداری، این است که نسبت 
به کنترل افراد واکسن نزده و کسانی که 
عالئــم بیمــاری را دارند، دقت کنند. هر 
چنــد برای این ایــام نمی توان از طریق 
ســامانه اقدام کرد، امــا انتظار داریم که 
هموطنانی که عالئم دارند، از شرکت در 
مراسم عزاداری خودداری کنند.فرهادی 
افزود: با توجه به شــرایط فصلی، توصیه 
شــده حتی االمکان مراسم عزاداری در 
فضای باز و با رعایت ۲ متر فاصله برگزار 
شــود.وی گفت: در مناطقی که به دلیل 
گرمــای هوا امــکان حضور در فضای باز 
نیســت، حتی االمکان برگزاری مراسم 
در ســاعات روز و بــا رعایت گردش هوا 
و تهویه باشــد.نکته دیگــر در برگزاری 
مراســمات، این است که در فضای بسته 
حتی االمکان زمان مراســم کوتاه شود.

وی افــزود: همکاران ما در قالب تیم های 
بازرســی، بر روند توزیع نذورات نظارت 
دارند. از همین رو، الزم اســت نسبت به 
ذبح دام های مشــکوک و خارج از شبکه 
دامپزشــکی، خودداری شــود.فرهادی 
گفــت: بــا توجه به بیمــاری تب کریمه 
کنگو، الزم اســت نسبت به رعایت نکات 
بهداشــتی در ذبح دام ها، جدی باشــیم 
و از دام هایــی که ســالمت آنها کنترل 
نشــده است، خودداری کنیم.وی افزود: 
حتــی االمــکان از تجمع عــزاداران در 
ایســتگاه های صلواتی خودداری شــود 
و نــذورات نیــز به شــکل پک و بســته 
بندی توزیع شــود. زیرا، دست به دست 
 شــدن نذورات ممــی تواند عامل انتقال 

بیماری شود.

