
رئیس بانک مرکزی: 

 آرامش در بازار ارز 
کم است حا

     رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت: آرامــش 
کــم اســت و در چهار  خوبــی در بــازار ارز حا
مــاه اول امســال حــدود ۱۴میلیــارد دالر 
تأمین ارز داشتیم که نسبت به مدت زمان 
مشــابه در ســال گذشــته حدود ۸۰درصد 

  || صفحه  صفحه 33  رشد داشتیم...

رئیسی در جلسه هیئت دولت:

دولت بنا دارد عقب 
 ماندگی ها در حوزه 

هوا-فضا را جبران کند
     رئیس جمهور با اشاره به اهمیت دانش 
هوا-فضا به عنوان پیشران برای کمک به 
توسعه کشور در حوزه های مختلف،گفت: 
دولــت ســیزدهم بنــا دارد عقب ماندگی ها 

  || صفحه  صفحه 22  در این حوزه را جبران کند...

آخرین تکاپوهای غرب برای چشم پوشی ایران از منافع اقتصادی توافق

 اروپا و ترس از 
زمستان سرد بی برجام

   این روزها این گزاره به شــکل گســترده و جدی در تحلیل های برجامی برجســته اســت که اروپا به 
شــدت به نفت و گاز ایران نیاز دارد و تکاپوی گســترده ســرویس سیاســت خارجی و امنیت اتحادیه 
ح ها و ایده های مختلف برای حل اختالفات باقی مانده میان آمریکا و ایران معطوف  اروپا و ارائه طر

  || صفحه  صفحه 22  به نیاز شدید اروپا به نفت و گاز ایران است...

ویترین   پیشنهادی

انرژیاقتصاد
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جامعه

 اتفاقات نامبارک
در حوزه مسکن

راه ورود ۱۶۰ میلیارد دالر سرمایه باز می شود؟

نفت تشنه توافق برجام

گار«  از کارتخوان هایی که این روزها از  مغازه ها  غیب می شوند  گزارش »روز

صفحه 3 

 چوب جادو  چوب جادو 
بر کارتخوان مغازه هابر کارتخوان مغازه ها

 گزارش » روزگار «  از رقابت در 
مدارس دولتی  که دیگر نفسگیر نیستند

افت آموزش

گهی مزایده  عمومی  گهی مزایده  عمومی آ آ

محمد چگینی نژاد-  سرپرست  شهرداری چهارباغ

شــهرداری چهاربــاغ در نظــر دارد بــا توجــه بــه بودجــه مصــوب ســال 1401 خــود نســبت بــه اجــرای پــروژه ذیــل از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده، بــا بهــره گیــری 
از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )www.setadiran.ir(  ثبــت شــده در ســامانه بــه صــورت الکترونیکــی اقــدام نمایــد.

زمان انتشار در سامانه  1401/05/13 ساعت 8:00 صبح       آخرین مهلت دریافت اسناد 05/19/ 1401 ساعت 13/30  
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 1401/05/29 ساعت  13/30  زمان بازگشایی 1401/05/30 ساعت 08/00صبح

شماره ثبت در سامانهمحل اجراسپردهقیمت هر پروژهاندازهشماره مجوز شورانام حق انتفاعردیف

گذاری پایه  های 1 وا
تبلیغاتی سطح شهر

01/255/ش ش چ
ماهیانه 341/700/000 ریال30 پایه1401/04/14

سطح شهر چهارباغ 205/020/000سالیانه 4/100/400/000ریال
5001005317000002و نواحی

)مهــم و حائــز اهمیــت( *معــادل 5% مبلــغ اولیــه پیمــان بــه عنــوان ســپرده شــرکت در مزایــده بــه یکــی از صــور ذیــل قبــل از ارائــه قیمــت بــه شــهرداری  بــه صــورت حضــوری مــی بایســت 
تســلیم گــردد:*

الف( واریز وجه نقد به حساب سپرده شهرداری
ب( ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل 3 ماهه

1-برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
2- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

3- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1-برگــزاری مزایــده صرفــا از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایــده ، پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزایــده ،  
ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــالع از وضعیــت برنــده بــودن مزایــده گــران محتــرم از ایــن طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد.

2-عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه:021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه)www.setadiran.ir( بخش " ثبت نام/ پروفایل مزایده گر" موجود است.    
انتشار نوبت اول:  1401/5/13   انتشار نوبت دوم: 1401/5/20

                    

 نوبت دوم

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری

گهی مناقصه عمومی دومرحله ای "  گهی مناقصه عمومی دومرحله ای " آ آ
"  "  401401//3232 ،  ، 401401 / /3131 ،   ،  401401/ / 3030

مبلغ تضمینواحدمقدارموضوع مناقصهردیف
)ریال (

مهلت خرید اسناد 
کت ها تاریخ تحویل اسنادتا تاریخ گشایی پا تاریخ باز

الف و ب

اصله440تیر سیمانی  12/400 1

تا پایان وقت اداری      05  25 /05/ 2.623.900.0001401
 1401 / 06 /

ساعت  00 :  08 صبح
1401 /  06 / 06

اصله100تیر سیمانی 212/600

اصله140تیر سیمانی 312/800

اصله60تیر سیمانی 415/400

اصله20تیر سیمانی 515/600

اصله30تیر سیمانی 615/800

، سرخه( آرادان ، مهدیشهر گرمسار ، خرید پایه بتنی چهارگوش  ) منطقه غرب ( مناقصه  31/ 401   )شهرستان های سمنان ،

مبلغ تضمینواحدمقدارموضوع مناقصهردیف
)ریال (

مهلت خرید اسناد 
کت ها تاریخ تحویل اسنادتا تاریخ گشایی پا تاریخ باز

الف و ب

تا پایان وقت اداری      05  25 /05/ 2.894.500.0001401اصله500تیر سیمانی  12/400 1
 1401 / 06 /

ساعت  30 :  08 صبح
1401 /  06 / 06

اصله110تیر سیمانی 212/600

اصله175تیر سیمانی 312/800

اصله65تیر سیمانی 415/400

اصله25تیر سیمانی 515/600

اصله40تیر سیمانی 615/800

گازی موتوردار با اتوماسیون به همراه تابلو  RTU و PT مناقصه 401/32  خرید سکسیونر هوایی 

مبلغ تضمینواحدمقدارموضوع مناقصهردیف
)ریال (

مهلت خرید اسناد
کت ها تاریخ تحویل اسنادتا تاریخ گشایی پا تاریخ باز

الف و ب

سکسیونر هوایی گازی موتوردار با 1
PT و RTU  تا پایان وقت اداری      05  25 /05/ 1.840.000.0001401دستگاه16اتوماسیون به همراه تابلو

 1401 / 06 /
ساعت  00 :  09 صبح

1401 /  06 / 06

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان ســمنان در نظــر دارد اجنــاس موردنیــاز خــود را  بشــرح 
ــه مراحــل  جــدول ذیــل از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد و کلی
برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی 
از  لــذا   ، گــردد  مــی  انجــام  الکترونیکــی دولت)ســتاد(  تــدارکات  از طریــق درگاه ســامانه 
دعــوت  توانیــر  شــرکت  از  صالحیــت  دارای  داخلــی  تولیدکننــدگان  و  فروشــندگان  کلیــه 
می شــود جهــت دریافــت اســناد مناقصــه پــس از واریــز مبلــغ 250.000 ریــال به حســاب  
0101857293005 بانــک صــادرات شــعبه میــدان ســعدی از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه 
www. مــدت 5 روز از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولت)ســتاد( بــه آدرس

setadiran.ir، اســناد را دریافــت نماینــد.
ضمنــًا شــرکت در رد یــا قبــول پیشــنهاد ها مختــار اســت و هزینه هــای مربــوط بــه برگــزاری 

ــود.  ــد نم ــذ خواه ــده اخ ــه را از برن مناقص
  الف - نوع ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار:

1- ضمانت نامه بانکی قابل تمدید و معتبر بااعتبار سه ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم

2- واریــز وجــه نقــد به حســاب 0101857293005 بانــک صــادرات شــعبه میــدان ســعدی 
بــه نــام شــرکت توزیــع بــرق اســتان ســمنان و ارائــه رســید وجــه

ب-  بــه پیشــنهادهای مخــدوش ، مشــروط و مبهــم و بــدون امضــا الکترونیکــی و یــا فاقــد 
ضمانت نامــه شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار و پیشــنهادهایی کــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر 

در فراخــوان واصــل می شــود به هیچ وجــه ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
میــزان  از  کمتــر  بــه پیشــنهادهای فاقــد سپرده،ســپرده های مخــدوش، ســپرده های  ج( 

مقــرر، چــک شــخصی و نظایــر آن ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
مناقصــه درج  اســناد  انتهــای  در  کــه  الــف«  پاکــت »  اســت  نکتــه: شــرکت کننده موظــف 

را روی پاکــت ارســالی خــود )بــا چســب مایــع( بچســباند. گردیــده 
سایر اطالعات و جزئیات  مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

شماره تماس پیگیری امور اداری 33435165-023 نمابر: 33435157- 023 
خریــد پایــه بتنــی چهارگــوش ) منطقــه شــرق ( مناقصــه  401/30    ) شهرســتان هــای : 

شــاهرود ، دامغــان  ، میامــی و شــهر بســطام(

ادعای تازه آمریکا درباره همکاری ایران و روسیه
یک مقام آمریکایی در گفت وگویی مدعی شده است 
که مقامات روسی از چند هفته قبل در حال آموزش 
دیدن در ایران برای استفاده از پهپادهایی هستند 
که به ادعای مقامات دولت آمریکا، روسیه قرار بوده 

است از ایران خریداری کند.
شــبکه ســی ان ان در گزارشی نوشــت، یک مقام 
آمریکایی در گفت وگو با ســی ان ان با اتکا به ادعای 
قبلی مقامات آمریکایی مبنی بر این که ایران قصد 
دارد هواپیماهای بدون سرنشــین)پهپاد( از جمله 
انواع دارای قابلیت حمل سالح را به روسیه بفروشد 
و روش استفاده از آن ها را به نیروهای روسی آموزش 
دهد، مدعی شــده اســت، »مقامات روسی در طی 
هفته هــای اخیر دوره دیــدن در ایران را به عنوان 
بخشــی از توافق بر ســر انتقال پهپادها از ایران به 

روسیه آغاز کرده اند.«
بــه گفته ایــن مقام آمریکایــی، اطالعات مربوط 
بــه آمــوزش دیدن مقامات روســی اخیرا از حالت 
محرمانگی درآمده اســت. این شــبکه در گزارش 
خود آورده است که از سفارت روسیه در واشنگتن 
خواســته توضیحاتی در این باره ارائه دهد. در این 
گزارش مطرح شد که دمیتری پسکوف، سخنگوی 

کرملین در ماه گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاران 
در این باره، گفته بود نظری درباره این موضوع ندارد. 
ادعای این مقام آمریکایی در پی این مطرح می شود 
که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا مدتی 
پیش در یک کنفرانس خبری مدعی شده بود، ایران 
در حال آماده سازی برای تحویل صدها پهپاد دارای 
قابلیت حمل سالح به روسیه برای استفاده در جنگ 
اوکراین است. مشاور امنیت ملی آمریکا مدعی شده 
بود، »اطالعاتی در دســت داریم که نشان می دهد 
ایران در حال آماده شــدن برای آموزش نیروهای 
روس در این زمینه است.« پس از این ادعای سالیوان، 
چند مقام دولتی دیگر آمریکا از جمله رییس سازمان 
سیا نیز بر اظهارات او صحه گذاشتند. این در حالی 
است که ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اظهارات 
مشاور امنیت ملی امریکا درباره فروش فناوری های 
نوین ایرانی به روسیه، تصریح کرد: سابقه همکاری 
های میان جمهوری اســالمی ایران و فدراســیون 
روسیه در حوزه برخی فناوری های نوین به پیش از 
آغاز جنگ در اوکراین بر می گردد و در مقطع اخیر 

هیچ تحول خاصی در این ارتباط رخ نداده است.

یادداشتویترین  پیشنهاد

پیشنهاد بورل و نکته هایش
   جالل خوش چهره

کارشناس مسائل سیاسی
متــن توافقنامه پیشــنهادی »جوزف 
بــورل« به طرف هــای حاضر در آخرین 
دور مذاکرات چهار روزه وین، حاوی چند 
نکته اصلی است. مهم ترین آن یک دستی 
و یک صدایی طرف های مذاکره کننده با ایران اعم از اعضای دو بلوک 

غربی و شرقی در چارچوب پیشنهاد ارائه شده است.
آنان متن ارائه شده را حاصل توافق جمعی دانسته و سرانجام آن را 
به قبول یا رد تهران گره زده اند. این یک صدایی و دیدگاه مشترک 
به اندازه برگزاری یک باره نشست اخیر وین غافلگیر کننده است؛ 
به ویژه هنگامی که نمایندگان روسیه و چین نیز بر متن یاد شده 
مهر تائید زده اند. اگرچه »میخائیل اولیانوف« نماینده ویژه روسیه 
که این روزها دیگر بار ســوژه ثابت اخبار برجامی شــده به گونه ای 
زیرکانه گفته است تهران حق دارد اگر متن پیشنهادی را نپذیرد، 
اما در رد یا نقد آن سخنی به میان نیاورده است. چینی ها نیز تنها 
به تایید آنچه در نشست اخیر وین گذشت و ماحصل آن که همان 
متن پیشــنهادی اســت، بســنده کرده و گفته اند در انتظار پاسخ 

تهران هستند.
نکته دیگر، شروع دور تازه ای از عملیات روانی علیه تهران برای قبول 
توافق نامه ای است که با توجه به برخی موارد افشا شده در پیشنهاد 
رئیس کمیسیون روابط خارجی اتحادیه اروپا، امتیازهای جاری در 
این توافق به اندازه قابل قبول برای همه طرف ها تقسیم نشده است. 
با این حال طرف ها، تهران را در برابر تنها دو گزینه »آری« یا »نه« 
قرار داده اند. طرفه این که آنان ضرب االجل روشــنی را نیز تعیین 
نکرده و بلکه زمان انتخاب را به تهران واگذاشته اند. این رفتار حاوی 
آن است که در یک توافق جمعی، حاال توپ در زمین تهران است و 
باید تصمیم نهایی خود را اعالم کند. در این حال »سقف باز« برای 
زمان پاسخ گویی به معنای باز بودن دست تهران در این باره نیست، 
بلکه با توجه به نشست آتی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
هســته ای در نیمه سپتامبر آینده)  اواخرشهریورماه( فوریت های 

تصمیم گیری را اجتناب ناپذیر می کند.
نکته سوم؛ بروز اختالف تهران و طرف های مذاکره کننده  در وین 
بر سر ماهیت متن پیشنهادی است که یک طرف آن را به تمامی 
پذیرفته و خط پایان گفت وگوها را اعالم کرده و طرف ایرانی که 
همچنان به برخی مواد آن اعتراض داشــته و یا پیشــنهاد ادامه 
گفت وگوها را دارد. اما آیا به راستی متن پیشنهادی، آخرین چاره 
احیای برجام است؟ یا به زعم تهران می توان همچنان درباره اش 
گفت وگــو کرد؟ حمایت دیرهنگام »رابرت مالی« نماینده ویژه 
ایاالت متحده از متن پیشــنهادی، یک دســتی در صف مقابل را 
کامل کرد. اکنون تهران اســت که باید در مقابل بازی روانی _ 
تبلیغاتی جدید و آرایش بازیگران پیش رو، آنچه مصلحت است 
را ســنجیده و بر اســاس آن عمل کند. تجربه آموخته اســت که 
کشــدار شدن زمان همیشــه چاره ساز نیست، بلکه می تواند به 
فرصت های از دســت رفته تبدیل شــود. بسا توافق بر سر احیای 
برجام در موقعیت های گذشــته از ظرفیت های قابل قبول تری 
برخوردار بود تا اکنون که ســطح مطالبات طرف ها از یکدیگر با 

متغیرهای بیشتری همراه شده است.
نکته چهارم؛ متن پیشــنهادی جوزف بورل است که بستر تازه ای 
از مناقشه میان ایران و اتحادیه اروپا را می تواند رقم بزند. واکنش 
تهران در قبال پیشــنهاد اتحادیه اروپا دوگانه است: دیدگاهی که 
اصوال اتحادیه اروپا را بیرون از صالحیت الزم برای دخالت در فرایند 
و نتیجه مذاکرات وین می داند. این دیدگاه سلبی، متن پیشنهادی را 
محصول مشترک »جوزف بورل – رابرت مالی« خوانده که هدفش 

زیر قشار قرار دادن تهران برای پذیرش متن توافق است. 
نکته آخر؛ خوب یا بد، اکنون توپ به زمین تهران فرســتاده شــده 
است. الزم است تهران با درک مصلحت ها و بازخوانی تجربه ها سخن 
آخر را گفته و تکلیف به گونه ای روشن شود که یا بتوان گفت؛ برجام 
زمانی احیا می شود که احیا شده باشد. یا پایان برجام و فصلی دیگر 

در شیوه تعامل با جامعه جهانی در پیش است.
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سیاست 2

بن بست سیاسی در عراق ادامه دارد و گروه های سیاسی 
این کشور هنوز نتوانسته اند که راهکاری برای خروج از 

این روند پیدا کنند.
یک منبع سیاســی آگاه در بغداد از اقدامات پیش روی 

جریان صدر پرده برداشت.
یک منبع سیاســی آگاه در بغداد به صوت العراق اعالم 
کرد: جریان صدر خود را مهیا اقدامات جدید در منطقه 

الخضراء)سبز( می کند.
منبع مذکور گفت: اقدامات جدید شامل کنترل محورهای 
منطقه الخضراء)سبز( و به صورت تدریجی خواهد بود و در 
کنار آن اقدامات غافلگیرکننده دیگری هم در راه است. 
این مرحله دوم اقدامات جریان صدر است و این جریان 
به منظور برآورده شــدن خواسته های خود به اقداماتی 

در مراحل بعدی روی خواهد آورد.
 ابراز امیدواری الکاظمی 

برای حل بن بست سیاسی عراق
»مصطفی الکاظمی«، نخست وزیر عراق با ابراز امیدواری 
نســبت به »حل بن بســت سیاســی« از همه گروه ها 

خواست وارد گفتگو شوند. الکاظمی در مراسم آغاز روند 
بازســازی فرودگاه بین المللی موصل گفت: ما در تالش 
برای هموارسازی چالش ها هستیم، مردم عراق شایسته 
بهترین ها هســتند، به تکمیل پروژه های خدماتی ادامه 
خواهیم داد. من امروز اینجا هســتم تا به وعده خود در 
آغاز روند بازسازی فرودگاه موصل جامه عمل بپوشانم. 
پروژه فرودگاه موصل پروژه ای راهبردی برای این استان 
است و تالش ها در این باره از دیروز آغازشد. نخست وزیر 
عراق تاکید کرد: به مفســدان اجازه نخواهیم داد از این 
پروژه ها برای هدر دادن بیت المال ســوء استفاده کنند، 
سرنوشــت مفسدان همانند تروریست ها خواهد بود، ما 
علیرغم چالش ها از جمله اقتصادی و امنیتی به موصل 
و همه اســتان ها توجه داریم و کمیته عالی بازســازی را 

تشکیل دادیم.
موضع چارچوب هماهنگی چیست؟

از ســوی دیگر العربی الجدید در گزارشــی آورده است: 
علیرغــم اعالم موافقت مشــروط چارچوب هماهنگی 
گروه های شــیعی با برگزاری انتخابات جدید در عراق، 

اما  چارچوب هماهنگی بر تشــکیل دولت جدید برای 
برگزاری انتخابــات زودهنگام اصرار دارد، موضوعی که 
»مقتدی صدر«، رهبر جریان صدر با آن مخالف اســت 
و این موضوع می تواند به چالشــی جدید میان دو طرف 
منجر شود.  چارچوب هماهنگی پیشتر در موضع گیری 
رسمی نسبت به مطالبات صدر بر حمایت خود از برگزاری 
انتخابات زودهنگام تاکید کرد اما در عین حال تصریح کرد 
که برگزاری انتخابات مستلزم اجماع ملی، تامین امنیت 
الزم و پیــش از همــه اینها، احترام به نهادهای قانونی و 

تعطیل نکردن فعالیت آنهاست.
با این وجود، »نوری المالکی«، رئیس ائتالف دولت قانون 
اخیرا اعالم کرده تنها در صورتی موافق انحالل پارلمان 
و برگزاری انتخابات زودهنگام است که پارلمان بتواند به 

تشکیل جلسات طبیعی خود بازگردد.
ازسرگیری رایزی های العامری

»محمد البلداوی«، نماینده فراکسیون صادقون وابسته 
بــه عصائب اهل حق تاکید کرد: چارچوب هماهنگی به 
رهبری هادی العامری پس از عاشورای حسینی مذاکرات 

درباره تشکیل دولت جدید را ادامه خواهد داد. امری که 
نشانگر شرط تشکیل دولت جدید برای برگزاری انتخابات 

زودهنگام است.
روند اصالح قانونی اساسی گامی پیچیده

از سوی دیگر المدی در گزارشی آورده است: نمایندگان 
و ناظران معتقدند که روند اصالح قانون اساسی در مرحله 
کنونی »گامی پیچیده« است زیرا این روند به فضایی آرام 

و به دور از اعمال فشارها و آشوب نیازمند است.
»علی التمیمی«، کارشــناس حقوقی عراقی در این باره 
گفت: قانون اساســی عراق از جمله قانون های اساســی 
خشــک و غیر منعطف است که تنها با اقدامات پیچیده 

قابل اصالح است.
با گذشت 10 ماه از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی 
عراق در اکتبر ســال گذشــته، اکنون بحران سیاســی 
پیچیده تر شده و درخواست ها برای اصالح قانون اساسی 
افزایش پیدا کرده و در ســایه ناتوانی در انتخاب رئیس 
جمهور و تشکیل دولت جدید، روند سیاسی با بن بستی 

بی سابقه و طوالنی مدت مواجه شده است.

