
سخنگوی دولت خبر داد؛

 ارائه خدمات 
 اینترنت رایگان 

برای زائران اربعین
     سخنگوی دولت گفت: اعطای اینترنت 
رایگان در بخش هایی از مسیر پیاده روی 
اربعین با همکاری دو کشــور ایران و عراق 

تعبیه شده است...

کید کرد: وزیر نفت تأ

 آمادگی ایران 
برای افزایش امنیت انرژی 

در جهان
کیــد بــر اینکه بــازار جهانی       وزیــر نفــت بــا تأ
انرژی نیازمند افزایش عرضه نفت ایران است، 
گفــت: مــا همــواره به عنــوان یــک تولیدکننــده 
عمــده نفــت و فرآورده هــای نفتــی در جهــان 
آمادگی داریم به دور از سیاسی کاری به نقش 
خود در عرضه نفت و افزایش امنیت انرژی در 

جهان کمک کنیم...   || صفحه  صفحه 44    || صفحه  صفحه 22  

کرات ایران و غرب؛ دیوار بلند بی اعتمادی در مذا

 برجام همچنان
در ابهام

کرات هسته ای میان قدرت های جهانی و ایران برای احیای برجام با ابهام مواجه شده است.     مذا
کراتی  گی برای ازسرگیری مذا جوزف بورل، نماینده عالی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا به تاز
کره کننده  که از آغاز جنگ اوکراین به تعویق افتاده بود، پیشنهادی ارائه کرد. به نقل از چندین مذا

کره تهیه شد... کرات متن نهایی با شرایط غیرقابل مذا   || صفحه  صفحه 22  ارشد، در نتیجه آخرین دور مذا

ویترین   پیشنهادی

انرژیاقتصاد

صفحه 3 

صفحه 4  صفحه 3 

اقتصاد

 سیگنال منفی به بازار ارز 
با کاهش امید به احیای برجام

ح شد: در گفتگو با عضو کمیسیون انرژی مطر

بنزین ۳ نرخی در راه است

گار« از  طرح رتبه بندی معلمان تحلیل » روز

صفحه 7 

 »رتبه بندی« معلمان »رتبه بندی« معلمان
طرحی با کش و قوس فراوانطرحی با کش و قوس فراوان

»روزگار« علت زیان دیدن دائمی سهام داران را بررسی کرد

 برجام، چوب دو سر طال 
برای بورس

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور  گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور  آ  آ
خدماتی، نظافتی، آبدارخانه، تشریفات و نامه رسان، خدماتی، نظافتی، آبدارخانه، تشریفات و نامه رسان، 

تعمیر و نگهداری تأسیسات، نقلیه، تلفنخانه تعمیر و نگهداری تأسیسات، نقلیه، تلفنخانه 

 مرکز آمار ایران

مرکــز آمــار ایــران در نظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای انجــام امور خدماتــی، نظافتی، 
آبدارخانه،تشــریفات و نامــه رســان، تعمیــر و نگهــداری تأسیســات، نقلیــه، تلفنخانــه  را  بــه 
شــماره مناقصــه  2001003013000009را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت 
)ســتاد( برگــزار نمایــد، کلیــه مراحــل برگــزاری  مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد 
www. :مناقصــه گــران از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولت)ســتاد( بــه آدرس

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.
تاریخ انتشار مناقصه ها در سامانه : 1401/06/15

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ها از سامانه : تا ساعت 8 تاریخ 1401/06/19

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 08:00 تاریخ1401/08/29
زمان بازگشایی پاکت ها  : 1401/06/30 ساعت 11

ــوص  ــتر در خص ــات بیش ــت اطالع ــت دریاف ــزار جه ــه گ ــتگاه مناقص ــاس دس ــات تم اطالع
اســناد مناقصــه :  آدرس : تهــران- خیابــان فاطمــی - نبــش رهــی معیــری- مرکزآمــار ایــران- 

امورحقوقــی و قراردادهــا تلفــن: 021-85104484 
ونیــک دولــت جهــت انجــام مراحــل عضویــت در  اطالعــات تمــاس ســامانه تــدارکات الکتر

ســامانه :
مرکز تماس سامانه : 021-41934 

دفتر ثبت نام :88969737  و 85193768

گهی 1375632     میم الف2226شناسه ا

 نوبت دوم

گهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذاران گهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذارانتمدید آ تمدید آ
EPCEPC جهت مطالعه، طراحی و تکمیل تصفیه خانه فاضالب شهر سمنان به روش جهت مطالعه، طراحی و تکمیل تصفیه خانه فاضالب شهر سمنان به روش

شهرداری  سمنان

موضــوع: شــهرداری ســمنان بــا توجــه بــه قــرارداد مشــارکتی فــی مابیــن خــود بــا شــرکت آب و فاضــاب اســتان ســمنان در 
خصــوص احــداث شــبکه جمــع آوری و تصفیــه خانــه فاضــاب شــهر ســمنان بــه روش بیــع متقابــل در نظــر دارد بــه اعتبــار 
قــرارداد مشــارکت یــاد شــده و اختیــارات اعطــا شــده از ســوی ســرمایه پذیــر) شــرکت آب و فاضــاب اســتان ســمنان( از 
زیابــی کیفــی و تعییــن ســرمایه گــذار دارای صاحیــت )فنــی، مالــی و دارای تجربیــات  طریــق فراخــوان عمومــی نســبت بــه ار
مفیــد مرتبــط( جهــت دعــوت بــه انجــام کار بــه منظــور مطالعــه، مهندســی، تامیــن، اجــرا، نصــب و راه انــدازی )EPC ( تصفیــه 
ــه  ــی ب ــای دریافت ــرح ه ــاع ط ــوان و ارج ــزاری فراخ ــق برگ ــذار از طری ــرمایه گ ــاب س ــد. انتخ ــدام نمای ــمنان اق ــهر س ــه ش خان
هیــات عالــی ســرمایه گــذاری بــا حضــور مشــاور طــرح صــورت خواهــد پذیرفــت. محــل اجــرای طــرح در جنــوب شــهر ســمنان 

و بــا شــرایط ذیــل مــی باشــد:
EPC الف- موضوع: مطالعه، طراحی و تکمیل تصفیه خانه فاضاب شهر سمنان به روش

: جنوب شهر سمنان   ب-محل انجام کار
همچنیــن  و  نمــوده  ارائــه  صاحیــت  احــراز  جهــت  را  خــود  درخواســت  اســت  ضــروری  صاحیــت  واجــد  عاقمنــدان 

باشــند: زیــر  شــرایط  حداقــل  دارای  بایســتی  متقاضــی  شــرکت های 
1- داشتن شخصیت حقوقی

2- مطابقت اساسنامه شرکت با موضوع فراخوان
3- ارائــه رزومــه کاری در زمینــه موضــوع فراخــوان و اجــرای تصفیــه خانــه فاضــاب.) در صــورت ارائــه، شــرکت هــای 

ســرمایه گــذار در اولویــت خواهنــد بــود(
الت  مورد نیاز جهت اجرای موضوع مناقصه 4- دارا بودن حداقل تجهیزات و ماشین آ

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

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

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

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

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

15- شرکت های دانش بنیانی که در زمینه موضوع فراخوان فعالیت داشته اند نیز در اولویت می باشند
از عاقمنــدان بــه شــرکت در فراخــوان دعــوت مــی شــود حداکثــر تــا تاریــخ 1401/06/25 بــا ارســال نامــه رســمی از طریــق 
ــبت  ــی، نس ــام آمادگ ــن اع ــمنان ضم ــهرداری س ــعدی، ش ــوار س ــعدی، بل ــدان س ــمنان، می ــه آدرس س ــتاز ب ــت پیش پس
زیابــی اقــدام و و نســخ اصــل بــه همــراه کلیــه مســتندات مربوطــه ممهــور بــه مهــر  بــه ارائــه مــدارک فــوق جهــت پیــش ار
و امضــای مجــاز شــرکت را بــه نشــانی کارفرمــا ارســال نماینــد. همچنیــن در صــورت هرگونــه ســوالی مــی توانیــد بــا شــماره 

تمــاس هــای 09121316535 و 09124310799 تمــاس حاصــل فرماییــد.
کارفرما در رد یا قبول کلیه درخواست ها مختار بوده و متقاضی یا متقاضیان حق هیچگونه ادعایی ندارند.

گهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذاران گهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذارانتمدیدآ تمدیدآ
EPCEPC فاضالب شهر سمنان به روش  ( فاضالب شهر سمنان به روش ) LocalLocal ( جهت مطالعه، طراحی و احداث تصفیه خانه محلی ) جهت مطالعه، طراحی و احداث تصفیه خانه محلی

شهرداری  سمنان

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

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

ب-محل انجام کار: شهر سمنان  
عاقمنــدان واجــد صاحیــت ضــروری اســت درخواســت خــود را جهــت احــراز صاحیــت ارائــه نمــوده و همچنیــن شــرکت هــای متقاضــی 

بایســتی دارای حداقــل شــرایط زیــر باشــند:
1- داشتن شخصیت حقوقی

2- مطابقت اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه
3- ارائــه حداقــل دو کار مشــابه در خصــوص موضــوع مناقصــه طــی 10 ســال گذشــته و ارائــه رضایتنامــه از کارفرمایــان مربوطــه 

)ارائــه نــام و شــماره تلفــن کارفرمــا بــه انضمــام ارائــه قراردادهــا الزامــی اســت.(
4- ارائــه رزومــه کاری در زمینــه موضــوع فرخــوان و اجــرای تصفیــه خانــه فاضــاب.) در صــورت ارائــه، شــرکت هــای ســرمایه گــذار 

در اولویــت خواهنــد بــود(
الت  مورد نیاز جهت اجرای موضوع مناقصه 5- دارا بودن حداقل تجهیزات و ماشین آ

6- دارا بودن پرسنل مجرب با تجربه کار مرتبط و بکارگیری پرسنل با تخصص کافی

7- دارا بــودن رتبــه یــک طــرح و ســاخت در گرایــش آب و فاضــاب و یــا رتبــه 1 آب بــا مشــاور رتبــه مرتبــط از ســازمان برنامــه و بودجــه 
و تصویــر برابراصــل گواهــی صاحیــت

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

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

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

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

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

18- شرکت های دانش بنیانی که در زمینه موضوع فراخوان فعالیت داشته اند نیز در اولویت می باشند
ــا ارســال نامــه رســمی  از طریــق پســت  ــا تاریــخ 1401/06/25 ب ــر ت از عاقمنــدان بــه شــرکت در فراخــوان دعــوت مــی شــود حداکث
پیشــتاز بــه آدرس ســمنان، میــدان ســعدی، بلــوار ســعدی، شــهرداری ســمنان ضمــن اعــام آمادگــی، نســبت بــه ارائــه مــدارک فــوق 
زیابــی اقــدام و و نســخ اصــل بــه همــراه کلیــه مســتندات مربوطــه ممهــور بــه مهــر و امضــای مجــاز شــرکت را بــه نشــانی  جهــت پیــش ار
کارفرمــا ارســال نماینــد. همچنیــن در صــورت هرگونــه ســوالی مــی توانیــد بــا شــماره تمــاس هــای 09121316535 و 09124310799 

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

کرات در کدام ایستگاه متوقف مانده است؟ قطار مذا

زمستان اروپا، اسم رمز فشار به ایران
تهــران؛ »گل های مــرده مذاکرات را آبیاری نخواهد 
کرد« به این معنا که دوباره موضوعات پادمانی پرونده 
هسته ای را به عنوان اهرم فشار نخواهد پذیرفت و بار 
دیگر تن به تعهدات یک طرفه به طرف های بی تعهد 
نخواهــد داد و ایــن اصل ثابت دیپلماســی ایران در 

زمستان و تابستان است.
 زمانی که علی باقری مذاکره کننده ارشــد ایران در 
آذرماه ســال گذشــته برای دور جدید مذاکرات، از 
عنوان »گفت وگوهای رفع تحریم ها« اســتفاده کرد، 
مشخص بود که جمهوری اسالمی در این دور اصول 
روشــن، خواسته های شفاف، منطقی و قانونی دارد 
که معیار هر متن توافقی در هر برهه ای از زمان و هر 
نقطه ای از مکان اســت. مرور رویدادهای هفته های 
اخیر مرتبط با مذاکرات ایران با ۱+۴ نشــان می دهد 
کــه یکــی از مهمترین اصول گفت وگوها از ســوی 
جمهوری اســالمی، تن ندادن به فشارهای رسانه ای 
و »ضرب االجل« های جعلی است که تالش می کند 

توپ مذاکرات را به زمین تهران اندازد.
اصول مطرح مورد اشاره، نه خواسته هایی غیرمنطقی 
که به اذعان طرف های غربی در چارچوب همان توافق 
هســته ای اســت، ایران به زبان شفاف، صریح و ساده 
اعالم کرده که اگر به گفته خود غربی ها ایران بیشترین 
همکاری را با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است 
و دنبال ساخت سالح هسته ای هم نیست، بنابراین باید 
پرونده پادمانی خود را بسته ببیند. اگر این مذاکرات 
برای رفع تحریم های غیرانسانی علیه مردم ایران است؛ 
باید نتیجه ملموس آن رفع حداکثری همین تحریم ها 
باشد، اگر آمریکا نمی تواند به عنوان سرزمین مستقل 
بر ســر تعهدات بین المللی خود بماند، بنابراین باید 
تضمیــن عملی و منطقی برای عدم تکرار بازی های 
ترامپی به ایران ارائه کند. گره زدن این خواسته های 
منطقی به زمستان غرب و لوله های گاز شرق و ایجاد 
کارزار رســانه ای به این بهانــه، نمی تواند جمهوری 

اسالمی را از آن ها دور کند.
بررســی و گفت وگو درباره ایده یا پیشــنهاد جدید 
تروییــکای اروپــا، انگیزه دور جدیــد مذاکرات رفع 
تحریم ها بود که از ۱۳ مرداد سال جاری و در سطح 
معاونان و مدیران سیاسی وزیران خارجه کشورها در 
وین اتریش آغاز شد. متن پیشنهادی از سوی اروپا و 
آمریکا از سوی ایران مورد بررسی قرار گرفت، نتیجه 
این بررســی ها از طریــق هماهنگ کننده مذاکرات 
به آمریکا ارســال شــد، کاخ ســفید پس از مطالعه 
پیشنهادات ایران، متن پیش نویس خود را ارائه کرد 
و  امروز با گذشت یک ماه از این تبادل پیش نویس ها، 
متن پیشنهادات و بررسی های ایران در پاسخ به متن 
پیش نویس توافق احتمالی رفع تحریم ها که از سوی 
اروپا و آمریکا ارائه شــده بود، روی میز ایران وزارت 

خارجه آمریکاست. به گفته »ناصر کنعانی« سخنگوی 
وزارت امور خارجه، تیم کارشناسی جمهوری اسالمی 
ایــران، پــس از دریافت پاســخ آمریکا، آن را به  دقت 
مورد بررســی قــرار داده و پاســخ های ایران پس از 
ارزیابی در ســطوح مختلف، تدوین و پنج شنبه شب 
)دهم شــهریور( به هماهنگ کننده تحویل داده شد. 
»ساموئل وربرگ« سخنگوی منطقه ای وزارت خارجه 
آمریکا هم از بررســی متن پیشنهادی ایران در زمان 
مناســب و پاســخ به آن  از طریق واسطه اروپایی خبر 
داد. بالفاصله پس از ارســال متن پیشــنهادی ایران، 
»وِدانت پاتل«، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
در بیانیه ای مدعی شد که پاسخ تهران سازنده نبود. 
»جوزپ بورل«، مســئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا هم روز دوشــنبه در کنفرانســی خبری عنوان 
کرد که نســبت به گذشــته به حصول توافق در وین 
جهت احیای برجام کمتر امیدوار است. تکرار واژه هایی 
چون عدم سازنده بودن یا ناامیدکننده بودن، سیاستی 
قدیمی به منظور انداختن توپ تصمیم در زمین ایران 
است تا مسئولیت هرگونه شکست احتمالی به دوش 
تهران باشد. با گذشت یک ماه از تبادل پیش نویس های 
توافق بین ایران و غرب، کارزار رسانه ای آنها در تالش 
اســت تا افکار عمومی ایران و جهان را به این نتیجه 
برســاند که جمهوری اســالمی ایران متاثر از بحران 
انرژی در اروپا، چشــم به راه زمســتان است تا از حربه 
انرژی برای امتیازگیری اســتفاده کند! این موضوع 
درحالی از ســوی غربی ها مطرح و از ســوی برخی 
در داخــل مورد تحلیل قرار می گیرد که واقعیات در 
میــدان از موضــوع دیگری حکایت دارد. الف( اصول 
مصرح ایران در زمســتان سال گذشته همان اصولی 
است که در زمستان امسال و سال های آینده هم در 
تصمیمات وزارت خارجه جاری بوده است. ب( ایران 
در حال حاضر زیرساخت الزم برای تامین گاز اروپا و 
استفاده از این اهرم برای اثرگذاری بر تروییکای این 
قاره را در اختیار ندارد. پ( جمهوری اســالمی ایران 
برخــالف طرف هــای غربی هرگز از اهرم انرژی برای 
فشــار به جهان اســتفاده نکرده است، موضوعی که 
مرندی هم در توییت روز گذشته خود به آن اشاره و 
تصریح کرده است: »غرب از تحریم های بی رحمانه به 
عنوان یک سالح استفاده می کند، در حالی که ایران 
بــه دنبــال روابط عادی با تمامی دولت های قانونی و 
غیرمتخاصم اســت. ایران هیچ گاه از نفت یا گاز به 
عنوان یک اهرم فشــار اســتفاده نکرده است. آمریکا 
بــا طفــره رفتن با کلماتی مبهم)اما مهم( موجب باال 
رفتن قیمت  انرژی در جهان می شــود«.  تابستانی و 
زمســتانی کردن خواسته های منطقی ایران از سوی 
غرب، بازی رسانه ای آنهاست که نیافتادن در دام این 

بازی هوشیاری می طلبد.

یادداشتویترین  پیشنهاد

زمان تصمیم برای تهران و واشنگتن
  جالل خوش چهره

کارشناس مسائل سیاسی
وقتی همه چیز نشان از تقویت 
امیــد به ایجــاد توافق در یک 
منازعه بیست ساله هسته ای 
میان ایــران و جامعه جهانی 

داشت، به ناگاه اوضاع جای خود را به محافظه کاری 
داد. تهران و واشــنگتن در آخرین رفت و برگشــت 
پیام های غیر مســتقیم خود، بار دیگر این واقعیت را 
به رخ کشیدند که این دو برسر عدم توافق با یکدیگر 

بیش از هر چیز توافق دارند.
اکنون برجام، یا توافق و یا هرآنچه که تیم های مذاکره 
کننده دوست دارند از آن یاد کنند، به دوردست پرتاب 
شده است؛ شاید وقتی دیگر مثل آنچه مخالفان داخلی 
مذاکرات به دوماه پس از این اصرار دارند و یا مخالفان 
خارجــی کــه آن را به بعــد از انتخابات میان دوره ای 
کنگره امریکا و کنیســت اســرائیل پاس می دهند. از 
این وضع اسرئیل و روسیه بیشترین سود را می برند. 
هردو می خواهند همه چیز در گروگان خواســت ها و 
اهداف استراتژیک آن ها باشد؛ چه چیز بهتر از توقف 
مذاکــرات و ادامــه انجماد کــه همه را در بالتکلیفی 
کسالت بار اما پرفایده برای تل آویو و مسکو نگه  دارد.
اسرائیل نمی خواهد دولت »جوبایدن« فرصتی باشد 
برای بازگشــت ایران به جامعه جهانی؛ به گونه ای که 
هــم اعتبار و هم منافــع آن محفوظ بماند. بنابراین، 
اصلی ترین اقدام در این باره را فرصت کشــی در روند 
مذاکــرات تهران و واشــنگتن و تعمیق بی اعتمادی 
میان طرف ها در دستور کار قرار خود قرارداده است. 
مأموریت مقام های اســرائیلی در هفته های اخیر که 
به ویژه امید به ایجاد توافق میان تهران و واشــنگتن 
باال گرفت، ســوزاندن اعتمادهایی بود که می شــد 
گفــت درحــال جوانه زدن اســت. تعلیق مذاکرات 
حاال فرصتی اســت که امکان رایزنی های بیشــتر را 
به اســرائیلی ها می دهد که یا بســتر پایان برجام را 
فراهــم کننــد و یا اگر در این کار موفق نخواهند بود، 
محصول مذاکرات کنونی را دســتخوش اســتحاله 
کنند. انتخابات آتی کنیســت و رقابت های جناحی، 
ســایه خود را بر اقدام های خرابکارانه اسرائیلی ها در 
مذاکرات برجامی ســنگین تر از گذشته کرده است. 
ابرازخشــنودی »الئیر الپید« نخست وزیر مستأجل 
اســرائیل از توقف مذاکرات و تعلیق توافق احتمالی، 
نشان از تالش موفق تل آویو در ایجاد مانع در این باره 
دارد. اگرچه میان مقام های اسرائیلی در باره مذاکرات 
برجامی و سرانجام توافق احتمالی تهران – واشنگتن، 
مواضع تند، میانه و براندازانه را می توان شناسایی کرد، 
اما همه طیف ها بر یک اصل نظر مشترک دارند؛ نباید 
به هیچ فرصتی برای بازگشت ایران به جامعه جهانی 
مجال داد؛ حتی با قبول واقعیتی به نام دولت بایدن 
که اصرار دارد همه خاورمیانه را نمی توان تنها از منظر 
منافع اســرائیل دید و براین اســاس عمل کرد. از این 
رو اســرائیلی ها تا زمان بازگشت احتمالی طرف ها به 
میز مذاکرات، برشــدت و دامنه رایزنی ها و البی های 
ضــد ایرانی خود خواهند افزود. وضع تعلیقی کنونی 
همانی است که تل آویو می خواهد؛ حداقل تا تعیین 
تکلیــف انتخابــات پارلمانی آینده و به تبع آن نتیجه 
انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا در نوامبر آینده.
روس ها نیز از منظر منافع خود به روند مذاکرات و نتیجه 
احتمالی آن می نگرند. حاال برای بسیاری روشن شده 
که شیوه مشارکت آنان از ابتدای مذاکرات برجامی در 
وین در چارچوب اهداف نظامی – اســتراتژیک خود 
بــود که با جنگ اوکراین تبلور یافت. مســکو عادی 
ســازی روابط ایران با جامعه جهانی را در شــرایطی 
می پذیــرد که به انزوای بیشــتر روســیه در جامعه 
بین المللی نینجامد. روس ها نگرانند که عادی سازی 
روابط خارجی ایران به کاهش روابط دوجانبه با روسیه 
انجامیده و نگرش های تهران به نظام بین المللی دچار 
تغییر شود. در این حال مسکو می خواهد نقش متغیر 
تأثیرگذار را در مذاکرات برجامی داشته باشد تا به این 
وسیله جایگاه خود را در تعامالت جهانی و منطقه ای 
به رخ رقیبان غربی اش بکشد. تعلیق مذاکرات و دور 
شدن از توافق هسته ای، فرصتی دوگانه برای مسکو 
دارد؛ نخســت این که غــرب و خاصه اروپا از انرژی و 
بازار پرظرفیت ایران همچنان دور است. دوم؛ غربی ها 
الزم اســت به گونــه واقعی تری به نقــش تأثیرگذار 
مســکو توجه کرده و به این وســیله در قبال منافع 
 ژئوپلیتیک و ژئواستراژیک آن، مواضع خود را تعدیل

 کنند.
تهران و واشــنگتن الزم اســت محافظه کاری را کنار 
گذاشــته، باردیگر اراده خود را برای بازگشــت به میز 
توافق محک بزنند. واشنگتن اگر همچنان بدون کم 
وکاست بر چالش هایش علیه خواست های تهران ادامه 
دهد، بازی در زمین اسرائیل و دیگر مخالفان توافق را 
برخود تحمیل کرده است. تهران نیز برای بیرون رفت 
از بالتکلیفی کنونی و خنثی کردن فرصت طلبی هایی 
که به هزینه آن صورت می گیرد، به ابتکارها و ایده های 
قدرتمند نیازمند است. نمی توان همه چیز را به زمان 

سپرد. فرصت ها به سرعت از دست می روند.
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سیاست 2
اخبار كوتاه

"لیز تراس" نخست وزیر 
جدید انگلیس در كنار 

همسرش و پس از انتخاب به 
عنوان رهبر حزب محافظه 

كار و نخست وزیر جدید در 
نشست حزب حاكم محافظه 

كار انگلیس/ رویترز

حمله مسلحانه به اتوبوس 
حامل نظامیان اسراییلی در 
كرانه باختری/ رویترز

گزارش تصویری

کرات ایران و غرب؛ دیوار بلند بی اعتمادی در مذا

برجام همچنان در ابهام
مذاکرات هســته ای میان قدرت های جهانی 
و ایران برای احیای برجام با ابهام مواجه شده 
اســت. جوزف بورل، نماینده عالی سیاســت 
خارجــی و امنیتــی اتحادیه اروپــا به تازگی 
برای ازســرگیری مذاکراتی که از آغاز جنگ 
اوکراین به تعویق افتاده بود، پیشنهادی ارائه 
کرد. به نقل از چندین مذاکره کننده ارشــد، 
در نتیجــه آخریــن دور مذاکرات متن نهایی 
با شــرایط غیرقابل مذاکره تهیه شد. با وجود 
این، متن برای ایران نهایی نبود، زیرا با توجه 
به اعالم موافقت اصولی آمریکا با متن نهایی، 
اصالحات متعددی برای پیش نویس پیشنهاد 
کرد. آمریکا اعالم کرد اصالحات پیشــنهادی 
ایران را بررسی خواهد کرد و بعداً گفت پاسخ 
خود را به تهران ارســال کرده اســت و تهران 
نیز به نوبه خود گفت در حال بررســی پاســخ 