 تفاوت های شناختی 
و رفتاری زنان و مردان 

کدام است؟
  شمن رضایی ، کارشناس ارشد روانشناسی 
یکی از شــگفتی های آفرینش، وجود 
تفــاوت هــا بین زنان و مردان اســت. 
بیولوژیســت ها و پژوهش گران، پس 
از بررسی و تحقیق های متعدد، به این 
نتیجه دست یافتند که رفتارهای ذهنی 
و فکــری زنــان و مــردان در پاره ای از 
صفــت های اصلی بــه صورت ذاتی، با 
هم فرق داشته و تحت تاثیر جنسیت، 
بــه گونــه ای متفاوت از یکدیگر، عمل 
می کنند.بســیاری از مشــکالت افراد 
در ارتباط با همســر، پدر، مادر، خواهر، 
برادر، فرزندان را باید ناشی از سوء تفاهم 
هایی دانست که علتشان عدم شناخت 
از ویژگی های جنســیتی خود و طرف 
مقابل است. زن ها و مردها مثل هم فکر 
نمــی کنند، مثل هم حرف نمی زنند، 
مثل هم گوش نمی کنند، مثل هم نگاه 
نمــی کنند، مثل هم تفریح نمی کنند 
و مثــل هم تمــدد اعصاب نمی کنند و 
این فقط بخش کوچکی از تفاوت های 
ماســت.مثال زنان جزئی نگر هستند، 
ماهرانه متوجه آهنگ های ظریف صدا، 
عالئم ظاهــری، حالت ها و تغییرهای 
چهره شده و از این طریق به عالقه ها، 
اندیشه ها و روحیه طرف مقابل به خوبی 
و سریع پی می برند؛ راست و دروغ حرف 
های طرف مقابل را به ســرعت کشــف 
می کنند. اما مردان کلی نگر هســتند 
و بــه جزییات زیاد توجه نمی کنند لذا 
تمایل، احساسات و هیجان های طرف 
مقابل را از چهره اش به خوبی درک نمی 
کنند.بعضــی از تفاوت های میان زن و 
مرد پذیرفتنی است و حتی ممکن است 
سودمند هم باشد. تفاوت های موجود 
در رابطه زناشــویی می تواند به شــما 
فرصت بزرگ شــدن بدهند. می توانید 
با مصالحه یا انعطاف پذیری متقابل به 
سایر تفاوت ها غلبه کنید، به تفاوت های 
یکدیگر احترام بگذارید، این احترام به 
زندگی مشترک تان ارزش بیشتری می 
بخشد.از مقایسه خصوصیات و ویژگی 
های زنان و مردان، می توان این نتیجه 
ها را به دســت آورد:1- زنان و مردان، 
مکمل یکدیگر هستند؛ ویژگی مردان، 
کمبودهــای زنان و ویژگی های زنان، 
کمبودهــای مردان را تکمیل می کند. 
به عبــارت دیگر، هر کدام کمبودهای 
دیگری را برطرف می ســازند، بنابراین 
اگــر بــا یکدیگر هماهنگ شــوند، در 
بســیاری از موارد، مسایل و مشکالت 
منطقــی تــر، عاقالنه تــر و اصولی تر 
برطــرف می گردند.۲- وقتی زن و مرد 
تفــاوت های یکدیگر را بدانند و آنها را 
بپذیرنــد، ارتباط قــوی و موثری بین 
آنان برقرار می شــود و عشــق، فرصت 
شکوفایی پیدا می کند. بنابراین، آگاهی 
از ویژگی های رفتاری زنان و مردان، در 
بهبود روابط همســران و ایجاد آرامش 
بیشتر و تنش کمتر، موثر می باشد.۳- 
یکــی از علت های اصلی ســتیزه ها و 
کشــمکش های دائمی، تفاوت ویژگی 
هــای زنان و مــردان عذاب آور و جان 
فرســا بین زن و شوهرها، این است که 
مــردان، زنان را با »ویژگی های خود« 
ارزیابی می کنند.چنین سنجش هایی 
بــه طور معمول، حس تحقیر یا برتری 
کاذب بــه دنبال  دارد.کالم آخر اینکه: 
در میــان زن و مرد تفاوت هایی وجود 
دارد که شناسایی آنها در نقش و کاربرد 
هر یک تاثیر می گذارد و گاهی ممکن 
اســت یک ویژگی بــرای یکی مثبت و 
برای دیگری منفی باشد.ابعاد مختلف 
ایــن تفــاوت ها را می تــوان در زمینه 
مســائل فیزیکی، عاطفی، احساسی، 
طبیعــی و فکری مطالعه کرد و تفاوت 
ها را شناســایی نمود، اشنایی با تفاوت 
ها برای ســازگاری، نشــاط، سالمت و 
آرامش در زندگی بشری کارکردهایی 
دارد. ایــن کارکــرد هــا را می توان در 
عشــق و محبت اعضای خانواده نسبت 
بــه یکدیگر، فضــای صمیمی حاکم بر 
زندگی زناشویی، قضاوت عادالنه افراد 
نســبت به خود و دیگران، متعادل در 
رفتار، شادی و نشاط جست و جو کرد. 
حاصل این آشنایی، درک متقابل میان 
اعضای خانواده، انتظارات به جا و واقع 
بینانــه، بهره مندی از آزادی قانونمند 
و حرکــت تکاملی خانواده، به ســمت 
مقصدی اعالست که برای همه اعضای 
خانواده قابل وصول اســت.به هرحال 
جدا از زن بودن و مرد بودن، هر مرد و 
زن نیاز دارد توسط اطرافیانش، خانواده 
و همسر با وجود تفاوت های فردی اش، 

مورد پذیرش و حمایت قرار گیرد.
گار  روز

خبر ویژه

معاون امور بهداشــتی دانشــگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان 
اینکه در سه هفته اخیر تعداد موارد 
ابتال، بستری و درمان سرپایی کرونا 
افزایش داشــته و در برخی از روزها 
به دو تا ســه برابر نیز رسیده است، 
اظهار کرد: این آمار نشــان دهنده 
شروع موج هفتم کرونا است.دکتر 
محمدرضا سهرابی با اشاره به اینکه 
اگــر تاریخ انقضای واکســن ها فرا 
رســیده باشد، به صورت اتوماتیک 

