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اقتصاد پویا از وضعیت داللی در کالنشهر ها گزارش می دهد:

شهر  در تسخیر دالالن

معاون وزیر صمت:

 تا خودمان را درست نکنیم
هیچ معجزه ای رخ نمی دهد

گفت و گوی اقتصاد پویا با سید حسین رضوی پور؛ اقتصاددان: 
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روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

حسین کریمی
مدیر مسوول

این روزها اخبار قتل های خانوادگی 
بیشــتر از معضالت اقتصادی به گوش 
می رســد. دیگر این قتل ها ناموســی 
نیســت و دختران مقتول نیستند بلکه 
پســران نیز قربانیان خشــونت های 

خانوادگی شده اند. 
در این روزهــا که مردم مشــکالت 
اقتصادی دارند حوادث تلخ برایشــان به 
گونه ای شده است که از روی آن عبور می 
کنند اما سوال هایی وجود دارد چرا قاتلین 
بدون اینکه ناراحت باشند و عذاب وجدان 
داشته باشند با خنده پاسخ می دهند چرا 
قانون به پدر و خانواده پــدری اجازه می 
دهد تا فرزندان قربانی خواســتگاه آنان 
شوند مرگ برای فرزندان پایان راه است 
اما پدر چطور مــی تواند فرزندی که خود 

بزرگ کرده را به قتل برساند. 
جنایت هــای خانوادگــی در بهت و 
ناباوری صورت می گیرد و این قتل ها در 
رسانه های داخل و خارج از ایران بازتاب 
زیادی داشته اســت در زمانی که همه به 
فکر قتل بابک خرمدین بودند در خراسان 
شمالی و رشــت مادر و پدرانی فرزندان 
خود را قربانی کرده بودند و کســی از آنها 
علت را نپرســید که چرا فرزندان قربانی 

خانواده ها می شوند. 
طی این مدت ها بارها خطــر  از بروز 
خشــونت و جنون آنی توســط جامعه 
شناسان داده شده بود و آمارها نیز در این 
مدت افزایش نزاع های خیابانی را نشان 
می داد اما در آن زمان کسی توجهی نکرد 
که امروزه ما شــاهد قتل های خانوادگی 
هســتیم حتی در این مــدت  ادم ربایی 
افزایش پیــدا کــرده آدم ربایی به خاطر 
فروش اعضای بدن چــرا جامعه ایران به 

این خشونت ها کشیده شده است. 
اگر به این عوامل رسیدگی نشود می 
توان گفت نابودی خانه و خانواده نابودی 
وجدان را شاهد خواهیم بود وجدانی که 

در این قاتلین دیده نشده است. 

 طعم تلخ 
سکانس آخر

سرمقاله

  گفت و گوی تفصیلی با
 محمدرضا محبوبفر ، کارشناس حوزه سالمت : 

 بحران های اقتصادی 
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یادداشت روز
چه زمانی مبارزه با فساد جدی خواهد شد؟ 

دکتر یوسفي 
عضوهیات علمي و دانشیار دانشگاه مفید

گروهی از کشــورها با حجم گســترده فساد مواجه 
هستند همگی آنان در زمره کشــورهای توسعه نیافته 
قرار می گیرند. اما چرا این کشورها دچار توسعه نیافتگی 
و در نتیجه در چرخه فقر گســترده, شکاف طبقاتی و 

فساد گرفتار شده اند. 
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بر این تصور 
بود که این حکومتها راه غلبه بر این مشــکالت را نمی 
دانند. آنان در دهه 1980, سیاستهای تعدیل ساختاری 
را پیشنهاد دادند. کاهش حجم دولت از طریق خصوصی 
سازی ها, کاهش نیروهای اداری, حذف یارانه ها و دیگر 
سیاستها مورد تاکید قرار گرفت. اما اجرای این سیاستها 
موجب شد تا شورشــهای خیابانی صورت گیرد و ثبات 
سیاسی این کشورها تهدید شــد. خصوصی سازی این 
کشورها نیز به فســاد گســترده تر دامن زد. در آخرین 
گزارشهای مجلس چهارم شورای اسالمی از خصوصی 
سازی در ایران تعبیر به تاراج بیت المال شده بود. برخی 
سیاستها مانند اســتقالل بانک مرکزی بدون توجه به 

زیرساختها به یک شوخی تلخ شبیه تر بود. 
یکی از پیش فرضهای اساســی, اعتقاد به ناآگاهی 
رهبران این کشــورها در مناســب بودن این سیاستها 
بوده اســت. در حالیکه اینگونه نیســت. این کشورها 
از اقتصاددانان خوبــی معموال برخوردارنــد. برخی از 
بهترین دانشــگاههای جهان فارغ التحصیل شده اند. و 
یا حتی کشوری مانند زیمبابوه از مشاوره آرتور لوئیس 
اقتصاددان برنده جایزه نوبل بهره می برد, با این وجود; 
پدیده توسعه نیافتگی وجه غالب این کشورهاست. این 
نشان میدهد که فرض ناآگاهی در  فرض درستی نیست. 
در مباحث تاریخ اندیشه نیز افالطون جوامع را به دو 
دسته مدینه فاضله و مدینه جاهله تقسیم می کند. گویی 
دانایی برای رفتن در مسیر درست کافی است اما فارابی به 
این دو مدینه مدینه های دیگری از جمله مدینه فاسقه 

می افزاید یعنی گاهی علم وجــود دارد اما اراده ای برای 
طی مسیر درست وجود ندارد. چیزی که این سازمانها 

به آن توجه ندارند.  
بنابراین مهمترین علــت, فقــدان اراده الزم برای 
مواجهه با پدیده عقب ماندگی و فســاد است. به عنوان 
مثال, شــفافیت منابع مالی کاندیداهــا در انتخابات, 
شفافیت دادگاهها به ویژه در مفاسد مالی یک اصل مهم 
در کاهش فساد اســت. درک این مسئله سخت نیست 
اما اراده ای وجود ندارد. آیا کسی نمیداند که استفاده از 
منابع دولتی, شــبه دولتی و ملی کاری نادرست است و 
آیا کسی تردید دارد که بسیاری از انتخابات از این منابع 
تامین مالی می شوند. اما عالقه ای برای شفافیت منابع 
مالی دیده نمیشــود. آنچه در قدم نخست اهمیت دارد 
درک فقدان اراده در درون حاکمیت است و سپس درک 
چرایی آن است.  به همین دلیل است راه حلهای کلیشه 
ای ناترازی بودجه, ناترازی. بانکها, رویکرد اقتصاد تولید 
محور در برابر اقتصاد داللی در این برهه زمانی توســط 
کاندیداها را نباید جدی گرفت. زیرا هیچ دولتی اقدام به 
اصالح ساختاری بودجه نخواهد کرد. گرچه شعارش را 

بدهند و عده ای را نیز جذب کند. 
بر اســاس این دیدگاه, باید به جای ارائه راه حلهایی 
مانند چگونگی کاهش نقدینگی, تورم, ناترازی بانکها, 
تولیدمحوری اقتصــاد و امثالهم که بــا فرض ناآگاهی 
متولیان بیان میشود, باید به این پرسش پاسخ داد که در 
یک روند مسالمت آمیز چه باید کرد تا حاکمیت مبارزه 
قاطع با فســاد را مصلحت خود بداند و از این طریق اراده 

الزم برای مبارزه با فساد و عقب ماندگی پیدا کند.   
تا زمانی که چنین درکی پیدا نشــود از کاندیداهایی 
که حاضر نیســتند منابع مالی خود را شفاف بیان کنند 
نمیتوان انتظار داشت که در دوران تصدی خود با فساد 
مبارزه کنند. چنانچه از کسانی که چشم خود را از فساد 
گسترده مالی شــهرداری تهران می بندند نیز چنین 

انتظاری در موقعیت جدید بی مورد است.

      خشونت خانگی در ایران 58 درصد افزایش یافت
  صحبت کنید شاید مشکالت حل شود 
      رومینا و بابک قربانیان پر سر و صدا 

پول در آوردن بدون کار کردن؛ این کاری اســت که ۶۳ درصد 
درآمد ها از آن حاصل می شود. چنین وضعیتی برابر است با از بین 

رفتن کار مولد و رونق داللی و سوداگری.
شکاف زیادی که بین درآمد و هزینه افراد وجود دارد، باعث شده 

مسئوالن دولتی دیگر جای انکار اینکه دستمزد ها جوابگوی مخارج 
افراد نیست، در این زمینه به مناقشــه بپردازند که حقوق حداقلی 
چقدر از هزینه ها را پوشــش می دهد. آنها ســعی می کنند نهایت 

خوش بینی را به خرج دهند و بگویند دستمزد ها بیش از....

»پویا بهمنی« کارشناس بازار سرمایه و رمز ارزها، ضمن اشاره به نوسانات و التهابات 
در این بازار تاکید کرد: بازار رمز ارزها ریسک بسیار زیادی دارد و افرادی که قصد سرمایه  

گذاری در این بازار را دارند، باید با ویژگی  ها و شرایط خاص این بازار آشنا باشند. 
در هفته  ای که گذشت بازار رمز ارزها با ریزش و نوسانات جدی مواجه شد؛ به  گونه  
ای که رمز ارز »بیت  کوین« از سقف تاریخی خود بیش از ۵0 درصد افت قیمت را تجربه 
کرد و قیمت »اتریوم« یکی دیگر از رمز ارز های مهم بازار، از سقف تاریخی ۴۳00 دالر 
تا محدوده  1900 دالر کاهش پیدا کرد. برخی کارشناسان اظهارات و اقدامات »ایالن 
ماسک« سرمایه دار آمریکایی و رییس شرکت »تسال« را در این ریزش موثر می دانند و 
برخی دیگر معتقدند که تصمیمات مهم بانک  های مرکزی کشور های آمریکا و چین 
بر کاهش قیمت رمز ارزها تاثیری چشمگیر داشــته اند. در عین حال، هم زمان از یک 
سو مجلس شورای اسالمی در حال تدوین طرح  هایی برای مدیریت بازار رمز ارزها در 
کشور است و از سوی دیگر برخی فعاالن این بازار با اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشور 
بازداشت شده اند. امری که پرسش های بسیاری را در ارتباط با نحوه فعالیت در بازار رمز 

ارزها ایجاد می کند. 
»پویا بهمنی« کارشناس بازار ســرمایه و رمز ارزها در این ارتباط به پژوهشگر ایرنا 
گفت: »بازار رمزارزها که قدمتی کمتر از 1۳ ســال دارد به عنوان یکی از نوپاترین بازار 
های مالی شناخته می شود. از ابتدای ظهور این بازار، بســیاری از دولت  ها، نهاد های 
مالی و همچنین اقتصاددانان و سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی انتقادهای بسیاری 
به ماهیت این بازار داشــته اند و این انتقادات و مخالفت ها هنوز هم ادامه دارد. از دالیل 
این مخالفت  ها باید به کاربرد ارزهای دیجیتال برای تراکنش   های مالی در فعالیت  های 
غیرقانونی، تالش طراحان این شــبکه ها برای تضعیف نهادهای مالی بخصوص بانک 
-ها، عدم درک ساز وکار ایجاد و انتشار رمزارزها از سوی سرمایه گذاران خرد و کالن و 

همچنین عدم توانایی نهادهای ناظر برای نظارت دقیق روی فرآیند بکارگیری و معامله 
آن ها اشاره کرد«.

وی در ادامــه افزود: »طی چند هفته اخیر صحبت های بســیار زیادی حول ایجاد 
محدودیت و یا ممنوعیت برای معامالت ارزهای دیجیتــال در صرافی  های داخلی از 
زبان مسوولین دولتی و تصمیم سازان اقتصادی در مجلس و سایر سازمان ها شنیده 
شده و حتی طرحی برای ســامان دهی و قانون  مند کردن معامالت ارزهای دیجیتال 
در مجلس در دست تدوین اســت. باید گفت رفتارهای قهری و سلبی در مورد ارزهای 
دیجیتال همواره در کشــورهای دیگر هم به عنوان برخورد اولیه لحاظ شــده است؛ 
ولی به مرور زمان برخوردها در جهت وضع قوانین مشــخص و تالش در جهت نظارت 
بیشتر پیش رفته است. بنابراین به نظر می  رسد استفاده از تجربه جهانی برای برخورد 
متناسب با این پدیده جدید می تواند راهگشا باشد تا منافع ســرمایه  گذاران در کنار 
منافع ملی ناشی از بهره مندی از مزایای استفاده از رمزارزها حفظ شود. البته بدون شک 
این روند زمان بر بوده و با فراز و فرود  های بسیار همراه خواهد بود و سرمایه  گذاران داخلی 

باید این موضوع را به عنوان یکی از ریسک های مهم این بازار در نظر داشته باشند«.
ریــزش روزهای اخیر باعث شــده اســت تا بســیاری از ســرمایه گذاران از 
سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها نا امید شوند و این پرسش در ذهن بسیاری شکل 
بگیرد که آیا این بازار، بازار مناسبی برای سرمایه گذاری است؟ این کارشناس بازار 
سرمایه، در پاسخ به سوال مذکور گفت: »برای سرمایه گذاری در بازار رمزارزها باید 
ماهیت رفتاری-روانشناختی و ریسک  های حاکم بر آن را بیشتر شناخت. این بازار 
در دسته بازارهای »بسیار پرریسک« با »نوسان قیمتی بسیار زیاد« دسته  بندی 
می شود. عوامل ایجاد کننده این میزان ریسک را می  توان در دو گروه عوامل ذاتی و 

عوامل بیرونی طبقه بندی کرد.

رمز ارزها؛ موج بلندی که فرو نشست

رییس جمهوری با بیان اینکه تا رســیدن به توافق نهایی به مذاکرات ادامه خواهیم داد، 
گفت: ارقام رشد تولید در بخش های مختلف صنعتی کشور، بهترین شاهد بر بی ثمر بودن 

سیاست فشار حداکثری آمریکا است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دویست و بیست و هفتمین جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
رییس جمهوری برگزار شد و در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از وضعیت 
صنعت خودرو در کشــور ارائه کرد.برپایه این گزارش، برغم همه فشارهای جنگ تحمیلی 
اقتصادی و عوارض اقتصادی ناشی از کرونا، این صنعت در سال 1۳99 توانسته به رشد تولید 
دست یابد.رییس جمهوری در این جلسه با تاکید بر پیروزی ملت ایران در جنگ اقتصادی، 

گفت: ارقام رشد تولید در بخش های مختلف صنعتی کشور، بهترین شاهد بر بی ثمر بودن 
سیاست فشار حداکثری آمریکا است که خود آنها را به اعتراف به شکست این سیاست ها وادار 
کرده است و با توجه با مذاکرات اخیر انجام شده در وین، به صراحت آمادگی خود را برای رفع 

تحریم ها وفق برجام اعالم کرده اند. ما به مذاکرات تا توافق نهایی ادامه خواهیم داد.
روحانی تصریح کرد: صنعت خودرو که در ســخت ترین شرایط، توانسته مقاومت کند و 
تولید خود را افزایش دهد، قطعا با تغییر شرایط و گشایش در دسترسی به بازارهای خارجی و 
کاهش هزینه مبادله، فضای مساعدتری را تجربه خواهد کرد و رشد و توسعه خود را در محیط 
اقتصادی متعادل تر ادامه خواهد داد. سیاست دولت نیز حمایت از این صنعت و تقویت توان 

رقابتی خودروسازهای داخلی خواهد بود.

رییس جمهور:

 به مذاکرات وین تا توافق نهایی ادامه خواهیم داد

 شناسه آگهی : 1139176

 نوبت اولآگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای 

بنیاد مســکن انقالب اســالمي اســتان قم در نظر دارد بر اســاس قانون 
برگزاری مناقصات نســبت به فراخوان مناقصه یک مرحله ای به شرح زیر 

اقدام نماید. 
1- موضوع مناقصه: تهیه مصالح و اجراي پل فلزی عابر پیاده بر روي رودخانه 

روستاي دولت آباد باال از بخش جعفرآباد 
2- صالحیت مورد نیاز شامل رتبه/ پایه و رشته                 

1-2- گواهی صالحیت معتبر پیمانکاری صادره از ســازمان برنامه و بودجه، 
شخص حقوقي حداقل رتبه ۵ رشته ابنیه و یا رشته راه و شخص حقیقی رتبه 2 

یا 1 رشته ابنیه یا رشته راه
2-2- گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط وزارت تعاون، 

کارو رفاه اجتماعی       
۳- نحوه و مهلت دریافت و تحویل اسناد

 بنياد مسکن انقالب اسالمي قم 
)معاونت عمران روستایی - امور قراردادها(

نحوه دریافت و ارسالتاریخ / مهلتموضوع
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir از تاریخ  1۴00/0۳/0۳  تا تاریخ 1۴00/0۳/09دریافت اسناد مناقصه 

مطابق زمان بندی مندرج در سامانه تدارکات الکترونیک دولت  تا تاریخ 1۴00/0۳/19ارسال اسناد مناقصه 
۴- برآورد موضــوع مناقصه: مبلــغ برآورد اولیــه هزینه اجرای کل 
پروژه 7/970/۶71/۳12 ریال براســاس فهرســت بهای واحد پایه 

رشته ابنیه سال 1۴00
۵- هزینه خرید اسناد: صفر ریال                          

۶- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه 
7- نوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه: ۴00/000/000 
ریــال )چهارصد میلیــون ریال( به  صــورت  ضمانت  نامــه  بانکي  به  
نفع  کارفرمــا مطابق آییــن نامه تضمیــن معامــالت دولتي، مدت  
اعتبار تضمین  فوق   ۳ مــاه  بوده و باید تا پایان ســاعت اداری تاریخ 

1۴00/0۶/19 معتبر می باشد و براي  ســه  ماه  دیگر نیز قابل تمدید 
باشد.

8- نام و نشــانی مناقصه گزار: قم، انتهاي بلوار امیــن، ابتداي بلوار 
غدیر، کوچه شماره 11 ، بنیاد مســکن انقالب اسالمي استان قم

تلفن هاي تماس : 02۵۳28۵۶۶12-1۵ 



سخنگوی دولت تاکید کرد: خبررسانی نادرست با 
عنوان منبع آگاه به زیان منافع ملی است.

به گزارش ایلنا،  علی ربیعی  در پاســخ به سوالی در 
خصوص اینکه »اخیرا روندهای منبع آگاه و نقل های 
پرس تی وی بیش از گذشته روایت هایی متفاوت و بعضا 
تخریبی علیه مذاکرات وین را منتشر می کند. علت را 
در چه می دانید و واکنش شما چیست؟« گفت:در همه 
کشورها و براساس یک اصل کلی و در زمانی که کشور 
در یک عرصه ســخت برای احقاق حقوق ملی است، 
شایسته است همگان سربازان میدان در آن عرصه را 

حمایت کنند و از بیان مطالبی که اخالل ایجاد می کند 
یا موضوع مناقشه می شود، خودداری کنند.

ســخنگوی دولت بیان کرد: در ایــران با توجه به 
ساختارهای موجود این انتظار از ارکان حاکمیت و به 
ویژه صداوسیما به عنوان رسانه ملی بیش از همه مورد 
انتظار است.یک جریان فکری در کشــور که اعتقاد 
چندانی به شــیوه های تعاملی با جهان را نداشــتند 
همواره در این سالها با ادبیات مختلف این مخالفت را 
نشان می دهند. بنظرم تعامل با جهان به نوعی با فلسفه 

وجودی آنها مغایرت دارد.

وی تاکید کرد: متاسفانه در دوران جنگ اقتصادی و 
رویارویی دولت با جنایت ترامپ ما همواره شاهد جهت 
گیری غلط بسیاری از افراد و جریان ها بودیم و گاهی 
بین حمالت آنها و تخریب هــای بیرونی نمی توانیم 
تمایزی قائل شویم. حتی تا این اندازه پیش رفتند که 
زمانی نام بردن از برجام را امری مذموم می دانستند، 
هرچند امروز با چرخش زمان و در آســتانه انتخابات 
چنین نگرشــی ندارند.حتی در موضــع افراطی تر از 
عــدم رای آوری ترامپ برخی دچار نگرانی شــدند. 
روی سخن من با این افراد نیست همه جریان ها، افراد 

و گرایش های سیاسی صاحب و دیدگاه خود هستند 
و مردم در خصوص دیدگاه های آنها قضاوت خواهند 
کرد.ربیعی خاطر نشان کرد: ماجرا در اینجاست شبکه 
خبری مورد اشاره به مثابه نمایندگی یک تفکر دقیقا در 
جهت مخالفت با سیاست های ملی در خصوص بودجه 
و مذاکرات اقدام می کند که عاری از صحت است.مقام 
مسئول و مستقیم مذاکره کننده بارها اعالم کرده که 
این گونه خبررسانی ها جنبه تخریبی برای مذاکرات 
دارد و روند شکل گرفته تحت عنوان منبع آگاه به زبان 

منافع ملی است.

واکنش ربیعی به گزارش های پرس تی وی:

خبررسانی نادرست با عنوان »منبع آگاه« به زیان منافع ملی است

خبرخبر
معاون اول رییس جمهور: 

کشور به اصالحات افق گشا و 
واقعی نیاز دارد

معاون اول رییس جمهوری در توییتی نوشت: 
دولت اصالحــات تهدیدهای جــدی بین المللی و 
منطقه ای را از ایران دور کــرد و فرصت های نو برای 
توسعه ایران و گشــایش در زندگی مردم به وجود 
آورد. کشور باز هم به اصالحات افق گشا و واقعی نیاز 

دارد.
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری روز یکشنبه 
در توییتی نوشــت: دوم خرداد است؛ سالگرد روزی 
که روشن شد مردم خواســتار تغییرند و نظام هم 

انعطاف نشان داد.
معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: خاتمی 
و دولت اصالحات تهدیدهــای جدی بین المللی و 
منطقه ای را از ایران دور کردند و فرصت های نو برای 
توسعه ایران و گشــایش در زندگی مردم به وجود 
آوردند. کشــور باز هم به اصالحات افق گشا و واقعی 

نیاز دارد.

رییس مجلس:
 کمیسیون انرژی وضعیت 
خاموشی ها را بررسی کند

رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بی 
نظمی در قطعی برق غیر قابل پذیرش است، از رییس 
کمیسیون انرژی خواست در نشستی با حضور وزیر 

نیرو، جداول خاموشی را بررسی کند.
به گزارش ایرنا، هادی بیگی نژاد در جلسه علنی 
در تذکری شفاهی خطاب به رییس مجلس گفت: 
یکی از مسائلی که کمیسیون انرژی به آن ورود کرده 
مساله برق است زیرا این موضوع نگران کننده است 
و اگر اعالم کنیم که موضــوع برق همانند یک بمب 
ســاعتی در ســال های آینده عمل می کند، اغراق 

نکرده ایم.
نماینده مردم مالیر افزود: ســاالنه مصرف برق 
در کشــور افزایش پیدا می کند اما تولید آن کمتر 
می شود، سال گذشــته ۵8 هزار مگاوات و در سال 
جاری ۵7 هزار مگاوات برق تولید شده است و وزارت 
نیرو اعالم کرده که اعتبــار الزم برای افزایش میزان 

تولید برق را ندارد.
وی تاکید کرد: ســران قوا و شورای عالی امنیت 
ملی باید به مساله تولید برق ورود داشته باشند زیرا 
آســیب های اجتماعی و اقتصادی نگران کننده ای 
دارد. تا ســال 1۴1۵ باید به میزان صد هزار مگاوات 
تولید برق دســت پیدا کنیم در غیــر این صورت با 

مشکل مواجه می شویم.
محمدباقر قالیباف در پاســخ به تذکر بیگی نژاد 
گفت: بــه دلیل اهمیت بحــث انــرژی در بودجه 
سال 1۴00، مجلس در زمینه ســرمایه گذاری در 
تولید برق تصمیمی گرفت که در ۴0 سال گذشته 
بی ســابقه بود و وزیر نیرو از این اقدام مجلس تشکر 

کرد.
وی با اشــاره به اینکه مجلس در حوزه انرژی به 
وظایف خود عمل کرده است، ادامه داد: در برنامه ۵ 
ساله هفتم توسعه موضوع تولید برق در اولویت قرار 
می گیرد، از سوی دیگر وزارت نیرو برای جلوگیری 
از مصارف غیرقانونی برق تدابیــر الزم را اتخاذ کند.

قالیباف خاطر نشان کرد: از رییس کمیسیون انرژی 
درخواست داریم تا در نشســتی با حضور وزیر نیرو، 
جداول خاموشی را بررسی کند، بی نظمی در قطعی 

برق غیرقابل پذیرش است.

افشار: 
رئیسی به احترام جبهه انقالب 

آخرین روز ثبت نام کرد
یک داوطلب کاندیداتــوری در انتخابات 1۴00 
گفت برای اداره کشــور ۵0 برنامه مدون و سنجیده 
شده دارد.سردار علیرضا افشــار یکی از فرماندهان 
سپاهی در جنگ تحمیلی و  فرمانده سابق مقاومت 
بســیج اســت. او به عنوان یکی از نامزدهای جبهه 
انقالب پا به عرصه رقابت های انتخاباتی گذاشــته 
است و می گوید برای اداره کشــور۵0 برنامه آماده، 
امتحان شده و موثر دارد.افشار در گفت گو با ایسنا، 
در ابتدا در ارتباط با ناکارآمدی دولت ها در دور دوم 
فعالیتشان و ضرورت وجود دولتی کارآمد برای حل 
مشکالت کشور اظهار کرد : کارآمدی شاخص های 
متعددی دارد صرف تخصص در رشته های مختلف 
نیست. معموال مشکالت کشــور بین بخشی است. 
یک دستگاه به تنهایی نمی تواند مشکلی را حل کند. 
پس اولین مورد برای رفع ناکارآمدی هماهنگی میان 
دستگاه های مختلف است. انسجام و هماهنگی فقط 
با ادغام صورت نمی گیرد، ســاز و کارهای مختلف 
دارد. به غیر از این موارد، روحیه جهادی مسئولین 
هم مهم است. شــهید سلیمانی و ســایر شهدای 
ما در دفاع مقدس این موضوع را به ما نشــان دادند. 
فرد جهادی در صحنه و در کنار مجریان تصمیم می 
گیرد و عمل می کند. مدیریت باید میدانی باشــد. 
اخالص،صداقت، پاکدســتی، پرهیز از گروه گرایی 
و حزبی گرایی باید در ویژگی هــای اخالقی دولت 
کارآمد باشــد.وی ادامه داد: در این میان من مورد 
ســومی به جز تعهد و تخصص را هم بیان می کنم. 
شهید بهشتی در مقابله ایجاد شده میان تعهدگرایان 
و تخصص گرایان گفته بود، تشکیالت پذیری از هر 
دو این موارد مهم تر اســت. فرد باید تابع قانون بوده 
و روحیه تشــکیالت پذیری و تبعیت از نظام داشته 

باشد.

واکنش الریجانی به شایعه پخش 
غیرزنده مناظره ها:

امیدوارم این خبر نادرست باشد
یک داوطلب انتخابات ریاست جمهوری به شایعه 
پخش غیرزنده مناظره های انتخاباتی واکنش نشان 

داد.
به گــزارش ایلنــا، علــی الریجانــی داوطلب 
کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری در حساب 
کاربری توئیتر خود نوشــت: » شــنیده ام عده ای به 
دنبال حذف پخش زنده مناظرات هستند؛ امیدوارم 

این خبر نادرست باشد.
تحقق این قبیــل بدعت ها با ادعای مشــارکت 
حداکثری نمی خواند و انتخابات را از اراده مردم خالی 

خواهد کرد.«

محمد حسن نامی: 
به نفع رییسی کنار می کشم

داوطلب ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت 
جمهوری گفت: چه نام من در فهرست داوطلبان احراز 
صالحیت شده شورای نگهبان باشد و چه نباشد به نفع 

آقای رییسی کنار می کشم.
به گزارش ایرنا، محمد حسن نامی در گفت و گو با 

ایرنا به تشریح برنامه های خود پرداخت.
داوطلب ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت 
جمهوری در پاسخ به این سوال که در مصاحبه ای که 
یک ماه گذشته با ایرنا داشتید عنوان کردید اگر آقای 
رییسی بیاید امکان دارد از ادمه رقابت منصرف شوید 
آیا اکنون این انگیزه در شما وجود دارد یا خیر، گفت: 
من یک ماه پیش هم این را مطرح کردم که اگر آیت اهلل 
رییســی در انتخابات حضور یابند، من به نفع ایشان 

کنار خواهم رفت.
نامی با بیان اینکه تصمیم دارم به نفع آقای رییسی 
کنار بروم، اظهار کرد: اگرچه هنــوز نمی دانم که آیا 
در اسامی که توسط شــورای نگهبان اعالم می شود 
حضور دارم یا نه. همین االن هم اعالم می کنم که به 
نفع ایشــان کنار می روم و اگر هم اسم من در اسامی 
تایید شده شــورای نگهبان باشــد اگر ایشان صالح 
دانستند تا آخر با ایشان خواهم بود ولی در آخر به نفع 

ایشان کنار می روم.
وی عنوان کرد: با توجه به بررسی هایی که توسط 
یک گروه 12 نفره متشــکل از دانشجویان دانشگاه 
تهران و دانشــگاه علوم و تحقیقات انجام شده است 
یک جامعه نمونه آماری بخصوص پرســنل ارتش و 
بازنشسته بررسی کرده اند که من در وضعیت معمول 
فعال یک کف رای حدود ۳.2 تا ۳.7 دهم میلیون نفری 
دارم این می تواند تقویت شــود چرا که ما هنوز هیچ 

کاری انجام نداده ایم.
داوطلب ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت 
جمهوری ادامه داد: برعکس ســایر نامزدها که همه 
ستاد زده اند و چندین ماه اســت که کار می کنند، ما 
گفتیم ضرورت ندارد تا زمانی که شــورای نگهبان ما 
را تایید نکند، این کار بی مورد اســت یعنی ما باید به 

قوانین احترام بگذاریم.
امیر سرتیپ نامی  گفت: اگر قرار باشد همین اول 
کار بی نظمی انجام دهم پس شعار من بی مورد است. 
من هیچ اقدامی درخصوص کارهای تبلیغاتی  انجام 

نمی دهم.