آمریکاست.
بــه گزارش »مرکز سیاســی امارات«، پس از 
آنکه ایران برخی از خواســته های خود را کنار 
گذاشــت، مذاکرات تا حدودی پیشرفت کرد. 
اصولگرایان ادعا می کنند پیشنهاد اروپا از نظر 
صادرات نفت و آزادسازی وجوه مسدود شده، 
منافــع اقتصادی زیــادی برای ایران به همراه 
دارد. این در حالی است که هنوز هیچ تصمیم 
نهایی از سوی طرف های اصلی مذاکرات گرفته 
نشده است. این وضعیت بیشتر به »ایستادن 
در آســتانه توافق« شبیه است که در عملکرد 

بازارهای مالی ایران منعکس می شود.
ایرانی ها پیشرفت مذاکرات کشورشان با غرب 
را به دقت زیر نظر دارند و به نظر می آید بازارهای 
داخلی در حال حاضر در هاله ای از ابهام قرار 
دارند. با وجود این، سیاســتمداران و سرمایه 
گذاران محتاطانه خوشبین هستند. نهادهای 
تصمیم گیــر ایرانــی به تحــوالت مذاکرات 
هسته ای واکنش مساعدی نشان داده اند و به 
نظر می آید نهادهای محافظه کار این کشــور 
از مذاکرات راضی بوده اند، هرچند هنوز کاماًل 

متقاعد نشده اند که توافق نجات یافته است.
گزارش  رســانه های اصالح طلب حاکی از آن 
اســت آنچه به تازگی مذاکره کنندگان ایرانی 
در مذاکرات خود با غرب به دســت آورده اند، 
کمتر از آن چیزی است که تیم مذاکره کننده 
قبلــی به رهبری عباس عراقچی در مذاکرات 
گذشــته می توانست به دست آورد. در مقابل، 
گزارش های منتشــر شــده به وسیله محافل 
محافظه کار تأییــد می کند نتیجه مذاکرات 
بهتر از توافق 20۱5 بوده است، اما آنها عنوان 
کرده اند موانع برجسته ای وجود دارد که قبل 
از امضای توافق باید بر آنها غلبه کرد. ایران در 
این گفت وگوها خواستار تضمین هایی شده که 
دولت آینده آمریکا از توافق جدید خارج نشود و 
همچنین برای مقابله به نقض تعهدات هسته 

ای سازوکارهای شفافی تدوین شود.
در این میان واکنش بازارهای ایران به تحوالت 
متفاوت بوده اســت. با وجود اظهارات مطرح 
شــده دولت ایران درباره اینکه اقتصاد کشور 
در برابر نتیجه مذاکرات هسته ای آسیب پذیر 
نیست، واکنش بازارها واقع بینانه تر به نظر می 
آید. بازارهای طال و ارز نســبت به سایر بازارها 
واکنش مثبت تری نشان دادند. قیمت رسمی 
طال در دو هفته معامالتی گذشته ۱0.۳ درصد 
و نرخ دالر در بازارهای داخلی 8.7 درصد نسبت 

به مدت مشابه کاهش یافت.
بازارها در دو روز پایانی معامالتی نزولی به نظر 

می رســند، زیرا در نتیجه اخبار ضد و نقیض 
درباره پیشرفت مذاکرات، قیمت طال و ارز بار 
دیگر افزایش یافت. به طور کلی چشــم انداز 
توافق هســته ای با خوش بینی محتاطانه ای 
در بازارهای ایران مواجه شد. با توجه به گزارش 
ها مبنــی بر وجود موانع در مذاکرات، خوش 
بینی محتاطانه در چند روز گذشــته کاهش 

یافته است.
تروئیکای اروپایی )بریتانیا، فرانسه و آلمان( 
دور اخیر مذاکرات را نادیده گرفتند و از آن 
زمان با تصویب قطعنامه ای در محکومیت 
ایــران در آخرین نشســت شــورای حکام 
بیــن المللی انرژی اتمی، لفاظی های خود 
را دربــاره موضوع هســته ای ایران افزایش 
دادند. تحلیلگران معتقدند غیبت تروئیکای 
اروپایی در مذاکرات نشــان دهنده شکاف 
میــان اعضــای غربی بــرای رایزنی درباره 

تحوالت موضوع هسته ای ایران است.
 با وجود غیبت تروئیکای غربی و تشدید تنش 
در آخرین نشســت شورای حکام آژانس بین 
المللــی انــرژی اتمی، مقام های ایرانی بر این 
باورند نوســانات بازارهــای جهانی انرژی بر 
اروپایی ها فشار وارد می کند و به ایران اجازه 
می دهد امتیازاتی را که در دســتور کار است 
بگیرد. مذاکرات هسته ای زمانی اتفاق می افتد 
که پیش بینی می شــود نرخ تورم در اتحادیه 
اروپــا و ایاالت متحده در نتیجه بحران قریب 

الوقوع انرژی زمستانی افزایش یابد.
به نظر می آید ایران مایل است در تالش برای 
زیر فشار قرار دادن غرب و به ویژه ایاالت متحده 
برای موافقت با خواسته هایش، احتمال وقوع 
بحران شــدید انرژی در زمســتان آینده را به 
اروپا یادآوری کند. عالوه بر این، ایران به خوبی 
می داند انرژی ستون فقرات اقتصادهای غربی 
است و سطوح باالی تورم، رهبران سیاسی را 
برای یافتن راهی برای خروج زیر فشــار قرار 
می دهــد. پس از اجرایی شــدن تحریم های 
غــرب بر بخش انرژی روســیه ، ایران انتظار 
دارد بحران میان غرب و روسیه بدتر شود و در 
نتیجه قیمت های انرژی افزایش یابد. همه اینها 

تأثیر قابل توجه و مضری بر نرخ تورم خواهد 
داشــت که در حال حاضر در تمام کشورهای 
اتحادیــه اروپا و ایاالت متحده به باالترین حد 

خود رسیده است.
تحلیلگران موافق هستند ایران از بحران انرژی 
و هرگونه رکود اقتصادی متعاقب آن در غرب 
ســود زیادی خواهد برد. به همین دلیل ایران 
در تالش برای زیر فشــار قرار دادن غرب برای 
دادن امتیاز در مذاکرات هستند. بازگشت به 
توافــق به عنوان منفعت اقتصادی برای غرب 
خواهــد بــود که می تواند از آن برای مدیریت 
قیمت انرژی و کنترل تورم استفاده کند، این 

موضوع سود امنیتی و راهبردی است.
گفتمان ایران نه تنها بر این ایده متمرکز است 
که ایران می تواند خأل روسیه را در بازار جهانی 
انــرژی پــر کند و به اروپا گاز عرضه کند، بلکه 
بر این فرض تمرکز دارد که ازسرگیری توافق 
هســته ای هزینه های نفت و گاز و در نتیجه 
نــرخ تورم در غرب کاهش می یابد. به عبارت 
دیگر، ایران به دو دلیل از معرفی خود به عنوان 
تامین کننده بالقوه عمده گاز به اروپا اجتناب 
می کند؛ نخست، اینکه اطالع دارد ارسال گاز 
در کوتاه مدت از نظر لجستیکی چالش برانگیز 
است و دوم، اینکه نمی خواهد زمینه نارضایتی 
روس ها را فراهم کند که تهران آن را شریک 

راهبردی خود می داند.
ایــران برای تضعیــف موضع ایاالت متحده و 
گرفتن امتیازات بیشــتر از دولت بایدن که از 
تــرس پرداخت بهای آن در انتخابات آتی در 
تالش برای مدیریت بحران تورم است، از بحران 
انرژی استفاده می کند. تهران همچنین به این 
نتیجه رسیده است دولت بایدن امتیازات سریع 
و ملموسی برای احیای مجدد توافق هسته ای 
خواهد داد، زیرا چنین توافقی به عنوان پیروزی 
سیاسی برای دولت دموکرات تلقی می شود و به 
کاهش تورم در ایاالت متحده در نتیجه کاهش 
قیمت انرژی کمک می کند و باعث می شود 
شانس دموکرات ها در انتخابات آتی بهبود یابد.

گرچه طرفها در آســتانه دســتیابی به توافق 
هستند، اما پویایی هایی وجود دارد که ممکن 

است احیای توافق هسته ای را دشوار کند. تا 
بــه امروز، موضع دولــت بایدن در قبال ایران 
تــا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده اســت. 
عالوه بر این، تغییر در سیاست ایاالت متحده 
در قبال برنامه هســته ای ایران نه تنها حزب 
جمهــوری خواه، بلکه جناح های درون خود 
حــزب دموکــرات را نیز تحریــک می کند. 
تعدادی از دموکرات ها در کنگره از پیش نویس 
قطعنامه ای حمایت کردند که خواستار حفظ 
تحریم های ایران شده اند. طبق آخرین تحلیل 
هــا، به نظر می آید دموکرات ها در مســیر از 
دست دادن اکثریت کنونی کنگره در انتخابات 
میان دوره ای هســتند. در نتیجه، هر توافقی 
با ایران شــکننده و هر زمان مستعد فروپاشی 

خواهد بود.
در بخش ذیل به چهار سناریو برای توافق هسته 

ای خواهیم پرداخت.
الف( احیای مجدد توافق

طبق این ســناریو مذاکرات هسته ای وین به 
احیای برجام منجر می شود. در ازای لغو پنج 
گامــی که ایران در واکنــش به خروج دولت 
آمریکا از برجام انجام داده اســت، کشورهای 
غربــی با حذف تمامی تحریم ها علیه ایران و 
تعلیق قطعنامه های شــورای امنیت سازمان 
ملــل متحد موافقت می کنند. ایران و ایاالت 
متحده آمریکا هر دو می گویند طرف مقابل باید 
به اصول اساسی توافق هسته ای 20۱5 بازگردد 
که به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی 
دسترســی نامحدود به تمام مراکز هسته ای 

ایران می دهد.
به گفته منابع محلی و بین المللی، این توافق به 
ایران دسترسی آزادانه به بازارهای بین المللی 
نفت و گاز می دهد. این موضوع فروش نفت این 
کشور را از کمتر از 700 هزار بشکه در روز در 
مدت 6 ماه به دست کم 2.8 میلیون بشکه در 
روز خواهد رساند. این سناریو به دلیل کاهش 
هزینه های انرژی و نفت به نفع اقتصاد غربی 
است که گرفتار بحران انرژی هستند. با وجود 
این، روسیه ممکن است نگران این باشد توافق 
هسته ای جدید به کاهش شدید قیمت انرژی 

منجر شــود و در را برای یک متحد برای ورود 
به بازارهای انرژی اروپا باز کند. 

ب( فروپاشی توافق
بــی تردید هیچ یــک از طرف های درگیر در 
مذاکرات هسته ای تمایلی به این نتیجه ندارند، 
اما دو طرف اصلی )ایاالت متحده و ایران( گه 
گاه به آن می پردازد. در ســال 20۱8 ایاالت 
متحده از توافق هســته ای خارج شــد و ثابت 
کــرد این احتمــال را نمی توان به طور کامل 
رد کرد. دو ســناریوی احتمالی وجود دارد که 
ممکن اســت اجازه دهد چنین اتفاقی بیفتد؛ 
نخست، اینکه دولت آمریکا یا دولت ایران اعالم 
کنند مذاکرات شکست خورده است، تحریم ها 
باقی خواهند ماند. شــرایط کنونی مانند سال 
20۱8 نیســت. این بــار تروئیکای اروپایی از 
تصمیــم ایاالت متحده حمایت خواهند کرد 
و به نظر می رسد بازارهای اروپایی بیش از هر 

زمان دیگری به منابع انرژی ایران نیاز دارند.
در ســناریوی دوم فرض بر این اســت یکی 
از طرفین ماشــه را بکشــد، یعنی تحریم ها را 
علیــه ایران بازگرداند و کشــور را ذیل فصل 
هفتم منشــور ســازمان ملل متحد قرار دهد. 
بارها طرف های اروپایی به احتمال توســل به 
ایــن گزینه پرداخته اند و این موضوع ایران را 
در موقعیت دشــواری قــرار می دهد، زیرا در 
عمل به صادرات ناچیز نفت این کشــور پایان 
می دهــد و بحران اقتصــادی را بدتر می کند. 
پیامدهای اقتصادی این سناریو و تأثیر آن بر 
قیمت انرژی همراه با ترس از پیشروی تهران 
در زمینه هســته ای ممکن است مانع از اعالم 

پایان توافق همه طرف ها شود.
ج( توافق جایگزین

توافقی با همان نام توافق هسته ای کنونی اما 
بــا اختالفات عمده می تواند راهی مؤثر برای 
حل بن بســت هســته ای ایران و غرب باشد. 
شــواهدی وجود دارد که نشان می دهد ایران 
و ایاالت متحده به ســمت این گزینه متمایل 
شده اند که ایران را ملزم می کند در ازای برخی 
انگیزه های اقتصادی، ازجمله آزادسازی وجوه 
مسدود شده، کاهش محدودیت های بانکی، 
صادرات و سرمایه گذاری با محدودیت بر برخی 

از اقدامات هسته ای موافقت کند.
د( بدون تغییر در وضعیت موجود

در این سناریو فرض بر این است طرفها قادر به 
مذاکره بر سر توافق هسته ای جدید نخواهند 
بود، اما مذاکرات را نیز شکســت خورده نمی 
داننــد. دولت ایاالت متحده فروش نفت ایران 
را حفظ خواهد کرد یا نســبت به آن مالیم تر 
خواهــد بود تا قیمت انرژی را پایین بیاورد، در 
حالی که ایران به کند کردن گام های تشدید 
تنش هســته ای خود و کنترل رفتار خود در 
منطقــه ادامه خواهد داد، همانطور که در ماه 

های گذشته چنین بوده است.
در حالی که دولت بایدن از بازگشــت به توافق 
هسته ای در آستانه انتخابات کنگره سود می برد، 
حفــظ وضعیت موجــود و نرمش با رژیم های 
تحریمی نیز می تواند به جلوگیری از رویارویی 
با جمهوری خواهان و تندروهای دموکرات و ارائه 
قیمت های مطلــوب نفت کمک کند.  گرچه 
وضعیت موجود روســیه، چین یا کشــورهای 
خاورمیانه را خشمگین نمی کند، اما راه حلی 

برای برنامه هسته ای ایران ارائه نمی دهد.
محمد الزقول؛ کارشناس ارشد مسائل 
خاورمیانه در مرکز سیاسی امارات

خبر ویژه

رئیس قوه قضاییه گفت: برخالف شایعه رواج یافته مبنی بر عدم پیگیری سرقت های زیر 20 میلیون تومان، باید این 
موضوع را تاکید و تبیین کرد که هر نوع سرقتی، توسط دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار می گیرد.

حجت االســالم والمســلمین محســنی اژه ای، در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی و در راســتای 
تاکیدات مؤکد خود در جهت مقابله قاطعانه با مرتکبان جرائم و سرقت های خشن و تضمین امنیت روانی شهروندان، 
به مدت ۳ ساعت از دادسراهای ناحیه 27 تهران )امور جنایی – ویژه قتل( و ناحیه ۳۴ تهران )ویژه سرقت( بازدید به 
عمل آورد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت رســانی قضایی به مردم و مراجعان در این واحد قضایی و پیشــبرد 

امور در آنها قرار گرفت. 
موضوع پیگیری سرقت های زیر 20 میلیون تومان، امروز نیز در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از دادسرای ویژه سرقت 

مورد توجه قرار گرفت و حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای با حضور در شعب مختلف قرار های صادره برای 
سرقت های مختلف به ویژه زیر بیست میلیون تومان را مطالعه کرد و ساعتی برای مطالعه پرونده ها از سوی رییس قوه 

قضاییه و گفتگو با قاضی و کارمندان قضایی در این خصوص اختصاص یافت.
رئیس قوه قضاییه در همین راســتا در بازدید از شــعبه دوم دادیاری دادســرای سرقت، مجدداً تصریح کرد که برخالف 
شایعه رواج یافته مبنی بر عدم پیگیری سرقت های زیر 20 میلیون تومان، باید این موضوع را تاکید و تبیین کرد که هر 
نوع سرقتی، توسط دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار می گیرد، دادسرا موظف به پیگیری قضایی در این خصوص است 
و صرفاً به موجب قانون مصوب مجلس در سال ۹۹، سرقت های زیر 20 میلون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در 

زمره جرائم قابل گذشت قرار می گیرند.

رئیس قوه  قضاییه:

سرقت های زیر 2۰ میلیون تومان هم قابل پیگیری و رسیدگی است

آیت اهلل جنتی در نطق افتتاحیه اجالس خبرگان:

زائران اجازه ندهند اختالفات 
 سیاسی به مراسم اربعین 

ضربه ای بزند
رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: بر همه زوار الزم 
است هوشیاری کامل در برابر توطئه های آمریکایی و 
رژیم صهیونیستی داشته باشند و اجازه ندهند برخی 
اختالفات سیاســی و مسائل حاشیه ای به این مراسم 
عظیم که عامل وحدت شــیعیان اســت ضربه ای وارد 

کند.
 آیت اهلل احمد جنتی در ســخنرانی افتتاحیه اجالس 
رسمی مجلس خبرگان رهبری با اشاره به در پیش رو 
بودن مراسم اربعین اظهار کرد: این گردهمایی عظیم 
نشــان می دهد قیام عاشــورا هر روز زنده تر از گذشته 

می شود و به مرز و جغرافیا و قومیت محدود نیست.
رییس مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: مسئوالن 
در جهت تسریع سفر زوار اقدام کنند و تا می توانند به 
زائران خدمت کنند بر همه زوار الزم اســت هوشیاری 
کامل در برابر توطئه های آمریکایی و رژیم صهیونیستی 
داشته باشند و اجازه ندهند برخی اختالفات سیاسی و 
مسائل حاشیه ای به این مراسم عظیم که عامل وحدت 

شیعیان است ضربه ای وارد کند. 

سخنگوی دولت خبر داد؛

 ارائه خدمات اینترنت رایگان 
برای زائران اربعین

ســخنگوی دولــت گفت: اعطای اینترنــت رایگان در 
بخش هایی از مســیر پیاده روی اربعین با همکاری دو 

کشور ایران و عراق تعبیه شده است.
علــی بهادری جهرمی ســخنگوی دولــت  گفت: در 
آستانه حادثه عظیم و بی نظیر اربعین حسینی هستیم 
و عالقه داریم در این رویداد بزرگ مشــارکت داشــته 
باشــیم. پس از فروکش کرونا پیش بینی این اســت که 
حجم مشارکت باال باشد و حضور حدود 5 میلیون نفر 
پیش بینی شده است. در گذشته این آمار چیزی نزدیک 
به ۱00 هزار نفر بوده است. تسهیالت پنج میلیون تومانی 
برای سرپرســت های خانوار و ســه میلیون تومان برای 
زوار انفرادی در نظر گرفته شــده اســت که به صورت 

صددرصد برخط قابلیت دریافت دارد.
وی با اشــاره به اینکه یکی از مشکالت مردم، مربوط 
بــه حوزه ارتباطات بود، اظهار کرد: بیش از ۳0 کابل 
سیار برای فراهم شدن آنتن دهی بهتر در نظر گرفته 
شــده اســت و بالنی هم برای اعطای اینترنت رایگان 
در مرز مهران جای گذاری خواهد شــد که از شــنبه 
انجام می شود. اعطای اینترنت رایگان در بخش هایی 
از مســیر پیاده روی اربعین با همکاری دو کشــور 

تعبیه شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن:

 استیضاح وزیر صمت 
هنوز پابرجاست

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
گفت: در صورت موافقت مجلس با تفکیک وزارت صمت، 
دولــت بایــد حتماً دو وزیر برای وزارت صنعت و وزارت 

بازرگانی به مجلس معرفی کند.
لطف اهلل سیاهکلی درباره تفکیک وزارت صمت، گفت: 
بنــده موافق تفکیــک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
هســتم، چرا که دلیلی ندارد بخش صنعت و بازرگانی 

در یک وزارتخانه تجمیع شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: در حال حاضر ما هم در بخش تولید و صنعت 
مشکل داریم و هم در بخش تنظیم بازار مشکالت جدی 
وجــود دارد. از آنجایــی که حوزه بازرگانی برای وزارت 
صمت مشکالتی را ایجاد کرده و باعث شده است وزارت 
صمت درگیر مسائل بازرگانی باشد، باید دو وزارتخانه 

مجزا برای صنعت و بازرگانی تشکیل شود. 
نماینــده مردم قزوین در مجلس شــورای اســالمی 
خاطرنشان کرد: در صورت موافقت مجلس با تفکیک 
وزارت صمــت، دولت باید حتمــاً دو وزیر برای وزارت 
صنعــت و وزارت بازرگانــی به مجلــس معرفی کند. 
اســتیضاح وزیر صمت هنوز پابرجاســت و اگر دو وزیر 
به مجلس معرفی نشــوند، قطعاً دوباره این موضوع در 

مجلس پیگیری خواهد شد.

اردوغان باز هم به یونان تاخت
رجــب طیب اردوغان بار دیگــر یونان را هدف انتقاد و 
تهدید قرار داد و باز هم گفت که یونان از نظر سیاسی، 

اقتصادی یا نظامی همتای آنکارا نیست.
رجــب طیب اردوغان، رئیــس جمهور ترکیه بعد از 
نشســت کابینه بار دیگر گفت: »می خواهم نکاتی  را 
در مــورد یونــان که اخیراً آزار و اذیت و بی ادبی خود 
را نســبت به کشــور ما افزایش داده است، یادآوری 
کنم. یونان در ســطح ما نیســت، زیرا از نظر سیاسی، 
اقتصادی یا نظامی با ما برابر نیســت. رئیس جمهور 
ترکیه به دنبال باال گرفتن تنش ها بین کشــورش و 
یونان، به آتن اخطار داد که زیاده روی نکند و هشدار 
داد که ترکیه وقتی زمان مناســب برســد هر کاری را 

که الزم باشد انجام خواهد داد.
رئیس جمهور ترکیه با اشاره به وقایع تاریخی مربوط به 
ساحل ازمیر ترکیه و خارج ساختن نیروهای یونانی از 
آنجا توسط نیروهای ترکیه ای در یک قرن پیش بیان 
داشــت: »یونان، به تاریخ نگاه کن، به گذشته نگاه کن، 
اگر زیاده روی کنی، بهای آن سنگین خواهد بود. ازمیر 

را به خاطر داشته باش.«
این در حالی است که اتحادیه اروپا به تازگی به تهدیدهای 
چند روز پیش اردوغان نســبت به یونان واکنش نشان 

داده و از این بابت ابراز نگرانی کرده است.

 چه کسی بر تخت»بن سلمان« 
تکیه می زند؟

هم زمان با انتشار اخبار متعدد از وخامت اوضاع جسمانی 
ملک ســلمان و احتمال مرگ قریب الوقوع وی برخی 
سواالت مطرح می شود مبنی بر اینکه درصورت رسیدن 
بن سلمان به تخت پادشاهی عربستان، جانشین وی در 

منصب ولیعهدی چه کسی خواهد بود.
جانشین »محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی کیست؟ 
سؤالی که اخیراً از سوی بسیاری از ناظران مطرح شده 
است و حدس و گمان آنها پیرامون تعدادی از پسران 
»ملک ســلمان بن عبدالعزیز« پادشــاه عربســتان 

می چرخید.
»کریستوفر دیویدســون« استاد دانشگاه دورهام در 
ســال 20۱۳ میالدی در کتابی تحت عنوان »پس از 
شیوخ؛ فروپاشی پادشاهی های خلیج فارس« صریحا 
از پایان نزدیک عصر پادشاهی های منطقه گفته بود. 
او در ســپتامبر ســال 200۹ میالدی در مقاله ای در 
نشریه »االخبار« با عنوان »سقوط بزرگ دبی« بحران 
اقتصادی دبی در اکتبر همان سال را پیش بینی کرده 

بود.
بر اســاس گفته این کارشــناس » ترکی بن سلمان« 
پسر ملک سلمان جانشین احتمالی محمد بن سلمان 

خواهد بود.
نقاشــی دیواری برجسته جدید در کاخ الیمامه ریاض 
مقر دربار سلطنتی عربستان سعودی که در اوایل سال 
جاری رونمایی شد، نشان می دهد که محمد بن سلمان 
را در سمت راست ملک سلمان و شاهزاده »ترکی بن 
ســلمان « در سمت چپ او قرار دارند.اگرچه شاهزاده 
ترکی کمترین شهرت را در میان پسران ملک سلمان 
دارد، اما قرار گرفتن عکس او بر روی نقاشی برجسته 
جدید در کاخ الیمامه نشانی از آمادگی او برای جانشینی 

برادرش محمد است.
در عربستان سعودی این نقاشی دیواری جنجالی را در 
خصوص جانشین احتمالی ولیعهد سعودی در صورت 
مرگ پادشــاه 86 ســاله برانگیخته است. به طور قابل 
توجهی این گمانه زنی مطرح شده که محمد بن سلمان 
پادشــاه آینده عربستان سعودی به خواست خود و یا 
خواســت ملک ســلمان، ترکی را به عنوان وارث تاج و 

تختش منصوب خواهد کرد.
ترکی بن سلمان ۳5 ساله، بزرگ ترین پسر »فهدة بنت 
فالح بن سلطان آل حیثلین العجمی« سومین همسر 
ملک سلمان، پس از محمد بن سلمان )۳7 سال( است.