که هر روز پیچیده تر می شود کالفی  بحران سیاسی عراق، 

تحلیل

محل ترور 3 عضو گروه فتح از 
سوی اسراییل در شهر نابلس 
در کرانه باختری رود اردن/ 

مامور انتظامی در یک گتی ایمجز
حوزه رای گیری در 
انتخابات سراسری کنیا/ 
آسوشیتدپرس

گزارش تصویری

آخرین تکاپوهای غرب برای چشم پوشی ایران از منافع اقتصادی توافق

اروپا و ترس از زمستان سرد بی برجام
این روزها این گزاره به شکل گسترده و جدی 
در تحلیل های برجامی برجسته است که اروپا 
به شدت به نفت و گاز ایران نیاز دارد و تکاپوی 
گسترده سرویس سیاست خارجی و امنیت 
اتحادیه اروپا و ارائه طرح ها و ایده های مختلف 
برای حل اختالفات باقی مانده میان آمریکا و 
ایران معطوف به نیاز شدید اروپا به نفت و گاز 
ایران اســت. این در حالی اســت که زمستان 
سخت اروپا در راه است و این موضوع می تواند 
غرب را مجبور به ارائه طرح های پیشنهادی 
بهتــری کند و حتی آنها را در موضع تقابل با 
آمریکا برای پذیرش طرح های پیشنهادی و 

توافق با ایران قرار دهد.
ســید مصطفی خوش چشــم، کارشناس 
سیاســت خارجی درباره چرایی انتشار اخبار 
مثبــت بودن روند مذاکرات رفع تحریم ها و 
دســتیابی به توافق نهایی از چند روز قبل از 
پایــان این دور از مذاکرات گفت: طرف غربی 
به ویژه سه کشور اروپایی دراسفندماه مشابه 
همیــن رفتــار را انجام دادند، به طوری که با 
قاطعیــت اعــالم کردند ایران فقط چهار روز 
فرصت پاسخگویی و مشخص کردن نتیجه 
نهایــی را در برجــام دارد، در حالی که این بار 
حتی چنین ضرب االجلی از سوی آنها علیه 

ایران صادر نشد.
وی افزود: حتی زمانی که بلومبرگ ادعا کرد 
ایران 72 ساعت برای تصمیم گیری وقت دارد، 
انریکه مورا تأکید کرد چنین موضوعی وجود 
ندارد و معلوم نیست مذاکرات چه زمانی پایان 
می یابد. به هر حال طرف غربی اصرار دارد کار 
نهایی شدن برجام به پایان شهریور نرسد، در 
غیــر این صورت با افزایش بهای حامل های 
انرژی، اروپا و آمریکا دچار فشارهای اقتصادی 
و به دنبال آن امنیتی و سیاسی کالن می شوند 
و این موضوع قدرت اقتصادی آنها را خدشه 
دار می کند. این کارشناس سیاست خارجی 

عنوان کرد: اروپا و آمریکا سعی می کنند ایران 
را به کنار گذاشتن امتیازات درخواستی خود 
مجبور کنند. طرف غربی در چهار ماه گذشته 
مذاکرات را با ادعای اینکه موضوع تحریم سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی تنها مشکل باقی 
مانده است، متوقف نگاه داشت؛ زیرا سعی می 
کرد اذهان را به سمت جنگ شناختی-ادراکی 
هدایت و با تبلیغات سیاسی-رسانه ای، افکار 
عمومی را علیه ایران و سپاه منحرف کند. وی 
تأکید کرد: طرف غربی در عمل با استفاده از 
فشــارهای ترکیبی و متوسل شدن به جنگ 
سایبری، خرابکاری، ترور فشار دیپلماتیک به 
وسیله آژانس بین المللی انرژی اتمی و اعمال 
تحریم ها دستور به توقیف محموله ایران در 
سواحل یونان داد و در نهایت جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا به منطقه سفر کرد تا ادعا کند 
در صورت به دســت نیامدن توافق، در مقابل 
جمهوری اسالمی صف آرایی انجام می شود 

تا به این وســیله ایران به عقب رانده شــود و 
دست از امتیارات اصلی باقی مانده بکشد؛ در 
حالــی که بیش از 50 درصد منافع برجام در 

دل امتیازات باقی مانده قرار دارد.
خوش چشــم درباره ناکامی های دولت های 
غربی در تحمیل فشارهای مورد نظر خود بر 
ایــران گفت: غربی هــا و آمریکا در مذاکرات 
دوحه نتوانســتند ایران را بــه عقب برانند، 
بنابراین تبلیغات سیاسی-رسانه ای را ادامه 
دادند، زیرا دیدند در دوحه نتوانســتند فشار 
جدیدی به ایران تحمیل کنند. اروپا با گذشت 
زمان و توجه به این موضوع که ایران از مواضع 
به حق خود عقب نشــینی نمی کند، مجبور 
به عقب نشینی شد و پیشنهادهای ارائه شده 
از ســوی ایران در دوحه را مد نظر قرار داد و 

روی آن تعامل کرد.
کارشــناس مســائل هســته ای بیان کرد: 
خوشــبختانه در برخــی حــوزه ها تا حدی 

پیشرفت هایی به دست آمد، گرچه پیشرفت 
در برخی حوزه ها ناچیز و کند بوده اســت. 
در پیش گرفتن واقع گرایی از ســوی طرف 
آمریکایی و غربی و بازگشــت به روند بهمن 
ماه و ازسرگیری مذاکره واقعی نشان دهنده 
ایستادگی ایران بر مواضع خود است. همین 
اندازه که پیشنهادها و ایده های خود را رد و 
بدل می کنیم، مثبت است و پیشرفت به شمار 
می رود؛ اما اینکه متنی روی میز وجود داشته 
باشد، به هیچ وجه درست نیست و نمی توان 
زمان مشخصی برای این موضوع عنوان کرد.

وی گفت: حتی نمی توان با صراحت گفت چه 
زمانی به توافق دست می یابیم یا اصاًل توافقی 
شکل می گیرد، زیرا همچنان مسائل مهمی به 
ویژه در زمینه آژانس به قوت خود باقی مانده 
است که اگر این موضوعات باز بماند و طرف 
غربی قبول نکند، جنگ سیاسی که در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به راه انداخته را باید 

پایان دهد و طبعاً توافقی شکل نمی گیرد.
خوش چشــم درباره تازه ترین موضع گیری 
طرف غربی در قبال ایران و برجام عنوان کرد: 
وقتی طرف غربی به ما امتیاز می دهد، یعنی 
مجبور به امتیازدهی شده و به این معناست 
کــه روند امتیازدهی امــکان دارد، گرچه با 
تحقــق کامل این موضــوع همچنان فاصله 
زیــادی داریــم. به هر حال طرف اروپایی می 
داند تا پایان تابســتان بیشتر فرصت ندارد و 
بعد از آن اهرم های فشار ایران به مراتب بیشتر 

خواهد شد.
وی تصریح کرد: با درنظر گرفتن اوضاع تنش 
آمیز در تنگه تایوان، جنگ اوکراین و با خراب 
تر شدن وضعیت بازار نفت، طرف آمریکایی 
و اروپایــی بــه خوبی به این موضوع واقف اند 
باید هر چه ســریعتر به توافق موردنظر خود 
دســت یابند، زیرا این توافق به نفع آنهاست. 
ایران نیز به خوبی به این امر واقف است و می 
داند دســت باال را دارد، لذا تا زمانی که همه 
امتیازات درخواســتی ما از سوی آمریکا داده 

نشود، مذاکرات ادامه دارد.
خوش چشــم گفت: مقام هایی مانند مورا و 
بقیه مقام های غربی بیان کردند ظرفیت پایان 
دادن بــه مذاکرات بدون توافق را ندارند، زیرا 
پلن B در کار نیست و توان انرژی، اقتصادی 
و جغرافیای سیاسی جهان و تحوالتی که در 
حال وقوع اســت به طرف غربی اجازه نمی 
دهد بخواهد با موضع گیری هایی مانند سال 

2015 با ایران برخورد کند.
وی افزود: آنها به خوبی می دانند دنیای امروز 
متفاوت از ســال های گذشته و خوشبختانه 
اوضاع به نفع ما تغییر کرده است. غربی ها به 
خوبی می دانند القائات رسانه ای و فشارهای 
سیاسی-رســانه ای که پیش تر مشابه آن را 
تکــرار کــرده اند، دیگر راه به جایی نمی برد، 

لذا باید واقع بینانه تصمیم بگیرند.

خبر ویژه

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت دانش هوا-فضا به عنوان پیشران برای کمک به توسعه کشور در حوزه های مختلف،گفت: 
دولت سیزدهم بنا دارد عقب ماندگی ها در این حوزه را جبران کند.

حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت، قرار گرفتن موفقیت آمیز ماهواره »خیام« در مدار، دریافت 
پیام، کنترل و مدیریت داده به دســت متخصصان ایرانی را افتخار آمیز و اقتدار آفرین توصیف و از همه متخصصان 

هوا– فضا و سازمان فضایی قدردانی کرد.
وی با اشاره به اهمیت دانش هوا-فضا به عنوان پیشران برای کمک به توسعه کشور در حوزه های مختلف خاطرنشان کرد: 
دولت سیزدهم بنا دارد عقب ماندگی ها در این حوزه را جبران کند و در آینده شاهد رونمایی از دستاوردهای جدیدی در 
این زمینه خواهیم بود که کمک شایانی به محیط زیست، اکتشافات معدنی، مدیریت مخاطرات طبیعی و پایش مرزها 

می کند. رئیسی ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و قدردانی از تالش های آنان برای آگاهی بخشی به جامعه، بر اهمیت 
جهاد تبیین تاکید کرد و از همکاران دولت خواست در تعاملی سازنده و صمیمانه با اصحاب رسانه، اقدامات دولت در 

همه بخش ها را به مردم گزارش دهند و اجازه ندهند هیچ گره ذهنی در افکار عمومی باقی بماند.
وی تاکید کرد: دولت مردمی از همان روز اول استقرار، تمام تالش خود را برای حل مشکالت به کار گرفته و الزم است 
این تالش ها هنرمندانه به اطالع مردم برسد، ضمن آنکه اگر وعده یا کاری هم بر زمین مانده، باید دالیل آن برای مردم 
تبیین شود. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نامگذاری هجدهم مرداد به نام شهدای مدافع حرم 
در تقویم رسمی کشور، یاد و خاطره این شهدا را گرامی داشت و تصریح کرد: شهدای مدافع حرم، پاسداران حریم اسالم 

هستند که در مظلومیت، جانانه از ارزش ها دفاع کردند و به شهادت رسیدند.

رئیسی در جلسه هیئت دولت:

کند دولت بنا دارد عقب ماندگی ها در حوزه هوا-فضا را جبران 

سخنگوی دولت:

سه آئین نامه در حمایت از شعار سال 
به تصویب هیئت دولت رسید

ســخنگوی دولت گفت: ســه آیین نامه در راســتای 
فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه نام گذاری سال 
در خصوص حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال در 
وزارت علوم، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت به تصویب 
رسید. علی بهادری جهرمی در حاشیه هیأت دولت در 
جمع خبرنگاران درباره مصوبات این جلسه هیات دولت 
گفت: در این جلسه مصوبات متعددی تصویب شد. ۳ 
آیین نامه دیگر در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری 
در حوزه نام گذاری ســال در خصوص حمایت از تولید، 
دانش بنیان و اشتغال در وزارت علوم، اقتصاد و صنعت 

و معدن تجارت به تصویب رسید.

سخنگوی بورل:

کره ای  هیچ موضوع قابل مذا
در گفت وگوهای هسته ای با ایران 

نمانده است
سخنگوی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
تأکید کرد که هیچ چیز قابل مذاکره ای در گفت وگوهای 
هســته ای با ایران به جای نمانده و نوبت به تصمیمات 
سیاسی رســیده است. ســخنگوی هماهنگ کننده 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد که هیچ چیز 
قابل مذاکره ای در مذاکرات هسته ای با ایران به جا نمانده 

و نوبت به تصمیمات سیاسی رسیده است.
»پیتر استانو«، سخنگوی جوزپ بورل، هماهنگ کننده 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، در گفت وگو با روزنامه 
لبنانی »النهار« گفت که ۴ روز پایانی مذاکرات در وین به 
گفت وگوهای غیرمستقیم هیئت های ایرانی و آمریکایی 
برای بهبود و حل و فصل چند مسئله اندک باقی مانده 

و برخی تعدیالت در طرح پیشنهادی بورل گذشت.
وی گفت که این گفت وگوها اکنون تمام شده و دیگر چیز 
قابــل مذاکره ای وجود ندارد و همه چیز در متن نهایی 
که روز دوشنبه به مشارکت کنندگان در مذاکرات وین 

تقدیم شد، مشخص شده است.

کنش آمریکا   وا
به پرتاب ماهواره خیام

یک سخنگوی  وزارت امور خارجه آمریکا با مطرح کردن 
ادعاهایــی علیــه نوع کاربری ماهواره ایرانی خیام که با 
همکاری ایران و روســیه به فضا پرتاب شــد، درباره این 

اقدام و تعمیق اتحاد تهران-مسکو ابراز نگرانی کرد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه آمریکا 
در واکنــش بــه پرتاب ماهواره خیام به مدار زمین که با 
همکاری ایران و روسیه انجام شد، در این باره ابراز نگرانی 
کرده و گفت که همکاری رو به افزایش روسیه با ایران باید 
خطربزرگی برای جامعه بین المللی در نظر گرفته شود.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با مطرح کردن 
ادعاهایــی علیه نوع کاربری این ماهواره به خبرگزاری 
آناتولــی گفت کــه آمریکا از پرتاب »یــک ماهواره با 
قابلیت های چشــم گیر جاسوســی به نیابت از ایران« 
مطلع اســت. او تعمیق اتحاد میان روســیه و ایران را 
تهدیدی دانست که تمام جهان باید به آن توجه کنند 
در حالی که یوری بوریسوف، رییس آژانس فضایی روسیه 
از این پرتاب ماهواره ای به عنوان »رخ دادی برجسته در 
همکاری دوجانبه روسیه-ایران که راه را برای پروژه های 

جدید باز می کند«، استقبال کرد.

 موافقت بایدن با پیوستن 
فنالند و سوئد به ناتو

رئیس جمهور آمریکا با ادعای این که در های ناتو به روی 
هر کشوری باز است، انضمام کشور های فنالند و سوئد 
به پیمان ناتو را تأیید کرد. »جو بایدن« رئیس جمهور 
آمریکا با تأکید بر این که در های ناتو به روی هر کشوری 
که شرایط پیوستن را داشته باشد باز است، پروتکل های 
مربوط به پیوستن فنالند و سوئد به این پیمان را امضا 
کرد. طبق گزارش روسیا الیوم، جو بایدن در اظهاراتی 
قبل از امضا گفت: »در های ناتو به روی هر کشوری که 

شرایط پیوستن به آن را داشته باشد، باز است.«

رئیس قوه قضاییه:

ارفاق در مورد محکوم مخل امنیت 
روانی مردم، ظلم به دیگران است

رئیس قوه قضاییه از دادگســتری و دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان دماوند بازدید کرد.

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، در ادامه 
بازدیدهــای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، 
به مدت بیش از ۳  ساعت از دادگستری و دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان دماوند بازدید کرد و از 
نزدیک در جریان کم و کیف خدمت رسانی قضایی 
به مردم و مراجعان در این واحد قضایی قرار گرفت. 
محســنی اژه ای در جریان ایــن بازدید توصیه ها و 
دستوراتی را درخصوص اعمال تأسیسات ارفاقی در 
قبــال محکومان مطرح کرد و گفت: نباید در حوزه 
اعمــال ارفاقات قانونــی  در قبال محکومان، افراط 
و تفریــط صورت گیرد؛ این گزاره بدان معناســت 
که اعطای آزادی مشــروط یا ســایر ارفاقات قانونی 
نظیرمرخصی هــای پایان حبس، قــرار گرفتن در 
فهرســت عفو مشــروط ، تعلیق و نظام نیمه آزادی 
تحت نظارت ســامانه الکترونیکی و غیره  در قبال 
محکوم، منوط به متنبه شدن او و کسب اطمینان 
نســبت به عدم ارتکاب مجدد جرم از ناحیه اوست.
رئیــس قوه قضاییه تصریح کرد: محکومی که مخل 
امنیت روانی مردم است نباید مورد ارفاق قرار گیرد؛ 

چرا که ارفاق در قابل او ظلم به دیگران است.

چگونه اهداف رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر 
به نتیجه نرسید؟

شکست از غزه تا کرانه
این روزها فلسطین به طور یکپارچه به صحنه مقاومت، 
ایســتادگی و رشــادت در برابر اشغالگران صهیونیست 

تبدیل شده است.
در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی عملیاتی تجاوزکارانه 
و ددمنشانه را علیه غزه آغاز کرد که در نتیجه آن صدها 

فلسطینی به خاک و خون کشیده شدند.
صهیونیســت ها این تجاوز را بــه بهانه هدف قرار دادن 
فرماندهان میدانی جنبش جهاد اسالمی آغاز کردند و 
بار دیگر در جنایتی خونبار ده ها فلسطینی اعم از زنان و 

کودکان بی گناه را قتل عام کردند.
کودک کشــی خوی صهیونیست ها در جنگ های اخیر 
علیه غزه بوده که در جنگ اخیر نیز به خوبی نمایان شد 
و در این جنگ ۶ کودک فلسطینی به شهادت رسیدند.

کمی آن سوتر، در کرانه باختری نیز شرایط فرق چندانی با 
نوار غزه ندارد. این روزها کرانه باختری نیز صحنه تجاوزات 

رژیم صهیونیستی البته به روش های دیگر است.
یورش های مکرر، بازداشــت گســترده فلسطینی ها، 
تخریب منازل آنها در کنار شــهرک ســازی نفس مردم 

کرانه باختری را گرفته است.
ســوالی که ایجاد می شــود این اســت که هدف رژیم 
صهیونیســتی از این اقدامات چیســت و چرا آنها در این 

برهه زمانی آنها تجاوزات خود را شدت بخشیده اند؟
تحلیلگران مســائل منطقه ســه دلیل عمده را برای این 

رخدادها تعریف می کنند که بشرح زیر است:
نخست اینکه؛ با نزدیک شدن به زمان انتخابات پارلمانی 
رژیم صهیونیستی در اول نوامبر 2022 )تا دو ماه دیگر(، 
رقابت میان جریان های راستگرای این رژیم برای برتری 

جویی بر رقبا افزایش پیدا کرده است.
در این میان »یائیر الپید« نخســت وزیر تازه به دوران 
قدرت رسیده رژیم صهیونیستی، با توجه به اینکه سوابق 
نظامی ضعیفی دارد تالش دارد این مســاله را به جامعه 
صهیونیستی بقبوالند که قدرت اتخاذ تصمیم آغاز جنگ 
را دارد. براین اساس، می توان علت تجاوز اخیر نظامی علیه 
رژیم صهیونیستی علیه غزه را در این مساله جستجو کرد.
دوم اینکه؛ به اعتقاد کارشناســان ســران صهیونیست 
در نشســت های پشت درهای بسته خود به این نتیجه 
رسیدند که ایران دشمن اصلی و اساسی آنها در برهه پیش 
رو خواهد بود. براین اساس، تصمیم سازان صهیونیست 
حمله به مناطق نفوذ ایران در منطقه را در دســتور کار 
خود قرار دادند تا از این طریق نفوذ ایران را تضعیف کرده 

و این کشور را وادار به عقب نشینی کنند.
براین اســاس، دور جدید حمالت رژیم صهیونیستی با 
تمرکز بر گردان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد 
اســالمی فلسطین که روابط نزدیکی با ایران دارد، آغاز 
شد. جالب توجه اینکه در کرانه باختری نیز عملیات های 
ترور و بازداشت رژیم صهیونیستی بر رهبران سیاسی و 

نظامی جنبش جهاد اسالمی متمرکز بود.
نکته مهم اینکه جنبش جهاد اسالمی در ماه های اخیر 
با توجه به حضور گسترده جغرافیایی در مناطق مختلف 
کرانه باختری، نقش بسیار مهمی در عملیات های شهادت 
طلبانه علیه رژیم صهیونیستی در عمق اراضی اشغالی 
ایفا می کرد. بر همین مبنا صهیونیست ها از این جنبش 
فلسطینی کینه به دل گرفته و تالش داشتند در فرصت 

مناسبی اقدام به عقده گشایی نمایند.
سوم اینکه؛ این تجاوز ددمنشانه و خوی وحشیگری رژیم 
صهیونیســتی، نشان داد که زخم صهیونیست ها که در 
پی نبرد سیف القدس ایجاد شده همچنان باز باقی است. 
ایجاد جبهه مشترک میان گروه های فلسطینی و ملت 
فلسطین از غزه گرفته تا قدس، کرانه باختری و اراضی 
اشغالی 1۹۴۸ به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای 

نبرد سیف القدس محسوب می شود.
بــر همین مبنا، رژیم صهیونیســتی در تجاوز اخیر 
خــود تــالش کرد که با هدف قــرار دادن یک گروه 
فلسطینی در غزه، وحدت صف گروه های فلسطینی 
را با مشــکل مواجه کند. اما تحوالت روزهای پس از 
آغاز درگیری نشــان داد که این هدف محقق نشــده 
است، در واقع گروه های فلسطینی با اقدامی هماهنگ 
بار دیگر عمق اراضی اشــغالی را هدف قرار دادند. در 
بخش مردمی نیز رژیم صهیونیســتی نظامیان خود 
را جهت سرکوب همبستگی با غزه در کرانه باختری 
و اراضی اشــغالی 1۹۴۸ به حالت آماده باش کامل 
درآورده بود. گزارش های واصله درباره آماده شــدن 
مردم کرانه باختری، قدس و اراضی اشــغالی 1۹۴۸ 
جهت برگزاری تظاهرات گســترده و درگیر شدن با 
نظامیان صهیونیســت، از عواملی بود که باعث شــد 
صهیونیست ها با توسل به میانجیگران منطقه ای برای 

برقراری آتش بس به دریوزگی بیافتند.
بررسی سوابق گذشته و آمادگی ملت و مقاومت فلسطین 
در صحنه به خوبی بیانگر این واقعیت اســت که رژیم 
صهیونیستی نتوانسته اهداف سه گانه خود را از تجاوزات 
اخیر علیه غزه و کرانه باختری محقق کند. بر این اساس، 
تحوالت اخیر به منزله دســت و پا زدن بیشــتر این رژیم 
در مشکالتی است که از همه جهت آنها را احاطه کرده 
است. معضالت درونی در بخش های امنیتی، سیاسی و 
اجتماعی رژیم صهیونیســتی آن چنان عمیق شده که 
برخی تحلیلگران صهیونیســت نیز دم از روزهای آخر 
خود می زنند. شاید صهیونیست ها تالش داشتند با این 
تجــاوز جدید تنفس مصنوعی برای خود ایجاد کنند تا 
از این معضالت فرار کرده و راهی برای خروج پیدا کنند 
اما مقاومت ملت و گروههای مبارز فلســطینی بار دیگر 
آنها را سر جای خودشان نشاند، تا معضالت آنها وخیم تر 

از قبل شود.

اخبار کوتاه
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3اقتصاد یادداشت

سیمان چند نرخی شد
در حالی که وزارت صمت قیمت ســیمان را 
کیســه ای 50 هزار تومان اعالم کــرد، اما در 
بورس کاال ۳5 هزار تومان کشف قیمت شده و 
انبوه سازان نرخ آن را کیسه ای ۶0 و مرکز آمار 
70 هزار تومان اعالم کرده اند. در روزهای اخیر 
قیمت سیمان به گفته برخی فعاالن صنعت 
ســاختمان کمی از آرامش دور شــده است.
برخی کارشناسان صنعت ساختمان معتقدند: 
در روزهایی که دولت بر تشــدید فعالیت های 
ساخت و ساز در نهضت ملی مسکن تأکید دارد، 
بازار این کاال باید از دست دالالن خارج شده و با 
سازوکارهایی، از تولیدکننده به مصرف کننده 

نهایی داده شود.

سرپرست مرکز تحقیقات راه و مسکن: وزارت 
راه بزرگترین مصرف کننده سیمان است

محمدمهدی حیدری سرپرست مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی از تشکیل زنجیره تأمین 
مصالح ســاختمانی فوالد و سیمان بین وزارت 
راه وزارت صمت خبر داده و می گوید قرار است 
ســیمان »آمیخته« به جای سیمان پرتلند در 
ساخت و ساز که انطباق با محیط زیست دارد، 

جایگزین شود.

 سیمان آمیخته 
جای سیمان پورتلند را می گیرد

سرپرســت مرکز تحقیقــات راه، مســکن و 
شهرســازی توضیح داد: ســیمان آمیخته از 
منابع طبیعــی مانند پوزوالن و ســرباره و … 
تهیه می شــود که مصرف این نوع از سیمان تا 
۳0 درصد سبب صرفه جویی در مصرف انرژی 

می شود و آلودگی محیط زیستی نیز ندارد.
وی تأکید کرد: بزرگترین مصرف کننده سیمان 
خود وزارت راه و شهرسازی است و وزارت صمت 

راهبری صنایع را برعهده دارد.

سیمان در بورس کاال چند؟
متوسط قیمت هر کیسه 50 کیلویی سیمان در 
بورس کاال در معامالت دیروز و امروز سه شنبه و 
چهارشنبه 1۸ و 1۹ مرداد بسته به نوع، کیفیت 
و کارخانه سازنده آن از 25 تا ۳5 هزار تومان در 

نوسان بوده است.

