
رئیسی در دیدار مدیران و کارکنان وزارت دفاع:

تا یک قدمی ساخت 
هواپیمای مسافربری 

رسیده ایم
     رئیس جمهور با قدردانی از دستاوردهای 
گرانسنگ دانشمندان و نخبگان در صنایع 
الگــوی  تســری  خواســتار  کشــور،  دفاعــی 
صنایــع دفاعــی بــه ســایر عرصه ها و صنایع 

  || صفحه  صفحه 22  در کشور شد....

رئیس مجلس:

 رتبه بندی معلمان را 
با خون دل دنبال کردیم

     رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا 
بیان اینکه قانون رتبه بندی معلمان را 
بــا خــون دل دنبــال کردیــم، گفــت: رتبه 
بنــدی بــا فــراز و نشــیب هــای بســیاری 

  || صفحه  صفحه 22  روبرو بود...

حاال دیگر توپ توافق در زمین ایاالت متحده است؛

شی به سبک»بایدن«
ُ

وقت ک
   حاال دیگر توپ در زمین ایاالت متحده آمریکا است و اتحادیه اروپا و ایران منتظر پاسخ کاخ سفید 
به پیشنهادات نهایی اروپا برای توافق هسته ای هستند. اما با وجود اینکه قرار بر این بود تا پایان 
هفته گذشــته دولت آمریکا جمع بندی و نظر خود را اعام کند، در اواخر روز پنجشــنبه  ند پرایس، 
ســخنگوی وزارت خارجه این کشــور اعام کرد که بررســی نظرات ایران هنوز ادامه دارد. با بروز این 
ح شــد که به احتمال زیاد کاخ ســفید با نظرات ایران موفقت نخواهد  تاخیر آرام آرام این شــائبه مطر

  || صفحه  صفحه 22  کرد و توافق صورت نمی گیرد...

ویترین   پیشنهادی

انرژیجامعه

صفحه 3 

صفحه 4  صفحه 7 

اقتصاد

 فرصت بازگشت زندانی به آغوش جامعه را 
برای او فراهم کنیم

طردشدگان بی مهارت
در زمستان گذشته صنعت فوالد  ۶ میلیارد  دالر ضرر کرد 

دردسر قطعی گاز برای صنایع

گار« از ورشکستگی  بانک ها  با طرح جدید مجلس  تحلیل »روز

صفحه 3 

 کج راهه ای در اصالح  کج راهه ای در اصالح 
نظام بانکینظام بانکی

دو سکانس در بازار طال و سکه

 هر دو 
ترمز بریدند

جمعیت هالل احمر استان تهران

جمعیــت هــال احمــر اســتان تهــران در نظــر دارد مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای  مربوطــه بــه 
خریــد لــوازم انفــرادی امــداد ونجــات کوهســتان را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
دولــت برگــزار نماید.کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه 
پیشــنهاد مناقصــه گــران )عــاوه بــر ارائــه پاکــت الــف بــه صــورت فیزیکــی( و بازگشــایی 
www.ــه آدرس ــتاد( ب ــت )س ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق درگاه س ــا از طری ــت ه پاک
setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت 
قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت 

شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
: ســاعت 19 روز چهارشــنبه مــورخ  1401/5/26     - تاریــخ انتشــار  مناقصــه  در ســامانه 

می باشد.
بــه  بانکــی  ضمانتنامــه   :  ) کار ارجــاع  )فرآینــد  مناقصــه  در  شــرکت  تضمیــن   -

ل یــا 1ر /5 0 0 /0 0 0 /0 0 0 مبلغ
مــورخ  پنجشــنبه  روز  ســاعت19:00  تــا   : ســامانه  از  اســناد  دریافــت  مهلــت  آخریــن   -

1401 /6 /3
- مهلــت زمانــی ارائــه پیشــنهاد بــه جمعیــت هــال احمــر:  تــا ســاعت  19:00 روز چهارشــنبه 

مــورخ 1401/6/16 
- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت :  10:00  صبح روز شنبه مورخ  1401/6/19   

اطاعــات تمــاس دســتگاه  مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر در خصــوص 
اســناد  مناقصــه  و ارائــه پاکــت هــا : تهــران87712521-2

اطاعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه : مرکــز تمــاس: 
41934

دفتر ثبت نام: 88969737                                                                                                                                               

 فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای  فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای 
شماره  شماره  ۲۰۰۱۰۰۵۲۲۳۰۰۰۰۰4۲۰۰۱۰۰۵۲۲۳۰۰۰۰۰4

گهی 1367300 میم الف 2006شناسه ا

 نوبت دوم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

 تخلفات در فوالد مبارکه را 
نباید به دولت سیزدهم نسبت داد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نباید تخلفات در 
شرکت فوالد مبارکه را به دولت سیزدهم نسبت داد و باید 

قوه قضائیه با متخلفان برخورد کند.
اصغر سلیمی با اشاره به ضرورت رسیدگی دقیق و سریع قوه 
قضائیه به گزارش تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه اصفهان، 
اظهار داشت: تحقیق و تفحص از شرکت فوالد مبارکه یک 

ضرورت بود که در این دوره از مجلس انجام شد.
وی بیان کرد: از افرادی که در مســیر به ســرانجام رسیدن 
این تحقیق و تفحص تالش کردند، تشــکر می کنیم. این 
تحقیق و تفحص یک پروســه طوالنی بود. نتیجه آن نیز 
باید به یک الگویی تبدیل شــود تا جلوی تخلفات گرفته 
شــود و شاهد شفافیت در حوزه های مختلف باشیم. عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
باید جلوی هدر رفت منابع کشور و مردم گرفته شود، تصریح 
کرد: نمی توان گفت این تخلفات مربوط به این دولت یا یک 
مدیریت بوده است. آنطور که مشخص است از سالیان قبل 
و دولت های گذشــته تخلفات در این مجموعه رقم خورده 
اســت. ما از قوه قضائیه انتظار داریم به طور جدی به این 
موضوع ورود کند و با متخلفان برخورد کند. نماینده مردم 
ســمیرم در مجلس شــورای اسالمی گفت: باید افرادی که 
در این مجموعه از قبل بوده اند و پســت داشــته و شــاهد 
تخلفات بوده اند، پاسخگو باشند. افرادی که از قبل در این 
مجموعه مســئولیت داشــتند باید پاسخگو باشند که چرا 
تخلفات را گزارش نداده اند. ســلیمی تاکید کرد: برخورد 
قاطع قوه قضائیه با متخلفان واقعی سبب می شود تا جلوی 
تخلفات در سایر مجموعه ها گرفته شود. نباید تخلفات در 

این مجموعه را به دولت سیزدهم نسبت داد.

گرفتند؟خبر ویژه چگونه چین و ترکیه جای ایران را در عراق 

باخت تجاری در کشور همسایه
براســاس داده هــای موجــود در چهارماهه اول 
ســال جاری نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 
صادرات ایران به عراق افتی ۶/ ۳۶ درصدی در وزن و 
۶/ ۳۶ درصدی در ارزش را تجربه کرده است. واکاوی 
این آمار نشــان دهنده این است که ارزش صادرات 
کاالیــی ایران به عراق از ۸۱/ ۲ میلیارد دالر به ۳۹/ 
۲ میلیارد دالر افت کرده است. درمقابل در این دوره 
ارزش صادرات کاالیی ترکیه به عراق از ۰۹/ ۳ میلیارد 
دالر به ۷۳/ ۳ میلیارد دالر رشد کرده است. این آمار ها 
نشان می دهد، ارزش صادرات ترکیه به عراق افزایش 
۲۱ درصدی داشته و در مقابل ارزش صادرات ایران 

به این کشور ۱۵ درصد افت کرده است.
ســید حمید حســینی عضو هیئــت مدیره اتاق 
مشــترک بازرگانی ایران و عراق با اشــاره به اینکه 
در چهارماهه نخست سالجاری بیش از ۳۰ درصد 
از حجــم صــادرات ایران به عراق کاهش پیدا کرده 
است، اظهار داشت: در این مدت بالغ بر ۲.۴ میلیارد 
دالر ایــران بــه عراق کاال صادر کرده که بیان دیگر 
در هر ماه ۶۰۰ میلیون دالر صادرات انجام شــده، 
در حالی که این رقم در ســال گذشته ماهانه ۷۵۰ 
میلیون دالر بوده است، در این زمینه شاهد هستیم 
که ماهانه ۱۵۰ میلیون دالر از صادرات ایران به عراق 

کم شده است.
وی افزود: این درحالی اســت که چین ماهانه ۱.۱ 
میلیارد دالر و ترکیه نیز ۸۰۰ میلیون دالر به عراق 
صــادرات دارند، از ســویی در ایــن زمینه ابتدای 
ســالجاری انتظارات بر این منــوال بود که میزان 
صادرات به همسایه غربی بیشتر شود، اما متاسفانه 
به دلیل مشکالتی که وجود داشت، این امر محقق 
نشد، که در این رابطه ۴ عامل مهم را می توان دخیل 
دانست، در وهله اول به دلیل وضعیتی که در داخل 
وجود داشــت، صادرات فراورده های نفتی از جمله 
بنزین و گازوئیل به عراق با کاهش روبرو شــد، زیرا 

مصرف این فراورده ها در داخل با افزایش روبرو شد.
حســینی گفت: در وهله دوم نیز شــکافی که بین 
نــرخ ارز در بــازار آزاد بــا ارز نیمایی به وجود آمد، 
صادرکنندگان را با مشــکل روبرو کرد، همچنین 
سیاســت های بانک مرکزی در قبال بازگشــت ارز 
حاصل از صادرات نیز صادرکنندگان را به دردســر 
انداخت، زیرا باید ۴۰ درصد از ارز خود را کاال وارد 
کنند و ۶۰ درصد دیگر را در ســامانه ثنا به صورت 
اسکناس عرضه کرده و یا در سامانه نیما بیاورند و یا 
اینکه به صورت توافقی با واردکننده معامله کنند، 
مجموع این مسائل باعث شد که میزان صادرات به 
صــورت کلی و بخصــوص در قبال عراق با کاهش 

مواجه شود.
عضو هیئت مدیره اتاق مشــترک بازرگانی ایران و 

عراق درگیری احزاب شیعی در عراق را دلیل سوم 
در زمینه کاهش میزان صادرات به عراق برشــمرد 
و اضافه کرد: با توجه به درگیری های سیاســی در 
عراق که پیرامون انتخابات این کشور شکل گرفته و 
نزاع هایی که بین گروه ها و جریانات سیاسی مختلف 
این کشــور رخ داده، موضع گیری هایی علیه ایران 
صورت گرفته که این موضوع صادرکننده ایرانی را 

نیز محتاط کرده است.
این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: از سویی به 
دلیل اینکه دولت فعلی عراق موقت اســت، تمامی 
پروژه های عمرانی در این کشور متوقف شده و روند 
صادرات مصالح ساختمانی از جمله سیمان، میلگرد، 
آهــن و...، به عراق که عمده صادرات ایران به عراق 
است را عمال متوقف کرده، از سویی در دو ماه ابتدایی 

سال نیز با توجه به عوارض صادراتی که وزارت صمت 
بر این کاال ها وضع کرد، عمال بازار را به رقبا از جمله 

چین و ترکیه تقدیم کردند.
حسینی بیان کرد: دلیل چهارم نیز در مورد مواد 
غذایــی و محصوالت کشــاورزی گاهی ایران به 
دلیل نیاز داخل به این محصوالت محدودیت های 
صادراتی در نظر گرفته می شود، در سوی مقابل 
نیز عراق نیز برخی اوقات محدودیت های وارداتی 
برای محصوالت کشــاورزی ایران اعمال می کند 
کــه این موضوع حجم صــادرات را کم می کند، 
از ســوی دیگــر با حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در 
صنایع غذایی که به نوعی یک سوبســید بود، در 
محصوالتی مانند شیریی، شکالت و ماکارونی که 
به عراق صادرات صورت می گیرد، باعث افزایش 
هزینه تولید و گران تر شدن کاال های ایرانی شده، 
که همین موضوع از میزان صادرات کاسته است، 
باید زمان بگذرد، تا تولیدکننده ایرانی بتواند خود 
را با شرایط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تطبیق دهد.

عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و 
عراق همچنین با اشاره به اینکه علیرغم شعار های 
دولت مبنی بر افزایش میزان صادرات و توجه به 
مراودات اقتصادی با همسایگان، عمال دیپلماسی 
فعالی در زمینه همکاری با عراق از ســوی دولت 
انجام نشده است، خاطر نشان کرد: طی این یک 
ســالی که از روی کار آمدن دولت می گذرد، در 
حــوزه عراق عمال کار خاصی صورت نگرفته و ما 
شاهد رایزنی دولت برای افزایش میزان صادرات 
بــه عــراق نبوده ایم، اما در ســوی مقابل رقبای 
ایران در بازار عراق با دیپلماســی اقتصادی قوی 
توانســته اند خالء حضور ایــران در بازار عراق را 
بخصــوص در این چند مــاه اخیر پر کنند و این 
باعث از دســت رفتن فرصت های صادراتی برای 

شرکت های ایران در بازار عراق شده است.

ویترین  پیشنهاد

 دستاوردهای احتمالی ایران
در توافق بر سر رفع تحریم ها

  مهدی خرسند
کارشناس مسائل اوراسیا 

در روزهای اخیر توافق بر سر بازگشت 
آمریــکا به برجام به موضوع داغی در 
محافل سیاسی دنیا بدل شده و توجه 
بیشتر رسانه های بین المللی را به خود 

جلب کرده است تا جایی که بسیاری از نزدیک بودن آن خبر 
می دهند.

در این شرایط، اروپایی ها که در تنگنای بین المللی در زمینه 
انرژی هســتند، به بازیگر اصلی گرداننده صحنه پیشــرفت 
مذاکرات وین برای احیای توافق بدل شده اند و در آخرین گام، 
بسته جدیدی را برای خروج فضای مذاکرات از بن بست پیشنهاد 
کردند که ایران و آمریکا به بررسی بسته پیشنهادی پرداختند. 
جمهوری اسالمی ایران نیز در موعد مقرر پیشنهادهای خود 
را بر بسته پیشنهادی مطرح کرد و این روزها همه منتظر پاسخ 
آمریکا به پیشنهادهای تهران بر بسته پیشنهادی اروپا هستند.

آن طور که رســانه های بین المللی مدعی دســتیابی و انتشار 
مفادی از متن پیشــنهادی تهران هســتند، ایران از بخشی از 
پیشنهاد خود عدول، اما دستاوردهایی همچون طوالنی کردن 
بندهای غروب برجام، غرامت خواســتن در صورت بدعهدی 
آمریکا و همچنین تعیین سازوکاری برای بی اثر کردن تحریم 
های غیر برجامی را طلب کرده اســت که در صورت موافقت 
آمریکا می تواند دستاورد بزرگی برای جمهوری اسالمی ایران 

باشد.
این دســتاوردها عالوه بر دســتاوردهای اقتصادی آزادسازی 
دارایی ها و لغو تحریم های بانک ها، شرکت ها و اشخاص است. 
ایران در این مذاکرات، عماًل سه دسته مهم از مطالبات ازجمله 
اتمام مســایل پادمانی، لغو مؤثر تحریم ها و تضامین واقعی را 

پیگیری می کند.
در شــرایط کنونی اهمیت رفع تحریم ها و بازگشــت آمریکا 
به برجام بســیار زیاد اســت. برجام به دلیل توان آزادســازی 
دارایی های بلوکه شــده کشــور، در شرایط کنونی بیش از هر 
زمانی می تواند به اقتصاد ایران کمک کند. عالوه بر این، دولت 
ســیزدهم توانسته با ابتکار »اول همسایگان« روابط تجاری و 
اقتصادی خود را فارغ از دنیای شرق و غرب، به صورت منطقی 
پیش ببرد و به غربی ها و حتی شرقی ها اثبات کند ایران »پلن 

 B« خود در مواجهه با آنها را داراست.
فعال شــدن ظرفیت کریدورهای ترانزیتی که می تواند برای 
ایران اسالمی دستاوردها و عایدی فراوانی داشته باشد، نشان 
دهنده ظرفیت های بی نظیری است که ایران را از شرق و غرب 
بی نیاز می کند؛ اما باید توجه کرد، اگر روابط بانکی ما شرایط 
عادی تری را تجربه کند، با حجم و توان بیشــتری می توان به 

توسعه روابط با همسایگان فکر کرد.
این در شرایطی است که نیاز آمریکا به برجام بیش از گذشته 
اســت. فارغ از اینکه دولت دموکرات آمریکا دستاوردی در 
سیاســت خارجی در ســال های گذشته نداشته و به دلیل 
در پیــش بودن انتخابات میان دوره ای کنگره این کشــور، 
بازگشــت به برجام می تواند اعتبار زیادی برای دموکرات ها 
داشته باشد؛ آمریکایی ها در شرایطی قرار دارند که از سویی 
با جنگ اوکراین مواجه هســتند و از ســوی دیگر تنش های 
کاخ ســفید با چین در شــرایط دوران گذار نظم بین المللی 
افزایش فراوانی داشــته و بســیاری از کارشناســان روابط 
بین الملل معتقدند این تحوالت دوران گذار نظم بین المللی 
از یک نظام تک قطبی به یک نظام چند قطبی است که دیگر 
آمریکا در این دوران هژمون برتر نیست. آمریکایی ها برای 
دســتیابی به هدف اصلی خود از این دوران پرآشــوب نظام 
بین الملل مجبورند روسیه را در تنش فرسایشی گرفتار و به 
زعم خود با بازگشت به برجام، ایران را از منظر امنیتی کنترل 
کنند و مدعی هســتند با این توافق زمان گریز هســته ای را 
برای تهران به بیشترین زمان ممکن برسانند. در این شرایط 
نیاز است ایران اقتصاد قوی تری داشته باشد تا اگر بخواهد 
در تحوالت اساسی دوران گذار نظم بین المللی تأثیرگذاری 
بیشــتری داشته باشــد، با فراغ بال اقتصادی اقدامی انجام 
دهد. در روزهای حســاس کنونی، فضاســازی رسانه ای و 
گمانه زنی هــای متعدد کار را برای تیم مذاکره کننده ایران 
ســخت خواهد کرد و معتقدم همه ایران باید در حمایت از 

تیم مذاکره کننده متحد باشند.
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سیاست 2

بالگرد حامل 
رییس جمهوری 

آمریکا در 
ایالت "ِدالویر" 

آمریکا/ 
خبرگزاری 

فرانسه

بازرسان روس در حال 
نمونه برداری از محل انفجار 
خودروی "الکساندر دوگین" 
ایدئولوژیست ملی گرای روس 
)و متحد پوتین( در شهر مسکو/ 
آسوشیتدپرس

گزارش تصویری

حاال دیگر توپ توافق در زمین ایاالت متحده است؛

شی به سبک»بایدن«
ُ

وقت ک
حــاال دیگر تــوپ در زمین ایاالت متحده 
آمریکا است و اتحادیه اروپا و ایران منتظر 
پاسخ کاخ سفید به پیشنهادات نهایی اروپا 
برای توافق هســته ای هستند. اما با وجود 
اینکه قرار بر این بود تا پایان هفته گذشته 
دولــت آمریکا جمــع بندی و نظر خود را 
اعــالم کند، در اواخر روز پنجشــنبه  ند 
پرایــس، ســخنگوی وزارت خارجه این 
کشــور اعالم کرد که بررسی نظرات ایران 
هنوز ادامه دارد. با بروز این تاخیر آرام آرام 
این شــائبه مطرح شد که به احتمال زیاد 
کاخ سفید با نظرات ایران موفقت نخواهد 

کرد و توافق صورت نمی گیرد.
 برخــی تحلیلگران کــه چنین احتمالی 
را مطــرح می کنند مبنایشــان اظهارات 
سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا است 
که گفته بود: »ما از همان ابتدا رویکردی 
ســنجیده و اصولی بــرای این مذاکرات 
اتخــاذ کرده ایم. اگر ایران آماده پایبندی 
به تعهداتش ذیل توافق ۲۰۱۵ است، ما نیز 
آماده انجام همین کار هستیم. ما نظرات 
ایران در مورد متن نهایی پیشــنهادی را 
از طریــق اتحادیه اروپا دریافت کرده ایم و 
در حال بررســی آنها هستیم. ارتباط ما با 
اتحادیه اروپا خصوصی اســت. ما در طول 
این فرآیند به طور منظم با آنها در تماس 
بوده ایم.«  آنها بر این باورند که هر زمان 
که این پیام ارسال می شود، پاسخ ایاالت 
متحــده بعیــد به نظر می رســد که »بله 
قطعی« باشــد و احتماال پاسخ امریکا یک 

نه یا یک چیز میانی خواهد بود.
در این میان با وجود اینکه هنوز مشخص 
نیست پیشنهاد اروپا به ایران و آمریکا چه 
مفــادی دارد و هیچ اطالعاتی در این باره 
منتشر نشده است. اما اخیرا شبکه الجزیره 
به نقل از یک منبع آگاه، مدعی شده است 
کــه پیش نویس اروپا برای احیای برجام 
شامل ۴ مرحله و دو دوره زمانی ۶۰ روزه 
اســت و اولیــن روز بعــد از امضای توافق 
تحریم هــای ۱۷ بانک و ۱۵۰ موسســه 
اقتصادی رفع می شــود. از روز اول اجرای 
توافق، تهران به تدریج گام های هسته ای 
خــود را به عقب بر می گرداند و به محض 
اجــرای توافــق ۷ میلیارد دالر پول بلوکه 
شــده ایران در کره جنوبی، آزاد می شود. 
ایران پس از احیای برجام ظرف ۱۲۰ روز، 
۵۰ میلیون بشــکه نفت عنوان بخشی از 
مکانیزم راستی آزمایی صادر خواهد کرد 
و ۱۲۰ روز پــس از امضــای توافق ایران 
می تواند روزانه ۲.۵ میلیون بشــکه نفت 
صادر کند. نکته جالب توجه این است که 
الجزیره مدعی شده که در متن پیشنهادی 
آمده که واشنگتن در صورت خروج مجدد 

از برجام، باید غرامت مالی بپردازد.
توافق ها میان آمریکا و ایران به صورت 

رسمی انجام شده است
در همین خصوص حشــمت اهلل فالحت 
پیشــه عضو سابق کمیسیون امنیت ملی 
مجلس شــورای اسالمی عنوان کرد: »به 

عقیده من ایران و آمریکا مســائل اساسی 
میان خودشان را حل کرده اند و االن صرفا 
یکسری مسائل اجرایی مطرح است. ضمن 
اینکه هر دو طرف می دانند که اگر زودتر 
توافــق را امضا می کردنــد، همین زمان 
تضمین مناســبی بــرای ادامه آن بود. از 
طرف دیگر به نظر می رسد که عزم سیاسی 
در هر دو طرف شکل گرفته است و بر سر 
دو اصل مهم به توافق رســیده اند )البته 
برجام بندهای متعددی دارد اما ســه بند 
اساســی دارد( یعنی یک قسمت تعهدات 
ایران، قســمت دیگر تعهــدات آمریکا و 
باقی کشــورها و بخش آخر مسئله اجرای 
توافــق اســت. بنابراین طرفیــن در دو 
بخش اول به توافق های الزم دســت پیدا 
کرده اند تنها بخش نحوه و شــرایط اجرا 
باقی مانده اســت و از آنجا که این بخش  
بســیار حائز اهمیت اســت، هر دو طرف 
بــرای توافق در این خصــوص نیاز دارند 
با فضای داخلی کشورشــان کنار بیایند. 
بــه عنوان مثال در داخــل ایران، وزارت 
امــور خارجه در حال برگزاری جلســات 
متعدد با مجلس و شــورای امنیت ملی و 
باقی نهادهای مربوطه اســت و در ایاالت 
متحده به دلیل اینکه در آستانه انتخابات 
کنگره قرار دارند، دو حزب ســعی دارند 
در شــرایط مساعدتری نسبت به دیگری 
قرار گیرند و مذاکرات هسته ای برای آنها 

بسیار مهم است«
فالحت پیشــه تاکید کرد:  »به طور کلی 
توافق هــا میان آمریــکا و ایران به صورت 
رســمی انجام شــده است و آنچه االن در  
جریان اســت صرفا دیپلماســی عمومی 
است. به عبارت ساده تر االن هر دو طرف 
مشغول این هستند که گزارش های توافق 
را بــه گونــه ای ارائه دهند که چالش های 

داخلی کشورشان به حداقل برسد.«
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی در پاسخ 
به این ســوال که آیــا در صورت صحت، 
غرامت مالــی ضمانت کافی برای اجرای 
این توافق محسوب می شود یا خیر؟  گفت:  

»هنوز مشــخص نیســت این ادعا صحت 
داشته باشد یا نه اما باید توجه داشته باشید 
که  هر دو کشور اهرم های فشار خودشان 
را دارند. ایران دستاورهای هسته ای یعنی 
سوخت و تاسیسات دارد و ایاالت متحده  
نیــز تحریم ها را در اختیار دارد. یعنی در 
صورت بروز مشکل آمریکا میتواند مجدد 
تحریــم ها را برگرداند و ایران نیز قابلیت 
هسته ای خود را از سر می گیرد. اما به این 
نکته توجه داشته باشید که اگر توافق اجرا 
شود با توجه به فواید و دستاوردهایی که 
بــرای دو طرف دارد، قطعا خلف وعده ای 

