
وزیر ارتباطات خبر داد؛

دسترسی به سرعت های 
چند صد مگابیتی 

اینترنت
     وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه رونمایــی از 
نخســتین دسترســی  پروژه fttx در شهر بوشهر 
در روز جهانی ارتباطات و تجربه سرعت حدود 
۹۰۰ مگابیت برثانیه، ابراز امیدواری کرد تا پایان 
دولــت ســیزدهم ایــن امــکان بــرای بســیاری از 

  || صفحه  صفحه 33  هموطنان فراهم شود...

رئیس جمهور: 

 با ایران نمی توان 
با زبان زور سخن گفت

     رئیس جمهور با اشــاره به اقدام اخیر 
آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: اینان 
بایــد حقــوق ملــت ایــران را بــه رســمیت 
بشناســند، بــا ایــران نمی توان بــا زبان زور 

  || صفحه  صفحه 22  سخن گفت...

کشی ها در دو راهی سخت؛ تداوم طناب 

برجام زیر سایه سنگین قطعنامه
   قطعنامــه پیشــنهادی آمریــکا و تروئیــکای اروپــا علیــه ایــران، روز چهارشــنبه به رغم 
مخالفت جدی چین و روسیه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی  
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه»شانزدهم 

خردادمــاه« آغــاز شــد و بــه صــورت معمــول دو موضــوع پادمانــی مربــوط بــه جمهــوری 
اســامی ایــران و گــزارش اجــرای برجــام کــه بــه صــورت فصلــی ارائه می شــود، بــه همراه 

  || صفحه  صفحه 22  موضوعات دیگر در دستور کار قرار گرفت...

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان:

قیمت خودرو به طور غیرمنطقی باالستقیمت خودرو به طور غیرمنطقی باالست

صفحه + 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 جنگ سرد 
در بازار نفت

4

بورس در بهترین موقعیت 
سرمایه گذاری قرار دارد

3

 جایگاه خانواده 
 در پرورش فرزندان 

در عصر حاضر
7

گرانی بی سر و صدای 
لوازم خانگی

3

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آ  نوبت اولآ

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان بوشــهر در نظــر دارد خدمــات مــورد نیــاز خــود را بــه شــرح ذیــل بــه اســتناد قانــون برگــزاری مناقصــات از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای 
از محــل اعتبــارات داخلــی بــا مشــخصات و شــرایط منــدرج در اســناد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری 
زیابــی کیفــی و مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و همچنیــن بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه  مناقصــه از دریافــت اســناد ار
آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد لــذا تقاضــا مــی شــود پــس از نشــر آگهــی بــه ســامانه فــوق مراجعــه و پــس از طــی مراحــل منــدرج در ســامانه اقــدام بــه شــرکت در مناقصــه 
ر بــه  نماینــد و پیمانــکاران مــی بایســت جهــت شــرکت در مناقصــه اســناد را از طــرق ســامانه مذکــور بارگــذاری و نســبت بــه ارســال پاکــت الــف مناقصــه )بــه صــورت فیزیکــی( در تاریــخ مقــر

شــرکت توزیــع اســتان بوشــهر کــه الزامــی مــی باشــند اقــدام نماینــد. 
ضمنــا عــاوه بــر ارائــه اســناد مناقصــه در ســامانه بــه صــورت الکترونیکــی در صــورت برنــده شــدن ارســال اصــل پــاکات )ب،ج( بــه آدرس شــرکت توزیــع نیــروی اســتان بوشــهر الزامــی مــی 

باشد. 
محل تحویل اسناد مناقصه امور تدارکات شرکت نیروی برق استان بوشهر – تلفن 31283203 – 077-31282204 

ــر داده نخواهــد شــد ســایر  ــب اث ــا ترتی ر در فراخــوان واصــل مــی شــود. مطلق ــر بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء مشــروط مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــا مــدت و ســاعت مق
ــت.  ــدرج اس ــه من ــناد مناقص ــوط در اس ــات مرب ــات و جزیی اطاع

مبلغ خرید اسناد: 500/000 ریال در وجه شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به شماره حساب 0102973305002 بانک صادرات شعبه میدان امام )ره( 
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد. 

