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مدیرکل ترانزیت سازمان 
راهداری: مرز ارمنستان به روی 

ایرانی ها بسته نشده  است 
حمــل و راهــداری ســازمان ترانزیــت مدیــرکل
ونقــلجــادهایدربــارهاخریــنوضــعمرزهــایایــران
وافغانســتانگفــتکــهدرحــالحاضــرازســهگمــرک
مشــترکبــاافغانســتانفقــطگمــرکمرزمیلــکفعال

است.
جواد هدایتی در گفت وگو با ایلنا درباره آخرین وضع 
مسافران در مرز زمینی ایران – ارمنستان نیز اظهار کرد: 
مرز ایران- ارمنستان باز است و ارمنستان ورود ایرانی ها 
را ممنــوع نکــرده اســت هرچند که ترافیــک و تقاضا برای 

سفر زمینی به ارمنستان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که ارمنستان 
از گذشته یکی از مقاصد توریستی ایرانی ها بوده است و 
با توجه به اینکه سفر زمینی به سایر کشورهای همسایه 
در وضــع کرونایــی محــدود و یا ممنوع اســت، تقاضا برای 
سفر به ارمنستان افزایش یافته و با توجه به وضعی که 
ارمنستان برای مسافران مهیا کرده، با هجوم مسافران به 

این کشور مواجه هستیم.
وی دربــاره فعالیــت مســافری بیــن مرزهــای ایران- 
افغانســتان گفــت: تــردد مســافران بیــن ایــن دو کشــور 
متوقــف شــده اســت امــا ایرانی هــای مقیــم افغانســتان 
می تواننــد بــه کشــور بازگردنــد. البتــه عمــده ترددهــای 
مسافری در مرزهای ایران – افغانستان مربوط به اتباع 

افغانستانی یا آنهایی که اقامت ایران دارند، می شود.

رئیس هیات مدیره انجمن 
قیر: اختالفات 3 وزارتخانه 

باعث از دست رفتن بازار های 
بین المللی شده است

کــه گفــت قیــر انجمــن مدیــره هیئــت رئیــس
مشــکالتســهوزارتخانــهراهوشهرســازی،صمــتو
نفتســببشــدهکــهبازارهایبینالمللــیدرحالاز

دسترفتنباشند

داود محمــدی، رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن قیــر 
ایــران در گفت وگــو بــا باشــگاه خبرنگاران جــوان، اظهار 
کــرد: انجمــن قیــر ایــران، تشــکلی اســت کــه بزرگتریــن 
واحد هــای تولیدکننــده قیر ایــران، در آن عضویت دارند 
و ارزآوری این واحد های قیرساز حدود یک میلیارد دالر 
در ســال اســت. حدود ۲ تا ۲.۵ میلیون تن توان تامین 
مصــرف داخلــی و حــدود ۴.۵ تــا ۵ میلیون تــن نیز توان 

صادرات قیر داریم.
او بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بایــد دیپلماســی اقتصادی 
فعال تری داشته باشیم، افزود: مشکالتی که ما داریم 
در نحــوه صــادرات اســت. بیــش از ۳۰ واحــد تولیــد قیر 
در اســتان های شــمال غرب کشــور که عضو انجمن قیر 
ایران هستند، به دلیل مسائل سیاسی حدود یک سال 
و نیــم اســت کــه صــادرات نــدارد و ۳۰۰ میلیــون دالر از 
بازارهایمان را از دســت داده ایم. درخواســت ما از وزیر 
صمــت ایــن اســت کــه ایــن مشــکالت را برطــرف کنند تا 
واحد هــای تولیدکننــده مــا بتواننــد صــادرات خــود را بــه 