اصال قابلیت ثبت در سامانه تی تک ندارند، افزود: سیستم تی تک به گونه ای تنظیم شده است 
که که اگر واکسنی منقضی شده باشد امکان ثبت آن نیست.وی با بیان اینکه تاریخ انقضای 
واکســن ها یعنی  آخرین تاریخ مصرفی که واکســن موثر و اثربخش اســت، با استناد به شواهد 
وزارت بهداشت افزود: واکسن ها  بعد از ورود به بازار مورد تست قرار می گیرند تا بررسی شود 
پایداری ماده موثره آنها چقدر اســت. تاریخ مصرف واکســن ها نه در ایران بلکه در کشــورهای 
خارجی نیز ممکن است، تمدید شود؛ چرا که هنوز واکسن پایدار بوده و تاثیرش را دارد.وی 
افزود: آزمایشــگاه های وزارت بهداشــت و نهادهای نظارتی بر این قضیه نظارت کامل دارند تا 
واکســن ها تمام اســتانداردها را داشته باشند.همانطور که در حال حاضر واکسن آسترازنکا از 
چرخه مراکز بهداشــتی خارج شــد.بعد از منقضی شدن، آنها صورتجلسه شده و به روش های 

خاصی معدوم می شوند.

اینفوگرافی 

مراقبت از 
خودرو در گرما

گرم شدن زیاد 
قطعات خودرو 

خسارت زیادی را به 
وجود می آورد، پیش 

از این که به جاده 
بزنید، باید حتما چند 
اقدام احتیاطی انجام 

بدهید تا متحمل 
هزینه های سنگین 

نشوید.

ج شد  »آسترازنکا« از چرخه تزریق خار

دکتر روح االمینی ؛رئیس کمیته سالمت مجمع نمایندگان استان تهران:

اورژانس تهران نیازمند تقویت و تجهیز است
دکتر عبدالحسین روح االمینی رئیس کمیته سالمت مجمع نمایندگان استان تهران که  به همراه دکتر حق وردی نماینده شهریار، شهرقدس و 
مالرد، مهندس رضوانی و دکتر شــاکری نمایندگان تهران از واحد ارتباطات اورژانس تهران، )EOC( ، )MCMC( و مرکز اورژانس بانوان بازدید 
و در جریان جزئیات فرایند کاری کارکنان اورژانس تهران در خدمت رسانی به هموطنان قرار گرفتند ، بر تقویت و تجهیز اورژانس تهران تاکید 
کردند.در این بازدید که دکتر میعادفر،  رئیس اورژانس کشــور هم حضور داشــتند، دکتر صالح طبری، مدیر مرکز اورژانس تهران به کمبودها، 

محدودیت ها و نیازهای اورژانس تهران اشــاره کرد.فرســودگی آمبوالنس های موجود، کمبود آمبوالنس نســبت به اســتاندارد جمعیتی، کمبود پایگاه های اورژانس در ســطح تهران، اســتفاده از کانکس به عنوان پایگاه 
و عدم مالکیت پایگاه ها و نیز نیروی انســانی از جمله کاســتی های اورژانس تهران برشــمرده شــد.همچنین نمایندگان حاضر بر لزوم همکاری تمام دســتگاه هایی که توان تامین پایگاه در تهران دارند،  تاکید کردند.

مهندس رضوانی، نماینده تهران به دستگاه هایی چون شهرداری تهران و شهرستان های استان تهران، نیروهای مسلح، اوقاف که می توانند با در اختیار گذاردن مکان های مناسب و یا زمین در برطرف کردن کمبود 
پایگاه های اورژانس در تهران و استان تهران کمک کنند،  اشاره کرد.دکتر عبدالحسین روح االمینی نیز استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ قانون بودجه را راهکاری برای کمک به اورژانس برشمردند.دکتر حق وردی نماینده 
شهریار، شهر قدس و مالرد نیز پیشنهاد دادند در بودجه سال 1۴۰۲ منابع مالی مناسب برای حل مشکالت اورژانس به ویژه نوسازی ناوگان اورژانس و تامین آمبوالنس های جدید به اندازه ای که استاندارد پذیرفته 
شــده در آن رعایت شــود،  دیده شــود.دکتر اقبال شــاکری، نماینده تهران نیز بر لزوم حمایت مالی از اورژانس تهران و حمایت معنوی از پرســنل زحمتکش و نســتوه اورژانس تهران تاکید کردند.درپایان مقرر شــد دکتر 
میعادفر طی دو نامه به مجمع نمایندگان استان تهران جذب پنج هزارمیلیارد ریال مصوب بودجه سال جاری برای خرید آمیوالنس را درخواست کند و در نامه ای دیگر اهم مسائل، مشکالت، محدودیت ها و نیازهای 

اورژانس را بیان و گزارش آخرین وضعیت اورژانس تهران را به استماع نمایندگان استان تهران برساند.