وش اسناد مناقصه : 1401/3/23 الی 1401/3/28  زمان فر

کد فراخوان سامانه موضوع مناقصه شماره مناقصه ردیف 
ستاد 

مبلغ تضمین ریال 
)ضمانت نامه 
 ) بانکی معتبر

تاریخ و ساعت 
کات از  ارسال پا
طریق سامانه 

تاریخ و ساعت 
کات  گشایی پا باز
مناقصه از طریق 

سامانه 

401/16 م ن 1
تعمیرات پیشگیرانه به صورت 
خط گرم سال 1401 مدیریت 
برق دشتی تنگستان و بوشهر 

1401/4/11 ساعت 1401/4/11 ساعت 8 2001001443000013743/000/000
8:30

401/17 م ن2
تعمیرات پیشگیرانه به صورت 
خط گرم سال 1401 مدیریت 
برق گناوه دیلم و دشتستان

1401/4/11 ساعت 1401/4/119 ساعت 2001001443000014745/000/0008

401/18 م ن3
تعمیرات پیشگیرانه به صورت 
خط گرم سال 1401 مدیریت 

برق کنگان و دیر
2001001443000015788/000/000 1401/4/11

ساعت 8 
1401/4/11 ساعت 

9:30

شناسه 1329740

مدیر تدارکات و انبارها 
شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر 

مدیر روابط عمومی
شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر 

گهی مزایده مرحله اول  ) اجاره ( گهی مزایده مرحله اول  ) اجاره (آ آ

اداره آموزش و پرورش منطقه 18 تهران

 اداره آمــوزش و پــرورش منطقــه 18 تهــران در نظــر دارد  مدرســه دانــش  را از طریــق مزایــده عمومــی  و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده ســامانه مزایــده تــدارکات الکترونیکــی دولــت  
) www.setadiran.ir( با  شماره مزایده  5001000289000005  به صورت الکترونیک واگذار نماید .

موضوع مزایده:
الف – مدرسه دانش   واقع در خیابان شهید میرزایی,خیابان سپیده جنوبی, روبروی امازاده زید 

ب- محل اجرای موضوع مزایده : اداره آموزش و پرورش منطقه 18 تهران
پ- مدت انجام کار: 36 ماه 

ج-قیمت پایه یکساله  در سال اول  مبلغ 5,400,000,000  ریال از قرار هر ماه   450,000,000  ریال  )  چهارصد و پنجاه  میلیون ریال(  بدون مالیات بر ارزش افزوده 
د- با عنایت به مجوز سه ساله قرارداد اجاره  در سال دوم و سوم براساس قیمت جدید کارشناس رسمی ,الحاقیه قرارداد انجام می شود . 

ضمنــا کلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده بــه صــورت الکترونیکــی و از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( انجــام مــی گــردد. الزم بــه ذکــر اســت هزینــه هــای مربــوط بــه چــاپ 
فراخــوان بــه عهــده برنــده مزایــده اســت .

 

 نوبت اول

میم الف 925 شناسه اگهی 1329753

گرانی اینترنت قوز باالی قوز
  علیرضا باجالن ، کارشناس فناوری

ســرعت و کیفیت پایین اینترنت در کشــور با افزایش قیمت 
تعدادی از بسته های در حال ارائه از سوی اپراتورها همراه شده 
و با وجود نارضایتی گسترده کاربران پاسخ قابل قبولی از سوی 

سازمان های متولی امر بیان نمی شود.
با توســعه روزافزون فناوری های ارتباطی و گســترش شبکه 
جهانی وب دسترسی به اینترنت در تمامی نقاط جهان اهمیت 
فوق العاده ای پیدا کرده است و از همین رو دولت ها ملزم هستند 
با برنامه ریزی دقیق و حساب شده خدمات سریع و ارزان اتصال 

