
رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا عنوان کرد:

کید بر تزریق دز یادآور  تا
کسن کرونا وا

     رئیس جمهور با اشاره در پیش بودن 
آئیــن راهپیمایــی بــزرگ اربعیــن حســینی 
، بــر  کشــور آموزشــی  کــز  گشــایی مرا و باز
کســن کرونا و  ضــرورت تزریــق ُدز یادآور وا
اســتمرار رعایت کامل دســتورالعمل های 

کید کرد...   || صفحه  صفحه 22  بهداشتی تأ

وزیر کشور: 

کید دولت بر فعال  تأ
 بودن بازارچه های 

مرزی است
     وزیر کشور گفت: در تالش هستیم همه 
ظرفیت هــای موجــود بــرای بازارچه هــای 
کید دولت بر  کــه تا مــرزی را فعــال کنیــم چرا

  || صفحه  صفحه 22  فعال بودن آنها است...

 اختالفات باقی مانده برای امضای توافق هسته ای بسیار کوچک است

گـــــــــام آخر
   یک کارشناس مسائل سیاسی اختالفات باقی مانده برای امضای توافق هسته ای را بسیار کوچک 
دانست و گفت: هیچ زمانی توافق تا این اندازه نزدیک نبوده است، زیرا دو طرف با یکدیگر در چند 
مورد جزئی اختالف دارند و در صورت حل این موضوع، توافق اعالم می شود. حسن بهشتی پور در 
خصوص روند توافق هسته ای اظهار کرد: هنوز جزئیات متن توافق هسته ای مشخص نشده است، 
اما به نظر می رسد هیچ زمانی توافق تا این اندازه نزدیک نبوده است زیرا دو طرف با یکدیگر در چند 

  || صفحه  صفحه 22  مورد جزئی اختالف دارند و در صورت حل این موضوع توافق نهایی اعالم می شود...

ویترین   پیشنهادی

انرژیجامعه

صفحه 3 

صفحه 4  صفحه 7 

اقتصاد

بلیت فروشی بدون استعالم 
دوز یادآور

گره  گشایی  از معمای 
منازعات بر سر منابع آب

گار « از بازار این روزهای طال و  سکه گزارش » روز

صفحه 3 

سکه مقاومت می کندسکه مقاومت می کند

افزایش قیمت رسمی خودرو در راه است

چراغ سبز برای افزایش 
قیمت خودروهای داخلی!

کات  گهی اصالحیه اسناد و تمدید مهلت تحویل پا کات  آ گهی اصالحیه اسناد و تمدید مهلت تحویل پا  آ
مناقصه عمومی شماره مناقصه عمومی شماره 2525//14011401/ع/ع

 کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

بــه اطــاع کلیــه متقاضیــان جهــت شــرکت در مناقصــه بــا موضــوع " ارائــه خدمــات مشــاوه نظــارت کارگاهــی بــر احــداث نیــروگاه اضطــراری موتــور گازســوز 
15 مگاواتــی" شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر مــی رســاند اســناد مناقصــه اصــاح شــده از وبســایت ایــن شــرکت بــه نشــانی WWW.GEG.IR بخــش 
مناقصــه و مزایــده قابــل دانلــود مــی باشــد. الزم بــه ذکــر اســت شــرکت هــای مهندســین مشــاور مــی بایــد گواهی نامــه صاحیــت خدمــات مــشاوره 
بــا رتبــه حداقــل 3 در رشــته نیــرو از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور را دارا باشــند. همچنیــن مهلــت تحویــل پــاکات از روز شــنبه مــــورخ 
1401/06/05 بــه روز شــنبه مــورخ 1401/06/12 در محــــل دفترکمیســیون معـــامات مجتمــع و یــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران موکــول گردیــد. بازدیــد 
 از محــل اجــرای موضــوع مناقصــه و حضــور در جلســه پرســش و پاســخ روز چهارشــنبه مــورخ 1401/06/02 مقــرر شــده اســت و حضــور در آن الزامــی 
مــی باشــد. ضمنــًا فرمــت ضمانــت نامــه هــای مــورد تهیــه مــی بایــد عینــأ مطابــق بــا فرمــت ارائــه شــده در اســناد مناقصــه باشــد. شــرکت معدنــی و 

ــار می باشــد.  ــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مخت صنعتــی گل گهــر در قبــول یــا رد هــر یــک از پیشــنهادات بــدون نی
                                                            

گهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذاران گهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذارانآ آ
جهت مطالعه، طراحی و تکمیل تصفیه خانه فاضالب جهت مطالعه، طراحی و تکمیل تصفیه خانه فاضالب 

EPCEPC شهر سمنان به روش شهر سمنان به روش

شهرداری سمنان

موضــوع: شــهرداری ســمنان بــا توجــه بــه قــرارداد مشــارکتی فــی مابیــن خــود بــا شــرکت آب و فاضــاب اســتان ســمنان در خصــوص احــداث شــبکه جمــع آوری و تصفیــه خانــه 
فاضــاب شــهر ســمنان بــه روش بیــع متقابــل در نظــر دارد بــه اعتبــار قــرارداد مشــارکت یــاد شــده و اختیــارات اعطــا شــده از ســوی ســرمایه پذیــر) شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
ســمنان( از طریــق فراخــوان عمومــی نســبت بــه ارزیابــی کیفــی و تعییــن ســرمایه گــذار دارای صاحیــت )فنــی، مالــی و دارای تجربیــات مفیــد مرتبــط( جهــت دعــوت بــه انجــام کار بــه 
منظــور مطالعــه، مهندســی، تامیــن، اجــرا، نصــب و راه انــدازی )EPC ( تصفیــه خانــه شــهر ســمنان اقــدام نمایــد. انتخــاب ســرمایه گــذار از طریــق برگــزاری فراخــوان و ارجــاع طــرح 

هــای دریافتــی بــه هیــات عالــی ســرمایه گــذاری بــا حضــور مشــاور طــرح صــورت خواهــد پذیرفــت. محــل اجــرای طــرح در جنــوب شــهر ســمنان و بــا شــرایط ذیــل مــی باشــد:
EPC الف- موضوع: مطالعه، طراحی و تکمیل تصفیه خانه فاضاب شهر سمنان به روش

ب-محل انجام کار: جنوب شهر سمنان  
عاقمندان واجد صاحیت ضروری است درخواست خود را جهت احراز صاحیت ارائه نموده و همچنین شرکت های متقاضی بایستی دارای حداقل شرایط زیر باشند:

1- داشتن شخصیت حقوقی
2- مطابقت اساسنامه شرکت با موضوع فراخوان

3- ارائه رزومه کاری در زمینه موضوع فراخوان و اجرای تصفیه خانه فاضاب.) در صورت ارائه، شرکت های سرمایه گذار در اولویت خواهند بود(
4- دارا بودن حداقل تجهیزات و ماشین آالت  مورد نیاز جهت اجرای موضوع مناقصه

5- دارا بودن پرسنل مجرب با تجربه کار مرتبط و بکارگیری پرسنل با تخصص کافی
6- فرم تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولتی .

7- تصویر برابر اصل شده اساسنامه شرکت .
8- تصویر برابر اصل شده اظهارنامه ثبتی .

9- تصویر برابر اصل شده آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت )مدیران شرکت ، محل شرکت و ... ( .
10- تصویر موافقتنامه، آخرین صورت مجلس تحویل طرح تأییدشده با پروژه مرتبط با موضوع فراخوان

11- تقدیر نامه کارفرمایان قبلی مربوط به هرپروژه مرتبط با موضوع فراخوان
12-  کپی مدارک تحصیلی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره، کادر فنی و کارکنان کلیدی 

13-  کپی مدارک معتبرسوابق کاری مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره، کادر فنی و کارکنان کلیدی 
14- گزارش مالی شش ماهه اخیر شرکت سرمایه گذار

15- شرکت های دانش بنیانی که در زمینه موضوع فراخوان فعالیت داشته اند نیز در اولویت می باشند
از عاقمنــدان بــه شــرکت در فراخــوان دعــوت مــی شــود حداکثــر تــا تاریــخ 1401/06/15 بــا ارســال نامــه رســمی از طریــق پســت پیشــتاز بــه آدرس ســمنان، میــدان ســعدی، بلــوار 
ســعدی، شــهرداری ســمنان ضمــن اعــام آمادگــی، نســبت بــه ارائــه مــدارک فــوق جهــت پیــش ارزیابــی اقــدام و و نســخ اصــل بــه همــراه کلیــه مســتندات مربوطــه ممهــور بــه مهــر 
و امضــای مجــاز شــرکت را بــه نشــانی کارفرمــا ارســال نماینــد. همچنیــن در صــورت هرگونــه ســوالی مــی توانیــد بــا شــماره تمــاس هــای 09121316535 و 09124310799 تمــاس 

حاصــل فرماییــد.
کارفرما در رد یا قبول کلیه درخواست ها مختار بوده و متقاضی یا متقاضیان حق هیچگونه ادعایی ندارند.

www.roozgarpress.ir

پایگاه خبری

تبریک

جناب آقای دکتر حسن گلی

گار  عبدالعلی زاده مدیریت روزنامه روز

جنابعالــی  شایســته  انتصــاب  حســن 
ای  رســانه  و  فرهنگــی  معــاون  بعنــوان 
اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  اداره 
تبریــک  صمیمانــه  را  آذربایجان شــرقی 
عــرض نمــوده و توفیــق روزافــزون شــما 
را در پیــش بــردن اهــداف نظــام  مقــدس 
خداونــد  درگاه  از  اســامی،  جمهــوری 

متعــال خواســتاریم. مطمئنــًا مدیریــت اثــر بخــش و توانمنــد تــوأم بــا 
تجــارب برجســته و گرانقــدر جنابعالــی، موجبــات ارتقــاء آن مجموعــه 

نمــود. خواهــد  فراهــم  را 

گی های توافق خوب  ویژ
از نگاه رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی

رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی کشور تاکید کرد: 
اگر قرار باشد توافقی صورت گیرد ایران باید بتواند نفت 
خود را به هر کشوری که تشخیص می دهد بفروشد و 

تجارت ایران رسمیت یابد.
فریدون عباسی  با اشاره به روند مذاکرات هسته ای 
و ویژگی های یک توافق خوب، بیان کرد: از نظر بنده 
مردم نباید امیدوار باشــند که توافق اثرات خیلی پر 
رنگی در زندگی آنها داشــته باشــد و اینگونه نیست 
که رفتار طرف های مقابل ما تغییر کرده باشد. رفتار 
اساسی طرف های مقابل که مبتنی بر فکر و ایدئولوژی 

آن ها است تغییری نکرده است.
طرف های برجامی تحت تاثیر عملیات نظامی 

روسیه در اوکراین هستند
وی در ادامه اظهار کرد: ایران از نظر آن ها هنوز یک 
دولت مبتنی بر انقالب اسالمی است و توانسته تفکر 
خود را در بخش زیادی از آســیا و آفریقا اشــاعه دهد. 
این برداشت آنها از جمهوری اسالمی ایران است و به 
دنبال کاهش قدرت ما در دنیا هســتند. این موضوع 
را از طریق فشار اقتصادی بر مردم و گرفتن سرمایه 
اجتماعی ما دنبال می کنند. با این فرض آنها به دنبال 

دادن امتیاز به ما و رفع تحریم ها نیستند.
رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی گفت: اتفاقی که 
امروز افتاده این اســت که  طرف های برجامی تحت 
تاثیر عملیات نظامی روسیه در اوکراین هستند و پیش 
بینی می کنند برای زمستان مشکل خود را حل کنند. 
در چنین وضعیتی آنها به سراغ ایران آمده تا اروپا را 
از این وضعیت نجات دهند و بتوانند بخشی از نفت 
ما را ببرند. اما اینکه مراودات بانکی راحت شود و هر 

فــردی بتوانــد پولی را جابجا کند به احتمال زیاد در 
متن توافق نخواهد آمد یا اگر هم بنویســند محدود 
خواهد بود. پس ما نباید فکر کنیم که دیگر فشــار 
تمام شــد و تمام پول های ما بازخواهد گشــت و به 
احتمال زیاد قید می گذارند که ما این پول ها را در 
چه حوزه هایی هزینه کنیم. حتما قیدی می گذارند 
که بازهم منجر به خرید کاال از آن ها شود. یعنی اگر 
منابع پولی هم آزاد شود با آن می توان کاال و جنس 

مورد نظر آنها را وارد کنیم.
در هر شرایطی باید خنثی سازی تحریم ها را 

دنبال کنیم
وی در ادامه تاکید کرد: ولی ما باید یک خط را دنبال 
کنیم؛ در هر شرایط باید به دنبال خنثی سازی تحریم 
ها برویم. از سوی دیگر اگر انسجام مدیریت را در سه 
قوه حفظ کنیم و مدیران خوبی را ســرکار بگذاریم 
می توانیم مشــکالت را حل کنیم. مردم نباید کاری 
به مذاکرات داشته باشند مردم باید مطالبه کنند که 
دولت به درستی کشور را اداره کند حتی بدون منابع 
مالی. حتی اگر منابع کمی داریم نباید در تخصیص 

آن تبعیض قائل شویم.
نگاه به شرق و همسایگان را ادامه می دهیم

عباسی افزود: نگاه ما باید به داخل باشد از سوی دیگر 
باید ببینیم چه کشورهایی در طول این چند سال با 
ما همکاری کردند. اگر گشایشی هم در مذاکرات اتفاق 
افتاد باید به همان میزان با کشورهایی که در طول این 
چند سال با ما همکاری داشتند تعامل داشته باشیم. 
نگاه به همسایگان و نگاه به شرق را باید دنبال و آن را 

نیز پررنگ تر کنیم. 

یادداشتویترین  پیشنهاد

دستاوردهای عرضه خودرو در بورس 
  همایون دارابی

کارشناس بازار سرمایه 
روز پنج شــنبه گذشــته هشت 
خــودرو از ۶ گروه خودروســازی 
راهــی بورس کاال شــدند. عرضه 
خودرو در بازار بورس کاال به اندازه 

ای اهمیت دارد که فعاالن بازار سرمایه با انتشار نامه ای از 
اقدام و دســتور آیت اهلل رئیسی، رئیس جمهور کشورمان 
قدردانــی کردند. در نامه مجازی جمعی از ســهامداران و 
فعاالن بازار سرمایه  خطاب به آیت اهلل رئیسی آمده است: 
عرضه دوباره خودرو در بورس کاال اجرایی شــده که این 
موضوع از چند جنبه قابل تأمل و در خور قدردانی و تحسین 
از حمایت های حضرتعالی و تصمیمات دولت سیزدهم در 
راستای شفافیت و تقویت اقتصاد و بازار سرمایه و نیز ایجاد 

امیدواری در مردم است.
دربــاره فروش و عرضه خودرو در بورس برای جلوگیری از 
داللی و سفته بازی در عرضه این کاال به متقاضیان واقعی 
با وجود اینکه مخالفت جدی با این موضوع وجود داشت و 
به دلیل فشارهای واردشده از سوی خودروسازان به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، بار مانع بزرگی بر سر راه عرضه و 
فروش خودرو در بورس ایجاد شــد، اما با عرضه خودرو در 
بورس شاهد بودیم کشف قیمتی زیر قیمت بازار انجام شد.
زمانی که کاالیی به دور از قیمت گذاری دســتوری عرضه 
می شود و در بازاری مانند بورس که شفافیت بر آن حاکم 
است به دست خریدار واقعی می رسد، شاهد کشف قیمتی 
زیر قیمت بازار خواهیم بود که دالالن تعیین کرده اند. این 
موضوع نه تنها به ضرر تولید کننده نشد، بلکه عرضه خودرو 
در بورس به نفع تولید کننده و مصرف کننده و به زیان دالل 

و سفته باز تمام شد.
وقتی عرضه خودرو وارد مکانیزم شفافی مانند بورس می 
شــود، به نفع تولید کننده و مصرف کننده اســت. نه تنها 
خودرو، بلکه قیمت مصادیق مختلفی مانند اوراق مسکن 
با وارد شــدن به بورس بســیار کاهش یافت، درحالی که در 
بیرون از بورس قیمت ها مدام در حال افزایش بود. با ورود 
اوراق مسکن به بورس، نسبت به چهار ماه گذشته قیمت 

اوراق دچار افت شدیدی شد.
نمونه دیگر کاهش انواع مواد و محصوالت مانند سیمان و 
میلگرد است. کاالهایی که در بازار آزاد به قیمت های باال 
بدون قاعده و ضابطه فروخته می شد درحالی که با عرضه 
در بورس کاال و درگیر شــدن با مکانیزم شــفاف قیمت ها 

اصولی شد.
عرضه خودرو در بورس به جمع شــدن بســاط داللی منجر 
می شــود و فقط خریدار واقعی خودرو در این بازار باقی می 
ماند. بی شک هنگامی که التاری خودرو گذاشته می شود، 
۶ میلیون ثبت نام کننده متقاضی واقعی نیستند، بلکه همه 
می خواهند به قصد خرید با قیمت باالتر خودروی خود را به 
فروش برسانند یا داللها برای ایجاد کمبود مصنوعی خودرو 
در بازار خودرو خریداری و مدتی در پارکینگ ها نگه می دارند 

تا با قیمت های بسیار باالتری به متقاضی واقعی بفروشند.
با عرضه در محیط شفاف در دراز مدت قیمت ها واقعی می 
شــود، البته به این معنا نیست قیمت ممکن است کاهش 
قابل مالحظه ای داشته باشد، زیرا باید تورم و رشد دائمی 
قیمت ها را در کشور در نظر بگیریم. هنگامی که نرخ واقعی 
تورم در کشور 45 درصد است، سبد کاالهای ما ظرف یک 
سال 45 تا 54 درصد افزایش می یابد و طبعاً همه کاالها 
در دراز مدت افزایش قیمت خواهند داشت؛ اما این افزایش 
قیمت معقول و متناسب با تورم انجام می شود، نه متناسب 
با داللی و واسطه گری. اگر یک گروه خودرویی خودروهای 
عرضه شده در بورس را بر مبنای ساختار التاری یا ساختار 
ثبت نامی واگذار می کرد، 130 میلیارد تومان پول به جیب 
دالالن واریز می شــد. امروز 130 میلیون تومان در همان 
گروه خودرویی حفظ شــد، بنابراین می تواند پول قطعات 
خود را بدهد و کارگران و ســهامدارانش را راضی نگه دارد. 
عالوه بر این، دولت از این رقم 25 درصد مالیات و 10 درصد 
مالیات بر ارزش افزوده دریافت می کند. بنابراین امیدواریم 
درباره تمامی خودروها و کاالهایی که مشمول قیمت گذاری 
هستند، این رویه انجام شود تا شاهد شفاف شدن قیمت ها 

و جلوگیری از داللی باشیم.
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سیاست 2

به نظر نمی آید دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا 
ســرمایه داری که از منهتن نیویورک به کاخ ســفید در 
واشــنگتن رفت و پس از یک دوره، ریاســت جمهوری 
را واگذار کرد قصد داشــته باشــد به این زودی ها از عالم 
سیاســت کناره بگیرد. ترامپ بعد از اینکه در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا از حریف دموکرات خود شکست 
خورد، ادعا کرد جو بایدن از هیچ نظر صالحیت ریاست 

جمهوری را ندارد و در روند انتخابات تقلب شده است.
 ترامپ بعد از مدت ها سکوت باالخره در جمع حدود ۶00 
نفر از هوادارانش در هتلی واقع در حدود یک کیلومتری 
کاخ ســفید در شــهر واشنگتن حاضر شد و ادعا کرد در 
انتخابات 2020 نسبت به دور قبل آرای بیشتری کسب 

کرده بود. او گفت، »ما میلیون ها و میلیون ها رأی بیشتر 
آوردیم. می دانید چیست؟ این داستان برای مدت طوالنی 
ادامه خواهد داشــت. چه شــرم آور بود. اما ممکن است 
مجبور باشــیم دوباره این کار را انجام دهیم. باید بازی 
خود را درست کنیم. من باید کشور خود را درست کنم«.
اســتقبال طرفداران ترامپ در شــبکه های اجتماعی و 
کمپین  ها این هشدار را برای مخالفانش به دنبال داشت 
که در دوره بعدی انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا با 
حضور دوباره او مواجه خواهند شد. در همین راستا بود که 
اف بی آی با یورش به عمارت مار-آ-الگو در ایالت فلوریدا 
اسناد محرمانه ای را که ترامپ از کاخ سفید به این اقامتگاه 

منتقل کرده بود، ضبط کرد.

به گفته وزارت دادگستری آمریکا، برخی از این اسناد فوق 
محرمانه بوده اند؛ اما دونالد ترامپ می گوید همه این اسناد 
از طبقه بندی محرمانه خارج شده و در جایی امن، نگه داری 
می شدند. تأثیر عملیات پلیس فدرال بر افکار عمومی و 
انتشار خبر کشف اسناد فوق محرمانه از اقامتگاه دونالد 
ترامپ می تواند برای آینده سیاسی او تعیین کننده باشد. 
نظرسنجی مؤسسه افکارسنجی »یوگاو« نشان می دهد 
۶2 درصد از مردم آمریکا نگهداری اسناد طبقه بندی شده 
از سوی دونالد ترامپ را معضلی بسیار بزرگ یا کم و بیش 

مشکل ساز ارزیابی می کنند.
در عین حال با رشــد ناسیونالیســم در آمریکا و ظهور 
راســت گرایی افراطی، دونالد ترامپ با طرفداران ســینه 

چاکی حمایت می شود که مانند یک تیم فوتبال محبوب، 
متعصبانه از او و افکارش دفاع می کنند. به نظر می آید افراد 
اصلی تأثیرگذار در واشنگتن تمام تالش خود را با هدف 
فعال کردن راهکارهای قانونی برای سد راه ترامپ در مسیر 
بازگشت به کاخ سفید بسیج خواهند کرد. در عین حال، 
هر چند دموکرات ها با شعار حمایت از دموکراسی و مقابله 
با رادیکالیسم درصدد سرکوب خیزش مجدد ترامپیسم 
در آمریکا هستند، این موضوع نشان می دهد دموکراسی 

آمریکا رویه ای بسیار انحصارگر و مطلق گراست.
ســازوکار سیاســی در آمریکا به همان اندازه که مخالف 
پوپولیســم ترامپ است، با سوسیال دموکراسی مدنظر 

برنی سندرز مماشات نمی کند.

»ترامپ« اگر نباشد ...

تحلیل

دیدار و عکس یادگاری رهبر 
کره شمالی با کادر پزشکی 

ارتش خلق کره شمالی 
برای قدردانی از آنها در 

مبارزه با همه گیری ویروس 
کووید-19/ خبرگزاری رسمی 

کره شمالی

مراسم تشییع پیکر یک 
جوان 18 ساله فلسطینی 
که به ضرب گلوله 
نیروهای اسراییل به 
شهادت رسیده است./ 
رویترز

گزارش تصویری

کوچک است  اختالفات باقی مانده برای امضای توافق هسته ای بسیار 

گـــــــــام آخر
یک کارشناس مسائل سیاسی اختالفات باقی 
مانده برای امضای توافق هســته ای را بسیار 
کوچک دانست و گفت: هیچ زمانی توافق تا 
این اندازه نزدیک نبوده است، زیرا دو طرف با 
یکدیگر در چند مورد جزئی اختالف دارند و در 
صورت حل این موضوع، توافق اعالم می شود.
حســن بهشــتی پور در خصوص روند توافق 
هســته ای اظهار کرد: هنــوز جزئیات متن 
توافق هســته ای مشخص نشــده است، اما 
به نظر می رسد هیچ زمانی توافق تا این اندازه 
نزدیک نبوده است زیرا دو طرف با یکدیگر در 
چنــد مورد جزئی اختالف دارند و در صورت 
حل این موضوع توافق نهایی اعالم می شود.

