
وزیر امور خارجه:

 می خواهیم به یک توافق 
خوب، قوی و پایدار 

دست یابیم
     وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در نشســت 
هــم اندیشــی رایزنــان فرهنگــی نمایندگی هــای 
جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور گفت: 
کــرات را دنبــال  مــا در دســتگاه دیپلماســی مذا
خواهیم کرد اما می خواهیم به یک توافق خوب، 

قوی و پایدار دست یابیم...

وزیر نیرو اعالم کرد؛

 پیگیری وزارت نیرو 
 برای فروش برق
با مکانیزم بورس

     وزیــر نیــرو گفــت: وزارت نیــرو درصــدد 
اســت بــه زودی فــروش بــرق بــا مکانیــزم 
بــورس و بــا نظــام عرضــه و تقاضــا انجــام 

شود...   || صفحه  صفحه 44    || صفحه  صفحه 22  

غرب می گوید ایران توافق را نمی خواهد؛

بازی نخ نمای مقصرنمایی
گون از تهدید و تحریم گرفته تا ضرب االجل های  کتیک های گونا    آمریکا در حالی با تا
ســاختگی و بازی مقصرنمایی، ســعی در انداختن توپ توافق در زمین ایران را دارد که 
خروج یکجانبه از برجام به رغم مخالفت های بین المللی و نیز ادامه راه ترامپ از سوی 

بایــدن از قــرار داشــتن تــوپ در زمیــن غربی هــا نشــان دارد. گفت وگوهــای مرتبــط با رفع 
تحریم ها که از هشتم آذرماه پارسال در دولت سیزدهم از سرگرفته شد، پس از برگزاری 

کره، بار دیگر در اسفندماه متوقف شد...   || صفحه  صفحه 22  دو دور مذا

گار« به بارندگی های  اخیر در پایتخت  نگاه »روز

 سیل در چله تابستان سیل در چله تابستان
با ارمغان مرگ و ویرانیبا ارمغان مرگ و ویرانی
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فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای اقالم مازاد فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای اقالم مازاد 
حوزه ستـادی وزارت آموزش و پرورش در سال حوزه ستـادی وزارت آموزش و پرورش در سال 14011401

وزارت آموزش و پرورش

وزارت آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان دســتگاه مزایــده گــزار در نظــر دارد مزایــده عمومــی یــک مرحلــه ای "اقــام مــازاد حــوزه ستـــادی "خــود را از طریــق 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده از دریافــت اســناد مزایــده تــا ارائــه پیشــنهاد مزایــده گــران و 
بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجــام خواهــد شــد و الزم 
اســت مزایده گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در 
مناقصــه محقــق ســازند. پیشــنهاد دهنــدگان موظــف مــی باشــند اســناد مزایــده را از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت دریافــت و بــا توجــه بــه 
مندرجــات اســناد مزایــده مــدارک الزم شــامل پــاکات الــف،ب و ج تهیــه و بــه صــورتPDF در ســامانه فــوق االشــاره درج نماینــد. ســایر جزئیــات و 

شــرایط در اســناد مزایــده درج شــده اســت.
مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت: از روز چهارشنبه مورخ 1401/05/05 حداکثر تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1401/05/10

ی پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1401/05/24 مهلت بارگذار
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/05/25

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
جهــت ارائــه پاکــت الــف: آدرس تهــران، خیابــان خــاوران، خیابــان نبــرد جنوبــی، خیابــان شــهید بجســتانی »مســلم« پــاک 160 انبــار تبصــره وزارت 

آمــوزش و پــرورش تحویــل نمائیــد.
تمامــی مراحــل مزایــده مذکــور صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس www.setadiran.irصــورت خواهــد گرفــت. شــماره 

پشــتیبانی ســتاد  021-41934
میم الف1692

 نوبت دوم

گهی 1355570 شناسه ا

گهي مناقصه عمومي تجدید شده  گهي مناقصه عمومي تجدید شده  آ  آ
 شماره  شماره 7979//14001400/ع/ع

کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

شــرکت معدنــي و صنعتــي گل گهــر )ســهامي عــام( در نظــر دارد پــروژه" طراحــی، تأمیــن، اجــرا و راه انــدازی نــوار نقالــه 300 متــری بیــن خطــوط ســنگ 
شــکنی شــماره 2 گل گهــر و خطــوط کنســانتره گهرزمیــن " خــود را بصــورت EPC از طریــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار 
نمایــد. لــذا متقاضیــان مي تواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه وبســایت ایــن شــرکت بــه نشــانیWWW.GEG.IR  بخــش مناقصــه و مزایــده 
زیابــي تأمیــن کننــدگان از بخــش مناقصــه و مزایــده دانلــود نماینــد. مهلــت تحویــل پــاکات  مراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ار
ســاعت 9 الــي 14 روز یکشــنبه مــــورخ 1401/05/23 در محــــل دفترکمیســیون معـــامات مجتمــع و یــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران مــي باشــد. ضمنــًا 
بازدیــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز چهارشــنبه مــورخ 1401/05/12 مقــرر شــده اســت. شــایان ذکــر اســت فرمــت ضمانــت نامــه هــای شــرکت 
در مناقصــه بایســتی عینــأ مطابــق بــا فرمــت ارائــه شــده در اســناد مناقصــه تهیــه گــردد. شــرکت معدنــي و صنعتــي گل گهــر در قبــول یــا رد هــر یــك از 

پیشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار مي باشــد.

 نوبت دوم

سرنوشت برجام
   سیدجالل ساداتیان

نماینده سابق مجلس شورای اسالمی
هرچــه قدر خبرهای مثبتی از 
گسترش ارتباط ایران با روسیه 
و چین به گوش می رسد، اخبار 
مذاکــرات احیای برجام مبهم 

است و مشخص نیست که سرنوشت آن چه می شود.
احیای برجام نه در گرو تصمیم اروپایی هاست و نه هیچ 
و روسیه و فقط ایران و آمریکا باید بخواهند که مذاکرات 
به نتیجه برسد یا خیر. ایران در پی آن است که وزن خود 
را در گسترش ارتباطات با روسیه و چین افزایش دهند. 
ایران تصور می کند می تواند به این شکل با غربی ها رقابت 
کند و به همین دلیل اکنون گرایشــش بیش از آنکه به 
احیای برجام باشد، به توسعه روابط با روسیه و چین است.

اروپایی هــا در موضــوع برجام نقش ویژه ای ندارند مگر 
آنکه نقش میانجی میان ایران و آمریکا ایفا کنند. البته 
اروپایی ها تمایل دارند برجام احیا شود زیرا نمی خواهند 
ایران بیش از این به سمت شرق برود زیرا آنها به ویژه با 
آغاز جنگ اوکراین بحران انرژی دارند و تمایلشان این 

است به بازار انرژی ایران دسترسی داشته باشند.
هدف روسیه این است که اروپایی ها را از حمایت از روسیه 
پشیمان کند و این کار را هم می خواهد با تأمین نکردن 
گاز اروپا انجام دهد. برای تحقق این هدف سعی می کنند 
شــرایطی را فراهم کند که ایران به صمت صادارت گاز 

و نفت به اروپا نرود.
 آمریکا در این بین ســعی می کند بحران انرژی اروپا را 
حل کند؛ کمااینکه به اروپایی ها گفته است خأل انرژی 
ناشــی از روســیه را جبران می کنم؛ از طرفی پیمانی در 
منطقه ما شــکل می دهد تا عربستان، امارات، بحرین و 
حتی عراق با افزایش تولید خود و صادرات گاز و نفت به 
اروپا مســئله را حل کنند. در این بین ایران یک مســئله 

مبهم برای آنهاست و نمی دانند چه باید بکنند. 
ادامه در صفحه 2

یادداشت
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سیاست 2

ســفر ولیعهد ســعودی به پاریس که بــه دنبال بهبود 
وجهه مخدوش خود پس از قتل خاشقجی است، خشم 
گروه های حقوق بشــری را به همراه داشــته است. سفر 
»محمد بن ســلمان« ولیعهد سعودی به فرانسه خشم 

گروه های حقوق بشری را به دنبال داشت.
بی بی ســی عربی در گزارشــی در این زمینه آورده است: 
سفر محمد بن سلمان به فرانسه خشم گروه های حقوقی 
را با توجه به تالش شاهزاده برای بهبود وجهه خود پس از 

قتل جمال خاشقجی را به همراه داشت.
همزمان سه گروه مدنی نیز با ثبت شکایتی در دادگاه های 
فرانســه خواســتار محاکمه محمد بن سلمان، به اتهام 

»شکنجه و قتل« جمال خاشقجی شدند.
شــاهزاده محمد در پنج شــنبه شــب، همراه با امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، شام کاری صرف کرد. او 
دست داشتن در قتل جمال خاشقجی را تکذیب می کند.
به گفته »خدیجه چنگیز«، نامزد »جمال خاشقجی«، این 
روزنامه نگار به این دلیل در کنسولگری عربستان تکه تکه 
شد که مطالبی در انتقاد از محمد بن سلمان نوشته بود.
»خدیجه چنگیز«، در واکنش به این سفر گفت که بسیار 

عصبانی است.
او همچنیــن رئیس جمهور فرانســه را متهم کرد که از 
»جالد« شــریک زندگی اش »با افتخار کامل« استقبال 

کرده است. محمد بن سلمان روز چهارشنبه وارد فرودگاه 
اورلی در جنوب پاریس شد و شب را در کاخی در غرب 

پایتخت گذراند که آن را در سال 2015 خریده است.
تنها چند ساعت قبل از مالقات محمد بن سلمان و امانوئل 
ماکرون در کاخ الیزه، ســه گروه از فعاالن مدنی فرانسه، 

شکایتی را علیه او در دادگاه مطرح کردند.
یکی از گروه هایی که شکایت را ثبت کرده، »دموکراسی 

برای جهان عرب، هم اکنون« نام دارد.
این گروه اســتدالل کرده اســت که محمد بن سلمان از 
مصونیت قضایی برخوردار نیست، چرا که او هنوز ریاست 

حکومت را در کشورش بر عهده ندارد.

این گروه می گوید، فرانســه از معدود کشــورهای جهان 
است که می توان محمد بن سلمان را در آنجا محاکمه کرد.
»بندیکت جینه راد« از ســازمان »دیده بان حقوق بشر« 
در واکنش به این ســفر گفت که ماکرون، بدون »تعهد 
قوی و مســتحکم« به حقوق بشر، خطر »سفیدنمایی« 
چهره مخدوش محمد بن سلمان را به جان خریده است.
در پی فشــارهایی از این دســت، امانوئل ماکرون پیش از 
مالقات با محمد بن سلمان، قول داد که حتما به مساله 

حقوق بشر نیز اشاره کند.
اما او فورا اضافه کرد که حل مشکالتی که فرانسه و شرکای 

اروپایی اش با آن روبرو هستند، بسیار مهم هستند.

کاخ الیزه میزبان ولیعهد سعودی؛

کاری پر حاشیه! یک شام 

یادداشت

تدفین سربازان کشته شده 
اوکراینی در جنگ/ رویترز

پاپ فرانسیس در آلبرتا 
کانادا/ رویترز

گزارش تصویری

غرب می گوید ایران توافق را نمی خواهد؛

بازی نخ نمای مقصرنمایی
آمریــکا در حالی با تاکتیک های گوناگون از 
تهدیــد و تحریم گرفته تا ضرب االجل های 
ســاختگی و بازی مقصرنمایی، ســعی در 
انداختن توپ توافق در زمین ایران را دارد که 
خروج یکجانبه از برجام به رغم مخالفت های 
بین المللی و نیز ادامه راه ترامپ از سوی بایدن 
از قرار داشــتن توپ در زمین غربی ها نشان 

دارد.
گفت وگوهــای مرتبط بــا رفع تحریم ها که 
از هشــتم آذرماه پارسال در دولت سیزدهم 
از ســرگرفته شــد، پس از برگزاری دو دور 
مذاکره، بار دیگر در اســفندماه متوقف شد؛ 
موضوعی که ریشــه در مســائل مختلف به 
ویژه زیاده خواهی های آمریکا و تعهدگریزی 
متحدان اروپایی آن داشــت اما کاخ ســفید 
همــواره ضمن فرار به جلو، تالش می کند تا 
تهران را مقصر و بانی شــرایط کنونی جلوه 

دهد.
 فرار به جلوی بایدن 

ح های مبتکرانه در نبود طر
هفته گذشته بود که »ند پرایس« سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری، 
تهــران را بــه اتالف وقــت در نهایی کردن 
مذاکرات دانســت و ادعا کرد: »هر روزی که 
می گذرد، زمان از دســت می رود و ایران به 
مــا و جهان می گوید که عالقه ای به تبعیت 
متقابــل از برجــام ندارد و وضعیت کنونی از 

دیدگاه آمریکا قابل قبول نیست.«
همچنین چند روز پیش ریچارد مور، رئیس 
MI۶ در اجالس امنیتی اسپن در کلرادوی 
آمریکا مدعی شد: »من فکر می کنم که توافق 
کامال روی میز اســت  و قدرت های اروپایی 
و دولــت آمریــکا، اینجا همگی در این مورد 
صحبت می کنند. من فکر نمی کنم که چین 
و روســیه، مانع این توافق شوند، اما فکر هم 
نمی کنم که ایران خواهان این توافق است.«

ایــن گونه از اظهارنظرهای طلبکارانه تازگی 
ندارد و کاخ سفید همواره در کنار ابزار تهدید 
 Blame« و تحریم، در این سال ها از شگرد
Game« یا به عبارتی »بازی مقصرنمایی و 
سرزنش« بهره برده است که اظهارات پرایس 
نیز از این چارچوب خارج نیســت. در حالی 
کــه یکــی از موانع اصلی احیای برجام، عدم 
ابتکار از سوی طرف های مدعی است که در 
نشســت اخیر دوحه بسترساز نتیجه بخش 

نبودن گفت وگوها شد.
در جریان این دور مذاکراتی که روزهای هفتم 

و هشتم تیرماه انجام گرفت و البته طرف های 
ایرانــی و آمریکایی به طور غیرمســتقیم با 
یکدیگــر گفت وگو کردنــد، گفت وگوها آن 
طــور که انتظار می رفت، پیش نرفت. دلیل 
عمده بدون نتیجه پایان یافتن مذاکرات نیز 
به دستان خالی طرف غربی و عدم ارائه هیچ 
راهکار خالقانه ای برمی گشت. ایران پیشتر 
در مذاکرات وین، بارها با ایده ها و طرح های 
ابتکاری حاضر شده بود چرا که با همین ایده ها 
ضمن اینکه می توان از اراده خود برای توافق 
دفــاع کرد، راهی میانه نیز برای برون رفت از 

بن بست ارائه می شود.
در ارتباط با اثرگذاری سازوکارهای مبتکرانه، 
چندی پیش »هنری راوم« از گروه یوروسیا 
مســتقر در واشــنگتن تاکید کرد: »هنوز 
دســتیابی به توافق از نبود توافق محتمل تر 
اســت. هنوز طــرف آمریکایی عالقه زیادی 
نشــان می دهد و طرف ایرانی هم بی عالقه 
نیست اما به یک تالش واقعا متمرکز و خالقانه 
دیپلماتیک برای پل زدن این شکاف نیاز است. 
بنابراین انتظار دارم در هفته های آینده، انرژی 
زیادی توسط میانجی ها، به ویژه اروپایی ها و 
البته کشــورهای منطقه، صرف یافتن راهی 

خالقانه برای پایان این داستان شود.«
ح ابتکاری جدید اروپا   آیاطر

راهگشا خواهد بود؟
ســازوکارهای  ابتــکاری اروپایی همچون 
»اینســتکس« بــرای دور زدن تحریم های 
آمریکا پیشــتر نشــان داد کــه امیدی به 
راهکارهای خالقانه ســران بروکسل نیست. 
پس از چند ماهی که مذاکرات متوقف ماند، 
گویی اینک بار دیگر تروئیکای اروپا راهکاری 

برای برون رفت از بحران در دست دارند.
در همیــن پیونــد، »انریکه مــورا« معاون 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و مســئول 
هماهنگ کننده مذاکرات، روز چهارشــنبه 
پنجم مرداد از متن پیشنهادی اتحادیه خبر 
داد و  در توئیتی با تاکید بر »منافع روشــن 
و قابل ســنجش اقتصادی« این طرح برای 
ایران نوشت: »بهترین توافق ممکن برای همه 

طرف ها روی میز است.«
او ادامــه داد که این توافق »منافع اقتصادی 
روشن و قابل سنجش برای مردم ایران و منافع 
قابل تایید در زمینه عدم اشــاعه ]تسلیحات 

هسته ای[ برای جامعه بین المللی دارد.«
از زمانی که بایدن با وعده بازگشت به توافق 

به کاخ سفید وارد شد اما همان مسیر ترامپ 
را در مواجهــه با توافق هســته ای و تحریم 
پیمــود، برخی در غــرب به منتقدان جدی 
دولت آمریکا تبدیل  شــده اند. بســیاری از 
آنها بیش از آنکه کارشکنی های ترامپ را در 
وضعیت کنونی دخیل بدانند، رفتار منفعالنه 
و تیپ شخصیتی بایدن را علت اصلی ناکامی 

مذاکرات می دانند.
وبســایت شــبکه تلویزیونــی »ام.اس.ان.
بی.ســی« بــه تازگی یادداشــتی با عنوان 
»آیا بایدن نقشــه ایران را گم کرده اســت؟« 
و نوشت: حتی صبر و شکیبایی برخی متحدان 
قدرتمند آمریکا در اروپا نسبت به سیاست های 
بایدن به پایان رسیده همانند »کارل بیلت« 
نخســت وزیر سابق سوئد و »خاویر سوالنا« 
مسئول سیاست خارجی قبلی اتحادیه اروپا 
که در گفت وگو با »واشنگتن پست«، بایدن 
را بــه »انفعــال در برابر ایران« متهم کردند و 
دیپلماسی ُکند کاخ سفید را برای بازگشت 

به توافق به باد انتقاد گرفتند.
در ایــن یادداشــت ضمن برجســته کردن 
مهمترین مطالبات ایران و آمریکا در توافق، 
برجام برای هر دو طرف مفید ارزیابی می شود 

و آمده اســت که »تهران خروج نام ســپاه 
پاسداران را پیش از احیای توافق از فهرست 
گروه هــای تروریســتی مطالبه می کند در 
حالی که بایدن به دلیل اینکه ضعیف به نظر 
نرسد، از برآورده کردن این مطالبه خودداری 
می ورزد. با این وجود، عقب نشینی و در نتیجه 
فروپاشــی توافق از نظر سیاسی برای هر دو 
طرف پرهزینه خواهد بود؛ واقعیتی که هر دو 

طرف به آن اعتقاد دارند.«
در ارتباط با متن پیشنهادی سران بروکسل 
نیز ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
روز سه شــنبه چهارم مرداد گفت که ایاالت 
متحده متن پیشنهادی تازه اتحادیه اروپا در 
خصوص احیای توافق هســته ای موسوم به 

برجام را بررسی می کند.
بحران اوکراین و اقتصاد نابسامان؛ 

دوگانه دلیل انعطاف غرب
از نــگاه ناظران تکاپوی دیپلماتیک اتحادیه 
اروپــا و مواضــع به ظاهــر منعطف آمریکا 
بی ارتبــاط با بحــران اوکراین و نیاز غرب به 
ترمیم مناســبات با تهران نیســت. پنج ماه 
جنــگ در اوکرایــن و حمایــت همه جانبه 
سیاســی، مالی و تســلیحاتی غرب از دولت 
کی یف بیش از آنکه شــرایط را برای روسیه 
دشــوار سازد، تورم افسارگسیخته و افزایش 
چشمگیر بهای انرژی را در اروپا و آمریکا در 
پی داشته اســت به طوری که همین شرایط 
نابسامان، بسترساز نخستین سفر اخیر بایدن 
به عربســتان سعودی شد؛ سفری که البته 
بدون رهاوردی در راستای برون رفت آمریکا 
و اروپا از مصائب راهبردی پایان یافت. اینک 
نیز غرب با استفاده از شگردها و تکنیک های 
رسانه ای، ایران را مقصر و بانی وضع موجود 
نشان می دهد به آن امید که تهران را با طرح ها 

و مطالبات خود همسو کند.
این در حالی است که مطالبات ایران همواره 
مشــخص و آشکارا از زبان مقامات عالی رتبه 
و تیم دیپلماســی کشورمان از تریبون های 
مختلف جاری شده است؛ خواسته های بحقی 
همچون لغو تمامی تحریم های پســابرجام، 
راستی آزمایی و گام هایی که نتایجی ملموس 
و عینی داشته باشد. در اینجا خطوط قرمز، 
منافع ملی اســت و توافقی می تواند راهگشا 
و برد- برد تلقی شــود که منافع مذکور در 
آن لحاظ شده باشد. از این رو می توان گفت 
تهران توافقی را می پذیرد که نه مشتی وعده 
بدون پشتوانه بلکه متضمن منافع ایران باشد.

خبر ویژه

وزیر امور خارجه کشورمان در نشست هم اندیشی رایزنان فرهنگی نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور 
گفت: ما در دستگاه دیپلماسی مذاکرات را دنبال خواهیم کرد اما می خواهیم به یک توافق خوب، قوی و پایدار دست یابیم.
 رایزنان فرهنگی جمهوری اســالمی ایران  در خارج از کشــور در آخرین روز همایش خود با پذیرش دعوت حســین 
امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، جلسه اختتامیه خود را در جمع مشترک با مدیران وزارت امور خارجه برگزار کردند.
در این نشست صمیمی که حجت االسالم والمسلمین ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، معاونان 
این سازمان و تعدادی از معاونین و مدیران ارشد وزارت امور خارجه حضور داشتند، امیرعبداللهیان طی سخنانی تاکید 
کرد: سیاست، اقتصاد، امنیت و فرهنگ حلقه های به پیوسته ای هستند که می توانند اهداف نظام را در خارج از کشور  

محقق سازند. 

وزیر امور خارجه تاکید دکتر رئیســی و تمرکز کنونی دولت بر تدوین قانون جامع ایرانیان خارج از کشــور را یکی از 
مهمترین اقدامات در این زمینه دانست.

امیرعبداللهیان توجه ویژه وزارت امور خارجه در ده ماه گذشته بر دیپلماسی اقتصادی را، یکی دیگر از موضوعات بسیار 
مهم در دستور کار دستگاه سیاست خارجی عنوان کرد.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در ادامه با تشریح آخرین تحوالت مربوط به گفتگوهای رفع تحریم افزود: ما در 
دستگاه دیپلماسی مذاکرات را دنبال خواهیم کرد اما می خواهیم به یک توافق خوب، قوی و پایدار دست یابیم.