به شبکه اینترنت را برای مردم فراهم کنند.
هم اکنون ســازمان های بین المللی که شــاخصه های توسعه 
علمی و فناوری را در کشورهای مختلف بررسی و فهرست های 
متفاوتــی از میزان رضایت مندی مردم در حوزه های گوناگون 
منتشر می کنند میزان دسترسی به اینترنت یکی از مهم ترین 
معیارهای ارزیابی کیفیت زندگی در نظر می گیرند. در حقیقت 
امروزه دسترسی به اینترنت برای حرکت در مسیر توسعه علمی 
و فناوری ضروری اســت. در جهان حاضر دغدغه مردم برای 
دسترسی به اینترنت کم از دغدغه نان شب نیست و اگر بگوییم 
اینترنت به همان اندازه نیازهای اساســی مردم ضرورت دارد 
گزافه نگفتیم. در ایران حتی زمانی که کشــور از لحاظ میزان 
مبتالیان و درگذشــتگان کرونا در وضعیت بهتری نســبت به 
گذشته قرار گرفته است هنوز دسترسی به اینترنت و استفاده 
از شبکه های ارتباطی برای انجام فعالیت های مختلف ضروری 
محسوب می شود و تباید این تصور ایجاد شود که حاال کمتر از 
دو سال گذشته به اینترنت نیاز است. در چنین شرایطی ایران از 
لحاظ کیفیت اتصال به شبکه های ارتباطات ثابت و سیار جایگاه 
مناســبی ندارد و طبق جدیدترین آمار در سایت اسپیدتست 
رتبه جهانی ایران در شــبکه اینترنت موبایل برابر با ۷۳ و در 
شبکه ثابت نیز برابر با ۱۴۴ است. بدون شک چنین جایگاهی 
با هیچکدام از برنامه های باال دستی توسعه شبکه های ارتباطی 
در کشور هماهنگی ندارد و در شرایط کنونی نمی توان تبدیل 

شدن به هاب ارتباطی منطقه را متصور شد... 
ادامه در صفحه 2

یادداشت

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای گهی مناقصه عمومی یک مرحله ایآ آ
شماره شماره 20010055430000042001005543000004 دستگاه همودیالیز دستگاه همودیالیز

 سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر 

از طریــق   خــود  بــه خریــد دســتگاه همودیالیزموردنیــاز  نظــر دارد نســبت  ایــران در  اســامی  احمــر جمهــوری  ســازمان داوطلبــان جمعیــت هــال 
برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلهــای از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت  اقــدام نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت 
 اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا  از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس
 www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت 

گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1401/3/22 می باشد.

ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کارتعداد موضوعردیف

1/050/000/000 ریال5دستگاهدستگاه همو دیالیز1

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ   1/050/0000/0000   ریال ضمانت نامه بانکی
مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت: حداکثر تا ساعت 00: 19مورخ 1401/3/26 
مهلت زمانی ثبت پیشنهاد در سامانه: حداکثر تا ساعت 00: 19 مورخ 1401/4/6

زمان بازگشایی پاکتها ساعت 00: 13 مورخ 1401/4/7
اطاعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطاعــت بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه: تهــران خیابــان طالقانــی- چهــار راه ســپهبد قرنــی 

جنــب داروخانــه هــال احمــر، ســازمان داوطلبــان، تلفــن : 88919138
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس : 27312131 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

 نوبت اول

گهی 1331102 میم الف 994شناسه ا

گهی مناقصه عمومی شماره 33 / سه خدمات / سه خدمات گهی مناقصه عمومی شماره آ آ

یوسف نصیری - شهردار نسیم شهر  

پــروژه احــداث   بدینوســیله شــهرداری نسیم شــهر در نظــر دارد مناقصــه عمومــی 
 ( شــماره  بــه  نسیم شــهر  شــهرداری  بهشــت  بــاغ  آرامســتان  در  جدیــد  قبــور 
بــه  دولــت  الکترونیکــی  تــدارکات  ســامانه  طریــق  از  را   )2001093980000003
آدرس www.setadiran.ir برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت 
اســناد از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی 
 پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس
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سیاست 2