وزیر کشور:
۶۴۰ محله حاشیه نشین در 

کشور خدمات دریافت می کنند
وزیر کشور گفت: در زمان حاضر باتوجه به اولویت 
وظایف دســتگاه های متولی، ۶۴0 محله حاشــیه 
نشــین در کشــور مورد توجه قرار گرفتــه و در آنها 

خدمات ارایه می شود.
به گزارش ایرنــا عبدالرضا رحمانــی فضلی در 
حاشــیه برگزاری یکصدو ســی و هشتمین جلسه 
شورای اجتماعی کشــور در جمع خبرنگاران افزود: 
بیــش از ۴۴0 محله از  ایــن محــالت را وزارت راه و 
شهرسازی در قالب آن ستادی که متولی کار است بر 
عهده دارد و بیش از 200 محله را وزارت کشور در قالب 

تسهیل گری بر عهده دارد و خدمات ارایه می دهد.
وی افزود: حاشیه نشــینی یکی از اولویت هایی 
اســت که مقام معظم رهبری به عنوان یک آســیب 

اجتماعی طرح کرده بودند.
رحمانی فضلی ادامه داد: در شــورای اجتماعی 
با همکاری همه دســتگاه های اجرایی طرحی تهیه 
شد که مبتنی بر آن در خصوص  حاشیه ها و محالت 
در دو بعد کالبــدی و اجتماعی برنامــه ریزی هایی 
صورت گرفت و دستگاه های متولی، معین و همکار 
مشخص شدند و اقدامات خوبی انجام شد.وزیر کشور 
خاطرنشان کرد: همه دستگاه ها در قالب کارگروه ها 
اجتماعی،فرهنگی ، آموزشی و فنی امنیتی تقسیم 
بندی شــده اند و با رعایت اولویت ها کارها  انجام می 
شــود.رحمانی فضلی گفت: در گزارشــی که امروز 
گرفتیم روند کار مناســب اســت، اما  فاصله عقب 
افتادگی به دلیل عدم تعادل و تــوازن و ترازی که در 
امکانات، منابع و فعالیت ها اســت هنوز از هدف خود 
فاصله داریم ، هرچند حرکت مطلوب شــکل گرفته 
اما هدف کماکان در شرایط عادی قابل تحقق نخواهد 

بود هر چند کارهای خوبی هم صورت می گیرد.
وی گفــت: بحــث معتــادان متجاهــر یکی از 
موضوعات بود که در این جلسه برآن تاکید شد، ستاد 
مبارزه با مواد مخدر و بقیه دستگاه های متولی نسبت 
به این موضوع حساسیت داشــته باشند و نسبت به 

جمع آوری و درمان آنها تسریع کنند.

پــول در آوردن بدون کار کردن؛ این کاری اســت کــه ۶۳ درصد 
درآمد ها از آن حاصل می شود. چنین وضعیتی برابر است با از بین رفتن 

کار مولد و رونق داللی و سوداگری.
شــکاف زیادی که بین درآمد و هزینه افراد وجود دارد، باعث شده 
مســئوالن دولتی دیگر جای انکار اینکه دستمزد ها جوابگوی مخارج 
افراد نیست، در این زمینه به مناقشه بپردازند که حقوق حداقلی چقدر 
از هزینه ها را پوشــش می دهد. آنها سعی می کنند نهایت خوش بینی 
را به خرج دهند و بگویند دستمزد ها بیش از نیمی از مخارج را پوشش 
می دهند؛ برآوردی که بســیاری از کارشناســان اقتصادی و فعاالن 
کارگری قبول ندارند. آنها بر این نظر تاکید می کنند که حداقل حقوق 
به سختی یک سوم مخارج را تامین می کند. دو سوم یا یک سوم؛ بحث 
اصلی این گزارش این نیست؛ در این گزارش قصد داریم به این بپردازیم 
که مابقی مخارج چطور تامین می شــود؟ اگر یک کارگر سه میلیون 
تومان درآمد و شــش میلیون تومان خرج دارد، ایــن فاصله را چطور 

پرمی کند؟
خسارت فرهنگ داللی به اقتصاد

اینکه افراد در کنار کارشــان، فعالیت دیگری داشته باشند، شاید 
آنقدر ها هشداردهنده نباشد، اما استناد به گزارش مرکز آمار که نشان 
می دهد بیش از یک میلیون و ۵00 هزار نفر از تعداد شاغالن کشور  طی 
یک سال کاســته شــده، این نگرانی را به وجود آورده که ناکافی بودن 
حقوق منجر به تمایل به فعالیت های دیگری شــود. در ایران عالوه بر 
فعالیت های پنهان اقتصادی، از رونق بازار هایــی مثل بازار ارز و طال به 
عنوان شرایط دالل ساز یاد می شود. خرید و فروش پول، یعنی معامله 

در بازار ارز، فعالیتی فراگیر در ایران اســت. زمان نوســانات اقتصادی 
شــاهد تشــکیل صف های عریض و طویل مقابل صرافی ها هستیم. 
این فعالیت که بر پایه نوســانات روزانه یا حتی ساعتی است، فعالیتی 
غیرمولد اســت و در مواردی به هیجانی شــدن بــازار دامن می زند. 
می دانیم که اقتصاد ایران به شدت وابســته به نرخ ارز است. گرانی ارز 
به معنای گرانی مواد اولیه و گرانی کاال های مختلف اســت. به محض 
افزایش قیمت دالر همه چیز گران می شــود، حال در نظر بگیرید که 
افرادی جای فعالیت در حوزه تولید که به رشد اقتصادی و افزایش ارزش 
پول ملی می انجامد، مبادرت به خرید و فروش کاال می کنند. این شرایط 
اقتصاد کشور را به شدت دچار مشــکل کرده و فرهنگ داللی را غالب 

می کند.
داللی کار اصلی کالنشهرها 

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی درخصوص وجود دالالن در 
کالنشهرها به خبرنگار ما گفت: داللی جز از کالنشهرها است خدمات 
خودرویی، خدمات پولی مانند موسسات پولی و بانکی در کل باید گفت 
که کالنشــهرها خدمات را انجام میدهند و بنگاه ملکی یا خودرو جزو 

کارهای کالنشهر ها هستند. 
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: تولید در کالنشهر ها وجود 
ندارد  و بخش واقعی اقتصاد تولید است که مربوط به شهرهای کوچک 
و روستاها است در حال حاضر اگر افراد سو اســتفاده گر و اقتصاد زیر 
زمینی را در نظر نگیریم می توان گفت که عمده کار کالنشهرها داللی 

است. 
وی با مثالی توضیح داد: به طور مثال اگر پزشکی خطا کند که نمی 
شود تمام مطب های پزشــکی را تعطیل کرد یا اگر بنگاه ماشینی کار 
خالف انجام داد نباید پای همه بنگاهداران نوشت چاقو باید در جامعه 
باشد اما اگر عده ای از این چاقو سو استفاده می کنند را نمی تواند چاقو 
را حذف کرد داللی هم همین طور اســت داللی عمده کار کالنشهرها 
است و اگر برخی ها از این اسم سو اســتفاده می کنند را نمی توان پای 

همه گذاشت. 
هادی حق شــناس در پایان افزود: اگر قرار است جلوی دالالن سو 
استفاده گر گرفته شود باید دستگاه های متولی این کار را انجام دهند 

و دستگاه های متولی باید پاسخگو باشند وگرنه تجرات یعنی داللی.

تجارت بدون دالل ناقص است
اما آنچه باعث می شود داللی وجهه بدی در فرهنگ عامه پیدا کند، 

اختالط این شغل با تخلفاتی است که با آن آمیخته شده است.
مسعود دانشمند، کارشناس و فعال اقتصادی در این باره عنوان کرد: 
داللی یکی از اجزای فعالیت های تجاری است که امری قانونی محسوب 
می شود و شرح آن در قانون تجارت نیز ذکر شــده است. داللی دارای 
نظامات و قوانین خاص خود است و اشکالی نیز بر وجود آن در ساختار 
تجارت وارد نیست. در کشورهای دیگر نیز این کار به رسمیت شناخته 

می شود و عده زیادی در این حرفه مشغول فعالیت هستند.
وی در این باره افزود: بســیاری از مبادالت در تجارت امروز به ویژه 
دربــاره تولیدکنندگان کوچک و متوســط نمی تواند توســط خود 
تولیدکننده انجام شود و حتما باید افرادی که با راهکارهای تجاری آشنا 

هستند، انجام آن را برعهده بگیرند.
دانشمند در این باره تصریح کرد: دالل یا کارگزار می تواند با استفاده 
از دانش و تجربه خود فعالیت های تجاری را تا حصول نتیجه دنبال کند 
و باعث ایجاد شبکه فروشنده و خریدار در نظام اقتصادی شود که نه تنها 
بد نیست، که حتی می تواند باعث شکوفایی اقتصادی نیز شود. وی در 
این باره تصریح کرد: البته این موضوع تا زمانی موجه است که این فرآیند 
با مسائلی مانند رانت و انحصار و استفاده از روابط و امضاها، رنگ تخلف 
به خود نگیرد که در این صورت مباحث دیگری غیر از داللی در تجارت 
در آن مطرح خواهد بود. این فعال اقتصادی درباره لزوم وجود دالالن در 
نظام تجاری اظهار کرد: این موضوع مختص قوانین تجارت در کشــور 
ما نیست و در تمام دنیا چنین ساختارهایی وجود دارد که البته از نظر 
نظام یافتگی بسیار پیشرفته تر از کشور ما هســتند. دانشمند با اشاره 
به تخلفاتی که در این حوزه در تجارت کشــور انجام می شــود، گفت: 
متاســفانه می بینیم که چه در بحث واردات و چه در موضوع صادرات 
در کشــور ما، داللی در کنار تخلفاتی مثل زیرمیــزی، کارچاق کنی، 
ایجاد انحصار در بازار و رانت دیده می شــود و این مســئله باعث شده 
وجهه چندان مناسبی برای آن در نظر گرفته نشود. واردکننده ای که 
با استفاده از روابط خود انحصار واردات یک محصول خاص را در اختیار 
می گیرد و اجازه فعالیت سایر واردکنندگان در این حوزه را نمی دهد را 

نمی توان دالل نامید.

اقتصاد پویا از وضعیت داللی در کالنشهر ها گزارش می دهد:

شهر در تسخیر دالالن 
شماره  4264 2

دوشنبه 
03خرداد 1400

سیــــاسی
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

راکعی: پزشکیان نامزد اصلی اصالح طلبان است
فعال سیاســی اصالح طلب گفت: مسعود پزشکیان نامزد اصلی 
اصالح طلبان اســت و او هیچ مشــکلی ندارد و صالحیت وی تایید 
خواهد شــد.فاطمه راکعی در گفت و گو با ایرنا گفت: منتظر اعالم 
شورای نگهبان برای احراز صالحیت داوطلبان هستیم و بعد باید دید 
کدام یک از نامزدهای اصالح طلب، پس از مناظره ها بیشترین آرای 

نظرسنجی را کســب می کند تا به عنوان نامزد نهایی اصالح طلبان 
معرفی شــود. بنابراین موضوع رای آوری نامزد اصالح طلب اهمیت 
زیادی دارد و باید همه کمک کنیم تا ابزار الزم برای این موضوع فراهم 
آید.دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش، درباره زهرا شجاعی، 
داوطلب زن انتخابات ریاســت جمهوری هم گفت: شجاعی یکی از 

زنان شاخص کشور محسوب می شود و به نمایندگی از جامعه زنان 
ثبت نام کرده است. او که از میان زنان جبهه اصالحات داوطلب شده، 
دارای حسن سابقه سیاسی و اقتصادی اســت.راکعی افزود: در واقع 
جبهه اصالحات دو زن را برای داوطلبی انتخابات معرفی کرده بود که 
شهیندخت موالوردی بنا به دالیلی از ثبت نام خودداری کرد اما زهرا 

شجاعی به عرصه انتخابات وارد شد. انتظار می رود تا همه کمک کنیم 
تا هم صدا این گام را با موفقیت در خور در جبهه اصالح طلبان برداریم. 
نتیجه داوطلبی زهرا شجاعی پاسخی است بر اینکه »رجل سیاسی« 
زن و مرد نمی شناسد و فارغ از جنسیت است. اگرچه خواسته حداقلی 

زنان جبهه اصالحات حضور پررنگ در کابینه آینده است.

ســخنگوی شــورای نگهبان گفت: رأی گیری 
درباره احراز صالحیت نامزدهای ریاست جمهوری به 

صورت کتبی و مخفی انجام می شود.
به گزارش ایرنا، عباسعلی کدخدایی در برنامه نگاه 
یک سیما اظهار کرد: پیروزی های دوره دفاع مقدس 
را تبریک می گویم و ســالروز آزادسازی خرمشهر را 
گرامی می دارم و یاد و خاطره شهدا را گرامی می داریم 

و خوشحالیم این روزها با پیروزی مردم غزه تقارن پیدا کرد.
وی ادامه داد: مردم مظلوم فلسطین و غزه که در این 12 روز به شهادت رسیدند، برای دفاع از دین و وطن 
خود فریاد می زدند و رژیم تا دندان مسلح رژیم صهیونیستی که به هیچ چیزی پایبند نیست، به جنایتش 

می افزاید. رهبر انقالب فرمودند باید همه پرسی با حضور همه فلسطینی ها برگزار شود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره انتخابات یادآور شد: جلسات در دو نوبت برگزار می شود و گاه تا 
سه نوبت برگزار می شود. اگر فشردگی را داشته باشیم تا روز آخر که سه شنبه است از زمان قانونی استفاده 

می کنیم و هروقت کارمان تمام بشود اسامی را اعالم می کنیم.
کدخدایی ادامه داد: انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان و شــورای اسالمی را داریم و امروز فرصت 

دریافت شکایات بود که بررسی و اعالم نظر خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه اعضا در جلســات حضور دارند توضیح داد: نمی دانیم در حوزه ریاست جمهوری و یا 
مجلس، چه تعداد نهایت احراز صالحیت می شوند. جلسات متعددی داشتیم اما هنوز تعداد و یا افراد برای 

ما مشخص نیست. تشویش اذهان دامن زده نشود و تا ۳ روز آتی نتایج را اعالم می کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: شکل رای گیری کتبی و مخفی است و اعضا نظر یکدیگر را نمی 
دانند. در فضایی که ایجاد می شــود طبق قانون از 12 رای باید 7 تن به شــخصی رای دهند تا وی احراز 
صالحیت شود. وقتی پرونده فردی مطرح می شود، گزارش قرائت شده و اعضا سواالتی دارند و در نهایت 
به کارشناسان ارجاع می شود تا پاسخ برای اعضا روشن باشد. گاه فردی درباره اش دو ساعت بحث شده و 

برخی اعضا درباره اش مردد هستند و تحقیق بیشتری نیاز است.
کدخدایی عنوان کرد: در مصوبه ســال 9۶، اعالم شــد که فرد برنامه خود را بدهد و مشــاورانش 
معرفی شــود تا اطمینان نسبی داشــته باشــیم و خیلی از نامزدها برنامه مکتوب برای ۴ سال اعالم 
کردند. وقتی با مردم داریــم صحبت می کنیم از آنچه می توانیم انجــام دهیم صحبت کنیم و حرف 

های فریبنده نداشته باشیم.
وی درباره بحث الکترونیک انتخابات نیز گفت: بســیاری از مراحل انتخابات ما الکترونیک برگزار می 
شود و اگر این مهم نبود ما از موفقیت در برگزاری انتخابات سخن نمی گفتیم. در روز انتخابات رای گیری 
الکترونیک پیچیدگی های فنی خود را دارد اما شورای نگهبان پاسدار آرای مردم به عنوان حق الناس است 
و باید از همه روش ها و رویه ها اطمینان داشته باشیم که آرای درست، اخذ و خوانده و شمارش می شود و 
اگر کوچکترین تردیدی داشته باشیم ورود نمی کنیم. ترجیح می دهیم دستی انتخابات را برگزار کنیم تا 
از آرای مردم پاسداری شود. امیدوارم در ادوار آینده شاهد برگزاری الکترونیک انتخابات در ایران باشیم و با 

دانش بومی و توان جوانان، به این مرحله برسیم.
کدخدایی خطاب به نامزدهای انتخاباتی یادآور شــد: ما باید آنچه واقعی است آنرا انجام دهیم. برنامه 
واقعی چیست و از سخنان فریبنده باید پرهیز شود. زیاد شنیده ایم که نامزدها مدعی حل تمام مشکالت 
کشور هستند. درخواست داریم آنچه را که قصد پیگیری دارند با مردم در میان بگذارند و با مردم صادقانه 
رفتار کنند. مردم پشتیبان نظام مقدس بودند و در این دوره نیز پشــتیبان نظام خواهند بود. ما سالمت 
انتخابات و سالمت مردم را تضمین می کنیم تا مردم یکبار دیگر حمایت خود را از نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران اعالم کنند.

تحلیلگر ارشد مسائل ژئوپلتیک با تاکید بر اینکه 
تحریم های مالی ایران برداشــته شده است، مسائل 
پیش روی کشــورهای عضو در برجــام و آمریکا را 

بررسی کرد.
عبدالرضا فرجی راد در گفت وگو با ایلنا در ارزیابی 
روند پیشرفت مذاکرات در وین و اینکه چه مسائلی 
مانده که همچنان قابل حل نیست؛ با یادآوری اینکه 

ما گفتیم که مذاکرات در کمتر از ســه ماه نتیجه خواهد داد و در حال نتیجه دادن اســت، اظهار داشت: با 
مذاکراتی که انجام شده، مباحث پیرامون تحریم ها در بخش های اقتصادی و مالی تقریباً تمام شده است، 

بخشی نیز تحریم هایی هستند که هیات ها در حال گفت وگو هستند.
وی ادامه دارد:  در این حوزه آمریکایی ها مقــداری  مقاومت می کنند و می گویند این تحریم ها مربوط 
به برجام نیســت، در حالی که از منظر هیات ایرانی این تحریم ها باید برداشته شود چرا که در دوره حضور 
ترامپ در کاخ سفید این تحریم ها اعمال شده است و هر تحریمی که آن زمان بعد از خارج شدن آمریکا از 
برجام اعمال شده باید برداشته شود. طرف ایرانی بر این موضوع تاکید دارد و آنها باید آن را به پایتخت های 

خودشان منتقل کنند.
این تحلیل گر مسائل ژئوپلتیک با بیان اینکه یکسری مسائل فنی نیز وجود دارد، گفت: سانتریفیوژهایی 
که در زمان برجام وجود داشته و ایران تعداد آن را کم کرده بود اکنون جای خودشان را به سانتریفیوژهای 
پیشرفته داده است، طرف های غربی می گویند شما آن زمان این ها را نداشته اید و باید به برجام برگردید؛ 
ایران نیز می گوید من آنها را کنار می گذارم و شما نظارت کنید و آنها می گویند باید آن را از مدار خارج کنید. 

این مسئله قابل حل است و واسطه ها از جمله روس و اروپایی  می توانند راه حلی برای آن پیدا کنند. 
وی خاطرنشــان کرد: در این مقطع زمانی مباحث مهمی که باید مورد بررسی قرار می گرفت، بررسی 
شده و تنها   مسائل محدودتری مانده که نیازمند تصمیم گیری است و مذاکره کنندگان دو طرف باید در 

کشورهای خودشان انجام داده تصمیم نهایی را به وین منتقل کنند. 
فرجی راد تاکید کرد:  تصور نمی کنم عقبگردی وجود داشته باشد چرا که عقبگرد به بحران و تنش منجر 
می شود و ایران فعالیت خودش را می کند. سه ماهه توافق با آژانس نیز تمام شده است و می تواند مشکل زا 
باشد و از سویی آمریکایی ها نیز توان درگیری و تنش در منطقه را ندارند و در استراتژی شان درگیری وجود 
ندارد؛ آنها همچنین در حال خارج کردن نیروهای خودشــان از افغانستان هستند و همچنین در عراق و 

سوریه در آینده نیروهای خود را خارج خواهند کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا توافقی تا پایان ضرب االجل ایران و آژانس انجام خواهد شد، بیان داشت:  
فکر نمی کنم تا آن زمان اتفاقی بیفتد اما چون بناســت هفته آینده دوباره طرف ایرانی وارد مذاکره نهایی 
شود، منتظر اســت ببیند که آیا در مواردی که مانده آمریکایی ها یک مقداری سر کیسه را شل می کنند 
و امتیاز بیشــتری می دهند که پس از آن ایران هم با تمدید مجدد توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
موافقت کند؛ اما اگر آنها سفت و سخت بگیرند ایران نیز در رابطه با توافق و آژانس نیز سفت و سخت برخورد 

می کند.
این کارشناس ارشد مسائل سیاســت خارجی درباره لزوم تصویب FATF ، با توجه به اینکه احیای 
برجام نزدیک است، تصریح کرد: اگر ایران FATF را در مجمع تشخیص مصلحت تصویب کند یک امتیاز 
تلقی می شــود و اگر ایران بخواهد این امتیاز را بدهد که به نفع خود ایران نیز است منتظر است ببیند کار 

برجام تمام می شود و بعد این کار را انجام دهد.
وی ادامه داد: وقتی برجام احیا شــود طبیعتا به نفع ایران نیز هست که حداکثر بهره برداری از سیستم 
بانکی بین المللی را انجام دهد، نه اینکه یک نوع تحریم دیگری را به صورت ناقص بر خودش تحمیل کند، 

بنابراین به نظر می رسد دیگر آن موانعی که بر سر راه تصویب FATF ایجاد می شد، وجود نخواهد داشت.

سخنگوی شورای نگهبان: 
رأی گیری درباره احراز صالحیت نامزدهای ریاست جمهوری مخفی است

تحلیلگر ارشد مسائل ژئوپلتیک:
تصویب FATF در مقطع کنونی امتیاز تلقی می شود
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روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در 
خصوص چرایی علت کاهش عرضه خودرو توسط دو شرکت ایران 

خودرو و سایپا توضیحاتی داد.
فرهاد بهنیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های 
خودرو در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به سوالی 

مبنی بر اینکه علت میزان کاهش عرضه خودرو های ایران خودرو و 
سایپا به بازار چیست؟، گفت: نقدینگی ایران خودرو و سایپا کاهش 

یافته و این موضوع در عرضه آن ها اثر گذاشته است.
سخنگوی انجمن ســازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
گفت: بسیاری از ســازندگان قطعه برای دریافت پول به مشکل بر 

خورده اند که کارشان به مجلس کشیده شده است.
بهنیا تشریح کرد: بزرگ ترین مشــکالت قطعه سازان مشکل 
نقدینگی است و باعث می شود تولید انواع قطعات مانند جلو بلندی 
و چراغ با بحران رو به رو شــود. در اصل روش قیمت گذاری کنونی 

اجازه نمی دهد مشکل نقدینگی حل شود.

علت کاهش عرضه خودرو توسط ایران خودرو و سایپا در بازار 

خبرخبر
رئیس سندیکای تولیدکنندگان 

کاغذ ایران:
افزایش حدود 8۰۰ درصدی 
قیمت کاغذ روزنامه طی 5 سال

رئیس ســندیکای تولیدکنندگان کاغذ 
و مقوای ایران با بیان اینکه مهم ترین مشکل 
کاغذ، ارز اســت ،گفت: از این رو بــا افزایش 
قیمت قدرت خرید روزنامه هــا برای تامین 
کاغذ مورد نیاز کاهش پیدا می کند بنابراین با 
افزایش جهشی قیمت ارز شاهد این وضعیت 

هستیم.
ابوالفضل روغنی در گفت وگو با ایلنا در باره 
افزایش قابل توجه کاغــذ روزنامه اظهار کرد: 
مهم ترین دلیل افزایش قیمت کاغذ، افزایش 
نرخ ارز است. زمانی دولت به کاغذ یارانه می داد 
و افراد می توانســتند با دالرهای ارزان قیمت 
کاغذ وارد کنند اما دیگر دولت نمی تواند این 
تخصیص ارز را انجام دهد. به همین علت کاغذ 

به شدت گران شده است.
رئیس ســندیکای تولیدکنندگان کاغذ 
و مقوای ایــران در ادامه اضافه کــرد: از طرف 
دیگر تولیدکننــدگان داخلی نیز نمی توانند 
پاسخگوی این نیاز باشند، چراکه پیش از این از 
صنعت داخلی حمایت نشده و صنعت داخلی 
نیز عالقه ای نداشــته که کاغذ روزنامه تولید 
کند. بنابراین با وجود مشکل ارز و عدم تولید 
کافی در داخل مشکالتی در این مورد به وجود 
آمده اســت. پنج ســال پیش کاغذ در کشور 
حدودا هر کیلو 1800 تومان بــود اما االن به 
بیش از 1۵ یا 1۶ هزار تومان رسیده است. یک 
سال و نیم است که تخصیص ارز برای کاغذ را 

برداشته اند.

رئیس سازمان مدیریت صنعتی:
کشورهای در حال توسعه در 
حال وداع با ذغال سنگ هستند

رئیس ســازمان مدیریت صنعتی اظهار 
داشــت: مصرف انرژی برق آبی و هســته ای 
در جهان از چند ســال پیش ثابت است. ولی 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر رو به افزایش 
و استفاده از سوخت های فسیلی رو به کاهش 
بوده اســت. اقتصادهای در حال توسعه آسیا 
دیگر با ذغال سنگ وداع می کنند.به گزارش 
ایلنا، ابوالفضل کیانی در مراسم اهدای جوایز 
ششــمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی 
اظهار کرد: سازمان مدیریت صنعتی در مورد 
نظام های سازمانی رتبه بندی سابقه طوالنی 
دارد. از ســال 9۴ نیز جایــزه ملی مدیریت 
انرژی را راه اندازی کرد. از ســال گذشته نیز 
رتبه بندی کسب وکار الکترونیکی نماد اعتماد 
الکترونیکــی را آغاز کرده اســت.این جوایز 
عامل محرک افزایش قابلیت رقابت پذیری، 
ســودآوری، بهره وری و توانمندسازی است. 
که در مورد جایزه ملــی مدیریت انرژی نیز 
همین اهداف دنبــال می شــود. وی افزود: 
از فناوری هــای قابل اســتفاده در این حوزه 
 ،block chain ،می توان به اینترنت اشــیا
مدیریت شــبکه، علوم دادهمانند کالن داده 
و تحلیل داده و ... اشــاره کرد. این موارد روی 
انرژی تجدیدپذیر ۳7 درصد اثرگذاری دارد. 

معاون وزیر صمت:
تا خودمان را درست نکنیم؛ هیچ 

معجزه ای رخ نمی دهد
معاون وزیر صمت اظهار داشت: از ابتدا در مسائلی 
مانند سیستم اداره و ... مشکل داریم اما نه تنها مشکالت 
را به گــردن هم می اندازیــم. کار مجلــس نظارت و 
قانون گذاری اســت اما اتفاقی کــه رخ می دهد تنها 
قانون گذاری و دخالت بی جا در اجرا اســت.به گزارش 
ایلنا، برات قبادیان در ســخنرانی خود در ششــمین 
دوره اعطای جوایز جایزه ملــی مدیریت انرژی اظهار 
کرد: وضعیت به شــکلی اســت که یکی از نشانه های 
ظهور امام زمان می تواند این باشــد که ما برنامه محور 
شویم. همه ما در این وضعیت مقصر هستیم، شهامت 
این اســت که آن را بپذیریم. وی افزود: در کشوری که 
خداوند به این میزان به آن انرژی اعطا کرده، کم کاری 
کردیم. علم را ســر کالس یاد می گیریــم اما در عمل 
از آن اســتفاده نمی کنیم. انرژی که تنها برق نیست؛ 
انرژی شامل برق، حامل های انرژی و ... است. قبادیان 
همچنین خاطرنشــان کرد: از ابتدا در مسائلی مانند 
سیستم اداره و ... مشــکل داریم اما تنها مشکالت را به 
گردن هم می اندازیم. کار مجلس نظارت و قانون گذاری 
اســت اما اتفاقی که رخ می دهد تنهــا قانون گذاری و 
دخالت بی جا در اجرا است. معاون وزیر صمت تصریح 
کرد: مجلس را نمایندگان تهران و بعضی از نمایندگان 
شهرستان ها می گردانند. یکی از بی قانون ترین ها نیز 
همین نمایندگان شهرستان ها هستند که در مسائل 
آبدارخانــه یک مدرســه هم دخالــت می کنند. وی 
همچنین بیان کرد: اگر قیمت حامل های انرژی را در 
اروپا یک دالر هم در نظر بگیریم حدود 2۴ هزار تومان 
می شود. چه چیزی جلوی ما را در اصالح آن می گیرد؟ 
واقعیت این اســت که باید خودمان را درســت کنیم 

وگرنه هیچ معجزه ای رخ نمی دهد.

