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وزیر نیرو :

امیدواریم زمستانی 
 بدون خاموشی 

داشته  باشیم
کــرات  گفــت: بــر اســاس مذا      وزیــر نیــرو 
صــورت گرفتــه بــا وزارت نفــت امیدواریــم که در 
تامین ســوخت زمســتانی نیروگاه ها با مشــکل 
 مواجــه نشــویم و چالشــی بــرای تامیــن بــرق 

  || صفحه  صفحه 44  ایجاد نشود...

لبانی ابزاری در دست غرب شده است؛ آ

سناریوی فشار همه جانبه به ایران
    دولت آلبانی که ســال ها میزبان تروریســت ها و منافقین بوده اســت، چهارشــنبه به 
ح ادعاهــای اثبــات نشــده علیــه جمهوری اســامی پرداخت و بــه این بهانه روابط  طــر
دیپلماتیــک خــود را بــا کشــورمان قطــع کــرد. ایــن کشــور حمــات ســایبری را کــه گفته 

گی علیه این کشــور انجام شــده، بهانه اقدام خود قرار داد و مدعی شــد  می شــود به تاز
جمهــوری اســامی ایــران طــراح و مجــری حمات بــوده؛ ادعایی که برای اثبات آن هیچ 

  || صفحه  صفحه 22  شواهدی ارائه نشده است...

گار« دستور تازه درباره شناسایی حساب  های تجاری را بررسی می کند »روز

کنش واریزی شما را  کنش واریزی شما را  ترا ۱۰۰۱۰۰ ترا
مودی مالیاتی می کندمودی مالیاتی می کند

صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 آیا چهره خبرنگار در  بی نشان  
به واقعیت نزدیک است؟

شخصیت اغراق شده
8

 ایران 
میانجی صلح جهانی

2

بالیی که قطعی گاز بر سر اقتصاد می آورد

 صنایع
قربانیان اقلیت پرمصرف

4

هشت برابر ظرفیت تهران خودرو داریم

 ترافیک سنگین
و تنفس میان سرب

7

 رئیسی در پاسخ به تماس تلفنی 
نخست وزیر ارمنستان:

منطقه تحمل جنگ 
دیگری را ندارد

     رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه امنیــت در 
منطقــه قفقــاز بــرای جمهــوری اســامی ایــران 
بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: مرزهای 
تاریخی ایران و ارمنستان بستر رفاه، همگرایی و 
امنیت منطقه محسوب می شود و تهران مصمم 
به ادامه همکاری در همه زمینه ها به نفع رفاه و 

  || صفحه  صفحه 22  ثبات منطقه است...

  

 یوسف نصیری - شهردار نسیم شهر

نگهــداری  و  بهره بــرداری  اجــاره  دارد  نظــر  در  شــهر  نســیم  شــهرداری 
شــماره  بــه  شــهر  نســیم  شــهرداری  چنــاری  شــهید   CNG جایــگاه  از 
مزایــده  طریــق  از  یکســاله  اجــاره  صــورت  بــه  را   ۵۰۰۱۰۹۳۹۸۰۰۰۰۰۱۳

نمایــد. واگــذار  شــرایط  واجــد  فعــال  پیمانــکاران  بــه  را  عمومــی 
ســاالنه  و  ریــال   ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ماهانــه  کارشناســی:  پایــه  قیمــت  مبلــغ   -۱

ریــال  ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲- ســپرده شــرکت در مزایــده: ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال کــه بایســتی نقــدا بــه حســاب شــماره 
۰۱۰7۱۸۳۴۱۱۰۰۸ ) شــماره شــبا IR7۸۰۱7۰۰۰۰۰۰۰۱۰7۱۸۳ ( نــزد بانــک ملــی بــه نــام 
شــهرداری نســیم شــهر یــا بصــورت ضمانتنامــه بانکــی تســلیم دبیرخانــه ایــن شــهرداری 
گــردد الزم بــه ذکــر اســت چنانچــه برنــدگان اول و دوم مزایــده حاضــر بــه عقــد قــرارداد 

نشــوند ســپرده آنــان بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد شــد.
۳- مهلــت و محــل دریافــت اســناد مزایــده: از تاریــخ انتشــار آگهــی تــا ســاعت ۱۳:۳۰ 
روز چهارشــنبه مــورخ ۱۴۰۱/۰7/۰۶ و محــل دریافــت اســناد آن صرفــًا از طریــق ســامانه 

تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس )www.setadiran.ir( مــی باشــد.
۴- مهلــت و محــل تســلیم پیشــنهادات: متقاضیــان مــی بایســت پاکــت هــای پیشــنهاد 
قیمــت خــود را کــه برابــر شــرایط منــدرج در اســناد مزایــده تنظیــم شــده اســت را حداکثــر تــا 
ســاعت ۱۳:۳۰ روز چهارشــنبه مــورخ ۱۵۰۱/7/۲۰ در ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت 

) www.setadiran.ir( بارگــذاری نماینــد.
ــورد  ــی م ــای الکترونیک ــنهاد )ب( و )ج( دارای امض ــای پیش ــت ه ــناد پاک ــًا اس ــر: صرف *تذک
پذیــرش اســت و در جلســه بازگشــایی پاکــت هــای )ب( و )ج( اســناد فیزیکــی )کاغــذی( و 
اســناد فاقــد امضــای الکترونیکــی )دارای مهــر گــرم( بــه هیــچ وجــه مــورد پذیــرش نیســت.
ــان جهــت دریافــت اســناد می بایســت  ــناد: متقاضی ــدارک الزم جهــت دریافــت اس ۵- م
ــه  ــه تهی ــبت ب ــت ) www.setadiran.ir ( نس ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق س از طری

اســناد اقــدام نماینــد.
 ۱۴۰۱/7/۲۰ مــورخ  چهارشــنبه  روز   ۱۴:۳۰ ســاعت  پیشــنهادها:  بازگشــایی  زمــان   -۶

میباشــد.
7- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

۸- هزینه درج آگهی به عهده برنده می باشد.
تاریخ چاپ نوبت اول: ۱۴۰۱/۶/۲۳     تاریخ چاپ نوبت دوم: ۱۴۰۱/۶/۳۰
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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی از شناسایی 
و رفع نقص ۳۲ نقطه حادثه خیز در استان مرکزی خبر داد.

بــه گزارش روزنامــه روزگار، مهرداد جهانی مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اســتان مرکزی گفت: در جمع خبرنگاران 
افزود: در راستای هوشمند سازی مدیریت راه های استان مرکزی 
طرح پایش جاده های استان انجام شد و ۳۲نقطه حساس حادثه 
خیز شناسایی و توسط تیم های اجرایی ترمیم، بازسازی و تغیرات 
در جهت رفع نقص محور انجام شده است . وی ادامه داد: ۱۴محور 
دیگر در انتظار تامین اعتبارات برای رفع نقص و ترمیم می باشد. 
وی افزود: در استان ۳۲ دوربین کنترل و پایش موجود بوده که 
در دولت جدید با اضافه شــدن ۴۰ دوربین دوربین های نظارت 
استان به ۷۲ دوربین افزایش یافته است که ۱۴ دوربین هم تا پایان 
سال نصب خواهد شد. وی ادامه داد تمام دوربین های راهداری 
جهت اســتفاده دیگر ســازمان های مرتبط در اختیار دستگاه ها 
قرار میگیرد. وی افزود: ۷۲۰ میلیارد ریال در یک ســال اخیر در 

راســتای ارتقای ســامانه  های هوشــمند جاده ای استان اختصاص یافته است . مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اســتان مرکزی ادامه داد: ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار ســال جاری به طرح های عمرانی این اداره کل 
اختصاص یافته که امید است تا سال آینده با افزایش میزان اعتبارات بتوان گام بلندی در ایمن سازی جاده ها 
برداشــت. جهانی افزود: ســه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار ســال گذشــته از محل اعتبارات ملی و استانی به 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان مرکزی اختصاص یافت که با پیگیری های انجام شــده در 
طول سال، این رقم از مرز هشت هزار میلیارد ریال عبور کرد. وی ادامه داد: ۶ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال طرح 
راهداری امسال با اقدامات انجام شده در هفته دولت در این استان به بهره برداری رسید. مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: ۱۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی امسال به اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان برای ارتقای جاده ها اختصاص یافت. جهانی افزود: بهســازی و روکش آســفالت راه های 
استان به طول ۱۷۰ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال از جمله بهسازی و روکش آسفالت 
محورهای اراک - توره - بروجرد، محالت - دلیجان، تعریض محور کمیجان - ســاروق، آشــتیان - فرمهین، 
فرمهین - تفرش، آشــتیان - ورســان، آشــتیان - حاتم آباد، خمین - اراک، اراک - ســلفچگان، شــازند - ازنا، 
شازند - اراک، محالت - دلیجان، خمین - گلپایگان، خمین - الیگودرز، آزادراه ساوه - تهران، مامونیه - آزادراه، 
ســاوه - بوئین زهرا، اخترآباد، قره کهریز، گلدشــت - آشــیانه، دهنمک اســت. وی ادامه داد: بهسازی و روکش 
آسفالت محور اراک - توره - بروجرد از جمله اولویت های راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی بوده 
و سال گذشته عملیات بهسازی این جاده انجام و امسال روکش نهایی آن اجرا می شود. مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: ساخت ۲ تقاطع غیر همسطح به ارزش ۱۸۰ میلیارد ریال )تقاطع 
غیر همسطح راه آهن پرندک به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال، تقاطع غیر همسطح شهرک صنعتی شهید مهدی 
پرندک به ارزش ۸۰ میلیارد ریال( در ســال های گذشــته آغاز و اکنون ۶۰ درصد پیشــرفت فیزیکی دارند که 
تالش می شود تا یک سال آینده به بهره برداری برسد. جهانی افزود: در این راستا یک هزار و ۸۰۰ متر حفاظ 
بتنی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال برای ایمن ســازی پل های آزادراه ســاوه-تهران اجرا شــده است. وی ادامه داد: 
مرمت و بازسازی ۱۵۰ انواع پل و آبرو در سطح راههای استان، عملیات تکمیلی تقاطع غیر همسطح نورآباد 
شــازند، کردیجان در شهرســتان آشتیان، واریانت روستای میانرودان در شهرستان خمین و بازسازی اساسی 
پل ســفید پل قره چای و اجرای دریواســیون و بقیه پل های اســتان از جمله اقداماتی اســت که برای نگهداری 
ابنیه فنی راههای اســتان به عمل آمده اســت. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان مرکزی خاطر 
نشان کرد: نگهداری از ۳۵۰ کیلومتر روشنایی به ارزش ۶۰ میلیارد ریال و ایجاد ۲۲ کیلومتر روشنایی طولی 
)۱۱کیلومتر محور اراک-توره-بروجرد، هشت کیلومتر آزادراه ساوه-تهران و سه کیلومتر در گردنه های نقره 
کمر و عبدل آباد شهرستان تفرش( به ارزش ۲۲۰ میلیارد ریال، خط کشی یک هزار و ۶۰۰ کیلومتر از راه های 
اســتان به ارزش ۱۶۰ میلیارد ریال، اجرای ۱۹ کیلومتر حفاظ میانی )۱۵ کیلومتر گاردریل و چهار کیلومتر 

نیوجرسی( به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال از جمله اقدامات این اداره کل است.

راهدارانی که حین خدمت جان خود را از دست می دهند شهید قلمداد شوند
جهانی گفت: نصب ۴۰۰ متر مربع تابلوی اطالعاتی و سه هزار عدد انواع تابلوهای ایمنی و مسیر نما به ارزش 
۳۰ میلیارد ریال، نصب ۱۵۰ عدد چراغ چشــمک زن به ارزش ۱۵ میلیارد ریال، ارتقای ایمنی در محورهای 
نراق - مشهد اردهال، گلدشت-آشیانه، جاسب، بیات، محور قدیم ساوه-تهران و ساوه-همدان، ساوه-بوئین 

زهرا، اراک-سلفچگان، خمین-الیگودرز و تفرش-جالیر با اجرای 
۴۳۰ کیلومتر شــیب شــیروانی و شانه سازی راهها از مهمترین 
اقداماتی اســت که در یک ســال اخیر در قالب طرح های امانی و 

پیمانی توسط این ادره کل انجام شده است.
وی ادامــه داد: بــرای افزایش راندمان کاری در حوزه ایمنی راه ها 
با تشــکیل اکیپ های امانی، صرفه جویی ۳۰ درصدی در زمینه 
خط کشی، تعمیر و نگهداری روشنایی و احیای حفاظ های فلزی 

و تابلوهای ایمنی صورت پذیرفته است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان مرکزی افزود: 
بازســازی سه دستگاه ماشین آالت سنگین راهداری فرسوده به 
ارزش ۲۰۹ میلیارد ریال تعمیر و تجهیز هفت دستگاه کامیونت 
گشــت راهــداری به ارزش ۱۰ میلیــارد ریال و نگهداری از ۲۹۶ 
دستگاه انواع ماشین آالت سبک، نیمه سنگین و سنگین راهداری 
با صرفه جویی ۲۷ درصدی در هزینه ها توســط کارگاه ماشــین 

آالت راهدارخانه از دیگر اقدامات این اداره کل است.
جهانی گفت: با توجه به اهمیت مسئله محرومیت زدایی از روستاها و توانمند ساختن مناطق کم برخوردار، 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی در اقدامی جهادی و با صرف هزینه یک هزار و ۵۰۰ 

میلیارد ریال در یک سال اخیر ۷۴ کیلومتر راه روستایی را زیر سازی و آسفالت کرده است.
وی اظهار داشت: آسفالت ۱۶ راه روستایی از جمله راه روستایی سیردر شهرستان خنداب، روستای سلوکلو، 
چاپار و راســتگردان در شهرســتان کمیجان، ده حســین و تکیه در شهرستان شازند، قزل قاش و گوگسیگرد 
در شهرســتان تفرش، خرم آباد، بندنقین و میچینک در شهرســتان ســاوه، قانیاروق، علیم آباد و کاروانسرا در 
شهرستان اراک از جمله مهمترین اقدامات این اداره کل است. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی ســهم برخورداری راه های روســتایی باالی ۲۰ خانوار اســتان مرکزی را ۹۲ درصد عنوان کرد و گفت: 

این مهم از میانگین کشوری ۹ کیلومتر بیشتر است.
جهانی افزود: ۲۱۰ کیلومتر از آسفالت راه های روستایی استان باقی مانده که در صورت تامین اعتبار اقدامات 
الزم در خصوص زیرســازی و آســفالت آن توســط این اداره کل انجام می شــود. جهانی ادامه داد: ۱۳۵ شرکت 
حمل و نقل کاال در حوزه حمل و نقل کاالی اســتان فعال اســت و در یک ســال گذشــته ۲۰ میلیون تن کاال از 

مبدا استان مرکزی به نقاط مختلف کشور حمل شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان مرکزی افزود: ۱۵ درصد از بارهای حمل شــده در 
این مدت به صورت درون اســتانی و ۸۵ درصد برون اســتانی اســت که مقصد اصلی بارهای اســتان 
به ترتیب تهران، اصفهان و خوزســتان بوده  اســت. جهانی گفت: ۳۵ هزار و ۶۵۲ تن کاالی اساســی 
از بنادر جنوب کشــور در مدت یک ســال اخیر حمل شــده که در مقایســه با سایر استان  های کشور 

از رتبه اول برخوردار است.
وی ادامه داد: سهم روزانه تعیین شده برای استان مرکزی ۴۵ ناوگان در روز بوده که با توجه به استقبال رانندگان 

استان و حضور جهادی در تخلیه بنادر، روزانه بطور میانگین ۹۵ ناوگان در این عرصه یاری رسان بوده اند.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی افزود: یک میلیون و ۲۰۰ هزار مسافر ساالنه توسط 

۴۸ شرکت حمل و نقل مسافری در استان به نقاط مختلف کشور جابجا می شود.
جهانی اظهار داشــت: ســه مجتمع خدمات رفاهی بین راهی به ارزش یک هزار و ۳۰ میلیارد ریال در جاده 
دلیجان-سلفچگان، فرمهین-اراک و اراک-خمین با مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در هفته دولت 
به بهره برداری رســید. وی یاد آور شــد: ۳۲ نقطه حادثه خیز در اســتان مرکزی وجود داشــت که ۲۹ نقطه آنها 

ایمن سازی شده و ایمن سازی بقیه این نقاط در دست اقدام است.
مدیرکل راهداری و جاده ای و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی افزود: ۸۰ درصد ناوگان حمل و نقل جاده ای 
استان وظیفه خدمت رسانی به زائران اربعین را برعهده دارند و ۹ هزار دستگاه برای خدمت رسانی به زائران 
اربعین تدارک دیده شده  است. جهانی گفت: هفت دستگاه راهداری برای ایمن سازی جاده ها به شهر مهران 

ارسال و ۸۰ نفر نیز در اربعین ابا عبداهلل الحسین)ع( به مرز مهران اعزام می شوند.
وی ادامه داد: یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در ســفر هیات دولت به این اداره کل اختصاص یافت که ۶۰۰ 
میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی، ۹۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات کشوری و بقیه از محل اعتبارات 

راه و شهرسازی بوده است.
استان مرکزی دارای ۶۴۵۰ کیلومتر انواع راه شریانی، اصلی، فرعی، روستایی، بزرگراه و آزادراه است که از این 

رقم حدود ۷۵درصد شامل راههای روستایی است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:

۳2۳2 نقطه حادثه خیز در استان شناسایی شده است نقطه حادثه خیز در استان شناسایی شده است

 در صنعت خودرو 
هیچ اتفاقی نیفتاد

   امیرحسین کاکایی 
کارشناس صنعت خودرو

ادعــا و حــرف زیــاد بوده و 
اســت اما آنچــه که عمال در 
بازار خودرو دیده شــد چیز 
خاصی جز نوســانات عادی 

روزانه قیمتی نبود.
در مقطعی از زمان تعداد خودروهای کف زیاد شد 
و در مقطعــی نیــز کاهش پیدا کرد و در نتیجه آن 
قیمت ها در بازار خودرو دچار نوســان شــد و چه 
مدیرعامل عوض می شد یا خیر این اتفاق می افتاد 

و هیچ ارتباطی به عملکرد دولت نداشته است.
در مجموع متاسفانه دولت تاکنون مسیر را اشتباه 
رفته اســت؛ سال گذشته سال پشتیبانی از تولید و 
مانع زدایی بود اما یک مانع زدایی و یا پشــتیبانی 
از تولید انجام نشــد و برعکس در این یک ســال تا 
دلمان بخواهد در خصوص بازار و کنترل آن صحبت 
شد و دیده شد که بازار کنترل نشد و دولتمردان در 

کنترل آن موفق نبودند.
آقــای وزیــر گفتند که صد هزار تا به تولید خواهند 
افــزود و یــک میلیون و ۳۵۰ هزار دســتگاه تولید 
خواهند کرد اما نه در سال گذشته صد هزار دستگاه 
به تولید افزوده شد بلکه امسال نیز افزایش تولید رخ 
نــداد و وعده های آنها در خصوص افزایش کیفیت 
و صادرات نیز محقق نشــد و حتی توســعه داخلی 
ســازی نیز متوقف شــده است و هر آنچه که گفتند 

انجام نشده است.
بنده هیچ عجله ای ندارم و شاید باید در قضاوت صبر 
کرد اما آقایان خیلی وعده ها دادند برای یک ســال 
اول که به نظر بنده اشــتباه کردند و نباید همچین 
وعده هایــی می دادنــد و اخیرا نیز کماکان در حال 

وعده دادن هستند.
اوال هیچ دلیلی نداشــت چنین وعده های بزرگی 
بدهنــد و دومــا باید تمرکــز را به جای بازار بر روی 
تولید می گذاشــته اند؛ گفتند که تولید را ناگهانی 
۳۵ درصد افزایش خواهند داد در زمانی که تراشه 
های الکترونیکی در دنیا کمیاب شــده اســت و به 
مشکل برخورده است چگونه می خواهند این وعده 
را عملیاتی کنند و حتی اگر بتوانند در داخل کشور 
مشــکل را حل کنند، مشــکالت خارج از کشور را 

نخواهند توانست برطرف کنند.
در نتیجــه چــرا بایــد وعــده داد که تولیــد را در 
عرض ۶ ماه صدهزار دســتگاه افزایش خواهند داد 
و ایــن وعده دادن ها اشــتباه بــود و انرژی آقایان 
 را گرفــت و متاســفانه کمــاکان ایــن کار را انجام 

می دهند.
از طرف دیگر نگاه آنها نیز اشتباه است اینکه با دستور 
دادن بــه قیمت هــا و بــه طور کلی دســتور دادن به 
بازارها می توانید مشکالت را حل کنید اشتباه است و 
سیاســت گذار باید مشکالت را به صورت ریشه ای در 
بخش تولید حل کند و در صورتی که تولید رونق گیرد، 
عرضه افزایش پیدا خواهد کرد و بازار رونق خواهد گرفت 
و یا برعکس زمانی که قیمت ها را سرکوب می کنند در 
بازار معموال تولید بیشــترین ضربه را خواهد خورد و 
اقتصاد آسیب پذیر خواهد شد و بازار از تعادل بیشتر 
 خارج خواهد شد که در یک سال گذشته نیز شاهد آن 

بودیم.
منبع: خبرآنالین

یادداشت

ایران خواستار حل مسالمت آمیز اختالفات 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان شد

 ســخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز نگرانی از 
تشدید تنش و درگیریهای مرزی بین جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان، خواستار خویشتنداری 
و حل و فصل اختالفات از طریق مسالمت آمیز 
و بر اساس حقوق بین الملل بین دو کشور شد.

ناصــر کنعانی بار دیگــر غیرقابل پذیرش بودن 
هرگونــه تغییــرات در مرزهــای جمهــوری 
آذربایجــان و جمهوری ارمنســتان از ســوی 

کشورمان را مورد تاکید قرار داد.  
کنعانــی بــا تاکید بر اینکه جمهوری اســالمی 
ایــران بــه دقت تحوالت مرتبط با این موضوع را 
تحــت نظــر دارد، بر لزوم رعایت تمامیت ارضی 
دو کشــور جمهــوری آذربایجــان و جمهوری 
ارمنســتان تصریح و آمادگی کشــورمان برای 
هرگونه مساعدت به حل و فصل اختالفات بین 

دو کشور همسایه را اعالم کرد.
ارمنســتان و جمهوری آذربایجان در نخستین 
دقایق بامداد دوشــنبه ۲۲ شــهریور   از وقوع 
درگیری در مرزهای دو کشور خبر داده و یکدیگر 

را بــه انجــام حمالت مرزی و تضعیف آتش بس 
شکننده متهم می کنند. وزارت دفاع ارمنستان 
دوشنبه شب در بیانیه ای مدعی شد که »صدای 
انفجار ناشی از حمالت جمهوری آذربایجان در 
چندین شــهر مرزی شنیده شده است که آتش 

بس شکننده در قره باغ را تضعیف کرد«.
از طرف دیگر، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان 
ادعــا کرده که »بخاطر اقدامــات تحریک امیز 
ارمنستان، درگیری های مرزی رخ داده است«.

در پی تیراندازی های شــدید مرزی نیمه شــب 
دوشنبه گذشته، باکو و ایروان یکدیگر را به اقدام 
های تحریک آمیز و هدف قرار دادن غیرنظامیان 

متهم کرده اند.
در بیانیه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان آمده 
کــه یگان های ارتش ارمنســتان به تعدادی از 
مواضــع، پناهــگاه ها و اســتحکامات نیروهای 
نظامی این جمهوری با خمپاره و دیگر سالح ها 
حمله کرده بودند که در نتیجه تلفاتی به نیروها 
و خساراتی به زیرساخت های نظامی وارد شد.

بــه اســتناد رونوشــت ســند شــماره ۳۴۹7۵ مــورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ 
بــا شناســه ســند ۱۴۰۱۱۱۴۵۶۹7۶۰۰۰۰۲۰ دفتــر اســناد رســمی 
۲۱ دلــوار آقــای علیرضــا منظــری فرزنــد غالمعبــاس تمامــی شــش 
دانــگ ســهام خــود در مالکیــت لنــج بــاری بــه شــماره ثبــت ۱۱۸۱۹- 
بندرعبــاس را بــه آقــای رضــا دریانــورد فرزنــد عبدالحســن انتقــال 

قطعــی داده اســت.
آگهــی  ایــران  دریایــی  قانــون   ۲۵ مــاده  اســتناد  بــه   مراتــب 

می گردد.
شناسه اگهی ۱۳7۴۸۸7

 نقل و انتقال   لنج باری  نقل و انتقال   لنج باری 
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سیاست 2

یک کارشــناس مســائل بین الملل جایگاه ایران برای 
میانجیگری بین روسیه و اوکراین را قابل قبول دانست و 
گفت: ایران نه تنها در غرب آسیا بلکه در تمام جهان به 
پیام آور صلح تبدیل شده است؛ کشوری که برای مبارزه 
با تروریسم بین الملل داعش هر اقدامی که الزم بود، انجام 

داد، می تواند در امور انسانی دیگر موثر واقع شود.
سیدرضا صدرالحسینی در خصوص میانجیگری ایران در 
جنگ اوکراین اظهار کرد: این سفر جنبه های گوناگونی را 
در بر می گیرد زیرا ایران و روسیه در پروژه های منطقه ای 

و بین المللی گوناگون با یکدیگر تعامالت سازنده دارند.
وی با اشاره به تأثیر مستقیم نزدیک کردن مواضع دو کشور 
در زمان های کوتاه و مشخص در این تعامالت افزود: بیش 
از شــش ماه از آغاز بحران اوکراین می گذرد، بحرانی که 
اگرچه ریشه آن به اقدامات مخرب ناتو و آمریکا بازمی گردد 
اما پیامدهای آن بر بسیاری از کشورهای منطقه اوراسیا 

و جهان به ویژه کشورهای اروپایی سایه افکنده است.
این کارشــناس روابط بین الملل درباره موضع ایران در 

جنگ اوکراین خاطرنشان کرد: ایران از ابتدای شکل گیری 
این بحران با ایفای نقش مستقالنه خود هرگونه جنگ و 
نزاع مســلحانه را محکوم کرد و خواهان آتش بس فوری 

بین دو طرف شد.
وی با تاکید بر اینکه موضع مستقل کشورمان باعث نشد 
به ورطه ساده اندیشی بیفتد، ادامه داد: دلیل اصلی آغاز 
ایــن بحران یعنی اقدامات ناتــو به رهبری آمریکا برای 
گســترش ناتو به سمت شرق جهان بود که نباید نادیده 
گرفته شود. ایران توانست با سیاست خارجی حکیمانه و 
منطقی مواضع مثبتی اتخاذ و توجه بسیاری از کشورها 

را به خود جلب کند.
صدرالحســینی راهبرد وزارت امور خارجه ایران در یک 
سال گذشته را مؤثر دانست و گفت: دیپلماسی تهران در 
یک سال گذشته باعث ارتقای جایگاه کشور در منطقه 
و فرامنطقه شــده و این موضوع همزمان با اســتیصال 
کشــورهای غربی اســت که نگران زمســتان سرد خود 

هستند.