وی طــرف آمریکایــی را در حال بررســی 
موضوعات مطرح شده از سوی ایران دانست 
و افــزود: درباره پایان دادن به ســواالتی که 
آژانس درباره ایران مطرح کرده نیز قرار است 
موضوعی با عنوان پادمان هسته ای در نشست 

شهریورماه حل شود.
این کارشــناس مســائل سیاســی یکی از 
خواســته های ایران در متن توافق هسته ای 
را پرداخت غرامت در صورت خروج آمریکا از 
برجام دانســت و گفت: آمریکایی ها به شکل 
شــفاهی این موضوع را پذیرفته اند اما ایران 
خواســتار اعالم کتبی این موضوع است که 
هنوز طرف غربی در این باره پاســخی نداده 

است.
وی اختالفات باقی مانده برای امضای توافق 
هسته ای را بسیار کوچک خواند و یادآور شد: 
توافــق نهایی به نفــع دو طرف ایران و غرب 
اســت، زیرا غرب به دنبال ورود نفت ایران به 
بازار جهانی اســت تا قیمت انرژی که پس از 
تحریم روسیه با مشکل روبه رو شد را تعدیل 
کنــد، بــا این حال هنوز دو طــرف در حال 

چانه زنی هستند.
بهشتی پور با اشاره به تعیین محدوده زمانی 
مشــخص برای اعالم نظر آمریکا درباره متن 
پیشنهادی توافق ادامه داد: فرصت نامحدودی 
بــرای اعالم نظر طرف آمریکایی وجود ندارد 
و به نظر می رسد که ظرف دو روز آینده نظر 
خود را اعالم خواهد کرد، به همین دلیل اعالم 
می شود که توپ در زمین آمریکا است البته 
طرف غربی پاســخ دو مورد از خواســته های 
ایران را اعالم کرد اما باید این موارد را به شکل 

کتبی در توافق بگنجاند.
وی درباره منافع توافق برای ایران خاطرنشان 
کــرد: ایران و غرب بــه این توافق نیاز دارند، 
لغو تحریم های نفتی تأثیری در صادرات گاز 
ایــران ندارد زیرا بخش زیادی از گاز تولیدی 

در کشور مصرف می شود اما ورود 2.5 میلیون 
بشکه نفت به بازارهای جهانی، تأثیر بسزایی 
در ثبات قیمت انرژی خواهد داشت و این به 

نفع اروپا است.
این کارشــناس مســائل سیاسی با اشاره به 
نگرانــی اروپایی ها و آمریکایی ها برای تأمین 
انرژی در زمستان آینده گفت: توافق احتمالی 
برای کشور ما نیز فرصتی فراهم می کند که تا 
دو سال آینده یعنی حتی در صورتی که دولت 
آینده آمریکا توافق هسته ای را لغو کند، تأثیر 
بخشــی از تحریم ها را بر اقتصاد خود کاهش 
دهد و بخشــی از مشکالت اقتصادی موجود 

را برطرف کند.
وی خروج از برجام را در آینده به زیان آمریکا 
دانست و ادامه داد: با این حال اگر فرض کنیم 
که چنین اتفاقی رخ دهد، حداقل فرصت دو 
ساله ای برای ایران فراهم می شود که فضای 

مثبتی را برای اقتصاد آماده کند.
 نشانه های مثبتی برای حفظ برجام 

حتی با روی کار آمدن جمهوری خواهان 
دیده می شود

یک کارشناس مسائل بین الملل دیگر درباره 
آینــده وضعیت برجام گفت: موفقیت ترامپ 
در انتخابات بسیار دشوار است و حتی اگر او 

بار دیگر وارد کاخ سفید شود شرایط دولت او 
با دولت گذشته متفاوت خواهد بود.

بیــژن احمدی بنیانگذار موسســه صلح و 
دیپلماســی و رییس سابق کنگره ایرانیان 
کانادا گفت: ابتدا چند نکته در مورد اتفاقات 
اخیر مطرح کنم. در رابطه با پاســخ ایران 
آن نکته ای که بسیار مثبت است و گزارش 
های مختلفی بوده و به طور رسمی از سوی 
اولیانوف مطرح شــده این است که موضوع 
پرونده ایران در آژانس انرژی اتمی در پاسخ 
ایران به صورت یک خواســته جدید مطرح 
نبوده. این مثبت هســت اما به این معنای 
نیســت که موضوع آژانس کامال حل شده 
است. بلکه به نظر می رسد در اخرین متنی 
که توســط بورل ارائه شــده در حدی که 
می توانســت منجر به امضای توافق شود، 
خواســته های ایران در نظر گرفته شــده و 
گفته اند در صورتی که ایران پاســخ آژانس 
را بدهد پرونده بسته خواهد شد. اما از طرف 
دیگــر مذاکراتی بــه طور موازی و خارج از 
چارچوب برجام به کمک یا واســطه گری 
قطری ها بین ایران و آژانس در جریان است 
تا نکات مورد سوال پاسخ داده شود. یعنی 
پیش از اینکه ایران به تعهدات برجامی خود 

بازگردد این پرونده برای همیشه بسته شود. 
بنابراین احتماال اگر برجام احیا شــود، در 
طول دورانی که برای احیای برجام خواهد 
بود، در مورد پرونده هســته ای ایران حرف 

هایی را خواهیم شنید.
احمدی با اشاره به اینکه در مورد درخواست 
های ایران برای تضمین نکات متفاوتی گفته 
می شود گفت: سخت است که فکر کنیم چه 
مکانیزمــی بــرای غرامت دادن به ایران می 
تواند وجود داشته باشد. مثال فرض کنیم که 
رییس جمهور اینده امریکا بخواهد غرامتی را 
به ایران پرداخت کند. اما صحبت هایی که 
اقای مرندی در مصاحبه با سی ان ان داشتند 
به دو نکته اشاره می کنند که به نظر می رسد 
همین دو نکته از مواردی اســت که ایران از 
طرف غربی درخواســت کرده. یکی تضمین 
اقتصادی است که اسم آن را تضمین حقوقی 
هم می گذارند که فکر می کنم اشاره ایشان 
این است که کمپانی هایی که سرمایه گذاری 
در ایــران کرده اند، در صورتی که تحریم ها 
هم برگشت، منافعشان حفظ شود. احتماال 
به آن زمانی اشــاره دارد که طول بکشــد تا 
اگرتحریم ها برگشت، زمانی طول بکشد تا 
قراردادهــا با ایران تمام شــود و بعد تحریم 

ها شــروع شوند. مســاله دیگری که مطرح 
کرده اند تضمین ذاتی اســت که می گویند 
اگــر امریکایی ها برجام را نقض کنند، ایران 
بایــد بتواند برنامه هســته ای خودش را به 
سرعت برگرداند به آن جایی که بوده. چنین 
تصمیمی در حوزه تعهدات هسته ای تعریف 
می شــود. مساله تعهدات هسته ای ایران و 
اینکه چطور باید رفتار کند و غنی سازی را 
به چه ســطحی ببرد و ... توافق شــده. اینجا 
جای سوال است که ایا مورد جدیدی در این 
پاسخ در رابطه با تعهدات هسته ای که ایران 
بخواهد مطرح شده و یا نه اینکه ما دستاورد 
و تضمین هایی را روی آن برنامه هسته ای 
به آن شــکلی کــه روی آن توافق کرده ایم 
رســیده و اسمش تضمین های ذاتی است. 
به این معنا که اگر مثال اگر ترامپ به قدرت 
برگردد و از برجام خارج شود ایران می تواند 
به جای فاصله 12 ماهه طی شش ماه بتوانیم 
فعالیت هسته ای خود را گسترش بدهیم و 
به جایی که بوده برگردانیم. ما شاهد تالش 
هایی هستیم از سوی تیم مذاکره کننده که 
می گوید برجامی که ممکن است رخ دهد، 
تضمین های بیشتری نسبت به برجام 2015 
دارد و دست امریکا را از نظر هسته ای ایران 

بیشتر خواهد بست.
وی در پایان گفت: در مورد اینده برجام، موافقم 
که باید نگران این بود که برجام بتواند تغییر 
اینده در کنگره امریکا یا کنگره را تحمل خواهد 
کرد یا نه؟ نکاتی هست که امیدبخش هستند 
و باید به آنها توجه کرد. هیات حاکمه آمریکا 
امــروز به صورت جدی دارد تالش می کند، 
چــه در حزب جمهوری خواه مانند لیز چنی 
یا مارک اسپر، بولتون و... همراه با دموکرات ها 
تالش می کنند که ترامپ انتخاب نشود. این 
ها تالش های جدی انجام می دهند. موفقیت 
دوباره ترامپ کار اســانی نیست. گروهی که 
امروز در حزب جمهوری خواه طرفدار و وفادار 
به ترامپ هستند و نامزدهایی که دارند خود 
را برای کنگره اماده می کنند، به نام راســت 
جدید شــناخته می شوند. مسائل جدی این 
گروه مسائل داخلی امریکا و برون مرزی آنها 
مســاله چین اســت. فرض کنیم که ترامپ 
دوباره با طرفداری این گروه به قدرت برسد، 
ممکن اســت سیاســت های ترامپ در دوره 
جدید متفاوت بشود. البته باید در نظر داشته 
باشیم که اینده برجام به تصمیم ایران هم بر 
می گردد که چطور از بازگشــت به برجام در 
دو سال اینده استفاده کند و از منافع اقتصادی 

آن منتفع شود.

خبر ویژه

رئیس جمهور با اشاره در پیش بودن آئین راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی و بازگشایی مراکز آموزشی کشور، بر ضرورت 
تزریق ُدز یادآور واکسن کرونا و استمرار رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی تأکید کرد.

 آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« ستاد ملی مقابله با کرونا، با قدردانی از زحمات و مجاهدت های کادر بهداشت و درمان 
در صیانت از جان مردم در برابر ویروس کرونا، گفت: ایثار، از خودگذشتگی و مجاهدت های همه اعضای کادر بهداشت 
و درمان در طول مواجهه با همه گیری کرونا، برگ درخشانی تاریخ این مرز و بوم است و در حافظه جمعی ملت ایران 
ماندگار خواهد بود. رئیس جمهور در ادامه با اشاره به حرکت آغاز شده به سوی خودکفایی کشور در حوزه دارو، ضمن 
قدردانی از داروسازان داخلی خاطرنشان کرد: دولت از تالش  برای تولید همه داروهای مورد نیاز کشور توسط داروسازان 
داخلی حمایت می کند. آیت اهلل رئیسی با اشاره به گزارشی مبنی بر تولید بیش از ۹0 درصد از داروهای مورد نیاز توسط 

شرکت های داخلی، این دستاورد را افتخارآمیز دانست و افزود: استمرار این روند بدون تردید یک گام راهبردی در حوزه 
سالمت عمومی در کشور است و دولت با همه توان از آن حمایت می کند.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به بازگشایی قریب الوقوع مراکز آموزشی و همچنین در پیش بودن اربعین حسینی 
گفت: همانطوری که با تالش های کادر درمان و البته همراهی جدی مردم توانستیم بر خیزهای مختلف بیماری غلبه 
کنیم، هم اکنون نیز همچنان همراهی مردم در رعایت دستورالعمل ها ضرورت دارد و پیش نیاز توفیق سیاستگذاری ها 
در مدیریت کروناســت. آیت اهلل رئیســی همچنین لزوم تزریق ُدز یادآور واکســن را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشــت: 
بررسی ها نشان می دهد تزریق ُدز یادآور واکسن کرونا در صیانت از جان افراد مؤثر بوده و کسانی که ُدز یادآور تزریق 

نکرده اند، بیشتر در معرض آسیب قرار دارند.

رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا عنوان کرد:

کرونا کسن  کید بر تزریق دز یادآور وا تا

وزیر کشور: 

کید دولت بر فعال بودن  تأ
بازارچه های مرزی است

وزیر کشــور گفت: در تالش هستیم همه ظرفیت های 
موجــود بــرای بازارچه های مرزی را فعال کنیم چراکه 

تاکید دولت بر فعال بودن آنها است.
 احمد وحیدی وزیر کشور در نشست خبری با اصحاب 
رسانه که در آستانه هفته دولت برگزار شد، در پاسخ به 
سوالی در رابطه با بازارچه های مرزی با اشاره به اینکه این 
موضوع به دلیل تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه، 
ظرفیت مهم آن برای معیشــت مردم مناطق مرزی و 
کمــک به برقراری امنیت در این مناطق اهمیت دارد، 
گفت: این دولت تالش کرد همه بازارچه های مرزی را 
بــاز و فعــال کند و تقریباً همه بازارچه های مرزی امروز 
فعال هستند. تنها فعالیت بازارچه مرزی کوهک به دلیل 

مسائل افغانستان دچار نوسان است.
وی تصریــح کرد: در برخی مــوارد بازارچه های مرزی 
متناسب با خواست کشور مقابل دچار محدودیت هایی 
هستند و ممکن است موقتاً غیرفعال شده باشند. البته 
به دنبال آن هستیم با کشورهای مقابل گفتگو و تعامل 
داشته باشیم، چرا که این موضوعات با گفتگو قابل حل 

شدن هستند.
وحیدی عنوان کرد: در تالش هستیم همه ظرفیت های 
موجــود بــرای بازارچه های مرزی را فعال کنیم چراکه 

تاکید دولت بر فعال بودن آنها است.

متن نهایی توافق برجام فاش شد؟
کشــور های اروپایی با رد برخی خبر ها درباره افشــای 
جزئیات توافق احتمالی احیای برجام، تاکید کردند که 
مقام های اروپایی و آمریکایی در حال بررســی واکنش 

ایران هستند.
یک مقام بلندپایه اروپایی که خواست نامش فاش نشود 
به شــبکه خبری »العربیه« گفت که فرانســه به عنوان 
طرف حاضر در مذاکرات هسته ای، هرگونه فاش شدن 
متن نهایی توافق پیشــنهادی اروپا برای احیای برجام 

را تکذیب می کند.
منابع دیپلماتیک تروئیکای اروپا شــامل ســه کشور 
بریتانیا، آلمان و فرانسه هم شامگاه جمعه اعالم کردند که 
متن نهایی توافق احتمالی با ایران هرگز افشا نشده است.

این مقام ها اظهار داشتند، در حال حاضر مهمترین اقدام، 
پاسخ اروپا به واکنش ایران است و افزودند که غیرممکن 

است اروپا در کوتاه مدت واکنش ایران را ارزیابی کند.
کشــور های اروپایی با رد برخی خبر ها درباره افشــای 
جزئیات توافق احتمالی احیای برجام، تاکید کردند که 
مقام های اروپایی و آمریکایی در حال بررســی واکنش 

ایران هستند.

 مقتدی صدر 
باز هم شرط گذاشت

به دنبال انتشــار اخباری مبنی بر دیدار احتمالی میان 
رئیس ائتالف »الفتح« و رهبر جریان صدر عراق و انجام 
نشدن این دیدار علی رغم رسانه ای شدن آن، یک منبع 
نزدیک به این جریان دلیل انجام نشدن آن را فاش کرد.

یک منبع نزدیک به مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق 
در سخنانی در این باره اظهار کرد: هادی العامری، رئیس 
ائتالف الفتح که توســط چارچوب هماهنگی مکلف به 
گفت وگو با صدر شده است، تا این لحظه موفق به انجام 

هیچ دیداری با رهبر جریان صدر نشده است.
این منبع درباره دلیل انجام نشدن دیدار برنامه ریزی شده 
میان العامری و مقتدی صدر طی پنج شنبه گذشته گفت 
که مقتدی صدر پیشــتر شروطی را برای انجام چنین 
دیداری اعالم کرده بود که هیچ کدام محقق نشدند. از 
جمله این شروط خروج العامری از چارچوب هماهنگی 
شیعیان عراق و محکوم کردن اظهارات منتسب به نوری 

المالکی، رهبر ائتالف دولت قانون بود.
وی ادامه داد: عالوه بر این دو شرط، رهبر جریان صدر 
پس از نشست گفت وگوی ملی بغداد که به درخواست 
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق انجام شد، شرط 
دیگری را اعالم و تاکید کرد که این گفت وگوها باید پخش 
مستقیم شوند و ملت عراق از جزئیات آن مطلع شوند. 
این اظهارات پس از آن مطرح شد که رسانه های مختلف 
عراق صبح پنج شنبه اعالم کردند هادی العامری در ادامه 
دیدارهایش با مقامات مختلف و رؤسای احزاب عراق در 
راستای خارج کردن این کشور از بن بست سیاسی، طی 
همیــن روز بــا مقتدی صدر در نجف دیدار و گفت وگو 

می کند اما این دیدار انجام نشد.

یک مقام ارشد آمریکایی: 

 نسبت به دو هفته 
 پیش به حصول توافق 

در وین نزدیک تر شده ایم
یک مقام آمریکایی با بیان اینکه »اکنون نسبت به گذشته 
به حصول توافق در وین نزدیک تر هستیم« تاکید کرد: 

پیشرفت از این نقطه به بعد ممکن است کند باشد.
یــک مقــام ارشــد آمریکایــی در گفتگو با شــبکه 
خبری ســی ان ان دربــاره آخرین وضعیــت مذاکرات 
احیای برجام گفت: اکنون در مقایسه با دو هفته پیش 
به حصول توافق در وین نزدیک تر شــده ایم، اما هنوز 
نتیجه نامشخص است، زیرا است. رئیس جمهور بایدن 
تنها توافقی را تائید خواهد کرد که منافع ملی ما را تامین 
کند. وی افزود: حصول توافق در وین نسبت به دو هفته 
قبل نزدیک تر شــده است، اما نتیجه نامشخص است، 
چرا که برخی اختالفات هنوز به قوت خود باقی است.

این مقام آمریکایی ادامه داد: پیشرفت از این نقطه به بعد 
ممکن است کند باشد، اما به نظر می رسد که در حال 
حاضر شتاب بیشتری نسبت به سال گذشته وجود دارد.

یکسال از اتفاقات عجیب افغانستان گذشت؛

مسعود بهتر بود یا طالبان؟
یکســال از مــردادی که اشــرف غنــی رئیس جمهور 
افغانستان فرار کرد می گذرد اما هنوز هیچ عزمی برای 
تشکیل دولتی فراگیر در این کشور مشاهده نشده است.
تابســتان پارســال و همزمان با فرار اشرف غنی رئیس 
جمهور افغانســتان و نظامیان آمریکایی از تمام مناطق 
این کشــور، پیشروی های نیروهای طالبان که پیش از 
این نیز بخش های وســیعی از افغانســتان به خصوص 
مناطق جنوبی را در اختیار داشتند شدت گرفت و این 
نیروها توانستند بدون اینکه ارتش چندین میلیارد دالری 
افغانســتان جلوی آن ها ایســتادگی کند به کابل چیره 

شوند.
در همان روزها مشهود بود که طالبان با استفاده از عدم 
وجود دیوانساالری و ساختاری منسجم در افغانستان و 
صد البته از طریق همکاری های پشــت پرده با برخی 
رهبران سیاسی و نمایندگان مجلس، خود را برای سقوط 

شهرستان ها و والیات افغانستان آماده کرده است.
عالوه بر این خود مردم حاضر در این شهرستان ها نه فقط 
به دلیل قدرت نظامی این گروه بلکه به دلیل ناامیدی از 
دولت و ســاختار دولتی فاسد افغانستان هم با نیروهای 
طالبان همدل و همراه شدند. مقامات طالبان نیز به محض 
روی کار آمدن، روند تصفیه درون گروهی را شروع کرده 
و طی آن 4هزار و 350 نفر از نیروهای طالبان را به عنوان 
عناصر نامطلوب شناسایی و اخراج کردند و به کشورهای 
منطقه به ویژه همسایگان خود وعده دادند که به مرزهای 
همسایگان تعرض نکنند و همسایگان افغانستان از خاک 
این کشور توسط تروریست ها به خصوص داعش تهدید 
نخواهند شد.  در رابطه با ایران نیز آن ها برخالف دولت 
فراری اشرف غنی و دولت های قبلی، حقآبه هیرمند را 
به رسمیت شناختند و وعده کردند تا سهم قانونی ایران 
از این حقآبه را پرداخت کنند. وعده هایی که البته بخشی 
از آن به دلیل تنش های محدود مرزی که به دلیل عدم 
آشنایی نیروهای طالب از خطوط مرزی و سرازیر نشدن 
سهم ایران از رود هیرمند هنوز به سرانجام نرسیده است.
در طــول این یکســالی هم که از فــرار غنی و نیروهای 
نظامی آمریکا می گذرد مذاکراتی هرچند محدود میان 
این جبهه و نیروهای طالبان به میزبانی تهران و مشهد 
برگزار شد که البته حاصلی هم نداشت و درگیری های 
قوای احمد مسعود و نیروهای طالبان هنوز هم هرچند 

به صورت پراکنده وجود دارد.
در این میان اما موضع جمهوری اســالمی ایران شــفاف 
و قاطع اســت به طوریکه مقامات کشورمان بارها اعالم 
کردند باید تالش کنیم یک دولت فراگیر در افغانستان 
شکل بگیرد که بازتاب دهنده تمام واقعیت های افغانستان 
و ترکیب قومی و مردمی افغانستان از اندیشه های مختلف 
باشد و به همین دلیل است که ایران تا زمان تشکیل دولتی 
فراگیر در افغانســتان در مرحله شناسایی و به رسمیت 

شناختن طالبان قرار نخواهد داشت.
اما موضوع به همین سادگی هم نیست و مجاب کردن 
جبهه ملی مقاومت و طالبانی که حاال به تنهایی به صندلی 

قدرت در افغانستان تکیه زده کاری بسی دشوار است.
احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی اخیرا در مصاحبه 
با شــورای آتالنتیک گفته »طالبــان تغییر نکرده اند و 
عالقــه ای به گفت و گو و تعدیل روش های خود ندارند و 
به همین دلیل هیچ گزینه دیگری جز جنگیدن در برابر 
طالبان وجود ندارد چراکه طالبان باوری به فراگیر بودن 

ساختار قدرت ندارد«
اما فارغ ار اختالفات میان طالبان و مسعود، پاسخ به این 
پرســش که اگر در طول یکســال گذشته جای طالبان 
و جبهه ملی مقاومت عوض می شــد حاال سرنوشــت 
افغانســتان چگونه بود و این گروه روابط افغانســتان با 

همسایگان به ویژه ایران را چگونه تنظیم می کرد؟
آیا مسعود منافع جمهوری اسالمی ایران در افغانستان 

را بیش تر تامین می کرد یا طالبان؟
کیومرث یزدان پناه دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه 
تهران و کارشــناس مسائل افغانســتان در این رابطه با 
بیان اینکه شرایط در افغانستان به گونه ای پیش رفته که 
فضا برای هیچ گونه مذاکره ای میان گروه های مختلف با 
جریانی به نام طالبان وجود ندارد، می گوید »اساسا باتوجه 
به شرایط فعلی، واگذاری یا تقسیم بخشی از قدرت به سایر 
گروه هــا بــرای طالبان معنی و مفهومی ندارد و از طرفی 
دیگر باتوجه به اینکه از همان ابتدای سقوط دولت غنی 
در افغانستان مسیر احمد مسعود مسیر مشخصی نبود 
و عالوه بر اینکه ابهامات زیادی نسبت به رویکرد ایشان 
درباره تحوالت افغانستان و پشت صحنه های جریان او 
در رابطه با تنظیم روابط با همسایگان افغانستان وجود 
داشــت اساسا ضرورتی نداشت جمهوری اسالمی ایران 
خود را بیش از آنچه انجام شد درگیر میانجی گری میان 

طالبان و جبهه مقاومت ملی افغانستان کند.«
وی با تاکید بر اینکه فضا برای به قدرت رسیدن گروه هایی 
مثل جبهه مقاومت ملی افغانستان وجود نداشت در پاسخ 
به این پرسش که آیا مسعود بهتر از طالبان می توانست 
با ایران تعامل کند افزود »نباید فراموش کرد که جریان 
مقاومت به معنای گروه های اســالمی یا گروه هایی که 
عمدتا به شیعیان افغانستان باز می گردد با موضوع آقای 
مسعود کامال متفاوت است و برخالف پیش بینی ها که 
تصور می شد جبهه جدیدی مقابل طالبان در افغانستان 
به محوریت پنجشــیر گشوده شود اما همین جبهه هم 
در اندک زمانی فروکش کرد و درحال حاضر آثاری از آن 
جریان مقاومت به معنای واقعی که باید دیده نمی شود 
چراکه احمد مسعود حائز جایگاه مشخصی در ساختار 
سیاسی افغانستان نبود و مقبولیتی به اندازه یک محدوده 
جغرافیایی افغانستان داشت که پیش بینی هم می شد 

یک همچنین جریان هایی دوام نخواهند آورد«

اخبار کوتاه
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3اقتصاد
بازار ارز

2 پیش بینی متفاوت از قیمت دالر

 ردپای خبر فیک برجام
 در بازار ارز

 انتشار غیررسمی بخش هایی از توافق جدید 
ایران و آمریکا موجب شد تا خوشبینی معامله 
گران دالر نسبت به احیای توافق برجام بیشتر 
شود و قیمت دالر نوسان محدودی را ثبت کرد.
الجزیره جزئیاتی جدید از متن توافق هســته 
را رونمایی کرد و مدعی شد در اولین روز پس 
از امضای توافق، تحریم های 1۷ بانک و 150 

موسسه اقتصادی ایران لغو خواهند شد.
با این حال، در انتهای شباین ادعا از سوی منابع 
فرانسوی تکذیب شــد، برخی خبرگزاری ها 
عنوان می کردند که پاســخ آمریکا به شرایط 
مورد درخواســت ایران، مثبت نبوده اســت. 
یک مقــام وزارت امور خارجــه آمریکا گفت 
گزارش های منتشر شــده مبنی بر پذیرش یا 
تمایل ما به دادن امتیاز به ایران برای بازگشت 

به توافق هسته ای کامال نادرست است.

پیش بینی قیمت دالر
عده ای از معامله گران با توجــه به اخبار ضد 
و نقیض برجامی همچنــان در الک احتیاط 
هستند و معتقدند تا روشن نشدن هوای نیمه 
تاریک برجام، بازار ارز شاهد نوسان محدود و 
عقب نشینی دالرخواهد بود.با این حال عده ای 
دیگر با برجســته کردن ســیگنال های منفی 
برجامی باور داشتند این موضوع ممکن است، 
معادالت مــورد انتظار معامله گــران ارزی را 
تغییر دهد و قیمت دالر وارد فاز افزایشی شود.

خرید و فروش ارز متوقف شد
با اینکه بیشــتر رســانه ها تقریبا از ارایه یک 
قیمت واحد برای ارز، دست به خودسانسوری 
زده اند؛ اما در فضای مجازی و برخی کانال های 
معامله گری دالر، قیمت هــا به کانال 2۹ هزار 

تومانی وارد شده است.
 خبرگزاری نزدیک به دولت تسنیم نیز با ارایه 
این قیمت عنوان کرده که دالر بعد از ســه ماه 
به کف قیمت خود رسیده اســت. دبیر کانون 
صرافــان از فضای آرام در این بــازار می گوید 
و تاکیــد دارد که این روز ها همه تماشــاچی 
شده اند و خرید و فروشی دیگر در بازار نداریم.