وزیر امور خارجه کشورمان توجه هر چه بیشتر به جایگاه زبان فارسی که در شکل گیری هویت ایرانیان خارج از کشور 
سهم ویژه ای دارد را جز اولویت های وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی دانست.

وزیر امور خارجه:

 می خواهیم به یک توافق خوب، قوی و پایدار دست یابیم

تحلیل

آمریکا: 

 دلیل ایجاد وقفه 
در روند احیای برجام ما نبوده ایم

 ادعا های پرایس علیه مواضع ایران در زمینه احیای توافق 
هسته ای در پی این مطرح می شود که جوزپ بورل، روز 
سه شنبه در یادداشتی در فایننشال تایمز درباره توافق 
هســته ای نوشت: اجرای کامل این توافق شدیدا تحت 
تاثیر تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از آن در 
سال 201۸ و اعمال کمپین »فشار حداکثری« یکجانبه 
قرار گرفته است. ایران نیز فعالیت های هسته ای خود را 

به طرز هشدار دهنده ای باال برد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس 
خبری با مطرح کردن ادعا هایی علیه ایران، به ســوالی 
دربــاره احتمال از ســرگیری مذاکــرات احیای توافق 
هســته ای در پــی طرح پیشــنهادی جــوزپ بورل، 

هماهنگ کننده این مذاکرات پاسخ داد.
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در 
پاســخ به این ســوال که با در نظر داشتن اظهارات اخیر 
جوزپ بورل، مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و 
هماهنگ کننده مذاکرات هسته ای درباره احیای برجام 
)توافق هسته ای(، آیا احتمال از سرگیری این مذاکرات 
وجود دارد و آیا آمریکا نسبت به این که این اقدام آغازی 
نو در روند احیای توافق باشد، خوش بین است یا نه، گفت: 
ما درباره طرح پیشنهادی کمیسیونر ارشد اتحادیه اروپا 
)حوزپ بورل( به طور مستقیم با شرکای اروپایی مان در 
ارتباط بوده ایم و خواهیم بود. در حال بازبینی و بررسی 
آن هستیم. بازخوردمان نسبت به آن را به طور مستقیم 
با متحدان اروپایی مان در جریان خواهیم گذاشت، اما 
برداشت ما این است که طرح پیشنهادی آقای بورل بر 
اســاس توافقی است که روی میز بوده، با مشقت میان 
اعضای گروه 1+5 مذاکره شده و از ماه مارس در انتظار 

پذیرفته شدن بوده است.
پرایــس در ادامه با تالش برای مقصر جلوه دادن ایران، 
مدعی شد: وقفه ای ایجاد شده، مدت زمانی طول کشیده 
و نتوانســته ایم در این فاصله به بازگشــت دوجانبه به 
پایبندی به برجام دســت پیدا کنیم، ما دلیل ایجاد آن 
نبوده ایم. یک کشور بوده که از بازگشت به پایبندی به 
برجام خودداری کرده اســت. این کشور ایران است. ما 
با صراحت گفته ایم که آماده بازگشــت به پایبندی به 
برجام هســتیم، با فرض این که ایران هم همین کار را 
بکند. ما این پیام را به طور غیرعلنی و غیرمستقیم به 

ایران هم داده ایم.

رئیس جمهور چین به بایدن درباره تایوان: 

با آتش بازی نکن
رئیس جمهور چین تاکید کرد واشنگتن باید نسبت به 
این اصل در پکن وفادار باشد که چین مخالف استقالل 
تایوان و دخالت خارجی در این منطقه است و اگر الزم 
باشــد، چیــن با زور و اجبــار، تایوان را تحت حاکمیت 

خود در می آورد.
شــی جین پینگ رئیس جمهور چین در گفتگو با جو 
بایدن رئیس جمهور آمریکا به وی هشدار داد در مورد 

موضوع تایوان با آتش بازی نکند.
»شــی جین پینگ« رئیس جمهور چین در گفتگوی 
مجــازی با »جو بایــدن« رئیس جمهور آمریکا به وی 

هشدار داد در مورد موضوع تایوان با آتش بازی نکند.
وزیر امور خارجه چین به نقل از رئیس جمهور کشورش 
پس از گفتگو با بایدن اظهار کرد هر کس با آتش بازی 
کند، سرانجام خواهد سوخت. امیدواریم آمریکا درباره 

این موضوع، چشمان خود را کامال باز کند.
رئیس جمهور چین تاکید کرد واشنگتن باید نسبت به 
این اصل در پکن وفادار باشد که چین مخالف استقالل 
تایوان و دخالت خارجی در این منطقه است و اگر الزم 
باشــد، چیــن با زور و اجبــار، تایوان را تحت حاکمیت 

خود در می آورد.
در این گفتگو که به مدت بیش از 2 ســاعت و از طریق 
ویدئو کنفرانس برگزار شــد، شــی بر نگرانی های پکن 
در مورد ســفر احتمالی نانســی پلوسی رئیس مجلس 

نمایندگان آمریکا به تایوان تاکید کرد.

 هشدار ایران به طالبان
درباره حقابه هیرمند

وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: تحویل حقابه 
ایران شــاخص مهمی برای ســنجش تعهدات هیات 
حاکمه سرپرستی افغانستان در عمل به تعهدات بین 

المللی در قبال ایران است.
در پی دستور رئیس جمهور در خصوص پیگیری مساله 
حقابه جمهوری اسالمی ایران، حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه کشورمان با مالمتقی سرپرست وزارت 

خارجه افغانستان مکالمه تلفنی داشت.
امیرعبداللهیان با اشــاره به بارندگی های اخیر و جاری 
شدن آب در رودخانه هیرمند اظهار امیدواری کرد که 
موانع مصنوعی جهت رسیدن آب  به جمهوری اسالمی 

ایران و تامین حقابه ایران وجود نداشته باشد.
وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: تحویل حقابه 
ایران شــاخص مهمی برای ســنجش تعهدات هیات 
حاکمه سرپرستی افغانستان در عمل به تعهدات بین 

المللی در قبال ایران است.
امیرعبداللهیــان بــا اشــاره به مطالبه جــدی مردم و 
نمایندگان سیســتان و بلوچستان در مجلس شورای 
اســالمی از وزارت امور خارجه افزود: اگر مسئله حقابه 
ایران از هیرمند با ســرعت و جدیت حل و فصل نشــود، 
در ســایر حوزه های همکاری دو کشور آثار منفی خود 

را نشان خواهد داد.
وزیر امور خارجه کشورمان اظهارداشت: بزودی هیات 
عالیرتبه ای از وزارت نیروی ایران برای بررســی و رفع 
موانع موجود و رایزنی با مقامات افغانستان در مورد حقابه 

عازم این کشور می شود.

سرنوشت برجام
ادامه از صفحه اول:

از یک سو نمی خواهند امتیازات زیادی به ایران بدهند 
تا مذاکرات به نتیجه برسد زیرا دولت آمریکا می داند 
اگر چنین شــود، جمهوری خواهــان پیروز انتخاب 
خواهند شــد و امثال ترامپ روی کار خواهند آمد و 
البی اسرائیلی هم به ضرر دموکرات ها تمام می شود و 
این در شرایطی است که دموکرات ها سعی می کنند 
با تأمین خواســته های اســرائیل از البی قوی آنها در 
آمریکا به نفع خود بهره مند شوند و از طرف دیگر اگر 
امتیاز به ایران دهند هم ایران به سمت روسیه و چین 
گرایش پیدا می کند و عمال غربی ها از بازار انرژی ایران 

محروم می شود.
غربی ها اگر بتوانند انرژی خود را تأمین کنند و ایران 
را به سمت خودشان ببرند، روسیه را تحت شدیدترین 
فشارها قرار می دهند؛ به گونه ای که درآمد این کشور 
را به صفر می رسانند اما نقش کلیدی ایران تا اینجای 
کار اجازه به وجود آمدن چنین شرایطی ر نداده است؛ 
هرچند در چنین حالتی نفعی نصیب ایران نمی شود 
زیرا تحریم ها همچنان باقی می ماند و برجام هم برای 

همیشه از بین می رود.
در شــرایط کنونی و با اوضاع و احوالی که مشــاهده 
می کنیم باید برجام را تمام شده بدانیم و فراموشش 
کنیم؛ مگر آنکه معجزه ای رخ دهد که مثال میانجی گری 
کشورهایی مانند عمان، قطر و عراق مؤثر واقع شود.

به هر حال اگر برجام احیا نشــود، وضعیت اقتصادی 
ایران بهبود نمی یابد زیرا روســیه و چین نمی توانند 
مشــکالت مــا را حل کننــد و حتی اگر بازار آمریکا و 
اروپا به روی چین باز نبود، این کشور نمی توانست به 

این میزان قدرتمند شود. 

آمریکا و کشور های اروپایی برای انزوای ایران، 
همچنان تالش می  کنند؛

شطرنج داغ مهره های قدرت 
غرب و شرق

 سفر پوتین به تهران و دیدار سه جانبه وی با رؤسای جمهور 
ایران و ترکیه در آخرین روزهای تیرماه و در چهارچوب 
مذاکرات موسوم به نشست »صلح آستانه« برای برقراری 
صلح در سوریه انجام شد، اما تحلیلگران انتخاب تهران به 
عنوان دومین مقصد ســفر رئیس جمهوری روسیه پس 
از آغاز درگیری های نظامی در اوکراین را یک پیام مهم 
برای غرب می دانند؛ ســفری که آن را در جهت تحکیم 
روابط مســکو و تهران و ایجاد موازنه جدید قدرت شرق 

در جهت افول بلوک غرب ارزیابی می کنند.
ازآنجاکــه ایــن رویداد یک هفته بعد از ســفر بایدن به 
فلســطین اشغالی و عربستان ســعودی برای تشکیل 
یــک به اصطالح اتحاد خاورمیانه ای بر ضد ایران برگزار 
شد، با واکنش منفی مقامات غربی و آمریکا روبه رو شد. 
علی امیدی، کارشناس مسائل بین الملل در گفت وگو با 
خبرنگار ایمنا، این ســفر را مانوری برای تحکیم روابط 
ایران و روســیه و تاکید بر منزوی نبودن آن ها می داند. 

متن کامل این مصاحبه را در ادامه می خوانید:
 سفر پوتین به تهران برای دو کشور 

چه دستاوردهایی داشت؟
این ســفر برای دو کشــور روسیه و ایران دارای اهمیت 
بود زیرا ترکیه عضوی از ناتو و جزو بلوک غرب به شمار 
می آید و درست است که این سفر توافقات بسیار خوبی 
در روابط دو جانبه ایران و ترکیه انجام شد که مهم ترین 
آنها تمدید قرارداد 25 ساله گاز بود اما از نظر دیپلماتیک 
این سفر برای ایران و روسیه دارای اهمیت بیشتری است 
زیرا پس از بحران اوکراین، غرب برای تحریم های شدید 
و منزوی کردن روســیه تالش بســیار زیادی انجام داده 
است، در نتیجه روسیه به این مانور دیپلماتیک نیاز دارد 
تا با کشــورهای مختلف و همســو ارتباط داشته باشد تا 
نشان دهد که پس از قطع ارتباط با لندن و غرب، دچار 

انزوا نشده است.
درســت است که تاکنون در ابعاد سیاسی و استراتژیک 
و نظامی در بحران ســوریه در دیپلماسی منطقه قفقاز، 
آســیای مرکزی و حتی تا حدودی خاورمیانه با روسیه 
روابط خوبی داشتیم ولی این موضوع به روابط اقتصادی 
ترجمه نشــد در نتیجه اکنون یک فرصت طالیی برای 
ترجمه روابط گرم سیاســی ایران و روســیه به بخش 
اقتصادی فراهم شده است و امضای قرارداد ۴0 میلیارد 
نفت و گاز نشان دهنده آن است که قطعاً روسیه این بار 
به توافقات خود بیشــتر پایبند خواهد بود و به احتمال 
زیاد اراده روســیه برای تکمیل پروژه راه آهن رشــت_ 
انزلی، انزلی_ آســتارا و آســتارا که به آذربایجان متصل 
اســت می تواند در تکمیل کریدور شــمال جنوب نقش 

مؤثری داشته باشد.
این کریدور کشــورهای شــبه قاره هند به ویژه هند را به 
روسیه و از آن سو به اروپا وصل می کند در نتیجه به نظر 
می رسد که یک این سفر دستاورد بسیار مثبت متقابل 
داشت و یک طرفه تنها به نفع ایران نبود بلکه برای روسیه 

نیز دستاوردهایی داشت.
مقامات ایران و روسیه در دیدار اخیر تاکید داشتند که 
دالر را از چرخه تجاری خود خارج کنند زیرا یکی از دالیل 
اصلی ضربه پذیری دو کشور از تحریم های آمریکا استفاده 
از دالر است، برهمین اساس اگر دو کشور با همراهی چین 
موفق شوند دالر را از گردونه تجاری خود حذف کنند و 
پول های ملی یا سبد ارزی که صندوق بین المللی پول 
بــه نــام اس دی آر نامیده اســت را وارد مبادالت کنند، 
آسیب پذیری جمهوری اسالمی ایران در برابر تحریم ها 

به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

اخبار کوتاه
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3اقتصاد گزارش

 یارانه نقدی تا پایان تابستان
 قطع می شود

زنگ پایان پرداخت یارانه 
نقدی از شهریور

 دو هفته آینده چهارمین مرحله یارانه نقدی 
باید به حساب سرپرستان خانوار واریز شود، 
اما حاال یکی از نمایندگان مجلس خبر داده 
که احتمــاال این آخرین مرحله یارانه نقدی 
اســت و دولت باید از شــهریورماه کاالبرگ 
بــه مردم بدهــد. این خبر را مهدی طغیانی، 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم 
کرده و گفته: در قانون بودجه 1۴01 مساله 
توزیع کاالبرگ الکترونیک مطرح شده است، 
امــا چون زیرســاخت ها آمــاده نبود، دولت 
یارانه هــا را نقــدی واریز کرد. اما دولت وعده 
داده که برای شــهریور زیرساخت های توزیع 

کوپن را فراهم کند.
به گفته طغیانی، بر اساس قانون بودجه سال 
جاری، این وظیفه بر عهده دولت است که از 
شهریور 1۴01 کاال های اساسی و ضروری را 
با کاالبرگ الکترونیک به دست مرم برساند.

یارانه نقدی یا پرداخت کاالبرگ؟
از ابتدا و پیش از حذف یارانه نقدی و معیشتی 
هــم اخباری که از بدنــه اقتصادی دولت به 
گوش می رســید مبنی بــر این بود که هنوز 
خود دولت هم برنامه ای برای نحوه پرداخت 
یارانــه جدید ندارد. چون هم مســاله توزیع 
کاالبــرگ در اقتصاد ایــران مطرح بود و هم 

مساله پرداخت نقدی یارانه ها.
حــذف یکبــاره ارز ۴200 تومانی و افزایش 
ناگهانی قیمت کاال های اساســی سبب شد 
کــه دولت ناگهانی تصمیم به پرداخت یارانه 
نقدی بگیرد. اما از همان ماه اول دولت تاکید 
کرد که احتماال این شیوه واریز موقتی است و 
کاالبرگ یا همان کوپن جایگزین این شــیوه 

می شود.
امــا اکنون یکی دو ماهی هســت که دولت 
مســاله تغییر شــیوه پرداخت یارانه را دیگر 
مطرح نمی کند و تنها مجلس پیگیر پرداخت 
کاالبــرگ اســت. پیش از این هــم یکی از 
نماینــدگان مجلس به دولت انتقاد کرده بود 
که احتماال قصد دارد به پرداخت یارانه نقدی 

ادامه دهد.
حاال هم ســخنگوی کمیســیون اقتصادی 
مجلــس به دولت اولتیماتــوم داده که باید 
توزیع کاالبرگ را شــروع کند و به پرداخت 
یارانه نقدی خاتمه دهد. اگر قرار باشــد این 
طرح اجرا شود، احتماال یارانه مرداد آخرین 
یارانه نقدی اســت که دولت باید واریز کند 
و پس از آن باید به سراغ توزیع کوپن برود.

قانون بودجه چه می گوید؟
مهدی طغیانی گفته مجلس در قانون بودجه 
1۴01 بحث کاالبرگ الکترونیکی و توزیع آن 
را مصوب کرد. دولت در اجرا بخاطر اتفاقاتی 
که در اردیبهشت ماه افتاد، نتوانست کاالبرگ 
را فراهم کند و تغییراتی در اجرا داد و یارانه ها 
را به صورت نقدی پرداخت کرد. چراکه ادعای 
دولت این بود که زیرســاخت ها فراهم نشده 
اســت. اما وعده ای که اکنون دادند این است 
که توزیع کاالبرگ برای شــهریور ماه آماده 
اســت. این دیگر به عهده دولت اســت که از 
شهریور 1۴01 کاال های اساسی و ضروری را 
با کاالبرگ الکترونیک به دست مرم برساند.
در متــن قانون بودجــه هم عینا به پرداخت 
کاالبرگ تاکید شــده اســت، امــا زمانی را 
مشــخص نکرده اســت. در قانــون بودجه 
1۴01 آمــده اســت: »به دولــت اجازه داده 
می شــود در ســال 1۴01 تا معادل ســقف 
ردیف )1۸( جدول مصارف تبصره )1۴( این 
قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز 
ترجیحی برای واردات کاال های اساسی، دارو 
و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. 
چنانچه دولت قصد دارد کاالیی را از ســبد 
ارز ترجیحــی حذف نماید باید قباًل ترتیبات 
قانونــی جبــران زیان رفــاه مصرف کننده 
بــرای کاال های اساســی را از طرق کاالبرگ 
الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها 
و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده 
باشــد به طوری که افراد بتوانند این کاال ها 
و خدمات را به نرخ پایان شــهریور 1۴00 و 

در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.«
بر این اســاس دولت مکلف بوده که دقیقا از 
زمان حذف ارز ترجیحی، کاالبرگ پرداخت 
کند و تاکنون ســه ماه یارانه نقدی پرداخت 

کرده است.
حاال باید دید آیا دولت به قانون بودجه عمل 
می کنــد و کاالبرگ را جایگزین یارانه نقدی 
می کند یا اینکه ممکن است به طرقی مجلس 
را متقاعــد کند تا همچنان به پرداخت یارانه 

نقدی ادامه دهد.

گزارش

5 ریسک مهم اقتصاد ایران
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش ســال 2022، 
پنج ریســک اصلی و مهم را برای کشــور های 
مختلف از جمله ایران عنوان می کند. اما خطرات 
اصلی اقتصاد ایران در حال حاضر چیســت؟به 
طور کلی، مسائل اجتماعی و محیطی، تشدید 
نابرابری ها در اثر تغییرات نامنظم آب و هوایی، 
کاهــش همکاری در حــل چالش های جهانی 
ناشی از بهبود اقتصادی متفاوت و … بخشی از 
نگرانی های عمده جهانی است.برای کشور های 
مختلــف از جمله ایران این خطرات و نگرانی ها 
در دســته بندی جزئی تری عنوان شد. گزارش 
ریســک های جهانی در سال 2022، پنج خطر 

اصلی برای اقتصاد ایران را موارد زیر می داند:
- بحران اشتغال و معیشت

- سرخوردگی گسترده جوانان
- رکود اقتصادی طوالنی مدت

- بحران منابع طبیعی
- از دســت دادن تنوع زیســتی و فروپاشــی 

اکوسیستم
مرکز پژوهش های اتاق ایران با انتشار خالصه ای 
از گــزارش 2022 ریســک های جهانــی بــه 
راســتی آزمایی ریسک های اصلی اقتصاد ایران 
پرداخت. در ادامه بحران اشتغال و سرخوردگی 
گســترده جوانان در ایران و بخشــی از گزارش 
مرکز پژوهش های اتاق ایران بررسی می شود.

بحران اشتغال و معیشت در ایران
داده هــای مرکز آمار ایران نشــان می دهد که 
نرخ بیکاری در پاییز 1۴00 نسبت به سال ۹0 
کاهش داشت. اما بررسی سایر آمار ها مشخص 
می کند که این کاهش از محل مشاغل تمام وقت 
نیست. سهم شاغالن با ۴۹ ساعت کار در هفته 
به کمترین مقدار خود در در دهه ۹0 رســید. 
این شــاخص در سال ۹0 حدود ۴۹ درصد بود، 
اما در ســال 1۳۹۹ به ۳5٫5 رسید.ضمن اینکه 
ســهم اشتغال غیررسمی از شاغالن 15 ساله و 
بیشــتر، 5۸ درصد اســت. رقمی قابل توجه در 
حوزه اشــتغال ایران.از سوی دیگر بیمه شدگان 
مشمول بیکاری نیز کاهش داشته است. مجموع 
این عوامل نشــان می دهد که تکیه به کاهش 
نرخ بیکاری برای تحلیل وضعیت اشــتغال در 
ایران کافی نیست. به ویژه اینکه بخش خدمات، 
چنــدان از امنیت شــغلی برخوردار نیســتند.
پیش تــر نیز فرخ میرشــاهزاده، کارشــناس 
توســعه گردشــگری به تجارت نیوز گفت: »در 
دو ســال اخیر شــاهد ریزش منابع انسانی در 
حوزه خدمات گردشــگری بودیــم. این موارد 
ضربه سنگینی به صنعت گردشگری کشور وارد 
کرد که با شرایط موجود به این راحتی قابل احیا 
نیســت.« البته این تنها در بخش گردشــگری 
بود و ســایر مشاغل باید جداگانه بررسی شود.
در زمینه معیشــت نیز، مرکز پژوهش های اتاق 
ایران نوشــت: »بررســی شاخص فالکت نشان 
می دهد، این شــاخص از سال 1۳۹5 تا 1۴00 

بیش از دو برابر شده است.«

سرخوردگی گسترده جوانان در کشور
بر اســاس گزارش ریســک های جهانی سال 
2022 از ســوی مجمــع جهانی اقتصاد، یکی 
از ریسک های مهم اقتصاد ایران، سرخوردگی 
گســترده جوانان است. بررسی چند متغیر که 
جنبه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد، این 
موضوع را تائیــد می کند.داده های مرکز آمار 
ایران نشــان می دهد کــه نرخ طالق در ایران 
در دهه ۹0 بیش از دو برابر شــده اســت و به 
طور کل در این ســال ها روند افزایشی داشت.
از ســوی دیگر نســبت هزینه های فرهنگی به 
هزینه کل در سبد مصرفی خانوار های شهری 
در سال ۹۸ نسبت به سال ۹0 کاهش داشت.