خبر ویژه
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؛   روستای قالت شیراز
 لمس همزمان تاریخ و طبیعت 

همواره از شیراز به عنوان قطب گردشگری ایران یاد 
میشود که در هر زمان از سال پذیرای گردشگران 
زیادی از ایران و همچنین توریست های خارجی 
بوده اســت. اغلب گردشــگران به سمت جاهای 
دیدنی شیراز که بسیار معروف هستند نظیر آرامگاه 
حافظ شیرازی، شــاهچراغ، باغ ارم، بازار وکیل و 
مجوعه تخت جمشید می روند، در حالی که جاذبه 
های متعدد دیگری نیز در شــیراز وجود دارد. این 
شهر زیبا و تاریخی که از دیرباز تا کنون مهد فرهنگ 
و جلوه زیبایی بوده اســت در اســتان فارس و در 
جنوب کشور واقع شده اســت. آب و هوای شیراز 
به دلیل قرار گرفتن در منطقه معتدل شــمالی و 
کوهستانی در فصل های مختلف سال ، تغییر می 
کند اما در کل آب و هوای ســرد و نیمه خشک را 
دارد.جاهای دیدنی شیراز تمام شدنی نیست و یکی 
از تماشایی ترین دیدنی هایی که میتوان سراغ آن 
را در شهر بهار نارنج ها گرفت، روستای قالت است. 
روستای قالت همچون بهشتی گمشده در گوشه ای 
از زمین با چشمه های آب فراوان است که دیدنش 

برای گردشگران تور شیراز بسیار تماشاییست.
روستای باســتانی و زیبای قالت شیراز با بیش از 
۷۰۰۰ نفــر جمعیت، یکی از روســتاهای اطراف 
شیراز و از جاذبه های طبیعی شیراز بوده، باغ های 
سرسبز، طبیعت بی نظیر، چشمه های آب سرازیر 
از دل کوه ها، دره عمیق، درختان چندین هزار ساله 
و مفرح بودن آب و هوای قالت چشم هر ببیننده 
ای را به خود خیره می نماید وجود کلیســایی در 
دل کوه ها و درختان کهن سال قالت شیراز، گواه 
قدمت هزاران ساله این روستاست. بافت مسکونی 
این روستای کوهستانی متمرکز بوده، خانه های 
روستای قالت غالبا از خشت، چوب، گچ و سنگ 

ساخته شده است.

قالت شیراز کجاست
برای آنکه راحت تر این بهشــت کوچک را بیابید 
آدرس دقیق قالت شــیراز را برایتان به اختصار 
بیان می نماییم. در جاده شیراز به سمت سپیدان، 
پس از طی ۲۵ کیلومتر، تابلویی قرار دارد که شما 
را به سمت روستای قالت شیراز هدایت می کند. 
مابقی سفر شما تا رسیدن به مقصد، در جاده ای با 
آسفالتی بی کیفیت بوده، که البته با ورود به روستا 
و مسیر سنگ-فرش شــده و طبیعت بی نظیر و 
مناظر جادویی آن سفری خاطره انگیز را تجربه 
خواهید کرد.اگر تصاویر این روســتای ثبت شده 
در میراث جهانی یونســکو را دیده باشید متوجه 
خواهید شد که قرار اســت به دنیایی از رنگ ها، 
زیبایی و طبیعت بکر ســفر کنید. روستای قالت 
شــیراز دارای بافت تاریخی قابــل توجهی بوده، 
عالوه بر خانه های قدیمــی و پلکانی وجود قلعه 
قزل ارســالن بر بلندای کوه ۳۰۰۰ متری قالت 
در کنار موزه مردم شناســی روســتا و کلیسایی 
که از دوره پــس از جنگ جهانــی اول به یادگار 
مانده اســت، از جمله آثار تاریخی ارزشمند این 
روستاست. همچنین این روستای تاریخی دارای 
گورســتانی قدیمی بوده، بقایایی از آسیاب های 
آبی متعدد در گوشه و کنار آن به چشم می خورد. 
قالت شیراز به داشتن پوشش غنی از انواع گیاهان 
دارویی نیز شهره است و همین امر در کنار زیبایی 
های بی بدیل و آب و هوای خنک و دلچســبش 
سبب شده تا به یکی از مقاصد محبوب گردشگران 
تبدیل شود. در چند سال اخیر واحدهای اقامتی، 
رســتوران و کافه هایی نیز در این روستای زیبا 
احداث شــده تا اقامت را برای گردشگران راحت 