بازار ارز که از ابتدای هفته جوی آرام را سپری 
کرده و شاهد کاهش قیمت ها بوده در آخرین 
روز هفته نیز در فضایی با ثبات چشــم انتظار 

خبر های جدید سیاسی است.
قیمت دالر در آخرین روز هفته به میانه کانال 
2۹ هزار تومان رسید و عمال رکورد کف قیمت 
دالر طی 3 ماه گذشته ثبت شد. البته روزجمعه 
قیمت ها در بازار فردایــی در همین محدوده 
باقی مانده بــود. در ۹0 روز گذشــته دالر در 
قیمت های باالی 30 هزار تومان در نوسان بود 
ولی طی روز های اخیر بــا کاهش قیمت ها در 
بازار ارز، دالر توانست به کانال 2۹ هزار تومانی 

بازگردد.
خبر های جدید از مذاکرات و فضای آرام بازار 
ارز به همــراه افزایش عرضه توانســت زمینه 
کاهش قیمــت ارز را هموار کنــد تا جایی که 
طبق اعالم دبیــر کانون صرافــان می توانیم 
در صورت ادامه همین روند، به زودی شــاهد 
ســقوط قیمت دالر در کانال 2۸ هزار تومان 
هم باشیم.کارشناسان ارزی می گویند: شرایط 
فشار فروش قابل توجهی در بازار حکمفرماست 
و تالش های معامله گران افزایشــی در جهت 
تقویت سیگنال های سیاسی منفی و در نتیجه 
آن جلوگیری از کاهش قیمــت ارز بی نتیجه 
مانده اســت. کامران ســلطانی زاده، دبیرکل 
کانون صرافان به تشــریح وضعیــت بازار ارز 
در روز شــنبه پرداخت و گفت: شنبه جو بازار 
بســیار آرام اســت و عموما حساسیت نسبت 
به معامالت در بازار ارز کاهش یافته اســت. او 
با تاکید بــر اینکه در بــازار ارز دیگر خبری از 
رفتار های هیجانی نیســت و اصطالحا دیگر 
کسی از بازار ارز سراغ نمی گیرد، گفت: در بازار 
نه خریداری هست و نه فروشنده؛ همه نسبت 
به بازار ارز بی تفاوت شــدند. می توان گفت که 
این روز ها اکثرا تماشاچی بازار شدند. به گفته 
سلطانی زاده قیمت دالر در بازار غیررسمی در 
محدوده 2۹۷00 تومــان و در بازار توافقی در 

کانال 2۸ هزار تومان در نوسان است.

موج فروش سکه در بازار پشت خطی
قیمت اونس طال که روز پنجشنبه تا محدوده 
1۷۶۹ دالر باال رفته بــود مرز 1۷50 دالر را از 
دست داد . با ریزش بیش از 1۶ دالری قیمت 
اونس طال قدرت ممکن اســت قدرت معامله 

گران کاهشی بازار سکه بیشتر شود.
 روز پنجشنبه گذشته قیمت سکه افت و خیز 
خاصی را تجربه نکرد و در محدوده 13 میلیون 
و ۷00 هزار تومان معامله شد.نوسان محدود 
سکه در حالی بود که قیمت دالر بر مدار کاهش 
قرار گرفته بود.ارزش ذاتی سکه در روز یاد شده 
12 میلیون و 41۹ هزار تومان بود و حباب فلز 
زرد رنگ داخلی در محدوده 10 درصد ایستاد.

گار « از بازار این روزهای طال و  سکه گزارش » روز

سکه  مقاومت می کند
 طی روز هــای اخیر، قیمت ها دربازار های 
سرمایه با نوسان و کاهش همراه بوده است 
و پس از مدت ها مقاوت سکه برای ایستادن 
بر روی کانال 14 میلیون تومان باالخره بازار 
ارز و طال روند نزولی به خود گرفت. در ادامه 
ایــن روند بود که ســکه در یک هفته یک 
میلیون تومان از ارزش خود را از دست داد. 
البته در بازار ارز نیز به عنوان سیگنال دهنده 
به بازار طال، قیمت ها عقبگرد داشته است.

سکه کانال ۱۴ میلیون را از دست داد
حاال دیگر ســکه در مدار نزولی قرار گرفته 
اســت و روز بــه روز از کانــال 14 میلیون 
تومانی دورتر می شــود. این فلز زرد گران 
بهای داخلی که در تابســتان توانســته بود 
محــدوه 14 میلیون و 200 هزار تومانی را 
بــه عنوان یک نقطه اتــکا قوی برای خود 
تعریف کند، با انتشــار اخبار مربوط به باال 
رفتــن احتمال احیای برجام در ابتدا کانال 
14 میلیــون تومانــی را از دســت داد و در 
مرحلــه بعد به زیــر حمایت 13 میلیون و 

۸00 هزار تومان رفت.
به این ترتیب بود که روز پنجشنبه گذشته 
قیمت سکه در محدوده 13 میلیون و ۷00 
هزار تومان معامله شد. نوسان محدود سکه 
در حالی بود که قیمت دالر بر مدار کاهش 
قرار گرفته بود. ارزش ذاتی سکه در روز یاد 
شــده 12 میلیون و 41۹ هزار تومان بود و 
حباب فلز زرد رنگ داخلی در محدوده 10 

درصد قرار داشت.
از سوی دیگر به باور فعاالن بازار در صورتی 
که سکه بازان نتوانند به سمت 13 میلیون 
و ۸00 هــزار تومــان حرکت کنند این امر 
می توان زمینه ســاز ســقوط سکه تا نیمه 

کانال 13 میلیون تومان نیز باشد.

 شکست حمایت سکه 
روی مرز ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

در ایــن میان، اما با شکســت حمایت 13 
میلیون و ۸00 هزار تومان، میزان فروش ها 
در بازار پشت خطی به اندازه ای زیاد شد که 
دیشــب فلزگران بهای داخلی در محدوده 
13 میلیون و ۶00 هزارتومان مورد معامله 

قرار گرفت.
هــم چنین بــه باور برخــی تحلیل گران 
اقتصادی، در شــرایط و وضعیتی که دالر 
در بــازار داخلــی بتواند رشــد کند، موج 
فروش سکه نیز در بازار داخلی طال متوقف 
خواهد شد. اما با همه این توصیفات طی شب 
گذشته دالری ها تمایل زیادی برای خروج 
از موقعیت فروش نداشتندو از طرف دیگر 

نیــز در بازار های جهانی، اونس طال گرفتار 
فعالیت نزولی شده بود و به سوی مرز هزار 
و ۷50 دالری حرکــت می کرد. افت اونس 
طال دیگر عاملی است که سکه امامی را تحت 
فشــار بمضاعف برای تغییر کانال به سمت 
پایین قرار می دهد و زمینه ســاز نزول این 
فلز گران بها به زیر سطح 13 میلیون و 500 

هزار تومان خواهد شد.
برخی از تحلیلگران فنی بازار سکه معتقدند 
در شــرایط فعلی شــرط مهم برای صعود 
ســکه افزایش قیمت دالر و عبور آن از مرز 

مقاومتی است.
ســکه بازان روز گذشــته توانستند فلز زرد 
رنــگ داخلی را به باالی کانال 14 میلیون 

تومان برسانند.
سکه در رسیدن به مرز مقاومتی ناکام ماند

قیمت سکه، اما در ابتدا تالش کرد بر روی 

پله اول کانال 14 میلیون تومان باقی بماند، 
اما توان رسیدن به مرز مقاومتی 14 میلیون 
و 200 هــزار تومان را پیدا نکرد. اکنون نیز 
می توان با رصد بازار مشاهده کرد که ارزش 
ذاتی ســکه با قیمت نقدی در بازار بیش از 
1 میلیــون و 500 هزار تومان فاصله دارد. 
حباب سکه نیز در محدوده 12 درصد مانده 
است و این در حالی است که قیمت اونس 
طال در بازار های جهانی نیز کاهشــی بوده 

است.
در این میان برخی از تحلیلگران فنی بازار 
ســکه معتقدند در شرایط فعلی شرط مهم 
برای صعود ســکه افزایــش قیمت دالر و 
عبور آن از مرز مقاومتی است. این دسته از 
تحلیلگــران معتقدند در صورتی که قیمت 
دالر رشد کند این امر می تواند محرکی برای 

جهش سکه شود.

بــا این حال نرخ دالر در شــرایط فعلی در 
انتظار برجام اســت و بازیگران ارزی سعی 
می کنند در خرید و فروش ها احتیاط کنند.

عــده ای دیگر به قیمت اونس طال اشــاره 
می کردند و می گفتند در صورتی که قیمت 
طال رشد کند این امر می تواند بر قدرت سکه 

بازان افزایشی بیفزاید.
با این حال در بازار های جهانی نیز اونس مرز 
هزار و ۸00 دالری را از دســت داده است و 
دراین هفته گرایش خاصی برای رشد قیمت 
از خود نشان نداده است، عاملی که سکه را 

بیشتر تحت فشار قرار داده است.

کم ترین حباب از آن کدام سکه است؟
در این میان باید توجه کرد که فعال کمترین 
حباب از آن ســکه بهار آزادی است. به نظر 
می رسد دلیلی این حباب پایین درباره این 
ســکه ها، قدیمی بودن آن است که نسبت 
به سکه امامی طرح جدید از حباب کمترین 

برخوردار است.
هم چنین بیشــترین حباب نیز متعلق به 
سکه یک گرمی است که با رقم یک میلیون 
و پانصد هزار تومان به نسبت قیمت و وزن 

خود باالترین حباب را دارا بوده است.
نباید از یاد برد که این ارقام نسبی هستند، 
امــا در همین حال بایــد توجه کرد که در 
بازار با شــرایط فعلی هر چقدر گرم ســکه 
پایین تر بوده اســت به همان نسبت حباب 
آن نیز بزرگ تر شــده اســت که این مساله 
می تواند دالیل مختلفی داشــته باشد، اما 
یکی از اصلی ترین دالیل آن را می توان فشار 
اقتصادی بیشــتر به خریداران و در نتیجه 
میل به خرید بیشــتر از ســکه های با گرم 

پایین تر دانست.

افزایش قیمت رسمی خودرو در راه است

چراغ سبز برای افزایش قیمت خودروهای داخلی!
بــا اعــالم معاون حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا چندی دیگر 
و بــرای اولین بار در ســال جــاری، مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی 

صادر خواهد شد.
 آن طور که منوچهر منطقی در جمع خبرنگاران اعالم کرد، افزایش قیمتی 
جزئی برای خودروهای زیان ده در نظر گرفته شده است. در باب این تصمیم 
وزارت صمت اما دو ســناریو قابل طرح اســت. نخســت اینکه این وزارتخانه 
می خواهد در راستای عرضه تمام خودروهای داخلی در بورس کاال، قیمت 
آنها را اصالح کند تا شرایط برای عرضه فراهم شود. سناریوی دوم نیز این است 
که وزارت صمت قصد دارد با اصالح قیمتی جزئی، از هیاهوی خودروسازان 
مبنی بر زیاندهی )در نتیجه فریز قیمت( بکاهد و تکمیل پازل بورسی شدن 
خودرو را به تاخیر بیندازد. جدا از اینکه کدام سناریو مدنظر وزارت صمت 
است، خودروسازان همچنان صحبت از زیان دهی به میان می آورند و آن را 
نتیجه قیمت گذاری دستوری می دانند. همین چندی پیش اعالم شد زیان 
انباشــته خودروســازان به باالی 115هزار میلیارد تومان رسیده و با تداوم 
فریز قیمت و با توجه به شــرایط تورمی، این زیان بیشــتر نیز خواهد شــد. 
خودروسازان معتقدند دولت باید دست از قیمت گذاری بردارد و آنها خود 
نسبت به تعیین قیمت محصوالتشان اقدام کنند. خودروسازان این را هم 
می گویند که اگر دولت همچنان به دنبال قیمت گذاری است، طبق قانون باید 
زیان )ما به التفاوت قیمت دستوری و قیمت واقعی خودروها( را جبران کند.
به هر حال ، به احتمال فراوان در آینده نزدیک ســتاد تنظیم بازار مجوز 
جدیدی را برای افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر خواهد کرد که البته 
طبق اظهارات معاون حمل و نقل وزارت صمت، این مجوز دو مشخصه اصلی 
خواهد داشت. مشخصه نخست این است که افزایش قیمت جزئی خواهد 
بود، بنابراین بعید به نظر می رسد ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش قیمتی 
در حد و اندازه سال گذشته صادر کند. البته شاید تفسیر وزارت صمت از 
»افزایش قیمت جزئی« چیز دیگری باشد و در نهایت به اندازه پارسال یا 
حتی بیشتر، قیمت خودروها باال برود. مشخصه بعدی افزایش قیمت جدید 
اما این اســت که این اتفاق برای خودروهای زیان ده رخ خواهد داد. البته 
از نظر خودروســازان، تمام محصوالت مشمول قیمت گذاری آنها، زیان ده 
اســت و حاال باید منتظر ماند و دید ســتاد تنظیم بازار اولویت خاصی برای 
افزایش قیمت در نظر می گیرد یا مجبور می شود قیمت همه خودروهای 

زیان ده را باال ببرد.

دو سناریوی افزایش قیمت خودرو
امــا وزارت صمــت چه هدفــی را از صدور قریب الوقوع مجوز افزایش قیمت 
خودروهای داخلی دنبال می کند؟ نقش ماجرای بورس کاال در این تصمیم 
چیست؟   جدا از اینکه هدف کالسیک از افزایش رسمی قیمت خودروهای 
داخلی، تامین نقدینگی خودروسازان و تعدیل زیان دهی آنهاست، به نظر 
می رسد داستان عرضه خودرو در بورس کاال نیز به این تصمیم بی ربط نیست. 
از همین رو می توان دو سناریویی را که در ابتدای گزارش با محوریت بورس 
کاال مطرح شد، مورد بررسی قرار داد. طبق  سناریوی نخست، وزارت صمت 
می خواهد در راستای عرضه تمام خودروهای داخلی در بورس کاال، قیمت 
آنها را اصالح کند تا شــرایط برای عرضه فراهم شــود. در حال حاضر 15 
خودرو مجوز عرضه در بورس کاال را دارند و چهارشنبه گذشته نیز در این 
بستر عرضه شدند. این در حالی است سهم اصلی را از این جمع بورسی فعال 
شرکت های بخش خصوصی در اختیار دارند و وزارت صمت هنوز به عرضه 
تمام و کمال محصوالت متعلق به ایران خودرو و سایپا رضایت نداده است. 
البته شاهین به نمایندگی از سایپا و هایما به عنوان نماینده ایران خودرو در 
بورس کاال پذیرش شده اند و این دو خودروساز حاال منتظرند وزارت صمت 
مجوز عرضه باقی محصوالتشان در بستر بورس را صادر کند. هرچند اولویت 
خودروسازان آزادسازی قیمت است، اما عرضه در بورس کاال نیز در صورتی 
که قیمت پایه واقعی باشد، می تواند آنها را از ورطه زیان دهی خالص کند. 
از همین رو خودروســازان چون می دانند دولت تن به آزادســازی رســمی 
قیمت خودرو نمی دهد، به بورس کاال به عنوان راهکاری میانه برای خروج 

از زیان دهی رضایت داده اند و منتظرند تمام محصوالتشان از سیستم فعلی 
فروش )قرعه کشی( خارج و راهی بورس شوند. حال اگر این سناریو را مدنظر 
قــرار دهیــم، وزارت صمت نیز می خواهد از بورس کاال به عنوان راهی میانه 
برای عبور از قیمت گذاری دستوری و تامین مالی خودروسازان استفاده کند.

وقتی خودروها با قیمت پایه ای مناســب در بورس عرضه شــوند، اوال وزارت 
صمت از زیر بار قیمت گذاری خالص می شود و ثانیا خودروسازان هم از زیان 
خارج خواهند شــد. بنابراین وزارت صمت در عین حال که قیمت خودرو 
را آزاد نکرده، از قیمت گذاری دســتوری عبور کرده و خارج می شــود. طبق 
این ســناریو، هدف وزارت صمت از افزایش قیمت قریب الوقوع خودروهای 
زیان ده، خارج کردن آنها از زیان یا نزدیک کردنشان به قیمت واقعی است 
تا مقدمات الزم برای عرضه خودروهای موردنظر به بورس کاال فراهم شود.
از آن ســو اما اگر ســناریوی دو را در نظر بگیریم، وزارت صمت هدفی عکس 
ســناریو نخســت را دارد. طبق این ســناریو، وزارت صمت قصد دارد با اصالح 
قیمتی جزئی، از هیاهوی خودروســازان مبنی بر زیان دهی )در نتیجه فریز 
قیمت( بکاهد و تکمیل پازل بورسی شدن خودرو را به تاخیر بیندازد. شنیده 
می شــود وزارت صمت با وجود موافقت کلی با عرضه خودرو در بورس کاال، 
کماکان تمایل دارد افسار قیمت خودرو را در دست داشته باشد؛ از همین رو 
در برابر عرضه خودروهای پرتیراژ به بورس مقاومت می کند. با در نظر گرفتن 
این شنیده ها، سناریوی دوم اعتبار پیدا می کند، زیرا وزارت صمت می خواهد 
با حربه افزایش قیمت فعال و برای مقطعی کوتاه هم که شده، خودروسازان را 
ساکت کند تا بحث عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کاال از تب و تاب بیفتد. 
در حــال حاضــر خودروهایی مانند رانا، دنا، پارس، پژو 20۶، کوئیک و تارا در 
لیست پذیرش شده های بورس قرار ندارند و این در شرایطی است که بهبود 
اوضاع مالی خودروسازان اتفاقا در گروی بورسی شدن برخی از آنها )مدل های 
پرتیراژ( است. حال اگر این سناریو مدنظر وزارت صمت باشد، این وزارتخانه 
به این زودی ها مجوز عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کاال را صادر نخواهد 
کــرد. البتــه ایــن موضوع را نیز نباید فراموش کرد که احتمال دارد با تفکیک 
وزارت صمت و تشکیل وزارت صنعت و معرفی سکاندار جدید، کال سیاست ها 
در حوزه خودرو به خصوص در بخش قیمت گذاری تغییر کند.  در هر صورت 
اتفاق محتمل در آینده نزدیک، افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی است 
و باید منتظر ماند و دید ستاد تنظیم بازار چند درصد به قیمت ها اضافه خواهد 
کرد و واکنش خودروسازان و مشتریان و البته بازار به این ماجرا چه خواهد بود؟

خبر ویژه

مدیرعامل هواپیمایی آسمان با اعالم وجود هفت فروند هواپیمای فعال 
در این ایرالین، گفت: 3 فروند هواپیمای آســمان در پروازهای اربعین 
امســال با نرخ بلیت ۶ میلیون تومانی که کاماًل با آن موافقیم در اختیار 
زوار سیدالشهدا قرار خواهد گرفت. »ابوذر شیرودی« در خصوص چرایی 
کاهش ناوگان فعال هواپیمایی آســمان از 30 فروند در سال ۹0، به ۷ 
فروند در سال های اخیر اظهار کرد: کاهش تعداد ناوگان ناشی از مشکل 
در تامین قطعات و موتور هواپیما است و در حال برنامه ریزی برای فعال 

کردن هواپیماهای زمین گیر هستیم.
وی توضیح داد: با برنامه ریزی های انجام شده در یک سال اخیر 2 فروند 

هواپیمای زمین گیر، فعال و اکنون در ناوگان هواپیمایی آسمان در حال 
سرویس دهی به مسافران است.شــیرودی توضیح داد: با فعال بودن ۷ 
فروند هواپیمای فعال امکان مشارکت آسمان در پروازهای اربعین وجود 
دارد.وی خبر داد: 2 تا 3 هواپیما به صورت مســتقیم پروازهای اربعین 
را پوشــش خواهد داد و با افرایش پروازها به استان های غربی از جمله 
ایالم و کرمانشــاه، به طور غیرمســتقیم پروازهای اربعین را پشتیبانی 

خواهیم کرد.
مدیرعامل هواپیمایی آســمان اضافه کرد: نرخ بلیت مسیر تهران - 
نجف و تهران - بغداد هواپیمایی آسمان برای ایام اربعین ۶ میلیون 

تومان است و با این نرخ گذاری کاماًل موافق هستیم.کاپیتان شیرودی 
درباره چرایی تا خیرهای پروازی و نحوه مدیریت  پروازهای اربعین، 
بیان کرد: تاخیرها به دلیل حفظ شرایط ایمنی است و به طورکلی به 
دلیل ظرفیت پایین ناوگان عملیاتی کشور، گاهی گرفتن هواپیمای 
پشتیبان از سایر ایرالین ها نیز ممکن نیست و تاخیر پروازها بیشتر 
می شــود.وی در خصوص برنامه این هواپیمایی برای توسعه ناوگان 
نیز گفت: توســعه ناوگان را به برجام گره نزدیــم. تفاهم نامه ای با 
بویینگ نیز که در دوره اول برجام منعقد شد، مشخص نیست که چه 

نتیجه ای خواهد داشت.

هواپیمایی آسمان: 

خ ۶ میلیون تومانی پروازهای اربعین موافقیم با نر

برنج ایرانی باالخره ارزان می شود

 پیش بینی کاهش ۵۰ درصدی 
قیمت برنج

: قیمت برنج ایرانی در ســال زراعی جاری با آغاز 
فصل برداشــت و به واســطه افزایش 30 درصدی 

تولید، کاهش چشمگیر یافت.
اواخر ســال 1400 بود که ســیر صعودی قیمت 
انــواع برنج ایرانی آغاز و زمینه ســاز افزایش قابل 
توجه قیمت این محصول پر مصرف در بازار شد.

کارشناســان حوزه کشاورزی، کاهش تولید برنج 
ناشی از خشکسالی در سال زراعی گذشته، عرضه 
محــدود آن به بازار، احتکار، وجود واســطه های 
فــراوان در زنجیره ارزش برنــج، ممنوعیت های 
وارداتــی برنج خارجی، بحران روســیه و اوکراین 
و تحریم هــای غرب را ازجملــه مهمترین دالیل 

افزایش قیمت این محصول عنوان می کردند.
البتــه برخی اقتصاددانان نیز افزایش قیمت برنج 
در بازار را تابعی از سیاســت های کالن اقتصادی، 
تغییرات در ســایر بازارهــای اقتصادی، انتظارات 
تورمی، افزایش قیمت خرید تضمینی محصوالت 
کشاورزی و اختالل در زنجیره توزیع می دانستند.

در همیــن راســتا، احــد آزادیخواه، ســخنگوی 
کمیسیون کشــاورزی مجلس شورای اسالمی با 
بیــان اینکــه افزایش قیمت برنــج به هیچ عنوان 
پذیرفته نیســت، معتقد بود: »باید رشــد قیمت 
برنج در بازار را ناشــی از دســت های پشــت پرده 
و دالل بازی دانســت، به همین دلیل وزارت جهاد 
کشاورزی و ســازمان تعزیرات حکومتی باید این 

موضوع را مدیریت کنند«.
میزان نیاز برنج در کشــور ســاالنه 3 میلیون تن 
می باشــد که از این میزان معموال 2 میلیون 500 
هــزار تــن در ۶00 هــزار هکتار از شــالیزارهای 
کشــور تولیــد و 500 هزار تن از مســیر واردات 
تامین می شــود. در سال زراعی گذشته به واسطه 
خشکســالی میزان تولید برنج به 1 میلیون ۸00 
هزار تن رســید و این موضوع زمینه ساز مشکالت 

متعددی در بازار شده بود.
در ســال جاری به واســطه افزایش 30 درصدی 
تولید و آغاز فصل برداشت کاهش چشمگیر قیمت 
آغاز و در هفته های آینده کاهش قیمت تشــدید 

خواهد شد.
موضوعــی که مســیح کشــاورز، دبیــر انجمن 
تولیدکننــدگان برنج در مــورد آن گفت: »با آغاز 
فصل برداشــت برنج و افزایش 30 درصدی تولید 
برنج ایرانی در سال جاری، قیمت این محصول در 

بازار با کاهش محسوسی روبرو است«.
وی در ادامه افزود: »نرخ این محصول در اســتان 
مازنــدران به تازگی به کیلویی ۸0 هزار تومان نیز 
رســیده و قیمت برنج در اســتان گیالن نیز اکنون 
نیز در حدود 100 هزار تومان است. اکنون شاهد 
عرضه برنج ایرانی در فروشــگاه های زنجیره ای با 
قیمت کیلویی ۶4 تا ۸۶ هزار تومان و برنج هندی 
درجه یک با قیمت هایی بین 30 تا 3۷ هزار تومان 

هستیم«.

پیش بینی کاهش ۵۰ درصدی قیمت برنج
در ایــن میان برخی از کارشناســان بر این باورند 
باتوجه به افزایش تولید و رکود چند ماه گذشــته 
بازار برنج، پیش بینی می شود، قیمت برنج با کاهش 
50 درصدی همراه و به قیمت واقعی خود بازگردد.

آنچه در این میان باید تاکید کرد این است که روند 
تثبیت قیمت باید، ادامه یابد تا قیمت های سرسام 
آور را دوباره شــاهد نباشیم. آسیب شناسی دالیل 
افزایش قیمت برنج در سال گذشته نشان می دهد 
که بخشی از آن قابل کنترل است تا عامل تحریک 

رشد قیمت ها نشود.

بازار

صمت

با حضور رئیس هیات عامل ایمیدرو؛

پروژه برق رسانی به معادن شاقز 
الیگودرز کلنگ زنی شد

آیین کلنگ زنی پروژه برق رسانی به معادن شاقز 
الیگودرز در اســتان لرســتان با حضور وجیه اهلل 
جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو انجام شد. این 
اقدام در راستای توسعه مناطق کم برخوردار است.