در مورد بقیه پســران »فهده«، شــاهزاده »خالد بن 
سلمان« )۳۴ ساله( است که پس از خدمت به عنوان 
ســفیر در ایاالت متحده معاون وزیر دفاع شــده است. 
چهارمین پسر او بندر »بن سلمان« 27 ساله فرمانده 
بادیگارد ســلطنتی است و مسئولیت امنیت شخصی 

ملک سلمان و محمد بن سلمان را بر عهده دارد.
ترکی بن سلمان مدیریت سهام امالک شخصی ملک 
ســلمان را برعهده گرفت. او به عنوان ضامن چندین 
موسســه دارای امالک مختلف ملک سلمان در خارج 
از کشور بوده و با آنان مرتبط است. او همچنین مدت 
کوتاهــی بــه عنوان رئیس گروه تحقیقات و رســانه 
عربســتان ســعودی کار کرد. پس از آن، محمد بن 
ســلمان او را به عنوان رئیس هیئت مدیره هلدینگ 
»الثروات«گنجینه شخصی آل سعود در سال 20۱5 

میالدی منصوب کرد.
الثروات در ژانویه 20۱6 میالدی به عنوان بخشی از طرح 
جامع محمد بن ســلمان برای تنوع بخشی به اقتصاد 
عربستان سعودی و کاهش وابستگی اقتصاد آن به نفت 
اهمیت یافت. این طرح بخشی از چشم انداز 20۳0 بود.
شــرکت الثروات تحت مدیریت ترکی بن ســلمان به 
ســرعت شروع به توســعه کرد. الثروات در تعدادی از 
پروژه های داخلی امالک، ســاخت و ساز، کشاورزی، 
پزشکی و فناوری اطالعات سرمایه گذاری کرده است. 
همچنین به مجموعه ای از سرمایه گذاری های بحث 
برانگیز صنعت هوایی عربستان سعودی مرتبط است.

شرکت الثروات در سال 20۱۴ اکثریت سهام یک بانک 
کوچک مستقر در دبی را به دست آورد و شاهزاده ترکی 
سمت رئیس هیئت مدیره آن بانک را بر عهده گرفت .
مراســم امضای قرارداد در لندن برگزار شــد و ترکی به 
طور رسمی راه اندازی این صندوق را اعالم کرد. در ژوئن 
20۱5 میالدی محمد بن سلمان در نمایشگاه هوایی 
پاریس اظهار داشت که قرارداد اجاره نهایی شده است.
در این راستا، بسیاری از ناظران »الثروات« را با گروه برتر 
بحرین که تحت مالکیت دربار سلطنتی بحرین است 
و ســرمایه گذاری های داخلی و بین المللی »حمد بن 
عیسی آل خلیفه« را مدیریت می کند، مقایسه کرده اند.
ناظران همچنین الثروت را با گروه »سلطنتی« ابوظبی 
مقایسه کردند که توسط » طحنون بن زاید آل نهیان« 
نماینــده منافع تجاری خصوصی »محمد بن زاید آل 

نهیان« و دیگر برادران رهبری می شود.
کریستوفر دیویدســون معتقد است که فعالیت های 
الثروات به وضوح نشان می دهد که ترکی به عنوان فرد 
ثروتمند آل سعود ظاهر شده و پس از محمد بن سلمان 
مرد دوم عربستان سعودی از نظر دارا بودن قدرت است.
محمد بن سلمان می تواند انتصاب جانشین خود را به 
تعویق بیاندازد و عجله ای برای این کار نخواهد داشت. 
در مقابل ، محمد بن سلمان تنها می تواند بازی انتظار 
را انجام دهد تا زمانی که به اندازه کافی به قدرت برسد 
و یکی از پسرانش را به ولیعهدی منصوب کند. با انجام 
ایــن کار، او بــرگ دیگری از کتاب »محمد بن زاید آل 
نهیــان« حاکــم ابوظبی خواهد بود جایی که همگان 
منتظر هستند تا او »خالد« فرزند خود را برای جانشینی 

انتخاب کند.

اخبار كوتاه
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3اقتصاد
گزارش

مسکن باز هم گران می شود 

خ وام   افزایش نر
 تنش زاست

  مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد
 تجربه ســال های اخیر بازار مسکن نشان داده 
ثباتی که در مقاطعی ایجاد می شود موقت است 
و هر سیاستی که دولت برای به تثبیت قیمت ها 
در نظر می گیرد، آرامش  قبل از طوفان است؛ 
مگر این که رشد نقدینگی در بازار ها متوقف و 

ساخت و ساز افزایش پیدا کند.
افزایــش نقدینگی و تــورم دو عامل اصلی در 
شکست صنعت ساخت و ساز کشور بوده است 
تا جایی که جهش بیش از ۱00 برابری قیمت 
مصالح ساختمانی فضا را برای تولید مسکن به 
گونه ای بحرانی کرده که قیمت مسکن حتی در 

رکود معامالت همچنان صعودی است.
طی ســال های اخیر مسکن مهمترین بخش 
ســبد هزینه هــای مردم به ویــژه دهک های 
پاییــن بوده و اهمال دولت قبل، زمینه جهش 
8 برابری قیمت و ناممکن شدن خرید مسکن 

برای بخش زیادی از مردم را فراهم کرد.
 در نتیجه سیاســت  دولت ها در حوزه مسکن، 
آمار ســاخت و ســاز در کشور به شدت کاهش 
یافت و زمینه برای رشد انفجاری قیمت مسکن 
فراهم شد. به گفته کارشناسان، تولید مسکن 
عاملی مؤثر بر توقف رشد قیمت مسکن است. 
با وجود اهمیت بســیار زیاد تولید مســکن بر 
ثبات قیمت مسکن، آمار ها بیانگر سقوط تولید 

مسکن  است.
درآخرین ماه تابستان سال جاری، بازار مسکن 
به خاطر تاثیرپذیری از عوامل غیراقتصادی به 
ثبات رسیده، اما به نظرمی رسد این ثبات هم 
موقتی خواهد بود؛ چرا که عامل اصلی تورم در 
تمامی بازار ها از جمله مسکن، رشد نقدینگی 
اســت که تا حد زیادی تــوان رقابت دربخش 

تولید مسکن را گرفته است.
در ایــن رابطه حســام عقبایــی نایب رئیس 
اتحادیه مشــاوران امالک تهران گفت: اولین 
ماه تابســتان )تیر( ۱۴0۱، قیمت مســکن و 
اجاره بها با رشــد تقریبی به پایان رســید و در 
مردادمــاه نیــز قیمت ها به تثبیت و بازار رکود 

جدیدی را آغاز کرد.
نایــب رئیس اتحادیه مشــاوران امالک تهران 
گفت: این در حالی است که اجاره بها و قیمت 
مســکن در تیر و مرداد ۱۴0۱ نسبت به زمان 
مشــابه در ســال قبل رشد قابل مالحظه ای را 

تجربه کرده است.
وی گفــت: بازار مســکن در این دوماه به طور 
متوسط ۱5 درصد نسبت به زمان مشابه ۱۴00 
افزایش قیمت داشت که با توجه به شرایط در 
برخــی مناطــق تهران این رقم با افزایش قابل 

توجه بیشتری روبرو شده بود.
بــه گفته عقبایی؛ البتــه به احتمال زیاد تا دو 
-سه ماه آینده قیمت ها در بازار مسکن به ثبات 
برسد، اما پیش بینی وضعیت برای سه ماه آخر 

سال کمی سخت است.
عقبایی در پاسخ به این سوال که افزایش نرخ 
تسهیالت خرید وحتی اجاره مسکن چقدر بر 
وضعیت بازار تاثیر گذار بوده، گفت: متاســفانه 
این نوع پرداخت ها در قالب تسهیالت هیچ اثر 

مثبتی در بازار مسکن نداشته است.
وی تصریح داشت: کاهش درآمد مردم به همراه 
رشد نرخ تورم وضعیت بازار اجاره بها و معامالت 
مسکن را وارد رکود کم سابقه ای کرده است.

نایــب رئیس اتحادیه مشــاوران امالک تهران 
گفــت: افزایــش اجــاره بها و نرخ مســکن به 
پدیده ای تبدیل شــده کــه نگرانی متقاضیان 

واقعی را از آینده این بازار زیاد کرده است.
عقبایی گفت: اگر پرداخت 70 تا ۹0 درصد از 
کل قیمت مســکن در قالب تسهیالت آن هم 
بدون بروکراســی و مراحل پیچیده و با ســود 
زیــر ۱0 درصد بــرای متقاضیان صاحب خانه 
فراهم نشــود، افزایش نرخ وام عالوه بر اینکه 
تغییری در روند قیمت های بازار ایجاد نخواهد 
کــرد بلکه دلیلی بر افزایش تنش نقدینگی در 

اقتصاد خواهد شد.
وی گفت: راه کنترل قیمت در بازار مسکن تنها 
افزایش میزان تسهیالت نیست؛ بلکه ابزار هایی 
مانند تثبیت قیمت زمین، مصالح ساختمانی، 
دســتمزد و بیمه ها و در کل کاهش نرخ تورم 
می توانــد وضعیت قیمت در بازار مســکن را 
بشــکند و خرید را برای مردم تســهیل کند؛ 
اما هنوز سیاســتگذاران درمســیر رسیدن به 
وضعیــت ثبات قطعــی و طوالنی مدت قیمت 

در بازار مسکن قرار نگرفته اند.
به اعتقاد نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
تهران؛ شاید امروز با اجرای برخی سیاست ها، 
وضعیت بازار آرام و با ثبات نشان داده می شود؛ 
اما واقعیت چیز دیگری اســت که متقاضیان 
واقعی در این بازار را با بحران مواجه کرده است.
وی تصریح داشت: درمان های مقطعی بازار را 
وارد رکــودی می کند که هم تبعات اقتصادی 
ســنگین بر جای می گذارد و هم اینکه مردم 
برای رســیدن به ثبات قیمت و دســتیابی به 

سرپناه شخصی نا امید تر می کند.

پیش بینی قیمت دالر در یک ماه آینده

کاهش امید به احیای برجام  سیگنال منفی به بازار ارز با 
  میناسادات حسینی/ گروه اقتصاد

 قیمت دالر در کانال 2۹ هزار تومان در حالی در ۱5 روز گذشته توقف 
کرده بود که باالخره روز دوشنبه وارد کانال ۳0 هزار تومان شد و تا ۳0 
هزار و ۳00 تومان پیش روی کرد. ســودای دالر برای افزایش قیمت 
موجب توقف این گرانی نشــده و اخبار منفی از برجام در بین معامله 

گران بازار ارز به افزایش قیمت دامن زده است.
در این بین معامله گران دالر از احتمال تعویق مذاکرات هســته ای و 
طوالنی شدن روند رایزنی ها هم گفته اند؛ بنابراین خرید های احتیاطی 
افزایش پیدا کرده و بر عرضه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته است؛ اما دالر 
با فرسایشی شدن دوباره مذاکرات بعد از آن همه حساسیت برای امضا 
و نامه نگاری های ایران و آمریکا چه مسیری را در پیش خواهد گرفت؟

اخبار منفی برجام در بین معامله گران دالر
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان می گوید: برگشت دالر به کانال ۳0 هزار 
تومان تنها یک پیام دارد و آن تحقق ســناریوی سومی است که برای 

مذاکرات ایران و آمریکا برای احیای برجام پیش بینی می شد.
وی ادامــه داد: کاهش امید به احیــای برجام، ســیگنال منفی به 
بازار ارز وارد کرده اســت، زیــرا معامله گران دالر کامال حســاس 
و هوشــمندند و اخبار مذاکرات برجــام را لحظه بــه لحظه رصد 
 می کننــد و در راســتای اخبار و اطالعــات منتشرشــده تصمیم 

برای عرضه یا تقاضا می گیرند.

خط قرمز دالر
این اقتصاددان با بیان اینکه هر زمان ذهن فعاالن بازار به امید یا ناامیدی 
نسبت به ارتباط بین الملل هدایت شود به همان اندازه روی عرضه و 
تقاضای آن ها تاثیر می گذارد، گفت: وقتــی مذاکرات برجام به طول 
می انجامد و احتمال موافقت به هر دلیلی کاهش پیدا می کند قاعدتا 

روی نرخ تقاضای معامله گران یا نرخ عرضه آن ها تاثیر می گذارد.
دل انگیزان با تشریح سه ســناریو برای بازار دالر، تحقق سناریو دوم 
برای دالر در شرایط حال حاضر را قطعی دانست و به اقتصاد 2۴ گفت: 
هرچند دو سناریو تحقق یا عدم تحقق احیای برجام پیش از این مورد 
بررسی قرار می گرفت، اما سناریوی سومی در این بازار در حال تحقق 

است. در سناریوی سوِم مذاکرات برجامی، قطعا ایران می داند که به 
دلیل مسائلی نمی تواند توافق جدید را امضا نکند. در مقابل، آمریکا هم 
به واسطه برخی مسائل، تمایلی ندارد که توافق را امضا کند، اما نمی تواند 
امضا هم نکند؛ بنابراین هم تمایل ندارد امضا کند و هم نمی تواند امضا 
نکند؛ لذا شرایط بسیار سختگیرانه ای را به ایران تحمیل می کند که 

عمال ایران توافق را امضا نکند.

متهم اصلی افزایش قیمت دالر
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: در حالت سومی که 
برای مذاکرات و به تبع بازار اتفاق افتاده، ادامه سناریو سوم مذاکرات 
یعنی به طول انجامیدن آن اســت، زیرا به نفع هر دو کشــور ایران و 
آمریکاست که این روند را ادامه دهند؛ اگر بخواهند این مذاکرات را به 
سمت مکانیزم ماشه ببرند اتفاقات ناگواری در انتظار هر دو کشور خواهد 
بود و در مقابل نمی توانند کل امتیاز ها را به کشور مقابل بدهند. پس 
حالت میانه این است که همین روند را ادامه بدهند و همین سناریو در 

حال وقوع است.
دل انگیزان با بیان اینکه به جای اینکه هر کشور گل بزند فقط پاسکاری 
را انتخاب کرده است، ادامه داد: دالر در حالت تحقق این سناریو بین 
کانال ۳0 تا ۳5 هزار تومان و به طور متوسط ۳2 تا ۳۳ هزار تومان در 
نوســان خواهد بود؛ اما اگر توافق امضا شود قیمت دالر به کمتر از ۳0 

هزار تومان و اگر امضا نشود به باالتر از ۴0 هزار تومان خواهد رسید.

گزارش

 تالش دولت برای بهبود معیشت مردم

ج کارگران   دخل و خر
هم خوانی ندارد 

کارشــناس اقتصادی بــا بیان اینکه دخل و 
خرج کارگران به وضوح با یکدیگر هم خوانی 
ندارد، گفت: متوســط هزینه ساالنه خانوار 
شــهری ۹2میلیون تومان عنوان شده حال 
آنکه حقوق کارگران کفاف آن را نمی دهد.

ســید رضــا طباطبایی ضمــن تحلیل داده 
هــای آماری ارائه از ســوی مرکز آمار ایران 
در ارتباط با دخل و خرج خانوار ایرانی، بیان 
کــرد: همان طور که مرکــز آمار اعالم کرده 
متوســط مخارج و هزینه کرد خانوار شهری 
ایرانی در ســال ۱۴00 به باالی ۹2 میلیون 
تومان رســیده که این مخارج شامل مسکن، 
البسه، خوراک، حمل و نقل، درمان و ... است.

وی با بیان اینکه درآمد قشــر کارگر ایرانی 
ســاالنه 70 میلیون تومان هم نیست، افزود: 
خانوار کارگری قشر متوسط و روز به ضعیف 
ایران با توجه به آمارهای ارائه شــده از سوی 
مرکز آمار از میانگین مخارج خانوار شهری، 
تقریباً ماهی یک میلیون تومان عقب است.

گرفتاری های مسکن
کارشــناس اقتصادی با بیــان اینکه دومین 
گرفتاری قشر متوسط و کارگر سهم مسکن 
از درآمد اســت، ابراز کرد: این روزها بخش 
اعظمی از درآمدهای کارگران هزینه مسکن 
مــی شــود و این موضوع در بــازار گرانی ها، 
مشــکالت فراوانی را برای این قشــر پدید 

آورده است.
طباطبایی با بیان اینکه سهم مسکن از درآمد 
خانوار هر چه کمتر باشد، وضعیت اقتصادی 
خانوار بهتر است چرا که می تواند با کاهش 
سهم مسکن، در دیگر بخش ها مانند رفاهی، 
فرهنگی، سفر و ... هزینه کند، تاکید کرد: با 
توجه به اینکه مسکن بیش از یک سوم و گاهی 
نیمی از حقوق و درآمد کارگران را می بلعد، 
دیگر مجالی برای هزینه های دیگر نمی ماند.

مرکز آمار اعالم کرده متوسط مخارج و هزینه 
کرد خانوار شــهری ایرانی در سال ۱۴00 به 

باالی ۹2 میلیون تومان رسیده است
وی با بیان اینکه به صورت طبیعی باید یک 
ششم حقوق ماهانه کارگر صرف مسکن شود، 
ابراز کرد: هر میزان ســهم مسکن از این یک 
ششم، بیشتر شود، سهم دیگر مخارج شامل 
درمان، حمل و نقل، رفاه، فرهنگی، مطالعه، 
مصرف لبنیات و پروتئین و ... کاهش می یابد.

کاهش ضریب جینی
کارشــناس اقتصــادی بــا بیــان اینکه اگر 
کارگــران ماهی هشــت و نیــم تا ۹ میلیون 
تومان حقوق بگیرند تازه می توانند هزینه به 
درآمد خود را یر به یر کنند، بیان کرد: در آن 
حالت بازهم نمی توان پس انداز، یا مســافرت 
و خدمــات رفاهــی و ... را نیز متصور بود چرا 
که در بهترین حالت هزینه و درآمد کارگران 

مساوی می شود.
طباطبایــی بــا بیــان اینکه بــا تالش های 
دولــت ضریب جینــی کاهش پیدا کرده اما 
هنــوز تا شــرایط ایده آل، فاصله بســیاری 
وجود دارد، افزود: سیاســت های نادرســت 
اقتصادیســال های قبــل، مهمترین عامل 
ایجاد شــرایط کنونی اســت. از سوی دیگر 
بــزرگ بــودن دولت، عدم تــوان مدیریت 
دستگاه های اقتصادی و مولد، موانع تولید و 
صــادرات، تحریم ها، خود تحریمی با نادیده 
گرفتن ظرفیت های درونی کشورمان و ... از 
دیگر مسائلی است که شرایط کنونی را برای 
کارگران پدید آورده که دولت ســیزدهم از 
ابتدا بنای خود را بر اصالح این امور قرار داده 
و امیدواریــم در این زمینه نیز موفقیت هایی 

حاصل شود.
وی با بیان اینکه متوســط درآمد ســاالنه 
کارگــر در بهترین حالت 70 میلیون تومان 
اســت در صورتی که ارزان ترین خودروی 
تولیدی کشورمان زیر ۱50 میلیون تومان 
نیســت و این نشــان می دهد کــه فاصله 
درآمدهــای کارگــران و خرید خودرو نیز 
بســیار زیاد است و شرایطی مشابه خانه را 

دارد اما با شدت کمتر.
این کارشــناس اقتصاد در پاســخ به سوالی 
درباره برنامه های دولت سیزدهم، ابراز کرد: 
خوشبختانه اقدامات و تالش های دولت در 
راستای بهبود معیشت مردم توانسته تا حدی 
ضریب جینی را کاهش دهد و آمارها نیز این 
موضوع را تائید می کنند لذا امیدواریم برنامه 
های دولت سیزدهم به سمت ارتقای معیشت 

مردم به خصوص قشر کارگران پیش برود.

کرد « علت زیان دیدن دائمی سهام داران را بررسی  گار »روز

 برجام، چوب دو سر طال برای بورس
 واقعیت این اســت که بازار ســهام در 
بالتکلیفــی قــرار دارد، آینــده مبهم 
سیاست های اقتصادی دولت و همچنین 
وضعیت نامشــخص برجام موجب شده 
تــا بورس در یک وضعیت بالتکلیف قرار 
داشــته باشــد. این در حالی اســت که 
اگر قیمت ســهام شرکت های بورسی و 
فرابورســی را بر اساس ارزش جایگزینی 
محاســبه کنیم، بــورس عقب ماندگی 

بسیار زیادی از بازار های موازی دارد.
 امــا علیرغــم ایــن موضــوع، وضعیت 
ابهام آمیــز سیاســی و اقتصادی موجب 
شــده تا ســودآوری شرکت ها با کاهش 
روبرو شــود. در ایــن زمینه وجود رکود 
تورمی در اقتصاد کشور و کسری شدید 
بودجه دولت از جمله دالیلی اســت که 
باعث شده سودآوری شرکت ها با کاهش 

روبرو همراه شود.
 از ســویی راهکار های در دسترس برای 
تامین کســری بودجه دولت، باعث فشار 
زیادی بر فعاالن اقتصادی و شــرکت ها 
شده و از سوی دیگر سیاست های افزایش 
مالیات، افزایــش تعرفه ها، افزایش نرخ 
بهره مالکانه، وضعیت نرخ خوراک و رشد 
بهای مواد اولیه شــرکت ها را با کاهش 

سودآوری روبرو ساخته است.
فردین آقابزرگی کارشناس بازار سهام با 
اشــاره به اینکه اخبار برجامی طی چند 
وقت اخیر، بازار ســهام را نوســانی کرده 
است، اظهار داشت: »طی چند ماه اخیر 
همــواره اخبــار مثبت یا منفی زیادی از 
برجام مخابره شــده؛ هر بــار این اخبار 
روی بــورس یــک تاثیر یک و یا دو روزه 
می گذارد و همین موضوع ریســک بازار 

سهام را افزایش داده است.«
 وی افزود: »به عنوان مثال روز شنبه بعد 
از اینکه اخبار منفی از برجام منتشر شد، 
بســیاری از نماد های بزرگ بازار سهام از 
جمله گروه هــای خودرویی و بانکی که 
بیشــترین منفعــت را از احیای برجام 
را می برنــد، با رنج هــای منفی تماماً به 
ســاخت فروش نشســتند و در آخر کار 
نیز شــاخص کل بورس با نزول نزدیک 

۱2 هزار واحدی روبرو شد.«
آقابزرگی گفــت: »بنابراین تا زمانی که 

تعیین تکلیــف برجام صورت نگیرد، به 
نظر می رسد این وضعیت ادامه پیدا کند، 
بــه اعتقاد بنــده، اگر این روند به همین 
منــوال ادامه پیــدا کند، برجام به نوعی 
یک چوِب دو ســر طال برای بازار سرمایه 
محســوب می شود. هربار  اخبار مثبت از 
برجــام منعکس شــد، نرخ ارز با کاهش 
روبرو شــد و حتی کارشناسان عدد های 
26 و 27 هزار تومان برای دالر پیش بینی 
می کردنــد، اما در ایــن وضعیت باز هم 
بورس، مسیر نزول را در پیش گرفت.«

این کارشناس بازار سهام اضافه کرد: »در 
مقابل نیز؛ علیرغم افزایش قیمت دالر در 
روز شــنبه، تحت تاثیر اخبار منفی، باز 
هم بورس به این موضوع واکنش نشــان 
داد و مســیر کاهشــی را در پی گرفت؛ 
زیرا بسیاری از سهام داران این واهمه را 
دارنــد در صورتی که برجام به هر دلیلی 
احیا نشــود، ایــن موضوع باعث افزایش 
تنش در سیاســت خارجی کشور شود. 
بنابراین این موضوع باعث فروش ســهام 
از سوی سهامداران می شود. این در حالی 
اســت که ارز نیمایی برای شــرکت های 
بازار ســهام از اهمیت بسزایی برخوردار 
اســت که طی یک ماه گذشته چندان با 
نوســان روبرو نبوده و به نوعی در ثبات 

قرار داشته باشد.«
وی ادامــه داد: »در چنیــن شــرایطی 

می تــوان نتیجه گرفــت اثر برجام روی 
بازار ســهام به خصــوص در کوتاه مدت 
باعث  ضرر و زیان برای افراد مبتدی در 
بازار سهام شده که تحت شرایط خرید و 
فروش هیجانی قرار دارند؛ زیرا اثر مثبت 
و یا منفی اخبار برجامی در بازار نهایتاً دو 
روزه اســت و بعد از فرو نشستن هیجان 
بازار به حالت طبیعی بر می گردد، اما این 
افراد به دلیل اینکه صرفاً از روی هیجان 
اقدام به معامله در لحظه می کنند، بدون 
هیچ اســترتژی، مبادرت به داد و ســتد 
می کنند؛ بنابراین این نکته مهمی است 
که افراد مبتدی و ســرمایه گذاران ُخرد 
در بازار ســرمایه باید به آن توجه داشته 

باشند.«
آقابزرگی با تاکید بر اینکه روند بورس را 
اقدامات سیاستگذاران بازار سرمایه رقم 
می زنــد، اضافه کــرد: »در حال حاضر با 
توجه به اینکه اراده بر این است که بورس 
کنترل شود، علیرغم اینکه از ابتدای سال 
تا خردادماه بازار با یک بازدهی مناســب 
روبرو بود و شــاخص کل بورس در ســه 
ماه اول ســال به اندازه کل سال گذشته 
بازدهی دو برابری داشــت، اما در فصل 
تابستان نزول را شاهد بودیم. بنابراین به 
نظر می رسد به دلیل تجربیات سال ۹۹ 
و ریزش ســنگین بورس متولیان بازار و 
همچنین و دولت تمایل داشته باشد که 

بورس اگر قرار باشــد در مسیر رشد نیز 
قرار بگیرد، به صورت کنترل شــده باشد 
و دیگر از رشــد شــارپ و سریع خبری 
نخواهد بود، نتیجه نیز این خواهد بود که 
بازار به صورت نوسانی باال خواهد رفت و 
در این باره داشتن استراتژی معامالتی و 
رعایت حد سود و ضرر از اهمیت بسزایی 