رخ نخواهد داد.«
این نماینده ســابق مجلس تصریح کرد:  
»زیــرا از یــک طرف ایران بعد توافق می 
تواند در هر مرحله ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دالر 
درآمد داشــته باشد و آمریکا نیز نگرانی 
هایــش از ایران کاهش پیدا می کند و به 
نوعی با توجه به چالش های متعدد جهانی 
که این روزها با آن دست به گریبان است، 
یکــی از چالــش های خود را حل و فصل 
می کنــد. نباید این نکته را فراموش کرد 
که وضعیت کنونی جهان باعث شده است 
کــه ایاالت متحده در بخش های متعدد 
جغرافیایی دچار مشــکل و بحران شود. 
نکته مهم این است که االن شرایط دنیا با 
زمان ترامپ تغییر کرده این تحول باعث 
شــده اســت که ایران تا حدود زیادی از 
دستور کار آمریکا خارج شود. لذا به قطع 
آنها از این مســئله استقبال می کنند که 
بتوانند نگرانی ها و مشکالتشــان با ایران 
را به حداقل برســانند. از طرف دیگر اگر 
این روند ادامه پیدا کند و آرام آرام شرکت 
های خارجی به ایران بازگردند و شرایط 
کشــور بهبود پیــدا کند، احتمال خروج 
ایــران از توافــق به طور کامل از بین می 

رود.«
فالحت پیشه در پایان تاکید کرد:  »حضور 
شــرکت ها در ایران فواید بســیاری برای 
اقتصــاد کشــور دارد. مــا در دوره قبل 
بیشــترین آســیب را در همیــن حوزه 

قراردادهــای برهم خورده بود. ایران بعد 
از اینکه آمریکا از برجام خارج شــد، صرفا 
در همین بخش بیش از ۷۰ میلیارد یورو 
ضرر کرد. در مجموع به عقیده من با توجه 
به اینکه هر دو طرف از توافق سود می برند، 
بســیار احتمالش کم است که تصمیم به 
خروج از برجام بگیرند. تنها کافی اســت 
کــه فواید این توافــق را تجربه کنند. لذا 
مــن فکر میکنم که ایران و آمریکا مجبور 
هستند که در این برهه زمانی به یکدیگر 
اعتماد کنند.  زیرا هیچ راه دیگری ندارند 
و به قدر کافی زمان هم از دســت داده اند 
که البته ایران بیشتر متضرر شده است. در 
مجموع به عقیده من به طور کلی در توافق 
های سیاســی ضمانــت اجرا، صرفا فواید 
آن اســت. لذا حتی اگر در توافق مســئله 
غرامت مالی مورد توجه قرار بگیرد باز هم 
تضمینی برای اجرای برجام نخواهد بود.«
بعید نیست ما نتوانیم از این فرصت به 

بهترین شکل ممکن استفاده کنیم
همچنین مهدی مطهرنیا تحلیلگر مسائل 
بیــن الملل نیز در خصوص تاخیر ایاالت 
متحده برای اعالم نظر و جمع بندی، گفت: 
»آمریکایــی ها در مرحله نخســت اعالم 
کردند که متن جوزپ بورل را می پذیرند. 
اما بعد از اینکه ایران پیشــنهادات خود را 
مطرح کرد، دولت کاخ ســفید با توجه به 
شــرایطی که بایدن در آســتانه انتخابات 
کنگــره دارد و از ســوی دیگــر شــرایط 
اقتصــادی ایاالت متحده آمریکا که رو به 
بهبود است، سعی دارند کمی وقت کشی 
کننــد تا بایدن نســبت به رقبا در موضع 
قــدرت قرار بگیرد. زیرا اگر باید بتواند در 
زمــان باقی مانده تا انتخابات کنگره روند 
بهبــود اقتصادی ایاالت متحده آمریکا را 
ادامه دهد و از ســوی دیگر توافقی هم با 
ایران انجام دهد، شرایط برای دموکرات ها 

به مراتب بهتر خواهد شد.«
وی دربــاره ضمانت اجرایــی این توافق 
عنــوان کرد:  »باید توجه داشــت که این 
صرفــا یک توافقنامه اســت. حتی تعهد 

نامه هم نیســت. این توافقنامه به تصویب 
مجلس دو کشــور نمی رسد. یعنی همان 
اتفاقی که برای برجام دوره حسن روحانی 
رخ داد. نبایــد فراموش کرد که این همان 
برجام اســت  اما به یک وضعیت متفاوت. 
مگر غیر از این اســت که در برجام ۲۰۱۵ 
اوبامــا امضا کرد اما بعــد ترامپ از توافق 
خــارج شــد؟ لذا هیچ تضمینــی در این 
زمینه وجود ندارد و از طرف دیگر در نظر 
داشته باشید که به عنوان مثال اگر گزارش 
الجزیره درست باشد، آمریکا قرار است ۱۷ 
بانک را از تحریم ها خارج کنند. حاال چه 
تضمینی وجود دارد که کاخ سفید مجددا 
همه اینها را به بهانه هایی مانند مبارزه با 
تروریسم و... تحریم نکند؟ زیرا تنها مورد 
اختــالف و تنش که منجر به تحریم علیه 
ایران شده است، مسئله هسته ای نیست. 
به کالم ســاده، عقیده من این اســت که 
ایــن توافق صرفا در یک بازده زمانی قابل 
بهره برداری اســت. حاال این سوال مطرح 
می شــود که آیا زیرساخت های اقتصادی 
ایران به گونه ای هستند که بتوانند در این 
زمان کوتاه، به میزان کافی از این فرصت 

رفع تحریم ها استفاده کنند؟
این اســتاد دانشــگاه  ادامه داد:  »از سوی 
دیگر همانطور که می دانید کنگره آمریکا 
در حال تغییر احتمالی از دموکرات ها به 
جمهوری خواهان اســت و نمی توان این 
احتمال را نادیده گرفت که با فرا رسیدن 
انتخابــات ریاســت جمهــوری، مجددا 
جمهوری خواهان وارد کاخ ســفید شوند.  
حتی ممکن اســت که دموکرات هایی به 
روی کار بیاییند که نگرش متفاوتی نسبت 
به بایدن داشته باشند. لذا تضمین دولت 
کنونی آمریکا صرفا تا ســال ۲۰۲۴ است. 
حاال در کنار این در نظر داشــته باشــید 
کــه اگر توافقی هم صورت بپذیرد، حدود 
۶مــاه زمان نیاز دارد تا اجرایی شــود.  با 
همه این تفاسیر به نظر من توافق احتمالی 
نمی تواند شرکت های خارجی را قانع کند 
که ســرمایه های خود را به ایران بیاورند. 
بنابراین من به شخصه معتقدم که هرگونه 
توافقی هم انجام شود قابل اعتماد و اعتنا 

نیست.«
این تحلیلگر مسائل بین الملل در پایان 
افــزود:  »به هر تقدیر باید قبول کرد که 
اگر بخواهیم منطقی به مقوله توافق نگاه 
کنیم، لزوما همیشه نمی توان یک توافق 
ایده آل به دست آورد. اما باید به این نکته 
هم توجه داشت که در شرایط کنونی هر 
توافقی که بتواند شــرایط را برای ایران 
تســهیل کنند، یک توافق خوب است. 
اما نگرانی و دغدغه من مسئله دیگری 
است. من گمان می کنم شرایط، ساختار 
و زیرســاخت اقتصاد ایران بسیار نگران 
کننده اســت و بعید نیســت ما نتوانیم 
از این فرصت به بهترین شــکل ممکن 
استفاده کنیم و از وضعیت کنونی خارج 

شویم. «

خبر ویژه

رئیس جمهور با قدردانی از دستاوردهای گرانسنگ دانشمندان و نخبگان در صنایع دفاعی کشور، خواستار تسری الگوی 
صنایع دفاعی به سایر عرصه ها و صنایع در کشور شد.

سیدابراهیم رئیسی در جمع وزیر، مدیران و کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن گرامیداشت ۳۱ مرداد، 
روز صنعت دفاعی کشور و یاد شهدای وزارت دفاع و نیروی های مسلح خصوصا شهیدان بزرگوار فخری زاده و طهرانی 
مقدم، اقدامات صورت گرفته در این وزارتخانه  را در راستای تحقق شعار تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، بسیار موثر 
دانست و گفت: دستاوردهای ارزشمند دانشمندان و نخبگان در صنایع دفاعی نه فقط برای کشورمان، بلکه برای جهان 

اسالم و دوست داران انقالب اسالمی امیدبخش و اقتدارآفرین و برای جهان کفر یاس آور است.
رئیس جمهور نخبگان و دانشــمندان باانگیزه و خالق در وزارت دفاع را ســرمایه های ارزشــمند کشــور دانست و افزود: 

محصول و خروجی کار این عزیزان، صنعت دفاعی دانش بنیان کشــور اســت که امروز دســتاوردهای آن از ســوی هیچ 
کسی قابل کتمان نیست.

رئیس جمهور با اشاره به »تأثیرگذاری، دقت باال و هوشمندسازی« به عنوان ۳ ویژگی بسیار مهم محصوالت تولیدشده 
در صنعت دفاعی کشور، خطاب به دست اندرکاران این صنعت، اظهار داشت: شما با ابتکار و خالقیت خود برای کشور 

تولید قدرت کرده اید تا جایی که مقامات نظامی دنیا نیز به پیشرفت های اقتدارآفرین صنعت دفاعی ایران معترفند.
رئیسی نوآوری ها در زمینه ساخت انواع پرنده ها در صنایع دفاعی را بسیار افتخارآمیز دانست و با اشاره به بازدید خود 
از صنایع هواپیماسازی ایران در اصفهان تصریح کرد: دانشمندان و نخبگان ما در این وزارتخانه تا یک قدمی ساخت 

هواپیمای مسافربری رسیده اند و از آنها خواسته ام که این مسیر را تا حصول نتیجه با قدرت و قوت ادامه دهند.

رئیسی در دیدار مدیران و کارکنان وزارت دفاع:

تا یک قدمی ساخت هواپیمای مسافربری رسیده ایم

رئیس مجلس:

 رتبه بندی معلمان را 
با خون دل دنبال کردیم

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه قانون رتبه 
بنــدی معلمان را با خون دل دنبال کردیم، گفت: رتبه 

بندی با فراز و نشیب های بسیاری روبرو بود. 
محمدباقر قالیباف در ســومین روز از ســی و ششمین 
اجالس مدیران و روســای آموزش و پرورش کشور که 
در ســالن اجالس سران در حال برگزاری است، ضمن 
گرامیداشت هفته دولت و یاد و نام شهدا به ویژه شهدای 
معلم و دانش آموز اظهار کرد: با همه وجودم ایمان دارم 
که راه تحول و قوی شدن ایران عزیز ما فقط و فقط در 

دستان شما معلمان است.
وی تاکید کرد که باید بدانیم اصالت در آموزش و پرورش، 
مدرســه و معلم اســت. همانطور که در مجلس شورای 
اسالمی، اصالت با نماینده مجلس است.  رتبه بندی را 
با خون دل دنبال کردیم. رتبه بندی با فراز و نشیب های 
بسیاری روبه رو بود.  با حضور دولت سیزدهم کار با همه 
سختی ها پیش رفت و حاال دارد اجرایی می شود، اما این 
تنها هدف نیســت و باید این فرصت را فراهم کنیم که 
به سمت کیفیت و عدالت آموزشی برویم. نمی خواهم 
دوگانه کیفیت و عدالت آموزش ایجاد کنم و اینها را مقابل 

هم قرار دهم، بنده معتقدم این دو مکمل همدیگرند.

رایزنی مسئوالن ایرانی و عراقی 
درخصوص تسهیل تردد زائران اربعین

مســئوالن محلی اســتان های بصره و خوزســتان در 
نشســتی بر لزوم تســهیل روند تردد زائران ایرانی در 

مراسم اربعین تاکید کردند.
 مسئوالن محلی استان بصره نشستی با همتایان ایرانی 
خود در اســتان خوزســتان برگزار کردند و درخصوص 

تسهیل روند تردد زائرین اربعین رایزنی کردند.
در بیانیه ای که دفتر اســتانداری بصره منتشــر کرده، 
آمده اســت: اســعد العیدانی، استاندار بصره نشستی با 
صادق خلیلیان، اســتاندار خوزســتان برگزار کرد و دو 
طرف درخصوص تردد زائرین ایرانی در مراسم اربعین 

از طریق مرز شلمچه رایزنی کردند.
بر اساس این گزارش، پیش از این مهدی الفکیکی، رئیس 
کمیته اربعین در وزارت کشور عراق بر مساله تسهیل 
در ورود زائران ایرانی به عراق و ضرورت همکاری میان 

ایران و عراق در این زمینه تاکید کرده بود.

محسنی اژه ای در دستوری خطاب به معاون حقوقی 
قوه قضاییه:

گر »قانون« آزمون وکالت مبهم است  ا
فورا از مجلس »تفسیر« بخواهید

رئیس قوه قضاییه با اشــاره به مباحثی که درخصوص 
برگزاری آزمون وکالت میان برگزارکنندگان و مجریان 
این آزمون و قانونگذاران در مجلس مطرح شده است، 
ضمن تاکید بر رعایت مّر قانون در این خصوص، به معاون 
حقوقی خود دستور داد چنانچه در اجرای قانون مربوطه 
ابهامی وجود دارد، با فوریت و ظرف همین امروز، تفسیر 
قانون را از مجلس بخواهد. حجت االسالم والمسلمین 
غالمحســین محسنی اژه ای، طی سخنانی در نشست 
شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تکریم هفته دولت، یاد 
و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و سایر شهدای انقالب 
از جمله شــهید آیت اهلل قدوســی و شهید الجوردی را 
گرامیداشت و گفت: شهیدان رجایی و باهنر حق بزرگی 
بر گردن همه ما دارند؛ جریان نفاق وابسته به استکبار 
جهانی نتوانســت وجود این دو مدیر متدین و خدوم را 
که صفات و خصائل پسندیده ای داشتند، تحمل کند.

حجت االســالم والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه با 
اشاره به مباحثی که درخصوص برگزاری آزمون وکالت 
میان برگزارکنندگان و مجریان این آزمون و قانونگذاران 
در مجلس مطرح شده است، ضمن تاکید بر رعایت مّر 
قانون در این خصوص، به معاون حقوقی خود دســتور 
داد چنانچه در اجرای قانون مربوطه ابهامی وجود دارد، 
با فوریت و ظرف همین امروز، تفسیر قانون را از مجلس 
بخواهند. وی در همین رابطه تاکید کرد: ما خود را ملزم 

به اجرای قانون می دانیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی:

پاسخی از آمریکا دریافت نشد 
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی درباره آخرین 
تحــوالت مذاکرات رفع تحریم ها و شــیوه  اجرای 
تعهــدات ایران، گفت:همچنان در مســیر مذاکره 
هســتیم و اجازه دهید هنوز به اســتقبال جزئیات 

نرویم. 
 ناصر کنعانی ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی 
در نشســت خبری با اشــاره به یک سالگی دولت 
ســیزدهم، گفت: ما شــرایط تحریم، بحران های 
منطقه و شــرایط پیچیده بین المللی را داشتیم اما 
اتخاذ سیاســت خارجی متوازن، تعامل هوشمند و 
دیپلماســی پویا آثار و نتایج خود را تا حدود بسیار 

قابل توجهی در عمل نشان داده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین تحوالت 
مذاکرات رفع تحریم ها و شیوه اجرای تعهدات ایران، 
گفت: به طور کلی می توان گفت همچنان در مسیر 
مذاکره هستیم و اجازه دهید به استقبال جزئیات 
و روند بعدی که هنوز اتفاق نیفتاده است، نرویم.

وی تاکیــد کــرد: تــا اینجای کار هنوز از ســوی 
طرف مقابل، مشــخصاً دولت آمریکا، پاســخی به 
پیشــنهادات طرف اروپایی دریافت نکرده ایم. به 
روایت های غیر رســمی اهتمام نکنیم و در فضای 
مذاکــرات بایــد در مورد داد و ســتدها و ایده های 
رســمی کشــورها راجع به روند مذاکره اظهار نظر 

و قضاوت کنیم.

جهان در آستانه یک فاجعه هسته ای 

شبح مرگ در »زاپوریژیا«
روزشمار وقایع مربوط به نیروگاه اتمی زاپوریژیا، قطعات 
پازلی اســت که فاجعه ای جهانی را ترســیم می کند و به 
گفته مسئوالن روس، حمایت  نظامی و رسانه ای آمریکا 
و متحدانش از رفتارهای غیرمســئوالنه در این منطقه، 
وقــوع بحران و فاجعه هســته ای جدیدی مخرب تر از 

چرنوبیل را شتاب می بخشد.
 نگرانی از حمالت اخیر به این نیروگاه هسته ای در اوکراین 
موضوع داغ رسانه ها و نگرانی اصلی رهبران جهان است؛ 
چالشی که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد 
آن را "خودکشی" و لحظه احیای یک رویارویی هسته ای 
توصیف کرده و رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی خواســتار نهایت خویشتن داری طرف های 

درگیر در اطراف آن شده است.
نخســتین نگرانی ها از وضعیت این نیروگاه هســته ای 
ســیزدهم اسفند سال گذشته رسانه ای شد؛ زمانی که 
سخنگوی این نیروگاه و شهردار انرگودار اوکراین اعالم 
کرد زاپوریژیا در لحظات آغازین روز مورد اشــاره پس 
از حمله نیروهای روس دچار آتش ســوزی شــد و یک 
واحد تولید برق این نیروگاه آســیب دید و بخشــی از آن 

آتش گرفت.
تصاویر منتشر شده از دوربین مداربسته نیز انتشار دود و 
شعله های آتش در بخشی از این نیروگاه را نشان می داد؛ 
جایی که بزرگترین نیروگاه هسته ای اروپا لقب گرفته و 

۶ راکتور اتمی در سایت آن مستقر است.
در زاپوریژیا چه می گذرد؟

همان زمان دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین در توییتی 
نوشت: نیروهای روسیه از همه طرف درحال گلوله باران 
زاپوریژیا بزرگ ترین نیروگاه هسته ای اروپا هستند و این 
مکان هم اکنون آتش گرفته است. اگر این نیروگاه منفجر 
شود، اثر آن ۱۰ برابر بیشتر از نیروگاه چرنوبیل خواهد 
بود. نیروهای روســیه باید هرچه ســریعتر به تیراندازی 
خاتمــه دهند و به آتش نشــانان اجازه دهند این آتش 

را خاموش کنند.
اما در طرف دیگر ماجرا ســفیر روسیه نزد سازمان های 
بین المللی در پاســخ به ســوال خبرنــگار خبرگزاری 
جمهوری اسالمی )ایرنا( مبنی بر وجود نگرانی هایی در 
خصوص ایمنی و امنیت تاسیســات هسته ای اوکراین، 
اظهار داشــت: موضع ما در این خصوص بســیار ساده و 
شفاف است. طرف های غربی در این خصوص عالقه مند 
هستند تا بازی سیاسی کنند. به صراحت اعالم کردم که 
نگران ایمنی و امنیت تاسیسات اتمی اوکراین هستیم و 

اینها مسائل سیاسی و بازی نیستند.
میخاییل اولیانوف اضافه کرد: اشتباهات عمدی زیادی 
انجام شده است. قطعنامه شورای حکام از روسیه خواسته 
تا درگیری ها در نزدیکی تاسیسات هسته ای زاپوریژیا را 
متوقف کند. من سه یا چهار بار در نشست شورای حکام 
درخواست کردم مثالی بزنید که ما چه اقداماتی را باید 

متوقف کنیم؟
وی ادامه داد: طرف های غربی مثالی نداشــتند. در متن 
قطعنامه شــاهد یک سیاســی کاری واقعی بودیم. ما به 

عنوان یک قدرت هسته ای در زاپوریژیا رفتار کردیم.
اولیانوف تاکید کرد: این نیروهای اوکراینی بودند که در 
ابتدا شلیک کردند. ما دارای بمب های پیشرفته هسته ای 
هستیم و به خوبی ریسک های هسته ای را می شناسیم. ما 
با اوکراین همسایه هستیم و هر آسیبی به این تاسیسات 

وارد شود، به روسیه و بالروس هم آسیب می زند.
وی یادآوری کرد: باید بگویم یک گروه از نیروهای ویژه 
اوکراین به یک دســته از ســربازان روسی که در بیرون 
این تاسیسات در حال گشت زنی بودند حمله کردند و 
نیروهای روسی هم به این عملیات که در یک ساختمان 

در بیرون از تاسیسات هسته ای بود، پاسخ دادند.
اولیانوف افزود: اوکراینی ها شروع به تیراندازی و سپس 
فرار کردند و همچنان شلیک می کردند. این درگیری در 
بیرون از محوطه تاسیســات هســته ای بود. ما با زور این 
تاسیسات را تصرف نکرده و کنترل آن را بدست نگرفته 
ایم و همه چیز در صلح و با گفت  وگو با مقام های محلی 

و مسئوالن نیروگاه ها جلو رفت.
وی گفت: اپراتورهای اوکراینی همچنان مســئولیت و 
کنترل این نیروگاه ها را در اختیار دارند و روســیه هیچ 

دخالتی در این زمینه ندارد.
در حالــی که این اقدامات نگرانی هایی مبنی بر نشــت 
رادیواکتیــو را مطرح کرده بود، جان کربی ســخنگوی 
پنتاگون در همان ایام اظهار داشت که هیچ نشت مواد 
رادیواکتیو از نیروگاه هســته ای زاپوریژیا وجود نداشته 
است. همزمان با این رویدادها، شورای امنیت سازمان ملل 
نشست اضطراری با موضوع حمله به نیروگاه زاپوریژیا به 
درخواست بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا تشکیل 
داد که ســازمان ملل متحد عملیات نظامی در اطراف 
تاسیسات هسته ای را غیرقابل قبول و بسیار غیرمسئوالنه 
خواند، سفیر اوکراین آن را تروریسم هسته ای و روسیه آن 

را بخشی از کارزار دروغ ضد روسی خواندند.
رزماری دی کارلو معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل 
متحد در این جلسه، عملیات نظامی در اطراف تاسیسات 
هســته ای و دیگر زیرســاخت های غیرنظامی حیاتی را 

"غیرقابل قبول" و "بسیار غیرمسئوالنه" ارزیابی کرد.
وی حمله به تاسیســات هســته ای را مغایر با قوانین 
بشردوستانه بین المللی دانست و افزود: برای جلوگیری 
از یک حادثه فاجعه بار هسته ای همه تالش ها باید انجام 
شود. مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در آن 
نشست تاکید کرد: اگرچه از نظر تکنیکی، فعالیت نیروگاه 
هسته ای زاپوریژیا همچنان به صورت عادی ادامه دارد اما 
هیچ حالت عادی در مورد وضعیتی که نیروهای نظامی 

کنترل این نیروگاه را بر عهده گرفته اند، وجود ندارد.

اخبار كوتاه

اخبار كوتاه
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اصرار بر تولید همزمان با زیاندهی

 چراغ سبز دولت
 به افزایش قیمت خودرو

  مهدیه اسماعیلی/ گروه اقتصاد
دولت مجددا قرار است مجوز رسمی افزایش 
قیمت خودرو را صادر کند. اما این بار به شکلی 
متفاوت؛ قرار اســت فقط قیمت خودروهای 
زیان ده افزایش پیدا کند. این خبری است که 
معاون حمل ونقل وزارت صمت اعالم کرده و 
گفته: تا چندی دیگر و برای اولین بار در سال 
جاری مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی 

صادر خواهد شد.
آنگونه که منوچهــر منطقی خبــر داده این 
افزایش قیمت شــامل حال همــه خودروها 
نمی شود و فقط شــامل خودروهایی می شود 
که تولیــد آن برای خودروســازان زیان دارد. 
یا بــه عبارتی قرار اســت خودروهای زیان ده 

گران شوند.

کدام خودروها احتماال گران می شود؟
قرار است خودروهای زیان ده گران شود. اگر 
قرار باشــد به اظهارات مدیران سایپا و ایران 
خودرو اســتناد کنیم، همــه خودروهای این 
دو خودروســاز زیان ده هســتند. تا جایی که 
مجموع زیان این دو خودروســاز از مرز ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان هم گذشته است. اما در این 
میان، برخی از خودروها بیش از بقیه زیان ده 
هســتند. مانند ســمند و تیبا که البته توقف 

تولید آنها اعالم شد.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو 
گفت: در حال حاضر بســیاری از خودروهای 
خودروسازان زیان ده هستند. به عنوان مثال 
برای خودروی تیبا حــدود ۷۰ میلیون تومان 
زیان داریم. یعنی چیــزی در حدود باالی ۵۰ 
درصد زیان. می توانم بگویم بیش از ۶۰ درصد 

خودروهای خودروسازان زیان ده اند.
وی با اشاره به اینکه در دوخودروسازی بزرگ 
کشــور عمده خودروهــای پرتیــراژ زیان ده 
هستند، افزود: اقتصاد دســتوری باعث بروز 
زیان دهی عملیاتــی )زمانی که قیمت فروش 
کمتر از قیمت تمام شده باشد( در بازار خودرو 
شده است. در گذشــته خودروی پراید جزو 
خودروهای زیان ده و پرتیــراژ بود. اکنون هم 

خودروهایی مثل تیبا و ۲۰۶.
کاکایی در رابطــه با نقش دولــت در تولید 
خودروهای زیان ده گفــت: در این وضعیت 
رفتار اقتصادی این اســت که خودروسازان 
تولیداتشــان را کاهش دهند یا القل تولید 
خودروهای سودده را باال ببرند. اما از آنجایی 
که دولت اصرار دارد خــودرو باید برای همه 
مردم تولید شود، به خودروســازان دستور 
می دهد تولیــدات خودروهای زیان ده را باال 

ببرند.
وی ادامــه داد: می تــوان گفت دو شــرکت 
ایران خودو و سایپا تنها از نظر قانونی خصوصی 
هستند و از نظر سیستم های نظارتی و اتفاقاتی 
که در آن ها اعمــال می شــوند کامال دولتی 
به حســاب می آیند. در غیر این صورت هیچ 
تولیدکننــده ای حاضــر به تولیــد در حین 

زیان دهی نمی شود.