اخبار كوتاه

درخواست تروئیکای اروپا از ایران
ســه کشــور اروپایی فرانســه، آلمان و انگلیس در بیانیه ای مشترک از ایران 
خواستند تا از فرصت باقی مانده برای به نتیجه رساندن توافق هسته ای استفاده 
کند. در ادعاهای تروئیکای اروپا در این بیانیه آمده اســت که ما دولت های 
فرانسه، آلمان و انگلیس به همراه دیگر مشارکت کنندگان در برجام و ایاالت 
متحده از آوریل ۲۰۲۱ با حســن نیت و به طور گســترده به مذاکره با ایران 
پرداختیــم تــا برجام را احیا کنیم! از مارس ۲۰۲۲ توافق قابل دوامی بر روی 
میز است که ایران را به تعهدات برجامی و آمریکا را به توافق بازمی گرداند. ما 
متاسفیم که ایران از این فرصت دیپلماتیک برای نهایی کردن توافق استفاده 

نکرده اســت. ما از ایران می خواهیم تا حال این کار را انجام دهد. ما آماده به 
نتیجه رساندن توافق هستیم. در ادامه این بیانیه نوشته شده است: علی رغم 
این مسئله، ایران درحال نصب سانتریفیوژهای پیشرفته بیشتر است و تصمیم 
خود مبنی بر پایان دادن به تمامی تدابیر شفافیت مرتبط با برجام را به اطالع 
آژانس بین المللی انرژی اتمی رسانده است. این توانایی آژانس اتمی مبنی بر 
احیای تداوم جریان اطالعات درخصوص قطعات کلیدی برنامه هسته ای ایران 
ازجمله بر سر تولید سانتریفیوژها را به خطر می اندازد. ما این گام ها را محکوم 
می کنیم. ایران در پاسخ به نگرانی های شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 

اتمی - در قطع نامه ای که با حمایت زیاد به تصویب رسید - گام هایی را برای 
کاهش بیشتر همکاری با آژانس اتمی اعالم کرد. این اقدامات تنها شرایط را 
وخیم تر می کنند و باعث پیچیده تر شدن تالش های مان برای احیای اجرای 
کامل برجام می شوند. آن ها تنها تردید بیشتری نسبت به تعهد ایران در رابطه با 
نتیجه ای موفقیت آمیز ایجاد می کنند. ما از ایران می خواهیم که اجرای پروتکل 
الحاقی و تمامی تدابیر مرتبط با راستی آزمایی و نظارت های مرتبط با برجام 
را ازســربگیرد، از تشــدید تنش های هسته ای دست بکشد و فورا توافق روی 

میز برای احیای برجام را تا زمانی که فرصتش باقی است به نتیجه برساند.

تحلیل

كشمیر در اعتراض به اهانت 
علیه پیامبر اسالم در هند 

یک گروه داوطلب تعطیل شد
دانماركی در حال مین 
روبی در اوكراین/ رویترز

گزارش تصویری

کشی ها در دو راهی سخت؛ تداوم طناب 

برجام زیر سایه سنگین قطعنامه
قطعنامه پیشنهادی آمریکا و تروئیکای اروپا 
علیه ایران، روز چهارشــنبه به رغم مخالفت 
جــدی چین و روســیه در نشســت فصلی 
شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 

به تصویب رسید.
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی 
انــرژی اتمــی از روز دوشنبه»شــانزدهم 
خردادماه« آغاز شــد و به صورت معمول دو 
موضوع پادمانی مربوط به جمهوری اسالمی 
ایــران و گزارش اجــرای برجام که به صورت 
فصلی ارائه می شود، به همراه موضوعات دیگر 

در دستور کار قرار گرفت.
در این نشســت مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی گزارشــی را به صورت شتاب زده 
علیه ایران ارائه کرد که البته پیش از انتشــار 
این گزارش را در پارلمان اروپا مطرح کرده بود 
و با موضع جمهوری اسالمی ایران مواجه شد؛ 
ایران نیز عنوان کرد با توجه به اینکه هنوز دور 
سوم رایزنی های ایران و آژانس برگزار نشده، 
شواهد حاکی از این است که گویی تصمیم از 
قبل گرفته شده است تا گزارش جهت گیری 