برخوردار است.«
این مدیر بورســی در ادامه با اشــاره به 
اینکــه چنــد وقتی می شــود که دیگر 
عرضه اولیه ها آن چنان به ســهام داران 
خــرد اختصــاص نمی بایــد و فقط به 
صندوق های ســرمایه گذاری نماد های 
خالــص را می دهند، عنوان کرد: »منابع 
صندوق هــای ســرمایه گذاری در بازار 
ســرمایه، بالغ بر ششــصد و بیست هزار 
میلیارد است که از این مبلغ، حدود هفتاد 
و پنــج درصد آن یعنی بالغ بر چهارصد 
و هفتــاد همت )میلیــارد تومان(، فقط 
صنــدوق ســرمایه گذاری بــا درآمــد 
ثابت اســت. بر اســاس تکالیف سازمان 
بورس، این صندوق ها مکلفند بخشــی 
از منابــع خود را بــه خرید اوراق دولتی 
یــا اوراق بدهی اختصــاص دهند، این 
درحالیســت که کل منابع صندوق های 
سرمایه گذاری در سهام کمتر از پنجاه و 

هفت همت است.
وی افزود: »این رویه و مکانیزمی که حتی 

نمود آن را در عرضه های اولیه می بینیم 
کــه عرضه هــای اولیه بــه صندوق ها 
تخصــص پیدا می کنــد، عمدتاً به دلیل  
تکالیفی است که سازمان بورس به آن ها 
واگذار کرده. این درحالیســت که نیمی 
از صندوق های ســرمایه گذاری با درآمد 
ثابت االن نه تنها به سودی که پیش بینی 
کرده بودند، نرســیده اند، بلکه برخی از 
آن ها حتی زیان ده شــدند، یعنی سودی 

تقسیم کردن نکرده اند.«
آقابزرگــی تصریح کرد: »این زیان دهی 
برای خرید اوراقی اســت که صندوق ها 
انجام می دهند. در سوی مقابل تخصیص 
عرضه هــای اولیه به نوعی یک رانت نیز 
محســوب می شــود و یک سود تضمین 
شده دارد، به دلیل اینکه قیمت هر سهم 
عرضــه اولیه را زیــر ارزش ذاتی تعیین 
می کنند، تا این ســود ۱00 درصد باشد. 
با توجه به این اقدام ســازمان بورس در 
تخصیص عرضه اولیه به صندوق ها برای 
جبران خرید اوراق دولتی از سوی آن ها، 
این موضوع یک رانت به حساب می آید، 
چــرا که در گذشــته این عرضه اولیه به 
سهام داران خرد اختصاص پیدا می کرد 
و این خرید برای آن یک سرمایه گذاری 

بدون ریسک بود.«
وی گفــت: »ایــن کار عمــاًل اقدامی 
اســت که از ایــن طرف صندوق ها یک 
ســرمایه گذاری تضمین شــده انجام 
بدهند و در طرف مقابل سازمان بورس با 
این اقدام تکالیف خود به صندوق ها چه 
خرید اوراق و چه سهام را اعالم می کند 
و آن ها نیز انجام می دهند. این موضوع 
در حقیقت ایفای نقش سیاســت گذار 
در راســتای حمایت از ســرمایه داران 
بزرگ تلقی می شــود، در حالی که این 
مســئله برخالف اهداف اولیه و تعریف 
شــده ی بورس و سیاست گذار در بازار 
سرمایه است که حفظ منافع بلندمدت 
سهامداران به خصوص سرمایه گذاران 
ُخــرد باید مدنظر ســازمان بورس قرار 
بگیرد، به نوعی مسئوالن در حال حاضر 
در جهــت عکس ایــن موضوع در حال 
حرکت هستند که این مسئله در نهایت 

به ضرر کلیت بازار سهام است.«

خبر ویژه

طرح اینترنت کودک توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات معرفی 
شد.چهارمین جلســه کارگروه راهبردی و تدوین الگوی عملیاتی و 
مقررات عمومی صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، در 
راستای اجرایی سازی بند الف ماده ۴_۱ ســند صیانت از کودکان و 
نوجوانان در فضای مجازی که در جلسه شورای عالی فضای مجازی 
کشــور مصوب شــده بود، امروز به میزبانی وزیر ارتباطات و فناوری 

اطالعات برگزار شد.
معرفی طرح اینترنت کودک و ارائه نظام نامه رده بندی سنی محتوا و 
خدمات همچنین گزارش تلوبیون توسط سازمان صدا و سیما از موارد 

مورد بررسی در این نشست بود.
پیش از این عیســی زارع پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات - از 

رونمایی طرح اینترنت کودک در هفته جاری خبر داده بود.
با ورود به ســایتی که با عنوان اینترنت کودک معرفی شده، خطاب 
به پدران و مادران گفته شده که با اســتفاده از چند روش می توانند 
دسترسی فرزندان خود را به ســایت های مختلف اینترنت مدیریت 
کنند. همچنین در بخشی از سایت به رده بندی یا لیست سایت های 
اینترنتی اشــاره شــده که با ورود به این بخش چهار عنوان سایت  با 
رنگ بندی سبز، سفید، زرد و نارنجی مشــاهده می شود که هر کدام 

لیستی از سایت های که برای دسترسی کودکان و نوجوانان مناسب 
هستند را دربردارند.

سند حمایت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، از سال ۱۳۹8 در 
دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته بود تا به واسطه آن 
اینترنت کودکان از اینترنت عمومی جامعه مستقل شود و هم تولید 
محتوای گسترده ای مخصوص کوکان و نوجوانان در فضای اینترنت 
انجام شــود و امکاناتی را در اختیار والدین و خانواده ها برای کمک 
به فرزندانشان قرار دهد؛ در نهایت این ســند در ۱7 خرداد ماه سال 

گذشته به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.

توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات؛

اینترنت کودکان رونمایی شد
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نفت و انرژی 4

ح شد: کمیسیون انرژی مطر گفتگو با عضو  در 

بنزین ۳ نرخی در راه است

كوتاه از انرژی

بین الملل

دفاع از نفت ۹۰ دالری 
کار دست اوپک پالس 

می دهد
وزیران انرژی اوپک پالس برای کاهش 
تولید نفت در اکتبر به میزان مجموعا 
۱00 هــزار بشــکه در روز، بــه توافق 
رســیدند.اگرچه تغییر جزئی اهداف 
تولیــد اوپک پالس، تاثیر بزرگی روی 
توازن عرضــه و تقاضای جهانی نفت 
نــدارد اما تصمیمی که اعالم داشــت 
از این نظر قابل توجه اســت  که نیت 
اوپــک پالس برای دفاع از قیمت نفت 
را نشان می دهد.اوپک پالس که شامل 
ســازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( و متحدانش شــامل روســیه 
اســت، اعالم کــرد افزایش ۱00 هزار 
بشــکه در روز تولید در ســپتامبر را 
معکوس می کند.هــر چند این گروه 
به شــکل واضح به سطح قیمت مورد 
ترجیحــش اشــاره نکرده اســت اما 
اقدامــات اخیر و قبلــی اوپک پالس 
نشان می دهد که قیمت باالی ۹0 دالر 
در هر بشــکه، هدف این گروه اســت.

مشکل اوپک پالس این است که هدف 
گذاری برای چنین ســطح قیمتی در 
شــرایطی که اقتصــاد جهانی تحت 
تاثیر قیمت باالی انرژی، در آســتانه 
رکود قرار گرفته اســت، این ریســک 
را ایجاد می کنــد که تولیدکنندگان 
مجبور شــوند برای دفاع از قیمت 50 
دالر در مدت شش ماه پس از نابودی 
تقاضا، اقدامات جدی تری انجام دهند.

تصمیم اوپک پالس احتماال بر اساس 
برآورد کمیتــه فنی این گروه گرفته 
شــده است که پیش بینی کرده است 
بازار امسال حدود ۴00 هزار بشکه در 
روز مازاد عرضه پیدا کرده و در ســال 
202۳ با کسری اندک ۳00 هزار بشکه 
در روز روبرو می شود.پیام سران اوپک 
پالس شامل شــاهزاده عبدالعزیز بن 
سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی 
ایــن بوده که بازار معامالت کاغذی به 
دلیل حجم اندک معامالت نوســانی 
بوده و روی کاهش تقاضایی حســاب 
می کنــد که هنوز در بــازار فیزیکی 

آشکار نیست.
این استدالل در شرایط فعلی می تواند 
معتبر باشد اما این ریسک وجود دارد 
کــه تا اواســط زمســتان در نیمکره 
شــمالی، اوضاع به کلی فرق کند.اروپا 
تحت تاثیر صعود قیمتهای انرژی پس 
از توقــف عرضه گاز روســیه از طریق 
خط لوله، احتماال به سوی رکود پیش 

می رود.
 

لمان و اروپا آماده  آ
سهمیه بندی انرژی شدند

 یونی پــر که بزرگترین واردکننده گاز 
روســیه به آلمان است، اعالم کرد در 
نظر دارد علیه شرکت دولتی گازپروم 
روســیه اقدام حقوقی را پیگیری کند 
تا سقوط ۹0 درصدی ارزش بازار این 
شــرکت پس از افت شدید عرضه گاز 
روســیه از ژوئن را برای سهامدارانش 
جبران کنــد.کالوس دیتــر موباخ، 
مدیرعامــل یونی پر بــه رویترز گفت: 
مــا منتفی نمی دانیم که آلمان ممکن 
اســت در مقطعی به دنبال ســهمیه 
بندی گاز باشــد. می دانیم که دولت 
می خواهد تا حد ممکن، از انجام چنین 
کاری که به دالیل بسیاری یک فاجعه 
خواهد بود، جلوگیری کند.قیمت گاز 
اروپا روز دوشنبه پس از این که روسیه 
عرضه گاز از طریق نورد استریم را قطع 
کرد، 26 درصــد صعود کرد.گازپروم 
روز جمعــه نورد اســتریم که یکی از 
مســیرهای مهم انتقال گاز از روسیه 
به اروپاست را به مدت نامعلوم تعطیل 
کرد و مدعی شد نشت نفت را در یک 
توربین خط لوله شناسایی کرده است. 
این شــرکت تحریمهای غربی را عامل 
این مشــکالت خوانــد و اعالم کرد تا 
زمانــی که تحریمها رفع نشــوند، این 
خط لوله تعطیل خواهد بود. این خبر 
پس از توافق کشورهای صنعتی گروه 
هفت برای اعمال ســقف قیمت برای 
نفت روســیه تا دســامبر، اعالم شد. 
مســکو تهدید کــرده که فروش نفت 
به هر کشــوری که از ســقف قیمت 
حمایت کند را متوقف خواهد کرد.اما 
ممکن اســت بزرگترین اقتصاد اروپا 
تنها کشــوری نباشد که مجبور شود 
به تدابیر فوق العاده تن دهد تا ذخایر 
گاز خود را در فصل زمستان حفظ کند.

مدیر عامل گروه سرمایه گذاری و توسعه 
صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس:

36۰هزار تن به ظرفیت تولید 
پتروشیمی اضافه می شود

مدیر عامل گروه ســرمایه گذاری و توسعه 
صنایع تکمیلی پتروشــیمی خلیج فارس 
گفــت: در حال حاضــر 600 میلیون دالر 
طرح پتروشــیمی در این شرکت در دست 
اجــرا قرار دارد که بــا اجرای این طرح ها، 
۳60 هزار تن به ظرفیت تولید پتروشیمی 
اضافه خواهد شــد و این مساله در تکمیل 
زنجیره ارزش نقش خواهد داشت.رشــید 
قانعی با بیان این که ســه شرکت تولیدی 
زیر مجموعه شرکت پترول قرار دارد اظهار 
کرد: هشت طرح تولیدی را در دست اجرا 
داریــم کــه چهار مورد از ایــن طرح ها در 
اولویــت قــرار دارند.وی با بیان این که این 
طرح ها شــامل پتروشیمی ایالم، ارومیه، و 
لردگان است گفت: در پتروشیمی ارومیه، 
نســبت به گذشته پیشــرفت های خوبی 
داشته ایم و یکی از اقداماتی که انجام شد، 
افزایش ظرفیت پتروشیمی ارومیه بود که 
این مســاله را مورد بررســی قرار دادیم و 
قرار شــده که واحد ســولفات پتاسیم آن 
را به صد در صد برســانیم.او با بیان این که 
یک واحد جانبی در حال ســاخت است تا 
از آن محصولی تولید شــود که اکنون نیاز 
کشــور را از واردات تامین کند اظهار کرد: 
بر اساس آمار تولید محصوالت پتروشیمی 
در ایــالم از مــرداد ۱۴00 تا ۱۴0۱ حدود 
۱00 درصد رشــد داشته است.وی با اشاره 
بــه تدابیــر در نظر گرفته شــده برای حل 
مشکل خوراک پتروشیمی ایالم تاکید کرد: 
سه روش برای این مساله پیش بینی کرده 
ایــم تا خــوراک این واحد را به صد در صد 
برســانیم.مدیر عامل پترول با بیان این که 
اســتفاده از یک واحد داخلی و اتان فشرده 
راهکاری برای تامین خوراک خاطر نشــان 
کرد: پیش بینی می شود که تا آذرماه تامین 
خوراک پتروشــیمی ایــالم به صد در صد 
برســد. همچنین با حضور هلدینگ خلیج 
فارس برای توســعه چاه های تنگه بیجار، 
20 ســال گاز تولیدی این چاه ها به عنوان 
خوراک پتروشیمی ایالم مورد استفاده قرار 

می گیرد..

مدیر عامل اسبق شرکت ملی نفت ایران 
پاسخ داد؛

ایران برنامه ای برای ورود 
 توسعه ای به نفت و گاز 

سوریه دارد؟
علی کاردر مدیر عامل اســبق شرکت ملی 
نفــت ایران ، درباره امکان حضور ایران در 
توســعه میادین نفت و گاز ســوریه اظهار 
داشــت: ابتدا اینکه آن بخش از پروژه ها و 
میادین این کشــور که توسعه یافته است 
عموما شــریک خارجی دارند البته ممکن 
است بخاطر درگیری ها این کشور را ترک 
کرده باشند، اما در هر حال ما امکان ورود 
نداریم.  میادینی هم که اکتشــافی اســت 
ریســک باالیی دارد. وی افزود: ما در حال 
حاضر امکان و توانمندی الزم برای توسعه 
و یا ســرمایه گذاری در میادین پرریسک را 
نداریم، مگر میادینی که کشف شده و قطعی 
شده باشد و تکلیف شرکا و امنیت آن روشن 
است، در این صورت  می توانیم ورود کنیم.
مدیر عامل اســبق شرکت ملی نفت ایران 
تاکید کرد: ما به لحاظ صدور دانش فنی و 
خدمات فنی و مهندســی می توانیم به این 
کشور ورود کنیم اما شرط آن این است که 
شریک خارجی این کشور ما را بپذیرد، فقط 
رضایت سوریه شرط نیست. وی یادآور شد: 
سوریه به تنهایی امکان توسعه ندارد چون 
منابع کافی در اختیار ندارد، ایران هم فعال 
منابــع الزم برای ســرمایه گذاری در دیگر 
کشــورها را ندارد، ما فعال بعنوان پیمانکار 
توسعه ای امکان حضور داریم زیرا خودمان 
نمی توانیم ریســک سرمایه گذاری را تقبل 
کنیم.در همین ارتباط محمود خاقانی نیز 
بــه ایلنا گفت: اکنــون همه تخم مرغ های 
سیاســت خارجــی ایران در ســبد انرژی 
هســته ای قرار گرفته و انرژی نفت، گاز و 
تجدیدپذیر و تبدیل گاز به برق و صادرات 
به اروپا مدنظر نیســت، به طوری که ایران 
با کمبود شدید سرمایه گذاری برای تولید 
نفت و گاز و تامین امنیت انرژی مورد نیاز 
مردم دست به گریبان است، بعبارت دیگر 
فعال برنامه ریزی کالن اقتصاد انرژی نداریم 
و اگر به این فکر بیفتیم که به توسعه نفت 
دیگر کشــورها ورود کنیم قطعا کاســبان 
تحریم مخالفت می کنند.وی افزود: اکنون 
شــرایط کشــور ما به شکلی است که برای 
جبران کســری تامین گاز مصرفی داخل 
80 میلیارد دالر سرمایه نیاز است، بنابراین 
سرمایه گذاری در بخش باالدست نفت و گاز 
کشور خودمان هم پرریسک است، بنابراین 
چنانچه بتوانیم بر دورزنندگان تحریم غلبه 
کنیم آنگاه می توانیم به دیگر کشورها هم 

برای توسعه ورود کنیم.

بازار گمانه زنی ها درمورد گرانی بنزین این روزها 
حسابی داغ شده است. دولت سهمیه بنزین افراد 
را از 250 لیتــر در مــاه به ۱50 لیتر کاهش داده 
و مقدار ســوخت گیری در هر نوبت را ۳0 لیتر 
کاهش داده اســت. اما به نظر می رســد که اینها 
تنهــا اخبار غافل گیر کننده این روزهای وزارت 
نفت نیســت. فریدون عباســی عضو کمیسیون 
انــرژی مجلــس در گفتگو با بازار حاال به صورت 
تلویحی احتمال ۳ نرخی شــدن بنزین را تایید 
مــی کند. او با بیــان اینکه ذخایر بنزینی دولت 
منفی شده است، می گوید: به نظر می رسد که 
دولــت می خواهد واردات بنزین توســط بخش 
خصوصی را آزاد کند تا از این محل تقاضای مازاد 
بر ســهمیه موجود را پاسخ دهد.او می گوید که 
هم اکنون قیمت بنزین در کشورهایی همچون 
عراق و پاکستان حدود ۱5 هزار تومان است اما 
مــا در ایــران آن را حداکثر لیتری ۳ هزار تومان 
می فروشیم. اما مشکل اینجاست که ممکن است 
با توجه به افزایش تقاضا در کشــور دولت ناچار 
به تامین بخشی از نیاز از محل واردات شود. در 
شــرایطی که دولت با کسری شدید منابع مالی 
مواجه است، آیا درست است که بنزین ۱5 هزار 
تومانــی وارد کــرده و آن را لیتری ۳ هزار تومان 
بفروشــد. متن کامل گفتگو با فریدون عباســی 
رییس ســابق و عضو فعلی کمیســیون انرژی 

مجلس را در ادامه می خوانید:

از  بســیاری  نظــر  از  آزاد  بنزیــن  ســهمیه  کاهــش 
کارشناســان مقدمــه ای بــرای گرانــی بنزین اســت. 
احتمــال اینکــه قیمــت بنزیــن در امســال افزایــش 

پیدا کند، وجود دارد؟
افزایــش قیمــت بنزین موجب تغییــر درآمدهای 
دولــت می شــود. از آنجاییکه هر گونــه تغییر در 
ردیف درآمدهای دولت باید در الیحه بودجه دیده 
شود، چنین امکانی برای دولت در سال جاری وجود 
نــدارد و حداقل تا ســال آینده و ارائه الیحه جدید 
بودجه ای قیمت بنزینی که دولت عرضه می کند، 

گران نمی شود.

گر قرار باشــد کســی بیشــتر از ســقف  با این اوصاف ا
مجاز بنزین مصرف کند، تکلیفش چیست؟ از کجا 

باید بنزین تهیه کند؟
افزایــش مصرف این نگرانی را ایجاد کرده که ایران 
وارد کننده بنزین شــود و ناچار باشــد بخشی از نیاز 
خــود را از از محل واردات تامین کند. حاال ســوال 
من این است در شرایطی که دولت با کسری شدید 
منابع مالی مواجه اســت، منطقی است که بخواهد 
بنزین به قیمت ۱5 هزار تومان وارد کرده و به قیمت 
۳ هــزار تومــان در بازار عرضه کند؟ به همین دلیل 
به نظر می رســد که دولت قصد دارد واردات بنزین 
توسط بخش خصوصی را آزاد کرده و تقاضای مازاد 
بر ســهمیه مجاز از محل بنزین وارداتی را توســط 

بخش خصوصی پاسخ داده شود.

یعنی یک قیمت جدید در راه است؟
به هر حال وقتی محصولی توســط بخش خصوصی 
وارد می شــود امکان فروش آن به قیمت یارانه ای 

وجود دارد.

آزاد شدن واردات بنزین توسط بخش خصوصی 
بدون تاییده و مصوبه مجلس شدنی است؟

در حــال حاضر دولت خود مجاز به واردات بنزین و 

سایر فرآورده های نفتی است. اما برای ورود بخش 
خصوصــی به این حوزه بایــد تاییدیه مجلس اخذ 
شود. مگر اینکه مجامع قانون گذار دیگر این اجازه 
را به دولت بدهند.معموال در شــرایط بحرانی سران 

قوا چنین مجوز هایی را می توانند صادر کنند.

آیا به نظر شما شرایط بنزین به قدری بحرانی است 
که سران قوا بخواهند به آن ورود پیدا کنند؟

مصرف بنزین در کشــور باال رفته اما همچنان نمی 
توان وضعیت پیش آمده را بحرانی دانســت. به هر 
حال وزیر نفت باید خودشان به صورت صریح درباره 
برنامه های دولت در حوزه بنزین و ســایر فرآورده 

های انرژی به مردم توضیح بدهند.

بــه نظــر شــما آیــا اقتصــاد ایــران آماده چنیــن تغییر 
بزرگــی هســت؟ شــما خــود موافــق گرانــی بنزین در 

این روزها هستید؟
حفظ ارزش پول ملی مقدم بر هرگونه افزایش قیمتی 
اســت. این فقط مختص بنزین نیســت. بلکه باید 
قبــل از هــر گونه تغییر قیمتی این نکته که آیا توان 
مالی مردم کشش این رشد هزینه ها را دارند، مورد 
بررسی قرار گیرد. بدون شک هرگونه افزایش قیمت 
بنزین روی بهای سایر کاالها تاثیر مستقیمی خواهد 

داشت. به همین دلیل حاکمیت ابتدا باید فکری به 
حال حقوق و دستمزد بکند و بعد به دنبال افزایش 
و گرانی بنزین باشــد.مادامی که قدرت خرید مردم 
باال نرفته امکان گران کردن بنزین در کشور وجود 
ندارد. به هر حال اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی است. 
به همین خاطر وزیر نفت نباید فقط دغدغه حقوق 
کارکنان وزارت نفت را داشته باشد. او باید به عنوان 
متولــی مهم تریــن ردیف درآمدی اقتصاد ایران به 

دنبال افزایش سطح حقوق و دستمزد ها باشد.
اما اعتراضات اخیر کارمندان وزارت نفت نشان می 
دهــد کــه آقای اوجی حتــی در پیگیری مطالبات 
کارکنان این وزارتخانه هم خیلی موفق نبوده است.!

بخش زیادی از مشــکالت مربوط به تعیین ســقف 
حقوق است که ارتباطی به عملکرد او ندارد.

، با آن موافق  بــا کاهــش ســهمیه بنزین آزاد چطــور
هستید؟ آیا دولت تصمیم درستی گرفته است؟

به هر حال باید توجه داشته باشیم که ذخایر بنزینی 
دولت در حال منفی شدن است. دولت دیگر بنزین 
مازادی برای عرضه در بازار ندارد و ناچار اســت که 
به نوعی مصرف ســوخت در کشور را مدیریت کند. 
بخــش زیــادی از بنزینی که مــا در ایران به قیمت 
یارانه ای عرضه می کنیم ســر از بازار کشــورهای 
همســایه درمی آورد. هم اکنون هر لیتر بنزین در 
کشــورهایی همچون عراق و پاکستان به حدود ۱5 
هزار تومان در هر لیتر رسیده است. در ترکیه شرایط 
بدتــر بوده و هر لیتــر بنزین حدود ۴0 هزار تومان 
فروخته می شــود. در چنین شــرایطی ما بنزین را 
در ایــران بــه قیمت ۳ هزار تومان عرضه می کنیم. 
در گازوییل هم وضعیت همینطور است. گازوییلی 
که ما هر لیتر آن را ۳00 تومان می فروشیم در آن 
طرف مرزها ۱۱ هزار تومان قیمت دارد. این همان 
یارانه ای اســت که ســودش به جیب مردم نمی رود 
و باید مانع آن شــد. اما این انتظار که مردم در یک 
فضای غیر شــفاف حاضر به همکاری باشند، شدنی 
نیست. وزیر نفت باید به صورت شفاف درمورد میزان 
تولید و هزینه های تولید و قیمت تمام شده به مردم 

توضیح بدهد تا بتواند آنها را با خود همراه کند.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
برداشــت های بی رویه از ســفره های آب زیرزمینی نه تنها منجر به 
کاهش شدید سطح آب های زیرزمینی شده است بلکه شکاف های 
عمیقی نیز در زمین ایجاد کرده است.صمد اهلل محمدی با اشاره به 
وضعیت خشکسالی در سطح کشور و راهکارهای مواجه با آن بیان 
کرد: میلیون ها سال پیش سفره های آب زیرزمینی شکل گرفتند و 
حدودا از دهه 70 در کشور ما به صورت بی رویه و غیر علمی مجوز 
حفر چاه صادر شده است. زمین را حفر کرده و آب را استخراج کردند. 
آب رایگان را در اختیار افرادی تحت عنوان کشــاورزان قرار دادند. 