چه برسر بازار خواهد آمد؟
این کارشــناس خودرو دررابطه با تاثیر مجوز 
افزایش قیمت بر بازار گفت: در شرایط کنونی 
اقتصاد ایــران اگر اجازه تعدیــل قیمت داده 
شود، در ابتدا با افزایش سطح قیمت ها مواجه 
می شویم. اما پس از مدتی نه تنها این افزایش 
قیمت جبران خوهد شد، بلکه قیمت ها پایین 
هم می آیند. به عنــوان مثال عرضه فیدیلیتی 
و دیگینیتی در بورس کاال باعث شــد قیمت 
این خودروها حدود ۳۰۰ میلیون تومان کمتر 
از قیمت واقعی بازار شــود. لذا مهم است که 
تعدیل قیمت ها به درستی صورت بگیرند. در 
این صورت دســت خودروساز هم برای توزیع 

بیشتر باز می شود.
او همچنین افــزود: اگر همــه خودروها در 
بورس کاال عرضه می شــدند، االن وضعیت 
بازار خودرو اینگونه نبود. متاسفانه این روزها 
خودرو به بهترین بازار برای سرمایه گذاری 
تبدیل شده و بازار توانایی و کشش افزایش 
قیمت را دارد. در رابطه با تصمیم اخیر دولت 
مبنی بــر افزایش قیمت نیــز همین قضیه 
صادق اســت. تا وقتی این افزایش قیمت ها 
با واقعیت های اقتصادی نامتناســب باشــد 
وضعیت همین اســت. قطعا چنین اتفاقاتی 
روی بازار بی تاثیر نخواهد بود و در بلند مدت 

بازار را با رکود مواجه می کند.

ح جدید مجلس  « از ورشکستگی  بانک ها  با طر گار تحلیل »روز

 کج راهه ای در اصالح نظام بانکی
نســخه اخیر طرح بانکــداری جمهوری 
اســالمی ایــران در حالی در صف تصویب 
قریب الوقوع مجلس قرار دارد که به گفته 
پیمان مولوی، اقتصاددان، انحرافات فراوان 
در نظــام پولــی و مالــی و ریل گذاری کج 
راهه های بســیار در مسیر سیاستگذاری 
پولــی، ارزی و اعتبــاری و تنظیم گری و 
نظــارت بر بانک ها، مســیر کنترل تورم و 
تحقق سالمت بانکی را تا مدت های مدیدی 

به حاشیه خواهد برد. 
طرح بانکداری جمهوری اســالمی ایران 
که در ۲۵ خرداد امســال برای تصویب در 
صحن علنی به مجلس گزارش شد روی میز 
برای تصویب اســت. کارشناسان معتقدند 
ایــن طرح با قانونی کردن انحرافات فراوان 
در نظام پولی و مالی کشــور و ریل گذاری 
کج راهه های بسیار در مسیر سیاستگذاری 
پولــی، ارزی و اعتبــاری و تنظیم گری و 
نظارت بر بانک ها، نســخه عقبگرد و دست 

درازی دولتمردان به منابع بانکی است.
هرچند تصویب این طرح در مجلس، واکنش 
روسای سابق بانک مرکزی را در پی داشت 
و آن ها هشدار می دهند این طرح، ایرادات 
بیشتری نســبت به قبل دارد و مهم ترین 
ایرادی که ازسوی امضاکنندگان این نامه به 
این طرح گرفته   شده منسوخ کردن قوانین 
پایه ای چهارگانه فعلی و خالصه کردن همه 
موضوعات مرتبط با بانکداری در قالب یک 
قانون است؛ بنابراین این طرح نه تنها باعث 
کمک به وضعیت اقتصادی نمی شود، بلکه 

بانک ها را ورشکسته می کند.

نقض استقالل رأی بانک مرکزی
پیمان مولوی، اقتصاددان می گوید: با وجود 
بررسی های متعدد، طرح جدید بانکداری 
بــاز هم مبتنی بر یک ســری رویکرد های 
غیرمدرِن تکراری شده جواب پس داده ای 
اســت تاکنون قرار بوده مشکالت سیستم 

بانکــی را حل کند. وی با اشــاره به اینکه 
یکــی از مهم ترین وظایــف بانک مرکزی 
ثبات بخشی به اقتصاد با تصمیم گیری های 
درســت توام با استقالل است، گفت: طرح 
مجلس با قانونی کردن عزل کارشناســان 
منصوب مقامات سیاسی قبل از پایان دوره 
ماموریت آنها، بدون نیاز به توضیح به مردم، 
عمال اســتقالل رأی کارشناسان مامور به 
پاسداری از حقوق عامه را نقض کرده است.

ح جدید بانکداری   طر
چه ایراداتی دارد؟

به گفته این اقتصاددان، سیستم بانکداری 
ایران یک سیســتم منفک از جهان، ایزوله 
شــده، تهی از نیرو های کارکشــته و خالق 
نقدینگی اســت. این در حالی اســت که 
هرچنــد انتظــار می رفت طــرح جدید 
بانکداری معایب گذشــته را برطرف کند؛ 
اما تبدیل به ملغمه ای شــده توام با آرزو تا 
آنچــه در بانکداری مدرن در جهان وجود 
دارد. مولــوی ادامه داد: یکی از محل های 

ابهــام ایــن طرح، هیات عالــی این بانک 
اســت. افرادی کــه در این هیــات عالی 
حضــور دارند دو نفر اقتصاددان متخصص 
در زمینه سیاســتگذاری پولی و ارزی، دو 
نفــر متخصص در حــوزه بانکداری و یک 
نفــر در زمینه حقــوق بانکی و یک نفر در 
زمینه امور مالی است که سوال اصلی این 
اســت که چه کســی این افراد را در هیات 
عالــی تعیین می کند و چگونه به آن نقطه 
می رسند؟ چه مالک و معیار هایی برای این 
افراد دیده شده؟ وقتی این هیات را با فدرال 
رزرو مقایسه می کنیم، خواهیم دید که ما 
چقدر در زمینه سیستم بانکی و بانکداری 
نویــن بــا آن چیزی که در دنیا وجود دارد، 

فاصله داریم.

عدم تناسب اختیار و پاسخگویی
ایــن اقتصاددان می گویــد: اگر از ایرادات 
متعــددی که در این طرح اســت چشــم 
بپوشــیم، الیحه جدید تفاوت معناداری با 
کار های قبلی ندارد و حتی در برخی بند ها 

موارد شعاری دیده می شود.
مولــوی ادامه داد: به طور مثال رئیس کل 
بانک مرکزی موظف اســت حداقل ســه 
روز قبل از برگزاری جلســات ویژه به جز 
نشســت های فوق العاده، گزارش عملکرد 
بانک مرکزی و شــبکه بانکی کشور در دو 
مورد تغییرات حجم نقدینگی وعملکرد را 
بدهــد، در صورتی کــه در نظام بانکداری 
مدرن، گزارشــاِت به روز و ســریع مدنظر 
اســت. این در حالی اســت که ما در ایران 
متاســفانه تقویم بانک مرکزی درســتی 
نداریــم. داده ها دیــر و برخی مواقع اصال 
منتشــر نمی شود و در این بین خیلی هم 

ابتدایی منتشر می شود.

ح بانکداری بر  ثار مخرب تصویب طر آ
نظام پولی، مالی و اعتباری کشور

ایــن اقتصاددان می گوید: در کمیته تنظیم 
گری که شامل قائم مقام رئیس کل، معاون 
تنظیــم گری و نظــارت رئیس کل، معاون 
حقوقــی رئیــس کل و اعضای هیات عالی 

اســت، شما مشاوران یا حتی یک مشاور را 
نمی بینید که بتوانند به این سیستم کمک 
کنند و نظارت متفاوتی داشــته باشــند و 
سیســتم را در مسیر درست راهبری کنند.

مولوی معتقد اســت سیســتم بانکداری 
مــا همانند بقیه حوزه هــا تنها محدود به 
یک ســری رفع و رجوع کردن هاســت. در 
سیستمی که اقتصاد ذی نفعانه حاکم است 
و تورم آن در ۴ دهه باالی ۲۰ درصد بوده و 
حداقل در ۵ سال گذشته تورم های باالی ۳۰ 
درصد را تجربه کرده حتما ایرادات اساسی 
در سیاست گذاری پولی کشور وجود دارد؛ 
بنابراین نمی توان این مســائل را ناشــی از 
نبود دانش یا ندانستن قلمداد کرد و به نظر 

می رسد به خاطر  نخواستن  است.

 آسیب هایی که شبکه بانکی را 
تهدید می کنند

ایــن اقتصاددان با بیان این که سیســتم 
اعتبارســنجی در بانکداری، صوری است، 
گفــت: نکته مهم در بحــث تنظیم گری 
فناوری های نوین مالی در این طرح بیشتر از 
اینکه کمک کننده باشد، جلوگیری کننده 
است یا در بخش انتشار اسکناس نمی توان 
ایران را با چین مقایســه کرد، چون چین 
از نظــر اقتصاد دیجیتال رتبه نخســت در 
دنیاست و بیش از ۳۵ درصد تولید ناخالص 
داخلی در این کشــور در اقتصاد دیجیتال 

است و از طرفی سرعت اینترنت باالست.
مولوی ادامه داد: این در حالی است که ما 
خود را با چین مقایسه می کنیم. واقعیت امر 
این است که در ابتدا متنی نوشته شده که 
غلط است و بعد کسانی که خود را صاحب 
نظــر می دانند روی آن متن غلط، نظرات 
اصالحــی می دهنــد و از ادغام این غلط و 
درســت ها، نوشــته آمیخته به اشتباهی 
حاصل می شــود که قابلیــت اجرایی هم 

نخواهد داشت.

 التماس برای خرید یورو

بوسه خداحافظی در بازار دالر
   بازار ها به منطقه حساس رسیدند ؛ این جمله توصیف 
معامله گران در بازار ارز، ســکه و طالی آبشــده است. از 
نگاه آن ها بازار یکشنبه مثل دو نیمه بازی فوتبال بود، 

نیمه اول دفاعی و زیر فشار، نیمه دوم هجومی.

دالر حمایت مهم قیمتی را از دست داد
صبح یکشنبه قیمت ها در هر سه بازار کاهشی بود، دالر 
وارد کانال ۲۷ شد و یکی از حمایت های مهم یعنی ۲۸ 
هزار و ۳۰۰ تومان را از دســت داد. در بازار فلز زرد نیز 
نرخ ســکه کانال ۱۳ را از دســت داد و تا ۱۲ میلیون و 

۷۰۰ هزار تومان ریزش داشت.
طالی آبشده نیز در معامالت صبح مثل دالر و سکه با 

یک کاهش به کف ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.
اما در نیمه دوم تمام آنچه که از دســت رفته بود پس 
گرفته شــد، مثل بازی فوتبالی که گل های خورده در 
نیمه اول را در نیمه جبران شــود. دالر و ســکه و طالی 
ابشده نه تنها به باالی سطح حمایتی برگشتند بلکه در 

بازار دالر یک اتفاق جالب افتاد.

رفت و برگشت قیمت ها
معامله گران می گفتند که بازار یک چرخش هزار تومانی 
داشته است. تا ظهر هزار تومان پایین آمد، ظهر به بعد 
هزار تومان باال رفت. این رفت و برگشــت موجب شــد 

بازار تحلیل های فنی داغ شود.

برخی مدعی بودند با شکســتن کف ۲۸ هزار و ۳۰۰ 
تومــان چراغ هــای ۲۶ هــزار و ۲۵۰ و ۲۵ هزار و ۴۰۰ 
تومان روشــن شدند و قیمت دالر به سمت تعادل های 

جدید حرکت می کند.
اما برخی دیگر اعتقاد داشتند شکست ۲۸ هزار و ۳۰۰ 
تومان و لمس کانال ۲۷ در حکم یک سایه بوده و دالر 
حمایت شــده اســت، آن ها به ســه اتفاق برای تحلیل 

خودشان اشاره می کردند.

جو خرید در بازار ارز
اولی برگشت قیمت دالر از کف و رسیدن به باالی ۲۸ 
هزار و ۳۰۰ تومان بود . هزار تومان افزایش از نگاه آن ها 

نشانه حمایت است. دوم اینکه وقتی دالر به منطقه ۲۷ 
هزار و ۸۰۰ تومان برخورد کرد ، اشــباع فروش شــکل 
گرفت و جو در بازار خرید شــد. در بیان دلیل ســوم 
هم به استقبال از خرید دالر سهمیه ای اشاره داشتند.

بوسه جنجالی در بازار دالر
از این نگاه ، دالر منطقه ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان را بوسیده 
ولی به سطح حمایتی برگشته است، درحالیکه گروه اول 
اعتقاد دارند دالر با برگشــت به ســطح ۲۸ هزار و ۳۰۰ 
تومــان، آخریــن مالقات را خواهد کرد و مجددا نزولی 
می شود. یعنی اتفاق یکشنبه یک بوسه خداحافظی با 

حمایت قبلی است.

خبر ویژه

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: طی همکاری با شــهرداری، بسته 
پیشنهادی جدیدی را به منظور نوسازی و بهسازی در شهر تهران آغاز 
کرده ایم که از جمله محورهای آن می توان به تراکم تشــویقی، سطح 

اشغال بیشتر و تسهیالتی در زمینه پارکینگ اشاره کرد.
محمد آئینی اظهار کرد: تشویقات شهرسازانه، محور جدیدی است که در 
بحث نوسازی بافت فرسوده با شهرداری تهران شروع کرده ایم و معتقدیم 

این موضوع از تسهیالت بانکی و تخفیف پروانه مهمتر است.
وی افزود: تجربه نشــان داده بــه طور مثال یک طبقه تشــویقی برای 
سازندگان مهمتر از دیگر مشوق ها است. یا اینکه وقتی اجازه یک درب 

اضافی برای پارکینگ داده می شود چند پارکینگ مزاحم حذف خواهد 
شد.مدیرعامل شرکت بازآفرینی شــهری با بیان اینکه برای تحرک در 
بافت فرسوده بســته جامعی از جنس های مختلف تهیه کرده ایم گفت: 
تراکم تشــویقی، سطح اشغال بیشتر، تســهیالتی در زمینه پارکینگ، 
توده گذاری و برخی جزئیات دیگر از جمله موضوعاتی است که در این 

بسته گنجانده شده تا جذابیت ساخت و ساز را افزایش دهیم.
آئینی تصریح کرد: بســته جامع تشــویقی به صورت پایلوت در بافت 
فرسوده شهر تهران آغاز می شود که تحولی در این مناطق خواهد بود. 
جدیدترین اقدام، مصوبه شورای عالی شهرسازی است که کمیته فنی آن 

انجام شد و دوشنبه هفته آینده با حضور وزیر راه و شهرسازی و اصحاب 
رسانه، اطالع رسانی در این زمینه انجام خواهد شــد.وی با بیان اینکه 
نوسازی و بهسازی ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در شهر تهران را هدفگذاری 
کرده ایم گفــت: از این تعداد ۶۴ هزار واحد در حال ســاخت اســت. با 
پیشــنهادی که ما دادیم امیدواریم در پایان چهار ســال، نوسازی یک 
میلیون واحد را در کل کشور داشته باشیم.معاون وزیر راه و شهرسازی 
تاکید کرد: کار را با ۱۵۰ هزار واحد شروع می کنیم و در سال آخر به ۳۵۰ 
هزار واحد ختم می شود که مجموعا هدف بهسازی و نوسازی یک میلیون 

واحد محقق خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

بسته جدید تشویقی برای سازندگان در بافت فرسوده

ح شد: در جلسه هیات دولت مطر

تشکر رئیس جمهور از وزیر 
صمت در ایجاد تغییرات 
مدیریتی در فوالد مبارکه 

رئیس جمهــور، ضمن تشــکر از وزیر صمت 
در ایجاد تغییــرات مدیریتی در فوالد مبارکه 
در همان ابتدای شــروع به کارش دستور داد: 
تمام کسانی که تخلف آن ها در فوالد مبارکه 
محرز شده از کار برکنار شــوند و به تخلفات 
آنها برابر ضوابط و مقــررات در مراجع صالح 

رسیدگی شود
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در 
جلسه هیأت دولت با اشاره به انتشار گزارش 
نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فوالد 
مبارکه، تاکید کرد: دولت، ایجاد شــفافیت و 
نظارت بر شرکتهای دولتی را افزایش می دهد 
و خود را موظف می دانــد با هرگونه مصادیق 

فساد برخورد کند.
رئیسی، ساماندهی وضع شرکت های دولتی 
و اصالح شــیوه انتصابات در هیئــت مدیره 
شــرکت ها را یک ضرورت بر شــمرد و خاطر 
نشان کرد: وزرا وظیفه دارند در تغییر و تحول 
شرکت های زیر مجموعه خود نهایت دقت را 
در بکارگیری نیروی انســانی صالح، خبره و 
کارآمد داشته باشند تا بیت المال صیانت شود.

رئیس جمهور متعهد بودن شرکت های دولتی 
به انجام مســئولیت های اجتماعی را ضروری 
برشــمرد و گفت: البته شــرکت های دولتی 
نمی توانند به بهانه انجام مسئولیت های خود 
به هر شــخصی بدون ضابطــه پرداخت های 

هنگفت داشته باشند.

صمت

دو سکانس در بازار طال و سکه

  هر دو ترمز بریدند
 در حالی بازار طال و سکه دیروز در ابتدای روز شاهد تداوم در ریزش قیمت ها 
بود، اما در میانه روز افزایش قیمت را تجربه کرد، به طوری که سکه امامی از 
کانــال ۱۲ میلیــون تومــان باال آمد و هر گرم طالی ۱۸عیار نیز در کانال یک 
میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومان قرار گرفت.به عبارتی، قیمت طال دیروز صبح تا 
حدود یک میلیون و ۱۸۵ هزار تومان و سکه ۱۲ میلیون و ۴۷۱ هزار تومان 
کاهش داشت، اما در نهایت، معامالت بازار با قیمت یک میلیون و ۲۳۶ هزار 
تومان هر گرم طالی ۱۸عیار و ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سکه امامی به 

پایان رسید.اما دلیل افزایش قیمت ها چه بود؟ 
محمد کشتی آرای، نایب رییس اتحادیه طال و جواهر در این خصوص گفت: 
قیمت طال و سکه دیروز در ابتدای روز کاهشی بود، اما از میانه روز به سمت 
افزایش رفت. این شــرایط را در بازار ارز هم شــاهد بودیم.وی افزود: به دلیل 
این که روز یک شــنبه یود، بازارهای جهانی تعطیل بودند، در نتیجه قیمت 
اونس تغییری نداشــت، بنابراین اگر قیمت طال و ســکه افزایش پیدا کرد، به 

دلیل افزایش قیمت ارز بوده است .نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تصریح 
کزد: اواســط صبح دیروز قیمت دالر تا حدود ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان پایین 
آمد ولی از ظهر به بعد افزایش پیدا کرد که تا عصر در حدود ۲۹ هزار تومان 
افزایش پیدا کرد.کشــتی آرای عنوان کرد: بر این اســاس، افزایش قیمت طال 
و ســکه تحت تاثیر افزایش قیمت ارز بوده اســت .وی متذکر شد: رو یکشنبه 
ز اوایل صبح قیمت سکه ۱۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود، ولی بعدازظهر 
تا ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار افزایش قیمت داشــت.نایب رییس اتحادیه طال با 
پیش بینی وضعیت آتی بازار گفت: من فکر می کنم نوسانات دیروز، نوسانات 

طبیعی عرضه و تقاضا بود، چون اتفاق خاصی نیفتاده بود که بخواهد تاثیری 
روی روند کاهشی یا افزایشی بازار اثر بگذارد.کشتی آرای افزود: این نوسانات 
نشــان می داد که قیمت ها دارند خودشــان پیدا می کنند، بنابراین اگر فرض 
بگیریم که بخواهیم اعدادی را برای قیمت طال، ســکه و ارز در نظر بگیریم، 
به نظر می رســد با توجه به ســایه انداختن مذاکرات روی قیمت ارز، قیمت 
ارز، طال و ســکه در همین محدوده نوســان داشــته باشد.وی عنوان کرد: روز 
یکشنبه ما هیچ اتفاق خاص سیاسی نداشتیم و خبر خاصی درباره مذاکرات 
وین شــنیده نشــد، بنابراین نوســانات طبیعی بازار را مشاهده کردیم و این 
نشــان می دهد که قیمت ها می خواهد در همین ســطح باقی بماند تا نتیجه 
مذاکرات مشخص شود.نایب رییس اتحادیه طال در پاسخ به این پرسش که 
با این اوصاف، احتمال کاهش قیمت طال و ســکه وجود ندارد؟ صریح کرد: 
به نظر می رسد نوسان قیمت ها تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات در همین 

محدوده قیمتی باشد و نوسان روز یکشنبه هم طبیعی یود.

یادداشت

 عادی انگاری فقر و فساد
یک چالش یا یک رویکرد؟

  وحید حاج سعیدی/ گروه اقتصاد
چند روز قبل مهدی غضنفری رییس هیات عامل 
صندوق توسعه ملی در نشست حکمرانی اقتصادی 
مدرسه شهید بهشتی اظهار داشــت: کل اقتصاد 
به مانند ارابه اســت که ارابه ران ماهر می خواهد! 
چند ماه قبل هم دولــت در اقدامی فراگیر اقدام به 
 یک جراحی بزرگ اقتصادی در سطح کالن نمود.
در حقیقت ما متوجه نشــدیم اقتصــاد مملکت 
 ارابــه ران ماهــر نیــاز دارد یــا جراح حــاذق؟!
ناگفته نماند در طول این سال ها اقدامات دیگری 
هم در راستای بهبود اقتصاد مملکت و معیشت مردم 
صورت گرفته اســت که تا کنون دستاورد خاصی 
 ) البته برای ما معمولی ها( مشــاهده نشده است. 
چون اگر قرار باشــد هــر کس بیاید و با تشــبیه 
اقتصاد مملکت نســبت به یــک تخصص خاص، 
اقدام به جراحــی، ارابه رانی، آچار کشــی، عصب 
کشی، جرم گیری، فیلرگیری، صافکاری، تنظیم 
باد و ... اقتصاد کند ســنگ روی ســنگ بند نمی 
شــود و نتیجه از پیش قابل حدس است که نمونه 
 کوچکــی از آن در فــوالد مبارکه رونمایی شــد. 
آنچه عیان است این که اقتصاد مملکت نیاز به جراح، 
ارابه ران، لوکوموتیوران، مکانیک، صافکار، آپاراتی 
و ... ندارد. چرا که در این مدل حکمرانی بر اقتصاد 
تنها بر فقر فقرا و ثروت ثروتمندان افزوده می شود 
 و فقر و فســاد در جامعه عادی انگاری می شــود.
قصه آنجا غصه ناک می شــود که این دست فساد 
های گســترده که دزدی خاوری هــا در برابر آن 
آفتابه دزدی هم محســوب نمی شــود در حالی 
در کشــور به وقوع پیوســته که در شرایط تحریم 
قرار داریم و درآمد کشــور به شــدت کاهش پیدا 
کرده است. حال اگر دود ســفیدی از کلبه توافق 
برجام برخیــزد و انــدک گشایشــی در اقتصاد 
کشور حاصل شود و درآمد ســرانه کشور افزایش 
پیدا کنــد، به نظر می توان میــزان اختالس های 
 پیــش رو و احتمالــی را حدس یــا تخمین زد؟
بی تردید بایــد پذیرفت هیچ کــدام از طرح ها و 
اقدامات نظارتی دولت ها در برابر مقابله با فســاد 
اثرگذار نبــوده اســت و رانت و فســاد به صورت 
 سیســتماتیک در حال توســعه و گسترش است.   
اجرای غلط و ناقص اصل ۴۴، نواقص قانونی،  ترک 
تشریفات و عدم برخورد جدی با مفسدان اقتصادی 
دانه درشت، زمینه را برای فتح باب و گسترش چنین 
سفره هایی آسان تر کرده است و ترک فعل ها، کم 
کاری ها، حق السکوت ها و مبالغی که تحت عناوین 
مختلف بــه متنفذین محلی و ملی، سیاســیون، 
مقامات ) به ویژه در دولت قبل( نهاد های باالدستی 
و نظارتی، رســانه ها و ... پرداخت می شود، اساساً 
مبارزه با پهن کردن چنین ســفره هایی را دشوار 
ساخته اســت. تا جایی که اختالس در این حجم 
و وسعت، زلزله که نه، حتی یک پس لرزه کوچک 
هم ایجاد نکرده است و چند روز دیگر این داستان 
نیز مثل اختالس ۱۲۳ میلیاردی سال های دور و 
اختالس ۳۰۰۰ میلیاردی خاوری به خاطره ها می 

پیوند! به هوش...
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نفت و انرژی 4

کرد  گذشته صنعت فوالد  6 میلیارد  دالر ضرر  در زمستان 

دردسر قطعی  گاز برای  صنایع 

كوتاه از انرژی

بین الملل

هزینه 3۵ میلیارد دالری 
 چین برای واردات انرژی 

از روسیه
چیــن با هزینه ۳۵ میلیارد دالر برای 
خرید نفــت خام، فرآورده های نفتی، 
گاز و زغال سنگ روسیه در مقایسه با 
حدود ۲۰ میلیارد دالر در سال میالدی 
گذشته، وابستگی به مسکو برای تامین 
انرژی را از زمان آغاز جنگ در اوکراین، 
عمیق تر کرده اســت. اگرچه افزایش 
جهانی قیمتهای انرژی که تحت تاثیر 
جنــگ در اوکرایــن روی داده، ارزش 
واردات انــرژی را بــاال برده اســت اما 
جدیدتریــن آمــار گمرکی مربوط به 
مارس تا ژوییه نشــان می دهد، چین 
حجم بیشــتری انرژی با نرخ ارزان از 
متحد استراتژیک خود دریافت کرده 
است. چین در حالی واردات از روسیه 
را افزایش داده اســت که کشــورهای 
غربی، خرید کاالهای روسی را تحریم 
کرده انــد.واردات ژوییه از روســیه به 
چین، شامل رکورد باالیی زغال سنگ 
بود که بر مبنای ساالنه ۱۴ درصد رشد 
کرد و به ۷.۴ میلیون تن رسید. واردات 
زغال سنگ کک شو که در فوالدسازی 
اســتفاده می شــود، به دو میلیون تن 
رســید که رشــد ۶۳ درصدی داشت. 
روســیه اکنون بزرگترین صادرکننده 
زغال ســنگ به چین است و اندونزی 
را کنار زده اســت. اگرچه واردات نفت 
چین از روسیه در ژوییه نسبت به ماه 
پیــش از آن کاهــش یافت و به ۷.۱۵ 
میلیون تن رســید اما همچنان هشت 
درصــد باالتر از مدت مشــابه ســال 
گذشته است و روسیه بزرگترین تامین 
کننده نفت برای پاالیشگاه های چین 
مانده است.واردات گاز طبیعی مایع از 
روسیه به چین در ژوییه نسبت به ژوئن 
کاهش یافت و به حدود ۴۱۰ هزار تن 
رسید اما ۲۰ درصد در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته افزایش داشت. این 
حجم شامل واردات از طریق خط لوله 
نیســت. واردات خط لوله ای از ابتدای 
ســال میالدی جاری، از سوی گمرک 
گزارش نشــده اســت اما کانال اصلی 
انتقال گاز از روسیه به چین بوده است.