کشور های ترکیه، گرجستان و ارمنستان ادامه دهند.
رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن قیر ایــران ادامــه داد: 
متاســفانه مطالباتی که از وزارت راه و شهرســازی داریم، 
بالــغ بــر هــزار میلیارد تومان اســت کــه از ســال ۹۷ باقی 
مانــده و اگــر ایــن مبلغ به واحد های ما تزریق شــود، توان 
تولیــد و بــه تبعیــت از آن، تــوان صــادرات مــا نیــز باالتــر 
مــی رود. از وزیــر راه و شهرســازی نیــز، درخواســت داریــم 
که پرداخت این مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد.
او همچنین گفت: در دیگر مشکالت ما این است 
که متاسفانه در برخی از موارد، پاالیشگاه ها به صورت 
مناســب محصــوالت خــود را عرضــه نمی کننــد؛ یعنی به 
نوعــی برنامــه ریــزی می کننــد کــه رقابــت بســیار باالیــی 
میان تولیدکنندگان به وجود می آید. این مســئله سبب 
می شــود که قیمت تمام شــده کاال برای مصارف داخلی 

بسیار باالتر شود.

اخبـــــــــــــــــار

درحالــیکــهروزگذشــتهرئیسجمهــوری
تاکیدکردهاستکهاینآمادگیوجودداردکه
روزانــه۵۰۰هــزارنفرازمردمواکســینهشــوند
وایــنامــر،امیــدبســیاروهمچنیــنمصونیــت
ایجادمیکند،روزقبلازآنســعیدنمکیوزیر
بهداشــتاعــالمکــردهبــودکــهایــنوزارتخانه
آمادگیتزریق4۰۰هزاردوزدریکروزرادارد.
ریاســت  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
جمهــوری، حجت االســالم حســن روحانی شــنبه 
در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــا تاکید 
بــر تســامح نکــردن در زمینــه اجــرای پروتکل ها و 
تعلــل از طــرف مســئوالن گفت: تســامح ، تعلل، 
تــردد و تجمــع باعــث می شــود کــه اوضــاع بدتری 
پیــش روی مــا باشــد و باید با اینها مقابله شــود. 
البتــه قــرارگاه بــا همــه تــوان، نیــروی انتظامــی، 
دســتگاه های نظارتی، هــالل احمــر و بســیج همه 
در کنار مدافعان ســالمت هســتند که امیدواریم 

بتوانند اوضاع بهتری را آماده کنند.
ر ئیس جمهــوری در ادامــه گفــت: مــا جلــوی 
پروازهــای هنــد و بســیاری از پروازهــا را گرفتیــم. 
اما در عین حال مسیرهای غیرمجاز خیلی به این 
داســتان کمک کردند. در مســیرهای مجاز خیلی 
تالش شد برای اینکه این مساله به حداقل برسد 

و کار را سخت کرد و ما دچار مشکل شدیم.
کــه  واکســن  مســاله  در  افــزود:  روحانــی 
االن مســاله بســیاری موثــری اســت شــاید بعــد 
از پروتکل هــای بهداشــتی واکســن بســیار مهــم 
اســت. پروتکل هــای بهداشــتی و واکســن هــر دو 
اصــل هســتند و بایــد همه جا مراعات شــوند. ما 
۶۰ میلیــون جمعیــت بــاالی ۱۸ ســال داریــم کــه 
این ۶۰ میلیون جمعیت باید واکســینه شــوند که 
۶۵ تــا ۷۰ درصــد مــی شــود یعنــی بــاالی ۴۰- ۴۲ 
میلیــون نفــر باید واکســینه شــوند تا ایــن زنجیره 

قطع شود.
واکســن  تــا  حــاال  افــزود:  ر ئیس جمهــوری 
عمومــی و همگانــی کــه ۴۰-۴۳ میلیــون نفــر در 
کشــور واکســن بزننــد، فاصلــه زیــاد اســت اما در 
عیــن حــال گروه هــای هــدف و آنهایــی کــه یــا از 
نظر ســن و ســال یــا از نظر بیماری هــای زمینه ای 
بیشــتر در خطــر هســتند در اولویت قــرار گرفتند 

و کار عظیــم و بزرگــی از امروز بیش از هفته های 
گذشته که واکسن زده می شد آغاز شده است.