اما سوال مهم دیگر این است که ایرانیان چقدر 
برای تفریح و ســرگرمی خود هزینه می کنند؟ 
اشتغال ناپایدار، درآمد کم در کنار تورم افزون 
این ســهم را از سبد خانوار مصرفی ایران کنار 
زد.داده های مرکز آمار ایران نشــان می دهد، 
نسبت هزینه های تفریح و سرگرمی به هزینه 
کل در سبد خانوار مصرفی خانواده های شهری 
کاهشی است. در سال ۹۸ این نسبت 0٫5۴ بود 
در حالی که در سال ۹۳ این متغیر، 0٫۷1 بود.

اگرچــه ایــن نکته را هم باید در نظر گرفت که 
اساسا ایرانیان چقدر تفریح و سرگرمی دارند؟ 
اگر ســفر کردن را بخشــی از این تفریحات در 
نظر بگیریم، کارشناســان می گویند برخی از 
مردم توان پرداخت هزینه های ســفر را ندارند 
و آن را از هزینه های خود حذف کرده اند. برخی 
دیگــر هم به گردشــگری ارزان روی آوردند.

پیش تر حرمت اهلل رفیعی، رئیس هیأت مدیره 
انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرت هوایی 
بــه تجارت نیــوز گفت: »افراد بــرای کاهش 
هزینه ها در ســفر، به صــورت گروهی و چند 
نفره هزینه اقامت را پرداخت می کنند. به این 
صورت که چند نفر با هم هزینه یک اقامتگاه را 
می دهند.«سایر متغیر های جدول نیز نگرانی 
مجمع جهانی اقتصاد برای اقتصاد ایران را تائید 

می کند؛ یعنی سرخوردگی گسترده جوانان.

مسکن تا پایان سال گران تر می شود 

 رکود سنگین و معنادار مسکن سازی در پایتخت
  مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد

 رکود سنگین و معنادار مسکن سازی در 
پایتخت که پیش تر براساس تیراژ پروانه 
ساخت اثبات شــده بود، با گزارش جدید 

بانک مرکزی نیز تایید شد.
سال گذشــته حجم ســرمایه گذاری در 
ساخت و ساز های مســکونی شهر تهران 
فقط 5/ 1 درصد رشــد کــرد آن هم در 
شرایطی که طبق گزارش رسمی، هزینه 
تولید کشوری مسکن در همان سال، ۷0 
درصد افزایش یافت. به این ترتیب، سرمایه 
گذاری واقعی در بازار ســاختمانی تهران 

منفی بوده است.
به گفته فعاالن بازار مسکن؛ تقاضا عمدتا 
از نوع سرمایه گذاری با ذهنیت انتظارات 
تورمی ناشــی از تغییر قیمــت کاال های 
اساســی در ماه های اردیبهشت و خرداد 
وارد بازار و در حال حاضر خارج شده است.

خروج تدریجی ســرمایه گذاران از بخش 
مسکن تبعاتی برای اقتصاد کشور به همراه 
خواهد داشــت. در همین رابطه فرشید 
پورحاجــت، دبیر کانون سراســری انبوه 
سازان گفت: اجرای سیاست های انبساطی 
باعث کاهش حاشیه سود ساخت و ساز در 

بازار مسکن شده است.
وی تصریح داشت: مالیات ساخت و ساز، 
اتفاقی که از 12 سال گذشته کلید خورده و 
مصداق یک میدان مین برای فعاالن بخش 
خصوصی در فرایند حوزه ســاخت و ساز 

مسکن تبدیل کرده است.
پــور حاجت گفــت: در ســال ۹۴ قانون 
مالیات های مستقیم تغییر می کند و این 
قانون تبعات ســنگینی برای بخش تولید 
داشته است و باعث فرار سرمایه ها از این 

بازارشد.
وی تصریح داشت: یکی از عوامل بازدارنده 
ایجاد سیاســت های مالیاتــی در حوزه 
مسکن است که شرایط برای فعاالنی که 
در بازار پُر تالطم سرمایه گذاری و رسیک 
را پذیرفته اند، فراهم شده و متأسفانه هیچ 
تفاوتی برای فعاالن واقعی بخش مسکن و 

سوداگران قائل نشده اند.
دبیر کانون سراســری انبوه سازان گفت: 
فضای کســب و کار برای سرمایه گذاری 
فعاالن بخش خصوصی بسیار ملتهب و غبار 
آلود شده و شرایط سرمایه گذاری در بخش 
مسکن بسیار سخت شده است. از سال ۹2 
تا کنون نمودارنزولی تولید مسکن درکشور 
موید همین موضوع است و هیچ استدال 

دیگری ضرورت ندارد.

به گفته پور حاجت؛ قوانین و مقررات دست 
و پاگیر و بی ثباتی اقتصادی و تورم دلیل 
افزایش هزینه تولید مسکن بوده و در نهایت 
عدم تشــویق و ترغیب باعث فرار سرمایه 

گذاران از بازار مسکن شده است.
وی گفت: گرانی هزینه تولید معضلی است 
که ســرمایه گذار را بی رقبت و ساخت و 
ساز ها را کاهش داده اســت. بیش از 50 
درصد افزایش قیمت مصالح ساختمانی، 
5۷ درصد دســتمزد، اخذ عوارض بیش 
از 200 درصد برای صدور پروانه و ســایر 
هزینه های جاری دلیلی بر گرانی ساخت 
و ساز و در نتیجه ســرمایه گذاران از بازار 

مسکن به سایر بازار ها کوچ کرده اند.
دبیر کانون سراسری انبوه ســازان ادامه 
داد: اگر تولید کننده مسکن مورد حمایت 

قراربگیرد و فضا برای فعالیت در این بخش 
تسهیل و شرایط اقتصادی به ثبات نسبی 
برسد؛ به واســطه ارتباط مستقیم و غیر 
مستقیم صنعت ساختمان با چند صد نوع 
فعالیت صنفی، حرفه ای، توزیعی، خدماتی 
و صنعتــی و. این بخش ها به شــکوفایی 
خواهند رسید؛ فضایی که هر سال به جای 
گسترده تر شــدن، کوچک تر و محدود تر 

شده است.
وی کاهش 20 درصدی ساخت و ساز تنها 
در مدت زمان کوتاه را فاجعه دانست وگفت: 
با افزایش چشمگیر قیمت در بخش تولید 
رکود تورمی در حوزه مسکن پیش بینی 
می شود. بازاری که شرایط مناسبی برای 
خرید و فروش ندارد و طبق گزارش بانک 
مرکزی فقط در تیر ماه سال جاری قیمت 

مسکن در تهران ۸ درصد افزایش داشته 
و از اســفند ســال 1۴00 تا کنون قیمت 
مسکن بیش از 20 درصد افزایش داشته 
است؛ البته همین شرایط در سراسر کشور 

حاکم است.
به گفتــه پورحاجت؛ افزایــش قیمت تا 
پایان ســال جاری پیش بینی می شــود. 
مسکن کاالی تولیدی و زمان بر است. هر 
5 سال موج نوسان قیمت وارد بازار مسکن 
می شود؛ سال ۹۷- ۹۸ شرایط سختی در 
بازار مسکن ایجاد شد همان شرایطی که 

در سال های ۹0 – ۹1 ایجاد شده بود.
وی تصریح داشــت: این ســیکل 5 ساله 
در بازار مســکن ایجاد می شــود و انتظار 
می رود از انتهای ســال آینده شرایط بازار 
مسکن بحرانی خواهدشد. امروز با بالیی 
که ســر تولید کننده مسکن آمده کمبود 
تولید مسکن به شدت بر بازار تأثیر خواهد 

گذاشت.
این فعال حوزه تولید مسکن تأکید داشت: 
نســبت خانوار بــه خانه های مســکونی 
اختالف یک میلیون و ۳00 هزار می باشد 
مفهوم این رقم این اســت کــه بالغ بر ۳ 
میلیون خانوار به صورت مشترک در یک 

خانه زندگی می کنند.
پور حاجت ادامه داد: ضرورت دارد دولت 
در کنار بخش خصوصی تمام سیاست های 
حوزه مســکن را مورد ارزیابی قرار بدهد 
و سیاســت های تشــویقی را جایگزین 
سیاست های انبســاطی و تنبیهی کند. 
دولت موکلف اســت مانع خروج سرمایه 
گذاران بخــش خصوصی از بــازار تولید 
مسکن شود چراکه بخش زیادی از فعاالن 
در حوزه تولید مسکن ورشکسته شده اند.

نمره خودروسازان داخلی نزدیک به صفر است
خودروسازی داخلی تا امروز هیچ افتخاری برای ما نداشته است

  محمد آیتی/ گروه اقتصاد
 روز بــه روز بــه تعداد نماینــدگان منتقد صنعت 
خــودروی داخلــی افزوده می شــود، اما خبری از 
بهبــود اوضــاع در ایــن صنعت و بازار نیســت و از 
قرار معلوم دولت سیزدهم هم برخالف وعده هایی 
که داده بود، دســتش در این باره خالی از خدمِت 

مردم پسند است.
معین الدیــن ســعیدی، نماینده چابهــار در این 
خصــوص به اقتصاد2۴ گفت: خودروی ملی یعنی 
افتضاح ملی، خودروی ملی یعنی باز نشدن ایربرگ 
در ۹۳ درصد موارد. از این رو، خودروسازی داخلی تا 

امروز هیچ افتخاری برای ما نداشته است.
وی افــزود: مصوب کردن واردات ۷0 هزار خودرو، 

راهــی برای ســامان دادن به این اوضــاع بود، اما 
راهکار هایــی که برای اجرایی شــدن این مصوبه 
وجــود دارد هنوز به دســتورالعمل هایی که دولت 

باید آیین نامه آن را بنویسد، تبدیل نشده است.
عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان 
تصریح کرد: این انحصاری که در بازار تولید خودرو 
وجود دارد، منبع فســاد و رانت اســت. وزیر صمت 
برنامه های خود را برای کنترل بازار خودرو و پایین 
آوردن قیمــت مطــرح کرده و طبیعتــاً این برنامه 
زمان بر خواهد بود. آنچه که موجب متوقف شــدن 
روند استیضاح آقای فاطمی امین، وزیر صمت شد، 
موضوع تفکیک وزارتخانه و ایجاد وزارت بازرگانی 
بــود، ولی اگر ببینیم کمــاکان تولیدکنندگان به 

روش های قبلی خود عمل خواهند کرد، مجلس از 
همه ابزار های نظارتی خود برای جلوگیری از وضع 

موجود، استفاده خواهد کرد.
نماینده چابهار اظهار داشت: ما چه به لحاظ ایمنی 
خودرو و چه قیمت آن، در سطح پایینی هستیم و 
باید دید که خودروسازی های روز دنیا با چه روشی 
کار می کنند و ما با چه روشــی. این انحصار باعث 
شده که در کیفیت خودرو شاهد موفقیت نباشیم.
وی یادآور شد: در یک تصادف در چابهار 12 نفر فوت 
کردند که ایمنی پایین خودرو ها در این حادثه بسیار 
موثر بود. از این رو باید بگویم نمره خودروســازان 

داخلی نزدیک به صفر است.
سعیدی گفت: اگر با تورم نیرو در خودروسازی ها، 

قیمت خودرو باال رفته باشــد، خودروســازان باید 
شفاف اعالم کنند و هرکس که بدون رعایت قوانین 
استخدام شده اگر متصل به هر جایی باشد، باید از 
سیســتم بیرون بیاید. اینکه گفته شــود با سفارش 
نمایندگان از گذشته تا امروز، افرادی وارد سیستم 
خودروسازی شده اند باید با سند اعالم شود تا همه 
بدانند، وگرنه نمی شود این بهانه را مدام تکرار کرد.
نماینــده چابهار در پایان خاطرنشــان کرد: رهبر 
انقالب هم انتقاد جدی به خودروســازان دارند، اما 
هر موقع قرار اســت مقابله جدی با این روند شــود، 
متاســفانه از گوشه و کنار فریاد هایی بلند می شود 
و مشخص می گردد که خودروسازی وصل به انواع 

باند ها و مافیاهاست.

خبر ویژه

معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت برنج در 
سال 1۴00 بسیار منصفانه بود، گفت: قیمت برنج مصوب سال 1۴01 را به زودی 
اعالم می کنیم. مجید حسنی مقدم، معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد 
کشاورزی با حضور در برنامه »میز اقتصاد« با اشاره به نیاز کشور به برنج گفت: به 
طور متوسط ماهیانه به حدود 250 هزار تن برنج نیاز داریم که نزدیک به دوسوم 
آن از طریق تولید داخل )حدود 1۶0 تا 1۶5 هزار تن( و یک ســوم )حدود ۹0 
هزار تن( از طریق واردات تأمین می شود. وی با بیان اینکه برنج تولید داخل سال 
گذشته با نرخ مناسبی قیمت گذاری شده بود، افزود: هر چه از فصل برداشت برنج 
فاصله می گیریم، حجم موجودی برنج کاهش می یابد و طبیعتا به دلیل آنکه 

عرضه کاهش می یابد، قیمت ها افزایش پیدا می کند.حسنی مقدم با بیان اینکه 
برنج مرغوب داخلی جایگزین ندارد، تصریح کرد: برنج داخلی و برنج خارجی 
دو بازار متفاوت و مکمل هم هستند. معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: از دو هفته قبل که وارد فصل برداشت شدیم قیمت ها نزولی 
است و امیدواریم این روند ادامه دار باشد و قیمت ها به نرخ های مناسب و متعادلی 
برسد.وی بیان کرد: طبق گزارش معاونت وزارت جهاد کشاورزی امسال حداقل 
20 درصد افزایش تولید را خواهیم داشت به عبارتی سال گذشته حدود یک 
میلیون و ۸00 هزار تن میزان تولید کشور بوده و امسال با توجه به شرایط مناسب 
حدود 2 میلیون و 200 هزار تن تولید برنج خواهیم داشت.حسنی مقدم تصریح 

کرد: امسال میزان برنج تولید داخل در وضعیت مطلوب است و شاخص های بازار 
هم این موضوع را نشان می دهد که قیمت ها نزولی است.معاون دفتر بازرگانی 
داخلی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته حدود ۴5 هزار هکتار کشت 
قراردادی در قالب برنامه های تولید بازار محور، برنامه محور، افزایش بهره وری 
اجرا شد.وی با اشاره به توسعه مکانیزاسیون برداشت برنج با کمباین افزود: در 
استان گیالن حدود ۷5 درصد و مازنداران بیش از ۹0 درصد برداشت با کمباین 
انجام می شود که حداقل ۳ تا 5 درصد تولید را افزایش می دهد.حسنی مقدم با 
بیان اینکه قیمت برنج در سال 1۴00 بسیار منصفانه بود، گفت: قیمت برنج 

مصوب سال 1۴01 را به زودی اعالم می کنیم.

معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی:

قیمت جدید برنج به  زودی اعالم می شود

خ سود بین بانکی هستند سهامداران منتظر کاهش نر

نوسان بورس در سایه قیمت گذاری دستوری
بازار ســرمایه در هفته ابتدایی مردادماه تحت تاثیر رکوردشــکنی نرخ 

سود بین بانکی با افت در شاخص ها همراه شد.
 اتفاقات هفته اول بازار ســرمایه دقیقا مشــابه همان روند هفته پایانی 
تیرماه بود. بورس در روزهای شــنبه تا دوشــنبه با افت شــدید روبرو 
شــده و در روز ســه شــنبه افت کمی را تجربه کرده و در آخرین روز 

هفته با صعود همراه شد.
برخی از کارشناسان، تاثیر باال رفتن نرخ بهره بین بانکی بر بازار سرمایه 
را اندکی می دانند، اما بســیاری از ســهامداران این شــیوه اقدام بانک 
مرکــزی را عامل اصلی ریزش بــورس می دانند. البته نباید از عواملی 
همچــون کاهــش نرخ دالر، افت قیمت های جهانی فلزات اساســی و 
کنترل حجم نقدینگی توسط بانک مرکزی گذشت. این عوامل هریک 

به تنهایی عاملی برای رشد یا افت بازار سرمایه هستند.
اما بازار ســرمایه در هفته های گذشــته با مشــکل کمبود نقدینگی به 

دلیل خروج پول از بازار سهام روبرو بوده است. در صورتی که نقدینگی 
پارک شــده ســهامداران خرد، منابع شرکت های حقوقی بازار سهام و 
منابع صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه وارد بازار نشود، نمی توان 
امیــدوار به تغییر روند و برگشــت شــاخص کل بــورس به کانال 1.۶ 

میلیون واحدی را داشت.

 نگرانی اصلی بازار سرمایه در وضعیت فعلی
مجتبی دانشــی، کارشــناس بازار ســرمایه در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصــادی خبرگزاری فــارس، درباره علل ریزش بورس در هفته های 
گذشــته گفت: بســیاری از سهامداران افزایش نرخ بهره بین بانکی به 
سقف دو سال اخیر را عامل این ریزش می دانند. در صورتی که ارتباط 
نرخ بهره بین بانکی با نرخ بهره تســهیالت و ســود پرداختی توســط 
بانک ها به سپرده ها از سال ۹۹ و با اتفاقات آن سال قطع شده است.

وی ادامــه داد: یعنــی نرخ بهره بین بانکی نمی تواند ســیگنالی برای 
تغییر در ســایر نرخ های بهره در نظام بانکی باشــد. در صورتی که این 
مســاله را ســهامداران بپذیرند می توان امیدوار به ایجاد روند افزایشی 
در بازار ســرمایه بود، اما ســهامداران خرد همچنان منتظر کاهش این 
نرخ هســتند.این کارشــناس بازار سرمایه تاکید کرد: اما موضوعی که 
این روزها بیشــتر باید نگران باشــیم به مساله قیمت گذاری دستوری 
و شــیوه های جدید این اقدام برمی گردد. یکی از این نگرانی ها طرح 
مجلس است که در نهایت به واگذاری اختیارات بورس کاال به وزارت 
صمت ختم خواهد شد.دانشــی در ادامه تصریح کرد: با قیمت گذاری 
دســتوری نگرانی ها درباره اثرات آن بر ترازنامه شــرکت  ها وجود دارد 
که این موضوع، هم در ذهن بورســی  ها و هم در واقعیت بر انتظارات 
افراد در جریان نقدی که سهم های مختلف برای صاحبانشان می تواند 

ایجاد کند، خیلی موثر است.   
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نفت و انرژی 4

کند؟ آیا عربستان می تواند 15 میلیون بشکه در روز نفت تولید 

بازار  نفت عربستان در دوراهی

کوتاه از انرژی

بین الملل

فعالیت بزرگترین قطب 
بانکرینگ سوخت خاورمیانه 

مختل شد
بارندگــی شــدید کم ســابقه و وقوع 
ســیل در امارات متحــده عربی باعث 
تعطیلــی ناگهانی یکــی از بزرگترین 
بنادر بانکرینگ ســوخت جهان شد و 
با وجود ازســرگیری تدریجی فعالیت 
در روز پنج شــنبه، اختالالت همچنان 
مانع سوخت رســانی شده است.پس از 
این که فعالیت ها در بندر فجیره بر اثر 
وضعیــت جوی غیرمعمول، با اختالل 
روبرو شد، ارتش برای هدایت عملیات 
امداد در استان فجیره به کمک طلبیده 
شــد. پایگاه خبری MSN با اشــاره به 
بیانیه هــای دولتی گزارش کرد بیش از 
۸00 نفر تاکنون امدادرســانی شده اند 
و ۳۸00 نفر به پناهگاه های اضطراری 
انتقال یافته اند.بندر فجیره که در کرانه 
شرقی امارات متحده عربی است، دروازه 
اســتراتژیکی به سوی بندر هرمز است 
کــه یک پنجــم از نفت جهان از طریق 
آن عبــور می کند. کانال آب عمیق این 
بندر برای نفتکش های بزرگ، فجیره را 
به قطب اصلی بانکرینگ در خاورمیانه 
تبدیــل کرده اســت.آرگوس به نقل از 
یک معامله گر بانکر نوشــت: این بندر 
کامال تعطیل شــده و وی تاخیر بیشتر 
و عقــب افتادن تحویــل محموله ها را 
بینــی می کند.بارندگی های  پیــش 
اخیر، باالترین ســطح بــارش در این 
امیرنشــین در حدود سه دهه گذشته 
به شــمار می رود و هواشناسی 221.۸ 
میلی متر بارندگی را ثبت کرده  است و 
تصاویر ویدیویی محلی نشان می دهد 
بســیاری از بخشهای این استان، دچار 
آب گرفتگی شــده اند.بندر فجیره که 
در سال های اخیر ارتقاهای بانکرینگ 
بســیاری داشته اســت، با تاخیرهای 
طوالنــی مواجــه شــده اســت. این 
تاخیرهای طوالنی این اواخر باعث شد 
بعضــی از صادرکنندگان این منطقه، 
محموله هــای خــود را به مقصد عمان 
و عــراق تغییــر دهند تا زمان انتظار را 
کاهش دهند.بر اســاس گزارش اویل 
پرایس، فجیــره در ژوئن، پایین ترین 
حجم فروش ســوخت سوخت دریایی 
را در چهار ماه گذشته گزارش کرده اند 
که 2.۸ درصد در مقایسه با مدت مشابه 
ســال گذشــته و بیش از 1۳ درصد در 
مقایســه با ماه مه سال 2022، کاهش 

داشت.

