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ماجرای خزانه خالی دولت چیست؟ 

دولت ماهانه ۲۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد!
گی      خزانــه و موجــودی آن و تاختــن بــه دولــت پیشــین بحــث داغ ایــن روزهاســت. به تاز
نامه ای با امضای حسن روحانی منتشر شده که خطاب به رییس سازمان برنامه گفته 
بوده خزانه خالی است. صحت و سقم این نامه هنوز مشخص نیست، اما یک کارشناس 

اقتصادی محاسبه می کند که کسری بودجه امسال حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد 
بود و پولی در خزانه برای پوشش کسری وجود ندارد. رسانه ها و هوادران نزدیک به دولت 

 | صفحه 3 رئیسی سعی در مثبت نشان دادن عملکرد او دارند، اما...

صفحه 2 

با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد؛

 دومین نشست وزرای خارجه 
کشور های همسایه افغانستان در تهران
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رئیس جمهــور در جریان بازدید از 
وزارت نفت:

  این حمله سایبری
 نه اولین بار است

نه آخرین بار
     رییس جمهوری در جریان بازدید از وزارت 
کیــد بــر اینکــه حملــه ســایبری بــه  نفــت، بــا تا
سامانه هوشمند سوخت نه اولین بار است نه 
آخرین بار، گفت: خودتان را برای پیشگیری و 

مقابله آماده و ایمن کنید...

 با توجه  به مشکل پیش آمده 
در جایگاه های ســوخت ؛

وزیر نفت از مردم 
عذرخواهی کرد

     وزیر نفت گفت: بالغ بر سه هزار جایگاه 
ســوخت فعــال شــده اند و مــردم می تواننــد 
از خدمــات آنهــا اســتفاده کننــد. از مــردم 
عذرخواهی می کنم و قول می دهیم در آینده 

 | صفحه 4  | صفحه 2 شاهد این قضایا نباشیم...

ایران پیر می شود
7

 با تالش های شبانه روزی متخصصان داخلی 
و پیشرفت پروژه میدان نفتی خشت؛

»خشت« به خان آخر رسید
4

متناسب سازی حقوق کارکنان 
با تورم؛ از رویا تا اجرا

3

کران »قهرمان«   شروع ا
با ۱۵۷ سالن

8

 قیمت دالر 
به شدت کاهش می یابد

3

 سهم نخبگان علم و فرهنگ از
 ده هزار میلیارد درآمد تلویزیون

 محمود اسعدی
تولید برنامه مرتبط با 
نخبگان در عرصه های 
علمــی، فرهنگــی و 
هنری در صداوسیما؛ 
فراز و فرود مختلفی داشته است. در برهه ای 
که شبکه چهار سیما و بعد شبکه گفتگوی 
رادیو راه اندازی شد نگاه به این مقوله  با  تاکید 
بر کار عمیق،  در فضای باز همرا ه بود به گونه 
ای که حتی پخش »آگهی « و »اخبار « از 
شــبکه چهار ممنوع شد. در این دوره دهها 
برنامه ویژه مثل تماشاگه راز، مجله فرهنگی 
، چهره های ماندگار، گستره شریعت ، افاق 
و ..تولید و پخش می شد که طیف عظیمی 
از مخاطبان را خشــنود می کرد اما به مرور 
 با تغییر نگرش مدیریت رســانه در سازمان 
صدا و سیما اهداف نیز دچار تغییرات اساسی 
گردید.نخستین تحول هنگامی پدید آمد که 
آگهی و تبلیغات بعنوان رکن اساسی  ومنبع 
اصلی درآمد  در شبکه ها مطرح شد. اندک 
اندک چــراغ تولید برنامه های پر محتوی 
و دانــش افزا خامــوش و بخت برنامه های 
سرگرمی باز شد؛ حاال»مشارکت« بهانه ای 
شــده بود تا به زور پول و حمایت صاحبان 
سرمایه و بنگاههای مالی؛این انجمن و آن فرد 
مطرح شوند و وضع چنان در آمیزد که برخی 
نخبگان تصور کنند دوغ ودوشاب یکی است. 
نتیجه اینکه بزرگان سر در گریبان خویش 
گوشــه عزلت گزینند و دالالن روزنه فساد 
را در ایــن عرصــه نیز پیداکنند که : هر که 
پولــی داد ما عکــس انداختیم! بدین گونه 
اغلب برنامه ها با قید مشارکتی ودر صورت 
وجود »حامی«تولید می شود و البته برنامه 
های تفریحی دورهمی و خندوانه ،حامیان 
مالــی معظمی می یابند. رفته رفته همانها 
تصمیــم می گیرند کدام کارشــناس، کی 
دعوت شود و چه بگوید که حامیان را خوش 
بیاید یکباره؛ رســانه ای که در دهه هفتاد 
پخش هر نوع آگهی را دون شــان فرهنگی 
می پنداشــت مملو از کلیپ ها و تیزرهای 
تبلیغاتی شــد که در آغاز، میانه و پایان هر 
برنامه ای مرسوم گشت. روشن است برنامه 
هــای نخبگان، بی حامی مالی مجال طرح 
نیابند مگر اندکی که از بودجه رســانه ملی 
بهره برند واین پدیده البته خطرناک است. 
در این میان رییس سابق رسانه ملی گفته 
اســت بالغ بــر ۱۰/۰۰۰ میلیارد  تومان در 
آمد ســاالنه  تبلیغات تلویزیون است ؛این 
ســوال پرسیدنی اســت از این همه، سهم 
برنامــه های مرتبــط با نخبگان و نام آوران 
عرصه فرهنگ و اندیشه چیست؟شایسته 
اســت مدیریت جدید رســانه ملی مجالی 
بــرای طرح نظرات بزرگان فراهم کند ودر 
تولیــد این نوع برنامه ها  ضمن اســتقالل 
رای  وایجاد محیطی مناســب، به پاالیش 
این وضع بپردازد  و حداقل شــبکه چهار و 
شــبکه خبر  را از پخش آگهی معاف کند 
و البته ســخاوتمندانه عمل نماید  مثال به 
میزان نصف  هزینه یک سریال الف ویژه که 

این روزها در حال تولید است. 
منبع :خبرآنالین

یادداشت

وزیر ارتباطات:

 مساله اصلی وزارت ارتباطات
 تکمیل شبکه ملی اطالعات است

وزیر ارتباطات گفت: پژوهشگاه ارتباطات باید 
به عنوان بازوی برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی 
و راهبردی وزارتخانه و شــبکه ملی اطالعات 
ایفای نقش کند. عیسی زارع پور وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات در جمع مدیران و معاونان 
پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری اطالعات 
گفت: پژوهشــگاه می تواند نقش بسیار مهم 
و اساســی  در بخــش ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعــات کشــور ایفا کنــد و نقش کلیدی 
 ICT بر عهده داشــته باشــد و به مغز متفکر
کشور تبدیل شــود. وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات افزود: اساســا ماموریت پژوهشگاه و 
هدفــش از راه اندازی آن پاســخگویی به نیاز 
وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات از حیث 
کار کارشناسی، تصمیم سازی، تصمیم گیری، 
مطالعات راهبردی و تحقیق و توسعه بوده است. 
زارع پور تصریح کرد: با توجه به زیرساخت های 
این مجموعه، که مهمترین آن هیئت علمی، 
پژوهشگران و جمع ها و جلسات نخبگانی است، 
پژوهشگاه می تواند نسبت به شناسایی مسائل 
اساسی حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات و در 
عین حال ارائه راهکارهای مناسب اقدام کند اما 
در حال حاضر پژوهشگاه چنین نقشی را ایفا 
نمی کند و این روند باید اصالح شود. وی با بیان 
اینکه در حال حاضر حیات بخش ارتباطات و 
فناوری اطالعات کشور به پژوهشگاه ارتباطات 
گره نخورده اســت، گفت: این موضوع بسیار 
با اهمیت است که پژوهشگاه ارتباطات محل 
شناخت مسائل و چالش ها و ارائه راهکارهای 
بخش ارتباطات و فناوری اطالعات و در حقیقت 
رگ حیاتی این بخش باشد؛ چون پژوهشگاه 
هم زیرساخت های الزم را در اختیار دارد و هم 

به شبکه نخبگانی کشور متصل است.

خبر ویژه  مجلس برای جبران کسری بودجه 
در دولت سیزدهم چه راهکارهایی دارد؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
گفت: ضمن افزایش درآمدهای پایدار 
کــه بخــش عمده آن مالیات اســت با 
کوچکتــر کردن دولت و کاهش هزینه 
هــا می توان به کســری بودجه کمک 
کــرد، البته کاهش هزینه به معنای آن 
نیست که هزینه های عمرانی را معطل 
نگاه داشت، عمران را می توان به بخش 
خصوصــی واگذار کرد، باید از این توان 

استفاده کرد.
»غالمرضــا مرحبــا«، نماینده مردم 
و ســخنگوی کمیســیون  آســتارا 
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی، در 
گفت وگویــی در رابطه با »راهکارهای 
پیش روی دولت برای تامین کســری 
بودجه« گفت: اگر برای جبران کسری 
بودجه دست به جیب بانک ها ببریم یا 
از بانک مرکزی استقراض شود، افزایش 
پایــه پولی را به همراه خواهد داشــت 
که تورم زاســت و اقتصاد کشور را دچار 
بحران و آســیب می کنــد. دولت های 
قبلــی اصولگرا یــا اصالح طلب دقیقا 
بــه همین روش عمــل کردند،هر کجا 

به بن بســت خوردنــد از بانک مرکزی 
اســتقراض کردند و افزایش پایه پولی 
و تورم را قوت بخشیدند.یکی از دالیل 
افزایش تورم، کســری بودجه و راه های 
نامتعارف برای جبران این کسری است. 
با اســتقراض از بانک مرکزی فاجعه در 
اقتصاد رخ خواهد داد که تورم و گرانی 

را موجب می شود. 
او ادامــه داد: بــرای کســری بودجه 

نیازمند منابع پایدار هستیم. دولت باید 
درآمدهای پایدار برای خود ایجاد کند 
و تولید را تقویت بخشــد زیرا با تقویت 
بنیه تولید و افزایش درآمدهای مردم، 
تولیدکننــدگان درآمدهــای مالیاتی 
خــود را افزایش می دهنــد و بهترین 
راه و روش برای جبران کسری بودجه 
درآمدهــای مالیاتــی اســت. درآمد 
مالیاتی را در صورتی می توانیم افزایش 

دهیم که رونق تولید وجود داشته باشد 
و چرخ اقتصاد بخوبی بچرخد.

مرحبــا مطــرح کرد: ضمــن افزایش 
درآمدهــای پایدار که بخش عمده آن 
مالیات است با کوچکتر کردن دولت و 
کاهــش هزینه ها می توان به کســری 
بودجه کمک کرد، البته کاهش هزینه 
بــه معنای آن نیســت که  هزینه های 
عمرانی را معطل نگاه داشت، عمران را 
می توان به  بخش خصوصی واگذار کرد، 
باید از این توان استفاده کرد. نقدینگی 
بزرگی در کشــور داریم که برای تامین 
منابع مورد نیاز طرح های عمرانی می 
شود از نقدینگی های سرگردان که به 
ســمت خرید خانــه در ترکیه می رود 
اســتفاده کرد که در مجموع هم برای 
درآمد خریداران در داخل کشور امنیت 
خاطر ایجاد می شــود و هم دولت می 
توانــد با تامین مالی، نیازهای تولیدی 
خود را برطرف کند. این چرخه را باید 
پشــت سر هم بچینیم و بصورت زنجیر 
وار از آن بهره بریم. باید اقتصاد کشــور 

را بسازیم.

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد
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سیاست 2
 سخنگوی کمیسیون حقوقی 

و قضائی مجلس:

حساسیت مهریه، مانع بررسی 
تصویب قانون جدید در این 

رابطه شده است
ســخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی 
مجلس شــورای اسالمی از بررسی تمام 
ابعــاد موضوع مهریه در این کمیســیون 
خبــر داد.  برنامه »بدون خط خوردگی« 
رادیــو گفت وگو در خصوص چالش های 
حقوقــی مهریه با ســید کاظم دلخوش 
ســخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی 
مجلس شورای اسالمی به صورت تلفنی 
گفت وگــو کرد.  ســید کاظــم دلخوش 
ســخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی 
مجلس در این برنامه از بررسی تمام ابعاد 
موضوع مهریه در این کمیسیون خبر داد 
و عنوان کرد: البته بررسی ها به معنی در 
دستور کار قرار گرفتن مسئله مهریه برای 
تصویب یک قانون حول محور آن نیست. 
زیرا مهریه یک موضوع بســیار حســاس 
اســت.  سید کاظم دلخوش گفت: مهریه 
با وجود آنکه بخشــی از تعهد مرد نسبت 
به زن است، اما مشکالتی را این مسئله به 
ویــژه در چند ســال اخیر به وجود آورده 
اســت و ســبب ایجاد اختالفاتی در میان 

خانواده ها شده است.

سخنگوی قوه قضائیه: 

پرونده ای علیه روحانی 
تشکیل نشده است

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص شکایت 
از حسن روحانی گفت: طبق بررسی های 
ما در این خصوص پرونده ای در دادسرای 
عمومی و انقالب تهران تشکیل نشده است. 
ذبیح اهلل خداییان سخنگوی قوه قضائیه در 
خصوص شکایت از حسن روحانی نیز بیان 
کرد: دستگاه قضا در رسیدگی به شکایات 
تبعیــض قائل نمی شــود بنابراین همه 
گزارش ها در دستور کار قرار می گیرد. در 
خصوص رئیس جمهور محترم سابق اگر 
گزارشی تهیه شود، با توجه به اینکه ایشان 
روحانی هستند، پرونده باید به دادگاه ویژه 
روحانیت ارسال شود. طبق بررسی های ما 
در این خصوص پرونده ای در دادســرای 
عمومی و انقالب تهران تشــکیل نشــده 

است.

 ابراز نگرانی شدید یک نماینده
 از امنیت اطالعات

  اینترنت را رها کنید 
و به امنیت کشور برسید

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان 
ایــن مهم که اطالعات نگران کننده ای از 
وضعیت  امنیت اطالعات  کشور به گوش 
می رســد گفت: اینترنــت را رها کنید و 
به امنیت کشــور برسید. مجتبی توانگر 
رییس کمیتــه اقتصاد انرژی مجلس در 
حســاب کاربری خود در توییتر نوشت: 
»اطالعــات نگران کننــده ای از وضعیت 
 امنیت اطالعات کشور به گوش می رسد، 
شایع است که زیرساخت انتقال داده های 
چند سامانه حیاتی کشور برروی ماهواره 
یکــی  از رقبــای منطقه ای قــرار دارد. 
ســهل انگاری، غفلت یا نفوذ  در حفاظت 
ســایبری کشور باید ریشــه یابی و رفع 
گردد. در شرایطی که سامانه های حیاتی 
کشــور بر روی وب یا اینترنت نیســتند 
برخــی افراد با اغراض نامعلوم دغدغه ای 
به جزمحدودسازی دسترســی و استفاده 
مردم و کســب وکارها از اینترنت ندارند و 
با طرح موضوعاتــی آدرس غلط مخابره 
می کنند. اینترنت را رها کنید و به امنیت 

کشور برسید.«

رییس جمهوری در جریان بازدید از وزارت نفت، با تاکید بر اینکه حمله سایبری 
به ســامانه هوشــمند ســوخت نه اولین بار است نه آخرین بار، گفت: خودتان را 

برای پیشگیری و مقابله آماده و ایمن کنید.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، آیت اهلل سید ابراهیم رییسی 
پیش از ظهر دیروز چهارشــنبه برای پیگیری مشــکالت بوجود آمده در سامانه 
ســوخت بــه وزارت نفــت رفت. رییس جمهوری در جریــان این بازدید ضمن 
قدردانی از اقدامات انجام شده، تاکید کرد که همه تالش ما باید این باشد که 

مردم هیچگونه نگرانی نداشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه این حمله سایبری نه اولین بار است نه آخرین بار، تصریح 

کرد: خودتان را برای پیشگیری و مقابله آماده و ایمن کنید.
در جریان این دیدار، وزیر نفت اقدامات این وزارتخانه را برای رفع مشکل پیش 
آمده در ســامانه ســوخت تشریح کرد. آیت اهلل رییسی قبل از حضور در وزارت 
نفت در یکی از جایگاه های توزیع بنزین حضور یافت و با مردم و کارکنان این 

جایگاه عرضه سوخت درباره وضع سوخت گیری گفت وگو کرد.