 آمادهواکسیناسیون

روزانه۵۰۰هزارنفرهستیم
رئیــس دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم بــا 
بیان اینکه تزریق واکســن از امروز)شــنبه( بیش 
از هفته های گذشــته شــروع شــده اســت، گفت: 
ایــن آمادگــی وجــود دارد تــا روزی ۵۰۰ هــزار نفر 
از مردم واکســینه شــوند و این امر، امید بسیار و 
همچنیــن مصونیــت ایجاد می کند و خطر مرگ را 

کاهش می دهد.
وی ادامه داد: هم در واکســن داخلی و هم 
خارجــی دچــار مشــکل بودیــم در واکســن داخلی 
همــه کمک هــا را کردیــم امــا از نظــر توانمنــدی 
کشــور، بــرای رســیدن بــه واکســن های فــراوان و 
کارهــای صنعتــی در ایــن زمینه، فاصله داشــتیم. 
فکــر می کردیــم دو مــاه زودتــر بــه نقطــه امــروز 

برسیم که البته با فاصله رسیدیم.
رئیــس دولــت دوازدهــم دربــاره مشــکالت 
تامیــن واکســن خارجــی هــم  دولــت در زمینــه 
گفــت: گرفتــاری ما در واکســن خارجی پول، ارز 
و جابجایــی پــول بــود ایــن گرفتاری هــای مفصل 
را حــل و فصــل کردیــم اما امروز کمبود واکســن 
می دهــد  قــول  مــا  بــه  کشــوری  اســت.  مطــرح 
هفتــه آینــده ایــن مقــدار واکســن بفرســتد، امــا 
می گویــد  و  می شــود  گرفتــار  کشــور  آن  خــود 
نیــاز  واکســن  بــه  داخلــی  نیازمندی هــای  بــرای 
دارد و موجب تأخیر رســیدن واکســن دســت ما 
می شــود. االن وضع مناســب اســت و این هفته 
و هفته آینده با اوضاع بهتری قرار است کارها 

را پیش ببریم.
ر ئیس جمهــوری اظهار کرد: در مراکز قرمز و 
نارنجــی در رعایت پروتکل ها باید دقت بیشــتری 
انجام شــود و  باشــگاه های بدنســازی، سینماها، 
بازارها و ســالن های سرپوشــیده، نمایشــگاه های 
تاالرهــای  و  رســتوران ها  شــهربازی ها،  عمومــی، 
پذیرایــی بایــد بیشــتر مــورد توجــه قــرار بگیــرد. 
رستوران اگر بیرون بر باشند مشکلی نیست اما 

جاهای سربسته مشکالت زیادی ایجاد می کند.

بایدخودرابرایبازگشایی
مدارسآمادهکنیم

رئیــس دولــت تدبیــر و امیــد دربــاره وضــع 
ایــام  جــز   ۹۸ ســال  اســفند  از  گفــت:  مــدارس 
مــا تعطیــل  مــدارس و دانشــگاه های  امتحانــات 
شــد کــه آن هــم برای بعضــی از مقاطــع درس ها 
و ارتباطات آموزشــی از طریق فضای مجازی بود. 
طبیعــی اســت فضای مجــازی نمی تواند جایگزین 
معلــم باشــد فضــای مجازی حداقــل کاری بود که 
می شــد انجــام داد و بایــد خود را برای بازگشــایی 

مدارس آماده کنیم .
روحانــی بــا یــادآوری مباحــث مطــرح شــده 
درباره بازگشــایی مدارس گفت: تعطیلی مدارس 
از حیــث روحــی و روانــی روی دانش آمــوزان اثــر 
می گذارد، فعالیت های بدنی کاهش و عادت های 
غذایــی تغییــر می یابــد؛ در الگــوی خــواب اختالل 

ایجــاد می کنــد. همه این مســائل باعث می شــود 
سعی کنیم تا بچه های پیش دبستانی، دبستانی 

و دبیرستانی به مدرسه بروند.
وی ادامه داد: بسیاری از کشورها دوره های 
پیش دبســتانی را تعطیل نکردند برخی کشــورها 
هم مدارس را در مدت کوتاهی بســتند و دوباره 
باز کردند چون ابتالی افراد زیر ۱۸ سال کم است 
و طبق آمار و ارقام ابتالی آنان ۵ درصد است که 