و دلچسب نماید.
. به عنوان ســوغات قالت شــیراز نیز می توانید 
محصوالت کشاورزی همچون: انجیر، آلو، گوجه 
ســبز، گردو، بادام، انار، انگــور، زردآلو یا تولیدات 
لبنی آن همچون: کره، شیر، کشک و پنیر  یا صنایع 
دستی همچون: سبد دستباف، گره )نوعی ظرف 
دستبافت(، گیوه، مشک )ظرف آب( و لوازم چوبی 
را که حاصل دست رنج و شغل و حرفه مردم همان 

منطقه است را خریداری نمایید.

شب شتری قالت شیراز
چشمه شب شتری قالت شیراز و چشمه انجیری در 
کنار چشمه های متعدد جوشیده از دل کوه سبب 
طراوت بیش از پیش این روستا شده است. اگرچه 
خشکسالی های اخیر استان فارس بر این چشمه ها 
و رودخانه ها هم بی تاثیر نبوده اما حرکت رودخانه 
و سرازیر شدن آب چشــمه ها در فصول پرآبی و 
بارندگی ها، ســبب پدید آمدن آبشارهای کوتاه و 

بلندی در دل روستا می شود.

گردشگری

 یافتن نیمه گم شده
 با شل کردن سر کیسه!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
یــادش بــه خیر ... تا همین چند ســال پیش 
افــراد فامیــل و در و همســایه ها برای ازدواج 
جوانان دم بخت اطراف شــان بی منت آستین 
باال می زدند و تا آنها را به نیمه گمشــده شــان 
نمی رســاندند، بی خیال نمی شدند؛ حاال اگر 
نیمه گم شــده زیاد هم با نیمه خودش ریگالژ 
نبود، زیاد سخت نمی گرفتند و سعی می کنند 
در طول زندگی خودشــان را باالنس کنند! اما 
با گذشــت زمــان و تغییر ســبک  زندگی ها، 
بازار واســطه گری در ازدواج کســاد و حسابی 
کمرنگ شــده و خیلی ها معتقدند این کار به 

دردسرهایش نمی ارزد.
البتــه حق هــم دارند بندگان خــدا ... طرف 
پنجشنبه عقد کرده و شنبه دادخواست طالق 
داده! مومن الاقل یک هفته سر می کردی بعد 
تقاضای طالق می دادی! بعضی ها هم که عاشق 
جشن به ویژه جشن های الکچری و با کالس 
هســتند. حاال می خواهد جشن تولد نوه عمه 
اش باشــد یا جشــن طالق! یعنی طرف حاضر 
اســت دو دســتی گند به زندگی اش بزند ولی 

جشن طالق را تجربه کند! 
مخلــص کالم اینکه چــون زندگی ها آبکی و 
کم چرب شده و ازدواج ها دوام و قوام درست 
و حســابی ندارند، عزیزان واسطه گر هم کمتر 

به این امر می پردازند. 
حــاال در غیاب عمه جان ها و خاله خانباجی 
هــا، غریبه هــا در فضای مجــازی به میدان 
آمده اند. افرادی که خود را معرف یا واســطه 
ازدواج می نامنــد و به جوانان کمک  می کنند 
تا شریک زندگی شان را بیابند؛ البته به شرطی 
که جوان تر هم دســت به جیب شوند و برای 
 پیدا شــدن نیمه گمشــده  خود سر کیسه را 

شل کنند. 
این بزرگواران که در فضای درندشــت مجازی 
مشغول هستند و دفتر و دستک خاصی ندارند، 
با راه اندازی گروه ها و کانال هایی واتســاپی و 
تلگرامی با نام هایی مثل »همدلی«، »آشنایی 
و ازدواج«، »همسریابی«، »نیمه های گمشده« 
و... داوطلبــان ازدواج و آنهایــی را کــه به قول 
ارســطو به شدت ازدواجی هســتند، دورهم 
جمع می کنند و بر اســاس مشخصات فردی، 
تحصیالت، شــغل، قــد، وزن، میزان دارایی، 
اعتقادات مذهبی، نوع پوشــش، منطقه محل 
ســکونت  و ...  نیمه های گمشــده را پیدا می 
کننــد و بــه هم وصل می کنند. البته ماحصل 
چنین ازدواج هاای نا گفته پیداســت و ســر و 
صدای جشن طالق را می توان زود تر از صدای 