تقویت همکاری های دوجانبه با روسیه
وی با اشاره به درخواست فرانسه از ایران برای میانجیگری 
بین روسیه و اکراین یادآور شد: آنها اکنون دست به دامن 
ایران شــده اند تا از حســن روابط ایران با مسکو و کی یف 
اســتفاده کنــد و زمینه را بــرای توقف جنگ و برقراری 

صلح فراهم آورند.
این کارشناس بین الملل جایگاه ایران بین دو کشور روسیه 
و اوکراین را قابل قبول دانست و اظهار کرد: مواضع ایران 
به میزان قابل توجهی مورد پذیرش این دو کشور است و 
ایران نیز حسن نیت خود را در این منازعه به بینندگان 
در جهان نشان داد به همین دلیل روسیه و اوکراین، ایران 

را به خوبی می شناسند و به آن اعتماد دارند.
وی بــا اشــاره به روابــط ایران با روســیه در حوزه های 
گوناگون گفت: در طول هشــت ماه گذشــته شناخت 
روسیه از جمهوری اسالمی ایران با کمک به خنثی سازی 
تحریم های ظالمانه آمریکا افزایش یافت و توانمندی های 
ما برای این کشور بیش از گذشته شناخته شد در نتیجه 

اعتماد به ایران به عنوان یک کشور مقتدر و مستقل نزد 
روسیه افزایش یافته است.

صدرالحسینی تعامل ایران و روسیه در پرونده سوریه را 
سازنده و مستحکم توصیف کرد و افزود: این دو کشور با 
کمک دولت، ارتش و مردم سوریه توانستند تروریست ها 
را در آنجا تا اندازه قابل توجهی مهار و از فروپاشــی نظام 

سیاسی و تجزیه خاک سوریه جلوگیری کنند.
جایگاه ویژه ایران در غرب آسیا

ایــن کارشــناس بین الملــل دربــاره درخواســت 
رئیس جمهور فرانســه از ایــران برای میانجیگری در 
جنگ اوکراین تصریح کرد: فرانسه به عنوان کشوری 
کــه از جایــگاه قابل توجهی بین کشــورهای اروپایی 
برخوردار اســت، به خوبــی از جایگاه ویژه جمهوری 
اســالمی ایران در غرب آســیا به ویژه در عراق و لبنان 
آگاه است بنابراین تالش می کند از این جایگاه و روابط 
حسنه ایران با روسیه برای رساندن شرایط اوکراین به 

نقطه مورد نظر خود استفاده کرد.

ایران میانجی صلح جهانی

تحلیل

مراسم تشییع ملکه انگلیس در 
ادینبورگ /فرارو

عکس یادگاری نیروهای 
اوکراینی پس از 
آزادسازی مناطقی در 
استان خارکیف/ رویترز

گزارش تصویری

لبانی ابزاری در دست غرب شده است؛ آ

سناریوی فشار همه جانبه به ایران
 دولت آلبانی که ســال ها میزبان تروریست ها 
و منافقین بوده اســت، چهارشــنبه به طرح 
ادعاهای اثبات نشــده علیه جمهوری اسالمی 
پرداخت و به این بهانه روابط دیپلماتیک خود 

را با کشورمان قطع کرد.
این کشور حمالت سایبری را که گفته می شود 
به تازگی علیه این کشور انجام شده، بهانه اقدام 
خود قرار داد و مدعی شــد جمهوری اسالمی 
ایران طراح و مجری حمالت بوده؛ ادعایی که 
برای اثبات آن هیچ شواهدی ارائه نشده است. 
دولت آلبانی از این حمالت به عنوان تهدیدی 
برای فلج کردن خدمات عمومی و هک کردن 
ســوابق دولتی، سرقت ارتباطات الکترونیکی 
داخلــی دولــت و ایجاد هرج و مرج و ناامنی در 

کشور یاد کرد.
نکته قابل تأمل، اخبار منتشرشده در آخر تیرماه 
ســال جاری اســت. گروهک منافقین ۳۱ تیر 
اعالم کرد، برگزاری گردهمایی خود در آلبانی 
را که قرار بود اول و دوم مردادماه برگزار شود، 
به دالیل امنیتی تا اطالع ثانوی به زمان دیگری 

موکول کرده است.
نگاهی به صحنه روابط غرب در قبال جمهوری 
اسالمی شاید پاسخی برای سکوت نزدیک به 
دو ماهه آلبانی در برابر حمالت سایبری ادعایی 
فراهم کند؛ اینکه چرا حمله ســایبری که ادعا 
می شود اواخر تیرماه انجام شد، اواسط شهریور 
اعالم می شود، آن هم زمانی که مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا مدعی می شود امیدواری  
وی نسبت به بازگشت آمریکا به  برجام  رو به 

افول گذاشته است.
ادعاهــای آلبانی علیه جمهوری اســالمی به 
سرعت و به روال همیشه با تأیید آمریکا و اروپا 
همراه می شود، همان هایی که با وجود ادعاهای 
مکرر، هیچ گاه عزم جدی برای بازگشــت به 
برجام از خود نشان نداده و تنها از آن به عنوان 
دستاویزی برای تحمیل خواسته های نامشروع 

خود علیه تهران بهره برده اند.

غالمحسین خورشیدی، کارشناس سیاست 
خارجی درباره قطع روابط دیپلماتیک ایران و 
آلبانی به »راهبرد معاصر« گفت: آلبانی کشور 
کوچکی در اروپا و تنها کشوری است که بیشتر 
مردم آن مسلمان هستند. دست کم ۶۰ درصد 
مردم این کشور را مسلمانان تشکیل می دهند و 
تاریخ پرفرازو نشیبی را پشت سر گذاشته است. 
آلبانی توانایی اینکه بتواند به عنوان کشوری با 
سیاســت های درون زا عمل کند را ندارد، زیرا 
موقعیت تاریخی، مساحت و جمعیتش چنین 

امکانی نمی دهد.
وی درباره نقش گروهک منافقین در اقدامات 
اخیر آلبانی افزود: منافقین پس از تحوالت عراق 
و برقراری ثبات در این کشــور، به دلیل اینکه 
دیگر زمینه ماندگاریشان در این کشور فراهم 
نبود، به آلبانی کوچ کردند. به نظر نمی آید اقدام 
آلبانی تصمیم داخلی این کشور بوده باشد، بلکه 
آن را می توان دیکته شده از طرف قدرت های 
جهانی همچون آمریکا دانست و طبعاً میزبانی 

منافقین حرکتی دستورالعملی بود. در نتیجه 
دستورات و تصمیماتی که آلبانی می گیرد از 

بیرون این کشور اتخاذ می شود.
این کارشناس سیاست خارجی درباره ادعای 
حمله ســایبری عنوان کــرد: به نظر می آید 
ایــن موضوع با توجه به توضیحات قبلی قابل 
اســتدالل باشد. آلبانی کشوری واکنش محور 
است در فضای سیاسی و تصمیم گیری های 
بین المللی کنشگر نیست. در این منطقه کوزوو 
واقع شــده که وضعیتی بسیار شبیه به آلبانی 
دارد؛ کشوری که اکثریت جمعیتش مسلمان 
هستند و حتی مسلمانان آنجا از آلبانی بیشتر 

است. 
خورشیدی در پاسخ به این سوال که »آیا اقدام 
آلبانی با توجه به تحوالت مذاکرات رفع تحریم 
ها قابل ارزیابی است« گفت: طبعاً مذاکرات رفع 
تحریم ها به عنوان واکنش اقدام باید بررســی 
شود. البته کشورهایی که به این شکل عمل می 
کنند، برای شناسایی اتفاقاتی که قدرت های 

جهانی به دنبال آن هســتند، مناسب اند، زیرا 
عالئمی از خود بروز می دهند که می تواند در 
تحلیل سیاسی و با به کارگیری هوش سیاسی 
به نتیجه ای دســت یافت که قابل توجه و اتکا 

خواهد بود.
این کارشــناس سیاســت خارجــی درباره 
اظهــارات اخیر بورل گفت: این مورد را باید 
درنظر گرفت که اساساً آمریکا و کشورهایی 
که جهان را سفره خود می دانند طبیعی است 
بخواهند برای غرب آســیا تصمیم بگیرند و 
مدعی هستند برای منافع خود این کارها را 
انجام می دهند. در این شــرایط کشورهایی 
مانند آلبانی در مقام تصمیم گیری قرار داده 
نمی شوند و به آنها دستور داده می شود باید 
موضــع خاصی بگیرنــد و طبعاً اطاعت می 
کنند؛ درواقع بیشــتر به ماشــین هایی می 
مانند که کنترلشان در دست دیگران است.
خورشیدی در تبیین موضع گیری های اخیر 
درباره مذاکرات رفع تحریم ها و همزمانی آن با 

اقدام آلبانی تأکید کرد: اگر تصور کنیم آمریکا 
و دیگر کشورهای متحد آن به نفع کشورهای 
غرب آسیا عمل می کنند، اشتباه کرده ایم. آنها 
بــازی می کنند و این بازی الگوی خاص خود 
را دارد، ممکن است در این چارچوب به ظاهر 
توافقاتــی را درباره برجام بپذیرند، اما به گونه 
ای عمــل نخواهند کرد که نتیجه توافقات به 
این صورت باشد که سفره غرب آسیا برایشان 

جمع یا کوچک شود.
وی افــزود: اکنون زمان تعیین تکلیف توزیع 
قدرت در جهان است، روسیه قصد نشان دادن 
قدرت خود را دارد، چینی ها داعیه دار پیشرفت 
هســتند و آمریکا نیز به عنوان قدرت محوری 
قصد حفظ موقعیت خود را دارد. در این میان 
ممکن اســت تصمیمات سیاسی گرفته شود 
که الزم است و در این تصمیمات قدرت های 
منطقه ای و جهانی منافع خود را درنظر داشته 

باشند.
این کارشناس سیاست خارجی درباره اقدامات 
ضد ایرانی اروپا و آمریکا در برهه کنونی گفت: 
در زمینه سرنوشــت مذاکرات رفع تحریم ها 
نمی توان به طور قطع صحبت کرد، اما تصور 
می شود دوران بازی برجام به سر آمده است و 
صحنه بازی باید با بازی دیگری عوض شود. به 
همین دلیل احتمال اینکه با توافق نامه مواجه 
شــویم بسیار زیاد است، اما به این معنا نیست 
که شــرایط بهتر شود، زیرا غربی ها قصدشان 
این نیست که منطقه به ثبات و فرصت تصمیم 
گیری برســد. آنها درباره ایران هراس زیادی 
دارند و نمی خواهند کشــورمان رنگ آرامش 

به خود ببیند.
وی افــزود: غربــی ها می دانند اگر ایران در 
دوره ۱۰ ســاله آرامــش را تجربه کند، می 
توانــد به موقعیت های باالیی دســت یابد. 
اگــر مردم بتوانند فضــای داخلی را بهبود 
ببخشند بستر خطرناکی علیه آمریکا و غرب 

ایجاد می شود.

خبر ویژه

رئیس جمهور با اشاره به اینکه امنیت در منطقه قفقاز برای جمهوری اسالمی ایران بسیار حائز اهمیت است، تصریح 
کرد: مرزهای تاریخی ایران و ارمنستان بستر رفاه، همگرایی و امنیت منطقه محسوب می شود و تهران مصمم به ادامه 
همکاری در همه زمینه ها به نفع رفاه و ثبات منطقه اســت.  ســید ابراهیم رئیســی در پاســخ به تماس تلفنی »نیکول 
پاشــینیان« نخســت وزیر ارمنســتان، با ابراز نگرانی از تداوم تنش در منطقه گفت: منطقه قفقاز شرایط خاصی را طی 

می کند و متاسفانه هنوز آرامش به این منطقه بازنگشته است.
رئیس شورای عالی امنیت ملی همچنین با اشاره به نفوذ رژیم صهیونسیتی در منطقه، حضور آن را ضد امنیت و تهدیدی 

برای کل منطقه ازجمله میزبانانشان معرفی کرد.
رئیسی با بیان اینکه پیوسته اوضاع و تحوالت را در منطقه قفقاز رصد می کنیم، خاطرنشان کرد: منطقه تحمل جنگ 

دیگری را ندارد. رئیس جمهور با اشاره به اینکه امنیت در منطقه قفقاز برای جمهوری اسالمی ایران بسیار حائز اهمیت 
است، تصریح کرد: امضا کنندگان بیانیه سه جانبه آتش بس به مفاد آن پایبند باشند و از هرگونه اقدامی در جهت ایجاد 
تنش در منطقه دوری کنند. رئیســی افزود: مرزهای تاریخی ایران و ارمنســتان بســتر رفاه، همگرایی و امنیت منطقه 

محسوب می شود و تهران مصمم به ادامه همکاری در همه زمینه ها به نفع رفاه و ثبات منطقه است.
»نیکول پاشینیان« نخست وزیر ارمنستان نیز در این تماس تلفنی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت تحوالت در منطقه 
قفقاز گفت: جمهوری اسالمی ایران همواره در رفع تنش ها و بحران های منطقه نقشی سازنده و تاثیرگذار داشته است.

»نیکول پاشینیان« همچنین با ابراز خرسندی از روابط رو به گسترش تهران و ایروان، تاکید کرد: ارمنستان به دنبال 
تعمیق روابط با جمهوری اسالمی ایران در تمامی زمینه ها است.

رئیسی در پاسخ به تماس تلفنی نخست وزیر ارمنستان:

منطقه تحمل جنگ دیگری را ندارد

مشاور رسانه ای تیم مذاکره کننده ایران: 

همچنان به توافق نزدیک هستیم
مشــاور رسانه ای تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات 
وین تاکید کرد که علیرغم فشارهای وارد شده به دولت 

آمریکا همچنان به توافق نزدیک هستیم.
محمد مرندی، مشاور رسانه ای تیم مذاکره کننده ایران 
در مذاکرات وین در گفت وگو با شــبکه قطری الجزیره 
تاکید کرد که علیرغم فشارهای وارد شده علیه دولت 

آمریکا همچنان به رسیدن به توافق نزدیک هستیم.
وی گفت که نگران نشســت شورای حکام آژانس بین 
المللی انرژی اتمی نیستیم. مرندی تاکید کرد که جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا باید تصمیماتی برای حل 
مســائل موجود بر ســر راه رسیدن به توافق هسته ای 

اتخاذ کند.

 هشدار بولتون 
نسبت به حمله اتمی روسیه

مشــاور امنیت ملی دولت ترامپ معتقد اســت تهدید 
جنگ هسته ای با روسیه »بسیار نزدیک تر« از قبل است.

به نوشــته پایگاه اینترنتی هیل، جان بولتون، مشــاور 
امنیت ملی دولت دونالد ترامپ در مصاحبه با یک برنامه 
رادیویی در پاسخ به این سوال که آیا والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه استفاده از تسلیحات هسته ای 
در جنــگ را تاییــد خواهد کــرد یا خیر گفت: » بعد از 
این موفقیت های اوکراین در شمال این کشور هنوز به 
نقطه ای نرســیده ایم که چنین اتفاقی بیفتد. اما به این 

نقطه نسبت به هر زمانی نزدیکتر شده ایم.«
بولتون که در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در دوران ریاست 
 جمهوری ترامپ به عنوان مشــاور امنیت ملی دولت او 
خدمت کرد در ادامه این مصاحبه گفت، »همیشــه« 
پیش بینی کرده، پوتین از سالح های هسته ای تا زمانیکه 
نیروهای اوکراینی موفق شــوند که از مرز روسیه عبور 
کنند اســتفاده نخواهد کرد. او گفت: » ریســک بالقوه 
استفاده از سالح هسته ای در سطحی نیست که تغییری 
در میدان جنگ ایجاد کند بلکه در سطح تقویت موضع 

پوتین در داخل کشورش است.«

نماینده مجلس: 

 زاهدی وفا 
گر... نیاز به اجازه رهبری دارد ، ا

جبــار کوچکی نــژاد نماینده مجلــس درباره معرفی 
محمدمهدی زاهدی وفا از ســوی دولت به وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفت: تاکنون برنامه کاری ایشــان 
را مالحظــه نکرده ایــم و روزمــه وی را ندیده ایم. البته 
هفته آینده مجلس بازگشایی و وزیر پیشنهادی برنامه 
کاری شان را به نمایندگان می دهند و توضیحات شان را 

در کمیسیون های تخصصی گوش می کنیم.
این نماینده مجلس شــورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
تا این لحظه مجلس به وزیر پیشــنهادی تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اقبالی نشان نداده است آن هم به دلیل 
حاشیه های که ایجاد شد و هم این که آقای زاهدی وفا 
در چندماهــی که سرپرســت ایــن وزارت خانه بودند 
ارتباط شــان با نمایندگان مجلــس قطع بود و ارتباط 
چندانی نداشــت و کار خاصی نتوانســت در وزارتخانه 

انجام دهد و یا اقدام خاصی و برنامه ای ارائه دهد.
وی تاکید کرد: کســی که در معرض معرفی برای امر 
وزارت در یک وزارت خانه اســت، تعامل گیری می کند 
و برنامــه ارائــه می دهد به هــر حال یک طرحی را ارائه 

می دهد اما چنین چیزی از ایشان ندیدیم.
وی ادامه داد: انتظارمان این بود فردی مقتدر برای وزارت 
کار معرفی شود؛ البته آقای رئیس جمهور اختیار دارند هر 
فردی را که می خواهند به مجلس معرفی کنند و مجلس 
هم این را اختیار دارد که سوابق آن فرد را مورد بررسی 
قرار دهد و اگر خواست رأی اعتماد بدهد. نگرانی ما این 

است که ایشان نتواند رأی اعتماد بگیرد.
کوچکی نــژاد درباره این که مدت سرپرســت بودن 
زاهدی وفا رو به اتمام است و مجلس هم در تعطیالت 
قرار دارد آیا وی برای ادامه کارش به عنوان سرپرست 
نیاز به اذن و اجازه رهبری دارد، بیان کرد: قطعا نیاز 
به اجازه رهبری دارد. وی ادامه داد: آقای زاهدی وفا تا 
زمانی که رأی نگرفته، اگر می خواهد سرپرست باشد 
باید با اجازه رهبری باشــد و اگر این چنین نباشــد با 
توجــه بــه ماده قانونی، هیچ چیزی را نمی تواند امضا 
کند و این کار خالف اســت و دســتگاه های نظارتی 

می توانند جلوگیری کنند.

تمهیدات پلیس عراق برای 
استقبال از زائران اربعین حسینی

پلیس فدرال عراق اعالم کرد، کلیه تمهیدات امنیتی و 
خدماتی برای استقبال از زائران اربعین حسینی در نظر 
گرفته شده است. فرماندهی نیروهای فدرال عراق اعالم 
کرد، به منظور تامین امنیت زائران اربعین حسینی، یک 

طرح امنیتی ویژه این روز اجرایی شده است.
این نهاد اعالم کرد، براســاس این طرح یگان های 
پلیس فدرال در دو اســتان بغداد و نجف اشــرف و 
گروههای پزشکی نیز عالوه بر دو استان مذکور در 
استان کربالی معلی جهت درمان موارد اضطراری 

مستقر شده اند.
ژنرال انور عباس، مدیر روابط عمومی و رســانه ها در 
پلیس فدرال گفت، یگان ها تمامی تالش خود را برای 
اجرای این طرح امنیتی مشــترک در مراسم اربعین 
حســینی به کار می گیرند. وی افزود، فرمانده پلیس 
فدرال جهت نظارت مســتقیم بــر اجرای این طرح 
امنیتی در استان نجف اشرف حاضر است. نیروهای 
پلیس فدرال هم به صورت گســترده در این اســتان 
مستقر هستند تا امنیت مسیرهای مورد تردد زائران 

به استان کربال را تامین کنند.

حمایت از توافق رفع تحریم ها یا دفاع از صهیونیست ها 

گروسی بر سر دوراهی
ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
در واکنش به بیانیه غیرسازنده و خالف حسن نیت سه 
کشور اروپایی درباره مذاکرات رفع تحریم ها، به طرف های 
اروپایی درباره تأثیرپذیری از فضاسازی  طرف های ثالثی 
که از ابتدا مخالف روند مذاکرات بوده و اکنون نیز با همه 
توان به دنبال به شکســت کشــاندن مذاکرات هستند، 

هشدار داد.
وی افزود: باعث تأســف اســت سه کشور اروپایی با این 
بیانیه نسنجیده، گام در مسیر رژیم صهیونیستی مبنی 
بر شکست مذاکرات گذاشته اند و بدیهی است در صورت 
تداوم چنین رویکردی، باید مسئولیت نتیجه آن را نیز 

بپذیرند.
این در حالی اســت که طرف هــای اروپایی در ماه های 
اخیــر انفعال از خود نشــان داده انــد و در اقدامی نابجا 
و سیاســی باعث پایه گذاری قطعنامه در شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی شده اند. با وجود این، به 
نظر می آید ســه کشــور اروپایی بهتر است به جای ورود 
بــه فاز تخریب روند دیپلماتیک، برای ارائه راه حل برای 
پایان دادن به اختالف نظرهای معدود باقی مانده نقش 

فعال تری ایفا کنند.
ایران سابقه همکاری و تعامل سازنده خود را به عنوان عضو 
مســئولیت پذیر معاهده منع اشاعه با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی نشــان داده و طرف های اروپایی الزم اســت 
از سیاسی کاری و طرح اتهامات بی پایه علیه کشورمان 
خودداری کنند. البته مایه تأسف است  کشورهای اروپایی 
از سویی به حمایت تمام قد از رژیمی می پردازند که صدها 
کالهک اتمی در اختیار دارد و به هیچ یک از ساز و کارهای 
منع اشاعه بین المللی پایبند نیست و از سوی دیگر علیه 
برنامه هسته ای کاماًل صلح آمیز جمهوری اسالمی ایران 
که در معرض گســترده ترین بازرســی ها قرار دارد، به 

فضاسازی می پردازند.
سید مصطفی خوش چشم، کارشناس مسائل بین الملل 
در گفت و گو با »راهبرد معاصر« درباره اشکال تراشی های 
مجدد آژانس بین المللی انرژی اتمی و رژیم صهیونیستی 
بر سر راه برجام و توافق بر سر رفع تحریم ها گفت: از دیرباز 
تاکنون آژانس بین المللی انرژی اتمی ابزار سیاسی آمریکا 
بوده است؛ به این معنا که مذاکرات در هر مرحله ای افت 
می کند و آمریکا در مذاکره با ایران شکســت می خورد 
و مجبور به عقب نشینی است، با توسل به فشار ترکیبی 
و اســتفاده از ابزارهای گوناگون مانند حمالت سایبری، 
ترور، جنگ روانی، تحریم های تکراری و استفاده ابزاری 
از آژانــس بیــن المللی انرژی اتمی قصد دارد ایران را زیر 

فشار قرار دهد.
وی افزود: آمریکا در دور آخر مذاکرات وین از ابزار رافائل 
گروسی و شورای حکام برای تصویب قطعنامه علیه ایران 
آن هم بدون هیچ گونه الزامات خاص تنبیهی استفاده 
کرد. به نظر می آید کماکان گروســی در این نقش فرو 
رفته و به دنبال انتخاب شدن دوباره است، به همین دلیل 

به حمایت همه جانبه آمریکا نیاز دارد.
کارشــناس مسائل بین الملل عنوان کرد: گروسی به 
این موضوع توجه ندارد که گرچه آژانس ابزار سیاسی 
آمریکاست، اما الزاماً همه اعضای آژانس تمایل ندارند 
استقالل نداشتن این نهاد بین المللی به شکل برجسته 
ای نمایش داده شــود، زیــرا جایگاه آژانس به عنوان 
نهاد مستقل سازمان ملل متحد نزد افکار عمومی زیر 

سؤال می رود.
خوش چشــم گفت: با تداوم این روند جایگاه اعضای 
آژانس متزلزل می شوند. برخی از اعضای آژانس دقیقاً 
ماننــد گروه های نیابتی آمریکا عمل می کنند. برخی 
دیگر که اتفاقاً رأی آن ها برای انتخاب مجدد گروسی 
مهم خواهد بود، تمایل ندارند استقالل نداشتن آژانس 
بــه صورت عیان مقابل افکار عمومی جهانیان نمایش 

داده شود.
وی تصریح کرد: رافائل گروسی چندی پیش پس از ارائه 
گزارشی که به قطعنامه شورای حکام منجر شد، به راحتی 
به سرزمین های اشغالی سفر و با سران رژیم صهیونیستی 
مذاکره کرد. صهیونیست هایی که همچنان معاهده منع 
گسترش سالح های اتمی را امضا نکرده اند و تأسیسات 
اتمی آنها هرگز بازرسی نشده است. رژیمی متخاصم که 
با همه در جنگ است و به کشورهای مجاور حمله می 
کند. رژیم اشغالگر، کودک کش و مسلح به ۲۰۰ تا ۴۰۰ 
کالهک اتمی که در حال تهدید کشــورهای منطقه به 

ویژه ایران است.
این کارشناس سیاست خارجی و روابط بین الملل عنوان 
کرد: پرواضح است حضور رافائل گروسی در سرزمین های 
اشغالی نشان دهنده جانبداری تمام عیار اوست. اصوالً 
دعوایی که بر سر فعالیت های هسته ای ایران به راه افتاده، 
زاییده ذهن و سندســازی های ۲۰ ســال گذشته رژیم 
صهیونیستی است که این موضوع آشکارا به وسیله رئیس 
دستگاه امنیتی آلمان در مقابل خبرنگاران آمریکایی بیان 
شد. در چنین وضعیتی گروسی بدون آنکه بداند دست 
به خطر بزرگی زده، زیرا اگر توافقی به دســت آید، وی 
قبــل از هرگونــه توافق باید اعالم کند پرونده های ایران 
بســته شــد؛ در شرایطی که آژانس ایران را به شدت زیر 
فشار قرار داده است چگونه می تواند از حل مشکالت با 

ایران سخن بگوید؟
خوش چشم گفت: اگر توافقی به دست نیاید، برخی از 
اعضای شورای حکام او را مقصر خواهند دانست. عالوه 
بر این، استقالل آژانس را مقابل افکار عمومی جهان به 
خطر انداخته است. این امکان دارد حتی فرد دیگری به 
وسیله آمریکا به جای گروسی معرفی شود، زیرا وی به 
لحاظ شــخصیتی ضعیف و اســتقالل آژانس را بیش از 

رؤسای  قبلی زیر سؤال برده است.ئ

اخبار کوتاه
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گزارش

 معضل خانواده ها
 پس از بازگشایی مدارس بعد 2 سال

 سرویس مدارس گران شد
از اســفند ۹۸ و با شــدت گرفتن همه گیری 
ویروس کرونا و با تعطیلی مدارس مشــکالت 
فراوانی برای جامعه آموزشــی کشور به وجود 
آمد. از افت کیفیت آموزشــی و کمتر شــدن 
ســطح کیفــی دانش آموزان گرفتــه تا نبود 
زیرســاخت های الزم و تجربــه کافــی برای 
آموزش های غیر حضوری و مجازی مشکالت 
زیــادی برای دانش آموزان ، خانوادها و حتی 

فرهنگیان ایجاد کرد.
در این میان، رانندگان ســرویس مدارس نیز 
از افــرادی بودند که به دلیل تعطیلی مدارس 
با مشــکالتی مواجه شــدند و بر خالف دانش 
آمــوزان و معلمیــن که به فضای مجازی پناه 
برده بودند؛ بعضا مجبور به تغییر شغل شدند و 
بسیاری از راننده ها نیز به تاکسی های اینترنتی 
رفتنــد. چرا که طبیعتا مدارس غیر حضوری 
نیازی به سرویس برای دانش آموزان ندارند.