 وزارت صمت: کیسه 50 کیلویی سیمان
50 هزار تومان

این در حالی است که نیمه تیر ماه امسال سیف 
اهلل امیری مدیرکل دفتــر صنایع وزارت صمت 
اعالم کرد: طبق برنامــه، هر هفته یک میلیون 
و 200 هزار تن ســیمان در بورس کاال عرضه 
می شود.به گفته این مقام مســئول در وزارت 
صمت، فردی که در هفته گذشــته هر کیسه 
ســیمان 50 کیلویی را از بورس کاال به قیمت 
۳۶ هزار تومان خریداری کرده، حداکثر باید این 
محصول را به قیمت 50 هزار تومان عرضه کند و 

بیشتر از آن خالف است.

 رئیس اتحادیه مصالح فروشان: فقط 4 تا
۵ درصد گران تر از بورس کاال می فروشیم

اسماعیل کاظمی رئیس اتحادیه فروشندگان 
مصالح ساختمانی در گفت وگو با خبرنگار مهر 
درباره آخرین وضعیت بازار سیمان گفت: بازار 

سیمان بسیار عالی است و در آرامش قرار دارد.
وی ادامــه داد: قیمــت ســیمان در مصالــح 
فروشی ها، همان قیمت بورس کاالست و تنها 

با ۴ تا 5 درصد سود متعارف فروخته می شود.

رئیس کانون انبوه سازان: کیسه 50 کیلویی 
سیمان، 60 هزار تومان

سید محمد مرتضوی رئیس کانون سراسری 
انبوه ســازان کشــور در گفت وگو با خبرنگار 
مهر درباره قیمت ســیمان اظهار کرد: تفاوت 
قابل مالحظه ای در قیمت ســیمان بین آنچه 
در بازار ســنتی با آنچه در بورس کاال کشــف 
قیمت می شــود، وجود دارد؛ قیمت سیمانی 
که به ســازندگان پروژه های ساختمانی داده 
می شــود بســیار باالتر از بورس کاالست.وی 
ادامه داد: هر کیســه 50 کیلویی ســیمان در 
حال حاضر در بازار ۶0 هزار تومان اســت ولی 
در بورس کاال بین ۴0 تا ۴5 هزار تومان در روز 
اســت که یک تفاوت ۳0 تا ۴0 درصدی دارد.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان گفت: یکی 
از علل این تفاوت قیمت سیمان این است که 
گردانندگان پروژه های ساختمانی هنوز عادت 
نکرده اند تا از بورس کاال ســیمان خریداری 
کنند یا اینکه در ایجــاد هماهنگی میان زمان 
خرید آن از بورس کاال بــا تحویل محموله از 
تولیدکننــده در زمان مورد نیــاز، نمی توانند 
تطبیق ایجاد کنند.وی خاطرنشان کرد: اکثر 
ســازندگان به صورت ســنتی اقدام به خرید 
سیمان می کنند و انگیزه ای برای خرید سیمان 
از بورس کاال ندارند در حالی که یک تفاوت قابل 
مالحظه در قیمت ها وجــود دارد؛ یکی دیگر 
از علل این تفاوت قیمت در بورس کاال با بازار 
سنتی ســیمان، عدم تمایل کارگزاران بورس 
به ورود انبوه سازان به عنوان خریدار در احجام 
کوچک سیمان اســت؛ آنها مایلند که بیشتر 
برای خریداران احجام قابل توجه سیمان که 
تقریباً دالالن هستند، اقدام به خرید محصول 

از عرضه کنندگان در بورس کاال کنند.

گزارش

کارشناس صنعت خودرو:

برجام صنعت خودروی کشور را 
کار کرد  مونتاژ

 یک کارشــناس صنعت خــودرو گفت: اجرایی 
شــدن برجام در دولت پیشین سبب مونتاژکار 
شــدن صنعت خودروسازی کشور و حرکت رو 
بــه عقب آن شــد. "عــادل پیرمحمدی" افزود: 
یکــی از دردهای صنعت خودرو این اســت که 
توســعه محصــول نداشــته و در ادوار مختلف 
همواره دنباله روی پژو فرانســه بوده اســت.وی 
بیان داشــت: در ســال ۹1 اعمال تحریم ها در 
حقیقت به نفع صنعت خودرو تمام شــد، چون 
فهمیدیم که صاحب دانش طراحی نیســتیم و 
بر این اســاس به دنبال آن رفتیم که در نهایت 
خودروهایــی همچــون دنا و رانا از دل آن بیرون 
آمدند.پیرمحمدی ادامه داد: در ادامه با اجرایی 
شــدن برجام در دولت دوازدهم، دوباره ســر و 
کله پژو فرانسه پیدا شد و خط مونتاژ خودرو راه 
افتاد، در حالی که در جهان هیچ خودروسازی با 

مونتاژکاری به جایی نرسیده است.
 وی تاکیــد کــرد: ما فقط به دنبال تولید خودرو 

نیستیم، بلکه به دنبال ارزش افزوده هستیم.
این کارشــناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: 
امروز طراحی اکثر قطعات جدیدترین تولیدات 
گروه صنعتی ایران خودرو توســط قطعه سازان 
داخلــی انجام می شــود. وی تصریــح کرد: ما 
مخالف اســتفاده از شــرکای خارجی نیستیم، 
بلکه با همکاری هایی که به افزایش مونتاژکاری 

بیانجامد مخالفیم.
پیرمحمدی یادآور شــد: امروز در حالی صنعت 
خودروی کشور تحریم شده که فروش خودروی 
کامــل )CBU( تحریــم نیســت؛ این موضوع با 
هــدف زمیــن زدن صنعت خودرو و بیش از ۶0 
صنعت وابســته به آن اتفاق افتاد.این کارشناس 
صنعــت خودرو گفت: امروز وضعیت مشــابهی 
را در صنعت خودروســازی روسیه شاهدیم که 
با تحریم ها دچار توقف کامل شــده اســت و از 
صنعت خودروسازی ما درخواست کمک دارند.
وی بیان داشت: صنعتی که خودش طراح باشد، 
بیشتر و بهتر می تواند عیوب کیفی محصوالتش 

را برطرف کند.

 قیمتگذاری دستوری
عامل زیاندهی صنعت خودرو

 پیرمحمــدی در ادامه قیمت گذاری دســتوری 
را عامــل اصلی زیاندهی صنعت خودرو و تولید 
محصوالت این صنعت با زیان بر شمرد و گفت: 
امــروز عمده مواد اولیه مورد نیاز این صنعت به 
بورس برده شده و با قیمت های جهانی به دست 

خودروساز می رسد.
 این کارشــناس صنعت خودرو ادامه داد: وقتی 
قیمت تمام شــده یک محصول این گروه 205 
میلیون تومان است اما در مقابل تکلیف می شود 
که به 1۴0 میلیون تومان فروخته شود، چیزی 

جز زیان دهی نیست.

 احتمال چالش در تامین چیپست ها 
و قطعات الکترونیک

وی در خصوص باال گرفتن تنش های سیاســی 
بیــن چین و تایــوان و تاثیرگذاری آن بر تامین 
چیپست ها و قطعات الکترونیکی، گفت: در زمینه 
تامین قطعات برقی و الکترونیکی تا حدود زیادی 
وابســته هستیم و در صورت باال گرفتن تنش ها 
بین دو کشــور یاد شــده، نه تنها خودروسازی 
و صنعــت کشــور ما، بلکــه صنایع جهان از این 
مســاله متضرر شده و دچار بحران می شوند.وی 
یادآور شد: تایوان یکی از قطب های تولید کننده 
قطعات الکترونیکی و چیپست ها است و باید به 
این مشــکل، مساله تحریم ها را نیز اضافه کنیم.
پیرمحمدی تصریح کرد: با وجود تحریم ها، منابع 
ارزی در اختیار ما برای تامین قطعات نیز کمتر 
بوده و تامین کنندگان کمتری نســبت به دیگر 
کشورها داریم، بنابراین صنعت خودروسازی ما 

با مشکالت بیشتری مواجه خواهد شد.

ارزبری 1750 یورویی تولید هر خودرو
این کارشــناس صنعت خودرو در ادامه ارزبری 
هر دســتگاه خودروی تولیدی در ایران خودرو 
را یک هزار و 750 یورو برشمرود و گفت: بخش 
نخســت این ارزبری شــامل مواد اولیه از جمله 
فوالدها، پتروشــیمی ها، مــواد گرانبها و غیره 
اســت که ۳5 درصد واردات را تشکیل می دهد، 
اما داخلی ســازی آنها در اختیار صنعت خودرو 
نیســت. وی ادامــه داد: بین ۳0 تا ۳5 درصد از 
ارزبری نیز مربوط به قطعات الکترونیکی شامل 
انواع آی سی ها، چیپست ها، المپ ها و غیره است 
که خودروســازان صاحب فناوری آن نیســتند.
پیرمحمــدی گفــت: ۳0 درصد دیگر از ارزبری 
یاد شــده که حدود ۶00 تا ۶50 یورو را شــامل 
می شــود، دربرگیرنده قطعات هایتک موتوری، 
گیربکس اتوماتیک، پلوس ها و غیره اســت که 
در تالش برای خودکفا شــدن در این زمینه ها 
هســتیم.وی تصریح کرد: در مجموع یک سوم از 
ارزبری در ایران خودرو قابلیت خودکفایی توسط 

خودروساز را دارد.

«  از کارتخوان هایی که این روزها از  مغازه ها  غیب می شوند  گار گزارش »روز

چوب جادو بر کارتخوان مغازه ها
 در حالــی گزارش هــا حاکــی از کاهش 
5 درصدی ارزش معامالت ثبت شده در 
مجموع کارتخوان های فعال و دایر سراسر 
کشــور حکایت دارد که تحلیلگران دلیل 
اصلی این موضوع را ترس فروشندگان از 

رقم های مالیاتی می دانند.
پــول نقد می گیریــم، کارتخوان خراب 
است؛ این جمله را اخیرا شاید در مراجعه 
بــه برخــی از مغازه ها یا زمــان خرید از 
دست فروش ها شنیده باشید. اما واقعیت 

ماجرا چیست؟
به نظر می رسد دلیل بی میلی فروشندگان 
به اســتفاده از دستگاه های کارتخوان نه 
خرابی و نقص فنی که اســتفاده سازمان 
امور مالیاتی تراکنش های ثبت شــده در 
هر دســتگاه کارتخوان، برای محاســبه 

مالیات باشد.
تازه ترین گزارش اقتصادی شــاپرک نیز 
این موضوع را تایید می کند. شرکت شبکه 
الکترونیکــی پرداخت کارت در گزارش 
تیرماه خود، مدعی ریزش تراکنش های 
شــاپرک در فاصله میان خرداد تا تیرماه 
1۴01 شــده است. در این گزارش تعداد 
کارتخوان هــای فعال در ســامانه های 
فروشگاهی بیش از ۸ میلیون و 25۹ هزار 
عدد ذکر شده است، در مجموع در کارنامه 
تیر ماه این دستگاه های کارتخوان بیش از 
۳ میلیــارد و 770 میلیون تراکنش ثبت 

شده است.
به روایت این گزارش ارزش معامالت ثبت 
شــده در مجموع کارتخوان های فعال و 
دایر سراســر کشــور در فاصله خرداد تا 

تیر 1۴01 بیشتر از 5 درصد رشد منفی 
داشته است و از 725 هزار میلیارد تومان 
به ۶۸5 هزار میلیارد تومان رسیده است.

اصناف فرار مالیاتی ندارند
امــا در حالــی گزارش هــا از کاهش کار 
بــا کارتخوان ها خبر می دهد که قاســم 
نوده فراهانی، رئیــس اتاق اصناف ایران 
در واکنــش به ایــن موضوع می گوید: ما 
بــا واحدهای صنفی که ســر می زنیم یا 
خودمان خرید می کنیم، کارتخوان همه 
کار می کند. وی در پاسخ به این  سوال که 
آیا فروشندگان به سمتی رفته اند که کار با 
کارتخوان ها کم شود؟ می افزاید: من این 
موضوع را قبول ندارم. این که کاال فروخته 

می شود، حاال یا با کارتخوان ثبت می شود 
یا با پول نقد. وقتی شرکت یا عرضه کننده، 
کاال به واحدهای صنفی می فروشــد، این 
کاال در واحد صنفی ثبت می شــود؛ این 
نیست که بتواند از مالیات فرار کند؛ حاال یا 
پول نقد یا با کارتخوان. رئیس اتاق اصناف 
ایران عنوان می کند: ما از روز اول موافق 
این بودیم که شفاف سازی مالیات شکل 
بگیرد. شما االن به حوزه های مالیاتی که 
مراجعه کنیــد، تمام پرونده ها روی میز 
ممیزان باز است. یعنی ما در حوزه اصناف 

اصال فرار مالیاتی نداریم.
نوده فراهانی یادآور می شود: کارتخوان ها 
به قوت خود باقی است. حاال اگر بعضی ها 

هم کارتخوان را کنار گذاشــته باشــند، 
بگوینــد آن کاالیــی که می خرند و برای 
آنهــا از طریق کارخانه یا شــرکت های 
عرضه کننده فاکتور صادر می شــود، آن 

را چه می خواهند کنند.
وی درباره مشکل مالیاتی اصناف متذکر 
می شــود: مشــکل مالیاتی سال 1۳۹۹ 
حل شــد و یک درصدی کم شــد. برای 
ســال 1۴00 نیز اظهارنامه ها ارائه شده و 
هنوز رسیدگی نشده که ببینیم با موضوع 

چطور برخورد می شود.
چرا فروشندگان از ارائه کارتخوان 

امتناع می کنند؟
ســعید اشــتیاقی، عضو اتاق بازرگانی 

ایــران نیــز می گویــد: واقعیت این 
اســت که این موضوع بیشــتر در بین 
دســت فروش ها و کم و بیش در میان 
مغازه دارها اتفــاق می افتاد. دلیل هم 
این است که در اظهارنامه های مالیاتی، 
تراکنش هــای کارتخوان ها را مدنظر 
قرار دادند و بی میلی فروشــندگان به 
اســتفاده از کارتخوان به دلیل مسائل 

مالیاتی است.
وی می افزاید: از سوی دیگر، ورودی های 
کارتخوان فروشــندگان را مدنظر قرار 
دادند و این در حالی اســت که نسبت 
به خروجی های کارتخوان شان خیلی 
با انصاف مالیاتی برخورد نشده است.

عضــو اتــاق بازرگانی ایــران تصریح 
ورودی هــای  واقــع  در  می کنــد: 
کارتخوان را درآمدشان تلقی کردند و 
برای خروجی ها مستندات خواسته اند. 
اصنــاف هــم که در چند ســال اخیر 
آمــوزش ندیده بودنــد و از ارائه دفاتر 
ناتــوان بودند. بر همین اســاس، این 
موضوع باعث استرس آنها شده و عدد 
و رقم های سنگین مالیاتی برای اصناف 
بریده اند. همین موضوع باعث شده که 

از ارائه کارتخوان امتناع کنند.
اشــتیاقی متذکر می شود: اصل قضیه 
ســاماندهی کارتخوان ها کار درستی 
است، اما نحوه اجرا به نظر من نباید با 
ضرب العجل می بود، حداقل باید برای 
ســال آینده اجرا می شــد که اصناف 
موضــوع را جدی بگیرند و برای اثبات 
خروجی کارتخوان شان توانمند شوند.

ح کرد: نماینده تبریز مطر

اتفاقات نامبارک در حوزه مسکن
  محمد آیتی/ گروه اقتصاد

 یکی از شعار های اصلی دولت سیزدهم که بسیاری 
از حامیان رئیســی به آن دل بســته بودند، ساخت 
چهار میلیون مسکن در چهار سال بود، اما گذشت 
بیش از یک ســال از عمر دولت، نشــان می دهد نه 
تنها این وعده محقق نشده که حتی وضع، آشفته تر 

از همیشه هم شده است.
در همیــن خصوص، احمد علیرضابیگی، نماینده 
تبریز به اقتصاد2۴ گفت: قانون اساسی، پنج تکلیف 
اصلی بر دوش دولت گذاشته است. تامین امنیت، 
آموزش و پرورش، اشــتغال، بهداشــت و درمان و 

تامین مسکن برای گروه های ضعیف جامعه.
وی افــزود: بعد از مســکن مهر که قانون و مصوبه 
مجلس بود و بایستی استمرار پیدا می کرد، شاهد 
برخورد سیاســی با آن موضوع بودیم به نحوی که 
وزیر راه و شهرسازی دولت آقای روحانی، مسکن 

مهــر را مزخرف توصیف کرد و اساســاً افتخارش 
این بود که هیچ مسکنی را درست نکرده است.

نماینــده تبریــز تصریح کرد: بعد از آن، در انتهای 
دولت آقای روحانی، مسکن ملی کلید خورد که آن 
هم فاقد نگاه کارشناسانه و جامع بود و دولت قصد 
داشــت از این موضوع، چیزی نصیب خودش شود 
نه اینکه ثروتی از جانب دولت به مردم داده شــود. 
االن باز هم با همان دیدگاه سابق که چیزی نصیب 
دولت بشود، موضوع نهضت ملی مسکن، راه اندازی 
و مطرح شده و علیرغم ویرایش ها و ثبت نام هایی که 
تاکنون انجام شــده، ما مصاحبه های ناامیدکننده 
وزیر راه و شهرسازی را مدام می بینیم که هرچقدر 
این اطالعات بیشتر در اختیار جامعه قرار می گیرد 
میــزان ناامیدی از اینکه دولت بتواند مســکنی را 
تولیــد کنــد و در اختیار مردم قرار دهد، بیشــتر 

می شود.

علیرضابیگی اظهار داشــت: در این یک ســال که 
از عمر دولت ســیزدهم گذشته است، هیچ اتفاق 
مبارکی در حوزه مســکن نیفتاده اســت. وزیر راه 
و شهرســازی می گوید مصمم است که این کار را 
انجــام دهد، ولی با حســاب کتاب های اقتصادی 
و عدم توانایی هایــی کــه از دولــت می بینیم این 
برنامــه موثر نیســت.وی در ادامه بیان کرد: بازار 
به صورت غیرواقعی نســبت به این خالء واکنش 
نشان می دهد و ما شاهد افزایش قابل توجه قیمت 
مســکن هســتیم. ظرف یک سال، چیزی حدود 
۴0 درصد افزایش قیمت داشــته ایم و این روند، 

نگران کننده است.
نماینــده تبریز خاطرنشــان کــرد: این روند های 
ناامیدکننده، به انســجام خانواده ها لطمه می زند 
و هزینــه خانوار هــا را افزایــش می دهد و ســبب 
ناهنجاری ها می شــود و صنعت ســاختمان را از 

خــود متاثر می کند؛ آن هم صنعتی که نقش قابل 
توجهــی در اقتصــاد ما ایفا می کند. به این ترتیب، 
تعــادل عرضه و تقاضا نیــز به هم می خورد. حتی 
نرم افزار هایی که طراحی شــده در راستای تقویت 

صنعت ساختمان نبوده است.
عضو کمیســیون شــورا ها و امور داخلی کشور در 
پایان گفت: مالیات برخانه های خالی، را که مجلس 
تصویب کرد، سبب بروز ناامنی شد و باعث گردید 
ســازندگان از بیــم مالیات و عوارضــی که بر آن 
بســته می شــود کار نکنند و کسانی که بنا داشتند 
ثروت شان را حفظ کنند و این ثروت را در صنعت 
ساختمان به کار برده بودند، پول شان را از صنعت 
ســاختمان بیرون کشیدند و نتیجه چیزی شد که 
می بینیم. شاید دو زار پول از رهگذر اعمال مالیات 
و تعرفــه بــر خانه های خالی، گیر دولت بیاید، ولی 

تاثیرش بر اقتصاد حتماً منفی خواهد بود.

خبر ویژه

رئیس کل بانک مرکزی گفت: آرامش خوبــی در بازار ارز 
حاکم است و در چهار ماه اول امسال حدود 1۴میلیارد دالر 
تأمین ارز داشتیم که نسبت به مدت زمان مشابه در سال 

گذشته حدود ۸0درصد رشد داشتیم.
 علی صالح آبــادی رئیس کل بانک مرکــزی گفت: درباره 
وام ازدواج به بانک ها اعالم شــده است از زمانی که مدارک 
متقاضی کامل باشد، نهایتاً تا ده روز باید وام واریز شود و اگر 
بانکی این اقدام را انجام نمی دهد، باید به بانک مرکزی اعالم 

شود تا برخورد کنیم.
وی هم چنین درباره آخرین وضعیــت بازار ارز عنوان کرد: 
آرامش خوبــی در بازار ارز حاکم اســت و در چهار ماه اول 
امسال حدود 1۴ میلیارد دالر تأمین ارز داشتیم که نسبت 
به مدت زمان مشابه در سال گذشته حدود ۸0 درصد رشد 

داشتیم.
صالح آبادی بیان کــرد: از زمانی که نماد روبــل و ریال در 
بازار توافقی تعریف شد، از همان روز تا امروز حدود روزانه 

2 میلیون روبل در این بازار معامله شده است و این میزان 
افزایش خواهد یافت و این شــروع خوبی بــود که به مرور 
صادرکنندگان وارد این بازار می شوند. استفاده از ارزهای 

دیگر هم در حال بررسی است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکی از موضوعات در دست 
بررسی، تأمین ارز اربعین است که هنوز جمع بندی نشده 
است و روی مسئله کار می کنیم تا امسال زوار اربعین از ارز 
دینار استفاده کنند و در زمان خود اطالع رسانی خواهد شد.