نفت فرصت کاهش قیمت 
پیدا نکرد

بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا برای تحویل در ســپتامبر، با ۳۸ 
سنت معادل 0.۴ درصد افزایش، به ۹۶ 
دالر و ۸0 ســنت در هر بشــکه رســید 
و بخشــی از کاهش ۸۴ ســنتی شــب 
گذشــته را جبران کرد. شــاخص نفت 
آمریکا در مســیر ثبت حدود سه درصد 
رشــد هفتگی قرار دارد.بهای معامالت 
نفت برنت برای تحویل در سپتامبر که 
روز جاری منقضی می شــود، ثابت بود 
و در 10۷ دالر و 1۴ سنت در هر بشکه 
ایســتاد. بهای قرارداد اکتبر با هشــت 
سنت معادل 0.1 درصد افزایش، به 101 
دالر و ۹1 ســنت در هر بشکه رسید.به 
گفته استفن اینس، از شرکت مدیریت 
دارایــی SPI، به نظر می رســد بازار در 
فضایی قرار گرفته اســت که احساسات 
بین ریسک های رکود در نیمه دوم سال 
و کمبــود بنیادی عرضه در بازار، تغییر 
می کند.یک عامل مهمی که از ســوی 
بازار دنبال می شود، نشست هفته آینده 
تولیدکنندگان اوپک پالس خواهد بود. 
این تولیدکنندگان اکنون ۹.۷ میلیون 
بشــکه در روز کاهــش تولیدی که در 
اوج بحران کرونا در آوریل ســال 2020 
تصویــب کرده بود را احیا کرده اند.تینا 
تِنگ، تحلیلگر شــرکت "ســی ام سی 
مارکتــس" در این باره گفت: قیمتهای 
نفت در پی افت ارزش دالر آمریکا و ادامه 
کمبود عرضه، فرصت کاهش چشمگیر 
را پیدا نکردند.منابع آگاه در اوپک پالس 
اظهار کردند: این گروه در حال بررسی 
عدم تغییر تولید در ســپتامبر است اما 
دو منبع آگاه دیگر گفتند: اعضای اوپک 
پالس ممکن است درباره افزایش مالیم 
تولید مذاکره کنند.تصمیم اوپک پالس 
بــرای عــدم افزایش تولیــد، آمریکا را 

مایوس خواهد کرد. 

وزیر نیرو اعالم کرد؛

پیگیری وزارت نیرو برای فروش 
برق با مکانیزم بورس

وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو درصدد اســت 
بــه زودی فــروش برق با مکانیزم بورس و با 
نظام عرضه و تقاضا انجام شــود.»علی اکبر 
محرابیــان « با بیان اینکــه از ابتدای دولت 
ســیزدهم هــم در مجلس و هــم در دولت 
برنامه توسعه ای ۳5 هزار مگاواتی نیروگاه ها 
به عنوان یک برنامه چهار ســاله اعالم شده 
است، افزود: پایه و اساس سرمایه گذاری در 
این زمینه بخش خصوصی اســت که برنامه 
ریزی های مربوط به آن برای سال اول انجام 
و بخش قابل توجهی از نیروگاه ها وارد چرخه 
تولید کشــور شــده اند و خوشبختانه طبق 
برنامه پیش رفته است.وی گفت: وزارت نیرو 
از حضور بخش خصوصی به شدت استقبال و 
حمایت می کند.محرابیان  درباره نرخ فروش 
بــرق بــا مکانیزم بورس اظهار کرد: در صدد 
هستیم به زودی فروش برق با مکانیزم بورس 
و با نظام عرضه و تقاضا انجام شود که سابقه 
این کار را بنده در سال های گذشته و در حوزه 
ســیمان، فوالد و صنایع معدنی داشــته ام و 
امروز همان مدل را دنبال می کنم.وزیر نیرو 
بیان کرد: در حال تسهیل مقدمات موضوع 
هســتیم و امیدواریم در یک فرایند عرضه و 
تقاضا، هر چه ســریع تر فروش برق توســط 
نیروگاه ها از طریق بورس انجام شود که این 
کار ضمن تقویت بورس، باعث شفاف سازی 
هر چه بیشــتر می شود.وی خاطرنشان کرد: 
با این کار نیروگاه ها و صاحبان نیروگاه های 
کشور می توانند مبالغ فروش برق را به صورت 
لحظــه ای و در زمان فــروش به طور کامل 

دریافت کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس :

چه کسی مسئول ضررهای 
میلیاردی هدررفت انرژی در 

کشور است؟
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: تعویض 
دستگاه های سرمایشی و گرمایشی، اورهال 
کــردن نیروگاه ها و اصالح شــبکه توزیع و 
فرهنگسازی برای اصالح مصرف مشترکان 
خانگی در مســیر جلوگیــری از هدررفت 
انرژی ضروری است.قاســم ساعدی با اشاره 
به هدررفت ساالنه ۴00 میلیارد یورو ثروت 
کشــور در حوزه انــرژی و آب به دلیل عدم 
مصرف درســت، گفت: متاسفانه هدررفت 
انرژی در کشــور ما بــه یک فرهنگ تبدیل 
شــده است و این هدررفت انرژی در صنعت 
و دســتگاه ها به عنوان یک عادت همیشگی 
مورد رسیدگی قرار نمی گیرد.نماینده مردم 
دشــت آزادگان و هویزه در مجلس شورای 
اســالمی با بیان اینکه وزارتخانه های نیرو، 
نفت و صمت باید برای بهینه ســازی مصرف 
انرژی کارگروه مشــترکی را تشکیل دهند، 
ادامه داد: تعویض دســتگاه های سرمایشی 
و گرمایشــی، اورهــال کــردن نیروگاه ها و 
اصالح شــبکه توزیع و فرهنگســازی برای 
اصــالح مصرف مشــترکان خانگی در این 
مســیر ضروری است.وی افزود: کمیسیون 
انرژی باید به این دســتگاه ها ماموریت دهد 
و محدودیت زمانی برای تحقق اهداف شــان 
مشخص کند تا بهانه کم کاری از آنها گرفته 
شود و مسئوالن به جای صرفا بیان مشکالت 

و دادن شعار اقدام به اصالح امور کنند.
 

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس 
خبر  داد؛

هدف اصلی آمریکا حذف 
ایران از هاب انرژی جهان

 عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس 
گفت: اگرچه مقامات آمریکا از اظهارنظرهای 
همچون اینکه "جهان به نفت ایران نیاز دارد" 
استفاده می کنند اما هدف اصلی آن ها حذف 
ایران از هاب انرژی جهان اســت که به این 
هدف نمی رسند.عبدالعلی رحیمی مظفری 
دربــاره اظهارنظــر قائم مقام وزارت خارجه 
آمریکا مبنی بر اینکه جهان به نفت ایران نیاز 
دارد، گفت: فشارهای روسیه به آمریکا و اروپا 
و ایجاد مشــکالت برای آن ها و ادامه جنگ 
اوکراین، ســبب شــده آمریکا و اروپا اجماع 
خــود را علیه ایران عمال شکســت خورده 
ببیننــد، به همیــن دلیل آمریکا می خواهد 
از طریق رســانه ها، ایران را دوباره به سمت 
برجام ســوق دهد.نماینده مردم سروستان 
و کوار و خرامه در مجلس شــورای اسالمی 
ادامه داد: اشــتباه در گذشته نیز همین بود 
کــه ما تمام تخم مرغ های خود را در ســبد 
برجام گذاشــتیم و دنبــال کار کردن صرفا 
با شــرکت های اروپایی بودیم و همکاری با 
روس هــا و چینی ها را لغو کردیم اما ســفر 
مقامات روســیه به ایران نشــان داد ایران به 
ســمت تغییر شــرایط اقتصادی خود پیش 
می رود و می تواند تحریم ها را دور بزند حاال 
آمریــکا و اروپــا به دنبــال جلوگیری از کم 
رنگ شدن نقش خود در این بازی هستند. 

با آماده شــدن گروه اوپک پــالس برای احیای 
کامــل تولید فریز شــده تا پایــان ماه میالدی 
آینــده، تحلیلگران و بازار نفت به دنبال پاســخ 
به پرســش میلیون دالری هســتند که در رمز 
و راز پوشــیده شــده است. عربســتان سعودی 
واقعــا چه میزان نفت می تواند تولید کند و مایل 
اســت چه میزان از ظرفیــت مازاد تولید خود را 
اســتفاده کند؟اکثر تحلیلگران می گویند بعید 
است عربســتان سعودی و امارات متحده عربی 
صرفنظر از اعمال فشــار آمریکا برای تولید نفت 
بیشــتر، تمایلی به بهره برداری از ظرفیت مازاد 

تولید خود داشته باشند. 
ظرفیــت مــازاد تولیــد جهانی انــدک، ضربه 
شــوک های عرضه را شدیدتر خواهد کرد.اما رمز 
و رازی که ظرفیت واقعی تولید نفت عربســتان 
سعودی را احاطه کرده است، چندین دهه است 
در انتظار است تا برمال شود.پس از سفر جو بایدن، 
رئیــس جمهور آمریکا بــه خاورمیانه، مقامات 
آمریکایی ابراز امیدواری کردند که ســعودی ها و 
سایر تولیدکنندگان خاورمیانه اقدامات بیشتری 
برای افزایش تولید انجام خواهند داد. آموس هوچ 
استاین، مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور 
انرژی بین المللی در مصاحبه با شــبکه ســی بی 
اس بدون ارائه توضیح، اظهار کرده بود: ظرفیت 
مــازاد تولید وجود دارد. فضا برای افزایش تولید 
نفت وجود دارد.در ســال 2005 که شبح به اوج 
رسیدن تولید نفت بر بازارهای نفت سایه افکنده 
بود، خود عربستان سعودی اطمینان داده بود که 
می تواند به مدت چندین دهه 15 میلیون بشکه 
در روز نفــت تولید کند.اما جدیدترین اطالعاتی 
که از عربســتان ســعودی به گوش می رسد این 
اســت که محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان 
ســعودی اوایل ماه میالدی جــاری اعالم کرد: 
این کشــور ظرفیت بیشتری برای افزایش تولید 
باالتر از 1۳ میلیون بشــکه در روز که وعده داده 
بود تا ســال 202۷ خواهد داشت، ندارد.ولیعهد 

عربستان سعودی در نشستی در جده که رئیس 
جمهور آمریکا هم در آن شــرکت داشــت، گفته 
بود: عربســتان سهم خود را در این خصوص ایفا 
خواهد کرد. وی اعالم کرده بود ظرفیت تولید به 
1۳ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا خواهد کرد 
و پس از آن عربســتان سعودی ظرفیت بیشتری 
برای افزایش تولید نخواهد داشــت.به گفته وائل 
مهدی، تحلیلگر مالی، ممکن است این استدالل 
مطرح شــود که عربستان سعودی ادعا کرد قادر 
اســت 15 میلیون بشــکه در روز نفت تولید کند 
تــا نگرانی های بازار و مهم تــر از آن نگرانی های 
داخلــی دربــاره به اوج رســیدن تولید جهانی و 
تولیــد آرامکوی ســعودی را آرام کند. آرامکوی 
ســعودی در ســال 200۸ ناچار شــد از خود در 
برابــر این ادعاها که بحران نفتی ناشــی از عدم 
ظرفیت مازاد تولید اوپک بوده اســت، دفاع کند. 
این شــرکت در همین راستا مدعی شد می تواند 
ظرفیت تولیدش را افزایش داده و تا پایان ســال 
200۹، حدود 12.5 میلیون بشــکه در روز نفت 
تولید کند که این رقم بسیار باالتر از سطح تولید 
فعلی آرامکو است. آرامکو مدعی شد اگر بازار نیاز 
داشته باشد، می تواند ظرفیت تولیدش را به 15 

میلیون بشــکه در روز افزایش دهد.علی نعیمی، 
وزیر نفت وقت عربســتان ســعودی در آن زمان 
گفتــه بود آرامکو می تواند بــا افزایش تولید در 
میادین نفتی خود، 15 میلیون بشکه در روز نفت 
تولید کند. اما عربستان سعودی بعدا از این ادعا 
عقب نشــینی و اعالم کرد این تنها یک سناریوی 
پیشــنهادی بــوده و یک برنامه واقعی نیســت. 
برنامه هــا برای افزایش تولید در میادین خریص 
و الشــیبه محقق شــد اما به جای این که تولید 
کلی عربســتان سعودی را افزایش دهد، ظرفیت 
تولید 12 میلیون بشکه در روز این کشور را حفظ 
کرد.با در نظر گرفتن افت تولید در میادین دیگر، 
تنها میادین زولوف و سفانیه ماندند که می توانند 
تولید عربستان سعودی را به 1۳ میلیون بشکه در 
روز برساند.عربستان سعودی اکنون مدعی است 
ظرفیــت تولیدش به 1۳ میلیون بشــکه در روز 
محدود است. با این حال حتی نمی گوید اکنون 
چنین ظرفیتی دارد و می گوید می تواند در آینده 
نزدیک، چنین ظرفیت تولیدی داشته باشد. از دو 
ادعای جداگانه، این سناریو محتمل تر از این باور 
به نظر می رســد که آرامکو می تواند 15 میلیون 
بشــکه در روز نفت تولیــد کند.به گفته مهدی، 

تاسیســات آرامکو اجازه می دهد این شــرکت 
حداکثــر 15 میلیون بشــکه در روز تولید کند. 
البته این به معنای ظرفیت پایدار حداکثری برای 
تولید در این نرخ نیست و تنها به ظرفیتی اشاره 
می کند که احتماال می تواند چنین حجم تولیدی 
را تجربه کند اما لزوما میزان تولید روزانه نخواهد 
بود.برآوردها از ظرفیت مازاد تولید اوپک مختلف 
اســت. طبق گزارش آژانــس بین المللی انرژی، 
اداره اطالعات انرژی آمریکا و اوپک، ظرفیت مازاد 
تولید این گروه ســه میلیون بشــکه در روز است. 
با این حال، بعضی از تحلیلگران بر این باورند که 
اوپک بیش از یک میلیون بشکه در روز ظرفیت 
مازاد تولید ندارد.بر اســاس توافق اوپک پالس، 
هدف تولید نفت عربســتان ســعودی، 11.00۴ 
میلیون بشکه در روز برای اوت است. این کشور 
به ندرت به این ســطح تولید رسیده و این سطح 
تولید برای مدت طوالنی ادامه پیدا نکرده است. 
بنابراین قطعی نیســت که ســعودی ها ظرفیت 
تولید 11 میلیون بشکه در روز را به شکل پایدار 
داشته باشــند. حتی معلوم نیست که عربستان 
ســعودی اگر بخواهد، بتواند تولیدش را آن طور 
که ادعا می کند، ســریعا به 12 میلیون بشکه در 
روز افزایش دهد. اما عربســتان سعودی می تواند 
عرضه به بازار را با برداشت از ذخایر نفت خود و 
کاهــش مصرف نفت تولید نیروگاه های داخلی، 
افزایــش دهد.منابــع صنعتی اخیرا به شــرکت 
انرژی اینتلیجنس گفته اند عربســتان سعودی 
انتظــار دارد بــا کاهش مصرف نفــت در تولید 
نیرو و اســتفاده از ســوختهای مایع، گاز طبیعی 
و تجدیدپذیرها، حداکثر یک میلیون بشــکه در 
روز نفت برای صادرات تا ســال 20۳0 آزاد کند. 
این کشــور در حال حاضر 51 درصد از برق خود 
را با سوختهای مایع و ۴۹ درصد را با گاز طبیعی 
تولید می کند. عربســتان سعودی تا سال 20۳0 
قصد دارد ســهم هر کدام از تجدیدپذیرها و گاز 

در تولید برق را به 50 درصد برساند.

معامله گران می گویند پاالیشــگرها ناچار خواهند شــد برای 
اجتناب از ضرر بیشتر، تولید بنزین را کاهش داده و سوخت های 
ســودآورتر تولید کنند اما تقاضای تابســتانی از قیمت باال در 
جایگاه های سوخت آمریکا و اروپا و بی ثباتی و کاهش تقاضای 
فصلی در بخش هایی از آســیا، آســیب دیده اســت. به گفته 
معامله گران و تحلیلگران و بر اساس آمار ذخایر، این وضعیت 
به رشــد موجودی بنزیــن در قطب های تجارت بزرگ جهان 
از ســنگاپور تا آمســتردام-روتردام-آنتورپ و آمریکا منتهی 
شده است. سخنگوی فورموسا به رویترز گفت: ما سوختهای 
حاوی گوگرد کم را بیشــتر خواهیم فروخت زیرا حاشیه سود 

بهتری دارند.طبق آمار رفینیتیو، حاشیه سود بنزین در آسیا 
بیــش از 102 درصــد در ژوییه کاهش پیدا کرد و 1۴ ســنت 
در هر بشــکه ارزان تر از نفت برنت شــد در حالی که در ژوئن 
۳۸ دالر و 5 سنت در هر بشکه باالتر از قیمت نفت برنت بود. 
حاشیه سود بنزین برای این وقت از سال، به پایین ترین رکورد 
مشاهده شده از سال 2000 به این طرف نزول کرده است. این 
امر حاشیه سود پاالیش آسیا را از ۳0 دالر و ۴۹ سنت در هر 
بشکه نسبت به نفت دوبی در ژوئن، به ۸۸ سنت در هر بشکه 
کاهش داد. انتظار می رود پاالیشگرهای دولتی چین ظرفیت 
پاالیــش را افزایش دهند و صادرات بیشــتری انجام دهند تا 

ذخایر داخلی کمتر شود.یکی از منابع آگاه برآورد کرد پاالیش 
نفت خام در چین که به دلیل قرنطینه های کووید پایین 1۴ 
میلیون بشــکه در روز بود، ممکن اســت به 1۴ میلیون بشکه 
در روز یا باالتر افزایش پیدا کند. شرکت مشاوره اف جی ایی 
برآورد کرد صادرات بنزین از هند پس از این که تعرفه صادرات 
هفته گذشته حذف شد، ممکن است به میزان 15 تا 20 هزار 
بشــکه در روز رشــد کند و صادرات اوت و سپتامبر را به 2۶0 
هزار بشکه در روز برساند. در این بین، واردات بنزین به آسیا 
در نیمه اول ژوییه 2۴0 هزار بشکه در روز در مقایسه با نیمه 

دوم ژوئن کاهش پیدا کند .

معامله گران پاسخ دادند ؛

تاثیر اقتصاد جهانی بر قیمت حامل های انرژی

خبر  ویژه

کارشناس  اقتصادی:

کوین در ایران  استخراج غیرمجاز بیت 
همچنان صرفه اقتصادی دارد

کارشــناس اقتصــادی گفت: ســهم مصرف 
برق اســتخراج بیت کویــن در ایران کمتر از 
۳ درصد است و عماًل می توان گفت استخراج 
رمز ارز تأثیری بر پایداری یا ناپایداری شبکه 
برق کشــور ندارد.ســامان صفایی کارشناس 
اقتصــادی بــا اشــاره به نقــش رمزارزها در 
مصرف برق کشــور گفــت: اخیر نموداری در 
فضای مجازی منتشر شده که نشان می دهد، 
قیمت بیت کوین به حدی کم شده که دیگر 
استخراج آن صرفه اقتصادی ندارد.وی افزود: 
این مســأله در کشــورهای خارجی معنا دارد 
که برق را به طور متوســط برای هر کیلووات 
ســاعت معادل 10 سنت یعنی ۳.000 تومان 
خریــداری می کنند و در ایران که هزینه برق 
0.0۳ رقم جهانی اســت، نمی توان گفت که 
اســتخراج رمز ارزها از صرفه اقتصادی افتاده 
است.صفایی ادامه داد: تولید هر بیت کوین در 
ایران ۳00 هزار کیلووات ساعت برق نیاز دارد 
که با احتســاب هزینه برق متوســط در ایران 
قیمــت بیت کوین تا 1200 دالر هم برســد 
برای ایران صرفه اقتصادی دارد.کارشــناس 

اقتصــادی تاکید کرد: هم اکنون قیمت بیت 
کوین حدود 21۶ هزار دالر اســت، یعنی اگر 
قیمت این رمز ارز معروف 0.05 رقم فعلی خود 
هم شود باز هم استخراج رمز ارز با قیمت برق 
ایران به صرفه اســت.صفایی با اشــاره به عدم 
ارتباط بین قیمت بیت کوین و میزان استخراج 
ایــن رمــز ارز در ایران گفت: اینکه فکر کنیم، 
با کاهش قیمت بیت کوین میزان اســتخراج 
ایــن رمز ارز در کشــور به خصوص در بخش 
غیرمجــاز کاهش می یابد، تصور غلطی بیش 
نیست و همین مسئله نباید ما را از شناسایی 
و جمــع آوری مزارع غیرمجاز اســتخراج باز 
دارد.کارشــناس اقتصادی گفــت: همانطور 
کــه گفتــم، کاهش قیمت رمز ارز در ایران به 
مفهوم کاهش استخراج نیست، از سوی دیگر 
ســهم مصرف برق بیت کوین در ایران کمتر 
از ۳ درصد اســت .صفایــی عنوان کرد: کلیه 
دست اندرکاران شناسایی و جلوگیری از مزارع 
غیرمجاز اســتخراج رمز ارز در کشــور باید به 
تالش خود ادامه داده و کاهش قیمت این رمز 
ارز را به عنوان توجیه کم کاری استفاده نکنند.