امــا اکنون عزم جدی آموزش و پرورش برای 
آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۱ به صورت حضوری 
بــار دیگر موضوع ســرویس دانش آموزان در 
مدارس را جدی کرده اســت. موضوعی که در 
ســالیان گذشــته همواره با انتقادات والدین 

همراه بوده است.
ســرویس مدارس تا پیش از همه گیری کرونا 
دست کم یک میلیون و ۳۰۰ هزار دانش آموز 
شهری و حدود ۲۵۰ هزار دانش آموز روستایی 
را جابه جــا می کــرد و حاال بایــد دید پس از 
گذشــت ۲ سال این تعداد چه مقدار افزایش 

خواهد داشت.

 والدین ۴۰ درصد هزینه سرویس را 
در ماه مهر پرداخت کنند

محمدرضــا ولی زاده، رئیس اداره توســعه 
انجمن های اولیا و مربیان سراســر کشــور 
در این باره عنوان کرده اســت: تاکید کرده 
ایم که ســامانه سپند )سامانه پایش ناوگان 
حمل ونقــل دانش آموزان( در اســرع وقت 
راننده هــا و شــرکت های متقاضی  را ثبت 
نــام کند و متعاقب آن آموزش وپرورش هم 
اطالعات مربوط بــه دانش آموزان، خانواده 
و مدارس را بارگذاری کند تا روشــن باشــد 
هر دانش آموز )بر اســاس نرخنامه شــورای 
اســالمی هر شهر و با انتخاب لوکیشن خانه 
و مدرسه( باید چه هزینه ای را برای سرویس 

مدارس پرداخت کند.
او ادامه داد: شــوراهای شــهر ابتدای هر سال 
نــرخ خدمــات عمومی حمل و نقل عمومی را 
تعییــن می کنند که برای امســال ۲۵ درصد 
افزایش داشته است. از آن جا که این موضوع 
حمل ونقل دانش آموزان را هم شامل می شود؛ 
نرخ ها به نســبت ســال ۱۴۰۰ باید ۲۵ درصد 
افزایش داشــته باشــند؛ نه بیشتر. خانواده ها 
می تواننــد ۴۰ درصد این هزینه را بعد از آغاز 
مهــر و ۶۰ درصــد باقی مانــده را به صورت 

اقساطی تا بهمن پرداخت کنند.
او افــزود: در تعیین نرخ ســرویس مدرســه 
مولفه های مختلفی دخیل هســتند؛ از جمله 
مسافت خانه تا مدرسه که طبق مصوبه شورای 
شــهر تا زیر هفت کیلومتر نرخ های مشخصی 
دارد و پس از آن قیمت ها توافقی می شــوند. 
عــالوه بر این، تــردد راننده در محدوده طرح 

ترافیک نیز بر هزینه سرویس تاثیر دارد.

 آموزش و پرورش از سرویس مدارس 
هیچ انتفاعی ندارد

علیرضا کریمیان، مدیرکل آموزش و پرورش 
شــهر تهران با اشــاره به مشــکالت سرویس 
مــدارس گفت: بعضــی از عواملی که در این 
بخش تاثیرگذار هســتند شــامل بحث خارج 
از محــدوده ترافیک بــودن، داخل محدوده 
منطقــه بودن، فاصله بین منزل و مدرســه و 
تعداد دانش آموزان در خودرو است. به عنوان 
مثال هزینه خودروی سواری با ۳ دانش آموز، 
از خودرویی که ۴ دانش آموز هســتند، بیشتر 

است.
وی بــا بیان این که عوامل مختلف و متعددی 
در تعیین هزینه سرویس مدرسه نقش دارند 
که سامانه سپند به صورت هوشمند این موارد 
را محاسبه می کند، ادامه داد: جلسات مختلفی 
داریم تا بتوانیم قیمت را تعدیل کنیم و تاجایی 
که امکان داشــته باشــد، هزینه کمتری را به 
خانواده هــا تحمیل کنیم. از طرفی مالحظات 
دیگــری داریــم مبنی بر این کــه رانندگان 
خودروها و شرکت هایی که این خدمات را ارائه 
می دهنــد باید بتوانند از یک حداقل دریافتی 

مناسب و رضایت بخش بهره مند شوند.
کریمیان با تاکید بر این که آموزش و پرورش 
از موضوع سرویس مدارس هیچ انتفاعی ندارد، 
افزود: آن چیزی که آموزش و پرورش به عنوان 
نقش اساســی ایفا می کند، نقش تنظیم گری 
اســت؛ بــه این معنا که یــک مجموعه دیگر 
خدمت می دهــد و مجموعه دیگری خدمت 

را دریافت می کند.

سه چالش اصلی بورس

کرد سیاست های دولت بی اعتمادی سهامداران را بیشتر 
 دولت رئیســی یک ساله شد؛ اما وعده های خوش 
رنگ و لعاب توسعه بازار سرمایه هنوز محقق نشده 
است. براساس آمار، بورس در این یکسال شاخص 
رشد ۷ درصدی به خود دیده، اما همزمان با آن ۶۳ 
همت پول حقیقی از بازار سرمایه کوچ کرده است.

بورس در طی یکسال دولت سیزدهم، تحقق وعده 
۱۰ بند بورسی رئیسی را به خود ندیده؛ از بند هایی 
که اصالح ســریع بازار ســرمایه، ثبات در قوانین و 
جلوگیــری از تصمیمات ناگهانــی گرفته تا فعال 
ســازی صندوق حمایت و تثبیت بازار ســرمایه و 

کاهش نرخ مالیات از ۲۵ به ۱۰ درصد و ...

بالتکلیفــی در اجــرای برنامه ها و سیاســت های 
بورســی بــه بی اعتمادی ســهامداران دامن زد و 

منجر به فرار آن ها از این بازار شد.
در این رابطه همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه 
گفت: برخی از بند های ۱۰ وعده بورســی رئیسی 
بــرای بازار ســرمایه مهم بــود چراکه باعث تغییر 
در وضعیت بازار می شــد، اما به دلیل عدم برنامه 
ریزی مناسب در عمل سیاست های کوتاه مدت بر 
برنامه های بلندمدت غلبه کرده و تصمیمات کوتاه 

مدت در بازار حاکم شده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر علیرغم تدوین چنین 

برنامه هایی اجرای آن ها به متولیانی ســپرده شده 
کــه همچنــان بر تفکرات قدیم پایبند هســتند و 
روش هــای کهنــه را به ویژه درمورد نرخ بهره، نرخ 
ارز و ... دنبــال می کننــد و به تبع بازار نیز همچنان 

بر همان مدار حرکت می کند.
دارابــی تصریــح کــرد: تا زمانی کــه دولت فعلی 
سیاست مستقلی درمورد سه مسئله قیمت گذاری 
دســتوری، نــرخ ارز و نــرخ بهره نگیــرد علیرغم 
اینکــه برنامه هــای خوبی تدویــن می کند، اما در 
 عمــل آنچه اجرا می شــود همان سیاســت های 

گذشته است.

این کارشــناس بازار سرمایه تأکید کرد: درنتیجه 
ضرورت دارد دولت سیزدهم از راهکار های قدیمی 
دوری و راهکار هــای جدیــد تدویــن کند به طور 
مثــال در دولت گذشــته ارز ۴۲۰۰ تومانی حاکم 
بود در دولت فعلی ارز نیمایی اســت و یا در دولت 
دوازدهم سعی می کردند با افزایش نرخ بهره تورم 
را مهــار کننــد یا بــا واردات ارزان و قیمت گذاری 
دســتوری شــرایط مهار تورم را مثبت جلوه دهند 
کــه نتیجه ای نداشــت و در حال حاضر به همین 
صورت اســت؛ بنابراین باید مجموعه ای از تفکرات 

جدید را حاکم کنند.

گزارش

کجا آباد؛  باالتر از نا

 سمت و سوی بازار خودرو 
با سوگیری های صمت

قرعه کشی سومین مرحله عرضه خودرو در 
ســامانه یکپارچه تخصیص خودرو با حدود 
۶۰ هزار دستگاه انواع خودرو، برگزار شد. در 
این دوره ۶ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۳۸۴ نفر 
شرکت کردند. از این تعداد ۳۶۴ هزار و ۸۲ 
نفر معادل ۵.۴ در صد طرح جوانی جمعیت، 
۱۲۴ هزار و ۵۶۲ نفر معادل ۱.۹ درصد در 
طرح جایگزینی خودروهای فرســوده ثبت 

نام کردند.
ســومین مرحله فروش خودرو در ســامانه 
غیرمنطقــی خــودرو، چهارشــنبه هفته 
گذشــته آغاز و تا چهار روز ادامه داشــت. 
حجم شــرکت کنندگان این سامانه نشان 
داد که رفتار غیرمنطقی در خصوص عرضه 
و فروش خودرو به بازار از سوی وزارت صمت 

تدوین و با قدرت درحال اجرا است.
نمایندگان نهادهای ناظر بر صحت و انجام 
قرعه کشــی نظارت و نتایج آن  روز ســه 
شنبه مورخ ۲۲ شهریورماه جاری اعالم شد.

ســیدرضا فاطمی امیــن در زمان اخذ رای 
اعتمــاد از خانه ملت، به نمایندگان مجلس 
شــورای اسالمی وعده داده بود که وضعیت 
بازار خودرو را بهبود بخشد. باگذشت یکسال 
از ســکان داری فاطمی امین در ساختمان 
سمیه به عنوان شخص نخست سیاستگذار 
صنعتی، شــاهد کاهش حجم خودروهای 
عرضه شده در قرعه کشی هستیم. وضعیتی 
که به زعم کارشناسان رفتارغیرمنطقی در 

بازار منطقی خودرو ایجاد کرده است.

 عرضه کم محصول 
و التهاب بیشتر بازار

هم زمان با اعالم آغاز قرعه کشــی سومین 
مرحله ســامانه یکپارچه تخصیص خودرو 
قیمــت برخــی از محصوالت در بازار آزاد با 
تغییراتی همراه شد. به طور مثال پژو ۲۰۶ 
تیــپ ۲ کــه تا هفته گذشــته با بها ۲۹۵ تا 
۲۹۶ میلیون تومان معامله می شد، اکنون 
قیمت آن به بیشــتر از ۲۹۶ میلیون تومان 
رسیده است. رفتار بازار در خصوص معامله 
خودرو به دلیل سیاست های اشتباه صنعتی 
و اقتصادی دولت ها، به صورت غیرمنطقی 

درآمده است.
برای تایید این موضوع می توان به ۶ میلیون 
و ۶۸۴ هزار نفری که برای کسب سود آنی 
در دور ســوم قرعه کشــی شرکت کردند، 

استناد کرد.
شــاید بهتر باشــد وزارت صمــت با اتخاذ 
سیاســت منطقــی برای پیش بــرد وعده 
هــای وزیــر صمت، بازار خودرو را به تعادل 
برســاند. شــاید گفتن این موضوع خالی از 
لطف نباشــد که خودروسازان در هر دولت 
قربانی سیاست های اشتباه صنعتی شده و 
دخالت در نظام فروش آن ها مزید بر علت 
در کنار قیمت گذاری دستوری شده است.

وضعیــت غیرمنطقــی بــازار خــودرو با 
سیاســت های اشــتباه وزارت صمت ۶.۵ 

میلیون   متقاضی خودرو یا رانت!

 ۱۲ هزار دستگاه 
برای نوسازی خودروهای فرسوده؟

کارشناســان معتقد هستند که بدنه وزارت 
صمــت بــا اجرایی شــدن واردات خودرو 
مخالف و نهایت مقاومت را تاکنون داشــته 
اســت. بندهای آییــن نامه اجرایی واردات 
خــودرو موجب تفریح خاطر کارشناســان 
شــده و همیــن موضوع می توانــد بیانگر 

مقاومت برای انجام امر واردات باشد.
در دوره ای که واردات خودرو به کشــور 
انجام می شد، وضعیت اسقاط خودروهای 
فرسوده در کشور روند مثبتی داشت. زیرا 
هر واردکننده ملزم به اسقاط یک دستگاه 
خودرو در قبال واردات یک دستگاه خودرو 
به کشــور بود. اما طی چهار ســاله گذشته 
دولت ها تا هفته گذشــته کمترین توجه 
را به خودروهای اسقاطی نداشتند.باوجود 
حدود ۴ میلیون دســتگاه خودرو فرسوده 
در کشور، وزیر صمت دولت سیزدهم فقط 
۱۲ هزار دســتگاه در سومین مرحله قرعه 
کشی برای این بخش سهمیه در نظر گرفته 
است.شاید برای حفظ سرمایه های مالی، 
کاهش مصرف سوخت، کاهش آالیندگی 
و تلفات جاده ای وزارت صمت دو رویکرد 
تغییــر مواضــع و واردات خودرو را جهت 
از دور خارج کردن خودروهای فرســوده، 

دنبال کند.

کند « دستور تازه درباره شناسایی حساب  های تجاری را بررسی می  گار »روز

کنش واریزی شما را مودی مالیاتی می کند ۱۰۰ ترا
خبری کوتاه درباره تعیین حســاب های 
تجــاری و تفکیــک آن از حســاب های 
شــخصی تقریبا در دو روز گذشــته باعث 
بــه وجود آمدن شــائبه ها و جنجال های 
بسیاری شد و این شائبه ها آن قدر جدی 
بود که در نهایت نیز واکنش روابط عمومی 

بانک مرکزی را در پی داشت.
در ابتدا ظهر روز دوشــنبه خبری منتشر 
شــد مبنی بر این که  بر اســاس مصوبه 
شورای پول و اعتبار، چنانچه یک حساب 
بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته 
باشــد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش ها 
جابه جــا شــود، تراکنش تجــاری تلقی 
می شود و باید مالیات پرداخت کند.  این 
خبری بود که به نقل از تسنیم منتشر شد، 
اما متن اصلی خبر حکایت از آن داشت که 
منظور نه گردش حساب یا کل تراکنش ها 
بلکه مساله تعداد تراکنش های واریزی به 

حساب بوده است.

خبری که اشتباه خوانده شد
در حقیقــت اگــر فــارغ از تیتر به متن 
خبر دقت می شــد در آن تصریح شده 
بود که  بر اســاس مصوبه شورای پول و 
اعتبار، چنانچه یک حساب بانکی بیش 
از ۱۰۰ تراکنــش واریز به حســاب در 
ماه داشــته باشــد و ۳۵ میلیون تومان 
در تراکنش ها جابه جا شــود، تراکنش 
تجــاری تلقی می شــود و باید مالیات 

پرداخت کند. 
هــم چنین این خبر تصریح داشــت که 
بر اســاس اعالم بانک مرکزی، ۲۲۰ هزار 
حساب تجاری شناسایی شده و البته برای 
سازمان مالیاتی کشور این موضوع از این 
لحاظ اهمیت دارد که فرآیند اخذ مالیات 
از دارنده حساب انجام می شود و به تبع آن 
دیگر شاهد فرار های مالیاتی نخواهیم بود.
امــا در نهایت تیتر نــه چندان گویای 
خبر در ترکیب با اشــتباه بســیاری از 
منابع خبری منجر به این مســاله شــد 
که شــبکه های اجتماعی پر از یک خبر 
ناقص و نادرست شود که اگر کسی ۱۰۰ 
تراکنش و در مجموع ۳۵ میلیون تومان 
گردش مالی داشــته باشد حساب وی 
تجاری ارزیابی خواهد شــد و بسیاری 
نیز بر اســاس همین اطالع اشــتباه نیز 
تئوری هــای عجیبی ارائــه می کردند 
و حتــی پــای خرج و مخارج و مســاله 
این که یک خانواده اجاره نشــین چقدر 
هزینه در ماه دارد را مربوط به مســاله 
۱۰۰ تراکنش دانستند و در نهایت این 
اشــتباه در انتقال خبر چنان باال گرفت 
کــه روابط عمومــی بانک مرکزی خود 
دست به کار شد و در پی توضیح درباره 
خبر منتشــر شــده برآمد و عجیب این 

کــه جمع بزرگی از رســانه های جریان 
اصلی و حتی کارشناســان نیز بر اساس 
همین تیتر اشــتباه و خبری که درست 
خوانده نشده بود در ۲۴ ساعت گذشته 

تحلیل ارائه دادند.

توضیح تکمیلی بانک مرکزی درباره ۱۰۰ 
کنش واریزی ترا

مصطفــی قمری وفا، مدیر روابط عمومی 
بانک مرکزی، در توضیحی که در این باره 
ارائه کرد گفت که:  حساب های بانکی یک 
فرد اگر دو شــرط را بطور همزمان داشته 
باشــد، ممکن است حساب تجاری تلقی 
شــود. اول اینکه تعداد  واریز به  حســاب 
بیش از ۱۰۰ فقره باشــد و در عین حال، 
مجموع مبلغ واریزی هم بیشــتر از ۳۵۰ 
میلیــون ریال باشــد، بنابراین صرف دارا 
بودن یکی از این دو شــرط، مبنایی برای 
تجاری دانســتن حساب نیست، به عنوان 
مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حســاب 
در ماه، ۱۰ میلیارد ریال باشد، ولی تعداد 
دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد 
باشد، حســاب مشمول بررسی به عنوان 

حساب تجاری نخواهد بود. 
هــم چنین ســخنگوی بانک مرکزی در 
ادامه نیز در توضیح این مصوبه تازه گفت 
که:  مبنا، صرفا تعداد  واریز به  حســاب 
اســت، نه تراکنش؛ لذا این برداشــت که 
بــا مصوبه مذکور، حســاب اغلب افراد به 
واســطه خرید هــا و تراکنش هایی که در 
طول ماه انجام می دهند، حســاب تجاری 
تلقی خواهد شــد، کامال نادرســت است؛ 
و براســاس بررســی های صورت گرفته، 
درصد بســیار ناچیزی )کمتر از ۲ درصد( 
حســاب های غیرتجاری، با اجرای مصوبه 
فوق، ممکن اســت مشــمول بررسی، به 

عنوان حساب تجاری باشند. 

ســخنگوی بانک مرکــزی همچنین در 
پایان سخنانش نیز تصریح کرد که:  همه 
حســاب هایی که واجد دو شــرط مذکور 
هســتند، لزوما تجاری نخواهند شد، بلکه 
پس از بررســی و اخذ اطالعات تکمیلی، 
نسبت به تجاری یا غیرتجاری بودن آن ها 
تصمیم گیری می شــود، لذا ممکن است 
حسابی واجد هر دو شرط باشد، اما حساب 

تجاری شناخته نشود. 
هــم چنین ســخنگوی بانک مرکزی در 
توضیح این که حساب های تجاری دارای 
چه امتیازاتی هســتند نیز به فارس گفت:  
حســاب هایی که تجاری یا به تعبیر دیگر  
حساب فروش  شناخته می شوند، به سبب 
ماهیت حســاب، از مزایایی مانند افزایش 
ســقف روزانه و ماهانه برداشت از حساب، 
بدون نیاز به ارایه اسناد مثبته، تخفیف در 
کارمزد هــای بانکی و... برخوردار خواهند 
شــد، لذا تعریف یک حســاب به عنوان 
حســاب تجاری برای افرادی که فعالیت 
تجاری و گردش مالی متناســب با کسب 
و کار دارنــد، تســهیل گری قابل توجهی 

خواهد داشت. 

بحران های ادامه دار رصد حساب 
شهروندان و دستور های متناقض 

بانک مرکزی
بــرای مثال ســخنگوی بانــک مرکزی 
در توضیــح مصوبــه تازه گفته اســت که  
حســاب های بانکی یک فرد اگر دو شرط 
را بطور همزمان داشته باشد، ممکن است 
حساب تجاری تلقی شود. اول اینکه تعداد  
واریز به  حســاب بیش از ۱۰۰ فقره باشد 
و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم 
بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد، بنابراین 
صــرف دارا بــودن یکی از این دو شــرط، 
مبنایی برای تجاری دانســتن حســاب 

نیســت، به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ 
واریز به حســاب در ماه، ۱۰ میلیارد ریال 
باشــد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب 
کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول 
بررســی به عنوان حساب تجاری نخواهد 

بود. 
همین بخش نیز ســواالت بسیاری ایجاد 
می کند که بر چه اساسی ۱۰۰ تراکنش و 
بر چه اساسی رقم ۳۵ میلیون تومان تعیین 
شــده است؟ آیا هدف یافتن فروشندگان 
اینترنتی بوده است؟ آیا تالشی برای مهار 
فرار مالیاتی پزشکان است که هم چنان به 
جای کارت خوان از شیوه دریافت نقدی یا 

کارت به کارت استفاده می کنند؟
مهم تــر این کــه چطور واریز ماهیانه یک 
میلیارد تومان )رقمی که سخنگوی بانک 
مرکزی بیان کرده( اهمیت کمتری نسبت 
به واریز ۳۵ میلیون تومان خواهد داشت؟ 
آیا این نشان نمی دهد که رصد های جانبی 
برای پول های بــاالی ۵۰ میلیون تومان 
در جریان اســت و اکنون نوبت کســب و 
کار های خرد رســیده اســت؟ هم چنین 
آیا برای رصد این حســاب ها قرار اســت 
از سیســتم یکپارچه اســتفاده شود و آیا 
فکــری بــرای احتمال به وجــود آمدن 
بازار کارت های عابربانک و حســاب های 

کرایه ای شده است؟
به جز شائبه ها و پرسش های جدی درباره 
توضیحات سخنگوی بانک مرکزی مساله 
ایــن مدل مالیات گرفتن نیز حاال به یک 

پرسش جدی تبدیل شده است.
این که اساســا چرا باید شهروندان به این 
صورت و شدت مالیات پرداخت کنند در 
حالــی که خدمــات چندانی در قبال آن 

دریافت نمی کنند؟
توجــه کنید که رقــم ۳۵ میلیون تومان 
اعالم شــده، بــا دالر فعلی حدود ۱۱۰۰ 

دالر درآمد ماهانه می شود. این رقم در برابر 
درآمدی که شهروندان امارات، عربستان، 
ترکیه وســایر کشــور های همسایه ایران 
کســب می کنند عددی نیست. ضمن این 
کــه ایرانیان اندکی ایــن میزان درآمد را 
دارنــد چرا که درآمد ایرانیان حدود ۲۰۰ 

دالر ماهانه است.
از سوی دیگر تصور کنید یک شهروند در 
فضای اینترنت خدماتی هم، چون فروش 
یک محصول انجام می دهد، این شهروند 
محصــول را با قیمتی خریداری کرده و با 
درصدی سود می فروشد. حال چطور اداره 
مالیات تنها بر اساس گردش حساب برای 
این اشــخاص مالیات تعریف کند و اساسا 
چطور بدون درک شغل یا وضعیت اشتغال 
یا شرایط مالی و اقتصادی هر شغل از آنان 

مالیات بگیرد؟

شهروندان در تور مالیاتی تازه
به نظر می رســد ســازمان مالیاتی کشور 
در دوران بحــران فــروش نفــت ایران و 
دوران اعمــال شــدیدترین تحریم ها بر 
اقتصاد کشــور قصد دارد به شکل داروغه 
ناتینگهامی در پی اضافه کردن به مودیان 
مالیاتی باشــد و در کنار آن شاید امیدوار 
اســت هر شهروند ایرانی را دارای یک کد 
مالیاتی و شاید یک پرونده مالیاتی کند و 
به این ترتیب برای خدماتی که در کشور 
وجود ندارد از جیب شــهروندان برداشت 

کند.
باید توجه کرد که در دورانی که تحریم ها 
بیشــتر از همیشه بازار های فروش نفت و 
گاز ایــران را هــدف گرفته و در عین حال 
به دلیل تصمیم های نادرست متوالی طی 
دو دهــه اخیر، در کنــار عدم پرداخت به 
موضوع گردشــگری، کشور از درآمد های 
الزم محروم مانده است، این تالش سازمان 
مالیاتی کشــور در کنار دستورالعمل های 
رنگارنگ برای رصد حســاب شهروندان و 
برداشت از جیب آنان برای اداره کشور نه 

راهکار است و نه مفید!
این روند تنها ُمســکنی اســت که حتی 
التیــام بخــش یا درمانگر نیســت. توجه 
کنید شــهروندان بــرای دادن مالیات به 
درآمد پایدار نیازمند هستند و این درآمد 
پایدار نیز از طریق رونق کســب و کار ها و 
افزایش تولید و رشد گردشگری می تواند 
ایجاد شــود. در این شــرایط با تورم باال 
و بحران های مــداوم اقتصادی در نهایت 
بدون این که فایده چندانی داشــته باشد 
تنها به صورت موقت و برای شاید یک دوره 
یک یا دو ساله بتواند به کسب درآمد دولت 
کمک کند چرا که در نهایت شــهروندانی 
که در آمد پایدار ندارند امکان دادن مالیات 

به دولت ها نیز برایشان وجود ندارد.