پروژه برق رســانی به معادن شاقز الیگودرز کلنگ 
زنی شــد؛ ســرمایه گذاری 140 میلیــارد ریالی 

ایمیدرو
 طول کل مسیر برق رســانی 1۶ کیلومتر و میزان 
سرمایه گذاری ایمیدرو در این پروژه 140 میلیارد 

ریال است.
میزان اشتغالزایی دوران ســاخت پروژه به 40 نفر 
می رسد. برق رسانی به معادن شــاقز در راستای 
اجرای سیاست های توسعه ای ایمیدرو در مناطق 
کم برخوردار و تحقق اهداف مــورد نظر در حوزه 

زیرساخت معادن عملیاتی می شود.
راهبری پروژه بر عهده طرح ایجاد زیربناهای الزم در 
معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور)مجموعه تحت 

پوشش ایمیدرو( است.
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نفت و انرژی 4

کرد: آبی اظهار  کارشناس ارشد حوزه منابع  یک 

گره  گشایی  از معمای منازعات بر سر منابع آب

کوتاه از انرژی

بین الملل

درآمد بادآورده ۱.۳ تریلیون 
 دالری صادرکنندگان 

نفت خاورمیانه
صنــدوق بین المللی پول )IMF( پیش 
بینی کرد کشــورهای صادرکننده نفت 
خاورمیانه بــه کمک قیمت های باالی 
نفــت و آشــفتگی بازار پــس از حمله 
نظامی روســیه به اوکراین، یک تریلیون 
و 300 میلیــارد دالر درآمــد اضافی از 
فروش نفت تا سال 202۶ داشته باشند.
جهــاد آزور، مدیــر منطقه خاورمیانه و 
شــمال آفریقا در صنــدوق بین المللی 
پول به روزنامه فایننشــیال تایمز گفت: 
کشــورهای منطقه خلیج فارس تا سال 
202۶، مجموعــا یــک تریلیون و 300 
میلیارد دالر درآمد نفتی بیشتر خواهند 
داشــت.به گفته کارشناســان صندوق 
بین المللــی پول، درآمــد نفتی اضافی، 
خزانــه صندوق هــای ســرمایه دولتی 
صادرکنندگان بزرگ نفت در خاورمیانه 
را پــر خواهد کــرد و حکومت های این 
کشــورها را تقویت می کند.با این حال، 
آزور هشــدار داد صادرکنندگان نفت و 
گاز خلیــج فارس باید از این درآمدهای 
وافر اســتفاده کرده و در آینده از جمله 
برای آماده ســازی عبور به سوی انرژی 
پــاک، ســرمایه گذاری کنند.صندوق 
بین المللــی پول هفته گذشــته اعالم 
کــرده بود برخالف آمریکا و بســیاری 
از اقتصادهــای اروپا که با کندی رشــد 
روبرو شــده و با نزدیک شــدن به فصل 
زمســتان، در آستانه ســقوط به ورطه 
رکود قرار گرفته اند، اقتصاد عربســتان 
سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت 
خاورمیانــه و جهان اســت، تحت تاثیر 
صعود قیمت ها و تولید باالتر نفت، امسال 
ســریع ترین نرخ رشد را خواهد شد.در 
گزارش صنــدوق بین المللی پول آمده 
بود: عربســتان سعودی احتماال امسال 
تحت تاثیر اصالحات مناســب کسب و 
کار و افزایش چشمگیر قیمت های نفت 
و احیــای قدرت تولیــد از دوران رکود 
ناشــی از پاندمی در ســال 2020، یکی 
از اقتصادهای برخوردار از ســریع ترین 

نرخ رشد خواهد بود. 

افزایش ۸ درصدی ذخایر 
گاز عربستان سعودی

ذخایر گاز طبیعی عربســتان ســعودی 
طــی پنج ســال گذشــته ۸.1 درصد 
افزایش یافته اســت.بر اساس داده های 
به دســت آمده از اوپــک، وزارت انرژی 
عربستان و آرامکو گزارش داد که ذخایر 
گاز طبیعی در این کشــور تا پایان سال 
2021 بــا 0.۹ درصد افزایش به 32۹.1 
تریلیون فوت مکعب اســتاندارد رسیده 
که در پایان سال 2020، 32۶.1 تریلیون 
فــوت مکعب بود. میزان افزایش ذخایر 
قطعی عربســتان در سال گذشته، پس 
از رشــد حدود 1.4 درصدی در ســال 
201۹، باالتریــن میــزان در حدود دو 
سال گذشته بوده است.وی خاطرنشان 
کرد که عربســتان ســعودی توانســت 
ذخایــر گاز خود را در مدت پنج ســال 
۸.1 درصد افزایش دهد، زیرا این میزان 
در سال 201۶ به 304.35 تریلیون فوت 
مکعب اســتاندارد رســید که به معنای 
افزایــش 24.۷3 تریلیون فوت مکعبی 
علیرغم مصرف در این دوره است.قیمت 
گاز طبیعی از ابتدای سال جاری 2022 
حــدود 150 درصــد افزایش یافته و به 
۹.32 دالر در هر میلیون واحد حرارتی 
بریتانیا رســیده اســت، در حالی که در 
پایان ســال گذشــته 3.۷3 دالر به ازای 
هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا بود.به 
نوشته این روزنامه، عربستان سعودی در 
میان ده کشور برتر جهان در ذخایر گاز 
قرار دارد، زیرا تا پایان سال 2020 رتبه 
ششم را با 4.5 درصد از ذخایر گاز طبیعی 
جهــان در آن زمان را به خود اختصاص 
داد.وزارت انرژی عربســتان پیش از این 
انتظار داشــت که عربستان سعودی تا 
ســال 2030 به ســومین تولیدکننده 
بــزرگ گاز تبدیــل شــود و ریاض را به 
یکــی از مهم تریــن تولیدکنندگان گاز 
در جهان تبدیل کند تا به جایگاه خود به 
عنوان مهم ترین تولیدکننده نفت اضافه 
شود.عربســتان سعودی در حال کار بر 
روی توســعه میــدان بزرگ الجفوره در 
استان شرقی است که بزرگترین میدان 
گازی غیرمتعارف کشــف شــده در این 
کشــور به طــول 1۷0 کیلومتر و عرض 
100 کیلومتر اســت و به دنبال تزریق 
110 میلیارد دالر سرمایه در آن است.

 وزیر نیرو :

برنامه ای برای واردات آب 
نداریم

وزیــر نیرو گفت: هیچ برنامه ای برات واردات 
آب نداریــم و در حــوزه دیپلماســی آب در 
مورد اجرای طرح های مشــترک آبی، توسعه 
صادرات خدمات فنی و مهندسی و حق آبه ها 
با کشــورهای دیگر در حال مذاکره هســتیم.
علــی اکبر محرابیان بــا بیان اینکه مذاکرات 
تاکنون پیشــرفت خوبی داشته است، اظهار 
کرد: برای صادرات خدمات فنی و مهندســی 
و حق آبه ها به نقاط خوبی دســت یافته ایم.

وی افــزود: تقویــت دیپلماســی آب و انرژی 
جــزو اولویت های سیاســت خارجی دولت 
ســیزدهم اســت  و از ابتدای روی کار آمدن 
دولــت مردمی با تاکیدهای رییس جمهوری 
این موضوع با جدیت دنبال می شود.او درباره 
برنامه وزارت نیرو برای اجرای پروژه های نیمه 
تمــام گفت: پروژه ها در حوزه های آب، برق و 
آبفا اولویت بندی شــده اســت؛ به طوری که 
230 پــروژه اولویــت دار در حوزه آب و آبفا و 
حدود 50 پروژه اولویت دار نیز تنها در بخش 
نیروگاهی در دستور کار داریم و معادل همین 
عدد نیز در خطوط انتقال و پســت و شــبکه 

مورد توجه است.

 نماینده مردم اسدآباد 
در مجلس شورای اسالمی: 

مصمم به برخورد با ترک فعل ها 
 در زمینه بحران آب 

و خشکسالی هستم
نماینــده مردم اســدآباد در مجلس شــورای 
اســالمی با تاکید بر اینکه مصمم هســتم با 
ترک فعل ها در زمینه بحران آب و خشکسالی 
برخورد کنم، گفت: برای مدیریت میدانی آب 
و پیش بینی مشکالت کم آبی باید از سال های 
گذشته تدبیر می شد.کیومرث سرمدی عضو 
هیات رئیســه کمیسیون اجتماعی در مطلبی 
در صفحه شــخصی خود در توئیتر نوشــت: 
»در بحث بحران آب و خشکســالی از ســال 
گذشــته هشدارها داده شد. اراده ی فرماندار و 
مدیران آبفا را برای حل مشــکل می بینم، اما 
اگر مساعدت های تهران و استان محقق نشود 
قطعا از اختیارات قانونی خودم در جهت احقاق 
حق مردم شهرستان اسدآباد استفاده خواهم 
کرد.بــرای مدیریــت میدانی آب و پیش بینی 
مشــکالت کم آبی باید از ســال های گذشته 
تدبیــر می شــد. با هیچ کس جــز مردم عقد 
اخوت نداریم و مصمم هســتم با ترک فعل ها 
در این زمینه برخورد کنم.«طی روزهای اخیر 
مسئولین استان همدان در رابطه با خشکسالی 
و کاهــش منابع آبی در این اســتان هشــدار 
داداه انــد و داوود شاهســوند معاون حفاظت 
و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اســتان 
همدان با هشــدار خشکسالی در استان گفته 
است که در سال جاری آبی 23 درصد نسبت 
به سال گذشته و 34 درصد نسبت به بلندمدت 
کاهش بارندگی داشتیم.همچنین حمیدرضا 
نیکداد معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت 
آب و فاضالب استان همدان نیز اعالم کرد که 
ذخیره ســد اکباتان به اتمام رســیده و فقط تا 

هفت یا هشت روز دیگر آب دارد. 

مدیر عامل شرکت DCI خبر داد:

افزایش تولید نفت ایران از 
خلیج فارس

 مدیر عامل شــرکت DCI از اتمام حفاری 10 
حلقه چاه میدان سیری خبر داد و گفت: با در 
تولید قرار گرفتن دهمین چاه پروژه ســیری 
در سکوی نصر۶ این پروژه تکمیل شد و تولید 
نفــت از خلیج فارس افزایش یافت.حمیدرضا 
ثقفی اظهار کرد: حفاری 10 حلقه چاه میدان 
ســیری در ســکوهای نصر5، نصر۶، ایالم1 و 
ایالم3 با کوشــش و تالش شــبانه روزی تیم 
پــروژه ســیری، عملیات حفــاری و همیاری 
شــرکت نفت فالت قاره ایران با در تولید قرار 
گرفتن دهمین چاه آن در سکوی نصر۶ )چاه 

SIC-F3( تکمیل شد.
وی افزود: اجرای پروژه میادین اسفند و سیوند 
بــا توجه به پیچیدگی های زمین شناســی و 
مشکالت عدیده حفاری و عملیاتی و همچنین 
با وجود پلتفرم های قدیمی بســیار ســخت و 
پیچیــده بود، به طوری که بهره برداری کامل 
از ظرفیت های این میادین طی سالیان گذشته 

به دالیل مورد اشاره میسر نشده بود.
مدیــر عامــل شــرکت DCI گفت: شــرکت 
دیریلینگ اینترنشنال لیمیتد )DCI( به عنوان 
پیمانکار پروژه ســیری بنابر بــا تعهدات ذکر 
شــده در قرارداد فیمابین با شرکت نفت فالت 
قــاره ایران بــه عنوان کارفرما، با برنامه ریزی و 
تحلیل ریســک ها و با به کارگیری 2 دســتگاه 
دکل حفــاری ملکــی DCI ،1-DCI-2 و یک 
دســتگاه دکل حفاری استیجاری WT-2 و با 
اتکا به دانش و توان مدیریتی، کادر مهندسی و 
عملیات حفاری و همچنین استفاده حداکثری 
از توان شرکت های داخلی به منظور تامین کاال 
و خدمات فنی، اقدام به اجرای پروژه سیری کرد.

یک کارشــناس ارشــد حوزه منابع آبی گفت: هم 
اکنــون تناقض بــزرگ در تخصیص منابع آب در 
جغرافیای ایران در این است که بیشترین بازدهی 
هر متر مکعب آب در بخش  هایی اتفاق می  افتد که 
بــه طور تصادفــی از بازدهی غیرمتعارف یا همان 
رانت برخوردار شــده  اند.داریوش مختاری با بیان 
اینکه صورت ســاده مساله عبارت از این است که 
ســوق  دادن آب بــه بخش  های اقتصادی همانند 
تغییر کاربری شدید اراضی شهری و صنایع آب  بر، 
اگرچه با بازدهی بسیار باالیی همراه بوده ولی به 
سبب ماهیت رانتی این بخش  ها، چنین تخصیصی 
بســیار ناپایدار بوده و زمینه منازعات فزاینده بر 
ســر منابع آب را در قلمرو جغرافیایی کشور پدید 
آورده اســت، گفت: هم اکنون بیشترین بازدهی 
منابــع آب مربوط بــه رانت )بهره مالکانه( اراضی 
حومه شهرهاســت کــه در معرض تغییر کاربری 
قــرار دارند.وی اظهار کرد: توســعه صنایع آب  بر 
و مرتبط با فرآورده  های فوالد، ســیمان، معدنی و 
کانی مرتبط با صنعت خودرو و بخش مسکن نیز 
جزو بخش  هایی است که بکارگیری منابع آب در 
این بخش  ها، بازدهی بسیار باالیی دارد.وی افزود: 
به تناسب افزایش دامنه کم  آبی  های کشور، طبیعتا 
ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب در کاربری  های 
مختلف مصارف چهارگانه آن )شهری و روستایی، 
کشاورزی، صنعت و محیط زیست( افزایش یافته 
اســت. کشف و ارزیابی این موضوع که به تناسب 
کم  آبی  ها، ارزش اقتصادی آب چه سرنوشتی پیدا 
می  کند، در بازشناســی منازعات فزاینده بر ســر 
منابع آب بسیار اهمیت دارد. کلید کشف مساله، 
رانــت یا بهره مالکانــه در بخش صنعت و اراضی 
پیرامون شهرهاســت.این کارشناس با بیان اینکه  
در این میان بهره مالکانه نیز با چشم  پوشی از زیان 
عمومــی و نپرداختن هزینه  های جنبی مربوط به 
منابع عمومی مشــترک، تخصیص منابع را دچار 
اختالل کرده اســت، گفت: بخش  های مســکن و 
خودروسازی در ســبد هزینه خانوارهای ایرانی، 
دست کم ۶0 الی ۷0 درصد از پس  انداز خانوارها 
را جذب می  کنند. ســرمایه  هایی که می  توانند در 

بخش  های مولد به کار گرفته شوند، درجا زده و یک 
اقتصاد تورمی و ناکارآمد را پدید آورده  اند.به گفته 
مختاری چنانچــه حمایت  ها از بخش  های رانتی 
مســکن و خودروســازی برداشته شوند و به جای 
تمرکز اقتصاد در این دو بخش مصرفی، بخش  های 
گردشگری و صنایع مولد توسعه یابند، آنگاه ارزش 
اقتصادی آب در بخش  های رانتی کاهش می  یابد 
و به ســبب کاهش هزینه  های جنبی بهره  برداری 
از منابع آب در بخش  های خدمات، گردشگری و 
صنایع مولد، اقتصاد مســیر پایدارتری را خواهد 
پیمــود و تخصیص منابع آب در این بخش  ها اگر 
چه کم بازده  تر ولی پایدارتر خواهد بود. وی با بیان 
اینکه بنابراین یک تناقض آشــکار بین تخصیص 
منابع آب به بخش  های اقتصادی ناپایدار ولی رانتی 
و با بازدهی باال برای هر متر مکعب آب مصرفی و 
تخصیــص آب به بخش  های اقتصادی پایدار ولی 
غیررانتی و با بازدهی کم برای هر متر مکعب آب 
مصرفی وجود دارد، افزود: به تناســب کاهش این 
تناقض، دامنه منازعات فزاینده بر ســر منابع آب 
در قلمروهای مختلف جغرافیایی کاهش می  یابد.
این کارشــناس با بیان اینکه بررسی صورت مساله 
از دیدگاه نظری، بیانگر این است که بر پایه منطق 
اقتصادی در یک بازار رقابت کامل، تخصیص منابع 

)آب( به بخشــی اختصاص می  یابد که بیشــترین 
بازدهــی را برای هــر متر مکعب آب به دنبال دارد، 
ولی به محض اینکه بازار به انحصار )رانت( تمایل پیدا 
می  کنــد، از تخصیص بهینه منابع فاصله می  گیریم 
و اقتصاد به ســمت ناکارآمدی ســوق پیدا می  کند، 
گفت: همچنین در یک ســرزمین خشک و حساس 
به کمیابی و کمبود منابع آب، جمع ناکارآمدی  های 
ناشــی از انحصار در تخصیص نادرســت منابع آب، 
بحران زیســت  محیطی پدید می  آورد.وی ادامه داد: 
به طوری که قلمرو جغرافیایی کشــور همانند یک 
پیکره بوم  شــناختی وابسته به منابع آب، در مرحله 
آنتروپی )بی  نظمی و از هم پاشیدگی یک زیست  بوم( 
قرار گرفته اســت. ریشه حل مساله در خودداری از 
توسعه بی رویه بخش های مصرفی مسکن و خودرو 
است. هم اکنون دست کم 40 برابر سرانه استاندارد 
جهانی در شــهرها، خودرو تک سرنشــین داریم و 
اگرچه غیرشــفاف ولی در حــدود 5 میلیون واحد 
مســکونی اضافی در کشــور داریم.  مختاری با بیان 
اینکه خطر اصلی ناشــی از بازدهی باالی تخصیص 
آب در صنایع رانتی و تغییر کاربری اراضی شهری، 
رابطــه مثبت و معنــی  داری بین انحراف در ارزش 
اقتصادی هر متر مکعب آب و کشمکش فزاینده بر 
سر منابع آب در ظرف اقتصادی کشور است، تاکید 

کرد: بســیاری از منازعات فعلی بر ســر منابع آب، 
ناشــی از تخصیص نادرســت و اشتباه منابع آب در 
مصارف چهارگانه آن )شهری و روستایی، کشاورزی، 
صنعت و محیط زیســت( است. تخصیص منابع آب 
به ناکارآمدی کل اقتصاد کشور ارتباط دارد. مادامی 
که تخصیص منابع در ظرف اقتصاد نادرست باشد، 
نمی   توان انتظار داشــت که تخصیص منابع آب به 
مصارف چهارگانه آن کارآ باشــد.وی با بیان اینکه 
در شــرایط لحاظ  کردن زیان  های زیست  محیطی، 
بســیاری از پروژه  هــای عمرانی و انتقال آب حذف 
می  شــوند، گفــت: ارزش هر متر مکعــب آب، در 
شرایطی که پیامدهای منفی زیست  محیطی لحاظ 
نشــود، بــا زمانی که این پیامدها لحاظ شــود، دو 
وضعیــت متفاوت پیــدا می  کند. هنگامی که تغییر 
کاربری اراضی حومه شهری دارای پیامدهای منفی 
اســت ولی با تامین منابع آب، تغییر کاربری پدید 
می  آیــد، طبیعتا ارزش هــر متر مکعب آب به طور 
چشــمگیری افزایش پیدا می  کند. به محض اینکه 
امکان تغییر کاربری اراضی امکان نداشــته باشــد، 
آنگاه ارزش هر متر مکعب آب بســیار کاهش پیدا 
می  کند. در حالی که ارزش اقتصادی هر متر مکعب 
آب به طور غیرمستقیم در بازده هر متر مربع امالک 
پیرامون شهرها منعکس می  شود و به این ترتیب به 
نحو چشمگیری افزایش پیدا می  کند.این کارشناس 
با بیان اینکه این میزان ارزش اقتصادی مســتقیما 
عاید مالکان و بورس  بازان زمین  های پیرامون شهرها 
و روســتاها می  شــود، گفت: بر خالف این مســیر 
خطرنــاک که منافع اقتصادی منابع کمیاب آب به 
سمت یک هسته  های کوچک رانتی منتقل می  شود، 
پیامدهای اجتماعی کم  آبی  ها در قامت یک جامعه 
دو قطبی و رشــد طبقه خطرناک نمایان می  شــود. 
در ظرف اقتصادی، به همان میزان که رانت ناشــی 
از در هم تنیدگی بتن، فوالد و قدرت را حذف کنیم، 
چنانچه ظرف اقتصاد کشور مسیر منطقی  تری پیدا 
کند، ارزش اقتصادی آب در مصارفی به کار گرفته 
می  شــود که بازدهی هر متر مکعب آب بسیار کمتر 
خواهــد بود ولی اقتصاد مســیر پایدارتری خواهد 

پیمود.

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: در این شرایط از هر فرصتی برای 
دور زدن تحریم اســتفاده می کنیم تا برای اداره کشــور درآمد ارزی 
داشــته باشــیم، از هر پیشــنهادی که بخشی از نیاز ما را تامین کند، 
اســتقبال می کنیم.میرقاســم مومنی ، درباره واردات گاز از روسیه 
اظهار داشت: در این خصوص باید چندین موضوع را در نظر بگیریم 
ابتدا اینکه علیه دو کشــور تحریم اعمال شــده، موضوع دیگر اینکه 
در شــرایط فعلــی ایران نمی توانــد از جنوب گاز کافی برای مصرف 
استان های شمالی انتقال دهد، زیرا هزینه های نقل و انتقال باالست، 
همچنین تعهداتی به کشورهای مشتری داریم که در برخی زمان ها 

امــکان تامیــن نداریم.  وی افزود: عــالوه بر تعهدات گازی که ما به 
عراق و ترکیه داریم، باال رفتن ســرانه مصرف کشــور هم تا حدی که 
اســت برخی مواقع با کمبود مواجه می شــویم، بر این اساس اکنون 
تفاهم شــده روزانه 55 مییلیون متر مکعب گاز را وارد کنیم که در 
قالب سواپ انجام خواهد شد یعنی ما گاز روسیه را به مصرف داخل 
رســانده و از جنوب به مشــتریان این کشور تحویل خواهیم داد. این 
کارشناس حوزه بین الملل انرژی تصریح کرد: همکاری گازی ایران و 
روسیه می تواند مقدمه ای برای همکاری و تیم جدید انرژی در منطقه 
باشــد، ایران و روســیه می توانند بازار را مدیریت کنند و در واقع یک 

اوپک گازی در منطقه شکل بگیرد. وی گفت: البته اجرای این پروژه 
منوط به این اســت که زیرســاخت ها و شــرایط مالی و سیاسی الزم 
فراهم شود، اینکه خط لوله از کدام کشورها عبور کند بسیار اهمیت 
دارد، چون ما با روسیه مرز زمینی نداریم و از بستر دریای خزر هم با 
توجه به مسئله حقوق دریا و همچنین عمق آن امکان ندارد، از طریق 
خطوط لوله ترکمنستان- روسیه و ایران قابل اجرا است، بین روسیه 
و ترکمنســتان از زمان شــوروی سابق یک خط لوله گاز برقرار است 
که می توان از آن برای انتقال گاز از روســیه به ترکمنســتان و سپس 
ایران و بعد به ترکیه، افغانستان، پاکستان استفاده و گاز را سواپ کرد.

تشکیل اوپک گازی در حاشیه خزر

گاز از روسیه؛ فرصت یا تهدید؟  واردات 

خبر  ویژه

دبیرکل اوپک:

 چشم انداز تقاضا 
افزایشی و خوش بینانه است

دبیرکل جدید اوپک ضمن ارائه چشم اندازی 
مثبــت و خوش بینانه برای بازارهای جهانی 
نفــت خام در ادامه ســال جاری میالدی و 
ســال 2023، سیاستگذاران و قانونگذاران و 
نبــود ســرمایه گذاری کافی در صنعت نفت 
و گاز را مقصــر اصلــی افزایش قیمت نفت 
دانست.هیثم الغیص در گفت وگویی برخط 
)آنالین( گفت: سیاستگذاران، قانونگذاران و 
ســرمایه گذاری ناکافی در صنایع نفت و گاز 
دلیل اصلی قیمت باالی انرژی هســتند، نه 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(.

نبود ســرمایه گذاری در بخش نفت و گاز در 
پی افت قیمت نفت ناشــی از بحران شــیوع 
ویــروس کووید-1۹ )کرونا(، ظرفیت تولید 
مــازاد اوپک را به طــور قابل توجهی کاهش 
داده و توانایی این ســازمان را برای واکنش 
سریع به اختالل های احتمالی بیشتر عرضه 
محدود کرده اســت.در پــی آغاز تنش های 
بیــن مســکو و کی یــف، قیمــت نفت خام 
شاخص برنت دریای شمال در ماه مارس به 
باالترین ســطح خود یعنی 14۷ دالر برای 
هر بشــکه رســید، در حالی که قیمت ها از 
آن زمــان کاهش یافته اســت، اما این ارقام 
هنوز برای مصرف کنندگان و کســب وکارها 

در سراســر جهان باال هســتند.الغیص که از 
یکم اوت امســال هدایت ســکان دبیرکلی 
اوپک را به دست گرفت، در این باره خطاب به 
مصرف کنندگان انرژی گفت: اوپک را مقصر 
ندانید، سیاســتگذاران و قانونگذاران خود را 
مقصر بدانید، زیرا این ســازمان و کشورهای 
تولیدکننده بارها و بارها برای سرمایه گذاری 
در صنایع نفت و گاز فشــار آورده اند.ژانس 
بین المللی انرژی ماه گذشــته میالدی اعالم 
کرده بود که ســرمایه گذاری در صنایع نفت 
و گاز نســبت به پارســال 10 درصد افزایش 
یافته است، با این حال بسیار پایین تر از سطح 
ســال 201۹ است و ادامه داد که حجمی از 
کمبود عرضه روســیه باید با افزایش تولید 

در دیگر نقاط جهان جبران شود.
دبیــرکل اوپک افزود: اعضای اوپک ظرفیت 
پاالیشــی خود را برای جبران کاهش آن در 
اروپا و ایاالت متحده آمریکا افزایش داده اند.