رئیس جمهور در جریان بازدید از وزارت نفت:

 این حمله سایبری نه اولین بار است، نه آخرین بار

خبر ویژه بین الملل

معترضان 
ضدکودتا در 
شهر خارطوم 

سودان/ 
خبرگزاری 

فرانسه

سفره رنگین سران طالبان
آژانس خبری پامیر افغانستان با انتشار 
این عکس نوشت: مردم دسته دسته از 
گرسنگی و فقر جان می دهند، کودکان خود 
را می فروشند و یا از افغانستان می گریزند، 
اما سران طالبان همانند دولت اشرف غنی 
در ارگ ریاست جمهوری شکم چرانی 
می کنند.

گزارش تصویری

 دیدار باقری و انریکه مورا 
در مقر اتحادیه اروپا

معــاون سیاســی وزیر امــور خارجه 
کشــورمان بــا انریکه مــورا هماهنگ 
کننده کمیسیون مشــترک برجام در 

مقر اتحادیه اروپا دیدار کرد.
ایــران مصمم به انجام مذاکراتی اســت 
کــه تحریم های ظالمانــه و غیرقانونی 
را بــه صورت کامــل و موثر لغو و عادی 
سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران 
را تضمین نموده و ضمانت های معتبری 

برای عدم بد عهدی بیشتر فراهم کند.
 دیدار باقری و مورا پشــت درهای بسته 
در ســاختمان اتحادیه اروپا در بروکسل 
در جریان است.  معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه کشورمان همچنین پیش از این 
دیدار به صدا و سیما گفته بود که در ادامه 
دیــدار و مذاکرات مفیدی که در تهران 
با آقای مورا داشــتم، در پی آن هســتیم 
زمینه های الزم و مناســب برای شکل 
گیری مذاکرات جدی جهت دســتیابی 
به توافقی که نتیجه عملی در بر داشــته 

باشد را ایجاد کنیم.

اسرائیل:

 این بنت اســت که تصمیم 
می گیرد نه بایدن

رئیس شورای شهرک های یهودی نشین 
در شــمال کرانه باختری تأکید کرد که 
تصمیم ســاخت و ساز در شهرک ها به 
دســت دولت رژیم صهیونیستی است 

نه آمریکا.
به گزارش خبرگزاری فلســطینی سما، 
یوســی داگان، رئیس شــورای شهرک 
ســازی در شمال کرانه باختری روز سه 
شــنبه علیه محکومیت شهرک سازی 
توسط رژیم صهیونیستی تظاهرات کرد 
و گفت: هیچ دولتی در اســرائیل نبوده 
که بتواند پشــت بهانه های فشار آمریکا 
پنهان شــود چراکه تصمیم گیری تنها 
به دســت دولت اسرائیل است. فشارها 

همواره وجود داشته و خواهد داشت.
وی گفــت: هیــچ گاه تــوپ در زمین 
واشــنگتن نبوده است بلکه همواره در 
قدس بوده اســت. تصمیم مربوط به جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا نیست بلکه 
به نفتالی بنت، نخســت وزیر اســرائیل 
مربوط اســت. تــوپ در وزارت خارجه 
آمریکا نیســت بلکه در دولت اســرائیل 

است.

جزئیات توافق جدید 
طالبان و چین

مقامات طالبان و چین روز دوشــنبه در 
دوحه دیدار و درباره مســائل سیاســی، 
دیپلماتیــک و اقتصادی مذاکره کردند 
که ماحصل آن توافق برای تشــکیل سه 
کمیتــه بود. به گــزارش خبرگزاری افه 
)EFE(، بالل کریمی، سخنگوی طالبان 
گفــت: این مذاکرات پیرامون مســائل 
سیاسی، دیپلماتیکی، اقتصادی و دیگر 
مسائل مهم برگزار شد. ما درباره مسائل 
مهم دیگری چون تقویت روابط دوجانبه 
و کمک های بشردوستانه نیز تبادل نظر 
کردیم. این نشست میان هیات چینی به 
رهبری وانگ یی، وزیر امور خارجه چین و 
هیات طالبان به رهبری امیر خان متقی، 
وزیــر امور خارجه افغانســتان به دنبال 
نشســت روز یکشــنبه میان وانگ یی و 
مال برادر، معاون نخست وزیر افغانستان 

در دوحه برگزار شد.

با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد؛

دومین نشست وزرای خارجه کشور های همسایه افغانستان در تهران
دومین نشست وزیران امور خارجه 
کشور های همسایه افغانستان صبح 
دیروز با حضــور معاون اول رئیس 

جمهور برگزار شد.
دومین نشست وزیران امور خارجه 
کشــور های همســایه افغانستان 
به عالوه روســیه و چین صبح روز 
چهارشــنبه به صورت مجازی و با 
حضــور محمد مخبــر معاون اول 

رئیس جمهور برگزار شد.
 در ایــن نشســت کــه در محــل 
وزارت امــور خارجه برگزار شــده 
اســت، وزیران امــور خارجه ایران، 
پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان 
و ترکمنستان حضور دارند. وزیران 
امور خارجه چین و روســیه نیز به 
صــورت آنالیــن در این نشســت 
شــرکت کردنــد و پیــام دبیرکل 

سازمان ملل متحد نیز قرائت شد.
در این نشســت ســفیران برخی از 
کشور های خارجی مقیم تهران نیز 

حضور داشتند.
اولین نشست کشور های همسایه 
افغانســتان در مــاه ســپتامبر به 
صورت آنالین به میزبانی پاکستان 

برگزار شده بود.

 : معاون اول رئیس جمهور
کشورهای همسایه افغانستان 

دارای پیوندهای عمیق تاریخی 
و فرهنگی هستند

محمد مخبر معاون رئیس جمهور 
کشورمان در این نشست ضمن ابالغ 
سالم ریاست جمهوری جمهوری 
اســالمی ایران، گفت: کشورهای 
همسایه افغانستان دارای پیوندهای 
عمیق تاریخی و فرهنگی هستند که 
نوعی هم سرنوشتی میان آنان وجود 
دارد کــه امنیــت ثبات و صلح را در 
منطقــه به هم گره میزند و امنیت 
و ثبات همســایگان افغانســتان را 
تضمین می کنند. مردم افغانستان 
بیش از ۴ دهه است که درگیر جنگ 
و خونریزی اســت و ما یاد شهدای 

افغانستان را گرامی می داریم.
وی افزود: اما چه کسانی مسئولیت 
این ناامنی هســتند؟ دودهه پیش 
آمریکایی ها به افغانســتان حمله و 
آن را اشــغال کردند اما جز با رشــد 
تروریست و عقب ماندگی اقتصادی 
و داغــدار کردن صدها هزار خانواده 
افغان نتیجه دیگری نداشت و برای 
آمریکا هم هزینه ای جز تریلیون ها 

دالر و شکست نداشت.
معــاون اول رئیــس جمهور بیان 
کرد: فرار مفتضحانه آمریکایی ها و 
متحدانش از آمریکا بدون احساس 
مسئولیت از آینده آن صحنه تلخی 
رو بــرای تمام مــردم آزاده جهان 
به یادگار گذاشــته خواهد شــد و 
فراموش نمی شود که اتکا به بیگانه 
نمی تواند هیچ دولتی را ســراپا نگه 

دارد.
مخبر گفت: امروز افغانستان با بحران 
های متعددی روبه رو است و توقف 
خشونت و برقراری امنیت از جمله 
خواسته های مردم افغانستان است 
امــا آمریکایی ها قصد ایجاد جنگ 
داخلــی را دارند.همچنین مصادره 
امــوال مــردم افغانســتان و قطع 
کمک های انسان دوستانه از عوامل 
فعلی بحران اقتصادی افغانســتان 
اســت و اگر اکنون چــاره ای برای 
مشــکل اقتصادی افغانستان پیدا 
نشود این امر دامن گیر همسایگان 

نیز خواهد شد که احتمال بروز یک 
فاجعه را نشان می دهد.

وزیر خارجه ایران: آمریکا باید 
مسئولیت خودش را در قبال 

فجایعی که در دو دهه گذشته 
در افغانستان به بار آورده بپذیرد

حســین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه کشــورمان در ابتدای این 
نشســت اظهار کرد: حضور وزرای 
محترم امــور خارجه و نمایندگان 
عالی رتبه کشــور های همســایه 
افغانســتان در تهران را خیرمقدم 
می گویم و امیــدوارم این اجالس 
بتوانــد اراده همــه کشــور های 
شــرکت کننده برای ایفای نقشی 
ســازنده به نفع مردم افغانستان و 

منطقه را محقق کند.
وی گفــت: این اجــالس دومین 
دور از ابتــکاری اســت که برادران 
عزیزمان در پاکســتان آغاز و اولین 
دور آن را به صــورت مجازی برگزار 
کردند. منویات و اراده کشــور ها در 
بیانیه آن نشست به خوبی انعکاس 
یافــت و امیــدوارم بتوانیم در دور 
تهران تصویری روشن تر از واقعیات 
افغانســتان و انتظارات کشور های 
همســایه کــه بیشــترین تأثیر را 
از تحــوالت آن کشــور متحمــل 
می شــوند، ترســیم و نقشه راهی 

برای گام های بعدی تدوین کنیم.

وی خاطرنشــان کــرد: بحرانی که 
امروز همه ما را نگران کرده اســت 
میــراث دخالت هــای نابه جــای 
قدرت های زورگو در منطقه ماست. 
آمریکا بیست سال پیش با دستاویز 
قــرار دادن مبارزه با تروریســم، به 
افغانســتان حمله کــرد و با ادامه 
حضور نظامی خود موجب استمرار و 
بازتولید بی ثباتی، جنگ و ناامنی در 
آن کشور شد. واشنگتن بدون آن که 
افغانستان و مردمش را به پیش برده 
و توانمند ســازد، به شکلی ناشیانه 
و غیرمســئوالنه از صحنه گریخت 
و وضعیتــی به وجود آورد که امروز 

همه ما با آن مواجهیم.

وزیر خارجه چین: چین در 
ارتباط با موضوع افغانستان با 
نمایندگان کشور های مختلف 

رایزنی کرده است
وانــگ یی وزیر خارجه چین هم در 
نشســت وزرای خارجه کشور های 
همســایه افغانســتان اظهار کرد: 
معتقدیــم کــه دومین نشســت 
وزرای خارجه کشور های همسایه 
افغانســتان در زمان خوبی برگزار 
شــده است و این باعث می شود که 
کانال های دیپلماتی که بین ما ایجاد 

شده در این زمینه تقویت شود.
وانــگ یی کــه به صــورت ویدئو 
کنفرانــس در دومیــن نشســت 

وزرای خارجه کشور های همسایه 
افغانســتان در تهران ســخنرانی 
می کــرد، افــزود: تاکنــون در این 
اجــالس در مســیر خوبی حرکت 
کرده ایــم و امیدواریــم که همگی 
بتوانیــم به تحقق صلح و آرامش در 

افغانستان کمک کنیم.

کستان: باید از  وزیر خارجه پا
وقوع منازعات جدید در این 

منطقه جلوگیری کنیم
شــاه محمود قریشی وزیر خارجه 
پاکســتان هم در این نشست اظهار 
کرد: باید جامعه جهانی به وضعیت 
اقتصادی مردم افغانســتان توجه 
و از وقــوع یک فاجعه انســانی در 
این کشــور جلوگیــری کند.  باید 
پول هــای افغانســتان در خارج از 

کشور آزاد شود.

کنفرانس برای کنفرانس باید کنار 
 گذاشته شود و کارها 

عملیاتی باشد
ســرگئی الوروف وزیــر خارجه 
روســیه هم ســخنرانی خود را در 
نشست وزرای خارجه کشور های 
همســایه افغانستان که در تهران 
برگزار شــد، به صــورت ویدئویی 

ارائه کرد.
الوروف در این نشســت گفت: ما 
معتقدیم باید منافع همه گروه ها 
و قومیت ها در افغانستان رعایت 
شــود و از ایجاد یک دولت کامال 
فراگیــر در افغانســتان حمایت 

می کنیم.
وی افزود: باید حقوق زنان و مذاهب 
محترم شمرده شود و با قاچاق مواد 
مخدر و تروریســم در افغانستان و 

کشور های اطرافش مبارزه شود.
وزیــر خارجه روســیه اظهار کرد: 
از همســایگان افغانستان دعوت 
می کنیــم تا با توجه به خروج ناتو 
و آمریکا از افغانســتان، کشور خود 

را پایگاه آن ها قرار ندهند.

کوتاه از سیاست
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3اقتصاد
کمیسیون اقتصادی مجلس:

 قیمت دالر 
به شدت کاهش می یابد

 رئیــس کمیســیون اقتصادی 
مجلس چندی پیش از پیشنهاد 
مجلــس به دولت برای اختصاص 
»کارت هــای اعتباری« به مردم 
به جــای ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر 
داد و گفت: البته اگر دولت بتواند 
با سیاست های نظارتی قیمت ها 
را پاییــن بیاورد ما مانع تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی نخواهیــم 
شــد. با این کار مابه التفاوت ارز 
ترجیحــی کاالهای اساســی در 
قالــب کارت های اعتباری خرید 

به مردم اختصاص می یابد.
ســید کاظم موسوی نایب رئیس 
کمیســیون اقتصــادی مجلس 
درباره موضوع یاد شده اظهار کرد: 
ارز ۴۲۰۰ یــا همان ارز ترجیحی 
کاری جز خلــق مافیا ندارد. این 
ارز برای عده ای مشخص و خاص 
تبدیل به بازار کسب درآمد شده 
اســت. حذف ارز ۴۲۰۰ هم مافیا 
قدرت، هم رانت و هم ســوداگران 
ایــن حــوزه را از خود دور خواهد 
کــرد. اگــر ارز ترجیحی حذف 
شــود ما شاهد تغییرات گسترده 
در قیمــت ارز آزاد خواهیــم بود. 
یعنی قیمت دالر به شدت کاهش 

می یابد.
وی افزود: امید اســت که دولت 
آقــای رئیســی در زمینه حذف 
ارز۴۲۰۰ تومانــی تصمیمــات 
خوبی اخذ کند تا شــاهد این امر 
باشــیم که واحدهای تولیدی ما 
به مشــکل برنخورند. همچنین 
صادرکننــدگان غیــر نفتی ما 
هم دچار مشــکل نشوند. سوال 
اصلــی این اســت که چرا ارزش 
ارز ترجیحــی را ۴۲۰۰ تومــان 
تعییــن کرده اند، اصال این بیس 
و عدد رقم را چه کسی مشخص 

کرده است.
در جواب باید گفت که این عدد را 
دولت آقای روحانی تعیین کرده 
اســت. دولتی که مجلس ۱۹ بار 
به آن مــاده ۲۳۴ داد. ماده ۲۳۴ 
یعنی تــرک فعل. ما مصوباتی را 
مدام بــرای کابینه آقای روحانی 
ارســال می کردیم و آنها با تعمد 
این مصوبات را نادیده می گرفتند.

نماینــده مردم اردبیل در مجلس 
یازدهــم اظهار کرد: یکی از ظلم 
هایی که در کشور صورت گرفت، 
در دوره آقــای روحانــی بود و آن 
ماجــرای ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی 
در کشــور بود. بــه همین علت 
آقای رییســی بایــد خیلی دقت 
کنــد. ضمن اینکــه وزیر اقتصاد 
و رییــس بانــک مرکزی هم باید 
تدبیر به خرج دهند تا ارز ۴۲۰۰ 
تومانی را حذف کنند و بدون این 
ارز ترجیحی صادرات و واردات را 
انجام دهنــد. بنظر بنده اگر این 
ارز حذف شــود،  به صالح کشور 
اســت و سبب فســاد ستیزی در 

کشور می شود.