خبر ویژه

  روزگار / گروه اقتصاد 
معاون طرح های توســعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو از سرمایه 
گذاری ۴۲ هزار میلیارد تومانی ایمیدرو در چهار منطقه ویژه اقتصادی 
خلیج فارس، پارسیان، المرد و کاشان در طول پنج سال آتی خبر داد.

حسام مقدمعلی در وبینار معرفی پتانسیل های مناطق ویژه اقتصادی 
ایمیدرو  افزود: در راســتای تصمیمات و عوامل مجموعه نظام برای 
توسعه حوزه معدن و صنایع معدنی و همچنین زیرساخت ها و ظرفیت 
های مواد معدنی، ایمیدرو از گذشــته فرآیندی برای اجرا و توسعه 
مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرد که هم راستا با سیاست های توسعه 

و برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی است.
ایمیدرو و توسعه مناطق ویژه اقتصادی در ۲ بخش

وی گفت: ایمیدرو با وجود کمبود منابع، در دو حوزه، برنامه های توسعه 
ای خود را دنبال می کند که  توسعه زیرساخت های مناطق اقتصادی  و  

اکتشاف، صنایع معدنی، تحقیق و پژوهش  از جمله آن ها است.
ماموریت های متفاوت مناطق ویژه اقتصادی

معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو افزود: مناطق 
ویژه اقتصادی ایمیدرو اهداف توســعه ای متفاوتی دارند و به منظور 
اســتقرار صنایع انرژی بر، توســعه زنجیره فوالد و صنایع پیشرفته 

تاسیس شده است.مقدمعلی با بیان اینکه سیاست ایمیدرو تسهیل 
روند سرمایه گذاری برای ســرمایه گذاران است، گفت: این سازمان 
متمرکز بر تامین زیرســاخت های مناطق ویژه اقتصادی اســت تا 
مجموعه های توانمند اقتصادی بتوانند در شرایطی مناسب اقدام به 

فعالیت کنند.
لیاژ پیشرفته سرمایه گذاری بر روی ۲5 نوع آ

وی اعالم کرد: مطالعات بر روی ۸۸ نوع آلیاژ پیشرفته که مورد نیاز 
صنایع است؛ هدفگذاری شده که توسعه در ۲۵ نوع آلیاژ اولویت دار 

است.

ح شد:  در وبینار معرفی پتانسیل های مناطق ویژه ایمیدرو مطر

۴۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در ۴ منطقه ویژه اقتصادی ایمیدرو
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نفت و انرژی 4

گاز بر سر اقتصاد می آورد که قطعی  بالیی 

صنایع؛ قربانیان اقلیت پرمصرف

کوتاه از انرژی

بین الملل

اختصاص وام برای بحران 
انرژی اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا ســال میالدی گذشته یک 
برنامه اســتقراض مشترک ۸۰۰ میلیارد 
یورویی را با هدف کمک به ۲۷ کشور عضو 
این بلوک برای احیا از پاندمی کووید ۱۹ 
و ســبزتر کردن اقتصادهایشان، به اجرا 
گذاشــت.اما بــه جای پاندمــی، دولتها 
اکنــون با بحران هزینه زندگی دســت و 
پنجه نرم می کنند که ناشــی از افزایش 
شــدید قیمتهای انــرژی پس از کاهش 
چشــمگیر عرضه گاز روسیه به اتحادیه 
اروپــا، بــه تالفی حمایت ایــن بلوک از 
اوکراین اســت.والدیس دومبروفسکی، 
نایب رئیس کمیســیون اروپا، به کمیته 
اقتصــادی پارلمــان اروپا اعــالم کرد: 
کشــورهای عضو ممکن اســت وامهایی 
بــرای تامین مالی ســرمایه گذاری ها و 
اصالحات بیشــتر، درخواست کنند که 
شــامل برنامه هایی است که پیش از این 
تصویب شــده اند.وی افــزود: این وام ها 
می تواند برای واکنش به جنگ روســیه 
در اوکراین و همچنین فاینانس اصالحات 
تحت برنامه توانمندسازی مجدد اتحادیه 
اروپــا )برنامه کاهش وابســتگی به نفت 
روســیه(، اســتفاده شود.دومبروفسکی 
گفــت: به دلیل این که جنگ در اوکراین 
شــرایطی که بر اســاس آن، برنامه های 
اولیه طرح ریزی شده بودند را تغییر داده 
است، دولت ها ممکن است در برنامه های 
هزینــه ای که پیش از این تصویب کرده 
بودند، اصالحاتی صورت دهند.بر اساس 
گزارش رویترز، نایب رئیس کمیســیون 
اروپا اظهــار کرد: دولتهای اتحادیه اروپا 
اگر نمی توانند ســرمایه گذاریهای برنامه 
ریزی شــده را به دلیل نوسان شدید بازار 
یــا عدم وجود مواد، اجرا کنند، می توانند 
برای تغییر برنامه هایشــان، درخواست 
کننــد. همچنیــن به دلیل این که پس از 
انتشار آمار رشــد تولید ناخالص داخلی 
سال ۲۰۲۱، میزان اعتباری که هر کشور 
قرار است دریافت کند، اندکی تغییر پیدا 
کرده است، کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
می تواننــد تغییراتی در برنامه های خود 

انجام دهند.

برنامه هلند برای جلوگیری از 
قطع برق اقشار آسیب پذیر

دولت هلند قرار اســت در ماه های آینده، 
حداقل ۱۵۰ میلیون یورو )۱۵۱.۹ میلیون 
دالر( برای جلوگیری از قطع شــدن برق 
افــرادی که توانایی پرداخت قبوض خود 
را ندارند، اختصاص دهد.شــبکه هلندی 
آر تــی ال به نقل از منابع دولتی گزارش 
کرد دولت صندوقی را تشکیل می دهد تا 
قبوض افرادی که مجبور شده اند امسال، 
مشــترک قراردادهای انرژی جدید گران 
شــوند و ثابت شــود که پرداخت قبوض 
بــرای آنهــا غیرممکن اســت را برعهده 
بگیــرد. بخشــی از اعتبــار این صندوق 
توســط تامیــن کنندگان نیــرو، فراهم 
می شود زیرا به این طریق، اگر مشتریان 
نتواننــد قبوض خود را پرداخت کنند، از 
آنها در برابر ورشکستگی حمایت می کند.
جزییــات این طرح قرار اســت به زودی 
اعــالم شــود.احزاب مخالف به دفعات از 
مارک روته، نخســت وزیر هلند، به دلیل 
عدم فراهم کردن حمایت مستقیم برای 
افــرادی که قادر نیســتند قبوض انرژی 
خــود را پرداخت کننــد، انتقاد کرده اند.
مطبوعــات هلند هفته گذشــته گزارش 
کردند دولت قرار اســت هزینه حدود ۱۶ 
میلیارد یورو در سال ۲۰۲۳ را به منظور 
کمک به افرادی که با افزایش هزینه انرژی 
و مواد غذایی روبرو شده اند، اعالم کند.بر 
اساس گزارش رویترز، روته هفته گذشته 
حاضر نشد درباره جزئیات این طرح که در 
بودجه سال ۲۰۲۳ دولت در ۲۰ سپتامبر 

ارائه خواهد شد، توضیح دهد.

نفت از صعود بازماند
قیمت نفت در معامالت پرنوســان دروز  
تحت تاثیر نگرانی سرمایه گذاران نسبت 
بــه تقاضای کمتر چین برای ســوخت و 
افزایش بیشتر نرخهای بهره آمریکا و اروپا، 
کاهش پیدا کرد.هر دو شــاخص قیمت 
نفت در دو سوی آتالنتیک، امسال تحت 
تاثیر ابهامات ناشی از جنگ میان روسیه و 
اوکراین، بیش از ۱۵ درصد رشد کرده اند. 
هزینه های انرژی به موازات کاهش عرضه 
گاز روســیه به اروپــا و تحریمهای غربی 
وضع شــده علیه مســکو بر سر جنگ در 

اوکراین، افزایش پیدا کرده اند.

مدیرعامل آبفا اظهار کرد:

 تحول در تصفیه خانه های 
 آب و فاضالب ایران 
با فناوری نانوحباب 

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب ایران گفت: 
فناوری دانش بنیان  نانوحباب  عالوه بر بهبود 
فرآیند تصفیه فاضالب، می تواند برای حذف و 
کنترل بو در تصفیه خانه های آب نیز اســتفاده 
موثری داشــته باشد.اتابک جعفری، در مراسم 
رونمایی از سامانه نانو حباب که با حضور سورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در 
تصفیه خانه فاضالب قیطریه تهران انجام شد، 
در خصــوص پیش بینی بکارگیری این فناوری 
در تصفیه خانه های آب و فاضالب سایر شهرها 
گفت: در تکنولوژی مشابه در تصفیه خانه های 
آب برای از بین بردن بو به دلیل وجود جلبک در 
مخازن سدها می توان از این تکنولوژی استفاده 
شود.او با بیان این که فناوری نانو حباب به عنوان 
تکنولوژی نوین و پیشــرو برای بهبود فرآیند 
تصفیه و هوادهی فاضالب اســتفاده می شود، 
افزود: این فناوری با تامین اکســیژن مورد نیاز 
فرآیندهای هوادهی و تصفیه فاضالب، بسیاری 
از مشــکالت از جمله کدورت پســاب و کمبود 
اکســیژن و برق مصرفی در مراحل تصفیه را تا 
۵۰ درصد کاهش می دهد.جعفری یادآور شد: 
با توجه به رشــد و پیشرفت شرکت های دانش 
بنیان با حمایت معاونت علمی و فناوری رییس 
جمهوری، ما هم از این شرکت ها که ایده های نو 
و کارآمد برای بهبود بهره وری در صنعت آب و 

فاضالب دارند، حمایت می کنیم. 

سخنگوی صنعت برق خبر داد؛

کاهش ۱5۰۰ مگاواتی مصرف برق 
در بخش خانگی 

ســخنگوی صنعــت برق با اشــاره به کاهش 
۱۵۰۰ مگاواتــی مصرف برق در بخش خانگی 
پــس از اصالح تعرفه ها، گفت: پرداخت پاداش 
خوش مصرفی به مشترکان برق تا آخر شهریور 
انجام خواهد شد.مصطفی رجبی مشهدی، در 
تشریح جزئیات اجرای طرح اصالح تعرفه برق 
بخش خانگی و اثرات آن گفت: خوشــبختانه 
بــا اجرای این طرح، از ۴۰ میلیون قبض صادر 
شــده، ۱۶.۷ میلیون قبض مشــمول پاداش 
صرفه جویی شــدند که از این تعداد ۵ میلیون 
مشــترک بستانکار یا قبض برق آنها به صورت 
رایگان صادر شد.ســخنگوی صنعت برق ادامه 
داد: میــزان کاهش مصرف برق با اجرای طرح 
اصالح تعرفه ها، حدود ۱۵۰۰ مگاوات تخمین 
زده می شــود که اگر می خواستیم برای تامین 
این میزان برق نیروگاه بسازیم، باید حدود ۴۵ 
هزار میلیارد تومان با زیرساخت هایی که مرتبط 
با نیروگاه هستند، سرمایه گذاری می کردیم که 
در واقع این عدد صرفه جویی شد.به گفته وی، 
این میزان صرفه جویی در بخش خانگی، منجر 
شد که امسال بتوانیم برق صنایع انرژی بر کشور 
را ۱۵ درصد بیشــتر از گذشــته تامین کنیم.
رجبی مشــهدی خاطرنشان کرد: پاداشی که 
به مشترکان خانگی تا این لحظه پرداخت شده 
حدود ۸۵۰ میلیارد تومان است و از آنجایی که 
اجرای این طرح تا پایان شهریور ماه ادامه دارد 
پیش بینــی می کنیم این عدد به هزار میلیارد 

تومان برسد.

معاون تولید شرکت نفت ستاره خلیج  فارس:

 تولید بنزین پاالیشگاه 
ستاره خلیج  فارس ۲۰ درصد 

افزایش یافت
معاون تولید شــرکت نفت ستاره خلیج  فارس 
از اجرای طرح های توسعه ای به منظور افزایش 
ظرفیت پاالیشگاه ستاره خلیج  فارس خبر داد 
و گفت: تولید بنزین پاالیشــگاه ســتاره خلیج  
فارس به عنوان اصلی ترین تأمین کننده بنزین 
کشــور، نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از 
۲۰ درصد افزایش یافته است. سروش ذیگلری 
بیان کرد: از جمله گام های مهم شــرکت نفت 
ســتاره خلیج فــارس به عنــوان نگین صنعت 
پاالیش کشور در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، 
افزایــش تولید فــرآورده راهبردی بنزین بوده 
اســت، به نحوی که با وجود افزایش ســفرهای 
تابستانی و افزایش مصرف روزانه بنزین کشور، 
هیچ گونه خللی در موازنه تولید و مصرف بنزین 
کشــور به وجود نیامده اســت.وی با اشــاره به 
تحریم های ظالمانه استکبار جهانی و دشمنان 
قســم خورده ملت ایران و قرار گرفتن شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس در فهرست تحریم های 
اخیر که با اهداف شوم ایجاد اختالل در تأمین 
سوخت مصرفی لجستیک و ناوگان حمل ونقل، 
نیروگاه های برق و زیرساخت های کشور و سلب 
امنیت و آسایش خاطر هم وطنان عزیزمان بوده 
اســت، گفت: یکی از اهداف کالن پاالیشــگاه 
ســتاره خلیج فارس، تولید فرآورده های پاک با 
کیفیتی باالتر از حدود مجاز مؤلفه های زیست 
محیطی اســتاندارد یــورو ۵ در کالس جهانی 
به شــمار می رود، به نحوی کــه مقدار گوگرد 
بنزین تولیدی پاالیشــگاه بــا حدود ۲۰ برابر 
کمتر از مقدار مجاز، تأثیر بســزایی در کاهش 

آالیندگی های زیست محیطی داشته است.

در روزهــای گذشــته جواد اوجــی، وزیر نفت در 
گفتگویی با تأکید بر اینکه امسال هم کسری گاز 
خواهیم داشت، گفت: در زمستان برای آنکه تولید 
صنایــع و نیروگاه ها کاهش نیابد از گاز طبیعی به 
ســوخت مایع می رویم و از همین جهت الزم بود 
ذخیره ســازی ســوخت مایع به حد کافی موجود 
باشد.با وجود آنکه وزیر نفت بر کاهش زیان صنایع 
تأکید دارد، اما بر اســاس آمار و شــواهد به نظر 
می رســد جایگزینی گاز طبیعی با ســوخت مایع 
آنقدر هم بی هزینه نیست و خسارات زیادی را در 
سال های گذشته در کشور به جا گذاشته است.باید 
توجه داشــت اینکه سال گذشته با وجود شکسته 
شــدن رکوردهای مصرف، گاز بخش خانگی قطع 
نشــد اتفاق خوشــایندی بود ولی نباید از تبعات 
خســارت بار تحمیل محدودیت به سایر بخش ها 
که تنها به طور متوسط ۱۸ درصد از گاز کشور را 

مصرف می کنند، غفلت کرد.

پتروشیمی ها؛ اولین قربانی ناترازی گاز
قطعــاً اولین بخشــی کــه از قطعــی گاز متضرر 
می شــوند، پتروشــیمی ها هســتند. اهمیت این 
صنعت از آن جهت که درآمد ارزی گســترده ای 
که برای کشــور به همراه دارد بســیار باالســت. 
گفتنی اســت پتروشــیمی ها به طور متوسط ۸.۷ 
درصد از گاز تولیدی کشور را به عنوان سوخت یا 
خوراک مصرف می کنند.در ســال های گذشته به 
علت مشــوق های متعدد پتروشیمی های خوراک 
گازی رشــد روزافزونی داشــته اند. به طور مثال 
در حال حاضر تولید متانول در کشــور ساالنه ۱۲ 
میلیون تن اســت و میزان تولید متانول ایران در 
سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۳ میلیون تن در سال می 
رســد که این رقم معادل ۴۳ درصد از کل حجم 
تجارت جهانی متانول است.در سال ۹۸ میانگین 
۱۹ تا ۴۲ روز قطعی گاز در این صنعت ثبت شده 
کــه طبــق برآوردهای به عمل آمده زیان ناشــی 
از ایــن قطعــی گاز صرفــاً از محل کاهش فروش 
محصوالت پتروشیمی، ۳۲۰ میلیون دالر است، در 
سال ۹۹، ۵ تا ۳۵ روز قطعی گاز داشته که خسارتی 

۳۱۶ میلیون دالری به این صنعت وارد شده و در 
سال جاری خسارت ناشی از کاهش فروش گاز به 
پتروشــیمی ها در فصل سرد امسال، حدود ۸۰۰ 
میلیون دالر تخمین زده شــده اســت.در رابطه با 
ســال جاری نیز احمد مهدوی ابهر، دبیر انجمن 
صنفی پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 
در سال گذشته ۱۱ پتروشیمی متانولی یا اوره ای 
که خوراک گاز طبیعی متان داشته اند دچار قطعی 
گاز یا محدودیت شــدند و مجموعاً یک میلیون و 
۲۸۴ هزار تن از محصوالت به این دلیل از ظرفیت 

تولیدی پتروشیمی کشور کاسته شد.

گاز طبیعی در صنایع فوالدی جایگزینی ندارد
دومیــن صنعــت مهمی که از جانــب قطعی گاز 
آســیب می بیند، صنعت فوالد اســت. صنعتی که 
ســال گذشــته بیش از ۵۰ روز محدودیت بر آن 
اعمال شــد.وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن 
فوالد  گفت: ما برای توسعه صنعت فوالد نیازمند 
واحدهای آهن اسفنجی هستیم که نیاز مستقیم 
بــه گاز دارد و تأمیــن آن یک نیاز بزرگ و چالش 
اساســی در هدف گذاری صنعت فوالد اســت.وی 
با تأکید بر اینکه اما باید توجه داشــت فوالد هیچ 
جایگزینــی بجز گاز طبیعی ندارد، گفت: مثاًل در 

تولید نیروگاه ها می شود گاز مایع را جایگزین گاز 
طبیعــی کرد اما در فرایند تولید آهن اســفنجی 
به فوالد چون به روش مســتقیم اســت جایگزین 
دیگــری نــدارد و گاز برای این صنعت به شــدت 

حیاتی است.
 

تحمیل هزینه ۳۰۰ میلیاردی به صنایع سیمانی
صنعت سیمان بیشتر تابستان ها با محدودیت برق 
مواجه هستند و هرچند در زمستان محدودیتی به 
آنها اعمال نمی شود ولی جایگزینی سوخت آنها با 
سوخت مایع هزینه هایی را به آنها تحمیل می کند.

در این رابطه عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی 
سیمان ضمن اشاره به اینکه استفاده از مازوت هزینه 
مضاعفی بر صنایع سیمانی تحمیل می کند، گفت: 
گاز در کارخانه تحویل گرفته می شــود و مازوت 
را بایســتی در پاالیشگاه تحویل بگیریم؛ متوسط 
هزینه حمل مازوت به کارخانه ها ۵۰۰ تومان است 
که برخی مواقع تا لیتری ۱.۰۰۰ تومان هم افزایش 
پیدا می کند. اما بطور متوسط به ازای هر لیتر، ۵۰۰ 
تومان هزینه مازاد از کارخانه ها دریافت می َشــود 
که خود نوعی زیان مســتقیم اســت.دبیر انجمن 
صنفی صنعت سیمان با بیان اینکه بطور کلی سال 
گذشته ۵۹۰ الی ۶۰۰ میلیون لیتر مازوت مصرف 

شــد که به واســطه آن حدود ۳۰۰ میلیارد هزینه 
مازاد به ۶۵ کارخانه ســیمان خاکستری تحمیل 
شد، تاکید کرد: این در حالیست که هزینه گاز را 
۱۵ روز الی یکماه، پس از مصرف پرداخت می کنیم 
اما هزینه مازوت را بصورت علی الحساب دریافت 
 می کنند و سپس دو الی سه هفته یا یک ماه دیگر 

حمل کنند.
مهمترین هزینه جایگزینی سوخت نیروگاه ها با 
سوخت مایع، عدم النفع ناشی از عدم صادرات آن 
است. در سال ۱۳۹۹، مجموعاً حدود ۶.۵ میلیارد 
لیتر گازوئیل و ۳.۵ میلیارد لیتر مازوت در فصل 
سرد به نیروگاه های تحویل داده شده است و به 
گفته بیگی نژاد، دبیر کمیسیون مجلس شورای 
اســالمی با فرض هر لیتر گازوئیل ۰.۵ دالر، در 
این ســال بیــش از ۱.۵ میلیارد دالر تنها از این 
محل به کشــور زیان خالص درآمدی وارد شــده 
است.همچنین اعمال سوخت مایع به نیروگاه ها 
بر ســودآوری خود نیروگاه ها نیز تأثیر دارد. در 
اینباره ســید صادق نیکو ســپهر، ع ضو کارگروه 
سوخت سندیکای شرکت های تولیدکننده برق 
با بیان اینکه نیروگاه ها جزو خدمات عمومی است 
و دولت اجازه نمی دهد به واســطه نبود سوخت 
تولیــد بــرق از بین برود، افــزود: از نظر صنعت 
برق مترمکعب گاز و لیتر گازوئیل قیمتش یکی 
است ۱۰ تومان روی هر واحد است قیمتش هم 
آن قدر کم اســت که عماًل از نظر اقتصادی فرقی 
نمی کند.در شــرایطی که در فصول سرد بیش از 
۸۰ درصد گاز تولیدی کشور صرف شبکه خانگی 
می شود و در شبکه خانگی نیز تنها حدود چهار 
درصــد از این مشــترکین در پله های پرمصرف 
هشــت تا دوازده قرار گرفته و میانگین مصرفی 
شــش برابری در ق یاس با مشترکین کم مصرف 
دارند. مشــترکین پرمصرفی کــه اقلیت مطلق 
از جامعه را تشــکیل می دهند و در مقایســه با 
عمده مردمی که مصرفی متعادل از گاز طبیعی 
دارند، مصرف بسیار بیشتری دارند، ولی مصرف 
 نابه جای آنها موجب تحمیل خسارت گسترده ای 

به صنایع می شود.