رئیس بانک مرکزی: 

آرامش در بازار ارز حاکم است

 قیمت های غیرواقعی، عامل رکود در بازار  خودرو 

در همچنان بر پاشنه رکود می چرخد
 بررســی بازار خودروی پایتخت حاکی از تداوم رکود ســنگین است؛ 
بازاری که در عین سکون، با اعالم قیمت های باال از سوی فروشندگان 
همراه است. مدت هاست بازار خودروی تهران در رکود به سر می برد. 
قیمت های اعالمی از ســوی فروشــندگان همچنــان باال و در بخش 
خودروهــای خارجی به حدی باالســت کــه در عمل هیچ خریداری 
مراجعه نمی کند و توان خریدی وجود ندارد.اینها بخشی از درد و دل 
نمایشــگاه داران خودروی پایتخت است.»اســد کرمی« نایب رییس 
اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو تهران می گوید: انتظار می رفت تداوم 
ثبت نام هــا کمــی از این رکود بکاهد، اما بی کیفیت بودن خودروهای 
داخلی ســبب شــده تا تاثیری در بازار شــاهد نباشــیم و در قیمت ها 

همچنان روی همان پاشنه بچرخد.
وی بیان داشت: هرچند اعالم برداشته شدن محدودیت های وارداتی 

در ابتــدا تحرکاتــی در بازار ایجاد و مردم را به تعدیل قیمت ها امیدوار 
کرد، اما تا امروز در عمل خبری از واردات نیســت و فعاالن بازار دل 
به آن نبســته اند.این مقام صنفی خاطرنشــان کرد:  هر از گاهی اعالم 
مطالبی از ســوی مســووالن یا برخی اخبار، بر کاهشی شدن قیمت ها 
تاثیرگذار شده، اما دوباره شاهد سیر صعودی قیمت ها بودیم.»کورش 
طواحن« نمایشگاه دار و فعال بازار خودروهای خارجی نیز گفت: بازار 
همچون ماه های گذشته در رکود کامل است و اتفاق خاصی را شاهد 
نبوده اســت.وی اظهار داشــت: این روزها همه به نوعی منتظر به ثمر 
نشســتن برجام هســتند تا شاید شوکی به بازار وارد شود، اما معتقدم 
برجام به تنهایی نمی تواند کارگشــا باشــد.این فعال خودرویی تصریح 
کرد:  این روزها به جز افرادی که نیازمند پول هستند، فروشنده ای در 
بازار وجود ندارد و به دلیل رکود بازار، خریداران قدرت چانه زنی خوبی 

دارند؛ هرچند قیمت ها به شدت غیرواقعی و باال است.طواحن با اشاره 
به طرح وزارت صمت برای واردات خودروهای اقتصادی و کمتر از 10 
هــزار دالری، تاکیــد کرد: خودروهای اندکی در جهان وجود دارد که 
در این بازه قیمتی تولید شــوند و شــاید تنها بتوان چنین خودروهایی 

را در هند یافت.
وی ادامــه داد: بــا ایــن حال اگر سیاســت وزارتخانه بر این باشــد، 
واردکنندگان جســت وجو و تالش خــود برای یافتن و واردات چنین 

خودروهایی را انجام خواهند داد.
 در دســته خودروهای خارجی هر دســتگاه ســانتافه مدل 201۸ کم 
کارکرد تا ۳.2 میلیارد تومان و هر دســتگاه تیگوان مدل 201۸ صفر 
کیلومتر بین ۴.۳ تا ۴.۴ میلیارد تومان قیمت داشــتند که تفاوتی با 

قیمت های یک ماه قبل نداشته است.



w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

روزنامه اقتصادی صبح ایران

گوست 2۰22 ۱3 محرم  ۱444   ۱۱ آ پنجشنبه 2۰ مرداد ۱4۰۱  شماره پیاپی 2۱7۱

نفت و انرژی 4

راه ورود 160 میلیارد دالر سرمایه باز می شود؟

نفت تشنه توافق برجام 

کوتاه از انرژی

بین الملل

نفت از ریزش سنگین 
قیمت گریخت

قیمت نفت در معامالت بازار جهانی، در 
پی انتشــار آماری که رشد غیرمنتظره 
ذخایــر نفــت آمریکا را نشــان داد و بر 
شــواهد از ضعیف شــدن تقاضا افزود، 
کاهش پیــدا کرد.بهای معامالت نفت 
برنــت با 2۳ ســنت معادل 0.2 درصد 
کاهش، به ۹۶ دالر و هشــت ســنت در 
هر بشــکه رسید. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با 2۸ ســنت 
معــادل 0.۳ درصد کاهش، به ۹0 دالر 
و 22 سنت در هر بشکه رسید.به گفته 
منابع آگاه در بازار، آمار موسسه امریکن 
پترولیوم نشــان داد ذخایر نفت آمریکا 
در هفتــه منتهی به پنجم اوت، حدود 
2.2 میلیون بشــکه رشــد کرده است. 
تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش 
بینی کرده بودند که ذخایر نفت آمریکا 
در هفته منتهی به پنجم اوت، به میزان 
۴00 هزار بشکه کاهش پیدا کرده است. 
آمار رســمی بعدازظهر روز چهارشنبه 
از ســوی اداره اطالعــات انرژی آمریکا 
منتشــر می شود.ادوارد مویا، تحلیلگر 
ارشد بازار در شرکت OANDA در این 
بــاره اظهار کرد: بــا توجه به دورنمای 
محدود مانــدن عرضه، هر چه نابودی 
تقاضــا به دلیل ضعیف شــدن اقتصاد 
جهانــی روی دهد، قــادر نخواهد بود 
قیمــت نفــت را پایین تر ببــرد. عمده 
توجهــات بازار به مذاکرات هســته ای 
ایران معطوف شده که می تواند وضعیت 
عرضه را تغییر دهد.اتحادیه اروپا اواخر 
روز دوشــنبه متــن نهایی برای احیای 
توافــق هســته ای 2015 ایران را ارائه 
کرد که در انتظار موافقت واشــنگتن و 
تهران است. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا 
گفــت: انتظار می رود تصمیم نهایی در 
این باره تا چند هفته دیگر گرفته شود.
هر دو شاخص قیمت نفت روز سه شنبه 
نوسان داشتند و در طول معامالت، هر 
دو بیــش از یــک دالر افزایش و کاهش 
پیــدا کردند و نهایتــا با اندکی کاهش 
بســته شــدند .اوکراین جریان نفت در 
این خط لوله که به بخشهایی از اروپای 
مرکزی نفت منتقل می کند را به دلیل 
تحریمهــای غربی کــه مانع پرداخت 
هزینه های ترانزیت نفت توسط روسیه 

شده است، متوقف کرد. 

انگلیس آماده 
خاموشی های برنامه ریزی 

شده می شود
انگلیس در حال آماده کردن طرح های 
خاموشــی های برنامه ریزی شده برای 
مصرف کننــدگان عادی و صنعتی در 
زمستان است که سرمای هوا با کمبود 
گاز، همزمان می شود.طبق جدیدترین 
سناریوی دولت که برای بدترین شرایط 
احتمالی پیش بینی شــده است، حتی 
پــس از راه انــدازی شــدن اضطراری 
نیروگاه های زغال سوز، کمبود ظرفیت 
برق ممکن است معادل یک ششم اوج 
تقاضا شود.تحت چنین سناریویی، اگر 
هوا سردتر شود و واردات برق از نروژ و 
فرانسه کاهش پیدا کند، انگلیس ممکن 
اســت در ژانویه بــرای صرفه جویی در 
مصرف گاز، به اجرای تدابیر اضطراری 
متوسل شود.این خبر از سوی بلومبرگ 
در حالــی منتشــر شــد کــه افزایش 
کم ســابقه قیمتهای انرژی، نرخ تورم 
انگلیس را به حدود 1۳ درصد رســانده 
و باعث شده است  بانک مرکزی انگلیس 
هشــدار دهد این کشور در آستانه یک 
رکــود طوالنی قرار دارد اما رقابت برای 
انتخاب یک نخســت وزیــر جدید در 
پنجم دســامبر، مانع هر گونه واکنش 
سیاســی به این وضعیت شــده است.
در حالــی که دولتهــای اروپایی تالش 
می کنند در مصــرف گاز صرفه جویی 
کرده و ذخیره ســازی را افزایش دهند، 
دولت انگلیس بین دو کمپ که در راس 
آنهــا لیز تراس، وزیر خارجه و ریشــی 
ســوناک، وزیر دارایی سابق قرار دارند 
و برای رســیدن به نخست وزیر رقابت 
می کنند، تقســیم شده است.بر اساس 
گــزارش رویترز، ســازمانهای خیریه، 
گروه های تجاری و سیاســتمداران از 
تراس و ســوناک خواسته اند طرح های 
خود بــرای کمک به مردم انگلیس در 
برابــر افزایش ۸2 درصدی پیش بینی 
شــده قیمت هــای انــرژی در اکتبر را 

تشریح کنند.

کز  بهای برق مصرفی مرا
استخراج رمزارز چقدر است؟

بررسی ها نشــان می دهد با احتساب مناطق 
آزاد تا ســال 1۴00 تعداد 5۶ مرکز استخراج 
رمزارز در کشور مجوز فعالیت دریافت کرده اند 
که توان مورد نیاز آنها ۴00 مگاوات اســت و 
در عین حال براســاس آخرین مصوبه وزارت 
نیرو، بهای هر کیلووات ســاعت برق مصرفی 
مراکز اســتخراج رمزارزهــا برابر با 1۶ هزار و 
57۴ ریال است.ارزش باالی بیت کوین موجب 
شده است که افراد زیادی در سراسر جهان وارد 
رقابت برای استخراج آن شوند و در نتیجه اگر 
شــخصی با یک رایانه ســاده و به تنهایی قصد 
اســتخراج بیت کوین را داشــته باشد، شانس 
بســیار اندکی برای موفقیت خواهد داشــت، 
بنابرایــن افراد متکثر با نصــب نرم افزارهای 
اشــتراک گذاری توان پردازشی رایانه، شانس 
خــود را برای موفقیت در کســب بیت کوین 
افزایش می دهند..ســهم ایران از اســتخراج 
رمزارزها در طی دو ســال از دو درصد در مهر 
1۳۹۸ به ســه درصد در مرداد 1۴00 رسید. 
حداکثر سهم ایران از بازار جهانی طبق تخمین 
مرکز وابســته به دانشگاه کمبریج پنج درصد 
بوده اســت. نکته قابل توجه این اســت که در 
فصل تابســتان ســال 1۴00 که طبق دستور 
ریاست جمهوری وقت استخراج رمزارز ممنوع 
بود، سهم ایران از بازار جهانی استخراج 1 درصد 
افزایش داشــته است. این موضوع احتماال به 
اجرای ممنوعیت استخراج در کشور چین در 
کنار کاهش ارزش رمزارز بیت کوین و درنتیجه 
کاهش اقبال به اســتخراج رمزارز در مناطقی 
که تعرفه برق در آنها باالتر است، قابل انتساب 
باشــد.برای بررسی وضعیت استخراج رمزارز 
در اســتان های مختلف ایران می توان از آمار 
پروانه های بهره برداری و جوازهای تأســیس 
صادرشــده در کشور اســتفاده کرد که مرکز 
پژوهش هــای مجلــس در گزارشــی، به این 
آمار پرداخته اســت. تا ســال 1۴00 برای ۴۴ 
واحد اســتخراج رمزارز در کشــورمان پروانه 
بهره برداری صادر شده است. شکل زیر تعداد 
پروانه های بهره برداری صادرشــده کشور را به 
تفکیک استان نشان می دهد.بیشتر پروانه های 
بهره برداری در استان سمنان صادر شده است 
و استان های البرز و گلستان در رتبه دوم قرار 
دارند و اســتان های آذربایجان شرقی، زنجان، 
قزویــن، مازنــدران و یزد هرکــدام ۳ پروانه 
بهره برداری در اختیار دارند.با احتساب مناطق 
آزاد تا ســال 1۴00 تعداد 5۶ مرکز استخراج 
رمزارز در کشور مجوز فعالیت دریافت کرده اند 
کــه توان مورد نیاز آنها ۴00 مگاوات اســت. 
فعالیت این مراکز تا پایان فصل تابستان 1۴00 
غیرمجاز بوده و با پایدار شــدن شرایط تأمین 

برق مجاز بوده است.

 45 هزار تن گازوئیل 
مهیای صادرات است

بورس انرژی ایران دیروز چهارشنبه، 1۹ مرداد 
1۴01، میزبان عرضه بیش از 101 هزار و 5۹۸ 
تن انواع فراورده های هیدروکربوری اســت. بر 
اســاس ایــن خبر دیروز  بیــش از ۳0 هزار تن 
نفت گاز )گازوئیل( شرکت ملی نفت ایران و 15 
هزار تن نفت گاز )گازوئیل( شرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی ایران در رینگ بین الملل 
عرضه خواهد شد.رینگ بین الملل بورس انرژی 
ایران امروز میزبان دو عرضه دریایی »رافینیت« 
و »هیدروکربن سنگین« شرکت پتروشیمی 
بوعلی ســینا نیز خواهد بود.چهارشــنبه 1۹ 
مردادماه، فراورده های »اکســتراکت ســبک 
 DAE۴۰ و »اکســتراکت سنگین »DAE۱۰
عمده« شرکت نفت ایرانول، »آیزوریسایکل«، 
»حالل ۴00«، »حالل ۴02«، »حالل ۴0۶«، 
»حــالل ۴10« و »حالل 50۳« پاالیش نفت 
اصفهان، »آیزوریسایکل« و »آیزوفید« پاالیش 
نفت تبریز، »پنتان پالس« پتروشیمی پارس، 
»رافینیت«، »ریفورمیــت« و »هیدروکربن 
 »MTBE« ،سنگین« پتروشیمی بوعلی سینا
شــرکت پتروشیمی شــیمی بافت، »نفتای 
سبک« پاالیش نفت آبادان، در رینگ داخلی 

عرضه می شوند.

 بهبود کسری ذخایر آبی 
سدهای تهران

مدیر تاسیسات آب منطقه ای تهران از بهبود 
ذخایر ســدهای استان تهران در پی بارش ها 
و ســیالب های اخیر خبر داد و گفت: میزان 
بارش ها در اســتان از ابتدای ســال آبی تا 11 
مرداد حدود 20۶ میلیمتر بوده است. محمد 
شهریاری اظهار داشت: با فعالیت این سامانه، 
حــدود 2۶ میلیمتر بارش در اســتان تهران 
ثبت شــده اســت، این بارش در مقایســه با 
متوسط بلندمدت، چشمگیر بوده است.مدیر 
تاسیســات آب منطقه ای تهران افزود: میزان 
بارش ها در استان تهران از ابتدای سال آبی تا 
11 مرداد سال جاری حدود 20۶ میلیمتر بوده 
اســت که این میزان بارش در مقایسه با مدت 
مشابه متوســط بلندمدت که 27۳ میلیمتر 

بوده، با کاهش 25 درصدی رو به رو است.

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: برخی تصور 
می کننــد جذب ســرمایه خارجی به معنای بدهی 
است در حالی که اگر جذب سرمایه خارجی بدهی 
اســت امروز قدرت های بــزرگ اقتصادی دنیا مثل 
چین و امریکا باید بزرگترین بدهکاران دنیا باشند.

ســیدمهدی حســینی ، درباره احتمال به سرانجام 
رسیدن برجام و تاثیر آن بر صنعت نفت اظهار داشت: 
باتوجه به اینکه دولت و مجلس تغییر کرده و یکدست 
هستند، فرض بر این است که اکنون مانند دوره قبل 
نیســت که نمی خواستند برجام اجرایی و یا توسط 
عده دیگری انجام شــود. اکنون فرض بر این اســت 
که در صدد اجرایی شدن برجام هستند اما در عین 
حال بنده به عنوان کسی که در بسیاری از مذاکرات 
بین المللی حضور داشته ام می دانم که مذاکره چقدر 
سخت و پیچیده بوده و می تواند زمانبر باشد تا برای 
هر کدام از مشــکلی راه حل پیدا شــود. ضمن اینکه 
بعد از ترامپ کارها ســخت تر شــده، اکنون بیش از 
1700 تحریــم داریــم که باالترین تعداد تحریم در 

طول تاریخ است. 

استراتژی نفتی پساتحریم چیست؟
وی افــزود: اکنــون باید یک اســتراتژی و راهبرد 
مشــخصی برای بهره برداری از شــرایط پساتحریم 
برای توسعه کشور در همه زمینه ها منجمله نفت و 
گاز داشــته باشــیم. مثل همه کشورها که در جهت 
منافع ملی و رشــد اقتصادی، اشــتغال و توســعه 
صنایــع می کنند،  عمــل کنیم، زمانی در دهه های 
قبل کره جنوبی در ســرویس ما قرار می گرفت، اما 
اکنون جایگاه این کشــور در قبال ما قابل مقایســه 
نیســت. البته ما مشــکالت خاص خودمان از جمله 
جنگ و تحریم را داشتیم، بعد از تحریم باید ببینیم 
استراتژی و راهبرد کشور چیست تا بتوانیم به عنوان 
نقطه محوری و موتور محرک اقتصاد کشــور از این 

فرصت استفاده کرده و رشد کنیم.

برجام راه ورود 160 میلیارد دالر سرمایه به نفت 
باز می کند

این کارشــناس ارشــد حوزه انرژی با بیان اینکه 
برخی اساســا با جذب ســرمایه که به شدت هم 
به آن نیاز داریم، مخالفند گفت: وزیر نفت اعالم 

کــرده 1۶0 میلیارد دالر بودجه برای طرح های 
کنونــی نفت نیــاز داریم، البته بنده معتقدم اگر 
تحریم نباشــیم و طرز تامین ســرمایه درست 
تنظیم شــود خیلی بیش از این رقم به ســرمایه 
نیاز است تا توسعه و رشد اقتصادی که شایسته 
آنیم محقق شــود و طبیعتا اقتصاد کشــور هم با 
تزریق درآمدهای بسیار باالی نفت و گاز توسعه 

می یابد. 

 برخی تصور می کنند جذب سرمایه خارجی 
به معنای بدهی است

وی ادامــه داد: برخــی تصــور می کننــد جذب 
ســرمایه خارجی به معنای بدهی اســت در حالی 
که اگر جذب ســرمایه خارجی بدهی است امروز 
قدرت هــای بــزرگ اقتصادی دنیــا مثل چین و 
امریکا باید بزرگترین بدهکاران دنیا باشند، چون 
بیشترین جذب سرمایه را داشته اند، ما باید ابتدا 
ایــن موضوعات را حل کنیم که جذب ســرمایه 
خارجی یک اصل در اقتصاد و یکی از پارامترهای 

توســعه از نظــر صنــدوق بین المللی پول و بانک 
اقتصــاد جهانی میزان ســرمایه جذب شــده در 

اقتصاد است و بدهی نیست. 

در قراردادهای بای بک بهره شرکت های 
خارجی چقدر بود؟

وی بیان داشــت: ما در فرصت توافق قبلی تعداد 
نســبتا زیادی قرارداد نفتی منعقد کردیم که بر 
پایه آن حدود ۸00 هزار بشــکه نفت به ظرفیت 
تولید اضافه شــد، پارس جنوبی بــا قراردادهای 
نفتی بای بک شکل گرفت و باعث رشد اقتصادی 
کشور شد، سهمی که شرکت های خارجی به طور 
متوســط از قراردادهــای بای بک بردند 5 درصد 
یعنــی پایین ترین رقم در دنیا اســت و در مقابل 
درآمدســازی که داشــتیم، رقمی نیست. یعنی 
بخش کوچکی از سرمایه جذب شده را بازپرداخت 
و در مقابل بابت درآمدهای کالن می توانســتیم 
به رشــد اقتصادی برســیم، اما بعد از تحریم ناچار 

شدیم درب برخی چاه ها را ببندیم. 

 کار کردن کنار شرکت های بزرگ بین المللی 
یک فرصت است

حسینی تاکید کرد: اکنون باید یکدلی ملی ایجاد شود 
تا بتوانیم توسعه را جلو ببریم، دوم اینکه ظرفیت های 
داخلی مهندسی ساخت، نصب تجهیزات و تاسیسات 
ایجاد کنیم و از همه مهم تر بتوانیم در کنار شرکت های 
بزرگ کار کرده و اعتبار بین المللی بدست بیاوریم و این 
اعتبار باعث می شــود شرکت ها خودشان تامین مالی 
کنند، در حال حاضر حدود 15 تا 1۶ شــرکت داخلی 
داریم که پتانســیل باالیی دارند اما به خاطر تحریم و 
منابع مالی دست شان بسته است که لغو تحریم می تواند 

مشکالت آنها را حل کند.

 فاینانس؛ بهترین مدل تامین مالی 
در پایین دست

بــه اعتقاد وی؛ فاینانس بهترین مــدل تامین مالی در 
پایین دست است، لزومی ندارد از طرق قراردادهای شبیه 
آی پی سی در پایین دست کار کنیم چون تکنولوژی و توان 
را در بخش های زیادی مثل ساخت پاالیشگاه و  پتروشیمی 
و همچنین پیمانکاری و متخصص داریم، الیسنس را هم 
می توانیم بخریم، مهم تامین مالی است که وقتی تحریم 
نباشد ابزار تزریق مالی از بانک های جهانی فراهم خواهد 
بــود، در حــال حاضر بانک های داخلی هم از نظر تامین 
ضعیف هستند و هم اینکه بهره ها باال است و کل منافع 
پروژه را می بلعند، 20 تا ۳0 درصد بهره در مقایســه با ۴ 
تا 5 درصد بانک های خارجی بســیار باال اســت و در توان 

شرکت های داخلی بخش پایین دست نیست. 

وارد قاعده بازی بین المللی شویم
این کارشــناس ارشد حوزه انرژی خاطرنشان کرد: 
مهم تر از همه اینکه در صورت توافق در برجام این 
فرصت را داریم که در بخش بازارهای پتروشیمی و 
پاالیش و پخش یاد بگیریم که با شرکت های خارجی 
مشارکت کنیم و استاندارهایمان را بین المللی کنیم 
تا منجر به رشــد و توســعه اقتصادی شود، اما همه 
اینها در گرو این اســت که دعواها را کنار بگذاریم 
و بر اســاس اصول علمی اقتصادی تفاهم کنیم و بر 
پایــه تجربه های بین المللی که دیگران انجام دادند 
اقدام کنیم، نخواهیم دوباره خودمان چرخ را اختراع 

کنیم، باید وارد قائده بازی بین المللی شویم.

وزیر نفت توضیحاتی را در خصوص شرایط احداث پتروپاالیشگاه ها 
ارائه کرد و گفت: در فروش محصوالت پتروشــیمی و فراورده های 
نفتی مشــکلی نداریم. جواد اوجی در حاشــیه جلسه هیأت دولت 
در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در حال حاضر خوراک برای صنایع 
پایین دســت پتروشــیمی انجام می شود. در حقیقت با احداث این 
پتروپاالیشگاهی ها از خام فروشی جلوگیری می کنیم و تبدیل نفت 
خام به ارزش افزوده که همیشــه دغدغه رهبری و تأکید ایشــان و 

همچنین دولت سیزدهم است در دستور کار قرار دارد.
وزیــر نفــت تصریح کرد: خوشــبختانه مســتحضر هســتید که 
فراورده هــای نفتــی تحریم ناپذیر اســت و امروز شــاهدیم که در 

فروش محصوالت پتروشیمی و فراورده ها مشکلی نداریم. از طرفی 
اشتغال زایی باالیی هم وجود دارد. با اجرای این پروژه ها براساس 
برآوردی که کردیم در دوره ســاخت و احداث این پتروپاالیشــگاه 
ها بالغ بر ۴000 نفر مشــغول به کار می شــوند. این نیت و قصد در 
دولت سیزدهم وجود دارد و به سمتی می رویم که از خام فروشی 
جلوگیری کرده و با تبدیل نفت خام به ارزش افزوده خوراک برای 
صنایع پتروشــیمی فراهم شــود.وی همچنین بیان کرد: هر کدام 
از این پتروپاالیشــگاه ها مثال برای پتروپاالیشگاه "قاسم سلیمانی" 
نزدیک به 11 هزار میلیارد دالر و یا پاالیشگاه جاسک هفت میلیارد 
دالر ســرمایه گذاری صورت گرفته و این اقدامات با اســتفاده از 

ظرفیت و توان هلدینگ های بزرگ اقتصادی در کشور و همچنین 
مشــارکت دادن بانک ها انجا می شــود.وزیر نفت خاطر نشان کرد: 
بزرگترین حســن این کار این اســت که بنا داریم بخشــی از سهام 
ایــن پتروپاالیشــگاهی ها را در بــازار بورس انرژی عرضه کنیم که 
مشارکت مردمی را هم به همراه دارد. همچنین موجب جمع کردن 
نقدینگی در سطح جامعه شده و به سمت عرضه تولید می رویم و 
از تورم و نقدینگی باال جلوگیری می شود.اوجی در رابطه با تولید 
بنزین با توجه به مصرف جامعه گفت: در تالش هستیم مصرف را 
مدیریت کنیم و امیدواریم مردم هم کمک کنند.وی همچنین در 
مورد غیریارانه ای کردن گاز پرمصرف ها گفت: فعال برنامه ای نداریم.

وزیر نفت در حاشیه جلسه هیأت دولت:

فراورده های نفتی تحریم ناپذیر است

خبر  ویژه

عضو انجمن انرژی های تجدیدپذیر :

 تجدیدپذیرها ساالنه 17 میلیارد لیتر 
در مصرف آب صرفه جویی می کنند

عضو انجمــن انرژی های تجدیدپذیر گفت: 
بــا توجــه به برآورد مصــرف 700 لیتر آب 
بــرای تولیــد هر مــگاوات بــرق حرارتی 
نیروگاه های تجدیدپذیر کشــور، ســاالنه 
از مصــرف 1.5۴0.000.000 لیتــر آب 
جلوگیــری می کنند بــا توجه به تعداد قابل 
مالحظــه نیروگاه هــای کشــور در مناطق 
مرکزی و خشــک ایران و اســتفاده از منابع 
آب شیرین توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر 
مطابق برنامه پنجم و ششــم می توانست تا 
حدود 17 میلیارد لیتر در سال صرفه جویی 
در مصرف منابع آبی کشــور را داشته باشد.