 
لمان باید   آ

 منتظر کاهش بیشتر 
عرضه گاز روسیه باشد

وزیــر اقتصاد آلمان در اظهاراتی اعالم 
کرد آلمان فرصت خوبی برای عبور از 
زمستان بدون متوسل شدن به تدابیر 
دشــوار دارد اما با این حال، با شــرایط 
دشواری روبروست و باید آماده کاهش 
بیشــتر عرضه گاز روسیه باشد.رابرت 
هابــک که به همراه اوالف شــولتس، 
صدراعظم آلمان در یک ســفر ســه 
روزه به کانادا رفته اســت، به شــبکه 
آلمانی "ای آر دی" گفت: ما همچنان 
زمســتان دشــواری پیش رو داریم و 
باید انتظار داشته باشیم که والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روســیه، عرضه 
گاز را به میزان بیشــتری کاهش دهد.

شــرکت گازپروم روســیه روز جمعه 
اعالم کرد انتقال گاز از خط لوله نورد 
استریم به مدت سه روز برای تعمیرات 
متوقف خواهد شد. این خبر به صعود 
قیمــت پایه بــازار گاز اروپا به رکورد 
باالی جدید منجر شــد. این شــرکت 
اعــالم کرد صــادرات از این خط لوله 
که از دریــای بالتیک تا آلمان امتداد 
دارد، بمحــض تکمیل کار تعمیراتی، 
بــه ظرفیــت ۲۰ درصــد فعلی احیا 
خواهد شد.وزیر اقتصاد آلمان تمدید 
دوران فعالیت ســه نیروگاه هسته ای 
باقــی مانده در این کشــور به منظور 
صرفــه جویی در مصرف گاز را منتفی 
دانست و اعالم کرد حداکثر دو درصد 
در مصرف گاز صرفه جویی خواهد شد و 
این میزان، ارزش آن را ندارد که بحث 
خروج از انرژی هســته ای را دوباره باز 
کنیم.آنگال مرکل، صدراعظم ســابق 
آلمان پس از فاجعه نیروگاه هسته ای 
فوکوشــیما در سال ۲۰۱۱، قانونی را 
برای توقف استفاده از نیروی هسته ای 
تا پایان سال ۲۰۲۲ پیشنهاد کرد که 
اکثریت رای دهندگان موافق بودند. اما 
در بحبوحه نگرانی ها نسبت به بحران 
انــرژی در زمســتان بدنبال کاهش 
عرضه گاز روسیه، نظرات تغییر کرده 

است.

سخنگوی صنعت آب خبر داد:

کاهش 1۸ درصدی بارندگی 
نسبت به متوسط بلندمدت

ســخنگوی صنعــت آب گفت: در ســال آبی 
جــاری، علیرغم کاهــش ۱۸ درصدی بارش، 
حداقل تنش در بخش های مختلف مصرف را 
شاهد بوده ایم.فیروز قاسم زاده ، درباره وضعیت 
بارش دریافتی در روزهای اخیر اظهار داشت: 
بر اساس شبکه ایستگاهی باران سنجی وزارت 
نیــرو، میزان بارش دریافتی کشــور از ابتدای 
ســال آبــی تا ۲۹ مــرداد ۱۴۰۱ حدود ۲۰۲ 
میلیمتر اســت که در مقایســه با سال گذشته 
رشــد ۲۹ درصدی و در مقایســه با متوســط 
بلندمدت کاهش ۱۸ درصدی را شاهد هستیم.

وی افزود: برخی از اســتان ها نظیر هرمزگان، 
سیســتان و بلوچستان و کرمان دارای شرایط 
باالی نرمال بوده اند و برخی از اســتان ها نظیر 
ایالم، کرمانشــاه و همدان، افت شدید بارشی 
را طی ســال جاری تجربه کرده اند.سخنگوی 
صنعــت آب تصریح کرد: تغییرات اقلیمی در 
سال های اخیر بگونه ای بوده است که فراوانی 
ســال های خشک افزایش یافته است و تداوم 
ســال های خشــک در برخی دوره ها منجر به 
کاهش منابع آب در دسترس شده است. در دو 
سال آبی اخیر نیز با وقوع خشکسالی، مدیریت 
منابــع و مصارف آب، بهینه ســازی مصارف و 
اعمال کنترل در آن ها بطور جدی دنبال شده 
اســت، بطوری که در سال آبی جاری، علیرغم 
کاهــش  ۱۸ درصدی بارش، حداقل تنش در 
بخش های مختلف مصرف را شــاهد بوده ایم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مدل های 
اقلیمــی میــزان بارش را تا اواخــر پاییز آتی، 
کمتر از نرمــال پیش بینی می کنند، بنابراین 
برنامه منابع و مصارف حوضه های آبریز کشور، 
در حــال حاضر با لحاظ کردن این موضوع در 
حال تدوین است. با توجه به ماهیت برنامه های 
منابع و مصارف، نتایج مدل ها بطور مداوم رصد 
می شــود و  با هرگونه تغییر در ماهیت آب و 

هوایی، برنامه ها بروزرسانی خواهد شد.

وزیر نیرو خبر داد:

 به زودی جلسه ایران و ترکیه 
 در مورد مسائل آبی 

برگزار می شود
وزیر نیرو گفت: کمیته ای به سرپرســتی وزیر 
نیــروی ایــران و وزیر کشــاورزی ترکیه که 
مسئولیت تامین آب در ترکیه را به عهده دارد 
بزودی با هم جلساتی خواهند داشت.علی اکبر 
محرابیان ، درباره پروژه داپ ترکیه و اقدامات 
ایران برای کاهش تاثیرپذیری از تبعات منفی 
احتمالی آن در کشور اظهار داشت: در خصوص 
اقدامات ترکیه در سفر اردوغان و هیات همراه 
به ایران گفت و گو کردیم، دو رئیس جمهور هم 
با هم مذاکرات خوبی داشتند. وزیر نیرو افزود: 
قرار بر این شــد که کمیته ای به سرپرســتی 
وزیر نیروی ایران و وزیر کشــاورزی ترکیه که 
مسئولیت تامین آب در ترکیه را به عهده دارد 
بزودی با هم جلســاتی داشته باشند و در این 
خصوص با هم گفت وگو کنند.به گزارش ایلنا، 
ترکیه در چارچوب پروژه امنیتی داپ شــش 
نیــروگاه برق آبــی در ارس احداث کرده و در 
حــال حاضر در حال برنامه ریزی برای احداث 
هشــت نیروگاه دیگر اســت. تنها احداث سد 
کاراکورت جریان ارس را بیش از یک میلیارد 
و ۶۰۰ میلیون متر مکعب کاهش داده است.

موسسه تحقیقات آب پیش بینی کرد؛

 حوضه های آبریز کشور 
 در هفته آینده بارشی 

نخواهند داشت
موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، بارش های 
پراکنــده برای ســواحل دریای خزر در هفته 
جاری را پیش بینی و اعالم کرد: هفته منتهی 
به ۱۱ شــهریورماه هیچ حوضه آبریزی بارش 
نخواهــد داشــت.گرچه هم زمان با آغاز فصل 
تابســتان و گرم تر شــدن دمای هوای کشور 
از میزان بارش ها به شــدت کاســته شده، اما 
هفته های اخیر پدیده مونسان باعث بارش های 
منجر به ســیل در برخی حوضه های آبریز شد 
و بــا عبور این ســامانه مجدد شــاهد کاهش 
بارش هــا در کشــور هســتیم.گزارش جدید 
مؤسســه تحقیقات آب وزارت نیرو نیز بیانگر 
آن اســت که هفته جــاری، وقوع بارش های 
پراکنده برای مناطق واقع در ســواحل دریای 
خزر پیش بینی می شــود.همچنین باتوجه به 
چشــم انداز بارش پیش بینی شده برای هفته 
آینده، بارش قابل مالحظه ای در ســطح کشور 
مورد انتظار نیست.حوضه آبریز دریای خزر این 
هفته بیشــینه بارش ۲۷ میلیمتری و متوسط 
محدوده صفر میلیمتری را دارد که بیشــترین 
میزان در بین حوضه های آبریز کشــور اســت.
مقــام دوم پربارش هــای این هفته  مربوط  به 
حوضه آبریز فالت مرکزی با بیشینه بارش  ۱۲ 
میلیمتری و  متوسط محدوده صفر میلیمتری 
اســت.حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان 
هم بیشــینه بارش ۵ میلیمتری و متوســط 

محدوده صفر میلیمتری را شاهد است.

معــاون اجرایی انجمن فوالد با بیان اینکه قطعی های 
گاز موجب کاهش ۶ میلیون تنی نسبت به هدف گذاری 
شــد، گفت: طبق قیمت هــای جهانی این موضوع ۶ 
میلیارد دالر عدم النفع برای این صنعت به دنبال داشت.
در سال های اخیر کمبود زیرساخت هایی همچون گاز 
در زمســتان برای صنایع بزرگ و کوچک فوالدی به 
یک معضل بزرگ تبدیل شــده اســت، به نوعی که در 
سال های گذشته این کمبودها منجر به کاهش تولید و 
تعطیلی بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط مقیاس 
واحدهای تولیدکننده فوالدی شده است.زمستان سال 
گذشــته کشور با ناترازی گسترده تولید و مصرف گاز 
رو به رو شــد و به گفته وزیر نفت بین ۲۰۰ الی ۲۵۰ 
میلیون متر مکعب کسری گاز طبیعی در کشور وجود 
داشت. هرچند این ناترازی موجب قطعی گاز خانگی 
نشــد ولی تبعات زیادی بر صنایع بزرگ مثل فوالد و 
پتروشیمی ها داشت.در این رابطه وحید یعقوبی معاون 
اجرایی انجمن فوالد ایران گفت: ما برای توسعه صنعت 
فوالد نیازمند واحدهای آهن اسفنجی هستیم که نیاز 
مســتقیم بــه گاز دارد و تأمین آن یــک نیاز بزرگ و 
چالش اساســی در هدف گذاری صنعت فوالد اســت.

یعقوبی ادامه داد: در زمســتان گذشته به خاطر اینکه 
برخی واحدها مثل فوالد مبارکه استراتژیک بود تولید 
کاهش پیدا نکرد ولی از طرفی واحدهای جدیدی که 
در ســال های گذشــته به مدار آمده بودند و بیشتر بر 
واحدهای احیای تولید آهن اســفنجی تأثیر بسزایی 
گذاشــت.وی افزود: برای همین در واحدهای فوالد ما 
شاهد قطعی کمتری بودیم اما باید توجه داشت فوالد 
هیــچ جایگزینی بجز گاز طبیعی ندارد. مثاًل در تولید 
نیروگاه ها می شــود گاز مایع را جایگزین گاز طبیعی 
کرد اما در فرایند تولید آهن اســفنجی به فوالد چون 

به روش مســتقیم اســت جایگزین دیگری ندارد و گاز 
برای این صنعت به شدت حیاتی است.

کاهش 6 میلیون تن تولید فوالد نسبت به برنامه 
یعقوبــی در رابطــه با زیان وارده از جانب قطعی گاز 
در سال گذشته گفت: کل تولید سال گذشته نسبت 
به سال ۹۹ که آن هم قطعی هایی داشت حدود ۲.۲ 
میلیون تن کاهش پیدا کرد. در واقع در سال ۱۴۰۰ 
هدف گذاری ۳۴ میلیون تومان بود که به حدود ۲۷.۹ 
میلیون تن رســیدیم یعنی نسبت به هدف حدود ۶ 

میلیون تومان عدم النفع داشتیم.وی افزود: بنابراین 
طبق قیمت های جهانی ســال گذشته حدود ۵ الی 
۶ میلیــون تومــان زیان یا عدم النفع از جانب قطعی 
گاز به صنعت فوالد وارد شــد.معاون اجرایی انجمن 
تولیدکنندگان فوالد در مورد تأثیر قطعی گاز و برق 
بــر قیمت فوالد در بازارهــای داخلی گفت: به طور 
کلی کاهش عرضه موجب افزایش قیمت ها می شود

مدیریت خوب وزارت نیرو در تابستان امسال
یعقوبی تصریح کرد: البته امسال وضعیت خیلی بهتر 

بود و با هماهنگی وزارت نیرو، وزارت صمت و انجمن 
فوالد محدودیت ها فقط به صنایع ســیمان و فوالد 
محول نگشت و تقسیم شد. مدیریت وزارت نیرو هم 
خیلی خوب بود و به طور کلی فکر می کنم تابستان 
امسال بیش از ۳۰ درصد کاهش تولید نداشته باشیم.
وی در خصوص تأثیر قطعی گاز در زمســتان ســال 
گذشته بر وضعیت تولید و عرضه، گفت: در زمستان 
بــه دلیــل اینکه کارخانه ها پیــش بینی می کردند 
دچار محدودیت گازی شــوند برنامه ریزی کردند تا 
تعمیراتشان را در آن زمان انجام دهند و این موجب 
شــد عرضه آهن اســفنجی با اختالف زیادی مواجه 
نشود. البته همین مساله موجب افزایش ۲۰ درصدی 
قیمت شد.یعقوبی با اشاره به تأثیر قطعی گاز و کاهش 
تولید فوالد بر بازار سرمایه گفت: فوالد صنعتی است 
که ۱۲ درصد به صورت مستقیم و ۲۰ درصد با زنجیره 
اش بازار سرمایه کشور را در اختیار دارد. سهامداران 
شرکت ها با محاسباتی سهام این شرکت ها را می خرند 
و کاهش تولید آنها تأثیر مســتقیمی بر سودآوری و 

ارزش سهام مردم دارد.

 آمادگی فوالدی ها برای سرمایه گذاری 
در بازار سرمایه

معاون اجرایی انجمن فوالد با بیان اینکه وضعیت گاز 
در کشــور مناســب نیســت، گفت: به گفته وزیر نفت 
۸۰ میلیارد دالر ســرمایه برای صنعت گاز نیاز اســت 
که حتی با وجود توافق هم رقم بســیار اســت. البته 
راهکارهایی هم وجود دارد و اگر دولت مشــوق هایی 
مثل مشوق های مالیاتی، تسهیالتی و … تعریف کند 
خود صنایع فوالدی می توانند گاز مورد نیاز خود را از 

طریق جمع آوری گازهای مشعل تأمین کنند.

خبر ویژه

ســخنگوی صنعت برق گفت: طبق مصوبه هیات دولت ســاعت کار ادارات و 
موسسات از سوم شهریور به روال عادی بازمی گردد.مصطفی رجبی مشهدی 
با بیان اینکه امســال با کاهش ســاعت کار ادارات ۳۰ درصد شــاهد کاهش 
مصرف برق بودیم که کمک زیادی به صنعت برق کرد، گفت: صرفه جویی های 
صورت گرفته در بخش اداری و خانگی موجب گذر از پیک تابستان شد.وی 
با بیان اینکه  این روزها گر چه روزهای بســیار ســختی برای صنعت برق 
بود، اما کوچک ترین خاموشــی خانگی ایجاد نشــد و برق پایدار برای همه 
مشترکان تامین شده است.رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق  در ادامه 

افزود: علیرغم خنک شدن نسبی هوا در برخی نقاط کشور، اما مناطق شمالی 
و جنوب کشور هنوز گرمای پایدار دارند و مصرف برق باالست که  از مردم 
تقاضا می شــود از صرفه جویی در مصرف غفلت نکنند و در ســاعت های اوج 
مصرف که از ساعت ۱۲ تا ۱۸ و ۲۰ تا ۲۳ است نهایت رعایت مخصوصا در 
اســتفاده از وســایل سرمایشی را داشته باشند. بر اساس این خبر سخنگوی 
صنعت برق گفت: در برخی نقاط کشــور که خنک تر اســت  مردم می توانند 
کولرها را خاموش کنند و با این کار کمک به تامین برق برق مناطق گرمسیری 

که فوق العاده گرم است، خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق:

کاری ادارات از سوم شهریور به روال عادی باز می گردد ساعت 

مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران:

ظرفیت تولید نفت خام به ۴ میلیون و 3۸ هزار بشکه در روز می رسد 
مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران از ظرفیت سازی جهت دستیابی به توان تولید نفت 
خام به میزان ۴ میلیون و ۳۸ هزار بشکه در روز خبر داد.هرمز قالوند اظهار کرد: با عنایت به ماهیت اصلی 
شرکت ملی نفت ایران در جهت تولید صیانتی از میادین نفت و گاز، هر ساله مدیریت های برنامه ریزی تلفیقی 
و نظارت بر تولید شرکت ملی نفت ایران مبادرت به تدوین برنامه تولید نفت و گاز به همراه فعالیت ها، ملزومات 
مورد نیاز و بودجه الزم جهت تحقق برنامه مذکور می کنند؛ سال جاری نیز این رویه با رویکرد افزایش ظرفیت 
تولید نفت خام به بیش از ۴ میلیون بشــکه در روز انجام شــده اســت.  وی تصریح کرد: در این راســتا جلسات 
فنی و کارشناسی پیش بینی بهره دهی چاه های شرکت های تابعه که به صورت شش ماهه برگزار می شد، در 
دولت سیزدهم با رویکردی جدید برگزار شد. در گذشته اولویت بر نگهداشت تولید در محدوده تولید فعلی 
بود اما در دولت جدید، عالوه بر اهمیت بخشیدن به چالش ها و نیازمندی های نگهداشت تولید، افزایش تولید 

و ثبت رکوردهای جدید در اولویت باالتری قرار گرفت.  
وی اظهار کرد: در راستای عمل به دستور اکید مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، جهت فراهم شدن ملزومات 
و شرایط دستیابی به تولید ۴ میلیون و ۳۸ هزار بشکه در روز، جلسات متعدد فنی، کارشناسی و مدیریتی بین 
مدیریت های نظارت بر تولید و برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران با مدیریت های مختلف شرکت های 
تابعه برگزار شد.قالوند ادامه داد: با عنایت به حمایت مستمر و همه جانبه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از 
شرکت های تابعه به جهت تصویب و تامین نیازمندی های این شرکت ها در راستای تحقق برنامه تولید نفت 
خام به میزان ۴ میلیون و ۳۸ هزار بشکه در روز، جلسه ای مدیریتی با حضور دکتر خجسته مهر و مدیران 
عامل، تولید و فنی شرکت های تابعه و مدیریت های نظارت بر تولید و برنامه ریزی تلفیقی برگزار شد و تمامی 

ملزومات فنی و مالی جهت دستیابی به این مهم، مورد بررسی قرار گرفت.

صندوق بین المللی پول گزارش داد؛

 افزایش 600 هزار بشکه ای
صادرات نفت ایران

یکی از شیوه های آمریکا برای افزایش اثرگذاری 
تحریم بر اقتصاد ایران، ممانعت از دســتیابی 
بــه درآمدهای نفت و گاز بوده اســت. دولت 
ســیزدهم اما برای خنثی ســازی حداکثری 
تحریم ها، عالوه بر توسعه صادرات نفت و گاز 
در مــدت کوتاه شــروع به کار خود، موفقیت 
چشمگیری در وصول درآمدهای نفتی و گازی 
داشته است. ۲.۵ برابر شدن وصول درآمدهای 
ارزی حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، 
گاز طبیعــی، فرآورده های نفتی و محصوالت 
پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل 
آن، نتیجه سیاست های فعاالنه دولت سیزدهم 
بود.همچنین در دولت سیزدهم شاهد وصول 
۱.۶ میلیارد دالر مطالبات معوق از عراق بابت 
صــادرات گاز در دولــت  قبل و تســویه تمام 
صورتحســاب های جاری صادرات گاز، ایفای 
کامل تعهدات مالی در بودجه ســال ۱۴۰۰، 
به ترتیب با تامین بیش از ۱۹۹ هزار میلیارد 
تومان بابت سهم دولت از محل صادرات نفت 
خــام و میعانــات گازی در تبصره )۱( قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰ و بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد 

تومــان از محل درآمدهــای فروش داخلی و 
صادراتــی فرآورده های نفتی، فروش داخلی 
گاز طبیعــی و نیز تســویه مطالبات جاری و 
ســنواتی بابت فروش خوراک میعانات گازی 
به پتروشــیمی ها از منابــع تبصره ۱۴ قانون 
بودجــه، افزایش قریب به ۸۰ درصدی وصول 
درآمدهــای ارزی صادرات نفت، میعانات، گاز 
صادراتی و محصوالت پتروشیمی در ۴ ماهه 
نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به بازه مشابه سال 
۱۴۰۰ بوده ایم.بر اســاس گــزارش صندوق 
بین المللی پول نیز در حالی که صادرات نفت 
کشورمان در سه سال پایانی دولت قبل به زیر 
یک میلیون بشکه در روز و حتی به ۴۰۰ هزار 
بشــکه در روز هم رسیده بود، در سال ۲۰۲۲ 
که دولت رئیسی بر سر کار بوده از یک میلیون 
بشکه در روز عبور کرده است. به عبارت دیگر 
در دولت رئیســی صادرات نفت کشور نسبت 
به کف دولت قبل، ۶۰۰ هزار بشــکه افزایش 
یافته اســت.تولید نفت ایران در ســال جاری 
میالدی به ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار بشــکه در 

روز افزایش پیدا کرده است.

ح شد؛ در نشست خبری مطر

خسارت ۹ هزار میلیاردی به زیرساخت های 
کی در سیل اخیر آب و خا

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت کشاورزی 
خاطر نشــان کرد: ســیل  اخیر خسارت های 
زیادی را به زیرساخت های آب و خاکی کشور 
وارد کرده که برآورد خسارت ها حدود ۹ هزار 
میلیــارد تومان بوده اســت. فریبرز عباســی 
در نشســت خبری به مناســبت هفته دولت، 
با اشــاره به برنامه های پیش رو این ســازمان، 
گفت: تجهیز و نوسازی و مرمت قنوات، پوشش 
کانال های زه کشی اراضی، توسعه سامانه های 
نوین آبیاری، آبیاری زیرسطحی با هدف کاهش 
مصرف آب و تبخیر آن، و تولید لوازم  تجهیزات 
آبیــاری و خودکفایی در این زمینه را به عنوان 
مهم ترین اقدامات این سازمان معرفی کرد.این 
مقام مسئول با بیان اینکه شرکت های داخلی 
و دانش بنیــان در خودکفایی تجهیزات آبیاری 
و بومی ســازی آنها نقش مهمی ایفا می کنند، 
افزود: در حوزه مباحث فنی آب و خاک مشکلی 
نداریــم و دراین حوزه مطالعات خوبی صورت 
گرفته و آنها را به مرحله اجرا گذاشته ایم. حتی 
توانســتیم به کشورهای همسایه نیز خدمات 
فنی و مهندسی را ارئه بدهیم.وی گفت: آیین 

نامه اجرایی حفاظت از خاک در ۴۰ ماده قانونی 
توسط وزارت کشاورزی، سازمان محیط زیست 
کشور و سازمان برنامه و بودجه مراحل نهایی را 
طی کرده است.عباسی ادامه داد: الگوی کشت 
کشــاورزی از سوی وزارتخانه ابالغ شده است 
و اگر بهره برداران الگوی کشت را رعایت کنند 
و در مصرف آب صرفه جویی شود مشوق هایی 
بــرای آنها در نظر خواهیم گرفت.سرپرســت 
معاونت آب و خاک وزارت کشاورزی به اشاره 
بــه پروژه هــای آب و خاکی که بنــا در هفته 
دولت افتتاح شوند، تصریح کرد: در ۳۲ استان 
کشــور حدود هزار و ۱۷۷ پروژه آب و خاکی 
در مســاحتی بالغ بر ۵۰ هزار هکتار با اعتبار 
۱۲۸۰ میلیارد تومان افتتاح خواهد شد که این 
پروژ ه ها برای ۲۲ هزار و ۵۰۰ نفر در استان های 
کرمان، خراســان رضــوی و جنوبی، فارس و 
سیستان و بلوچستان استغال ایجاد کرده است.