وزیر نیرو گفت: بر اساس مذاکرات صورت گرفته با وزارت نفت امیدواریم که در تامین سوخت زمستانی 
نیروگاه ها با مشــکل مواجه نشــویم و چالشــی برای تامین برق ایجاد نشود.علی اکبر محرابیان ، با بیان 
اینکه وزارت نفت در چارچوب برنامه ای که ما برای تامین برق زمســتان داریم، طی یک برنامه ریزی 
خوب مانند سال گذشته کار را مدیریت می کند و امیدواریم با همان تجربه موفقی که در زمستان سال 
گذشته در همکاری تنگاتنگی که با وزارت نفت داشتیم زمستان را به خوبی مدیریت کنیم.وی افزود: 
امیدواریم مشــکلی برای تامین برق وجود نداشــته باشد و پیش بینی ها نیز گویای همین مساله است.
جواد اوجی وزیر نفت نیز به تازگی اعالم کرد: در روزهای آغاز به کار دولت سیزدهم حجم ذخیره سازی 
سوخت مایع در نیروگاه های کشور پایین بود، با اجرای سلسه اقدام هایی همچون افزایش قیمت کرایه 
کامیون های ویژه حمل ســوخت و اســتفاده بهینه از خطوط لوله انتقال فرآورده نفتی در شــرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی توانستیم ۳۰ درصد ذخیره سازی های سوخت مایع در نیروگاه های 

کشــور را افزایش دهیم.وی با تأکید بر تأمین پایدار ســوخت نیروگاه ها در زمســتان پارسال و تابستان 
امســال که ســبب جلوگیری از قطعی برق شــده است، گفت: در همین تابستان تا روزانه ۳۰۰ میلیون 
مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه ها تزریق می شود.عبدالرســول پیش آهنگ مدیر عامل شــرکت مادر 
تخصصی تولید برق حرارتی نیز در همین رابطه به ایســنا گفت:  تامین ســوخت نیروگاه ها به واســطه 
وزارت نفت صورت می گیرد. در همین راستا جلسات متعددی را با این وزارتخانه داشته ایم و اکنون 
پیش بینی های الزم برای ذخیره ســوخت صورت گرفته اســت.وی با بیان اینکه دی و بهمن هر ســال 
نیاز مصرف سوخت را به وزارت نفت اعالم می کنیم و مطابق برنامه ریزی امسال نیز این مساله صورت 
گرفته و باید گفت که روزانه در تابســتان ۳۰ میلیون لیتر معادل ســوخت مصرف کردیم ، اظهار کرد: 
۲۶۰ میلیون گازوئیل و مابقی سوخت مایع برای مخازن پیش بینی شده است به طوری که ۳ و نیم 

میلیارد گازوئیل، ۳ میلیارد مازوت، تا پایان آبان باید تامین شود.

وزیر نیرو :

امیدواریم زمستانی بدون خاموشی داشته  باشیم

خبر  ویژه

ح کرد: عضو کمیسیون عمران مجلس مطر

ح های غیرقیمتی  کنترل مصرف بنزین با طر
وزارت نفت

عضــو کمیســیون عمــران مجلس گفت: 
طرح هــای غیرقیمتی وزارت نفت نشــان 
می دهــد، دولــت برنامه ای بــرای افزایش 
قیمت بنزین و اســتفاده از ابزارهای قیمتی 
برای کنترل مصرف ســوخت در دستور کار 
نــدارد و تنهــا با ابزارهای  غیرقیمتی  تالش 
می کند مصرف را مدیریت کرده و از قاچاق 
ســوخت جلوگیری کند.اقبال شاکری عضو 
کمیســیون عمران مجلس ضمن حمایت از  
طرح های غیرقیمتی  وزارت نفت که با هدف 
کنترل مصرف بنزین و کاهش قاچاق سوخت 
اجرایی شــده است، گفت: یکی از اقدامات 
قابل تامــل وزارت نفت برای کاهش مصرف 
بنزین و قاچاق سوخت بدون افزایش قیمت 
اجرای  طرح های غیرقیمتی  است، به عنوان 
مثال کاهش سهمیه آزاد کارت های سوخت 
از ۲۵۰ لیتر به ۱۵۰ لیتر در کنترل مصرف و 
قاچاق نقش ایفا کرده اســت .نماینده مردم 
تهران، شمیرانات، ری، اسالمشهر و پردیس 
در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: اگرچه 
دو راهــکار قیمتــی و غیرقیمتی پیش روی 
وزارت نفت است اما خوشبختانه تمرکز این 
وزارتخانه بر استفاده از ابزارها و راهکارهای 
غیرقیمتی است تا بدون افزایش هزینه برای 

مردم، جهش مصرف و قاچاق سوخت کنترل 
شــود.   وی با بیان اینکه باید این مدیریت 
مصرف برای تمام منابع انرژی صورت بگیرد، 
افزود: اگر مصرف کنترل نشود، انتها نخواهد 
داشت و سرسام آور افزایش پیدا می کند این 
در حالی اســت که حتی درصورت افزایش 
پاالیشــگاه ها و میزان تولید سوخت، باز هم 
نمی تــوان به پای  مصرف رســید به همین 
دلیل باید  بهینه ســازی  و  صرفه جویی  در 
ابعاد مختلف اجرایی شود.شــاکری با تاکید 
بر اینکه باید به سمت مدیریت مصرف رفت، 
اضافه کرد: جلوگیری از اتالف انرژی از زمان 
تولید تا مصرف و فرهنگســازی دو موضوع 
بســیار مهمی است که وزارتخانه های نفت 
و نیرو باید به آن ها توجه داشــته باشــند که 
خوشــبختانه وزارت نفــت قدم های خوبی 
در این مســیر برداشــته اســت.  وی مطرح 
کــرد: اینکه برخی افراد با داشــتن چندین 
خودرو برای تمام خودروهای خود از بنزین 
یارانه ای اســتفاده می کنند قابل پذیریش 
نیســت و هیچ جای دنیا چنین مسئله ای را 
نمی پذیرید، بنابراین باید فرهنگ مصرف را 
با همراهی رسانه های همچون صدا و سیما 

نهادینه کرد .

مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی: 

کامیون های خارجی برای دریافت سوخت 
در ایران مشکلی ندارند

مدیر عامل شــرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی با تاکید بر اینکه ما هیچ مشــکلی بابت 
تامین ســوخت ترانزیت های خارجی نداریم، 
گفت: این خودروها در جایگاه هایی که کارت 
ســوخت با نــرخ دوم وجــود دارد، می توانند 
سوخت گیری کنند.علی اکبر نژادعلی  درباره 
مشــکل کامیونداران و ترانزیت های خارجی 
اظهار دشــت: خودروهــای ترانزیت خارجی 
زیــر نظر ســازمان راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای هستند، ابتدای ورود مشخصات شان 
توسط سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای 
دریافت و ثبت و مسیرشــان مشخص می شود 
از آن به بعد بحث تحویل ســوخت در مجاری 
عرضه شــرکت پخش فراورده های نفتی انجام 
می شــود.وی افــزود: کارت خاصی در اختیار 
این خودروهای ترانزیت نیســت، از کارت های 
مجاری عرضه اســتفاده می کنند.وی با تاکید 
بر اینکه ما هیچ مشــکلی بابت تامین سوخت 
ترانزیت هــای خارجــی نداریــم، گفت: این 
خودروها در جایگاه هایی که کارت ســوخت با 
نرخ دوم وجود دارد، می توانند ســوخت گیری 
کنند و هیچ مشــکلی از این بابت وجود ندارد.
وی یــادآور شــد: ترانزیت هــا و کامیون های 
خارجی عبوری از ایران سوخت را با نرخ ۶۰۰ 

تومان ســوخت را دریافت می کنند .نژادعلی 
بیان داشت: در هر جایگاهی به میزان محدوی 
ســوخت در اختیارشــان قرار می گیرد، تا به 
جایــگاه بعدی برســند. این در حالی اســت 
که مدیرکل دفتر تجاری ســازی وزارت راه و 
شهرسازی به ایلنا گفته است: در حال حاضر به 
کامیون های خارجی ترانزیتی در ایران سوخت 
ارائه نمی شود و کارت های سوخت مخصوص 
ســوخت گازوییلی کامیون های خارجی هم 
اخیرا از جایگاه ها سوخت رســانی جمع آوری 
شده است. بنابراین عمال کامیون های خارجی 
که وارد ایران می شــوند امکان سوخت گیری 
ندارند و در هر جلســه بین المللی که شــرکت 
می کنیــم اولین ایرادی که به ایران می گیرند 
این موضوع اســت و مدعی هستند که همین 
عامل، هدف گذاری های ترانزیتی را تحت تاثیر 
قرار می دهد.به گفته امین ترفع؛ روال این گونه 
بوده که کامیون خارجی در بدو ورود مابه تفاوت 
قیمت ســوخت را می پردازند و در ادامه مسیر 
با قیمت جایگاه می توانند از ســوخت استفاده 
 کننــد. اما جایگاه داران به دلیل محدویت های 
تعریف شــده از ارایه سوخت به آنها خودداری 
می کننــد و ایــن موضوع موانــع جدی ایجاد 

کرده است.
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5بانک و بیمه

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان 
خراسان رضوی خبر داد؛

خدمت رسانی به ۴۲ هزار زائر 
اربعین حسینی در کربال معلی

مشهد / سمیرا رحمتی
مدیــرکل اوقــاف و 
امور خیریه خراسان 
رضــوی گفــت: از 
ابتــدای راه اندازی 
موکب امام رضا )ع( 

در کربــالی معلی تاکنون به ۴۱ هزار و 
۸۰۰ زائر اربعین خدمت رســانی شــده 
اســت.حجت االسالم محمد احمدزاده 
افزود: هر ســاله در ایام اربعین حسینی، 
موکب امــام رضا)ع( به همت اداره کل 
اوقاف خراسان رضوی و از محل موقوفات 
مرتبــط و کمک خیرین در کربال معلی 
برپا می شود و به زائران اربعین خدمات 
رفاهــی و فرهنگــی ارائه می کند.وی با 
اشــاره به اینکه در دو سال اخیر به علت 
شیوع بیماری کرونا متاسفانه نتوانستیم 
بــه زائران خدمت کنیم، گفت: امســال 
نیز این موکب از ۱۷ شهریور راه اندازی 
شــده و تا روز اربعین حســینی خدمت 
رســانی خواهــد کرد.مدیر کل اوقاف و 
امور خیریه خراسان رضوی تصریح کرد: 
از ابتــدای برپایی این موکب تا کنون در 
سال جاری، بیش از ۴۴۹۰ نفر پذیرایی 
شامل چای شربت و... شده است و  ۳۱۶۸ 
نفر اســکان یافتند، وی با بیان اینکه با 
برپایــی نانوایی ســیار بیش از ۲۴ هزار 
قرص نان پخته و میان زائران توزیع شده 
اســت، گفت: ۹۴۳۰ نفر از زائران در سه 
نوبت اطعام شــده است.حجت االسالم 
احمــدزاده افزود: خدمات دارو و درمان 
با حضور پزشک و پرستار در موکب امام 
رضا)ع( ارائه می شود و تاکنون به ۳۴۹ 

نفر خدمات ارائه شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان البرز ظهار کرد:

 صدور 8۶ فقره جواز 
 تاسیس برای شرکت های 

دانش بنیان
البرز / مهدی فالح رفیع 

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
البرز گفت: ۸۶ شــرکت دانش بنیان در 
این اســتان جواز تاسیس خود را دریافت 
و هم اکنون در دســت ساخت می باشند.
رامیــن ربیعــی بــا بیان اینکــه یکی از 
محورهای فعالیت این ســازمان در سال 
جاری احصاء و شناسایی واحدهای دانش 
بنیان است افزود: با راه اندازی این تعداد 
واحد با ســرمایه گذاری ۱۲ هزار میلیارد 
تومــان زمینه اشــتغال ۶ هزار نفر فراهم 
می شــود.وی اضافه کرد: تعداد زیادی از 
این واحدهای دانش بنیان از اواخر ســال 
گذشــته و تــا به امــروز و با حمایت های 
صــورت گرفته از ســوی دولت مردمی 
ســیزدهم جواز کســب خود را دریافت 
کردند.ربیعــی ادامه داد: هــم اکنون از 
ســه هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی 
مستقر در شهرک های صنعتی البرز ۱۶۶ 
واحــد دارای فعالیت دانش بنیان بوده و 
به میزان اشتغال ۱۴ هزار نفر اشتغالزایی 
نموده اند.رئیس ســازمان صنعت، معدن 
و تجــارت اســتان البــرز تصریح کرد: بر 
همین اســاس البرز رتبه سوم کشوری را 
از نظر تعداد واحدهای دانش بنیان دارد.
ربیعی در بخش دیگری از ســخنان خود 
بــا بیان اینکه تیمی با هدف ارائه خدمات 
و تسهیل سازی روند فعالیت شرکت های 
دانش بنیان در استان تشکیل شده است 
اظهار داشــت: اولویت های خاصی برای 
این شرکت ها در استان از جمله واگذاری 
زمیــن دولتی به آنها خارج از تشــریفات 
معمول با هدف تشویق این شرکت ها به 
سرمایه گذاری و تولید در نظر گرفته شده 
است.وی ادامه داد: این در حالی است که با 
توجه به قوانین در صورتی که شرکت های 
دانــش بنیــان در مراکزی از جمله پارک 
های علم و فناوری مستقر شوند در صورت 
موافقت محیط زیســت به آنها نیز پروانه 
بهره برداری داده می شود.رییس سازمان 
صمت البرز در ادامه تصریح کرد: مجموع 
اقدامات صورت گرفته برای حمایت از راه 
اندازی شرکت های دانش بنیان در استان 
موجب شده تا امروز شاهد روند رو به رشد 
خوبی در این بخش در استان البرز باشیم.

البرز / مهدی فالح رفیع 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز، گفت: در بازه زمانی 
یکم تا بیســتم شــهریور ۱۰ هزار و ۵۲۳ البرزی برای شــرکت در 
پیاده روی اربعین توسط ۳۸۱ سرویس اتوبوس به مرزهای مهران، 
شــلمچه، چذابه و خســروی اعزام شدند.علی زندی فر، اظهارکرد: 
همزمان با آغاز سفرهای اربعین از ابتدای شهریورماه تا روز یکشنبه، 
۲۰ شهریورماه ۱۰ هزار و۵۲۳ البرزی توسط ۳۸۱ سرویس ناوگان 
حمل و نقل عمومی به مرزهای مهران، شلمچه، چذابه و خسروی 

اعزام شدند.وی افزود: در این بازه زمانی ۹ هزار و ۸۲ زائر  توسط 
۳۲۵ سرویس اتوبوس به مرز مهران، ۲۳ زائر توسط یک سرویس 
به شــلمچه، ۵۳ زائر توســط سه سرویس به مرز چذابه و یک هزار 
و ۳۶۵ زائر توســط ۵۲ ســرویس اتوبوس به مرز خســروی اعزام 
شدند.این مسئول بیان کرد: باتوجه به ضرورت برقراری سفرهای 
داخلی مســافران در این بازه زمانی وســایل حمل و نقل عمومی 
شــامل اتوبوس، مینی بوس و سواری نیز براساس نیاز استان برای 
جابه جایی مسافران تامین شد و در این مدت ۶۵ هزار و ۳۰۶ مسافر 

طی چهار هزار و ۸۹۷ سفر داخلی از استان البرز به شهرهای مختلف 
کشــور جابه جا شــدند.زندی فر با بیان اینکه طی مدت مذکور در 
مجموع  ۷۵ هزارو ۵۵۹ مسافر و زائر از استان البرز طی پنج هزار 
و ۲۷۸ سفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی به مرزها اعزام و یا 
در شهرهای داخلی کشور جابه جا شدند، گفت: تمهیدات الزم برای 
بازگشــت زائران اربعین انجام شــده و حداکثر توان ناوگان حمل و 
نقل عمومی استان در مرزها به ویژه مرز مهران برای خدمت رسانی 

به زائران به کار گرفته شده است.

گلســتان / گروه اســتان ها:  معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
گلستان گفت: سوم مهرماه روز رحلت 
پیامبر اســالم )ص( و شــهادت امام 
حسن )ع(، مراسم متمرکز عزاداری 
هیات های شاخص گلستان در حرم 
رضــوی برگزار می شود.ســید علی 
مهاجر در جلســه ســتاد ساماندهی 
شــئون فرهنگی در مناســبت های 
مذهبی اظهارکرد: با هماهنگی های 
انجام شــده برای اولین بار، در ســوم 

مهرماه روز رحلت پیامبر اسالم )ص( 
و شــهادت امام حســن مجتبی )ع( 
مراســم متمرکز عزاداری هیات های 
شاخص استانی در حرم رضوی انجام 
خواهد شــد.معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی اســتاندار گلستان افزود: 
اســتفاده از ظرفیــت اقوام و نمایش 
وحــدت در برنامه هــای مذهبــی 
خصوصــاً برنامه های برون اســتانی 
در برنامــه ریــزی ها مــورد توجه 
دست اندرکاران باشد.وی بیان کرد: از 

تاکیدات رهبر معظم انقالب آن است 
که از ظرفیت ایمان مردم برای تولید 
عمل صالح اســتفاده کنیم که تبلور 
این بیانات در اربعین است و می توانیم 
از ایــن فرصت بــرای بصیرت افزایی 
اســتفاده کنیم.مهاجر ادامه داد: هر 
چقــدر بتوانیــم در زمینــه بصیرت 
افزایی، استکبارستیزی، تبیین دین 
گام برداریــم فرصت ظهور را نزدیک 
تر می کنیم و در این راستا باید تمام 

ظرفیت ها را به کار بگیریم.

گلستان: معاون استاندار 

عزاداری متمرکز هیات شاخص استان گلستان در حرم رضوی برگزار می شود

ح کرد؛ مدیر کل راهداری استان البرز مطر

کشور جا به  جایی بیش از ۱۰ هزار زائر از استان البرز به مرزهای 
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 آخرین آمار اعطای تسهیالت تکلیفی 

بانک پارسیان

 پرداخت بیش از ۱۰،۰۴۰ میلیارد 
 ریال تسهیالت ازدواج

فرزند آوری ، اشتغال زایی 
روستایی و ودیعه مسکن

 ایــن بانــک از ابتــدای 
امسال تا پایان مردادماه 
۱۴۰۱ ، به منظور اجرای 
قانون حمایت از خانواده 
و جوانــی جمعیت تعداد 
۴،۰۶۱ وام فرزنــد آوری بــه مبلــغ ۱،۵۰۴ 
میلیارد ریال و همچنین در راســتای تحکیم 
بنیان خانواده و کمک به تشکیل آن و تسهیل 
ازدواج جوانــان، تعــداد ۳،۸۶۵ وام ازدواج به 
مبلــغ ۵،۱۴۰ میلیــارد ریال بــه متقاضیان 

پرداخت کرده است.
ایــن بانک از ابتدای امســال تا پایان مردادماه 
۱۴۰۱ ، به منظــور اجــرای قانــون حمایت از 
خانــواده و جوانی جمعیــت تعداد ۴،۰۶۱ وام 
فرزنــد آوری به مبلــغ ۱،۵۰۴ میلیارد ریال و 
همچنین در راســتای تحکیم بنیان خانواده و 
کمک به تشــکیل آن و تسهیل ازدواج جوانان، 
تعداد ۳،۸۶۵ وام ازدواج به مبلغ ۵،۱۴۰ میلیارد 

ریال به متقاضیان پرداخت کرده است.
 پرداخــت بیــش از ۱۰،۰۴۰ میلیــارد ریال 
تســهیالت ازدواج، فرزند آوری ، اشتغال زایی 

روستایی و ودیعه مسکن
همچنین با توجه به اهمیت توسعه اشتغال زایی 
و کاهــش نــرخ بیکاری در روســتاها و مناطق 
کم برخوردار و ایجاد اشــتغال پایدار در بخش 
روستایی و عشایری در مدت یادشده این بانک 
تعداد ۴،۱۵۵ وام اشــتغال زایی بنیاد برکت به 
مبلغ ۲،۱۹۳ میلیارد ریال به مشــموالن طرح 
اشتغال زایی اجتماع محور بنیاد برکت پرداخت 

کرده است.
ضمنــاً این بانک در راســتای توســعه عدالت 
اجتماعــی و ارتقــای رفــاه و امنیت اقتصادی 
اقشــار جامعه و عمل به وظیفه مسئولیت های 
اجتماعی خود و در جهت توانمندســازی افراد 
تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد 
امام خمینی)ره( در این مدت، تعداد ۱،۰۵۳ وام 
قرض الحسنه به مبلغ حدود ۹۵۱ میلیارد ریال 
به مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی 

پرداخت کرده است.

اخبار

هدف گذاری برای جذب ۵0 میلیون مشتری 

 رشد ۴۰ درصدی منابع بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در ۶ ماه

 دکتــر ســید ســعید 
شمسی نژاد در گفت وگو 
با خبرنگاران خبر از رشد 
۴۰ درصــدی منابع بانک 
قرض الحســنه مهر ایران 
در ســال ۱۴۰۱ و هدف گذاری این بانک برای 

جذب ۵۰ میلیون مشتری داد.
نشســت خبری تشــریح عملکرد این بانک و 
صندوق توســعه فناوری های نوین در راستای 
تحقق شــعار ســال و حمایت از شــرکت های 
دانش بنیــان و فناور با حضــور مدیران عامل، 
جمعی از مدیران ۲ مجموعه و اصحاب رســانه 

برگزار شد.
دکتر ســید سعید شمسی نژاد مدیرعامل بانک 
قرض الحســنه مهر ایران در این نشست با بیان 
اینکه صندوق توسعه فناوری های نوین به دنبال 
حمایــت از بخش های کارآفرین و دانش بنیان 
و در مســیر تحقــق تدابیر مقام معظم رهبری 
)مد ظله العالی( حرکت می کند،  اظهار داشت:  
امروزه بســیاری از مشــکالت اقتصادی کشور 
در ســطوح مختلف را می توان با توسعه اقتصاد 

دانش بنیان مرتفع ساخت.
وی بــا اشــاره بــه اینکه اســتقبال مــردم از 
صندوق های قرض الحسنه بسیار مطلوب است 
و بانک قرض الحســنه مهر ایران نیز عماًل نهاد 
توسعه دهنده سنت پســندیده قرض الحسنه 
کشــور محسوب می شود، افزود:  امروز اهمیت 
و جایگاه قرض الحســنه به سطحی رسیده که 
۲ بانک تخصصی در این حوزه فعال هســتند و 
حتی بخش های اقتصادی دولت نیز نقش های 
ویژه ای در شــکوفایی اقتصادی به این ۲ بانک 

اعطا کرده اند.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با تأکید 
بر اینکه باالترین رشــد منابع ســال جاری در 
شــبکه بانکی به بانک قرض الحسنه مهر ایران 
اختصاص داشته، گفت: ما در سال ۱۴۰۱رشد 
قریــب به ۴۰ درصدی منابع را تجربه کرده ایم 
و به آمار افتتاح ۹هزار حساب در روز رسیده ایم.

اخبار

معاون فن آوری اطالعات بانک شــهر با تاکید بر ضرورت اســتفاده 
از فناوری های روز برای روان ســازی امور شــهری و رفع مشــکالت 
شهرنشــینی، گفت: درهمین راســتا بانک شــهر در تعامل سازنده با 
شــهرداری های کالنشــهرها زیرســاخت های ضروری برای توسعه 
هوشمندســازی شــهری را در دســتور کار دارد. حسام حبیب اله با 
اشــاره به امضای تفاهمنامه میان بانک شــهر و شــهرداری کالنشهر 
شــیراز که با هدف مشــارکت در هوشمند سازی این کالنشهر منعقد 
شــده اســت، افزود: به موجب این تفاهمنامه، زمینه هم افزایی بانک 
برای اجرای توسعه زیرساخت های فناورانه شهری و هوشمند سازی 
شــهر شــیراز با همکاری بانک شهر شتاب می گیرد. حبیب اله عنوان 
کرد: در چارچوب این تفاهم نامه، توسعه زیرساخت دیتاسنتر شهر و 
همچنین شــبکه فیبر شــهری در این کالنشهر با مشارکت بانک شهر 

کلید خواهد خورد. وی در ادامه با بیان اینکه تامین زیرســاخت ها، 
مهمترین مسئله برای تحقق شهر هوشمند است، تصریح کرد: درهمین 
راستا بانک شهر با ایجاد و توسعه زیرساخت ها؛ به زودی گام هایی بلند 
برای مشارکت در هوشمند سازی شهر شیراز بر خواهد داشت. حبیب 
اله گفت: معتقدیم هوشمندســازی شهرها زمانی محقق می شود که 
ارتقای زیرســاخت های شــهری و الکترونیکی کردن خدمات موجب 
ارتقای کیفی ســطح خدمات و بهبود زندگی شــهروندان شود. معاون 
فن آوری اطالعات بانک شــهر با بیان اینکه یکی از مهم ترین اهداف 
شهر هوشمند، افزایش کیفیت زندگی شهری است، خاطرنشان کرد: 
بر همین اســاس، درآینده نزدیک کیف پول شــهروندی نیز در شهر 
شــیراز اجرایی خواهد شــد تا پرداخت های خرد شهری از قالب شارژ 

کارت خارج و توسط کیف پول الکترونیک صورت گیرد.

گیرد توسعه زیرساخت های شهری و هوشمند سازی شهر شیراز با همکاری بانک شهر شتاب می 

خبر  ویژه

استانها

گهی مفقودی آ
بــرگ ســبز و ســند کمپانــی خــودرو ســواری پــژو جــی ال ایکــس 
۴۰۵ رنــگ نقــره ای متالیــک بــه شــماره پــالک ایــران 7۱ ۴۶۳س 
موتــور  شــماره  و    NAAM۰۱CE7FR شاســی  شــماره    ۵۸
۱۲۴K7۳۵۵۰۵  بــه نــام آقــای عبــاس انــگارده مفقــود گردیــده 

و از درجــه ی اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
شهرکرد

مدیریت هوشمند مصارف در دستور کار شعب قرار گیرد  
محدودیت انرژی سد راه تحقق چشم انداز ۱۴۰۴ در صنعت فوالد  تقدیر 
انجمن مدیران صنایع از مدیرعامل بیمه تعاون  حضور فعال شرکت بیمه 
سامان در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غالت، آرد و نان  ادغام 
شــبکه خدمات پس از فروش ایران خودرو و ســایپا کلید خورد  ۴۲ هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری زیرساختی و توسعه ای در ۴ منطقه ویژه 

اقتصادی ایمیدرو/ هدفگذاری تولید ۲۵ نوع آلیاژ پیشرفته
سرپرســت بانک توسعه تعاون برمدیریت هوشمند مصارف و تسهیالت 
تاکید کرد وگفت :ابزارهای تامین مالی نوین همچون اوراق گام وال سی 

ریالی در اولویت شعب قرار گیرند.
محمدشــیخ حسینی،سرپرســت بانــک توســعه تعاون درنشســت 
ویدئوکنفرانسی با مدیران شعب استان،روسای دوایر اعتباری و کارشناسان 
اعتباری و بازاریابی استان ها با موضوع بررسی عملکرد اعتبارات بند الف 
تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار کرد:عملکرد همکاران صف در 
حوزه های مصارف، درآمد و وصول در نیمه اول سال جاری مطلوب بوده 
اســت. وی افزود:میزان تکالیف بانک درســال جاری بسیارسنگین است.