افزایش قیمت لوازم خانگی 
تکذیب شد

رئیس هیــات مدیره انجمــن لــوازم صوتی و 
تصویری ایــران با بیان اینکه افزایــش 10 درصدی 
قیمت تلویزیــون هنوز تصویب نشــده، گفت: بازار 
کشــش افزایش قیمت را ندارد و کاهش فروش در 
پی انتشار اخبار افزایش قیمت لوازم خانگی، برخی 
تولیدکنندگان را از اعمال قیمت جدید منصرف کرد.

به گزارش ایســنا، چند روز گذشته اخباری مبنی بر 
افزایــش 10 درصدی قیمت لــوازم خانگی مطرح 
شد، اما سیدعلیرضا موســوی مجد در گفت وگو با 
ایسنا، با بیان اینکه افزایش قیمت 10 درصدی لوازم 
خانگی صحــت ندارد، اظهار کــرد: تولیدکنندگان 
انواع  تلویزیون تقاضای افزایش 10 درصدی قیمت 
را داشتند و این درخواست را برای بررسی به سازمان 
حمایت مصــرف کنندگان و تولیدکننــدگان ارائه 
کردند، اما بعد از انتشار خبر افزایش قیمت که باعث 
کاهش فروش شد برخی از شــرکت ها از این تقاضا 
منصرف شدند.  از طرف دیگر به گفته وی بازار کشش 
افزایش قیمت را نــدارد و  همچنین به دلیل کاهش 
نرخ ارز، برخی از شرکت ها اصاًل قصد افزایش قیمت 
ندارند.  رئیس انجمن تولیدکنندگان صوت و تصویر 
با بیان اینکه علت درخواست افزایش قیمت، افزایش 
هزینه های پرسنلی و ســایر هزینه های تولید بود، 
تصریح کرد: مهمترین موضوع برای تولید کنندگان 
سرمایه در گردش است و فروش کاال اولویت دارد تا 
بتوانند آنها را جایگزین کنند. در همین راستا بحث 
افزایش قیمت که چند ماه پیش مطرح شده بود برای 

برخی از تولیدکنندگان منتفی شد.

برای بازگرداندن آرامش به اقتصاد ملی، باید تورم و موتور مولد آن یعنی 
نقدینگی مهار شود. ایجاد تورم به مثابه بدترین مالیات ستانی است که اقشار 
ضعیف جامعه را تحت فشــار قرار می دهد، ولی ثروت افــراد مرفه را حفظ 

می کند.
اقتصاد پویا/ ایجاد تورم به مثابه بدترین مالیات ســتانی است که اقشار 
ضعیف جامعه را تحت فشار قرار می دهد ولی ثروت افراد مرفه را حفظ می کند 
و این بر خالف مالیات های بازتوزیعی است که از ثروتمندان مالیات گرفته و 

به اقشار ضعیف یارانه و یا تخفیف مالیاتی داده می شود.
از چگونگی مهار تورم تا تفکیک اقتصاد از سیاست!

اســتاد اقتصاد گفت: برای بازگرداندن آرامش به اقتصاد ملی، باید تورم 
و موتور مولد آن یعنی نقدینگی مهار شــود. ایجاد تورم بــه مثابه بدترین 
مالیات ستانی است که اقشار ضعیف جامعه را تحت فشار قرار می دهد، ولی 

ثروت افراد مرفه را حفظ می کند.
سید حســین رضوی پور؛ اقتصاددان و استاد دانشــگاه در گفت وگو با 
خبرنگار ما، مهم ترین اقدامات دولت آینده بــرای بهبود اوضاع اقتصادی را 
بازگرداندن آرامش و پیش بینی پذیری به اقتصاد ملی دانست و گفت: برای 

دستیابی به این مهم، تورم و موتور مولد آن یعنی نقدینگی باید مهار شود. 
وی افزود: تا زمانی که نحوه تعامل بانک مرکزی با سایر بانک های تجاری 
اصالح نشود و نیز غلبه سیاست های مالی بر سیاست های پولی متوقف نشود، 

کماکان شاهد استمرار ایجاد تورم خواهیم بود. 
این کارشناس اقتصادی با اشــاره به ریل گذاری بودجه 1۴00 در جهت 

افزایش تورم در کشور افزود: ایجاد تورم به مثابه بدترین مالیات ستانی است 
که اقشار ضعیف جامعه را تحت فشــار قرار می دهد ولی ثروت افراد مرفه را 
حفظ می کند و این بر خالف مالیات های بازتوزیعی است که از ثروتمندان 

مالیات گرفته و به اقشار ضعیف یارانه و یا تخفیف مالیاتی داده می شود.
اقتصاد کشور نباید به سرنوشت تحریم ها وابسته باشد

رضوی پور در خصوص رکن دیگر بازگشت آرامش به اقتصاد ملی اظهار 
داشت: مســائل مربوط به حوزه سیاست خارجی کشور هرچه سریع تر باید 
برطرف گردد و باید پرونده تعلیق اقتصاد کشــور به بهانه لغو ویا اســتمرار 
تحریم ها بسته شود. وضعیت فعلی اقتصاد ایران حاصل 8 سال بالتکلیفی 

در این موضوع است.
 اهمیت اخذ مالیات بر مبنای مجموع درآمد

وی با اشــاره به ســایر اقدامات مورد نیاز در دولت آینــده برای بهبود 
اوضاع اقتصادی کشــور گفت: بازنگری در سیاســت های بودجه نویسی و 
سیاست های مالیاتی از جمله پیگیری برای تحقق مالیات بر مجموع درآمد 
به عنوان یک زیربنــای نظام مالیاتی نوین باید در دســتور کار دولت آینده 
قرارگیرد. اســتقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد موجب می شود، عالوه بر 
تقویت درآمد مالیاتی کشور و عادالنه تر شــدن پرداخت مالیات، یارانه ها و 

منابع بانکی نیز دقیق تر تخصیص یابند.
ضرورت ایجاد ظرفیت های برون مرزی در صورت بقای تحریم

این اقتصاددان با بیان این که دولت آتی باید برای دیپلماســی اقتصادی 
و سازمان های توســعه ای مرتبط با آن برنامه ای ویژه داشــته باشد، افزود: 

متأسفانه در حال حاضر وزارت خارجه و ســازمان توسعه تجارت در حوزه 
دیپلماسی اقتصادی بســیار ضعیف عمل می کنند و ضروری است دولت 
آینده به این موضوع توجه داشته باشد تا در صورت بقای تحریم ها بتوانیم از 

ظرفیت های برون مرزی استفاده کنیم. 
رضوی پور ارتباط برنامه راهبرد صنعتی کشــور با آمایش سرزمینی را 
ضروری دانست و گفت: نیازمندیم تا سرمایه گذاری در حوزه نانو تکنولوژی و 
فناوری های نوین جدی گرفته شود و باید از ظرفیت های این حوزه در جهت 

ارزآوری استفاده کنیم. 
وی در خصوص بازنگری در شیوه تخصیص یارانه ها نیز اظهار داشت: از 
آن جایی که منابع هدفمندی یارانه ها سیال هستند، نرخ یارانه تخصیصی 
مردم نیز باید شناور شود. همچنین تخصیص این منابع باید هدفمندتر شود 

تا اقشار ضعیف جامعه بیش تر از آن بهره مند شوند.
مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش رو

 این تحلیلگر مســائل اقتصادی در پایان با اشــاره به ضرورت مشارکت 
حداکثری مــردم در انتخابات پیش رو گفت: مشــارکت حداکثری مردم و 
کیفیت این مشارکت در شرایط فعلی از لحاظ امنیتی و سیاسی برای کشور 
بسیار ضروری است. از طرفی مردم باید فردی را انتخاب کنند که نسبت به 

سیاست های فوری و دقیق برای نجات اقتصاد ایران برنامه داشته باشد.

گفت و گوی اقتصاد پویا با سید حسین رضوی پور؛ اقتصاددان: 

مهار نقدینگی  با روشن کردن موتور مولد 

یک کارشــناس بازار ســرمایه گفــت:در وضعیت 
فعلی نمی توان روند بازار را مورد پیش بینی قرار داد اما 
بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که معامالت 
بورس تا زمان برگزاری انتخابات با نوســان همراه است 
اما از بعد انتخابات می توان شاهد روزهای بهتری در این 

بازار بود.
»محمدمهدی بحرالعلوم« در گفــت و گو با ایرنا به 
شتاب افت شاخص بوس در معامالت روز گذشته اشــاره کرد و افزود: بازار در وضعیت فعلی از شرایط باثباتی 

برخوردار نیست؛ بنابراین کوچکترین خبر منفی می تواند به ریزش شاخص بورس منجر شود.
وی اظهار داشت: با توجه به حساسیت های یاد شده هر اتفاقی در این بازار بزرگ جلوه داده می شود و تاثیر 
سنگینی را بر معامالت بورس خواهد گذاشت.بحرالعلوم خاطرنشان کرد: نوسان قیمت  های جهانی به شدت 
روند روز گذشته بازار را تحت تاثیر قرار داد زیرا برخی از آنها که تاثیرگذار بر نرخ کامودیتی ها هستند معامالت 
بازار و تغییر قیمت سهام را تحت تاثیر قرار دادند و باعث ایجاد چنین روند معامالتی در بازار دیروز شدند.این 
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه روند نزولی شاخص بورس از دالیل بنیادی برخوردار نیست و چندان 
خطری معامالت بازار سهام را تهدید نمی کند، اظهار داشت: این بازار تحت تاثیر برخی از تغییرات قیمت در 
بازار جهانی معامالت خود را در بازار روز گذشته با روند منفی آغاز و به پایان رساند.وی در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه بازار از چه زمانی روند صعودی را در پیش خواهد گرفت، گفت: اکنون و در وضعیت فعلی نمی توان روند 
بازار را مورد پیش بینی قرار داد اما بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که معامالت بورس تا زمان برگزاری 
انتخابات با نوسان همراه است اما از بعد انتخابات می توان شاهد روزهای بهتری در این بازار بود.بحرالعلوم اظهار 
داشت: صندوق های با درآمد ثابت باید در خرداد ماه میزان درصدی را که به آنها ابالغ شده است سهام خریداری 
کنند؛ بنابراین با توجه به تزریق نقدینگی از ســوی صندوق با درآمد ثابت به بازار، به نظر می رســد با ریزش 
چندانی در خرداد ماه در شاخص بورس مواجه نباشیم و ریزش بیش از اینها در بازار توجیه چندانی ندارد.این 
کارشناس بازار سرمایه گفت: در صورت تداوم روند ریزشی بازار سهام سهامداران نباید نگرانی چندانی از این 

معامالت داشته باشند زیرا ضرر و زیان آنها به طور حتم در همین بازار جبران خواهد شد.
وی با بیان اینکه تا پایان انتخابات ریاســت جمهوری روند معامالت بورس بالتکلیف است، اظهار داشت: 
ممکن است فقط برگزاری انتخابات تاثیر منفی بر بازار داشته باشــد اما این احتمال وجود دارد که خروجی 
انتخابات روند معامالت این بازار را به سمت رشــد و روند صعودی سوق دهد.به اعتقاد بحرالعلوم، اکنون و در 
وضعیت فعلی به دلیل قرار گرفتن بازار ســهام در فضای برزخی زمینه ایجاد ترس در معامالت و روند منفی 
شاخص بورس فراهم شده است. این کارشــناس بازار سرمایه اعالم کرد: اکنون ســرمایه گذاران در بازار از 
وضعیت فعلی معامالت خسته شده اند و اقدام به فروش و خروج هیجانی سرمایه های خود از این بازار کرده اند.

وی به علت عدم تاثیرپذیری معامالت بورس از واریز نقدینگی بانک مرکزی به صندوق تثبیت بازار سرمایه 
اشاره کرد و افزود: خرید ســهام و ورود نقدینگی به بورس از سوی صندوق تثبیت بازار سرمایه دارای برخی از 
شرط و شروط است و فقط در صورت برقراری شروط الزم در بازار امکان تزریق نقدینگی به سمت بازار وجود 

خواهد داشت؛ بنابراین نمی توان اعالم کرد که این صندوق تاکنون قادر به خرید در این بازار بوده است یا خیر.

مدیر اقتصادی و توســعه سرمایه گذاری سازمان 
توســعه و نوســازی معادن و صنایع معدنــی ایران 
)ایمیدرو( گفت: تهاتر ارز صادراتی صنایع معدنی با 
واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع کشور، 
به تداوم حضور شرکت ها در بازارهای جهانی کمک 
کرد که این روش، حتی با برداشــته شدن تحریم ها 

ادامه خواهد یافت.
»امیر صباغ« در گفت وگو با ایرنا درخصوص تهاتر ارز صادراتی صنایع معدنی با واردات صنایع کشور، 
افزود: بخش زیادی از صنایع معدنی از این موضوع اســتقبال کرده و به این حوزه ورود کردند، با این شیوه 
بسیاری صنایع از جمله خودروسازی، تایرسازی، لوازم خانگی و غیره مورد حمایت قرار گرفتند.وی گفت: 
در موضوع تهاتــر، وزارت صنعت، معدن و تجارت بنگاه های بزرگ را هدف گــذاری کرده و در حقیقت به 
دنبال بنگاه هایی بود که اگر اختاللی در روند تولیدشان ایجاد می شد، زنجیره بزرگی به دنبال آنها آسیب 
می دیدند.صباغ بیان داشت: به طور نمونه هر یک از خودروسازان بزرگ کشور با بیش از یک هزار قطعه ساز 
متصل بوده و با آنها کار می کند و اگر در روند واردات یک قطعه خودرو مشــکل ایجاد شود شاید به نوعی 
همه قطعه سازان از این مساله آسیب ببینند؛ بر این اساس، ایده تهاتر، ایده وصل کردن بنگاه های بزرگ به 
یکدیگر است.وی تصریح کرد: آنچه تاکنون در حوزه تهاتر ارز صادراتی صنایع معدنی با واردات صنایع کشور 
اتفاق افتاده، شاید بین ۳0 تا ۴0 درصد صادرات شرکت های بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی را شامل 
می شود که عددی نسبتاً بزرگ است و نیاز شرکت های تولیدکننده را از نظر منابع ارزی برآورده می کند.

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو ادامه داد: به طور قطع این شیوه ادامه دار خواهد بود، حتی 
اگر برجام احیا شود و مذاکرات به نتیجه برسد، این روش قطع نشده و آن را کنار نخواهیم گذاشت.

وی توضیح داد: پس از دو سال فعالیت با این شیوه، شــرکت های فعال در حوزه صنایع معدنی کشور 
همچون شرکت ملی مس اکنون به قطعه سازان دیگر کشورها در حوزه مس وصل شده اند، در حالی که در 
گذشته این طور نبود و اگر در آینده به هر دلیل تحریم جدیدی نیز اعمال شود شرکت ها از منظر بازارهای 

صادراتی خود ایمن خواهند بود.
صباغ خاطرنشان کرد: این موضوع عالوه بر مس، در خصوص آلومینیوم و روی نیز اتفاق افتاده و فرصتی 
است که باید تقویت شود. وی یادآور شد: بسیاری کشورها به ویژه در حوزه شرق آسیا از این ایده استقبال 
کردند و نه تنها هزینه های ما را افزایش نداده، بلکه در پاره ای اوقات بســته به مشــتری، محصول و زمان، 

هزینه های آن کمتر از هزینه های انتقال پول بوده است.
مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری ایمیدرو همچنین در خصوص شرایط بنگاه ها برای حضور در این عرضه، 

گفت: بنگاه ها باید بزرگ بوده و به تایید وزارت صنعت رسیده باشند.
وی افزود: در این حوزه تابع مقررات بانک مرکزی هســتیم، یعنی شرکت های تهاترکننده صادراتی و 
وارداتی بر اســاس قانون تجارت با یکدیگر قرارداد می بندند و مصوبه های هیات مدیره شان حاکم است و 
در این میان وزارت صنعت فقط مهیاکننده بستر کار است و عقد قرارداد و مذاکرات را خود بنگاه ها انجام 

می دهند.

کارشناس بازار سرمایه اعالم کرد:
زمان بازگشت رشد به معامالت بورس

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو خبر داد:
تهاتر ارز صادراتی معدنی ها با واردات تجهیزات و منابع اولیه صنایع

روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

شهرداری صبا شهر                                                                                                 

 نوبت اولآگهی مناقصه عمومی

شهرداری صباشهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی 
صباشهر اجرای پروژههای 

1- زیر سازی معابر ویژه با اعتباری تا سقف 6/000/000/000 ریال
2- نصــب دوربیــن هــای پایش بــا اعتباری تا ســقف 

13/000/000/000 ریال
از محل اعتبارات داخلــی و از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار 
واجد شــرایط و دارای گواهینامه صالحیت و رتبه بندی از معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، و تخصص مرتبط 

واگذار نماید.
 لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی 
نوبت اول جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه اسناد و مدارک شرکت و 
رزومه کاری به امور مالی واحد قراردادها شهرداری صباشهر مراجعه 

و پیشنهاد های خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 
1400/3/22 به دبیرخانه شهرداری تحویل نماید .ضمنا هزینه چاپ 

آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

- زمان بازگشایی و رسیدگی به پیشــنهادات روز دوشنبه راس 
ساعت 1۵ مورخ 1400/3/24 در محل دفتر شهردار خواهد بود .

- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به میزان ۵ درصد قیمت کل پایه 
الزامی است.

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/03/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/10

نادر روحی - شهردار صباشهر

شرکت سیلو گستران امید دره شهر

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

بدینوسیله به اطالع سهامداران شرکت سیلو گســتران امید دره شهر به 
شماره ثبت ۵۶۶ و شناسه ملي 108۶208۶29۴ می رساند که جلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده در تاریخ 1۴00/0۳/0۴ راس ســاعت 10:00 
صبح روز سه شنبه به آدرس : استان ایالم - شهرستان دره شهر-بخش مرکزی 
- محل شرکت به کد پستی ۶9۶11۶۵0۶۶ برگزار می گردد خواهشمند است 
در تاریخ و ساعت تعیین شــده در محل مربوطه حضور به هم رسانند. ضمنا« 

افرادی که تمایل به عضویت در هیات مدیره و بازرســان شرکت را دارند تا یک 
روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع تقاضای خود را با مدارک شناسایی به شرکت 

تحویل دهند.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد:

1( انتخــاب مدیران و انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار و انتخــاب بازرس و 
تصویب ترازنامه و صورت هاي مالي

هيأت مدیره شرکت سيلو گستران اميد دره شهر

یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی، شماره 1400-5

 آگهی مناقصه عمومی 

اداره کل راه و شهرسازی استان لرســتان در نظر دارد پروژه ی مذکور در جدول ذیل را ازطریق مناقصه عمومی 
واگذار نماید  .

الزم به ذکر است مدارک و مستندات شرکت در مناقصه شــامل برآورد ریالی، وسایر جزئیات در پایگاه 
اینترنتي تدارکات الکترونیکی دولت ) ســتاد ( به آدرس www.setadiran.ir قابل دریافت نیز می 

باشند .
تاریخ انتشار در سامانه 1400/02/29

مهلت دریافت اسناد مناقصه 1400/03/01
مهلت  تحویل پیشنهادات مورخ 1400/03/11

روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان لرستانتاریخ بازگشایی پاکات مورخ 1400/03/12

اداره کل راه و شهرسازی
 استان لرستان

 مبلغ برآرودعنوان پروژهردیف 
) ریال(

مبلغ تضمین      
) ریال(

تاریخ 
بازگشایی 

پاکات

1
تکمیل کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان شهرستان 

چگنی
 11.757.094.871

ریال
 588.000.000

1400/03/12ریال

59.013.708.000 اجرای اساس قطعه 5 ازنا- شازند2
ریال

 2.951.000.000
1400/03/12ریال

40.633.221.344 تکمیل قطعه2 فیروزآباد- الشتر3
ریال

 2.035.000.000
1400/03/12ریال
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اجتماعی
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

کاهش موارد بستری و فوتی کرونا در کشور 
سخنگوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
تعداد موارد بستری به علت کرونا در کشور نسبت به هفته قبل  
از آن کاهش 2۵ درصدی داشــته و همچنین شــاهد کاهش 
2۴.2 درصــدی در موارد مرگ و میر و کاهــش 2۶ درصدی در 
بیماران مثبت سرپایی بودیم.به گزارش ایلنا، سیما سادات الری 

درباره آخرین وضعیت بیماری کووید 19 و رعایت پروتکل های 
بهداشتی در کشور بیان کرد: در هفته گذشته شاهد تداوم روند 
کاهشــی در تعداد موارد مثبت بســتری به علت کرونا، تعداد 
موارد مرگ و میر ناشی از بیماری و موارد سرپایی مثبت کووید 
19 در سطح کشور بودیم.وی ادامه داد: در هفته ای که گذشت، 

استان های ایالم، چهارمحال و بختیاری، همدان و کهگیلویه و 
بویر احمد دارای بیشترین میزان بروز موارد مثبت و استان های 
البرز، مرکزی، همدان و آذربایجان شرقی بیشترین میزان بروز 
موارد مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 را داشته اند.معاون 
وزیر بهداشت گفت: آخرین میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 

در کشور حدود ۶7 درصد گزارش شده است. استان های ایالم، 
سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی دارای کمترین میزان 
رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور هستند و میزان عمل به 
دستورالعمل های بهداشتی در استان های یزد، سمنان و زنجان 

در مقایسه با سایر استان ها وضعیت مطلوب تری دارد.

خبرخبر

شرایط دورکاری کارکنان در 
رنگ بندی  جدید شهرها 

معاون فنی مرکز ســالمت محیط و کسب و 
کار وزارت بهداشــت با تاکید بر اینکه مصوبات 
شــرایط دورکاری و حضــور در کار کارکنــان، 
جدیــد نیســت و بــر اســاس محدودیت های 
هوشمند تصمیم گیری می شــود؛ در عین حال 
توضیحاتی درباره میزان رعایــت پروتکل های 

بهداشتی در کشور ارائه کرد.
مهندس محســن فرهــادی در گفت وگو با 
ایسنا، درباره شــرایط جدید دورکاری و حضور 
در کار کارکنان با توجه به تغییر رنگ بســیاری 
از شــهرهای قرمز و نارنجی، گفــت: مدتها قبل 
ســتاد ملی مقابله با کرونا طرح محدودیت های 
پروتکل هــای  رعایــت  بــرای  را  هوشــمند 
بهداشــتی مصوب کرد و در این طرح در بخش 
نوع فعالیت کارکنان در شــرایط قرمز، نارنجی 
و زرد شــرایط متفاوت را توضیح داد. بر اساس 
این محدودیت ها در شــهرهای قرمز، دو ســوم 
کارکنــان دورکار و یک ســوم حضــور در کار 
خواهند داشت، در شــهرهای نارنجی ۵0 درصد 
دورکار خواهند بود و در شهرهای زرد یک سوم 
کارکنان دورکار هستند و در شــرایط آبی همه 
کارکنان موظف به حضور در محل کار هســتند 
و این موضوع جدید نیســت.وی افزود: با توجه 
به تغییــر رنگ اخیــر شــهرها تغییراتی اعمال 
شــده اســت اما مصوبه جدیدی نوشــته نشده 
اســت، بلکه طرح محدودیت هوشــمند با توجه 
به رنگ بندی ها به شــکل اتومات تغییر می کند. 
آخرین بازنگری نســخه این پروتکل اواخر هفته 
گذشــته ابالغ شــد و فعال با توجه به شــرایط 
موجود بــر همین منــوال عمــل خواهیم کرد.

وی گفت: ســوپرمارکت ها، خواربارفروشی ها، 
نانوایی ها، نــاوگان حمل و نقــل عمومی درون 
شــهری و پاســاژها در انتهای جــدول رعایت 
پروتکل های بهداشــتی قرار دارند.معاون فنی 
مرکز ســالمت محیــط و کار وزارت بهداشــت 
افزود: میزان اســتفاده از ماســک نیز حدود ۶۴ 
درصد و میزان رعایت تهویه مناســب ۶7 درصد 
اســت.وی در ادامه تاکید کــرد: درمورد میزان 
رعایت پروتکل ها در مدارســی کــه امتحانات 
نهایی پایه نهــم و دوازدهم را برگــزار می کنند 
گفت: از حدود یک هفته قبــل از زمان برگزاری 
امتحانات کار خود را آغاز کردیم و آخرین اعداد 
میزان رعایت پروتکل هــا در حوزه های امتحانی 

طی روزهای آتی منتشر خواهد شد.

نامگذاری یکی از معابر اصلی 
تهران به نام اکبر ترکان

اعضای شــورای شــهر تهران بــا الیحه یک 
فوریتی نامگــذاری یکی از معابــر اصلی تهران 
به نام مرحوم اکبــر ترکان موافقــت کردند.به 
گزارش ایلنا، در جریان دویست و نود و ششمین 
جلسه شــورای شــهر تهران الیحه یک فوریتی 
نامگــذاری یکــی از معابر شــهر تهــران به نام 
اکبر ترکان در دســتور کار قرار گرفت. محسن 
هاشمی درباره این الیحه گفت: نامگذاری یکی 
از معابــر اصلی به نام مرحوم اکبــر ترکان اولین 
دستور امروز اســت و تاکنون 1۵ نفر از اعضا آن 
را امضا کردند. اعضای شــورای شهر تهران یک 
فوریت این الیحــه مبنی بر نامگــذاری یکی از 
معابر اصلی به نام مهندس اکبــر ترکان را با 19 

رای موافق تصویب کردند.

معاون وزیر علوم مطرح کرد:
جزئیات برنامه های انتخاباتی 

دانشگاه ها
معاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علوم 
دربــاره تاثیــر فعالیت هــای دانشــجویی در 
افزایش مشــارکت  مــردم انتخابــات گفت: به 
میزانی که دانشگاه ها، دانشجویان و تشکل های 
مختلف در رابطه بــا انتخابات فعالیت داشــته 
باشــند، طبعا مشــارکت هــم افزایــش پیدا 
می کند.»غالمرضا غفاری« معــاون فرهنگی و 
اجتماعی وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری در 
گفت وگو با خبرنــگار ایلنا، دربــاره برنامه های 
انتخاباتی امســال دانشــگاه ها با توجه به شیوع 
کرونا و محدودیت های اعمال شــده بیان کرد: 
فعالیت هــای دانشــجویی در زمینــه انتخابات 
مبتنی بر درخواست هایی اســت که از دانشگاه 
دارند، ســال های گذشــته نیز همینطــور بود، 
یعنی دانشــجویان درخواست  خود را مطرح و به 
شورای نظارت می دادند و شورای نظارت هم بر 

اساس نوع برنامه به آن ها مجوز می داد. 
وی ادامــه داد: اکنــون که دانشــجویان در 
دانشــگاه ها حضور ندارند، طبق اطالعیه ای که 
دادیم و به دانشــگاه ها ابالغ و اعالم شــده است 
با توجه به این کــه فعالیت هــا عمدتا در فضای 
مجازی انجام می شود، امکانات و همکاری های 
الزم را بــا مجموعه هایی که درخواســت برنامه 

دارند، انجام خواهیم داد. 