البته که کشاورزان در این زمینه مقصر نبودند.وی در ادامه اظهار 
کرد: این آب برای کشــاورزی برداشــت شد. در حالی که کشاورزی 
ما بر اســاس اصول علمی انجام نمی شــد. زمین های کشاورزی ما 
به صورت غرق آبی آبیاری شدند. امروز نیز همچنان در بسیاری از 
نقاط زمین های کشــاورزی به صورت غرق آبی آبیاری می شــوند. 
این برداشــت های بی رویه ما را به نقطه ای رســانده است که امروز 
بسیاری از چاه های کشاورزی خشک شده اند.نماینده مردم بافت 
در مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: به عنوان مثال در یکی از 
شهرســتان های حوزه انتخابیه بنده از مجموع 780 حلقه چاه که 

حفر شــده اند بیش از ۱50 حلقه چاه کامال خشــک شده است. در 
ابتدایی که مجوز حفر چاه صادر می شد با حفر حدود 5 تا ۱0 متر 
به آب می رسیدند اما امروز باید ۱50 تا ۱70 متر زمین حفر شود 
تا به آب رســید. از ســوی دیگر به دلیل برداشــت بی رویه از سفره 
های آب زیر زمینی شکاف های عمیقی در زمین ایجاد شده است. 
در برخی از مناطق ما در سال بیش از یک متر کاهش سطح آب را 
داریم.وی در ادامه تاکید کرد: این وضعیت یک فاجعه است. قطعا 
این وضعیت حاصل بی توجهی مدیران وقت اســت. ضرورت  دارد 

مدیران به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی :

آبیاری نوین باید به سرعت جایگزین روش ها سنتی شود

خبر  ویژه

کید کرد: وزیر نفت تأ

 آمادگی ایران 
برای افزایش امنیت انرژی در جهان 

وزیــر نفت با تأکید بر اینکه بازار جهانی انرژی 
نیازمند افزایش عرضه نفت ایران است، گفت: 
ما همواره به عنوان یک تولیدکننده عمده نفت 
و فرآورده هــای نفتی در جهان آمادگی داریم 
به دور از سیاسی کاری به نقش خود در عرضه 
نفــت و افزایــش امنیت انرژی در جهان کمک 
کنیم.جــواد اوجی پس از پایان ســی ودومین 
نشست وزارتی ائتالف اوپک پالس اظهار کرد: 
از نظر فنی و کارشناسی، کمیته فنی و نظارتی 
اوپک پالس در سناریوی پایه  خود، مازاد عرضه 
به تقاضای جهانی نفت در ســال 2022 را در 
سطح روزانه ۴00 هزار بشکه پیش بینی کرده که 
این رقم نسبت به پیش بینی ماه گذشته، حدود 
600 هزار بشکه در روز کمتر است.وی با بیان 
اینکه طبق بررسی ها تصمیم های اوپک پالس 
به بهبود شرایط بازار نفت از نظر توازن عرضه 
و تقاضا کمک کرده اســت، افزود: با این حال، 
در شرایط کنونی، در نتیجه بعضی از نگرانی ها 
از پیامدهای تنش های ژئوپلیتیک برای رشــد 
اقتصادی جهان و آســیب های احتمالی برای 
تقاضای بازار جهانی نفت در وضع شــکنندگی 

اســت و اثبات کننده این مســئله تالطم باالی 
قیمت هــای نفت خام در ماه های اخیر اســت 
که باید به آن توجه شــود.وزیر نفت با اشاره به 
اینکه برخی وزیران نفت و انرژی کشــورهای 
عضو ائتالف اوپک پالس نیز در هفته های اخیر 
به این نکته اشــاره کردند، تأکید کرد: شرایط 
کنونی نیازمند دقت نظر و بررسی بیشتر است.

وی تصریــح کــرد: بر اســاس تازه ترین آمار و 
گزارش های منتشرشــده، پایبندی مناســب 
کشــورهای عضو ائتــالف اوپک پالس، در ماه 
ژوئیه سال 2022 به سطح 5۴6 درصد رسید 
که دلیل اصلی افزایش ســطح پایبندی، تولید 
نکردن به مقدار تعهد شــده از ســوی بعضی از 
کشورها بوده است.اوجی با یادآوری اینکه روند 
بحران انرژی در سطح جهان به ویژه در منطقه 
اروپا در حال تشــدید اســت و پیوســته، ابعاد 
تازه تری پیدا می کند، گفت: نمونه آن افزایش 
قیمت گاز طبیعی در برخی از قطب های گازی 
اروپــا به حــدود 70 دالر برای هر یک میلیون 
بی تی یــو معادل قیمت نفت بیش از ۴00 دالر 

به ازای هر بشکه است.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی :

 1۴ سوخت رسان  سیار 
در مبادی خروجی زائران اربعین مستقر شد

مدیر عملیات شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی از اســتقرار ۱۴ دستگاه سوخت رسان  سیار 
و دو جایگاه ســیار آماده باش در مبادی خروجی 
زائران اربعین، تأمین سوخت زائران در عراق و نیز 
افزایش ظرفیت سوخت رسانی به زائران در مقایسه 
با سنوات گذشته خبر داد.جعفر ساالری نسب در 
این باره گفت: هم اکنون پنج جایگاه سیار سوخت 
در مبادی مرزی ایالم، دو جایگاه سیار در اهواز، یک 
جایگاه سیار در آبادان، چهار جایگاه در کرمانشاه، 
یک جایگاه در ســنندج، یک جایگاه ســیار در 
میاندوآب و دو جایگاه سیار آماده باش در ارومیه 
استقرار یافته اند.وی تأکید کرد: شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران همه ساله با نزدیک شدن 
به آیین باشــکوه اربعین حسینی، امکانات خود 
را در زمینه سوخت رســانی به زائران و موکب ها 
در چهــار مرز اصلی مهران در ایالم، چزابه، اهواز، 
شــلمچه )آبادان( و خسروی در استان کرمانشاه 
تجهیــز و آماده می کند.مدیر عملیات شــرکت 
ملــی پخش فرآورده های نفتی گفت: با توجه به 
حجم زیاد وســائل نقلیه و خودروهای شخصی و 
بار ترافیکی مسیرهای منتهی به مرزها، تعدادی 

جایگاه  سوخت سیار نیز در محورهای منتهی به 
مرزهای خروجی به کشــور عراق مستقر شدند.

ساالری نســب افزود: امیدواریم با برنامه ریزی و 
تمهیدات اندیشیده شده، عملیات سوخت گیری 
به نحو مطلوبی انجام شود و هموطنان با کمبود 
و چالشــی در این زمینه مواجه نباشند.وی بیان 
کرد: برای تأمین ســوخت موردنیاز خودروهایی 
که در جاده ترانزیتی زاهدان و شمال شرق کشور 
تردد می کنند و پس از عبور از کرمان به ســمت 
ایالم و خوزستان می روند، تدابیر الزم اندیشیده 
شــده و مردم از این بابت در تأمین ســوخت در 
این منطقه مشکلی نخواهند داشت.مدیر عملیات 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه 
هماهنگی های الزم به منظور تأمین سوخت مورد 
نیاز زائران در خارج از مرزها نیز انجام شده است، 
گفت: بر اساس پیش بینی ها، امسال شاهد حضور 
میلیونی هموطنان در مراسم اربعین خواهیم بود 
و به همین منظور برنامه ریزی های دقیقی انجام 
شــده تا مشــکلی برای تأمین سوخت موردنیاز 
زائران در داخل و خارج از کشــور وجود نداشــته 

باشد.
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5بانک و بیمه

البرز / گروه اســتان ها: اعضاي شــوراي اســالمي شــهر چهارباغ روز 
دوشــنبه چهاردهم شــهریورماه سال جاری در جلسه رسمی خود با 
اکثریت آرا مهندس سید جعفر موسوی را به عنوان شهردار چهارباغ 
انتخاب کردند.شصتمین جلسه رسمی شورای اسالمی شهر چهارباغ 
با دســتور کار انتخاب شــهردار دیروز در دفتر شــورای اسالمی شهر 
برگزار و مهندس ســید جعفر موســوی با کسب اکثریت آرا به عنوان 
شهردار چهارباغ انتخاب شد. جلسه انتخاب شهردار چهارباغ با حضور 
اعضای شورای اسالمی شهر برگزار و در این جلسه مهندس سید جعفر 
موســوی به  عنوان شــهردار منتخب چهارباغ معرفی شد. شایان ذکر 
است شورای اسالمی شهر چهارباغ پس از برگزاری جلسات منظم و 
مســتمر، بررســی رزومه ۳7 نامزد پست شهردار، گفت و گوی چهره 
به چهره با گزینه های منتخب و... باالخره در جلسه روز دوشنبه ۱۴ 
شــهریور ۱۴0۱ ، مهندس موســوی را با اکثریت آرا به  عنوان شهردار 
شــهر چهارباغ معرفی کرد.گفتنی اســت پس از طی روال اداری و 
قانونی و تایید اســتانداری البرز و دســتگاه هــای نظارتی، مهندس 
موســوی به عنوان شــهردار چهارباغ سکان مدیریت شهرداری را بر 

عهده خواهد گرفت.مهندس موسوی دارای مدرک کارشناسی ارشد 
عمران و پیش از این در مسوولیت های معاون سرمایه گذاری سازمان 
همیاری شــهرداری های اســتان البرز/شهردار سابق مشکین دشت/

عضو هیئت مدیره هالل احمر اســتان تهران و معاون اســبق عمرانی 
فرمانداری مالرد مشغول به خدمت بوده است.

طی نشستی؛

شهردار منتخب شورای شهر چهار باغ تعیین شد

5
 بازدید مدیرعامل بیمه سرمد از شعبه شرق تهران

 رشنوادی:باید اهداف سال 1۴۰1 را 
محقق کنیم

 یعقوب رشنوادی در بازدید 
از شعبه بیمه سرمد در شرق 
استان تهران، گفت: با عبور 
حق بیمه تولیدی شرکت از 
هزار میلیــارد تومان، امید 
داریم بتوانیم به اهداف خود در سال ۱۴0۱ دست 
پیــدا کنیــم.  یعقوب رشــنوادی مدیرعامل این 
شــرکت، صبح امروز از شــعبه شرق استان تهران 
بازدید کرد و با مدیران و کارشناسان این شعبه و 
بخش درمان دیدار و گفتگو کرد. رشنوادی در این 
دیدار، ضمن بازدید از بخش سامانه پرداخت آنالین 
خســارت های درمان که به زودی کار خود را آغاز 
خواهد کرد، بر تسریع پرداخت خسارت های درمان 
تاکید کرد. وی همچنین با اشــاره به رشــد 65 
درصدی پرتفوی بیمه ســرمد در پنج ماه ابتدایی 
ســال ۱۴0۱ نسبت به سال گذشته گفت: با عبور 
حق بیمه تولیدی شرکت از هزار میلیارد تومان در 
پایان مرداد ماه، امید داریم بتوانیم به اهداف خود 
در ســال ۱۴0۱ دســت پیدا کنیم و سال خوبی را 

برای سرمد رقم بزنیم.

 راه های همکاری بیمه تجارت نو 
و انجمن متخصصان روابط عمومی 

بررسی شد
 رئیس انجمن متخصصان 
مدیــر  و  روابط عمومــی 
روابط عمومــی و ارتباطات 
بیمه تجــارت نو به منظور 
و  ظرفیت هــا  شــناخت 
بررســی راه های تعامل و همکاری بیشــتر دیدار و 
گفتگو کردند. در ابتدای این نشست، رضا پورقاسم 
مدیــر روابط عمومی و ارتباطات بیمه تجارت نو با 
اشاره به اهمیت برندینگ در صنعت بیمه، خواستار 
توســعه همکاری هــا از جمله تقویت مناســبات 
حرفه ای و علمی و برنامه های آموزشــی با انجمن 
متخصصــان روابط عمومی شــد. مهدی باقریان ، 
رئیــس انجمن متخصصان روابط عمومی با مثبت 
ارزیابی کردن این دیدار اظهار داشت: در این دیدار 
ظرفیت هــای همــکاری دو طــرف در بخــش 
روابط عمومی و ارتباطات مورد بررسی قرار گرفت 
و مقرر شد نتایج این دیدار در قالب یک تفاهم نامه 

پیگیری و اجرایی شود.

اخبار

با ثبت نام در بیمه نامه مسافرتی ویژه 
اربعین حسینی؛

 زائران اربعین حسینی 
زیر چتر حمایتی بیمه 

دانا قرار می گیرند

چگونگــی فرآیند ثبت نــام زائران اربعین 
حســینی در طــرح بیمه نامه مســافرتی 
تکمیلــی بیمه دانا به صــورت حضوری و 

الکترونیکی اعالم شد.
 این شــرکت به منظور ایجاد آرامش خاطر 
زائــران اربعین حســینی، نســبت به ارائه 
پوشــش بیمــه عمر، حــوادث و بیمه نامه 
مسافرتی تکمیلی ایشان اقدام کرده است، 
به طوری که شــروع پوشــش این طرح از 
زمــان خــروج از مرزهای رســمی و پایان 
پوشــش آن نیز زمان ورود به کشور خواهد 
بود. گفتنی اســت، تعهدات پوشــش های 
بیمه نامه مســافرتی ویژه اربعین از ســوی 
شــرکت بیمه دانا در زمینه پوشــش فوت 
ناشی از حادثه و نقص عضو هر کدام؛ 250 
میلیــون تومان، فوت عــادی؛ 50 میلیون 
تومان، جراحی بستری در بیمارستان؛ 20 
میلیون تومان، اعمال سرپایی؛ پنج میلیون 
تومان و هزینه بازگرداندن جسد در صورت 
فوت، 25 میلیون تومان اســت که ســقف 
تعهــدات آن جمعا تا ســقف 600 میلیون 

تومان خواهد بود.

اخبار

یکصدو ششــمین مدرســه بانک سپه در استان کردستان با نام  
شــهدای بانک ســپه  در روســتای پیرباباعلی شهرستان قروه 

افتتاح شد.
مدیر منطقه کردستان در آئین افتتاح این مدرسه که همزمان با 
گرامیداشت هفته دولت و با حضور امام جمعه و فرماندار قروه به 
بهره برداری رسید، گفت: در این مدرسه سه کالسه ساالنه ۹5 
دانش آموز در مقاطع ابتدایی و متوسطه تحصیل خواهند کرد.

سیدمحمد یوسفی افزود: مدرسه  شهدای بانک سپه  روستای 
پیرباباعلی شهرستان قروه با اعتبار سه میلیارد و ۳00 میلیون 
ریالی این بانک در زمینی به مســاحت ۱50 متر بنا شــده است 
و دانش آموزان ۴ روستای این منطقه را تحت پوشش آموزشی 

قرار خواهد داد.

وی ضمن اشاره به حضور فعال بانک سپه در عرصه مسئولیت های 
اجتماعی در استان کردستان، تصریح کرد: مشارکت این بانک 
در کمک به توسعه بخش های بهداشت، درمان و فضای آموزشی 

با سرعت بیشتری ادامه می یابد.
یوســفی به نقش تأثیرگذار بانک ها در توســعه اســتان اشاره و 
ابراز امیدواری کرد: با حضور سایر بانک ها شاهد افزایش مراکز 
بهداشــتی و آموزشــی به ویژه در شــهرها و روستاهای محروم 

استان باشیم.
شــایان ذکر اســت بانک ســپه تاکنون ۱05 مدرسه در قالب 
مسئولیت های اجتماعی در اقصی نقاط کشور به ویژه استان های 
کم برخوردار و محروم احداث کرده اســت که ســاالنه بیش از 5 

هزار دانش آموز در آنها مشغول به تحصیل هستند.

کردستان افتتاح شد یکصد و ششمین مدرسه بانک سپه  در 

خبر  ویژه

استانها

گهی فقدان سند مالکیت آ
آقــای مجتبــی موحدیــان بــه نمایندگــی از بنیــاد مســکن انقــاب اســامی ایــران 
مــورخ   30599 شــماره  شــده  گواهــی  استشــهادیه  فــرم  بــرگ  دو  تســلیم  بــا 
1401/04/02 دفتــر اســناد رســمی شــماره 1  بروجــرد مدعــی مــی باشــد کــه ســند 
مالکیــت ششــدانگ پــاک 32 فرعــی 3905  اصلــی واقــع در بخــش 2 بروجــرد 
بنــام    588941 چاپــی  شــماره   134 دفتــر   596 صفحــه   23328 ثبــت  ذیــل 
مشــارالیه ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت و بعلــت جابجایــی 
مفقــود شــده اســت؛ لــذا باســتناد تبصــره یــک الحاقــی بمــاده 120 آییــن نامــه 
قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع عمومــی یــک نوبــت آگهــی میشــود اگــر شــخصی 
بــه نحــوی از انحــاء مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد مــی توانــد 
ــٌا پــس از نشــر آگهــی بــه مــدت 10 روز بــه ایــن اداره تســلیم  اعتــراض خــود را کتب
نماینــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــاء مــدت قانونــی و اعــام گواهــی ســند 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــک ص ــام مال ــی بن ــت المثن مالکی
آدرس ملــک: بروجــرد، خیابــان ســیاوش، کوچــه شــهید پیرهــادی بــن بســت 

رســالت
1۴۰1/۰6/16 : تاریخ انتشار
سید مهدی موسوی
ک بروجرد کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال معاون مدیر 

گهی فقدان سند مالکیت آ
آقــای ابوالقاســم کدخــدا  بــا تســلیم دو بــرگ فــرم استشــهادیه گواهــی شــده شــماره 46739 
مــورخ 1401/06/07  دفتــر اســناد رســمی شــماره 18  بروجــرد مدعــی مــی باشــد کــه ســند مالکیــت 
یکدانــگ مشــاع از ششــدانگ پــاک 1 فرعــی از 1518 بانضمــام 4 شــعیر مشــاع از 96 شــعیر 
ششــدانگ پــاک 1518 اصلــی ذیــل ثبــت 29782 صفحــه 71 دفتــر 150 چاپــی 803932 و 4 
ــی بانضمــام 8 شــعیر مشــاع از 96 شــعیر  شــعیر مشــاع از 96 شــعیر ششــدانگ پــاک 1517 اصل
ششــدانگ پــاک 5 فرعــی از 1518 اصلــی ذیــل ثبــت 30324 صفحه 1 دفتــر 152 چاپی 801368 
و یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــاک 4 فرعــی از 1518 اصلــی بانضمــام یــک دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ پــاک 4 فرعــی از 1518 اصلــی بانضمــام 4 شــعیر مشــاع از 96 شــعیر ششــدانگ پــاک 
1518 اصلــی ذیــل ثبــت 29784 صفحــه 75 دفتــر 150 چاپــی 802222 واقــع در بخــش 1 بروجــرد 
بنــام مشــارالیه ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت و بعلــت جابجایــی مفقــود 
شــده اســت؛ لــذا باســتناد تبصــره یــک الحاقــی بمــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت 
اطــاع عمومــی یــک نوبــت آگهــی میشــود اگــر شــخصی بــه نحــوی از انحــاء مدعــی وجــود ســند 
مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد مــی توانــد اعتــراض خــود را کتبــٌا پــس از نشــر آگهــی بــه مــدت 10 روز 
بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــاء مــدت قانونــی و اعــام گواهــی 

ســند مالکیــت المثنــی بنــام مالــک صــادر خواهــد شــد.
آدرس ملک: بروجرد، سه راه جعفری کوچه شهید بهنام پاساژ مهدی 
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سید مهدی موسوی
ک بروجرد کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال معاون مدیر 

405slx- ســواری  فــروش  فاکتــور  ســندو  مفقــودی 
شاســی  شــماره  بــه  99ســفید-روغنی  tu5مــدل 
 181b0135215 وشــماره موتــور naam31fe4lk512329
به شــماره شــهربانی 91س992ایران71بنام رضا قاســمی 

مفقــودی واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید
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کید کرد؛ مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان استان البرز تا

 لزوم تسریع در روند بیمه ورزشکاران
داوران و مربیان شهرستان طالقان

البرز / مهدی فالح رفیع 
مدیر صندوق اســتان با حضور در اراه ورزش و جوانان شهرســتان طالقان با عباســی رئیس اداره 
ورزش و جوانان این شهرســتان دیدار و گفتگو کرد.در این نشســت بشــیری با توجه به لزوم 
تامین اجتماعی برای اقشــار مختف جامعه گفت : تامین اجتماعی برای تمامی اقشــار جامعه 
یک امر حیاتی می باشــد و نقش مهمی در آینده افراد بخصوص در زان پیری و ناتوانی خواهد 
داشت.بشیری با اشاره به امکان استفاده ورزشکاران از مزایای صندوق عنوان کرد : ورزشکاران 
، داوران و مربیان ۱8 تا 50 ســال نیز در قالب مشــاغل فصلی می توانند با کمک 70 درصدی 
دولت در پرداخت حق بیمه از مزایای بلند مدت صندوق شــامل ازکارافتادگی ، بازنشســتگی 
و مســتمری بازماندگان عضو صندوق شوند.عباســی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرســتان 
طالقان نیز با اســتقبال از این طرح گفت : تامین اجماعی میتواند اهمیت و نقش بســزایی در 
آینده ورزشــکاران ، داوران و مربیان خانواده آنان داشــته باشد.عباســی افزود : با توجه به اینکه 
اکثر ورزشکاران سنی بین ۱8 تا 50 سال دارند و مشمول بیمه اجباری نمی باشند ، میتوانند با 
تحت پوشش قرار گرفتن در این صندوق نسبت به آینده اطمینان خطر داشته باشند .عباسی 
خاطرنشان کرد : اداره ورزش و جوانان از طریق تبلیغات محیطی ، فضای مجازی و …. جهت 
آشــنایی هر چه بهتر مشــموالن به معرفی صندوق پرداخته و متقاضیان را به کارگزار صندوق 

در این شهرستان معرفی خواهد کرد .

در پنجاه و دومین جلسه علنی شورای شهر مشهد رقم خورد؛

 تصویب مصوبه اصالح دریافت عوارض 
از بناهای ابقاء شده در کمیسیون های ماده 1۰۰

مشهد / محمد رضا رحمتی
طــرح اصــالح تباصر 2 و ۳ مصوبــه اصالح و بازنگری 
دریافت عوارض از بناهای ابقاء شده در کمیسیون های 
ماده ۱00 قانون شهرداری ها در پنجاه و دومین جلسه 
علنی شورای شهر به تصویب رسید.مدیرکل درآمدهای 
عمومی شــهرداری مشــهد در این باره به خبرنگار ما 
گفت:پنجاه و دومین جلسه علنی شورای شهر به بررسی 
طرح اصالح تباصر 2 و ۳ مصوبه اصالح و بازنگری دریافت عوارض از بناهای ابقاء شده در کمیسیون های ماده 
۱00 قانون شــهرداری ها اختصاص یافت.محمود برهانی افزود:براســاس این طرح مصوب، با هدف همراهی با 
همشهریان، دامنه شمول تخفیف پرداخت نقدی برای بازه زمانی تخلف ۱۴0۱ که رای کمیسیون ماده ۱00 
آن نیز تا پایان ســال جاری صادر شــود، مشــمول تخفیف 70 درصدی مصوبه ابقای بنا قرار گرفتند.وی ادامه 
داد: الیحه پاسخگویی به درخواست های صدور مجوز ساختمانی نیز به تصویب رسید که براساس این مصوبه، 
شهرداری مکلف است در اجرای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها از تاریخ ۳0 مردادماه سال 
جاری، پروانه را در چارچوب اجرای قانون یاد شده صادر نماید.برهانی یادآور شد  :در راستای تکریم و تسهیل 
پاسخگویی به درخواست مجوزهای ساختمانی مودیان، با توجه به محدودیت زمانی ایجاد شده، مهلت پرداخت 
نقدی فیش های صادره در بازه زمانی ۱۳ مردادماه سال ۱۴0۱ تا پایان ساعت 2۴ مورخ 2۹ مردادماه، از تاریخ 
۱۴شهریور به مدت ۱0 روز کاری تعیین می گردد؛ همچنین تهاتر فیش های یاد شده با مطالبات نقد بستانکاران 
شهرداری در بازه اجرای این مصوبه بالمانع است.وی تاکید داشت:همچنین مودیانی که بخش نقدی فیش صادره 
قبل از تاریخ اجرایی شدن قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری ها را دریافت نموده اند، می توانند با 
رعایت بند یک مصوبه درخصوص بازه زمانی، نسبت به تکمیل فرآیند تقسیط ظرف مدت ۱5 روز اقدام نمایند.

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان خراسان رضوی اظهار کرد:

 توسعه واحدهای کارگاهی 
گذاری   با اولویت وا
به دانش بنیان ها 

مشهد / سمیرا رحمتی
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان 
رضــوی گفت: هم اینک ۳0۱ واحد کارگاهی 
در شهرکها و نواحی صنعتی استان ایجاد شده 
و یا در حال ساخت است که از این تعداد 28۴ 
واحد به بهره برداری رســیده و مقرر اســت تا 
پایان سال 2۳0 واحد کارگاهی دیگر با اولویت 
واگذاری به دانش بنیانها، ایجاد شــود.جعفر 
فرشچی طوسی در حاشیه نشست بانماینده 
مردم شریف قوچان و فاروج در مجلس شورای 
اســالمی ، گفت : اولویت واگذاری واحدهای 
کارگاهــی و اراضی در شــهرکهای صنعتی 
استان با واحدهای دانش بنیان است که بدون 
مزایده به این شرکتها واگذار می شود، در این 
راســتا از سال گذشته تاکنون در شهرکهای 
صنعتی اســتان به ۱۴ شــرکت دانش بنیان، 
بدون مزایده، زمین واگذار شــده است.وی با 
اشــاره به مطلوب بودن شاخصهای شهرکها 
و نواحی صنعتی اســتان گفت: ۹۹ درصد از 
شــاخص های ما باالتر از میانگین کشــوری 
اســت، در این شرکت دو هدف اصلی ایجاد و 
توســعه شهرکها و نواحی صنعتی دنبال می 
شــود که امسال ایجاد ناحیه صنعتی گرماب 
در شــورای برنامه ریزی و توســعه استان به 
تصویب رسید.فرشــچی ، خاطرنشــان کرد : 
پیگیــری افزایش ســهم اعتبــارات عمرانی 
شــهرکها و نواحی صنعتی استان، واگذاری 
اراضی شهرکها و نواحی صنعتی به واحدهای 
دانش بنیان و توســعه واحدهای همجوار را 
از دیگر اقدامات مهم این شــرکت در دولت 
سیزدهم است.مدیرعامل شرکت شهرکهای 
صنعتی خراســان رضوی به توسعه شهرکها 
و نواحی صنعتی در دولت ســیزدهم اشــاره 
و بیــان کــرد : در این دولت، عملیات اجرایی 
ناحیه صنعتی خواف، ناحیه صنعتی مه والت 
و ناحیــه صنعتــی زاوه، که مورد نیاز مناطق 
محروم اســتان بود، سرانجام بعد از ۱2 سال 
آغاز شــده است.فرشــچی اضافه کرد: ایجاد 
سه شهرک و ناحیه صنعتی از جمله شهرک 
تخصصی پوشــاک و کیف و کفش، شــهرک 
تخصصی گوهرســنگها و سنگهای تزیینی، 
ناحیــه صنعتی گناباد 2 در دســتور کار این 
شــرکت قرار گرفته و مشــکالت ۱۱ شهرک 
صنعتی غیردولتی نیز در حال پیگیری است.