اکثر آنها هم بعد از مدتی بهبود می یابند.
ر ئیس جمهــوری در ادامــه گفــت: این چنین 
گفتــه می شــود در دنیــا مــدارس عامــل انتقــال 
نیســتند. کــودکان هــم نســبت به یکدیگــر خیلی 
عامــل انتقــال نیســتند. معمــوال تمــاس کــودک 
بــا بزرگ تــر اســت کــه ایــن انتقــال بیشــتر انجــام 
می گیــرد بنابرایــن مــا در مدارس نباید از انتشــار 

این ویروس خیلی نگران باشیم.
روحانــی بــا مرور لــزوم پیش بینــی ترتیبات 
ایمنــی در مــدارس گفــت: معلمــان،  راننده هــای 

سرویس، مستخدمان باید واکسینه شوند و باید 
وضعــی فراهــم کنیم که مردم بتوانند با اطمینان 
فرزنــدان خــود را بــه مدارس بفرســتند. فاصله ها 
باید رعایت شــود. بعضی از مدارس باید یک روز 
در میان شوند. وسایل بهداشتی در مدارس باید 

آماده شود.
پــرورش، وزارت  وی ادامــه داد: آمــوزش و 
بهداشــت، درمــان و قــرارگاه بایــد همــه ترتیبــات 
را فراهــم کننــد کــه در ســال آینــده در مهرمــاه 
مــدارس، پیــش دبســتانی، دبســتان، دبیرســتان 
و دانشــگاه ها حضــوری شــروع شــود. اســاتید در 
دانشــگاه ها واکسینه شوند و وضع برای برگزاری 

حضوری کالس ها در دانشگاه ها آماده شود.
روحانی با تاکید بر این که یک عقب ماندگی 
تقریبــا دو ســاله ای در امــر آمــوزش و پــرورش و 
امیدواریــم  گفــت:  کردیــم،  پیــدا  و  دانشــگاه ها 
اوضاعــی پیــش بیایــد کــه بچه هــا حضــوری وارد 

مدارس و دانشگاه ها شوند و جبران کنیم.

تمــاس جمهــوری، رئیــس اول معــاون
رئیسجمهــوریمنتخــببــاجریانهایسیاســی
منتقدرااقدامیپســندیدهتوصیفکردوگفت
کــهمــانیازمنــدافزایــشهمدلــیوگفتوگودر
کشــورهســتیموبرایحلمشــکالت،چالشها
وابرچالشهــانیــازداریــمهمــهجریانهــارابه

رسمیتبشناسیم.
بــه گــزارش ایرنــا،  اســحاق جهانگیــری روز 
شــنبه در »چهارمیــن جشــنواره ملــی زن و علــم،  
تربیــت  جایــزه مریــم میرزاخانــی« در دانشــگاه 
نصیبــم  توفیــق  دیگــر  بــار  کــرد:  اظهــار  مــدرس 
شــد خدمــت دوســتان دانشــگاهی بــه مناســبت 
جشــنواره ملــی زن و علــم رســیدم و از معاونــت 
امــور زنــان ریاســت جمهــوری و وزارت علــوم کــه 
ایــن جشــنواره در  تــالش کردنــد  بــا همــت واال 
سال های گذشته تشکیل شود قدردانی می کنم.

معــاون اول ر ئیس جمهوری ادامه داد: حتی 
در این سال های کرونایی توفیق داشتم ۲ بار در 
جلسات جشنواره زن و علم حضور داشته باشم.
دانشــگاه های  از  قدردانــی  بــا  جهانگیــری 
بانــی برنامــه اختتامیــه، گفــت: دانشــگاهی ها در 
ســال های گذشــته به ویژه در دوران اخیر همراه 
بســیار مهمی برای گره گشایی از مشکالت پیش 
روی دولــت و مســئوالن بودنــد. در مقطعــی در 
ابتــدای تحریم هــای ظالمانه، مســائلی با تعدادی 
از روســای دانشــگاه ها درمیــان گذاشــتم کــه آنها 
هــم بــا حضــور اســتادان خــود کارگروه هایــی در 
زمینه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی بــود 
تشــکیل دادنــد و تــالش کردنــد راهکارهایــی بــه 
دولت پیشــنهاد دهنــد.  راهکارهای مکتوب را به 
وزارت خانه هــای ذیربــط ارجاع دادم تا برای عبور 
از ایــن دوران ســخت، در دســتور کار دولــت قرار 

بگیرد.