رئیس بخش عفونی بیمارستان 
امام خمینی:

احتمال قطع توزیع 
داروخانه ای رمدسیور

رئیــس بخش عفونــی بیمارســتان امام 
خمینی گفــت: احتماال طــی روزهای آینده 
داروی رمدسیور به شکل ســرپایی و بیرون از 
بیمارســتان توزیع نخواهد داشت و در نتیجه 

مشکل این دارو حل خواهد شد.
»حمید عمــادی« رئیس بخــش عفونی 
بیمارســتان امــام خمینــی در گفت وگو با 
ایلنا در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با اشــاره به 
وضعیت ورودی و خروجــی بیماران کرونایی 
در بیمارســتان، بیان کرد: آمــار بیماران در  
بیمارستان در حال کاهش هســتند، در اوج 
بیماری ما حدود ۴۵0 بیمار داشــتیم، اما االن 
بیماران کاهش پیدا کرده و به حدود ۳۵0 نفر 
رسیده است، اما این رقم هم کم نیست و فقط 
نسبت به قبل کم تر شده است، ما از اوج بیماری 

در موج سوم هنوز بیمار بیشتری داریم.
رئیــس بخش عفونــی بیمارســتان امام 
خمینی افزود: هر روز حــدود ۵0 تا ۶0 بیمار 
بستری می شــود و همین تعداد نیز مرخص 
می شود که این آمار تقریبا در وضعیت باثباتی 

است.
وی با اشــاره به وضعیت مــرگ و میرهای 
کرونا در بیمارســتان، گفت: بیمارانی که به ما 
مراجعه می کنند، اغلب خیلی بدحال هستند، 
در حقیقت بیماران وقتی دچار شرایط بحرانی 
می شوند به بیمارســتان مراجعه می کنند که 
این مسئله شرایط را کمی سخت می کند، اما 
معموال مرگ و میرهای ما زیاد نیست و ممکن 

است 7 الی 8 درصد بستری های ما فوت کنند.
عمادی در مورد پیش بینی وضعیت شیوع 
بیماری، ادامه داد:  من نمی توانم وضعیت پیش 
رو را پیش بینــی کنم، اما واضح اســت که اگر 
مردم رعایت کنند، اوضاع خوب خواهد شــد، 
اما اگر رعایت نکنند و شاهد مسافرت   در  نیمه 
خرداد، باشــیم به احتمال زیاد پیک مجددی 

خواهیم داشت. 
رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی 
بیان کرد: ما در بیمارستان امام خمینی، برای 
تهیــه ی داروی بیماران تا بــه حال کمبودی 
نداشــتیم، یعنی اینطور نبوده که بیماری در 
بیمارستان بســتری شــود و داروخانه های 
بیمارســتان به ما بگویند دارو ندارند، اما االن 
رمدسیور به این دلیل در بیمارستان کم شد که 

مصرف سرپایی آن رواج پیدا کرد.

مجید فراهانی در تذکری مطرح کرد:
ضرورت بازسازی زمین فوتبال 

بوستان ری در محله کوثر
رئیس کمیتــه بودجه و نظــارت مالی 
شــورای شــهر تهران گفت: بر اساس بند 
۳ ماده 80 قانون شــوراهای اسالمی کشور 
درباره ضرورت بازســازی زمیــن فوتبال 
بوستان ری در محله کوثر و بازگرداندن آن 
به مردم برای استفاده اهالی محله به شهردار 

محترم تهران تذکر می دهم.
به گزارش ایلنا، مجیــد فراهانی، رئیس 
کمیتــه بودجه و نظــارت مالی شــورای 
شهر تهران در  جلســه امروز  شورای شهر 
تهران گفت: مردم محالت محروم جنوب 
شــهر تهران از شــهرداری انتظار توسعه 
زیرســاخت های شــهری و ایجاد امکانات 
فرهنگی، ورزشی و تفریحی جدید را دارند، 
نه آنکه شــهرداری به منظور بهره برداری 
اقتصادی تنها زمین فوتبال موجود در محله 
را تخریــب و آن را با تغییر کاربری به محلی 
برای آموزش و آزمون موتورسواری تبدیل 
کند که ترافیک، آســیب های اجتماعی و 
آلودگی صوتی ناشــی از آن زمینه ساز بال 

استفاده شدن بوستان و دیگر امکانات شود.
فراهانــی گفت: متاســفانه بــه علت 
بی تدبیری و عدم مدیریت صحیح ما شاهد 
تعرض به حقوق عامه و نادیده گرفتن حق 
به شــهر شــهروندان محترم محله کوثر 
در تخریب و تغییر کاربــری زمین فوتبال 
بوســتان ری و تبدیل آن به محل آموزش 
و آزمون موتورســواران هســتیم. مردم با 
پرداخت بهای خدمات و عــوارض بودجه 
شــهرداری را تامین کردند و بوستان ری و 
زمین فوتبال آن با پول مــردم برای مردم 

ساخته شد.
فراهانــی خاطر نشــان کــرد: انتظار 
دارم ضمن تســریع در بازگرداندن زمین 
ورزش به اهالی محله، تدابیری اندیشــیده 
شــود تا از تغییر کاربری و دست اندازی به 
زیرساخت های محلی به بهانه تصمیمات 
مدیریتی جلوگیری شــود، تا دیگر شاهد 
اتالف ســرمایه های عمومی شهر و محروم 
کردن مردم در اســتفاده از زیرساخت های 

شهری به علت تغییر کاربری نباشیم.

قصه قتل بابک خرمدین از جمله حوادث تلخی اســت 
که مستلزم نگاه ویژه کارشناسان در طوالنی مدت است؛ به 

طوری که نباید به راحتی از کنار آن عبور کرد.
مونا ربیعیان/ تهــران، صبح روز 27 اردیبهشــت ماه، 
شهرک اکباتاِن...همین چند واژه، در صبح یک روز بهاری 
کنار هم نشســتند و از حادثه ای دلخراش خبر دادند که در 
روز های اخیر، تیتر اغلب رســانه های کشور شده و نه تنها 
عالمت تعجب، بلکه عالمت سوال های بسیاری را در اذهان 
عمومی به وجود آورده و به شکل معادله ای چندوجهی از، اما 
و اگر های بسیار درآمده اســت و هر روز که می گذرد از خبر 
به سناریویی از یک فیلم واقعی و جنجالی تبدیل می شود، 
فیلمی که قصه آن در مورد قتل کارگردان جوانی است که 
این بار, خودش در قامت کارگردان حضور ندارد، بلکه این 
پدر و مادرش هستند که کارگردانی و بازیگری کار را برعهده 
دارند و کارگردان جوان، خود، ایفاگر نقش اصلی این فیلم 
با مایه جنایی است که طعم سکانس آخر آن به حدی برای 
بیننده تلخ است که نه تنها او را به بهتی عجیب فرو می برد، 

بلکه هضم آن نیز برایش به شدت سخت است.
هرسال در بهار تیتر رسانه های قتل های ناموسی 

شده است 
محمدرضا محبوب فر در تحلیلی نســبت به افزایش 
خشونت در جامعه هشدار داد و گفت: به قتل بابک خرمدین 
و اعضای خانــواده  اش  به عنوان یک جنایــت خانوادگی 
جامعه را در بهــت و ناباوری فرو برده اســت. واکنش  های 
عمومی به جزئیات هولناک این قتل در رســانه های داخل 
و خارج ایران بازتاب وسیعی داشته است. همزمان با انتشار 
جزئیات تازه درباره پرونده قتل بابــک خرمدین و اعضای 
خانواده  اش، گزارش  هایی دربــاره دو حادثه خانوادگی در 
خراسان شمالی و رشت که منجر به قتل دو کودک توسط 
مادرشان و قتل یک پدر به دست فرزندش شده منتشر شده 

است. 
این کارشــناس و پژوهشــگر بحران های محیطی در 
گفتگو با خبرنگار »اقتصاد پویا« افزود: در ســال گذشــته 
نیز حوادث قتل های خانوادگی و ناموسی تیتر رسانه های 
داخل و خارج کشور بود و نسبت به گسترش این قتل ها در 
جامعه هشدار داده می شد. طی سال  های اخیر بارها هشدار 
داده شده است که ایرانی  ها در زمره نگران  ترین، خشمگین 
 ترین، مضطرب  تریــن و عصبانی ترین مــردم جهان قرار 
گرفته  اند. ایران اکنون رتبه اول خشونت خانگی در جهان را 
کسب کرده است. مقامات جمهوری اسالمی ایران برخالف 
همیشه که خشونت در ایران را کتمان می  کردند از افزایش 
آمار درگیری و نزاع در جامعه و خشــونت خانگی در کشور 

نگرانی عمیق خود را اظهار کردند. 
افزایش نزاع خانوادگی و جنایت در کشور 

وی با بیان اینکه براساس پژوهش های اجتماعی انجام 
شده در ایران در دو ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته خشونت در جامعه افزایش چشمگیری 
داشته و به رقم حیرت آوری رسیده اســت، اظهار داشت: 
خشونت در جامعه ایران به اشــکال مختلف: خودکشی، 
زورگیری، آدم ربایی، ســرقت و دزدی، نــزاع و درگیری 
خیابانی و خشــونت خانگی تا ۳۵ درصد نســبت به سال 
گذشته افزایش نشان داده است. بر اساس گزارش پزشکی 
قانونی و آمار رســمی در ایران در هر دقیقه یک نزاع صورت 
می  گیرد و روزانه یک هزار و ۶00  پرونده نزاع منجر به جرح 
و قتل در این ســازمان تشکیل می  شــود. البته بسیاری از 
خشونت  ها در اقصی نقاط کشور ثبت نمی  شود و عالوه بر 
آن بخش مهمی از خشونت  های خانگی مانند آزار کودک و 
همسر نیز به شکایت و ثبت نمی  انجامد. خشونت در محیط 
های کاری نیز رو به افزایش اســت. تبعیض بین کارکنان و 
بهره کشی از زنان و مردان در زمره این خشونت ها است. این 
روزها در ایران زنان نه تنهــا در خیابان بلکه در محیط های 
اجتماعی مانند محل کار با انواعی از مزاحمت  ها و خشونت  
های جسمی،  جنسی، کالمی و اقتصادی مواجه می  شوند 
و در بسیاری از موارد آمار خشــونت نسبت به خود را از آمار 

واقعی پنهان می کنند. 
محبوب فر تصریح کرد: براســاس آخرین آمار حاصل 
از مطالعات اجتماعی، خشــونت خانگــی و خانوادگی در 
ایران در سال 99 نسبت به ســال 97، 2۶ درصد و در دو ماه 
ابتدای سال ۴00 نسبت به مدت مشــابه در سال 99، ۳2 
درصد افزایش نشان داده اســت و اکنون خشونت خانگی 
و خانوادگی در ایران نسبت به ســال 97 حدود ۵8 درصد 
است. آنچه در این میان و در سایه نبود قوانین حمایتی جلب 
توجه می نماید، رشد آمار خشونت  های خانگی و خانوادگی 
به صورت ضرب و شتم جسمی و قتل کودکان و دختران و 
زنان در کشور است. پژوهشگران آســیب  های اجتماعی 
ضمن بررسی میزان انواع خشونت خانگی و خانوادگی در 
کشور دریافته اند که  طی دو سال اخیر انواع خشونت  ها در 
محیط های خانوادگی تنها مختــص کودکان و زنان نبوده 
بلکه متوجه پسران و مردان عضو نزدیک و دور یک خانواده 

نیز بوده است. 
خشونت خانوادگی به دلیل بحران های اقتصادی

این کارشناس حوزه سالمت کشورمان با تاکید بر اینکه 
اکنون آســیب  های اجتماعی دامن کشور را گرفته است و 
امروز هیچ خانه  ای در ایران امن نیست، گفت: خودکشی و 

خشونت و افزایش نزاع در سطح خانواده  ها و کشیده شدن 
آن به سطح جامعه، مهمترین معضل اجتماعی و امنیتی این 
روزهای کشور قلمداد شده و موجب نگرانی عمیق جامعه 
 شناسان و رفتارشناسان اجتماعی شــده است. این روزها 
قتل  های خانوادگی به عنوان جنبه  ای از خشــونت علیه 
کودکان و مردان و زنان، ناقوس عدم امنیت ایرانیان در درون 
خانواده های خود را به صدا درآورده است. قتل های ناموسی 
این  روزهای کشور از نظر جامعه  شناسی و رفتارشناسی و 
روانشناســی مورد قبول و تایید نیست. کشته شدن بابک 
خرمدین و ســایر اعضای خانواده توســط پدر و مادرش و 
همچنین گمانه زنی ها درخصوص خودکشی امروز برادر 
بابک خرمدین و همچنین قتل های جدید این روزها و هفته 
ها در اهواز و خراسان شــمالی و رشت به فاصله کوتاهی به 
این معناست که خشونت در جامعه ایرانی مسری و زنجیره 
ای شده اســت و اعمال جنایتکارانه این بار با قدرت هر چه 
بیشتری به درون خانه ها و خانواده ها کشیده شده است به 
طوریکه  این بار قاتلین اهلی و خانگی شــده اند و می توان 

مرثیه نهاد خانواده که زمانی مقدس بود را خواند.
سالمت روانی و عقلی در قاتلین فرزندان 

وی تصریح کرد: با وجود تأیید ســالمت عقلی و روانی 
قاتلین و پشــیمان نبودن قاتلین از قتل فرزندان و اعضای 
خانواده و خویشاوندان خود سناریوی این قتل های فجیع 
به این معنی اســت که منشــأ و تنها دلیل چنین جنایات 
وحشــتناکی فرهنگ توحش آمیزی اســت که با انگیزه  
های حفاظت از غیرت و آبرو و شــرافت خانواده و مبارزه با 
فســاد در جامعه صورت گرفته است. در سال  های گذشته 
جامعه شاهد قتل  های خانوادگی بود که بسیاری در سکوت 
اتفاق می  افتاد اما این بار و در طی دو ســال اخیر قتل  های 
خانوادگی و ناموســی به صورت زنجیره  ای و ســریالی در 
حریم  های شهری و روســتایی و حتی در حاشیه شهرها 
و روســتاها در مدت زمان کوتاهی در حال تکرار و افزایش 
هستند. این قتل  ها آنچنان ترسناک و هولناک بوده  اند که 
برخالف گذشــته دیگر اطرافیان قربانیان سکوت را جایز 
نمی  دانند و اقدام به افشاگری و رسانه  ای کردن این قتل ها 

می کنند. 
محمدرضا محبوب فر در ادامه در پاسخ به این سوال که 
دلیل اصلی افزایش خشونت ها و اینگونه اعمال جنایتکارانه 
بی سابقه و کم سابقه در کشور چیست، گفت: آنچه مسلم 

اســت؛ اکنون اذهان خطرناکی آزادانه در سطح خانواده و 
جامعه رها هستند که به اســم مبارزه با فساد و حفظ شرف 
و آبرو و خالصی از تضادهای فرهنگی و نابرابری اقتصادی، 
فرزندکشی و خانواده کشی را در سر می پرورانند و می توانند 
به عنوان یک پتانســیل و عامل بالقوه برای ارتکاب به عمل 

جنایتکارانه قتل های خانوادگی محسوب گردند. 
قتل زنجیره ای خانوادگی 

وی اضافــه کــرد: کارشناســان و متخصصین حوزه 
رفتارشناسی و آسیب شناســی اجتماعی در ایران شکاف 
های عمیق بین نسلی و فروپاشی اخالقی جامعه را در قتل 
و مثله کردن فرزندان خانواده موثر می دانند. خبر قتل بابک 
خرمدین و خواهر و شــوهر خواهر او و اینکه فرزندان دیگر 
خانواده نیز در لیست قاتلین بوده اند و همچنین قتل های 
زنجیره ای دیگری که پس از این حادثــه در درون خانواده 
های ایرانی و در چند نقطه دیگر از کشور به وقوع پیوست یک 
اضطراب و نگرانی را در دل همه مردم کشور به وجود آورده 
است و افراد با پرداختن به این موضوع این سوال را مطرح می 
کنند که فرزندکشی و خانواده کشی و خویشاوندکشی در 
ایران تا کی می تواند در سایه نبود قوانین حمایتی و قوانین 

بازدارنده ادامه پیدا کند؟! 
محبوب فــر در پایان با بیــان اینکه وقــوع قتل های 
خانوادگی در ایران با توجه به زمینه ها و بســترهای ایجاد 
شــده در جامعه در هفته ها و ماه های آینده شدت خواهد 
یافت، اظهار داشــت: قتل هایی مثل رومینــا و قتل بابک 
خّرمدین و موارد دیگر غیرقابل گذشــت است و آثار سوء 
چنین قتل هایی در جامعه، کشــور را به زودی وارد بحران 
های عمیــق اجتماعی و امنیتی می کنــد. هیأت وزیران 
اخیراً نیز الیحه  ای را تصویب کــرده که مجازات پدر قاتل 
در صورت قتل فرزند تا حدی تشدید شده است و مجازات 
پدر از حبس تا 2۵ سال و بیشتر در نظر گرفته شده است. اما 
این قانون از لحاظ حقوقی و کیفری متناسب با جرم و اعمال 
جنایتکارانه ای که اتفاق افتاده است نیست و نمی تواند اشد 
مجازات فرزندکشی و خانواده کشی باشد. بنابراین مردم 
ایران درخصــوص عامالن جنایت اکباتــان و موارد دیگر 
فرزندکشی در انتظار اقتدار قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
ایران هســتند و به همین منظور مجلس شورای اسالمی 
باید هر چه سریع  تر مجازات قاتلین را تا حد متناسب و اشد 

مجازات تشدید کند.

 گفت و گوی تفصیلی با محمدرضا محبوبفر، کارشناس حوزه سالمت : 

بحران های اقتصادی دلیل
اصلی خشونت خانوادگی  

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره وضعیت کرونا در 
کشور، جزئیات پروتکل های بهداشتی انتخابات شوراها و ریاست 
جمهوری و فرآیند و فازبندی واکسیناســیون علیه کووید-19 

توضیح داد.
به گزارش ایســنا، علیرضا رییســی، گفت: در جلسه ستاد 
کرونا ابتدا مروری بر آخرین وضعیت دنیا داشتیم. به ویژه کشور 
هندوستان که متاسفانه همچنان ســیر صعودی زیادی در این 
کشور مشاهده می شود و میزان مرگ و میر آن هم بسیار باالســت. از طرفی حتی کشورهای دیگری مانند انگلستان که قبال 
سوش انگلیسی در آن شایع بود، علی رغم اینکه واکسیناسیون خوبی هم در انگلیس انجام شده، اما االن سوش غالبی که دارد 
اتفاق می افتد، سوش هندی است که نشان می دهد، ســوش ها یکی بعد از دیگری دارند جایگزین می شوند که البته واکسن 
بسیار تاثیرگذار بوده است.وی افزود: در کشور ما خوشبختانه همه اســتان هایمان به ویژه 28 استان سیر نزولی خوب و قابل 
قبولی را طی می کنند. البته سه استان شامل بوشهر، سیستان و بلوچستان و هرمزگان گرچه موارد خیلی افزایشی نیست، اما 
سیر نزولی متوقف شده و باتوجه به اینکه سوش های هندی و آفریقایی در آنجا پیدا شده، چند شهر آنجا هم از نارنجی به قرمز بدل 
شدند که زنگ هشدار است و باید به شدت هم عزیزان مراقبت کنند و هم رصد کرده و مراقب باشیم که پیک بعدی شکل نگیرد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: در زمینه کاندیدهای ریاست جمهوری چند مصوبه داریم؛ اوال راه اندازی کارناوال 
و کاروان ها کامال ممنوع اســت. هرنوع تجمعی اعم از سخنرانی در فضای بسته مطلقا ممنوع اســت و برگزاری آنها در فضای 
باز هم همراه با پروتکل هایی اســت که ارائه می دهیم. نامزدهای ریاست جمهوری می توانند در استادیوم های باز و زمین های 
ورزشی روباز با حداکثر یک سوم ظرفیت به شرطی که حداقل هشت مترمربع به ازای هر نفر فضا باشد، اقدام کنند. تجمع داخل 
ستادها هم باید بر اساس رنگ بندی شهرها تنظیم شود. به عنوان مثال اگر شهری زرد است، ۳0 نفر می توانند در فضای بسته 
ستاد باشند، در شهرهای نارنجی 20 نفر و در شهرهای قرمز 1۵ نفر می توانند حضور داشته باشند.رییسی تاکید کرد: اگر این 
پروتکل ها رعایت شود، مردم با خیال راحت می توانند مشارکت حداکثری داشته باشند، اما اگر رعایت نکنیم، خدایی نکرده 
ممکن است پیک پنجمی رخ دهد که دقیقا در هفته انتخابات است و کار ســخت می شود و اگر تغییر رنگی اتفاق افتد و تعداد 

زیادی از شهرها قرمز شود، مجبوریم سالمت مردم را اولویت دهیم و کار را سخت می کند. 

رئیس شورای شهر تهران گفت: امروز ناامیدی بخشی ازجامعه 
نســبت به موثر بودن صندوق های رای برای حل مشکالتشان، 
موجب ســرخوردگی و رکود فضای کشــور در آستانه انتخابات 
شده است.به گزارش ایلنا، محسن هاشمی در جریان دویست و 
نود و ششمین جلسه شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور 
خود گفت: مناسبت های دوم و ســوم خرداد را گرامی می داریم، 
همانطور که می دانید ربع قرن از دوم خــرداد 1۳7۶ و چهار دهه 

از سوم خرداد سال 1۳۶1 سپری شده و اکثریت جامعه، بویژه نسل جوان خاطرات روشنی از این مناسبتهای مهم در ذهن ندارند. 
او ادامه داد: دوم خرداد، برای نظام جمهوری اسالمی یک تولد دوباره بود چرا که پیش از دوم خرداد البته به جز اولین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری، جریانات سیاسی و حاکمیت نسبت به انتخاب دولت ها، پیش بینی های روشنی داشتند و در انتخابات ریاست 
جمهوری، اتفاق غیرمنتظره ای رخ نمی داد. اما در دوم خرداد برای اولین بــار، پیش بینی پیروزی کاندیدای مورد نظر به موفقیت 
نرسید و شاید یکی از علل مهم این انتخاب مردم، احساس عمومی از قبل برنده بودن یک کاندیدا در جامعه بود. هاشمی افزود: در دوم 
خرداد، جامعه با همه عواطف وپیچیدگی هایش، خود را نشان داد و بکار بردن تعبیر حماسه دوم خرداد از سوی رهبرانقالب، نشان داد 
که تا چه میزان حضور ومشارکت عمومی در تقویت انقالب و مردمساالری دینی نقش ایفا کرد. رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه 
نکته مهم در دوم خرداد، اعتماد آحاد جامعه به صندوق های رای بود، افزود: نقش خطبه تاریخی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی یک 
هفته قبل از دوم خرداد در حفظ این اعتماد را نباید نادیده گرفت. هاشمی افزود: امروز در فاصله ۴ هفته تا انتخابات ریاست جمهوری 
هستیم اما هنوز با فضای سردی مواجه هستیم و نظرسنجی های رسمی نشان می دهد مشارکت کمتر از ۴0 درصد رخ خواهد داد و 
امیدواریم تا زمان رای گیری این مشارکت باالتر برود. او ادامه داد: اگر در دوم خرداد، تردید به سالمت صندوقهای رای، مانع مشارکت 
بود، امروز ناامیدی بخشی ازجامعه نسبت به موثر بودن صندوق های رای برای حل مشکالتشان، موجب سرخوردگی و رکود فضای 
کشور در آستانه انتخابات شده است. هاشمی با تاکید بر اینکه جامعه باید احساس کند که پیام رای اکثریت در همه حوزه ها وابعاد 
عملکردی حاکمیت شنیده می شود اظهار کرد: جامعه باید احساس کند می توان از طریق صندوق های رای، بر سیاستگذاری کالن 
ومشکالت داخلی وخارجی ایران تاثیرگذاری نمود، مهمترین عامل مشارکت عمومی در انتخابات همین احساس اعتماد وامیدواری 

مردم است که وظیفه دستگاههای مسئول بویژه شورای نگهبان، رسانه ملی و وزارت کشور در این حیطه بسیار خطیر است. 

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد
ممنوعیت تردد در تعطیالت خرداد

رئیس شورای شهر تهران:
احساس اعتماد و امیدواری؛ مهمترین عامل مشارکت عمومی در انتخابات

مدیرکل اداره توانبخشــی جمعیت هالل احمر از ساخت نخستین 
نمونه های پروتز در کشور به همت دفتر تحقیق و توسعه این مرکز خبر 

داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر، پیمان پیشگاهی، 
مدیرکل اداره توانبخشی جمعیت هالل احمر گفت: توانبخشی یکی از 
قدیمی ترین بخش های جمعیت هالل احمر اســت که حدود ۶0 سال 
قدمت فعالیت دارد و پایه گذار مقوله توانبخشی در کشور بوده است. پیش 
از راه اندازی توانبخشی در هالل احمر، این مهم در کشور وجود نداشته 
است. توانبخشــی در کشــور امروز ابعاد مختلفی دارد که یکی از آن ها 

ساخت اندام های مصنوعی بدن است.
وی افزود: ارتوپدی هــای فنی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، شــنوایی 
ســنجی، گفتاردرمانی و سایر رشــته ها در مرکز توانبخشی جمعیت 
هالل احمر وجود دارد و خدمات این حوزه به شــهروندان ارائه می شود. 
امروز یکی دیگر از شاخه های مهم توانبخشــی جمعیت هالل احمر، 
واحد تحقیق و توسعه اســت. این واحد امروز بسیار فعال است و در چند 
زمینه فعالیت های خوبی انجام می دهد. نخستین زمینه کلینیک های 

تخصصی توانبخشی است که جای خالی آن به شدت در کشور احساس 
می شود.

مدیرکل اداره توانبخشی جمعیت هالل احمر اظهار کرد: در همین 
راستا مراکز تحت حاد توانبخشــی می توانند خالهای علمی و فنی را 
جبران کنند. این مراکز که نوعی مرکز بسته تخصصی هستند و در مرحله 
بعد کلینیک های تخصصی سرپایی توانبخشی بوده که هالل احمر در 
این عرصه به صورت جدی فعالیت می کند. هالل احمر امروز دارای یک 

مرکز تخصصی برای توانبخشــی در مرکز در راستای بهبود افرادی که 
دچار سکته مغزی شده، است و برنامه ریزی برای گسترش این مراکز در 

سراسر کشور نیز وجود دارد.
پیشگاهی در پایان خاطرنشان کرد: یک هماهنگی خوب با برخی از 
شــرکت های دانش بنیان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
صورت گرفت تا پایه ریزی انتقال این تکنولوژی به داخل کشور صورت 
گیرد. این یک روند طوالنی مدت است که شــاید در کوتاه مدت نتوان 
در خصوص نتایج آن صحبت کرد. ما برای ســاخت 70 قطعه در داخل 
کشور برنامه ریزی کرده ایم. زیرساخت های این عرصه به مرور در حال 
ایجاد است و در همین حین دو نوع پروتز زانو در داخل کشور ساخته شده 
است که مراحل تســت آن امروز در حال سپری شدن است. مرحله اول 
تست این زانوها به پایان رسیده اســت که این تست مشکالتی داشت و 
پس از برطرف شــدن این معایب، مرحله دوم تست آغاز شده است. این 
نخستین بار است که چنین اتفاقی در کشــور به همت واحد تحقیق و 
توسعه توانبخشی جمعیت هالل احمر انجام می شود. 10 قطعه پروتز 

دیگر نیز در سال 1۴00 به مرحله آزمایش خواهد رسید.

مدیرکل اداره توانبخشی جمعیت هالل احمر:

ساخت نخستین نمونه های پروتز زانو در داخل کشور
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بانک و بیمه
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

به منظور بهره مندی هر چه بیش تر مشــتریان عزیز از سبد 
خدمات و محصوالت بانک آینده، »طــرح مردم یار« این بانک، 

تسهیالت اعطا می نماید.
این تســهیالت برای خرید کاال و خدمات تولیــد داخل یا 

تعمیر و بازســازی واحد مسکونی اســت که حداقل و حداکثر 
مبلغ تســهیالت قابل اعطا 100 )یک صد( میلیون تا 1 )یک( 
میلیارد ریال و دوره بازپرداخت آن، حداکثر ۳۶ )شی و شــش 

ماهه( است.

برای کســب اطالعات بیش تر با مرکز ارتبــاط بانک آینده 
به شماره 27۶۶۳200-021 تماس بگیرید.

روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان
پشتیانی از تولید ایرانی با طرح »مردم یار« بانک آینده 

خبر خبر
پیگیری های مدیرعامل بانک رفاه 

کارگران نتیجه داد:
موافقت وزارت بهداشت با 

واکسیناسیون کارکنان بانکی 
شاغل در شعب بیمارستانی

با پیگیری های مستمر مدیرعامل بانک رفاه 
کارگران، وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی با واکسیناســیون کارکنان سیستم 
بانکی شاغل در شــعب بیمارستانی، موافقت 

کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومی بانــک رفاه 
کارگران، اسماعیل هلل گانی در نامه ای به وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، اهمیت 
خدمات شعب بیمارســتانی را به شهروندان 
و کادر درمان برشــمرد و با تأکیــد بر خطرات 
ناشــی از فعالیت در بیمارستان ها و مشکالتی 
که کارکنان بانک در چنین فضای کاری با آن 
مواجه هستند، خواستار در اولویت قرار گرفتن 
واکسیناسیون این کارکنان شد که وزارتخانه 
مذکور با درخواســت مدیرعامــل بانک رفاه 

کارگران موافقت کرد.
بر اساس این گزارش، دکتر عاطفی مشاور 
و معــاون اجرایــی معاونت بهداشــت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی با ارسال 
نامه ای به مدیرعامل بانک رفاه کارگران، از قرار 
گرفتن کارکنان سیستم بانکی شاغل در شعب 
بیمارســتانی مانند کارکنان سایر بخش های 
بیمارستانی در فاز اول اولویت واکسیناسیون 

کرونا خبر داد.