گفت و گو

متناسب سازی حقوق 
کارکنان با تورم؛ از رویا تا اجرا

حجت االســالم و المسلمین سید 
ابراهیم رییســی، رییس جمهوری 
در ۲۴ مرداد سال جاری در جلسه 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت 
گفــت: نرخ تورم بــا حقوق مردم 
ارتبــاط مســتقیم دارد و اختالف 
موجــود در ایــن رابطــه موجب 
تضییع حق الناس اســت که نباید 
به ســهولت از کنار آن گذشــت و 
بایــد برای رســیدن به آمار متقن، 

تدبیر شود.
دربــاره چرایــی اجرایی نشــدن 
ایــن قانون، محمد خدابخشــی 
نایــب رییس کمیســیون برنامه 
و بودجــه گفت: »قــرار بود دولت 
در طــول اجــرای برنامه ششــم 
توســعه متناسب ســازی حقوق 
بازنشســتگان با شــاغالن را اجرا 
کنــد تا حقــوق آن ها همســان 
شــود، هر ساله مبالغی در بودجه 
عمومــی اختصاصی می یافت، اما 
بازنشســتگان از این مبالغ دولت 
برای متناســب ســازی، رضایت 
کافی نداشــتند.«وی ادامه داد: با 
توجــه به اینکه گروه های مختلف 
اعم از بازنشســتگان و شــاغالن 
توقع همســان سازی حقوق خود 
را دارنــد، دولت الیحــه ای برای 
متناســب ســازی حقوق با لحاظ 
کردن پارامتر های شغلی، شرایط 
تحصیلی، ســنوات و موارد دیگر 
بــه مجلــس ارائه دهــد، مجلس 
آمادگی بررسی این الیحه را دارد.

حمیدرضا حاجــی بابایی رییس 
کمیســیون برنامــه و بودجه نیز 
گفــت: طبق قانون برنامه ششــم 
بایــد افزایش حقــوق کارمندان 
دولت متناســب با تورم باشد، اما 
اینکــه دولت بــرای اجرای قانون 
اعتبــار الزم را دارد یا ندارد، بحث 
دیگری اســت که دولت در بودجه 
اعــالم می کند.او این را هم اضافه 
کــرد که افزایش حقوق کارمندان 
متناسب با تورم، قانون برنامه ششم 
اســت که اجرایی شدن آن منوط 
به الیحه بودجه و در نهایت مصوبه 

مجلس است.
رییس  پورابراهیمی  محمدرضــا 
کمیســیون اقتصادی مجلس نیز 
با یــادآوری قانون برنامه ششــم 
توسعه به ایسنا گفت: تالش دولت 
و مجلس تعریف رابطه منطقی بین 
میزان حقوق کارکنان با تورم است 
منتهــا بحث بر ســر تامین منابع 
پرداخت حقوق است بدان معنا که 
منابع پرداخت حقوق کارمندان از 
استقراض از بانک مرکزی و به ذنبال 
آن افزایش پایه پولی باشد یا این که 
از منابع پایدار هزینه شود. طبیعتا 
نتیجه اســتقراض از بانک مرکزی 
افزایــش حجم نقدینگــی و تورم 
خواهــد بود که تبعات تورمی برای 

مردم به دنبال دارد.

 خزانه و موجودی آن و تاختن به دولت 
پیشــین بحث داغ این روزهاســت. به 
تازگی نامه ای با امضای حسن روحانی 
منتشــر شــده که خطاب بــه رییس 
ســازمان برنامه گفته بوده خزانه خالی 
اســت. صحت و ســقم این نامه هنوز 
مشــخص نیســت، اما یک کارشناس 
اقتصادی محاســبه می کند که کسری 
بودجه امسال حدود ۴۰۰ هزار میلیارد 
تومان خواهد بود و پولی در خزانه برای 

پوشش کسری وجود ندارد.
رســانه ها و هــوادران نزدیک به دولت 
رئیســی ســعی در مثبت نشان دادن 
عملکرد او دارند، اما واقعیت این اســت 
که وضع اقتصاد نه در دولت قبل تعریفی 
داشت نه در دولت فعلی. اما جناح های 
سیاســی بی اعتنا به واقعیت اقتصادی 
موجــود ســعی در نبش قبــر دارند تا 
جایی که اســنادی در حال انتشار است 
که تعجب همه را برانگیخته اســت؛ از 

تخلیه خزانه تا دالر ۲۷۰ هزار تومانی.
خبرگزاری تســنیم به تازگی ســندی 
منتشــر کرد، حاکی از اینکه حســن 
روحانی در آخرین روز ها از »خزانه خالی 
کشــور« سخن رانده است. خبرگزاری 
مهــر بــا انتقاد شــدید از ایــن خبر از 
ابراهیم رئیســی و دادستانی خواسته با 
این نامه های »سراسر اشتباه« برخورد 

کنند.
تســنیم دولت روحانــی را متهم کرده 
کــه در روز های پایانــی حضور دولت 
دوازدهم، هزینه های جدیدی از جمله 
همسان ســازی حقوق بازنشستگان و 
همچنین رتبه بندی معلمان آن هم در 
شــرایط سخت کسری بودجه شدید به 
هزینه های جاری دولت اضافه شده است 
که »همگی این شواهد حاکی از تحویل 
یک »خزانه خالی« به دولت ســیزدهم 
بود، هرچند سند رسمی برای اثبات آن 

وجود نداشت.«
انتشــار چنیــن خبری از ســوی یک 
خبرگــزاری نزدیــک بــه دولت حتی 
انتقاد تند دیگر خبرگزاری های نزدیک 
بــه دولــت و بعضی از کارشناســان و 
تحلیلگران اقتصادی و دیپلماسی را به 
همراه داشت؛ به عنوان مثال خبرگزاری 
مهر نسبت دادن »تخلیه« خزانه کشور 
به رئیس جمهوری پیشــین حســن 

روحانی را به شــدت مــورد انتقاد قرار 
داده است.

محمدباقــر نوبخــت البته به این خبر 
پاسخ داده و گفته منظور رئیس جمهور 
یــک ردیف بودجه بوده نه کل بودجه: 
»در دولــت قبل تصمیم گرفته شــد 
طرح هــای عمرانی اولویــت دار که تا 
پایــان عمر دولت دوازدهم قابل اتمام 
هســتند را هرچه زودتر به ســرانجام 
برســانیم تــا طرح های نیمــه تمام 
کمتــری باقی بمانند. برای این منظور 
ردیفــی مختص طرح های اولویت دار 
نزد خزانه در نظر گرفته شد. مقرر شده 
بود پس از تایید اولویت طرح ها از سوی 
دســتگاه مربــوط و بــا توافق رییس 
جمهــوری، از محل این ردیف بودجه 
الزم تخصیص یابد. در همین راستا در 
چهار ماهه اول امسال قریب به ۶۴ هزار 
میلیارد تومان برای طرح های عمرانی 
هزینه شــد. موجودی این ردیف اوایل 
مرداد به اتمام رســیده بود، از همین 
روی آقــای رییس جمهور در پاســخ 
به درخواســت تخصیص بودجه برای 
تکمیــل و بهره برداری از پروژه آبیک، 
مرقوم فرمودند که موجودی این ردیف 
به پایان رســیده است. خزانه ورودی 
مســتمر دارد و هر روز در آن مبالغی 
تجمیع می شــود. این بدان معناست 
که خزانه هیچوقت خالی نمی شــود. 
حتــی اگر چنین ادعای محالی صحت 
داشت؛ پس چطور طی سه ماه گذشته 
حقوق ها از سوی دولت جدید پرداخت 
شــده است؟ به این ترتیب هم ادعای 
خالی بــودن خزانه تکذیب هم اینکه 
عیــان می شــود دولــت دوازدهم تا 
آخرین روز هــای عمر خود متعهد به 

انجام طرح های عمرانی بوده است.«
قبــل از ایــن ماجــرا هم گزارشــی 

منتســب به ســازمان برنامه و بودجه 
ایران منتشــر شد که هشــدار می داد 
اگــر در ســاختار اقتصادی تجدیدنظر 
اساســی صورت نگیرد، تا سال ۱۴۰۳ 
به مرز ورشکســتگی می رسد و با ادامه 
تحریم ها، دالر می تواند تا سال ۱۴۰۶ ده 
برابر اکنون شود.در پی همین اتفاقات، 
خبرگزاری مهر ورود دادستان به عنوان 
مدعی العمــوم و نیز نهاد های امنیتی و 
اطالعاتی برای برخورد با ناشران چنین 
»گزارش های سراســر اشتباهی«، چه 
درون دولت و چه برون دولت باشــند، 
ضروری دانســته و نوشته انتشار چنین 
مطالب نادرســتی باعث می شود ایران 
در آستانه مذاکرات هسته ای در موضع 
ضعف قرار بگیرد. اما حاال فارغ از صحت و 
سقم این نامه ها در خزانه دولت واقعا چه 

خبر است؟ خالی است یا پر؟
در روز هــای اخیر احســان خاندوزی 
وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود در 
شبکه های اجتماعی بار ها به صراحت 
اذعان کرده که تأمین بودجه شهریور 
و مهرماه کل کشور بدون استقراض از 
بانک مرکزی و در مهرماه حتی بدون 
فــروش اوراق بدهــی به نحو مقتضی 
صورت گرفته اســت. اما این اظهارنظر 
وزیــر اقتصاد با انتقاداتی همراه شــد؛ 
عبدالناصــر همتی، رئیس پیشــین 
بانــک مرکزی با انتشــار یک توییت 
از اســتقراض »غیرمستقیم« دولت از 
بانک مرکزی خبر داده بود: »اعالم شد 
که از شهریورماه هیچگونه استقراضی 
از بانک مرکزی نبوده است. خوب است 
بدانیم تامین کســری از طریق فشــار 
بــه بانک ها و صندوق هــای آن ها نیز 
منجر به اضافه برداشــت ســنگین از 
بانک مرکزی می شــود، که شده است. 
نتیجه، استقراض غیرمستقیم و بسط 

پایه پولی است.«وحید شقاقی شهری 
کارشناس اقتصادی و مطلع از وضعیت 
مالی دولــت درباره مختصات دخل و 
خرج امســال دولت توضیح می دهد: 
امســال احتمــاال حــدود ۴۰۰ هزار 
میلیارد تومان کســری بودجه دولت 
خواهــد بود. باتوجه به اینکه در حوزه 
درآمد های نفتی یا ارز های بلوکه شده 
کشــور هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و تا 
پایان ســال هم اتفاقی نخواهد افتاد، 
دولــت مجبور خواهد شــد با فروش 
اوراق بدهــی کســری بودجه ماهانه 
خود را پوشش دهد. حاال هرچقدر هم 
مسئوالن این قضیه را منکر شوند، باید 
بگوییم دولت هیچ گزینه دیگری برای 
پوشش کســری بودجه به جز انتشار 

اوراق ندارد.
او ادامــه می دهــد: دولت ماهانه حدود 
۹۰ هــزار میلیــارد تومان پرداختی به 
کارمندان و تعهدات بیمه ای و این موارد 
دارد. در مقابــل ماهانه ۲۶ هزارمیلیارد 
تومان کســری بودجه دارد. حاال برای 
پرکــردن این کســری یا بایــد اموال و 
دارایی بفروشــد یا از صندوق توســعه 
ملی برداشــت کند یــا از بانک مرکزی 
اســتقراض کند یا اوراق منتشــر کند. 
هیــچ گزینه ای دیگــری مطلقا به جز 
این گزینه ها پیش روی دولت نیســت. 
حاال از میان این گزینه ها دولت رییسی 
عمدتا انتشار اوراق را انتخاب کرده که در 
دسترس تر بوده است. این نکته را توجه 
کنید که انتشار اوراق به معنای جبران 
کســری بودجه نیست بلکه فقط دولت 
در واقع کمبود خود را به سال های بعد 

موکول می کند.
به گفته شــقاقی شهری در حال حاضر 
وضع اقتصاد کشور با نبش قبر عملکرد 
دولت گذشــته قابل حل شدن نیست 
چراکه همان مشکالت پیشین را دولت 
فعلی هم دارد و گرفتار اســت. تعلل در 
احیــای برجــام و ناتوانی در آزادکردن 
منابــع بلوکه شــده اکنون دخل خزانه 
را با مشــکل جــدی مواجه کرده و آثار 
آن را در ســال های بعــد خواهیم دید؛ 
زمانی که این اوراق های منتشــر شده 
فعلی سررســید شده و هر دولتی که بر 
ســر کار باشــد را تبدیل به یک دولت 

شدیدا بدهکار می کند.

ماجرای خزانه خالی دولت چیست؟ 

دولت ماهانه ۲۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد!

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
سیاســت قیمت گــذاری صنعت 
خودرو را زمینه ســاز ضــرر و زیان 
سهامداران و ادامه این رویه را عامل 
تعطیلی این صنعت در کشور خواند. 
مجید عشــقی، در این نامه خطاب 
به دکتر فاطمی امین آورده اســت:با 
توجه بــه جایگاه صنعت خودرو در 
بازار سرمایه و حضور سرمایه گذاران 
و فعاالن بیشــمار در صنعت مذکور، 

سیاســت های قیمت گذاری اعمال 
شــده توســط شــورای رقابت در 
سنوات گذشــته، زیان سنگینی بر 
ســهامداران حاضــر در این صنعت 
تحمیل کرده اســت بــه طوری که 
الزام ســتاد تنظیم بازار و شــورای 
رقابت به شــرکت های خودروساز 
به منظــور تنظیم بــازار خودرو، در 
مقاطعی سبب پیش فروش خودرو 
با قیمت های قطعی و غیرمنطقی شد 

و ایــن امــر در کنار تأخیر در اعطای 
مجــوز افزایش نــرخ محصوالت، 
ســبب زیان شرکت های خودروساز 
شــد.در ادامه، عشــقی به ایراد های 
شــیوه قیمت گذاری شورای رقابت 
پرداخته و در این نامه آورده اســت؛ 
به نظر می رســد نحوه قیمت گذاری 
خــودرو در شــورای رقابت به دلیل 
ناکارایــی در شــرایط تورمی دارای 
ایــرادات قابل مالحظه بوده که این 

امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو 
مصرف کننــده  رضایت منــدی  و 
نهایی نشــده بلکه بــا انتقال منافع 
از شــرکت های خودروساز به جیب 
واســطه گران ســبب ایجاد کمبود 
نقدینگی در شرکت های خودروساز 
شــده است و تداوم روند فوق منجر 
به کاهــش تولید و در نهایت توقف 
فعالیت شــرکت های خودروساز و 

قطعه ساز خواهد شد.

نامه رئیس سازمان بورس به وزیر صمت؛

لزوم حذف قیمت گذاری خودرو

گزارش
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بین الملل

 دبیر شورای 
عالی فضای مجازی :

به اطالعات سهمیه 
 بنزین مردم لطمه 

وارد نشده است
دبیر شورای عالی فضای مجازی 
بــا بیان این که حمله ســایبری 
به جایگاه های سوخت رســانی 
توســط یــک کشــور خارجی 
انجام شــده، گفت: با تمهیداتی 
کــه از قبل از لحــاظ امنیتی در 
نظر گرفته شــده بــود، به هیچ 
وجه به اطالعات ســهمیه مردم 
لطمه ای وارد نشده و فقط در نظام 
خدمت رسانی اختالل ایجاد شده 
است.سیدابوالحسن فیروزآبادی 
، دربــاره حمله بــه جایگاه های 
سوخت رســانی توضیح داد: این 
حمله ساعت ۱۱ صبح سه شنبه 
اتفاق افتاد و ما در همه جایگاه های 
بنزین کشور شاهد اختالل وسیع 
بودیم. دســتگاه های مربوطه به 
مســاله پرداختنــد و عالئم یک 
حمله سایبری را مشاهده کردند. 
این حمله ســایبری خوشبختانه 
خسارت های ســخت افزاری به 
دنبال نداشــته و فقــط در ارائه 
خدمــت بــه شــهروندان ایجاد 
اختــالل کرد که کارشناســان 
در مــدت کوتاهــی توانســتند 
راه  حــل رفــع مشــکل را پیدا 
کننــد. حــدود ۴۶۰۰ جایگاه 
سوخت رســانی بنزین در کشور 
داریــم کــه بایــد اصالحاتی در 
برنامه نرم افزاری شان انجام دهند 
و این کار از ساعت پنج بعدازظهر 
به تدریج در حال انجام است.او با 
بیان ایــن که این حمله احتماال 
توســط یک کشور خارجی انجام 
شــده است، افزود: االن زود است 
اعالم کنیم حمله از ســوی کدام 
کشــور و به  چه صــورت بوده اما 
هدف این حملــه ایجاد اختالل 
در خدمت رســانی به مردم است. 
متاســفانه اخیــرا در سیســتم 
راه آهن هم شاهد چنین اختالل 
گســترده ای بودیم که توانستیم 
با توان ســایبری در کشور ظرف 
ساعات کمی مشکل را رفع عیب 
کنیــم. ایــن حادثه هم در مدت 
کوتاهی رفع عیب شده اما به دلیل 
گستردگی جایگاه ها در سرتاسر 
کشــور، به تدریج باید تیم هایی 
اعزام شــوند و رفع اشکال کنند و 
امیدواریم تا ظهر روز چهارشنبه 
رفع اشکال شود.رئیس مرکز ملی 
فضای مجازی در پاسخ به این که 
آیا به ســرورهای مرکزی آسیبی 
وارد شــده، گفت: خوشبختانه به 
سرورها و اطالعات لطمه ای وارد 
نشده است. اصوال طراحی شبکه 
جایگاه سوخت رسانی در کشور ما 
یک طراحی خاص مربوط به کشور 
خودمان است. پمپ بنزین های ما 
تمام الکترونیک هستند و از نظام 
پرداخت و نظام واگذاری سوخت، 
تا نظام هــای الکترونیکی دیگر 
مانند تلفن مداربسته در جایگاه ها 
تحت نظام واحدی کار می کنند 
و خوشــبختانه با تمهیداتی که از 
قبل از لحاظ امنیتی در نظر گرفته 
شده بود، سیستم طوری است که 
به هیچ وجه به اطالعات سهمیه 
مردم لطمه ای وارد نشــده و فقط 
در نظام خدمت رســانی اختالل 

ایجاد شده است.