آخریــن  در  و  اینجــا  در  امــروز  افــزود:  وی 
روزهای دولت دوازدهم سپاسگزاری قلبی خودم 
را از همــه دانشــگاهیانی کــه بــه دولــت در ایــن 
ســال ها کمــک کرده انــد اعــالم می کنم. دانشــگاه 
همواره به عنوان کانون زنده و حیات بخش ارائه 
دهنــده راهــکار بــرای حل مشــکالت کشــور، باید 

مورد توجه قرار گیرد.  
مقطعــی  کــرد:  خاطرنشــان  جهانگیــری 
کــه توســعه علــم و فنــاوری را بــه عنــوان یکــی از 
مهمتریــن جهــت گیری هــای کشــور اعــالم کردیم 
گفتیــم کشــور بــه توســعه علمــی نمی رســد مگــر 
اینکه به دانشــگاهیان توجه شــود و سعی کردیم 
در بخش آزمایشــگاه های دانشــگاه ها و استادان 
در حــد وســع دولــت با توجه بــه محدودیت ها در 
بودجــه اقدامــی انجــام دهیم که البتــه این اقدام 
برابر مشــکالت و کمبودهای موجود بسیار ناچیز 

است.

 میرزاخانیبهاعتبارزن

 درآوردگاههایجهانی

وعلمیافزود
جهانگیری برگزاری بزرگداشــت برای بزرگان 
بــزرگان  ایــن  الگــو ســازی  حوزه هــای مختلــف و 
را ســنتی بســیار نکــو و ارزشــمند توصیــف کــرد 
و گفــت:  ایــن ســنت در مــورد پروفســور مریــم 
میرزاخانــی بــه طــور مضاعــف ارزشــمند اســت. 
میرزاخانــی دانشــمندی کــه بــه جهــت علمــی در 
سطح بین المللی از دانش معتبری برخوردار بود 
و مورد توجه جهانیان قرار گرفت. به اعتبار رفتار 
و اخالق انســانی که از خود در دوران کوتاه عمر 
پربرکــت خود نشــان داد و ســه صفــت زن بودن، 
جــوان بــودن و معلــم بودنــش جــزو صفت هایــی 

است که باید به آن توجه کنیم.
زنــان  افــزود:  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
تشــکیل  را  جهــان  و  کشــور  جامعــه  از  نیمــی 
می دهنــد و قادرنــد کارهــای بــزرگ انجــام دهنــد 
و در هــر میدانــی کــه قــرار گرفته انــد آن میــدان 
موفقیت آنها بوده است. مریم میرزاخانی همین 
طــور بــه دلیــل فهمی کــه از جهــان پیرامونی خود 
جهانــی  آوردگاه هــای  در  زن  اعتبــار  بــر  داشــت 
و مســائل مختلــف علمــی افــزود. ایــن صفــات و 
ویژگی های او، مجموعه دولت را بر آن داشــت تا 
برای شادروان مریم میرزاخانی بزرگداشت برگزار 
کنــد کــه خوشــبختانه به مناســبت روز علم و زن 
جایــزه مریــم میرزاخانــی بــه نخبگان و ســرآمدان 

رشته های مختلف از زنان اهدا شد.
جهانگیــری بــا تبریــک به کســانی کــه امروز 
جایــزه گرفتنــد، گفــت: مطمئن و امیدوار هســتم 
اوضاعــی وجــود دارد تــا هــر یــک از زنــان کشــور 
یــک الگــوی بــزرگ در زمینه های علمی، ورزشــی، 
فناوری، اقتصادی و کارآفرینی تبدیل شــوند و ما 

در همه رشته ها زنان برجسته ای داریم.  