محمدعلــی پورامیری ، درباره دالیل کمبود 
برق در تابســتان و کمبود گاز در زمســتان 
اظهار داشــت: جواب بســیار کوتاه و واضح 
اســت، بدلیل یارانه انــرژی مصرف انرژی 
در کشــور واقعی نبود و در کالن تشــویق 
به بیشــتر مصرف کردن انرژی شــده است. 
مطابق گزارش آژانس بین المللی انرژی ایران 
در ســال 201۹ نزدیک به ۸5 میلیارد دالر 
یارانه انرژی پرداخت کرده که نشــان دهنده 
رشــد قابل مالحظه و ساالنه سوبسید انرژی 
در ایران است.وی افزود: قابل توجه است که 
در ســال 201۹ قیمت هر بشکه نفت برنت 

در حدود ۶0 دالر بوده است با یک محاسبه 
اولیه بر اســاس رشــد مصرف ساالنه انرژی 
در ایران و افزایش قیمت هر بشــکه نفت به 
بیش از 100 دالر پیش بینی پرداخت یارانه 
انرژی در سال گذشته بیش از 120  میلیارد 
دالر اســت. اثر این سیاســت رشد صنایع با 
مصــرف انرژی زیاد و عدم ایجاد انگیزه برای 
بهبود و بهینه سازی در بخش مصرف انرژی 
و همچنیــن عدم توان دولت برای پرداخت 
مطالبــات بخش تولید انرژی علی الخصوص 
بخش خصوصی تولیدکننده برق شده است 
که توســعه و بهسازی در بخش تولید برق را 
در ایران بســیار کند و یا متوقف کرده اســت 
و عمده توســعه جدید در بخش نیروگاهی 
بوســیله صنایع پرمصرف انرژی بوده که از 
یارانه انرژی بســیار بهره مند شــده اند.عضو 
انجمــن انرژی های تجدیدپذیر با اشــاره به 
اثــرات انرژی تجدیدپذیــر در صرفه جویی 
ســوخت و آب کشــور گفت: بر اساس آمار 
خرداد ســال 1۴01 ظرفیــت نیروگاه های 
تجدیدپذیــر کشــور ۹5۶ مگاوات اســت 
که ســهم عمــده مربوط بــه نیروگاه های 
خورشــیدی )52%( و بعد از آن نیروگاه های 

بادی )۳۴%( است. 

: مدیرکل دفتر امور مشترکان توانیر

40 درصد مشترکان مشمول پاداش 
خوش مصرفی شدند

مدیــرکل فروش و خدمات مشــترکان توانیر 
گفــت: برنامه پــاداش 5 برابر تعرفه که به ازای 
هر کیلووات ســاعت کاهش مصرف اجرا شد، 
ابتــکار خوبی بود کــه باتوجه به آمارها حدود 
۴0 درصد از مشــترکان مشمول پاداش شدند 
که ازاین بین قبض 12 درصد مشترکان رایگان 
شده و حتی بستانکار شدند.عبداالمیر یاقوتی 
افزود: و به نظر می رسد ۹0 درصد از مشترکان 
بــرق ظرفیــت این را دارند که تــا پایان دوره 
تابســتان حداقل در یک دوره مشمول جایزه 
شــوند.وی ادامه داد: با وجود رشــد تقاضای 
مصرف برق خانگی، مصرف برق کشور در این 
بخش ۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل 
کاهش یافته است که  به طور یقین تغییر تعرفه 
و نیز مشــوق های وزارت نیرو برای مشترکان 
خانگــی از عوامــل مهم در این کاهش مصرف 
بوده اند.این مدیر صنعت برق خاطرنشان کرد: 
موضــوع قیمت همواره یکی از عوامل مؤثر در 
کاهش و کنترل مصرف بوده است و باتوجه به 
اینکــه تعرفــه برق در پله هــای آخر ۳.5 برابر 
تعرفه عادی است، طبیعی است که مشترکان 
برای کاهش مصرف و رســاندن آن به الگوی 
تعیین شــده انگیزه الزم را داشــته باشند.وی 
با اشــاره به مشــوق های پیش بینی شده برای 

صرفه جویی در بخش خانگی تأکید کرد:یاقوتی 
گفت: کاهــش مصرف برق خانگی در مناطق 
گرمسیری به مراتب بیشتر از مناطق عادی بوده 
و این نشان می دهد مشترکان این مناطق که به 
دلیل الگوی مصرف خاص مناطق گرمســیر از 
ظرفیت بیشتری برای کاهش مصرف برخوردار 
بوده و از مشــوق های وزارت نیرو بیش از دیگر 
مشــترکان برخوردار شــده اند، به گونه ای که 
میانگین پاداش مشــترکان مناطق گرمسیری 
حدود ۶0 هزار تومان و مشترکان عادی حدود 

22 هزار تومان بوده است.
وی میانگیــن کاهــش مصرف برق در مناطق 
گرمســیر را تــا 10 درصد نیز عنــوان کرد و 
خاطرنشــان ســاخت: آمارها نشان می دهد 
در شــهر اهواز متوســط ماهانــه مصرف برق 
از ۹22 کیلووات ســاعت در ســال گذشته به 
702 کیلووات ســاعت در ســال جاری رسیده 
اســت.مدیرکل فروش و خدمات مشــترکان 
توانیــر ادامــه داد:  این رقم در خوزســتان از 
۸۶۸ کیلووات ســاعت به ۸11 کیلووات ساعت 
کاهش یافتــه اســت، در هرمــزگان از ۹02 
کیلووات ســاعت به ۸۳۹ کیلووات ساعت و در 
بوشهر از ۸۴5 کیلووات ساعت به 7۳۹ کیلووات 

رسیده است.
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5بانک و بیمه

 فرمانده انتظامی شهرستان ایالم:
 56 راس احشام سرقتی 

در شهرستان ایالم کشف شد
ایــالم / گــروه اســتان هــا: فرمانده 
انتظامی شهرستان ایالم از کشف 5۶ 
رأس احشام مسروقه در یک گاوداری 
متروکــه در این شهرســتان خبر داد.

ســرهنگ قدرت حیــدری زاد اظهار 
داشت: در پی یک فقره سرقت احشام 
در یکی از روستاهای حومه شهر ایالم 
و اعالم به مرکز فوریت های پلیســی 
110، بالفاصله موضوع به صورت ویژه 
در دســتورکار مأموران کالنتری 15 
این شهرســتان قرا گرفت.وی افزود: 
بــا حضور مامــوران در محل حادثه و 
در بررسی های اولیه مشخص شد که 
ســارق یا سارقان با استفاده از تاریکی 
شب پس از شکستن قفل درب طویله، 
5۶ راس گوسفند را به سرقت می برند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایالم گفت: 
ماموران تجسس کالنتری با اقدامات 
به موقع پلیسی موفق شدند درکمتر از 
چند ساعت 5۶ راس گوسفند سرقتی 
را در داخل یک گاوداری متروکه کشف 
و بــه مالباخته تحویل دهند.وی ادامه 
داد: اقدامات هوشــمندانه پلیســی 
ماموران انتظامی موجب شد سارقان 
عرصه را برخود تنگ و با اســتفاده از 
تاریکی شــب از محل متواری شوند.

ســرهنگ حیــدری زاد گفت: تالش 
برای دســتگیری ســارقان تا حصول 

نتیجه ادامه دارد.

رییس سازمان بازرسی کشور: 

 دستگاه های پشتیبان
موانع تولید را رفع کنند

ســنندج- رییس ســازمان بازرســی کل 
کشــور گفت: دستگاه هایی که پشتیبانی از 
بنگاه هــای اقتصــادی را بر عهده دارند باید 
موانع پیشــروی تولید را همانطور که رهبر 

معظم انقالب تاکید کرده اند، رفع کنند.
به گزارش خبرنگار ماذبیح اهلل خداییان روز 
چهارشنبه در جریان بازدید از الستیک بارز 
کردستان اظهار داشت: در دوره تحریم های 
ظالمانه که دشــمن درصدد اســت مردم را 
از نظر معیشــت تحت فشــار قرار دهد کار 
تولیدکننــدگان، بنگاه هــای اقتصــادی و 

سرمایه گذاران بسیار ارزشمند است.
وی اضافه کرد: شهرک های صنعتی فرصت 
خوبی اســت که ســرمایه گذاری ها به این 
شــهرک ها هدایت شــود اما در بسیاری از 
آنها مشــکالتی وجود دارد که بیشتر اوقات 
مشترک اســت یکی از این مشکالت بحث 
اســناد مالکیت زمین هایی اســت که واحد 

تولیدی قرار است در آن ایجاد شود.
خداییان افزود: مســووالن باید مواردی که 
در آن افــراد زمین از شــهرکهای صنعتی 
می گیرنــد امــا طرح را اجــرا نمی کنند یا 
زمین را به فروش می رسانند مورد پیگیری 

قرار دهند.
رییس ســازمان بازرسی کشور اضافه کرد: 
مجوزها در ســریع ترین زمــان ممکن در 
اختیار ســرمایه گذاران قرار گرفته شــود و 
کســانی هم که به دنبال دالل بازی هستند 
شناســایی شــده و زمین ها از آنها بازپس 

گرفته شود.
وی تاکید کرد: همه به شــرکت های دانش 
بنیان کمک کنیم که کار خود را شروع کنند 
تا نیازها در داخل کشور تامین شود، چراکه 
ایــن بهترین راه برای مقابله با محدودیت ها 

و کمک به اقتصاد است.
خداییان با اشاره به فعالیت خوب الستیک 
بــارز کردســتان گفت: الســتیک کاالی 
تولیدی مهمی اســت و با جان مردم مرتبط 
اســت و نیاز به ایمنــی باالیی دارد. ارتقای 
کیفیت الستیک های تولیدی این کارخانه 
مهم اســت و عالوه بر اینکه امنیت افزایش 
یابد باید با الستیک های تولیدی کشورهای 

پیشرفته هم رقابت کند.
خداییــان اظهار داشــت: توســعه فازهای 
تولیــدی کارخانه ها و توســعه فعالیت  آنها 
مبحث مهم دیگری اســت که در نتیجه آن 

نیاز به واردات کاهش می یابد.

معاون خدمات شهری شهرداری گرگان:

گرگان تا نیمه مرداد امسال   124 متکدی در 
ساماندهی شدند

گلستان / گروه استان ها: معاون خدمات شهری شهرداری گرگان از جمع آوری و ساماندهی 12۴ متکدی تا نیمه 
مرداد ســال جاری خبر داد.مهندس احمد ســاالری اظهار داشــت: شهرداری گرگان بر اساس مصوبه عالی شورای 
وزیران جمع آوری متکدیان را به طور مستمر در دستور کاری خود قرار داده است. ساالری افزود: در این رابطه تا 
پایان نیمه مرداد سال 1۴01، تعداد 12۴ متکدی جمع آوری و ساماندهی شدند. وی تصریح کرد: از این تعداد ۳ 
نفر به بهزیستی، ۸ نفر به کمیته امداد و 5 نفر به دستگاه قضایی تحویل، ۳ نفر به بیمارستان و 2 نفر به شهرستان 
محل سکونت اعزام و 2۴ نفر به خانواده هایشان تحویل و 7۹ مورد نیز با اخذ تعهد کتبی آزاد شدند. معاون خدمات 
شهری شهرداری گرگان ادامه داد: شهرداری گرگان همچنین در راستای ارتقای سطح امنیت اجتماعی با همکاری 
نیروی انتظامی، دادســتانی و بهزیســتی در ســه مرحله تعداد ۶۹ معتاد متجاهر را از شهر گرگان جمع آوری کرد و 
پس از غربالگری به کمپ ترک اعتیاد توسکستان تحویل داد.ساالری گفت: همراهی شهروندان در موفقیت طرح 
جمع آوری متکدیان بســیار حائز اهمیت اســت و بدون شــک هیچ اقدامی بدون همکاری با مردم توفیق کامل را 
همراه نخواهد داشــت. وی از عموم شــهروندان درخواســت کرد؛ کمک های خود را به اشخاص یا نهادهایی بدهند 
که از مصرف وجوهات آنها مطمئن هستند و از کمک کردن در معابر سطح شهر به افراد متکدی خودداری نمایند.

البرز / گروه اســتان ها: رئیس شورای 
اســالمی شــهر کرج گفــت: اعضای 
پارلمان شــهری با افق دید مشترک، 
دارای سالیق، عقاید و نظرات مختلفی 
هســتند که بــا همگرایــی و وحدت 
انســجام می توان باعث پیشرفت شهر 
و رضایتمندی مردم شــد.علی قاســم 
پور ضمن تســلیت ایام سوگواری سید 
و ســاالر شــهیدان و تقارن آن با  روز 
خبرنگار اظهار داشت: آنچه امروز پیش 
از پیش مورد نیاز شــهر و شورای شهر  
اســت همگرایی و حرکت همه اعضای 
شورای شــهر با یکدیگر برای خدمت 
رسانی بیشتر به مردم در سال دوم دوره 
ششم شورای شهر است.رئیس شورای 
اسالمی شهر کرج ضمن تقدیر و تشکر 
از هیئت رئیســه سال اول دوره ششم 
شــورای اسالمی کالنشهر کرج عنوان 

کرد:فصل رقابت های انتخاباتی درون 
شورای شهر و رقابت های مرسومی که 
وجود دارد چه در انتخاب شــهردار و یا 
انتخاب هیئت رئیسه به پایان رسیده و 
امروز نیاز شهر ، شورا و مردم همگرایی 
و خدمت بیشــتر اســت که الحمداهلل 
این روحیه در شــورای ششــم وجود 
دارد تــا در کنار همکاران ارزشــمندم 
به مردم خدمت رسانی شود.قاسم پور 
،آرامش را الزمه شــهر دانست و اذعان 
کرد:درخواست بزرگان شهر نیز از اعضا 
پارلمان شــهری و مدیریت شهر ایجاد 
آرامش در شــهر است.رئیس شورای 
اســالمی کالنشــهر کرج در پایان 1۳ 
عضو شــورای شهر را یده واحده عنوان 
کــرد و افزود:وجود اختالف ســلیقه و 
تضــارب آرا امری طبیعی و گاهی هم 

سازنده و به نفع است.

ج: کر کالنشهر  رئیس شورای شهر 

همگرایی بین اعضای شورای شهر باعث پیشرفت کرج می شود

5
 رتبه اول »بانکداری اینترنتی«

بانک پاسارگاد به انتخاب مردم
 “بانکداری اینترنتی بانک 
پاسارگاد” در نهمین دوره 
جشــنواره برند محبوب 
مصرف کنندگان موفق به 
کســب رتبه اول شد و از 
نگاه مخاطبین به عنوان محبوب ترین خدمات 
بانکی اینترنتی معرفی گردید. راحله شــهرابی 
مدیر امور حوزه راهبری و روابط عمومی بانک 
پاسارگاد گفت : این بانک به عنوان بانکی پیشرو 
در ارائــه خدمــات بانکداری مجــازی با ایجاد 
زیرساختی قوی در حوزه بانکداری الکترونیکی، 
طیف وسیعی از خدمات بانکی را در هر زمان و 
هر مکان در اختیار مشتریان خود قرار داده است. 
این خدمت موجب می شــود تا مشــتری امور 
بانکی خود را به راحتی از طریق اتصال به اینترنت 
و بــدون محدودیت هــای زمانی و مکانی انجام 
دهد. در واقع مشتریان تنها با داشتن یک ارتباط 
اینترنتــی می تواننــد از خدمــات بانکداری 
الکترونیکی بانک پاســارگاد بهره مند شــوند و 
بدون نیاز به حضور در شعبه های بانک، بسیاری 
از امور بانکی خود را انجام دهند. کســب رتبه 
محبوب تریــن نــام تجــاری در ارائه خدمات 
بانکداری اینترنتی بیانگر عملکرد بهتر نســبت 
به ســایر رقبا، توجه مستمر به بهبود خدمات و 
موفقیت در کســب رضایت مشتریان می باشد. 
مراسم اختتامیۀ نهمین جشنوارۀ برند محبوب 
مصرف کننــدگان با حضور نمایندگان نام های 
تجاری محبوب در تاریخ 11 اَمرداد 1۴01برگزار 
گردیــد. در این مراســم پــس از ارزیابی نتایج 
نظــر  از  تجــاری  نام هــای  نظرســنجی، 
مصرف کنندگان بررســی و سه نام تجاری که 
بیشــترین رأی را به خود تخصیص داده اند در 
102 گــروه کاال و خدمات به عنوان نام تجاری 
محبوب مصرف کنندگان معرفی شدند. گفتنی 
اســت بانک پاسارگاد در نهمین جشنواره برند 
محبوب مصرف کنندگان که با مشارکت 1500 
نــام تجاری در صنایــع مختلف برگزار گردید، 
ضمــن کســب رتبه اول در گــروه “بانکداری 
اینترنتی”، در گروه های “همراه بانک”، “خدمات 
بانکــداری حضــوری” و همچنیــن در گروه 
“نرم افزارهای پرداخت” )محصول پی پاد( رتبه 
اول را از آن خــود کــرد و بدین ترتیــب عنوان 
محبوب ترین نام تجاری در نظام بانکی کشــور 

را به خود اختصاص داد.

اخبار

استقبال از بیمه های زندگی با 
ایجاد سبد پولی افزایش می یابد

 جالل علیپور، معاون مرکز 
بیمــه های  تخصصــی 
زندگــی شــرکت بیمه 
کارآفرین: بیشــترین دلیل عدم استقبال از بیمه 
های زندگی ، تورم اســت. یکی از راههای مقابله 
با تورم در دنیا، ایجاد واحد پولی به نام SDR است 
، یعنــی به جــای اینکه معامالت بین المللی را با 
دالر انجام دهند با این واحد پولی انجام می دهند 
که یک سبد پولی است که از ۴ واحد پول تشکیل 
شــده و براســاس این مدل ارزش پولی در طول 
زمان های مختلف یکســان باقی می ماند یعنی 

قدرت خرید خود را از دست نمی دهد.

 تأیید محکم سپرده گذاران 
بانک ایران زمین

 بررســی ها نشان میدهد 
که ســپرده مشتریان این 
بانک در پایان ســال ۹۹ 
بیــش از ۳۴ هزار و ۴۸5 

میلیارد ریال بود.
ایجاد اتاق شیشــه ای بانکداری نوین و رصد 
کامل امنیت نقل و انتقاالت سبب شده تا بعد 
از بانک ایران زمین سایر بانک های کشور نیز در 
زمینه بانکداری دیجیتال اقدامات ارزشمندی 
را انجام دهند و بدون شک یکی از علت های کم 
و زیاد شدن سپرده های مشتریان در بانک های 
کشور به این موضوع ارتباط دارد. تجارب بانک 
ایــران زمین در ایــن مورد و تغییرات صورت 
گرفتــه در خدمــات آنالین این بانک شــبب 
شده تا سپرده مشتریان با افزایش قابل توجه 
همراه شود. بررسی ها نشان میدهد که سپرده 
مشــتریان این بانک در پایان ســال ۹۹ بیش 
از ۳۴ هــزار و ۴۸5 میلیــارد ریال بود که این 
مقدار در پایان سال قبل با رشد ۳2 درصدی 
به ۴5 هزار و 505 میلیارد ریال رســید و در 
ســه ماهه ســال جاری این به 50 هزار و 215 
میلیارد ریال تکیه زد تا رشــد ۴۶ درصدی را 

ثبت کرده باشد.

دستاوردهای بانک دی بیش از انتظار منتقدین
با تغییرات مدیریتی بانک دی و ایجاد تحول در ساختار معاونین و مدیران 
ارشــد بانک از اواســط فروردین سال جاری، انتظارات جهت بازگشایی 
نماد این بانک بیش از گذشــته باال گرفت و تعیین تکلیف صورتهای 
مالی بانک دی در ســالهای ۹۹ و 1۴00 کف مطالبات ســهامداران آن 
بود ما دســتاوردهای بانک دی در مدت زمان کوتاه مدیریت قیطاســی 

فراتر از انتظار بود.
به گزارش اختصاصی رصد روز، حضور قیطاسی در بانک دی منجر به 
افزایش سطح انتظارات سهامداران شد. آنها که بیش از ۹ ماه روبروی 
نماد این بانک عنوان ممنوع_متوقف را می دیدند و وضعیت ســرمایه 
خــود را بالتکلیــف متصور بودند بعد از روی کار آمدن قیطاســی کف 
مطالباتشان برگزاری مجامع عقب افتاده بانک، بازگشایی نماد و تصویب 

صورتهای مالی بود.
دستاوردهای بانک دی

 در اواسط فروردین امسال مدیرعامل جدید این بانک دست به تغییراتی 
در حوزه های » معاونت اعتبارات و وصول مطالبات«، » معاونت شعب«، 
» معاونــت فناوری اطالعات«، » معاونت حقوقی« و » مدیریت راهبرد 
بازار« و » مشاور امور مالی« زد، تغییرات گسترده ای که اگرچه در ابتدا 
منتقدانی داشت اما در نهایت تالشهای گروه جدید سبب تحوالتی شد 

که سهامداران را به خواسته هایشان نردیک و نزدیکتر کرد.
قیطاسی که در ابتدای سال جاری کاهش زیان انباشته، بهبود ترکیب 
دارایی ها و بدهی ها و افزایش سهم بازار را سه محور استراتژیک عملیات 
بانکی در سال جدید معرفی کرده بود در ادامه در اردیبهشت با نشستی 

که با سهامداران بانک داشت نظرات آنان را تجمیع و اقدام به ایجاد زمینه 
الزم جهت بازگشایی نماد بانک دی در بازار سرمایه کرد.

مدیرعامل جدید بانک دی برای سر و سامان دادن و نیز ایجاد انضباط 
مالی در شرکتهای زیرمجموعه با تغییر هیئت مدیره شرکت آتیه سازان 
بانک دی دستور داد تا سامانه ای جهت گزارش به ذینفعان و سهامداران 
آن ایجاد شــود. قیطاســی که دبیری شورای هماهنگی بانکهای دولتی 
کشور را در کارنامه خود داشت جهت گیری سیاست های اصلی بانک را 
بهبود کفایت سرمایه اعالم کرد و با افزایش تعداد حوزه های سرپرستی 

حدود اختیارات شعب را تقویت نمود.
یکی از مهمترین اقدامات قیطاســی ارائه گزارش صد روزه ای بود که 
در آن موارد با اهمیتی به چشم می خورد ” بازنگری سیاست  اعتباری، 

افزایش شفافیت در چارچوب ضوابط ابالغی، ارتقای فرایندهای کنترل 
ریسک اعتباری، گسترش و تجهیز مرکز آموزش کارکنان، تقویت بخش 
حقوقی و وصول مطالبات” از جمله نکاتی بود که بوی بهبود از اوضاع 
بانک دی را بلند می کرد. در آغاز خرداد ماه قیطاسی خبر از بازگشایی 
نماد بانک دی داد اما بســیاری از منتقدین این اتفاق را با توجه به دو 
مجمــع معوق بانک غیر ممکن می دانســتند امــا این اتفاق افتاد و در 
نهایت نماد دی که از مهرماه ســال قبل بســته بود بازگشــایی شد این 
مســئله که در پی برگزاری دو مجمع بانک در فاصله ۴0 روز رخ داد از 
جمله موضوعاتی بود که در نظام بانکی کشور کمتر شاهد آن هستیم.

“ارائه بیش از ۸0 هزار میلیارد ریال تســهیالت در قالب عقود مختلف 
به مشــتریان، پرداخت بیش از یک هزار و 15 میلیارد ریال تســهیالت 
قرض الحســنه فرزندآوری به دو هزار و ۶۹5 متقاضی و امضای تفاهم 
نامه های مشــترک با ســازمانهای مختلف برای ارتقا کیفیت خدمات 
دهی به جامعه هدف بانک یعنی خانواده های شهدا و ایثارگران مانند 
تفاهم نامه با سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر و شرکت مسافرت هوایی 
جهانگردی و زیارتی شــاهدان کوثر” از دیگر مســائلی است که در دوره 
مدیریــت جدیــد بانــک رخ داد. علیرغم اینکه نماد این بانک  از مهرماه 
ســال قبل بســته شده بود اما گزارشات تفسیری این بانک تعداد سهام 
معامله شــده در بازه زمانی هفت ماهه را حدود 55 میلیارد برگه ســهم 
برآورد کرده که ارزش آن به ۶۴ میلیارد ریال می رســد و به نظر می 
آید با تحوالت صورت گرفته و پیشــرفتهای حاصل شــده در بانک باید 

شاهد همراهی خوبی از سمت سهامداران باشیم.