نگرانی آرامکوی 
سعودی از کمبود 

سرمایه گذاری در نفت
مدیرعامل آرامکوی ســعودی 
کاهــش ظرفیــت تولید نفت 
خــام در ســطح جهانی را مایه 
نگرانــی خوانــد و خواســتار 
ســرمایه گذاری های بیشتر در 
تولیــد جدید شــد.امین ناصر 
در مصاحبــه با بلومبرگ اظهار 
کرد: این مســئله مایه نگرانی 
عظیمی اســت. اگــر فعالیت 
صنعت هواپیمایی سال آینده 
اوج بگیرد، ظرفیت تولید مازاد 
مصرف خواهد شــد. اکنون به 
وضعیتی رسیده ایم که عرضه 
محدود شده و آنچه از ظرفیت 
مازاد باقی مانده است، به سرعت 
کاهش پیدا می کند.اظهارات 
مدیرعامل آرامکو در شرایطی 
مطرح می شــود که قیمت ها 
امســال ۷۰ درصد صعود کرده 
و به حدود ۸۵ دالر در هر بشکه 
رســیده اند. بسیاری از مصرف 
کنندگان بزرگ شامل آمریکا، 
ژاپــن و هند از تولیدکنندگان 
برای عرضه بیشتر درخواست 
کرده اند.آژانــس بین المللی 
انرژی ظرفیــت مازاد تولید را 
به عنــوان تولیدی تعریف می 
کنــد که می تواند در مدت ۳۰ 
روز آغاز شود و به مدت حداقل 
۹۰ روز ادامــه پیدا کند. آرامکو 
در حال حاضر سرگرم کار برای 
افزایش ظرفیت تولید مازاد به 
۱۳ میلیون بشکه در روز ظرف 
مدت پنج سال آینده است. این 
شــرکت ، میلیاردها دالر برای 
افزایش ســریع ظرفیت تولید 
روزانه از ۱۲ میلیون بشــکه در 
روز سرمایه گذاری کرده است.

کشور ثروتمندی که با 
بحران انرژی ثروتمندتر شد

نروژ که با داشتن میادین عظیم 
نفت و گاز یکی از کشــورهای 
ثروتمنــد جهان به شــمار می 
رود، برای ســومین ماه متوالی 
در ســپتامبر شــاهد صعــود 
صادراتــش به رکــورد باال بود 
و فروش گاز طبیعی از ســوی 
ایــن کشــور نســبت به مدت 
مشابه سال گذشته هفت برابر 
شد. رونق صادرات نروژ نتیجه 
بهبود تقاضا برای انرژی در پی 
تسهیل محدودیتهای کرونایی 
و افزایش قیمتها بوده اســت.
این کشــور که در ۲۵ درصد از 
واردات گاز اتحادیه اروپا سهم 
دارد، از بحرانــی که خانوارها 
و کســب و کارهــای سراســر 
ایــن منطقــه را در تنگنا قرار 
داده و دولتهــا را وادار کــرده 
اســت به شهروندانشــان قول 
دهنــد در پرداخت هزینه های 
انرژی به آنهــا کمک خواهند 
کرد، منفعت مالی برده اســت.
شرکت دولتی اکوئینور که روز 
چهارشــنبه درآمد ســه ماهه 
ســوم خود را منتشر می کند، 

برنده بحران انرژی است. 

نفت و انرژی 4

معاون آب و آبفای وزارت نیرو خبر داد؛

کاهش ۲۷ میلیارد متر مکعبی منابع آب 
تجدید شونده

معــاون آب و آبفــای وزارت نیرو 
گفت: در مدت کمتر از ۳۰ ســال 
گذشــته منابع آب تجدیدشونده 
کشــور از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب 
به حدود۱۰۳ میلیارد متر مکعب 
کاهش یافته است و متوقف کردن 
کاهــش آبخوان هــا در صــورت 
اجرای ســند سازگاری پنج سال 
زمان خواهد برد. قاســم تقی زاده 
خامســی در جلسه شورای عالی 
آب کــه با حضور رئیس جمهوری 
تشــکیل شــد، یا بیان اینکه در 
شرایط فعلی راهی به جز استفاده 
بهینــه و دقت در مصرف آب، در 
بخش صنعت اســتفاده از پساب و 
آب دریــا وجود ندارد، گفت:  باید 
بســترهای جمع آوری فاضالب و 
تصفیه خانه ها با سرعت بیشتری 
انجام شــود تا پســاب حاصل در 
اختیــار بخش صنعت قرار بگیرد 
و جایگزیــن آب شــیرین در این 

بخــش شــود.به گفته وی اکنون 
حدود هشــت میلیارد مترمکعب 
آب شــرب مصرف می شــود که 
قابلیت تبدیل شــدن به حدود ۶ 
میلیارد مترمکعب پســاب دارد.
معــاون آب و ابفای وزارت نیرو با 
اشاره به  سند سازگاری با کم آبی 
که برای همه استان ها تهیه شده و 
به تایید وزیران همه دستگاه های 
ذینفع رسیده است، گفت: حدود 
۷۶ هزار ساعت کار کارشناسی در 
طول سه سال صرف آن شده و این 
ســند دقیق ترین سندی است که 
بــرای احیا منابــع آب به تصویب 
دولت رســیده و باید جدی گرفته 
شود.خامســی افزود: در این سند 
تاکید شده در مدت پنج سال باید 
۹ میلیــارد متر مکعب از مصارف 
آب های زیرزمینی و ســه میلیارد 
مترمکعــب از مصــارف آب های 

سطحی کاهش یابد.

توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر صورت گرفت؛

 ساخت غشای پلیمری 
گاز طبیعی  جهت شیرین سازی 

محققان دانشــگاه صنعتی امیرکبیر 
موفــق به ســاخت غشــای پلیمری 
جهت شــیرین ســازی گاز طبیعی و 
خالص ســازی نیتروژن از گاز دودکش 
کارخانجات سیمان فوالد، آهن و صنایع 
پتروشــیمی شدند که کاربردی و کم 
هزینه است.فرشــته سادات مطهری، 
دانــش آموخته دکترای مهندســی 
شیمی دانشــگاه صنعتی امیرکبیر و 
مجری طرح »ساخت و ارزیابی غشای 
پلی اتیلن اکســید شبکه ای شــده به 
منظور جداســازی دی اکسیدکربن 
از نیتــروژن و متــان« گفت: با افزایش 
جمعیت انتظار می رود که مصرف انرژی 
در جهان به بیش از TW ۴۰ )تریلیون 
وات( برســد، از طرفی مهمترین منبع 
تولیــد انرژی، احتراق ســوخت های 
فسیلی است و متاسفانه در کشورهای 
در حــال توســعه، گاز CO۲ حاصل 
از احتراق به اتمســفر وارد می شــود، 
درنتیجه، دنیا با چالش نشــر گازهای 

گلخانه ای و تغییرات اتمسفری به دلیل 
وجود این مشکل روبروست.وی افزود: 
تحقیقات نشان داده  است که در حدود 
۶۰ درصد از تاثیر گازهای گلخانه ای بر 
 CO۲ تغییر اتمسفر به دلیل وجود گاز
اســت که ناشی از احتراق سوخت های 
فســیلی و معدنی در بخــش انرژی، 
کشــاورزی و دامپروری، تولید زباله و... 
درکشــورهای صنعتی است.مطهری 
خاطرنشــان کرد: برای مثال فقط در 
ایران، نشر گاز CO۲ حاصل از صنعت 
پتروشــیمی، ۱۵ میلیون تن در سال 
اســت؛  وی گفت:برای شیرین سازی 
گاز طبیعی روش هــای زیادی وجود 
دارد، تــک مرحلــه ای بودن در مقابل 
فرآیندهــای پیچیــده تصفیــه گاز، 
طراحی ســاده، تطبیق پذیر بودن در 
مقیاس های متفاوت و عدم استفاده از 
مواد شیمیایی منجر شده است فناوری 
غشــایی مورد توجه پژوهشگران قرار 

گیرد. 

وزیر نفت گفت: بالغ بر ســه هزار جایگاه ســوخت فعال 
شده اند و مردم می توانند از خدمات آنها استفاده کنند. از 
مردم عذرخواهی می کنم و قول می دهیم در آینده شاهد 
این قضایا نباشــیم.جواد اوجی، در کنفرانس خبری ویژه 
برای توضیح آخرین جزئیات وضعیت اختالل در سامانه 
هوشمند ســوخت کشور، پیرامون مشکالت پیش آمده 
در عرضه ســوخت در جایگاه ها، توضیح داد: دشمن قصد 
آسیب رساندن به مردم را داشت که با لطف خدا و صبوری 

مردم، این تیر به سنگ خورد.این عضو کابینه سیزدهم تاکید کرد: بالغ بر سه هزار 
جایگاه سوخت فعال شده اند و مردم می توانند از خدمات آنها استفاده کنند. از مردم 

عذرخواهی می کنم و قول می دهیم در آینده شاهد این 
قضایا نباشــیم.وی افزود: به تمام متخصصان حوزه IT در 
چهار شــرکت اصلی وزارت نفت فراخوان داده شده است 
و همگی مشغول فعالیت هستند. نزدیک به ۳۰۰ جایگاه 
برای استفاده از کارت هوشمند سوخت فعال شده و تالش 
برای اتصال مابقی جایگاه ها نیز در حال انجام است.اوجی 
با اشاره به اینکه شایعه سوخت شدن سهمیه های بنزین 
صحت ندارد، بیان کرد: ســهمیه ای که در کارت سوخت 
است، محفوظ است و به محض فعال شدن جایگاه ها امکان استفاده خواهد داشت.

وی افزود: شایعه گرانی بنزین صحت ندارند .

با توجه  به مشکل پیش آمده در جایگاه های سوخت ؛

کرد وزیر نفت از مردم عذرخواهی 

با تالش های شبانه روزی متخصصان داخلی و پیشرفت پروژه میدان نفتی خشت؛

 »خشت« به خان آخر رسید
    در مهرماه امســال با همت 
گروه مدیریت پروژه شــرکت 
توســعه صنایــع نفت و انرژی 
)OEID( و تالش های بی وقفه 
عوامــل حاضر در میدان نفتی 
خشــت،  پــروژه در مرحلــه 
پیش راه انــدازی و راه اندازی 
قرار گرفته اســت.این گزارش 
اضافــه می کنــد با وجود همه 
مشــکالت موجــود ازجمله 
کمبود مواد اولیه و مصالح مورد 
نیاز پروژه، عدم دسترســی به 
مستندات الزم، تشدید شرایط 
کرونایی و شیوع سویه دلتا در 
کشور، افزایش نرخ ارز و به تبع 
آن افزایــش هزینه های جاری 
به ویــژه دســتمزد نیروهای 
انسانی شاغل در میدان نفتی، 
کمبود و قطع سراســری برق و 
درنتیجه کمبود برخی مصالح 
مورد نیاز ازجمله ســیمان اما 
پروژه در هفت ماهه نخســت 
۱۴۰۰، بــدون کوچکتریــن 

وقفه ای  با تکیه بر توان داخلی 
متخصصــان و کارشناســان 
داخلــی بــه کار خــود ادامه 
داده و بــا راه انــدازی چاه های 
شــماره یــک و دو، بــه زودی 
میدان نفتی خشــت به تولید 
زودهنــگام خواهــد رســید.
باتوجــه به اقدامات مؤثر انجام 
شده در پیشبرد پروژه، ولی بیم 

آن می رود که محدودیت های 
مالی ایجاد شــده که مسبوق 
بــه ســابقه بــوده و عملیاتی 
نشــدن برخــی تصمیمــات 
مدیریتــی، باعث کند شــدن 
سیر پیشرفت پروژه و درنهایت 
توقف آن شــود و اجازه ندهد 
تا تالش های صــورت گرفته 
در زمان مقرر به نتیجه برســد.

اکنــون امید می رود باتوجه به 
نامگذاری امسال به نام »تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« و 
تأکید ویــژه دولت بر تکمیل 
پروژه های عمرانی که در سفر 
رییــس جمهوری به اســتان 
فــارس نیز بــر دو گام مهم و 
اساســی »کاهش نرخ بیکاری 
و افزایــش رونق تولید« تاکید 

شــد و همچنیــن بازدیــد 
وزیر  محرابیــان،  علی اکبــر 
نیــرو و نماینــده ویژه رییس 
جمهور از میدان نفتی خشــت 
، با برداشــتن موانع و تسهیل 
امــور، میدان نفتی خشــت 
به زودی بــه تولید زودهنگام 
دست پیدا کند.در حال حاضر 
راه انــدازی زودهنگام میدان 
نفتی خشــت بیــش از پیش 
امکان پذیــر اســت و ضرورت 
دارد تــا نیاز مالی تیم اجرایی 
پــروژه در ایــن دوره زمانــی 
بــرای راه انــدازی زودهنگام 
میــدان نفتــی تأمین شــود 
چراکــه با تأمین منابع مالی و 
انجــام تعهــدات به خصوص 
پرداخــت هزینه های مربوط 
به نیروی انســانی و تجهیزات، 
در کوتاه تریــن زمــان ممکن 
بهره بــرداری این پروژه ملی به 
دســت توانگران ایرانی انجام 

خواهد شد.
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5بانک و بیمه
اخبار

مراسم معارفه مدیرعامل 
 جدید بانک تجارت 

برگزار شد
آئیــن تکریم دولت آبادی مدیر عامل 
پیشــین و معارفه اخالقی فیض آثار 
مدیــر عامل جدید بانــک تجارت با 
حضــور مدیرکل دفتــر امور بانکی و 
بیمــه وزارت امور اقتصادی و دارایی 

برگزار شد.
دکتــر مرادپــور به عنــوان نماینده 
ســهامداران عمده بانــک تجارت با 
تبریــک میالد با ســعادت حضرت 
رســول )ص( گفــت: دولت و وزارت 
اقتصاد انتظاراتی را از سیستم بانکی 
دارند و این انتظار یک طرفه نیســت 
و دولــت هم بــرای تحقق آن کمک 