۳۰درصدازاعضایهیاتعلمی
دانشگاههازنهستند

وی، کارآفرینــی کاری را عملــی بــا ریســک 
افــزود: مهمتریــن  بــاال توصیــف کــرد و   پذیــری 
ویژگی کارآفرین این اســت که باید ریسک پذیری 
باال و جرأت تصمیم گیری در وضع سخت داشته 
باشــد و هزینــه تصمیمــات خود را بپذیــرد. امروز 
زنان برجسته ای در مراکز اقتصادی و کارآفرینی 
فعالیت می کنند. ۳۰ درصد اعضای هیات علمی 
دانشــگاه ها و  ۲۵ درصــد مدیــران کشــور زنــان 

هستند.
خاطرنشــان  ر ئیس جمهــوری  اول  معــاون 

کــرد: شــهادت می دهــم در رشــته های مدیریتــی 
بســیاری که کار بر عهده زنان ســپرده شد، زنانی 
را  مسوولیتشــان  کردنــد  قبــول  مســوولیت  کــه 
خــوب انجــام دادنــد. امروز ســفیر و معــاون وزیر 
زن داریم. در حالی که زمانی به کارایی ســفیران 
زن تردیــد داشــتیم اما امروز در کشــورهای محل 

مأموریت خود خوب عمل کردند.
جهانگیــری بــا بیــان اینکــه در هــر ســه دوره 
بــا عالقــه در جشــنواره حضــور یافتــم و بــه نقش 
زنان و مسائل مرتبط پرداختم، گفت: این جلسه 
پایانــی اســت کــه در این مســئولیت حضــور دارم 
و باید بگویم در بســیاری از مســائل کشــور وقتی 
بزرگداشتی برگزار می شود به آثار آن کمتر توجه 

می شود.
علمــی  و  فکــری  اثــر  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
فقــط  اندیشــمند  زنــان  ویــژه  بــه  اندیشــمندان 
مختــص بــه حــوزه تخصصــی خودشــان نیســت، 
گفــت: خانــم میرزاخانــی در حــوزه ریاضیــات کار 
می کــرد، بــه حدی در این حوزه نقش داشــت که 
به اعتبار و عظمت کار ایشان روز تولد این خانم 
روز زن و ریاضیــات در ســطح جهانــی نامگــذاری 

شده است.
معــاون اول ر ئیس جمهــوری افزود: این بانو 
به دلیل عالقه ای که به کشــور خود داشــت و به 
دلیــل وطــن دوســتی و تعلــق خاطــر به ســرزمین 
مادری،  عالقه مند بود فرزندش حتماً شناسنامه 
ایرانــی داشــته باشــد و ایــن را بــر زبــان آورد و 
پیگیــر بــود. ایــن افتخــار نصیب ما شــد بــه دلیل 
درخواســت ایــن بانــو و درخواســت زنــان دیگــر، 
دولــت و مجلــس قانونی را تصویــب کردند که بر 
اســاس آن فرزنــدان مادر ایرانــی بتوانند تابعیت 

ایرانی بگیرند.
وی ادامــه داد: بــا ایــن مصوبــه بســیاری از 

افــراد محــروم ایرانی که همســر خارجی داشــتند 
و در ایران هم زندگی می کردند، توانســتند برای 
فرزندان خود شناسنامه و تابعیت ایرانی بگیرند 
البته موانعی در مقابل سرعت پیشرفت این کار 
وجــود دارد کــه امیــدوارم در وضع مســاعدتر این 
موانــع برطــرف شــود و بــا توجــه بــه چنــد ده هزار 
قانــون  ایــن  از  اســتفاده  درخواســت  متقاضــی 

بتوانند از آن بهره مند شوند.
جهانگیــری گفــت: در اوضــاع دشــوار کــه به 
دلیــل مشــکالت اجتماعــی، فرهنگی و سیاســی، 
امیــد بــه آینــده و اعتمــاد افــراد بــه خــود، جامعه 
و حاکمیت متاســفانه آســیب دیده اســت، وجود 
چهره های سرشناس و الگو باعث می شود مردم- 
به ویژه قشرهایی که در آن زمینه فعالیت دارند- 

اعتماد خود را بازسازی کنند.
یادآورشــد:  ر ئیس جمهــوری  اول  معــاون   
ایــن اســت  ایــن بزرگداشــت ها  نتیجــه برگــزاری 
تــا  جامعــه همــواره می توانــد در مســیر دشــوار 
قله های پیشــرفت برســد. در عین حال مشکالت 
نباید ما را اسیر و محدود کند و فکر نکنیم امکان 