اخبار

اداره کل اعتبارات پست بانک ایران شرح ماده )52( دستورالعمل 
اجرایــی صدور ضمانــت نامه های داخلی- ریالی برای تضمین 
تسهیالت و تعهدات را به شعب بانک در سراسر کشور ابالغ کرد.

بانــک مرکــزی جمهوری اســالمی ایران با صدور بخشــنامه 
10۸۴۹5/01 مورخ 02/05/1۴01 دستورالعمل اجرایی صدور 

ضمانت نامه های داخلی - ریالی را ابالغ کرد.
بر اساس این دستور العمل که در جلسه 1۴/0۴/1۴01 شورای 
پول و اعتبار به تصویب رســیده اســت، صدور ضمانتنامه ریالی 

بــه عنوان وثیقــه تعهدات و تســهیالت ارزی تحت هر عنوان 
ممنوع است.

همچنین، موسســه اعتباری مجاز به صــدور ضمانتنامه برای 
تضمین تســهیالت یا تعهدات اعطایی توســط خود نیســتند 
و صــدور ضمانتنامــه بــرای تضمین تســهیالت یــا تعهدات 
اعطایی توســط ســایر موسســات اعتباری منوط به دریافت 
 100 درصــد وجــه ضمانتنامــه بــه صورت ســپرده نقدی از 

ضمانتخواه است.

بر اساس بخشنامه ابالغی اداره کل اعتبارات پست بانک ایران؛

صدور ضمانت نامه ریالی برای تضمین تسهیالت و تعهدات ارزی ممنوع شد

خبر  ویژه

بــرگ ســبز و کلیــه مــدارک ســواری 
ســیتروئن زانتیــا SX مشــکی روغنی 
پــالک  شــماره  بــه   1383 مــدل 
42-633 ط 56 و شــماره موتــور 
شاســی  شــماره  و   00336838
نــام  بــه   S1512283116885
چنــاران  صــادره  آزمــوده  حســین 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  مفقــود 

باشــد.  مــی 

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان لرستان خبر داد؛

اتمام عملیات توسعه 
زیرساخت های گردشگری در سراب  

لرستان / انیس روشن پور 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان لرستان از اتمام 
عملیات توســعه زیرســاخت های گردشگری در سراب زز از توابع شهرستان 
سلســله خبر داد.عطا حســن پور شنبه 15 مردادماه 1۴01 ضمن بیان خبر 
فوق اظهار کرد: »عملیات ایجاد و توسعه زیرساخت های گردشگری در سراب 
زز شامل ساخت سکو و بهسازی راه دسترسی، محوطه سازی، ساخت سکو، 

آالچیق و تکمیل سرویس بهداشتی بود«.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی لرستان در خصوص 
موقعیت این سراب ابراز کرد: »دسترسی و نزدیکی سراب زز به مرکز شهرستان 
و وجود طبیعت زیبا و چشمه طبیعی، سراب زز را به منطقه خاص گردشگری 

تبدیل کرده است«.
او در ادامه گفت: »با ایجاد ســکو و آالچیق، گردشــگران می توانند به راحتی 

از این موقعیت استفاده کنند«.

استانها
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کرد؛ ح  کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد مطر عضو 

لزوم بهره  گیری از ظرفیت های مردمی در بزرگداشت شعائر دینی
مشهد / سمیرا رحمتی

عضو کمیســیون فرهنگــی و اجتماعی 
شــورای اســالمی شهر مشــهد مقدس 
گفــت: اســاس و محــور برپایــی و 
بزرگداشت مناسبت های ملی و مذهبی، 
مردم هســتند و بــا تکیه بر همین اصل، 
مدیریت شــهری عمــده فعالیت ها را به 
تشکل های مردمی و هیئات واگذار کرده 
و تســهیل گری می کند.ســید ابراهیم 
علیــزاده به منظور عــرض خداقوت، از 
برخی هیئات و ایســتگاه های صلواتی در 
حاشیه شهر مشهد بازدید کرد و در حاشیه 
ایــن بازدیدها با اشــاره به حضور پررنگ 
و خودجوش مردمی در برپایی باشــکوه 
عزای اباعبدا... الحســین)ع(، گفت: یکی 
از جلوه هــای بســیار مهم و حائز اهمیت 
محرم امســال، پای کار بودن مردم است؛ 
شــعائر ملــی و مذهبی ما بــا جنبه های 
مردمی عجین شــده و رمز ماندگاری آن 
نیز همین خواهد بود.علیزاده با بیان اینکه 
رویکرد و نگاه مدیریت شــهری در دوره 

ششــم، تسهیلگری برای برگزاری هرچه 
باشکوه تر آیین های ملی و مذهبی است، 
اظهارکرد: تجلی این سیاســت را در ایام 
»دهــه والیت« و اخیــرا نیز در دهه اول 
محرم الحرام شاهد بودیم.عضو کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر 
مشهد مقدس افزود: اساس و محور برپایی 
و بزرگداشــت چنین مناسبت هایی، باید 
مردم و تشکل های مردمی باشند؛ مدیریت 
شــهری همراه و در کنار عزاداران عزیز از 
ورود و مداخله مستقیم پرهیز کرده است.

وی با بیان اینکه شورای ششم و کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی در این دوره به دنبال 
تقویــت جنبــه مردمی در بزرگداشــت 
چنیــن رویدادهایی اســت، عنوان کرد: 
با تکیه بر رویکرد تســهیل گری، موانع و 
مشــکالت پیــش روی هیئات مذهبی و 
تشکل های مردمی برای برپایی مراسمات 
را برمی داریم و امیدواریم بتوان مشــهد 
مقدس را به الگویی برای ســایر شــهرها 

تبدیل کرد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

طی مراسمی؛

مدیر عامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان گلستان 

منصوب شد
گلســتان / گروه استان ها: طی مراسمی 
بصورت ویدیو کنفرانس و با حضور معاون 
هماهنگی توزیع شــرکت توانیر و معاون 
استاندار گلستان،سید احمد موسوی که 
قبل از این سرپرست این شرکت بوده اند 
بعنوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
گلســتان از سوی آرش کردی مدیرعامل 
شــرکت توانیر منصوب شد. در بخشی از 
آیــن حکم آمده اســت :ضمن تبریک، از 
خداوند متعال توفیق روز افزون جنابعالی 
در خدمــت بــه نظام مقــدس جمهوری 
اســالمی ایران و پیشــبرد اهداف شرکت 
در چارچوب وظایف مقرر در اساســنامه 
و سیاســت های ابالغــی با رعایت اصول 
عدالت محوری،روحیه انقالبی و جهادی 
، مردم داری و فساد ستیزی را مسئلت می 
نماید.در این مراســم از زحمات مهندس 
علی اکبر نصیری به عنوان مدیرعامل قبلی 
 شــرکت توزیع نیروی برق گلستان تقدیر 

بعمل آمد.

رئیس کمیسیون اداری و مالی شورای 
کید کرد؛   شهر گرگان تا

 لزوم پیگیری مصوبات 
سفر رئیس جمهور به گرگان

گلســتان / گروه اســتان هــا: حمیدرضا 
آقامالئی، رئیس کمیســیون اداری، مالی 
و بودجه شــورای اسالمی شهر گرگان در 
نطــق پیش از دســتور خود طی هفتاد و 
پنجمین جلســه از مدیران ملی، استانی 
و منطقه ای مرتبط پیگیری جدی خلیج 
گرگان، طرح گردشــگری آشــوراده، تله 
کابین در اســتان و در راســتای مصوبات 
سفر ریاست جمهوری را درخواست کرد.

آقامالئــی ارائــه طرح های تشــویقی در 
راســتای رونق مســکن و خروج از رکود 
موجود در این حوزه، آغاز صدور پروانه در 
بافت های فرسوده، استفاده از توان شرکت 
های دانش بنیان و برنامه ریزی فرهنگی 
و اجتماعی در راه اندازی ســازمان عمران 
و بازآفرینــی در شــهرداری تاکید کرد.

رئیس کمیســیون اداری و مالی و کمیته 
اجتماعی شــورای اســالمی شهر گرگان 
همچنین توجه بــه بافت تاریخی، ایجاد 
درآمدهــای پایــدار، توجه به امور رفاهی 
پرســنل، اصالح نظــام موجود در نظارت 
بــر عملکرد پیمانکاران، تســریع در روند 
اجرایی فاز اول و دوم شــهربازی، تسریع 
در خریداری ۴0 دســتگاه اتوبوس ناوگان 
حمل و نقل عمومی درون شــهری، ایجاد 
جایگاه سی ان جی در سطح شهرو جذب 
رانندگان پایه یک برای ســازمان حمل و 
نقل و نیروهای آتش نشان را مورد تاکید 
قرار داد.این عضو شــورای اســالمی شهر 
گــرگان در ادامــه از اقدامات مثبت انجام 
شده طی این مدت در شهرداری از جمله 
تبدیل وضعیت نیروهای شــرکتی، بهبود 
وضعیت پروژه شــهربازی، جذب سرمایه 
گذاری و تحقق بودجه این ردیف و توجه 
ویژه به محالت و بافت فرسوده با تشکیل 

قرارگاه قدردانی کرد.

مدیر مخابرات منطقه گلستان:

 موفقیت کسب و کارها با 
به کارگیری شماره های رند 
تلفن ثابت محقق می شود

گلســتان / گروه استان ها: مدیر مخابرات 
منطقه گلســتان در جلسه کمیته فروش 
شــماره های رند  از فرصت ایجاد شــده 
برای رونق کســب و کارها با اســتفاده از 
شــماره رنــد تلفن ثابت خبــر داد . دکتر 
غالمعلی شهمرادی که  در جلسه کمیته 
فروش شــماره های رند سخن می گفت 
: با اشــاره به مزایای اســتفاده از شــماره 
رنــد و تاثیــر آن در رونق کســب و کار و 
شــناخت مشــتریان از کسب و کار افزود 
: مشــتریان تجاری و کســب و کارها  می 
توانند با تقاضای شــماره رند از مخابرات 
منطقه گلســتان جهت دریافت آن اقدام 
نماینــد . وی آمادگــی مخابرات منطقه 
گلســتان در جهت واگذاری شماره رند و 
چهار رقمی تلفن ثابت اعالم کرد و گفت : 
متقاضیان می توانند به منظور بهره مندی 
از شماره های رند تلفن ثابت و انتخاب آن 
بر اساس نیاز خود به مراکز امور مشترکین 
مراجعه نمایند  وبا دریافت شــماره رند از 
 مزایای آن برای رونق و رشــد کسب وکار 

بهره مند شوند.

 توسط مدیر عامل آبفای کشور 
صورت گرفت؛

 بازدید از پروژه های 
ک  آب و فاضالب ارا

مرکزی / گروه استان ها: بازدید از پروژه های 
آبرســانی به روستاهای گاوخانه ، مرزیجران 
و گیلی و اجرای شــبکه جمع آوری فاضالب 
منطقــه ســنجان شهرســتان اراک مقصد 
بعــدی بازدید مدیر عامل آبفای کشــور بود.
دکتر اتابک جعفری در ادامه برنامه های سفر 
خود به شهر اراک، به همراه آصفری نماینده 
مردم شهرســتانهای اراک، خنداب،کمیجان 
در مجلس شــورای اســالمی و زندیه وکیلی 
معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 
مرکزی  از آخرین وضعیت مراحل اجرای پروژه 
های آبرســانی به روستاهای گاوخانه، گیلی و 
مرزیجران و روند اجرای شــبکه جمع آوری 
فاضالب در منطقه سنجان شهر اراک بازدید 
نمود.مهندس یوسف عرفانی نسب مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی در جریان 
این بازدیداز اجرای اصالح شبکه آبرسانی در 
روســتای گاوخانه اظهار داشت: اصالح شبکه 
آب رســانی در روستای گاوخانه به طول 10 
کیلومتر در دســت اجرا می باشد که تا کنون 
تا حدود7/5 کیومتر ان اجرا گردیده اســت.

وی اعتبــار اجرای این پــروژه را ۴5 میلیارد 
ریــال اعالم نمود.مدیر عامل شــرکت آب و 
فاضالب اســتان مرکزی در ادامه با اشــاره به 
احداث مخزن 500 متر مکعبی آب در راستا 
اجرای طرح آبرسانی به روستای مرزیجران با 
اعتباری بالغ بر ۴۶ میلیارد ریال  بیان داشت 
:اجــرای 1000 متر خط انتقال و 2500 متر 
شبکه توزیع آب با اعتباری بالغ بر ۴۶ میلیارد 
ریال از دیگر اقدامات این شــرکت در راستای 
اجرای طرح آب رسانی به روستای مرزیجران 
می باشد.مهندس عرفانی نسب اجرای ۴500 
متر خط انتقال آب از چاه مجتمع آبرســانی 
گیلی جمالکه تا روســتای گیلی را با اعتباری 
بالــغ بــر 2۹ میلیارد ریال از دیگر پروژه های 
در دســت اجرای این شــرکت در راستای آب 
رســانی به روستاهای شهرستان اراک عنوان 
کــرد.در ادامه این ســفر یک روزه مدیرعامل 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور از روند 
اجرای شــبکه جمع آوری فاضالب در منطقه 
ســنجان شهر اراک بازدید نمود.گفتنی ست 
پروژه اجرای شــبکه جمع آوری فاضالب در 
بافت قدیم و منطقه سنگی سنجان شهر اراک 
با طول 17 کیلومتر در دســت اجرا می باشــد 
که تا کنون 15 کیلومتر آن اجرا گردیده است 
و در صــورت تخصیص بــه موقع اعتبارات به 
زودی این پروژه به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس اداره مدیریت راه های اداره کل 
راهداری استان سمنان عنوان کرد؛

 تردد بالغ بر 320 هزار خودرو 
 در استان سمنان

طی 5 روز اخیر
سمنان / گروه استان ها: رئیس اداره مدیریت 
راه هــای اداره کل راهــداری و حمــل و نقل 
جاده ای اســتان سمنان، از افزایش تردد طی 
پنج روز گذشته در مبادی ورودی استان خبر 
داد و گفت: در این ایام بالغ بر ۳20 هزار تردد 
در محورهای ورودی استان توسط سامانه های 
ترددشــمار ثبت شــده است.محمدحسین 
فیروزجائیان، با اشــاره بــه آخرین وضعیت 
تــردد در ایــام تعطیالت، اظهــار کرد: از 1۳ 
لغایت 17 مرداد شاهد ثبت بالغ بر ۳20هزار 
تــردد در محورهای ورودی اســتان توســط 
ســامانه های ترددشمار محورهای مواصالتی 
استان بودیم که پنجشنبه سیزدهم مرداد ماه 
پر ترافیکترین روز در این بازه زمانی بوده است.
وی ســهم وســایل نقلیه سنگین از کل تردد 
را 1۶ درصد بیان کرد و گفت: محور شــریف 
آباد-ایوانکــی پرترددترین محور طی پنج روز 
اخیر بوده اســت.رئیس اداره مدیریت راه های 
اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای 
اســتان سمنان در پایان افزود: کاربران جاده 
ای می تواننــد با نصب برنامه 1۴1 یا ارســال 
عدد 1۴1 به شــماره 10001۴1 از اطالعات 
تفصیلــی راه هــا و خالصــه آخرین وضعیت 

جاده ها بهره مند شوند.

 دیدار چهره به چهره 
 شهروندان با رئیس 

و اعضای شورای شهر هشتگرد
البــرز / گــروه اســتان ها: مالقــات مردمی 
مهندس مؤیدی رئیس شــورای اسالمی شهر 
با شــهروندان با حضــور مهندس فیروز زارع 
عضو شــورا برگزار شــد .در این جلسه جمعی 
از شــهروندان درخواســت های خــود را به 
صورت شــفاهی و کتبــی به نمایندگان خود 
در پارلمان شهری ارائه داده و دستورات الزم 
جهت پیگیری از سوی رئیس شورا صادر شد 
.تعامل با ســایر ادارات ، پاسخگویی مناسب ،  
اقدام قانونی و نیز تاکید بر پیگیری مجدانه از 
جمله موارد مطرح شده توسط رئیس شورای 

اسالمی شهر بوده است .

استانها 6

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان خبر داد؛

آباد کیلوولت شهرک صنعتی جنت  پایان عملیات اجرایی پروژه افزایش ظرفیت  پست 20 /63 
ســمنان / گروه اســتان ها: مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای ســمنان از اتمام عملیات اجرایی و آغاز 
بهره برداری آزمایشــی پروژه افزایش ظرفیت پســت ۶۳/20 کیلوولت شــهرک صنعتی جنت آباد واقع در 
شهرســتان گرمســار خبر داد و اظهار داشــت: این پروژه در هفته دولت به افتتاح خواهد رســید.مهندس 
مجید وفایی مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای ســمنان با اشــاره به افزایش تقاضای انرژی الکتریکی در 
شــهرک صنعتی مذکور افزود: عملیات اجرایی این پروژه به صورت مرحله ای بر روی ترانســفورماتورهای 
قدرت و کمکی ایستگاه برق مذکور انجام و ظرفیت ایستگاه از ۳0*۳ مگاولت آمپر به ۴0*۳ مگاولت آمپر 
افزایش یافته اســت.مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای ســمنان با اشاره به اهداف اجرایی پروژه فوق گفت: 
توسعه زیرساخت برای تامین مطمئن انرژی بخش صنعت و تولید در غرب استان، باالرفتن قابلیت مانور 
بار مصرفی در سطوح ولتاژی فوق توزیع و توزیع، افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه فوق توزیع در 
ســطح شهرســتان گرمســار به ویژه در شهر ایوانکی و شهرک های صنعتی مستقر در آن منطقه نیز از سایر 

اهداف اجرایی این پروژه می باشد.
 محمد مهدی وحدتی ، مدیر دفتر روابط عمومی

سمنان / گروه استان ها: مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین 
الملل مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران، از روابط 
عمومی شــرکت توزیع برق استان سمنان قدردانی کرد.محمد 
علی اکبری، با ارسال نامه ای، ضمن اشاره به اجرای فعالیت های 
فرهنگی و آموزشی در هفته مدیریت مصرف انرژی، از اقدامات 
صورت پذیرفته در راستای افزایش آگاهی عمومی برای مدیریت 
مصرف برق، تقدیر و تشــکر نمود.در بخشــی از متن قدرشناسی 
مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر، خطاب 
به ابوالفضل همتی، مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان 

ســمنان آمده اســت: » با عنایت به هفته مدیریت مصرف انرژی 
بــه عنــوان یک رویداد فرهنگــی در افکار عمومی، فعالیت های 
فرهنگی و آموزشــی بســیاری برای جلب توجه افکار عمومی به 
این مقوله حســاس انجام می شود. افزایش آگاهی عمومی برای 
مدیریت مصرف برق در این هفته از ســوی شــرکت های صنعت 
برق از جمله محورهایی اســت که رســانه ها می توانند پیرامون 
آن اطالع رســانی نمایند. لذا بدینوسیله از جنابعالی و همکاران 
گرامی به جهت فعالیت ها و اقدامات فرهنگ ســازی در هفته 

مدیریت مصرف انرژی تقدیر و تشکر می نمایم«.

تقدیر مدیر کل روابط عمومی توانیر از شرکت توزیع برق استان سمنان

خبر  ویژه

مسئول ستاد اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد استان خراسان رضوی: 

رسالت جشنواره فجر تا فجر رسانه ای شدن تولیدات با محتوای نماز است
مشهد / سمیرا رحمتی

مســئول ســتاد اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
خراســان رضوی گفت: رســالت جشــنواره فجر تا فجر ابالغ و 
رســانه ای شــدن تولیدات برای انتقال مفاهیم آن به جامعه 
هدف و در نهایت گسترش فرهنگ نماز می باشد.حجت االسالم 
محمد تقی کاظمی نسب در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره 
فرهنگــی هنــری فجــر تا فجر با موضوع نمــاز بیان کرد: اکثر 
موضوعات پوســتر جشــنواره فجر تا فجر که به صورت استانی 
چاپ شــده فرهنگی ادبی اســت و امروز این پوستر رونمایی و 

اطالع رسانی می شود. 
مســئول ســتاد اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
خراســان رضوی افزود: با توجه به اینکه خراســان رضوی در 

حوزه فرهنگ، ادب، هنر، رســانه، قرآن، شــعر و ... هنرمندان 
برجســته ای دارد پیش بینی می شــود بیشترین و بهترین آثار 
دریافت شــده از این اســتان باشد.وی با اشاره به این مطلب که 
در جشنواره فرهنگی هنری امام رضا )ع( آثار فراوانی تولید و از 
صاحب اثر تجلیل شده ولی به فراموشی سپرده شده و بایگانی 
شــده اســت؛ گفت: ما بنا داریم آثاری چون شعر، خوشنویسی، 
کلیپ، نقاشی، فیلم، تیزر و ... با موضوع نماز در قالب جشنواره 
فجــر تــا فجر را عرضه و در مرحله دیگر به صورت مســتمر به 
مردم معرفی کنیم.حجت االســالم کاظمی نسب با بیان اینکه 
کار اصلی جشــنواره بعد از برگزاری جشــنواره شروع می شود؛ 
اظهار داشــت: رســالت جشــنواره فجر تا فجر ابالغ و رسانه ای 
شــدن تولیــدات برای انتقال مفاهیــم آن به جامعه هدف و در 

نهایت گســترش فرهنگ نماز می باشد.در ادامه یوسف امینی 
قائم مقام مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی خراسان رضوی 
یکی از نتایج کمرنگ شدن مفاهیم دینی در جامعه را زیاد شدن 
آســیب های اجتماعی عنوان کرد و افزود: اســتفاده از ظرفیت 
های فرهنگی و هنری موجود، در اختیار و در دسترس از جمله 
اهداف جشــنواره فجر تا فجر می باشــد تا از این طریق ظرفیت 
ها جهت دهی شــوند و مفهوم نماز منتقل شــود.وی با تاکید بر 
اطالع رســانی گســترده و ایجاد انگیزه و برنامه ریزی برای بعد 
از جشنواره فجر تا فجر؛ اظهار داشت: برای استفاده عموم آثار 
ارســالی را می توان به عکس، نقاشــی و تابلو های بزرگ تبدیل 
کرد و همچنین می توان پیوست هایی در نظر گرفت تا بعد از 

برگزاری جشنواره قابل استفاده باشند.
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

گوست 2۰22 پنجشنبه 2۰ مرداد ۱4۰۱  شماره پیاپی ۱32۱7۱ محرم  ۱444   ۱۱ آ
اخبار ویژه

کوتاه از جامعه

که دیگر نفسگیر نیستند « از رقابت در مدارس دولتی   گار گزارش »روز

افت آموزش
وظیفه آموزش وپرورش تربیت نسل های 
آینده است؛ در واقع کیفیت فعالیت سایر 
نهادهــای اجتماعی تا انــدازه زیادی به 
چگونگی عملکرد این ســازمان بستگی 
دارد. درحال حاضــر کیفیــت، یکــی از 
محورهــای اصلــی مباحث آموزشــی 
محسوب می شود و ارتقای آن، مهم ترین 
وظیفــه آموزش وپرورش اســت.از چند 
ســال گذشــته که ســهم دانش آموزان 
مــدارس خــاص در گردونه برترین های 
»کنکور سراســری« به طور مشــهودی 
افزایــش یافــت، زنــگ خطر تشــدید 
بی عدالتی آموزشی نیز به صدا درآمد. بر 
اساس اطالعات منتشر شده در رسانه ها 
مبنــی بر وضعیــت تحصیلی نفرات برتر 
کنکــور »ازمجمــوع ۴0 داوطلبــی که 
از ســوی ســازمان ســنجش به عنوان 
برترین ها معرفی شده اند 2۹ داوطلب در 
مدارس ســمپاد، ۹ داوطلب در مدارس 
غیردولتــی، یک دانش آموز در مدرســه 
دولتــی و یک دانش آموز در دبیرســتان 
نمونه دولتی تحصیل کرده اند«.هر چند 
دور از ذهن نیســت که نفرات اول کنکور 
سراسری در هر کدام از رشته ها، نخبگان 
دانش آموزی باشند و نتوان با اتکای صرف 
بــه نتایج کنکــور، تحلیلی همه جانبه از 
وضعیت آموزشــی کشور به دست آورد، 
اما عواملی چون طبقاتی شــدن آموزش، 
تولید نابرابری های اجتماعی و دور شدن 
از عدالت آموزشی را نیز نمی توان در بروز 
چنین نتایجی بی اثر و کم رنگ دانســت؛ 
آن هم در شــرایطی که هر ســاله بر آمار 
نفرات برتر کنکوری برآمده از دل مدارس 

سمپادی و غیردولتی افزوده می شود.