خواهد کرد.
وی با تشــریح این انتظــارات افزود: 
رعایــت حقوق و تکریم مشــتریان، 
تبــادل قراردادهای فی ما بین بانک 
و مشــتریان بــه صورت شــفاف و 
الکترونیکی، حمایت بیشتر از تولید 
و بخش های مولد، ممانعت از تعطیلی 
واحد های تولیدی تملیک شده توسط 
بانکها و کمک به تسهیل فعالیت این 
واحد ها، گسترش تسهیالت اعطایی 
خرد و کارت اعتباری، پایبندی بانکها 
به مصوبات شــورای پول و اعتبار به 
ویژه رعایت نرخ مصوب ســود سپرده 
ها و تسهیالت اعطایی، رعایت عدالت 
در تخصیــص اعتبار و تســهیالت به 
استانها به ویژه استانهای محروم و سود 
آور کردن عملیات بانک با گســترش 
فعالیت های کســب و کاری خصوصا 
در بانک های بورسی از جمله انتظارات 
وزارت اقتصاد از بانک هاســت. برای 
تحقق این انتظارات دولت هم باید با 
تســهیل شرایط کسب و کار و تعیین 
تکلیف بدهی های خود به بانکها نقش 

آفرینی کند.
دکتــر مرادپور بــا تقدیر از زحمات 
دولــت آبــادی در ۴۶ مــاه تصدی 
مدیــر عاملی بانک تجــارت تاکید 
کــرد: اطمینان داریــم که با حضور 
آقــای دکتــر اخالقی فیــض آثار 
ضمن تداوم روند رو به رشــد بانک 
تجارت، ســودآوری پایدار این بانک 
را شــاهد خواهیم بود. حضور آقایان 
دولت آبادی و اخالقی فیض آثار که 
کارشــناس و از مدیــران الیق نظام 
بانکی هستند در آینده اثرات مثبت 
خــود را در بانک های ملت و تجارت 

نمایان خواهد کرد.
رضا دولت آبادی مدیر عامل پیشین 
بانــک تجارت گفت: خــدای بزرگ 
را شــاکرم که در شــرایطی از بانک 
تجارت جدا می شوم که بانک وضعیت 
مناســبی دارد و بسیار خرسندم که 
یکی از مدیران خوشــنام و با تجربه 
سیســتم بانکی به عنوان مدیر عامل 
بانک تجارت منصوب شده اند و یقینا 
با تجربیات آقای دکتر اخالقی فیض 
آثار ، این بانک در مسیر موفقیت ثابت 

قدم خواهد ماند.
دکتــر اخالقی فیض آثار مدیر عامل 
بانــک تجارت نیز در ســخنان خود 
تاکیــد کرد: با مــرور موفقیت های 
بانک تجارت در سالهای اخیر به این 
نتیجه می رسیم که کار دشواری پیش 
روی ماســت. در نظام ارزیابی، تالش 
هایی که منتج به نتیجه می شــود از 
نگاه مسئولین ذیربط دور نخواهد ماند 
و این مهم به ما یادآوری می کند که 
بایــد با تالش بیشــتر عالوه بر حفظ 

وضعیت فعلی آن را ارتقاء دهیم.

بازدید مسئوالن گروه 
مالی گردشگری از دو مرکز 

توانبخشی در کرمان
مســئوالن گروه مالی گردشــگری و 
بنیاد نیکوکاری یاس به مناســبت ایام 
والدت حضــرت محمــد)ص( و امام 
جعفرصــادق)ع( از دو مرکز نگهداری 
و توانبخشــی معلوالن ذهنی و جسمی 

بازدید کردند.
بــه گزارش روابــط عمومی گروه مالی 
گردشــگری، در جریــان بازدید از دو 
مرکــز توانبخشــی در جنوب کرمان و 
مرکز شهید فیاض بخش کرمان بر لزوم 
ارتقاء کیفیت خدمات رسانی به معلوالن 
ذهنی و جسمی مطابق با استانداردهای 

روز تاکید شد.
مرکز نگهداری و توانبخشــی معلولین 
ذهنی و جســمی شهید فیاض بخش 
کرمــان از تیــر ماه امســال بــه بنیاد 
نیکوکاری یاس واگذار شــده اســت. 
ایــن مرکــز دارای ۸۵ معلــول ذهنی 
تخت گرا)روی تخت( است و ۳۵ نفر نیز 
مراقبت از آنان را برعهده دارند که طبق 
تفاهمنامــه مذکور به بنیاد نیکوکاری 

یاس تحویل شده است.
دو مرکز توانبخشــی  جنوب کرمان  و  
شهید فیاض بخش  کرمان  در مجموع 
حدود ۲۰۰ نفر پرســنل و معلول دارند 
که هزینه نگهــداری این مراکز ماهانه 
حدود ۵ میلیارد ریال است. این هزینه از 
طرف بنیاد نیکوکاری یاس و با همکاری 
هلدینگ ها و شرکت های زیرمجموعه 

گروه مالی گردشگری تامین می شود.
این گزارش حاکیست: در مراکز یاد شده 
عالوه بر نگهداری و مراقبت از معلوالن 
ذهنــی و جســمی، خدمــات دیگری 
همچــون گفتار درمانــی، کار درمانی، 
فیزیوتراپی، ارتوپد فنی، روانشناســی، 
مددکاری و پزشک متخصص به صورت 
تمام وقت زیرنظر مربیان و کارشناسان 

خبره این امور انجام می شود.
در این بازدید عالوه بر مســئوالن گروه 
مالی گردشــگری و بنیــاد نیکوکاری 
یاس، مدیرکل، مدیران و کارشناســان 
ســازمان بهزیستی اســتان کرمان و 
رییس بهزیســتی شهرســتان کرمان 
حضور داشــتند. در پایــان این بازدید، 
مســئوالن گــروه مالی گردشــگری 
هدایایی به پرســنل و مددجویان مراکز 
یــاد شــده اهدا کردند ضمــن اینکه با 
افزایــش حقوق ماهانه تمام  مادریاران  
هر دو مرکز توانبخشــی جنوب کرمان 
و شــهید فیاض بخش کرمان به میزانی 
بین ۵ تا ۷ میلیون ریال موافقت شــد. 
بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی)س( 
وابســته به گروه مالی گردشگری است 
و تمام فعالیت های انجام شده در بنیاد 
یــاس طبق سیاســت های هیات امنا 
گروه مالی گردشــگری و حمایت بانک 

گردشگری صورت می گیرد.

به  منظور گســترش تعامالت و همکاری های فی مابین در 
زمینــه ارائه خدمات متقابــل، بانکداری و بیمه ای و ایجاد 
هم افزایی الزم و پایه ریزی یک اتحاد اســتراتژیک مالی و 
اعتباری و با هدف ارزش آفرینی برای مشتریان، سهامداران، 
کارکنان و مجموعه ذی نفعان، تفاهم نامه همکاری مشترک 
بیــن بانــک آینــده و صندوق حمایت از توســعه مدارس 
غیردولتی توسط نادر خواجه حق وردی معاون امور شعب 
و بازاریابی بانک آینده، عباس معزی مدیرعامل و منوچهر 

ناصرالملکی رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی 
به امضاء رسید.

ارائه انواع خدمات به صندوق، موسسان، مدیران و کارکنان مدارس و مراکز 
آموزشــی غیردولتی معرفی شــده از طرف صندوق در زمینه های مختلف 
بانکی، مالی، بیمه ای و ســایر حوزه های مورد توافق دو طرف در چارچوب 

قوانین و مقررات، موضوع این تفاهم نامه است.
ارائــه خدمات اعتباری، پرداخت انواع تســهیالت، صدور انواع ضمانت نامه 
بانکــی، تامیــن مالی پروژه ها از طریق تامین مالی بازار ســرمایه با انتشــار 

اوراق، گشــایش انــواع اعتبار اســنادی داخلی دیداری/ 
مدت دار )LC(، خدمات بانکداری الکترونیکی، صدور انواع 
کارت پیش پرداخــت )بن کارت، هدیه و ســایر کارت ها(، 
 ،)Smart IPG( امکان ارائه خدمت درگاه پرداخت هوشمند
نصب دستگاه های خودپرداز )ATM(، )VTM( و پایانه های 
فروش )POS(، امکان ارائه طرح قالیچه سلیمان، خدمات 
ویژه کارکنان صندوق، امکان اعطای تسهیالت ارزان قیمت 
در قالب طرح کارا، امکان اعطای تســهیالت خرید کاال در 
چارچوب طرح آینده داران برای خرید از هایپر استار و فروشگاه های منتخب 
واقع در مجموعه بازار بزرگ ایران )ایران مال(، امکان اعطای تسهیالت خرید 
کاالی ایرانی در چارچوب طرح طراوت از مجموعه فروشگاه های طرف قرارداد 
بانک آینده در سراســر کشــور، امکان اعطای تسهیالت خرید کاال و خدمات 
ایرانی طرح گارگشــا با هدف تمرکز و حمایت از تولید کاالی ایرانی، امکان 
اعطــای تســهیالت در قالب طرح مردم یار بــا موضوع خرید کاال و خدمات 
تولید داخل یا تعمیر و بازســازی واحد مســکونی و ســایر خدمات بانکی از 

دیگر اهداف این تفاهم نامه مشترک است.

کردند  آینده تفاهم نامه همکاری امضا   صندوق توسعه مدارس غیر دولتی و بانک 

خبر ویژه

کرد:  مدیرعامل شرکت بیمه رازی بیان 
کید بر چرخش استراتژیک و پرداخت به موقع خسارت  از اولویت های اصلی بیمه رازی تا

مدیرعامل شــرکت بیمــه رازی با تاکید بر پنج چرخش 
استراتژیک این شرکت در سال جاری گفت: شرکت بیمه 
رازی در مسیر مناسبی قرار گرفته و باید تمام همکاران در 
ستاد و صف شرکت بیمه رازی اهتمام بیشتری به تحوالت 

شرکت داشته باشند.
دکتر علی جباری در دومین همایش سراســری مدیران 
بیمه رازی در سال ۱۴۰۰ که به صورت حضوری و برخط 
برگزار شــد، با تاکید بر اجرای پنج چرخش اســتراتژیک، 
اظهار کرد: فعالیت شرکت های بیمه برپایه کار تیمی است، 
از این رو تمام همکاران باید در راستای اجرای پنج چرخش 
استراتژیک، ۱۵ هدف و ۲۰ راهبرد ابالغ شده سالجاری و 
تحقق شعار سال مبنی بر »بیمه رازی در اوج« همکاری 
و همراهی بیشــتری با یکدیگر داشته باشند. مدیرعامل 
شرکت بیمه رازی ادامه داد: در مسیر دستیابی به )رازی 
در اوج( یکی از استراتژی ها، چرخش استراتژیک بازاریابی 
مبنی بر تغییر رویکرد از بازاریابی محافظه کارانه به بازاریابی 
تهاجمی بوده است که در کنار آن تبدیل مشتریان راضی 
به مشــتریان وفادار رازی ، جزء اولویت های اصلی اســت. 
وی با بیان اینکه اعتقاد و باور به چرخش های استراتژیک 
شرکت باید در تمام سطوح وجود داشته باشد گفت: اصول 
اساسی تحول بیمه رازی بر پایه تمرکز، سیاست گذاری، 
برنامه ریزی، نظارت، کنترل و هدایتگری ستاد و واگذاری 

تصمیمــات اجرایی به شــعب و نماینــدگان طراحی و 
 برنامه ریزی شده است که دستیابی به این مهم نیاز به باور 
مدیران استانی دارد. دکتر جباری خاطرنشان کرد: تفویض 
اختیارات در مرحله صدور و پرداخت رفته رفته به شعب 
و نمایندگان انجام خواهد شــد که در حال حاضر در این 

فرآیند اتفاقات قابل توجهی رخ داده است.
مدیرعامل شرکت بیمه رازی با اشاره به اینکه شعب باید 
پاسخگویی بیشتری نسبت به گذشته داشته باشند، افزود: با 
توجه با اصالح شرکت، الیه های سازمانی کاهش یافته و باید 
تالش بر آن باشد تا پشتیبانی ستاد از شعب و نمایندگان 
بیشتر شود و تعامل بیش از گذشته شود. ایشان در رابطه 
با عملکرد شش ماهه نخست سالجاری شرکت بیمه رازی 
گفت: حق بیمه تولیدی شرکت در شش ماهه نخست سال 
جاری نسبت به مدت مشابه رشد ۸۰ درصدی را به ثبت 

رســانده و این در حالیســت که ۹۰ درصد بودجه ابالغی 
شرکت محقق شده است. دکتر جباری ادامه داد: نرخ حق 
بیمه تولیدی بر پایه تعداد بیمه نامه در مدت مدنظر رشد 
۱۵ درصدی را به ثبت رسانده که امید است در شش ماهه 

دوم سال، این میزان بیش از گذشته رشد کند.
مدیرعامل شــرکت بیمه رازی بیان کرد: میزان خسارت 
پرداختی شرکت بیمه رازی به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان 
رشد ۴۰ درصدی را شاهد بوده که حجم قابل توجهی از این 
میزان رشد به دلیل پرداخت خسارات سنوات گذشته بوده 
است. جباری افزود: سرعت پرداخت خسارت در شرکت 
بیمه رازی بیش از گذشــته اســت و این در حالی است که 
یکی از مهمترین مولفه خودنمایی یک شرکت در صنعت 

بیمه، مربوط به فرآیند پرداخت خسارت است.
وی یادآور شــد: معدل نسبت خسارت در شش ماهه اول 
سال شرکت بیمه رازی از معدل صنعت کمتر بوده است و 
این در حالی است که شرکت به دنبال آن است تا در پایان 

سال نرخ نسبت خسارت کاهش یابد.
مدیرعامل شــرکت بیمه رازی تاکید کرد: در برنامه های 
پیش رو شرکت، انتخاب ریسک و پرداخت خسارت برپایه 
روش های جدید و نوین را در دستور کار خود قرار داده که 
اجرایی شــدن، این مهم تاثیر بسزایی بر عملکرد شرکت 

خواهد داشت.

اخبار

ک ۱۰۴۷ فرعی از ۱۱۵ اصلی گهی افراز پال آ
نظــر بــه تقاضــای آقایــان رضــا و ابوالفضــل شــهرت هــردو فرامــرزی بــوارده شــماره هــای 
ــور  ــاک مذک ــود از پ ــاعی خ ــهم مش ــراز س ــر اف ــی ب ــورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ مبن ۱۰۰۸۳ و ۱۰۰۸۴ م
کــه اســناد مالکیــت بصــورت مشــاعی بنــام مالکیــن متعــدد ثبــت و ســند مالکیــت صــادر 
گردیــده لــذا در اجــرای مقــررات وقــت بازدیــد از محــل وقــوع ملــک و عملیــات افــراز بتاریخ روز 
ســه شــنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ) بیســت و پنجــم آبانمــاه ۱۴۰۰ ( ســاعت ۱۱ )یــازده صبــح( صبــح 
تعییــن و بــه موجــب ایــن آگهــی بــه مالکیــن مشــاعی ابــاغ میگــردد تــا ضمــن حضــور در محــل 
چنانچــه اعتــراض بــه عملیــات افــراز داریــد اعــام نماییــد بدیهــی اســت عــدم حضــور مالکین 
مانــع ادامــه عملیــات افــراز نخواهــد بــود ضمــن آنکــه هرگونــه اقــدام ثبتــی اعــم از افــراز یــا 

عــدم افــراز از طریــق انتشــار آگهــی بــه اطــاع مالکیــن مشــاعی خواهــد رســید.
کریم ک شهرستان رباط  بابک احمدی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امال

فروش ویژه محصوالت بیمه نوین در پاییز ١۴٠٠
شــرکت بیمه نوین در پاســخ به اعتماد مشــتریان خود، بیمه های بدنه اتومبیل و آتش ســوزی را با شــرایط و 

تخفیف های ویژه در آبان ماه به فروش می رساند.
این شــرکت از یکم تا ۱۰ آبان در جشــنواره فروش ویژه خود تحت عنوان پاییزه انواع بیمه های بدنه اتومبیل و 
آتش سوزی خود را با تخفیف ویژه به فروش می رساند. محصوالت بیمه ای ارائه شده در جشنواره پاییزه، شامل 
آتش ســوزی مســکونی، آتش ســوزی صنعتی و غیر صنعتی و بیمه های بدنه اتومبیل می شــوند. گفتنی است، 
عالقه مندان برای کسب آگاهی بیشتر از شرایط تخفیفات جشنواره پاییزه نوین، می توانند به سامانه اینترنتی 
این شرکت به آدرس www.novininsurance.com مراجعه کرده و یا با شماره تماس ۲۳۰۴۷-۰۲۱ تماس 

حاصل کنند.

در راســتای تســهیل در عملیات بانکی هموطنان، امکان انتقال کارت به کارت از 
مبدا بانکها از طریق نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل مهیا شد.