در بازدید از شعب استان فارس 
مطرح شد:

ایجاد امنیت شغلی، آرامش 
و آسایش از اهداف معاونت 
توسعه سرمایه انسانی بانک 

ایران زمین است
با هدف دیــدار از همــکاران و ایجاد انگیزه 
مضاعف خدمت رســانی، علیرضــا دمیرچی 
معاونت توسعه ســرمایه انسانی و پشتیببانی، 
علی فتاحی مدیرامور سرمایه انسانی و آموزش، 
محمد حسینی کنارویی مدیرامور استان ها و 
علیرضا یارقلی مدیریت امور حراست طی سفر 
به استان فارس با همکاران شعب و ستادی این 

استان دیدار و گفتگو کردند.
براساس این گزارش؛ در این بازدیدمعاونت 
توسعه سرمایه انسانی و پشــتیببانی و هیات 
همراه عملکرد شعب را به لحاظ وضعیت منابع 
و مصــارف، اعتبارات و تســهیالت، مطالبات 
غیرجاری، ضمانت نامه ها، امور ارزی و ســایر 

آمارهای مربوطه مورد بررسی قرار دادند.
در این دیدار ها علیرضــا دمیرچی معاونت 
توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی ضمن ابراز 
خرســندی از حضور در جمع همکاران استان 
فارس اعالم کرد: بدون شک یکی از مهمترین 
سرمایه های بانک ایران زمین، پرسنل کوشا، 
فهیم و با دانش آن اســت، وی همچنین هدف 
از ســفر اســتانی خود را درک بهتر مسائل و 
مشکالت همکاران و توسعه فعالیت ها از طریق 

منابع انسانی دانستند.
بر اســاس این گزارش همچنین دمیرچی 
معاونت توسعه سرمایه انســانی و پشتیبانی 
با تشکر و تقدیر از تالش های همکاران بانک و 
به ویژه شعب تصریح کرد: همکاران در تمامی 
مدیریت هــای ســتادی در صدد هســتند تا 
مشکالت موجود در شعب را به حداقل کاهش 
دهند و نظرات و پیشــنهادهای مطرح شده را 

مدنظر قرار دهند.
در ادامــه ایــن دیدارهــا فتاحــی 
مدیریت امور ســرمایه انسانی و آموزش 
در خصــوص ارتقاء شــغلی همــکاران، 
بحــث رفاهــی پرســنل و قدردانــی از 
همکاران بازنشســته مطالبــی را عنوان 
کرد،فتاحی همچنین رســالت اصلی آن 
مدیریت را ایجاد امنیت شــغلی، آرامش 

و آسایش برای همکاران دانستند.
در پایان حســینی کنارویی مدیریت 
امور شــعب اســتان ها شــرح مختصری 
از عملکرد اســتان فارس در ســال های 
گذشــته پرداخت و اظهار داشت: استان 
فارس از با اهمیت ترین اســتان ها از نظر 
جایــگاه منابع و عملکــرد در کلیه زمینه 

ها است.
کنارویی عملکرد درخشــان استان را 
مرهون نیروی انســانی بســیار با کیفیت 
دانست و همچنین اســتفاده از فرصت ها 
در بهترین زمان ممکــن را از نکات حائز 
اهمیت در پیشــرفت ســال های گذشته 
بانــک ایــران زمیــن در اســتان فارس 
دانســته و ابراز امیدواری کردکه در سال 
جــاری نیز همانند ســال های گذشــته 
شــاهد عملکردی درخشــان از اســتان 

فارس در کلیه زمینه ها باشیم.

شرط دسترسی به سامانه »بام« 
برای مشتریان خارج از کشور

ســامانه »بــام« بانــک ملــی ایــران از 
پرکاربردترین سامانه های بانکی غیرحضوری 
است که با استقبال کم سابقه مشتریان مواجه 
شده است، اما برخی مشتریان پیش از خروج از 
کشور این سوال را مطرح می کنند که آیا »بام« 
در خارج از مرزهای جمهوری اسالمی ایران نیز 

در دسترس است؟
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این 
سامانه به منظور دسترسی به اطالعات حساب 
مشتری در بانک ملی ایران طراحی شده است، 
اما استفاده از آن مستلزم ثبت یک شماره تلفن 
همــراه در اپراتورهای ایرانی و به نام شــخص 

دارنده حساب است.
اکنون همه کاربران »بــام« پیش از ورود به 
ســامانه یک کد تایید بر روی تلفن همراه خود 
دریافت می کنند و وارد کــردن آن کد، مجوز 

ورود به محیط کاربری است.
از این رو کاربران سامانه »بام« پیش از خروج 
از کشور، باید از فعالســازی سرویس رومینگ 
خود، به شکلی که قابلیت دریافت پیامک تایید 

را داشته باشد، اطمینان حاصل کنند.
بنابرایــن کاربران »بام« در هــر نقطه ای از 
جهان می توانند از آن استفاده کنند، تنها به این 
شرط که کد تایید پیامکی را بر روی تلفن همراه 

خود دریافت کنند.

پیام شیری مدیر عامل پست 
بانک ایران به مناسبت سالروز 

آزادی خرمشهر
شــیری مدیر عامل پســت بانک ایران به 
مناسبت فرارســیدن سالروز ســوم خرداد ؛ 
حماسه آزادی خرمشــهر از چنگال دژخیمان 
بعثی ،پیامی را در گرامیداشت آن روز صادر کرد 

که متن آن بدین شرح است:
شــهدای ما مظهر عقالنیت دینی و مدافع 

حقیقت و عدالت بودند.
مقام معظم رهبری

ســوم خردادماه هر ســال یادبود تجلّی 
غیور ملت سلحشــور ایران است که در لوای 
پایداری و رشــادت و از جان گذشتگی خود، 
قلب تپنده ی وطن، خرمشــهر خونین را از 
چنــگال دژخیمان ددمنش آزاد ســاختند 
و در سایه ی مقاومت شــهر، باردیگر دشمن 
عصیانگر بعثی را بر سر جای خویش نشاندند 
تا به جهانخــوران عالم ثابــت کنند که هیچ 
نیرویــی یــارای آن را نخواهد داشــت تا در 
برابر عزم مبارزه ی یک ملت که دوشــادوش 
یکدیگر برای پاسداری از حقانیت سرزمین 

خویش ایستاده اند، قدرت نمایی کند.
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ی شیهدان، 
سوم خردادماه ســالروز آزادسازی خرمشهر و 
روز مقاومت و پایداری را  به پیشگاه ملت شریف 
و شــهیدپرور ایران و همــکاران و خانواده ی 
پست بانک ایران تبریک عرض کرده، از آستان 
اقدس باریتعالی سربلندی و سرافرازی همگان 

را خواهانیم.
بهزاد شیری
مدیرعامل پست بانک ایران

پیام تسلیت مدیرعامل بانک 
سینا به مناسبت درگذشت رئیس 

هیئت مدیره بانک خاورمیانه
مدیرعامل بانک سینا در پیامی در گذشت 
آقای خســرو نایبی اهرنجانــی رئیس هیئت 

مدیره بانک خاورمیانه را تسلیت گفت.
پیــام تســلیت مدیرعامل بانک ســینا به 
مناسبت درگذشت رئیس هیئت مدیره بانک 

خاورمیانه
متن پیام تســلیت دکتر ایمانی بدین شرح 

است:
»انا هلل و انا الیه راجعون

درگذشت شخصیت متدین و چهره ماندگار 
بانکداری آقای خســرو نائبی اهرنجانی رئیس 
هیئت مدیره بانک خاورمیانه موجب تاثر و تالم 

اینجانب گردید.
ایشــان در طول خدمت در نظــام بانکی 
با نگاه حرفــه ای و مثال زدنی خــود و نقش 
آفرینــی به عنــوان یکــی از بنیانگــذاران 
اصلی بانــک خاورمیانه زمینــه ایجاد بانکی 
تخصصی، محکم و موفق را فراهم ســاختند 
تا پاســخگوی نیازهــای اختصاصی فعاالن 
اقتصادی بر اســاس ویژگی های کسب و کار 

کشور و منطقه باشد.
مصیبت فقدان این شــخصیت ممتاز را 
به همکاران شــبکه بانکی، خانواده محترم و 
همکاران ایشان در بانک خاورمیانه تسلیت 
عرض نموده، از درگاه خداوند سبحان برای 
آن مرحوم رحمت واسعه و برای بازماندگان 

صبر و شکیبایی مسئلت دارم«.

علیرضا محمدی گفت: پس از برگزاری مجمع افزایش ســرمایه 
بانک دی، در تاریخ 27 اردیبهشــت ماه مجــوز بانک مرکزی برای 
ثبت افزایش ســرمایه بانک در اداره ثبت شــرکت ها صادر شد که 

فرآیند ثبت در حال انجام است.
وی با اشاره به تهدیدهای ناشــی از زیان عملکردی ایجاد شده 
در سال مالی 1۳9۵ بانک و مشــمولیت ماده 1۴1 اصالحیه قانون 
تجارت گفت: این موضــوع مخاطرات قابل توجهــی را برای بانک 
ایجاد کرد که از جمله این مخاطرات می توان به طرح موضوع ادغام 
چندین بانک مشــمول قانون یادشــده از جمله بانک دی در سایر 
بانک ها و همچنین دریافت چندین مرتبه اخطار از ســوی سازمان 
بورس و اوراق بهادر مبنی بر انتقال نماد بانــک از بازار فرابورس به 
بازار پایه و تعلیق نماد اشاره کرد که با تغییرات تیم مدیریتی بانک 
در اواخر سال 1۳98، موضوع افزایش سرمایه و اصالح ساختار مالی 
بانک به صورت جدی در دســتور کار اعضای محترم هیئت مدیره 
قرار گرفــت و در تاریخ 20 مهــر 1۳99 افزایش ســرمایه از محل 
تجدیــد ارزیابی دارایی هــا و آورده نقدی ســهامداران به تصویب 

اعضای هیئت مدیره بانک رسید.
ســخنگوی ســهام بانک دی افزود: بالفاصله گزارش توجیهی 
افزایش ســرمایه به منظور اخذ مجوز به بانک مرکزی و ســازمان 
بورس اوراق بهادار ارسال و جلسات متعددی جهت دریافت مجوز 

فی مابین مدیران ارشد بانک و ســازمان های یاد شده برگزار شد و 
در نهایت با پیگیری های مســتمر، بانک مرکزی طی مجوز شماره 
99/۳81787 مورخ 28 بهمن 1۳99 با افزایش ســرمایه از مبلغ 
۶,۴00  به 1۵0,000 میلیارد ریال موافقت کرد و ســازمان بورس 
 243-99A-DPm-IOP اوراق بهادر نیز طــی نامه شــماره
مورخ 2۶ اســفندماه 1۳99 تا مبلغ مورد اشــاره به جهت اصالح 
ساختار مالی و خروج از شــمولیت ماده 1۴1 الیحه قانونی و اصالح 

قسمتی از قانون تجارت نظر موافق خود را اعالم کرد.
محمدی با اشــاره به این که مجمع عمومــی فوق العاده افزایش 
سرمایه بانک دی در تاریخ 27 اســفند 1۳99 برگزار شد و افزایش 
ســرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی هــا و آورده نقدی با 
موافقت کلیه ســهامداران حاضر در جلسه به تصویب رسید، گفت: 
بالفاصله اداره امور سهام، صورتجلســه مجمع را به منظور تأیید به 
بانک مرکزی ارســال کرد و با پیگیری های صــورت گرفته، بانک 
مرکزی طی نامه شماره 00/۵۵۶19 مورخ 27 اردیبهشت 1۴00 
خطاب به اداره ثبت شــرکت های ســهامی، بالمانع بودن افزایش 

سرمایه بانک دی و انجام امور ثبتی را اعالم کرد.
وی یادآور شد: در حال حاضر نیز مدارک و مستندات الزم جهت 
ثبت صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکت ها 
ارسال شده و به محض ثبت صورتجلســه و انتشار روزنامه رسمی، 

مکاتبات الزم به ســازمان بورس و اوراق بهادار به منظور بازگشایی 
نماد بانک دی در بازار فرابورس انجام خواهد شد.

سخنگوی ســهام بانک دی در پایان خاطرنشــان کرد: دریافت 
مجــوز افزایش ســرمایه به میــزان 1۴۳،۶00 میلیــارد ریال در 
سیســتم بانکی در نوع خــود بی نظیر بوده و فرصــت برون رفت از 
مشکالت ایجاد شده را فراهم کرده اســت که با توجه به برنامه های 
هیئت مدیره بانک در یک ســال گذشته و پیاده ســازی آن، روند 
فزاینده زیان انباشته کنترل شده و زیان انباشته در سال 1۳99در 
مقایسه با سال های گذشــته بیش از ۶0 هزار میلیارد ریال کاهش 
یافته و بر اساس اهداف تعیین شده در ســال جاری، انتظار می رود 
روند کاهشی زیان انباشته در نیمه نخست سال جاری تداوم یافته و 
از نیمه دوم سال، سودآوری ناشی از عملکرد عملیاتی بانک، زمینه 

به حداقل رساندن زیان انباشته را فراهم آورد.

 سخنگوی سهام بانک دی:
ثبت افزایش سرمایه بانک دی در مرحله نهایی است

پیونــد فناوری هــای اطالعاتــی و ارتباطــی با 
کارکردهای بانکی از بزرگترین دســتاوردهای نظام 
بانکی اســت که بانک مرکزی بــا محوریت معاونت 

فناوری های نوین این مهم را راهبری کرده است.
به گزارش روابــط عمومی بانک مرکزی، شــکل 
گیری شمایل تازه ای از نظام بانکی با کارکردهای نوین 
منتهی شده، در ذات خود همواره چالش های متعددی 
نیز داشته است. یکی از چالش هایی که با پایان قرن و آغاز سال 1۴00 پیش روی شبکه بانکی قرارگرفت، 
ضرورت آمادگی سیستم های نرم افزاری و ســخت افزاری برای ورود به سده جدید )1۴00(  و همچنین 

کبیسه بودن سال 1۳99 بود.
معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی با همکاری شــرکتهای مرتبط حوزه فن آوری، از مدت ها قبل 
پیش بینی و تمهیــدات ویژه در این خصوص انجــام داده بود که حاصل آن طی کــردن این فرآیند بدون 
کوچکترین اشکال در سیستم های بانکی و تبادالت بانکی و پرداخت برای عموم مشتریان و ذینفعان شبکه 

بود.
مدیریت حساب های سپرده بلند مدت یکی از مواردی بود که با تغییر ایجاد شده در تاریخ ها احتمال بروز 
مشکل در این بخش وجود داشت، به همین جهت تدابیر الزم از قبل اندیشیده شده و به مرور در نرم افزارها 

دیده شد و به صورت گام به گام اجرایی و عملیاتی شد.
در بخش دیگر، ارتقای نرم افزاری و سخت افزاری سامانه های بین بانکی و درون بانکی در راستای ظرفیت 

سازی و آمادگی برای حجم باالی تراکنش های آخر سال انجام شد.
بانک ها و شرکت های فن آوری سناریوی حساس انتقال مانده حساب ها از سال 1۳99 به 1۴00 را با داده 
واقعی بارها آزمایش کردند و خوشبختانه مشکلی در این باره ایجاد نشد. همین کار در حوزه ی سامانه های 

بین بانکی نیز انجام و گذر به قرن جدید بدون بروز مشکل اتفاق افتاد.
نکته قابل توجه این که افزایش تراکنش ها در سال گذشته بسیار بی سابقه بود، از 1 اسفند 99 به بعد روند 
افزایش تراکنش ها به طور متناوب صعودی بود؛ هر روز بجز جمعه ها باالی 220 میلیون تراکنش شاپرک 
در شبکه به انجام رســید. روز 20 اسفند 2۳1 میلیون تراکنش ثبت شــد و حتی پنجشنبه 21 اسفند که 
تعطیلی عید مبعث بود 21۶ میلیون تراکنش شاپرک انجام شد. این روندهای افزایشی همچنان ادامه یافت 
بطوری که در روز 28 اسفند99 تعداد ۳2۵ میلیون تراکنش در شاپرک و 2۵۳ میلیون تراکنش در شتاب با 

پایداری 99.9درصد مدیریت گردید.
در مجموع قریب به 1۶0 میلیارد تراکنش در سامانه های تحت پوشش ثبت شد. همچنین حدود ۴00 
میلیون تراکنش سامانه های متمرکز و کارت بانک ها، صرفا در 28 اسفند ماه همزمان با اجرای مانورهای 
ورود به سال 1۴00 جز با تمهیداتی که پیشتر اندیشیده شده قطعا میسر نبود، حاصل این ظرفیت سازی ها 

با همراهی تمامی بانکها رسیدن به پایداری 99.98 درصدی سامانه ها بود.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که توسعه ارتقای سامانه ها  در راستای پاسخگویی مطلوب به مشتریان 
در شرایطی انجام شد که شبکه بانکی و پرداخت یکی از پرترافیک ترین مقاطع زمانی به نسبت حجم فعالیت 
و تراکنش های صورت گرفته سپری کرد، به طوری که در سامانه شاپرک هر ثانیه 8 هزار تراکنش و در سامانه 
شتاب هر ثانیه ۶۶00 تراکنش مدیریت شد و این مســاله باعث ثبت رکوردی مثال زدنی در مدیریت این 

حجم عظیم از تراکنش ها شد.
در سال گذشته همچنین سامانه نسیم که سامانه مدیریت حســاب های دولتی بانک مرکزی است در 
یک آزمون جدی موفق عمل کرد، پردازش بیش از 10 میلیون قبض دولتی تنها در بازه زمانی 20 اســفند 
99 لغایت 7  فروردین 1۴00 جهت وصول درآمدهای دولت و سرویس دهی همزمان به حدود ۵000 کاربر 
ذیحساب دولتی در سازمانهای دولتی به منظور صدور بیش از ۳00 هزار حواله الکترونیک از دستاوردهای 
موفق سامانه نسیم بوده است.در آستانه اجرایی شدن قانون جدید چک نیز مدیریت و اتصال 1۶ بانک جدید 
به صیاد 2، پاسخگویی به بیش از ۳ میلیون استعالم از صیاد اعم از چکاوکی، دولتی و پیامکی، صدور بیش از 
22 هزار دسته چک جدید بالغ بر 770 هزار برگ چک جدید در سال نو، صدور بیش از 127 هزار دسته چک 
در ۵ روز پایانی سال انجام شد که بدیهی است روند توسعه این سامانه ها تداوم داشته و متناسب با نیازهای روز 
ارتقا خواهد یافت.تحقق دستاوردهای فوق در شرایطی حاصل شد که ویروس منحوس کرونا و تحریم های 

شدید پیچیدگی های مدیریت و کنترل این فعالیت ها را نیز دو چندان نموده است.
در پایان باید تصریح کرد ظرفیت ســازی در حوزه های ســخت افزاری، نرم افزاری، شــبکه و نیروی 
انسانی از عمده اقداماتی است که پوشش مناسب تراکنشــهای انبوه نظام بانکی کشور را علی الخصوص 
در روزهای پایانی سال و زمان اوج گیری حجم تراکنشهای بانکی میســر نموده است. برگزاری مانورهای 
مختلف، تستهای پمپاژ، پایشهای لحظه ای و برخط و پشتیبانی و رفع اختالالت در کوتاه ترین زمان توسط 
نیروهای زبده و با استفاده از تجارب سنوات گذشته منتج به مدیریت موفق انبوه تراکنشهای بانکی بوده که 
نشان دهنده ی قدرت باالی اجرایی صنعت بانکی کشور و خوداتکایی در این حوزه حتی در شرایط تحریم و 

فشار حداکثری است.

یک کارشناس اقتصادی با اشــاره به اینکه می توان از طریق متنوع ســازی سبد ارزی با چند 
کشــور خاص مانند عراق، ترکیه و چین تاثیر منفی دالر بر اقتصاد را کاهش داد، گفت: نوسانات 

نرخ دالر باعث کسری بودج می شود.
حمیدرضا جیهانی، کارشــناس اقتصادی درباره نقش دالر در اقتصاد و تاثیر آن بر باال و پایین 
شــدن تورم به خبرنگار ایِبنا گفت: نرخ دالر در قوه اقتصاد حقیقی و مالی تاثیر دارد. به این معنا؛ 
در حوزه اقتصــاد حقیقی با توجه به اینکــه دارای تراز معادالتی تجاری با دنیا هســتیم و بخش 
زیادی از کاالهای مواد اولیه، واسطه ای و مصرفی تامین می شــود، غالبا به نرخ ارزهای خارجی 

و جهانی وابستگی داریم.
وی در ادامه اضافه کرد: نــرخ دالر هم از منظــر واردات و هم بخش زیــادی از صادرات 
کشور در حوزه پتروپاالیشــی ها، فلزات، تولیداتی که با کشورهای همســایه انجام می شود 
یا تولیداتی که در چند ســال اخیر در حوزه صنایع غذایی ســلولزی صورت گرفته به لحاظ، 
درآمدهای صادراتی این موارد برای شــرکت های داخلی ایران حیاتی و پُراهمیت به شــمار 

می رود.
این کارشناس مســائل اقتصادی در این رابطه یادآور شــد: تغییرات نرخ ارز در حوزه اقتصاد 
حقیقی از یک طرف با ســطح تبادالت تجاری با دنیا و از ســوی دیگر مهم ترین منبع درآمدی 
کشــور که دولت از آن ارتزاق می کند یعنی نفت همراه می شــود، زیرا مبادالتش دالری است و 

درآمدهای دولت را تحت تاثیر قرار می دهد.
جیهانی در این خصوص تاکید کرد: مســئله مورد اشــاره منجر به این می شود که پایین و باال 

شدن نرخ دالر در بودجه کسری به وجود آورد و سیاست های پولی را تحت تاثیر قرار دهد.
وی درباره نقش ســبد ارزی بر کمرنگ شدن تاثیر دالراظهار داشــت: 10 سال اخیر در حوزه 
جنوب شرق آسیا، آفریقا و کشورهایی مانند روســیه، چین، آمریکا جنوبی به سمت پیمان های 

دوجانبه یا چند جانبه ارزی در راستای کاهش تاثیر دالر بر اقتصاد کشورشان حرکت کردند.
این کارشناس مســائل اقتصادی در این خصوص تصریح کرد: این کشورها مبادالت بین خود 
را با ارزهای داخلی انجام می دهند که منجر به این شــده، هم ارزشــان به لحاظ جهان شــمول 
شدن و مبادالتی قابلیت تجاری یابد و هم نوســانات ارزی دنیا که از دالر منشاء می گیرد و چند 

سال اخیر هم در حالت ضعف نسبت به دیگر ارزها بوده، را کاهش دهند.
جیهانی درباره تاثیر دیگر این حرکت چنین توضیح داد: تســلط آمریکا از طریق ســوئیفت و 
دیگر پیمان های تجاری جهانی بر اقتصاد این کشــورها کاهش یافته اســت. به طور نمونه زمانی 
که روســیه و چین با تحریم های آمریکا مواجه شــدند از این طریق توانســتند مسئله را پوشش 

دهند و از اثرات آن بکاهند.
وی در رابطه با اســتفاده ایران از این روند بیان کــرد: انتهای دهه 80 کــه بحث پیمان های 
دو جانبه یا چند جانبه ارزی مطرح شــد، مذاکراتی هم با دیگر کشــورها صورت گرفت؛ چنانچه 
این اتفاق به تحقق رسیده بود این توانایی را داشت تا بســیاری از اثرات تحریم های مبادالتی به 
وســیله دالر را کمرنگ ســازد زیرا اکنون به لحاظ دالر در دنیا مورد تحریم قرار گرفتیم، یعنی 
هرگونه حواله ارزی رســمی بانکی  در دنیا که گیرنده یا فرســتنده یکی از واسطه های آن ایرانی 

باشد، متوقف و توسط خزانه داری آمریکا بلوکه خواهد شد. 
ابن کارشناس مســائل اقتصادی در ادامه افزود: ایران می توانست از طریق تنوع در سبد ارزی 
با چند کشــور خاص مانند عراق، ترکیه و چین هم ارز کشور را تقویت ســازد و هم اینکه مسائل 
و مشــکالت تجار را که با این کشــورها تبادالت دارند، راحت تر کند زیرا االن از طریق صرافی ها 

هزینه سنگینی بابت نقل و انتقال پول پرداخت می کنند.

نگاهی به آمار شبکه بانکی و پرداخت الکترونیک
گذار موفق شبکه بانکی به قرن جدید

اثر منفی دالر باید خنثی شود

انرژی خورشیدی، یاور بانک ملی ایران در روزهای اوج مصرف برق
در حالی که همزمان با افزایش گرما و نیز غیرممکن شدن استفاده 
از برخی نیروگاه های برق آبی به دلیل خشکسالی،تراز تولید و مصرف 
برق در کشور نامتعادل شــده،بانک ملی اقداماتی را به منظور کاهش 

مصرف برق انجام داد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، همزمان با کاهش مصرف 
برق شبکه تا حد ممکن، استفاده از انرژی خورشیدی به منظور تامین 

برق مصرفی برخی واحدها در این بانک با دقت در جریان است.
شعب مرکزی، سعدی، حافظ و ساختمان مدیریت واقع در محوطه 
خورشیدی مجهزند. پیش تر بانک ملی ایران موفق شده است گواهی ادارات مرکزی بانک ملی ایــران از جمله مراکزی انــد که به نیروگاه 

استاندارد بین المللی ایزو ۵0001:2011 را که به حوزه بهینه سازی 
مصرف انرژی مربوط است، دریافت کند.

بانک ملّی ایران با آگاهــی از محدودیت منابع انرژی فســیلی 
و نقش کلیدی خود در صیانــت از این منابع انرژی، در راســتای 
مســئولیت اجتماعی و همســو با سیاســت های کالن کشور در 
راســتای توســعه پایدار، افزایش بهره وری، مصرف بهینه انرژی، 
کاهش آلودگی های زیســت محیطی و اجرای موثر قوانین کشور 
از جمله قانون اساسی در حوزه محیط زیست، خط مشی مدیریت 

انرژی را نیز تدوین کرده است.



شماره  4264 6
دوشنبه 

03خرداد 1400

سرزمین من
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

گیالنیان مصرف آب شرب را مدیریت کنند
به گزارش دفتــر روابط عمومي و آموزش همگاني شــرکت 
آب و فاضالب استان گیالن؛ مازیار غالمپور معاون بهره برداری 
و توسعه آب شــرکت آبفای گیالن گفت: به دلیل کاهش بارش 
برف که تغذیه کننده اصلی چشمه هاست، پیش بینی می شود 
در برخی از مناطق استان در تابســتان پیش رو با بحران کم آبی 

مواجه باشیم.وی با اشاره به بهسازی تعدادی از چاه ها و چشمه 
ها به منظور مقابله با کم آبی در روزهای گرم سال افزود: رعایت 
الگوی صحیح مصرف آب توسط مردم فهیم و با فرهنگ استان، 
بیش از هر چیزی در پشت سر گذاشــتن تابستان امسال حائز 
اهمیت اســت.معاون بهره برداری و توســعه آب شرکت آبفای 

گیالن با تاکید بر عدم استفاده از آب شرب برای آبیاری مزارع و 
باغات گفت: مردم عزیز همچنین از آب شرب برای شستن حیاط 
و ماشین استفاده نکنند.غالمپور با بیان اینکه در برخی از نقاط 
استان افرادی با شکســتن خطوط انتقال شرکت آب و فاضالب 
گیالن و از طریق انشعاب غیرمجاز از آب شرب برای آبیاری مزارع، 

باغات کیوی، چای و صیفی کاری اســتفاده مــی کنند، افزود: 
مردم در صورت مشــاهده چنین مواردی، با شماره 122 مرکز 
پاسخگویی شبانه روزی شــرکت آبفا تماس بگیرند تا از تضییع 

حقوق مشترکین قانونی این شرکت جلوگیری شود.

خبرخبر

رفع تصرف ۲۷ میلیاردی در اراضی 
ملی استان گلستان

جانشــین فرمانده انتظامی استان گلســتان از رفع 
تصرف اراضی ملی به ارزش 27 میلیــارد و ۴۴0 میلیون 
ریال در منطقه »چهارباغ« شهرســتان گرگان خبر داد.