وی مصوبات ســفرهای استانی در زمینه آب و 
خاکی را حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان عنوان 
کرد و افزود: سیل  اخیر خسارت های زیادی را 
به زیرساخت های آب و خاکی کشور وارد کرد.
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5بانک و بیمه

مدیر کل گمرکات استان اصفهان عنوان کرد؛

افتتاح ترمینال کانتینری در گمرکات 

اصفهان / گروه استان ها: دکتر رسول کوهستانی 
مدیرکل گمرکات استان اصفهان بیان داشت : 
ترمینال کانتینری در محل گمرکات اســتان 
اصفهان و زیر نظر شــرکت انبارهای عمومی 
ایــران  افتتــاح و راه انــدازی شــد.وی خاطر 
نشان کرد :با راه اندازی ترمینال کانتینری در 
محوطــه گمرک اصفهان هزینه و زمان انجام 
کار صادرکنندگان استان نسبت به قبل کاهش 
خواهد یافت و تصریح کرد : واردکنندگان نیز 
مــی توانند کانتینرهای خالی خود را به جای 
ارســال به مرزها ، در گمرک اصفهان تحویل 
نماینــد .مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان 
اذعان داشــت : در مرحلــه اول  ۱۱۸ کانتینر 
خالی از بندر شهید رجایی  به محوطه گمرک 
اصفهان انتقال یافته اســت و در ادامه گفت : 
در راســتای اطالع رسانی و آشنایی با خدمات 
و تســهیالت شرکت انبارهای عمومی ایران  با 
محوریت ظرفیت ایجاد ترمینال کانتینری در 
اصفهان همایشــی با حضور فعاالن اقتصادی 
استان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار گردید.

مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان 
خبر داد؛

آغاز عملیات اجرایی هزار واحد 
 مسکونی در گرگان
در هفته دولت 

گلســتان / گــروه اســتان ها: مدیــرکل راه و 
شهرســازی گلســتان از آغاز عملیات اجرایی 
۱۰۰۰ واحــد مســکونی در گــرگان در قالب 
طــرح نهضت ملی مســکن خبــر داد.مهدی 
ملک در قرارگاه جهادی شهید همدانی اظهار 
کرد:بــرای اجرای طرح نهضت ملی مســکن 
تاکنون ۲۴۰ هکتار زمین تامین شــده است.

وی گفــت :در همین زمینــه دو تفاهم نامه با 
بنیاد مســتضعفان داریم که ۶۰ هکتار زمین 
از اراضی بنیاد مســتضعفان در مرحله انتقال 
ســند به راه و شهرسازی است. وی افزود :این 
تفاهم نامه شهرســتان کالله را پوشش خواهد 
داد و در ۲۵ هکتار آن راه و شهرسازی و مابقی 
توسط هلدینگ های اقتصادی که زیرمجموعه 
بنیادمستضعفان هستند عملیات اجرای طرح 
نهضت ملی مسکن انجام خواهد شد.ملک بیان 
کــرد:در گنبدکاووس نیــز ۱۰۰ هکتار زمین 
شناســایی شــده که چندفقره از آن در مرحله 
انتقال ســند اســت و می تواند ۱۲۵۰۰ نفر از 
متقاضیان در این شهر را پوشش دهد.مدیرکل 
راه و شهرســازی گفت:  در ۷ شــهر باالی ۲۵ 
هزار نفر جمعیت مجموع ثبت نامی ها در طرح 
ملی مسکن ۶۹ هزار نفر بوده که ۵۰ هزار نفر 
حائز شرایط بودند و همچنین از این تعداد ۲۰ 
هزار نفر در انتظار ادامه فرآیند طرح هســتند 
کــه حدود ۷۳ درصد ایــن متقاضیان تعیین 
تکلیف شــدند و در شــهرهای زیر ۲۵ هزار نفر 
نیز نزدیک به ۷۵ درصد واجدین شرایط تعیین 
تکلیف شده اند.وی همچنین گفت : در یکسال 
اخیر ۱۱ هزار واحد مسکونی در درون محدوده 
شــهری در قالب خودمالکی تعریف شده که ۳ 
هزار پرونده تشــکیل و مرحله اول تســهیالت 
نیز پرداخت شده است.ملک بیان کرد :حدود 
۲۳۰۰ واحد مســکن مهر شامل خودمالکی و 
دولتی در استان نیمه تمام است که بنا داریم 
در یک بازه زمانی مشخص این واحدها را فعال 
و به متقاضیان عرضه کنیم.وی خاطر نشــان 
کــرد :۱۵۰۰ واحدمســکونی در طرح نهضت 
ملی مسکن در دست ساخت قرار دارد و ۱۰۰ 
واحد آن تا پایان سال افتتاح می شود و عملیات 
احداث حدود ۸ هزار واحد مسکونی نیز در دو 
تا ســه ماه آینده آغاز می شــود.مدیرکل راه و 
شهرســازی گلستان در پایان گفت :  ۱۶ طرح 
و پروژه در حوزه  راه و شهرســازی طی ســال 

جاری افتتاح یا کلنگ زنی می شود

خوزستان / گروه استان ها: تفاهم نامه همکاری 
بین شــرکت نفت و گاز اروندان و ســازمان 
پژوهش هــای علمی و صنعتی ایران به منظور 
توســعه زمینه های همکاری مشترک و همه 
جانبه علمی، پژوهشــی و فناوری امضا شد.به 
منظور توســعه زمینه های همکاری مشترک 
و همــه جانبــه علمی، پژوهشــی و فناوری 
بین شــرکت نفت و گاز اروندان و ســازمان 
پژوهش هــای علمی و صنعتی ایران، مهندس 
عبدا... عذاری اهوازی مدیرعامل شرکت نفت 
و گاز اروندان از این سازمان بازدید و در جلسه 
هم افزایی با مدیران این سازمان شرکت کرد.
در ابتدای این جلسه مهندس عذاری شرکت 
نفت و گاز اروندان را یکی از شرکت های بزرگ 
زیر مجموعه شــرکت ملی نفت ایران معرفی 
کــرد و گفت: شــرکت نفــت و گاز اروندان به 
عنوان دومین شرکت استخراج نفت در ایران 
بــا مدیریت میدان هــای نفتی غرب کارون و 

طرح ها و پروژه های بهره برداری و نمک زدایی، 
توســعه ا ی، نگهداشــت توان تولید و ســایر 
پروژه ها جهت افزایش بهره وری و اســتخراج 
به منظور رفع مشــکالت موجود به حضور و 
دانــش نخبگان و پژوهشــگران بیش از پیش 

نیازمندیم.
وی در ادامــه افــزود: جهــت افزایش تولید و 
صرفــه جویی اقتصادی بــا کمک محققان و 
دانشــمندان کشور می توانیم گام های بلندی 
را در این مسیر برداشته و به خود کفایی برسیم.
وی در ادامــه با ابراز خرســندی از حضور در 
ســازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 
بیان داشــت: حضور در این ســازمان بزرگ 
فرصــت مغتنمــی برای انعقــاد تفاهم نامه و 
همکاری های مشــترک در امــور تحقیقاتی 
و پژوهشــی اســت که امیدواریم با توجه به 
پتانسیل های موجود در این سازمان به نتایج 
بسیار خوبی در آینده دست یابیم.دکتر حسن 

زمانیان رئیس ســازمان پژوهش های علمی و 
صنعتــی ایــران با تســلیت ایام ســوگواری 
شــهادت امــام حســین )ع( و یارانش ضمن 
معرفی ســازمان، توانمندی ها و دستاورهای 
چند دهه اخیر این سازمان در بحث همکاری 
و کمک به صنایع کشــور بیان داشــت: ما در 
ســازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 
آمادگــی داریم تا بــا تحقیقات پایه و اصولی، 
تجهیزات مورد نیاز کشور که به دلیل تحریم 
ورودشان دچار مشکل شده است را بسازیم و 

در اختیار صنعت کشور قرار دهیم. 
در حال حاضر نتیجه نمونه های این کارها در 
قالب شرکت های دانش بنیان در پارک علم و 
فناوری این ســازمان در حال تولید و فعالیت 
در زمینه های مختلف هســتند.در ادامه این 
جلسه تفاهم نامه همکاری مشترک با موضوع 
همکاری در رفع نیازهای فناورانه در شــرکت 
نفت و گاز اروندان، برگزاری رویدادهای علمی 

پژوهشی صنعتی و نمایشگاهی مشترک، رفع 
نیازهــای بین المللــی در دو حوزه صادرات 
تکنولوژی و انباشــته علمی، اســتفاده از توان 
شرکت های بین المللی و کمک به بومی سازی 
تکنولوژی های نوین، استفاده از ظرفیت پارک 
علــم و فناوری بین المللی ایران در توســعه و 
بومی ســازی نیازهای فناورانه شرکت نفت و 
گاز اروندان توســط مهندس عذاری اهوازی و 
دکتر زمانیان امضا شد.قابل ذکر است در پایان 
این جلســه مهندس عذاری اهوازی و عیسی 
نویری رییس پژوهش و توســعه این شــرکت 
از توانمندی ها و دســتاوردهای پژوهشگران 
ســازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 
در پژوهشــکده های فناوری های شــیمیای، 
بــرق و فناوری های اطالعــات و هم چنین از 
شــرکت های منتخــب و مرتبط دانش بنیان 
مســقر در پارک علم و فناوری این ســازمان 

بازدید کردند.

 امضای تفاهم نامه همکاری شرکت نفت و گاز اروندان 
و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

5
گسترش چتر خدمات بیمه ای 

سرمد برای هتل ها

بیمه ســرمد در راســتای گســترش خدمات 
بیمه ای به مشــتریان، طرح بیمه ای پوشــش 
مســئولیت مدنی مدیــران هتل ها ارائه کرده 
است. این شرکت در اجرای سیاست خود برای 
گســترش خدمات بیمــه ای به بیمه گذاران و 
مشتریان، یک طرح بیمه ای در حوزه بیمه نامه 
مســئولیت مدیران هتل ها را با شــرایط ویژه 
طراحی و ارائه کرده اســت. بیمه مســئولیت 
مدنــی مدیران هتل ها در قبال مهمانان، یکی 
از انواع بیمه های مســئولیت اســت که در آن 
خسارت های جانی مهمانان هتل ها را در مدت 
اقامت در هتل تحت پوشــش قرار می دهد و 
چنانچــه بیمه گذار توســط مراجــع قضایی 
مســئول جبران خســارت وارده به مهمانان 
شــود، بیمه ســرمد، این خسارت ها را جبران 

خواهد کرد.
پوشش های این بیمه نامه، شامل جبران هزینه 
پزشکی افراد حادثه دیده، غرامت فوت و نقص 
عضو است و خسارت های ناشی از خطر استخر، 
ســونا و آسانسور نیز در پوشش های اضافی این 

بیمه نامه ارائه می شود.
برای تهیه این بیمه نامه، بیمه گذاران می توانند 
به هر یک از شــعب اســتانی و نمایندگان بیمه 
ســرمد در سراســر کشــور  مراجعه نمایند. 
آدرس و تلفــن شــعب و نماینــدگان بیمــه 
 ســرمد در وب اپلیکیشــن ســرمد به آدرس

webapp.sarmadins.ir و در بخــش مراکــز 
صدور، در دسترس بیمه گذاران است.

بیمه سرمد، یکی از شرکت های فعال در صنعت 
بیمه اســت که با پشتوانه بانک صادرات ایران، 
کارنامه موفقی در این صنعت دارد. این شرکت با 
تایید بیمه مرکزی در هشت سال فعالیت خود، 
ســطح یک توانگری مالی کســب کرده است و 
با یک شبکه فروش قدرتمند، خدمات بیمه ای 
را به مجموعه های بزرگ کشــور مانند سازمان 
تامین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی )ره(، 

سازمان فنی و حرفه ای و… ارائه می کند.

اخبار

 رشد مشهود عملکرد 
بیمه تجارت نو

آقابــراری معــاون فنی بیمه تجــارت نو عدم 
تبلیغات مناســب برای درک صحیح نیاز مردم 
از پوشــش بیمه آتش ســوزی را مشکل اصلی 

عدم استقبال مردم از این بیمه نامه دانست.
بیمه آتش ســوزی خســارت های وارد به اموال 
و دارایی هــای منقــول و غیرمنقول متعلق به 
بیمه گذار، از قبیل ساختمان و اثاثیه، تأسیسات، 
تجهیزات، ماشین آالت، موجودی انبارها و غیره 
کــه در اثــر خطراتی همچون آتش ســوزی یا 
خطرات تبعی دیگر مورد خسارت واقع می شود 
را جبران می کند. این همه ماجرا نیست؛ چراکه 
عالوه بر خطرات اصلی )حریق، صاعقه و انفجار(، 
خطرات دیگری را نیز پوشــش می دهد با این 
 وجود شاهد استقبال شهروندان از این بیمه نامه 
نیستیم. هرچند که برخی از شرکت های بیمه 
در این حوزه بیش از ســایرین تالش کرده اند 
ولــی بنا به دالیل اقتصادی و فرهنگی موفقیت 
چندانی کســب نکرده اند. شرکتی مانند بیمه 
تجــارت نو در ایــن حوزه عملکرد مناســبی 
داشــته است. در همین رابطه آقابراری، معاون 
فنــی بیمه تجارت نو گفت: بیمه آتش ســوزی 
دارای پوشــش های متنوعی اســت که شامل 
خسارت های ناشی از وقوع زلزله و آتش فشان، 
ســیل و طغیان آب دریاها و رودخانه ها، توفان 
و تندباد، رانش زمین، سقوط بهمن، ترکیدگی 
لوله آب، ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف، 
ســقوط هواپیما و هلی کوپتر، شکست شیشه، 
سرقت اموال و اثاثیه با شکست حرز، مسئولیت 
مدنی در قبال همســایگان و هزینه پاک سازی 
اســت. عالوه بر این پوشش ها، خطرات اضافی 
دیگری نیز به درخواســت بیمه گذار می تواند 

تحت پوشش این بیمه نامه قرار  گیرد.

صورت های مالی سال ۱4۰۰ بانک توسعه تعاون به تصویب مجمع عمومی رسید
با برگزاری جلســه مجمع عمومی ســالیانه بانک توســعه تعاون، اعضا 

صورت های مالی و عملکرد بانک را مورد تأیید قرار دادند.
مهــدی مســکنی معاون تعــاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
قامت جانشــین رییس مجمع، اظهار داشــت: بخش تعاون در دولت 
ســیزدهم تدابیر و اقدامات متنوعی صورت داده اســت و به توفیقات 
گسترده ای دست یافته است که نقش بانک توسعه تعاون در این میان 

حائز اهمیت بوده است.
مســکنی افزود: افزایش ســرمایه بانک توسعه تعاون برای تقویت توان 
تسهیالت دهی و افزایش ظرفیت بانک، جهت حمایت از جامعه هدف 
ضروری است. احمد خانی نوذری معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفت: رویکرد خدمتگزاری و انجام وظایف حرفه ای 
در بانک توسعه تعاون مقدم بر سایر مسائل بوده است و جهت گیری 
تصمیم ســازان بانک، تقویت آن در مســیر ارائه خدمات مناســب به 

جامعه هدف بوده است.
خانــی افزود: بنگاه هــای اقتصادی تحت مدیریت وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی سهم ۱۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی را دارند و با 
هدایت بنگاه ها به سمت بانک توسعه تعاون، ظرفیت بانک در عملیات 

بانکداری توسعه ای با رشدی چشمگیر مواجه خواهد شد.

محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون همچنین در تبیین 
عملکــرد بانــک گفت: این بانک در ســال ۱۴۰۰ به میزان ۲۶۳ هزار 
میلیارد ریال تسهیالت پرداخت نموده است که رشد ۲۰ درصدی در 

این زمینه حاصل شده است.
وی افزود: تسهیالت پرداختی بانک به بخش تعاون ۱۷۳ هزار میلیارد 
ریال بوده است و سهم بخش تعاون در سبد تسهیالتی بانک ۲۰ درصد 
از سهم بخش در منابع بانک بیشتر است که نشان دهنده اهتمام بانک 

به جامعه هدف به رغم آورده کمتر بخش است.
شــیخ حســینی خاطر نشــان کرد: بانک توسعه تعاون حدود ۲۰ هزار 
میلیارد ریال تســهیالت قرض الحســنه درزمینه های ازدواج جوانان، 
فرزندآوری، مشــاغل خانگی، زنان سرپرست خانوار و معرفی شدگان 
نهادهــای حمایتی پرداخت نموده اســت که آثار مثبت اجتماعی در 

میان اقشار کم برخوردار دارد.
سرپرســت بانک توســعه تعاون تصریح نمود: بیش از ۸۹۰۰ میلیارد 
ریال تسهیالت به شرکت های دانش بنیان پرداخت گردیده است و در 
اجرای بند )الف( تبصره ۱۸ نیز حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال به معرفی 
شــدگان وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی تسهیالت اعطا شده است.
شــیخ حســینی اظهار داشت: ســرمایه بانک در حال حاضر ۲۸ هزار 
میلیارد ریال است که در صورت اختصاص کامل مبلغ اشاره شده در 
ردیــف )۱-۳( بنــد )الف( تبصره ۱۸ قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ و نیز 
اختصاص سهم ۱۰ درصدی از میزان پیش بینی شده در بند )د( جز 
)۳( تبصره ۱۸ قانون بودجه، ســرمایه بانک بالغ بر ۷۷ هزار میلیارد 

ریال خواهد شد.

اخبار

صنعت کشور در دو سه سال گذشته بابت اعمال تحریمهای ظالمانه 
دچار ضررهایی شــد که بخشــی از این تأثیرات در بخش خصوصی 
منجر به تعدیل نیرو شد مسئله ای که نقش بانکها را در حمایت از 
واحدهای تولیدی دوچندان کرد. بانک ایران زمین در سال ۱۴۰۰ 

حضور قابل توجهی در پشتیبانی از بخشهای اقتصادی داشت. 
در حالیکه برخی از قطبهای اقتصاد کشور در سال قبل روند کاهشی 
داشتند و با افول همراه بودند حمایت بانکها از ارکان اقتصادی کشور 
مانع از اتفاقات بدتر شــد. به عنوان مثال بخش کشــاورزی در سال 
قبل با رشــد منفی ۳.۷ درصد همراه بود که با توجه به اثرگذاری 
این بخش در تولید ناخالص داخلی می توانست تبعات زیادی برای 

کشور به همراه داشته باشد.
بــه طــور کلی اثرگذاری دو بخش کشــاورزی و خدمات در رشــد 
اقتصادی از اهمیت بســیار زیادی برخوردارســت و البته با توجه 
به طرحهایی مانند نهضت ملی مســکن و رشــد و توسعه شرکتهای 
تولیدی که در چند ســال گذشــته همواره مورد نظر بوده و رهبری 

انقالب در نامگذاری سالهای تأکید ویژه ای روی این مسئله دارند 
بخشــهای مســکن، صنعت و بازرگانی نیز دارای ضریب نفوذ بسیار 

باالیی هستند.

طی چند سال گذشته اگرچه برخی رئوس اقتصادی با بحران ناشی 
از اثرگذاری تحریم ها روبرو بودند اما مدیران این بخشــها همواره 
حمایت نظام بانکی را برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در کنار 
خود داشتند. بانک ایران زمین در راستای حمایت از بخش تولید 
و همراهی با ســنگر اقتصاد مقاومتی در ســال ۱۴۰۰ به ۵ بخش 
اقتصادی کشور بیش از ۹۸ هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت 
کرد که از این مقدار بخش خدمات با ۴۵ هزار و ۸۷۳ میلیارد ریال 

تسهیالت بیشترین سهم را داشت.
بخش صنعت نیز ۲۵.۸۸۳ میلیارد ریال تســهیالت دریافت کرد. 
بانک ایران زمین به دو بخش مسکن و بازرگانی در مجموع ۲۲.۸۵۱ 
میلیارد ریال تســهیالت داد و ســهم بخش کشاورزی از تسهیالت 

۹۸ هزار میلیاردی این بانک بیش از ۳.۸۶۱ میلیارد ریال بود.
همراهی بانک ایران زمین در سال قبل جدا از این موارد در حوزه 
مســئولیت های اجتماعی نیز قابل توجه بود که در گزارشــات آتی 

به آن خواهیم پرداخت.

کشور توسط بانک ایران زمین پرداخت ۹۸ هزار میلیارد ریال تسهیالت به ۵ بخش مهم اقتصادی 

خبر  ویژه

استانها

گهی نوبتی سه ماهه اول سال 1۴01  آ
بــر اســاس مــواد 11 ) اصاحــی 1317/07/10( و 12 ) اصاحــی 1322/03/10( قانــون ثبــت و مــاده 59 آئیــن نامــه اجرایــی قانــون مذکــور اماکــی کــه در  ســه ماهــه اول ســال 1401 پذیــرش درخواســت ثبــت شــده و همچنیــن 
اماکــی کــه بــه موجــب تبصــره یــک مــاده 25 قانــون ثبــت مطابــق رای هیئــت نظــارت نیــاز بــه تجدیــد آگهــی دارد و اماکــی کــه طبــق مــاده 13 قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و آیین 

نامــه مربوطــه در هیئــت حــل اختــاف منجــر بــه صــدور رای مــی گــردد بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد :
ملک واقع در بزرودپی به شماره پاک 9 - اصلی بخش 9 بندپی

پــاک 1420-  فرعــی مفــروز از  7 و 8 فرعــی بنــام دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــا نمایندگــی وزارت جهــاد کشــاورزی نســبت بــه ششــدانگ اعیانــی یــک قطعــه زمیــن بانضمــام یــک ســهم از 3 ســهم ششــدانگ عرصــه کــه 
مابقــی عرصــه بــه میــزان 2 ســهم از 3 ســهم ششــدانگ عرصــه وقــف مــی باشــد بمســاحت 18979/84 متــر مربــع خریــداری بــا واســطه از مالک رســمی آقــای عبدالصمــد گرجــی طبــق رأی شــماره 1400603100170002891 هیئت 

قانــون تعییــن تکلیف
ملک واقع در گردرودبار به شماره پاک 24 - اصلی بخش 9 بندپی

پــاک 24 - فرعــی بنــام خانــم زهــرا رحمتــی کچــو مثقالــی و آقــای عقیــل گلــی اردســتانی هــر یــک نســبت بــه 3 دانــگ مشــاع از ششــدانگ اعیانــی یــک قطعــه زمیــن بانضمــام 215 ســیر از 240 ســیر ششــدانگ عرصــه کــه 
مابقــی عرصــه بــه میــزان 25 ســیر وقــف و ثلــث باقــی مــی باشــد بمســاحت 634/05 متــر مربــع خریــداری بــا واســطه از مشــهدی قلــی فتاحــی و ســایر مالکیــن رســمی مشــاعی طبــق آرای شــماره 140060310017002890 و 

140160310017000353 هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف
ملک واقع در سماکوش محله به شماره پاک 477 - اصلی بخش 9 بندپی

پــاک 150- فرعــی بنــام آقــای زمــان موســوی انیجــدان نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت 216/10 متــر مربــع خریــداری بــا واســطه از آقــای جانعلــی بــزرگ نــژاد و ســایر مالکیــن 
رســمی مشــاعی طبــق رأی شــماره 140160310017000077 هیئــت قانــون تعییــن تکلیف

پــاک 151- فرعــی بنــام آقــای حمــزه رمضــان نــژاد نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت 333/95 متــر مربــع خریــداری بــا واســطه از آقــای حســن محمــدی ســماکوش و ســایر 
مالکیــن رســمی مشــاعی طبــق رأی شــماره 140160310017000291 هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف

پــاک 152- فرعــی بنــام آقــای روزبــه نوحــی ملکشــاه نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت 160/60 متــر مربــع خریــداری بــا واســطه از آقــای یعقــوب محمــدی ســماکوش و ســایر 
مالکیــن رســمی مشــاعی طبــق رأی شــماره 140160310017000509 هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف

لــذا اشــخاصی کــه نســبت بــه رقبــات درخواســت ثبــت شــده منــدرج در ایــن آگهــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد بــه اســتناد مــاده 16 قانــون ثبــت از تاریــخ اولیــن انتشــار ظــرف مــدت 90 روز درخواســت واخواهــی بــه 
دبیرخانــه ایــن اداره کتبــًا تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و هــرگاه بیــن تقاضــا کننــده و دیگــری قبــل از انتشــار ایــن آگهــی دعــوی در مراجــع قضایــی اقامــه شــده باشــد معتــرض بایــد گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت 
محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت ودر صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل 
را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد ایــن آگهــی در 2 نوبــت بــه فاصلــه 30 روز منتشــر خواهــد شــد آگهــی تحدیــد حــدود امــاک مذکــور مطابــق مــاده 14 قانــون ثبــت طــی آگهــی دیگــری بــه 
عمــل خواهــد آمــد . مــدت اعتــراض بــه آگهــی نوبتــی تجدیــدی از تاریــخ انتشــار نوبــت اول بــه مــدت 30 روز مــی باشــد همچنیــن اماکــی کــه در اجــرای مــاده 13 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ســند رســمی آگهــی گردیــد تحدیــد حــدود آن همزمــان انجــام مــی شــود  . م الــف 1367958
تاریخ انتشار نوبت اول :  0۵/01/ 1۴01     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01/6/1                                       
ک بندپی گنجی - رییس ثبت اسناد و امال محمد حبیب زاده 

برگزاری پنجمین جلسه 
کمیته ویژه بررسی 

مشکالت خدمات شهری 
شهر جدید مهستان 

البرز / گروه اســتان ها: کمیته خدمات شــهری با 
حضور گلرخی عضو شورای اسالمی شهر ،بیرامی 
سرپرست شهرداری، نماینده فرماندار ساوجبالغ 
، معاون خدمات شــهری شــهرداری شهر جدید 

مهستان و مسئوالن ادارات شهری و شهرستانی در شهرداری شهر جدید مهستان برگزار گردید. 
در ابتدای جلسه سرپرست شهرداری و نماینده فرماندار پیگیر مصوبات قبلی شدند. در این جلسه 
بحث حصار کشــی و زیبا ســازی ایســتگاه انتظامی ورودی شهر مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و 
همچنین در خصوص مشکل روشنایی بلوار شهدای فشند مقرر گردید اداره برق پیگیر تفاهم نامه 
فی مابین با شرکت عمران جهت روشنایی معابر سطح شهر گردد.شایان ذکر است که این کمیته با 
ابتکار فرماندار محترم و به منظور بررسی ویژه مشکالت حوزه شهر جدید مهستان تشکیل گردید 
و مسئولین ذیربط تاکنون به صورت مستمر به موضوعات مرتبط با شهر جدید اهتمام داشته اند.
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با حضور مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد؛ 

از ۲ پروژه کاربردی دفتر تحقیقات توزیع برق رونمایی شد
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد به همراه 
قائم مقام، معاونین و جمعی از مدیران شرکت، از ۲ پروژه کاربردی 
خاتمه یافته سال ۱۴۰۱ دفتر تحقیقات شرکت بازدید و از آنها 
رونمایی کردند. رمضانی مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
شهرستان مشهد در این مراسم ضمن تشریح و جایگاه تحقیقات 
در صنعت برق و ضرورت توجه به پروژه های کاربردی در حوزه 
توزیع برق مشــهد گفت: طراحــی و تولید پروژه های کاربردی 
نشــان دهنده توانایی مهندســین داخلی کشورمان می باشد و 
امید اســت با صنعتی ســازی پروژه های مزبور، مشکالت توزیع 

برق کمتر شود.
در ادامه مراســم، علیشــاهی مدیر دفتر تحقیقات گفت: طراحی 
و ســاخت عیب یاب پرتابل کابل فشــار ضعیف یکی از ۲ پروژه 
کاربردی این دفتر اســت. وی گفت: براســاس آمار، بیش از ۹۰ 
درصد معایب که توســط گروه عیب یابی کشــف و اصالح می 
شــود مربوط به کابل های فشــار ضعیف می باشــد و از مجموع 
این معایب، ۷۰ درصد آن صرفاً با دستگاه طراحی شده که قابل 
کشــف و اصالح می باشــد. این ایده و پروژه بدلیل وجود ترافیک 

های ســنگین در معابر شــهری و به طور خاص جهت رفع عیب 
شــبکه روشــنایی در آیلندهای بلوارها و بزرگراه های پرتردد که 
اســتفاده از ســامانه های خودرویی را با مشکل ترافیک روبه رو 
می کند، طراحی و تولید شده است.مدیر دفتر تحقیقات گفت: 
این دســتگاه به صورت چمدانی و با وزن حدود ۴۰ کیلوگرم به 
صورت سیار می باشد و از قابلیت های مختلفی برخوردار است. این 
دستگاه با همکاری شرکت برق و قدرت سراج ساخته شده است.