انتقال کارت به کارت از مبدا بانک های ســپه، تجارت، اقتصاد نوین، دی، انصار، 
صنعــت و معــدن، حکمت ایرانیــان، کوثر و مهر اقتصاد به کلیه بانک ها از طریق 
نرم افزار فام فراهم شده است و پیش از این نیز مشتریان بانک های آینده ، ایران 
زمین ، ســامان ،ســینا ،ملت و ملل می توانســتند از طریق نرم افزار فام نسبت به 
انتقال وجه اقدام نمایند. این گزارش می افزاید امکان تولید و استفاده از رمز دوم 
پویا ، امکان چاپ و اشتراک گذاری رسید انتقال وجه ، امکان افزودن به یادآور ها 

از جمله امکاناتی اســت که در بخش کارت به کارت نرم افزار فام برای مشــتریان 
محترم فراهم آمده است. گفتنی است در نرم افزار فام امکاناتی از قبیل پرداخت 
قبوض، خرید شــارژ، خرید بســته اینترنت برای اپراتورهای همراه اول و ایرانسل 
و رایتل خرید بســته های اینترنتی برای ســیم کارت های دائمی و اعتباری، فیلتر 
بسته ها بر اساس دوره های زمانی خرید بسته اینترنت برای مخاطبین و پرداخت 
با کلیه کارت های شــتابی نیز وجود دارد. بنابر این گزارش : موسســه اعتباری 
ملل در نظر دارد نســبت به راه اندازی انتقال کارت به کارت ســایر بانکها در نرم 

افزار فام نیز اقدام نماید.

انتقال وجه از مبدا بانکها از طریق نرم افزار فام موسســه اعتباری ملل
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کوتاه از استان ها

مدیر پروژه تولید وانت آریسان 2 در 
ایران خودرو خراسان خبر داد؛

آغاز تولید آزمایشی آریسان 
۲ در ایران خودرو خراسان

مشــهد / گروه اســتان هــا: مدیر 
پــروژه تولید وانت آریســان ۲ در 
ایــران خــودرو خراســان، از آغاز 
مرحله تولید آزمایشی ۳۰ دستگاه 
از ایــن محصــول از هفته اول آبان 
ماه خبر داد. محمود شــهابی مقدم 
گفــت: جیــگ ها، فیکســچرها و 
گان هــا، انجام تســت مخرب و غیر 
مخــرب، اندازه گیری دقیق ســه 
بعــدی و تطبیــق ابعاد بدنه خودرو 
با نقشــه اصلی در سالن بدنه سازی، 
آزمون رنگ پذیری خودرو و تنظیم 
ربات های پاشش برای رنگ آمیزی 
بدنه آریســان در ســالن رنگ و در 
نهایــت مونتاژپذیــری قطعــات و 
تولید نهایی خودرو در سالن مونتاژ 
از مهم تریــن اقدامات مرحله تولید 
آزمایشــی در ســالن های تولیدی 
شرکت ایران خودرو خراسان است.

وی اظهــار کرد: در تمــام مراحل 
فرآینــد تولید آزمایشــی، عالوه بر 
رفع ایــرادات احتمالــی و تنظیم 
پارامترهــای تجهیــزات خطوط 
تولید، مســایل ارگونومی اپراتورها 
کــه از اهمیت بســزایی برخوردار 
اســت مورد توجه قــرار می گیرد 
و در صــورت نیاز نســبت به اصالح 
فرآیندهای تولید اقدام الزم صورت 
می پذیــرد. مدیر واحد مهندســی 
شــرکت ایــران خودرو خراســان 
افــزود: آخرین خودروهای تولیدی 
در این مرحله برای انجام آزمون های 
کیفــی به مراجع ذی ربط تحویل و 
پــس از اخذ مجوزهای الزم، تولید 

انبوه آریسان۲ آغاز می شود.

همزمان با هفته پدافند غیرعامل؛

 مانور پدافند غیر عامل 
در مخابرات منطقه 

اصفهان برگزار شد
اصفهان / گروه استان ها: مانور پدافند 
غیر عامل در مخابرات منطقه اصفهان  
با هدف حصول اطمینان از پایداری 
شــبکه در صورت قطعی پاور برگزار 
گردید.در ایــن مانور که همزمان با 
هفتــه پدافنــد غیرعامل و با حضور 
کارشناسان اداره حراست و مدیریت 
فناوری در مرکز شهید مدرس شهر 
اصفهان برگزار شــد؛ ســناریوی در 
نظرگرفته شــده اجــرا و  در همگی 
موارد از طریق مسیرهای جایگزین، 
صحت پایداری شبکه بدون قطعی و 
با موفقیت تائید شد.مخابرات منطقه 
اصفهان با توجه به لزوم افزایش توان 
علمــی و فنی در مقابله با تهدیدات، 
همــواره در دوره هــای مختلــف 
اقــدام به برگــزاری اینگونه مانورها 
بیــن حوزه هــای ارتباطــات کرده 
اســت.گفتنی اســت هدف از اجرا و 
برگزاری مانورهای پدافند غیرعامل 
افزایش بازدهی، کاهش آســیب ها 
، آمادگــی مقابله غیرنظامی و ایجاد 
مســیرهای جایگزین در شــرایط 
بحرانی به منظــور حفظ وپایداری 
شــبکه ارتباطات است.الزم به ذکر 
است هفته پدافند غیر عامل امسال، 
از تاریخ ۵  لغایت ۱۲ آبان می باشد

 مدیرعامل شرکت گاز 
ح کرد؛ استان کردستان مطر

 برخورداری ۱۴۲۵ روستا 
از گاز طبیعی

کردســتان / گــروه اســتان هــا: 
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان 
کردســتان گفت: اولویت اصلی این 
شرکت، گازرســانی به روستاهای 
بــاالی ۲۰ خانوار اســت، یک هزار 
و ۵۹۶ روســتای کردستان قابلیت 
گازرســانی دارد که تا پایان مهرماه 
یــک هــزار و ۴۲۵ مورد آن گازدار 
شــده اســت.احمد فعله گری در 
مورد آخرین وضعیت گازرســانی 
روستایی در اســتان اظهارداشت: 
هم اکنون گازرســانی در بسیاری 
از نقاط اســتان در دست اجراست 
و توســعه گازرســانی به روستاها 
نیز در دســتور کار قرار داده شــده 
است.مدیرعامل شرکت گاز استان 
کردســتان گفت: اولویت اصلی این 
شرکت، گازرســانی به روستاهای 
بــاالی ۲۰ خانوار اســت، یک هزار 
و ۵۹۶ روســتای کردستان قابلیت 
گازرســانی دارد که تا پایان مهرماه 
یــک هــزار و ۴۲۵ مورد آن گازدار 
شــده اســت.وی خاطرنشان کرد: 
هــم اکنون در ۹۸ روســتا عملیات 
گازرسانی در حال اجرا بوده که امید 
اســت تا پایان سال جاری تعدادی 
زیادی از این روستاها گازدار شوند.
وی با اشــاره به  اینکه روســتاهای 
باقیمانــده دارای دشــواری های 
زیادی اســت اضافه کــرد: با توجه 
به کوهســتانی بودن کردســتان، 
روســتاهای این اســتان در داخل 
کوهپایــه ها، مناطق مرتفع و فاقد 
راه ارتباطی مناســبی قرار گرفته و 
این شــرکت برای اجرای عملیات 
گازرسانی مجبور است از جاده های 
ناهموار عبور کرده و برای امکان پذیر 
شده عبور و مرور چندین متر از جاده 
را تعریــض نماید که باعث افزایش 
هزینــه هــا برای مســطح کردن، 
خاک برداری و تهیه خاک مناسب 
برای بســتر لوله های گاز می شود.
فعله گــری همچنین ضریب نفوذ 
گاز طبیعی در جمعیت روســتایی 
اســتان کردستان را در حال حاضر   

۹۶.۵ درصد اعالم کرد.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده 
های نفتی استان گلستان خبر داد؛

 از سرگیری فعالیت
 ۲۸ جایگاه عرضه بنزین 

در گلستان
گلستان / گروه استان ها:  مدیرعامل 
شرکت پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی در گلســتان گفت: مشکل ۲۸ 
جایــگاه عرضه بنزین در گلســتان 
برطــرف شد.عیســی افتخــاری د 
اظهارکردکــرد: از ۷۵ جایگاهی که 
در اســتان دچار اختالل شــده بود با 
تالش کارشناســان ۲۸ جایگاه فعال 
شده است اما فقط بنزین با نرخ آزاد 
عرضه می کنند.مدیرعامل شــرکت 
پاالیــش و پخش فرآورده های نفتی 
در گلســتان افزود: در شــهر گرگان 
جــز دو جایگاه، تمام جایگاه ها فعال 
بوده و بقیه هم در حال برطرف کردن 
مشکل هستند.وی تأکید کرد بزودی 
مشکل تمام جایگاه ها مرتفع خواهد 
شد.گفتنی اســت سامانه هوشمند 
ســوخت در پمپ بنزین های کشور 

دچار اختالل شدند.

استانها 6

تولیت آستان قدس با اشاره به نقش مهم بانوان در تربیت نسل آینده عنوان کرد؛

»مادری و همسری«؛ رسالتی سرنوشت ساز بر دوش زنان 
مشهد / گروه استان ها: تولیت آستان قدس رضوی با 
بیان اینکه بسیاری از بزرگان و مشاهیر موفقیت های 
خود را مدیون همسران خویش هستند، بر نقش مهم 
بانوان در تربیت نســل آینده و هدایت همسران شــان 
تأکید کرد و »مادری« و »همســری« را رسالت هایی 
سرنوشت ساز و تاریخ ساز بر دوش زنان جامعه اسالمی 

دانست.
حجت االســالم والمســلمین احمد مروی در مراسم 
اختتامیــه فصــل اول آموزش طرح تعالی خانواده که 
ویژه کارکنان آســتان قدس رضــوی در باغ اردوگاه 
خاتون برگزار شد، به ذکر نمونه هایی از بانوان باایمانی 
که در طول تاریخ همســران خود را به قله های رفیع 
ســعادت، عــزت و افتخار هدایــت کردند، پرداخت و 
عنوان کرد: یکی از بانوانی که موجب ســعادتمندی 
شــوهر خود شــد، همسر جناب »زهیر« از یاران امام 
حسین)ع( و شهدای کربالست؛ زیرا »زهیر« با تشویق 
همســرش به دیدار امام حســین)ع( رفت و پس از آن 
دیدار به جمع یاران اباعبدا...)ع( پیوســت.وی افزود: 
بســیاری از بزرگان و مشــاهیر موفقیت های خود را 
مدیون همســران خویش هســتند، به عنوان نمونه 
مرحوم عالمه طباطبایی آن عالم، عارف، فیلســوف، 
مفسر و نویسنده تفسیر المیزان می فرماید »توفیقات 
زندگی ام را مدیون همســرم هستم«.وی اضافه کرد: 
نقش مادران در تربیت فرزندان و آینده سازان جامعه 

بســیار مهم و اساسی است، متأسفانه رسوخ فرهنگ 
غربی در جوامع اسالمی در مواردی موجب خدشه به 
رســالت مهم مادری شده، فرهنگی که »خانه داری« 
را کسر شأن برای یک خانم معرفی می کند، در حالی 
که »خانه داری«، »رسالت مادری« و »شوهر داری« 
برای یک جامعه و امت سرنوشــت ســاز و تاریخ ســاز 
اســت.حجت االسالم والمســلمین مروی در بخش 
دیگری از سخنان خود به طرح تعالی خانواده رضوی 
اشــاره و بــا بیان اینکه این برنامه در راســتای عمل 
به آیه شــریفه »َوأَنِْذْر َعِشیَرتََک اْلَْقَربِیَن« در آستان 
قدس اجرایی می شــود، اظهار کرد: خداوند متعال در 
ایــن آیه به پیامبر اکرم)ص( می  فرماید نقطه کانونی 
رسالت خود را خویشاوندان نزدیکت قرار بده و سپس 
رســالت خود را امتداد و گســترش ببخش؛ این نگاه 
یک آموزه برای هر دستگاهی است که می خواهد کار 

فرهنگــی اثر بخش انجام دهد، یعنی تربیت، تعالی و 
رشــد معنوی و اخالقی را ابتدا باید از درون مجموعه 
آغاز کرد و ســپس در جامعه تســری بخشید.تولیت 
آستان قدس رضوی ادامه داد: کارکنان آستان قدس 
رضوی منتسب به دستگاه حضرت رضا)ع( هستند و 
همانگونــه که امام صادق)ع( فرمودند »کونوا لَنا َزیناً 
َو ال تَکونوا َعلَینا َشــیناً؛ برای ما زینت باشــید، نه مایه 
رنجش« کارکنان و خدام این دستگاه نورانی نیز باید 
مایه زینت و ســربلندی حضرت رضا)ع( باشند.وی با 
بیان اینکه اگر بخواهیم مسیر رشد اخالقی و معنوی 
را در آســتان قدس بپیماییــم، نمی توانیم از خانواده 
کارکنان غافل باشیم؛ بیان کرد: رفتار و کردار کارکنان 
و خدام آستان قدس باید متناسب با آموزه ها و فرهنگ 
رضوی باشد.حجت االسالم والمسلمین مروی تصریح 
کرد: رفتار، سلوک و زندگی خانواده ای که با دستگاه 
مقدس و معنوی حجت خدا در ارتباط اســت باید با 
دیگران متفاوت باشد و این توقع را امام رضا)ع( از ما 
دارند.تولیت آستان قدس رضوی با طرح این سؤال که 
منظور از کامل شــدن دین با ازدواج چیست؟ توضیح 
داد: معنای این جمله آن اســت که با تشــکیل کانون 
خانواده مســیر رشــد و تعالی معنوی انسان به سوی 
کمال حقیقی هموارتر می شود و در ازدواج زن و مرد 
دو بال هســتند که هر دو با هم مســیر کمال و تعالی 

زندگی را به پیش می برند.

البرز / گروه استان ها: بیش از ۱۹۷۰ تُن زباله در قالب ۶۰۴ 
ســرویس به شــیوه سنتی و مکانیزه در هفته سی و یکم 
سال ۱۴۰۰ توسط حوزه خدمات شهری شهرداری قدس 
از سطح شهر جمع آوری شد و به گود زباله انتقال یافت.در 
هفته گذشته نیروهای خدمات شهری مناطق سه گانه، 
با همکاری ســازمان مدیریت پســماند انواع پسماند با 
حجــم بیــش از ۱۹۷۰ تُن را در قالب ۶۰۴ ســرویس به 

شــیوه ســنتی و مکانیزه جمع آوری کرده و به گود زباله انتقال دادند.بر اســاس 
این گزارش، از این میزان پســماند، ۸۰۵ تن زباله در قالب ۳۲۹ ســرویس به 
شــیوه ســنتی و ۱۱۶۵ تن در قالب ۲۷۵ ســرویس به شــکل مکانیزه از سطح 

شــهر جمع آوری گردیده اســت که از این مقادیر ۶۵۸ 
تُن مربوط به منطقه یک، ۹۲۰ تُن منطقه ۲ و ۳۹۲ تُن 
مربوط به منطقه ۳ شــهرقدس بوده است. ریختن زباله 
در معابر و آبراه ها موجب انســداد مسیر هدایت آب های 
سطحی شده و عالوه بر ایجاد آلودگی های محیط زیستی، 
بوی نامطبوع و اغتشــاش بصری، در مواقع بارندگی نیز 
موجب آبگرفتگی معابر می شود، لذا از شهروندان گرامی 
تقاضا می شود با قرار دادن پسماندهای خانگی خود در باکس های زباله، نقش 
شــهروندی خود را بدرســتی ایفا کرده و خدمتگزاران خود در مدیریت شهری 

را در ایجاد شهری پاکیزه و زیبا یاری نمایند.