میزان افزایش تسهیالت در برخی سرفصل ها تا ۱۰ برابر افزایش یافته به 
همین دلیل نیازمند مدیریت هوشمندانه مصارف هستیم.

شیخ حسینی ادامه داد:مهم ترین شاخص در نظام بانکی تعادل بخشیدن 
بین مصارف و منابع است.

به گفته سرپرست بانک توسعه تعاون:همکاران شعب در نیمی از استان 
ها در موضوع تســهیالت بند الف تبصره ۱۸ عملکرد خوبی داشــته اند و 

بقیه استان ها باید تالش بیشتری برای جذب و تخصیص تسهیالت این 
سرفصل کنند.

سرپرست بانک توسعه تعاون با بیان اینکه شعب بانک در سراسر کشور تا 
پایان شهریور با تالش مضاعف و برنامه ریزی اقدام به تصویب قراردادها 
کننــد تا بانک بتواند برای ســال جــاری نیز اقدام به انعقاد تفاهم نامه در 

چارچوب تبصره ۱۸ با دستگاه های اجرایی کند.
وی گفت:بررسی شاخص های عملکردی بانک در نیمه اول سال جاری 
نشان می دهد که بانک در مسیر درستی حرکت می کند و همکاران صف 

و ستاد با تالش مضاعف به ارتقای بانک کمک می کنند.
سید باقر فتاحی،رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون نیز در این نشست 

با مرور عملکرد مدیریت شعب استان ها اعالم کرد:کارنامه عملکردی بانک 
در اکثر شاخص ها مناسب بوده و همین امر جای تقدیر و تشکر دارد.

وی افزود:در شاخص صدور ضمانت نامه نسبت تحقق برنامه ۱۴۰ درصد،در 
سرفصل اعتبارات اسنادی ۹۶ درصد و وصول مطالبات جاری ۷۳ درصد و 
در پرداخت تسهیالت ۸۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته ایم.

فتاحی ادامه داد:در موضوع جذب منابع مقداری از برنامه عقب هستیم اما 
با تالش همکاران می توانیم در نیمه دوم سال در این شاخص نیز موفقیت 

کسب کرده و جذب حداکثری منابع داشته باشیم.
رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون بیان کرد:دستگاه های نظارتی باال 
دستی حساسیت زیادی روی پرداخت تسهیالت تکلیفی دارند به همین 
دلیل همکاران شعب در سراسر کشور باید با تالش مضاعف به این مهم 

جامه عمل بپوشانند.
وی گفت:در موضوع تسهیالت بند الف تبصره ۱۸ کمتر از ۱۰ روز فرصت 

داریم تا نسبت به تصویب قراردادها در سامانه های مربوطه اقدام کنیم.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود بر جذب منابع ارزان قیمت تاکید 
کرد و گفت:اوراق گام یکی از فرصت ها برای تجهیز منابع است.امســال 
می توانیم ۳۵ هزار میلیارد ریال اوراق گام منتشر کنیم واین می طلبد که 

شعب بانک در سراسر کشور از این امکان بهترین بهره را ببرند.
احمد محمدی،مدیر امور اعتباری بانک نیز در این نشســت اعالم کرد:از 
ابتدای ســال جاری تاکنون ۱۵۴ هزار میلیارد ریال تســهیالت پرداخت 

شده است.

اصفهان / گروه اســتان ها: دکتر رضایی معاون توســعه مســکن و شهرســازی شرکت مادرتخصصی عمران 
شــهرهای جدید، به همراه ســرکار خانم دکتر عابدی دســتیار ویژه ایشــان در امور شهرسازی و معماری و 
آقای دکتر ساعد رییس گروه شهرسازی و معماری شرکت مادر، از شهر جدید بهارستان بازدید کردند.طی 
این بازدید ضمن بررسی وضعیت برنامه و اقدامات جاری در حوزه  نهضت ملی مسکن، بودجه ریزی حوزه 
معماری و شهرسازی ، برنامه های آتی مرتبط با حوزه از جمله طرح های توسعه شهری، طرح ها و برنامه 

های موضوعی و موضعی طی جلســه حضوری مورد بررســی قرار گرفت و تصمیماتی در حوزه های مختلف 
اتخاذ شــد.در ادامه، دکتر رضایی به همراه مدیرعامل و مدیران و کارشناســان شــرکت عمران بهارستان، از 
پروژه های نهضت ملی مســکن ، محور میانی بهارســتان و ســایت مرتبط با پروژه های خاص این شهر بازدید 
نمودند و از نزدیک با روند پیشــرفت پروژه ها آشــنا شدند.همچنین مقرر شد جلسات و بازدیدهایی به صورت 

مستمر از شهر جدید بهارستان ادامه پیدا کند.

معاون توسعه مسکن شرکت عمران شهرهای جدید در بهارستان حضور یافت

سمنان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان گفت: تفاهم نامه 
همکاری مشترک بین این شرکت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان به منظور 
ارتقاء توانمندی صنایع و بهره برداری مناســب از فرصت های بین المللی امضا شــد.محمدرضا 
باقری با اعالم این خبر افزود: این تفاهم نامه با هدف ارتقاء توانمندی صنایع کوچک و متوسط 
و بهره برداری مناســب از فرصت های بین المللی در راســتای توســعه فعالیت آن ها از طریق 
گســترش همکاری ها، تقویت مشــارکت و اســتفاده بهینه از منابع ظرفیت و امکانات موجود 
اســت.وی ادامه داد: همکاری مشــترک در ســایر برنامه های توانمندسازی و حمایتی صنایع 

کوچک بین شــرکت شــهرک های صنعتی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 
سمنان از دیگر اهداف انعقاد این تفاهم نامه است.باقری بیان کرد: همکاری برای جلب مشارکت 
کارفرمایان بزرگ و پیمانکاران در داخل و خارج از کشور، استفاده موثر و مناسب از ظرفیت 
تشکل ها و انجمن های تخصصی از موضوعات این تفاهم نامه است.وی تصریح کرد: همکاری 
مشترک در سایر برنامه های توانمندسازی شبکه سازی و حمایتی در کسب و کارهای کوچک 
و متوســط و نیز ایجاد میز صنعت و اســتان با هدف ارائه مشــاوره های تخصصی به صنعتگران 

استان سمنان از دیگر موضوعات این تفاهم نامه همکاری است.

امضای تفاهم نامه همکاری بین شرکت شهرک های صنعتی و اتاق بازرگانی استان سمنان 
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معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت پاالیش نفت اصفهان:

ایجاد زنجیره مواد اولیه شیمیایی به کارآفرینی منجر می شود
اصفهــان / گــروه اســتان هــا: معاون 
برنامه ریزی، مهندسی و توسعه شرکت 
پاالیش نفت اصفهان گفت: ایجاد زنجیره 
کامل مواد اولیه شــیمیایی در استان به 
کارآفرینی، رشــد اقتصادی و توســعه 
صادرات منجر می شــود و ظرفیت های 
مناسب برای ایجاد این چرخه در اصفهان 
وجــود دارد.گودرز جوادی افزود: ایجاد 
زنجیــره مــواد اولیه مــورد نیاز صنایع 
مختلف در استان اصفهان عالوه بر اینکه 
می تواند باعث به حداکثر رساندن میزان 
تولیــد واحدهای صنعتی مختلف بویژه 
کارخانــه های بــزرگ و تامین خوراک 
آنها شــود، نقش بســزایی در سوددهی 
و ارزآوری نیــز دارد.وی بــا بیان اینکه 
پاالیشــگاه اصفهان در قالب هولدینگ 
پتروپاالیش در صدد ایجاد زنجیره تامین 
مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف است، 
اظهار داشت: پاالیشگاه اصفهان در صدد 
است که تا سال ۱۴۰۵ ضریب پیچیدگی 
خود را به ۱۲ برســاند و تولید برخی از 
مواد اولیه که خوراک مهم برخی از صنایع 
شیمیایی اصفهان و کشور بشمار می آید، 
در این زمینه نقش بسزایی دارد.جوادی با 
اشاره به اینکه طرح هایی در این زمینه در 
دست بررسی است که نتایج آن تا چند 
ماه آینده قطعی و مشــخص می شــود، 
اضافه کرد: امکان سنجی فنی و اقتصادی 
این طرح ها در دســت مطالعه است اما 
هنوز به نتیجه گیری نهایی نرســیدیم.

وی خاطرنشــان کرد: زمانیکه یک طرح 
جدید در صنعت می خواهد اجرا شــود 
ابتدا باید بررســی شــود که از نظر فنی، 
اقتصادی، بازگشت سرمایه و سوددهی 
تا چه میزان جذاب است تا به سمت آن 
حرکت کرد.عضو هیات مدیره پاالیشگاه 
اصفهان ادامه داد: از جمله طرح های در 
دست بررسی می توان به گوگرد، اسید 
فســفوریک و صنایع پایین دست آن و 
صنایع پایین دست پروپیلن اشاره کرد.
وی با بیان اینکه امکان ســنجی تولید 
مــاده اولیه  اکریلــو نیتریل  ) AN ( نیز 

یکی از گزینه های مورد مطالعه اســت، 
تصریح کرد: توانایی تولید این ماده اولیه 
مهــم وجــود دارد اما ابتدا باید تولید آن 
از نظر فنی و اقتصادی بررســی شــود و 
اینکــه چه خطرپذیــری و فرایندهایی 
دارد.جوادی با اشــاره بــه اینکه اکریلو 
نیتریل، واکنش های شیمیایی خاصی 
دارد و ماده ســمی  سیانید هیدروژن در 
آن اســتفاده می شــود، افزود: این ماده 
اولیــه در تولید محصوالتی مانند الیاف 
اکریلیک کاربرد دارد و ماده اولیه برخی از 
صنایع نساجی مانند پلی اکریل اصفهان 

است.به گفته وی، اگر امکان تولید ماده 
اولیه اکریلو نیتریل فراهم شود، صنعتی 
ماننــد پلی اکریــل می تواند به حداکثر 
تولید برسد و حتی در صورتی که میزان 
تولید این ماده اولیه، فراتر از نیاز صنایع 
داخلی باشــد، می توان آن را صادر کرد 
و از طرفــی این قبیــل مواد اولیه دارای 
ارزش افــزوده باالیی هســتند.اکریلو 
تولید  در صنایع  نیاز  علت  به  نیتریل 
الیاف مصنوعي و صـــنایع شـیمیایي 
بـــعنوان یک ماده اولیه ضروری اهمیت 
ویژه ای دارد؛ ایــن مــاده در زمان حاضر 

بصورت واردات برای کشــورمان تامین 
مهندسی  برنامه ریزی،  می شود.معاون 
و توســعه شرکت پاالیش نفت اصفهان 
تاکید کرد: این شرکت از نظر مالی و فنی 
مشــکلی برای پیاده سازی چنین طرح 
هایی ندارد و باید مرحله امکان ســنجی 
و تصمیــم گیری نهایی درباره آنها طی 
شــود.وی همچنین با بیان اینکه امروزه 
شــرکت های دانش بنیان در کشورمان 
دستاوردهای زیادی در زمینه تولید مواد 
اولیه مورد نیاز صنایع مختلف داشته اند، 
خاطرنشــان کرد: برخی از تولیدات آنها 
مانند انواع کاتالیســت ها، ما را خودکفا 
کرده است.شرکت پاالیش نفت اصفهان 
) پاالیشــگاه اصفهــان ( در زمان حاضر 
وظیفه تامین حدود ۲۵ درصد از سوخت 
کشور را به عهده دارد و بنزین و گازوئیل 
از محصوالت اصلی این شــرکت بشمار 
می آید بطوری که ســوخت ۱۷ استان از 
جملــه اصفهان را تامین می کند.اکنون 
روزانــه ۱۲ میلیون لیتر بنزین یورو ۵ و 
چهار میلیون لیتر گازوئیل یورو ۵ در این 
واحد صنعتی تولید می شــود. ان شااهلل 
بــا راه اندازي واحد تصفیه گازوئیل ۲۰ 
میلیون لیتر محصــول تولیدي یورو ۵ 
خواهد شد.ایـن شرکت با حدود ۳۰ نوع 
فراورده نفتی اصلی و ویژه در منطقه ای 
به مساحت ۳۴۰ هکتار در شمال غربی 
اصفهــان واقع و ظرفیت آن حدود ۳۷۵ 

هزار بشکه در روز است.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

مدیر کل کمیته امداد استان گلستان:

۲۰ پایگاه جشن عاطفه ها در 
استان گلستان برپا می شود

گلســتان / گروه اســتان هــا: مدیرکل 
کمیته امداد امام خمینی)ره( گلســتان 
گفــت: ۲۰ پایگاه جشــن عاطفه ها در 
گلســتان از ۳۱ شــهریورماه بــا هدف 
کمک بــه دانش آمــوزان نیازمند برپا 
مــی شود.عیســی بابایی اظهــار کرد: 
جشن عاطفه ها با هدف کمک به دانش 
آموزان بی بضاعت، همزمان با سراســر 
کشور از تاریخ ۳۱ شهریورماه در تمامی 
شــهرهای گلســتان برگزار می شــود.

مدیــرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
گلســتان افزود: ۲۰ پایگاه کمیته امداد 
امــام خمینــی )ره( در آخرین روز ماه 
شــهریور به صورت نمادین، در میادین 
اصلی شــهر برپا شده و مردم می توانند 
کمک های نقدی و غیرنقدی خود را که 
شــامل لوازم التحریر، کفش و ملزومات 
دانش آموزان اســت را اهدا کنند.بابایی 
تصریــح کرد: در روز جمعه اول مهرماه 
هــم، پایگاه های جمع آوری کمک های 
مردمی در مصلی های نماز جمعه سراسر 
اســتان مستقر و آماده دریافت هدایای 
مردمی خواهند شــد.وی در خصوص را 
کمک های نقدی گفت: مردم می توانند 
از طریق آسان پرداخت، مراجعه به سایت 
امداد و یا شــماره حساب های اعالمی، 

کمک های نقدی خود را واریز کنند

مدیر کل نوسازی مدارس استان 
کرمانشاه عنوان کرد؛

استاندارد سازی سیستم 
گرمایشی ۹۴ مدرسه در اسالم 

آبادغرب
کرمانشاه / گروه استان ها: نشست شورای 
آمــوزش و پرورش شهرســتان اســالم 
آبادغرب با حضور فرماندار شهرســتان 
اســالم آبادغــرب، مدیــرکل آموزش و 
پــرورش، مدیــرکل نوســازی مدارس 
اســتان کرمانشاه و مسئولین شهرستان 
اســالم آبادغرب برگزار گردید.مهندس 
نظری؛ مدیرکل نوسازی مدارس استان 
کرمانشــاه در ایــن جلســه گفــت: در 
شهرستان اســالم آبادغرب تعداد ۲۴۹ 
مدرســه  با ۱۰۴۳ کالس درس موجود 
می باشــد که از این تعداد کالس ۲۰۴ 
کالس درس آن نیازمنــد نوســازی و 
مقاوم سازی می باشد.مدیرکل نوسازی 
مدارس اســتان کرمانشاه عنوان نمود: 
از ســال ۱۳۹۶ تاکنون تعداد ۲۱ پروژه 
آموزشــی و ورزشــی با ۶۹ کالس درس 
و زیربنــای ۵۶۴۷ مترمربع با هزینه ای 
بالغ بر ۱۶۵ هزار میلیون ریال در سطح 
شهرستان اسالم آبادغرب به بهره برداری 

رسیده است.

 جانشین معاون خدمات شهری 
ج: شهرداری کر

بررسی وضعیت ایمنی مدارس 
ح استقبال   به طر
از مهر اضافه شد 

 البرز / فاطمه کیاحیرتی  
جانشــین معــاون خدمــات شــهری 
شــهرداری کرج از اضافه شدن بررسی 
وضعیت ایمنی مدارس به طرح استقبال 
از مهر خبر داد.طهمورث صالحی با اشاره 
به اینکــه روند ارایه خدمات به مدارس 
در طرح استقبال از مهر مانند سال های 
گذشــته ادامه دارد، عنوان کرد: بررسی 
وضعیــت ایمنی مدارس نیز به این طرح 
اضافه شده است.این مسئول گفت: همه 
ســاله در طرح استقبال از مهر، اقداماتی 
نظیــر واکاوی فضــای ســبز و هــرس 
درختان، زیباســازی مــدارس و رنگ 
آمیزی دیوارها در صورت درخواســت، 
جانمایــی مخــازن زباله، شستشــوی 
ســرویس بهداشــتی و ضد عفونی آن 
در مدارس از ســوی شــهرداری صورت 
می پذیرفت که این اقدامات امســال نیز 
اجــرا خواهد شــد.وی افزود: همچنین 
در این طرح، آســفالت درون مدرســه، 
جدولگــذاری و دیگر اقدامات عمرانی و 
ترافیکی بر اســاس نیاز از سوی معاونت 
و سازمان عمران پیگیری و اجرا می شود.

صالحــی ادامه داد: آموزش های تفکیک 
زباله از مبدا نیز مانند سال های گذشته 
به دانش آموزان ارائه می شود.این مسول 
اضافه کرد: سال جاری بررسی وضعیت 
ایمنی مدارس نیز در دستور کار سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 

کرج قرار گرفته و اجرا می شود.

توسط فرمانده کل سپاه پاسداران انجام شد؛

بازدید از موکب خدمت رسانی 
ستاد اربعین صنعت نفت جنوب 

در مرز شلمچه

خوزســتان / گروه اســتان ها:  ســردار حسین 
ســالمی فرمانده کل ســپاه پاسداران که جهت 
بازدیــد میدانی روند خدمت رســانی ها به زوار 
اربعین حســینی به پایانه مرزی شــلمچه رفته 
بــود بــا همراهی مدیرعامل شــرکت نفت و گاز 
ارونــدان در موکب ســتاد اربعین صنعت نفت 
جنــوب که به همت بســیجیان و کارکنان این 
شرکت در حال خدمت رسانی است حضور بهم 
رساند.سردار سالمی با بررسی از نزدیک شرایط 
خدمت رسانی و میزبانی زوار از مجموعه اقدامات 
جهاد گونه صورت گرفته تقدیر و تشکر به عمل 
آورد.مهندس عذاری اهوازی مدیرعامل شرکت 
نفــت و گاز ارونــدان در این بازدید با اشــاره به 
خدماتی که در یک ماه گذشته توسط این شرکت 
و جهادگران بسیجی و کارکنان تالشگر صنعت 
نفت انجام گرفته اســت، بیان داشت: خدمت به 
حماســه اربعیــن فریضه ای بــی مانند و افتخار 
کارکنان صنعت نفت جنوب و شرکت ملی نفت 
ایران بوده و تا بعد از اربعین حسینی و بازگشت 
زوار این پشــتیبانی ادامه خواهد داشت.در این 
بازدید فرمانده ســپاه کشــور را هیاتی شــامل، 
صادق خلیلیان)اســتاندار خوزســتان(، حسن 
شــاهوارپور)فرمانده سپاه ولی عصر خوزستان(، 
ســرهنگ لویمی)فرمانده ســپاه خرمشــهر(، 
سرهنگ حســن باقری)فرمانده حوزه مقاومت 
بســیج شــهید تندگویان وزارت نفت جنوب( 

همراهی می کردند.

ج: سرپرست شهرداری کر

ک باال  تکلیف مالکان اراضی کال
پس از ۲۰ سال مشخص می شود

البرز / اکبر حیدری
 سرپرست شهرداری کرج  از تصمیم گیری برای 
تعییــن تکلیف ۴۷ مالــک اراضی یک هکتاری 
کالک باال خبر داد. منوچهر غفاری در در جلسه 
بررســی و تعیین تکلیــف اراضی یک هکتاری 
کالک بــاال کــه با حضور اســتاندار البرز برگزار 
شــد، اظهار کرد: این اراضی ســال ۸۱ به عنوان 
زمین معوض و از ســوی بنیاد مسکن به بخشی 
از ساکنان منطقه خاک سفید تهران واگذار شده 
بود.وی  با اشــاره به اینکه این زمین از وضعیت 
مناســبی برای ســاخت و ساز برخوردار نیست، 
ادامه داد: کوهستانی و سنگالخی بودن این زمین 
مشــکل بزرگی برای مالکان ایجاد کرده و عالوه 
بر این، با توجه به خارج از محدوده قانونی شــهر 
بودن آن، امکان صدور مجوز ساخت و ساز از سوی 
شهرداری برای متقاضیان وجود ندارد.سرپرست 
شــهرداری کرج اضافه کرد: در کنار موارد فوق، 
این زمین در حریم و نزدیک به بستر رودخانه قرار 
گرفته و حتی صدور مجوز هم مشکالت خاصی به 
دنبال دارد چون در صورت وقوع حوادث طبیعی 
قطعا خسارات جبران ناپذیری به ساکنان تحمیل 
خواهد شــد.غفاری با بیان اینکه شــهرداری به 
دنبال حل مشــکالت مالکان این زمین اســت، 
گفت: در این خصوص به همکاری بنیاد مسکن 
استان به عنوان متولی اصلی واگذاری این زمین 
و همچنین تعامل ادارات کل راه و شهرســازی و 
منابع طبیعی و آبخیزداری نیاز داریم.سرپرست 
شــهرداری کرج افزود: بدن شک با تعیین زمین 
معوض ، مشــکل مالکان حــل و امکان خانه در 

شدن آنها در آینده فراهم می شود.

شهردار مشکین دشت:

عملیات بهسازی خیابان شهید 
مرادی مشکین دشت آغاز شد

البرز / مهدی فالح رفیع 
 مهندس صفرخانلو شــهردار مشــکین دشت به 
همراه اعضا شــورای اسالمی و معاونین شهردار 
در بازدید از پروژه ها عمرانی ســطح شهر از آغاز 
عملیات بهسازی و آسفالت ریزی خیابان شهید 
مــرادی بــه طول ۸۰۰ متر و بــا اعتباری بالغ بر  
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ میلیــارد ریــال خبر داد و 
گفت؛ بهســازی و ترمیم آســفالت معابر یکی از 
خواســته های اساسی و به حق شهروندان بوده 
و از حداقل خدماتی اســت که جزء وظایف ذاتی 
شــهرداری جهت ارائه به شــهر و شهروندان می 
باشد که طی مطالبه شهروندان و تاکیدات اعضا 
محترم شــورای اسالمی و به همت معاونت فنی 
و عمرانی شــهرداری مشــکین دشت بهسازی و 
آســفالت این خیابان  و لگه گیری معابر شهرک 
مهندســی زراعی در دســتور کار قرار گرفت و 
در حال اجرا می باشد.شــهردار مشکین دشت و 
اعضا شورای اسالمی همچنین از مراحل اجرای 
جدول گذاری و پیاده رو سازی انتهای بلوار دکتر 
حســابی ، بهســازی نهر خیابان شهید صبری و 
توسعه آرامســتان بهشت فاطمه)س( بازدید و 

بر تسریع در روند این پروژه ها تاکید کردند.