معاون برنامه ریزی وزارت نفت؛

ک   آمادگی وزارت نفت در تامین خورا
گاز  جهت استقرار صنایع پایین دست نفت و 

معاون برنامه ریزی وزارت نفت در سفری یک 
روزه از صنایع شهرستان های المرد و مهر در 
حوزه باالدستی و پایین دستی بازدید کرد و از 
آمادگــی وزارت نفت در تامین خوراک جهت 
استقرار صنایع پایین دست نفت و گاز در المرد 
و مهر خبر داد.هوشــنگ فالحیان و در جلسه 
جمع بندی این ســفر موضوع انتقال آب دریا 
به فارس را مورد تاکید قرار داد و گفت: ارزش 
انتقــال آب دریا در آینده نمایان خواهد شــد 
که چه خدمت بزرگی صورت گرفته اســت و 
آیندگان درک خواهند کرد و اگر بنا است  این 
منطقه توسعه پیدا کند نیاز مبرم به انتقال آب 
دریا به المرد وجود دارد.معاون برنامه ریزی وزیر 
نفت در جلسه جمع بندی این سفر گفت: هنر 
مدیریت این اســت که بتواند ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصی را به صحنه بیاورد.وی گفت: 
صنایع آلومینیوم المرد افتخار ملی است و این 
ظرفیت را داراســت که زنجیــره آلومینیوم و 
صنایع پایین دست آن در اینجا تاسیس شود.
وی با اشــاره به ظرفیت های باالدستی نفت و 
گاز در ایــن منطقــه گفت: هرجا که نگاه کنیم 

محصوالت و مشتقات گازی وجود دارد و وزارت 
نفت آمادگی این را دارد که خوراک و خط انتقال 
آن را اجرایی کند به شــرطی که سرمایه گذار 
بخواهد در این زمینه سرمایه گذاری کند که این 
امر نیازمند شناسایی بسته های سرمایه گذاری 
جذاب مبتنی بر خوراک در دسترس است که 
یکی از ضروریات می باشد.موســوی نماینده 
مردم شهرســتان های المرد و مهر در مجلس 
شــورای اسالم نیز در گفت: اکثر ظرفیت های 
این مناطق که قابلیت های باالیی دارند به چشم 
نیامده و مغفول مانده اند. وی ادامه داد، بنا به 
اظهــارات معاون اول رییس جمهور ، دولت به 
این جمع بندی رسیده و مصمم است که المرد 
و مهر مانند جاسک و چابهار از ظرفیت سرمایه 
گذاری باالیی برخوردار باشــد.نماینده المرد و 
مهــر در مجلس ادامه داد؛ منطقه عســلویه از 
نظر ســرمایه گذاری صنایع باالدستی و پایین 
دستی تکمیل شده و دولت نیز به دنبال تکمیل 
و توســعه فازهای موجود رفته اســت و اینکه 
انتظار ما این است که این نگاه به منطقه المرد 

و مهر نیز همانگونه باشد. 
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55بانک و بیمه اداره کل آمار و بودجه پست بانک ایران برای 
خرداد ماه اعالم کرد؛ 

رتبه نخست مدیریت شعب 
استان کردستان، در افزایش 
تعداد پایانه های فروشگاهی

 مدیریت شــعب اســتان 
کردســتان، بــا افزایش 
شش هزار و ۳2۶ دستگاه 
پایانه فروشگاهی متصل 
به حساب های پست بانک 
ایران رتبه اول رشــد این شــاخص را در خرداد 

ماه سال جاری بدست آورد.
بر طبق گزارش اداره کل آمار و بودجه و اعالم 
اداره کل بازاریابــی و توســعه بــازار، مدیریت 
شــعب استان کردستان با تحقق 12۶٫۳درصد 
در رتبه نخســت و مدیریت شــعب استان های 
گلســتان و فارس به ترتیب با 12۴٫۷و 121٫۹ 
درصــد در جایــگاه دوم و ســوم افزایش تعداد 
پایانه های فروشــگاهی متصل به حساب های 
پســت بانک ایران قرار گرفتند.  بر اســاس این 
گزارش، مدیریت شــعب استان های گلستان و 
فارس در خرداد ماه ســال جاری، به ترتیب ۷ 
هزار و ۶21 و 15 هزار و 5۴ دستگاه پایانه های 
فروشــگاهی متصــل به حســاب های بانک را 

راه اندازی کرده اند.

انتصاب مدیرعامل هلدینگ 
فناوری اطالعات بانک ایران زمین

بــا تصمیم هیــأت مدیره هلدینــگ فناوری 
اطالعــات بانــک ایران زمیــن )جامپ( احمد 
میردامــادی به عنوان مدیر عامل این هلدینگ 

منصوب شد.
وی پیش از این بنیانگذار شــرکت های موفقی 
چون سها )بلیت الکترونیک تهران(، نوتکنیک، 
پردازش ایران، فراپرداز و همینطور مدیرعامل 
پرداخت نوین، کنسرسیوم بانکداری باز سنباد 

و مشاور اتاق بازرگانی تهران بوده است.

قدردانی از بیمه سرمد در نهمین 
کنفرانس روابط عمومی و صنعت

 در نهمیــن کنفرانــس 
روابط عمومی و صنعت، 
با حضور خســرو رفیعی 
رییــس انجمــن روابط 
عمومی ایران، امیرعباس 
تقی پــور دبیرکل باشــگاه مدیریت ارتباطات 
یونسکو- ایران و جمعی از اساتید و پیشکسوتان 
و مدیران ارتباطات و روابط عمومی کشــور از 
مدیــرکل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه 
ســرمد تقدیر شــد. نهمین کنفرانس روابط 
عمومــی و صنعت، به همت باشــگاه مدیریت 
ارتباطــات یونســکو-ایران و دبیرخانه دائمی 
کنفرانس روابط عمومی در محل هتل المپیک 
تهران برگزار شد. در این کنفرانس، از ادریس 
ســاالری مدیــرکل روابــط عمومــی و امور 
بین الملل بیمه ســرمد، به دلیل اثرگذاری در 
تقویت جایگاه روابط عمومی و سرمایه گذاری 
فکری، انسانی و علمی در این حوزه، با اهدای 
لوح و نشان کنفرانس روابط عمومی تقدیر شد. 
بیمه ســرمد در ســال گذشــته، با بحران ها و 
مشــکالت زیادی مواجه شــده بــود که این 
بحران ها تاثیر نامطلوبی بر روی برند و رضایت 
مشتریان این شرکت گذاشته بود. در این مدت 
روابط عمومی بیمه ســرمد، نقش موثری در 
حفظ آرامش شــرکت داشــت. روابط عمومی 
سرمد، هم چنین تالش ویژه ای برای مدیریت 
افکار عمومی داشــت تا مدیران ارشد بتوانند 
در آرامش بر مشــکالت فائق بیایند و عملکرد 
مناســبی را در سال جدید در کارنامه شرکت 

ثبت کنند.

اخبار

رویکرد جدید بانک توسعه 
تعاون، توجه به زیرساخت های 

توسعه و اشتغال کشور است

محمدجعفرایرانــی عضــو هیات مدیره بانک 
توسعه تعاون در پی سفر استانی رئیس جمهور 
و هیات دولت به اســتان همدان، به این استان 
ســفر نمود و در روز نخســت ایشــان از شعب 
مرکــزی همدان، شــهید مدنی همدان، بهار و 
اللجین بازدید داشــته و عملکرد این شــعب را 

مورد بررسی قرار داد.
ایرانــی گفــت: باید تالش کنیم تا بخش تعاون 
اقتصاد کشــور در شرایط کنونی اقتصاد، ایفای 
نقش فعال تری نماید. در این سفر که با همراهی 
مدیران اســتانی صورت گرفت شــیراوند مدیر 
شعب استان همدان ضمن تشکر از عضو هیئت 
مدیــره به جهت حضور موثر در اســتان، نقطه 
نظرات بیان شده توسط ایشان را روشن کننده 
مســیر حرکت به سمت تحقق اهداف و برنامه 

عملیاتی شعب دانست.
در ادامه این ســفر ایرانــی، از پروژه هایی که با 
مشارکت بانک در حال تکمیل و اجرا می باشند 
بازدیــد نمود. طی ایــن برنامه، از کارخانه قند 
هگمتــان که با ۳00 میلیارد ریال تســهیالت 
بانک توســعه تعــاون در حــال ادامه فعالیت 

می باشد بازدید به عمل آمد.
شــایان ذکر است این شرکت یکی از مشتریان 
ویژه استان بوده که توانسته است تعامل بسیار 
مطلوبــی را بــا بانک برقــرار نماید و از خدمات 

مختلف اعتباری و مالی بانک استفاده نماید.
ایرانی ضمن قدردانی از مدیران شرکت یاد شده 
به جهت تعامالت مطلوب با استان ظرفیت های 
همکاری پیش رو را بسیار گسترده عنوان نمود 
و در خصوص ارایه خدمات بانکی به این شرکت 

اعالم آمادگی نمود.
عضــو هیات مدیره بانک توســعه تعاون گفت: 
فعالیــت دربخش تولید نوعی مجاهدت و ایثار 
اســت که باید مورد توجه و تامل بیش از پیش 
قرار گیرد. در ادامه بازدید از پروژهای اســتان، 
ایرانی به همراه هیات همراه از پروژه سفره خانه 
ســنتی ایران زمین واقع در شــهر اللجین که با 
دریافــت ۳۷ میلیارد ریال تســهیالت از بانک 
توسعه تعاون به بهره برداری رسیده است بازدید 
نمود و توسعه گردشگری را پدیده ای تاثیرگذار 
در امر جذب توریست در منطقه عنوان نمود.

در ادامه، عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون 
با حضور در مدیریت شــعب اســتان همدان در 
جلســه کمیته راهبردی اســتان که با حضور 
کارشناســان مدیریت شــعب و رؤسای شعب 
اســتان برگــزار گردید حضــور یافت و ضمن 
تشــریح برنامه هــای کالن بانک، نقطه نظرات 

حاضرین درجلسه را مورد بررسی قرار داد.
همچنین عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون 
به همراه سید محمدرضا حسینی معاون توسعه 
مدیریــت و منابــع وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی با حضور در میز خدمت استان همدان، 
به عنوان نمایندگان تام االختیار دستگاه اجرایی 
مرتبط، به سواالت، درخواست ها  پیشنهادهای 
مراجعین پاسخ گفتند. این میز خدمت همزمان 
با ســفر رییس جمهور و هیات دولت به اســتان 
همدان و در راســتای تبیین عملکرد و تسهیل 
فعالیت نقش آفرینان اقتصادی و حل مشکالت 
و مسائل مردمی در بخش های مختلف اجرایی 

دولت تشکیل گردیده است.
ایرانی در ادامه این ســفر همچنین با حضور در 
منزل زنده  یاد کیومرث زندیه مدیر فقید شعب 
استان همدان، با خانواده ایشان دیدار و گفتگو 

نمود و یاد آن مرحوم را گرامی داشت.

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان بانک دی و شرکت متد
علیرضــا قیطاســی، مدیرعامل بانک، 
ضمن ابراز خرسندی از توسعه تعامالت 
متقابل میان بانک دی و شــرکت های 
زیرمجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران 
در دوره مدیریتــی بانک گفت: امضای 
این تفاهم نامه در راستای تأکید ریاست 
محتــرم بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
مبنی بر گســترش تعامــالت و تمرکز 
مالــی شــرکت های زیرمجموعه بنیاد 
شــهید با بانک دی اســت که امیدوارم 
زمینه تســریع ســایر تفاهم نامه را نیز 

فراهم کند.
وی افزود: ایثارگران و جانبازان مهمترین 
جامعه هدف شرکت متد هستند که نیاز 
مبــرم این عزیزان به خدمات درمانی با 
کیفیــت، زمینه انعقاد این تفاهم نامه را 
بــرای تأمین مالی شــرکت ایجاد کرده 

است.
قیطاســی با اشاره به لزوم ارائه خدمات 
متمایز به جامعه هدف بنیاد شهید گفت: 
ســرعت عمل، تمایز و کیفیت خدمات 
بانــک دی به جامعــه معزز ایثارگری و 
خانواده شــهدا باید بــرای این عزیزان 
محســوس باشد تا زمینه گسترش ابعاد 
تفاهم نامه هایی از این دســت را فراهم 

کند.
مدیرعامــل بانــک دی با تأکید بر لزوم 

ســرعت عمل در اجرایی شــدن مفاد 
ایــن تفاهم نامه در شــعب تصریح کرد: 
مدیریت امور شــعب باید در سریع ترین 
زمان ممکن مفاد تفاهم نامه را به تمامی 
شــعب ابالغ کند تا شــاهد یکپارچگی 
عملیات شعب در اجرای این تفاهم نامه 

باشیم.
وی در پایــان گفت: بانک دی آمادگی 
الزم بــرای انعقــاد تفاهم نامه با ســایر 

شــرکت های زیرمجموعه بنیاد شهید و 
امور ایثارگران را دارد تا شــاهد تمرکز 
منابع مالی تمامی شــرکت ها در بانک 

باشیم.
در ادامــه ایــن نشســت ایــرج عربی، 
مدیرعامل شــرکت متــد، ضمن ابراز 
خرســندی از انعقــاد ایــن تفاهم نامه 
گفت: عملکرد بانک دی در ارائه خدمات 
بانکی به جامعه هدف بنیاد شهید از بدو 

تأسیس تاکنون رضایت بخش بوده و در 
دوره مدیریت این بانک شاهد گسترش 
دامنه و کیفیت خدمات بانک به جامعه 
معزز ایثارگری بوده ایم که این امر نقطه 
عطفی در توسعه همکاری های متقابل 

بانک و بنیاد شهید است.
وی ادامه داد: شــرکت متد با ۳۳ مرکز 
درمانــی و توانبخشــی، 1000 تخت 
روان پزشــکی، خدمــات اروتز و پروتز، 

امداد آمبوالنس و پرســتاری در سراسر 
کشــور در نوک پیــکان ارائه خدمات 
درمانی و توانبخشی به جامعه ایثارگری 
است که بر این اساس بانک دی می تواند 
در کنار شرکت متد با ارائه خدمات بانکی 
و تأمین مالی کمک بزرگی به توســعه 
خدمات شرکت و افزایش رضایتمندی 

جامعه هدف کند.
وی در پایان مهمترین هدف از انعقاد این 
تفاهم نامه را تمرکز حساب های شرکت 
نزد بانک دی و ایجاد بســتر راه اندازی 
میز خدمت در تمامی مراکز وابســته به 

متد دانست.
در ادامه محسن برزگر، عضو هیأت مدیره 
شرکت متد و مشاور رییس بنیاد شهید 
و امور ایثارگران در امور جامعه هدف، با 
قدردانــی از بانیان انعقاد این تفاهم نامه 
گفت: خدمت رســانی به جامعه هدف 
بنیاد شهید یک وظیفه ملی است و هر 
کسی که گامی در مسیر خدمت به این 

عزیزان بردارد نزد خدا عزیز می شود.
وی ادامه داد: با ورود تیم جدید مدیریت 
بانــک دی، نگاه به ایــن بانک در میان 
مدیران بنیاد شهید و جامعه هدف بهبود 
پیدا کرده است که امیدوارم با پتانسیل 
به وجود آمده بتوانیم وارد فاز جدیدی از 

گسترش تعامالت متقابل باشیم.

خبر ویژه

فرمانداری و اداره بهزیستی شهرستان کرمانشاه و نیز اداره کل سازمان بهزیستی این استان، از شعبه »کرمانشاه- میدان بسیج« بانک آینده، به دلیل ارزش آفرینی 
هر چه بیش تر برای مشتریان و پرداخت تسهیالت خوداشتغالی به مددجویان بهزیستی، قدردانی کردند.

فضل اهلل رنجبر، فرماندار شهرســتان کرمانشــاه؛ دکتر فرحناز محمدی، مدیرکل بهزیســتی استان کرمانشاه و شهرام سبزیان رئیس بهزیستی شهرستان کرمانشاه، 
طی تقدیرنامه های جداگانه ” از زحمات ارزش مند بانک آینده در عرصه خدمت گزاری و تکریم ارباب رجوع”، “تالش در جهت اشــتغال جامعه هدف بهزیســتی” و 

“هم چنین حسن همکاری با اداره بهزیستی این شهرستان، صمیمانه قدردانی و تشکر کردند.”

کرمانشاه  تقدیر فرمانداری و بهزیستی استان 
کرمانشاه- میدان بسیج« بانک آینده از شعبه »

اخبار

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

رای شــماره 3728تاریــخ1401/3/29 هیــات  قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت  برابــر
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــری     ثبــت  ملــک بهشــهر تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم  عفــت امی
زنــد محمدنســبت  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن   بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  فر
ــع  ــه 1401/81 واق ــماره کاس ــه ش ــی ب ــاک 11 اصل ــمتی از پ ــع قس 210/33 مترمرب
ز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور  در اراضــی زیــروان     بخــش 18 ثبــت بهشــهر محــر
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه14 آگهــی میشــود در صورتــی کــه 
ــند.  ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
میتوانــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــودرا بــه ایــن 
اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــا مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد. 
م الف 1354879
تاربیخ انتشار نوبت اول 1401/5/8
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/5/22
- محمد مهدی قلیان ک بهشهر رئیس اداره ثبت اسناد وامال

آئین نامه قانون تعیین تکلیف  گهي موضوع ماده 3قانون و ماده13  آ  "
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي"

برابــر راي شــماره 140160318603003173 مــورخ 1401/03/24 هیــات موضــوع 
ــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي  قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت
و  مالکانــه  تصرفــات  ناحیه2رشــت  ملــك  ثبــت  حــوزه  ثبتــي  واحــد  در  مســتقر 
بامعــارض متقاضــي آقــای جــواد همتــی فرزنــد گل بــه شــماره شناســنامه 1 صــادره 
از شــفت درقریــه پیلــه داربــن درشــش دانــگ یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بربنــای 
احداثــی بــه مســاحت 135 مترمربــع پــاك فرعــي2530 از اصلــي58 مفــروز و 
مجــزي شــده از پــاك 29 از اصلــي58 واقــع در بخش4رشــت خریــداري از مالــك 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور  رســمي آقــای ســید جــال حمیــد شــریفی محــر
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند 
ــه  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دوم ــه م ــي ب ــن اگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــي توانن م
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــي تقدیــم نماینــد بدیهــي اســت 
ــق مقــررات ســند  ــراض طب در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعت
انتشــار نوبــت اول :1401/04/22 ونوبــت  مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ 

دوم:1401/05/08
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی

تحدید حدود اختصاصی
ــر مربــع  چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت 8238/80 مت
دارای پــاک ثبتــی 4 فرعــی از 288 اصلــی واقــع در جنــوب فرحــزاد بخــش 3 ملکــی ســتاد 
اجرایــی فرمــان حضــرت امــام )ره( بــه علــل منعکســه در پرونــده ثبتــی بــه عمــل نیامــده 
لــذا حســب درخواســت مالــک پــاک مذکــور تحدیــد حــدود اختصاصــی در مورخــه 
1401/06/03 در محــل انجــام خواهــد گرفــت مراتــب طبــق مــاده 14 قانــون ثبــت مالــک 
مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی پــاک فــوق الذکــر اعــام مــی گــردد کــه در ســاعت 
10 صبــح روز تعییــن شــده جهــت معرفــی حــدود ملــک خــود و نظــارت بــر عملیــات تحدیــد 
حــدود در محــل حضــور داشــته باشــند و چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن و اشــخاص 
حقیقــی و حقوقــی نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی و انتفاعــی ملــک مــورد تحدیــد 
ــر مــاده 20 قانــون ثبــت ظــرف مــدت 30 روز از  ــرای خــود قائــل مــی باشــند براب حقــی ب
تاریــخ تنظیــم صورتجلســه تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــه دادگاه محــل تحویــل 
و گواهــی آن را بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد در غیــر ایــن صــورت عملیــات ثبتــی بــه نــام 
متقاضــی ادامــه خواهــد یافــت الزم بــه ذکــر اســت کــه حضــور مالــک در ســاعت 10 صبــح 
روز مقــرر در اداره ثبــت شــاهرود جهــت هماهنگــی بــا نماینــده و نقشــه بــردار ایــن اداره 

الزامــی مــی باشــد.
تاریخ انتشار 1401/05/08
ک شهرستان شاهرود سرپرست ثبت اسناد و امال
شناسه 1357249

گهی مزایده  آ
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کاســه 140100021 شــش دانــگ یــک بــاب خانــه دارای پــاک 909/6 )پــاک 
شــش فرعــی از نهصــد و نــه( واقــع در روســتای گاوســفید گنــاوه بخــش شــش بوشــهر کــه ســند آن بــه نــام 
آقــای فریــدون نورخــواه منفــرد صــادر و تســلیم گردیــده اســت و طبــق نظریــه مــورخ 1401/3/18 کارشــناس 
زیابــی گردیــده کــه مشــخصات شــش دانــگ پــاک فــوق بــه  رســمی بــه مبلــغ 2/700/000/000 ریــال ار
ــر مربــع محــدود بــه حــدود شــماال کــه مایــل بــه شــرق اســت بــه طولهــای 5/80  شــرح: مســاحت 713 مت
متــر و 27/60 متــر درب و دیواریســت بــه کوچــه شــرقا بــه طــول 22/98 متــر درب و دیواریســت بــه کوچــه 
جنوبــا بــه طــول 32/47 متــر دیــوار بــه دیــوار پــاک 909/71 غربــا بــه طوئــل 22/50 متــر دیواربــه دیــوار 
ــر نظریــه مــورخ 1401/3/18 کارشــناس رســمی ملــک موصــوف  ــا ب پــاک 909/61 حقــوق ارتفاقــی نــدارد. بن
دارای انشــعابات آب و بــرق و همچنیــن بــا دیــوار بلوکــی محصــور مــی باشــد قســمتی از اعیــان بــه صــورت 
یــک مخروبــه مــی باشــد کــه در حــال حاضــر بــه عنــوان یــک انبــار از آن اســتفاده مــی شــود و قســمت دیگــر 
هــم غیــر فنــی و غیــر قابــل ســکونت مــی باشــد نتیجــه اینکــه اعیــان فاقــد ارزش مــی باشــد بــه نشــانی 
گنــاوه روســتای گاوســفید کوچــه شــهید زارعــی ششــدانگ پــاک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز شــنبه مــورخ 
1401/5/22 در اداره ثبــت اســناد و امــاک گنــاوه واقــع در گنــاوه بلــوار امــام علــی )ع( جنــب دانشــگاه 
ــارد و  ــال )دو میلی ــغ 2/700/000/000 ری ــده از مبل ــد. مزای ــی رس ــروش م ــه ف ــده ب ــق مزای ــور از طری ــام ن پی
هفتصــد میلیــون ریــال( شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــر 
اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب بــرق گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در 
صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ 
مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــر عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز 
در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد 
ــت  ــه پرداخ ــوط ب ــده من ــرکت در مزای ــردد. ش ــی گ ــول م ــدا وص ــده نق ــق مزای ــر و ح ــم عش ــد و نی ــد ش خواه
ده درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی وی در 

جلســه مزایــده اســت. 
: 1401/5/8         تاریخ مزایده: 1401/5/22  تاریخ انتشار
گناوه         م / الف 256 ک شهرستان  اداره ثبت اسناد و امال

 عملکرد بی نظیر بانک پاسارگاد در سال 1400؛

از رشد 63درصدی تا بانکی برتر
بانک پاسارگاد در حوزه های مختلف و کسب دستاوردهای چشمگیر 
آن در این ســال می پردازد و با ارائه نمونه هایی، برتر بودن این بانک را 
در عرصه هــای بیــن المللی و داخلی، در حوزه مســئولیت اجتماعی از 

یک سو و مدیریت مالی و بانکداری نشان می دهد.
بانک پاســارگاد با نماد “وپاســار” از گروه بانک ها و مؤسسات اعتباری 
با ســرمایه ثبت شــده 1۳1 هزار میلیارد ریال در بورس تهران توانست 
ســال 1۴00 را با انجام فعالیت های مســتمر در حوزه های بانکداری و 
ســرمایه گذاری های کارآمد و حتی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی، 
ســربلند ســپری کند و برگ زرینی در بین دیگر رقبای خود به دســت 
آورد. گزارش پیش رو به بهانه مجمع عمومی عادی و سالیانه این بانک، 
به فعالیت بانک پاسارگاد در حوزه های مختلف و کسب دستاوردهای 
چشمگیر آن در این سال می پردازد و با ارائه نمونه هایی، برتر بودن این 
بانک را در عرصه های بین المللی و داخلی، در حوزه مسئولیت اجتماعی 