توســط حوزه خدمات شــهری شهرداری قدس انجام شد؛

جمع آوری بیش از ۱۹۷۰ ُتن زباله از سطح شهر 

خبر ویژه

ج:  کر شهردار 

شهرداری کرج به کمک رسانه هایی که منصفانه و صادقانه بنویسند نیاز دارد
البرز / گروه اســتان ها: شــهردار کرج 
با تأکید بر اهمیت رســانه در پیشــبرد 
اهداف مدیریت شهری، گفت: رسانه ای 
که خوب، منصفانه و صادقانه بنویســد 
می تواند بزرگترین کمک را به پیشبرد 
اهداف شهرداری داشته باشد.مصطفی 
ســعیدی سیرایی با اشــاره به اهمیت 
رســانه در پیشبرد برنامه های مدیریت 
شــهری و خدمت به شهروندان، گفت: 
یکــی از مهمتریــن برنامه هایی که در 
این دوره برای شــهرداری کرج در نظر 
گرفته ایم واقعی کردن بودجه شهر است 
و در این راه، رسانه ای که خوب، منصفانه 
و صادقانه بنویســد می تواند بزرگترین 
کمک را به پیشــبرد این هدف داشــته 

باشد.
وی با اشاره به آمادگی مدیریت شهری 
کــرج برای کمک گرفتــن از مجموعه 
جهاد دانشگاهی البرز هم اشاره و اعالم 
کرد: جهاد دانشــگاهی با برخورداری از 
مرکز افکارســنجی می توانــد با انجام 
طرح های نظرســنجی از شــهروندان 

ما را نســبت به خواســته های مردم و 
نیازهای شــهر مطلع کند. نظرسنجی 
و افکارســنجی یکــی از نیازهای مهم 
در برنامه ریزی هــای آینده اســت.وی 
افزود: یکــی دیگر از موضوعات مهمی 
که در مدیریت شــهری کرج باید به آن 
توجه شــود بحث مشکالت اجتماعی 
و فرهنگی و مســائل خانواده اســت که 
متأســفانه تحت تأثیر تهاجم فرهنگی 
قرار گرفته است و با توجه به برخورداری 
جهاد دانشگاهی از گروه های پژوهشی 

در حوزه مســائل اجتماعی و خانواده، 
آمادگــی داریم از ایــن ظرفیت جهاد 
دانشگاهی اســتفاده کنیم.وی درباره 
فعالیــت جهــاد دانشــگاهی در حوزه 
مناظرات و کرســی های آزاداندیشــی 
در دانشــگاه ها هم گفت: اینکه فضایی 
ایجاد شــود که در آن مســائل مختلف 
براســاس انصاف، صداقت و شــفافیت 
مــورد بحــث قرار گیرد و مســئوالن و 
مدیران شــهری و استانی در دانشگاه ها 
حضــور پیدا کننــد می تواند اثر مثبت 

قابل توجهی داشته باشد.شهردار کرج 
در خصوص راه اندازی بازارچه مشــاغل 
خانگی در البرز هم گفت: راه اندازی این 
بازارچه از جمله کارهای خوبی بوده که 
در شــهرداری انجام شــده است و جزو 
کارهای بوده که من به آن اعتقاد دارم. 
اگر فضاهایی در مناطق کم برخوردارتر 
هم ایجاد و محصوالت مشــاغل خانگی 
در آن عرضه شود از آن حمایت خواهم 
کرد.وی افزود: در بحث فرهنگ ســازی 
برای تفکیک زباله در حوزه پسماند هم 
جهاد دانشگاهی می تواند به شهرداری 
کمک کند.ســعیدی ســیرایی با بیان 
اینکــه آماده همــکاری کامل با جهاد 
دانشگاهی هســتیم، خاطرنشان کرد: 
در حــوزه اقتصــادی هم بــا توجه به 
اینکــه یکی از مهمترین حوزه ها حوزه 
اقتصادی است و در بخش تامین منابع 
مالی با مشــکالتی مواجه هستیم؛ اگر 
جهــاد دانشــگاهی بتوانــد طرح های 
پژوهشی نو برای تأمین مالی ارائه دهد 

از آن استقبال می کنیم.
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کوتاه از جامعه

کید کرد؛ یک اپیدمیولوژیست تا

 آغاز روند افزایشی کرونا 
در شرق کشور

دبیــر کمیتــه اپیدمیولــوژی و 
پژوهش کمیته علمی کشــوری 
مقابلــه با کووید۱۹ با اشــاره به 
ســیر افزایشــی کرونا در برخی 
استان های کشور، گفت: آنچه که 
در حال حاضر مشهود است، این 
است که به نظر می رسد در شرق 
کشور روند کاهشی متوقف شده 
و حتی مقداری روند افزایشــی 
بیماری آغاز شــده اســت.البته 
هنوز نمی تــوان به جرات گفت 
کــه آیــا این ها یــک افزایش با 
ثبات و پایدار خواهد بود یا اینکه 
ممکن است مجددا رو به کاهش 
برگردد.بــه هر حال واقعیت این 
اســت که در کل کشور، سرعت 
کاهش موارد بیماری بســیار کم 
شــده و استان های زیادی هم در 
شــرایط افقی حرکت می کنند.

این شــرایط افقی در این سطح 
مطلوب نیست، بلکه اگر در سطح 
پایین تری از میزان بروز و بستری 
به شــرایط افقی می رســیدیم، 
مطلــوب بود، امــا اکنون اینطور 
نیست.دکتر مســعود یونسیان 
دبیــر کمیتــه اپیدمیولــوژی و 
پژوهش کمیته علمی کشــوری 
مقابله با کوویــد۱۹ تاکید کرد: 
بازگشــایی های همزمانی هم که 
از اطراف کشــور می شنویم، اعم 
از دانشــگاه ها، وزارت آموزش و 
پــرورش، کارمنــدان، برگزاری 
مراسمات فرهنگی و مذهبی و... 
می توانــد در جهت گیری آینده 
این روند ها نقش داشته باشد. به 
نظر می رسد که برای بازگشایی ها 
بــه صورت همزمان و بدون توالی 
زمانی مناســب اقدام می شود و 
این موضوع نگران کننده اســت.

البته اینکه دلیل ســیر افزایشی 
بیماری در برخی اســتان ها چه 
هســت و آیــا ممکن اســت که 
افزایش هــا جدی باشــد یا خیر 
را خیلــی نمی تــوان به صورت 
مشــخص اعالم کرد. به طور کلی 
هر زمان که شاخه اپیدمی مان در 
کشــور نزول پیدا می کند، همه، 
اعم از مردم و مســئوالن اقدامات 
پیشــگیرانه و رعایت ها را سست 
می کننــد، اما اینکــه آیا ممکن 
اســت این افزایش هــا ردپایی 
از یــک جهــش باشــد، هنوز نه 
قابل تایید اســت و نــه قابل رد 
کردن و باید اطالعات بیشــتری 
پیدا شود.یونســیان تاکید کرد: 
در شــرایط فعلــی توصیه ام این 
اســت که یک مدیریت واحد بر 
بازگشــایی ها حکم فرما باشد و 
برای بازگشــایی ها اولویت بندی 
کنند؛ به طوری که در هر مقطع 
زمانی، فقط یک جا را بازگشــایی 
کرده، ســپس آن را به دقت رصد 
کــرده و بعد از مشــاهده نتایج، 
ســراغ بازگشــایی بعدی روند. 
خطرناک تریــن کاری کــه در 
حال حاضــر دارد اتفاق می افتد 
یــا حداقل صحبــت آن مطرح 
می شــود، ایــن اســت کــه هر 
نهادی با چانه زنی ســعی می کند 
فعالیت هایــش را از ســر بگیرد 
و همزمانــی این بازگشــایی ها 
مهمتریــن نگرانی در شــرایط 

فعلی است.

 فرمانده عملیات 
 مقابله با کرونا 

در تهران اعالم کرد؛

احتمال افزایش ساعت 
ح ترافیک تهران طر

فرمانده عملیات مقابله با کرونا 
در کالنشهر تهران با اشاره به 
آخریــن وضعیت اجرای منع 
تردد شــبانه و اینکه علیرغم 
مخالفت دستگاه های مختلف 
از جمله پلیس و شهرداری با 
تــداوم اجرای این طرح، چرا 
ایــن طرح هنوز لغو نشــده 
است، اظهار کرد: در خصوص 
منع تردد شبانه ما کارگروهی 
را در ســتاد مقابله با کرونا در 
استان تهران ایجاد کردیم که 
میزان اثربخشــی این طرح را 

مورد بررسی قرار دهند. 
آنچه که ما براساس اقدامات 
کارشناســی به آن دســت 
یافتیم حاکی از آن اســت که 
در تهــران اعمال محدودیت 
منع تردد شــبانه اثربخشی 
چندانــی در کنترل بیماری 
کرونــا نداشــته اســت، لذا 
پیشنهاد ما لغو طرح منع تردد 
شبانه بود.ما این موضوع را در 
ســتاد ملی مقابله با کرونا در 
استان تهران، استانداری و... 
مطرح کردیم و پیشــنهاد آن 
نیز به ستاد ملی مقابله با کرونا 
داده شده است. دکتر علیرضا 
زالی فرمانده عملیات مقابله 
با کرونا در کالنشــهر تهران 
درباره اینکــه چرا این طرح 
تاکنون لغو نشده است، اظهار 
کرد: حتما می دانید که ستاد 
ملی مقابله با کرونا طرح منع 
تردد شــبانه را مصوب کرده 
اســت؛ بنابراین ادامه اجرا یا 
لغو آن نیز بر عهده ستاد ملی 

مقابله با کرونا است. 
فرمانــده عملیــات مقابله با 
کرونــا در کالنشــهر تهران 
افــزود: در زمینه تأثیر طرح 
ترافیک بر شیوع کرونا نیز ما 
دو فاز مطالعاتی و پژوهشــی 
را در حوزه شــهر تهران انجام 
دادیم که نتایج آن نشــان می 
دهد کــه لغو طرح ترافیک و 
بــه طور کلی طــرح ترافیک 
تأثیری بر شیوع کرونا نداشته 

است. 
فرمانــده عملیــات مقابله با 
کرونا در کالنشــهر تهران با 
بیــان اینکه هــدف از تغییر 
طــرح ترافیــک کاهش بار و 
ازدحــام در نــاوگان حمل و 
نقــل عمومی اســت، اظهار 
کــرد: پژوهش هــای انجام 
شــده نشــان می دهد که در 
تحقــق این موضــوع توفیق 
چندانی حاصل نشــده لذا در 
جلســه ای که دیروز با حضور 
مسئوالن شهرداری تهران و 
برگزار  مختلف  دستگاه های 
شد این موضوع بررسی شده 
و احتمال تغییر ساعت فعلی 
طرح ترافیک و حتی بازگشت 
آن به ساعت قبلی وجود دارد.

7جامعه

پیــرو اطالعیــه قبلــی صنــدوق رفاه 
دانشــجویان وزارت علوم، زمان ثبت نام 
وام های دانشجویی ۲۵ مهرماه اعالم شده 
بود که به دلیل اِعمال افزایش وام ها و برخی 
موانع و مالحظات فنی؛ با بازگشایی پرتال 
امکان ثبت نام از چهارم آبان ماه فعال شد 
و تا یکم دی ماه سال جاری فرآیند ثبت نام 
ادامه خواهد یافت.در همین راستا مسعود 
گنجی، رئیس صندوق رفاه دانشــجویان 
وزارت علوم تاکید کرد: دانشجویان شاغل 

به تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلِی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، 
دولتی، پیام نور، علمی کاربردی، غیر انتفاعی و غیردولتی و آزاد اسالمی 
می تواننــد پس از مطالعه شــرایط و ضوابط دریافــت وام ها در آئین نامه 

پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی، 
جهت ثبت درخواست خود از طریق پورتال 
دانشجویی صندوق رفاه اقدام کنند.رئیس 
صندوق رفاه دانشــجویان در ادامه درباره 
نحوه باز پرداخت وام های دانشــجویی در 
شــرایط کرونا، گفت: دانشجویان مشغول 
به تحصیل در دوره شیوع بیماری کرونا و 
دانش آموختگانی که در دوره این بیماری 
به زمان تعیین وضعیت بدهی تســهیالت 
دریافتــی از صنــدوق رفاه دانشــجویان 
رســیده و دفترچه اقســاط دریافت نکرده باشــند امکان اضافه شدن دو 
نیم ســال تحصیلی به ســنوات مجاز تعیین وضعیت بدهی برای ایشــان 

لحاظ خواهد شد.

رئیس صندوق رفاه خبر داد؛

آغاز ثبت نام وام های دانشجویی 

خبر ویژه

؛ کشور آغاز زنانه شدن سالمندی در 

ایران پیر می شود
با توصیف ســازمان بهداشت 
جهانی، ســالمند به کســی 
گفته می شــود که ســن ۶۰ 
ســالگی را پشت سر گذاشته 
نظــر  از  باشد.ســالمندان 
سنی به ســه گروه، سالمند 
ســال(،   ۶۰-۷۰( جــوان 
ســالمند میانســال )۸۰-

۷۱( و ســالمند پیــر )۸۱ به 
باالتر( تقســیم می شــوند. 
ســالمندی معموالً همراه با 
مشــکالت مختلفی است که 
جنبه هــای اجتماعی، روانی 
و فیزیولوژیک را می تواند در 
برگیــرد و این موارد همراه با 
تحمیل هزینه قابل توجهی 
است.در واقع با افزایش سن، 
طیف وســیعی از تغییرات با 
درجــات مختلفــی در بدن 
اتفاق می افتد و این تغییرات 
نشــانگر بیمــاری زمینه ای 
نیســت امــا می تواند باعث 
نگرانــی افراد شــود، اگرچه 
روند پیری متوقف نمی شود 
امــا بــا آگاهــی از تغییرات 
دوران ســالمندی و رعایت 
یک ســبک زندگی مناسب 
می تــوان تا حــدود زیادی 
تأثیر این تغییرات را کاهش 
داد. پیشرفت جامعه بشری، 
بهبــود وضعیت بهداشــتی 
درمانی و افزایش امید زندگی 
در نهایــت موجــب افزایش 
درصد جمعیت سالمند شده 
است. سالخوردگی جمعیت 
پدیده جهانی و رو به افزایش 
اســت، جهــان هر ســال با 
درصــد جمعیت ســالمند 
بیشــتر و سالمندان پیرتر رو 
به رو می شود. تأمین سالمت 
سالمندان یکی از مهمترین 
اقتصــادی،  چالش هــای 
بهداشــتی  و  اجتماعــی 
درمانــی در قرن بیســت و 
یکم به شــمار می رود. رشد 
جهانی جمعیت ســالمندان 

هم بــرای ارائــه کنندگان 
خدمات بهداشــتی، درمانی 
و هم بــرای اعضای خانواده 
و جامعــه ای که ســالمندان 
در آن زندگــی می کنند یک 
چالش مهم اســت. بنابراین 
فرایند ســالمندی تغییرات 
و  ســاختار  در  تدریجــی 
عملکــرد موجودات زنده و از 
جمله انســان است.از طرفی 
باید توجه داشته باشیم که بر 
اساس آمار  جمعیت سالمند 
کشورمان به سرعت در حال 
افزایش اســت و در این بین 
مهم تریــن دغدغــه دوران 
ســالمندی بایــد زندگی در 
سالمت کامل باشد. بنابراین 
موضوع ســالمندی به دلیل 
اینکــه ارتباط مســتقیم با 
پیــری جمعیت دارد، یکی از 
چالش های پیش روی کشور 

است.

 جمعیت سالمند کشور 
 به سرعت 

در حال افزایش اســت
سیدحســن موسوی چلک، 
رئیــس انجمن مــددکاران 
اجتماعــی ایران در این باره 
می گوید: موضوع سالمندی 
از چالش هــای پیــش روی 

کشــور در ســال های آینده 
خواهــد بــود. اینکه چگونه 
جمعیت ســالمند را ســالم 
نگه داریم، ســوالی است که 
پاســخ آن برای ســالمندان 
و دوره ســالمندی، حیاتــی 
است. صرفاً پیر شدن و عنوان 
»سالمند« را یدک کشیدن، 
پاســخگوی  نمی توانــد 
دغدغه های دوران سالمندی 
باشد. ســالمندان کشور هر 
روز با انواع و اقسام مشکالت 
مختلف مواجه هستند که اگر 
نخواهیــم چاره ای برای حل 
بیندیشیم،  مشــکالت  این 
قطعــاً در آینده ای نه چندان 
دور، بــا بحــران »زندگــی 
ســالمندی« مواجه خواهیم 

شد.