افت آموزشی در مدارس دولتی
ناصر کوهســتانی، کارشناس آموزش و 
پــرورش با بیان اینکــه نتایج رتبه های 
کنکــور مصــداق بارز هرســال دریغ از 
پارســال اســت، اظهار می کنــد: افت 
آموزشــی در مدارس دولتی به طورکامل 
چهره خود را نمایان کرده است.وی یکی 
از اساســی ترین مشکالت و چالش های 
پیش روی را تأمین نیروی انســانی مورد 
نیاز دســتگاه تعلیــم و تربیت می داند و 
اظهــار می کنــد: امروز کمبــود نیروی 
انســانی در آموزش و پرورش به وضعیت 
بحرانی بســیار بزرگی به ویژه در مدارس 

دولتی تبدیل شده است.

 کمبود نیروی انسانی
چالش بزرگ آموزش و پرورش

وی ادامه می دهد: سهم معلمان در مدارس 
تیزهوشان، غیردولتی، شاهد و نمونه دولتی 
در مقایســه با مدارس دولتی به طور کامل 
مشهود اســت که شاید آخرین رده بندی 
و اعــزام معلمان در مــدارس به دولتی ها 
اختصاص پیدا می کند، با چنین وضعیتی 
بدون شک طی سال های آینده شرایط بدتر 
خواهد شــد و این مصداق بارز بی عدالتی 
آموزشی است.وی می افزاید: چرخ حرکتی 
و انگیزشی در مدارس معلمان هستند اما 
متأســفانه ما از آن ها بهره مند نیســتیم، 
چراکــه بــه دلیل اســتخدام های متنوع 
در دیگر دســتگاه ها با فقــدان و کوتاهی 
اســتخدام و جذب نیروی انسانی مناسب 
طی ســال های اخیر در آموزش و پرورش 
در عمل دیگر آموزگاری نداریم و به شدت 

از کمبود معلم رنج می بریم.

 نبود عدالت آموزشی 
با وجود 16 نوع مدرسه

کوهستانی، تنوع دانش آموزان در مدارس 
را یکی دیگر از عوامل اساسی در کیفیت و 

عدالت آموزشی می داند و می گوید: در عمده 
کشــورهای دنیا دانش آموزان در مدارس 
دولتــی یا غیردولتــی تحصیل می کنند و 
این موضوع اصل پذیرفته شده ای است، اما 
در کشور ما براساس آمارها و شاخص های 
شــورای عالی آموزش و پرورش حدود 1۶ 
نوع مدرسه وجود دارد.وی اضافه می کند: 
دانش آمــوزان پس از پایان دوره نهم برای 
ورود به دبیرستان دوره دوم برای آمادگی 
در کنکور باید انواع آزمون ها را طی کنند که 
مدارس تیزهوشــان، شاهد، نمونه دولتی، 
غیردولتی هــا هــر کدام ســهمی دارند و 
تنها ۳0 درصد ثبت نام مقطع دبیرســتان 
در مــدارس دولتی صورت می گیرد که در 
عمل دانش آموزی هم باقی نمی ماند که این 
تنــوع دانش آموزی خود معضل بزرگی در 
جذب دانش آموز در مدارس دولتی است و 
باید برای آن فکر و راهکاری اساسی اجرایی 
شود.وی می گوید: تا حدودی این مسیر را 
بی راه طی می کنیم که مدارس غیردولتی 
باعث بی عدالتی آموزشی در مدارس دولتی 
اســت؛ زیرا در حــوزه غیردولتی مجموع 
بودجــه و ســهمی که بــه دانش آموزان 
غیردولتی ها تخصیص داده می شد اکنون 

با مشــارکت خود مــردم و والدین تأمین 
می شود و این مسئله باید کیفیت آموزشی 
مدارس دولتی ما را باالتر ببرد اما در عمل 
چنین امری رخ نداده، پس مشــکالت در 
مجموعه مدارس دولتی ما نهفته اســت و 
باید در ســال آینده برای رفع این معضل 
اقدامات اساسی صورت بگیرد. در سال های 
گذشــته شورای عالی فعالیت هایی در این 
زمینه انجام داد اما نتوانســت این تنوع را 
کاهش دهــد، الگوگیری دانش آموزان در 
مدارس از یکدیگر بسیار حائز اهمیت است.

 نباید تمام هدف 
دستگاه تعلیم و تربیت کنکور باشد

وی مجموع برنامه درسی را سومین عامل 
اثرگــذار در کیفیــت و عدالت آموزشــی 
مــدارس بیان می کنــد و اظهار می کند: 
مجموع برنامه درســی ما نباید به ســمتی 
حرکت کند که کنکور تمام هدف دستگاه 
تعلیم و تربیت باشد، تا به امروز کنکور به یک 
غول بســیار سنگین تبدیل شده است که 
دانش آموزان از دبیرســتان های دوره اول و 
حتی اکنون از دوره ابتدایی در رقابت ناسالم 
و منفی که انتهای آن به آزمون کنکور ختم 

می شــود، ورود پیدا می کنند.کوهستانی 
ادامــه می دهد: همانند دیگر کشــورهای 
دنیــا باید دانش آموزان ما هم وارد بازار کار 
شــوند و با ایجاد هنرستان ها، کاردانش ها 
و فرصت های مهارتی شــرایط برای آن ها 
نیز فراهم شــود. قرار نیســت تمام افراد به 
دانشگاه وارد شوند چراکه این بسترها مهیا 
نشده است. مطابق با مصوبات امسال برای 
کنکور ســال 1۴02 باید منتظر خروجی 

آن باشیم.

همه چیز کنکور نیست 
وی با ابزار تأسف از اینکه نقش فرهنگ سازی 
در خانواده هــا کمتر مورد توجه قرار گرفته 
اســت، می گوید: نباید انتظار داشته باشیم 
که تمام فرزندان ما وارد دانشگاه شوند. اگر 
در حوزه اشتغال و مهارت آموزی به درستی 
مدیریــت کنیم و دیــدگاه دانش آموزان و 
خانواده تنها کنکور و دانشگاه محور نباشد 
افراد موفق و مهارت آموز را در جامعه تربیت 
کرده ایم.کوهستانی تصریح می کند: نباید با 
اعالم نتایج کنکور و قبولی ها تنها به صورت 
احساسی نظرات و دیدگاه های خود را بیان 
کنیم بلکه برای کمبود نیروی انســانی در 
مــدارس، تنوع مــدارس و دانش آموزان، 
برنامه هــای درســی و دیگــر موضوعات، 
ســازمان آموزش و پرورش با تفکر و تأمل 
بایــد راهکارهای اساســی را اجرایی کند، 
چراکه در سایه فقدان توجه به این مباحث 
مهــم، خروجی ها هماننــد وضعیت فعلی 
خواهــد بود.وی دربــاره اینکه حجم باالی 
کتاب های درســی، دشــوار بودن برخی 
مفاهیم برای دانش آموزان و از همه مهم تر 
کاربردی نبودن مطالب ارائه شده در مدارس 
سال هاســت مورد انتقــاد دانش آموزان، 
خانواده ها و کارشناســان است، می افزاید: 
به عنوان نمونه دانش آموزان پایه دهم علوم 
انســانی باید هفده کتاب درســی را در این 
مقطــع مطالعــه و امتحان بدهند، چرا این 
میزان حجم از محتوا حتی در مقاطع ریاضی 
و تجربــی که بســیاری از آن ها هیچ گونه 
تأثیری بر زندگی اجتماعی، فردی، شخصی 
و مهارت آمــوزی، دانش آموز ندارد در ذهن 
محصل انباشته شــود. سازمان پژوهش و 
شورای عالی آموزش و پرورش با تمهیدات 
الزم ضمــن کاهــش حجم کتب درســی 
مــدارس باید محتواهایی با کیفیت را برای 
افزایــش کارایی دانش آمــوزان در زندگی 

امروز و آینده در کتاب ها تألیف کنند.

7جامعه
شرط خروج زائران اربعین 

از کشور اعالم شد
معــاون فنــی مرکز ســالمت محیط 
و کار وزارت بهداشــت، در ارتبــاط با 
وضعیت واکسیناســیون زائران حاضر 
در راهپیمایــی اربعین، گفت: مالک 
شــرکت در راهپیمایی اربعین، تزریق 
دوز یادآور واکسن کرونا است.محسن 
فرهادی افزود: دوز یادآور، یعنی اینکه 
۶ ماه از آخرین تزریق واکســن کرونا 
گذشــته باشد. به طوری که اگر ۶ ماه 
قبل دوز دوم را تزریق کرده باشد، دوز 
سوم را باید تزریق کند و اگر ۶ ماه قبل 
دوز سوم را زده باشد، باید دوز چهارم 
را بزند.فرهادی افزود: بر همین اساس، 
برای شــرکت در راهپیمایی اربعین، 
مــالک تعداد دوزهای قبلی نیســت، 
بلکه ۶ ماه فاصله تزریق واکســن مهم 
اســت که باید رعایت شود.وی تاکید 
کرد: به طور کلی برای سفرهای برون 
مــرزی، این الــزام وجود دارد که دوز 
یــادآور با رعایت ۶ ماه فاصله از تزریق 
قبلی، انجام شود.فرهادی افزود: عالوه 
بــر تزریق دوز یادآور، فرد نباید بیمار 
باشــد. البته موضوع تست پی سی آر 
منتفی شــده اما، هنگام خروج از مرز، 
کنترل صورت می گیرد.وی در پاســخ 
به این ســوال که آیــا دولت عراق نیز 
کنترل های خاص خودش را برای ورود 
زائــران اربعین دارد یا خیر، گفت: در 
جلســاتی که به همین منظور برگزار 
شــده، این هماهنگی ها به عمل آمده 
که زائران ایرانی با توجه به تزریق دوز 
یادآور امکان شــرکت در راهپیمایی 

اربعین را داشته باشند.

 ارائه خدمات آموزشی 
و درمانی به بیش از 6 هزار 

بیمار مبتال به ایدز 
مدیــر کل دفتــر پیشــگیری و امور 
اعتیاد سازمان بهزیستی کشور درباره 
باشــگاه های مثبت و ارائه خدمات به 
افراد دارای HIV مثبت، گفت: در سال 
1۴00 در کل کشور ۳۴ باشگاه مثبت 
داشــتیم که به افراد دارای اچ آی وی 
مثبت خدمــات ارائه می دهند.فرهاد 
اقطــار افزود: تعداد این باشــگاه ها در 
ســال 1۳۹۹. تعداد این باشگاه ها ۴0 
عدد بوده است که به دلیل جمع آوری 
معتادان متجاهر تعداد این باشــگاه ها 
در استان هایی مانند تهران و خراسان 
شــمالی کاهــش پیدا کرده اســت. 
البته قرار اســت که دوباره این مراکز 
فعالیت شان را از سر بگیرند تا بتوانند 
خدمات خود را به افراد ارائه دهند.وی 
افزود: این باشگاه ها هم به افراد اچ آی 
وی مثبت عادی خدمات ارائه می دهند 
هم افرادی که در پاتوق ها هســتند و 
مصرف کنند و احتمال دارد که مبتال 
به اچ آی وی باشــند از این باشــگاه ها 
خدمــات دریافت می کننــد. اقطار با 
اشــاره بــه افرادی کــه در این مراکز 
خدمــات دریافت می کنند، گفت: در 
این ۳۴ مرکز در ســال 1۴00، ۶ هزار 
و 215 پرونــده فعال وجود دارد که به 
این افراد نیز خدمات ارائه می شود. وی 
افزود: در این چند ســال افراد دارای 
تســت مثبــت اچ آی وی بین مصرف 
کننــدگان مواد مخدر نیز کاهش پیدا 
کرده اســت. این نیز به دلیل خدماتی 
اســت که در مراکز کاهش آســیب به 
این افراد ارائه شــده است. وی تصریح 
کرد: در این برنامه یک هماهنگی بسیار 
خوبی بین سازمان بهزیستی و وزارت 
بهداشت نیز وجود دارد. در این برنامه 
بر اساس هماهنگی سازمان بهزیستی 
با وزارت بهداشت خدمات بهداشتی به 
این افراد ارائه می شود. الزم به ذکر است 
یکــی از بزرگترین اهداف برنامه های 
کاهش آسیب ناشی از اعتیاد و باشگاه 
مثبت، ارائه آموزش های مناســب به 
خدمــت گیرندگان می باشــد. مدیر 
کل دفتــر پیشــگیری و امــور اعتیاد 
ســازمان بهزیستی کشور گفت: یکی 
از برنامه های سازمان بهزیستی کشور 
در ســال جاری این است که به مراکز 
کاهش آســیب یارانه درمان اعتیاد به 
عنوان یاری برگ ارائه شــود تا افرادی 
کــه متمایل به درمان دارند به صورت 
رایــگان به مراکز اقامتی میان مدت یا 
ســرپایی معرفی شده و تحت درمان 
قــرار گرفته و به عنوان معتاد متجاهر 

به مراکز ماده 1۶ معرفی نشوند.

 چرا کارنامه اولیه 
 برخی از داوطلبان کنکور 

منتشر نشده است؟
رئیس ســازمان سنجش درباره دالیل منتشر 
نشــدن کارنامه برخی داوطلبــان کنکوری، 
گفت: دلیل منتشر نشدن کارنامه اولیه برخی 
داوطلبان به این علت است که متقلب شناخته 
شــده اند.عبدالرسول پورعباس افزود: بررسی 
های فنی انجام می شود، اگر قطعا متقلب بودن 
آنها اثبات شد از یک تا 10 سال بر حسب درجه 
تخلف از شــرکت در کنکــور محروم خواهند 
شــد.رئیس سازمان سنجش ادامه داد: تخلف 
جرم محســوب نمی شــود و تخلف در زمان 
آزمون سوء سابقه برای متقلبان کنکور حساب 
نخواهد شــد و این موضوع از نظر ما ایراد بوده 

است.

تخصیص اعتبار به هالل احمر 
 برای ارائه خدمات درمانی 

به بیماران نیازمند
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر 
با اشــاره به اعتبار ۳00 میلیارد تومانی برای 
ارائــه خدمــات دارویی به بیمــاران نیازمند 
گفــت: تاکنون در چهــار مرحله ۳5 میلیارد 
تومــان از ایــن مبلغ به اســتان ها اختصاص 
یافته اســت.وحید سلیمی گفت: ارائه خدمات 
دارویــی و درمانی به بیماران نیازمند کشــور 
از رســالت های جمعیت هالل احمر است که 
امســال با پیگیری های مســتمر، ۳5 میلیارد 
تومان از این اعتبار با اولویت مناطق محروم و 
کمتربرخوردار و در چهار مرحله توزیع شــده 
است.ســلیمی افزود: امسال برای اجرای طرح 
»تحول اجتماع محور« توانمندسازی 2020 
محله با همکاری ســایر دستگاه های اجرایی و 
حمایتی در کشــور هدفگذاری شده است.وی 
گفت: همچنیــن بانک مرکزی 200 میلیارد 
تومان تســهیالت ارزان قیمت قرض الحسنه 
برای بیماران نیازمند و معســر جمعیت هالل 

احمر اختصاص داده است.

جذب مراقب بهداشت مدارس 
از طریق کنکور

یکی از چالش هایی که وزارت آموزش و پرورش 
مخصوصاً در ســال های اخیر با آن مواجه بوده 
اســت؛ کمبــود نیروی انســانی مخصوصاً در 
سمت هایی همچون مسئول مراقب بهداشت، 
معلمان پرورشی و سرایدار است.صادق ستاری 
فرد، ســخنگوی وزارت آمــوزش و پرورش و 
معاون تربیت بدنی و سالمتی این وزارت خانه 
در پیامــی در شــبکه های اجتماعی از تعامل 
با وزارت بهداشــت بــرای جذب ۳20 مراقب 
بهداشــت خبر داده است. متن پیام سخنگوی 
وزارت آموزش و پرورش بدین شــرح است: » 
با همکاری معاونت آموزش وزارت بهداشــت، 
حمایت دو وزیر، دانشــگاه بزرگ فرهنگیان و 
مرکز نیروی انســانی برای اولین بار ۳20 نفر 
مراقب بهداشت متعهد خدمت از طریق کنکور 
سراســری پذیرش می شود«. ستاری فرد در 
ادامــه این پیام افزود: » تاکنون فقط جذب از 
طریق  آزمون استخدامی ماده 2۸ امکان پذیر 
بود. خدا را شــاکرم که عنایت خاص داشــت و 

سپاسگزار همه همراهان هستم«.

ح ویژه جذب  تصویب طر
رتبه های برتر کنکور سراسری

معاون امور آزمون های سازمان سنجش آموزش 
کشــور از تصویــب هماهنگ طرح ویژه جذب 
رتبه های برتر کنکور سراســری و برگزیدگان 
المپیــاد دانش آمــوزی در رشــته های هدف 
اولویت دار کشور توسط وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری، بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری خبر داد. حسن مروتی 
در ادامه توضیح داد: با تصویب هماهنگ وزارت 
علــوم، تحقیقات و فناوری، بنیاد ملی نخبگان 
و معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، 
رتبه های 1 تا 100 گروه های آزمایشی ریاضی 
و فنی، علوم تجربی و علوم انســانی و همچنین 
رتبه هــای 1 تا 50 گروه های آزمایشــی هنر و 
زبان های خارجی در کنکور سراســری ســال 
1۴01 و دارنــدگان مدال های طال، نقره و برنز 
کشــوری در المپیادهای ملی دانش آموزی در 
صورت انتخاب و پذیرش در رشــته های هدف 
اولویت دار و کسب شرایط الزم از مزایای طرح 
مذکــور برخوردار می شــوند.وی افزود: در این 
طرح مزیت هایی برای مشموالن در نظر گرفته 
شده است و بر این اساس سقف میزان تسهیالت 
اعطایی به دانشجویان مشمول در این طرح، در 
هر ســال توسط کمیسیون راهبری تعیین می 
شــود و هــر یک از افــراد از جامعۀ هدف در هر 
دورۀ تحصیلی که در رشته های هدف مشغول 
به تحصیل شوند، به شرط کسب شرط پویایی، 
مطابق با شیوه نامۀ مصوب کمیسیون راهبری 
می توانند از تســهیالت این توافق نامه بهره مند 
شوند. داوطلبان برای اطالع از جزئیات طرح و 
شــرایط برخــورداری از آن می توانند به پایگاه 

اطالع رسانی www.msrt.ir مراجعه کنند.

خبر ویژه

معاون توســعه منابع و پشــتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
اظهار داشــت: با توجه به اینکه 5 درصد دانش آموزان میان پایه تاکنون 
اقدام به ســفارش کتاب درسی ســال تحصیلی 1۴02–1۴01 نکرده اند، 
فرصتی مجدد برای ثبت ســفارش کتاب درســی آنها در ســامانه فروش و 
توزیع مواد آموزشی به نشانی irtextbook.ir از تاریخ 22 مرداد ماه تا 10 
شــهریورماه 1۴01 در نظر گرفته شــده اســت، تا دانش آموزان میان پایه 
)دوره ابتدایی پایه های دوم تا ششــم و دوره اول متوســطه پایه های هفتم 
و هشتم و دوره دوم متوسطه پایه های یازدهم و دوازدهم( که به هر دلیل 

کتاب درسی خود را ثبت نکرده اند در این بازه سفارش کتاب درسی خود 
را ثبت کنند.محمد علوی تبار افزود: توزیع کتاب از منطقه به مدرســه از 
دهم شهریور ماه بر اساس سفارشات ثبت شده در سامانه فروش و توزیع 
مواد آموزشــی شــروع می شود لذا شایسته است دانش آموزان تمامی پایه 
های تحصیلی تا دهم شهریور ماه سفارش کتاب درسی خود را در سامانه 
فروش و توزیع مواد آموزشی ثبت کنند یا در صورت تغییر مدرسه محل 
تحصیل، پایه و رشــته تحصیلی نســبت به اصالح سفارش اقدام نمایند تا 

کتاب درسی آنها به موقع به مدارس تحویل شود.

کتب درسی تا 10 شهریور ماه تمدید شد ثبت نام 

اینفوگرافی 

کنترل مصرف اینترنت در گوشی اندروید
گوشی موبایل و گشت و گذار در شبکه های اجتماعی بخش جدانشدنی از زندگی های روزمره ما است، برای اینکه هزینه و مصرف اینترنت 

در گوشی های اندروید را کمتر کنید، می توانید از راه حل های پیشنهادی ما بهره ببرید. منبع: تبیان

 شمارش معکوس 
برای پایان انتظار 15 ساله پرستاران

بر اساس مصوبه مجلس، وزارت بهداشت به همراه وزارت رفاه و سازمان نظام پرستاری، ملزم 
شدند که ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، آئین نامه 
اجرایی این طرح را آماده کنند. اما، از ۶ ماه، حاال نزدیک به 15 سال می گذرد.در این بین 
دولت های مختلفی بر سر کار آمده و رفته اند، اما از اجرایی شدن این قانون خبری نبود.

سرانجام آئین نامه اجرایی هشت ماده ای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در ۶ مرداد 
1۴00 در جلسه هیأت وزیران تصویب و با امضای معاون اول رئیس جمهوری وقت برای 
اجرا ابالغ شد.بعد از تهیه آئین نامه اجرایی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، امیدها 
برای به پایان رسیدن انتظار 15 ساله پرستاران دوباره جرقه زد و به نظر می رسد که جامعه 
پرستاری به آرزوی خود برسد.عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، از امضای 
تفاهم نامه همکاری مشترک با سازمان بیمه سالمت به منظور اجرای قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرســتاری خبر داد و گفت: بر اســاس این تفاهم نامه همکاری هزینه کرد منابع 
حاصل از تعرفه گذاری خدمات پرستاری مصوبه هیأت وزیران که در سال جاری تعیین 
شده است، در اختیار بیمه سالمت قرار می گیرد و طبق دستورالعمل نحوه بازتوزیع قانون 
تعرفه گذاری پرستاری که با همکاری سازمان نظام پرستاری و معاونت های پرستاری، 
توسعه و درمان وزارت بهداشت تدوین شده است، کارانه پرستاران پرداخت می شود.وی 
افزود: دستورالعمل بازتوزیع قانون تعرفه گذاری تدوین و نهایی شده و در روزهای آینده 
از سوی وزیر بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ می شود.در همین حال، محمد 
میرزابیگی رئیس کل ســازمان نظام پرســتاری، با تاکید بر فراهم شدن مقدمات اجرای 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری، گفت: با توجه به اعتبار پیش بینی شــده برای 
اجرای این قانون، کارانه ها از دی ماه 1۴00 برای پرستاران محاسبه می شود.وی افزود: 
تعرفه های خدمات پرستاری شامل تمامی مراکز درمانی بخش های دولتی و خصوصی 
می شــود و هیچ تبعیض و تفاوتی برای پرســتاران وجود ندارد.به نظر می رســد شمارش 
معکوس برای اجرایی شــدن قانون 15 ســاله پرســتاری آغاز شده و انتظار پرستاران به 

روزهای پایانی نزدیک شده است.
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تنگه براق؛ جاذبه ای کمتر شناخته 
شده در نزدیکی شیراز

تنگه براق دره ای زیبا در نزدیکی روستایی به همین 
نام در 20 کیلومتری شهر سده در شهرستان اقلید 
در شمال غربی شیراز استان فارس قرار دارد. مردم 
ســاکن این روســتا به زبان لــری و ترکی صحبت 
می کنند. مهمترین شــغل این افــراد دامپروری و 
کشــاورزی محصوالتی مانند گندم، غالت، سیب و 

هلو است.
مادر طبیعت بسیار سخاوتمند است و به هر کجا که 
نگاه کنید می توانید بخشی از این سخاوت را ببینید. 
دریاهای وسیع، دره های عمیق، جنگل های شلوغ، 
کوه های بلند و بسیاری از پدیده های دیگر بخشی از 

هدیه شگفت انگیز طبیعت هستند.