سرهنگ فرزاد تاجره، اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت 
اقتصادی استان پس از انجام اقدامات اطالعاتی و تحقیقات 
میدانی موفق به کشف یک فقره تصرف غیرمجاز اراضی 
ملی در روستای »چهارباغ« شهرســتان گرگان شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مراجع قضائی و در بررسی 
های تخصصی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی 
مشخص شــد، متهم یک هزار و ۳72 متر مربع از اراضی 
ملی را به صورت غیرمجاز تصرف کرده است.جانشــین 
فرمانده انتظامی استان گلستان با بیان اینکه برابر اعالم 
کارشناســان ارزش زمین مورد نظر، 27 میلیارد و ۴۴0 
میلیون ریال برآورد شده است، گفت: در این پرونده یک 
متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل 
قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.سرهنگ تاجره با تاکید 
بر مقابله بی امان پلیس با مخالن امنیت اقتصادی جامعه، 
خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند در صورت اطالع از 
هرگونه موارد مشــکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق 

سامانه 110 به پلیس اطالع دهند

برگزیده شدن روابط عمومی شرکت 
بلوچستان  و  سیستان  صنعتی  شهرکهای 

به عنوان روابط عمومی برتر 
اجرایی دستگاههای 

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی سیستان 
و بلوچســتان به عنوان روابط عمومی برتر دستگاههای 
اجرایی برگزیده شــد.مدیر عامل شــرکت شهرکهای 
صنعتی سیســتان و بلوچســتان گفت: روابط عمومی 
شرکت شــهرکهای صنعتی سیســتان و بلوچستان به 
عنوان روابط عمومی برتر دستگاههای اجرایی برگزیده 
شد.مهندس »علیرضا راشکی » اظهار داشت:این ارزیابی 
بر اساس شاخص نامه ارسالی از سوی استانداری سیستان 
و بلوچستان  در بخش های عمومی  و اختصاصی  بود که 
توسط هیات داوران کلیه شاخص ها به همراه مستندات 
بررسی  شد. وی افزود : روابط عمومی شرکت شهرکهای 
صنعتی سیستان و بلوچستان  توانســت از 1000 امتیاز 
88۵ امتیاز کسب کند  و در ارزیابی دستگاههای اجرایی 
همتراز رتبه نخست را از آن خود کند.رییس هیات مدیره 
شرکت شهرکهای صنعتی سیســتان و بلوچستان یاد 
آور شــد: اما در میان کلیه دســتگاههای اجرایی استان 
،دانشــگاهها، بانکها ،نیروهای نظامی و انتظامی و سایر 
نهادها، ارشاد اسالمی با کسب 9۴۶ امتیاز ،دانشگاه علوم 
پزشکی با کسب 900 امتیاز و شرکت شهرکهای صنعتی 
استان با کســب 88۵ امتیاز به عنوان روابط عمومی برتر 
استان نیز شناخته شد.مهندس راشکی تاکید کرد: در این 
ارزیابی از 12 روابط عمومی دیگر به عنوان روابط عمومی 
برتر استان  بر حسب امتیاز کسب شده  و 7 روابط عمومی 
به عنوان روابط عمومی شایســته تقدیر توسط استاندار 
سیستان و بلوچستان تجلیل به عمل آمد.وی بیان کرد: 
پیش از این نیز روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی 
اســتان به عنوان  یکی از 7 عضو  هیات رییســه  شورای 
هماهنگی روابط عمومی های استان انتخاب و برای ایشان 
توسط استاندارسیستان و بلوچستان  نیز به مدت 2 سال 

حکم صادر شده بود.

توسعه ی مخابرات نیازمند توجه همه   
مسئوالن است

مدیر مخابــرات منطقه یــزد در نشســت خبری با 
اصحاب رســانه که به مناســبت روز جهانی ارتباطات 
و مخابرات برگزار شــد، بــا اعالم این خبر افــزود: بدون 
حمایت و پشتیبانی مسئوالن کشور روند توسعه و افزایش 
زیرساخت های مخابراتی مســیر نمی گردد.   به گزارش 
روابط عمومی مخابــرات منطقه یــزد - زارع درابتدای 
این نشســت ضمن تبریک هفته ارتباطات و روز جهانی 
مخابرات، از شعار امســال اتحادیه بین المللی مخابرات 
ســخن به میان آورد و گفت: طبق روال سالهای گذشته 
اتحادیه بین المللــی مخابرات به مناســبت روز جهانی 
مخابرات شعار امســال را با عنوان »ســرعت بخشی به 
تحول دیجیتال در زمان تهدید » نامگذاری کرده است که 
امیدواریم بتوانیم در جهت این شعار گامهای موثری برای 
مردم استان برداریم.زارع در ادامه این نشست گزارش خود 
را در سه حوزه وضعیت شاخص های مخابراتی، عملکرد 
یکسال گذشته و برنامه های سال جاری مخابرات استان 
یزد بیان کرد و افزود: در شــاخص ارتباطی تلفن ثابت در 
حال حاضر بالغ بر۶91 هزار شماره با ضریب نفوذ    9/۴۳  
درصد در اســتان مشغول به کار اســت که رتبه سوم این 
شاخص در سطح کشور هستیم.مدیر مخابرات منطقه یزد 
یکی از شــاخص های مهم  مخابرات را اینترنت خانگی و 
تجاری بیان کرد  و با توضیحاتی در خصوص شبکه دیتای 
استان افزود : در حال حاضر 218 ســایت دیتا در سطح 
اســتان  با 18۶ هزار پورت تجهیزات منصوبه مشغول به 
ارائه سرویس می باشد .این مقام مسئول اظهار داشت: در 
بحث تلفن همراه در حال حاضر بیش از یک میلیون و 77۶ 
هزار خط داریم که حدود یک میلیون و ۴12 هزار خط آن 
اعتباری و بیش از ۳۶۳ هزار خط آن دائمی اســت. زارع با 
اشاره به پروژه توسعه فاز هشت تلفن همراه در سطح استان 
افزود : در این پروژه که از سال گذشته آغاز شده است نصب 
و راه انداری ۶0 سایت در دستور کار قرار گرفت که تاکنون 

۴8 سایت آن نصب و راه اندازی شده است.

مدیریت فشار شبکه؛ گامی در جهت 
توزیع عادالنه آب آشامیدنی

در شرایط تنش آبی و برای گذر از تابستان کم 
آب ســال جاری، اولویت آبفای استان اصفهان 
مدیریت تعادل فشــار و توزیع عادالنه آب بین 
مشترکین اســت. معاون بهره برداری و توسعه 
آب شرکت آبفای اســتان اصفهان عنوان کرد: 
در تابســتان پیش رو، با کمبود  ۴,۳ مترمکعب 
در ثانیه آب شرب در ساعات اوج مصرف مواجه 
هســتیم . ناصر اکبری گفت: به همین دلیل در 
صدد هستیم تا به منظور ذخیره ی آب بیشتر، 
مخازنی را که سال های گذشــته در شهرها و 
روســتاها از مدار خارج شــده اند، تا حد امکان 
در مدار بهره برداری قــرار دهیم. وی با تاکید بر 
اهمیت تجهیز و تعمیر چاه ها افزود: با توجه به 
اینکه در شرایط اوج مصرف آب و گرم شدن هوا، 
احتمال قطعی برق نیز وجود دارد، از هم اکنون 
دیزل ژنراتورها برای ورود به مدار بهره برداری و 

جلوگیری از قطع جریان آب آماده شده اند. 

استفاده از اعتبارات صندوق 
های بین المللی محیط زیستی 

برای احیای زاینده رود
شهردار اصفهان در دیدار و گفتگو با معاون 
دیپلماســی اقتصادی وزارت امــور خارجه، 
درخواســت کرد با نگاه دفاع از محیط زیست، 
از اعتبارات صندوق های بیــن المللی محیط 
زیســتی برای احیای زاینده رود استفاده شود 
و شــهرداری اصفهان آمادگــی پیگیری این 
موضوع را دارد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه 
ای شــهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در 
این دیدار گفت: احیای زاینده رود از مهمترین 
اولویت هــای مدیریت شــهری اصفهان بوده 
و هســت، اما رفع این مشــکل، یــک موضوع 
فرااستانی و ملی است و شهرداری اصفهان هم 
یک حقابه دار و یک مطالبه گر اســت.وی ادامه 
داد: از ابتدای این دوره مدیریت شهری، پیگیری 
های زیادی در این خصوص انجام دادیم، از نامه 
به رهبر معظم انقالب تا گفتگو با رییس جمهور، 
رایزنی با همــه وزرای مربوطه، معاونین رییس 
جمهور، معاونین وزیر و ... اما مساله زاینده رود 
به ۳ اســتان اصفهان و چهار محال و خوزستان 
مربوط می شود و نیازمند یک نگاه فرا استانی و 
ملی است.   سید رسول مهاجر معاون دیپلماسی 
اقتصادی وزارت امور خارجــه نیز در این دیدار 
گفت: امیدوارم بتوانیم برای رفع مشکالت این 
شهر همچنین اســتفاده از ظرفیت های بالقوه 

این شهر اقدامات بیشتری انجام دهیم.     

تا پایان سال دوره طالیی 
روابط عمومی فوالد مبارکه 

رقم خواهد خورد
هادی نباتی نژاد، در هم اندیشــی صمیمی 
مدیران روابــط عمومی گروه فــوالد مبارکه 
گفت: انشااهلل تا پایان ســال دوره طالیی روابط 
عمومی رقم خواهد خــورد و فوالدمبارکه در 
قله اطالع رسانی خود را نشــان خواهد داد.وی 
ادامه داد: 1۴ اقــدام از جمله خبرنامه متفاوت 
در فرم و محتوا، رادیــو فوالد و برنامه تلویزیونی 
»برخط« و پخــش آنالین برنامه هــا در 2 ماه 
اخیر برای تغییر چهره فوالدمبارکه انجام شده 
و شــاید بیش از 10ها هزار خبر با کمک همه 
ظرفیتهای خبری و رسانه ای تولید گشته  است.

جلسه هم اندیشی صمیمی مدیران گروه روابط 
عمومی فوالد مبارکه به مناسبت گرامیداشت 
هفته روابط عمومی و ارتباطات با شعار »روابط 
عمومی، پشــتیبانی و تولید« بــا حضور دکتر 
صالحی نماینده مردم شهرســتان مبارکه در 
مجلس شورای اســالمی و تعدادی از معاونین 
شرکت فوالد مبارکه اعم از معاون بهره برداری، 
معاون اجرای پروژه های توسعه فوالد مبارکه در 

شرکت فوالد مبارکه برگزار شد. 

تمدید دورکاری ادارات 
مجموعه شرکت مخابرات 
ایران تا پایان خردادماه

طرح دورکاری شــرکت مخابــرات ایران با 
هدف پیشگیری از شیوع مجدد ویروس کرونا 
و کمک به قطع زنجیره انتقال از اول تا ۳1 خرداد 
ماه 1۴00 به شرط حداکثر ۵0 درصد کارکنان 
دورکار ، تمدید و میزان دورکاری تا سقف تعیین 
شده با نظر مدیر مربوطه اجرا می شود.بر اساس 
این خبر، ســاعت کار ادارات شرکت مخابرات 
ایران نیز از 8 الی 1۵ است.مناطقی که از سوی 
استانداری مربوطه ضوابطی برای ساعت کار و 
دورکاری تعیین شده، می توانند بر اساس همان 
بخشــنامه اقدام کنند.گفتنی است؛ مشاغل 
خاص و مشاغلی که مســتقیما با ارباب رجوع 
در ارتباط هســتند با نظر مدیر مربوطه, میزان 

دورکاری آنان تعیین می شود.

مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق استان قزوین 
گفت: در راســتای مدیریت مصرف و پیک سایی تابستان 
1۴00 دومین اقدام فراگیر شــرکت توزیــع نیروی برق 
استان قزوین در بیمارســتان والیت قزوین انجام شد.در 
راستای مدیریت مصرف و پیک سایی در تابستان 1۴00 
دومین مانور و اقدام فراگیر شــرکت توزیــع نیروی برق 
استان قزوین با بهره گیری از 20 اکیپ عملیاتی درسطح 
استان از جمله بیمارستان فوق تخصصی والیت قزوین از 
ساعت 9 صبح آغاز شد.سعید بهادیوند چگینی در حاشیه 
برگزاری این مانوراظهارداشت: در ادامه برگزاری مانورهای 
ماهانه و مستمر شــرکت های توزیع نیروی برق کشور، 
امروز پنجشــنبه نیز دومین مرحله مانور سراسری اقدام 
فراگیر را همزمان با سراسرکشور برگزار گردید.بهادیوند 
چگینی یادآورشــد: در ایــن مانور چهارمحور اساســی 
هدف گذاری شــده که ارزیابی آماده بــه کاری مولدهای 
اضطراری، مقابله با دستگاههای رمز ارز غیر مجاز ، تعدیل 
روشنایی معابرشــهری وبین شــهری و ارزیابی آماده به 
کاری سامانه های برق من وپاسخگویی121 از آن جمله 
است.مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان قزوین 
گفت: در اســتان قزوین بیش از 1۴0 مرکز حساس ،مهم 
وضروری وجود دارد که همواره اســتمرار تامین انرژی و 
آماده به کار بودن مولدین اضطــراری آنها،مورد کنترل و 
رصد قرار می گیرد.وی اظهارداشت: این مواردشامل مراکز 

ارتباطات و فنآوری، تامین انرژی، بهداشــتی و درمانی، 
دانشــگاهی، صنعتی، خدمات عمومی، مالی، تامین آب 
شرب و کشاورزی و دام و طیور در این مانور تحت پوشش 
ارزیابی های فنــی قرار گرفتند.بهادیونــد چگینی بیان 
کرد: همچنین در محور دوم موضوع شناســایی و کشف 
رمز ارزهای غیر مجاز با جدیت در دســتور کار بوده که از 
ابتدای سال گذشــته تعداد ۵1 مرکز غیرمجاز »رمز ارز« 

و نیز 1991 دســتگاه ماینر کشف شده است.این مسئول 
تصریح کرد: با شناسایی این دستگاههای غیر مجاز »رمز 
ارز« زمینه ۶ میلیون و 709 هزار و ۳7۵ کیلووات ســاعت 
صرفه جویی در مصرف برق فراهم شــده اســت.وی در 
خصوص ارزش مالی این انرژی هم گفت: محاسبه ارزش 
مالی این انرژی معادل ۶۴ میلیارد و 7۴۵ میلیون ریال بوده 
که بالغ بر ۴۵ میلیارد و ۶21 میلیون ریال آن از متخلفان به 

عنوان جریمه وصول شده است.چگینی در ادامه بیان کرد: 
با کشف ماینرهای غیرمجاز، مقدار 298۶ کیلو وات صرفه 
جویی شده اســت.بهادیوند چگینی افزود: در محور سوم 
وتعدیل روشنایی معابرشــهری وبین شهری،بامجموعه 
اقدامات صورت گرفته 19 هزار و 2۵۵ دســتگاه از چراغ 
های روشــنایی معابر تعدیل شــدند.وی اظهارداشت: با 
این کار ۳,۵ مــگاوات در انرژی برق روشــنایی این معابر 
صرفه جویی شــد که می تواند به مدیریت مصرف کمک 
کند.بهادیوندچگینی ادامه داد: در حوزه ســامانه برق من 
تاکنون21۴۵9 مورد نصب سامانه برق من انجام پذیرفته 
که 192۶1تراکنش به ثبت رســیده اســت.مدیر عامل 
شرکت توزیع نیروی برق اســتان قزوین اظهارداشت: با 
هدف گذاری محورهای چهار گانه در مانور امروز می توانیم 
با مدیریت مصرف با اطمینان بیشتری از پیک بار تابستان 
عبور کنیم.وی در خصوص تجهیزات بکار گرفته شــده 
در این مانور هم گفت: در مانور امــروز 10 اکیپ اجرایی و 
10 اکیپ نظارتی با استفاده از 20 دستگاه خودرو و بیش 
از ۵0 نیرو شرکت داشــتند.بهادیوند چگینی اضافه کرد: 
مانورهای اقدام فراگیر برای مدیریت مصرف و کاهش پیک 
بار در تابستان همه ماهه به صورت مستمر در استان قزوین 
اجرا می شود.وی از مشترکین برق در استان خواست ضمن 
صرفه جویی در مصرف بــرق، ایــن اداره را در تامین برق 

پایدار در فصول مختلف بویژه تابستان همراهی کنند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین:

 دومین اقدام فراگیر شرکت توزیع نیروی برق در قزوین برگزار شد

رئیــس اداره فنــاوری های مکانیزه ســازمان 
جهادکشــاورزی ایالم گفت: در سال 1۳99 مبلغ 
۶۳۶ میلیارد ریال تســهیالت از محــل اعتبارات 
خط ویژه مکانیزاســیون کشاورزی جهت تجهیز و 
نوسازی ناوگان ماشــینی بخش کشاورزی به بهره 
برداران زیربخش کشاورزی استان پرداخت نموده 
اســت.هرمز اقبالی اظهار کرد: در راستای پرداخت 
اعتبارات مذکور، تعداد 2۶۶ دستگاه انواع تراکتور، 21 دستگاه انواع کمباین و 70۳ دستگاه انواع ادوات 
کشاورزی شــامل ادوات خاک ورزی، کاشت، داشت، برداشــت و حوزه دام و طیور توسط کشاورزان 
استان خریداری گردیده است.وی افزود: همچنین در ســال 1۳99 تعداد 87 دستگاه انواع تراکتور 
به صورت نقدی و پیش فروش بر اساس ســهمیه های ابالغی مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 
توسط کشاورزان استان جذب گردیده است.رئیس فناوری مکانیزه سازمان ادامه داد: از ابتدای سال 
1۳98 و با وضع تحریم ها و اعمال سهمیه بندی توزیع تراکتور به استانهای کشور از سوی مرکز توسعه 
مکانیزاسیون کشاورزی و شرکت تراکتور ســازی ایران و از طرفی با توجه به حجم باالی متقاضیان و 
محدودیت در سهمیه های تخصیصی به استان، اما با این وجود  میزان جذب اعتبارات استان افزایش 
یافته به گونه ای که استان در سال 1۳99، میزان جذب 212 درصدی اعتبارات مذکور را داشته است 
که با جذب انواع تراکتور و کمباین، شاخص ضریب مکانیزاسیون کشاورزی استان در پایان سال 1۳99 
به میزان 1.۴7 اسب بخار در هکتار رسیده است بطوری که این شــاخص در سال 1۳92 ) 9۵ صدم( 
اسب بخار در هکتار بوده است که  رشد شاخص مذکور نشــان دهنده ی افزایش ضریب نفوذ ماشین 
آالت کشاورزی به داخل مزارع استان می باشد.اقبالی ادامه داد: باید توجه داشت که با تقویت شاخص 
های ضریب و درجه مکانیزاسیون، کاهش هزینه های تولید، افزایش راحتی و جذابیت کار کشاورزی، 
انجام به موقع عملیات کشاورزی، افزایش بهره وری تولید و در نهایت افزایش درآمد را برای کشاورزان 
به همراه خواهد داشت. بنابراین مکانیزاســیون کشــاورزی به عنوان یک رویکرد اساسی در تولید 
محصوالت کشاورزی مطرح اســت به طوری که به مفهوم کاربرد ماشین در فرآیند تولید و مدیریت 

مصرف نهاده ها که موجب ارتقاء بهره وری تولید خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
از افت بارش های باران در اســتان خبر داد و اظهار 
داشت: با کاهش باران تابســتان سختی در پیش 
روی استان بوشهر قرار دارد که می توانیم تابستان 
بدون سختی را پشت سر گذاشــت به شرطی که 
مردم فرهنگ مدیریت مصرف آب را در دستور کار 
قرار دهند.عبدالحمید حمزه پور از اجرا پروژه های 

آبرسانی در حوزه آب شیرین کن در شهرها و روســتاهای استان بوشهر خبر داد و تصریح کرد: اکنون 
بیش از ۳۵ هزار مترمکعب در شــبانه روز از طریق پروژه های آب شــیرین کن، آب آشــامیدنی در 
شهرهای بوشهر، کنگان و الور ساحلی دشــتی تولید و وارد شبکه آبرسانی می شود.وی با بیان اینکه 
پروژه های آب شیرین کن توســط بخش خصوصی اجرا و آب تولیدی به صورت تضمینی خریداری 
می شــود گفت: هر مترمکعب آب پروژه های آب شــیرین کن 1۵ هزار تومان است که یک سی ام این 
قیمت از مردم گرفته می شود.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به اجرا ۴ پروژه 
آب شیرین کن بزرگ در نقاط مختلف استان بوشهر خاطر نشــان کرد: این پروژه ها در مراحل پایانی 
کار قرار دارند و فاز نخست آنها در نیمه نخست امسال وارد مدار تولید می شود.حمزه پور، پروژه های 
آب شــیرین کن 28 هزار مترمکعب ســیراف - جم، ۳۵ هزار و 17 هزار مترمکعب بوشــهر، ۶۵00 
مترمکعب وحدتیه را از جمله این پروژه ها دانست و بیان کرد: در روستاهای استان بوشهر پروژه های 
آب شیرین کن در حال اجرا است که بخشی از آنها امســال افتتاح می شود.وی، ارزش سرمایه گذاری 
آب شــیرین کن ها را یک هزار میلیارد تومان دانســت و افزود: بیش از ۳0 هزار مترمکعب از ظرفیت 
آب شــیرین کن ها در فصل تابســتان وارد مدار تولید می شود که شامل آب شــیرین کن روستایی و 
شهری است.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر، با اشــاره به اینکه تا پایان امسال همه 
پروژه های آب شیرین کن وارد مدار تولید می شــود تصریح کرد: با راه اندازی آب شیرین کن حداقل 
۳0 درصد از وابستگی آب شرب استان بوشهر به اســتان های دیگر کاهش می یابد.حمزه پور افزود: 
اکنون ظرفیت آب شیرین کن های در دســت احداث و بهره برداری افزون بر 1۵0 هزار مترمکعب در 

شبانه روز است.

 پرداخت۶۳۶ میلیارد ریال تسهیالت 
مکانیزاسیون به کشاورزان ایالم در سال ۹۹ 

 کاهش ۳۰ درصدی وابستگی آب شرب استان بوشهر 
با تکمیل پروژه های آب شیرین کن

مدیرعامل شرکت گاز اســتان ایالم از برگزاری 12 دوره آموزشی با 
یکهزار  و 81۶ نفر ساعت در زمینه های ایمنی و بهداشت، محیط زیست، 
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در سال گذشته در این مجموعه خبر 
داد.مدیرعامل شرکت گاز اســتان ایالم از برگزاری 12 دوره آموزشی با 
یکهزار  و 81۶ نفر ساعت در زمینه های ایمنی و بهداشت، محیط زیست، 
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در ســال گذشــته در این مجموعه 
خبر داد.عباس شمس اللهی با اعالم این خبر اظهار کرد: این آموزش ها 
در زمینه شناسایی و ارزیابی مخاطرات محیطی، مخاطرات فرآیندی، 
مخاطرات بهداشــت شــغلی، آموزش غیر حضوری موج چهارم کرونا، 
واکنش در شرایط اضطراری، مقابله با شیوع ویروس کرونا، آموزش عبرت 
آموزی از حوادث مهم، رانندگی تدافعی و بکارگیری لوازم حفاظت فردی 
بوده است.وی با بیان اینکه در سال گذشته برای گروه های هدف از جمله 
نیروهای رسمی و پیمانکاری بیش از یکهزار و 81۶ نفر ساعت دوره های 
تخصصی HSE برگزار شده است، افزود: عالوه بر آموزش  الزامات قانونی 

از جمله استقرار سیستم های مدیریتی و ابالغیه های باالدستی، اجرای 
دوره آموزش رانندگی تدافعی و برگزاری آموزش های منتج از اقدامات 
کنترلی ریسکهای شناسایی شده، حوادث و شــبه حوادث و یا اتفاقات 
گذشته از طریق آموزش های تخصصی، می توان احتمال وقوع آنها را به 
حداقل رساند.مدیرعامل شرکت گاز ایالم با اشاره به اینکه یکی از راههای 

کنترل حوادث، برگزاری آموزش های HSE می باشد که خوشبختانه 
در شرکت گاز اســتان ایالم نتیجه بخش بوده است، تصریح کرد: ضعف 
ســامانه های نظارتی، بی انضباطی بارز محیط کار، عــدم پایبندی به 
موازین اولیه ایمنی، بکارگیری غیر اصولی از ابزار و تجهیزات، عدم رعایت 
مقررات و دســتور العمل های ایمنی از دالئل بروز حوادث می باشند که 
با برگزاری آموزش های تخصصی می توان از رخداد حوادث جلوگیری 
کرد.وی به اهداف برگزاری این آموزش ها اشاره و خاطر نشان کرد: کنترل 
و کاهش برخی از ریسک ها، اجرای دســتور العمل و ابالغیه ها، کاهش 
حوادث، فرهنگ ســازی، آمادگی و وجود الزامات قانونی می باشــد که 
خوشبختانه با آموزش های تخصصی، از وقوع حوادث بسیاری پیشگیری 
شده است. شــمس الهی گفت: با اجرای اینگونه آموزش ها و تالش ها و 
اقدامات موثر HSE ، خوشبختانه در طول سال گذشته در حوزه اجرایی 
پیمانکاران هیچگونه حادثه منجر به صدمه، فوتی و شاخص های تواتر 

جراحات در کارکنان نداشتیم.

برگزاری ۱۲ دوره آموزش HSE در شرکت گاز استان ایالم 

به گزارش پایگاه اطالع رســانی دانشگاه علوم 
پزشــکی گیالن دکتر ارسالن ســاالری، رئیس 
دانشگاه علوم پزشــکی گیالن با دکتر علی حیدر 
نوری، رئیس امــور هماهنگــی و تلفیق بودجه 
سازمان برنامه وبودجه کشــور دیدار و گفت وگو 
کرددر این نشست، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
گیــالن با بیــان اینکــه بســیاری از پروژه های 
در حال ســاخت حوزه ســالمت گیالن، پیشــرفت فیزیکی قابل توجهی دارند، گفت: یقیناً در 
صورت تزریق اعتبار به پروژه های اولویت دار ،تعدادی از آن ها افتتاح و به بهره برداری می رســند 
وی ضمن  تقدیر از مســاعدت های ســازمان برنامه وبودجه طی ســال های اخیر به جهت بهبود 
و ارتقای ســطح بهداشــت و درمان گیالن ، بر لزوم مســاعدت های بیشتر این ســازمان تأکید 
کرددکتر ساالری با بیان اینکه رویکرد حمایت گرایانه ســازمان برنامه و بودجه موجب رشد رو 
به مطلوب ســطح بهداشــت و درمان گیالن بوده، اظهار کرد: اگر این حمایت ها همچنان ادامه 
داشته باشــد، گیالن می تواند به حداقل زیرساخت های بهداشــت و درمانی برای پاسخگویی به 
نیاز بیماران دســت یابدوی با بیان اینکه بســیاری از پروژه های ســالمت محور  در حال ساخت 
گیالن پیشــرفت قابل توجهی دارند، گفت: یقیناً در صورت تزریق اعتبار به پروژه های اولویت دار 
، تعــدادی از آن ها افتتــاح و به بهره برداری می رســندرئیس دانشــگاه علوم پزشــکی گیالن 
همچنین در این دیدار به افزایش اعتبارات تخصیصی و ســرانه ســالمت بــرای گیالن به جهت 
رسیدن این استان به حداقل رشــد به میزان اســتان های هم جوار و همچنین متوسط کشوری 

تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان 
گفت: ششمین طرح اقدام فراگیر با رویکرد عبور از پیک 
تابستان در این استان آغاز شد.علی اکبر نصیری گفت : 
هدف از اجرا این طرح تعدیل روشنایی معابر شهری و 
بین شهری، ارزیابی آماده بکاری مولد های اضطراری، 
ارزیابی آماده به کاری سامانه های برق من و پاسخگویی 
121و مقابله با رمز ارزهای غیر مجاز و  است.وی افزود 

:این مانور در ادامه سلسله مانورهای سراسری تعمیرات شبکه های توزیع برق کشور در سال گذشته، امسال با 
رویکرد ایجاد آمادگی عبور از پیک تابستان و همزمان با سراسر کشور و با هدف استفاده از مولدهای خودتامین، 
کاهش 20 درصدی بار ادارات نسبت به سال قبل، مدیریت بار، تعدیل روشنایی معابر، تنظیم ساعات نجومی 
تابلوهای معابر، طرح تاب آوری خطوط فشار متوسط به منظورافزایش ضریب اطمینان خطوط، رفع اتصاالت 
سست، توسعه نقاط مانور و بهبود ظرفیت انتقال بار، باز آرایی و تعدیل، بهینه سازی و رفع اشکاالت فیدرهای 
فشار متوسط، و شناسایی مزارع بیت کوین غیر مجاز در سطح استان برگزار شد.نصیری گذری هم صرفه جویی 
در مصرف انرژی در ساختمان های زیرمجموعه وزارت نیرو زد و گفت : استفاده از کولر گازی طبق مصوبه هییت 
وزیران،در کلیه ساختمان های اداری وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه دولتی و غیر دولتی ممنوع گردید 
که این خود گامی در جهت مدیریت مصرف و شــروع از خود از وزارت نیرو است که نیازمند همراهی مردم را 
نیز می طلبد.وی اضافه کرد :در این اقدام فراگیر، تعداد 1۳۶ اکیپ و 1۶29نفر ساعت به بازبینی و اصالح نقاط 
آسیب دیده شبکه برق اقدام کردند.نصیری با بیان این که ســال های گذشته مردم همکاری خیلی خوبی با 
صنعت برق داشتند، افزود: همکاری مشترکان باعث میشد تابستان ها بدون مشکل سپری شود و امیدواریم 

امسال هم این همکاری تداوم یابد.