از یک سو و مدیریت مالی و بانکداری نشان می دهد.
” در 1400 رشد 63 درصدی “وپاسار

بر اســاس گزارش عملکرد بانک پاســارگاد با نماد “وپاســار” در کدال، 
این طور به نظر می رسد که این شرکت سودی خالص در عملکرد سال 
1۴00 خود به ثبت رســانده اســت که این ســود نسبت به سال 1۳۹۹ 
رشد۶۳ درصدی را نشان می دهد. سود خالص بانک پاسارگاد در سال 
1۴00 حدود 1۶٫10۹ میلیارد تومان برآورده شــده اســت که این رقم 
در ســال 1۳۹۹ نزدیک به ۹٫۸۶۸ میلیارد تومان بوده که این تفاوت 

ارقام رشد ۶۳درصدی را نشان می دهد.
گزارش عملکرد بانک پاسارگاد با نماد “وپاسار” در 1۴00 نشان می دهد 

این بانک همچنین رشد قابل توجهی در دیگر بخش های خالص درآمد 
تســهیالت و ســپرده گذاری، خالص درآمد کارمزد، درآمد عملیاتی و 
سود انباشته داشته است. بر اساس این گزارش ، سود خالص “وپاسار” 
در درآمد تســهیالت اعطایی و ســپرده گذاری و اوراق بدهی در دوره 
منتهــی به 2۹ اســفند 1۴00 در حــدود ۳۹٫۴۸۳ میلیارد تومان بوده 
و ایــن رقم در مدت مشــابه ســال قبل 22٫21۸ میلیــارد تومان بوده 
که تغییر ۷۸درصدی را نشــان می دهد. خالص درآمد تســهیالت و 
ســپرده گذاری با رشد ۹۶درصدی به رقم 12٫۸۶۸ میلیارد تومان بالغ 
گردید. همچنین خالص درآمد کارمزد وپاسار رشد ۷۶درصدی داشته 
و به حدود 2٫500 میلیارد تومان رســیده اســت. جمع درآمد عملیاتی 
وپاســار رشــد 12درصدی را نسبت به دوره مشابه قبل نشان می دهد، 
همچنین سود انباشته شرکت نیز با تغییرات 5۶درصدی در سال 1۴00 

در مقایســه با ســال 1۳۹۹ گزارش شده اســت. سود انباشته بانک در 
سال 1۴00 در حدود 1۴٫۹۶۷ میلیارد تومان است درحالی که این رقم 

در سال 1۳۹۹ در حدود ۹٫۶21 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.
بانک پاســارگاد در 12 ماهه منتهی به اســفند 1۴00، برای هر ســهم 

122۹ ریال سود محقق کرده است.
 کسب رتبه های جهانی و داخلی پاسارگاد 

در حوزه بانکداری و مدیریت مالی در 1400
بانک پاســارگاد در ســال 1۴00 در موفقیتی دیگر برای هفتمین سال 
 عنوان بانک سال جمهوری اسالمی ایران را کسب کرد و به عنوان تنها 
بانــک ایرانی در فهرســت 500 بانک ارزنــده جهان قرار گرفت. طبق 
این ارزیابی که توســط مؤسسه برندفاینانس )Brandfinance( انجام 
و توســط نشــریه بنکر )The Banker( منتشر می شود، بانک پاسارگاد 
در ســال 2022 میالدی با ۳۳ پله رشــد، در جایگاه 25۷ باارزش ترین 
برندهای بانکی جهان ایستاد. این درحالی است که بانک پاسارگاد در 
طول ۶ ســال گذشــته، به صورت مستمر در این فهرست قرار داشته و 
بارها به عنوان برترین بانک منطقه خاورمیانه هم انتخاب شــده اســت. 
اهمیت این موضوع از این جهت است که به دلیل اعمال تحریم های مالی 
و بانکی ظالمانه بر اقتصاد ایران و دشواری همکاری ها میان بانک های 
داخلی و خارجی، بانک پاسارگاد در رقابتی نابرابر با بانک های بین المللی 
کشــورهایی مانند امارات متحده عربی، ترکیه و عربســتان سعودی و 
از ســایر بانک های ملی و منطقه ای پیشــی گرفته است. بانک پاسارگاد 
در ادامه افتخارآفرینی های خود در ســال جاری برای هفتمین ســال 

موفق به کسب عنوان “بانک برتر اسالمی ایران” در سال 2022 شد.
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کاهش تولید جهانی فوالد محقق شد؛  علی رغم 

تثبیت جایگاه دهم ایران با رشد 15 درصدی تولید در گروه فوالد مبارکه 
اصفهان / گروه اســتان ها: مدیر عامل گروه فوالد مبارکه از تثبیت 
جایگاه دهم کشــور ایران در رتبه بندی بین فوالدســازان جهان بر 
اساس گزارش انجمن جهانی فوالد خبر داد و گفت: این موفقیت با 
اتکا به تداوم تولید در گروه فوالد مبارکه علی رغم کاهش تولید فوالد 
در جهان و کاهش 10.۸ درصدی تولید فوالد کشــور به دســت آمده 
است.محمدیاســر طیب نیا ضمن تشــریح این دستاورد ارزشمند به 
دالیل رشد تولید در گروه فوالد مبارکه اشاره نموده است و گفت: از 
ابتدای سال 1۴01 گروه فوالد مبارکه با رکوردشکنی های پی درپی 
به دســتاوردهای درخشــانی در همه خطوط تولید دســت یافتند. 
به نحوی که در سه ماهه نخست سال با تولید 2 میلیون و ۹۹1 هزار 
تن فوالد خام رشــد 11.۴ درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل 
)۳11 هزار تن بیشــتر از مدت مشــابه ســال 1۴00( و در خردادماه 
نیــز بــا تولید ۸۶۶ هزار تــن، افزایش 15 درصدی را محقق نمودند.

همچنین کارکنان بلندهمت گروه فوالد مبارکه در خردادماه ســال 
جاری در تولید آهن اسفنجی با تولید یک میلیون و ۴ هزار تن رشد 
۹.۹ درصدی را تجربه کردند و در حوزه کالف گرم نیز با تولید 5۹۳ 
هزار تن رشد ۳1 درصدی را به ثبت رساندند.از آنجائی که متأسفانه 
همه ساله فوالد مبارکه در فصل تابستان با محدودیت مصرف برق و 

در فصول سرد سال نیز با محدودیت مصارف گاز و برق مواجه می شود 
این امر باعث افت تولید در همه خطوط می شود. از سوی دیگر با توجه 
به اهمیت تداوم تولید در کشور به ویژه در حوزه تأمین انواع ورق های 
فوالدی تخت که سهم عمده آن را فوالد مبارکه بر عهده دارد، انجام 
توقفات ساالنه خطوط در بازه های زمانی مذکور برنامه ریزی گردید 

تا عالوه بر اســتفاده از زمان توقفات ناشــی از محدودیت ها، آماده 
بــکاری خطــوط جهت ادامه روند روبه رشــد تولیــد بعد از توقفات 
افزایش یابد.وی تصریح کرد:اســتراتژی فوالد مبارکه همواره تولید 
انواع محصوالت تأمین حداکثری نیاز بازارهای داخلی بوده است در 
همین راستا انجام مطالعه بر روی توسعه سبد محصوالت موردنیاز 
بازار و دست یابی به دانش فنی تولید انواع گریدهای کیفی و خاص، 
بهینه سازی فرایند و خطوط تولید، پیش بینی و برنامه ریزی الزم قبل 
از شروع سال و انجام تعمیرات ساالنه خطوط در زمان محدودیت ها از 
مهم ترین اقدامات در این حوزه می باشد.همچنین همدلی و مشارکت 
حداکثری کارکنان گروه که درنهایت به کسب رکوردهای متعدد در 
سه ماهه نخست سال جاری منجر شد، از مهم ترین دالیل تداوم روند 
روبه رشد تولید در گروه فوالد مبارکه می باشد.از دیگر عوامل مؤثر 
در کسب این موفقیت ها در فوالد مبارکه می توان به وجود نیروگاه 
سیکل ترکیبی موجود در شرکت که بخشی از برق موردنیاز نواحی 
را تأمین می کند، افزایش انگیزه و بهره وری نیروی انســانی، کاهش 
زمان هــای تعمیرات و افزایش آماده به کاری تجهیزات، کامل بودن 
زنجیره تولید در گروه فوالد مبارکه و هماهنگی های بســیار خوب 

بین بخشی اشاره کرد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 معاون پیشگیری بهزیستی 
استان کرمانشاه:

 50 درصد طالق ها 
قابل پیشگیری است

کرمانشاه / گروه استان ها: معاون پیشگیری 
بهزیستی اســتان کرمانشاه از عدم مهارت 
زناشــویی بــه عنوان علــت اصلی طالق در 
اســتان یاد کرد و افزود: بررســی علل طالق 
نشــان می دهد کــه 50 درصد طالق های 
اســتان به راحتی قابل پیشــگیری اســت.
مســعود پایدار در نشســت خبری  با بیان 
اینکه یکی از اقدامات مهم بهزیســتی بحث 
پیشــگیری است، گفت: این پیشگیری هم 
حوزه معلولیت ها و هم حوزه طالق، اعتیاد 
و ... را شــامل می شــود.وی افزود: در بحث 
پیشــگیری از معلولیت، ســاالنه غربالگری 
بینایی و شــنوایی کودکان استان در دستور 
کار قــرار دارد.وی افزود: ســال گذشــته با 
غربالگری شــنوایی نــوزادان در بدو تولد و 
غربالگری بینایی کودکان ســه تا شش سال 
توانســتیم ۷00 کودک نیازمند مداخالت 
درمانــی را شناســایی کــرده و از معلولیت 
شــنوایی و بینایی آنها در دوران بزرگسالی 
پیشــگیری کنیم.پایــدار در ادامه در بحث 
اقدامات بهزیســتی در حوزه پیشــگیری از 
طــالق، به فعالیت 100 مرکز مشــاوره در 
اســتان اشــاره کرد و افزود: از این تعداد 55 
مرکــز بصورت تخصصی در حوزه خانواده و 
ازدواج و طالق فعالیت دارند.وی افزود: تمام 
زوجین پیش از ازدواج باید دوره های شش 
ســاعته مشــاوره را در این مراکز بگذرانند و 
زوجینی هم که در خواست طالق دارند باید 
به این مراکز مراجعه کنند.پایدار گفت: سال 
گذشته با مشاوره های صورت گرفته در این 
مراکز از فروپاشی 1۴00 خانواده پیشگیری 
شــده و از اینکه دو هزار کودک "تک والد" 
شده و فرزند طالق شوند هم جلوگیری شده 
اســت.وی افزود: همچنین با این اقدامات از 
ارجاع چهــار هزار پرونده به مراجع قضایی 
و دادگاه جلوگیری شــده است.این مسئول 
خاطرنشــان کرد: در مجموع سال گذشته 
۳0 هزار جلســه مشــاوره برای زوجین در 
آســتانه طالق و ازدواج برگزار شــده است.
پایدار با اشــاره بــه ثبات نرخ خام طالق در 
استان گفت: نرخ خام طالق یعنی تنها آمار 
طــالق بدون در نظر گرفتن آمار ازدواج مد 
نظر قرار می گیرد که در این نرخ خوشبختانه 
چند سالی است ثبات داریم و روند افزایشی 
نداشــته ایم.این مســئول با بیان اینکه 50 
درصد طالق های اســتان قابل پیشــگیری 
است گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته 
و آمار موجود اولین علت طالق در اســتان 
عدم مهارت های زناشــویی اســت که قطعا 
این عامل با مشــاوره تا حد زیادی قابل رفع 
اســت.وی افزود: اعتیاد، دخالت اطرافیان و 
نداشتن سالمت روان هم به ترتیب سایر علل 
طالق در اســتان به شمار می روند.پایدار به 
اقدامات بهزیســتی در حوزه پیشــگیری از 
اعتیاد هم اشاره کرد و افزود: در بحث شیوع 
اعتیاد در اســتان جزو استان های متوسط 
کشــور هســتیم و حتی میزان شیوع اعتیاد 
استان از استان های همجوار هم کمتر است.
وی افزود: آنچه موجب پررنگ شدن مسئله 
اعتیاد در استان شده بحث شدت اعتیاد است 
و متاسفانه بسیاری از معتادان استان زود به 
مرحله تهاجر می رســند که دالیل مختلفی 
برای آن وجود دارد.وی تصریح کرد:در بحث 
پیشگیری از اعتیاد تمام دستگاه ها باید پای 
کار آمده و انجام این کار از عهده یک دستگاه 

و دو دستگاه برنمی آید.

 برگزاری نشست نمایندگان 
 هیات های مذهبی اصفهان 

با  روابط عمومی شرکت توزیع برق 
شهرستان

اصفهان / گروه استان ها: در جلسه ای که با حضور 
نماینــدگان هیــات های مذهبی شــهر اصفهان ؛ 
مســئولین سازمان تبلیغات اسالمی و دفتر ایمنی 
شرکت توزیع برق اصفهان در گلستان شهدا برگزار 
شــد دســتور العمل ها ی ایمنی به صورت مشروح 
مطــرح و آمــوزش های الزم دربــاره هرچه بهتر و 
ایمن برگزار کردن مراســم عزاداری در سطح شهر 
ارائه شــد.مهندس سید مجتبی باطنی مدیر روابط 
عمومی شرکت توزیع برق اصفهان  گفت : همه ساله 
با فرا رسیدن ماه محرم مراسم عزاداری و سوگواری 
حضرت ابا عبدا... الحسین )ع( در سراسر کشور برگزار 
می شود و بسیاری از هم وطنان اقدام به آماده سازی 
اماکن مذهبی ؛ تکایا و هیات های مذهبی می کنند 
اما باید توجه کنند که رعایت اصول ایمنی بسیار حایز 
اهمیت می باشد و بی احتیاطی می تواند جان افراد 
را به خطر بیندازد .وی تصریح کرد : در این نشست 
بر مشارکت بسیاری از سازمانها از جمله آتش نشانی 
تاکید و شرکت توزیع برق به عنوان یک سازمان موثر 
در برق رسانی پایدار و مطمئن مطرح شد .وی افزود 
: برگزاری این جلســات موجب شده که روش های 
غیر اســتاندارد و ناایمن در تامین برق در هیات ها 
به کمترین میزان رســیده و همچنین موجب شده 
خطرات جانی و خســارات مالی کاهش یابد .مدیر 
دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان خاطر 
نشان کرد : آشنایی هیات های مذهبی با خطرات از 
جمله برق گرفتگی و آتش سوزی و... می تواند ایمنی 
بیشتر را برای عزاداران رقم بزند .باطنی ابراز داشت 
: در این نشست بر مدیریت مصرف ؛ حفظ سرمایه 
ملی ؛محیط زیست و ترویج فرهنگ بهینه انرژی برق 
اشاره شد و  توصیه شد برای تامین روشنایی محل 
های برپایی مراســم به جای المپ های پر مصرف 
از المپ های کم مصرف یا ال ای دی استفاده شود

فرمانده انتظامی استان گلستان خبر داد؛

 کشف بیش از 3 تن مواد افیونی 
در استان گلستان

گلستان / گروه استان ها: فرمانده انتظامی گلستان 
از کشــف ۳ تن و ۸5۸ کیلو انواع مواد افیونی در 
استان خبر داد.سردار سعید دادگر گفت: مقابله با 
قاچاق مــواد مخدر همواره از۹ اولویت های اصلی 
پلیس بوده و اقدامات موثری در این راســتا انجام 
شده است.او افزود: در ۴ ماهه نخست سال جاری 
۳ تن و ۸5۸ کیلو انواع مواد افیونی در سطح استان 
کشف شده است.فرمانده انتظامی گلستان با اشاره 
به دســتگیری ۹0 قاچاقچی و ۸۷5 خرده فروش 
مــواد افیونــی، گفت: طی این مدت بیش از ۳ هزار 
500 معتاد متجاهر و پرخطر نیز از معابر و بوستان ها 

جمع آوری شدند.

رئیس اداره مخابرات شهرستان گالیکش عنوان کرد؛ 

 افزایش پهنای باند مخابراتی 
در گالیکش 

گلســتان / گروه اســتان ها:  پهنای باند مخابراتی 
شهرستان گالیکش افزایش یافت .  مهندس مجید 
خسروی رئیس اداره مخابرات شهرستان گالیکش 
با اشــاره به افزایش پهنای باند این شهرســتان ، از 
نصب تجهیزات جدید درکافوهای مرکز شــهر که 
منجر به  افزایش پهنای باند به ۴0mb شده است 
خبر داد . وی از اقدامات انجام شده اداره مخابرات 
شهرستان گالیکش در نقاط آسیپ پذیر روستایی 
به سبب سرقت تجهیزات مخابراتی ، به طرح تغییر 
سیســتم ارتباطی روستای منجلو اشاره داشت و 
گفت : بعلت سرقت های مکرر کابل و تیرهای فلزی 
مسیراین روستا ، سیستم ارتباطی از فیبر نوری به 
رادیو IP تغییر یافت  تا ارتباط مخابراتی با کیفیت 
و پایدار در اختیار ساکنان منطقه قرار گیرد . رئیس 
اداره مخابرات شهرستان گالیکش از توسعه پورت 
اینترنت در روستای تراجیق نیز سخن گفت و افزود: 
به درخواست مردم این روستا که متقاضی سرویس 
اینترنت پرســرعت خانگی بوده اند توسعه و نصب 
یکدستگاه DSLAM با ۴۸ پورت در مرکز مخابرات 
روســتای تراجیق در دســتور کار قرار گرفت و این 
پــروژه راه انــدازی و متقاضیان جدید می توانند از 
سرویس اینترنت پرسرعت خانگی بهره مند شوند.

استانها 6

مشهد / سمیرا رحمتی
مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان رضوی از مصــرف ۶0 درصد 
گازطبیعی کل اســتان توســط نیروگاه های تولید برق خبر داد.

حســن افتخاری با اعالم این مطلب اظهار کرد:آخر تیرماه امســال 
رقمی بالغ بر ۳1 میلیون مترمکعب گازطبیعی در اســتان مصرف 
شد که معادل ۶0 درصد این رقم 1۸.5 میلیون مترمکعب تحویل 
بخش نیروگاهی استان شد که بیشترین میزان گازرسانی به بخش 
نیروگاهی اســتان از ابتدای امســال تاکنون بوده است.وی افزود: با 
توجه به اوج گیری گرما در نیمه اول امســال میزان گازرســانی 
به شــش نیروگاه تولید برق در خراســان رضوی طی چهار ماهه 
ابتدای امسال رقمی بالغ بر یک میلیارد و ۶12 میلیون مترمکعب 
معادل ۴1 درصد کل گاز مصرفی استان بود.مدیرعامل شرکت گاز 
خراسان رضوی تصریح کرد: با تالش شبانه روزی کارکنان صنعت 
گاز خراسان رضوی، هم اکنون گاز مورد نیاز نیروگاهها و همچنین 

تمــام واحدهای تولیدی، صنعتی، تجاری و خانگی اســتان بدون 
محدودیت در حال تامین اســت.افتخاری ضمن فراخوان عمومی 
از شــهروندان برای مدیریت مصرف برق و گاز تاکید کرد: با توجه 
به تامین کامل چرخه تولید برق استان از محل منابع گازی، صرفه 
جویی در مصرف برق به صورت مســتقیم موجب کاهش مصرف 
گاز خواهد شد.مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی خاطرنشان 
کرد: دفتر بهینه ســازی مصرف گاز شــرکت گاز خراســان رضوی 
آمادگی دارد از طریق بازدید کارشناســان نســبت به ارایه مشاوره 
رایــگان بــرای اصالح و بهینه ســازی مصرف گاز در مجموعه های 
بزرگ اقدام کند.گفتنی است؛ صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی 
صنعتی مصرف کننده عمده گاز در خراســان رضوی می توانند از 
طریق تماس با شماره تلفن ۳۷0۷2۶2۴-051 نسبت به دریافت 
مشــاوره رایگان برای اصالح و بهینه ســازی نحوه مصرف گاز در 

مجموعه خود اقدام کنند.