جشن سرور و شادی شنید!
ایــن البال هــم مختصری گردش مالی صورت 
می گیرد که بســته به آیتم ها و آپشــن های 
نیمه های گمشــده متغیر است و گاهی اوقات 
برای معرفی کیس های با کالس تا ســکه طال 
هم پیش می رود. فقط ما ماندیم کســانی که 
آن دوســت ما را مســخره می کردند که با یک 
میلیون تومان نمی توان شغل ایجاد کرد، االن 

کجا و مشغول چه کاری هستند؟!

 جشنواره گل های آفتابگردان در فضایی به مساحت بیش از یک هکتار با 45 هزار گل در مزرعه لزور روستای کندر استان البرز میزبان عالقمندان است. / منبع : ایرنا

عکس روز 

فشار خون باال احتمال ابتال به کووید شدید را افزایش می دهد
یک مطالعه جدید نشــان داد فشــار خون باال به تنهایی احتمال بســتری شــدن در بیمارستان را در صورت 

ابتال به سویه اومیکرون کروناویروس بیش از دو برابر می کند.
به گفته محققان مؤسسه قلب اسمیت در لس آنجلس، این مسئله حتی در افرادی که به طور کامل واکسینه 
شــده بودند و دوز تقویتی هم دریافت کرده بودند نیز صادق بود. دکتر »جوزف ابینگر«، متخصص قلب و 
عروق بالینی در این مؤسسه، می گوید: »افراد مبتال به فشار خون باال که مبتال به کووید 1۹ می شوند باید 

از این خطر افزایش یافته آگاه باشند و درمان ضد ویروسی را با پزشک خود در میان بگذارند.«
برای این مطالعه، محققان ســوابق پزشــکی ۹1۲ نفر را که در طول اولین موج اومیکرون بین 1 دســامبر 
۲۰۲1 و ۲۰ آوریل ۲۰۲۲ در جنوب کالیفرنیا، مبتال به کووید 1۹ تشخیص داده شده بودند، بررسی کردند. 
بیماران به طور کامل واکســینه شــده و یک واکســن تقویتی دریافت کرده بودند. از این افراد، 1۴۵ نفر در 

بیمارستان بستری شدند. دکتر »سوزان چنگ«، نویسنده ارشد در مؤسسه قلب اسمیت، می گوید: »ما از 
اینکه فهمیدیم بســیاری از افرادی که با کووید 1۹ در بیمارســتان بســتری شــده اند، فشار خون باال دارند و 
هیچ عامل خطر دیگری ندارند، متعجب شدیم.« به گفته نویسندگان این مطالعه، سایر مشکالت از جمله 
بیماری مزمن کلیوی، حمله قلبی یا نارسایی قلبی، خطر بستری شدن در بیمارستان پس از عفونت را در 
بیماران افزایش می دهد. محققان همچنین دریافتند که شــرایطی مانند دیابت و چاقی که در اوایل شــیوع 
پاندمی با افزایش خطر بستری شدن در بیمارستان مرتبط بودند، در طول موج اومیکرون با افزایش بستری 

شدن در بیمارستان مرتبط نیستند.
این تیم نتیجه گرفت که برای درک فرآیندهای بیولوژیکی که ممکن است منجر به بیماری شدیدتر کووید 

1۹ در افراد مبتال به فشار خون باال شود، تحقیقات بیشتری الزم است.

دریچه علم

خ شاهی: نیما شاهر

بازیگران مراقب باشند چه کاالیی تبلیغ می کنند
نیما شاهرخ شاهی، بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون 
از امر تبلیغات توسط بازیگران دفاع کرد و گفت: تبلیغات 
توسط بازیگران امر مرسومی در همه جای دنیاست، مگر 
یک بازیگر چقدر می تواند از حرفه بازیگری اش کســب 

درآمد کند.
او که خود در بخش تبلیغات فعال است در عین حالی که 
از این اتفاق دفاع می کند، بر لزوم رعایت خطوط قرمز امر 
تبلیغات از سوی بازیگران و حفظ شــأن بازیگر از سوی 