پیشرفت کم است.
 وی افزود: اتفاقی که برای خانم میرزاخانی 
روی داد و نخبــه مــا بــه دلیــل بیماری ســرطان از 
بیــن مــا رفت، موجب تقویت انگیزه ها در جامعه 
شــد تا دخترانمان را در مناطق محروم شناسایی 

و زمینه رشد آنان را فراهم کنیم.
جهانگیــری گفــت: در کنــار نکوداشــت نــام 
دانشــمندان و ســرآمدان جامعــه، نبایــد از نقش 
پــدران، مــادران و خانــواده غفلــت کــرد. برخــی 
پــدران نــه تنهــا حاضــر نشــدند کمتریــن منافــع 
شخصی برای خود کسب کنند، بلکه آن را تبدیل 
به فرصت کردند تا با استفاده از آن برای خدمت 

بیشتر به کشور بهره ببرند.

عضــوســندیکایتولیدکننــدگانبــرقگفــت
کــهاحتمــالبلکاوتیاخارجشــدنشــبکهبرق
ازمــدارهمیشــهوجــودداردامــادرحــالحاضــر
ایناحتمالبیشتراستچراکهشبکهدرحالت

ضربهپذیرقراردارد.
به گزارش ایســنا، محمد مالکی در نشســتی 
خبــری بــا بیــان اینکــه خواهش من این اســت که 
همــه قبــول کننــد وضــع خاموشــی ها یک مســئله 
جــدی اســت و بایــد مــورد توجه قــرار گیــرد، اظهار 
کرد: تعدادی از مســئوالن برای اینکه می خواهند 
مردم نگران نشــوند این مســئله را آنطور که باید 

واقعی و جدی جلوه نمی دهند.
مــا در ســال های گذشــته همــه  افــزود:  وی 
خاموشی داشتیم اما میزان خاموشی ها در مقدار 
کم بود و معموال کمبود ۲۰۰۰ مگاوات را از طریق 
محــدود کــردن صنایــع و تنهــا در طــول دو تــا ســه 

هفته مدیریت می کردیم.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اگر بخواهیــم بگوییم 
کــه  گفــت  بایــد  اســت  داشــته  وجــود  اســتثنایی 
پارســال اســتثنا بــود نــه امســال، چرا کــه واقعیت 
این اســت که انتظار خاموشــی ها از ســال گذشته 
زیــاد  بارش هــای  دلیــل  بــه  کــه  داشــت  وجــود 
ایــن اتفــاق نیفتــاد، تصریــح کــرد: بایــد گفــت کــه 
خاموشــی های امســال کامال قابــل پیش بینی بود 
و اقداماتــی که باید انجام می شــد صورت نگرفت 
و همین موضوع خاموشــی های گســترده ای را به 

وجود آورد.
به گفته وی در سال های قبل از ۱۳۷۹ قیمت 
خاموشــی بــرای هر کیلــووات ســاعت در ایران دو 
دالر و در آمریــکا ۹ دالر بــود کــه اگــر همــان دو 
دالر را محاسبه کنیم، عدد بسیار باالیی می شود. 
در وضــع فعلی خاموشــی صنایــع می تواند تبعات 
زیادی را به دنبال داشــته باشــد که باید مسئوالن 

به طور جدی به آن توجه کنند.

از مســئوالن  مــا  کــرد: خواهــش  اظهــار  وی 
ایــن اســت که موضوع خاموشــی را جــدی بگیرند. 
و  ایــن مســئله علــی رغــم مشــکالت  نیــز در  مــا 
چالش هــای موجــود بــه آنها کمک خواهیــم کرد و 
باید ریشه یابی خوب برای حل مسئله ایجاد شود 

تا بتوانیم خاموشــی ها را دور بزنیم.
وی دربــاره اقدامــات کوتــاه مــدت بــرای حــل 
دیــزل  مــگاوات   ۶۰۰ گفــت:  خاموشــی  مشــکل 
پراکنــده در کشــور داشــته باشــیم کــه بتوانیــم در 
تابستان امسال از آن استفاده کنیم. این امکانات 
تولیــد بــرق اضطــراری وجــود دارد کــه می تــوان در 
کوتــاه مــدت از آنهــا اســتفاده کــرد امــا بایــد توجه 
داشــت کــه مســئله بــرق در کوتاه مــدت حل نمی 
شود و باید در دراز مدت و با سرمایه گذاری روی 