الغیــص گفت: ما نمی گوییم که جهان برای 
همیشه نیازمند سوخت های فسیلی خواهد 
بود، اما با گفتن اینکه ما روی ســوخت های 
فســیلی ســرمایه گذاری نمی کنیــم هم 
 A مخالفیم، زیرا نمی توان یک شــبه از نقطه

به نقطه B رفت.

مدیر فروش داخلی شرکت نفت ایرانول خبر داد؛

 افزایش اتو سرویس های 
تحت پوشش توزیع مویرگی ایرانول

مدیــر فروش داخلی شــرکت نفــت ایرانول از 
افزایش 400 درصدی تعداد اتوســرویس های 
تحت پوشش توزیع مویرگی محصوالت شرکت با 
هدف تنظیم بازار خبر داد. علیرضا اسالمبولچی، 
سرپرســت مدیریــت فروش داخلــی ایرانول 
بــا بیــان این مطلب گفت: بــا برنامه ریزی های 
انجام شــده، این شــرکت در 3 استان تهران، قم 
و خوزســتان برای دسترســی آسان تر مصرف 
 کنندگان به محصوالت، تعداد اتوسرویس های 
تحت پوشــش سیســتم توزیع مویرگی خود را 
4 برابــر افزایش داده است.سرپرســت مدیریت 
فــروش داخلــی ایرانول تصریح کــرد: با توجه 
با آمارهای منتشــر شــده، شــرکت ایرانول در 
تیرماه ســال جــاری با افزایــش 30 درصدی 
عرضــه روغن های بنزینی و 21 درصدی عرضه 
روغن هــای دیزلی عالوه بــر تامین نیاز مصرف 
کنندگان، توانســته ســهم حداکثری بازار را با 
توجه به ظرفیت های موجود بدســت بیاورد.وی 
افزود: با توجه به این که روغن موتور یک کاالی 
اساســی محســوب می شود و در صورت کمبود 
آن، ناوگان حمل و نقل شــهری و بین شــهری 
دچار اختالل خواهد شــد، شرکت نفت ایرانول 
با همکاری وزارت راه و شهرســازی و ســازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای، اقدام به عرضه 

مســتقیم محصوالت پر مصرف دیزلی با قیمت 
مصوب "ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان" در اســتان های مختلف کشور 
از جمله آذربایجان شــرقی، قــم، یزد، مرکزی، 
همدان، اصفهان، قزوین، گیالن، ایالم، سیستان 
و بلوچســتان، خراسان رضوی، خراسان شمالی 
و... کرده است.اسالمبولچی در ادامه تصریح کرد: 
به منظور برقراری آرامش نسبی در بازار روانکار 
تهران که یک منطقه راهبردی و موثر در حوزه 
حمــل و نقل عمومی اســت، محصوالت دیزلی 
ایرانول به صورت مســتقیم در این استان عرضه 
می شود.سرپرســت مدیریت فــروش داخلی 
شرکت نفت ایرانول با تاکید بر استفاده از کلیه 
روش هــای توزیــع و فروش برای ایجاد ثبات در 
بازار گفت: واحد مویرگی برای دسترسی آسان تر 
مصرف کنندگان نهایی، فروش محصوالت را در 
فروشــگاه های اینترنتی معتبر آغاز نموده است.

اسالمبولچی در پایان ضمن بیان اینکه در حال 
حاضر با اجرای طرح عرضه مستقیم محصوالت 
شــاهد ایجاد ثبات نســبی در بازار روانکارهای 
خودرویی هســتیم، افزود: امیدواریم با کاهش 
فاصلــه قیمت فــروش بــازار و قیمت مصوب 
مصرف کننده، شــاهد تداوم آرامش در بازار این 

محصوالت باشیم.
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انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین 
اداره کل آموزش فنی وحرفه 
ای استان اصفهان و شرکت 
گران قلب صنعت آسیا احیا

اصفهان / گروه استان ها: در راستای گسترش 
دانش فنی و اســتفاده از ظرفیت های طرفین 
جهت تربیت نیروی کار متخصص، تفاهم نامه 
گسترش آموزش های کاربردی فی ما بین اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان به 
مدیریت آرش اخوان طبسی و شرکت احیاگران 
قلب صنعت آسیا به مدیریت محسن کریمیان 
منعقــد گردید.آرش اخوان طبســی مدیر کل 
اســتان، اهــداف این تفاهم نامــه را آموزش و 
ترویج استفاده از تکنولوژی در حوزه کشاورزی 
و صنایع تبدیلی، آموزش کشت علوفه به روش 
هیدروپونیک با صرفه جویی ۹5 درصد در منابع 
آب، همکاری نظام مند و نهادینه ما بین طرفین 
تفاهم نامه به جهت برنامه ریزی و اجرای دوره 
های آموزشی عمومی و تخصصی مهارتی مورد 
نیاز کارجویان و شاغلین در راستای ارتقاء سطح 
توانمندی شــاغلین، صیانت از نیروی انسانی، 
ماندگار شغل مطابق با استانداردها و آئین نامه 
هــای اداره کل، اجرای طــرح آموزش دوگانه 
)تلفیق آموزش در محیط کارگاههای آموزشی 
اداره کل و آموزشی در محیط کارگاهی شرکت 
با اســتفاده از ظرفیت دســتورالعمل مهارت 
آمــوزی در محیط واقعــی کار(، اعطای مجوز 
آمــوزش بین کارگاهی به شــرکت و ... عنوان 
نمود.گفتنی اســت، این تفاهم نامه در ۹ ماده 
و 2 نســخه به مدت یکســال شمسی به امضاء 

طرفین رسیده است.

ج:  سرپرست شهرداری کر

شهرداری برای ساماندهی 
کنان ساختمان های  وضعیت سا
ناایمن حسن آباد تالش می کند

البرز /  اکبرحیدری 
سرپرســت شهرداری کرج گفت: در شرایط 
اقتصادی فعلی، اســتفاده از ظرفیت بخش 
خصوص و جذب ســرمایه گــذار می تواند 
مســیر خوبی بــرای تملــک و بازآفرینی 
دوباره ساختمان های ناایمن باشد.منوچهر 
غفاری در جلســه بررســی طرح مربوط به 
رفع مشکل ســاختمان های ناایمن حسن 
آبــاد اظهار کرد: بعد از حادثه ســاختمان 
متروپــل آبادان، حساســیت ها نســبت به 
موضوع ســاختمان های ناایمن به اوج خود 
رســید و واقعیت این است، شهرداری کرج 
نیز با مشــکل این نوع ساختمان ها از جمله 
ســاختمان های حســن آباد روبرو اســت.

سرپرســت شــهرداری کرج توضیح داد: از 
طرح هایی که در شــرایط فعلی قابلیت اجرا 
دارد مشارکت ســه جانبه شهرداری کرج، 
اداره کل راه وشهرســازی اســتان البــرز و 
بخش خصوصی اســت.منوچهر غفاری در 
ادامه خاطرنشــان کرد: فارغ از هزینه های 
ساخت، تملک چند ساختمان ناایمن حسن 
آبــاد برای ما 40 میلیارد تومان هزینه دارد.

این مسئول تاکید کرد: در شرایط اقتصادی 
فعلی، اســتفاده از ظرفیت بخش خصوص 
و جــذب ســرمایه گذار می تواند مســیر 
خوبی بــرای تملک و بازآفرینی دوباره این 
ســاختمان ها و ساختمان های مشابه باشد.
وی گفت: موضوع دیگر همکاری با اداره کل 
راه و شهرسازی برای در اختیار گرفتن زمین 
و بهره بردن از ظرفیت های استانداری البرز 
مثل واگذاری مســکن دولتی برای ساکنین 
این ساختمان ها است که طی روزهای آینده 
مکاتبات الزم انجام خواهد شد.سرپرســت 
شهرداری کرج خاطرنشان کرد: قطعا برای 
برون رفت از شــرایط فعلی و تامین امنیت 
ســاکنین ســاختمان های ناایمن حســن 
 آباد شــهرداری کرج بــه دنبال بهترین راه 

خواهد بود.

مشهد / سمیرا رحمتی
بزرگ تریــن شــبکه خدمــات اجتماعــی 
خاورمیانــه، با مدیریت و محوریت ســازمان 
بهزیســتی، آبان ماه، در بســتر جدید سامانه 
هوشــمند، دوره ی جدید فعالیت خود را آغاز 
می کند.معــاون راهبری و توســعه خدمات 
مراکز مثبت زندگی ســازمان بهزیســتی این 
خبر را در مشــهد اعالم کرد و گفت: فعالیت 
مراکز مثبت زندگی در ســال ۹۸ آغاز شــده و 
اکنــون در حال تکمیل چرخه ی فعالیت های 
خود می باشد.ســید حسین خادم حسینی در 
حاشــیه برگزاری همایش آموزشی توجیهی 
مراکز مثبت زندگی خراســان رضوی با اعالم 
این خبر گفت: ســامانه هوشــمند پایه ی این 
شــبکه بزرگ خدماتی، در حال تکمیل است 
و فاز اول آن آبان ماه راه اندازی می شــود.وی 
مراکــز خدمات بهزیســتی کــه در عرف این 
سازمان، به مراکز مثبت زندگی موسوم است 
را بزرگ ترین شــبکه ارائه خدمات اجتماعی 
محله محور توصیف کرد و گفت: این تشکیالت 
و این ســطح و حجــم از خدمات محله محور، 
افتخار نظام و ســازمان بهزیستی است که در 
جای جای کشــور به همه ی شــهروندان ارائه 
می شود.خادم حسینی گفت: این شبکه بزرگ 

با 2500 واحد خدماتی در ســطح کشــور، از 
طریق یک ســامانه هوشمند جامع به هم و به 
واحدهای سازمانی بهزیستی در ستاد کشور، 
ستاد استان ها و شهرستان ها متصل می شوند 
که با سطوح دسترسی متفاوت، تمام مراکز و 
کارشناســان بهزیستی در سراسر کشور را در 
لحظه با یکدیگر مرتبط می ســازد.به گفته ی 
این مسؤول، افقی که برای مراکز مثبت زندگی 
دیده شده، آن است که به درگاه ارائه خدمات 
اجتماع محور کل دولت تبدیل شود و رایزنی ها 
و گفتگوهایــی با ســایر نهادهــا در ارتباط با 
اجرایی شــدن این برنامه، در جریان اســت.
معاون راهبری و توسعه خدمات مراکز مثبت 
زندگی ســازمان بهزیستی گفت: مراکز مثبت 
زندگی، با شناختی که از محالت و شهروندان 
ســاکن آنها بدســت آورده انــد و همچنین، 
شناســایی آسیب ها، مشــکالت و کانون های 
حمایت اجتماعی در مناطق گوناگون شهرها، 
می توانند بهترین ظرفیت برای ارائه ی خدمات 
ســایر نهادهای دولت همچون شهرداری ها به 
ســاکنین محالت باشــند.وی بــا بیان اینکه 
آیین نامــه فعالیت هــای ایــن مراکز در حال 
بازنگری اســت گفت: پس از بررسی ضعف ها 
و قوت هایی که در طول یک سال و نیم که از 

تشکیل این مراکز می گذرد، بر اساس برنامه ای 
که در چشم انداز مراکز دیده شده، شیوه نامه ی 
جامعی در ســتاد بهزیســتی کشور در دست 
تدوین است که تمام وجوه فعالیت ها، خدمات 
قابل ارائه، نحوه ی رتبه بندی، سطح خدمات، 
نحــوه مراجعه خدمت گیرندگان، قیمت تمام 
شده ی خدمات و سایر مسائل در آن دیده شده 
اســت.معاون راهبری و توسعه خدمات مراکز 
مثبت زندگی ســازمان بهزیستی با یادآوری 
اینکه سامانه های پیشین این مراکز، به خاطر 
اشکاالتی که در ارتباط شبکه ای آنها داشت با 
راه اندازی سامانه جدید، کنار گذاشته می شود 
گفت: اطالعات مندرج در سامانه های پیشین 
به اضافه ســابقه ی فعالیت های مراکز و سایر 
داده ها به ســامانه ی جدید منتقل می شــود و 
عــالوه بر این، اطالعات جدیدی  که برای کار 
در ســامانه ی هوشمند جدید مورد نیاز است 
در آن بارگذاری خواهد شــد.خادم حســینی 
تأکیــد کرد: تنهــا خدمت گیرنــدگان این 
مراکز، مددجویان بهزیســتی نیســتند بلکه 
ســایر شــهروندان و از جمله مراجعین بالقوه 
به ســازمان یا ســایر افراد می توانند از مراکز 
مثبت زندگی، به عنوان پیشــخوان ســازمان 
بهزیســتی، خدمات دریافت کنند.وی افزود: 

در آیین نامــه ی فعالیت های این مراکز، تمام 
خدمات ســازمان بهزیستی و همه ی مواردی 
که این مراکز بسته به سطح و رتبه ی مکتسبه 
قادر به انجام آن هســتند احصا شــده است.
معاون راهبری و توسعه خدمات مراکز مثبت 
زندگی سازمان بهزیستی گفت: بر اساس این 
شــیوه نامه، پروتکلی برای هر کدام از خدمات 
تعریف شــده که نیروی انســانی و هزینه های 
مورد نیاز نیز در آن دیده شده و در نتیجه، هر 
مرکز با توجه به رتبه و ســطح و نوع خدماتی 
که ارائه می کند می تواند ساختار نیروی انسانی 
برای خود تعریف کند و بســته به تمایل مدیر 
مرکــز و درخواســت گســترش خدمات آن، 
نیروهــای متخصص کافــی بکار بگیرد.خادم 
حســینی با تأکید بر اینکه موضوع نظارت بر 
حســن انجام خدمات این مراکز که از وظایف 
دســتگاه حاکمیتی اســت نیز در شیوه نامه 
دیده شــده گفت: امیدواریــم با آغاز دوره ی 
جدید فعالیت مراکز ارائه خدمات بهزیســتی 
از آبان ماه، به صورت عملیاتی و عینی، شــاهد 
وجهه ی بســیار مثبت مراکــز مثبت زندگی 
باشــیم و مددجویان و سایر شهروندان، طعم 
دریافت خدمت در نزدیک ترین مرکز به محل 

سکونت خود را بچشند.

خوزســتان / گروه استان ها: مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب خوزستان گفت: 
۷1 نقطه بحرانی شبکه فاضالب در شهر 
اهواز شناسایی شده است که با استفاده 
از ظرفیت کامل پیمانکاران شــرکت آبفا 
خوزســتان تا پایان شــهریور ماه نسبت 
به اصالح آنها اقدام می شــود.محمدرضا 
کرمی نژاد در نشســت بررســی آخرین 
وضعیت طرحهای فاضالب اهواز و استان 
با عوامل اجرایی این طرحها  اظهار کرد: 

برای استقبال از پاییزی آرام و جلوگیری از نمایان شدن پس 
زدگیهای فاضالب در شــهر، مقرر شــد با استفاده از ظرفیت 
تمام پیمانکاران نسبت به مرمت ۷1 نقطه بحرانی شناسایی 

شــده  درسطح شــهر اهواز و توابع اقدام 
شود.وی گفت: این ۷1 نقطه بحرانی در 
مناطق سپیدار، مرکز شهر، کوی علوی، 
کمپلو،شــهرک دانشــگاه، کیانپارس 
خیابان های 10 و 13، زیتون و مناطقی 
از کوت عبدا...  و مالشیه شناسایی شده 
اند.کرمی نژاد تاکید کرد:  از روز گذشته 
با اخذ مجوزات الزم، شــروع به کار در 3 
نقطــه آغاز شــد و از ابتدای هفته آینده 
بــا تحویل لوله بــه پیمانکاران، عملیات 
اجرایی با شدت بیشتر آغاز می شود. وی ابراز امیدواری کرد: 
با تصمیمات صورت گرفته شــده تا پایان شــهریور ماه جاری 
۷1 نقطه بحرانی شناسایی شده مرمت می شوند. رئیس هئیت 

مدیره شــرکت آب و فاضالب خوزســتان، با اشاره به اینکه در 
حال حاضر ۶3 نقطه در سطح شهر اهواز وجود دارد که باید 
ترمیم نوارهای حفاری آنها انجام شود، به همشهریان اهوازی 
این نوید را داد که تا پایان شــهریور ماه نوارهای حفاری در 
این ۶3 نقطه ترمیم و آســفالت خواهند شــد.کرمی نژاد، در 
پایان ضمن تشکر از صبر مردم برای تحمل شرایط به وجود 
آمــده در معابر بر اثر اجرای طرح های فاضالب، گفت: اجرای 
طرح های اصالح شــبکه فاضالب شهر اهواز باعث بروز برخی 
مشکالت برای تردد مردم شده است که صبر و بردباری مردم 
را طلب می کند و در این خصوص تاکنون مردم همکاری بسیار 
خوبی با ما داشتند و امیدواریم با اتمام این طرح ها مردم عزیز 
با عدم تکرار شــدن مسائل گذشته در زمینه فاضالب، نتیجه 

صبر خود را مشاهده نمایند .

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خوزستان:

۷۱ نقطه بحرانی فاضالب اهواز تا پایان شهریور ماه جاری مرمت می شود

معاون راهبری و توسعه خدمات سازمان بهزیستی در مشهد:

کز مثبت زندگی، بزرگ ترین شبکه خدمات اجتماعی در خاورمیانه است مرا
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مدیرعامل بانک شهر اعالم کرد:

کمک بانک شهر به جامعه 
 پزشکان در راستای توجه 

به مسئولیت اجتماعی
 مدیرعامــل بانک شــهر با 
فــداکاری،  از  قدردانــی 
ایثارگری و از خودگذشتگی 
هــای جامعه پزشــکی در 
گفــت:  کرونــا،  دوران 
جانفشــانی های پزشکان 
ایران اسالمی در خدمت رسانی به بیماران کرونایی؛ 
فصل جدیدی از فداکاری این قشرخدمتگزار را به 

هموطنان نشان داد.
بــه گــزارش روابــط عمومی بانک شــهر، دکتر 
ســیدمحمدمهدی احمدی در جشنواره آموزشی 
ســازمان نظام پزشکی کشور که با حضور اساتید، 
نخبگان و مســئوالن ارشــد حوزه درمان کشور در 
محل همایش های بین المللی رازی برگزار شــد، 
گفت: کمک به جامعه پزشکان را در راستای توجه 
به مسئولیت اجتماعی به صورت جدی در دستور 

کار داریم.
دکتــر احمدی در ادامــه با بیان اینکه نمی توان 
منکــر آثار مخــرب ویروس منحــوس کرونا بر 
عملکرد دولت ها درخدمت رسانی به شهروندان 
و محدودیت منابع در بخش های مختلف و حوزه 
بهداشــت و درمان شــد، گفت: در همین راستا 
بانک شهر به عنوان بانکی پیشرو در ارائه خدمات 
نوین و خدمت رســانی به تمامی اقشار جامعه؛ با 
ارائه تسهیالت مناسب درصدد حمایت از جامعه 

پزشکان برآمده است.
وی با اشــاره به وجود چالش تنگنای تامین مالی 
پروژه های اقتصاد سالمت، گفت: بانک شهر با توجه 
به اینکه بانکی برای تمامی شهروندان است؛ طرح 
هایی را در دســت اقدام دارد تا بتواند با اســتفاده از 
آنها پزشکان، دندانپزشکان و سرمایه گذاران حوزه 
سالمت کشور را در مواجهه با این چالش و گذر از 

آن حمایت و کمک کند.
مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اینکه هم اکنون 
تعامل و ارتباط مناسبی میان این بانک و سازمان 
نظام پزشــکی کشــور برقرار اســت، عنوان کرد: 
خوشــبختانه به یک تفاهم اولیه با این ســازمان 
رســیده ایم تا بتوانیم پــروژه های اولویت دار در 
زمینه تاســیس، تجهیز و توســعه مراکز درمانی 
و بیمارســتان ها را با کمک یکدیگر به ســرانجام 
برســانیم. از ســوی دیگر، تامین مالی طرح های 
اولویت دار ســازمان نظام پزشــکی کشــور را نیز 

در برنامه داریم.

اخبار

 ضرورت افزایش سرمایه 
بانک توسعه تعاون به منظور 

ارائه خدمات به تعاونی ها
 سرپرســت بانک توســعه 
تعــاون اعــالم داشــت در 
صــورت افزایش ســرمایه 
ده هــزار میلیــارد ریالی، 
ســی هزار میلیــارد ریال 
تسهیالت جدید بانک برای 

تعاونگران اختصاص می یابد.
محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون 
در نشست فصلی مدیران حوزه تعاون سراسر کشور 
اظهار داشت: افزایش سرمایه بانک در راستای ارائه 

خدمات به تعاونی ها پیگیری می شود.
شــیخ حســینی افزود: بانک توسعه تعاون ضمن 
التــزام به تحقق ســهم ۷0 درصدی تعاونگران در 
سبد تســهیالت بانک، از هرگونه افزایش سرمایه 
و نیــز فرصــت عاملیت طرح های ملی برای تامین 

مالی بخش تعاون بهره می برد.
وی تصریح نمود: مطابق بند )د( تبصره 1۸ قانون 
بودجه سرمایه بانک به میزان ده هزار میلیارد ریال 
افزایــش خواهــد یافت که به دنبال آن ســی هزار 
میلیارد ریال تســهیالت برای بهســازی، نوسازی 
تعاونی ها، ایجاد و حفظ اشــتغال و کارآفرینی در 

بخش تعاون اختصاص خواهد یافت.
شــیخ حســینی تاکید کرد: مطابق جزء بند)الف( 
تبصره 1۸ قانون بودجه 350هزار میلیارد ریال برای 
افزایش سرمایه بانک های دولتی در نظر گرفته شده 
است که تالش می شود بودجه مناسبی از این محل 

به بانک توسعه تعاون اختصاص یابد.
سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: بانک حضور 
فعالی در عاملیت طرح های ملی داشــته است و 
از این پس، با رایزنی ها و مذاکرات شــرایطی به 
وجود خواهد آمد تا بانک توســعه تعاون ســهم 
بیشــتر عاملیت پرداخت تسهیالت در طرح های 
ملــی را به نفع تعاونگران و شــرکت های تعاونی 

بر عهده گیرد.
شیخ حسینی خاطر نشان کرد: پرداخت تسهیالت 
خــرد و عمومی به صــورت برخط و غیرحضوری 
به زودی اجرایی خواهد شــد و پرداخت تسهیالت 
تبصــره 1۸ قانون بودجه و همچنین تســهیالت 
اشتغال روستایی و عشایری از محل بازپرداخت ها 

در حال اجرا است.

معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن:

هیچ بخشنامه ای به منظور صدور اجراییه جهت دریافت جریمه در بانک مسکن وجود ندارد
معــاون حقوقــی و وصــول مطالبات بانک مســکن با بیــان اینکه هیچ 
دستورالعمل و بخشنامه ای مبنی بر صدور اجراییه برای دریافت جریمه 
توســط این بانک وجود ندارد گفت: کمک به خانه دار کردن مردم ســند 
افتخاری برای همه کارکنان بانک مسکن است.مالک آزادیان در برنامه 
تهران 20 با اشاره به انتشار خبری از سوی برخی رسانه ها مبنی بر صدور 
اجراییه برای مشتریانی که تعدادسه قسط آنها معوق شده؛ ضمن تکذیب 
این موضوع اظهار داشت: یکی از مهم ترین اهداف و ماموریت های بانک  
مســکن کمک به خانه دار شــدن آحاد جامعه به ویژه دهک های پایین 
است.وی ادامه داد: تبلور این اهداف در مسکن مهر ، مسکن جوانان و به 
ویژه همراهی گسترده بانک در نهضت ملی مسکن مشهود است.معاون 
حقوقــی و وصــول مطالبات بانک مســکن افزود: خبری که در خصوص 
صدور اجراییه منتشر شد از چند وجه قابل بررسی است؛ نخست اینکه 
پیــرو تاکیــدات مدیرعامل محترم بانــک باتوجه به افزایش هزینه های 
جاری مردم ، وصول مطالبات همراه با تأنی، مدارا و با کمترین هزینه در 
بانک مســکن پیگیری می شــود.آزادیان با تاکید بر اینکه کمک به خانه 
دار کردن مردم ســند افتخاری برای همه کارکنان بانک مســکن اســت 
ادامه داد: بدون تردید این سند افتخار را با هیچ چیز عوض نخواهیم کرد.