صاحب کاال نیز تاکید می کند.
این بازیگر درباره بحث تبلیغات توســط بازیگران به این 
پرسش که آیا خودش موافق این اتفاق است؟ اینگونه پاسخ 
داد: مدتی بود تبلیغات کاالها و بیلبوردها توسط بازیگران 
ممنوع بود و در حال حاضر چند سالی است که آزاد شده 
است. به نظرم در همه جای دنیا این امر توسط بازیگران 
مرسوم و یک اتفاق سراسری است و اتفاق خوبی هم هست 
ولی دو حالت دارد؛ اول اینکه بازیگری که محصولی را تبلیغ 
می کند ابتدا باید به لحاظ سالمت، از آن کاال مطمئن شود 
چون به هر حال مردم به بازیگــران اطمینان دارند و این 
اعتماد نباید خدای ناکرده از بین برود. و دوم اینکه شأن 

بازیگر باید از سوی صاحب کاال رعایت شود.

بازیگران حواسشان باشد
نیما شاهرخ شاهی در توضیح بیشتر این مطلب و رعایت 

خطوط قرمز از سوی بازیگران در امر تبلیغات تصریح کرد: 
صاحبان کاال و خدمات باید شــأن بازیگر را حفظ کنند 
و بازیگر هم خارج از مســئله مالی، نسبت به آنچه تبلیغ 
می کند، حواسش به کیفیت و صحت و سالمت تیمی که 
برایشان کار می کند باشــد. به نظرم این امر یک موضوع 
کاماًل لب خطی و خط قرمزی دوطرفه است که امیدوارم از 

هر دو طرف درست اتفاق بیفتد.
او سپس درباره حضورش در عرصه تبلیغات بیان کرد: در 
حال حاضر خودم ســفیر دو برند هستم و طی این سالها 
نیز در تبلیغات کار کردم و همچنان کار می کنم، خدا را 
شکر هم تاکنون بازتاب خوبی داشتم. امیدوارم امر رعایت 

در بحث تبلیغات از جانب هر دو طرف یعنی صاحب کاال 
و بازیگران جدی گرفته شود و این اتفاق درست بیفتد.

90 درصد بازیگران پول خوبی نمی گیرند
بازیگر سریال های »شمس العماره«، »معراجی ها«، 
»ملکوت«، »فاصله ها« و »موج و صخره« درباره اینکه 
تا چه میزان حضور بازیگران در امر تبلیغات به بخش 
مالی برمی گردد؟ هم چنین گفت: طبیعتا تبلیغات به 
لحاظ مالی برای بازیگران خوب است. مگر یک بازیگر 
چقدر در حرفه خودش درآمد دارد و چقدر از ســال 
کار می کند. به جــرأت می گویم ۹۰ درصد بازیگران 

پول آنچنانی به عنوان دســتمزد دریافت نمی کنند 
و دستمزدهایشــان هم خیلی دیر پرداخت می شود؛ 
بنابراین اکثر بازیگران به لحاظ مالی به تبلیغات روی 
می آورند؛ ضمن اینکه فراموش نکنید شرایط زندگی 
بازیگران هم آسان نیست و آنها هم خانواده دارند، با 
مشکالت جامعه روبرو هســتند و باید بتوانند از پس 

مخارج زندگی شان برآیند.
وی اظهار کرد: امیدوارم در بخش پرداخت دســتمزدها 
تقسیمات درستی انجام شود چون بازیگران قشر زحمت 
کشی هستند و خیلی از آنها صورتشان را با سیلی سرخ نگه 
می دارند. شاید یک بازیگر تنها هنرش فقط بازیگری باشد 

و شغل دیگری نداشته باشد.

و دلیل کم کاری در تلویزیون
نیما شاهرخ شــاهی در پایان درباره دالیل کم کاری اش 
در تلویزیون توضیح داد: در حال حاضر مشغول بازی در 
سریال جدید »محرمانه« هستم. سریال »اپیدمی« را هم 
داشتم که به پایان رسید. در سریال »آزادی مشروط« هم 
بازی دارم. طی این مدت بیشتر به خاطر ساخت دو فیلم 
کوتاهم حضور کمرنگ تری در تلویزیون داشتم و بیشتر به 
سمت کارگردانی رفتم اما نه اینکه نخواهم بازی کنم،  خیر، 
بازیگری را هم در برنامه کاری ام دارم ولی در حال حاضر 

بیشتر تمرکزم روی کارگردانی است.