همزمان با اوج گیری گرما؛

گازرسانی به نیروگاه های تولید برق استان خراسان رضوی شکسته شد رکورد 

خبر  ویژه

گهی ابالغ رای " گهی ابالغ رای "" آ " آ

معاونت توسعه مدیریت و منابع
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

نظــر بــر اینکــه آقــای جــواد منــاف نــژاد کارمنــد مرکــز آموزشــی و درمانــی ســینا تبریــز بــا اتهــام غیبــت و بــر اســاس رای هیــات بــدوی 
رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارکنــان ایــن دانشــگاه بــه اخــراج از طریــق عــادی از دســتگاه محکــوم گردیــده اســت، لــذا بنــا بــه تجویــز 
مــاده 73 آییــن دادرســی مدنــی بــه نامبــرده ابــاغ مــی گــردد کــه هرگونــه اعتــراض یــا مــدرک مســتند در رابطــه بــا پرونــده تخلفاتــی 
خــود دارنــد مــی تواننــد حداکثــر تــا یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه نشــانی: تبریــز - خیابــان دانشــگاه، جنــب باشــگاه اســاتید و 
کارمنــدان ســاختمان شــماره 4 ، معاونــت درمــان طبقــه ســوم )هیئــت بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارکنــان دانشــگاه علــوم 

( تســلیم نماینــد، در غیــر ایــن صــورت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد.   پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی تبریــز
)میم الف 2256(

گهی ابالغ رای " گهی ابالغ رای "" آ " آ

معاونت توسعه مدیریت و منابع
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

نظــر بــر اینکــه خانــم ســیما عبــدل نــژاد کارمنــد مرکــز آموزشــی و درمانــی ســینا تبریــز بــا اتهــام غیبــت و بــر اســاس رای هیــات بــدوی 
رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارکنــان ایــن دانشــگاه بــه اخــراج از طریــق عــادی از دســتگاه محکــوم گردیــده اســت، لــذا بنــا بــه تجویــز 
مــاده 73 آییــن دادرســی مدنــی بــه نامبــرده ابــاغ مــی گــردد کــه هرگونــه اعتــراض یــا مــدرک مســتند در رابطــه بــا پرونــده تخلفاتــی 
خــود دارنــد مــی تواننــد حداکثــر تــا یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه نشــانی: تبریــز - خیابــان دانشــگاه، جنــب باشــگاه اســاتید و 
کارمنــدان ســاختمان شــماره 4 ، معاونــت درمــان طبقــه ســوم )هیئــت بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارکنــان دانشــگاه علــوم 

( تســلیم نماینــد، در غیــر ایــن صــورت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد.   پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی تبریــز
)میم الف 2255(

کوثر  بازدید شهردار هشتگرد از بخش جنوبی شهرک 
البرز / گروه اســتان ها: در پی درخواســت اهالی و ســاکنین بلوار 
شــهید حججی واقع در شــهرک کوثر ، یعقوبی شهردار هشتگرد به 
همراه معاونین و جمعی از مســئولین واحدها با حضور در محل به 
بررســی مشکالت و درخواست های شــهروندان پرداختند.از جمله 
موارد مطرح شــده توسط ســاکنین محل عدم وجود پارک و فضای 
تفریحــی ، الیروبی نامناســب انهــار و همچنین نظافت منطقه بوده 
اســت که با دســتور مهندس یعقوبی نواقص و مشکالت استحصال و 
رفع آنها در دستور کار قرار گرفت. یعقوبی عدالت محوری در توزیع 
خدمات را رویه حاکم بر اقدامات مدیریت شــهری دانســت و دستور 
داد تا روند احیا بوســتان واقع در ضلع شــمالی بلوار شــهید رجایی را 
که می تواند محلی برای تفریح و تجمع ســاکنین و گذراندن اوقات 
فراغت باشــد تســریع گردد . وی گفت : شــهرداری با استفاده بهینه 
از اراضی موجود در ســال جاری نســبت به درختکاری ، جدولگذاری 

و ســاماندهی این بوســتان اقدام نموده و در ماه های آتی تکمیل و به 
بهره برداری می رســد .همچنین با توجه به توزیع گســترده آسفالت 

در ماه های جاری در معابر شــهری ، شــهردار هشتگرد دستور داد تا 
بخشــی از معابر این منطقه لکه گیری و آســفالت گردیده و فضایی 
مناســب برای ســکونت اهالی فراهم شود و در حوزه خدمات شهری 
نیز الیروبی انهار ، نظافت ، جانمایی سطل های زباله از جمله موارد 
ابالغی بوده اســت .هرچند در برخی از کانال ها و گروه های شــبکه 
های مجازی به ناحق نسبت به عملکرد مدیریت شهری سخن گفته 
می شود لیکن این مسائل مانع از حرکت رو به جلوی مدیریت شهری 
نبوده و رضایتمندی شهروندان از اقدامات مثبت شهرداری و شورای 
اســالمی شــهر نشــان از عملکرد مطلوب آن ها دارد . امیدواریم این 
رویه که بر اساس قوانین ، بودجه مصوب ، ظرفیت ها و پتانسیل ها و 
مطابق با منابع درآمدی شــهرداری در حال انجام اســت مستمر بوده 
و تمامی شهروندان در محالت مختلف از امکانات و زیرساخت های 

ایجاد شده توسط مدیریت شهری بهره مند گردند .

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان:

آرامش و شادابی خانواده می شود ازدواج و فرزندآوری موجب 
ســمنان / گروه اســتان ها: به مناسبت بیست و پنجم ذی الحجه 
روز خانواده ،از تعدادی از کارکنان شرکت برق منطقه ای سمنان 
که طی سال گذشته ازدواج نموده و یا دارای فرزند گردیده بودند 
، تجلیل شــد. مهندس وفایی ، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
شــرکت برق منطقه ای ســمنان با اظهار تبریک به کارکنان این 
شــرکت  به جهت شــروع زندگی متاهلی و یا تولد فرزند ، گفت : 
ازدواج و فرزندآوری موجب آرامش و شادابی خانواده می گردد.
وی ســالمت خانواده و فرزندان را در تبعیت از دســتورات دین 

مبین اســالم دانســت و افزود : تغییر ســبک زندگی و دگرگونی 
باورها و ارزش های خانواده، منجر به باال رفتن سن ازدواج و کم 
شدن فرزندآوری گردیده است .مهندس وفایی دوری از اسراف 
و تبذیر و پرهیز از تجمل گرایی را موجب کم شــدن اســترس 
و اضطراب های زندگی برشــمرد و بیان داشــت : اگر در زندگی 
خانواده ها ، محبت و عشق حاکم گردد ، کمبودهای مادی کمتر 
ظهور و بروز پیدا می کند . علیرضا امینیان ، معاون منابع انسانی 
شرکت برق منطقه ای سمنان با اظهار تشکر از این اقدام ارزشمند 

گفت : جهت تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و فرزندآوری باید 
برنامه ریزی های مدونی از ســوی مســئولین نظام انجام گیرد. 
وی آسیب شناسی کم شدن آمار ازدواج و فرزندآوری را موجب 
تصمیم گیری دقیق و مناسب برای رسیدن به وضعیت مطلوب 
دانســت .در ادامه از 5 تن از همکاران که طی یکســال گذشــته 
ازدواج نموده  و 1۸ تن از همکارانی که از نعمت فرزند برخوردار 
شده اند با اهداء لوح سپاس و هدیه ، تجلیل به عمل آمد.محمد 

مهدی وحدتی ، مدیر دفتر روابط عمومی 
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کوتاه از جامعه

« به بارندگی های  اخیر در پایتخت  گار نگاه »روز

سیل در چله تابستان با ارمغان مرگ و ویرانی
  سارا فهیم / روزگار

در روزهای گذشته در سراسر کشور شاهد 
باران شــدید و ســیل بودیم که متاسفانه 
تعــدادی از هموطنان مــا در این حادثه 
جان خود را از دســت داده اند. ســیل به 
پایتخت هم رسید و تعدادی از  تهرانی ها 
هم در سیل مرداد ماه جان باختند.احمد 
صادقی، رئیس شورای اسالمی شهرستان 
تهــران در این رابطه درخواســت کرد: از 
استاندار، دست اندرکاران و مسئولین امر 
به خصوص در بخش های امدادی و درمانی 
و ســایر دستگاه های خدمات رسان انتظار 
است که ضمن رسیدگی به وضعیت جان 
باختگان، مصدومین و خانواده هایشــان و 
کلیه خسارت دیدگان تمامی اقداماتی که 
باعث پیشــگیری از وقوع چنین حوادثی 
می شــود را در دســتور کار قــرار داده و 
خســارات به وجــود آمــده از هر طریق 
ممکــن جبران نماینــد. وی افزود: بخش 
های شهرستان تهران به خاطر واقع شدن 
در حریم پایتخت همواره ســایه سنگین 
محدودیت هــای حریم پایتخت را باالی 
ســر خود دارد و از بســیاری از امکانات و 
توسعه متوازن محروم مانده که از آن جمله 
ضعف مفرط در شــبکه های آب شــرب و 
کشــاورزی اســت که متاسفانه در حادثه 
اخیــر بخش زیادی از امکانات موجود هم 
تخریب و از بین رفته اســت. در این راستا 
از شــورای شهر و شهرداری تهران انتظار 
می رود در این شــرایط ســخت در کنار 
روســتاییان شریف بخش کن حاضر و در 
جبران خســارات وارده مشارکت نمایند.

وی ابراز کرد: از فرماندار تهران درخواست 
دارم تا در اسرع وقت با برگزاری جلسه فوق 
العاده با حضور مســئولین محلی و بررسی 
ابعاد مختلف حادثه نسبت به فراهم نمودن 
زمینه های قانونی برای کمک رســانی به 
آسیب دیدگان از طریق سازمان مدیریت 
بحران کشــور و همچنین مشارکت های 
شهرداری اقدام کند. احمد وحیدی، وزیر 
کشــور در تشریح میدانی وضعیت منطقه 
امام زاده داوود)ع( تهران با بیان اینکه سیل 
همــراه خودش گل و الی فراوانی را آورده 

بــود تا جایــی که در مناطقی ۴ متر گل و 
الی وجــود دارد، افزود: بعضی از زائرین و 
مردم محلی اســیر این ســیل شدند و گل 
و الی فــراوان مردم را دچار مشــکل کرد 
که از همان زمان عزیزان  آتش نشــانی و 
هالل احمر و مسئوالن محلی و بخشداری 
و دهیاری فعال می شوند و شروع  به تالش 
برای نجات کســانی که در گل و الی گیر 
کرده بودند می کنند و بعد از آن هم برای 
تخلیه اجساد جان باختگان، خارج کردن 
مــردم و خودروهــا پرداختند و در نهایت 

برای تخلیه گل و الی تالش کردند. 

آماده باش مدیریت بحران در تهران
علی نصیری، رئیس ســازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شهر تهران با تشریح برخی 
از مصوبات جلســه اضطــراری مدیریت 
بحران شــهر تهــران از آماده باش کامل 
دســتگاه های امــدادی درپی پیش بینی 
بارش شــدید باران و احتمال جاری شدن 
ســیل تا دو روز آینده خبر داد.وی افزود:  
هواشناسی برای امروز شنبه و یکشنبه در 
تهران بارش شــدید باران را گزارش کرده 
است. البته طبق پیش بینی ها احتماال این 
بارش هــا در مدت زمانی کوتاه و در هنگام 

عصر و ساعات آغازین شب رخ خواهد داد و 
چون بارش ها در زمانی کوتاه و با حجم زیاد 
پیش بینی شده است، احتمال جاری شدن 
سیالب و آبگرفتگی وجود دارد، به همین 
دلیل نیز ســازمان مدیریت بحران شــهر 
تهران امروز و دو روز آینده دســتگاه های 
امدادی، خدماتی و انتظامی شهر تهران را 

به حالت آماده باش درآورده است.

اتخاذ تمهیدات برای پیشگیری از 
سیل در مترو

نصیری با اشاره به حضور نماینده شرکت 
مترو در این نشســت، گفت: در این جلسه 
تمهیداتی برای پیشــگیری از ســیل در 
برخــی از ایســتگاه های مترو و همچنین 
کارگاه هــای متــرو پیش بینــی شــد. 
نگرانی هایــی در مورد احتمال آبگرفتگی 
در پنج ایســتگاه مترو شامل ایستگاه های 
تجریش، قائم، نوبنیاد و ... وجود داشــت 
که بنا شــد از کیســه های شن در اطراف 
ورودی این ایســتگاه ها اســتفاده شــود. 
همچنین بنا شــد تا پمپ های آب نیز در 
این ایســتگاه ها و همچنین برخی دیگر از 
کارگاه هــای در حال ســاخت پیش بینی 
شــود. البته خوشبختانه تاکنون مشکلی 

در این زمینه نداشتیم.وی افزود: همچنین 
تصمیم بر آن شد تا به زودی تمهیداتی در 
مورد مقابله با ســیل و ورود جریان آن به 
داخل کارگاه های مترو نیز اتخاذ شود که 
این اقدامات نیز به زودی انجام خواهد شد.

کن تفریحی  تعطیلی سفره خانه ها و اما
و صنفی حاشیه روددره ها در هنگام 

ریسک
وی درباره فعالیت برخی از اماکن تفریحی 
و واحدهای صنفی در حاشیه روددره های 
پایتخــت مانند دربند، درکه، فرحزاد و ... 
نیز اظهار کرد: در هماهنگی انجام شــده 
با پلیس مقرر شــد که در شــرایط ریسک 
و احتمال جاری شــدن سیالب مسیرهای 
رفت به این مناطق مسدود شود. همچنین 
سفره خانه ها و قهوه خانه ها و رستوران های 
اطــراف این مناطق نیز تعطیل شــود. در 
تهــران هفــت روددره اصلی داریم که اگر 
بخواهیــم مــوارد فرعی را نیز اضافه کنیم 
تعداد روددره های ما به 11 مورد می رسد 
کــه تمهیــدات الزم در مورد آنها نیز اجرا 
شــده اســت.وی گفت: در مورد الیروبی 
مســیل ها و رودهــا نیز مســئولیت این 

موضــوع در محدوده داخلی شــهر تهران 
با شــهرداری تهران اســت و در خارج از 
این محدوده مســئولیت با استانداری و ... 
اســت.وی با بیان اینکه با توجه به هشدار 
و پیش بینی هواشناسی سازمان مدیریت 
بحران دســتگاه های امدادی را تا دو روز 
آینده به حالت آماده باش درآورده اســت، 
گفت: مرکز eoc مدیریت بحران نیز فعال 
بود و این سازمان در آماده باش کامل برای 
پاسخگویی به هر نوع مخاطره ای قرار دارد.

هشدار آتش نشانی نسبت به وقوع 
سیل در تهران

سخنگوی ســازمان آتش نشانی تهران با 
توجه به احتمال وقوع سیل دوباره در تهران 
هشدارهایی داد.سید جالل ملکی، گفت: با 
توجه به پیش بینی وقوع بارش های شدید 
در روزهــای آینده، از حضور و قرار گرفتن 
در حریم و بســتر رودخانه ها، مســیل ها و 
نقاط کوهســتانی و ارتفاعات پرهیز کنید. 
همچنیــن از قرار گرفتن در کنار درختان 
کهنسال، ساختمان های درحال ساخت، 
تیرهــا و دکل های برق پرهیز کنید.ملکی 
در ادامه با توجه به پیش بینی هواشناسی 
در خصــوص احتمال بارش های جدید در 
نقــاط مختلف کشــور از جمله تهران، از 
شهروندان خواست که دست کم تا اواسط 
هفتــه آینده از صعود به ارتفاعات تهران و 
حضــور در حاشــیه روددره های پایتخت 
جدا پرهیز کنند. وی تاکید کرد که مردم 
از اســتقرار و اسکان اطراف رودها هنگام 
بارندگــی پرهیز کننــد و در صورت وقوع 
ســیل به آن نزدیک نشــوند و به نیروهای 
امدادی اجــازه فعالیت بدهند. همچنین 
مردم باید از حضور در تفرجگاه هایی مانند 
دربند، درکه و جاجرود و ... خودداری کنند. 
همچنین مردم باید از ســفر غیرضروری 
به اســتان هایی که براساس پیش بینی ها 
احتمال جاری شدن سیل در آن ها وجود 
دارد پرهیز کنند. وی خاطر نشــان کرد: 
آتش نشــانی در وضعیت آماده باش کامل 
است و در صورت بروز هرگونه اتفاق آماده 

خدمت رسانی به شهروندان است.

7جامعه
 پرستاران اخراجی 

ثبت نام کنند
سازمان نظام پرســتاری در فراخوانی 
از همه پرســتاران و مدافعین ســالمت 
تمدید طرح شــده در دوران کرونا که 
اکنون تعدیل شــده یا در شرف تعدیل 
)تا دو ماه آینده( هستند؛ خواست که به 
ســامانه نظام پرستاری کشور به آدرس 
http://job.digipair.ir مراجعه و ثبت نام 
کنند. افرادی که در این سامانه ثبت نام 
کرده اند، نیازی به ثبت نام مجدد ندارند. 
همچنین این فهرســت برای نیروهای 
طرحی بدون سهیمه و نیروی تمدیدی 

که تعدیل شده اند.

 استعدادیابی در مناطق 
با محرومیت اجتماعی

رییس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک 
درباره اقدامات مربوط به استعدادیابی 
و مهارت آمــوزی کــودکان اظهار کرد: 
وقتی از دوره کودکی صحبت می شود، 
یکی از اهداف پرورش استعدادهاست.
مجتبی همتی فر با بیان اینکه سازمان 
تعلیــم و تربیت کودک درصدد فراهم  
کردن زمینه شــکوفایی و شناســایی 
اســتعدادهای کودکان اســت، افزود: 
بی شــک مهارت آموزی و استعدادیابی 
یکی از اهداف دوره کودکی اســت که 
بــا ایجاد فرصت هــا و محیط غنی این 
امکان مهیا می شود.وی افزود: کودکان 
در مناطــق محروم با نوعی محرومیت 
و شــکاف اجتماعی همراه هســتند که 
باعــث می شــود محیط غنــی را برای 
شکوفایی اســتعدادها نداشته باشند، 
بنابراین تولیــد محصوالت، کاربرگ و 
ارائه خدماتی این چنین کمک می کند 
تــا کودکان در محیطی غنی تر فعالیت 
کنند.وی گفت: تولید محصوالتی مانند 
کاربــرگ و ارائه خدمات به کودکان در 
مناطــق محروم باعــث ایجاد فرصتی 
می شــود که کودک، مربی و والد بتواند 
در راستای شناسایی استعدادها و عالئق 
بهتــر عمل کند.وی یادآورشــد: اگر از 
هدایــت اســتعداد و تحصیلی صحبت 
می شــود باور این است که بدون توجه 
به دوره کودکی دیده شــود، اما اگر این 
فرآیند را گسســته از دوران کودکی در 
نظر بگیریم، به درستی اتفاق نمی افتد، 
بنابراین این فرآیند باید پیوسته در نظر 

گرفته شود.

 شناسایی زیرشاخه جدید 
BA2 از سویه

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســی 
دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 
اشــاره به اینکه در حال حاضر 5 شــاخه 
زیرواریانت از امیکرون شناســایی شده 
اســت، گفــت: طی یک یــا دو ماه اخیر 
بیش از 55 درصد از مواردی که در دنیا 
مورد پایش ژنتیکی قرار گرفته اســت از 
زیرســویه های BA۴ و BA۵ است. این 
زیرســویه ها بســیار انقال پذیر هستند 
بــه شــکلی که هر فرد مبتــال به این دو 
زیرســویه می توانــد حــدودا 1۸ نفر را 
آلــوده کند.دکتر علیرضا ناجی با تاکید 
بــر گریزپذیری بــاالی BA۴ و BA۵ از 
سیســتم ایمنی بــدن، بیان کرد: طبق 
برآوردهای صورت گرفته مشخص شده 
اســت که حتی کسانی که به سویه های 
اولیه امیکرون مبتال شده بودند نیز بعد 
از ۴ تــا ۶ هفتــه از بهبودی تا 1۶ درصد 
احتمــال ابتال بــه BA۴ و BA۵ را دارند.

ناجی همچنین تاکیدکرد: علی رغم این 
موضــوع البته مطالعات تاکید دارند که 
هرچند واکســن ها بر علیه ســویه های 
جدید نیســتند اما تزریق واکسن هنوز 
هم کارایی مناســبی دارد و تا ۷0 درصد 
از بیماری شــدید، بســتری شــدن در 
آی ســی یو و مــرگ و میــر جلوگیری 
می کنند. مطالعات دیگری نشــان داده 
اســت مبتالیان به زیرسویه های BA۱ و 
BA۲ در صورت عدم تزریق واکسن تا ۸ 
 BA۵ و BA۴ برابر بیشتر در خطر ابتال به
هســتند، اما این خطر برای کســانی که 
واکسن زده اند ۳ برابر بیشتر است.ناجی 
با بیان اینکه خود زیر سویه های امیکرون 
هم  می توانند زیرشــاخه هایی داشــته 
باشند، گفت: زیرسویه BA۲ یکی از این 
موارد اســت که زیرشــاخه های زیادی 
 2.۷5.BA دارد که جدیدترین شاخه آن
است که حدود دو ماه قبل از هندوستان 
شناسایی شد و اکنون بیش از 1۴ کشور 

این زیرسویه را شناسایی کرده اند. 

 »حبس ابِد« 
گذشته ات نباش!

  شبنم طلوعی ، روانشناس
افراد تصور می کنند هر چه بیشتر نسبت 
به اشــتباهات گذشته خود عذاب وجدان 
داشــته باشــند، از بروز مجدد آن مساله 
پیشــگیری کرده اند، این در حالیست که 
عذاب وجدان نسبت به اشتباهات گذشته 
تنها نوعی تنبیه محســوب می شــود که 
نمی تواند از تکرار اشــتباهات جلوگیری 
کنــد. بنابرایــن افراد نباید خــود را در 
اشتباهات گذشــته به اصطالح »حبس 
ابد« کنند.فراموشــی گذشته امکان پذیر 
نیســت و تنها می توان اتفاقات گذشــته 
را کمرنــگ کرد، بنابرایــن با عدم تکرار 
اشــتباهات، می توان گذشته را برای خود 
کمرنگ کرد و الزمه این عدم تکرار، عدم 
عذاب وجدان و عدم ســرزنش دائم خود 
به خاطر مسائل رخ داده است.افراد تصور 
می کنند وقتی خود را ســرزنش می کنند 
روان آنها درگیر اتفاق رخ داده در گذشته 
می شود و اینگونه امکان بروز مجدد اشتباه 
کم می شود، در حالی که افراد وقتی برای 
اشــتباهات گذشته احساس گناه و عذاب 
وجدان دارند خیالشان نسبت به آن اشتباه 
مرتکب شده راحت می شود چرا که تصور 
می کنند درست است که اشتباهی انجام 
داده انــد اما در مقابــل عذاب وجدان نیز 
گرفته اند. این عذاب وجدان به آســودگی 
خیال آنها نسبت به شدت خطرناک بودن 
اشتباه گذشته می انجامد و این آسودگی 
خیال باعث تکرار مجدد اشــتباه می شود 
چرا که فرد هوشــیارانه به اشتباه گذشته 
نگاه نمی کند، بنابراین برای جلوگیری از 
بروز اشــتباهات گذشــته باید روان افراد 
نســبت به آن »آســوده« نباشد.در واقع 
وقتی روان افراد نســبت به اتفاقی که در 
گذشته رخ داده آسوده باشد، امکان تکرار 
مجدد آن خطا و بازخواست مجدد روان و 
عذاب وجدان مجدد وجود دارد، بنابراین 
نباید با ســرزنش دائم و تنبیه خود برای 
اتفاقات گذشته، روان خود را نسبت به بروز 
مجدد آن آسوده کنیم.به عبارتی احساس 
گناه و عذاب وجدان یعنی فرد برای کاری 
خود را تنبیه می کند و تنبیه خود در آن 
لحظه یعنی امکان انجام و تکرار آن اشتباه 
را مجددا به خود می دهد.در واقع احساس 
گنــاه و عذاب وجدان محوری برای تکرار 
عمل اشــتباه اســت چرا که این احساس 
گناه در مقابل یک عمل اشــتباه، فرد را 
به اصطالح حســاب بی حســاب می کند 
و مجــددا راهی برای تکرار عمل اشــتباه 
باز می شــود، این در حالی است که روان 
افراد باید درگیر آن عمل اشــتباه شــود 
تا هوشــیارانه از تکرار مجدد آن اشــتباه 
جلوگیری شود.رشــد شخصیتی افراد در 
هر دوره ای الزم اســت و نباید افراد خود 
را برده گذشــته ای کنند که باید سال ها 
قبــل آن را رهــا می کردند، باور کنید که 
تمــام تصمیماتی که گرفته اید و هر آنچه 
که بوده اید با توجه به شــرایط و اتفاقات 
آن زمان شــکل گرفته است و اکنون باید 
دســت از سرزنش کردن خود بردارید. از 
اشتباهات خود درس بگیرید و با دانستن 
ایــن مطلب که تمام نامالیمات گذشــته 
شما را به فردی قوی تر بدل کرده است به 
رشد شخصیتی خود ادامه دهید. بنابراین 
در گذشــته خود گیر نکنید و مانع رشــد 

خود نشوید. 