 مدیر امور روابط عمومی بانک ایران زمین:

اجرای مسئولیت اجتماعی سازمانی از اولویت های اصلی بانک است
در چند ســال گذشــته بانک ایران زمین به منظور حمایت از 
قشر نیازمند در قالب طرح اکرام با کمیته امداد امام خمینی 
)ره( همکاری داشته است. بر همین اساس جلسه ای با حضور 
مهران باوند ســوادکوهی معاون طرح و برنامه و ســید محمد 
حسین استاد مدیر امور روابط عمومی بانک و سیامک محتشم 
رمضانی رئیس اداره اکرام کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 

تهران برگزار شد.
مدیر امور روابط عمومی بانک ایران زمین اجرای مســئولیت 
اجتماعی سازمانی را از اولویت های اصلی بانک بیان کرد و گفت: 
حمایت از نهادهای مردمی توسط بنگاه های اقتصادی نه تنها رفاه 
 بیشتری در جامعه ایجاد خواهد کرد، بلکه باعث توسعه و پیشرفت 
کشور خواهد شد. استاد در ادامه گفت: از سال ۱۳۹۹ همکاری 

این بانک با مشارکت در طرح ایران مهربان و حمایت از ۱000 
یتیم و فرزند محســنین آغاز شــد اســت و در همین راستا در 
ســال جاری نیز قرار اســت تعداد فرزندان معنوی خود را از 

2000 نفر به ۳000 نفر افزایش دهد. 
در ایــن دیــدار رئیس اداره اکرام کمیتــه امداد امام خمینی 
)ره( ضمن قدردانی از بانک ایران زمین در ســال های اخیر 
به واســطه حمایت ماهیانه از ۹00 یتیم و فرزندان محســنین 
اســتان تهــران، گفت: ایجــاد روابط دوســویه بین کمیته 
امــداد و بانــک ایــران زمین در این ســال هــا گامی موثر در 
روند خدمت رســانی به قشــر آســیب پذیر جامعه بوده است 
 کــه امیدواریــم این حمایت ها در ســال هــای آتی نیز ادامه 

داشته باشند.
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مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان اردبیل خبر داد؛

رشد 6۳.6 درصدی منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران 
اردبیل / گروه اســتان ها: مدیر شــعب 
بانک قرض الحسنه مهر دراردبیل گفت: 
در طی 8 ماه گذشته منابع این بانک در 
کشور با رشد 62.5 درصدی و در استان 
با رشــد 6۳.6درصدی همراه بوده است.
عقیل وکیلی مدیربانک قرض الحســنه 
مهرایــران اســتان اردبیل در نشســت 
خبری بااصحاب رسانه بمناسبت هفته 
دولت وهمزمــان باســالروزبانکداری 
اســالمی گفت: در استان اردبیل ۳20 
فقره تســهیالت اشــتعالزایی به ارزش 
۱70 میلیــارد ریــال و ۱۱62 فقــره 
تسهیالت ازدواج جوانان به ارزش ۱۱80 
میلیارد ریال طی یکسال پرداخت شده 
اســت .وکیلی با اشــاره به اینکه بانک 
قرض الحســنه مهرایران ازســال86به 
عنوان نخستین وبزرگترین بانک قرض 
الحســنه کشــورآغازبه کارکرده است 
افزود: تســهیالت ما تنها با صفر تا چهار 
درصــد کارمزد پرداخت می شــود که 
ایــن کارمزد نیز صرف هزینه های بانک 
می شــود؛ عملکرد مــا در همه حوزه ها 
کامال شفاف است و می توانیدبا استفاده 
از موبایل بانک از میزان تسهیالت، مدت 
بازپرداخت و میزان کارمزد تســهیالت 
خود مطلع شوند.وی اظهار کرد: استفاده 
از کاغذ در بانک مهر ایران تقریباً حذف 

شــده و تنها مــدارک کاغذی ، مدارک 
شــغلی می باشد؛ امروز بانک مهر ایران 
دیگر بایگانی سنتی ندارد و با سامانه های 
الکترونیکــی که دارد، حتی قراردادها و 
امضا بــرای دریافت تســهیالت نیز به 
صورت دیجیتالی اخذ می شــود و از این 
طریق در صدد توســعه بانکداری ســبز 
می باشــد.وکیلی با اشــاره به اینکه این 
بانــک در راســتای رفع مشــکالتی که 

مردم بــرای گرفتن تســهیالت بانکی 
داشــته اند اقدام کرده اســت، تصریح 
کرد: پرداخت تســهیالت بدون ضامن 
توســط بانک قرض الحســنه مهر ایران 
آغاز شده بطوریکه۴0 درصد تسهیالت 
این بانک در ســطح کشور از این طریق 
پرداخت شــده است.مدیرشعب بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در اردبیل ادامه 
داد: در راستای اجرای این طرح اطالعات 

مشتریان جهت بهبود فرآیند و روند کار 
در ســامانه ضمان ثبت شده و مشتریان 
می توانند تا سقف ۱00 تا میلیون تومان 
بر حســب میانگین حساب ، تسهیالت 
بــدون ضامن دریافــت کنند.وکیلی با 
اشــاره به  اقدامات در حوزه اشــتغال، 
محرومیــت زدایــی و ازدواج جوانان در 
سطح استان خاطر نشاک کرد: در استان 
اردبیل ۳20 فقره تسهیالت اشتعالزایی 

به ارزش ۱70 میلیارد ریال و ۱۱62 فقره 
تسهیالت ازدواج جوانان به ارزش ۱۱80 
میلیارد ریال طی یکسال پرداخت شده 
است .وکیلی با بیان اینکه تعداد مشتریان 
ایــن بانک در اســتان اردبیل که دارای 
حساب قرض الحســنه بوده ۱8۴ هزار 
نفر هســتند، بیان داشت: به دنبال این 
هستیم تا این رقم را به باالی 250 هزار 
نفر برســانیم تا خدمات بهتری بتوانیم 
به مشــتریان ارائه دهیم.مدیرشــعب 
بانک قرض الحسنه مهر ایران دراردبیل 
با اشــاره به عملکرد بانک در تسهیالت 
اعطایی در ســطح استان اردبیل گفت: 
در 5 مــاه اول ۱۴0۱ تعدا ۱5 هزار فقره 
تسهیالت قرض الحسنه به مبلع 7200 
میلیارد ریال در ســطح استان پرداخت 
شــده که میامگین تسهیالت پرداختی 
۴8 میلیونتومان می باشــد .وی گفت : 
از ســال قبل و بر اســاس تصمیم هیئت 
مدیره محترم بانک ، جرائم تاخیر تادیه 
دریافتــی از اقســاط عقب افتاده وام ها 
، بــرای کمک به کارهــای عام المنفعه 
اختصاص می یابد ؛ بطوریکه در ســال 
گذشته قریب 800 میلیون تومان از این 
محل به ســتاد مبــارزه با بیماری کرونا 
جهت تامین تجهیزات در استان اردبیل 

اختصاص و تحویل گردید.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 معاون حمل و نقل اداره کل راهداری 
استان البرز عنوان کرد؛

 اختصاص 11 جایگاه  
 عرضه سوخت آزاد نفت  و گاز 

در استان البرز
 البرز / مهدی فالح رفیع  

همزمان با آغاز ســفرهای اربعین و باهدف 
خدمت رســانی بهتر به زائران حسینی، پیرو 
مصوبات کمیته حمل و نقل و سوخت استان 
از ســوی شــرکت پخش فرآورده های نفتی 
البرز، ۱۱ جایگاه ســوخت دارای کارت ویژه 
عرضه نفت گاز آزاد در اســتان مشخص شده 
اســت.میثم قدمی، معاون حمل و نقل این 
اداره کل ضمن قدردانی از همکاری مطلوب و 
پشتیبانی مناسب شرکت پخش فرآورده های 
نفتی از ناوگان حمل و نقل عمومی، از آمادگی 
کامل جایگاه های ســوخت این اســتان در 
ایام اربعین جهت خدمت رســانی به زائران 
حســینی خبر داد و گفت: نگرانی در تامین 
فرآورده های نفتی برای تردد وســایل نقلیه 
زائران اربعین حسینی در سطح استان وجود 
ندارد.وی افزود: پیرو جلسه کمیسیون حمل 
و نقل اســتان البرز، تعدادی جایگاه سوخت 
دارای کارت ویژه عرضه نفتگاز با نرخ 6000 
ریــال برای ارائه ســوخت به ناوگان حمل و 
نقل عمومی مشخص شده تا روند جابه جایی 
زائــران و همچنیــن اعزام اقــالم ضروری و 
تجهیــزات مواکب به بهترین شــکل ممکن 
انجام شــود.این مسئول در ادامه گفت: ۱۱ 
جایگاه ســوخت در این استان با کارت ویژه 
نفتگاز به ناوگان حمل ونقل عمومی خدمات 
ارائه می دهند که لیســت آنها به شــرح ذیل 

است:
۱ -شهرستان طالقان- جایگاه ویدار طالقان 

)شهرک طالقان(
جایــگاه  ســاوجبالغ-  شهرســتان   -2
غفاریان)جاده هشتگرد- سه راه تهران دشت(

۳- شهرستان نظرآباد- جایگاه یاشار)سه راه 
نظرآباد(

جایــگاه  کــرج-  شهرســتان   -۴
اتوبوســرانی)میدان اســتاندارد- ســه راه 

اکبرآباد(
5- شهرســتان کرج- جایــگاه علی)جاده 

مردآباد- سه راه عباس آباد(
6- شهرستان فردیس- جایگاه میالد)فردیس 

بلوار ۴۴ متری امام- بلوار گاز(
7- شهرســتان کرج- جایــگاه البرز)جاده 

مخصوص کیلومتر 28(
8- شهرستان اشتهارد- جایگاه طائیه)جاده 

اشتهارد بعد از رحمانیه(
جایــگاه  اشــتهارد-  شهرســتان   -۹
آســمان)کمربندی اشــتهارد- روبــه روی 

مصلی(
جایــگاه  کــرج-  شهرســتان   -۱0

امیرکبیر)کیلومتر ۴0 جاده چالوس(
۱۱- شهرســتان کــرج- جایــگاه شــهید 
ســلطانی)کرج- متــروی پــل فردیــس( 

اختصاصی جهت خودروهای شهرداری.

توسط مخابرات منطقه گلستان محقق شد؛ 

 کسب رتبه برتر مخابرات 
در پاسخگویی سامانه 2۰1۰

گلســتان / گروه استان ها: مخابرات منطقه 
گلستان در پاسخگویی سامانه 20۱0 از رتبه 
برتر در بین مناطق مخابراتی برخوردار است 
.مهنــدس علی مقدس زاده که در جلســه 
کنترل پروژه های دیتا ســخن می گفت : با 
تشــریح عملکرد وضعیت دیتا در ماه مرداد 
از کســب رتبه برتر در پاســخگویی سامانه 
20۱0 خبــر داد و افــزود : تســریع در رفع 
مشــکل مشتریان تجاری و پایداری ارتباط 
از اهــداف راه انــدازی این ســامانه بوده که 
بــا تالش و همت مجموعــه دیتا این هدف 
محقق شده اســت .مدیریت دیتا مخابرات 
منطقه گلســتان وضعیت دیتا را با شاخص 
های کیفی شبکه دیتا ، توسعه و راه اندازی 
، بهینه ســازی و عوامــل مرتبط به عوامل 
انسانی تشریح و در خصوص میزان پیشرفت 
هرکدام از شاخص ها در شهرستان ها آماری 
را ارائه و راهکارهای رشد شاخص ها را بیان 
داشت .همچنین دکتر غالمعلی شهمرادی 
مدیر مخابرات منطقه گلســتان با اشاره به 
جامعیت گزارش تهیه شده از وضعیت دیتا 
در ســطح استان ،اهمیت دادن به نظافت و 
pm مراکز را اولویت دانســت و برنامه ریزی 
مدون بر اســاس زمان بندی مناســب را در 
این زمینه خواستار شد .وی افزایش تعامالت 
بین بخشی علی الخصوص بین شهرستان ها 
و ســتاد ، همچنین پیگیری مجدانه روسای 
ادارات مخابرات شهرستان ها را مورد انتظار 
دانســت و گفت : در شــاخص بهینه سازی 
تالش بیشــتری نیاز است تا بهبود وضعیت 
دیتــا اســتان صورت گرفتــه و اختالالت و 

قطعی ها کاهش یابد.

با هدف اطفاء آتش سوزی درختان سروش 
جنگل صورت گرفت؛

تالش نیروهای امدادی شهرداری 
گرگان برای اطفاء آتش 

گلســتان / گروه اســتان ها: رییس آتش نشــانی 
و خدمــات ایمنی شــهرداری گرگان از عملیات 
مشــترک اطفاء حریق درختان جنگلی سروش 
جنگل خبر داد.مهندس موســی الرضا صفری در 
خصــوص این حادثه گفت: آتش ســوزی جنگل 
النگدره به ســامانه ۱25 اعالم شــد که بالفاصله 
تیم عملیاتی از ایســتگاه شــماره شش به محل 
اعزام شدند.وی ادامه داد: در حریق های جنگلی 
بخصــوص در روزهای گرم ســال کــه درختان 
ظرفیت باالیی دارند که باعث آتش گیری و انتقال 
ســریع آن به اطراف و گسترش حریق در مناطق 
جنگلی می شــود که اطفا اینگونه حریقها سخت 
و نفسگیر است.صفری افزود: تالش آتش نشانها و 
نیروهای منابع طبیعی، نیروهای خدمات شهری 
و ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهرداری 
گــرگان برای اطفاء حریــق ادامه دارد و تاکنون 

مقدار زیادی از حریق اطفا گردیده است.

دیدار مدیر عامل شرکت برق 
منطقه ای سمنان با مدیر کل 

راهداری استان 
ســمنان / گروه اســتان ها: مدیر عامل شــرکت 
برق منطقه ای ســمنان به همراه معاون مالی و 
پشتیبانی و مدیر دفتر حقوقی شرکت با مدیر کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان ســمنان 
دیــدار و گفتگو کرد.مهندس مجید وفایی رئیس 
هیات مدیره و مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
ســمنان با اشاره به وضعیت و شرایط صنعت برق 
در تابســتان ســال جاری و نحوه اعمال مدیریت 
بــار در ایــام پیک گفت: بــه لطف الهی و تدابیر از 
پیش تعیین شــده در وزارت نیرو و شرکت توانیر 
و تالش کارکنان زحمتکش صنعت برق، تابستان 
امســال را با کمترین خاموشــی در بخش خانگی 
ســپری خواهیم نمود.مهندس وفایی ضمن ارائه 
گزارشی از وضعیت شبکه انتقال و فوق توزیع برق 
در اســتان ســمنان گفت: تا کنون همکاری های 
خوبی از ســوی دو شــرکت در زمینه راهداری و 
حمل و نقل جاده ای صورت گرفته است .  مهندس 
احسان منصورکیایی، مدیر کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان ســمنان با اظهار تشکر و 
خداقــوت به مجموعه مدیریت و کارکنان خدوم 
صنعت برق ، این صنعت را یکی از اساســی ترین 
زیرساخت های توسعه  و عمران و آبادانی استان 
برشــمرد و گفت : با توجه به اینکه اســتان ما در 
مســیر حرم رضوی  قرار دارد و هر ســاله میزبان 
خیل عظیمی از زائران و مســافران می باشــد لذا 
خدمت رسانی به آنان اجر و منزلت ویژه ای دارد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
ســمنان اظهار داشــت : ارتقای کیفیت و افزایش 
سرعت ارائه خدمات راهداری از جمله مهمترین 
برنامه هایی اســت که در این اداره کل پیگیری 
مــی گــردد . منصور کیایی همچنین از همکاری 
مناسب و تعامل مفید و سازنده شرکت برق منطقه 
ای ســمنان تقدیر و تشــکر نمود . محمد مهدی 

وحدتی / مدیر دفتر روابط عمومی

 مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی 
اظهار کرد:

 برگزاری 3 مانور عملیاتی 
در شرکت گاز استان مرکزی 

مرکزی / گروه اســتان ها: محمدرضا ســمیعی 
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی از برگزاری 
ســه مانور عملیاتی در شرکت گاز استان با هدف 
کاهش آسیب پذیری، افزایش بازدارندگی، تداوم 
خدمات رسانی، تسهیل مدیریت بحران و ارتقای 
پایداری طی سه ماهه نخست سال جاری خبرداد.
محمدرضا سمیعی مدیرعامل شرکت گاز استان 
مرکــزی، اظهــار کرد: به منظور کاهش آســیب 
پذیری در برابر تهدیدات و بحران ها، شناســایی 
نقاط قوت و ضعف و هماهنگی بین نیروها، بررسی 
صحت کارکرد تجهیزات و اجرای الزامات پدافند 
غیرعامــل، تعداد ســه مانور عملیاتی در حوزه ها 
و ســناریوهای مختلــف در ســتاد و ادارات گاز 
شهرســتانی شرکت گاز اســتان مرکزی برگزار 
شــد.وی درباره ســاز و کار ایــن مانورها گفت: 
تمرین هــای عملیاتی طبق روش اجرایی تدوین 
سناریو و ارزیابی تمرین، ابالغی از شرکت ملی گاز 
بر اســاس بحران ها وتهدیدات شناسایی شده در 
سطح شرکت، برگزار می شود.مدیرعامل شرکت 
گاز استان مرکزی در خصوص صیانت از تأسیسات 
گازرسانی و مقابله با بحران ها در راستای ضرورت 
آمادگی نیروهای تعمیرات، امدادگر و گازبان این 
شــرکت، بیان کرد: اجرای تمرین های عملیاتی 
در ســطوح مختلف منجر بــه ارتقای توانمندی 
نیروهــا در واکنــش به موارد اضطــراری، مهار و 
کنترل تهدیدات، ســازماندهی و مشارکت فعال 
نیروها می شود.ســمیعی با بیان این که آماده نگه 
داشتن نیروهای خدمات رسان، حفظ تاسیسات و 
زیرساخت های حیاتی برای ارائه خدمات مطلوب 
از دیگــر اهداف این تمرین های عملیاتی اســت، 
افزود: با ارزیابی دقیق این تمرین ها توســط گروه 
ارزیاب بر اساس چک لیست های از پیش تعیین 
شده نقاط ضعف و قوت مشخص و نسبت به انجام 

اقدامات اصالحی و پیشگیرانه الزم اقدام شد.

استانها 6

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان استان البرز عنوان کرد؛ 

کمک 7۰ درصدی دولت تحت پوشش قرار دادن مشموالن فاقد بیمه اجباری، با 
البرز / مهدی فالح رفیع  

در نشست بشیری مدیر صندوق در استان البرز با بویینی نماینده بنیاد 
علوی استان ظرفیت های طرفین در راستای گسترش عدالت اجتماعی 
بررسی شد.مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر 
استان البرز ، با حضور در بنیاد علوی استان با بوئینی نمایده بنیاد علوی 
در اســتان دیدار و گفتگو کرد .در این نشســت بشــیری مدیر صندوق 
در استان با اشاره به جایگاه صندوق در قرارگاه اجتماعی استان گفت 
: باتوجــه بــه جایگاه صندوق در قرارگاه اجتماعی اســتان البرز باید از 
تمامی ظرفیت های قانونی جهت تحت پوشــش قرار دادن مشــموالن 
فاقــد بیمــه اجباری با کمک 70 درصدی دولت در پرداخت حق بیمه 
ها استفاده نماییم .بشیری در ادامه افزود : بخشی از افراد مشمول که 
فاقد هر گونه بیمه اجتماعی هســتند حتی توان پرداخت پنج درصد 

سهم بیمه شده را هم ندارند که با شناسایی و کمک در پرداخت سهم 
بیمه بیمه شــده در بحث توانمندســازی ، حفظ کرامت و منزلت افراد 
در جامعه گام بلندی برداشــته خواهد شد.بشــیری خاطرنشان کرد : 
بــا اجرایی کــردن نظام جامع تامین اجتماعی چنــد الیه برای افراد 
حمایت ، امنیت و رفاه نسبی را میشود فراهم کرد .در ادامه این نشست 
بوئینی نماینده بنیاد علوی در اســتان گفت : اگر مســائل به درســتی 
در قرارگاه اجتماعی احصاء و اطالع رســانی گردد می توان با اســتفاده 
از ظرفیت های موجود وضعیت اســتان را بهبود بخشــید.بویینی که از 
جهادگران و فعالین اجتماعی استان نیز محسوب می شود افزود: می 
توانیم با شناســایی افراد نیازمند که توان پرداخت حق بیمه را ندارد 
و اســتفاده از کمک های خیرین و ســازمان های متولی حق بیمه آنها 

را پرداخت کرد.

ســمنان / گروه اســتان ها: چهاردهمین دوره مســابقات قرآنی ویژه کارکنان، همسر و فرزندان 
دانشجوی تحت تکفل همکاران وزارت نیرو در استان سمنان به میزبانی شرکت آب منطقه ای 
برگزار شد.رئیس شورای انسجام بخشی امور فرهنگی و دینی صنعت آب و برق استان سمنان 
با عنوان این خبر گفت: این دوره از مســابقات با حضور ۱56 نفر از شــرکتهای آب منطقه ای، 
توزیع برق، آب و فاضالب و برق منطقه ای ســمنان، در پنج رشــته علوم قرآنی  قرائت تحقیق 
،  قرائت ترتیل ،  حفظ ،  تفســیر  و  تحقیق موضوعی  به انجام رســیده اســت.ابوالفضل همتی 
با اشاره به این که در رشته قرائت ترتیل، سعید کالنتری و فاطمه فریدونیان از شرکت توزیع 

برق اســتان، مقام های اول را کســب کردند افزود: در رشــته قرائت تحقیق، علی نادعلی زاده و 
محبوبه مهدوی نژاد از آب منطقه ای، رتبه های نخســت را به دســت آوردند.وی با عنوان این 
که در رشته حفظ، الهه وثیقی از شرکت برق منطقه ای سمنان مقام اول را به خود اختصاص 
داده اضافه کرد: در رشــته تحقیق موضوعی؛ ســمیه جباری از آب منطقه ای، به رتبه نخســت 
نائل آمده اســت.وی با اظهار این که در رشــته تفســیر، رضا پیوندی از برق منطقه ای ســمنان 
مقام اول را کســب نموده تصریح کرد: نفرات اول این پنج رشــته قرآنی به مســابقات کشــوری 

وزارت نیرو راه پیدا کردند.