چهره ها 

گرام: مدیرعامل اینستا

 روی ویدئوها بیشتر از 
تصاویر تمرکز خواهیم کرد

اینســتاگرام به عنوان یک برنامه اشتراک گذار ی عکس 
و ویدئو شروع به کار کرد. براســاس گزارش ها این شبکه 
اجتماعی به دلیل جلب رضایت کاربران قابلیت های زیادی 

به خود افزود. آدام موسری مدیر عامل اینستاگرام گفت:من 
معتقدم کاربران به دلیل عالقه شخصی خود و قابلیت های 
اینستاگرام، تصاویرمتحرک )گیف( و ویدئو ها را بیشتر از 
تصاویر ثابت در این شبکه اجتماعی به اشتراک می گذارند.  
او هفته گذشته اعالم کرد که مهندسان اینستاگرام برای 
جلب رضایت افراد قصد دارند تمام فیلم هایی که کمتر از 1۵ 
دقیقه اجرا و توسط حساب های عمومی منتشر می شوند به 
ریلز تبدیل کنند تا کاربران بیشتر این نوع پست ها را الیک 

کرده و به دیگران نشــان داده شود.موسری همچنین به 
چندین ویژگی جدید اشاره کرد و گفت: مهندسان و توسعه 
دهندگان اینستاگرام در حال آزمایش ویژگی جدید هستند 
که باعث سرگرمی بیشتر و رضایت کاربران شوند. همچنین 
آن ها قرار است پست های فالویینگ های کاربران را در باالی 

فید آن ها قرار دهند.
مدیرعامل اینستاگرام همچنین گفت: من نگرانی هایی در 
مورد تغییرات دربرنامه را شنیده ام. اینستاگرام همچنان به 

کار خود در زمینه آپلود عکــس ادامه می دهد و گروه این 
شبکه اجتماعی از اشتراک تصاویر حمایت خواهند کرد زیرا 

انتشار عکس بخشی از هویت اینستاگرام است .
موسری گفت: ما به تالش خود ادامه می دهیم و با توجه به 
توصیه ها بهتر می شویم، زیرا این راه   به سازندگان در افزایش 
مخاطب کمک می کند. رئیس اینستاگرام همچنین اعالم 
کرد که این پلتفرم در حال تکامل و تغییرات اســت، زیرا 

جهان به سرعت پیشرفت می کند.

فناوری 

ح درد اشتیاق«؛  »شر

 خاطرات یک پزشک
از کوران جنگ

کتاب »شــرح درد اشــتیاق« روایتی متفاوت از 
جنگ دارد؛ این بار جنگ تحمیلی و عملیات های 

مختلف آن از زبان یک پزشک روایت می شود.
کتاب »شــرح درد اشتیاق«، از معدود آثاری 
اســت کــه به روایت جنــگ از زاویه دید یک 
پزشک می پردازد. دکتر محمدرضا ظفرقندی، 
رئیس سازمان نظام پزشکی، در کتاب حاضر 
بــه روایت روزهایی می پــردازد که به عنوان 
یــک پزشــک در عملیات هــای مختلف در 
کنار رزمندگان و مجروحان بود. »شــرح درد 
اشتیاق« که به قلم راحله صبوری نوشته شده، 
از زمان اعزام ظفرقندی به جبهه در حالی که 
انترن بیمارستان سینا بود، آغاز می شود. کتاب 
در ادامه، نگاهی دارد به زندگی شخصی راوی 
و فعالیت هــای او پیش از انقالب. روایت های 
ذکر شــده در این بخش، ترســیمی اســت از 
فضای سیاســی دانشگاه تهران به عنوان یکی 
از مراکز مهمی که همیشــه به دلیل مرکزیت 
و گســترده بودن، شــدیداً تحت نظر ساواک 
بود. بخش دیگر کتاب »شــرح درد اشتیاق« 
به شــرح فعالیت های ظفرقندی در سال های 
پــس از جنگ اختصاص دارد. خاطرات راوی 
در این بخش نیز به دلیل قبول مسئولیت های 
مختلف، خواندنی و حاوی نکات جالبی است 
که از این موارد می توان به چگونگی تشــکیل 
تیم پزشــکی برای انجام عمل پیوند کبد در 

ایران برای اولین بار اشاره کرد. 
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