 انجام طرح اقدام فراگیر عبور از پیک تابستان پروژه های حوزه سالمت گیالن ، نیازمند اعتبارات ملی هستند
در شرکت توزیع نیروی برق گلستان 



خبر خبر
مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران:
برداشت حداکثری از مخازن 

نفتی اجتناب ناپذیر است
مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران با اشاره به 
شرایط اقتصاد انرژی جهان و پیش بینی های جهانی از 
تقاضای نفت در دهه های آینده، برداشت حداکثری 
از مخازن نفتی را اجتناب ناپذیر خواند و گفت: به این 
ترتیب، هر فعالیتی برای بهبود افزایش ضریب بازیافت 
نفت بسیار حائز اهمیت است.به گزارش شانا، علیرضا 
سلمان زاده در نشستی مشــترک با حضور  ابراهیم 
طالقانی، مدیر پژوهش و فناوری شــرکت ملی نفت 
ایران و جعفر توفیقی، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت 
که به منظــور اعالم آغاز تزریق نانوســیال در مخزن 
سورمه میدان بالل برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: 
این طرح با کار جمعی پژوهش و فناوری شرکت ملی 
نفت، پژوهشگاه صنعت نفت و نفت فالت قاره ایران به 
مرحله اجرای پایلوت رسیده است و امیدواریم پایلوت 
طرح نیز نتایج قابل قبولی به همراه داشته باشد. وی 
ضمن قدردانی از تالش همکاران خود در بخش های 
مختلف این طرح، ادامه داد: به همت کارکنان شرکت 
نفت فالت قاره در ســال های اخیر و در سخت ترین 
شرایط تحریمی و با دست بســته، اقدام های زیادی 
در حوزه تولید و تأمین کاال، بازســازی و نوســازی 
تجهیزات، تحقق صرفه جویی هــای ارزی به مقدار 
قابل توجه و ... انجام شده است و کارکنان این شرکت با 

همه توان پای کار ایستاده اند.
 

بیدبلند خلیج فارس میزبان 
»رؤیای بلند«

پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس همسو با مسئولیت 
اجتماعی، میزبان نمایشگاه نقاشی »رؤیای بلند« در 
این مجتمع عظیم صنعتی و دوستدار محیط زیست 
می شود.به گزارش شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج 
فارس، این نمایشگاه که شامل آثاری از  22 هنرمند 
بهبهانی اســت با همــکاری دفتر بهبهــان انجمن 
هنرهای تجسمی استان خوزستان و شرکت پاالیش 
گاز بیدبلند خلیج فارس از چهارم تا هفتم خردادماه 
در محل بزرگ ترین تأسیســات جمع آوری گازهای 
همراه نفت ایران برای کارکنان این مجتمع دوستدار 
محیط زیست برگزار می شــود.در روند برگزاری این 
نمایشگاه کارگاه های طراحی آثار با حضور استادان 
پیشکسوت برگزار می شود.آیین گشایش نمایشگاه 
نقاشی »رؤیای بلند« روز سه شنبه، چهارم خردادماه 
با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان 
و چهره های شاخص فرهنگ و هنر این استان برگزار 

می شود.
 

روند احیای تقاضای نفت در 
اروپا شتاب گرفت

تقاضا برای نفت خــام در اروپا با ســرعت قابل 
توجه ای در حال بهبود اســت.به گــزارش پایگاه 
خبری اویل پرایس، ترافیک بزرگراه ها و شهرهای 
بزرگ اروپایــی در هفته های اخیر با بازگشــایی 
اقتصاد افزایش یافته که این مسئله بیانگر افزایش 
تقاضای ســوخت در حمل ونقل جاده ای اســت.

داده های اپراتورهای بزرگراه ها نشــان داد ترافیک 
بزرگراه هــای اســپانیا و فرانســه - از بزرگ ترین 
بازارهای خــودرو در اروپا - فقط کمــی با پیش از 
بحران کرونا در سال 2019 فاصله دارد.بازگشایی 
تدریجی بســیاری از کشــورهای اروپایی در ماه 
گذشته و افزایش واکسیناسیون، افراد بیشتری را 
به سفر جاده ای ترغیب کرده است. این مسئله خبر 
امیدوارکننده ای برای تقاضــای بنزین و گازوئیل 
اســت که انتظار می رود برای نخســتین بار بهبود 
یابد و به ســطح پیش از همه گیری کرونا برســد، 
به ویژه که افزایش تقاضای ســوخت هواپیمایی با 
تأخیر روبه رو شده است.با تسهیل محدودیت های 
داخلی، بسیاری از کشــورهای اروپایی اکنون در 
تالش اند مرزهای خود را هنگام تعطیالت تابستانی 
دوباره به روی گردشگران خارجی باز کنند.اتحادیه 
اروپا در روز پنجشنبه )۳0 اردیبهشت ماه( در حال 
مذاکره درباره استفاده از گواهی کووید-19 برای از 

سرگیری گردشگری در فصل تابستان بود
 

در ۲ ماه نخست سال
 ملی حفاری ۱۷ حلقه چاه 

نفت و گاز حفر کرد
مدیر برنامه ریزی تلفیقی شــرکت ملی حفاری 
ایران از حفر و تکمیل 17 حلقه چاه های نفت و گاز در 
دو ماه نخست امســال در مناطق نفت خیز خشکی و 
دریایی کشور خبر داد.به گزارش شرکت ملی حفاری 
ایران، بابک زنگنه گفت: از این تعداد چاه چهار حلقه 
توســعه ای/ توصیفی و 1۳ حلقه تعمیری و تکمیلی  
بوده است.وی افزود: از مجموع چاه ها 1۵ حلقه شامل 
چهار حلقه توسعه ای/ توصیفی و 11 حلقه تکمیلی در 
گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
و دو حلقه در موقعیت شــرکت نفت فالت قاره ایران 
حفر و عملیاتی شد.مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت 
ملی حفاری ایران با بیان اینکه تعمیر و تکمیل چاه ها 
ارتباط مستقیم و تأثیرگذاری با حفظ، نگهداشت و 
افزایش تولید دارد، اظهار کرد: در نتیجه هم افزایی و 
همکاری مستمر میان متخصصان و کارشناسان این 
شرکت و شرکت های کارفرمایی در مدت پیش گفته، 
تکمیل چهــار حلقه چــاه ۳9 روز زودتــر از برنامه 

پیش بینی شده از سوی کارفرما پایان یافت.

ماشین آالت نفت خیز جنوب در 
خدمت طرح های عام المنفعه اهواز

 مدیریت عملیات ترابری و پشــتیبانی تولید 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از اختصاص 
1۵ دستگاه ماشین آالت راهسازی به طرح های 
عام المنفعه در روستاهای اهواز و مسجدسلیمان 

خبر داد.   
به گزارش شــرکت ملی مناطــق نفت خیز 
جنوب، مهران حسنوند، مدیر عملیات ترابری و 
پشتیبانی تولید این شرکت گفت: به درخواست 
استانداری خوزستان و شــهردای منطقه ۳ و 7 
اهواز برای محرومیت زدایی مناطق حاشیه شهر 
اهواز و کمک به جمع آوری پسماندها، دو دستگاه 
لودر، دو دستگاه بولدوزر و سه دستگاه کمپرسی 

اختصاص یافته است.
وی افزود: برای اجرای فعالیت های عمرانی از 
قبیل تسطیح راه و بسترسازی معابر روستایی در 
بخش غیزانیه یک  دســتگاه گریدر، یک  دستگاه 
لودر، یک  دستگاه غلتک، یک  دستگاه کمپرسی 
و یک  دستگاه تانکر آب و در مسجدسلیمان یک  
دستگاه لودر، یک  دســتگاه بیل مکانیکی و یک  
دستگاه غلتک اختصاص داده شــد که در حال 

فعالیت هستند.
مدیر عملیات ترابــری و پشــتیبانی تولید 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تأکید کرد: 
این مدیریت با در اختیار داشتن ناوگان تخصصی 
حمل ونقل، وظیفه پشــتیبانی تولید را به عهده 
دارد و در کنار آن همسو با عمل به مسئولیت های 
اجتماعی در خدمت رسانی به شهرها و روستاهای 
واقع در محدوده فعالیت مناطق نفت خیز جنوب 

نیز پیشگام است.
 
مجتمع فوالد خراسان، تندیس 

نقره ای جایزه ملی مدیریت 
انرژی را کسب کرد

هم زمان بــا روز ملی بهــره وری و در همایش 
ششــمین دوره جایزه ملی مدیریــت انرژی، از 
برگزیدگان با اهدای تندیس های نقره ای و برنزی 
تجلیل شــد که طی آن مجتمع فوالد خراسان 
موفق به کســب تندیس نقره ای دو ستاره شد.به 
گزارش  رصد اقتصادی ،شرکت های پتروشیمی 
زاگرس در حــوزه تولید متانــول و مجتمع گاز 
پارس جنوبی، پاالیشگاه ششم در حوزه استفاده 
از گاز احیاء واحدهای تصفیــه LPG به عنوان 
ســوخت مصرفــی در بویلرها در بــازه امتیازی 
800 الی 8۵0 امتیازی موفق به کســب تندیس 
نقره ای سه ســتاره ششــمین دوره جایزه ملی 
مدیریت انرژی شــدند.مطابق گزارش سازمان 
مدیریت صنعتی، عالوه بر مجتمع فوالد خراسان، 
شــرکت های نفت بهران، گروه صنعتــی بارز و 
کشت و صنعت نیشکر دهخدا نیز در این جایزه در 
بازه امتیازی 7۵0 تا 800 تندیس نقره ای دو ستاره 
دریافت کردند.بر اساس این گزارش، شرکت های 
گاز استان خراســان جنوبی، گاز استان سمنان 
در دو حوزه، گاز اســتان کردســتان و گاز استان 
کرمانشــاه مجتمع گاز پارس جنوبی، پاالیشگاه 
ششــم در حوزه مدیریت تله های بخار، صنایع 
سیمان گیالن سبز )دیلمان(، شهرداری مشهد 
و دانشگاه علوم پزشــکی همدان در بازه امتیازی 
۵۵0 تا ۶00 تندیس برنزی تک ستاره جایزه ملی 

مدیریت انرژی را کسب کردند.
 
در مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت 

سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی؛
سرپرست جدید شرکت 
فرآورد قشم منصوب شد

مراســم معارفه سرپرســت جدید شــرکت 
شیمیایی فرآورد قشم )از شرکت های تابعه شستا( 
امروز با حضور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
صنایع پتروشیمی، معاونین و مدیران این شرکت 
برگزار شــد. به گزارش روابط عمومی شــرکت 
ســرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، علی عالمه 
راد، مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری صنایع 
پتروشیمی  در مراسم معارفه مهدی رضایی فرح 
آباد  به عنوان سرپرست جدید شرکت شیمیایی 
فرآورد قشم با اشاره  به عملکرد مناسب این شرکت 
در سال گذشته و تشــکر از  تالش های بی شائبه 
حمید باقری مدیرعامل سابق فرآورد قشم گفت: 
فرآورد قشم امروز به لحاظ مالی و  شرایط تولید در 
وضعیت مطلوب قرار دارد و این وضعیت محصول 
عملکرد مثبت پرســنل  پرتالش و تیم مدیریتی 
این شرکت است. عالمه راد در ادامه گفت: تغییر 
الزمه پیشرفت و تعالی در هر مجموعه اقتصادی 
است. خوشبختانه آقای رضایی فرح آبای  دارای 
سوابق روشن مدیریتی در شرکت فیرمکو پارس 
هستند و اصوالً انتصاب ایشان  به عنوان سرپرست 
فرآورد قشــم  به دلیل همین کارنامه بوده است.  
ورود فرآورد قشم به بازار سرمایه و بورسی شدن 
از جمله برنامه های اصلی  این شــرکت است که 
امیدواریم اجرای  این برنامه در دوره مســئولیت 
آقای رضایی نیز  با قدرت و قوت ادامه یابد.در ادامه 
این مراسم رضایی فرح آبادی سرپرست شرکت 
فرآورد قشــم نیز ضمن تشــکر از حسن اعتماد 
شرکت ســرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، بر 
لزوم بهره مندی از تجربیات و دانش حمید باقری 

مدیرعامل سابق این شرکت  تاکید کرد.
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انرژی
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت با اشاره به 
تصویب محدودیت های حقوق و دستمزد کارکنان نفت در بودجه 
امسال گفت: از آنجا که برای اصالح این موضوع، راهی جز تصویب 
قانون جدید یا اخذ مصوبه از ســران محترم ســه قوه وجود ندارد، 
تالش برای توجیه نمایندگان محترم مجلس نسبت به ویژگی ها و 

صعوبت کار در نفت به ویژه سکوها، جزایر و مناطق دورافتاده و با آب 
و هوای نامناسب ادامه دارد.به گزارش شانا، فرزین مینو در واکنش 
به برخی شــایعات مبنی بر امکان تفســیرهای متفاوت از قانون 
بودجه درباره افزایش حقوق و سقف پرداختی کارکنان نفت گفت: 
با وجود تالش ها و مذاکرات وزارت نفت برای جلوگیری از تصویب 

اعمال محدودیت برای ســقف حقوق کارکنان و نیز محدودیت 
افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال 1۴00 به میزان 2.۵ 
میلیون تومان در ماه، در جریان طرح موضوع در کمیسیون تلفیق 
و مجلس، سرانجام مجلس محترم بنا بر صالحدید خود محدودیت 

سقف پرداخت ها را در بودجه امسال تصویب کرد.

روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان
رایزنی های وزارت نفت برای اصالح مصوبه محدودیت سقف حقوق کارکنان ادامه دارد

مدیر کل اسبق امور اوپک گفت: ما در ایران در همسایگی 
یک رقیب تنومند گازی هســتیم. روســیه رقابت ایران در 
بازارهای بالفعل و بالقوه خود را بر نمی تابد. این کشور تالش 
کرد تا ایران را برای چند دهه با خط لوله صلح آسیایی مسیر 
ایران- پاکســتان- هندوستان ســرگرم کند و البته ظاهرا 
نتیجه گرفت. روسیه بازار اروپا را از آِن خود می داند و به شدت 
از حضور ایران در هراس است. چنانچه ایران با اتحادیه اروپا به 
یک توافق پایدار گازی دست یابند، روسیه مهم ترین امتیاز 

خود در برابر اروپا و بلکه غرب را از دست خواهد داد.
فریدون برکشــلی در گفت وگو بــا ایلنــا، در ارزیابی 
برنامه های صادرات گاز کشــور اظهار داشــت: ایران به دو 
کشور همسایه ترکیه و عراق صادرات گاز طبیعی از طریق 
خط لوله دارد که میزان آن حدود ۵/12 میلیارد متر مکعب 
در روز است. برنامه ریزی و عالقمندی برای افزایش صادرات 
به این دو کشور زیاد اســت، اما عوامل مختلفی برنامه های 
افزایش صادرات را کند کرده اســت. مصرف باالی داخلی 
خصوصا به صورت فصلی عامل مهمی اســت. در عین حال 
عوامل بازدارنده دیگری مانند تحریم ها و در نتیجه تعلل در 

پرداخت ها، عامل کاهش دهنده انگیزه برای صادرات است.
مزایای صادرات به همسایه های دیوار به دیوار

وی افزود: صادرات گاز به ترکیه از بیســت و چند سال 
پیش شروع شــد. صادرات به عراق عمدتا منبعث از پاره ای 
ضرورت های سیاسی، امنیتی است که روی ابعاد اقتصادی و 
تجاری صادرات تاثیر می گذارد. در عین حال، محدود بودن 
صادرات به کشورهای همسایه و دیوار به دیوار، پاره ای مزایا و 

محدودیت ایجاد می کند.
فاز پیچیده صادرات به هند و پاکستان

رئیس گروه مرکز مطالعات انرژی وین در ادامه در مورد 
صادرات به پاکستان گفت: دو کشور حدود چهار دهه است 
که بر سر موضوع گاز مذاکره می کنند. خط لوله گاز ایران- 
پاکستان- هندوســتان موســوم به خط لوله گاز آسیایی 
یا گاهی خط لوله صلح، ســال ها اســت که مورد بحث بوده 
است. ده ها اجالس، مالقات و مذاکره در جریان بوده است. 

پاکســتان و هندوســتان، نیاز چندان مبرمی به گاز ایران 
نداشتند. پیشــنهادات بهتری هم برای دریافت گاز از قطر 
و سایر کشورها داشتند. البته هر دو کشور پاکستان و هند، 
از ایران هم خرید معیانات گازی دارنــد، اما خط لوله هنوز 

عملیاتی نشده است.
وی ادامه داد: هندی ها به پاکســتان اعتمــاد ندارند و 
نمی خواهند برای تامیــن بخشــی از گاز مصرفی خود به 
ترانزیت پاکســتان، وابسته باشــند. زمانی هند به روسیه 
نزدیک و پاکســتان به امریکا، وابسته بود. در طول این چند 
دهه معادالت هم تغییر کرده است. پاکستان با چین روابط 
حســنه برقرار کرده و هند با امریکا. در واقع مناقشات هند و 

پاکستان وارد فاز پیچیده تری شده است.
ایران تمایل ندارد به صف طلبکاران پاکســتان 

بپیوندد
برکشــلی تصریح کرد: از طرف دیگر انتقــال گاز ایران 
به پاکستان هم بی مخاطره نیســت. خط لوله از مسیرهای 
دشــواری باید عبور کند. در هر دوطرف مرز، امنیت کامل 
برقرار نیست. ریسک های باالیی دارد. به عالوه پاکستان به 
طور تاریخی، مشکالت مالی دارد. طلبکاران بی شماری در 
انتظار موقعیت برای نقد کردن پول از پاکستان هستند. البته 
خیلی از اوقات ایران هم مایل نیســت که به صف طلبکاران 
بپیوند، این ماهیت و چگونگی صادرات گاز از طریق خط لوله 

است.
وی تاکید کرد: مــا در ایران، تجربه خیلــی طوالنی در 
صادرات نفت داریم. پس از لغو تحریم های طوالنی، سریع 
به بازار بــاز می گردیم، اما در حوزه گاز ما یک کشــور جوان 
محسوب می شویم. هنوز خیلی چیزها الزم است، بیاموزیم. 

مذاکرات طوالنی و طاقت فرسا هم یکی از آنهاست.
چرا باید به افغانستان گاز صادر کنیم؟

مدیر کل اســبق امور اوپــک در مورد صــادرات گاز به 
افغانستان بیان داشت: من ارزیابی درســتی از روند تقاضا 
و مصرف انرژی در افغانستان ندارم، اما قویا فکر می کنم که 
ایران الزم است که به بازار گاز افغانستان وارد شود و کشور اول 

باشد. اکنون هم گاز ایران به افغانستان می رود، اما با دشواری 
و با کپسول و حمل با وسایل نقلیه جاده ای. افغانستان بازار 
بزرگی نیست. بسیار پرمخاطره اســت، اما در صادرات گاز 
الزم اســت که خیلی دور را دید. صادرات گاز از طریق خط 

لوله می تواند تضمین کننده امنیت متقابل باشد.
وی تاکید کرد: در صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله 
نمی توان به دنبال بازگشت آنی سود ســرمایه گذاری بود. 
معموال باید یک بازه زمانی 10 تا 20 ساله را برای سودآوری 
در نظر گرفت. توســعه صادرات گاز، اصال مســیر همواری 

نیست. دشواری های جغرافیایی تنها یکی از آنها است.
حساب ویژه اروپا روی گاز ایران

وی ادامه داد: اروپا برای ایران در مورد انتقال گاز طبیعی 
حساب ویژه ای باز کرده بود. دوره 200۶ تا 201۶ برای گاز 
ایران یک فرصت تاریخی بود. در حقیقت یک دهه طالیی را 
از دست دادیم. طی سال های 201۵ تا 2020 ، رشد مصرف 
گاز طبیعی جهان 2.27 درصد بود که ۴۵ درصد آن رشــد 
مربوط به اتحادیه اروپا بود. در همین دوره رشد مصرف نفت 
فقط 0.97 درصد بود. پیش بینی هــای آژانس بین المللی 
انرژی حکایت از آن دارد که تــا 20۳۵ مصرف گاز در جهان 

رشد 1.۶ درصدی خواهد داشت.
استراتژی گازی ایران مغلوب عوام زدگی شد؟

وی ادامه داد: در این میان ایران هم استراتژی گازی خود 
را داخلی کرد. پارس جنوبی این تفکر را تقویت کرد که منابع 
گازی ایران بی پایان است. البته اصول استراتژی انرژی ایران 
بر این محورقرار گرفت که با توسعه مصرف داخلی گاز، نفت 
بیشتری برای صادرات در اختیار قرار خواهد گرفت که قیمت 
آن از گاز بیشتر است. امروز ایران به بیشتر شهرهای کوچک 

و بلکه روستاها انشعاب گاز برده است. گران ترین انرژی دنیا، 
با باالترین هزینه انتقال برای تامین سوخت. البته آسایش 

مردم عالی است، اما بازگشت اقتصادی ندارد.
.پیامدهای کشفیات جدید گازی

رئیس گروه مرکز مطالعات انرژی وین درباره کشفیات 
جدیــد گازی در خاورمیانه و تاثیری کــه روی برنامه های 
صادراتی ایــران دارد، گفت: بله، کشــفیات تازه ای صورت 
گرفته است. ترکیه، رژیم صهیونیستی، لبنان، یونان و شاید 
قبرس هم گازهایی را کشف کرده اند و با توجه به دسترسی 
بالنسبه آسان به ســرمایه و تکنولوژی بین المللی، سریع 
بهره برداری خواهند کرد. البته میزان آنها در مقایسه با منابع 
گازی ایران ناچیز است. در عین حال سطح عرضه جهانی را 
افزایش می دهد. ترکیه در برنامه های استراتژی گازی خود، 
دست باال را خواهد داشت، اما یونان هم سال های دشواری را 

با ترکیه تجربه خواهد کرد.
برکشــلی درباره صادرات برق به جای گاز گفت: بحث 
استفاده از گاز برای تولید برق و صادرات و یا مصرف داخلی 
آن تقریبا 2۵ سال پیش مطرح شــد اما با اقبال وزارت نفت 
مواجه نشد. در آن مقطع همه فکر می کردیم  که صادرات گاز 
کامال در دسترس اســت. البته تولید و مصرف گاز در داخل 
کامال توجیه اقتصادی داشــت البته اکنون اغلب شــهرها 
و روســتاها، گاز و برق را باهم دارند. برای تبدیل گاز به برق و 
ایجاد نیروگاه های متعدد گازی، نکته ای که مطرح می شد، 
محدود شدن صادرات عمدتا به همسایگان بود. آن سال ها 
همه می گفتیم که در 20 سال آینده، در ایران به جای وزارت 
نفت وزارت گاز خواهیم داشت. هیچ کس باور نمی کرد که 

باید از ترکمنستان گاز بخریم.

مدیر کل اسبق امور اوپک مطرح کرد:

 اروپا برای گاز ایران مهم است

مذاکرات وین برای جهان

علی رغم اینکه هنوز تابســتان شروع نشــده اما موتور 
روشــنایی وزارت نیرو کم آورد و از چند روز پیش شــاهد 
خاموشی های پراکنده در کشــور هستیم که نهایتا دیروز به 

اوج خود رسید و منجر به انتشار جداول خاموشی شد.
به گزارش ایسنا، آنطور که محمدحســن متولی زاده - 
مدیرعامل توانیر - اعالم کرده آنچه موجب خاموشــی های 
پراکنده در تهران و سایر اســتان ها شده و در واقع دلیل بهم 
خوردن تراز تولید و مصرف به حساب می آید، خشکســالی و غیر ممکن شدن استفاده از برخی نیروگاه های برق آبی، 
افزایش دما و باال رفتن مصرف برق، ورود زودهنگام چاه های کشاورزی و در نهایت پدیده جدیدی به نام رمزارزها بوده 

است.
دالیلی که هر کدام با مدیریت درست وزارت نیرو می توانست مدیریت شود، اما گویا طرح های هر هفته وزارت نیرو 
و پویش هر هفته نتوانست ریسمان کمک برای روشنایی کشور باشد، اما در این بین موضوعی که روز گذشته بیش از 
هر چیزی موجب ناراحتی مشترکان شده بود اعمال خاموشی بدون اطالع قبلی بود البته گرچه که برخی از استان ها 
همچون خراسان رضوی و البرز اقدام به انتشار جداول خاموشی کرده بودند اما گویا برنامه خاموشی این استان ها نیز 

چندان مطابق جداول ارائه شده نبود.
با افزایش مصرف برق و وقوع خاموشی های پراکنده در روز گذشــته دو تصمیم مهم توسط صنعت برق اتخاذ شد 
اول اینکه برق چهار ســازمان دولتی پر مصرف که اقدام به کاهش ۵0 درصدی مصرف خود نکردند قطع شد و وزارت 

صمت، بانک مرکزی، بنیاد تعاون و سازمان ثبت و اسناد کشور، روز خود را در خاموشی سپری کردند.

در حالی که به نظر می رســید صنعت نفت و گاز آمریکا به 
آهستگی به وضعیت عادی برگشته و تولیدش را مطابق با تقاضا 
افزایش می دهد، آمارهای جدید نشــان داد طوفان زمستانی 
تگزاس به سطح تولید ضربه شــدیدتر از حد تصور قبلی وارد 

کرده است.
به گزارش ایســنا، زیرساخت فرســوده علت اصلی برنامه 
زیرساخت ملی رونمایی شده توسط جو بایدن، رییس جمهور 

آمریکاست. با این حال این برنامه پس از سالها بی توجهی که به صنعت نفت و گاز میلیاردها دالر ضرر زده و همچنین خساراتی که 
به محیط زیست و مناطق متکی به تامین انرژی وارد کرده، مطرح شده است.هر سال شرایط جوی نامساعد، مانع توزیع انرژی در 
سراسر آمریکا می شود. در طول تابستانهای داغ کالیفرنیا آتش سوزیهای طبیعی به وقوع می پیوندد که تولید انرژی زیرساخت 
الکتریکی فرســوده این ایالت را متوقف می کند. این اتفاق تا حد زیادی به دلیل عادت منتظر ماندن برای خرابی قطعه ای در 
دستگاه برای تعویض کردن آن به جای سرمایه گذاری پیشگیرانه در ساختارهای بهتر است.فوریه امسال در پی وقوع طوفان 
زمستانی در تگزاس که باعث منجمد شدن لوله ها شد، شبکه برق از کار افتاد  وتولید پاالیشگاهها متوقف شد و بسیاری از خانه 
های این ایالت بدون گرمایش و آب ماندند. بسیاری از مردم برای تامین گرمایش خانه و فرار از سرمای منجمدکننده به مدت 
بیش از یک هفته از ژنراتور استفاده کردند.با این حال یک ماه پیش بود که دورنما روشنتر شد و کارشناسان پیش بینی کردند 
با وجود اختالالتی که اوایل امسال روی داده است، غولهای نفتی متعدد می توانند سود کنند. با وجود این که شرکتهایی مانند 
اکسون حداکثر 800 میلیون دالر از این طوفان خسارت دیدند اما انتظار می رود اکسون و بسیاری از شرکتهای دیگر سود در سه 

ماهه نخست سال 2021 را گزارش کنند.