وی در ادامــه افــزود: پــروژه دوم نیز  طراحی و ســاخت اینورتر 
خورشــیدی هایبرید بدون نیاز به باتری  اســت.از آنجایی که به 

لحاظ محدودیت های تولید برق در سال گذشته تامین برق برای 
مشــترکین بخش خانگی با مشــکالتی روبرو گردید و از طرفی 
مشــترکین دارای نیروگاه خورشــیدی برابر ظوابط تعین شده، 
امکان تزریق توان به شبکه را در زمان بی برقی نداشتند.همچنین 
به علت قوانین موجود امکان استفاده از انرژی تولیدی در زمان 
خاموشی به صورت محلی نبود لذا با ساخت این دستگاه، عالوه 
بر رفع مشکالت فوق، محدودیت تامین برق برای مشترکین در 

زمان اوج مصرف کمتر خواهد شد.
علیشاهی، ضمن تشریح ویژگی های این دستگاه گفت: اینورتر 
ساخته شده از تمام مزایای اینورترهای متصل به شبکه برخوردار 
اســت و امکان بهره برداری مســتقل از شبکه بدون نیاز به باتری 
را نیز دارا می باشد. این اینورتر توسط شرکت دانش بنیان نیان 
الکترونیک ســاخته شــده است.شایان ذکر است در این مراسم 
که در محل امور برق ناحیه طرقبه شــاندیز برگزار شــد ضمن 
بازدید از پروژه الکتروموتور مغناطیسی کولرهای آبی مربوط به 
شــرکت دانش بنیان نیان الکترونیک، عملکرد آن با نمونه های 
موجــود از نظــر میزان انرژی مصرفی و کارکرد، مورد آزمایش و 

مقایسه قرار گرفت.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

؛ دستاوردی کم نظیر در صنعت نیشکر

واحد کنترل کیفیت  شرکت 
آبان بسپار توسعه برای دومین بار 

نمونه کشوری شد 
خوزســتان / گــروه اســتان ها: واحــد کنترل 
کیفیت شــرکت آبان بســپار توســعه از سوی 
ســازمان ملی استاندارد نمونه کشوری شد.این 
برای دومین بار اســت که این شــرکت بر اساس 
ارزیابی عملکرد کیفی کلیه صنایع و واحدهای 
تولیدی فعال در ســطح کشور موفق به دریافت 
این رتبه ملی در بخش کنترل کیفیت می شود.
بر اساس این گزارش، واحد کنترل کیفیت این 
شــرکت در بخش استانی نیز خوش درخشیده 
و در رکــوردی کم نظیر، برای چهارمین ســال 
پیاپــی توانســته عنوان واحــد کنترل کیفیت 
نمونه اســتان خوزستان را از آِن خود کند.آبان 
بسپار توسعه از شرکت های زیرمجموعه توسعه 
نیشــکر، شــرکتی فعال بر پایه تخصص و دانش 
است که با اجرای طرح های مختلف، همواره به 
دنبال بهبود مستمر کیفیت محصوالت تولیدی 
است.این شرکت اولین و بزرگترین تولیدکننده 
لوله پلی اتیلن سنگین کاروگیت دار و کرتیوپ 
دار دوجداره و لوله تک جداره و همچنین اولین 
دریافت کننده نشــان استاندارد ملی ۹۱۱۶ در 
سطح کشور است.بر اساس این گزارش، با توجه 
بــه اهمیت کیفیت در ارایه محصوالت، خدمات 
و کســب رضایتمندی مشــتریان، شرکت آبان 
بســپار توســعه در بخش کنترل کیفیت، مجهز 
به آزمایشگاه فراگیر است و در مراحل مختلف، 
از مــواد اولیه تا محصوالت نهایی، همواره تحت 
کنتــرل اولیه، نهایی و آزمــون قرار می گیرند.

شرکت آبان بسپار توسعه با هدف خودکفایی و 
متکی بر علم و فناوری جهت نیازهای زیربنایی 
نیشــکر تاســیس شــد و حاال پس از نزدیک به 
ســه دهه، محصوالت متنــوع و باکیفیتی را در 

حوزه های مختلف تولید می کند.

دبیر ستاد اربعین حسینی صنعت نفت در جنوب: 

صنعت نفت همه توان خود را 
برای بهبود راهپیمایی اربعین 

حسینی به کار می گیرد 
خوزستان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت ملی 
حفاری ایران و دبیر ستاد اربعین حسینی صنعت 
نفــت در جنوب تصریح کــرد: صنعت نفت همه 
توان خود را برای تامین امکانات مورد نیاز حرکت 
عظیم راهپیمایی اربعین حســینی به کار خواهد 
گرفــت. حمیــد رضا گلپایگانی در دیدار با رئیس 
ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات و مسئول 
کمیته اســکان، تغذیه و جذب مشــارکت های 
مردمی ســتاد اربعین حسینی استان خوزستان 
کــه با حضور اعضای ســتاد اربعین صنعت نفت 
برگزار شــد، افزود: به دســتور دکتر خجسته مهر 
معاون وزیر و مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران 
مبنی بر بســیج امکانات بــرای خدمت به زائران 
اربعین حســینی، ســتاد اربعین صنعت نفت در 
جنوب تشــکیل و آغاز به کار کرد. وی گفت: در 
نخستین گام  از سوی این ستاد کارگروه تخصصی 
متشــکل از نمایندگان اســتانداری، شهرداری و 
شــرکت های ملی مناطق نفتخیز جنوب، نفت و 
گاز اروندان، مهندسی و توسعه نفت، ملی حفاری 
و مدیریت اکتشــاف شرکت ملی نفت ایران برای 
بررســی، برآورد نیازها و تامین امکانات ضروری 
در پایانه های مرزی شلمچه و چذابه تشکیل و با 
حضور میدانی در منطقه، نسبت به تهیه فهرست 
نیازمنــدی ها و امکانــات الزم برای زائران اقدام 
نمود که براین اســاس با هماهنگی ستاد اربعین 
اســتانداری خوزستان نسبت به ایجاد زیرساخت 
ها، اعم از فضای مناسب برای ایجاد مواکب، اسکان، 
پارکینگ، سالن پذیرایی، نصب تجهیزات مه پاش، 
کانکس و سرویس های بهداشتی مبادرت گردیده 
اســت.گلپایگانی اظهارکرد: رفاه و آسایش زوار از 
نظر تردد، اســکان، پذیرایی و پشتیبانی به موقع، 
هماهنگی بین همه ســازمان ها و دســتگاه های 
اجرایی در پایانه های مرزی  شــلمچه و چذابه و 
برنامه ریزی و سازماندهی و حضور میدانی و پای 
کار عوامل اجرایی در خدمت به زائران در دستور 
کار ستاد اربعین حسینی صنعت نفت در جنوب 
با هماهنگی اســتانداری خوزستان قرار دارد. در 
این دیدار حجت االســالم سیدمحمود موسوی با 
اشــاره به شور و شوق عاشقان اقا عبدا... الحسین 
)ع( برای زیارت کربال  گفت: شــرایط امســال با 
توجه به گرمای هوا و شــرجی و رطوبت باال ، نیاز 
شــدید به تجهیزات سرمایشــی  و فراهم نمودن  
امکانات برای استراحت زائران را در روز دو چندان 
می نماید.رییس ســتاد توسعه و بازسازی عتبات 
عالیات و مســئول کمیته اسکان، تغذیه و جذب 
مشارکت های مردمی استان خوزستان با اشاره به 
حضــور چند میلیونی زائران در راهپیمایی بزرگ 
اربعین حسینی در سال جاری، افزود: با توجه به 
وضعیت آب و هوایی و شدت گرما ، نیاز به همکاری، 
همیاری و پشتیبانی موثر و مستمر همه سازمان ها 
و دستگاه های ذیربط  به ویژه مجموعه صنعت نفت 
را داریم که در سال های گذشته نیز به نحو مطلوب 

در این ارتباط  همیاری و همکاری داشته است.

رئیس مرکز اطالع رسانی و امور بین الملل 
شهرداری مشهد:

 پایگاه اطالع رسانی 
شهرداری مشهد 3  زبانه شد

مشهد / سمیرا رحمتی
رییــس مرکز اطالع رســانی و امــور بین الملل 
شــهرداری مشهد گفت: با حضور خبرنگاران و 
اصحاب رسانه، نسخه عربی پایگاه اطالع رسانی 
شــهرداری مشــهد رونمایی و این پایگاه ســه 
زبانه شد.ســید ناصر نعمتــی افزود: عنوانی که 
دوره ششــم مدیریت شهری و شورای اسالمی 
شــهر مشــهد مطرح کرده اند جهان شهر برکت 
و کرامــت اســت، از این رو یکــی از الزامات آن 
گســترش ارتباطات بین المللی و تقویت جریان 
تولید محتوا به زبان های مختلف است.وی ادامه 
داد: پیش از این پایگاه اطالع رســانی شهرداری 
مشــهد به زبان انگلیســی رونمایی شــده بود و 
با اضافه شــدن زبان عربــی به این پایگاه از این 
پــس اطالعات، اخبار و به طــور کلی محتوای 
تولید شــده در ارتباط با شــهر مشــهد به سه 
زبان ارائه می شــود.رئیس مرکز اطالع رسانی و 
امور بین الملل شــهرداری مشهد افزود: پایگاه 
news.( اطالع رسانی شهرداری مشهد به آدرس

mashhad.ir( از امروز اخبار خود را به سه زبان 
فارسی، عربی و انگلیسی منتشر خواهد کرد.

ح کرد؛ مدیر مخابرات منطقه گلستان مطر

درخواست از کشاورزان  گلستانی 
در مراقبت از مسیرهای فیبر 

گلســتان / گروه اســتان ها: مدیــر مخابرات 
منطقه گلستان از کشاورزان خواست تا هنگام 
عملیات کاشــت و برداشت مراقب مسیرهای 
فیبر بوده تا خســارتی به آن وارد نشــود. در 
جلســه کنترل پروژه نگهداری وبهینه ســازی 
ســیار که با حضور دکتر غالمعلی شــهمرادی 
برگزار شد بر بررسی علت قطعی فیبرها تاکید 
شــد  و گفت : باید مشــخص شود قطعی فیبر 
ناشی از سرقت ،خرابکاری ویا خسارت غیرعمد 
بوده و از کشــاورزان خواست تا هنگام عملیات 
کاشــت و برداشت مراقب مسیرهای فیبر بوده 
تا خســارتی به آن وارد نشود.وی  هماهنگی با 
شورا، دهیارو کشاورزان جهت آگاهی از مسیر 
فیبر در روســتاها راخواستار شد و گفت اطالع 
رسانی الزم در این زمینه صورت گیرد تا کمتر 
شــاهد خســارات وارده به مسیر فیبر در سطح 
استان باشــیم که موجب اختالل درارتباطات 
مخابراتی شود .  مدیر مخابرات منطقه گلستان   
یکی از هدفهای تشکیل جلسات کنترل پروژه 
را رسیدگی به جزییات مراحل اجرای عملیات 
توســعه دانست و شناســایی  مشکالت وارائه 
راهکار مناســب بــرای بهبود روند اجرا را مهم 
ارزیابی کرد و آنرا از وظایف کارشناســان فنی 
دانســت . در این جلســه که مدیریت شــبکه ، 
مدیریت  ارتباطات ســیار ، رؤســا و کارشناس 
مرتبط  حضور داشتند پاره ای از مشکالت پاور، 
فیبر و مســیرانتقال و .... نیز مورد بررســی قرار 
گرفت .الزم به ذکر اســت در این جلسه  تامین 
دیزل ســایت های ثپه معما وقودنه از اقدامات 
انجام شده در ماه جاری عنوان  که موجب بهبود 

روند ارائه سرویس شده است  .

امام جمعه کرمانشاه: 

 خبرنگاران نقش بی بدلیلی 
در جهاد تبیین دارند 

کرمانشاه / گروه استان ها: نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: خبرنگاران 
نقــش بی بدیلــی در انعــکاس موفقیت های 
عظیــم انقالب به عنــوان جهاد تبیین دارند.
آیت ا...  مصطفی علما  در نشست صمیمانه با 
خبرنگاران، از تالش های مثمرثمر خبرنگاران 
برای انعکاس رخدادهای جامعه تجلیل کرد.
وی با تسلیت تاسوعا و عاشورای حسینی )ع( 
و شــهادت حضرت سیدالشــهدا علیه السالم 
گفت: امیــدوارم همه در خدمتگزاری موفق 
باشــیم و توفیق داشــته باشیم که خدمتگزار 
خوبی باشیم.امام جمعه کرمانشاه در خصوص 
ضرورت زدودن معضل بیکاری اظهار داشت: 
پیرامــون بیــکاری و اهمیت توجه به جوانان 
با مســوولین صحبت کرده ام و تذکر الزم را 
داده ام، باید هم مردم و هم مســووالن برای 
زدودن معضــل بیــکاری همت کنند و اقدام 
عملی داشــته باشــند.  نماینده ولی فقیه در 
استان کرمانشاه، در باره فرهنگ کار و تالش 
تصریح کرد: متاســفانه فرهنگ کار در استان 
تعریف علمی ندارد، به گونه ای باید همت کنیم 
و در تعریــف خودمــان از کار، یک بازآفرینی 
انجام دهیم، کار همه اش میز و صندلی نیست، 
بایــد در حوزه های متعدد برای امور مختلف 
افرادی متناســب با ظرفیت ها تربیت کنیم.
وی بــا تجلیل از خبرنگارن به عنوان منادیان 
جهاد تبیین تأکید کرد: جهاد تبیین اصل کار 
ماست باید گذشته را در نظر بگیریم و موقعیت 
فعلی را هم درنظر داشته باشیم، باید جوانان 
بدانند قبل از انقالب در همین کرمانشــاه چه 
خبر بوده است و آمریکایی ها چه جوالنی می 
دادند و مقدرات کشــور دست چه کسی بود، 
لذا واقفیم  که خبرنگاران با قلم و گزارش های 

خود در فرهنگ سازی بسیار موثرند.

استانها 6

رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور:

کمبود پزشک ندارد استان اردبیل 
اردبیل / پروین حسینی 

رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور گفت: اردبیل با بیش از ۳۵۰ 
پزشک جزو استان هایی است که کمبود پزشک ندارد.منصور جعفری نمین 
رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور و رئیس سازمان نظام پزشکی 
استان اردبیل به مناسبت روز پزشک در نشست با اصحاب رسانه افزود: اردبیل 
جزو استان هایی ست که کمبود پزشک ندارد و در حال حاضر باالی ۳۵۰ نفر 
پزشک متخصص و فوق تخصص در استان داریم و نیازی به اعزام بیمار به 
سایر استان ها نیست.رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور با اظهار 
تاسف بر اینکه تعداد مهاجرت پزشکان متخصص و فوق تخصص از پزشکان 
عمومی در کشور پیشی گرفته است خاطر نشان کرد: از ارائه آمار مهاجرت 
پزشکان معذوریم اما در کل باید گفت آمار مهاجرت پزشکان نگران کننده 
و رو به افزایش است.جعفری نمین بیان کرد: نگرانی ما از آن روزی است که 
پزشکان ما به کشورهای همسایه مهاجرت کنند و ما با کمبود پزشک روبه رو 
شده و مجبور به ارجاع بیماران به کشورهای همسایه باشیم.وی با بیان اینکه 
۲۰ مورد درخواست مهاجرت در اردبیل به ثبت رسیده است، تصریح کرد:  
مسئوالن باید تدبیری بیندیشند تا با ریشه یابی علل و عوامل این موضوع جلوی 
مهاجرت پزشکان گرفته شود.رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با تبریک 
اول شهریور زادروز حکیم بوعلی سینا به عنوان روز پزشک گفت: پزشکان 
در همه عرصه های انقالب اسالمی در صحنه حاضر بوده و حتی در جنگ 
تحمیلی، سیل، زلزله و سایر حوادث در مسیر نجات مردم گام های اساسی 
برداشــتند.جعفری نمین افزود: در مجموع ســه هزار و ۶۸ نفر اعضای نظام 
پزشــکی اردبیل هســتند که از بین آنها ۹۰۸ نفر دارای پروانه نظام پزشکی 
بوده و مابقی در بیمارستان ها و سایر مراکز ارائه خدمات می کنند.وی گفت: 

در نظام پزشــکی اردبیل ۳۹۵ نفر پزشــک متخصص به مردم ارائه خدمات 
می کنند و در کنار آن ۹۹۳ نفر پزشک عمومی، ۲۹۵ دندانپزشک عمومی، 
۶۰ دندانپزشــک متخصص، ۲۱۱ داروســاز و ۹۵۰ کارشناس مامایی ارائه 
خدمات می کنند.جعفری نمین افزود: در شرایط سخت کرونایی پزشکان 
در صف مقدم درمان بیماران حاضر شده و حتی جان خود را در کف دست 
گرفتند تا اجازه ندهند مردم جامعه ما بیش از این گرفتار این بیماری مهلت 
شود.وی از تشکیل ستاد کرونا در نظام پزشکی اردبیل برای ارائه خدمات به 
بیماران و حمایت و پشتیبانی از مراجع بیمارستانی خبر داد و تصریح کرد: 
در کنار اهدای ســه هزار دز واکســن برای تزریق به بیماران، به ارزش ۱۵۰ 
میلیون تومان ماسک، ۴۰ میلیون تومان دستگاه دیالیز، ۷۰ میلیون تومان 
خرید دســتگاه پالســما فریز و میلیون ها تومان برای خرید سایر تجهیزات 
پزشکی از طریق نظام پزشکی اردبیل هزینه شده است.وی خدمات ارائه شده 

جامعه پزشکی را خدمات برگرفته از صدق، صفا و کمک به همنوع توصیف 
کرد و ادامه داد:  هر چند تعرفه های پزشکی هیچ تناسبی با وضعیت تورم، 
استهالک امکانات و وسایل مورد استفاده جامعه پزشکی ندارد اما فعاالن این 
عرصه سعی می کنند تا با تعرفه های اعالم شده خدماتی را متناسب با اخالق 
حرفه ای و جلب اعتماد عموم مردم ارائه کنند.رئیس نظام پزشکی اردبیل به 
آمار نگران کننده فعالیت مراکز غیرمجاز در حوزه پزشکی اشاره کرد و ادامه 
داد: برخی فعالیت های پزشکی و درمانی توسط افراد غیرمجاز انجام می شود 
که در این زمینه ورود دادستان و مراکز قضایی را نیز شاهد هستیم.وی نقش 
نظام پزشکی را اطالع رسانی برای مراجع قانونی و انتظامی اعالم کرد و گفت: 
با تشــکیل و بررســی پرونده ها در مراجع انتظامی ســعی بر این است تا در 
مراحل مختلف پرونده  قصور پزشکان مورد بررسی قرار گیرد که در هیئت 
بدوی تجدید نظر و هیئت عالی این بررسی ها انجام می شود.جعفری نمین 
خاطرنشان کرد:  در یک سال گذشته ۸۷ مورد پرونده در هیئت های بدوی 
نظام پزشــکی اردبیل مورد بررســی قرار گرفته که ۲۵ مورد قصور پزشکی 
تشخیص داده شده است.وی آرای محکومیت انتظامی را ۶ مورد اعالم کرد و 
افزود: مجازات انتظامی از توبیخ کتبی تا محرومیت مطب را شامل می شود.

جعفری نمین با بیان اینکه کمتر از یک درصد فعالیت پزشکان منجر به قصور 
و یا شــکایت می شــود، اضافه کرد: در مقابل صدها و هزاران عمل جراحی و 
خدماتی که پزشکان ارائه می کنند، یک درصد قصور طبیعی و عادی است.

رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی استان اردبیل به نصب کارتخوان در مطب 
پزشکان نیز اشاره کرد و ادامه داد: ۹۵ درصد مطب پزشکان، مراکز جراحی و 
بیمارستان ها به کارتخوان مجهز شدند که این آمار در تهران ۹۰ درصد و در 

سایر استان ها ۹۵ درصد است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

ســمنان / گروه اســتان ها: در جلسه کمیته تحقیقات شرکت توزیع 
برق اســتان ســمنان، اولویت های تحقیقاتی سال ۱۴۰۱ تصویب 
شــد.دبیر کمیته تحقیقات این شــرکت با بیان مطلب فوق گفت:  
بررســی راهکارهای حل مشــکل پرنده زدگی  ،  ساخت و استفاده از 
چسب و اسپری عایقی به منظور اصالح روکش سیم و نشتی روغن 
ترانس ها در مواقع اضطراری  و بررســی و مطالعه درخصوص ســاز و 
کار انشــعاب ظرفیت بهینه ذخیره ســازها در راستای کاهش تلفات 
و مدیریت درســت مصرف در ســایه هوشمندسازی آتی شبکه های 

توزیع  ، از جمله اولویت ها اســت.محمد کاشــفی با اشــاره به این که  
نقش خودروهای برقی در سیســتم های توزیع  و  مطالعات الزم بار 
شبکه فشارضعیف ، از اولویت های تحقیقاتی این شرکت است افزود:  
ارائه راهکار جهت رفع تاثیر منفی اعمال خاموشــی های بی برنامه 
و بابرنامــه بــر میزان انرژی تولیدی نیروگاه های مقیاس کوچک ، از 
دیگر عناوین مصوب به شــمار می رود.وی یادآور شــد:  مطالعه ی 
تجدید ساختار فیدرهای فشار متوسط به منظور کاهش تلفات توام 
با افزایش پایداری ، ارائه راهکاری به منظور کشف مصارف غیرمجاز 

با هدف کاهش تلفات غیرفنی ، ارائه الگوریتمی به منظور شناسایی 
مراکز استخراج رمزارز  و پیش بینی پروفیل بار روزانه شرکت توزیع 
برق استان با توجه به مولفه های موثر بر آن، در زمره ی اولویت های 
تحقیقاتی این شــرکت هســتند.وی اضافه کرد: شناسایی و ارزیابی 
ســناریوهای بحران این شــرکت و ارزیابی قابلیت اطمینان پاسخ  و 
همچنین پروژه مدلسازی انواع مختلف بار و تعریف ضرایب همزمانی 
براساس تعرفه های مختلف در استان سمنان، دو اولویت تحقیقاتی 

سال گذشته هستند که به پروژه های سال جاری انتقال یافتند.