استانها 6

در محل شهرک صنعتی فناوری های برتر صورت گرفت؛

تشکیل قرارگاه عملیاتی نواحی صنعتی استان خراسان رضوی 
مشهد / محمد رضا رحمتی

قرارگاه عملیاتی شــهرکها و نواحی صنعتی اســتان خراسان رضوی 
باحضور معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری ،رئیس سازمان 
صنعت، معدن تجارت استان و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی 
خراسان رضوی به منظور  حمایت از تولید دانش بنیان و  رفع موانع 
صنایع اشــتغال آفرین با برنامه های راهبردی در زمینه رســیدگی به 
وضعیت واحدهای تولیدی و برداشتن مشکالت زیر بنایی شهرکها و 
نواحی صنعتی تشکیل شد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
خراسان رضوی ؛ در حاشیه برگزاری این  قرارگاه ، بر چرخش استان 
به سمت صنعتی شدن اشاره کرد و گفت : نیروی انسانی متخصص، 
پتانســیل و بــا توجه به امکانات موجــود، ظرفیت الزم برای تبدیل 
شدن خراسان رضوی به یک استان صنعتی نمونه در شرق کشور را 
دارد و تمام دســتگاههای اجرایی باید با همکاری و تالش بر این امر 
اهتمام الزم داشــته باشــند.ابوالفضل چمندی ، به تقویت واحد های 
تولیدی صنعتی و نقش آن در ایجاد اشــتغال برای جوانان اســتان 

تاکید کرد ؛ تســهیل ، توســعه و رفع موانع تولید  برای صنعتگران 
اســتان را از دستگاههای خدمات رسان خواستار شد.رئیس سازمان 
صنعت، معدن تجارت استان خراسان رضوی؛ در جریان این بازدید 
ها به مادر بودن صنعت قطعه ســازی در تمامی رســته های در بین 
ســایر صنایع عنوان کرد : در جهت رفع مشــکالت صنعتگران  استان 
باالخص مجموعه های مستقر در این شهرک صنعتی طی مکاتباتی 
در زمینه حمایت از تولید داخلی منع واردات اقالم مشابه را از وزارت 
صمت خواستاریم و نیز در جهت همکاری با واحدهای جهت خرید 
محصوالت در داخل استان نیز تدابیر ویژه ای با دستگاه های ذیربط 
خواهیــم تدویــن نمود.امیر رضا رجبــی ؛ همچنین به هم مرز بودن 
اســتان خراســان رضوی با سه کشــور و کریدور شمالشرق بودن آن 
اشــاره کرد و گفت: باید از این ظرفیت اســتان در تولید محصوالت با 
کیفیت و مورد نیاز منطقه، توجه به بسته بندی محصوالت و معرفی 
آن بــه منطقه در راســتای تقویــت صادرات غیر نفتی توجه ویژه ای 
داشته باشیم.مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی، 

با بیان برگزاری نشستهای پیوسته این مجموعه در تمامی شهرکها 
و نواحی صنعتی اســتان برای ارتقای ســطح تولید و برداشتن موانع 
آن در شــهرکها و نواحی صنعتی اســتان ، ادامه داد : این قرارگاه در 
پی عمل به شعار سال  و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر مالقات 
چهره به چهره در محل واحدهای تولید مبنی بر بازداشــتن صنایع 
از تولیــد و نیــز حفــظ وضعیت موجود در تولیــد، افزایش ظرفیت 
تولیدی واحدهای صنعتی فعال و احیای واحدهای تولیدی تعطیل 
در شــهرکها و نواحــی صنعتی و اجرایــی نمودن مصوبات با حداقل 
اعضای با برداشت حداکثری به نفع صنایع استان خراسان رضوی را 
خواهیم نمود.فرشچی طوسی ؛ در انتها افزود : مرتفع کردن مسائل 
و مشکالت زیر ساختی در شهرک صنعتی فناوریهای برتر و ماشین 
ســازی )مشــهد ۴( که بحق از اولویتهای مهم استان در جهت کمک 
به واحدهای دانش بنیان و آماده سازی آن ضمن اشتغالزایی گسترده 
بســتری مناسب برای اســتفاده از خالقیت جوانان این مجموعه ها 

فناورنه میباشد ، برنامه های خاصی خواهیم داشت.

خبر ویژه

اردبیل / گروه اســتان ها: معاون بهره برداری و دیســپاچینگ شرکت اعالم کرد: 
سیستم مدیریت دارایی فیزیکی تصمیمی استراتژیک و مهم برای سازمان است 
و عالوه بر بسترســازی  مناســب در راســتای استقرار این سیستم ، عزمی جدی 
در پیشبرد اهداف کمیته عالی مدیریت دارایی های فیزیکی )مداف( می طلبد. 
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان اردبیل گفت : جلسات  
پیاده ســازی مدیریت دارائی های فیزیکی با محوریت ارتقا ســطح کیفی اجرای 
پروژه پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی فیزیکی در شرکت توزیع برق استان 

اردبیل  برگزار شد.ناصر عبدالهیان گفت : در این جلسات پس از ارائه تجربیات 
موفق برخی از شرکت های توزیع برق و بررسی مطالب ارائه شده توسط شرکت 
های مشــاور ؛  جایگاه فعلی شــرکت توزیع برق اردبیل در پیشبرد اهداف توانیر 
مورد ارزیابی قرار گرفت و لزوم اجرا و پیاده سازی تحول در ساختار نگهداشت 
و تعمیرات تصویب شــد.وی اظهار داشــت : الزم است تا کلیه معاونت ها و دفاتر 
مســتقل ســتادی و اجرایی در تحقق اهداف عالی کمیته مداف که در راســتای 

حفظ اصول امانت داری و حفاظت از بیت المال است قدم بردارند.

معاون بهره برداری شرکت توزیع برق استان اردبیل:

سیستم مدیریت دارایی فیزیکی تصمیمی استراتژیک برای شرکت برق است

ک: شهردار منطقه 2 ارا

کوی رضوی به زمین می خورد کلنگ پارک 
مرکزی / گروه استان ها: شهردار منطقه دو اراک گفت: همزمان با 
هفته دولت بهره برداری از پروژه های پیاده راه هسته مرکزی شهر 
)کوچه مرغی ها(، پله گذاری شهرک ولی عصر )عج( و کلنگ زنی 
پــارک و زمین بازی در کوی رضوی انجام خواهد شــد.مجتبی 
قاسمی، با اشاره به ۳۲ مورد پرونده تشکیل شده در کمیسیون 
ماده ۱۰۰ طی مرداد ماه ســال جاری، اظهار کرد: مبلغ جریمه 
کل پرونده هایی که در این کمیســیون تشــکیل شده است بالغ 
بر ۴۹ میلیارد ریال است.وی افزود: درآمد نقدی و تقسیط طی 
یک ماه در منطقه دو شهرداری بالغ بر ۱۷۵ میلیارد ریال وصول 
شــده اســت و در واحد فنی و شهرسازی نیز طی مردادماه تعداد 
چهار مورد صدور پروانه، ۱۰ مورد اتمام بنا و بالغ بر ۱۹۵ بازدید 

از ملک صورت پذیرفته است.شــهردار منطقه دو اراک تصریح 
کرد: در راســتای رســیدگی به درخواســت های شهروندان و بر 
اساس نیاز اجرای روکش آسفالت جدول عرضی خیابان قدوسی، 
اجرای ۸۰ تن روکش آســفالت در کوچه افتخار واقع در خیابان 
شــهید شیرودی، اجرای ۱۰۰ تن روکش آسفالت خیابان میثم 
کوچه عدلی، اجرای ۲۵ تن روکش آســفالت ملک عقب نشینی 
شــده در ابتدای کوچه گلســتان واقع در کوی رضوی انجام شده 
اســت.وی خاطرنشــان کرد: تخریب و ایمن سازی دیوار در حال 
ریزش و رفع خطر از آن در کوچه دانشجو واقع در خیابان شهید 
شیرودی، ساخت و نصب پل سه متری ورودی پارکینگ ابتدای 
کوچه شفیعی واقع در خیابان شکرایی و نصب استاپر در مقابل 

ساختمان اورژانس واقع در خیابان سوم شعبان از دیگر اقداماتی 
اســت که اخیراً در منطقه دو شــهرداری اراک انجام شده است.
قاســمی با اشــاره به همکاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شــهری اراک با شــهرداری منطقه دو، افزود: در راســتای ارائه 
خدمات بهینه به شــهروندان در فضای شــهری، نصب ۲۰ عدد 
نیمکت در خیابان شهیدان جهان پناه و شش نیمکت در میدان 
ولی عصر )عج( مقابل درمانگاه بیمارستان محقق شد.وی تاکید 
کرد: پاکسازی و تنظیف خیابان شهید شیرودی، شهید رجایی، 
زیرگذر جهاد، کمربندی جنوبی، دره گردو و میرزای شــیرازی 
نیز از جمله اقداماتی انجام شــده با همکاری ســازمان مدیریت 

پسماند شهرداری است.
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کوتاه از جامعه

هشت برابر ظرفیت تهران خودرو داریم

ترافیک سنگین و تنفس میان سرب
  مظاهر گودرزی / گروه جامعه

سال هاســت پیــام تهرانی هــا برای 
دیگران شــکایت از ترافیک ســنگین 
و تنفس میان ســرب است، طوری که 
حاال ترافیک و آلودگی هوا بخشــی از 
هویت این شــهر شده، تداوم وضعیت 
خســته کننده ای که به نظر می رســد 
تمــام برنامه ریزی های شــهری برای 
تســکین موقت آن اســت و از راه حل 
نهایی خبری نیســت.اینکه چرا مسئله 
ترافیک پایتخت حل نمی شود موضوع 
گفت وگوی ما با سرهنگ محمد رازقی، 
معاون عملیات پلیس راهور تهران قرار 
گرفــت. گفت وگویی که در آن به علت 

اصلی ترافیک پرداخته شد.

چــرا تهــران در ایــن حــد گرفتــار ترافیک 
شده است؟

علــت اصلی ترافیــک تهران به ظرفیت 
معابــر و تعداد خودرهایی که در شــهر 
تهران هســتند مربوط می شود، تقریباً 
هشــت برابر ظرفیت معابر شــهر تهران 
خودرو و موتور ســیکلت در این شــهر 

درحال تردد هستند.

امــا به نظــر می رســد برخــی شــهرها در 
کشــورهای دیگــر دنیــا وضعیتــی مشــابه 
تهــران دارنــد، امــا مشــکالت ترافیکــی 

تهران را ندارند؟
علــت این اســت کــه ما نتوانســتیم 
برنامه ریزی دقیقی داشــته باشــیم و از 
حداکثر معابر اســتفاده نکردیم، ضمن 

این که زیرساخت های الزم را نداریم.

کدام زیرساخت ها مدنظر شما است؟
مثــاًل درخصوص وســیله نقلیه عمومی 
ضعیف هستیم، حداکثر خدمت رسانی 
وســایل نقلیه اعم از تاکســی، اتوبوس و 
مترو جوابگوی نیاز موجود نیست، درصد 
اســتفاده از خودروی شخصی زیاد است 
و فرهنگ رانندگی هم متاســفانه پایین 
اســت؛ همه این موارد کمک کرده که ما 
یک معضل بزرگی در شهر تهران داشته 

باشیم به نام ترافیک.

ترافیــک در شــهر تهــران چــه مشــکالتی 
برای پایتخت ایجاد کرده است؟

ترافیک دو معضل دیگر برای تهران ایجاد 
کرده اســت، یکی از آن ها مسئله ایمنی 
اســت، به دلیل وضعیت ترافیک و حمل 
و نقل متاســفانه ما در تهران سالی ۶۰۰ 
نفــر فوتی در محــل حادثه و همچنین 
حــدود ۲۰ هــزار نفر تصادف جرحی در 
سال داریم. معضل بعدی که ترافیک برای 
تهران درســت کرده آلودگی هوا است، 
معموالً در نیمه دوم سال حوالی آذر و دی 
تهران به اوج آلودگی می رسد.همچنین 
ترافیک زمان ســفر در تهران را طوالنی 
کرده است، این مسئله سبب شده اتالف 
انرژی بیشــتر شود و از همه مهمتر وقت 
شهروندان در ترافیک هدر می ورد، بعضی 
مواقع تردد از یک طرف شــهر به طرف 

دیگر دو ساعت طول می کشد.

درحال حاضر چه تعداد اتوبوس فعال 
در شهر تهران وجود دارد؟

فکــر می کنم در بهتریــن حالت حدود 
۲۲۰۰ تــا ۲۳۰۰ اتوبــوس و حدود ۸۰ 
هزار تاکســی در شــهر تهــران فعالیت 
می کننــد، این آمار کمی اســت، خیلی 
مواقــع درصــدی از همیــن اتوبوس ها 

گرفتار خرابی می شــوند و نیاز به تعمیر 
دارنــد. خیلــی از تاکســی ها به مردم 
خدمــت رســانی ندارنــد و بیشــتر در 
خدمت ســازمان ها و شرکت ها هستند 
که به صورت دربستی فعالیت می کنند.

درخصــوص مترو هم باید گفت در پیک 
ترافیک برای حمل ونقل جمعیت جوابگو 
نیســت، همه این موارد ســبب می شود 
مردم از وســایل نقلیه شخصی استفاده 
کنند و با این تصمیم مشکالت ترافیکی 

شهر تهران بیشتر می شود.

آیا برآوردی انجام شــده که تهران چند 
دستگاه اتوبوس شهری نیاز دارد؟

دقیقاً نمی دانم تهران چه تعداد اتوبوس 
نیــاز دارد، اما متاســفانه در حال حاضر 
در کمتریــن تعداد خودش اســت؛ در 
ســال های ۹۵ و ۹۶ حــدود ۶ هــزار 
اتوبوس در شــهر تهران بود، اما االن که 
تقریباً جمعیت بیشتر شده و به اتوبوس 
بیشتری نیاز است تعداد اتوبوس ها حدود 
۲۳۰۰ دســتگاه شده است. نکته این که 
حدود ۳ میلیون از جمعیت تهران شناور 
هســتند، یعنی صبح به تهران می آیند و 
بعدازظهر به شــهرک های اطراف تهران 

برمی گردند.

این روزها به نظر می رسد زمان ترافیک 
تهــران دیگــر قابــل پیش بینی نیســت، 

دلیل آن چیست؟
در بعضی از معابر بله، اما وقتی ترافیک کل 
تهران را در نظر بگیریم، معموالً یک پیک 
ترافیکی صبحگاهی داریم که از ســاعت 
۷ تا ۸:۳۰ صبح است؛ پیک ترافیک بین 
روز و پیــک ترافیک عصرگاهی داریم که 
از همه شــدیدتر و پر حجم تر است، این 
پیک از ساعت ۱۷ تا ۱۹:۳۰ دقیقه است.

دســتورالعمل های  اینکــه  از  بعــد 
بهداشــتی علیه کرونا تغییر کرد و برخی 
گرفــت احســاس  گشــایی ها صــورت  باز
می شود ترافیک تهران نسبت به قبل از 
شیوع کرونا بیشتر شده است، این طور 

نیست؟
علت این مســئله عادت هایی اســت که 
مــردم در دوران کوویــد پیــدا کردند، 
یعنی در دوران کرونا مردم به اســتفاده 
از خودروی شــخصی تشویق شدند، این 
استفاده تبدیل به عادت و سبگ زندگی 
مردم شد. مسئله دوم این که در روزهای 
شیوع گسترده کرونا به دلیل عدم نیاز به 
حمل و نقل عمومی این بخش در دو سال 
گذشته توسعه پیدا نکرد. حاال با کمرنگ 

شــدن کرونا این دو رویکرد سبب شده 
ترافیک بیشتر شود.

تمهیدات پلیس برای ترافیک روزهای 
ع پاییز چیست؟ پایانی تابستان و شرو
مهرماه ترافیک تهران ســنگین تر می شود، 
پلیس راهنمایی و رانندگی در مهرماه از تمام 
ظرفیت خود مانند تجهیزات ترافیکی و نیروی 
انسانی اســتفاده می کند تا بتواند این روزها 
را ســپری کند، اما یکسری تصمیمات دیگر 
هست که در سطح کالن گرفته می شود، مانند 
این که در مهر تردد ناوگان حمل بار تا ساعت ۹ 
شب ممنوع می شود، همچنین ساعت کاری 
ادارات قرار است شناور و ساعت کاری مدارس 

یک مقداری متفاوت شود.

ع به کار ادارات و  آیا تغییر ســاعت شــرو
مدارس مشخص شده است؟

نه هنوز قطعی نشــده اما قرار اســت تغییر 
ساعت ها شناور شود، یعنی مثاًل از ۷ تا ۹ صبح 
دســت خود کارمندان است که چه ساعتی 
در محل کار حاضر شوند، با این وجود آن ها 
متناســب با ساعتی که سر کار رفته اند باید 
۸ ســاعت کار کنند. البته این ایده هنوز به 
مرحله تصویب و ابالغ کردن نرسیده است.

بــه نظــر شــما چــرا در تمــام ســال های 
گذشــته مشــکالت ترافیکــی تهــران حل 

نشده است؟
یکــی از مــواردی که به حل مشــکالت 
ترافیکــی تهران کمــک می کند وجود 
مدیریت واحد شهری است، یعنی به جای 
چندیــن متولی در خصوص ترافیک یک 
متولی اصلی وجود داشــته باشد، در واقع 
مدیریت ترافیک دست یک سازمان باشد، 
امــا االن شــهرداری، پلیس راهنمایی و 
رانندگی و برخی دیگر در ترافیک تهران 
دخالت دارند طوریکه حرف اول و آخر را 
یک نفر نمی زند. درحالیکه در کشورهای 
دیگر مدیریت یکپارچه ترافیک دست یک 
سازمان اســت، چنین رویکردی کمک 
می کنــد در حل مســئله ترافیک تضاد 
منافــع پیش نیایــد و تصمیمات گرفته 

شده محکم و الزم الجرا باشد.

7جامعه
صف انتظار برای دریافت 
پروتز حلزون شنوایی به 

صفر رسید
رییــس هیات امنای صرفه جویی ارزی 
در معالجــه بیمــاران دربــاره آخرین 
اقدامــات انجام شــده بــرای کودکان 
نیازمند کاشــت حلزون افزود:  با توجه 
به دســتور وزیر بهداشــت در خصوص  
اجرای طرح ملی تحول کاشــت حلزون 
شــنوایی جهت  تسریع و تسهیل در امر 
رسیدگی به مشکالت بیماران ناشنوای 
کاندید عمل کاشــت حلزون شنوایی و 
بــه حداقل رســاندن صف انتظار و پیرو 
مذاکرات و مصوبات جلسات کمیسیون 
کشوری کاشت حلزون بالفاصله مراحل 
تامین و تخصیص پروتز به همه بیماران 
در نوبت انتظار عمل کاشــت حلزون در 
دســتور کار  هیات امنای صرفه جویی 
ارزی در معالجه بیماران قرار گرفت. سید 
حســین صفوی در ادامه اظهار داشت: 
هیات امنای صرفه جویی ارزی با تسریع 
در تامین حلزون شــنوایی، حواله ۶۸۸ 
دســتگاه پروتز جهــت تحویل به مراکز 
کاشــت حلزون سراسر کشور صادر و به 
ایــن ترتیب صف انتظــار بیماران برای 
دریافــت پروتز از هیــات امنای صرفه 

جویی ارزی به صفر رسید. 

مشموالن سربازی به 
پایانه های مرزی اربعین 

مراجعه نکنند
رئیس ســازمان وظیفــه عمومی فراجا 
اظهــار کرد: پلیــس در رابطه با اجرای 
طرح ویژه اربعین حســینی، قبل از ماه 
محــرم برنامه های خود را تنظیم کرده و 
در این راســتا سازمان وظیفه عمومی به 
استان های خورستان، ایالم، کردستان، 
کرمانشــاه و آذربایجــان ابالغ کرده که 
برنامه ریزی مناسبی برای عبور مشموالن 
زائر داشــته باشند.ســردار تقی مهری 
افزود: در ســال جاری همه مشــموالن 
شامل دانشجویان، دانش آموزان، طالب 
و متعهدیــن خدمت در دســتگاه های 
دولتــی که مشــمول خدمــت مقدس 
ســربازی بودنــد توانســتند از طریق 
اینترنت برای مراســم اربعین حسینی 
ثبت نــام کنند کــه این یک اقدام خیلی 
خوبی نســبت به ســال های قبل بود که 
باعث شد مراجعه مشمولین به مقرهای 
انتظامی کم شود.مســئله بعدی پس از 
ثبت نــام اینترنتی، عدم دریافت وثیقه 
اســت و کلیه مشموالنی که بخواهند در 
طول ســال از کشور خارج شوند مبلغی 
را بــه عنــوان ودیعه می گذارند و پس از 
بازگشــت به آنها عودت داده می شود اما 
امسال خروج برای مشموالن زائر رایگان 
و بدون اخذ وثیقه است و تاکنون تعداد 
زیادی نیز توانســته اند به عتبات عالیات 

مشرف شوند.

گام بلند دولت برای تحقق 
هوشمند سازی پایتخت 

رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه 
ریــزی اســتان تهران در تشــریح روند 
هوشمندســازی اســتان تهران گفت: 
جمعیت تهران به صورت رســمی بیش 
از ۱۴ میلیون نفر اســت که با توجه به 
۲ میلیــون اتبــاع خارجــی، مجموعه 
جمعیت اســتان تهــران به بیش از ۱۶ 
میلیون می رسد. درحالی که این استان 
۱۸ درصد کل جمعیت کشور را در خود 
جای داده اســت و ســهم ۲۸ درصدی 
در تولید ناخالص داخلی کشــور و سهم 
۵۲ درصدی درآمدهای مالیاتی کشــور 
را دارد.عالءالدین ازوجی افزود: با توجه 
به شــعار ســال، رونق اقتصادی و ایجاد 
اشــتغال با بهره گیــری از فناوری های 
دانــش بنیــان و دیجیتال محور مد نظر 
مسئوالن استان تهران است. باید توجه 
داشــته باشیم بســتر و ابزارهایی که در 
استان تهران وجود دارد در سایر استان ها 
نیست و حتی تهران در بین استان های 
منطقه جنوب غرب آسیا به عنوان یکی 
از ظرفیت های مهم فناوری محسوب می 
شود.ازوجی گفت: در حال حاضر بیش از 
۱۰ پارک علم و فناوری، ۳۳ مرکز رشد، 
۴۰ مرکز نوآوری و بیش از سه هزار و ۶۵۵ 
شرکت دانش بیان در استان تهران قرار 
دارد که این امر ظرفیت مناســبی برای 
تحقق هوشمندســازی پایتخت است. 
بــی تردید نگاه بلند مدت و کوتاه مدت 
دولت برای استان تهران به خصوص شهر 

تهران، داشتن شهری هوشمند است. 

ضرورت نگاه ویژه به حرفه 
خبرنگاری  در اشتغالزایی

  به قلم وحید حاج سعیدی 
بــدون  تردید یکی از دغدغه های مهم 
همه دولت ها مقوله اشــتغال و کاستن 
آمار بیکاران است.این مقوله تنها  مربوط 
به کشــور ما نیست و دولتمردان اکثر 
کشــور های دنیا در خصوص اشتغال و 
ایجاد مشاغل جدید به اجرای طرح ها 
و  برنامــه های کوتاه مدت، میان مدت 
و حتــی دراز مدت می پردازند.بیکاری 
زمینه اصلی بســیاری از بزهکاری های 
موجــود در  جامعــه اســت و توجه به 
مقوله اشتغال باید در زمره اصلی ترین 
اقدامات دولت ها باشد. اما شغل یا پیشه 
چیست؟ ُشغل   یا   پیشه   فعالیتی منظم 
است که در ازای دریافت   دستمزد   انجام 
می شود. مدت  زمان یک شغل می تواند 
از یک ساعت )در مورد کارهای  خاص( 
تــا تمام طول عمر )مثاًل درمورد برخی  
 قاضی ها( به درازا بکشد. اگر فردی برای 
نوع مشخصی از شغل تربیت  شده  باشد، 
بدان   حرفه   یا   پیشه   می گویند. مجموعه 
ی شــغل های یک فرد درطول زندگی 
یا ســال های اشــتغال در یک شــغل 
 ثابت ،   سوابق شغلیِ   آن فرد را تشکیل 
می دهــد .   معموالً در ازای انجام کار به 
افراد شاغل دستمزد پرداخت می شود 
که این  دســتمزد ممکن است ساعتی، 
روزانــه، هفتگی و ماهانه باشــد.  اما با 
توسعه تکنولوژی و دانش و ابداع وسایل 
جدید، برخی مشــاغل از گردونه حذف 
می شــوند و جای خود را به مشــاغل 
جدیــد  می دهنــد. کارشناســان بر 
این باورند تا ســال ۲۰۲۰ بســیاری از 
مشاغل نظیر پستچی، کارمندان بانک 
ها، کارمندان برخی ادارات  دیگر وجود 
خارجی نخواهند داشت. البته با حذف 
برخی مشــاغل ، مشــاغل جدیدی به 
گردونه اقتصادی اضافه می شــوند که 
 مشــاغل مرتبط با فضای کســب و کار 
مجازی از جمله این مشــاغل هستند. 
 اما خبرنگار کیســت؟ خبرنگار فردی 
است که آموزش های الزم را در رشته 
خبرنگاری فرا گرفته و با داشتن اسناد 
و مــدرک های معتبر حرفه خبرنگاری 
پا به عرصه فعالیت های خبرنگاری در 
سایه شرایط خاص می گذارد.در تعریف 
دیگری از خبرنگار چنین آمده اســت:   
خبرنگار فردی اســت که به خاطر آگاه 
ســاختن مردم از رویداد ها و موضوع 
های مختلف که به سرنوشــت جان و 
کشــور شان ارتباط می گیرد . با قبول 
خطر های جانی . خانه و کاشــانه خود 
را ترک گفته و جهت جمع آوری خبرها 
و اطالعات در نا امن ترین نقاط کشــور 
خویش منطقه و حتی در گوشه و کنار 
جهان رفته و اطالعات را به خور صنف 
مخاطبان می دهد . با توجه به تعاریف 
باال و حساسیت حرفه خبرنگاری انتظار 
اســت این حرفــه در زمره حرفه های 
معتبــر و دارای حقوق و مزایای مکفی 
باشــد. اما در عمل این چنین نیست و 
در کشــور ما کسی به حرفه خبرنگاری 
به عنوان یک شــغل دارای درآمد ثابت 
نگاه نمی کند.با وجود کمبود شغل در 
جامعه و نیاز به ایجاد مشــاغل جدید، 
متاســفانه توجه تالش جدی در جهت 
حفظ و احیای برخی مشاغل موجود نیز 
 صورت نمی گیرد که عدم مرتفع ساخت 
این معضل باعث کاهش راندمان کاری 
و از سوی دیگر دست یازیدن به مشاغل 
 سایه و شغل دوم و سوم می شود و این 
سیکل معیوب همچنان ادامه پیدا می 
کند. دردمندانه این ساختار معیوب در 
حرفه خبرنگاری بیش از سایر مشاغل 
به چشــم می خورد و به شــدت نیز در 
حال گســترش اســت. در صورتی که 
حرفه خبرنگاری یکی از حرفه  های پر 
ارزش است که با توجه به اهمیت مقوله 
خبر و خبر رســانی، حرفه خبرنگاری 
تحت هیچ شرایط با خطر نابودی مواجه 
نخواهد شد.اما  متاسفانه نگاه متولیان 
امر به حرفه خبرنگای خیلی ســطحی 
و ابتدایــی اســت و همیــن نگاه باعث 
شده تا این حرفه در کشور ما  به عنوان 
شعل دوم و سوم و حتی شغل تزئینی و 
فانتزی در نظر گرفته شود.در این راستا 
بیشــترین آسیب متوجه خبرنگاران و 
روزنامه نگاران و خانواده های آنان است 
که به هیچ عنوان درآمد و دستمزد شان 
با وظایف  محوله همخوانی ندارد. شغلی 
کــه به لحاظ امنیتی در رده حســاس 
ترین و امنیتی ترین مشاغل قرار دارد و 
فرد باید  پاسخگوی جزئی ترین کلمات 
یا حتی عالئم نگارشــی به کار رفته در 
مقاله یا خبر باشد، به هیچ عنوان دارای 

امنیت شغلی  نیست.  