وی گفت: پیگیری وصول مطالبات یکی از وظایف ذاتی تمام موسسات 

اعتباری از جمله بانک مســکن اســت. یکی از روش های متعارف و البته 
کــم هزینــه در پیگیری وصول مطالبات اطالع رســانی از طریق پیامک 
است؛ پیامک های بانک مسکن نیز صرفا از طریق سامانه پیامکی مسکن 
بانک قابل تایید است و سایر پیامک ها به هیچ وجه مورد تایید نیست.
معــاون حقوقــی و وصول مطالبات بانک مســکن بــا تاکید بر اینکه این 
بانک با هر نوع هیجان در این خصوص که خارج از چارچوب و مقررات 
باشــد برخورد خواهد کرد، تصریح کرد: نکته مهم این اســت که در خبر 

منتشــر شــده عنوان »اداره حقوقی و اجرایی بانک مسکن« به کار برده 
شــده در حالی که در ســاختار بانک مســکن به هیچ وجه چنین اداره و 
جایگاه شــغلی وجود ندارد.آزادیان همچنین تاکید کرد: هیچ بخشنامه 
و دســتور العملی در بانک  مســکن در خصوص دریافت ۸00 هزار تومان 
بــرای وصــول مطالبــات وجود ندارد و هیچ هزینه ای تحت این عنوان از 
هیچ مشــتری ای دریافت نشــده است.وی اضافه کرد: اگر موردی مبنی 
بر تایید این ادعا وجود دارد بانک مســکن با حفظ تمامی مســوولیت ها 
پاسخگو خواهد بود.معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن گفت: 
موضوع بازگشــت منابع و حفظ حقوق بیت المال برای ارایه خدمات به 
ســایر مشــتریان در دستور کار همه بانک ها قرار دارد اما اگر مشتری ای 
از پرداخت قســط اســتنکاف کند آخرین اقدام بانک نیز مبنی بر قوانین 
خواهد بود.آزادیان تاکید کرد: همواره بانک مســکن با کمترین هزینه 
نســبت به تعیین تکلیف مطالبات خود طبق ضوابط شــبکه بانکی اقدام  
می کند.وی گفت: ضمن اینکه به میمنت عید غدیر خم بانک مســکن 
در قالب طرح غدیر بخشــودگی برای مشــتریان خوش حساب خود در 
نظر گرفته اســت.مجری برنامه نیز در این برنامه اعالم کرد: پیامکی هم 
از مــردم در خصــوص دریافت چنین مبلغی به برنامه تهران 20 دریافت 

نشده است.او از پاسخ سریع و صریح بانک مسکن تقدیر کرد.

خبر ویژه

دوره بازاریابی خدمات بانکی شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی 
و چهارمحال و بختیاری با حضور مدیر و کارکنان شعب این استان 
ها، با هدف توانمند سازی و برخورد صحیح همکاران با مشتریان با 
تدریس در دو نوبت برگزار شد. وحید علیزاده مدیر شعب استان های 
اصفهان، قم ، مرکزی و چهارمحال و بختیاری ضمن ابراز خرسندی از 
بکارگیری نیروهای جوان بانک جهت برگزاری و تدریس دوره های 
آموزشــی، گفت: همکاران باید با شــرکت در دوره های آموزش های 
تخصصی و برنامه ریزی صحیح، بازار هدف را شناســایی و خدمات 

بانک را معرفی کنند.در ادامه مجید طالیی رئیس اداره تحقیقات و 
مطالعــات بــازار به عنوان مدرس این دوره بازاریابی را به عنوان قلب 
تپنــده و موتــور محرک بانک ها بیان کــرد و گفت: همکاران باید با 
رصد دائمی بازار، آگاهی از نیاز جامعه و مشتریان، موجب ارتقا بهره 
وری بخــش هــای دیگر و در نهایت بانک شــوند.ارائه تعاریف دقیق 
بازاریابی نوآورانه، انواع بازاریابی، استراتژی های بازاریابی، سهم بازار 
و محصوالت بانک از جمله مهم ترین مباحث مطرح شــده در این 

دوره آموزشی بود است.

برگزاری دوره بازاریابی در بانک ایران زمین

اخبار

استانها

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند  گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده۱۳  آ  "
رسمی"

برابــر رای شــماره  140060318001003698 مــورخ 1400/12/23 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی 
خانــم معصومــه اخــوان قصــاب بــه شــماره شناســنامه 2904 و کدملــی 0045927855صــادره از تهــران فرزنــد محمدرضــا در ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 444.24 مترمربــع بــه شــماره پــاک فرعــی 
113 از پــاک شــماره 1و3 و5 متصــل بهــم فرعــی از اصلــی 22  واقــع در گیلــوا بخــش 9 گیــان  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام 
مالــک رســمی اولیــه حســینعلی رنجبــر شهرســتان احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی  بــه متقاضــی محــر
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت 
دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 
را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/05/15 ونوبــت دوم:1401/05/30
ک ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند  گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده۱۳  آ  "
رسمی"

برابــر رای شــماره  140060318001003697 مــورخ 1400/12/23 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی 
ــد  ــرفیه فرزن ــتانه اش ــادره از آس ــی 2739168322 ص ــنامه 46 و کدمل ــماره شناس ــه ش ــی ب ــک الهیجان ــعیدی کتی ــر س ــی اکب ــای عل آق
مختــار در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 444.24 مترمربــع بــه شــماره 
ــه  ــک ناحی ــت مل ــوزه ثب ــان  ح ــش 9 گی ــوا بخ ــع در گیل ــی 22  واق ــی از اصل ــم فرع ــل به ــماره 1و3 و5 متص ــاک ش ــی 113 از پ ــاک فرع پ
یــک رشــت بنــام مالــک رســمی اولیــه حســینعلی رنجبــر شهرســتان احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی  از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــر
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/05/15 ونوبــت دوم:1401/05/30
ک ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

گوست 2022 23 محرم  1444   21 آ یکشنبه 30 مرداد 1401  شماره پیاپی 2179

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد:

کنون 2هزار دستگاه کارتخوان هوشمند در نانوایی ها نصب شده است تا
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد 
گفت: در سطح شهرستان مشهد 221۶ 
واحــد نانوایی فعالیت می کند که معادل 
50 درصد کل نانوایی های اســتان است. 
در حــال حاضر حدود 2000 دســتگاه 
کارتخــوان هوشــمند در نانوایی های 
شهرســتان مشــهد نصب شــده است.

محمــد میری دیســفانی در نشســت 
خبــری با اصحاب رســانه با بیان اینکه 
21۶ نانوایــی دیگر به دلیل مشــکالت 
حقوقی، مســائل وراثتی، نبود اعتبار کد 
ملی یا کد شــاپرک، مشکالت دارایی یا 
جواز نامعتبر و... هنوز تجهیز نشده، اظهار 
کرد: همچنین افزایش سهمیه آرد برای 
نانوایی هایــی که درخواســت افزایش 
ســاعت کاری دارند، در نظر گرفته  شده 
اســت.وی بیان کرد: شهرستان مشهد 
به واسطه گســتره  خود معادل چندین 
اســتان ظرفیت کشاورزی دارد. مشهد 
بر اســاس تقســیمات کشــوری شامل 
ســه بخش احمدآباد، تبادکان و رضویه 
اســت و دارای 353 روســتای دارای 
ســکنه، 3.5 میلیــون جمعیت ثابت و 
1.5 میلیــون نفر جمعیت متغیر اســت 
که زائران را نیز  شامل می شود. هم اکنون 

جمعیت شهری مشهد مقدس حدود سه 
میلیــون و 100 هزار نفر اســت. حدود 
400 هزار نفر نیز در روستاها ساکن و به 
کشاورزی اشتغال دارند. مشهد در زمینه 
تولیــد و دامپروری رتبه یک اســتان را 
بــه خــود اختصاص داده اســت.میری 
ادامه داد: مشــهد بــه دلیل فعالیت 41 
هزار بهره بردار ثبت شــده در بخش های 
تولید و دامپروری رتبه نخســت استان 

را در ایــن حــوزه به خود اختصاص داده 
اســت. سطح زیر کشــت آبی در مشهد 
حــدود 5۸ هــزار هکتــار، محصوالت 
زراعــی 40 هزار هکتار، محصوالت باغی 
1۸ هــزار هکتــار و باقی محصوالت 25 
هزار هکتار اســت. میــزان محصوالت 
کشاورزی مشــهد نیز حدود ۶20 هزار 
تن اســت. با احتســاب کل فعالیت های 
باغداری، دام پروری و... تولید شهرستان 

مشهد در سال به ۹۷2 هزار تن می رسد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد 
در خصــوص خودکفایــی در تولیدات 
دامی و گیاهی در این شهرســتان اظهار 
کــرد: بایــد در زمینه تولیــدات دامی و 
گیاهی پیشــرفت کنیــم. در این زمینه 
سیاســت های کالنی در دستور کار قرار 
گرفته که توســط مسئوالن و وزارتخانه 
ایــن برنامه ها ابالغ می شــود. همچنین 

مســائلی مانند کشت حفاظتی و مسائل 
مربوط به امنیت غذایی باید در دســتور 
کار جهاد کشــاورزی شهرستان مشهد و 
دیگر ارگان های مرتبط قرار بگیرد.وی در 
ادامه گفت : از ابتدای سال 1401 حدود 
3100 مــورد بازدید از واحدهای صنفی 
در شهرستان مشهد صورت گرفت که از 
این تعداد 12۷0 مورد تخلف شناســایی 
شــد. متاســفانه از این تعداد ۹3۶ مورد 
تخلــف مربوط به نانوایی هاســت. برای 
ایــن نانوایی های متخلــف بالغ بر 2۷0 
میلیارد تومان جریمه اعمال شده است. 
همچنین بالغ بر 3۶0 هزار تن آرد معادل 
۷۶ هزار و 442 کیســه آرد با همکاری 
بسیج اصناف، بسیج محالت، گزارشات 
مردمی، نظارت ها و... کشف شده است.  
میری در خاتمه در خصوص اجرای طرح 
برکت 2 در مشــهد نیــز گفت: از تاریخ 
20 اردیبهشــت سال جاری طرح برکت 
2 در مشــهد اجرا شــد. از ابتدای تاریخ 
اجــرای این طرح تا کنون 3200 بازدید 
از نانوایی ها صورت گرفت و حدود 1000 
نانوایــی متخلف به ســازمان تعزیرات 
حکومتی معرفی شــد. در برخورد با این 
تخلفات حدود 12 میلیارد تومان جریمه 
نقدی در کنار پلمب، باطل کردن مجوز، 

کاهش سهمیه و... اعمال شده است.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 : شهرداری محمد شهر

پارکینگ طبقاتی محمد شهر 
احداث می شود

البرز / مهدی فالح رفیع 
شــهردار محمد شــهر در نشست صمیمی که 
به منســبت روز خبرنگار با همکاری شــورای 
اســالمی شــهر برگزار شد از خبر نگاران حوزه 
مدیریت شهری محمد شهر تجلیل کرد .احداث 
پارکینگ طبقاتی عالوه بر ایجاد درآمد پایدار، 
رفع مشــکل نبود پارکینگ در شــهر را بهبود 
می بخشد و هم اکنون در حال برگزاری مناقصه 
و انتخاب پیمانکار هستیم.مهرداد حسن زاده با 
تبیین برنامه های چهارساله مدیریت شهری، 
اظهار کرد: با همراهی همکارانم در حوزه های 
مختلف شــهرداری توانســته ایم بودجه 212 
میلیــارد تومانی را محقق و حدود 1۶ میلیارد 
تومان کسب درآمد کنیم.وی با اشاره به اهتمام 
مدیریت شهری برای اتمام پروژه های نیمه تمام، 
افزود: بعضی از این پروژه ها بیش از هشت سال 
نیمــه کاره مانده بود که توانســتیم تعدادی از 
آن ها را به اتمام برسانیم.شهردار محمدشهر با 
بیان اینکه پروژه های عمرانی سال گذشته در 
حوزه های عمران، خدمات شهری و حمل ونقل 
به اجرا درآمده اســت، خاطرنشان کرد: اجرای 
ترمیم آســفالت در معابر اصلی، زیرســازی و 
معبرســازی، تکمیل پروژه هــای نیمه تمام، 
دیوارکشــی اراضــی متعلق به شــهرداری، 
جمع آوری زباله های ســطح شــهر به صورت 
روزانــه ۷0 تن، جمع آوری ســگ های بدون 
صاحب، ســاخت مجسمه درخت های خشک 
شده در بوستان ها و قطع درختان خشک شده 
و خطرســاز از جمله اقدامات شهرداری محمد 
شهر در سال گذشته بود.حسن زاده اضافه کرد: 
برنامه های مختلفی ازجمله جشــن های دهه 
امامت و والیــت، رایگان کردن مجموعه های 
ورزشــی در ســاعاتی از روز برای عالقه مندان 
و مراســم مختلــف بــرای خانواده ها در حوزه 
فرهنگی برگزار شــد.وی با بیان اینکه احداث 
پارکینگ طبقاتی در پنج طبقه در دستور کار 
شــهرداری قرار گرفته اســت، گفت: احداث 
پارکینگ طبقاتی عالوه بر ایجاد درآمد پایدار، 
رفع مشــکل نبود پارکینگ در شــهر را بهبود 
می بخشد و هم اکنون در حال برگزاری مناقصه 
و انتخاب پیمانکار هستیم.شهردار محمدشهر 
با بیان اینکه مدیریت شــهری برای راه اندازی 
بازارچــه با بخــش خصوصی همکاری خواهد 
داشت، افزود: این اقدام بر افزایش درآمد پایدار 
تأثیــر مثبتی خواهد داشــت و نیز در ولدآباد  
بازارچه ای توســط مدیریت شهری راه اندازی 
شد.شــهردار محمد شــهر  در ادامه سخنانش 
در خصــوص ایجــاد بازار چه در محمد شــهر 
گفت: ایجاد بازارچه عرضه مســتقیم مایحتاج 
عمومــی در 11 هــزار متر مربع ، احداث پارک 
۷0 هکتاری باالدســت جعفر آباد محمدشهر 
و ایجــاد تفرجگاه های محلــی از برنامه های 
محوری است .مهرداد حسن زاده روز شنبه در 
نشست با خبرنگاران افزود: پنج میلیارد تومان 
اعتبار بر اســاس اســناد و مطالعات باالدستی 
بــه این برنامه اختصاص دادیم تا بتوان ضمن 
تقویت ســفره های زیر زمینی از آســیب های 
اجتماعی ســیالب در محمد شهر پیشگیری 
کرد.شهردار محمدشهر کرج اعالم داشت: برای 
تقویت ســفره های زیر زمینی و پیشــگیری از 
حوادث ناشی از سیالب در مواقع بارندگی ، مهار 
و هدایت آبهای سطحی به عنوان برنامه محوری 
این شهرداری قرار گرفته است.شهردار محمد 
شــهر با بیان اینکه طرح تفضیلی این شــهر 
منســوخ وتاریخ گذشــته است، گفت: یکی از 
علل ناکارآمدی این طرح ساخت های بی رویه 
و ناکارآمد اســت که در گذشــته شکل گرفته 
اســت.وی تاکید کرد: امروز این شهر نیازمند 
تصویب طرح جامع با افق 10 ســاله اســت که 
درایــن زمینه باید اقدامات الزم صورت گیرد.
حسن زاده در بخش دیگری از سخنانش اظهار 
داشت: رویکرد ما ایجاد و احداث منابع درآمدی 
پایدار است و باید به سمتی برویم که  از ساخت 
وســازهای بی رویه جلوگیری شود .وی افزود: 
امروز اقتصاد شــهری محمد شهر خدماتی و با 
محوریت ساخت و ساز است و  درآمدها  بر روی 
ساخت و ساز مجاز و یا غیرمجاز سوار است که 
باید تغییر کند.شهردار محمدشهر بیان داشت : 
در طرح بازنگری تفضیلی و جامع  محمد شهر 
تالش می شود که، جمعیت پذیری منطقه رادر 
نظربگیرند.وی تنیدگی همجواری با شهرهای 
مشــکین دشــت فردیس ، ماهدشت و کرج را 
از مهمترین مشکالت محمد شهر دانست .وی 
دربخش دیگری از سخنانش به وضعیت فضای 
سبز محمدشهر اشاره کرد و گفت: اکنون سرانه 
فضای سبز محمد شهر 13 مترمربع است  که 
با احتســاب باغات به باالی 30 متر مربع می 
رسد.شــهردار محمد شهر به وضعیت بودجه 
این شــهر پرداخت و بیان داشت : امسال 3۶۶ 
میلیارد تومان بودجه برای این شــهر  مصوب 
شد،که5۸ درصد آن برای پروژه های  عمرانی 

و مابقی جاری است .

ج: سرپرست شهرداری کر

ح بهسازی لرزه ای نسبی  طر
ج   ساختمان های کر

اجرایی می شود
 البرز / فاطمه کیاحیرتی 

 سرپرســت شــهرداری کرج از سیستمی 
شــدن فراینــد تایید نقشــه های معماری 
)قرمز نویسی( در فرایند صدور پروانه برای 
اولین بار در کشور خبر داد.منوچهر غفاری 
اظهار کرد: در راســتای افزایش تاب آوری 
شــهر در برابر زلزله احتمالی و مقاوم سازی 
ساختمان های ناایمن، اجرای طرح بهسازی 
لرزه ای نسبی ساختمان های سطح شهر در 
دستور کار قرار گرفته است.وی با بیان اینکه 
این طرح پیش از این در تهران اجرایی شده، 
توضیح داد: با اجرای آن، فرایند صدور مجوز 
برای مالکان تسهیل و  مشوق هایی همچون 
طراحی رایگان، اعطای تســهیالت بانکی و 
... در اختیار صاحبان ساختمان های ناایمن 
قرار می گیرد.این مســئول بــا بیان اینکه 
اجرای این طرح گام مهمی در راستای مقاوم 
ســازی ساختمان های نا ایمن و در معرض 
خطــر فروریزش در زلزله های متوســط و 
شــدید محسوب می شــود، افزود: در طرح 
پیشــنهادی از دســتورالعمل ابالغی مرکز 
تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی برای 
شهر تهران استفاده شده و در فرآیند صدور 
مجوز بهسازی لرزه ای، پس از اخذ مجوز از 
ارگان های ذیصالح از جمله استانداری البرز، 
سازمان نظام مهندسی ساختمان و اداره کل 
راه و شهرســازی استان البرز اقدامات الزم 
صورت می گیرد.سرپرست شهرداری کرج 
در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره 
به اجرایی شــدن طرحــی ویژه در معاونت 
شهرســازی و معماری شــهرداری گفت: با 
تالش  این معاونت و با همکاری سازمان فاوا، 
سیســتمی شدن تایید نقشه های معماری 
)قرمز نویسی( در فرایند صدور پروانه برای 
اولیــن بار در کشــور راه انــدازی و اجرایی 
شــده اســت.غفاری اضافه کرد: این اتفاق، 
ضمن ایجاد بســتری شفاف در مستندات 
پرونده های سیســتمی، مزایایی همچون 
تسهیل و تسریع در فرایند مراجعین، صرفه 
جویی اقتصادی و حذف رفت و آمد شهری 
و کاهش آلودگی های زیســت محیطی را 

به همراه خواهد داشت .

 با امضاء تفاهم نامه همکاری 
 شرکت شهرک های صنعتی و پست 

استان مازندران؛

زمینه ایجاد سرویس های 
متنوع پستی در نواحی 

صنعتی فراهم شد
مازندران / گروه استان ها: امینی مدیرعامل 
شــرکت شــهرکهای صنعتی مازندران با 
بخشــی مدیرکل پست اســتان، بمنظور 
ایجاد سرویســهای متنوع پستی در سطح 
شــهرکها و نواحــی صنعتــی، تفاهم نامه 
همــکاری امضــاء نمودند.امینــی در این 
نشست گفت: انعقاد تفاهم نامه همکاری با 
پســت، قابلیتهای زیادی برای تسهیل بهره 
گیــری واحدهای تولیدی بمنظور فعالیت 
گســترده در حوزه کسب و کار الکترونیک، 
ایجاد غرفه های مجازی و ورود به ســامانه 
بــازار الکترونیــک فراهم خواهــد نمود.
مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی 
مازندران افزود: در سال تولید، دانش بنیان، 
اشــتغال آفرین، باید نسبت به شناسایی و 
ارزیابی شــرکتهای نوپا )اســتارت آپ( در 
زمینه های مختلــف بازاریابی الکترونیک 
گامهای اساســی برداشــته شود و با ایجاد 
دوره های آموزشی جهت آشنایی واحدهای 
تولیدی با خدمات متنوع و زیرســاختهای 
الکترونیکی پســتی، بســتر مناسب برای 
فعالیت ســرمایه گذاران در زمینه توســعه 
صنعت اســتان فراهم گردد.مدیرکل پست 
استان مازندران نیز در این نشست با اشاره 
بــه اینکه خدمات متنوع پســتی می تواند 
به ایجــاد فعالیتهای گســترده واحدهای 
تولیدی کمک نماید گفت: براســاس تفاهم 
نامه همکاری فیمابین، پست نسبت به قبول 
و ارسال مرســوالت شهرکهای صنعتی در 
قالــب قرارداد انبوه، تخصیص فضای کاری 
با اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
در قالب عقد قرارداد اجاره و همگام ســازی 
آدرس و ارائه کد پســتی واحدهای تولیدی 
مطابــق نرخ مصوب، متعهــد خواهد بود.
بخشی بیان داشت: انجام کلیه فرآیندهای 
ثبت نام از قبیل درخواست زمین، انشعابات 
و ... و ارســال و توزیع محصوالت واحدهای 
صنعتی در کوتاهترین مدت و براساس زمان 
بندی سرویسهای مورد درخواست مشاغل 
خانگــی وافراد کارآفریــن نیز از دیگر مفاد 
تعهدات پست در این تفاهم نامه است.الزم 
به توضیح است در پایان این نشست، تفاهم 
نامه همکاری فیمابین شــرکت شهرکهای 
صنعتی مازندران و پســت اســتان منعقد 

گردید.

استانها 6

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان:

ناحیه صنعتی تخصصی مبلمان در روستای عطاآباد آق قال ایجاد می شود
گلستان / یحیی آذری

مدیر عامل شــرکت شــهرک های صنعتی گلســتان، گفت: ناحیه 
صنعتی تخصصی مبلمان در روســتای عطاآباد شهرســتان آق قال 
ایجاد می شود.»رضا شهمرادی« در نشست خبری با اصحاب رسانه 
گلستان که در روستای »عطاآباد« پایتخت مبل ایران برگزار شد، 
اظهــار کرد: برای ایجــاد این ناحیه صنعتی تخصصی مبلمان، 14 
هکتار زمین با ۹ میلیارد تومان خریداری شده است.به گفته وی؛ 
آماده ســازی زیرســاخت های راه و برق از نخستین اقدامات مورد 
نیاز این ناحیه است برای انتقال خط برق آن 3 میلیارد تومان اعتبار 
الزم است.مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان با بیان 
اینکه تأمین نیروی ماهر برای کار در صنعت مبل نیازمند آموزش 
هــای الزم اســت، تصریح کرد: بــا انعقاد تفاهم نامه ای با اداره کل 
آموزش های فنی و حرفه ای، کالس های تخصصی مهارت آموزی 
در رشته های مختلف این صنعت برگزار شده است.وی افزود: برای 
ارتقای سطح دانش، آگاهی و مهارت فعاالن صنعت مبل، تورهایی 

برای بازدید از نمایشــگاه های داخل و خارج اســتان برگزار شــده 
است.به گفته وی؛ شرکت شهرک های صنعتی استان برای انجام 
ایــن تورهــای بازدید یک میلیارد و 50 میلیون تومان هزینه کرده 
است.شــهمرادی از وجود 1۶0 هکتار فضای ســبز در شهرک های 

صنعتی استان خبر داد و گفت: در کنار ایجاد و راه اندازی شهرک 
ها و نواحی صنعتی، ایجاد فضای ســبز نیز ضروری اســت.وی ادامه 
داد: 5 هکتار فضای سبز در نظر گرفته شده در شهرک صنعتی »پنج 
پیکر« بندرترکمن مجهز به آبیاری قطره ای شده است.به گفته وی؛ 
کاشت درختان پهن برگ و سوزنی، درختچه های زینتی و دائمی 
و انواع گل ها در فضای ســبز شــهرک های صنعتی انجام می شود.
این مقام مسئول گلستانی با تأکید بر اینکه خروجی پساب تصفیه 
خانه های شــهرک های صنعتی اســتان که به زهکشی و رودخانه 
وارد می شود مورد تأیید محیط زیست بوده، اظهار کرد: یک تصفیه 
خانــه بــا ظرفیت 500 مترمکعب ظرفیت در شــبانه روز در هفته 
دولت امسال در شهرک صنعتی آق قال افتتاح می شود.وی افزود: 
11 شهرک صنعتی استان مجهز به تصفیه خانه بوده و بیش از ۹0 
درصد واحدهای صنعتی اســتان متصل به تصفیه خانه هستند.به 
گفته وی؛ ۶ هزار و 250 مترمکعب فاضالب روزانه شــهرک های 

صنعتی استان تبدیل به آب قابل استفاده برای کشاورزی است.