آغاز زنانه شدن سالمندی 
در کشور 

مدیر کل جمعیت، ســالمت 
خانــواده و مــدارس وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی اظهار کــرد: زنانه 
شدن ســالمندی در کشور 
آغاز شــده و باید سیســتم 
هــای حمایتی به درســتی 
برای مواجهــه با این پدیده 
تبیین شــود. حامد برکاتی 

افــزود: جمعیت کشــور به 
ســمت پیــری حرکت می 
کنــد و با توجه به اینکه امید 
بــه زندگــی در زنان بیش از 
مــردان بــوده و بانوان بعد از 
طالق کمتــر ازدواج مجدد 
دارنــد، دوران تنهــا بودن و 
سالمندی آنها بیشتر خواهد 
بود و از هم اکنون پدیده زنانه 
شــدن سالمندی آغاز شده و 
اگر سیســتم های حمایتی 
به درســتی تبیین نشــود، 
مشــکالت زیــادی خواهیم 
داشــت. وی اظهار داشــت: 
مردان بــه دلیل مرگ های 
زودهنــگام از جمله حوادث 
ترافیکی عمــر کمتری می 
کنند و طول عمر زنان سه تا 
چهار ســال بیش از آنها است 
و در جامعــه امروزی با توجه 
به اینکــه فرزندآوری کمتر 
شــده، در دوران سالمندی 
مشــکالت زیــادی خواهند 
داشــت و تنها خواهند بود.

برکاتــی با بیــان اینکه نرخ 
باروری در کشــور ۷/۱ است 
در حالی که باید ۱/۲ باشــد 
تا جمعیت حفظ شود، تاکید 
کرد: شیوع پوکی استخوان به 
دنبال فقیر شدن استخوان ها، 
گسترش سرطان سینه که در 

استان های کشور به صورت 
یکســان است، برای سالمت 
زنــان در دوران ســالمندی 
خطرنــاک بــوده و باید زنان 
از وضعیت سالمت خود آگاه 
شوند تا دوران سالم تری را در 
دوران پیری طی کنند.وی با 
بیان اینکه خدمات و امکانات 
زیــادی باید در جهت ارتقای 
فراهم  ســالمندان  سالمت 
شــود، گفت: بروز مشکالتی 
از جمله کمبودهای تغذیه ای 
و بــه تبع آن وضعیت ضعف 
جسمانی و کاهش قوای بدنی 
طبیعی در سن سالمندی از 
دیگر مصایب و مسایلی است 
که زندگی ســالمند را نشانه 
گرفتــه و تحت فشــار قرار 
می دهد. مدیر کل جمعیت، 
ســالمت خانواده و مدارس 
وزارت بهداشــت، درمــان و 
آموزش پزشــکی با اشاره به 
اینکه تمام توان یک سالمند 
برای حمایت مالی و معنوی 
از خانــواده و فرزندان به کار 
گرفته می شود ، افزود: این در 
حالیســت که به طور معمول 
حمایــت مالی و برخورداری 
مالــی ســالمندان به مراتب 
کمتر از دوره گذشته زندگی 
شان است پس باید با جدیت 
بیشــتر به این مســله نگاه 
کرد.بر اســاس این گزارش، 
ســالمندی در حــال زنانه 
شدن است زیرا بررسی های 
جهانــی نشــان می دهد که 
امیــد به زندگی زنان به طور 
متوســط ۴.۵ سال بیشتر از 
مردان است و تعداد زنانی که 
در گروه ســنی سالمند قرار 
دارند، به نسبت قابل توجهی 
بیشتر از مردان سالمند است. 
این الگوی ســالمندی نشان 
می دهد کــه احتمال بیوه یا 
مجــرد بودن زنان ســالمند 
نسبت به مردان بیشتر است. 
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کران »قهرمان«  ع ا  شرو
با ۱۵۷ سالن

 فیلــم ســینمایی »قهرمــان« به 
کارگردانــی اصغر فرهادی، از امروز 
اکران خود را در سراســر ایران آغاز 
کرد. این فیلم بامداد چهارشــنبه، 
با هشــت ســانس فوق العــاده در 
ســینماهای تهران اکران شــد و از 
امروز در ۱۵۷ ســالن در سراســر 

ایران، به نمایش در می آید.
به نقل از خانــه فیلم، چهارده هزار 
و دویســت و ســه نفر تا صبح روز 
چهارشــنبه، بــرای ســانس های 
مختلف این فیلم بلیت تهیه کرده اند 
و فروش آن در سانس های باز شده 
ســینماها با احتســاب بلیت های 
پیش فروش شده، مجموعا سیصد 
و هفتاد و شش میلیون تومان است.

بیست و یکمین جشن 
 حافظ، آبان ماه 

برگزار می شود
امید معلم از برگزاری بیســت و 
یکمین دوره جشــن حافظ خبر 
داد.مدیر مســئول مجله دنیای 
تصویــر و دبیــر جشــن حافظ 
گفت: »بیســت و یکمین دوره 
جشن ســینمایی و تلویزیونی 
دنیــای تصویر )تندیس حافظ( 
روز بیست و نهم آبان ماه برگزار 
خواهد شد.«داوری این دوره از 
جشــن حافظ آغاز شده است و 
به ســنت همیشگی در دو رشته 
ســینما و تلویزیون آثار داوری 
می شــوند. حضور هنرمندان در 
بیســت و یکمین دوره جشــن 
حافظ مشــروط بــه ارائه کارت 
واکسیناســیون خواهــد بود و 
ایــن جشــن با رعایــت تمامی 
پروتکل های بهداشــتی برگزار 

می شود.

 "نیسان آبی”
 رکورد زد!

 قسمت اول »نیسان آبی« در حالی 
هفته گذشته)۲۸مهر( منتشر شد 
که رکورد تماشــای قســمت اول 
یک ســریال را در هفته اول پس از 
انتشار، به خود اختصاص داد.همراه 
با رشــد پلتفرم فیلیمو در ماه های 
اخیر قســمت اول »نیسان آبی« با 
۲۸میلیون و ۷۶۵هزار و ۲۷۴دقیقه 
تماشا در یک هفته، رکورد جدیدی 
در جذب مخاطب در قســمت اول 
را بــه نام خود ثبت کرد. این رکورد 
پیــش از ایــن در اختیار ســریال 
»آقــازاده« بود.کمدی »نیســان 
آبــی« جدیدتریــن ســریال طنز 
فیلیمو است که هادی بعد از ساخت 
آثار پرمخاطب ســینمایی همچون 
»آینه بغــل«، »رحمان ۱۴۰۰« و 
»من ســالوادور نیســتم« ساخته 
اســت.فیلمنامه »نیســان آبی« را 
سعید دولتخانی و سعید هوشیار بر 
اساس فیلمنامه سینمایی »نیسان 
آبی« نوشــته کمیــل روحانی به 

نگارش درآورده اند.

فرهنگ و هنر

 مسجد کبود تبریز
شاهکار معماری ایرانی

مســجد کبود تبریز از سری مساجد 
تاریخــی ایران به شــمار می رود که 
معماری خاص و زیبا آن چشــم هر 
بیننــده ای را به خود جذب می کند. 
هنوز اطالعات دقیقی از سال ساخت 
این مســجد وجود نــدارد؛ اما بنابر 
شــواهد ساخت مســجد فیروزه ای 
رنگ تبریز در قرن نهم هجری قمری 
و به دســتور فرومانروایان قراقویونلو 
)جهانشــاه بن شاه یوسف( آغاز شده 
است. اما در میانه راه و در سال ۸۴۰ 
هجری شمسی ساخت مسجد کبود 
به دست همسر جهانشاه )خاتون جان 
بیگم( متوقف شد.بر اساس اطالعات 
موجود در کتیبه سردر مسجد کبود، 
این مسجد ســرانجام در سال ۸۴۵ 
هجری شمســی و به دســتور دختر 
ســلطان جهانشــاه )صالحه خانم( 
احداث شــده اســت. ناظر ســاخت 
پروژه مسجد کبود عزالدین بن ملک 

قاپوچی بوده است.
ســاخت مســجد فیروزه ای رنگ 
تبریــز چیزی در حدود ۳۰ ســال 
بــه طول انجامید و در ســال ۸۴۵ 
هجری شمســی به پایان رسید. با 
زلزله شــدیدی که در سال ۱۱۵۸ 
هجری شمســی در تبریز رخ داد، 
گنبدها و بخش وســیعی از مسجد 
کبود تخریب شد. این مسجد تا ۱۵۰ 
سال به مسجدی خرابه تبدیل شده 
بود تا اینکه در سال ۱۳۱۸ و ۱۳۵۵ 
توسط استادکاران معروف بازسازی 
شد. اما همچنان پس از گذشت سال 
ها کار ترمیم و بازسازی این مسجد 
به پایان نرســیده اســت!        تبریز، 
پایتخت اســتان آذربایجان شرقی 
در طــول تاریخ بارهــا مورد حمله 
کشــورهای همســایه قرار گرفته 
و آثــار باســتانی آن در اثر بالهای 
طبیعی یا غیرطبیعی آسیب دیده 
است. مسجد کبود از ارزشمندترین 
آثــار تاریخی تبریز همچون مابقی 
بناهای تاریخی این شــهر، در طول 
ســال های مختلــف مورد مرمت و 
بازســازی قرار گرفته است. مسجد 
کبــود تبریــز پس از اســالم و به 
ســبک معماری آذری و اسالمی و 
با آجر ســاخته شــده است. کاشی 
هــای معرق، کتیبــه هایی با خط 
ثلث، تخته ســنگ هــای مرمری، 
کتیبــه هایی با نقوش اســلیمی و 
تابلوهایــی با خــط کوفی از جمله 
تزئینات به کار رفته در بنا مســجد 
اســت. تمام کتیبه های این مسجد 
نیز توسط خوشنویس معروف قرن 
نهم هجری قمری یعنی نعمت اهلل 

البواب نوشته شده است. 

گردشگری

بسیاری از افراد عالقه مند به دویدن تنها برای لذت بردن و به منظور تناسب اندام 
می دوند. یافته های جدید نشــان می دهد این ورزش روی احساســات نیز تاثیر 
داشــته و می تواند باعث شــود احســاس و رفتار عاشقانه تری داشته باشیم.دیهی 
اســت که بســیاری از افراد فکر می کنند دویدن ممکن اســت ما را جذاب تر به نظر 
برســاند و احســاس بهتری نیز نســبت به خودمان داشته باشیم. به طور کلی از نظر 
فرم بدن مردان، شــکل بدن V شــکل یعنی شــانه های پهن  تر و کمر باریک  تر در 
مردان جذاب  تر اســت. اجداد ما در گذشــته مردانی با قدرت باالتنه مناســب بودند 
که قدرت شــکار و دفاع از قبیله را داشــتند.امروزه نیز راه رفتن شــق و رق و حالت 
ایستاده نشان دهنده قدرت خوب و توان عضالنی بهتر بوده و بالعکس راه رفتن با 
قوز و حالت خمیده نشانه بیماری و ضعف است. یافته های پژوهشگران همچنین 

نشان می دهد مردانی که انگشت حلقه بلندتری نسبت به انگشت اشاره خود دارند، 
احتمال بیشــتری دارد که ســطح تستوسترون بیشتری داشته باشند.بر این اساس 
۱۰ درصد مردان با نسبت انگشتان مردانه یعنی بلندی انگشت حلقه به اشاره، به 
طور متوسط حدود ۲۴ دقیقه سریعتر از مردان با نسبت کمتر انگشت مردانه در یک 
مسابقه می دوند. به طور کلی بیشتر افرادی که در مسابقات ماراتن برنده می شوند، 
انگشت حلقه بلندتری نسبت به انگشت اشاره دارند.یافته های محققان همچنین 
نشان می دهد دویدن باعث ترشح مواد شیمیایی خاصی مانند دوپامین شده و به 
طور کلی باعث می شود احساس خوبی نسبت به خود داشته و در نهایت منجر به 
ترســیم یک تصویر مثبت شــخصی از خود در ذهنمان شــده و در نهایت اعتماد به 

نفس فرد را افزایش می دهد.

دویدن شما را رومانتیک می کند

دریچه علم

کتابکده 

کارتون 

دورکاری کارمندها 
ادامه دارد!

در ادامه شرایط کرونایی 
و اعالم حضور کامل 

کارمندان، اختیار لغو 
یا اجرای دورکاری 

کارمندان به مدیران 
دستگاه ها واگذار شد...

خبری که سوژه کارتونی 
از مهدی عزیزی در 

خبرآنالین شد.

نویسنده رمان »چهل و یکم« گفت: بیشتر آثاری 
که در حوزه ادبیات دینی نوشــته می شوند، رمان 

نیستند و عمدتا روایت هایی تاریخی اند.
رمــان »چهل و یکــم« الهام گرفتــه از »تذکرة 
االولیاء«/ بیشتر آثار ادبیات دینی روایت تاریخی 

هستند
حمید بابایی در مراسم رونمایی از چاپ شانزدهم 
رمان خود به نام »چهل و یکم« که شب سه شنبه 
۴ آبان ماه به میزبانی فروشــگاه مرکزی انتشارات 
»به نشــر« در مشــهد برگزار شد، اظهار کرد: طی 
ســال های گذشــته در حوزه ادبیــات دینی آثار 
خوبی خلق شــده که بیشــتر تاریخی هســتند و 
نمی توان آنها را رمان نامید و من تالش کردم اثر 
متفاوتی را خلق کنم. برای این کار نیاز به حادثه 
تاریخی داشتم که به موضوع گوهرشاد رسیدم و 
با الهام گرفتن از»تذکرة االولیاء« شروع به نوشتن 
کردم و بعد »میرعماد« هم به عنوان راوی خیالی 

وارد رمان شد.
بابایی بیان کرد: در رمان های تاریخی نویســنده 
دستی در اصل واقعه تاریخی نمی برد و نهایتا فردی 
را به ماجرا اضافه می کند و با استفاده از آن رمان 
را پیــش می برد، اما جزئیــات باید کامال دقیق و 

متناسب با زمان وقوع حادثه بوده و این گونه نیست 
که تخیل را وارد کنیم و هرچه خواستیم بنویسیم.

ایــن نویســنده افزود: بــرای اینکــه بتوانم این 
رمان را بنویســم نیاز به شــناخت بیشتر برخی از 
شخصیت های تاریخی و محالت مشهد داشتم و به 
همین دلیل تحقیقاتی را انجام دادم و از دوستانم 

در مشهد کمک گرفتم.
وی گفت: متاســفانه کار تحقیقی در مورد مشهد 
انجام نشده و برای دست یافتن به محالت تاریخی 
بــه دنبال افراد قدیمی گشــتم تا بتوانم در مورد 
 برخــی محــالت تاریخــی و افــراد اطالعاتی را 

کسب کنم.

اشکال مخاطب به اثر، شکست اثر است
بابایی با اشاره به خلق شخصیت در اثر خود گفت: 
شخصیت میرعماد که توسط خودم خلق شده، در 
این رمان ناظری اســت که در واقعه حضور دارد 
و از زبــان وی اتفاقاتــی کــه رخ داده به خواننده 

منتقل می شود.
این نویسنده در خصوص زبان نوشتن رمان خود 
اظهار کرد: این رمان را در ابتدا با زبانی متناسب با 
حال و هوای دوره تاریخی واقعه گوهرشاد نوشتم؛ 
اما با مشورتی که با ویراستار داشتم، به این نتیجه 
رسیدم که از زبان ساده تر استفاده کنم تا مخاطب 

بتواند با رمان ارتباط برقرار کند.
وی تاکید کرد: همه شــخصیت هایی که در این 
رمان از آنها نام برده شــده، واقعی نیســتند؛ اما 
برخی اشــخاص دقیقاً همان افرادی هســتند که 
در واقع حضور داشتند و با جزئیات مورد توصیف 
قرار گرفتند.  بابایی افزود: نویسنده محدودیتی در 
استفاده از افراد فرضی در رمان تاریخی خود ندارد؛ 
اما باید به این نکته توجه کرد که اگر مخاطب اثر 
را بخواند و به آن اشکالی وارد کند، آن اثر شکست 
خورده است بنابراین باید عناصر اصلی متناسب با 

زمان وقوع روایت شوند.

نویسنده رمان »چهل و یکم« مطرح کرد؛

رمان »چهل و یکم« الهام گرفته از »تذکرة االولیاء« است