کارکنان صنعت آب و برق استان سمنان برگزاری مسابقات قرآنی ویژه 

خبر  ویژه

گاز اروندان با استاندار خوزستان برگزاری نشست مدیر عامل شرکت نفت و 
خوزســتان / گروه اســتان ها: در نشست مدیران شرکت نفت و 
گاز اروندان با اســتاندار خوزستان مطرح شد؛ تشکر و قدردانی 
استاندار خوزستان از عملکرد این شرکت در حوزه های افزایش 
ظرفیت تولید نفت و عمل به مسئولیت های اجتماعی.مهندس 
عبدا... عذاری اهوازی مدیرعامل و جمعی از مدیران و روســای 
شــرکت نفت و گاز اروندان به مناســبت جمع بندی اقدامات 
انجــام شــده در هفته دولــت و ارائه گزارشــی از فعالیت ها و 
عملکرد یکســاله این شــرکت در دولت سیزدهم، در نشستی 
با دکتر صادق خلیلیان اســتاندار خوزســتان حضور یافتند.در 
این نشســت مدیرعامل شــرکت نفت و گاز اروندان گزارشی از 
عملکرد این شــرکت در بخش های مختلف از جمله در حوزه 
افزایــش ظرفیت تولید، صرفه جویی 700هزار دالری در یکی 
از میادین، نگاه و رویکرد به شرکت های دانش بنیان، رونمایی 
از پایلوت طرح ســبک ســازی نفت سنگین، مقبولیت و تایید 
عملکرد مالی سال ۱۴00 شرکت، به کارگیری نیروهای بومی 
و همچنین توجه و عمل به مسئولیت های اجتماعی این شرکت 
نسبت به مردم شریف استان و حوزه تاسیسات شرکت، همچون 

کمک رسانی ها در تنش آبی تابستان امسال روستاهای غرب 
کارون)اختصاص ۴65 ســرویس تانکــر آب 28هزار لیتری و 
توزیع اقالم آب رسانی و...(، امدادرسانی به زلزله زدگان اندیکا 
و فعالیت های گسترده انجام شده در حادثه ساختمان متروپل 
آبادان و... ارائه کرد.کمک به شبکه توزیع برق اهواز جهت حل 
مشکل ناپایداری برق روستاهای بخش اسماعیلیه، توزیع بسته 
های نوشت افزار دانش آموزان در مناطق محروم، همکاری در 
موضوع استقبال و پشتیبانی از کاروانهای راهیان نور و برپایی 
موکب اربعین در مرز شلمچه از دیگر موارد مطرح شده با استاندار 
خوزستان بود.در این نشست دکتر خلیلیان استاندار خوزستان 
ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات خوب این شرکت در موضوع 
تولید نفت و توجه به موضوع مسئولیت های اجتماعی و مردم 
منطقه، اذعان کردند: برداشــت صیانتی از ذخایر نفت میادین 
مشــترک در اولویت های اصلی دولت و وزارت نفت می باشــد.
ایشان در ادامه با اشاره به این نکته کار شرکت نفت و گاز اروندان 
در خصوص افزایش ظرفیت تولید امری مهم است، اظهار کردند: 
این اقدام شــاخص شــما در شرکت نفت و گاز اروندان می تواند 

تولید و فروش نفت کشور را در صورت حصول به توافقات پیش 
روی برجــام افزایــش داده، و امیدواریم فروش نفت کشــور به 
بیش از ۴ میلیون بشکه در روز برسد.وی افزود: قطعاً فروش و 
تولید نفت باال اهرم و ابزاری قوی بدست تیم مذاکره کننده در 
برجام، امور دیپلماسی کشور برای مذاکره و چانه زنی سیاسی 
و اقتصادی خواهد بود و منافع ملت و کشور را به همراه خواهد 
داشت.استاندار خوزستان در ادامه گفت: امیدواریم روزی شاهد 
این باشــیم به جای فروش نفت خام، تولیدات با ارزش افزوده 
بــاال بــه زنجیره ارزش نفت اضافه شــود که موجب ارز آوری و 
صرفــه اقتصادی حداکثری برای ما خواهد بود.ایشــان ضمن 
تشکر مجدد در خصوص کاهش سوزاندن گازهای همراه نفت 
در فلرهــای دارخوین کــه با یک ابتکار مدیریتی در این دولت 
همراه بود، افزود: قطعاً راه اندازی کارخانه NGL ۳200  تا سال 
آینده بحث فلر سوزی در میادین غرب کارون و این شرکت حل 
خواهد کرد و استفاده بهینه از این گازها که سرمایه ملی است 
در خصــوص تولیــد محصوالت با ارزش افزوده باالتر و خوراک 

پتروشیمی ها میسر شود.
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كوتاه از جامعه

ح رتبه بندی معلمان  « از  طر گار تحلیل »روز

»رتبه بندی« معلمان؛ طرحی با کش و قوس فراوان
  سارا فهیم / روزگار

یکی از مســائل بحــث بر انگیز در حوزه 
آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت کشور 
مسئله رتبه بندی معلمان است، طرحی 
کــه از همان ابتدا تا اکنون که به مرحله 
اجرا رســیده است طرفداران و منتقدان 
جدی خود را به همراه داشته و دارد. در 
واقع طرح رتبه بندی معلمان بر اســاس 
ســند تحول بنیادین نظام آموزشی یکی 
از موضوعات مهمی است که در راستای 
ارتقای شایستگی حرفه ای معلمان باید 
بــه مرحله اجــرا در می آمد و در نهایت 
در تیرماه امســال بود که پس از کش و 
قوس های فراوان، وزیر آموزش و پرورش 
خبــر از اجزای طرح رتبه بندی معلمان 
داد و اظهار داشــت: شــیوه نامه اجرایی 
رتبه بندی معلمان از طریق مرکز نیروی 
انســانی وزارت آمــوزش و پرورش ابالغ 
شــده است و فرآیند رتبه بندی معلمان 
از روزهای آینده به طورعملی با بارگذاری 
مدارک از ســوی فرهنگیان در سامانه، 
وارد مرحله اجرایی می شــود.وی افزود: 
بر این اساس با ابالغ شیوه نامه آیین نامه 
اجرایی رتبه بندی معلمان از سوی مرکز 
فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش 
به اســتان ها، معلمان خواهند توانست تا 
مدارک خود را در سامانه ای که به همین 
منظور از قبل آماده شده است، بارگذاری 
کنند.اکنون با گذشــت حدود دو ماه از 
اجــرای این طرح وزیر آموزش  و پرورش  
به ابهامــات طرح »رتبه بندی« معلمان 
پاســخ داد.یوسف نوری، وزیر آموزش و 
پرورش با اشاره به فراهم شدن مقدمات 
اجرایی قانــون نظام رتبه بندی معلمان 
اظهار کرد: رتبه بندی را نمی خواســتند 
اجــرا کنند. پولی که گذاشــته بودند از 
محــل فروش امالک بود. اصال امالک به 
فروش نمی روند و یک ساله هم نمی توان 
فروخت؛ نمی خواستند اجرا کنند و چون 
نمی خواستند، کارهای این چنینی انجام 
می دادنــد؛ یک الیحــه ناقصی هم تهیه 
و به مجلــس داده بودند.وی افزود: قرار 
بــوده در هر ســالی 200 هــزار نفر در 

رتبه هــای پنجگانه قر ار بگیرند.نوری با 
اشاره به اینکه دولت سیزدهم علی رغم 
محدودیت هــای مالی این الیحه را پس 
نگرفــت و بودجه ای در یک ردیف خاص 
برایش دیده شده، گفت: دولت 25 هزار 
میلیارد تومان بــرای رتبه بندی درنظر 
گرفتــه بود که ۱۳ هــزار میلیارد تومان 
دیگر در مجلس به آن افزوده شده است. 
وی افزود: قاعدتا بودجه ای ها می گویند 
قانون باید از اول امسال اجرا می شد چون 
دولت نیمه ســال آمده بــود اما با پولی 
که گذاشــته شــد زمان اجرای قانون را 
از ۳۱ شهریور ۱۴00 دیدند؛ رتبه ها نیز 
از آموزشــیار تا استاد معلم تعیین شدند 
و از ۴5 تــا ۹0 درصد مشــمول افزایش 
حقوق می شــوند.وی با بیان اینکه ابتدا 
گفته شــد آنها که »کد شناسه« ندارند 
مشــمول رتبه بندی نمی شوند، گفت: 
تصــور ما این بود کــه همه همکاران ما 
شناســه استخدام دارند اما وقتی بررسی 
کردیم مشخص شد ۴60 هزار نفر شناسه 
استخدامی ندارند که خیلی عدد بزرگی 
بــود. دوباره اصالحیه به آیین نامه خورد 
و مشکل این گروه حل شد.نوری درباره 
مشکالت معلمان »طرح مهرآفرین« نیز 

توضیح داد و گفت: به طور کلی گروهی 
بودنــد کــه در دولت نهم جذب شــده 
بودند. اینها قرارداد با شــرکت ها داشتند 
که قراردادشان با شرکت ها به قرارداد با 
دســتگاه تبدیل شــد و همه اینها رفتند 
آزمون دادند و جذب دســتگاه ها شدند. 
منتهــا آموزش و پرورش از مهرآفرین ها 
در طول این مدت آزمون نگرفته اســت. 
قوانیــن و مقرراتی دارند از جمله مصوبه 
8۳۳ شــورای عالی انقالب فرهنگی که 
به موجــب آن هرفردی می خواهد وارد 
آموزش و پرورش شــود، باید آزمونی را 

از سربگذراند.

برگزاری دوباره آزمون برای 
فرهنگیانی که قبول نمی شوند 

وزیــر آموزش و پــرورش افزود: اکنون 
آزمــون نــدادِن مهرآفرینــان مانــع 
شمولیت آنها در رتبه بندی شده است و 
نه شناسه استخدامی شان؛ اکنون 8۱0 
هزار نفر مشــمول رتبه بندی هستند. 
مهرآفرینــان باقی مانده اند که در حال 
حل مشکل آنها هستیم. نظرم این است 
که آزمون پایان شــهریور برگزار شود. 
همکاران می گویند 20 مهر برگزار شود 

اما نظر بنده روی آخر شهریور است که 
اینها بیایند و اگر کسی نتوانست در این 
آزمون قبول شــود یــک بار دیگر به او 
مهلت داده شود تا دوباره آزمون بدهد. 
مطمئن  هستم همکاران همه پذیرفته 
می شــوند و نگرانی از این بابت نداریم 
چــون همه  معلم هســتند و معلمان 
همــواره مطالعه دارنــد.وی افزود: به 
جــز نیروهــای خدماتــی و اداری آن 
دســته از مهرآفرینان که مشمول رتبه 
بندی می شــوند حدود 50 تا 60 هزار 
نفر هســتند که ان شاءاهلل مشکلشان 
حل می شــود. خارج از این دایره فقط 
نیروهــای خدماتی و نیروهای اداری را 
کــه به عنوان نیروی اداری اســتخدام 
شــده اند را داریم که تعدادشان خیلی 
کم اســت. مابقی اگر نیروی آموزشی 
بوده اند و در ستاد مشغول به کارند، آنها 
نیز شــامل رتبه بندی می شوند.وی با 
اشاره به اینکه سامانه بارگذاری مدارک 
رتبه بندی تاکنون مشــکلی نداشــته 
اســت، گفت: سامانه از 26 مرداد آغاز 
به کار کرده اســت. راهنمای بارگذاری 
داریم و امکان پاسخگویی به مشکالت 
در ایــن زمینه فراهم اســت. به محض 

مشخص شــدن رتبه افراد، حقوقشان 
بالفاصله و دو روز بعد صادر می شــود و 
آن ماه با حکم جدید حقوق می گیرند؛ 
البته اگر بعد از پانزدهم ماه باشد، حقوق 

جدیدشان ماه بعد پرداخت می شود.

معوقات به تدریج پرداخت می شود
وی افزود: معوقات هم به تدریج پرداخت 
می شــود، استرس به جامعه معلمی وارد 
نکننــد. ما اصــرار داریم کار زودتر انجام 
شود، چون هرچه به آخر سال نزدیک تر 
شویم و مطالبات انباشته شود کار ما هم 
سخت تر می شــود. اصرار داریم مدارک 
زودتر بازگذاری شوند تا بتوانیم حقوق ها 
را زودتر و بر اســاس رتبه بندی پرداخت 

کنیم.

تکلیف رتبه بندی فرهنگیانی که 
مدرکی بارگذاری نکنند چه می شود؟

نــوری ضمن اعالم این خبر که تا کنون 
نزدیک به 60 درصد فرهنگیان بارگذاری 
مدارکشان را انجام داده اند که آمار خوبی 
هم هست، در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
اینکه آیا فایل صوتی پخش شده منتسب 
به مدیرکل امور اداری شــما درباره عدم 
رتبه بنــدی معلمانــی کــه بارگذاری 
مــدارک را انجام نمی دهند، اظهار کرد: 
ما خواســتیم مهلتی به همکاران بدهند؛ 
اگر اصال نمی خواهند مدرکی بارگذاری 
کنند، خب طبیعی اســت که رتبه بندی 
شامل حالشان نشود. ما از کجا رتبه آنها 
را تعییــن کنیم؟ البته روی این موضوع 
در هیئــت ممیزه تصمیــم می گیریم.

وی افــزود: ممکن اســت فردی مدارک 
بارگــذاری نکرده باشــد، اما بر اســاس 
همان مدارکی که از وی در دست داریم 
و موجود اســت برایش راســا رتبه صادر 
می کنیم که البته این پیشنهاد را می دهم 
و باید بررســی شــود تا در هیئت ممیزه 
روی آن رای بدهند که اگر هرکســی به 
هردلیلــی مدرکی بارگــذاری نکرد ما 
رتبه اش را براساس مدارکی که خودمان 

داریم انجام دهیم.

7جامعه
کنترل نامحسوس فروشندگان 
موادمخدر در اطراف مدارس

دبیرکل ســتاد مبــارزه بــا موادمخدر از 
کنتــرل نامحســوس توزیع کننــدگان و 
فروشــندگان موادمخدر در شعاع مناسب 
مدارس سراســر کشور با هدف پیشگیری 
از اعتیــاد دانش آمــوزان خبر داد.ســردار 
اســکندر مؤمنی افزود: اکنــون میانگین 
ســن اعتیاد در کشــور 2۴ ســال و در دنیا 
۱۹ ســال است.وی اظهار داشت: برگزاری 
نشســت های تخصصــی در زمینه اعتیاد 
نیز با اولویت پیشــگیری انجام شده و یک 
تفاهم نامه با معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از وقــوع جرم قوه قضاییه همچنین توافقی 
بــا وزارت آموزش و پرورش برای همکاری 
بــا ایــن نهاد و توســعه طــرح یاری گران 
زندگی انجام شــده اســت.مؤمنی با اشاره 
بــه ظرفیت بزرگ آموزش و پرورش گفت: 
یک میلیون معلم و ۱6 میلیون دانش آموز 
در این زمینه می توانند نقش مهمی داشته 
باشند. در طرح یاری گران زندگی، مدرسان 
و معلمــان با آخریــن مباحث و موضوعات 
مربوط به اعتیاد آشــنا شده و خطرات این 
حوزه را به دانش آموزان یادآوری می کنند.

مهلت مجدد انتخاب رشته 
 برای مجازین 

آزمون سراسری 1۴۰1
داوطلبانــی کــه در کنکور ۱۴0۱ مجاز به 
انتخاب رشــته شــده اند، اما در بازه زمانی 
انتخاب رشــته )۱7 تــا 2۴ مرداد( موفق 
به تکمیل فرم انتخاب رشــته نشــده اند، 
می توانند از روز سه شــنبه، ۱5 شــهریور 
تا پایان روز پنج شــنبه، ۱7 شــهریور ماه 
با مراجعه به پایگاه اطالع رســانی سازمان 
ســنجش نســبت به انتخاب رشــته اقدام 
کنند.ایــن مهلــت به هیچ وجــه تمدید 
نمی شــود. سازمان سنجش آموزش کشور 
بــه متقاضیــان رشــته های دارای آزمون 
عملی و طراحی )رشــته های علوم ورزشی، 
آموزش تربیت بدنی و همچنین رشته های 
گروه آزمایشی هنر( توصیه کرده است که 
برای انتخاب این رشــته ها در آزمون عملی 
این رشــته ها قباًل شرکت کرده باشند.اگر 
رشــته های دارای شــرایط خاص مدنظر 
داوطلبان اســت، باید توجه داشــته باشند 
که همزمان با اعالم نتایج نهایی برای انجام 
مراحل مصاحبه و بررسی صالحیت معرفی 
می شوند.گفتنی است؛ نتایج نهایی کنکور 
۱۴0۱ در هفته پایانی شهریورماه به اطالع 

داوطلبان می رسد.

شرایط پرداخت ودیعه مسکن 
 به زنان سرپرست خانوار 

اعالم شد
سرپرســت دفتر توانمندســازی خانواده و 
زنان ســازمان بهزیستی کشــور، شرایط 
پرداخت ودیعه مســکن به زنان سرپرست 
خانــوار را اعــالم کرد و گفــت: این ودیعه 
بــه خدمت گیرندگان تحت پوشــش این 
دفتر که فاقد مســکن بوده و از دهک های 
درآمدی یک تا سه باشند و در یک سال اخیر 
کمک هزینه نگرفته باشند، تعلق می گیرد.

نرجس خاتون اســعدی با بیان اینکه برای 
پرداخت ودیعه مســکن به زنان سرپرست 
خانوار، گزارش مددکاری مالک نیازمندی 
خانواده اســت، افزود: برای پرداخت ودیعه 
مســکن به زن سرپرســت خانوار، او باید از 
خانواده پرجمعیت باشد.وی افزود: با وجود 
پیگیری هــای مکرر برای تصویب ســرانه 
ودیعه مســکن بانوان سرپرســت خانوار به 
میزان  ۱00 میلیون تومان، در دستورالعمل 
جامع مالی سازمان مبلغ 2۴ میلیون تومان 
درج شــده است.اسعدی درباره میزان سود 
ودیعه مسکن زنان سرپرست خانوار، گفت: 
ودیعه مسکن پرداخت شده به جامعه هدف 
دفتر، بالعوض بوده و فاقد سود بانکی است.
وی گفــت: اکنون 258 هزار و 800 خانوار 
تحت پوشــش این دفتر هستند و حدود 6 
هزار خانوار ثبت شــده در ســامانه سازمان 
پشــت نوبت دریافت مستمری قرار دارند 
کــه مقدمات اولیه جذب آنان انجام شــده 
است.اســعدی افزود: حــدود ۹7 درصد از 
خانواده های زن سرپرســت تحت پوشش 
و ثبت شده در سامانه از مستمری ماهیانه 
برخوردار هســتند و اقدام الزم برای جذب 
سایر خانواده های تحت پوشش پشت نوبت 
دریافت مســتمری انجام گرفته و دردست 
اقدام اســت.وی درباره تاثیر شرایط شیوع 
بیمــاری کرونــا بر تعداد زنان سرپرســت 
خانوار، افزود: بیماری کرونا تاثیر بسزایی در 
شرایط اقتصادی و معیشتی زنان سرپرست 

خانوار داشته  است.

 موج های بعدی کرونا 
قطعی است

رئیــس مرکز تحقیقات ویروس شناســی 
دانشــگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی، با 
اشــاره بــه عبور از قله مــوج هفتم کرونا در 
کشــور، گفت: مطمئنا بــا موج های بعدی 
مواجه خواهیم شــد و شــکی در آن نیست.

ســیدعلیرضا ناجی در پاســخ به این سوال 
که چرا موج های جدید با شــدت کمتر بروز 
می کننــد، گفــت: موج هــا و خیزهایی که 
می بینیم نســبت به موج های قبلی از شدت 
کمتری برخوردارند، حاصل دو علت اســت. 
نخست، میزان واکسیناسیون و دوم، ایمنی 
طبیعی بدن در برابر عفونت ویروس اســت 
که باعث شده آنتی بادی ها در بدن، نسبت 
به ویروس مقاوم شوند و در نتیجه آن، شاهد 
کاهش موارد بستری و مرگ و میر هستیم.

وی، در خصــوص اینکه می توان امیدوار بود 
که این روند همچنان ادامه داشــته باشــد و 
شاهد ضعیف تر شدن ویروس باشیم، افزود: 
ایــن موضوع حداقل برای ویروس کرونا که 
هر دفعه شــاهد جهش هــای تازه ای از آن 
هستیم، قابل پیش بینی نیست.ناجی گفت: 
اگر همین روند ادامه داشته باشد، در اواخر 
پاییز شاهد موج جدید بیماری خواهیم بود 
کــه بایــد از همین حاال برای مواجهه با آن، 
برنامه ریزی داشــته باشیم.وی افزود: پایش 
بیمــاری، یکی از مهم ترین اقداماتی اســت 
کــه برای مواجهه بــا موج های بعدی کرونا 
الزم اســت که انجام شــود.وی، در پاسخ به 
این ســوال که آیا این اقدامات در موج های 
قبلی انجام شــده یا خیر، گفت: متأسفانه ما 
منتظــر می مانیم که وقتی موج جدید آمد، 
بعداً اقدامات الزم را انجام دهیم. در حالی که 
باید بر اســاس تجربه های قبلی از موج هایی 
که پشــت سر گذاشــته ایم، برای موج های 

بعدی آماده باشیم.

آیا دریاچه ارومیه به طور کامل 
خشک شده  است؟

درپی منتشــر شــدن اخبــاری در فضای 
مجازی درباره خشک شدن کامل دریاچه 
ارومیــه آرزو اشــرفی زاده، مدیر کل دفتر 
حفاظــت و احیــای تاالب ها در ســازمان 
حفاظت محیط زیست با تکذیب این خبر 
اظهــار کرد: دریاچه ارومیه هنوز به صورت 
کامل خشــک نشــده اما تقریبا دو قسمت 
شمالی و جنوبی آن از هم جدا شده و حدودا 
۱000 کیلومتر مربع از دریاچه باقی مانده 
است.وی درباره اقدامات الزم برای افزایش 
تراز دریاچه و اتصال جزایر جدا شــده در 
نیمه شمالی و جنوبی دریاچه توضیح داد: 
یقینا تامین حق آبه زیست محیطی دریاچه 
نیاز است و در صورت عدم تامین آن، قاعدتا 
وضعیــت با توجه به رونــد و میزان باالی 
تبخیر تا اواسط پاییز قطعا میزان بیشتری 
تبخیر را نیز خواهیم داشــت و ســطح تراز 
دریاچــه ارومیه به کمترین میزان خود در 
چندین ســال اخیر می رسد.وی گفت: در 
صورت عدم تامین حق آبه و تحقق نیافتن 
برنامه های مصوب شــده به صورت کامل، 
قطع به یقین دریاچه کامال خشک می شود 
و امیدی به احیای آن نیســت اما در نقطه 
مقابــل با تحقــق برنامه ها و تامین حق آبه 
دریاچه به صورت کامل امیدواریم وضعیت 
بهتــری را بــرای دریاچه ارومیه با افزایش 

بارش ها شاهد باشیم. 

65 درصد زوار با خودروی 
شخصی به مرز می روند

رئیس پلیس راهور انتظامی کشــور با بیان 
ایــن مطلــب که 65 درصــد از زوار اربعین 
حســینی با خودروهای شــخصی خود به 
سمت مرزها حرکت می کنند از تغییر الگوی 
ســفر به شــب ها خبر داد و اظهار داشت: به 
رانندگان توصیه می کنیم که بدون خستگی 
و خواب آلودگــی رانندگی کرده و کمربند 
ایمنی خود را ببندند.ســردار ســید کمال 
هادیانفر گفت: ســرعت و سبقت غیرمجاز 
خط قرمز پلیس بوده و ماموران پلیس راهور 
بــا افرادی که تخلف کنند برخورد خواهند 
کرد.وی از زائران اربعین حسینی درخواست 
کرد که سفر خود را به سه_ چهار روز قبل 
از اربعیــن موکول نکننــد چرا که حتماً به 
مشــکل برمی خورند به خصوص در کشور 
عــراق.وی با بیان ایــن مطلب که ۳0 هزار 
نفــر از ماموران فراجا برای ماموریت بزرگ 
اربعین در حال فعالیت هستند از حضور 8 
هــزار مامور پلیس راهور در جاده ها و معابر 
منتهی به مرزها در راســتای تســهیل در 
تردد و مدیریت ترافیک خبر داد.وی گفت: 
همه مرزها آماده پذیرش مسافر بوده و هم 
اکنون در مرزهای خسروی، چذابه، باشماق 
و تمرچین ظرفیت خالی و شــرایط مناسب 
بــرای جذب زوار وجود دارد و زوار باید این 
نکتــه را در نظر بگیرنــد که برای خروج از 

کشور به نزدیک ترین مرز مراجعه کنند.

خبر ویژه

فارس نوشت: رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه 
شهرداری دوره ششم از شرایط زیر صفر این نهاد را 
تحویل گرفت، گفت: شهرداری ماه ها تالش کرد تا 
به صفر برسد و برنامه ریزی کرد که اقدامات خوبی 
انجام دهد. مهدی چمران با اعالم اینکه تاکنون آنچه 
ایده آل ما بوده محقق نشــده اما مقدمات کارهای 
خوبی از جمله در مترو، اتوبوسرانی و ساخت و ساز 

در شــهر فراهم شــده است، یادآور شد: آماده کردن 
این برنامه ها در حالی که از پیش وجود نداشــته و 
انبارهای یدکی مترو خالی بوده، اتفاق خوبی است. 
در این شــرایط برنامه ریزی شــد تا دو هزار دستگاه 
اتوبوس تا ســال آینده به شــهر اضافه شود تا بتوانیم 
به رقم 6 هزار اتوبوس که در گذشته تحویل دادیم، 
برســیم. چمران با اشــاره به اینکه 2 هزار و 200 

دســتگاه اتوبوس کافی نیســت، تصریح کرد: با آغاز 
مهر با ترافیک شــدیدی رو به رو خواهیم شــد؛ البته 
تالش کردیم تعدادی از اتوبوس ها آماده شــود.وی 
با بیان اینکه شــهر مجموعه ای از فعالیت هاســت، 
گفت: شهر تنها بافت فرسوده، حمل و نقل و توسعه 
فرهنگ عمومی نیســت و به همه بخش ها نیاز دارد 

تا کنار هم جلو بروند.

هشدار چمران درباره ترافیک شدید با آغازماه مهر

کارت شناسه برای افراد فاقد  صدور 
گیرد؟ شناسنامه چگونه صورت می 

رییس ســازمان ثبت  احوال کشــور در خصوص کارت شناسه برای افراد فاقد 
هویت، گفت: برای افراد فاقد شناسنامه کارت شناسه تعریف شده و یک اداره 
مجازی در پایگاه اطالعات جمعیت سازمان ثبت احوال ایجاد شده و این شناسه 
به این افراد تخصیص داده می شود. امیدواریم استانداری ها در این خصوص به 
سرعت وارد شده و ما بتوانیم کار را سریعا پیش ببریم کارت هم به زودی صادر 
خواهد شد.هاشــمی کارگر در پاســخ به این سوال که افراد فاقد شناسنامه به 
چه صورتی می توانند برای دریافت کارت یا کد شناسه اقدام کنند، گفت: این 
افراد با مراجعه سازمان ثبت احوال پرونده اولیه را تشکیل داده و بررسی های 
الزم نیز صورت می گیرد و کارت یا کد شناسه برای این افراد از سوی سازمان 
ثبت احوال صادر می شود و پس از دریافت این کارت افراد می توانند برای تایید 
تابعیت شــان به اســتانداری ها مراجعه کرده و بحث تابعیت این افراد توســط 
شورای تامین استان مورد بررسی قرار می گیرد.وی با بیان اینکه 8 هزار پرونده 
در این خصوص تشکیل شده و در حال بررسی است، گفت: چنانچه تابعیت 
ایرانی بنابر فرآیند و قواعدی که وجود دارد احراز شود، این کارت شناسه موقت 
باطل شده و کارت هوشمند ملی دریافت می کنند و همچنین شناسنامه برای 
آن ها صادر می شــود و چنانچه تابعیت آن ها رد شــود این کارت موقت باطل 
شده و سایر شرایطی که برای اتباع خارجی در نظرگرفته می شود شامل حال 
این افراد نیز می شود.کارگر درباره تعویض شناسنامه های قدیمی نیز تصریح 
کرد: با توجه به اینکه تمامی شناسنامه های ایرانیان باید جدید شوند، افرادی 
که شناســنامه قدیمی دارند، الزم اســت به سازمان ثبت احوال برای دریافت 
شناسنامه جدید مراجعه کنند.وی گفت: ما زیرساخت هایی را فراهم کرده ایم 
تا بتوانیم به سرعت شناسنامه ها را تعویض کرده و در اختیار آن ا قرار دهیم.