خبر  ویژه

توسط عضو هیات مدیره شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید انجام شد؛

بازدید از پروژه های عمرانی شهر جدید بهارستان
اصفهــان / گروه اســتان ها: مهندس احمــدی عضو هیات مدیره 
شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه های نهضت 
ملی مســکن، پروژه مشارکتی برج باغ بهارستان، پروژه مشارکتی 
اندیشــه، مدرسه شهید چمران، مدرسه شهید علی لندی و زمین 
های ورزشی روباز مرکز محله 122 بهارستان بازدید کردند.در این 
بازدید که مهندس صبوری خواه سرپرست شرکت عمران، اعضای 
هیات مدیره و مدیران شرکت عمران بهارستان مهندس احمدی را 
همراهی می کردند، سرپرســت شرکت عمران بهارستان گزارشی 
از وضعیت پیشــرفت فیزیکی و برخی مســائل مربوط به این پروژه 
ها به ویژه نهضت ملی مســکن و پروژه های مشــارکتی ارائه شد.با 
توجه به برنامه تولید مســکن دولت مردمی و خدمتگزار مبنی بر 
جهادی عمل نمودن در این پروژه، سرپرست شرکت عمران اظهار 
داشتند تمام همت و تالش مجموعه همکاران شرکت و سازندگان 

بر این شده است که براساس برنامه اجرایی عملیات عمرانی پروژه 
ها با سرعت و کیفیت مناسب صورت گیرد، همچنین با تعاملی که 
بین شرکت عمران و شهرداری بهارستان وجود دارد مراحل صدرو 
پروانه توســط ســازندگان و شهرداری به سرعت در حال انجام می 
باشــد.مهندس احمدی ضمن تشــکر از زحمات کلیه همکاران در 
شــرکت عمران بهارســتان در راستای هماهنگی و تسریع در امور 
ارشادات و دستوراتی را بیان و صادر نمودند.مهندس صبوری خواه 
همچنین از ایجاد ساختمان مدیریت طرح نهضت ملی مسکن در 
اراضی مسکن نهضت ملی با هدف تسریع در روند صدور پروانه ها 
و برگزاری جلســات و پی گیری ها خبر دادند و اینکه شــهرداری 
بهارســتان هم اعالم امادگی نموده که ضمن استقرار کارشناسان 
و مدیران خود در شــرکت و ســاختمان مدیریت نهضت مســکن 
فراینــد هماهنگی ها و رفع مشــکالت و صــدور پروانه به حداقل 

برسد.همچنین مهندس احمدی عضو هیات مدیره شرکت عمران 
شــهرهای جدید ایران با بیان اهمیت جدیت و تالش همه عوامل 
اظهار داشــتتد مدیرعامل شــهرهای جدید آقای دکتر جعفری و 
اعضــای هیات مدیره شــرکت مادر تخصصــی ضمن تفیذ اختیار 
بســیاری از موضوعات به مدیران و اعضای هیات مدیره شــهرها، 
به صورت شــبانه روز و حتی ایام تعطیل پاســخگو بوده و آمادگی 
تمــام وقــت و کامــل برای هماهنگی ها و دســتورات الزم در این 
خصوص وجود دارد.در پایان این بازدید سرپرست شرکت عمران 
ضمن تشکر از حضور جناب آقای مهندس احمدی در شهر جدید 
بهارستان از پیگیری های ایشان سپاسگزاری نموده و اعالم امادگی 
کرد پروژه های مدارس، اورژانس، فضاهای ورزشی و بوستان محله 
122 بر اساس برنامه زمانبندی تکمیل و تحویل آموزش و پرورش، 

شبکه بهداشت و درمان و شهرداری شود.

البرز / مهدی فالح رفیع 
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز گفت: مقاومت در 
برابر دشمن مهم ترین درس و دستاورد آزادگان است که می تواند 
الگویی برای نســل آینده کشــورمان باشد.سلیمان رستمیان  روز 
چهارشــنبه در پیامی به مناســبت 2۶ مردادماه ســالروز بازگشت 
آزادگان به میهن اســالمی، الگو گیری از حماســه آفرینی آزادگان 
را چراغی برای هدایت ســکان انقالب دانســت و افزود: مقاومت و 
ایستادگی آزادگان در شرایط سخت زندان های رژیم عراق موجب 
ســرافرازی هر چه بیشــتر ملت ایران در دنیا شــد، آزادگان حتی 
در ســخت ترین شــرایط اسارت هم تسلیم خواسته های دشمن در 

ضدیت با اسالم و انقالب نشدند و همواره در طول اسارت پایبندی 
خود را به آرمان های انقالب به اثبات رســاندند.وی به ســخنی از 
رهبر معظم انقالب اســالمی اشــاره کرد و اظهار داشت: همان گونه 
کــه معظــم له فرمودند »آزادگان ما آبروی ایران، اســالم و آبروی 
کشــور ما را حفظ کردند«، اگر صبر، اســتقامت و پایداری آزادگان 
ســرافراز درراه ارزش های انقالب اســالمی نبود، نظام والیی ایران 
عزت، اقتدار و امنیت مثال زدنی امروز را نداشت و دشمنان بر ملت 
ایران غالب شده بودند، امروز باوجود گذشت 32 سال از ورود این 
آزادگان به کشور ارزش آزادگان بسیار معنادارتر می شود.وی افزود: 
ایثار و ازخودگذشــتگی آزادگان در آن دوران منجر به این شــد که 

تمام دنیا فهمیدند ما حق هســتیم و در برابر هیچ جنایتکاری ســر 
تعظیم فرود نمی آوریم، حتی اگر در زندان و  اســیر دســت دشمن 
باشــیم.دبیر شــورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان البرز با 
تأکید بر اینکه تحمل این همه سختی و  مشقت با هیچ قیمتی قابل 
جبران نیست، گفت: ملت ایران برای همیشه قدردان آزادگان این 
الماس های درخشــان انقالب اســالمی خواهند بود و با تمام وجود 
در مقابل عظمت و پایداری این عزیزان ســر تعظیم فرود خواهند 
آورد.استان البرز یک هزار و 54 آزاده در دوران دفاع مقدس داشت 
که از این تعداد 1۹ نفر در دوران اسارت به شهادت رسیدند و 10۷ 
نفر از آن ها نیز پس از بازگشت به وطن تاکنون آسمانی شده اند.

: مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز

مقاومت آزادگان در برابر دشمن بهترین درس برای نسل های آینده است
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یادداشت

آینده خواهند بود کرونا در ماه های  گیری  آشیل اوج  گران فوتبال پاشنه  آیا تماشا

بلیت فروشی بدون استعالم دوز یادآور
  سارا فهیم / روزگار

ســرفه های یکــی از تماشــاگران به 
حدی شــدت گرفته بــود که تعدادی 
از تماشــاگران صندلــی خود را ترک 
کردنــد و بــه نقطه دیگــری رفتند. 
یکــی می گفت کرونــا دارد. دیگری 
می گفــت، نه بابا چــون بیش از اندازه 
تشــویق کرده است، ســرفه می کند 
و…، خالصه اینکه نه او ماسک داشت 
و نه ســایر تماشــاگران.  این در حالی 
اســت که بنا بــر اظهارات متخصصان 
علم اپیدمیولوژی، ویروس شناســی و 
متخصصان عفونی  بازگشت موج هفتم 
به دلیــل کاهش رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و استقبال مردم از ماسک 
و تزریق دوزهای یادآور واکســن کرونا 
کاماًل قابل پیش بینی بود و متأســفانه 
پس از تجربه شــیرین روزهای بدون 
فوتی کرونا در ماه های  گذشــته، وارد 
فــاز جدیدی از بیماری شــده ایم که 
با زیرســویه BA5 همراه شــده است، 
زیرسویه ای که گفته می شود، سرعت 
انتقال باالیی نســبت به ســویه های 
قبلــی دارد، تا جایی که یک فرد مبتال 
می تواند 1۸ نفر را درگیر کند و شــاید 
همیــن یک شــاخص بــرای افزایش 
موارد ابتالء در موج هفتم کافی باشــد 
زیرا، ســیر صعودی مراجعات سرپایی 
بیماران به اورژانس بیمارســتان ها در 
 هفته های گذشته باعث شد آمار روزانه 

ابتالء افزایشی شود .

نمی توان پیش بینی مطلقی از کرونا 
داشت

دکتر مصطفی صالحی وزیری، رئیس 
آزمایشگاه مرجع کشوری کووید1۹ در 
انستیتو پاستور درباره روند فعلی شیوع 
کرونا در کشور، گفت: زیرسویه جدید 
امیکرون که با نام BA۲.۷5 شــناخته 
می شود هنوز در ایران شناسایی نشده 
است . درحال حاضر بیشترین واریانت 
موجود از کووید1۹ در کشــور ) بیش 
از ۹0 درصد( ســویه BA5 است که در 
سایر نقاط دنیا هم سویه BA5 فراگیر 

و غالب اســت. او درباره روند بررســی 
نمونه های آزمایشــگاهی کرونا از نظر 
شناســایی نوع زیر سویه، توضیح داد: 
با توجه به هزینه قابل توجه تست های 
تعییــن توالــی بــه روش NGS و به 
دلیل محدودیــت بودجه، درصدی از 
نمونه هــای مثبت  که به آزمایشــگاه 
مرجع کشوری ارسال می شود را مورد 
سکانس ژنی قرار می دهیم. وی درباره 
روند طی شــدن مــوج هفتم کرونا در 
کشور، تصریح کرد: اگر بخواهیم ایران 
را با سایر کشورهایی که  ابتدا در آن ها 
امیکرون شناسایی شد، مانند آفریقای 
جنوبی مقایســه کنیــم، قاعدتا موج 
چندان گســترده ای از اُمیکرون تجربه 
نخواهیــم کرد، امــا در کل نمی توان 
پیش بینی مطلقی درباره کرونا داشت؛ 
زیرا ویروس به ما نشان داده است که هر 
لحظه می تواند اتفاق غیر منتظره ای رخ 
دهد.وی افزود: احتمال بروز موج های 
هشتم و یا بیشتر کرونا وجود دارد، اما 
همه چیز به این وابســته است که چه 
واریانتــی از ویــروس به وجود آید که 
ایــن امر هم متاثر از فاکتورهای دیگر 
اســت؛ بنابراین نمی تــوان گفت موج 
هفتم، آخرین موج کرونا در ایران باشد. 

شهرهای قرمز کرونایی دوباره 
افزایش یافت

تازه ترین گزارش وزارت بهداشــت از 
تغییــر در رنگ بندی نقشــه کرونایی 
کشــور خبر مــی دهد. بنــا بر اعالم 
وزارت بهداشت، تعداد شهرهای قرمز 
کرونایــی در این هفته دوباره افزایش 
یافت و 3 رقمی شد. یعنی اینکه شرایط 
برای عبور از موج هفتم بیماری، قدری 
سخت تر شد. بنا بر این گزارش، تعداد 
شــهرهای قرمز از ۷۸ به 10۶ شــهر 
افزایــش یافت. همچنین، شــهرهای 
نارنجی رنگ به 15۶، شهرهای زرد از 
1۷4 به 1۷3 شــهر و تعداد شهرهای 
آبی رنگ نیز به 13 شــهر رســید. در 
همین حال، شــهر تهران در وضعیت 

زرد قرار گرفت.

کنی که بلیت فروشی دارند،  اما
می بایست به سامانه »ایران من« 

متصل شوند
از طرفی هفته گذشــته بود که معاون 
فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشــت عنوان کرد اماکنی که بلیت 
فروشــی دارند، می بایســت به سامانه 
»ایران من« متصل شوند. هدف از این 

اقدام، کنترل افرادی است که تا کنون 
می بایســت دوز یادآور واکسن کرونا را 
زده باشند، اما نزده اند. در نتیجه امکان 
تهیه بلیت برای آنها میســر نمی شود. 
این در حالی اســت کــه در دیدار روز 
گذشــته تیم های پرسپولیس تهران و 
فوالد خوزســتان در ورزشگاه آزادی، 
تهیه بلیت برای تماشاگران بدون توجه 
به ثبت تزریق دوز یادآور انجام شد. این 
در حالی اســت کــه معاون فنی مرکز 
ســالمت محیط و کار وزارت بهداشت، 
از ورزشــگاه آزادی بــه عنوان یکی از 
ورزشگاه هایی نام برده بود که به سامانه 
»ایــران من« متصل اســت. در همین 
حال، بر اساس تصمیم ستاد ملی کرونا، 
بلیت فروشــی ورزشگاه ها با 30 درصد 
ظرفیت انجام می شود که این مهم نیز 
نادیده گرفته شده بود.محسن فرهادی 
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشــت، چندی پیش عنوان 
داشــته بود که بر اساس مصوبه ستاد 
ملی مقابلــه با کرونا، برای تهیه بلیت 
می بایســت دوز یادآور واکســن کرونا 
تزریق شده باشد و فرد، عالئم بیماری 
نداشــته باشــد.اما ورزشــگاه آزادی 
در روزهای گذشــته در حالی شــاهد 

یکــی از دیدارهای لیگ برتر با حضور 
تماشــاگران بــود که بلیت فروشــی 
ورزشــگاه آزادی در این دیدار ، بدون 
اعمال این مصوبه انجام شــد.در همین 
حال، تعداد تماشــاگران این دیدار نیز 
فراتــر از ظرفیــت 30 درصدی بود. به 
طوری که بیش از 40 هزار تماشــاگر 
در ورزشــگاه آزادی حضور داشــتند.
فرهادی در پاســخ به این سوال که آیا 
احتمال افزایش ظرفیت ورزشــگاه ها 
وجــود دارد یــا خیر، گفت: قرار شــد 
فدراسیون فوتبال یا وزارت ورزش، در 
این خصوص به رســمی به ستاد ملی 
کرونا درخواست کنند تا مورد بررسی 
قرار گیرد. اما، فعاًل بر اساس همان 30 
درصد ظرفیت، ورزشگاه ها اجازه بلیت 
فروشی دارند.وی، با عنوان این مطلب 
که تعدادی از ورزشــگاه ها به ســامانه 
»ایران من« متصل هســتند و سامانه 
من هم به سایت وزارت بهداشت وصل 
است، افزود: بلیت فروشی ورزشگاه ها از 
طریق سایت انجام می شود و از همین 
طریــق امکان کنتــرل افرادی که دوز 
یادآور واکســن کرونا را تزریق نکرده 
اند، وجود دارد. به طوری که فرد با وارد 
کردن کد ملی برای خرید بلیت، مجاز 
بــودن او بر اســاس تزریق دوز یادآور 
امکان پذیر می شود.فرهادی ادامه داد: 
دوز یادآور، یعنی ۶ ماه از آخرین تزریق 
واکســن کرونا گذشــته باشد و شامل 
دوز دوم یا ســوم نمی شود.وی گفت: 
ورزشگاه آزادی، یکی از ورزشگاه هایی 
اســت که به ســامانه ایران من متصل 
است و افراد برای تهیه بلیت دیدارهای 
فوتبال، باید حتماً دوز یادآور واکســن 
کرونا را تزریق کرده باشند.بر اساس این 
گزارش، شلوغی ورزشگاه در گیت های 
ورودی، سرفه های برخی از تماشاگران 
و…، نشان از عدم کنترل پروتکل های 
بهداشتی داشت. در همین حال، هیچ 
کدام از تماشــاگران ماسک نزده بودند 
و همین موضوع می تواند، پاشنه آشیل 
اوج گیری دوباره بیماری در ماه پایانی 

فصل تابستان باشد.

7جامعه
نوجوانان از چه سنی 

می توانند صفحه 
گرام« مستقل  »اینستا

داشته باشند؟
  دکتر آسیه اناری

روانشناس کودک و نوجوان
به طور کلی برای اســتفاده کودکان و 
نوجوانان از شــبکه های اجتماعی باید 
ســن خاصی را تعیین کــرد، حداقل 
ســن برای نصب اینستاگرام از سوی 
ســازندگان این برنامه 13 سال اعالم 
شده است اما سن استفاده از این برنامه 
مــی تواند از فرهنگی به فرهنگ دیگر 
متفاوت باشــد چراکه نوع مسائلی که 
کودکان و نوجوانان در جوامع مختلف 
با آن مواجه اند متفاوت است.بهرحال 
بهتر اســت خانواده های ایرانی تا قبل 
از 15 ســالگی اجازه نصب اینستاگرام 
و داشــتن صفحه اینستاگرام مستقل 
را بــه نوجوانــان ندهند و از 13 تا 15 
ســالگی نیز نوجوانان با نظارت والدین 
از صفحه اینســتاگرام والدین استفاده 
کنند نه اینکه صفحه ای مستقل داشته 
باشد. داشتن صفحه اینستاگرام برای 
نوجوانان زیر 13 ســال آسیب زاست 
و از این رو الزم اســت والدین قاطعانه 
مخالفــت خــود با نصب و اســتفاده 
کودک و نوجوان تا قبل از 13 سالگی 
را اعــالم کنند. درباره چگونگی قاطع 
بودن والدین در اعالم مخالفت خود با 
نصب و استفاده نوجوان از اینستاگرام 
تــا قبل از 13 ســالگی، هم باید گفت 
کــه طبیعتا نوجوان بــا هر قانونی که 
والدیــن در خانه وضع کرده و بر روی 
آن پافشــاری دارند مخالفت می کند. 
از جملــه توجیه های مورد اســتفاده 
نوجــوان بــرای نصب ایــن برنامه آن 
است که »والدین دوستانم به آنها اجازه 
نصــب ایــن برنامه را داده اند و چرا من 
نمــی توانم این برنامه را نصب کنم؟«. 
اغلب اوقات والدین توسط نوجوان در 
حال مقایســه شدن با والدین دوستان 
نوجوان هســتند. بــا این حال والدین 
باید خطاب به نوجوان تاکید داشــته 
باشــند که »این قانون خانه و خانواده 
ما اســت« و از آنجا که هر خانواده ای 
بــرای خــود چارچوب دارد ما نیز باید 
از قوانیــن خانواده خود تبعیت کنیم. 
والدین نباید در این راســتا با نوجوان 
بحث کننــد بلکه صراحتا اعالم کنند 
این قانون خانواده ما اســت و گرچه با 
دیگر خانواده ها متفاوت است اما باید 
آن را رعایت کنیم. والدین برای نوجوان 
توضیح دهند همانطور که فضای منزل 
و چیدمــان اثــاث خانــه و حتی نوع 
غذاهــا و فرهنگ خانواده ما با خانواده 
دوستان نوجوان متفاوت است، ممکن 
اســت قوانین خانه و خانواده ما نیز با 
دوســتانش متفاوت باشــد و از این رو 
باید این قوانیــن خانوادگی را رعایت 
کنیــم. والدین تحت هیچ عنوان نباید 
به نوجوان پاســخی مبهم نظیر اینکه 
»صالح نمی بینم اینســتاگرام نصب 
کنی« بدهند. پاسخ والدین باید واضح 
و مشــخص باشد. دقت شود که  بعضا 
نوجــوان بــا بیان ســخن هایی نظیر 
اینکه »تو را دوســت ندارم«، و... سعی 
در جلــب رضایــت والدین برای نصب 
اینســتاگرام را دارند اما والدین نباید 
وارد ایــن »تله هــا« و باج گیری های 
عاطفی نوجوان شوند. نوجوانان با بیان 
این حرف ها ســعی دارند به خواســته 
خود برسند اما والدین باید محکم سر 
حرف خود بایستند و بگویند این  قانون 
خانواده ما  است و قوانین هر خانواده با 
خانواده دیگر متفاوت اســت. بهرحال 
نقــش والدین در الگو گیری فرزندان، 
بســیار مهم اســت، اگر والدین معتاد 
اینســتاگرام باشــند، دائما در فضای 
مجــازی بچرخند و دغدغه آنها دیدن 
زندگــی دیگــران و الگو گرفتن از آنها 
باشــد، چطــور از فرزندان خود انتظار 
دارند معتاد این برنامه نشوند؟. والدین 
ابتــدا باید ســبک زندگی خود و نگاه 
خود به زندگی را درست کنند و سپس 
به فکر تغییر در رفتار فرزندان باشــند. 
نحوه و مدت زمانی که والدین از فضای 
مجازی اســتفاده می کنند بسیار مهم 
است. اگر والدین می خواهند فرزندان 
از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
به درســتی استفاده کنند در ابتدا باید 

رفتار خود را اصالح کنند.

امتیاز ویژه رتبه بندی شامل 
کدام معلم ها می شود؟

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش 
و پــرورش گفت: رتبه  بنــدی معلمان طی 
روزهای اخیر آغاز شــده اســت و همکاران 
معلم می توانند با مراجعه به ســامانه با وارد 
کردن رقم ســمت راســت کد ملی خود در 
جدول هــای زمان بندی ســایت آموزش و 
پــرورش، برای تکمیــل فرآیند رتبه بندی 
ثبت کنند.محســن زارعی افزود: بر اساس 
قانونی که مجلس شــورای اسالمی و هیئت 
وزیران تصویب کرده اســت قرار شده است 
که با اجرای طرح رتبه بندی معلمان که بر 
اساس خوداظهاری معلم ها و در نهایت انجام 
ارزیابی، و تعیین شایســتگی های عمومی و 
شایســتگی های تخصصی و تجربه امتیازی 
را دریافت مــی کنند.امتیاز فوق در اختیار 
هیئت های ممیزی قرار گرفته و بر اســاس 
آن کار رتبه بندی آن ها انجام می شود و رتبه 
معلمان از آموزشیار، معلم و در نهایت تا استاد 
معلم تعیین خواهد شد. زارعی افزود: هدف 
اصلی رتبه بندی معلمان این است که شأن 
و منزلت این قشر افزایش پیدا کند و در ادامه 
یکــی از اهــداف هم افزایش حقوق معلمان 
است که متناسب با وضعیت هر معلم اتفاق 
می افتد محاســبه شده و برای همه معلم ها 
یکســان نیســت و عدد خاصی نیســت که 
بتوانم بگویم. برای معلمانی که در روستاها 
یــا در مناطق محروم مشــغول به خدمت و 
آموزش دانش آموزان هســتند امتیازاتی در 
نظر گرفته ایم و این قبیل امتیازات به سایر 
امتیازات معلمان افزوده می شود.وی افزود: 
رتبــه بندی معلمان شــامل همه همکاران 
می شــود و هر معلمی در یکی از رتبه های 
مشخص شده قرار می گیرد.زارعی افزود: بر 
اساس قانونی رتبه بندی معلمان و همچنین 
با همکاری دولت مشــکلی در تامین بودجه 
مــورد نیاز برای رتبــه بندی معلمان وجود 
نــدارد و 3۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای 

اجرای آن در نظر گرفته شده است.

خبری خوش برای پرستاران طرحی؛

منتظر تبدیل وضعیت باشید
پرســتاران طرحی که همواره دغدغه بیکار 
شــدن را دارند، حاال منتظر یک خبر خوش 
باشــند. بر اســاس این گزارش، آن طور که 
بهروز رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع 
وزارت بهداشــت گفته اســت، قرار است که 
پرســتاران طرح تبدیل وضعیت شوند.وی 
اظهار داشت: نیروهای طرحی که در دوران 
کرونا مشــغول کار بودند و االن خانه نشین 
شــده اند، تبدیل وضعیت خواهند شد.این 
در حالی اســت که گفته می شــود در حدود 
10 هزار پرســتار طرحی، قرارداد ۸۹ روزه 
و…، بعد از فروکش موج ششم کرونا، تعدیل 
شــده اند.سازمان نظام پرستاری، به عنوان 
سازمان صنفی پرستاران، بر بازگشت به کار 

این نیروها تاکید و اصرار دارد.

 تمدید مهلت انتخاب رشته 
متقاضیان رشته های با آزمون 

دانشگاه آزاد 
تمامــی داوطلبان حاضر در جلســه آزمون 
سراســری سال 1401 که متقاضی تحصیل 
در دانشــگاه آزاد اســالمی هســتند )به جز 
رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داورسازی 
و دامپزشــکی( می توانند تا ســاعت 24 روز 
یکشــنبه ۶ شهریور با مراجعه به سامانه این 
مرکز به نشانی  www.azmoon.org  نسبت 
به انتخاب رشــته اقدام کنند. داوطلبانی که 
عالوه بر گروه آزمایشــی اصلی در گروه های 
هنر و زبان خارجی شــرکت کرده و مجاز به 
انتخاب رشــته شده اند، می توانند در صورت 
تمایل رشته/ محل های این گروه را در میان 
انتخاب هــای یکصدگانه خود منظور کنند.

الزم به ذکر اســت متقاضیان گروه آزمایشی 
علــوم تجربی که در کارنامه اعالم نتایج اولیه 
مجاز به انتخاب رشــته شده اند توجه داشته 
باشــند که رشته های پزشکی، دندانپزشکی، 
داروســازی و دامپزشکی مراکز دانشگاه  آزاد 
اســالمی در دفترچه راهنمای انتخاب رشته 
سازمان سنجش درج شده است. لذا داوطلبان 
می توانند کدرشته محل های فوق را که مربوط 
به دانشگاه آزاد اسالمی است در فرم انتخاب 
رشــته سازمان ســنجش با توجه به اولویت 
درج کنند.داوطلبانی که رشــته/ محل مورد 
نظر خود را در دفترچه رشــته های با آزمون 
سراســری دانشــگاه آزاد اسالمی نمی یابند، 
توجه داشته باشند که بیش از ۹5 درصد رشته 
/ محل های دانشــگاه آزاد اسالمی در مقاطع 
کاردانی و کارشناسی بدون آزمون هستند که 
www.  در صورت تمایل با مراجعه به سامانه

azmoon.org  می توانند نســبت به ثبت نام 
خود اقدام کنند.داوطلبان الزم اســت ابتدا از 
وجود رشته / محل مورد عالقه خود در دفترچه 
راهنمای انتخاب رشته اطمینان حاصل کنند 
و سپس اقدام به پرداخت وجه انتخاب رشته 

دوره مربوطه کنند.