در جلسه کمیته تحقیقات شرکت توزیع برق استان سمنان صورت گرفت؛

تصویب اولویت های تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق 

خبر  ویژه

کل تعاون استان اصفهان  کل تأمین اجتماعی و اداره  برگزاری نشست تعاملی دیوان عدالت اداری، اداره 
اصفهان / گروه استان ها: مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان 
اصفهــان گفــت: رویکرد مطلوب ما در مورد پرونده های موجود در 
دیوان عدالت اداری این است که تعداد پرونده ها به حداقل ممکن 
برسد و برای تحقق این هدف باید با هم فکری و تعامل سازنده بین  
سازمانی نسبت به آسیب شناسی وضع فعلی اقدام کنیم و به دنبال 
رفع مشکالت و احقاق حقوق مردم باشیم.مرتضی حاجی کاظمی با 
اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی خدمات متنوعی را به اقشار 
وسیعی از جامعه ارائه می دهد، اظهار کرد: تنوع خدمات این سازمان 
به اقشار مختلف جامعه ازجمله کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان 
افتخار بزرگی برای این ســازمان خدمت رســان است و در کنار آن 
طبیعتــاً ممکن اســت منجر به مطالبــات و طرح دعاوی در دیوان 
عدالت اداری شــود.وی افزود :حساسیت اجرای رای قطعی دیوان 
در ســازمان نهادینه گردیده ، ضرورت اجرای رای در کوتاهترین 
زمان در دستور کار کلیه همکاران قرار گرفته است.معاون قضایی 
در امور کار و تامین اجتماعی کشور در نشست مشترک بین سازمان 
تامین اجتماعی و مدیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 

گفت: شناسایی و رفع عوامل مؤثر بر ورودی پرونده به دیوان عدالت 
اداری یکی از مهم ترین اولویت های ما محسوب می شود که در تعامل 
با دســتگاه ها پیگیری می کنیم. تعامل بین دیوان با دســتگاه های 
مختلف باید به نحوی باشد که جانبداری از دستگاه ها تلقی نشود 
و این تعامل برای احقاق حقوق مردم بدون نیاز به پیگیری قانونی 
مطالبات است.ســید کاظم موســوی در خصوص مدیریت قضایی 
تصریح کرد: مدیریت قضایی با رسیدگی قضایی دو مقوله جداگانه 
است، رسیدگی قضایی تنها به بررسی یک پرونده ختم می شود در 
حالی که مدیریت قضایی با زمینه سازی و تعامل سازنده بین چند 
دســتگاه در راســتای کاهش دعاوی و تسریع در انجام کار را برنامه 
ریزی می کند.معاون قضایی در امور کار و تامین اجتماعی کشــور 
ادامه داد: از ۵۷ شعبه بدوی ۲۴ شعبه به وزارت تعاون، کار و رفاه 
و تامین اجتماعی، ســازمان تامین اجتماعی که زیر مجموعه آن 
است و همچنین کمیته های تشخیص و هیئت های حل اختالف 
ماده ۱۵۷ قانون کار اختصاص داده شده است.مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان با ارائه گزارشــی از عملکرد۱۴۰۰ 

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حجم زیادی از دادخواست ها 
در استان اصفهان در حاال بررسی است که در کل کشور ۳۲۹ هزار 
دادخواست کارگری و کارفرمایی می باشد؛ در استان اصفهان حدود 
۱۰ درصد کل کشور را شامل می شود که رقم قابل توجهی است.

میثم مداحی افزود: ۵۱ شــعبه تشــخیص در استان به صورت فعال 
داریم که در حال بررسی اختالفات کارگر و کارفرما است. با حجم 
زیاد پرونده های موجود نیاز است که هم افزایی بین دستگاهی در 
جهت رفع مشــکالت و عملکرد خوب صورت گیرد.معاون تعهدات 
بیمــه ای اداره کل تامیــن اجتماعی اســتان اصفهان با بیان برخی 
از چالش های موجود در خصوص احتســاب ســابقه، ابراز داشــت: 
بیشــترین پرونده های مربوط به سازمان تأمین اجتماعی در دیوان 
عدالت اداری درباره موضوعاتی از قبیل مشــاغل سخت و زیان آور، 
ادعای سابقه اشتغال و اعتراض به آرای مراجع تشخیص مطالبات 
است که تالش می کنیم با بررسی دقیق تر پرونده ها، احقاق حقوق 
و ارائــه پاســخ اقناعی به مردم، طــرح پرونده های جدید در دیوان 

عدالت اداری را تا حد امکان کاهش دهیم.
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كوتاه از جامعه

کنیم گشت زندانی به آغوش جامعه را برای او فراهم  فرصت باز

طرد شدگان بی مهارت
  حنانه شفیعی/ گروه جامعه

فقدان مهارت شــغلی فرد، یکی از علل 
اصلــی بیــکاری در جامعه محســوب 
می شــود کــه در نتیجــه آن برخی از 
افراد در جهت تأمین معیشــت زندگی، 
گرایــش بــه هنجارشــکنی و ارتکاب 
جرم پیــدا می کنند. مقصد انتخاب این 
مســیر نادرســت زندان است؛ اما زندان 
همیشــگی نیســت و زندانــی، با پایان 
یافتــن دوران محکومیت خود به جامعه 
باز خواهد گشــت. حال دو مســیر پیش 
روی زندانــی آزاد شــده قرار دارد؛ یا در 
همان مســیر قبلی قدم بردارد یا اینکه؛ 
مســیر زندگی درست را انتخاب کند که 
این هم نیازمند حرفه آموزی و اشتغال و 
کسب درآمد است. بنابراین جامعه برای 
آنکه از حجم ناهنجاری های خود بکاهد، 
نیازمند آموزش به هنجارشکنان است تا 
آنهــا را به آغوش خود بکشــاند.بنابراین 
اگر زندانی فاقد مهارت شــغلی در مدت 
محکومیت خود حرفه خاصی که اشتغال 
و درآمد زا باشد را یاد بگیرد بعد از سپری 
شدن دوران محکومیت می تواند با شروع 
کردن یک کسب و کار مسیر زندگی خود 
را تغییر داده و دیگر مرتکب جرم نشود اما 
اگر اینگونه نباشد زندانی ، بعد از سپری 
کردن زمان محکومیت دوباره در مســیر 
اشــتباه خود قدم خواهد برداشت.برای 
مهــارت آموزی زندانیان نیز طبق قانون 
دســتگاه ها و متولیــان امر باید در کنار 
اداره کل زندانیان زمینه حرفه آموزی و 
اشتغال زندانیان را فراهم کنند و شرایطی 
فراهــم کنند تا نگاه واحد های تولیدی، 
کارخانــه جات و جامعه برای به کار فرد 
زندانــی تغییر کند و فردی که در زندان 
حرفــه آموخته بتواند بــدون نگرانی به 
شــرایط عادی زندگی برگشته و مشغول 

به کار شود.

دستمزد زندانیان شاغل 30 درصد 
افزایش یافت

رئیــس ســازمان زندان هــا و اقدامات 
تامینــی و تربیتی کشــور بــا تاکید بر 
حقــوق و دســتمزد عادالنه و منصفانه 
بــرای مددجویــان شــاغل، گفت: در 
ســال جاری دســتمزد زندانیان شاغل 
۳۰ درصــد افزایش یافــت اما باتوجه 
بــه وضعیت اقتصــادی موجود، انتظار 
مــی رود بنیاد تعــاون زندانیــان این 

پرداخت هــا را عادالنــه و منطقی تــر 
اجرا کند.غالمعلی محمدی در مراســم 
انعقــاد تفاهمنامه »همدلی، هم افزایی 
و توســعه اشــتغال« با مدیرعامل بنیاد 
تعاون زندان هــا که به منظور همکاری 
هرچه بیشــتر میان ایــن دو نهاد و در 
جهت ایجاد اشتغال مولّد و پایدار برای 
زندانیان برگزار شد افزود: قوه قضاییه در 
دوران کنونــی به صورت کامال عملیاتی 
در مســیر تحول و تعالی و اجرای ســند 
تحول قضایی گام برداشــته و این گام 
هم شــتابان اســت؛ بنابراین ما باید به 
ســرعت در این مسیر حرکت کنیم.وی 
ادامــه داد: یکی از برنامه های اولویت دار 
در این چارچوب، توسعه حرفه آموزی و 
اشتغال زندانیان و توجه به خانواده آنان 
است. تعامل هرچه بیشتر با بنیاد تعاون 

زندانیان نیز در این راستا خواهد بود.

همه امکانات الزم برای توسعه 
اشتغال را در اختیار بنیاد تعاون 

زندانیان قرار داده ایم
محمدی اظهار داشــت: امروز نیازمند 
همگرایی و هم افزایی دوچندان میان 
سازمان زندان ها و بنیاد تعاون زندانیان 

هستیم و در این فرصت طالیی، توسعه 
کمــی و کیفی اشــتغال در زندان ها 
مبتنی بر این تفاهمنامه، می تواند نقطه 
عطف باشد؛ بنابراین هر تصمیمی که 
در بنیــاد تعاون زندانیان گرفته و اجرا 
شــود، باید در راستای توسعه اشتغال 
و حرفه آمــوزی مددجــو تا کمک به 
خانــواده نیازمنــد او و نیز خدمتی به 
حوزه زندانبانی قلمداد شــود.رئیس 
ســازمان زندان ها با تأکیــد بر اینکه 
ســازمان زندان ها نهایت همکاری را با 
بنیــاد تعاون زندانیان دارد گفت: برای 
تحقق هدف یادشــده و در چارچوب 
مقــررات، امکانــات الزم را در اختیار 
بنیــاد تعاون زندانیان قــرار داده ایم. 
فعالیت آنــان در کارگاه های تولیدی 
زندان ها بــا همه امکانات و تجهیزات 
زیربنایی مثالی از همکاری ســازمان 
زندان ها با بنیاد اســت.وی ادامه داد: 
خدمات ما در زندان ها به ویژه در حوزه 
اشتغال زندانیان، نیازمند اطالع رسانی 
درســت اســت تا افکار عمومی هم در 
جریــان ایــن فعالیت ها قــرار گیرند 
بلکه تبلیغات ســوء و غیرواقع برخی 

جریانات خاموش شود.

تسهیالت باید در خدمت 
 اشتغال زایی جدید و تجهیز 

امکانات باشد
محمدی اظهار داشت: این تفاهم نامه و 
مواد آن باید عملیاتی شــده و به عنوان 
الگــوی تحقــق اشــتغال در زندان ها 
باشــد. ما حتی می توانیــم برای رونق 
این اولویت جدی، بخشی از تسهیالت 
مصوب مجلس برای اشتغال در زندان ها 
را که با کارمزد پایین نیز همراه است، در 
اختیار بنیاد تعاون زندانیان قرار دهیم.

وی اضافــه کرد: این تســهیالت البته 
بایــد در خدمت اشــتغال زایی جدید و 
تجهیز امکانات باشــد یعنی هر کدام از 
اشخاصی که از این امکان بهره می برند، 
باید تجهیزات جدید را به زندان ها اضافه 
کنند تا توســعه اشتغال مددجویان را 
درپی داشته باشد.بنیاد تعاون زندانیان 
باید برای محصوالت خود برندســازی 
کند. اگر مردم بدانند که یک کاال توسط 
قشر ضعیفی مثل مددجویان و خانواده  
آنان تولید شده است، اقبال بیشتری به 
خرید آن پیدا می کنندرئیس ســازمان 
زندان ها، برندســازی برای محصوالت 
زندانیان را الزم دانســت و گفت: بنیاد 

تعاون زندانیــان باید برای محصوالت 
خود برندسازی کند. اگر کاالیی دارای 
برند باشد و مردم هم بدانند که یک کاال 
توســط قشر ضعیفی مثل مددجویان و 
خانواده  آنان تولید شــده اســت، اقبال 
بیشتری به خرید آن پیدا می کنند زیرا 
مردم، خیران و خیرخواهان نســبت به 
این قشر از جامعه توجه ویژه ای خواهند 

داشت.

انتظار می رود دستمزد زندانیان 
شاغل عادالنه و منطقی تر شود

رئیس ســازمان زندان هــا تأمین بازار 
فروش بــرای تولیــدات مددجویان را 
مــورد تأکید قــرار داد و افزود: امروز نه 
فقط در حوزه تولید بلکه باید برای فروش 
و عرضــه محصوالت مددجویان تبلیغ و 
برندسازی کنیم و حتی در پی صادرات 
این کاال و محصوالت باشــیم زیرا برخی 
از آنــان به واقــع قابلیت صادرات دارند. 
ایــن ظرفیت بالقوه نیــز باید به کمک 
بنیاد تعاون زندانیان محقق شــود.وی 
همچنیــن بر به کارگیری ســامانه های 
الکترونیک و عبور از سیســتم سنتی در 
نظارت بر مددجویان شــاغل تأکید کرد 
و گفت: ســازمان در جهت ســوددهی و 
کسب ارزش افزوده با بنیاد نهایت تعامل 
را خواهد داشــت اما همکاری متقابل را 
درخواســت داریم. ایــن تفاهمنامه نیز 
بیانیه همدلی و تعامل اســت یعنی هم 
امکانــات در زندان هــا در اختیار بنیاد 
قرار می گیرد و هم متعاقبا انتظار داریم 
که بنیــاد نیازمندی هــای زندان ها را 
رفع کنــد. رحیم مطهرنژاد، مدیرعامل 
بنیــاد تعاون زندانیان هم گزارشــی از 
فعالیــت بنیــاد در زندان هــا ارائه داد.

مطهرنــژاد با اعالم اینکه در ۱۰ ســال 
گذشته بالغ بر چند ۱۰ هزار مددجو در 
حوزه اشــتغال آموزش دیده اند، گفت: 
همــه تالش بنیاد بــر این بوده که خود 
را در کنار ســازمان زندان ها ببیند بلکه 
بتوانــد کمک حال مددجویان و خانواده 
آنان باشد.وی پابندهای الکترونیک را از 
نتایــج این همکاری عنوان کرد و افزود: 
وظیفــه داریم هر قــدر می توانیم رفاه 
مددجویان را تأمین کنیم. سعی ما تولید 
محصــوالت در زندان ها برمبنای فروش 
است و هم افزایی امروز ما با زندان ها نیز 

در راستای توسعه اشتغال خواهد بود.

7جامعه
 سال تحصیلی جدید 

حضوری است 
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و 
پرورش در سی وششمین اجالس مدیران 
و روسای آموزش و پرورش کشور، اظهار 
کــرد: کمیســیون عدالت آموزشــی دو 
موضوع دارد، یکی عدالت آموزشی است 
و موضــوع بعدی طرح ملی بازگشــایی 
مدارس اســت. پروژه مهر، با هدف بهینه 
ســازی نیروی انســانی، احصای دقیق 
آســیب های موجود، جبران کمبودهای 
ایجاد شــده ناشــی از کرونا و … شــکل 
گرفته اســت.مهدی کاظمی افزود: همه 
تالش ها بر این اســت که مهر متفاوتی 
در دوران پســاکرونا شــروع کنیم، بعد از 
۲۵ مــاه آموزش غیرحضــوری مدارس 
باز می شــوند. این آموزش غیرحضوری 
نکات مثبت و منفی داشت.کاظمی افزود: 
مهر امســال اولین بازگشایی مدارس در 
دولت ســیزدهم و مقرر شده است، پروژه 
مهر به اســتان ها و مناطق ســپرده شود 
و یک نظارت ســتادی داشته باشیم.وی 
افزود: آموزش قبل از دوران کرونا با بعد از 
کرونا متفاوت است، باید از بستر فناوری 
اطالعــات  و تولید محتــوای الکترونیک 
اســتفاده کنیم تا خانواده ها در آموزش 
کودکانشان مانند دوران کرونا اثرگذاری 
داشــته باشند.وی با اشاره به اینکه برای 
پروژه مهر کارگروه هایی راه اندازی شــده 
اســت، گفت: در پروژه مهر تمام ادارات 
آمــوزش و پــرورش درگیر می شــوند و 
ســایر دستگاه ها نیز با آموزش و پرورش 
مشــارکت خواهنــد کرد و اثــرات آن تا 
پایان ســال تحصیلی باقی خواهد ماند.
کاظمی با تاکید براینکه ســال تحصیلی 
۱۴۰۱-۱۴۰۲ حضــوری خواهــد بود و 
هیچ تعطیلی نخواهیم داشــت، افزود: در 
شــرایط خاص مانند زلزله و ســیل فقط 
آموزش غیرحضوری می شود.وی گفت: 
تمامی فعالیت ها در استان و مناطق باید 
مدرســه محور باشــد زیرا مدرسه محور 
تحول است، مناسب تر است تا بازگشایی 
مدارس با حضور  شــخصیت های محلی 
انجام شود تا تاکیدی بر اهمیت این آیین 

هم باشد.

مقابله با استفاده از کودکان 
برای زباله گردی در پایتخت

استاندار تهران با اشاره به اینکه ساماندهی 
کودکان کار و خیابان تنها با اراده دستگاه ها 
به ســرانجام می رســد، گفت: در حوزه 
موضوع کودکان کار وظایف دســتگاه ها 
شــفاف و روشــن اســت؛ لذا این مسئله 
نیــز همچون موضــوع معتادان متجاهر 
با اقدام و پیگیری دســتگاه های مرتبط 
قابل حل و فصل اســت. در این حوزه به 
قدر کافی آیین نامه و دستورالعمل وجود 
دارد و تنها با اراده دستگاه ها می توان این 
موضوع را پیگیری و به ســرانجام رساند.
محسن منصوری افزود: اقدامات خوبی در 
حوزه های اجتماعی در حال انجام است و 
قطعا موضوع کودکان کار و خیابان نیز باید 
با تشکیل جلسات کارشناسی و پیگیری 
ادامه پیدا کند. اگر دســتگاه ها دست به 
دست هم دهند قطعا این موضوع قابل حل 
است. البته در این حوزه صرفا با کار قهری 
نمی تــوان موضوع را پیش برد.منصوری 
تأکید کرد: در کشــور استان هایی وجود 
دارد که این مســئله را حل کردند. قطعا 
مهمتریــن موضوع در مورد کودکان کار 
و خیابــان و همچنین تکدی گری آن ها 
مســئله فرهنگ سازی اســت. اگر عزم 
شــهری شکل بگیرد بخش زیادی از این 
مشــکل حل خواهد شــد به شــکلی که 
مردم بدانند که در ســر چهارراه ها نباید 
به این کودکان کمک کنند. باید مردم را 
متقاعــد کنیم که کمک به این کودکان 
چه عوارضی را به همراه خواهد داشت.وی 
در خصوص موضوع زباله گرد ها نیز گفت: 
در نواحی مختلف شهرداری پیمانکاران 
کار تفکیــک زباله ها را بر عهده دارند؛ لذا 
باید در رصد و پایش و پیگیری کار مقابله 
بــا اســتفاده از کــودکان در این حوزه از 
پیمانکاران آغاز شود.وی با تأکید بر لزوم 
مقابله با شبکه هایی که در حوزه کودکان 
کار و خیابان فعال هستند، افزود: برخورد 
با شبکه هایی که این کودکان را به نوعی 
به اســتثمار می گیرند حتما باید توسط 
نیروی انتظامی انجام شود. اقدام صحیح 
و بــه موقــع در این حوزه قطعا تأثیرگذار 
اســت. البته جنس مقابله با این شبکه ها 
می تواند متفاوت باشــد. از ســوی دیگر 
توقیف زیرساخت های این شبکه ها حائز 

اهمیت است. 

وزیر علوم:

باید آرزوی نخبه ترین افراد 
جامعه معلم شدن باشد

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری با بیان 
اینکــه هــر گونــه هزینه  بــرای آموزش و 
پژوهش بهترین نوع ســرمایه گذاری اســت 
ادامــه داد: اگــر نوع نگاه مان اینگونه باشــد 
دیگــر وزارتخانه هــای متولی علم  و آموزش 
و پژوهــش و فنــاوری را مصرفــی نخواهیم 
دانســت و هرگونــه هزینه کردن را برای این 
وزارتخانه هــا بهترین نوع و مطمئن ترین نوع 
سرمایه گذاری می دانیم.وی گفت: هرگاه به 
گونه ای برنامه ریــزی کردیم که نخبه ترین 
افراد جامعه آرزوی معلم شــدن داشتند آن 
موقع جامعه ما روی ریل درستی قرار گرفته 
اســت .محمد علی زلفی گل گفت: در حال 
حاضر بر دانشــگاه فرهنگیان شرایطی حاکم 
شده است که خوشبختانه نخبه ترین افراد و 
استعدادهای برتر را جذب می کند این جای 
بســی خوشحالی اســت اینکه باورمان شده 
که امروز معلمی یک تخصص است این یک 
اقدام بســیار مبارک است.وی گفت: در طی 
۱۰ ســال گذشــته ۳۳۶ نفر مجوز جذب در 
دانشگاه فرهنگیان وجود داشته است که فقط 
در فراخــوان جدید وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری ۵۰۰ نفر را مجوز جذب دادند ضمن 
اینکــه با تفاهم نامه ای که همین امروز امضا 
شد برای بخش قابل توجهی از دکتر معلم های 
ما که شــرایط الزم را داشته باشند هم مجوز 
تبدیــل وضعیت به عنوان عضو هیات علمی 
صادر شــده است.وی با اشاره به تغییر اقلیم 
طبیعی که امروز در دنیا رخ داده است, گفت: 
تغییر اقلیم در کشــور صورت گرفته اما باید 
توجه کنیم که با توجه به علم مي توانیم این 
تغییر اقلیم را در بخشهای فرهنگی و اقتصادی 
و …مطابق میل خودمان رقم بزنیم. در تغییر 
اقلیم اقتصادی بحث خام فروشی بسیار جدی 
اســت وقتی کشور ما مملو از جوانان کارامد 
اســت ولی هنوز مواد خام فروخته می شود و 
جوانان بیکار هســتند نشان می دهد که باید 
بخــش پژوهــش و آموزش را تقویت کنیم و 
اســتعدادهای دانش آموزان را بالفعل کنیم 
و از آن برای فناوری و توســعه منابع انســانی 

استفاده کنیم.

ساالنه 17 هزار ایرانی قربانی 
حوادث ترافیکی و تصادف 

می شوند
رئیس دانشــگاه علوم توانبخشــی و سالمت 
اجتماعی بیان داشــت: در کشورهای منطقه 
آموزش توانبخشــی مهارتی اســت اما ایران 
تنها کشــوری است که به صورت آکادمیک 
خدمات توانبخشی ارائه می دهد.حمید رضا 
خانکه با بیان ابنکه برای بخش توانبخشــی 
متولــی وجود ندارد و درکشــور ۲۵ میلیون 
نفر نیازمند خدمات توانبخشــی دارند و ۲۵ 
درصد مردم از وســائل توانبخشــی استفاده 
می کنند.خانکه یادآور شــد: ساالنه ۱۷ هزار 
نفر در حوادث ترافیکی جان خود را از دست 
مــی دهند؛ ضمن اینکــه ۱۵۰ هزار تخت با 
ضریب اشتغال ۸۶ درصد وجود دارد که باید 
۵ درصد به خدمات توانبخشی اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه تنها یک بیمارستان رفیده 
به خدمات توانبخشی اختصاص دارد،اظهار 
داشت:اکنون به ازای یک میلیون و ۱۰۰ هزار 
نفر یک تخت توانبخشــی در کشــور داریم.
وی با بیان اینکه ۷۵درصد سالمت در خارج 
از نظام ســالمت وجود دارد،تصریح کرد:۴۰ 
هــزار معلــول حاصل تصادفات در کشــور 
داریم؛ضمن اینکه ۱۰درصد جامعه سالمند 
هســتند.خانکه بر ضــرورت ایجاد متولی و 
مســئولیت واحد برای خدمات توانبخشــی 

تاکید کرد.

ح مشاوره رایگان تا اربعین  طر
ادامه می یابد

معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان گفت: 
طرح مشــاوره رایگان در ایستگاه های پرتردد 
مترو تهران تا اربعین ادامه خواهد داشت. وحید 
یامین پور در توئیتی خود ضمن اعالم این خبر 
اظهار کرد: »طرح "حال خوب زندگی در سایه 
مهر حسینی" مشاوره رایگان خانواده و کودک  
ونوجوان در ایســتگاه های پر رفت و آمد مترو 
تهران چند هفته اســت، آغاز شده و تا اربعین 
ادامــه دارد«.بــه گفته وی همچنین تا کنون 
بــه حدود ۱۰ هزار مراجعــه کننده خدمات 
مشاوره ارائه شده است.  بر اساس این گزارش 
، حجت االســالم و المسلمین مهدی متقی فر 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی 
جوانان وزارت ورزش و جوانان هم ۱۹ مرداد ماه 
از اجرای طرح مشاوره رایگان با عنوان »حال 
خوب زندگی در سایه مهر حسینی« خبر داده 
و گفته بود: این طرح همزمان با آغاز ماه محرم، 
بــه همت معاونت امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان و همکاری اداره کل سالمت شهرداری 
تهران، معاونت فرهنگی اجتماعی مترو تهران 

در ۱۴ ایستگاه مترو تهران آغاز شد.