 برخورد با تخلفات 
کز نگهداری معلوالن مرا

رییس ســازمان بهزیستی کشور با اشاره به 
انتشــار اخباری مبنی برخورد نامناسب با 
معلــوالن در برخی مراکز نگهداری از آنها 
اظهار کرد:   سازمان بهزیستی بر خدماتی که 
ارائه می کند نظارت دارد. بعضا می بینیم که 
موضوعاتی مبنی بر تخلف مراکز نگهداری از 
معلولین مطرح می شود؛ سازمان بهزیستی 
تالش می کند با تخلفات صورت گرفته در 
بخــش خدمات مراکز نگهداری از معلولین 
برخــورد کند.علی محمد قادری افزود: ما 
تالش می کنیم تا مشــکالت افراد معلول را 
در ایــن مراکز پیگیری کنیم. همچنین  از 
رســانه ها درخواست می کنیم تا در این امر 
کنار ما باشــند تا بتوانیم با شفافیت چنین 
موضوعاتــی را منعکس کنیم. بهزیســتی 
همواره تالش می کند پشت مردم و حامی 
افراد تحت پوشــش خود باشــد. قادری در 
ادامه درباره برنامه ســازمان متبوعش برای 
حمایت از سازمان های مردم  نهاد نیز گفت: 
بهزیســتی یکی از ســه رکن اعطای مجوز 
بــه ســازمان های مردم نهاد و موسســات 
این چنینی اســت. ســازمان در حوزه های 
تخصصــی شــبکه دارد و در موضوعــات 
توانبخشی، شبکه ملی نابینایان، ناشنوایان، 
افــراد روانی مزمــن و موضوعت اجتماعی 

برنامه ریزی کرده است.

خبر ویژه

معاون بهداشت وزارت بهداشت، از تدوین بسته جدید برنامه حذف هپاتیت های ویروسی خبر داد و گفت: این بست جدید به زودی به عنوان یک اولویت بهداشتی 
به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابالغ می شود.کمال حیدری با اشاره به تاکید سازمان جهانی بهداشت بر ضرورت دسترسی تمامی سطوح جامعه به مراقبت های 
مرتبط با این بیماری، افزود: بســته جدید به عنوان برنامه حذف هپاتیت های ویروســی در کشــور بر خدمات بیماریابی فعال و غیر فعال، مشــاوره، مراقبت و درمان 
این بیماری در نظام شــبکه متمرکز اســت. بر اســاس این گزارش، خوشــبختانه ایران در حال حاضر جزو کشــور های با شیوع نسبتاً کم هپاتیت B محسوب می شود 
و شــاهد روند کاهشــی این بیماری در کشــور هســتیم. اما از آنجایی که با وجود بســتر آماده نظام شبکه، گروه های پرخطر سخت در دسترس به صورت خودجوش 
مراجعه نمی کنند، اداره هپاتیت مرکز مدیریت بیماری های واگیر در معاونت بهداشت وزارت بهداشت، بسته جدید برنامه حذف هپاتیت های ویروسی را با همکاری 
کارشناســان و مدیران مرکز مدیریت شــبکه تهیه کرده اســت. این بســته خدمات بیماریابی فعال و غیر فعال، مشــاوره، مراقبت و درمان هپاتیت در نظام شــبکه را 

شامل شده و به زودی به عنوان یک اولویت بهداشتی به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور ابالغ می شود.

کشور ابالغ برنامه جدید حذف هپاتیت های ویروسی در 

تک خبر
اینفوگرافی 

آشنایی با عالئم 
شستشوی لباس

پشت همه لباس ها همیشه 
برچسبی وجود دارد که روی آن 

یه سری عالئم هست که خیلی  
از ما بدون اینکه بدانیم دقیقا 
چه چیزی هستند از کنار آنها 

رد می شویم، اما هر کدام از این 
نشانه ها معنی مشخصی دارد 

که به شما برای نگهداری بهتر 
لباس های تان کمک می کند

 برگزاری مراسم عزاداری محرم 
با رعایت پروتکل ها

دبیــر کمیتــه امنیتی، اجتماعی و انتظامی ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا گفت: 
برگزاری مراسم عزاداری در محرم با رعایت پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی 
انجام خواهد شد.حسین قاسمی گفت: با توجه به افزایش بیماری کرونا طی روزهای 
اخیر، الزم است که رعایت بهداشت فردی و اجتماعی از سوی مردم حتما انجام شود.

بهداشــت فردی نیز شــامل تزریق واکســن به ویژه دوز یادآور، استفاده از ماسک در 
فضاهای سربسته و رعایت فاصله اجتماعی است.همچنین مهمترین نکته در فضای 
سربسته موضوع گردش هوا است و الزم است مسئوالن هیات ها، تکایا، حسینیه ها و 
مساجد به این موضوع توجه داشته باشند و حتما سیستم گردش هوا در فضای بسته 
وجود داشته باشد.قاسمی درباره دسته روی تصریح کرد: درخصوص دسته روی نیز 
رعایت اســتفاده از وســایل شخصی و رعایت بهداشت شخصی باید مالک عمل قرار 
بگیرد تا انشــاهلل هم مراســم برگزار شود و همچنین سالمت شهروندان صیانت شود. 
وزارت بهداشت نیز در خصوص توزیع نذروات و ایستگاه های صلواتی پروتکل ها را 
به روز رسانی کرده و در اختیار سازمان تبلیغات اسالمی قرار گرفته تا در اختیار تکایا، 
مســاجد و هیات ها قرار داده شــود.وی در پاســخ به اینکه آیا محدودیتی در برگزاری 
مراســم در شــهرهای مختلف با رنگبندی مختلف وجود دارد، گفت: محدودیت به 
آن معنا که عدم برگزاری مراســم باشــد خیر. اما تاکید بر اولویت برگزاری مراسم در 
فضاهای باز است و همچنین رعایت استفاده از ماسک و سایر پروتکل های بهداشتی 
است.وی همچنین درباره تمهیدات اندیشیده برای سفر به عتبات، گفت: برای تردد 
از مرزها دو مولفه شــامل تزریق واکســن و به همراه داشــتن برگه آزمایش pcr  مهم 
اســت. این یک قاعده کلی برای تردد از مرزها اســت. مراقبت های ســندرمیک نیز 
توســط نیروهای وزارت بهداشــت و کارکنان بهداشــت مراقبت مرزی در حال انجام 
اســت.اگر فردی عالئم داشــته باشــد کنترل شده و اگر فرد از اتباع غیرایرانی بوده و 
مثبت باشد از ورود آن به کشور جلوگیری شده و اگر از اتباع کشور باشد به قرنطینه 

خانگی هدایت خواهد شد.
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»ارزیابی کیفی تولیدکنندگان کاال«»ارزیابی کیفی تولیدکنندگان کاال«
فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری تجدید مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری تجدید مناقصه 
RNL-0048008-MYRNL-0048008-MY عمومی دو مرحله ای شماره عمومی دو مرحله ای شماره

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند

ــاده  ــن م ــد 180 ت ــی خری ــه عموم ــد مناقص ــوان تجدی ــر دارد فراخ ــازند در نظ ــی )ره( ش ــام خمین ــت ام ــش نف ــرکت پاالی ش
طریــق  از  فراخــوان 2001092447000108را  شــماره  و   RNL-0048008-MY مناقصــه  شــماره  D.M.D.Sبــه  شــیمیایی 
زیابــی کیفــی از دریافــت و تحویــل  ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان ار
زیابــی کیفــی تــا ارســال دعوتنامــه جهــت ســایر مراحــل مناقصــه، از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات  اســناد اســتعام ار
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ج؛   روستای کندر کر
له ها تا   از دشت ال

طبیعت گردی 

روســتای کندر یکی از مناطق خوش آب وهوای 
نزدیک تهران است که جان می دهد برای یک سفر 
یک روزه و زدن به دل طبیعت. این روستا یکی از 
سرسبزترین روستاهایی اســت که با رفتن به آن 
می توانید هوای پاک را جرعه جرعه نفس کشیده 
و در آن، یک روز به یاد ماندنی را سپری کنید. این 
منطقه، یکی از روستاهای اطراف تهران است که 
به خاطر دشت الله هایش بین گردشگران محبوبیت 
زیادی دارد. افراد زیادی برای گذراندن روزهای آخر 
هفته به این روستا سفر می کنند. بد نیست شما هم 
سری به دشت الله روستای کندر بزنید تا بتوانید 

همه رنگ ها را در یک قاب ببینید.
جاهای دیدنی روستای کندر

در روســتای کندر جاذبه های گردشگری زیادی 
ازجمله قبرســتان زرتشــتیان، بناهای تاریخی 
متعدد، آبشــار و دشــت الله ها وجود دارد. این 
جاذبه های گردشگری حس خوبی به شما منتقل 
می کنند کــه در کمترین جایی در ایــران آن را 
می توانید تجربه کنید. در بین جاهای دیدنی کرج، 
روستای کندر یکی از بهترین ها شناخته می شود.

1- آبشار کندر
این آبشــار یکی از منحصربه فردترین جاذبه های 
گردشگری کندر است که در بخش شمال شرقی 
این منطقه واقع شده اســت. اطراف آبشار کندر 
گونه های گیاهی مختلفی وجود دارد که زیبایی 
آن را دوچنــدان کرده اند. برای رســیدن به این 
منطقه باصفا باید به روستای پورکان رفته و سپس 
۳.5 کیلومتر از این روستا فاصله بگیرید تا بتوانید 

آبشار کندر را ببینید.
البته برای رسیدن به این آبشــار باید یک مسیر 
کوهســتانی را پیاده طی کنید، پس کفش های 
مخصوص پیاده روی یادتان نرود. مطمئن هستم از 
تماشای این منطقه کم نظیر پشیمان نخواهید شد.
2- دشت الله های کندر، منحصربه فردترین 

الله زار ایران
زمانی که به روســتای کندر کرج می رسید، اگر 
سمت غرب را نگاه کنید، دشت الله ها را می بینید. 
زمانی که سمت چپ را نگاه می کنید، با دنیایی از 
رنگ های مواجه می شــوید که روی زمین نقش 
بسته اند. مطمئن هستم با تماشای دشت الله های 

کندر حیرت زده خواهید شد.
3- چهل بی بی؛ محلی برای راز و نیاز

در دل کوه های روستای کندر، غارهایی دست ساز 
وجود دارد که می توان حدس زد توسط انسان ها 
ساخته شده است. این غارها در گذشته برای پناه 
گرفتن و تیراندازی به مهاجمان مورد استفاده قرار 
می گرفتند. بومیان به این غارها، اشکف می گویند. 
اطراف این حفره ها منطقــه ای به نام چهل دختر 

وجود داد.
افراد مســنی که در این منطقه زندگی می کنند، 
معتقدنــد چندین قرن پیــش، 200 دختر برای 
زیارت و تفریح بــه این روســتا آمده اند و به طرز 
شگفت انگیزی ناپدید شــده اند. آن ها می گویند 
دخترهای دم بخــت، برای این که بختشــان باز 
شــود به این منطقه آمده و نذرونیاز می کرده اند.
این داستان سینه به ســینه بین افراد منتقل شده 
و پس از 2هزار ســال هنوزهم افراد زیادی برای 
نذرونیاز به این منطقه می آینــد. در چهل دختر 
ساختمان هایی وجود دارد که مورخان آن ها را  به 
زاغه های مهمات ساخته شده توسط اسماعیلیان 
مرتبط می دانند. در این منطقه می توانید نذرونیاز 
کنید، از ّآب وهوای مثال زدنــی آن لذت ببرید و 
بناهای تاریخی را ببینید، در کل باید گفت که در 

چهل بی بی می توانید با یک تیر چند نشان بزنید!

گردشگری

ضرورت آچار کشی پایان 
نامه های دانشگاهی!

  به  قلم وحید حاج سعیدی

یکی از مباحث شــیرین و پر طرفدار در دوره 
تحصیــالت تکمیلی، همین مبحث پایان نامه 
و مقاالت علمی ISI و سایر مخلفات این حوزه 
است. به ویژه نزد دوستان تایپیست و صاحبان 

کافی نت و ...
تحقیقات میدانی و چاله میدانی ما نشــان می 
دهد این رویکرد منجر به اشتغال مسقیم و غیر 
مســتقیم برای عدۀ زیادی شــده است و هنوز 
هــم جــا برای ریگالژ و مانــور دارد و می توان 
آمارهای ایجاد اشــتغال را قلقلک داد و باالتر 
هم برد. به عنوان مثال با قرار گرفتن طرح رتبه 
بندی فرهنگیان در فاز اجرا، بدون شک ، شاهد 
رشد چشمگیر آمار های اشتغال در این حوزه 
خواهیم بود و تولید محتوی علمی در کشــور 

رشد فزاینده ای خواهد داشت! 
نا گفته نماند این عالقه ما ایرانی ها به علم تنها 
مختص دوران دانشــجویی نیست و پس از آن 
هم در رده های مختلف شــغلی و مســئولیتی 
دیده می شــود تا جایی که دکتر ســید حسن 
قاضی زاده وزیر وقت بهداشت از سال 201۳ تا  
201۸ در طی 5 سال  2۶۷ مقاله III   منتشر 
نموده و جالب اینکه در همین مدت جیمز پی 
الیســن برنده جایزه نوبل پزشــکی به ضرب و 

زور تنها  ۷1 مقاله III  منتشر کرده است!
در ســطح معاونــان وزیربهداشــت نیــز باقر 
الریجانی معاون آموزشــی وزیر که او نیز باید 
از پرمشــغله ترین مدیران عالی دولت باشد در 
مقاله نویسی گوی سبقت را از وزیر ربوده است. 
الریجانی در سال 2015 نزدیک به 115 مقاله 
)تقریباً هر دو روز یک مقاله( علمی ثبت کرده 
اســت که نشان از استفاده بهینه از زمان برای 
تولید محتوای علمی در سطوح مختلف است! 
یعنی برای عده ای از مسئوالن تولید محتوی از 
نان شب هم واجب تر است و مسئولیت مانعی 
برای رساندن کشور به قلل رفیع علمی نیست. 
اما از آنجایی که ســطح علمی این پایان نامه 
هــا فراتــر از دیپلم اســت و موضوعات آنها به 
درد ما عوام الناس نمی خورد، پیشــنهاد می 
شود دوستان البالی نشانه رفتن مسائل عمیق 
علمی برخی مطالب پیش پا افتاده و کاربردی 
را هم در پایان نامه ها و مقاالتشان آچار کشی 

کنند. 
فی المثل راجع به این موضوع تحقیق کنند که 
چطور دو شــرکت خودرو سازی ایران خودرو 
و ســایپا که ســاالنه میلیارد ها تومان ضرر می 
دهند، مســئوالن به آنها فحش های تریبونی 
) ارابــه مرگ، تابوت نعــش کش( می دهند، 
محصوالتشان در سال چند هزار کشته دست 
مردم باقی می گذارند و در تصادفات به چند تکه 
نامساوی تقسیم می شوند، هنوز  روی بورس 
هستند و نه تنها با آنها برخورد نمی شود بلکه 
طــوری عمل می کنند کــه مردم برای خرید 
شان هر دقیقه هفت هزار نفر ثبت نام کنند؟! 
یــا چطــور امــکان دارد در بیمارســتانی که 
آمبوالنس مستقر است ، مسئوالن بیمارستان 
بــه گفته خودشــان با بیمــاری که خونریزی 
داخلی دارد و در حال مردن اســت، همکاری 
کننــد و او را بــا آمبوالنس خصوصی و تحمیل 
هزینه ۸00 هزار تومانی به مرکز درمانی مجهز 

تر اعزام کنند؟! 
یا چطور امکان دارد که یک نفر که در پرونده 
ویلموتس از مقصران اصلی است، مجازات که 
نمی شــود بماند؛ برای کاندیداتوری انتخابات 
ریاست فدراسیون فوتبال تائید هم می شود! 
ســایر سواالت را خودتان طرح کنید . بیل که 

به کمرتان نخورده است؟!

 در آستانه ماه محرم، حرم امام حسین علیه السالم آماده برپایی مراسم عزاداری شهدای دشت کربال شده است./ منبع : فارس

عکس روز 

دریافت ُدز یادآور واکسن کرونا شامل این گروه نمی شود
مدیر ســالمت جمعیت، خانواده و مدارس دانشگاه علوم 
پزشــکی مشهد گفت: ُدز یادآور واکسن کرونا، به مادران 

باردار تزریق نمی شود.
دکتــر محمــد احمدیان، اظهــار کرد: از زمان شــروع 
واکسیناسیون مادران باردار حوزه تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد تاکنون ۸۸.20 درصد ُدز اول، ۸0.10 
درصد ُدز دوم و ۳5.۹0 درصد این گروه از مادران ُدز سوم 

واکسن خود را دریافت کردند.
وی تصریح کرد: در میان شــهرهای حوزه تحت پوشــش 
دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد بیشــترین میزان تزریق 

واکسن کرونا به مادران باردار در باخرز بوده و پس از آن 
کالت، ســرخس و کوهسرخ در رتبه های بعدی به لحاظ 

درصد واکسیناسیون انجام شده قرار دارند.
مدیر ســالمت جمعیت، خانواده و مدارس دانشگاه علوم 
پزشــکی مشهد ادامه داد: در میان شهرستان های حوزه 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد باخرز با ۹۷.10 
درصد در ُدز اول، کوهسرخ با ۹۴.۷0 درصد در ُدز دوم و 
کالت با ۷1.01 درصد در ُدز سوم باالترین واکسیناسیون 

انجام شده در میان مادران باردار را داشته اند.
دکتر احمدیان با بیان اینکه در روزهای اخیر شاهد انجام 

تزریق ُدز چهارم واکســن کرونا به افراد باالی 1۸ ســال 
هستیم، خاطرنشان کرد: از مادران باردار می خواهیم که 
تنها برای دریافت ُدزهای اول، دوم و سوم واکسن کرونا به 
مراکز تعیین شده ویژه این گروه از مادران مراجعه کنند.
مدیر ســالمت جمعیت، خانواده و مدارس دانشگاه علوم 
پزشــکی مشهد افزود: به مادران باردار توصیه می کنیم، 
خروج غیرضروری از منزل نداشته باشند و در زمان رفت 
و آمد از خانه به مرکز بهداشت یا مطب پزشک از ماسک 
استفاده کرده و در کنار آن رعایت تمامی نکات بهداشتی 

و حفظ فاصله اجتماعی مناسب را داشته باشند.

دریچه علم

نادر فالح:

می خواستم به خودم کشیده بزنم!
نادر فالح که این روزها با بازی در نمایش »تب« روی صحنه 
اســت، می گوید که با بازی در این نمایش می خواسته به 
خودش ســخت بگیرد.نمایش »تب« به کارگردانی رویا 
کاکاخانی، یک اثر تک پرسناژه است که این روزها با بازی 
نادر فالح در تاالر قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه 
می رود.فالح ا از چالش های بازیگری در آثار تک پرسوناژه و 
جایگاه فرهنگ و هنر در جامعه فعلی می گوید.او که با این 
نمایش چندمین تجربه خود را در زمینه بازی در کارهای 
تک نفره انجام می دهد، یــادآوری می کند: بعد از مدت ها 

کار گروهی دوست داشتم در نمایشی تک نفره بازی کنم.
فالح که در حوزه تئاتر و تصویر فعال است، ادامه می دهد: 
با بازی در این نمایش می خواستم به خودم سخت بگیرم 
چون وقتی بازیگر آلوده سریال و ســینما می شود، دچار 
نوعی تنبلی و لختی خواهد شد و آمادگی و چابکی و جدیت 
خود را از دســت می دهد. به همین دلیل می خواستم به 
خودم کشیده ای بزنم که من بازیگرم و هر از گاهی باید این 

موضوع را به خودم یادآوری کنم.

او بزرگ ترین چالش خــود را در این نمایش، متن آن 
می داند و اضافه می کند: بزرگ ترین چالشی که با این 
کار داشتم، این است که نمایشنامه آن یک خط قصه 
مشخص نداشت بلکه متنی هذیان زده و پراکنده بود که 
گویی در هر لحظه از ذهن نویسنده ترواش کرده بود. 

چنین متنی حتی برای یک درام چند نفره، یک بحران 
است چراکه تماشــاگران ایرانی حتی با سریال هایی 
که روایتی غیرخطی دارند، به ســختی ارتباط برقرار 
می کننــد. بنابراین در وهله اول با نمایشــنامه خیلی 

درگیر بودم.

می خواستم به خودم کشیده بزنم!
فالح درباره برخی از عواملی که این روزها سبب دوری مردم 
از حوزه فرهنگ و هنر و بویژه تئاتر شده، توضیح می دهد: 
برداشت ما از مقوله فرهنگ و هنر کمی به بیراهه رفته. در 
حالیکه اهمیت فرهنگ و هنر در یک جامعه حتی بیش از 
غذاست چون فرهنگ و هنر خوراک روح را تامین می کند و در 
برخی جوامع ، مردم از غذای خود می گذرند تا کاالی فرهنگی 
تهیه کنند. اما در کشور ما اولویت با خوراک و پوشاک است و 
فرهنگ و هنر در اولویت پنجم و ششم قرار دارد.او ابراز تاسف 
می کند: در حال حاضر حتی سریال ها که همیشه بیشترین 
مخاطبان را دارند، برای بسیاری از مردم جنبه سرگرمی پیدا 
کرده اند و مردم عموما دنبال سریال هایی رایگان هستند تا با 
تماشای آنها وقت گذرانی کنند در حالیکه فرهنگ هنری 
وسیله آگاهی بخشی و خوراک مغز است ولی متاسفانه در 
نقطه ای کور قرار گرفته است.نمایش »تب« هر شب راس 
ســاعت 20 و ســی و به مدت ۷0 دقیقه در تاالر قشقایی 

مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می رود.

چهره ها 

طنز