گی های طبیعی و گردشگری   ویژ
برجسته تنگه براق اقلید

تنگ بــراق اقلید را می توان بهشــتی در دل دره ای 
کوهستانی نامید که روح و جان هر مسافری را تازه 
می کند و پیوند او را با طبیعت برقرار می سازد. بهشتی 
که هر گوشه آن نعمتی در معرض دید همگان قرار 
گرفته است. در یک طرف چشــمه ای نمایان است، 
در سمت دیگر غاری زیبا خود را به نمایش گذاشته 
است، در دیگر سو آبشاری نمایان است و در هر طرفی 

درختان و پرندگان خودنمایی می کنند.
این روستا حدود 1۶0 سال است که اقامتگاه گروهی 
از مردمی شده است که به زبان ترکی و لری گفت وگو 

می کنند.
در میان دره ها می توانید بیشــتر این مناظر را با هم 
ببینید و به همین دلیل است که گردشگران جذب 
این نوع مکان ها می شوند. تصور کنید دره ای عمیق پر 
از درختان سرسبز بلند، نهر جاری رودخانه ای زالل، 
آبشارهای جاری از صخره ها و چشمه های جوشان 
از صخره ها... اگر از دیدن این تصویر زیبا خوشحال 

می شوید، می توانید از تنگ براق دیدن کنید.
فاصله سده تا تنگه براق ۹0 کیلومتر و تا شیراز 1۹0 
کیلومتر است. این روستا در ارتفاع 1۹۴0 متری از 
سطح دریا واقع شده و در فصل بهار و تابستان دارای 
آب و هوای معتدل است اما در پاییز و زمستان خنک 
اســت و به دلیل قرار گرفتن در منطقه کوهستانی 

چشم انداز بسیار زیبایی دارد.
این دره در میان درختان ســر به فلک کشــیده با 
فواره های مختلف و رودخانه ای خروشــان، غارهای 
زیبا، چرتکه های آبشاری و ستون های آهکی معلق 
قرار گرفته که مناظر چشــم نــواز و بدیعی را خلق 

می کند.
گیاهان در حال رشــد روی جان پناه ها و صخره ها 
پاسیوهای طبیعی می سازند، رودخانه پرآبی که در 
دره جاری است به رودخانه کر می رود. رودخانه، جان 
پناه کوه ها را بریده و صخره هایــی با جان پناه های 
عمودی روی آن به عرض ۴0 متــر و ارتفاع تقریبی 
100 متر ایجــاد می کند. بر روی دیــوار صخره ای 
ســمت چپ غار آهکی زیبایی وجود دارد که آب از 
سقف آن به زمین می ریزد. دیواره و کف غار پوشیده 

از خزه است.
در اثر فرسایش سنگ ها زیبایی های زیادی در مسیر 
این دره دیده می شــود که هیوالیی مانند فیل، آب 

دریاچه های طبیعی و صخره های زیبا است.
استخر بزرگی در این دره وجود دارد که افراد زیادی 
آن را برای غواصی و شــنا انتخــاب می کنند. چند 
ســال پیش ایرانی ها چندان آن را نمی شــناختند، 
اما اخیرا هر هفته بازدیدکنندگان زیادی را به خود 
جذب می کند.بهترین زمان برای سفر به این تنگه از 
اواسط بهار تا اواسط تابستان است و اگر دوست دارید 
طبیعت بیشــتری را ببینید باید از جاده کامفیروز 

استفاده کنید.

چگونه به تنگه براق اقلید برویم؟
اگر از تهران به شهرستان اقلید می روید، بهترین راه 
برای شما سفر هوایی است. شما می توانید با خرید 
اینترنتی بلیط هواپیما ســفر مارکت برای این سفر 
برنامه ریزی کنید و سفری آســان به شیراز داشته 
باشید. از شیراز تا روستای تنگ براق 1۹0 کیلومتر 
فاصله اســت و می توانید این مســیر را با اتوبوس و 

سواری بپیمائید و به این روستای زیبا برسید.
اما اگر با خودروی خود از هر کجای ایران به شــیراز 
رفته اید، مسیری زیبا پیش روی شــما است. ابتدا 
باید خود را به شهرســتان اقلید برسانید. پس از آن 
هشتاد کیلومتر به سمت شــهر سده برانید و بیست 
کیلومتر پس از این شــهر به دره تنگ براق برسید. 
البته در مسیر خود تا تنگ براق از شالیزارهای برنج و 

جنگل های بلوط هم گذر خواهید کرد.
اگر هم از یاســوج به این ســمت می رویــد، هفتاد 
کیلومتر که به سمت ســپیدان راندید، به این مکان 

زیبا می رسید.

گردشگری

اسکرین شات گرفتن در واتس اپ 
غیرممکن می شود

واتس اپ قرار اســت تغییرات حریم خصوصی در 
این پیام رســان معرفی کند که هدف آن فراهم 
کــردن الیه های حفاظتی بیشــتر در ارتباطات 

خصوصی کاربران است.
واتــس اپ گزینــه ای را برای کاربــران به منظور 
اســتفاده از این پیام رســان بدون این که آنالین 
بــودن آنها معلوم شــود را بــه نام "کنترل حضور 
آنالیــن" معرفی خواهــد کرد. این قابلیت که ماه 
جاری برای همه کاربران عرضه خواهد شــد، به 
آنها اجازه می دهد مخاطبانی که می توانند وضعیت 
آنالین آنها را مشاهده کنند را مشخص کرده و خود 
را از دید سایرین پنهان کنند. فهرست مخاطبانی 
کــه می توانند وضعیت آنالین کاربر را مشــاهده 
کننــد محدودیت نــدارد و کاربران هر زمانی که 
بخواهنــد می توانند مخاطبان مورد نظر را از این 
فهرســت حذف یا به آن اضافه کنند. این شرکت 
اعالم کرده که این به روزرســانی، در نســخه های 
رومیزی و موبایل این اپلیکیشن عرضه خواهد شد.

این شــرکت همچنیــن جلوگیــری از گرفتن 
اسکرین شــات برای پیامهایی کــه یک بار قابل 
مشــاهده هســتند و پس از دیده شــدن، ناپدید 
می شــوند را تست می کند. واتس اپ گزینه رسانه 
ناپدیدشونده را یک سال پیش معرفی کرد و در آن 
زمان به کاربران یادآوری کرد اگر دریافت کننده 
پیام از تصاویر و ویدیوهای اشــتراک گذاری شده 
توسط آنها اسکرین شات بگیرد، نمی توانند متوجه 
شوند. قابلیت جدید فعال در مرحله آزمایشی قرار 
دارد اما واتس اپ امیدوار است که بتواند به زودی 
آن را عرضــه کنــد. )البته باید یادآور شــد که هر 
فردی می تواند با اســتفاده از دســتگاه دیگری از 
صفحه واتــس اپ عکس بگیرد. بنابراین کاربران 
باید درباره پیامهای ناپدیدشــونده ای که ارسال 

می کنند، تامل بیشتری داشته باشند.(
واتس اپ همچنین به کاربران اجازه می دهد پس 
از دو روز و 12 ســاعت )یا در کل پس از گذشــت 
۶0 ساعت( پیامشان را حذف کنند و به این ترتیب 
پیامی را که ناخواسته ارسال کرده اند را حتی پس 
از گذشت مدت نسبتا طوالنی بتوانند حذف کنند. 
پیش از این، محدودیت زمانی، یک ســاعت و ۸ 

دقیقه و 1۶ ثانیه بود.
آخرین تغییر واتس اپ هم این اســت که کاربران 
می تواننــد گروه ها را بدون این که اعالن گروهی 
ارســال شــود، ترک کنند. اداره کنندگان گروه 
همچنان از خروج آنها مطلع می شــوند اما در کل 

این تغییر، خروج از گروه ها را راحت تر می کند.
بر اساس گزارش وب سایت تک کرانچ، واتس اپ به 
مرور زمان امکانات مختلفی را عرضه کرده است. 
پاییز گذشته واتس اپ نقطه ضعف احتمالی در این 
ســرویس پیام رســان رمزنگاری شده را رفع کرد 
و رمزنگاری نقطه به نقطه را به نســخه پشــتیبان 
پیامها که به صورت ابری ذخیره می شود، افزود.

کننده قلب کشف شد ژن ترمیم  
محققان دانشگاه بولونیا ایتالیا در آخرین یافته های خود از کشف یک ژن که نقش 
مهمی در ترمیم قلب دارد، خبر داده اند.یکی از بزرگترین علل مرگ و میر روی 
کره زمین، بیماری قلبی است. این امر تا حدی به این دلیل است که بافت قلب 
نمی تواند مانند سایر بافت های بدن بازسازی شود. سلول های عضله قلب در طول 
سکته قلبی می میرند و با بافت زخمی که قادر به انقباض نیست جایگزین می شوند. 
اگر آسیب شدید باشد، نارسایی قلبی که در آن قلب قادر به پمپاژ خون کافی برای 
برآورده کردن نیازهای بدن نیست، ممکن است ایجاد شود. نتیجه این وضعیت 

به طور بالقوه می تواند به مرگ ناگهانی قلبی منجر شود.
محققان دانشگاه بولونیا که بخشی از یک گروه مطالعاتی بین المللی هستند، 
اخیرا یک ژن کلیدی که نقش مهمی در التیام آسیب های قلبی پس از حمله 

قلبی دارد را کشــف کرده اند.محققان در این تحقیق نشــان دادند که دسته ای 
 )glucocorticoids("از هورمون های استروئیدی به نام "گلوکوکورتیکوئیدها
که بلوغ سلولی را پس از تولد افزایش می دهند و در عین حال از تکثیر سلولی 
جلوگیری می کنند، ممکن است تا حدی در ناتوانی عضله قلب در بهبودی پس 
از حمله قلبی مقصر باشند."گابریل دووا")Gabriele D’Uva( استاد دانشگاه 
بولونیا و نویســنده این مطالعه در این باره گفت: نتایج ما نشــان می دهد که 
گلوکوکورتیکوئیدها به عنوان یک ترمز مهم در ظرفیت بازســازی قلب عمل 
می کنند. این کشف در آینده می تواند به توسعه درمان های موثری برای بهبود 

وضعیت قلبی بیماران حمله قلبی منجر شود.
از آنجایی که سیستم تنفسی و گردش خون نوزاد تغییرات سریع و قابل توجهی 

را بــرای تغییــر از زندگی داخل رحمی به زندگــی خارج رحمی انجام می دهد، 
فقدان ظرفیت بازســازی بافت قلب یک ویژگی پایدار از بدو تولد به بعد اســت. 
سلول های عضله قلب به طور خاص در قلب نوزاد تخصصی تر می شوند چرا که 
آنها دیگر نمی توانند تقسیم شوند و از بزرگ شدن باز می مانند. پروفسور دووا گفت: 
بر خالف اکثر بافت های بدن ما که در طول زندگی خود را بازســازی می کنند، 
بازسازی بافت قلب در بزرگسالی بسیار کم است و تقریبا وجود ندارد.به منظور 
یافتن راهی برای معکوس کردن این ناتوانی در بازسازی قلب، دانشمندان بر روی 
گلوکوکورتیکوئیدها تمرکز کردند. گلوکوکورتیکوئیدها دسته ای از هورمون ها 
هســتند که نقش مهمی در توســعه، متابولیسم و حفظ هموستازی و مدیریت 

موقعیت های استرس زا ایفا می کنند.

دریچه علم

هوشنگ ابتهاج در »سایه«

کوچ ابدی »سایه«
دلش نمی خواســت شــناخته شود ولی 
می گفــت قســمت زیــادی از آن چه را 
می خواهد بگوید بلد اســت بگوید، یعنی 
راه  حلی برای گفتن آن پیدا کرده  است؛ 
»سایه« اما به قول شــفیعی کدکنی در 
چکاد بلندی ایســتاده بود کــه به انکار 

دیگران نیازی نبود.
»من )امیرهوشنگ( تنها پسر »آقاخان« 
ابتهاج و »فاطمه رفعت« به شمار می رفتم. 
بعد از من سه تا دختر به دنیا آمدند و ضمناً 
یک پســر هم قبل از مــن، نیامده رفت. 
خیلی برای خانواده ام اهمیت داشــتم و 
خیلی عزیزکرده، خودسر، خودرای، لوس 
و از خودراضی بار آمده بــودم! تا دوازده 
سیزده ســالگی من، اگر کسی حال مرا 
از مادرم می پرســید، زارزار گریه می کرد 
و می گفت که یک پســر دارم که آن همه 
دیوان است. هرچه می گفتند: خانم جان! 
پسربچه ها این طورند و بزرگ می شوند، 
خوب و عاقل می شوند، می گفت که دگیر 

کی می خواهد عاقل شود؟ 
خیلی اذیت کننده و آزارگر بودم. یک بچه 
کم کوچک تر از خود را با طناب می بستم 
و از درخت آویــزان می کرذم. تحصیالت 
ابتدایی را در مدرسۀ عنصری که در ضلع 
جنوبی باغ سبزه میدان بود، گذراندم؛ بعد 
مرا گذاشتند مدرسۀ قاآنی که پشت خانۀ 
ما در سبزه میدان و آن طرف در ته کوچه 
بود،  بعد از آن جا برای کالس هشــتم به 
مدرسۀ شــاپور که کالس های چهارم و 
پنجم متوسطه را آن جا خواندم. در مورد 
مــن می گفتند که: او در پــی آموختن و 
یادگرفتن است اما در درس و کار مدرسه 
چندان کوشا و ساعی نیست و زیاد به آن 
توجه نشان نمی دهد. آشپزی، گلدوزی، 
خیاطی، موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی، 
ورزش )کشتی و وزنه برداری( هر کدام در 
دوره یی عالقۀ من را به خود جلب می کرد. 
یکی از آن چیزهایی که خیلی برایم جالب 
بود، آشــپزی بود. در همان هشت - ده 
سالگی برای غذا پختن و یاد گرفتن حرص 
می زدم و همــواره از درس گریزان بودم. 

چنان که هنگامی که به تهران آمدیم و در 
مدرسۀ تمدن نام نویسی کردم، در آن جا 
کالس پنجک متوســطه را رد شدم، بعد 
هم دیگر به مدرسه نرفتم و درس خواندن 

را رها کردم«. 
 آن چه در باال آمد، بخشــی از زیست نامۀ 
خودنوشــت »ســایه« اســت کــه در 
سی وچهارمین شماره از نشریۀ »حافظ« 
)شهریور 1۳۸5( با یک شعر از او منتشر 
شــد و ما به رســم الخط خودش منتشر 

کردیم.
امیرهوشــنگ ابتهاج، متخلص به سایه، 
بامداد چهارشــنبه 1۹ مردادماه 1۴01 

پس از ۹5 سال زندگی درگذشت.
اما آغاز زندگی شــاعری ابتهاج را شاید 
بتوان از »نخســتین نغمه ها« دانست؛ او 
نخســتین اثرش را با این نام در آغازین 
روزهای جوانی و در سال 1۳25 منتشر 
کرد. پس از ایــن، »گالیا« دســت مایۀ 
عاشقانه های »سایه« شــد. او در جوانی 

دلباخته دختری ارمنی بــه نام »گالیا« 
شــده بود که در رشــت زندگی می کرد 
و این عشــق موجب ســرودن شعرهای 
عاشقانه ای شــد که در آن روزها سروده 
است. سال ها بعد نیز البته ابتهاج شعری را 
با نام »دیرست گالیا…« با اشاره به همان 
روابــط عاشــقانه و درگیرودار مســائل 

سیاسی ایران سرود. 
نام هوشنگ ابتهاج یادآور غزل است؛ اما 
او را یکی از موفق ترین شاعرانی دانسته اند 
که به شــیوۀ نیما، اقبال کرده است. شعر 
نوآیین سایه، به حال و هوا و تماشا، از شعر 
دیگران ممتاز است. قریحۀ توانا، آشنایی 
و الفت با دیوان های قدمــا در میراث نثر 
فارسی، زبان و موسیقی خاص شعر ابتهاج 
را رقم زده اســت. )مجلۀ شــعر، بهمن و 

اسفند 1۳72، شماره ۹(
نقل اســت که »ســایه« در سال 1۳۴۶ 
به اجرای شــعرخوانی بر آرامگاه حافظ 
در جشــن »هنر شــیراز« می پردازد که 

ابراهیم باســتانی پاریزی در ســفرنامۀ 
معروف خود )از پاریز تا پاریس( استقبال 
شــرکت کنندگان و هیجان آن ها پس از 
شنیدن شعرهای ســایه را شرح می دهد 
و می نویســد که تا قبل از آن هرگز باور 
نمی کرده اســت که مردم از شنیدن یک 

شعر نو تا این حد هیجان زده شوند.
امــا خوانده شــدن شــعرهای ابتهاج از 
دهۀ پنجاه و با حضور در رادیو آغاز شــد، 
تعدادی از غزل ها، تصنیف ها و شعرهای 
نیمایی او توسط کسانی چون محمدرضا 
شــجریان، علیرضــا افتخاری، شــهرام 
ناظری، حسین قوامی و محمد اصفهانی 

اجرا شده اند. 
امیرهوشــنگ ابتهاج در یکی از واپسین 
جلساتی که در سال ۹۹ با مخاطبان خود 
سخن گفت، گفته بود: در حدود ۸0 سال 
است که من با این زبان شعر آشنایی دارم 
و خیال می کنم قسمت زیادی از آن چه را 
می خواهم بگویم بلدم بگویم، یعنی راه حلی 
برای گفتن آن پیدا کرده ام. ولی رساترین 
شعری که تا امروز داشته ام و خیال می کنم 
که از آن راضی هستم در حدود 20درصد 
از آن چیزی است که در درون من هست 
که این به نظرم حداقل است. برای درون 

آدمیزاد هنوز این وسیله را پیدا نکرده ایم.
»ســایه« به این که در هنر ایــران اغلب 
هنرها یک هنر تنها نیست، بلکه ترکیبی 
از هنرهای دیگر است، اشاره و بیان کرده 
بود: کاش گوینده و شنونده رازهای بیان 

را با هم شریک شوند. 
یکــی از مشــهورترین ســروده های او، 
»ارغوان« است که توسط علیرضا قربانی 
نیز اجرا شــده؛ ابتهاج دربــارۀ ماجرای 
سرایش آن گفته بود که درخت ارغوانی 

در خانه ای که سال ها پیش در تهران در 
آن زندگی می کرده داشته است و وقتی 
دیگر در آن خانه نبوده این شعر را به یاد 

آن خانه و درخت گفته است.
»ســایه« درخصــوص اجــرای قطعه 
»ارغوان« از رضایت شنونده ها می گفت 
و در عین حال باور داشت این شعر برای 
آواز و تصنیف طوالنی است، مقدار زیادی 
از آن زده شده و یک خرده شعر َشل و کور 
شده، ولی در مجموع حالتی که این شعر 
به وجود آورده، تا حدی در خود شعر جا 

پایش معلوم است.
در سال های اخیر همچنین مسئۀ تخریب 
خانۀ مادری این شاعر در رشت نیز بارها 
خبرساز شد؛ او در واکنشــی به احتمال 
تخریــب خانه مادری اش در رشــت )که 
پس از مدتی در فروردین ماه ۹۸ تخریب 
شــد( گفته بود با این که آدم هایی که در 
این خانه زندگی می کردند برایش اهمیت 
داشــتند، حاال هر بالیی می خواهند سر 
این خانه بیاورند و البته در عین حال باور 
داشــت: این خانه حیف است و یادگاری 
است و اگر مرکز فرهنگی شود بهتر از این 
اســت که به یک اداره  تبدیل شود.البته 
شهرود امیرانتخابی، مدیرکل وقت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
استان گیالن، در آن زمان در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به یکی از علت های تخریب 
این خانه گفته بود: ایــن را هم بگویم که 
به خاطر گرایش های سیاسی آقای ابتهاج 

دست ما بسته بود. 
وقتی رفــت، »یلدا« نوشــت: »بگردید، 
بگردیــد، درین خانــه بگردیــد/ درین 
خانه غریبیــد، غریبانه بگردیــد«؛ او اما 
چندی پیــش در گفت وگویی غیرخبری 
درخصــوص وضعیــت پــدرش )پس از 
بستری شدن در بیمارســتان( گفته بود 
که »ســایه« پس از درگذشت همسرش 
در اسفندماه 1۴00 بیش از گذشته گرفتار 
بیماری شد. تا آن که سرانجام شب گذشته 
خبر کــوچ ابدی اش را در ۹5ســالگی به 

گوش ها رساند. 

 »خشمآبه« روایت هایی 
از تنش آبی غیزانیه منتشر شد

 

»خشمآبه« عنوان کتابی با فرم روایت به قلم فردین 
آریش اســت که به تازگی از انتشــارات سوره مهر به 
چاپ رسیده و به بازار کتاب عرضه شده است. کتاب 
خشــمآبه، روایت مواجهه مردم با بحران بی آبی در 
غیزانیه از منظر و نقطه دید  خود آن ها خوزستان است. 
روایت آدم هایی که فرسنگ ها  دور از ما زندگی شان 
وابسته به آب است؛ آبی که گاه هست و گاه نیست.
ایــن اثر حاصل روایت هــای میدانی یک خبرنگار و 
نویسنده از حضور سه روزه خود در تنش آبی غیزانیه 
اســت که کل پروســه ایده تا اجرا آن چند ساعت هم 

طول نکشید. در بخشی از این کتاب می خوانیم:
»در ســفر اول به غیزانیه، جاســم فقط یکبار گریه 
کرد؛ در مســیر برگشــت از روســتای چایسودان و 
زیــر لــب چیزهایی گفت با خودش. در چایســودان 
رد تراکتــور و لــودر روی کوه ها نامنظم هاشــور زده 
بود. خود جاده می گفت کسی اینجا نیامده است. آن 
مردی که از چایسودان تماس گرفت گفت: »وایسید 
ســر جاده می آم می برمتون.« می دانســت این جاده 
جوری نیست که کسی با پای خودش بیاید. در طول 
مســیر، جسته گریخته، گیاهانی توی بیابان روییده 
بودند؛ گیاهانی که مثل آدم ها پوســت کلفت شــده 
بودند. دو طرف جاده گندمزاری ناکام بود. اگر باران 
می بارید، شــاید گندم ِدیم می رویید. شــبیه زندگی 
در خود روستا که در آن همه چیز به تصادف و تقدیر 
وابســته شــده بود. اگر کسی آبی بیاورد، اگر تراکتور 
کار کند... یکجور تردید طوالنی و لحظه به لحظه که 
بعدش معلوم نیســت. ظهر تاسوعای 1۴۴1 و هفتم 

شهریور 1۳۹۹ بود آن روز.«
»خشمآبه« توسط انتشارات سوره مهر با 200 صفحه 
راهی بازار نشر شده است. عالقه مندان می توانند این 
کتاب را عالوه بر کتابفروشی ها، از سایت یا صفحات 

مجازی ناشر  تهیه کنند.
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