همچنین این امکان فراهم شــده اســت تا برای ثبت درخواست صدور مجدد 
کارت هوشــمند ملی و درخواســت شناسنامه المثنی، متقاضیان بتوانند در 

دفاتر پیش خوان خدمات دولت تقاضای خود را ارائه دهند.

اینفوگرافی 

  کولر آبی یا گازی؛ کدام سیستم سرمایشی بهتر است؟
با وجود نزدیک شدن به پایان تابستان، هنوز هم گرمای هوا در بسیاری از نقاط كشور اجازه خاموش كردن كولرها و سیستم های سرمایشی را 
نمی دهد. رطوبت هوا و وضعیت ذخایر آب و مصرف انرژی، عوامل تعیین كننده در انتخاب سیستم سرمایشی مناسب است. در اینفوگرافیک 

به چند ویژگی كولرهای گازی و آبی و برخی تفاوت های آنها اشاره شده است.   /   منبع: ایسنا
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  روستای اندج ؛ 
جامه هزار رنگ بر تن طبیعت 

الموت یکی از زیباترین مناطق ایران است و جزو  استان 
قزوین محسوب می شــود. الموت به 2 بخش غربی و 
شرقی تقسیم می شود. این روستایی که امروز معرفی 
می کنیم در الموت شرقی بعد از مرکز الموت معلم کالیه 
واقع شده است. اسم قدیم این روستا آنادژ بوده و االن به 
»اندج رود« و بهشت الموت معروف است. طبیعت این 

روستا صخره ای جنگلی و رودخانه ای است .

رودخانه های روستای اندج در الموت قزوین
دو رودخانه خروشان در این روستا وجود دارد یکی در 
شرق و چسبیده به روســتا به نام »محله رودخانه« و 
دیگری در غرب روستا به نام »کال رودخانه« )بر گرفته از 
مزرعه ای به نام کال در امتداد حاشیه غربی این رود( که 
این دو رود در جنوب روستا به هم وصل شده و »اندج 

رود« را می سازند.
اندج به لحــاظ قابلیت هاي زیســت محیطي، وجود 
غارهاي طبیعــي و بافت کوه هاي آن همیشــه براي 
سکونت انسان مناسب بوده اســت. وجود رودخانه و 
چشمه هاي فراوان در این منطقه سبب آبادي روستا، 
ایجاد مزارع و باغات میوه شده است و در مسیر رودخانه 
نیز روستاهاي زیادي را به وجود آورده که حتي بقایایي 
از این روستاها یافت شده اســت که تاریخ آن به دوره 
پیش از اسالم باز مي گردد و خانه هاي آن با سنگ هاي 

کوچک و بزرگ اطراف رودخانه ساخته شده است.
در طول دره اندج و در مسیر رودخانه، چند غار طبیعي 
دیده مي شود که از نظر موقعیت جغرافیایي و شرایط 
زیســت محیطي به نظر مي رســد در گذشته محل 

سکونت انسان بوده است.

قلعه چال در روستای اندج در الموت قزوین
قلعه چال در جنوب شرقي روستاي اندج، بر روي یک 
کوه تک افتاده، قرار دارد. بخشهاي جنوبي و غربي این 
قلعه را دره هاي ژرف در بر گرفته اند و تنها راه دسترسي 
به آن از سوي شرق است. در کف دره شرقي آن، بین این 
دو کوه و چند کوه دیگر، محوطه وسیعي وجود دارد که 
سراسر گورستان است. در این محوطه، سفالینه هاي 
لعاب دار برجاي مانده از سده هاي پنجم تا هفتم ه.ق 

کشف شده است.
در این قلعه ، آثار اندکي از یک برج نگهباني با سنگهاي 
الشه و مالط ســاروج، دیده مي شــود. سطح قلعه به 
صورت شیبدار از شــمال به جنوب کشیده شده و در 
جنوب آن یک آب انبار به صورت شرقي غربي در دل 
سنگ ایجاد شده است. وسعت قلعه در حدود 7050 

مترمربع است.
به نظر مي رسداین قلعه ، جایگاهي براي نگهباني بوده 
و گورهاي موجود در دره هاي شرقي و شمال شرقي آن 
، مربوط به همان افرادي است که آثارشان را میتوان در 

سطح قلعه دید.

غار های روستای اندج در الموت قزوین
 در جنوب روستای اندج و در دل صخره سنگی دواطاق 
تراشیده شده دیده می شود که سالیانه تعداد بیشماری 
از عالقه مندان فرهنگ و هنر این سرزمین را به سوی 
خود می کشاند. در زبان محلی »لوکا« به معنی سوراخ 
بوده و نام این دژ زیبا دولوکان به معنی »دو ســوراخ« 

می باشد.
این اثر ارزشمند به همراه سایر غارهای طبیعي دژ گونه، 
جزئي از ســازه معماري دفاعي دژها را تشکیل داده و 
منظرگاه و چشم انداز آنان بخشــي از میراث طبیعي 
با ارزش منطقه به شــمار مي آید. از آنجا که نخستین 
ورودگاه حسن صباح به الموت دره اندج بوده. شاید که 
زیستگاه پنهاني وي دولوکان و یا سایر غارهای طبیعی 
واقع در اطراف این روســتا بوده اســت که تعداد آنها 

متجاوز از ۱5 غار است.
مسئول گروه کاوش هاي دره اندج رود الموت قزوین. 
دکتر آتوســا مومنی. در گزارش خود بیان داشته که: 
در کاوش هاي این دره آثــار منحصر بفردي مربوط به 
دوران پیش از تاریخ و اسالم بدســت آمده است. وی 
آثاربدست آمده را مربوط به قرن چهارم و پنجم دانست 
و افزود: چهار قلعه مورد مطالعه و ۱8 اتاقک نگهباني  
شبیه ومرتبط با قلعه  اصلي اسماعیلیه  است که از آثار 

سلجوقیان است.

گورستان تاریخی روستای اندج در الموت قزوین
20گورســتان در کاوش های این دره شناســایی  
شده که این گورســتان ها داري گورهایي باساختار 
منحصر بفرد هســتند که از شمال به جنوب مربوط 
به دوران هاي مختلف تاریخي گســترده شــده اند. 
گورها شامل سنگ لحد مشخص وطاقچه هایي در 
درون آن هستند که ظروف مربوطه به  گنج شکسته 
 شده و از بین رفته  اســت، این ظروف بنا به اعتقاد 
پیشینیان براي استفاده مرده ها در دنیاي آخرت بر 

روي طاقچه ها قرارداده شده  است.

گردشگری

! سیگارت را زمین بگذار
  به قلم وحید حاج سعیدی

ما امروز صبح که از خواب بیدار شدیم در صدد بودیم 
که »دست به کاری زنیم که غصه سرآید« ، دیدیم 
حســش نیست و با شرایط و امکانات موجود، اصاًل 
چنین کاری امکان پذیر نیست. بعد تصمیم گرفتیم 
»فلک را ســقف بشــکافیم و طرحی نو دراندازیم« 
حســاب کتاب کردیم متوجه شــدیم به کل کل با 
ماموران شهرداری و شورای شهر و پرداخت خسارت 
و غرامــت آن نمــی ارزد. فلذا  تصمیم گرفتیم کما 
فی السابق به رصد نشریات و جراید بپردازیم و این 
بار برخالف شــیوه مرســوم و همیشگی ، به جای 
ارائه پیشنهادات آبکی و کم چرب، کمی آنها را ورز 
بدهیم و چهار تا پیشنهاد فرامرزی و بین المللی ارائه 
کنیم. اصاًل بنا داریم از امروز پیشنهادات تراریخته 
افاضــه کنیم. چطور محصوالت تراریخته از خارج 
وارد کشور می شود، ما هم قصد داریم افاضات مان 
را از لحاظ ژنتیکی دستکاری کنیم و آنها را با فرمت 

تراریخته ارائه بدهیم! و اما ماجرای امروز ...
راستش را بخواهید ماجرای امروز کمی دود گرفته 
است و بوی سیگار می دهد. بنابراین توصیه می شود 
کودکان، سالمندان، بانوان باردار و بیماران قلبی و 
تنفسی خواندن مطلب امروز ما را بی خیال شوند و 

سایر اخبار را رصد کنند. اما اصل خبر ....
میشــل ریچارد سخنگوی اتحادیه مدیران مدارس 
فرانسه چند وقت پیش در مصاحبه با روزنامه فرانس 
اینفو گفته بود: دانش آموزانی که برای اســتعمال 
دخانیات در کوچه و خیابان گردهم جمع می شوند، 
هدف خوبی برای تروریست ها محسوب می شوند و 
احتمال به خطر افتادن جان آنها وجود دارد، لذا به 
دانش آموزان اجازه داده شد که در مدرسه دخانیات 
استعمال کنند، تا تروریست ها در کوچه و خیابان 

به آنها آسیبی نزنند! ) به نقل از جراید(
ترا به خدا می بینید مافیای دخانیات تا کجا رخنه 
کرده است. یعنی اگر برای مزاحم ناموس مردم شدن 
و حرف های رکیک زدن دور هم جمع بشوند اشکال 
ندارد ولی اگر بخواهند سیگار بکشند، مورد حمله 
تروریســتی واقع می شوند و باید در مدرسه سیگار 
بکشند! حاال فهمیدیم چرا قهوه های فرانسوی هم 
بوی سیگار می دهند. آنجا که شاعرمی گوید: اتاقم 
بوی ســیگارمی دهد، ماشینم بوی سیگار می دهد 
. . .تنم، لباســم، خیابان هم بوی ســیگارمی دهد . . 
.دفترکارم، تمام ملودیهای گیتارم، دفترشــعرم . . . 
حتی قهوه های دونفره فرانســوی هم بوی ســیگار 
می دهند! ) خاک توی اون سرت بریزم با این شعر 
گفتنت...دستکم خودت دوش بگیر ... نوشته ما هم 

بوی سیگار گرفت!(
بگذریــم ...بــی انصاف ها قصد دارنــد گرایش به 
دخانیات را مثل ورزش قهرمانی از مدارس شــروع 
کنند و در حال ســرمایه گذاری روی نســل جوان 
هستند. یعنی من بعد زنگ های تفریح،  بچه ها به 
جای گرگم به هوا، قایم باشــک یا صحبت راجع به 
کلش آف کلتز یا کانتر و سریال های ۱05 قسمتی 
رســانه ملی فرانســه، دود حلقوی هوا می کنند و 
مدیــر و معاونیــن مدارس بعد از مواجهه با جمالت 
معروف »آقا فالنی پاکن یا مداد ما رو برداشته«باید 
دنبال فندک و زیر سیگاری دانش آموزان مسروقه 

در جیب و کیف متهمان بگردند!
هر چند در مملکت خود ما هم ســالی 65 میلیارد 
نخ ســیگار به صورت خود جوش دود می شود ولی 
خــدا وکیلی طرح هــا و برنامه های خوبی در قبال 
ســیگار هم اجرا شده است! از جمله اختصاص یک 
تومان از ســیگار بابت تکمیل طرح های نا تمام و 
یا برگزاری بی شــمار میزگرد، همایش، ســمینار، 
کمپین و ... مثل » همایش آموزشــی راهکار جامع 
ترک سیگار« ، » سیگارت را زمین بگذار« ، کمپین 
»من دیگه ســیگار نمی کشــم« و »تو هم می تونی 

سیگارو ترک کنی« و ...
فقط وزیر آموزش و پرورش فرانسه در جریان باشد 
دولت چند صباح دیگر برای حل مشــکل کســری 
بودجه فرانســه، مصرف بقیه  مواد خاک بر ســری 
مثــل ماری جوانــا، کوکائین، گراس،چرس، بنگ، 
حشــیش و ... را در مــدارس آزاد نکنــد! در ضمن 
اگر دو روز دیگر چهار تا معلم پیدا شــدند و پشــت 
دســت بچه ها را به خاطر نداشتن تکلیف با سیگار 
ســوزاندند، شاکی نشوید و آنها را مجبور نکنید در 
اخبار صبحگاهی و شبانگاهی از مردم عذر خواهی 

کنند! از ما گفتن بود...

تشعشات تلفن همراه باعث چاقی می شود
محققان دانشــگاه لوبک آلمان برای اینکه بفهمند آیا تشعشــعات تلفن 
همراه باعث تحریک اشــتها می شــود یا خیر، مطالعه ای را روی گروهی 
از افراد انجام دادند. محققان در مرحله اول دریافتند که اشــتهای این 
افراد پس از مکالمه تلفنی افزایش یافته و غذای بیشتری می خوردند.

محققان این دانشــگاه براســاس آزمایش هایی که اثرات احتمالی امواج 
تلفن همراه را روی مصرف غذا در موش ها و سایر جوندگان انجام دادند، 
دریافتنــد وزن ایــن جوندگان پس از دو ســاعت قرار گرفتن در معرض 

تشعشعات تلفن افزایش می یابد.
پــس از ایــن آزمایش در موش ها، محققان گروهی از مردان جوان 
ســالم با وزن طبیعی را برای انجام این آزمایش روس انســان دعوت 

کرد. آنها یک روز ســاعت 6:۳0 صبح با این شــرط که شکمشــان 
خالی باشد و ۱2 ساعت قبل از آزمایش از تلفن همراه خود استفاده 
نکرده باشند، برای این آزمایش فراخوانده شدند.ابتدا فعالیت مغزی 
شــرکت کنندگان در آزمون اندازه گیری شــد و سپس تلفن همراه 
در حال زنگ خوردن کنار ســر آنها قرار گرفت.پس از 20 دقیقه، 
مجددا فعالیت مغزی افراد مورد بررسی قرار گرفت و در افرادی که 
تلفن همراهشــان روشــن بود، افزایش قابل توجه متابولیسم انرژی 
در مغز دیده شد. پس از آن صبحانه متنوعی برای شرکت کنندگان 

در آزمون سرو شد.
این روند دو روز دیگر تکرار شــد، اما در طی یکی از ســه آزمایش، تلفن 

همراه افراد خاموش بود و شــرکت کنندگان از آن اطالعی نداشــتند. 
محققان دقیقا آنچه را که شــرکت کنندگان در آزمون خوردند و میزان 
غذای مصرفی را ثبت کردند.روشــن بودن تلفن همراه، نتایج جالبی را 
به همراه داشــت. از هر ۱5 نفر ۱۳ نفر بعد از شــبیه ســازی یک تماس 
تلفنی به مدت 20 دقیقه بیشــتر غذا خوردند و 22 تا 27 درصد کالری 
بیشــتری نســبت به زمانی که تلفن همراه خاموش بود، دریافت کردند. 
کالری اضافی بیشتر از کربوهیدرات ها بود.در واقع، این مطالعه شواهدی 
ارائه کرد که نشان می دهد تلفن همراه می تواند بر متابولیسم انرژی در 
مغز، از جمله هیپوتاالموس که احســاس گرســنگی و ســیری را تنظیم 

می کند، تأثیر بگذارد.

دریچه علم

« با پژوهشگر سواد مالی و فعال حوزه زنان:  گار گفت و گوی » روز

توازن مالی در خانواده ماحصل سواد مالی زوجین است
در این مطلب گفتگویی را در زمینه اهمیت سواد مالی برای 
زنان با زینب سیدی؛ مدیر تولید محتوای وبسایت علف خرس 
در زمینه سواد مالی، عضو هیئت تحریریه نشریه الکترونیک 
»نقشه وزیری«، مدرس دانشگاه و فعال در امور زنان انجام 

داده ایم.

چرا زنان باید به سواد مالی توجه کنند؟ 
قبل از پاسخ به این سوال باید بدانیم سواد مالی دانشی نیست 
که مختص زنان یا مردان باشد. اگر معنای سواد مالی را بدانیم، 
متوجه ضرورت آن برای همه افراد فارغ از جنسیت خواهیم 
شد. ســواد مالی به معنای داشــتن مهارت هایی است که با 
کمک آن ها می توان برای پول خود تصمیمات هوشمندانه 
بگیریم و پس از گرفتن این تصمیمات، از نتیجۀ مطلوب مالی  

مطمئن باشیم. 

منظور از تصمیمات هوشــمندانه چیست؟ و نتیجه 
تصمیمات هوشمندانه چه خواهد شد؟ 

تصمیم هوشمندانه به معنای درست رفتار کردن و داشتن 
مهارت و تسلط در مولفه های اصلی سواد مالی است. یعنی 
کسب درآمد، درست خرج کردن، پس انداز، سرمایه گذاری، 
مدیریت ریسک و بدهی است. نتیجه این تصمیمات درست، 
آزادی مالی و امنیت مالی خواهد شد. منظور از آزادی مالی، 
یعنی تصمیمات، معنای زندگی و روابط ما وابســته به پول 
نباشد، بتوانیم در مورد شــرایط مالی و خریدهای مان فکر 
کنیم و آن ها را بپذیریم یــا نپذیریم. امنیت مالی هم به این 
معناســت که برای مواجهه با دشــواری های مالی زندگی 

آمادگی داشته باشیم.

پیش نیازهــای آموزش ســواد مالی بــه زنان چه 
موضوعاتی هستند؟

 مطالعــه، آمــوزش دیــدن، تقویــت اعتمادبه نفــس، 
مســئولیت پذیری و باور این موضوع که می توانند در امور 
مالی موفق باشند. زنان باید توانمند شوند به این معنی که از 
نیازها و خواسته های درونی خود آگاه شوند، جرئت دست یابی 
به هدف را در خود تقویت کنند و از توانایی الزم برای عملی 

کردن خواسته های خود برخوردار شوند.

آیا یک زن خانه دار که درآمدی از خودش ندارد هم 
می تواند در امور مالی خانواده موثر باشد؟ 

بله. تعداد زیادی از تصمیمات مالی در خانواده و اولویت بندی 
نیازها و خواســته ها، بر عهده زنان -اعم از خانه دار و شاغل- 
اســت؛ و آن ها برای ایفای کامل نقش خــود باید آموزش 
ببیند و توانمند شــوند. آمریکا در قرن ۱8، به دلیل اهمیت 
این موضوع، درس اقتصاد خانواده را وارد مدارس زنان کرد.  
عالوه بر مدیریت مالی در خانواده یکی از زمینه های دیگری 
که زنان می توانند نقش موثری در آن داشته باشند، مدیریت 
رابطه مالی با همسرشان است. زنان می توانند نقش موثری 
در حفظ آرامش و راه های رسیدن به خوشبختی و توافق در 

زندگی مشترک داشته باشند.

منظور شما از مدیریت رابطه مالی با همسر چیست؟ 
موضوعات مالی یکی از مهم ترین دالیل اختالف و جنجال 
در زندگی مشترک است. بســیاری مواقع این اختالفات به 
میزان پول و درآمد خانواده ربطی ندارد. چه بسا، زندگی های 
مشترک زیادی را می بینیم که زوج ها اوضاع اقتصادی خوبی 
دارند و یا زن و شــوهر هر دو دارای درآمد هســتند اما در 
نحوه خرج کردن پول با یکدیگر مشــکل دارند و به یکدیگر 
برچســب های متعدد مانند ولخرج، بی برنامه، خســیس، 
محتاط یا زیادی اهل ریســک می زنند. یا یکی می خواهد 

حساب هایشان یکی باشد )معموال آقایان( و دیگری )عموما 
زن ها( می خواهد اختیار بخشــی از پول هایش در دســت 
خودش باشد زیرا این کار به آن ها حس آزادی عمل می دهد. 
همه این عوامل زمینه ســاز اختالف خواهد بود. در چنین 
مواردی؛ زوج ها باید برای رفع مشکل اقدام کنند و زنان غالبا 

توانایی خوبی برای اقدام در چنین مواردی دارند.

چطور می توان برای رفع این موانع اقدام کرد؟
 موضوع کمی پیچیده است. گاهی ما رفتارهای افراطی ای 
داریم که رابطه مــا با موضوعات مالی را دچــار عدم تعادل 
می کند. این عدم تعادل به دو شکل دیده می شود. یکی در 
ارتباط با خودمان و دیگری در ارتباط باشریک زندگی مان. 
گاهی ما در معناها و رفتارهایی که با پول شکل می دهیم دچار 
افراط می شویم. مثال ممکن است خوشبختی، عزت نفس، 
 اعتمادبه نفس، امنیت و قدرت خود را فقط در میزان ثروتمان 
بدانیم. در این صورت با کم بــودن پول مان هیچ گاه حس 
خوشــبختی یا عزت نفس نداریم. این یــک نگرش افراطی 
آسیب زا نسبت به معنای پول است.عدم تعادل یا هارمونی 
دیگر در ارتباط ما با ما شــریک زندگی مان دیده می شود. 
زمانی که ما دو شخصیت متفاوت داریم. مثال یکی برنامه ریز 
و دیگر رویاپرداز است یا یکی ولخرج و دیگری پس اندازگر 
اســت. در این مواقع نیز رابطه ما با یکدیگر از تعادل خارج 

می شود و در مقابل یکدیگر قرار می گیریم و زندگی مان دچار 
جنگ و اختالف می شود.این عدم تعادل ها باید رفع شود تا در 

روابطمان به آرامش برسیم. 

ریشه این عدم تعادل ها در چیست؟ و چگونه می توان 
آن ها را رفع کرد؟

ما شخصیت های مالی متفاوتی داریم. همچنین تحت تاثیر 
عوامل تربیتی و روانی متفاوتی از دوران کودکی قرار داریم. 
رفتارهای مالی والدین مان بر ما اثرگذار هستند. این عوامل 
بر وضعیت روحی، مالی و ارتباطی ما با همسر، فرزند و حتی 
شریک کاری مان نیز تاثیر می گذارد. ما بسیاری اوقات شبیه 
والدین خود و یا کامال برخالف آن ها رفتار می کنیم. بنابراین 
ضروری است که در مورد ریشه های شکل گیری شخصیت 
مالی در خودمان بدانیم. با درک رفتار خود می توانیم در مورد 
آن ها با همســر خود گفت وگو کنیم. این گفتگوها موجب 

صمیمیت و افزایش همدلی بین زوج ها می شود.

شــما به موضوع مهمی در زمینه مدیریت رابطه در 
زندگی مشترک اشاره کردید. آیا می توانید منبعی را 

برای مطالعه و کمک به زوج ها معرفی کنید.
ما باید مهارت برقراری ارتباط در زندگی مشترک را بیاموزیم. 
این آموزش می تواند جلوی بسیاری از اختالفات و درگیری ها 
را در زندگی بگیرد. کتاب »هارمونی پولی؛ نقشه راهی برای 
اشــخاص و زوج ها« می تواند در این زمینه کمک کند. این 
کتاب توســط الیویا مالن؛ روان درمانگر و شــری کریستی 
متخصص امور مالی نوشته شده اســت و مباحث مرتبط با 
رفع مشکالت مالی در زندگی مشــترک را به خوبی تحلیل 
و مطرح می کند. زوج هایی که دچار اختالف مالی در زندگی 
مشترک هســتند با کمک آزمون های این کتاب می توانند 
شــخصیت مالی و همچنین رفتارهای مالی افراطی خود را 
بشناسند و آن ها را به تعادل برسانند. تکنیک های برقراری 
گفت گوی مثبت و سازنده مطرح شــده در آن نیز می تواند 
در حل اختالفات مالی در زندگی مشترک بسیار کاربردی 
باشد. در زمینه توانمندسازی مهارت های مالی در زنان نیز 
سایت علف خرس مباحث خوبی را در بخش سواد مالی زنان 

ارائه می دهد.

سبک زندگی 

عکس روز 
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»میس کال« منتشر شد
 رمان میس کال  نوشته مهوش شاهوردی توسط انتشارات 

پرسمان چاپ و روانه بازار نشر شده است.
ایــن رمان، که اثر پنجم این نویســنده جوان اســت، 
موضوعی روانشناســانه و عاشــقانه دارد، که با سبک و 
ســیاقی جدید روایت می شود. تمام حوادث و اتفاقات 
داســتان، از زبان خود شــخصیت ها، و زاویه ی دید اول 

شخص بیان می شود.
در این رمان هر کدام از کاراکترها ســعی دارند، موضوع 
مورد بحث داســتان را باتوجه به چشــم انداز و دیدگاه 
خودشــان، روایت کنند. میس کال پایانی غیر منتظره 
و غافلگیــر کننــده دارد، و علت انتخاب نام میس کال، 
بــرای ایــن رمان نیز به همین پایان غافلگیر کننده اش 
ارتباط دارد.بنا به گفته ی نویســنده میس کال، در طی 
مذاکراتی که با یک انتشارات خارجی داشته، این رمان 
در حال حاضر، در حال گذراندن مراحل ترجمه از فارسی 

به انگلیسی است.

كتابکده

طنز