خبر ویژه

»گذرنامه ها تمدید می شــود یا نه؟« ســوال تعداد زیادی از عاشقان اباعبداهلل 
الحســین )ع( اســت؛ به خصوص که تا رسیدن به روز اربعین کمتر از 30 روز 
باقیمانــده اســت.رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه انتظامی کل کشــور در 
خصوص آخرین جزئیات تمدید و اعتبار گذرنامه برای خروج از کشور و شرکت 
در راهپیمایی عظیم اربعین حســینی )ع(، اظهار داشــت: طی مذاکرات اولیه 
مســووالن ایرانی با طرف عراقی این مســاله عنوان شد که برای گذرنامه های 
منقضــی یــا دارای اعتبــار زیر ۶ ماه تمدید صورت پذیرد که در صورت نهایی 
شدن و اعالم رسمی از سوی مقامات عراقی زائرین جهت تمدید شش ماهه 

به ادارات مهاجرت و گذرنامه سراســر کشــور مراجعه کرده و پس از ثبت 
اطالعات آنها در ســامانه با درج مهر فیزیکی در گذرنامه اعتبار جدید لحاظ 
می شود.سردار علی ذوالقدری افزود: این تمدید صرفاً برای ایام اربعین بوده 
و به صورت »رایگان« انجام می شــود.وی در پاســخ به دیگر پرسشــی در این 
خصوص که آیا امکان تمدید گذرنامه در نقاط مرزی مهیا است یا خیر؛ خاطر 
نشان کرد: امکان و ابزار تمدید اعتبار گذرنامه در مرز ها فراهم نیست و زائرین 
برای جلوگیری از معطلی حتماً در ادارات گذرنامه مراکز استان ها نسبت به 

تمدید اعتبار گذرنامه اقدام کنند.

گذرنامه در مرز فراهم نیست امکان تمدید 

آخرین وضعیت ایجاد سابقه  اعالم 
کنکوری های ۱۴۰۲ تحصیلی برای 

مدیر کل دفتر تدوین و راهبری اسناد و سیاست های آموزش و پژوهش ستاد علم 
و فناوری درباره تعیین تکلیف سابقه تحصیلی برای نظام قدیمی ها در کنکور سال 
1402 گفت: درباره ایجاد سابقه تحصیلی در کنکور 1402، جلسه ای برگزار و در 
این جلسه اعالم شد، کارهای مربوط به این موضوع در حال انجام است که توسط 
شــورای عالی آموزش آموزش و پرورش تصویب و اعالم خواهد شد.ســید جالل 
موسوی افزود: با توجه به این مسئله که برخی از داوطلبان کنکور نمی دانستند 
سابقه تحصیلی تأثیر قطعی دارد و ممکن است نسبت به درسی کم توجه بوده 
و نمره پایینی در آن درس اخذ کرده باشند، بنابراین در کنکور سال 1402 برای 
این افراد و داوطلبانی که دارای دیپلم نظام قدیم بوده و یا اینکه ســال های قبل 
فارغ التحصیل شده اند، آزمون ترمیمی برگزار خواهد شد، داوطلبانی که عالقه 
داشته باشند می توانند در این آزمون شرکت کرده و سوابق تحصیلی خود را ایجاد 
کنند.وی افزود: داوطلبانی که بخواهند در رشته های مهم و رقابتی کنکور شرکت 
کنند، باید معدل خود را افزایش دهند که این افراد هم می توانند در آزمون ترمیمی 
شــرکت کرده و معدل خود را افزایش دهند.وی با اشــاره به حذف زیرگروه ها در 
کنکور سال 1402، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی حذف 
ضرایب زیرگروه ها اتفاق افتاده است.به این ترتیب عماًل در سال 1402 زیرگروهی 
نداریم و ضرایب دروس بر اساس همان گروه های پنج گانه آزمون سراسری مشخص 
می شود.وی درباره اینکه ضرایب چگونه تعیین می شوند، افزود: قرار شده است 
تا قبل از شروع سال تحصیلی، ضرایب دروس سوابق تحصیلی توسط آموزش و 
پرورش و ضرایب دروس آزمون اختصاصی یا همان کنکور را ســازمان ســنجش 
آموزش کشور اعالم کنند.وی با بیان اینکه ضرایب مشخص شده مذکور باید تا 
قبل از شروع سال تحصیلی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو به تصویب 
برسد، افزود: این شورا تا آخر شهریورماه یعنی ابتدای مهر باید به صورت قطعی 

آن را اعالم کند.

اینفوگرافی 

  ۸ راهکار طالیی برای خواب با کیفیت
یکی از مهم ترین شاخص های سالمتی، داشتن خواب شبانه با کیفیت است. زهرا همتی، دانشجوی دانشگاه علوم 

پزشگی ایالم عکس نوشتی را با این مضمون طراحی کرده است.
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تنگ سازبن؛ ماجراجویی در دل 
دره ای سرسبز

شهرستان سیروان در استان ایالم با برخورداری 
از آثار و ابنیه های تاریخی، جاذبه های طبیعی 
زیبا و تنوع اقلیمی و داشتن کوه و جنگل، یکی 
از قطب های مهم گردشــگری استان ایالم و 
حتی غرب کشور است که درهمه ایام به ویژه 
تعطیالت نــوروزی پذیرای هزاران مســافر و 
گردشــگر از داخل و خارج ایران اســت. تنگ 
سازبِن که در شمال روستای ورگچ از توابع این 
شهرستان به عنوان نگین گردشگری سیروان 
شناخته شده است، در ایام عید نوروز پذیرای 

مسافران زیادی از گوشه و کنار ایران است.
شهر لومار مرکز سیروان که در شمال شرق استان 
ایالم و در حدود 100 کیلومتری شهر ایالم قرار 
دارد، یکی از حاصلخیزترین مناطق این اســتان 
اســت. از عواملی که به حاصلخیزی این منطقه 
کمک کرده عبور رودخانه ســیمره از شرق این 
منطقه  اســت که در تمام فصول سال دارای آب 
فراوان است. این منطقه در فصل بهار به یکی از 
زیباترین مناطق اســتان تبدیل می  شود. تنگ 
ســازبِن از مناطق دیدنی ســیروان است که در 
موقعیت جغرافیایی E 34 33 N 4۶ 51 در شمال 
روستای ورگچ از توابع شهرستان سیروان واقع 
شده و به عنوان نگین گردشگری این شهرستان 
مطرح است. بر دیوارهای تنگ و عرض رودخانه 
در دل کوه آثار تاریخی و باورهایی اساطیری رخنه 
کرده اســت که بر جذابیت ویژه این منطقه می 
افزاید. به جز راه های سخت گذر تنها راه ورود به 
تنگ سازبن استفاده از قایق است که بر جذابیت 

سفر می افزاید.

گردشگری

رتبه ۱۴۴ دنیا و تحقق آرزوهای 
دیجیتال!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
خدا را کرور کرور شکر این روزها دولت در تالش است 
البالی مذاکرات برجامی و اجرای رتبه بندی فرهنگیان 
و جلوگیری از خشــک شــدن تاالب ها و ... پهنای باند 
اینترنت را افزایش دهد و اگر خرید خانه، مسکن، خودرو، 
اجاق گاز، یخچال و ... برایمان تبدیل به رویا شده است، 
دستکم آرزوهای دیجیتال ما در حال تحقق هستند!  

البته به شرطی که مردم هم توقع شان را پایین بیاورند 
و همین که مای کامپیوتر و کنترل پنل کامپیوترشان 
بدون فیلتر شــکن باز می شــود، خدا را شکر کنند و آن 

را به فال نیک بگیرند!
در جریان هستید که این روزها برخی مردم گیر 
داده انــد به اینترنــت و از کیفیت اینترنت اظهار 
نارضایتی کرده اند که معاون وزیر ارتباطات پاسخ 
مستدل و مشعشعی به هموطنان ارائه نمود. اصل 

داستان به روایت جراید ....
باقری اصل، معاون وزیر ارتباطات گفت: علت نارضایتی 
مردم از کیفیت اینترنت رشد شتابان تقاضاست، البته 
کیفیت پایین نیامده و آمارها این را اثبات می کند، اما 
ســطح توقع مردم از ســرویس ها افزایش یافته و تعداد 
کاربرانی که از سرویس ها استفاده می کنند نیز افزایش 

یافته است
بــه گزارش ایرنا، وی افزود: در حوزه زیرســاخت های 
اقتصاد دیجیتال دســت کم باید پهنای باند 100 مگا 
بیت بر ثانیه را فراهم کنیم. شورای عالی فضای مجازی 
حکمی داشــت که طی آن باید امکان دسترسی به 20 

میلیون پورت فراهم شود.
باقری اصل ادامه داد: سرعت و پهنای باند کنونی برای 
تحول در اقتصاد دیجیتال کافی نیست. متوسط سرعت 
اینترنت ثابت ما زیر 10 مگ است و رتبه 144 دنیاییم. 
در اینترنت همراه ســرعت نزدیک 30 اســت و رتبه ما 
بین ۷1 تا ۷3 است. اگر پهنای باند کافی فراهم نشود، 

آرزوهای دیجیتالمان محقق نمی شود.
مردم انتظار کیفیت بهتر اینترنت دارند، این توقع حق 
آنهاست و مردم می خواهند از این پلتفرم کسب درآمد 

کنند
مالحظه فرمودید داستان از چه قرار است؟ قابل توجه 
دوســتانی که بســاط راه انداخته اند در این پلفتفرم با 
فروش لیف و تاس حمام و روشــور و سرخاب سفیداب 
در حال کســب درآمد هســتند. این دوستان عالوه بر 
اینکه معاون وزیر را به زحمت انداخته اند، مانع از تحقق 

آرزوهای دیجیتال ما نیز شده اند! 
بــا این حال ناگفته نماند به ســوی همین چراغ مودم 
قسم در این شرایط حساس ما به هیچ عنوان راضی به 
دردسر افتادن دولت و تالش برای تغییر رتبه 144 بین 
کشورهای دنیا نیستیم و به قول شاعر » قانعیم بیشتر 
از این چه بخواهیم از تو این که / گاهگاهی نت ما وصل 

شود هم کافیست!«
در ضمن همین که این بار سرعت کم اینترنت را 
گردن کوسه ها نیانداختید که کابل های اینترنت 
زیر آب را گاز زده اند یا فالن کشتی سیم اینترنت 
را قطع کرده است، پرچم باالست! هیچ چیز بهتر 

از صداقت نیست!

کنترل سطح قند خون تاثیر دارچین برای 
دارچـین بـا نـام علمـی Cinnamomum zeylanicum یکی از گیاهانی 
است که به نظر مـــی رســـد دارای اثرات کاهنده گلوکز خون باشد  در 
مطالعه ای نشان داده شده است که دارچین در موش ها توانسته باعث 

کاهش سطح چربی هـا و گلوکز خون شود.  
 دارچین مدت هاست که در آسـیا و اروپـا در طـب گیـاهی کاربرد دارد. 
اثرات شبه انسولینی این گیـاه در تعـدادی مطالعـه نشان داده شده است 

که می تواند باعث کـاهش سـطح گلـوکز خون گردد.
در مطالعه ای دیگر، مـشخص شـد کـه مـصرف دارچین با دوز باال )۶ گرم 
روزانه( اثرات مثبتی بر کاهش سـطح گلوکز خون و چربی های خون دارد.

با توجه به وجود ابهامات مختلف در مطالعات انجام شــده پژوهشــکده 
گیاهان دارویی اقدام به طراحی مطالعه ای جدید با مشخصات ذیل نمود:

کارآزمایی بالینی دوسو کور روی ۶1 نفر بیمار دیابتی نـــوع دوم دارای 
سـطح گلـوکز ناشـتای 140 تـا 250 میلیگرم بر دسی لیتر و تحت درمان 
با رژیم غذایی و یا داروهای خوراکی پایین آورنده گلوکز خون انجام شد.

برای بیماران، کپسول هـای 500 میلیگرمی شامل دارچین و یا پالسبو 
هر 12 ساعت 2 عدد تجویز شد.

 ، HbA1c( بعد از ۸ هفتـه متغیرهـای از قبیـل هموگلـوبین گلیکوزیلـه
)گلوکز خون ناشتا، کلسترول، تری گلیسرید، LDL و HDL مورد بررسی 

قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشــان دهنده آنســت که میانگین سطح 
گلوکز خون ناشتا در گروه دارچین در شروع مطالعه برابـر 54 ± 1۸۶ و 
در گروه دارونما برابر 4۹ ± 1۸3 بود کـه بعـد از دو مـاه درمـان در گـروه 
دارچـین برابـر 54 ± 1۷5 و در گروه دارونما به ۶۹ ± 15۸  تغییر یافت.

آنالیز آماری نشان داد که این تغیـرات در سـطح گلـوکز خون ناشتا در 
گروه دارچین در مقایســه با گروه دارونما بعد از دو ماه درمان معنی دار 
نیست. بعالوه تغییرات در سـطح چربی ها نیز در گروه دارچین در مقایسه 
بــا گــروه دارونما بعــد از دو ماه درمان معنی دار نبود. بنابراین دارچین با 
دوز 2 گرم در روز تاثیر معنی داری بر پارامتر های مورد بررسی نداشت.

دریچه علم

روایتی صمیمی و واقع گرا و رمانی 
معاصر از مثنوی معنوی

 

رمان »طوطیانوش و آقای بازرگان« نوشته مهدی 
بالود و دومین تجربه داســتان نویســی اوســت. 
رمــان »طوطیانوش و آقای بــازرگان« در فضایی 
واقع گرایانه و در بســتر روابط امروزین انســان ها با 
دســت آویز قراردادن پدیده رمزارز روایت می شود. 
بالود با نیم نگاهی به شعر مشهور طوطی و بازرگان 

موالنا، داستانی معاصر خلق کرده است.
از مهدی بالود پیش از این کتاب، داستان »تنهایی 
بسیار صبور است«، منتشر شده است. رمان فارسی 
»طوطیانوش و آقای بازرگان« از سوی نشر عنوان 
در 1۶4 صفحــه قطــع رقعی، در شــمارگان 550 
نسخه و با قیمت ۷5 هزار تومان چاپ شده است.

همچنین داستان »بلند زخم« بستر نوشته کامبیز 
آریان زاد از ســوی نشــر عنوان منتشر شد. داستان 
»زخم بستر« در روایتی صمیمی و واقع گرا مخاطب 
را با خود همراه می کند. »زخم بســتر«، داســتان 
مردی اســت که در حادثــه ای نیمی از بدنش فلج 
می شــود. دکترها معتقدند حادثه نه در نخاع، که 
در ذهنــش اتفاق افتاده اســت. چون ظاهرا عالئم 
صدمه به نخاع دیده نمی شــود. او در اثر این اتفاق 
توانایی پیشگویی در مورد اطرافیان را نیز به دست 
آورده است. مرد تصمیم می گیرد بعد از بیمارستان 
بقیه عمرش را در کنار مادر و در شــهر خودشــان 
ســپری کند. این تصمیم سفری بیرونی و درونی را 
دربردارد. داستان بلند زخم بستر پشت یک وانت بار 

سفید می گذرد.
داســتان بلند »داستان زخم بستر« نوشته کامبیز 
آریان زاد از سری داستان های ما، در ۶0 صفحه، قطع 
رقعی، با شــمارگان 350 جلد و با قیمت 35 هزار 
تومان از سوی نشر عنوان برای مخاطبان عالقه مند 

به داستان ایرانی منتشر شده است.

کتابکده

 عبداهلل باکیده نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون 
ایران، که اولین اثر با موضوع اسرای ایران را ساخته یعنی  
نبرد دیگر  ساخته است، توضیحات مهمی را درباره ساخت 
فیلم و سریال با موضوع آزادگان بیان کرد. اینکه چرا باید 
در یک دهه به زحمت دو سه فیلم درباره آزادگان ساخته 
شود و رسماً یک دولت بدون هیچ فیلمی درباره این قشر 

مهجور و مظلوم کشور باقی بماند.
باکیده ابتدای صحبتش با اشاره به اینکه سریال  نبردی 
دیگر  دستمایه عموم فیلم ها و سریال های اسرای جنگ 
بود بیان کرد که معتقدم اگرچه بزرگمردی به نام ابوترابی 
عنوان آزاده ها را برای این بچه هــا انتخاب کرد اما گویا 
عنوان اسرا بیشتر به این بخش می خورد چون کسی یادی 
از آنان نمی کند و نگاهی به انان نمی اندازد.وی با انتقاد از 
کم کاری سیما و سینما درباره رزمنده های جنگ ادامه 
داد: آنچه که آقای کاوری با عنوان نفوذی ساختند که کار 
خوب و قابل قبولی هم از آب درآمد، متکی به داستانی 
به نام  صالت ظهر  من بود که درباره آخرین اسیر ایرانی 
است که تحمل شکنجه های بسیار زیادی را می کند را 
اســامی را لو دهد. او آنقدر در زندان های عراق می ماند 
تا اینکه پیر می شــود. حتی مرد بارانی نیز به استناد به 

همین داستان بود.
 باکیده گفت: این ســریال واقعاً یک نعمت بود؛ حداقل 
برای من که نگارشــش را در ماه رمضان شروع کردم و 
در 21 ماه مبارک تمام شــد. در آن سریال سعی شده 
بود نقطه به نقطه، همه چیز مستند باشد. حتی اسامی 
داخل سریال مانند حاج رسول رستگاری که اسمش و 
حتی چهره اش مانند خود شخصیت حاج  کاظم نجفی 
رستگار بود. البته نکته مهمی که آن زمان برای من مهم 
بود این بود که بازیگران چندان مشهور نباشند برای آنکه 
باورپذیرتر باشند. البته من برای بازی نقش حاج رسول 
با پرویز پرستویی صحبت هایی کرده بودم؛ همچنین با 

فرهاد اصالنی نیز صحبت کردم.
کارگردان  صلیب طالیی  و  پوتین  در واکنش به سؤال 
محبوبیــت فراوان این ســریال با وجود عدم شــهرت 

بازیگرانش گفت: آنچه که اثرگذار بود فیلمنامه بود. در 
ساختار نگارش این کار، من از شیوه معمایی و پلیسی 
استفاده کردم که طبیعتاً برای مخاطب جذاب است. همه 
دنبال این هستند که بدانند چه کسی نفوذی است. البته 
خود مرحوم ابوترابی نیز نکات بسیار خوبی را به من برای 
ساخت این سریال گفتند که منجر به ساخت این اثر شد.

ابوترابی دستم را روی قرآن گذاشت و قسمم 
داد که درباره او فیلم نسازم

وی در بخش دیگری درباره جایگاه و شخصیت مرحوم 
ابوترابی برای ایجاد آرامش میــان آزادگان بیان کردند: 
آقای ابوترابی در میان آزاده ها نقش بسیار مهمی داشت. 
اگر بینش او نبود اتفاقات بسیار تلخی رخ می داد. امکان 
داشت که برخی از بچه ها خسته شوند و به سمت دشمن 
پناهنده شوند. چیزهایی که برای بچه ها ذلت می آورد. 
اما او به بچه ها دلگرمی می داد و مانع این اتفاق می شد. 
این مرد به همه چیز در دوران اسرات رسیدگی می کرد. 
شب  تحویل سال که همه در کنار خانواده خود قرار دارند، 
بچه ها در اردوگاه ناراحت و غمگین بودند. آقای ابوترابی 
برای اینکه بچه ها از حالت غمگین خارج شوند، شروع 
کردند به آواز خواندن کردنــد تا فضای غمگین بچه ها 
شکسته شود.او درباره ساخت و تولید فیلم درباره ایشان 
گفت: متأسفم که حتی یک فیلم درباره ایشان ساخته 
نشده است. اینکه چرا من نساختم داستانی دارد. در زمان 
تولید سریال  نبردی دیگر ، این موضوع را به ایشان گفتم 
که درباره شما فیلم بسازم. یک قرآن کنار ما بود. او دست 
من را روی قرآن گذاشت و قسمم داد که درباره اش فیلم 
نسازم. این موضوع می تواند توسط دیگر فیلمسازان دنبال 
شود. اینکه چرا فیلم و سریال نزدیک به 10 سال است 
درباره بچه های اسرا ساخته نشده است را باید مسئولین 
پاسخگو باشند. من وظیفه پیگیری فرهنگی را ندارم. من 
وظیفه تولید را دارم که ۷ سال برای ساخت یک سریال 
دوندگی کردم آخر ســر هم گفتند که نمی شود و گویا 

خوشحال بودند از اینکه این موضوع لغو شد.

کیده: عبداهلل با

متأسفم که حتی یک فیلم درباره ابوترابی نداریم

عکس روز 

  آماده سازی زمین برای کشت دوم برنج درمازندران/ منبع:  فرارو

طنز

گهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذاران گهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذارانآ آ
جهت مطالعه، طراحی و احداث تصفیه خانه محلی جهت مطالعه، طراحی و احداث تصفیه خانه محلی 

EPCEPC فاضالب شهر سمنان به روش  ( فاضالب شهر سمنان به روش ) LocalLocal ( (

شهرداری سمنان

موضــوع: شــهرداری ســمنان بــا توجــه بــه قــرارداد مشــارکتی فــی مابیــن خــود بــا شــرکت آب و فاضــاب اســتان ســمنان در خصــوص احــداث شــبکه جمــع آوری و تصفیــه خانــه فاضــاب شــهر 
ســمنان بــه روش بیــع متقابــل در نظــر دارد بــه اعتبــار قــرارداد مشــارکت یــاد شــده و اختیــارات اعطــا شــده از ســوی ســرمایه پذیــر) شــرکت آب و فاضــاب اســتان ســمنان( از طریــق فراخــوان 
عمومــی نســبت بــه ارزیابــی کیفــی و تعییــن ســرمایه گــذار دارای صاحیــت )فنــی، مالــی و دارای تجربیــات مفیــد مرتبــط( جهــت دعــوت بــه انجــام کار بــه منظــور مطالعــه، مهندســی، تامیــن، اجــرا، 
نصــب و راه انــدازی )EPC ( تصفیــه خانــه هــای محلــی) Local ( در نقاطــی از ســطح شــهر ســمنان اقــدام نمایــد. انتخــاب ســرمایه گــذار از طریــق برگــزاری فراخــوان و ارجــاع طــرح هــای دریافتــی 

بــه هیــات عالــی ســرمایه گــذاری بــا حضــور مشــاور طــرح صــورت خواهــد پذیرفــت. محــل اجــرای طــرح در شــهر ســمنان و بــا شــرایط ذیــل مــی باشــد:
EPC فاضاب شهر سمنان به روش ) Local (الف- موضوع: مطالعه، طراحی و احداث تصفیه خانه محلی

: شهر سمنان   کار ب-محل انجام 
عاقمندان واجد صاحیت ضروری است درخواست خود را جهت احراز صاحیت ارائه نموده و همچنین شرکت های متقاضی بایستی دارای حداقل شرایط زیر باشند:

1-داشتن شخصیت حقوقی
2- مطابقت اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه

3- ارائــه حداقــل دو کار مشــابه در خصــوص موضــوع مناقصــه طــی 10 ســال گذشــته و ارائــه رضایتنامــه از کارفرمایــان مربوطــه )ارائــه نــام و شــماره تلفــن کارفرمــا بــه انضمام ارائــه قراردادها 
الزامی اســت.(

4- ارائه رزومه کاری در زمینه موضوع فرخوان و اجرای تصفیه خانه فاضاب.) در صورت ارائه، شرکت های سرمایه گذار در اولویت خواهند بود(
الت  مورد نیاز جهت اجرای موضوع مناقصه 5- دارا بودن حداقل تجهیزات و ماشین آ

6- دارا بودن پرسنل مجرب با تجربه کار مرتبط و بکارگیری پرسنل با تخصص کافی
7- دارا بودن رتبه یک طرح و ساخت در گرایش آب و فاضاب و یا رتبه 1 آب با مشاور رتبه مرتبط از سازمان برنامه و بودجه و تصویر برابراصل گواهی صاحیت

8- اظهارنامه ظرفیت آماده به کار.
9- فرم تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولتی .

10- تصویر برابر اصل شده اساسنامه شرکت .
11- تصویر برابر اصل شده اظهارنامه ثبتی .

12- تصویر برابر اصل شده آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت )مدیران شرکت ، محل شرکت و ... ( .
13- تصویر موافقتنامه ،آخرین صورت مجلس تحویل طرح تأییدشده با پروژه مرتبط با موضوع فراخوان

14- تقدیر نامه کارفرمایان قبلی مربوط به هرپروژه مرتبط با موضوع فراخوان
15-  کپی مدارک تحصیلی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره ، کادر فنی و کارکنان کلیدی 

16-  کپی مدارک معتبرسوابق کاری مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره ، کادر فنی و کارکنان کلیدی 
17- گزارش مالی شش ماهه اخیر شرکت سرمایه گذار

18- شرکت های دانش بنیانی که در زمینه موضوع فراخوان فعالیت داشته اند نیز در اولویت می باشند
از عاقمنــدان بــه شــرکت در فراخــوان دعــوت مــی شــود حداکثــر تــا تاریــخ 1401/06/15 بــا ارســال نامــه رســمی  از طریــق پســت پیشــتاز بــه آدرس ســمنان، میــدان ســعدی، بلــوار ســعدی، 
شــهرداری ســمنان ضمــن اعــام آمادگــی، نســبت بــه ارائــه مــدارک فــوق جهــت پیــش ارزیابــی اقــدام و و نســخ اصــل بــه همــراه کلیــه مســتندات مربوطــه ممهــور بــه مهــر و امضــای مجــاز 

شــرکت را بــه نشــانی کارفرمــا ارســال نماینــد. همچنیــن در صــورت هرگونــه ســوالی مــی توانیــد بــا شــماره تمــاس هــای 09121316535 و 09124310799 تمــاس حاصــل فرماییــد.
کارفرما در رد یا قبول کلیه درخواست ها مختار بوده و متقاضی یا متقاضیان حق هیچگونه ادعایی ندارند.