خبر ویژه

فرماندار تهران با اشــاره به صدور هشــدار از ســوی سازمان هواشناسی تهران، 
گفت: بر اساس آخرین اطالعاتی که از سوی اداره کل هواشناسی استان تهران 
اعالم شده است، از روز یکشنبه ۳۰ مردادماه، تا پایان چهارشنبه ۲ شهریورماه 
شــاهد وقوع رگبار و رعد و برق، وزش باد شــدید و در نواحی مســتعد احتمال 
بارش تگرگ پیش بینی شــده اســت که احتماالً شــاهد جاری شدن روان آب، 
آب گرفتگی بعضی معابر، سیالبی شدن رودخانه های فصلی و مسیل ها خواهیم 
بود.قاسم محمد طهرانی با بیان اینکه در همین راستا ستاد بحران، دستگاه های 
امدادی، خدمات، انتظامی و … در ســطح شــهر، شهرســتان تهران و بخش ها و 

روســتاهای تابعه تا روز چهارشــنبه به حالت آماده باش کامل درآمده اســت، 
گفت: توصیه های الزم در این خصوص به دستگاه های مربوطه داده شده و آنان 
الزامات مربوطه را در دســتور کار خود قرار داده اند. الزم اســت شــهروندان نیز با 
جدیت یکسری نکات را مورد توجه قرار دهند و بر این اساس از تردد و اتراق در 
حاشــیه و بســتر مسیل ها و رودخانه های فصلی و همچنین کوهنوردی و صعود 
به ارتفاعات خودداری کنند همچنین از پارک خودروها در مجاورت مسیل ها و 
حاشــیه رودها و کنار درختان فرســوده خودداری شود.در این شرایط مستحکم 

سازی سازه های موقت نیز توصیه می شود. 

هشدار وقوع سیل و آب گرفتگی در مناطقی از پایتخت

اینفوگرافی 

توصیه های 
تغذیه ای برای 

بیماران کرونایی با 
تب  باال چیست؟

تب یکی از عالئم بیماری 
كرونا و نشان دهنده وجود 

یک نوع عفونت در بدن 
است و عفونت ها هم منجر 
به افزایش متابولیسم بدن، 

تجمع مواد سمی، اختالل 
در تعادل آب بدن، اختالل 
گوارشی و برخی مشکالت 

دیگر می شود. در چنین 
شرایطی رژیم غذایی 

مناسب برای تامین پتاسیم 
توصیه می شود.

 منبع: ایسنا

آبله میمون  درصد مرگ  و میر در 
چقدر است؟

عضو کمیته علمی کرونا در رابطه با راه های پیشگیری از ابتال به ویروس عفونی آبله 
میمون، گفت: کادر درمان که بیشترین ارتباط را با بیماران دارند برای جلوگیری 
از ابتال به این بیماری باید از وسایل حفاظت کننده استفاده کنند و بعد از معاینه 
فرد بیمار حتماً دستشان را با آب و صابون شستشو دهند، زیرا یکی از مهم ترین 
راه های انتقال این بیماری تماس مســتقیم با فرد بیمار و ضایعه به وجودآمده 
بر روی بدن است.مسعود مردانی افزود:عموم مردم درصورت مشاهده دانه های 
قرمزرنگ برروی بدن خود یا اعضای خانواده شان حتماً از تماس مستقیم با آن ها 
خودداری کنند، از پوشــیدن لباس یا اســتفاده ملحفه این بیماران جلوگیری به 
عمل آورند، زیرا لباس این افراد منبع غنی ویروس اســت و شــدیداً آلوده بوده و 
می تواند بیماری را انتقال دهد.مردانی با اشاره به عالئم بیماری آبله میمون، گفت: 
افرادی که از کشور های با آمار باالی ابتال به این بیماری مانند انگلستان وارد ایران 
می شــوند و دارای نشــانه هایی، چون سردرد، تب باالی ۳۸.۵ درجه، بزرگی غدد 
لنفاوی ناحیه گردن و درد های استخوانی، عضالنی، درد های کمر و ضعف بسیار 
شــدید دارند باید حتماً به پزشــک مراجعه و درصورت ابتال قرنطینه شــوند.وی 
گفت: خوشبختانه درصد مرگ ومیر در بیماری آبله میمون به شدت اندک است 
و اکثر مبتالیان با دارو های مانند اســتامینوفن و دارو های ضدحساســیت بهبود 
می یابند، اما افرادی که نوع شــدید این بیماری را دریافت کرده اند یا خانم های 
باردار و کودکان باید آزمایشات الزم را انجام دهند و حتی افرادی را که با آن ها 
در ارتباط بوده اند را شناســایی و قرنطینه کنند تا مبادا شــیوع پیدا کند.وی با 
بیان اینکه بهترین راه برای پیشگیری عموم افراد و همچنین کادر درمان تزریق 
واکسن آبله است، گفت: به افرادی که در کودکی واکسن آبله را تزریق نکرده اند 
اکیداً توصیه می شــود این واکســن را تزریق کنند و حتی کشــور دانمارک برای 
مقابله با این ویروس واکسنی را ساخته و مجوز استفاده از آن را نیز صادر کرده 

است که این واکسن نسبت به واکسن آبله مرغان مؤثرتر است.
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 خانه نواب وکیل یزد؛
  یادگار زیبایی از 

دوره پرهیاهوی قاجار

خانه نواب وکیل یزد به دســتور  میرزا ســید محمد 
رضوی معروف به نواب وکیل  از دودمان نوابان یزد، در 

دوره قاجار ساخته شده است.
خانه نواب وکیل از بناهای به یادگار مانده از دوره قاجار 
و جاهای دیدنی یزد است که در خیابان امام خمینی، 
بوستان فهادان قرار دارد. این خانه به میرزا سید محمد 
رضوی معروف به نواب وکیل تعلق داشته است. بنای 
خانه شامل دو قسمت اندرونی و بیرونی می شود که در 

داخل با یک دیگر ارتباط دارند.

معماری خانه نواب وکیل یزد
خانه نــواب وکیل، ازجملــه خانه های ســنتی یزد با 
معماری خاص می باشد که هم اکنون، میزبان واحدی 

از میراث فرهنگی یزد است.
بنای مذکور، از دو قســمت اندرونی و بیرونی تشکیل 
شده و باوجود داشتن ارتباط داخلی، ورودی های آن ها 
در دو معبر متفاوت می باشــد. این خانه، یک تاالر به 
دهانه ۱۰.۵ متر دارد؛ هرچند که کمتر خانه قدیمی، 

دارای چنین تاالر بزرگی می باشد.

درباره نواب وکیل بیشتر بدانیم!
بد نیســت که کمی از مالک خانه نواب بدانیم:  محمد 
رضوی ملقــب به نواب  در ســال ۱۲۳۵ هـــ.ش، در 
خانواده ای متدیــن و فاضل از خانــدان نوابان یزد به 
دنیا آمده اســت. او که بزرگ ترین پسر خانواده بوده، 
بعد از تحصیل به کشــاورزی روی می آورد و سپس به 
امور اجتماعی دست می زند. وی، وکیل التولیه  آستان 
قدس رضوی  می شــود و بعد هم نماینده دوره ســوم 
مجلس شــورای ملی می گردد. در دوره نمایندگی او، 
جنگ جهانی اول رخ داده و وی با قرار گرفتن در شمار 

مهاجران، سفر پرحادثه ای را طی می کند.
نواب، همــواره با رجال و دولت مــردان وقت مراوده و 
معاشرت داشــته و مصاحب آنان بوده است. از این ها 
گذشته، او هنرمند خطاطی نیز بوده و در حسابداری و 
تیراندازی مهارت داشته است؛ اما مهم تر از همه آنکه، 
وی مورخی دقیق بوده و حوادث آن دوره را با جزئیات 
و با قلمی شــیوا و روان بیان کرده است. در مقاطعی 
از تاریخ حســاس ایران مانند مهاجرت مجلسیان در 
جنگ جهانی اول، او تنها مورخ میدان سیاست به شمار 

می رفته و در روزنامه هم مطلب می نوشته است.

موقعیت
یموقعیت خانه نواب وکیل یزد در خیابان امام خمینی 
و محله فهــادان در نزدیکی بافت تاریخــی یزد واقع 

شده است.
خانه نواب وکیل یزد، در تاریخ ۱۷ اســفندماه ســال 
۱۳۸۱ هـ.ش با شماره ۷۷۶۲ به عنوان یکی از آثار ملی 

ایران به ثبت رسیده است.

جاذبه های گردشگری نزدیک
دخمه زرتشــتیان، موزه قصر آیینه و روشنایی، زندان 
اسکندر و خانه الری ها از جاذبه های گردشگری بسیار 
زیبا و دیدنی اطراف این خانه هستند که بازدید از آنها 

نیز ا.قات خوشی را برای شما به همراه خواهد داشت. 

بهترین زمان برای بازدید
از آنجایی که این خانه در منطقــه کویری قرار گرفته 
اســت از نظر آب و هوا فصل های بهار و پاییز و از نظر 
خلوت بودن شهر فصل های تابستان و زمستان انتخاب 

های مناسب تری خواهند بود.

درباره نواب وکیل بیشتر بدانیم!
بد نیســت که کمی از مالک خانه نواب بدانیم:  محمد 
رضوی ملقــب به نواب  در ســال ۱۲۳۵ هـــ.ش، در 
خانواده ای متدیــن و فاضل از خانــدان نوابان یزد به 
دنیا آمده اســت. او که بزرگ ترین پسر خانواده بوده، 
بعد از تحصیل به کشــاورزی روی می آورد و سپس به 
امور اجتماعی دست می زند. وی، وکیل التولیه  آستان 
قدس رضوی  می شــود و بعد هم نماینده دوره ســوم 
مجلس شــورای ملی می گردد. در دوره نمایندگی او، 
جنگ جهانی اول رخ داده و وی با قرار گرفتن در شمار 

مهاجران، سفر پرحادثه ای را طی می کند.
نواب، همواره با رجــال و دولت مردان وقت مراوده و 
معاشرت داشته و مصاحب آنان بوده است. از این ها 
گذشته، او هنرمند خطاطی نیز بوده و در حسابداری 
و تیراندازی مهارت داشته اســت؛ اما مهم تر از همه 
آنکه، وی مورخی دقیق بــوده و حوادث آن دوره را 
با جزئیات و با قلمی شــیوا و روان بیان کرده است. 
در مقاطعی از تاریخ حســاس ایران مانند مهاجرت 
مجلسیان در جنگ جهانی اول، او تنها مورخ میدان 
سیاست به شــمار می رفته و در روزنامه هم مطلب 

می نوشته است.

گردشگری

مینیمالیسم دیجیتال؛

  یافتن زندگی متمرکز 
در یک جهان پرهیاهو

کال نیوپــورت یک اســتاد جوان در دانشــگاه  
جورج تاون  آمریکا اســت که درباره ی چیزهای 
جالبی مثل تکنولوژی های دیجیتال و فرهنگ ها 
تحقیقــات زیادی کرده. حتــی اگر نیوپورت را 
نشناســیم، حتما با کتاب های پرفروش، محبوب 
و جدیدش چشــم در چشــم شــده ایم. هر چه 
باشــد کال نویســنده ی کتاب های کار عمیق، 
مینیمالیسم دیجیتال و آنقدر عالی و فوق العاده 

باش تا نتوانند تو را نادیده بگیرند است!
کال نیوپــورت دانشــمندی عجیب و غریب در 
رشــته ی علوم کامپیوتری اســت که اعتقادات 
پیرمردی بامزه ای هم دارد! مثال یکی از باورهای 
او این است که موبایل های هوشمند و شبکه های 
اجتماعی به ازای وقتی که از ما می گیرند چیزی 

به ما اضافه نمی کنند.
درمــورد زندگــی شــخصی کال نیوپورت چیز 
دندان گیــری وجود ندارد، به جز اینکه او اکنون 
با همسر و سه پسرش در مریلند آمریکا و در یک 
خانه ی بزرگ و قدیمی اما باحال که معماری آن 
به ســبک ویکتوریایی است، زندگی می کند! اما 
درمورد زندگی حرفه ای کال به عنوان نویســنده 
چیزهای بیشــتری وجود دارد. او نویســندگی 
حرفه ای را از ســال دوم دانشــگاه شــروع کرد و 
اولین کتابش را به یک ناشر کوچک به نام  رندم 
هــاوس  فروخت. کمی بعــد هم این حرفه را به 
عنوان سردبیر  مجله ی طنز دارتموث  ادامه داد 
و یک ستون ثابت بامزه داشت که در آن مطالب 

خنده دار می نوشت!
تا اینکه بعد از انتشار کتاب دومی اش به فکر راه 
انداختن یک وبســایت افتاد و از آنجا با انتشــار 
محتــوای منظــم درمورد بهتریــن روش های 
مطالعه، نوشتن را ادامه داد. مخاطبان او در این 
زمــان دانش آمــوزان بودند و کال بعد از تحصیل 
در مقاطع دکتری با وســیع تر شــدن مطالعات 
و تحقیق هــای علمی اش جســارت پیدا کرد تا 
یافته هــای پراهمیتش را به شــکل کتاب برای 

مخاطبان گسترده تری منتشر کند.
از نظــر کال حــذف هرگونه عامل اضطراب آور و 
حواس پرت کن اساسی ترین چیزی است که برای 
کار با تمرکز باال نیاز است. او کار کردن با تمرکز باال 
را کار عمیق نام گذاری کرده و طبق تحقیقاتش 
متوجه شده که این موضوع یک فضیلت کم یابی 
است که تنها بین نوابغ و افراد اثرگذار رایج است. 
او در ایــن کتــاب ســازمان ها و افرادی که برای 
کســب نتیجه ی بهتر تالش می کنند را به سمت 
کار عمیق سوق می دهد و قواعد و اصولی که کار 

عمیق نیاز دارد را آموزش می دهد.
مینیمالیسم دیجیتال کتابی بود که تا مدتی بعد 
از انتشارش همچنان نُقل مقاله های وال استریت 
ژورنــال، گاردین، فهرســت های پرفروش ترین 
کتاب هــای نیویورک تایمز و ناشــران هفتگی 
)Weekly publishers( بود.  ِســت گادین  بعد 
از مطالعــه ی این کتاب در وبالگش اینطور گفته 

است که:
 تو مصرف کننده نیستی، تو خود کاالیی. بلند شو 
و از این راه خارج شــو و راه دیگری را برای بودن 
در جهان پیش بگیر. این توصیه ای هوشــمندانه 

از کال است برای مردم. 
کال نیوپورت در سال ۲۰۱۹ این کتاب را منتشر 
کرد و فلسفه ی خودش برای استفاده از تجهیزات 
همه گیــر دیجیتالی را به دنیا ارائه داد. او افرادی 
را به ما معرفی می کند که صبح شان را با صدای 
نوتیفیکیشن شروع نمی کنند، به سفرهای کوتاه 
می رونــد، لبخندهای واقعــی می زنند و آرامش 

دارند.
کال افــرادی کــه ویژگی هــای بــاال را دارند،  
مینیمالیســت های دیجیتــال  معرفی می کند. 
چیزی که این افراد را از دیگران متمایز می کند 
روش منحصــر بــه فردشــان برای اســتفاده از 
تکنولوژی است، به طوری که در آن غرق نشوند 
و کنترل زندگی شان همچنان در دست خودشان 
باشد! در دنیای امروز که اغلب ما افرادی هستیم 
که دست در دست تکنولوژی در حال غرق شدن 
هستیم، چه چیزی می تواند بهتر از این باشد که از 
یک سبک زندگی جدیدتر و آگاهانه تری استفاده 

کنیم تا از غرق شدن نجات پیدا کنیم؟!
نویســنده ی کتــاب علی رغم موضــع منفی که 
نسبت به شبکه های اجتماعی دارد، اقرار می کند 
کــه تکنولــوژی ذاتا نه خوب اســت و نه بد! این 
ارزش ها و اهداف کاربر اســت که تعیین می کند 
چــه چیز در این اقیانــوس در خدمت یا خیانت 
او باشــد! این کتاب یک برنامه ی هدفمند ســی 
روزه را پیــش روی خواننــده قرار می دهد تا فرد 
بتواند دوباره به خود درونی اش متصل شود، یک 
روش متفکرانــه را بــرای ایجاد تعادل در زندگی 
واقعی و دیجیتالش انتخاب کند و تبدیل به یک 

مینیمالیست دیجیتال شود!

بالیی که نوشابه بر سر مغز می آورد!
دانشــمندان به مدت دو ماه به موش ها نوشــابه قندی دادند و مشاهده کردند که 
مغز موش های جوان تر دچار آســیب جدی شــده است.  دانشمندان یک موسسه 
تحقیقاتی در برزیل به مدت دو ماه به موش ها نوشــابه قندی دادند و پس از آن 
متوجه شدند که طی این مدت، مغز آنها آسیب قابل توجهی دیده است.محتوای 
قند زیاد در نوشــابه ها و ســایر غذاها یک خطر شناخته شده برای سالمتی است 
که با سال ها تحقیقات علمی، نقش آن در بیماری هایی مانند دیابت، بیماری های 
قلبی، مشکالت دهان و دندان و بسیاری از بیماری های دیگر اثبات شده است. به 
همین دلیل، کارشناسان بهداشتی نسبت به نصب برچسب های هشدار دهنده 
روی محصوالت غذایی با سطوح قند مضر اقدام کرده اند.در حالی که بحث در مورد 
اینکه آیا این کار باید انجام شــود یا نه ادامه دارد، شــواهد جدیدی وجود دارد که 

نشان می دهد مصرف طوالنی مدت نوشابه های گازدار می تواند قدرت شناختی مغز 
را مختل کند و موجب آسیب سلولی و همچنین منجر به مشکالت حافظه شود.

محققان برای آزمایش تأثیر مصرف طوالنی مدت نوشابه های قندی، سه گروه از 
موش ها را آزمایش کردند که هر کدام بر اساس سن، یعنی ۲ ماهه، ۸ ماهه و ۱۴ ماهه 
طبقه بندی شده بودند.محققان در آزمایش های رفتاری دریافتند که موش های 
جوان دو و هشت ماهه که نوشابه می نوشیدند، در آزمایش های متعدد مبتنی بر 
معماهای پلکان و پیچ و خم، اختالل حافظه را نشان دادند، اگرچه موش های مسن تر 
اینطور نبودند.موش ها کشته شدند تا به مغزشان دسترسی پیدا شود، جایی که 
محققان به دنبال نشانگرهای استرس اکسیداتیو مانند مواد واکنش دهنده اسید 
 )DCFH( و  دی کلرو-دی هیدرو-فلورسین دی استات )TBARS(تیوباربیتوریک

بودند. عالوه بر این، سطوح  کاتاالز )CAT( و  سوپراکسید دیسموتاز )SOD( که 
آنزیم های آنتی اکسیدانی هستند نیز اندازه گیری شد.محققان در حین مطالعه 
لوب پیشانی مغز موش ها دریافتند که مصرف نوشابه قندی باعث کاهش فعالیت 
CAT در موش های هشــت ماهه می شــود، در حالی که فعالیت SOD را در مغز 
موش های هشت ماهه و ۱۴ ماهه کاهش می دهد. لوب پیشانی ناحیه ای از مغز 
اســت که در عملکردهایی مانند حافظه، توجه و قضاوت نقش دارد.محققان در 
حین مطالعه هیپوکامپ نیز دریافتند که فعالیت CAT در موش های دو و هشت 
ماهه افزایش یافته است، در حالی که سطح DCFH در موش ها در تمام سنین 
افزایش یافته اســت. هیپوکامپ نیز در حافظه و یادگیری نقش دارد و در انســان 

مسئول اختالالتی مانند اضطراب، افسردگی و اختالل دوقطبی است.

دریچه علم

 در متاورس انسان ها 
چگونه دیده می شوند؟

اگــر همه انســان ها عضو متاورس شــوند، بر روی 
صورتشان هدست واقعیت افزوده تعبیه می شود.

یکــی از برنامه هــای تبدیــل متــن بــه تصویر به 
نــام  Craiyon AI چندیــن عکــس  از اینکــه اگر 
 همه انســان ها عضو متاورس شــوند، چه شــکلی 

می شدند، ایجاد کرده است.
طبــق ایــن تصاویر بر روی صــورت هر فرد یک 
هدســت واقعیت افزوده تعبیه شــده که آن  ها 
می تواننــد در متاورس بــا یکدیگر تعامل کنند. 
شرکت های فناوری مانند متا میلیارد ها دالر برای 
ایجاد دنیای مجازی هزینه می کنند تا در آن مردم 
بتوانند خرید، کار و بازی کنند. این تصاویر برای 
اولین بار پس از اینکه US Sun هوش مصنوعی 
انسان ها را در متاورس زیر سوال برد، منتشر شد. 

گفته شــده، این برنامه تصاویر  عجیب و غریبی 
تولید کرده که صحنه های وحشتناکی از افراد در 
مقابل انفجار های هسته ای، گوشت های پوسیده 
و ویرانی پشــت سرشان نشان می دهد.همچنین 
تصاویر افرادی را با هدســت های واقعیت افزوده 
بــزرگ  بــر روی صورت خود نشــان می دهد که 
عجیب به نظر می رسند در بیشتر عکس ها، اجزای 
صورت مانند لب یا بینی دیده نمی شوند. در عکس 
دیگر، یک فرد بدون دست شبیه فیلم ماتریکس 

اســت. تصویر دیگری فردی را با مو های بلندتر، 
صورت تغییر شــکل داده و بینی در حال لغزش 
روی صورت، در پس زمینه یک گوی سفید غول 
پیکر نشان می دهد.به گزارش دیلی میل بریتانیا، 
مــارک زاکربرگ گفت که تصور می کند حداقل 
یک میلیارد نفر در متاورس زندگی می کنند که 
مبالغ هنگفتی را خرج کنند و شرکت او امیدوار 
است کاربران زمان زیادی را در آنجا صرف کنند 

تا از تجارت خود سود ببرند.

فناوری 

استاد حسین علیزاده؛

هنرمندی کهترنم مضراب عشق در لحظه لحظه عمرش به گوش می رسد
شهرام صارمی / موسیقیدان و نوازنده کمانچه

 شهریور چه خوش یمن آغاز می شود، آغازی که در 
سال های بعد مشخص شــد که از حضورش، تاریخ، 
فرهنگ، هنر و موسیقی این مرز پرگهر، رنگ و بویی 

تازه یافت و مزین به نام حسین علیزاده شد.
آنچنان که این نام دیگر نام شخص نیست، نام خاصی 
است که هر جا شنیده و دیده شود، در بطن خود غرور 

و سربلندی موسیقی ارزشمندمان را در پی دارد.
برای رسیدن به این نام و نشان بهای گزافی پرداخت 
شده که از همت و سخت کوشی ایشان در طی بیش 
از پنج دهه، تا دست و پنجه نرم کردن با بی مهری ها و 
نامالیماتی که در چند دهه اخیر گریبانگیر موسیقی 
ایران بوده، هــر دم عزمش را جزم تــر و اعتقادش را 
سخت تر کرده  است تا اوج عشقی که همیشه همراه 

او بوده و مشکالت فراوانی را از سر راه برداشته است.
به اعتقاد من، او آنگونه که باید و شاید به آرمان هایش 
دست نیافته است که انجام این مهم شرایط مساعد و 
پایدار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را طلب می کند اما 
شناخت صحیح او از شرایط نامناسب فضای موسیقی 
ایران و مثبت اندیشــی خاص او برای راه گشــایی و 
پیشبرد فعالیت های موسیقی، باعث شده است که در 
تمام سال های فعالیتش به موسیقیدانی پرکار که به 

موفقیت هایی ارزشمند، چشمگیر و استثنایی دست 
یافته است، تبدیل شود.

علیــزاده از جریان ســازترین و تاثیرگذارتریــن 
موسیقیدانان عصر خود است و این مهم جز با شناخت 
و درک عمیق و ریشه ای از دانش و سنت های موسیقی 
ایران و نگاهی پویــا، نوین، خالقانه و روشــنفکرانه 
به خصوصیات این موســیقی در اجــرا و تولید آثار 
امکانپذیر نبوده است. جریان سازی این موسیقیدان 

در حوزه آموزش تــا آنجا پیش رفته اســت که آثار 
و قطعات وی بخش جدایی ناپذیر برنامه آموزشــی 

موسیقی ایران در سازهای تار و سه تار شده است.
در خجسته زادروز ایشان الزم است اشاره ای داشته 
باشــم به عدم توجه مراکز آموزشی آکادمیک و آزاد 
موســیقی به آموزش صحیح موســیقی ایرانی، نگاه 
مبتنی بر گذرانــدن واحدهای درســی، اخذ نمره 
قبولی و... بدون توجه به پرورش خالقیت و ســاخت 

و ساز ذهنی و خالقانه موسیقی توسط فراگیرندگان 
باعث شده است که جامعه موسیقی ایران تهی از آزاد 
اندیشی، شهامت و شجاعت در ارائه آثار تجربی و نگاه 
خالقانه در ارائه اثر شده و فراگیری و اجرای موسیقی 
محدود به حفظیاتی شــود که هم در آموزش و هم 
در اجرا مورد استفاده است. به عبارت ساده تر مراکز 
آکادمیک موسیقی در تربیت هنرمندان تاثیرگذار، 
جریان ســاز و خالق ناتوان هســتند و الزم است که 
این موضوع با درایت، بررســی های همــه جانبه و 
برنامه ریزی خاص برای موسیقی ایرانی، مورد توجه 

قرار گیرد.
حســین علیزاده در کنار همه فعالیت های اجرایی، 
کنســرت ها، آلبوم ها، تولید آثار آموزشــی، ساخت 
موســیقی فیلم و... به عنوان یک حامــی تمام عیار 
جریان های هنــری و آزاد موســیقی و رویدادهای 
فرهنگی و همچنین در همه این ســال ها به عنوان 
موســیقیدانی مبارز و منتقد،حضوری پرثمر داشته 

است.
هفتاد و یکمین زادروزش را گرامی داشته و با آرزوی 
ســالمتی و طول عمر برای ایشــان، قدردان حضور 
اندیشمندانه، ارزشمند و پرثمرش در عرصه موسیقی 

ایران هستیم.

چهره ها 

عکس روز 
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