خبر ویژه

رئیــس اداره کنتــرل و مبارزه با ماالریا گفت: متأســفانه موارد ماالریا در اســتان 
سیستان و بلوچستان خیلی زیاد است.احمد رئیسی با عنوان اینکه وقوع سیالب ها 
و بارندگی های اخیر در کشــور پاکســتان باعث افزایش موارد ماالریا در مناطق 
شرقی کشور شده است، افزود: عمدتاً اتباع پاکستان از طریق مرزهای شرقی وارد 
مناطقی از استان سیستان و بلوچستان شده اند که جای نگرانی دارد.این افراد در 
شهرهایی همچون زاهدان، سراوان و چابهار، سرباز و…، در بخش جنوبی استان، 
حضور دارند.وی گفت: موارد ابتالء قابل قیاس با سال های گذشته نیست و اگر به 
موقع درمان نشوند، احتمال دارد به بیماری بومی در کشور تبدیل شود.وی افزود: 

افراد مبتال عمدتاً کارگرانی هستند که برای کار وارد چابهار شده اند.همچنین افراد 
بومی که در مرزها تجارت سوخت انجام می دهند، از افرادی هستند که می توانند 
بیماری را به داخل شــهرها انتقال دهند.وی با عنوان اینکه مشــکلی برای درمان 
بیمــاران اتبــاع و بومــی وجود ندارد، گفت: موردی از مرگ و میر نداشــته ایم، اما 
نگران چرخش انتقال بیماری به داخل کشــور هستیم.رئیســی با اشاره به اینکه از 
سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ موارد بومی بیماری ماالریا در کشور به صفر رسیده بود، افزود: 
اگر نتوانیم بیماری را در منطقه و مرزهای شرقی کشور کنترل کنیم، این احتمال 

هست که شاهد برگشت بیماری به کشور باشیم.

کشور  گشت ماالریا به  هشدار نسبت به باز

اینفوگرافی 

راه های مدیریت زباله زدایی در منازل را بیاموزیم
یکی از مشکالت مردم در چند سال گذشته بحث جمع آوری زباله است که باید با مدیریت شهری این موضوع حل شود. منبع: شهرآرا نیوز
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 آب انبار رستم گیو یزد
یادگاری از جنگ جهانی

آب انبار رستم گیو یزد در ســال ۱۳۲۰ هجری 
شمسی ساخته شد و از جمله  جاهای دیدنی یزد 
محسوب می شود که با شماره  ۱۸۲۹ به ثبت ملی 
رسیده  است. وجود گنبد خشتی دل انگیز همراه با 
چهار بادگیر مرتفع بر فراز آن، تزیینات آجرکاری 
که در بادگیرها و تمام بخش های این آب انبار به 
چشم می خورد؛ همگی نمونه بارز و غیرقابل انکار 
از معماری کهن و زیبای ایرانی هســتند که هر 

گردشگری را مبهوت خود می کنند.

آب انبار رستم گیو کجاست؟
آب انبار رستم گیو در شهر یزد، محله زرتشتیان، 
حاشیه بلوار بســیج، نبش کوچه مهر قرار دارد. 
این آب انبار به دلیــل قرارگیــری در کنار بلوار 
بسیج از موقعیت مناسبی برای جذب گردشگر و 

بازدیدکننده برخوردار است.

ساختار آب انبارهای یزد
ذخیره  آب از مهم ترین اصول زندگی ســاکنان 
مناطق کم آب به شــمار می آید. گذشتگان برای 
رفع این مشکل، اقدام به ســاخت بناهایی کرده 
بودند که به آب انبار شــهرت داشــتند. در واقع، 
می توان این بناهــا را نمونه ای از هنــر و ابتکار 
مردم دوران کهــن در نظر گرفــت. مکان هایی 
که به صورت سرپوشــیده و اغلــب در زیرزمین 
به گونه ای ساخته  شــدند که در فصول مختلف 
سال به وسیله  آب باران یا جویبارها پر می شدند. 
آب انبارها نقش بســزایی در تامین آب مصرفی 

مردم این نواحی ایفا می کردند.
در گذشــته آب انبارها بــه دو نــوع همگانی و 
خصوصی تقسیم بندی می شدند. نوع اول معموال 
در محله ها و کاروان سراها به صورت بنایی یگانه 
و در مســیر عبور کاروان ها و نوع دوم با توجه به 
میزان درآمــد صاحب خانه و تمکــن مالی وی، 
درون خانه های شــخصی احداث می شد. آن ها 
از بخش های مختلفی از جمله منبع ذخیره  آب، 
پوششی جهت اســتتار منبع، هواکش، راه پله، 
پاشیز و ورودی مزین به معماری هنرمندان آن 

دوران تشکیل می شدند.
آب انبارهایی کــه در یزد هســتند، به علت گرم 
بودن هوای اســتان، تعدادی بادگیر بر فراز خود 
دارند. البته اکثر این آثــار از دو بادگیر برخوردار 
بودند؛ اما بر اســاس مساحت و وســعت آن ها، 
برخی از این آب انبارها با چهــار، پنج و حتی ۶ 
بادگیر ساخته می شدند. از دیگر ویژگی های این 
بناها می توان به ســقف گنبدی شکل اشاره کرد 
که در ساخت آن ها خشت و گل به کار می رفت. 
سقف های گنبدی شکل، بادگیرهای تعبیه شده 
بر فراز آن ها، پله های متعددی که برای رسیدن 
به محل تجمع آب مورد استفاده قرار می گرفت 
و نوع تزییناتی که اغلب به صورت آجرکاری بود، 
نمونه ای بارز از معماری ایرانی را برای بازماندگان 
به یادگار گذاشته است. جالب است بدانید که در 
استان یزد بیش از ۶۰ آب انبار وجود دارد که اکثر 
آن ها به عنوان آثار تاریخی به ثبت ملی رسیده  اند.

تاریخچه آب انبار رستم گیو یزد
آب انبار گیو یکــی از چندین آب انبار ســاخته 
شده در یزد اســت که متعلق به دوران حکومت 
پادشــاهان قاجار بود. طبق مستندات تاریخی، 
این آب انبار در اوایل جنگ  جهانی اول و در سال 
۱۳۲۰ هجری شمسی احداث شد و زمان ساخت 

آن حدود دو سال طول کشید.
ظاهرا معماری آب انبار گیو را حاج محمد ابراهیم 
خرمشاهی بر عهده داشت و ارباب جمشید امانت 
نیز وظیفه  بازرســی و نظارت بر ساخت را تقبل 
کرد. طرح بهســازی و مرمت آب انبار رستم گیو 
به عنوان یکی از بناهای تاریخی شهر جهانی یزد 
به همت شهرداری این شــهر جهانی در ۶ مرداد 

۱۳۹۷ هجری شمسی اجرا شد.
این اثر تاریخی در ۱۵ دی ۱۳۷۵ هجری شمسی 
با شــماره ثبت ۱۸۲۹ به عنوان یکی از آثار ملی 
ایران به ثبت رســید. با توجه به خشک شــدن 
قنات ها، ایــن آب انبار نیز فاقد آب اســت و آب 

خانه ها از آب لوله کشی شهری تامین می شود.

سازنده آب انبار رستم گیو یزد
هزینه  احداث و ســاخت بنای تاریخی آب انبار 
توسط رستم گیو تامین شــد که بانی و موسس 
بنیاد خیریــه  گیو، رئیــس انجمــن و نماینده  
زرتشــتیان در مجلس شــورای ملی و سناتور 
مجلس ســنا و نماینده  زرتشــتیان در مجلس 

شورای ملی بود.

گردشگری

  اندر مزایای تنبلی ؛

  اهداف و انگیزه های
 پشت کار کردن

کتــاب انــدر مزایای تنبلی که کتــاب دوم از 
مجموعه خرد و حکمت زندگی اســت به زبان 
ساده و با استفاده از مطالب فلسفی و روانشناسی 
به  کار کردن  و شــاید مهمتر از آن به اهداف و 

انگیزه های پشت کار کردن می پردازد.
بنابراین اگر در کار، شــغل و انجام امور روزانه 
غرق شــده اید – یا حتــی می توان گفت اگر به 
کار اعتیاد دارید – و به همین دلیل فرصتی برای 
توجه به روح، آســایش روان و راحتی خود در 
زندگی باقی نمانده، خواندن کتاب اندر مزایای 
تنبلی را در اولویت خود قرار دهید؛ زیر سطر به 
ســطر آن خط بکشید نکته هایش را یادداشت 
کنید و جلوی دیدتان بچسبانید. همه ما معتاد 
کار شده ایم،  پر مشغله بودن شده نشانه ی شأن 
مردم   ما مدام به دیگران پُز می دهیم که ای وای! 
چقدر سرمان شلوغ است، چرا؟ چون پر مشغله 
بودن یعنی مهم بودن!  و اینگونه  است که از ما 
کار می کشند و ما کار می کنیم! و یا همان طور 
که در باال اشــاره کردیم، اینگونه است که ما به 
کار اعتیاد پیدا می کنیم. اما این کتاب گلچینی 
از اســتدالل ها و نظریه های مهم اســت تا به ما 
نشان دهد در درجه اول چه اتفاقی می افتد که ما 
اینقدر کار می کنیم و اینکه چرا نیاز به آسایش 

و فراغت و بازی و سرگرمی داریم.
معتادان به کار دیگر به زندگی ســر نمی زنند. 
آن ها با بدن و احساســات خود بیگانه شده اند، 
از ابتــکار و خیال پردازی شــان، از خانــواده و 
دوستانشــان، دور افتاده انــد. خــوره ی کار به 
جانشــان افتــاده  و برده ی آن شــده اند. دیگر 

صاحب زندگی خودشان نیستند.
ارســطو می گویــد:  مــا کار می کنیم تا بتوانیم 

تفریح کنیم و فراغت داشته باشیم 
اینقــدر کــه کار می کنیــم نمی خوابیم، برای 
خانواده مــان وقت نمی گذاریــم، نمی خوریم، 
تفریح و اســتراحت نمی کنیــم. چه کارمان را 
دوســت داشته باشــیم چه از آن نفرت داشته 
باشــیم، چه در آن موفق باشــیم و چه ناموفق، 
چه از آن شهرت به دست بیاوریم چه حاصلش 
برایمان بدنامی باشد، به هر حال همه مان مثل 
سیزیف محکوم به آنیم که سنگ بزرگ کارمان، 
شغلمان، حرفه مان را هر روز به دوش بکشیم و 
ببریم باالی کوه تا دوباره پایین بغلتد و روز بعد 
دوباره روز از نو روزی از نو. اوگدن نَش می گوید،  
حتی آن دسته از ما که حالمان از کار کردن به 
هــم می خــورد هم باز باید کار کنیم، تا بتوانیم 
پــول کافی به دســت بیآوریم تــا دیگر مجبور 

نباشیم کار کنیم! 
احتماالً دیگر هر خواننده ای می تواند تصور کند 
این کتاب در مورد چیست. نکته مهم درباره این 
کتاب ها نحوه روایت نویسنده است. ال جینی، 
نویسنده کتاب اندر مزایای تنبلی با زبان ساده 
و اســتدالل های درست تالش می کنند نکات 
اصلــی را درباره کار کــردن به خواننده منتقل 
کند. خیلی مهم اســت که خواننده به اشــتباه 
فکر نکند که کار کردن به تمام معنا بد است و 

تنبلی فضیلت برتر است.
از موضوعــات دیگــر کتاب باید به  تعطیالت 
و ســفر ،  خردیــد کــردن در قالــب بازی و 
تفریــح ،  مصرف گرایــی ،  ورزش و بــازی  و  
بازنشســتگی  اشاره کرد که به خوبی بررسی 
و تبیین شــده اند. این کتاب ما را به فکر فرو 
می برد تا خودمان را برای کار و پول بیشــتر 
نکشــیم و چیزهای مهم تر زندگی )خانواده، 
همسر، فرزند، تفریح، مسافرت و …( را فدای 

کارمان نکنیم.
پیشــنهاد می کنیــم این کتــاب را بخوانید، 
کمــی بــرای خود وقت بگذارید، کمی رهایی و 
وانهادگــی را در زندگــی تجربه کنید، چرا که 
موتــور محرکه ی ما برای انجــام امور روزمره، 

توجه به فضا و انرژی درونی ست.
درنهایــت ایرادهایی هــم به کتاب اندر مزایای 
تنبلی وارد اســت. مثال می توان گفت آمارهای 
استفاده شده در کتاب تقریباً قدیمی است. تمام 
آمارها متعلق به ســال ۲۰۰۰ میالدی به قبل 
است پژوهش جدیدی در کتاب دیده نمی شود. 
همچنیــن جامعه مورد بررســی کتاب، جامعه 
آمریکا اســت و اشــاره ای به دیگر نقاط جهان 

نشده است.

کتاب جمالتی از متن 
کابوس بیشتر ما کار است و رویای شیرین مان 
کار نکــردن! خواب اوقــات فراغت نامحدود را 
می بینیــم. دلمان در هوای یک زندگی عاطل، 
راحت، تنبالنه و البته با جیب پر از پول اســت! 
دنبــال یک زندگی هســتیم که در آن کارمان 

بازی و مشغولیت مان تفریح باشد.

ارتباط عفونت دوره بارداری و بیماری اوتیسم در کودک
عفونت در زنان باردار با افزایش خطر بیماری های عصبی رشدی مانند اوتیسم در 
کودک در مراحل بعدی زندگی مرتبط است.مطالعات قبلی ارتباط بین عفونت 
در مــادر بــاردار در دوران بارداری و افزایش خطر ابتالء به بیماری های عصبی 
رشــدی مانند اوتیســم یا ناتوانی ذهنی را در کودک در مراحل بعدی زندگی 
نشــان داده اند.اما آنها نتوانســته اند بگویند که آیا قرار گرفتن مادر در معرض 
عفونت واقعاً علت آن است یا عوامل دیگری پشت این ارتباط هستند. اکنون 
محققان مؤسسه کارولینسکا سوئد این موضوع را با جزئیات بیشتری بررسی 
کرده اند. هاکان کارلسون ، محقق دپارتمان علوم اعصاب در مؤسسه کارولینسکا، 
می گوید:  نتایج ما می تواند به والدین باردار اطمینان دهد که عفونت های دوران 
بارداری ممکن است به اندازه ای که قباًل تصور می شد خطر بزرگی برای مغز 

کودک ایجاد نکند .مطالعه حاضر بر اساس داده های بیش از ۵۰۰ هزار کودک 
متولد شده بین سال های ۱۹۸۷ و ۲۰۱۰ است. هدف این بود که بررسی شود 
آیا بین عفونت های زن در دوران بارداری و اوتیسم یا ناتوانی ذهنی در کودک 
رابطه علّی وجود دارد یا خیر.مشابه مطالعات قبلی، محققان توانستند ببینند 
عفونت هایی که نیاز به مراقبت های تخصصی در دوران بارداری دارند، با افزایش 

خطر ابتالء به اوتیسم و ناتوانی ذهنی در کودکان مرتبط هستند.
اما زمانی که محققان خواهر و برادرها را مورد مطالعه قرار دادند، نتیجه متفاوت 
بود. در مقایسه بین خواهر و برادری که مادر در یکی از بارداری ها عفونت داشته 
است اما در بارداری دیگر نه، هیچ ارتباطی بین عفونت و خطر ابتالء به اوتیسم 
در کودکان پیدا نکردند. برای ناتوانی ذهنی، زمانی که محققان جفت خواهر 

و برادر را مقایسه کردند، این ارتباط ضعیف تر از زمانی بود که کودکانی را که 
با هم مرتبط نیستند مقایسه کردند.محققان همچنین خطر ابتالء به اوتیسم 
و ناتوانی ذهنی در کودکان را در صورتی که مادرشــان در طول ســال قبل از 
بارداری به عفونت مبتال شده بود، بررسی کردند.در اینجا، محققان مشاهده 
کردند که عفونت های ســال قبل از بارداری با خطر ابتالء به اوتیســم به همان 
میزان عفونت های دوران بارداری مرتبط است، اما با خطر ناتوانی ذهنی مرتبط 
نیست.به گفته محققان، به نظر نمی رسد که ارتباط بین عفونت در زنان باردار 
و افزایش خطر ابتالء به اوتیسم در فرزندان آنها وجود داشته باشد. نتایج نشان 
می دهد که افزایش خطر بیشتر با عوامل مشترک بین اعضای خانواده، مانند 

تنوع ژنتیکی یا جنبه های خاصی از محیط مشترک قابل توضیح است.

دریچه علم

عکس روز 

 آبتنی زائران اربعین در فرات/ منبع:  فارس

آیا چهره خبرنگار در  بی نشان  به واقعیت نزدیک است؟

شخصیت اغراق شده
 این روزها شبکه سه سیما،  بی نشــان  را روی آنتن 
دارد. ماجرای آن به  شهاب ادهم  سردبیر یک سایت 
خبری و خبرنگار پیشکسوت برمی گردد که دغدغه 
مبارزه با فساد اقتصادی را دارد. به مشکالت اقتصادی 
مردم می پردازد و شــخصیت درســتکار و جسوری 
است.  بی نشان  را می توان سریالی دانست که خیلی 
با صراحت و بدون روتوش، وارد شغِل خبرنگاری شده 
است. چرا که در وهله اول نشان می دهد خبرنگاری و 
فعالیت در رسانه چقدر شغل پردردسر و پیچیده ای 
است و در نوِع خودش اداِی دینی به قشر زحمتکش 
و بی نشان جامعه رســانه و فرهنگ یعنی خبرنگاران 
دارد. از طرفی راما قویدل و همکارانش ســعی دارند 
مفهوم  عدالت  را در معــرِض نگاه مخاطب تلویزیون 
قرار دهند که خبرنگاران همیشه در خط مقدم مبارزه 

با رانت و فساد و اجرای عدالت بوده اند.
آنچه از ناِم  بی نشان  هم مشخص است در کناِر همه 
این سختی ها و تالش ها، خبرنگاران در گمنامی به سر 
می برند. کارگردان و دست اندرکارانش بسیار تالش 
کردند خبرنگاری را بدوِن روتوش نشــان دهند اما 
باز روایِت درام اجــازه نمی دهد زوایای زندگی کاری 
و شــخصی خبرنگاران را به طورکامل نشــان دهد. 
حداقل کاری که سریال این روزهای شبکه سه انجام 
داده خبرنگاران را نشــان داده کــه در تمام لحظات 
زندگی شــان درگیر کارشــان اند و چقدر این شغل 
در زندگی شخصی شان اثرگذار اســت. درآمدشان 
حداقلی و مانند بســیاری از مردم درگیــر گرانی و 

سختی های زندگی اند. 
راما قویــدل در خصوص انتخــاِب پرویز فالحی پور 
برای نقش  شــهاب الدین ادهم  به ظّن کارشناسان 
و بازتاب های رسانه ای، درست بوده و توانسته از پِس 
این نقش برآید. هرچند خبرنگاری جزئیاتی دارد که 
باید سال ها در این شــغل کار کرد تا بتوان به عمِق 
پیداها و ناپیداهایش پی برد. اما از شخصیِت شهاب 
الدین می توان به این نتیجه رســید که او خبرنگاری 
انقالبی است  و ظاهر اتاق و عکس های روی دیوارش 
این نکتــه را برای مخاطــب تداعــی می کند. این 

شخصیت در صحنه دفاع مقدس ســرباِز وطن خود 
بوده و امروز در عرصه فرهنگی و اقتصادی با شجاعت 
مشغول جنگیدن است. او عالوه بر درگیری های کاری 
که گاهی پای او را به بازداشــتگاه نیز می کشد، باید 
حواسش به خانواده خود مخصوصاً دخترش نیز باشد 

که زندگی او تحت تأثیر شغلش قرار گرفته است. 
کارگردان به سبِک زندگی شــهاب الدین هم توجه 
کرده که زندگی ساده ای دارد؛ فرزندانش با چارچوب 
فرهنگی ایرانی- اسالمی تربیت شده اند. این نکته در 
رابطه دختِر خبرنگار قصه با همسر آینده اش قبل از 
عقد و محرمیت بســیار محدود است و برای صحبت 
کردن با همسِر آینده اش )مســعود( از پدرش اجازه 
می گیرد. این مســئله نکته بسیار قابل توجهی است 
که در اغلِب فیلم و سریال های ایرانی دیگر به سختی 
می بینیم و معموالً به ســمِت ســبک زندگی غربی 
می رود. در مورد فیلمنامه هــم می توان نمره خوبی 
به داستاِن  بی نشان  داد. چرا که قصه خبرنگاری اش 
با روندی جذاب از مسئله اصلی فســاد بازیکن تیم 
ملی شــروع و به ســمت رانت خواری یک نماینده 
مجلس رفت. اما در برخی از قســمت ها شاهدِ  ُکند 
شدن ریتم داستان می شــویم؛ جایی که کارگردان 
و فیلمنامه نویسش با یک آشفتگی در روایت مواجه 

می شوند. البته این نکته، مشکِل بسیاری از سریال ها 
است که نمی توانند در طوِل داستان، ریتم و لحِن تند 

و گرِم خودشان را حفظ کنند. 
تا اینجای داستان که ۸ قسمت به پایانش باقی مانده، 
در بســیاری از بخش ها، راما قویــدل و همکارانش 
خوب به زندگی و شــغِل خبرنگاری ورود کرده اند و 
داستان شــان را پیش برده اند اما در بخش هایی هم 
ناکام بوده اند که یکی از آن بخش ها به محکوم شدن 
آقای ســردبیر برمی گردد. خبرنگاری که در داستان 
می بینیم عمری در دادســرای رســانه رفت و آمد 
داشته اما به سادگی راهی بازداشگاه می شود! برخی 
از کارشناسان اشکاِل دیگر فیلمنامه را در پیدا کردن 
اطالعات توســط  متین  می دانند که انگار نویسنده 
نخواســته با خالقیتی در نــگارِش  فیلمنامه، فضاِی 
باورپذیری و حتی رمزآلودی را برای پیدا کردن این 
اطالعات ایجاد کند. به همین خاطر این شــخصیت 
آن قدر اغراق آمیز شــده گویی با یک مأمور مخفی و 

نفوذی مواجهیم. 
یک نکته انتقادی که نسبت به طراحی صحنه سریال 
وارد کرده اند، وقتــی وارد دفتر خبرگــزاری و اتاق 
سردبیر می شــویم حتی لیوانی پیدا نمی شود که نام  
بیدارنیوز  بر روی آن دیده شــود. البته با پُر شــدن 

عکس های مرتبط به انقالبی بودن  شهاب الدین ادهم  
در دیواِر اتاق او، به نظر می رسد طراِح صحنه سریال 
بیشــتر دنباِل نشــان دادن آرمان ها و باورهای این 
شخصیت بوده تا خبرگزاری و فضاِی خبری را نشان 
دهد!ایراِد دیگر این ســریال انتقاِل پیام های قصه به 
صورت شعاری و کاماًل مستقیم است. نمونه بارز آن، 
در یکی از سکانس های قسمت اول است که شخصیت  
شهاب  سراغ خواهرزاده اش می رود که به دنبال اخبار 
زرد و افشاگری درباره سلبریتی ها است. او  متین  را 
نصیحت می کند؛ نصیحت ها در دیالوگ های  متین  
هم به شــیوه دیگری ادامه پیدا می کند و او در پاسخ 
می گوید، هدفش این است که مردم از سلبریتی ها بت 
نسازند و هویت واقعی آن ها را بشناسند! طبیعتاً مطرح 
کردن این موضوعات با شــعار و به صورت مستقیم، 

جذابیت خاصی برای مخاطب ندارد.
یکی از بخش های دیگر که شــاید روایتگِر داستان 
نشــان داده با همه ابعاد خبرنگاری آشــنا نیست؛ 
بحِث استفاده خبرنگار از مستندات و مدارک کافی 
برای نوشــتن یک خبر و یا پیگیری خبر است. چرا 
که  شــهاب  به عنوان یک فرد کارکشــته و باسابقه، 
بدون مســتندات و مدارک کافی درباره منشأ ثروت 
اشــخاص صحبت  و آنان را به استفاده از رانت متهم 
می کند. البته این افشاگری ها هیجان ایجاد می کند و 
برای تماشاگِر تلویزیون جذابیت دارد. اما در واقعیت 
خبرنگار نمی تواند بدون ســند و مدرک کسی را در 

رسانه متهم کند.
این رفتارهای اغراق گونه در برخی از ســکانس های 
خانوادگی ســریال هم وجود دارد. خبرنگار قصه در 
کنار همسر و دخترش زندگی خوبی دارد و مخاطب 
شاهد خانواده ای خوشبخت است که مدام با مهربانی 
و آرامش با یکدیگر صحبت می کنند. بازیگران فارغ از 
پرویز فالحی پور که عمدتاً در کارهایی که حاضر شده 
توانسته موفقیت هایی را بدســت بیاورد کمتر بازی 
خوبی را از خود نشان می دهند. چرا که وقتی کاراکتر 
روِی لبه تیِغ اغراق و شــعار حرکت می کند، در واقع 

کمتر می تواند به باورپذیری نقش دست پیدا کند. 

پرده نقره ای 

کتابکده