نیروگاه ها این مشکل را برطرف کنیم.
روی  تمرکــز  بایــد  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
نیروگاه هــای حرارتــی باشــد و بــه دنبــال توســعه 

آنهــا باشــیم گفــت: نمــی تــوان روی نیروگاه هــای 
تجدیدپذیر و آبی تکیه کرد. چرا که این نیروگاه ها 

وابسته به عواملی هستند.
وی بــا یــادآوری بزرگترین چالــش وزارت نیرو 
گفــت: وزارت نیــرو در ســال های اخیــر بــه دنبــال 
مدیریــت تقاضــا رفــت و اهمیت بیشــتری برای آن 
قائل شــد. به خصوص در ســال های اول وزیر نیرو 
اعالم کرد که دولت های قبلی اشتباه کردند و باید 
تمرکز روی مدیریت تقاضا باشد اما باید گفت که 

نمی توان روی این مسئله حساب جدی باز کرد.
او افزود: اگر ســرمایه گذاری روی نیروگاه ها 
صورت نگیرد و تولید افزایش پیدا نکند با چالش 
مواجــه خواهیــم بــود. وزارت نیــرو مســئول تامین 
بــرق کشــور اســت. مدیریــت مصــرف معمــوال در 
کشــوری ماننــد ایــران وضــع ویــژه ای دارد و نمــی 
تــوان بــا اتــکاء بــه ابزارهــای کاهنده مصــرف آن را 

مدیریت کرد.

ملکــی تصریــح کرد: باید به ایــن موضوع نیز 
توجــه کــرد که به دلیل تحریم بخش قابل توجهی 
از صنایــع متوقــف شــده اســت که اگــر این صنایع 
نیــز روی کار آینــد قطعــا بخــش بــرق پاســخگوی 
نیــاز نخواهــد بود. تاکید وزارت نیرو روی مدیریت 
تقاضــا اســت امــا نمی توان بــا مدیریــت تقاضا به 

طور صرف مشکالت صنعت برق را برطرف کرد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هر چه بــه جلو پیش 
مــی رویــم اوضــاع ســخت تر می شــود و در ســال 
آینــده نیــز بی شــک وضع ســخت تــری را پیش رو 
داریــم گفــت: بحث هایــی همچون رمــز ارز، درجه 
حرارت و مسائلی از این قبیل که دالیل خاموشی 
مطرح می شــود در واقع ســهم بســیار کمی دارند 
و آنچــه مــورد توجه بود ســرمایه گذاری نکردن در 

صنعت برق است.
وی بــا بیــان اینکــه اگر بخواهیم این مســئله 
حل بشود باید به دنبال چند راهکار باشیم گفت: 

یــک مســئله موضــوع قیمــت اســت؛ در ســال های 
اخیر قیمت برق آنطور که باید افزایش پیدا نکرده 
و در اوضاع فعلی باید تعرفه برق به طور تدریجی 
افزایــش یابــد. عــالوه بــر ایــن وزارت نیــرو باید به 
نــگاه  و  نیروگاه هــا  در  ســرمایه گذاری  موضــوع 
جــدی بــه بخش خصوصی توجه بیشــتری داشــته 
باشــد امــا با این وجود بخــش خصوصی علی رغم 
مشکالت قطعا به وزارت نیرو کمک خواهد کرد تا 

مشکالت بیش از این نشود.
وی بــا بیــان اینکه تا زمانی که تعهد صادرات 
داشــته باشــیم بایــد بــه آنهــا عمــل کنیــم امــا اگــر 
خودمــان با مشــکل روبرو شــویم، مجبور خواهیم 
شــد صادرات برق را قطع کنیم، گفت: بســیاری از 
ســرمایه گــذاران بخش برق در ســال های اخیر در 
بخش هــای دیگــری فعالیت خود را آغــاز کرده اند. 
چــرا کــه دیگــر صنعت بــرق ســود کافی بــرای آنها 

نداشت.
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