صنعت برق کم آورد 
بحران زیرساخت نفت و گاز آمریکا وخیم تر از آب درآمدخاموشی در کشور خانه کرد

متن آگهی مزایده م.الف: 120
 آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 

9400011
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
۶000 متر مربع قطعه ۵7 تفکیکی واقع حســن آباد فشافویه 
پالک ثبتی شماره 192۵ فرعی از 12 اصلی مفروز و مجزی شده 
از ۴۶7۴ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 12 تهران محدود 
به حدود: شــماال به طول 120 متر به قطعه ۵8 غربا به طول ۵0 
متر به خیابان 18 متری که ذیل ثبت صفحه ۴9۳9 دفتر امالک 
صفحه 82 دفتر امالک جلد 79 ثبت و سند آن به شماره چاپی 
002180۳ به نام شرکت بهسازین صادر و تسلیم گردیده است 
و به موجب ســند رهنی ۵۵12 در رهن بانک ملت قرار گرفته 
همچنین طبق نامه شــماره 1۳97191000۴19079 مورخ 
۳ / ۴ / 98  به مبلغ ۳1۵97۳010۶ ریال بازداشــت می باشد . 
که به علت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجراییه شــده است 
و برابر نظریه مورخ 1۶ / 12 / 99 کارشناسان رسمی دادگستری 
توصیف اجمالی مــورد وثیقه عبارت اســت از : ملک فوق واقع 
است در تهران شهرک صنعتی شمس آباد بلوار سروستان بلوار 
مهستان خیابان گلسرخ 10، پالک ۴ و مورد ارزیابی کارخانه ای 
است که در زمان بازدید به تولیدات محصوالت پالستیکی نظیر 
سفره و دستکش های یکبار مصرف و در اختیار شبنم پالستیک 
ایرانیان قرار داشــت ملک مذکور به صورت دو بــر و از خیابان 
هشــتم، دهم درب ورودی ماشــین رو از جنس پروفیل آهنی 
دارد الزم به توضیح است که ملک مذکور) قطعه ۵7( با قطعه ۵8 
تجمیع شده و زیرزمینی محصور به مساحت 12000 مترمربع 
در را تشکیل داده است ولی با توجه به مدارک و مستندات مالک 
ارزیابی عرصــه و اعیان قطعه ۵7 به مســاحت ۶000 هزار متر 
مربع می باشــد و اعیانی که بر روی ملک فوق الذکر قرار دارد به 
شرح ذیل می باشد: 1- ساختمان اداری در ۴ طبقه به مساحت 
1۵۴0 متر مربع، اسکلت بتونی با سقف تیرچه بلوک، نما آجری، 
کف ساختمان سنگ، پنجره ها دوجداره upvc تا ارتفاع 20 / 
1  متر سنگ گرانیت مابقی تا زیر سقف ساندویچ پنل، سیستم 
گرمایش موتورخانه که زمان بازید حســب اظهار غیرفعال می 

باشد . 
سیستم سرمایش اسپلیت یونیت می باشــد. 2- سالن سوله: 
چهار دهانه ســوله به ابعاد ۳0 * 12  متر مربع به ارتفاع متوسط 7 
متر که یکی از سوله ها دو طبقه می باشد، همچنین 180 متر مربع 
سوله لنتو با کف بتن و سقف گالوانیزه موجدار با پشم شیشه و توری 
و جرثقیل سقفی می باشد. ۳- حدود ۴00 متر ابنیه با سقف خرپایی 
شامل نگهبانی، انبار، کارگاهی و سرویس بهداشتی و کیوسک برق 

می باشد . ۴- محوطه با کف سازی بتن و آسفالت دیوارها به ارتفاع 
حدود 2 متر با نرده فلزی می باشد. انشعابات شامل آب شهرک، برق 
۳ فاز 1۶00 آمپر )یک مگاوات( و گاز اســت. به مبلغ 000 / 000 / 
000 / 2۵0  ریال ) دویست و پنجاه میلیارد ریال( ارزیابی شده است 
و جهت وصول طلب بستانکار و حقوق دولتی کالسه فوق الذکر در 
روز یکشنبه مورخ 2۳ / 0۳ / 1۴00 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل 
اداره ثبت اسناد و امالک بخش حسن آباد فشافویه- خیابان شهید 
جواد قمی مزایــده از طریق مزایده حضوری به فروش می رســد و 
مزایده از مبلــغ 000 / 000 / 000 / 2۵0  ریال ) دویســت و پنجاه 
میلیارد ریال( برای پالک ثبتی 192۵ فرعــی از 12 اصلی مفروز و 
مجزی شده از ۴۶7۴ فرعی از اصلی مذکور شروع و به باالترین قیمت 
که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. شرکت در جلسه مزایده 
منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حســاب 
سپرده ثبت و پس از اخذ شناســه واریز اعالمی و حضور خریدار و 
یا نماینده قانونی در جلسه مزایده اســت. لذا خریدار و یا خریداران 
می بایست تا 72 ساعت قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی 
مبلغ ودیعه 10 درصد به نام خود به تحت شناسه اعالمی را به همراه 
درخواست کتبی خود به واحد اجرا تسلیم نمایند. ضمنا برنده مزایده 
مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ 
برگزاری جلسه مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در 
صورتی که ظرف مدت مقرر مانده فروش )مانده مبلغ ارزیابی( را به 
حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور به هیچ وجه قابل استرداد 
نبوده و به حســاب خزانه دولت واریز خواهد شــد. در این صورت 
عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمنا 
بدهی های مربوط به آب، برق، گاز، اعم از حق انشــعاب و اشتراک و 
مصرف نیز بدهی مالیاتی عوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی 
آنها برای اداره معلوم نشده است به عهده برنده مزایده است و تنظیم 
سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب های دارایی و شهرداری و 
غیر خواهد بود مورد مزایده با توجه به عالئم بستانکار بیمه می باشد. 

تاریخ انتشار آگهی مزایده ۳ / ۳ / 1۴00 
 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد و امالک 
حسن آباد فشافویه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان 
آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1399 ثبت اسناد و 

امالک شهرستان سرخه 
 به استناد ماده 12 قانون ثبت اســناد و امالک و ماده ۵9 آیین 
نامه قانون مذکور امالکی که در حوزه  ثبتی شهرستان سرخه در سه 
ماهه چهارم سال 1۳99 درخواست  ثبت به عمل آمده جهت اطالع 

عموم به شرح ذیل آگهی می گردد

 امالک واقع در بخش پنج شهرستان سرخه
1- سه سهم مشاع از هشت سهم  ششــدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی به مساحت ســیصد و شــصت و نه متر و بیست و هشت 
دسیمتر مربع به پالک 1۳۵2 اصلی واقع در بخش پنج شهرستان 

سرخه بنام آقای هدایت اهلل قیومی فرزند یوسف 
لذا بدینوسیله برابر ماده 1۶ قانون ثبت اشخاصی که نسبت به 
امالک  ثبت شده فوق اعتراض داشته باشــند باید اعتراض خود از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت نود )90( روز به این اداره  تسلیم 
و رسید اخذ نمایند و هرگاه  بین تقاضا کننده و دیگری قبل از انتشار  
این آگهی  دعوی در مراجع قضایی اقامه شــده  باشد طبق  ماده 17 
قانون ثبت ، کسی که طرف دعوی با تقاضا کننده  است باید از تاریخ  
نشر اولین  اعالن نوبتی تا 90 روز تصدیق محکمه را مشعربه جریان  
دعوی به اداره ثبت  تســلیم نماید  واال حق او ساقط خواهد شد و در 
صورتی که  اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد  اداره  ثبت محل 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید ضمنا معترض باید  ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ، دادخواست  به 
مرجع  ذیصالح قضایی تقدیم نماید و همچنین حقوق ارتفاقی موقع 

تعیین حدود در صورتجلسه تحدید حدود منظور میگردد
تاریخ انتشار نوبت اول :چهارشنبه 1400/2/1
تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1400/3/3
علی حسین جهانی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سرخه

 
آگهی اصالحیه

پیرو آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سندرسمی که مورخه 99/12/2، درروزنامه 
اقتصاد پویابه شماره ۴199به نام خبات تمامی  پالک ۶29 فرعی 
از 21و22فرعی از 2722اصلی میزان مساحت 12۳۴/۵2 مترمربع 
می باشد که اشتباها مســاحت آن ۵2/12۳۴ چاپ شده است که 

مساحت صحیح آن 12۳۴/۵2متر مربع می باشد.
 

آگهی اصالحیه
پیرو آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سندرسمی که در دو نوبت مورخه 99/12/1۳ 
،99/12/27در شماره های ۴208و۴219 به نام نیره دولت آبادی 
پالک 187از ۴7 اصلی بخش ده به مساحت2۴۶8/07 مترمربع می 
باشد که مساحت آن اشتباها07/2۴۶8 مترمربع چاپ شده است 

که مساحت صحیح آن 2۴۶8/07می باشد.
 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
آگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده اجرایی کالسه 9900۴۶7 - یک سهم و بیست 
و پنج صدم سهم )1,2۵( مشاع از یازده )11( سهم عرصه و اعیان دو 
باب مغازه با عرصه ای بمســاحت 29,۳8 مترمربع با مالکیت آقای 
حسن فرامرزی نیا )مدیون پرونده( به نشانی: ساوه، گذر اصلی بازار، 
ضلع جنوب جواهری سهیل، با سند مالکیت اصلی با شماره چاپی 
7۶7۵۵7 سری د سال 9۳ به شــماره پالک 2۴7 - اصلی بخش 1 
ساوه دو دارای اعیانی همکف تجاری بصورت دو باب مغازه که برابر 
گزارش کارشناس رسمی دادگســتری بمساحت تقریبی 29,۳8 
مترمربع با مصالح و سازه خشت و گل، سقف قوسی و گنبدی و دارای 
سقف کاذب، کفســازی موزاییک و ســرامیک، دیوارها نازککاری 
شــده، درب ورودی کرکره ای آهنی، با قدمت تقریبی باالی هفتاد 
سال میباشد. ملک دارای دو اشــتراک برق مجزا و فاقد اشتراکات 
آب و گاز میباشــد در حال حاضر کل ملک دو باب مغــازه در اجاره 
مستاجرین میباشد مغازه ها از حد شرق به گذر اصلی بازار مشرف 
و دارای بر میباشد ارزش و بها ششدانگ یازده سهم عرصه و اعیان دو 
باب مغازه با عنایت به مراتب فوق، موقعیت و شرایط ملک، بر ملک، 
مساحت، نوع کاربری، قدمت بنا، مصالح مصرفی، انشعابات و جمیع 
جهات موثر در ارزیابی بدون درنظر گرفتن بدهی به اشخاص حقیقی 
و حقوقی و بانکها و شهرداری و غیره و نداشتن منع نقل و انتقاالت و 
صرف نظر از احراز هویت مالکیت و در صورت نداشتن منع قانونی 
برای انجام معامله جمعا به مبلغ ۳9/۶۶۳/000/000 ریال و نهایتاً 
ارزش و بهای پایه یک و بیســت و پنج سهم مشــاع از یازده سهم 
ششدانگ دو باب مغازه با مالکیت آقای حســن فرامرزی نیا مبلغ 
۴/۵07/000/000 ریال معادل چهارصد و پنجاه میلیون و هفتصد 
هزار تومان تقویم و برآورد گردیده است. مزایده در قبال طلب خانم 
زینب اسپرهم )بستانکار پرونده اجرایی( به شرح ذیل برگزار خواهد 

شد.
پالک مزبــور از ســاعت 9 الــی 12 روز ســه شــنبه مورخ 
1۴00/0۳/18 در اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان ساوه واقع 
در بلوار شهید بهشتی نبش بلوار شــهید آوینی از طریق مزایده به 
فروش میرسد. مزایده از مبلغ ارزیابی شــروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته خواهد شد، کلیه هزینه های قانونی بر عهده 
برنده مزایده بوده نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد. ضمنا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد 

تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 182۴
انتشار: روز دوشنبه مورخ 1400/03/03 
رئیس ثبت اسناد و امالک ساوه   
 خلیل شاه محمدی



دیگه چه خبر؟
          این گرانی ها خیلی هم منطقی است!

 

پنجره 

از یک ســو نمی دانیم چرا ســتاد ملی مبارزه با کرونا بــا انتقال اهالی 
موسیقی به گروه شــغلی 2 موافقت نمی کند تا بتوانند مانند تئاتری ها و 
سینمایی ها فعالیت شان را از سر بگیرند؟! و از سوی دیگر مشخص نیست 
با توجه به اهمیت آورده اقتصادی برای تهیه کنندگان و کنسرت گذاران 
موسیقی پاپ، در صورت بازگشایی و الزام به اســتفاده از تنها ۵0 درصد 

ظرفیت سالن، این هنرمندان خود تمایلی به برگزاری کنسرت دارند؟
به گزارش خبرآنالین، نخستین اطالعیه روابط عمومی وزارت فرهنگ  
و ارشاد اسالمی که خبر از تعطیلی تمامی برنامه های فرهنگی و هنری به 
مدت یک هفته به علت شیوع کرونا می داد، ســوم اسفند 1۳98 منتشر 
شد و چه کسی گمان می کرد این تعطیلی، برای اهالی موسیقی تا خرداد 
1۴00 ادامه داشــته باشد؟ و این سوال بی پاســخ بماند که چرا علی رغم 

بازگشایی سالن های تئاتر و سینما، این اتفاق برای موسیقی رخ نمی دهد؟
اکنون یک ســوی ماجرا، تالش برای یافتن پاســخ این ســوال است 

که اهالی موسیقی چرا مانند تئاتری ها و سینمایی ها به به گروه شغلی 2 
منتقل نمی شوند تا بتوانند فعالیت شان را از سر بگیرند؟ و سوی دیگر، این 
سوال بی جواب که با توجه به اهمیت آورده اقتصادی برای تهیه کنندگان و 
کنسرت گذاران موسیقی پاپ، حتی در صورت جابه جایی میان گروه های 
شغلی و برقراری امکان بازگشــت به صحنه و در پی آن الزام به استفاده از 
تنها ۵0 درصد ظرفیت سالن که طبیعتا بازگشت مالی را نسبت به گذشته 
به نصف می رساند، این هنرمندان خود تمایلی به برگزاری کنسرت دارند 
یا خیر؟پس از گذشــت حدود 1۵ ماه از تعطیلی کنسرت های موسیقی 
زیر ســایه کرونا، انتشار خبر درخواست ســیدمحمد مجتبی حسینی، 
معاون امور هنری وزیر ارشاد از ستاد ملی مبارزه با کرونا برای قرار گرفتن 
موسیقی در گروه شــغلی 2 و برقراری امکان از سرگیری دوباره برگزاری 
کنســرت ها، بار دیگر تبعیض صورت گرفته میان اهالی موسیقی با دیگر 
هنرهــا را یادآوری کرد.حســینی در 21 اردیبهشــت 1۴00 خطاب به 

ستاد ملی مبارزه با کرونا نوشت: »عطف به نامه قبلی مبنی بر تجدیدنظر 
در گروه بندی مشاغل و پیرو جلسه کارگروه کارشناسی کمیته امنیتی، 
اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا درباره قرار گرفتن 
سینما و تئاتر در گروه 2 مشاغل به آگاهی می رساند، بسیاری از اجراهای 
صحنه ای موسیقی در گونه های ردیف دستگاهی، نواحی و کالسیک در 
ســالن های کوچک و معموال با مخاطبان محدود برگزار می شود و از نظر 
رعایت پروتکل های بهداشــتی و تعداد محدود تماشــاگران با استفاده 
از درصدی از ظرفیت ســالن با اجرای تئاتر و نمایش فیلم مشابهت دارد. 
پس مقتضی است در گروه 2 مشاغل قرار بگیرد تا امکان برگزاری این گونه 

اجراها با رعایت پروتکل های بهداشتی میسر شود.«

کرونا، سلبریتی ها و کنسرت

چرا تئاتر و سینما باز است، کنسرت های موسیقی نه؟

آتشکده »بهرام ری« جاذبه تاریخی تهران
آتشکده »بهرام ری« در جاده ورامین و در نزدیکی روستای قلعه نو بر فراز تپه ای موسوم به تپه میل قرار دارد.

فروغ طاهرخانی

حافظ
بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش
وین سوخته را محرم اسرار نهان باش
زان باده که در میکده عشق فروشند
ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش
در خرقه چو آتش زدی اي عارف سالک
جهدی کن و سرحلقه رندان جهان باش
دلدار که گفتا به توام دل نگران است

گو می رسم اینک به سالمت نگران باش
خون شد دلم از حسرت ان لعل روان بخش

اي درج محبت به همان مهر و نشان باش
تا بر دلش از غصه غباری ننشیند

اي سیل سرشک از عقب نامه روان باش
حافظ که هوس می کندش جام جهان بین

گو درنظر آصف جمشید مکان باش

شعر
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مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی حفاری ایران:
حفر و تکمیل ۱۷ حلقه چاه های نفت و گاز در دو 

ماه نخست سال در مناطق نفتخیز کشور

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی حفاری ایران از حفر و تکمیل 17 حلقه چاه 
های نفت و گاز در دو ماه نخست سال جاری در مناطق نفتخیز خشکی و دریایی کشور 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی حفاری ایران بابک زنگنه روز شنبه )یکم 
خرداد 1۴00( گفت: از این تعداد چاه چهار حلقه توســعه ای / توصیفی و 1۳ حلقه 

تعمیری و تکمیلی  بوده است.
وی افزود: از مجموع چاه ها 1۵ حلقه شامل چهار حلقه توسعه ای / توصیفی و 11 
حلقه تکمیلی در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و دو حلقه در 

موقعیت شرکت نفت فالت قاره حفر و در مدار تولید قرار گرفت.
زنگنه با بیان اینکه  تعمیر و تکمیل چاه ها ارتباط مستقیم و تاثیرگذاری با حفظ 
، نگهداشت و افزایش تولید دارد، اظهار کرد: در نتیجه هم افزایی و همکاری مستمر 
میان متخصصان و کارشناسان این شرکت و شرکت های کارفرمایی در مدت پیش 
گفته، تکمیل چهار حلقه چاه ۳9 روز زود تر از برنامه پیش بینی شده از سوی کارفرما 

به اتمام رسید.
مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی حفاری ایران با این توضیح که این شرکت 
70 دستگاه حفاری سبک، سنگین و فوق سنگین شامل ۶7 دستگاه حفاری خشکی 
و سه دستگاه دریایی در تملک خود دارد، گفت: در زمان حاضر 2۵ دکل حفاری این 

شرکت در حال جابجایی در مناطق عملیاتی خشکی کشور قرار دارند.
ارایه عملیات حفاری همسو با خدمات یکپارچه فنی و مهندسی صنعت حفاری به 
شرکت های متقاضی و برخورداری از متخصصان مجرب و کارکنان ماهر و کارآزموده 
از ویژگی های شرکت ملی حفاری ایران به عنوان بزرگترین شرکت حفاری در ایران 

و منطقه است.

 یکی از متخصصان خدمات فنی 
شرکت ملی حفاری ایران موفق شد

 تولید سیمان االستیک چاه های نفت و گاز 
با استفاده از نانو کامپوزیت های پلیمری

یکی از متخصصان خدمات فنی شرکت ملی حفاری ایران برای نخستین بار موفق 
به تولید ســیمان االســتیک )ELASTIC( چاه های نفت و گاز با استفاده از نانو 

کامپوزیت های پلیمری برپایه نانو لوله های کربنی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران محمد رضا زاهدی رامهرمزی 
دارای کارشناسی ارشد مهندسی نفت با 2۳ سال سابقه خدمت در این شرکت،  هم 
اکنون در سمت مهندس ســیمان در مدیریت خدمات فنی حفاری به کار اشتغال 

دارد.
وی با بیان اینکه اختراع خود را در مرکز مالکیت معنوی اداره ثبت اختراعات، به 
ثبت رسانده اســت، گفت: این محصول یک ماده چند منظوره )مولتی افکت( است 
 GAS( که می تواند در انواع طراحی های سیمان از جمله جلوگیری از مهاجرت گاز

MIGRATION(، سیمان سبک و سیمان االستیک کاربرد داشته باشد.

زاهدی افزود: این ســیمان در مقیاس آزمایشگاهی تولید شــده و اندازه گیری 
خواص االستیک سنگ ســیمان از نظر کمیت و کیفیت از سوی پژوهشگاه صنعت 

نفت گواهی تایید دریافت کرده است.
این مخترع کوشــا با تاکید براینکه این موفقیت دســتاورد خرد جمعی و تبادل 
تجارت و داشته های تخصصی میان همکاران اداره کل خدمات سیمان و انگیزش چاه 
شرکت است، اظهار کرد: تولید صنعتی و متعاقب آن تجاری این محصول را در دست 

اقدام و تالش دارد تا آن را به ثبت جهانی برساند.
وی در زمینه ســایر فعالیت های علمی و پژوهشی خود به چاپ مقاله تخصصی 
با همکاری تعدادی اساتید دانشــگاهی در موضوع  » ساخت سیمان االستیک«  در 
کتابخانه دیجیتال آنالین  ســاینس دایرکت اشــاره کرد و گفت: این مقاله با اقبال 

خوانندگان و متخصصان  مواجه گردید.
زاهدی همچنین به ارائه سه مقاله تحت عنوان » بهبود استحکام تراکمی سیمان 
بنتونایتی با استفاده از نانو لوله های کربنی چند دیواره« و » بررسی مشکالت ناشی 
از تغییر وزن گل و ارتباط آن با تولید آب«  به اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و 
پتروشیمی با رویکرد پایدار و  » ارزیابی کیفیت باند سیمان در رخداد نشت از پاشنه 
جداری چاه های نفت در سازند گچســاران« به دومین کنگره ملی توسعه مخازن 

شکافدار با رویکرد ازدیاد برداشت اشاره داشت.

 در راستای شتاب بخشی در اجرای پروژه 
توسعه میدان نفتی سیاهمکان

دستگاه حفاری سنگین خشکی ۴۰ فتح در این 
موقعیت عملیاتی استقرار یافت

در راستای شتاب بخشــی در اجرای پروژه توســعه میدان نفتی سیاهمکان در 
مناطق نفتخیز جنوب، دستگاه حفاری سنگین خشــکی ۴0 فتح در این موقعیت 

عملیاتی استقرار یافت. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی حفاری ایران سید مجید موسوی مدیر 
پروژه  حفاری  در میدان سیاهمکان در شــرکت ملی حفاری در این باره اظهار کرد: 
این شرکت  برای شرکت پژواک انرژی چهار حلقه چاه در سیاهمکان حفر و تکمیل 

می کند.
وی با بیان اینکه پروژه حفاری در میدان ســیاهمکان از شمار پروژه های تعریف 

شده در طرح توســعه 28 مخزن در مناطق نفتخیز جنوب است ، افزود: پیش از این 
دستگاه حفاری سنگین خشــکی 9۳ فتح نیز در این میدان نفتی مستقر و در مدار 

عملیات قرار دارد.
موســوی با اشــاره به آمادگی برای ارایه خدمات فنی و مهندسی حفاری در این 
ارتباط، به  صورت جنبی گفت: در تعامل با شرکت پژواک انرژی مقرر است دکل سوم 

نیز برای تسریع در حفاری چاه ها به  موقعیت سیاهمکان اعزام گردد.
مدیر پروژه حفاری در میدان سیاهمکان در شرکت ملی حفاری ایران، اظهار کرد: 
دستگاه حفاری ۴0 فتح تحت سرپرستی مدیریت عملیات حفاری خشکی- 1 می 
باشد که در نیمه دوم سال 1۳81 به ناوگان شرکت  پیوست و با برخورداری از کادری 
مجرب حفاری ۴0 حلقه چاه  نفت و گاز با متراژ افزون بر 119 هزار متر را در کارنامه 

خود دارد.
از سوی دیگر روابط عمومی شرکت خدمات پژواک انرژی نیز با انعکاس خبری در 
سایت این شرکت از اجرای دو پروژه در راستای توسعه میدان  های سیاهمکان و سپهر 

با همکاری شرکت ملی حفاری ایران خبر داد.
براساس این گزارش این شرکت در اجرای طرح توسعه میدان های پیش گفته با 
بکارگیری چهار دستگاه حفاری در مجموع 8 حلقه چاه در میدان سیاهمکان و جفیر 

حفر خواهد کرد.

مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت ملی حفاری:  
آماده بکار بودن دستگاه ها و تجهیزات حفاری تاثیر 

مستقیم در استمرار کار و بهره وری شرکت دارد

مدیر نگهداری و تعمیرات )نت( شرکت ملی حفاری ایران گفت: فعالیت های این 
مدیریت در آماده نگهداشتن دستگاه ها و تجهیزات حفاری، تاثیر مستقیم در استمرار 

کار و بهره وری شرکت دارد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی حفاری ایران مسعود افشار  روز یکشنبه 
)دوم خرداد 1۴00( در بیان وظایف و مسئولیت های این مدیریت، افزود: نت به سبب 

پشتیبانی از دستگاه های حفاری نقش کلیدی در شرکت ایفا می کند.
وی اظهار کرد: ماموریت اصلی این مدیریت انجام مجموعه کارهای پشتیبانی و 
عملیاتی است که به منظور نگهداری و تعمیرات اتفاقی و اساسی تجهیزات مطابق با 

بازه زمانی پیش بینی شده )اورهال( صورت می پذیرد. 
افشــار گفت: این مجموعه دارای شش اداره شــامل نگهداری و تعمیرات برق، 
مکانیک، گرداننــده فوقانی، الکترونیک و ابــزار دقیق، کالیبراســیون و خدمات 
پشتیبانی اســت که در دو بخش نگهداری و تعمیرات پیشــگیرانه و اساسی، کار 

خدمات دهی را برعهده دارند.
مدیر نگهداری و تعمیرات شــرکت ملی حفاری ایــران در زمینه عملکرد این 
بخش توضیح داد: در سال گذشته سه هزار 800 مورد تعمیرات پیشگیرانه براساس 
دستورالعمل های ایمنی و بازرسی فنی و افزون بر چهار هزار و 800 مورد تعمیرات 

دوره ای انجام گردید.  
وی با بیان اینکه در بخش تعمیرات اساسی و اصالحی از ابتدای فروردین تا پایان 

اسفندماه
 ۴۵ هزار و ۳۶7 نفــر روز کار صورت گرفت، افزود: تعمیر اساســی 8۳ مورد انواع 
تجهیزات حفاری، تاپ درایو، نصب سامانه حفاظتی ژنراتورهای اصلی، راه اندازی و 

آماده سازی دســتگاه های حفاری ۳1، ۳۳، ۴0 و ۶0 فتح از جمله فعالیت های این 
بخش است.

افشــار ادامه داد:  اجرای سیستم ارتینگ شــعاعی جهت 12 دستگاه حفاری، 
نصب سیستم حفاظتی موتورهای اردوگاه و  دستگاه های حفاری، کالیبراسیون ۳۵ 
دستگاه حفاری و بازسازی  شش دستگاه  جرثقیل سقفی از دیگر فعالیت های این 

بخش در مدت پیش گفته می باشد. 
مدیر نگهداری و تعمیرات شــرکت ملی حفاری ایــران در زمینه تدوین برنامه 
تعمیرات اساسی )دوره ای( اظهار کرد: در چارچوب این برنامه، تعمیرات 120  تجهیز 
کاربردی شــامل انواع ژنراتور، گرداننده فوقانی ، پمپ ســیال، دراورکس، تراکشن 

موتور، سویول و تراک کالیبراسیون تعریف شده است.  

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:
همیاری نیروی انتظامی نقش مهمی در شتاب 

بخشی به عملیات حفاری چاه های نفت و گاز دارد

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شــرکت ملی حفاری ایران با اشاره به خدمات 
ارزشمند نیروی انتظامی، اظهار کرد: همکاری و همیاری نیروی انتظامی در شتاب 
بخشی به عملیات حفاری چاه های نفت و گاز در مناطق نفتخیز خشکی کشور نقش 

مهم و اثرگذاری ایفا می کند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی حفاری ایران دکتر حمید رضا گلپایگانی 
در نشست با فرمانده انتظامی استان خوزستان، افزود: به روال معمول جابجایی هر 
دستگاه حفاری در جاده ها و راه های مواصالتی کشــور با بکارگیری افزون بر 100 
دستگاه خودروهای سنگین و فوق سنگین و اکیپ های تخصصی صورت می پذیرد 
که با توجه به  حجــم و وزن محموله های بعضاً ترافیکی، نیــاز مبرم به هماهنگی، 

همکاری و همراهی پلیس راهور دارد.
وی گفت: همکاری پلیس موجب آسان سازی تردد و متعاقب آن کوتاه شدن زمان 
جابجایی و در نتیجه عملیاتی شدن زودهنگام دکل حفاری و تولیدی شدن چاه می 
گردد که هر یک روز تســریع در  انجام کار از نظر حفظ، نگهداشت و افزایش تولید و 

ایجاد درآمد اقتصادی برای کشور بسیار بااهمیت است.
گلپایگانی اظهار کرد: از سوی دیگر مأموران خدوم نیروی انتظامی اعم از  مرزبانان 
در مناطق مرزی و پلیس  در مناطق شهری که دســتگاه های حفاری و کارگاه های 
عملیاتی و پشتیبانی استقرار دارد هم افزایی و همکاری مطلوبی با کارکنان حراست 
شرکت در راستای حفاظت پرسنلی و فیزیکی و حفظ ســرمایه های ملی دارند که 

جای تقدیر و قدردانی بسیار  دارد.
مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران با این توضیح که این شــرکت بزرگترین 
شرکت حفاری در منطقه و کشور است و به عنوان رنجیره اصلی در فرآیند تولید نفت 
و گاز نقش محوری عهده دار اســت، بر تداوم و تقویت همکاری ها میان این سازمان 
با نیروی انتظامی تاکید کرد.در این نشســت صمیمی که شــماری از فرمانده هان 
و مسئوالن نیروی انتظامی استان و مشــاور مدیر عامل و سرپرست مدیریت های 
خدمات و منابع انســانی و رئیس اداره حراست  شــرکت نیز حضور داشتند سردار 
صالحی فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان اظهار کرد: نیروی انتظامی تمام 
تالش خود را در جهت ارتقای امنیت اجتماعی و آســایش شهروندان و همکاری با 

سازمان ها و نهاد ها به کار گرفته است .

رمان »انسان و کتابش« نوشــته مهدی فیاضی کیا درباره قصه 
عجیب یک نویسنده خاص به چاپ رسید.رمان »انسان و کتابش« 
ماجرای مردی نویسنده است که در مرز میان واقعیت و خیال زندگی 
می کند. گویی فیاضی کیا در رمانش دو روایــت موازی را همزمان 
پیش می برد؛ یکی مردی که در محل کار خــود پیکری باقی مانده 
از چهارهزاروششصد ســال پیش را کشف می کند و تالش می کند 
تا داستان آن را بنویسد و دیگری، دانشجویی که به یکی از استادان 
خود عالقمند اســت و در عین حــال، روش نامتعارفی برای درمان 
مشکالت روانی پیدا کرده.اما این که ارتباط این دو روایت با یکدیگر 
چیست و آن داستانی که مرد می نویسد، چیست، پیچیده ترین و در 
عین حال، شگفت انگیزترین نقطه این رمان است.در بخشی از این 

کتاب می خوانیم: »تصاویر 
از میان تاریکی پیدایشــان 
می شــود. ایــن تصویر هم 
یکــی مثــل بقیــه. مرد 
باستانی، مردی سی وهفت 
یا سی وهشت ساله، با موی 
بلند، ریش کوتــاه، هیکل 
و قامتــی بزرگ، پوســتی 
ســفید، تــوی کلبــه ای 
محزون، کنار تختی کوچک 

نشسته است. 

»انسان و کتابش«

 معرفی کتاب