خاصی داشته باشد.
از ایــن رو آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانســه 
شانزدهم خردادماه پیش نویس قطعنامه ای 
که ایران را به همکاری نکردن کامل با آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمی متهم می کند را به 
شــورای حکام آژانــس تحویل دادند. در این 
راســتا سازمان انرژی اتمی ایران چهارشنبه 
_هجدهم خردادمــاه_ در بیانیه ای از قطع 
فعالیت بعضی دوربین های فراپادمانی آژانس 

خبر داد.
در نهایــت شــامگاه چهارشــنبه »هجدهم 
خردادمــاه« قطعنامه شــورای حکام علیه 
جمهوری اسالمی ایران با ۳۰ رأی موافق، سه 
رأی ممتنع و دو رأی مخالف به تصویب رسید.

میخائیــل اولیانــوف، نماینده روســیه در 
سازمان های بین المللی واقع در وین در توییتی 
نوشت: شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی قطعنامه ارائه شــده علیه ایران توسط 
آلمان، فرانســه، انگلیس و آمریکا را تصویب 
کرد. ۳۰ کشــور رأی موافق، دو کشور )چین 
و روســیه( رأی مخالف و ســه کشــور )هند، 
لیبی و پاکستان( رأی ممتنع دادند. بنابراین 
کشــورهایی کــه نماینده نیمی از بشــریت 

هستند، از این قطعنامه حمایت نکردند.
ســعید خطیب زاده در پاسخ به قطعنامه ضد 

ایرانی آژانس بین المللی انرژی اتمی در توئیتی 
نوشت: آمریکا و سه کشور اروپایی با تالش برای 
پیشبرد یک قطعنامه برآمده از سوءمحاسبه 
و مشــاوره غلط علیه کشوری با شفاف ترین 
برنامه هســته ای صلح آمیز در جهان، اغراض 
کوته بینانــه خود را فراتر از اعتبار آژانس قرار 
دادند. ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: 
بانیان این قطعنامه مستقیماً مسئول تبعات 
بعدی هســتند. پاسخ ایران قاطع و متناسب 

است.
به نظر می رسد موضوع احیای برجام 

مورد توجه طرفین مقابل نیست
قاســم محبعلی، یک دیپلمات سابق وزارت 
امور خارجه، در خصوص نشســت شــورای 
حــکام اظهــار می کند: طبیعی اســت که از 
جمله دشمنان احیای برجام اسرائیل بوده و 
همواره در راســتای به نتیجه نرسیدن برجام 
تالش کرده است. اما از این سو قابل پیش بینی 
بود که در این شرایط برجام زایل و امیدی به 
احیای آن نباشد. وی ادامه می دهد: گزارشی 
که توســط مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی مطرح شــد، گزارش جدیدی نیست و 
در گزارش های دوره قبل رافائل گروســی هم 
اطالعاتی از همکاری نکردن ایران و مشخص 
نشدن مسئله سایت هایی که از نگاه آن ها به 
وجود ذرات اورانیوم مشکوک به نظر می رسید، 

به آژانس داده می شد.
محبعلی تصریح می کند: اما آن زمان نسبت 

به این موضوعات واکنشــی نشان نمی دادند 
زیرا اروپایی ها و آمریکایی ها امیدوار بودند که 
برجام به نتیجه برسد و نمی خواستند مسئله را 
حاد کنند بلکه می خواستند از طریق مذاکرات 

مسائل را حل وفصل کنند.
وی خاطرنشان می کند: این بار شرایط تغییر 
کرده است و با وجود مسائلی که خارج از برجام 
طی چند ماه گذشــته رخ داد به نظر می رسد 
موضوع احیای برجام مورد توجه طرفین مقابل 
نیســت و آن ها به دنبال اعمال فشــار بیشتر 
هســتند و از این جنبه گزارش آژانس مورد 
توجه قرار گرفته اســت و طبیعتاً اسرائیلی ها 
موقعیت بهتری در این شــرایط پیدا کردند 
تا بتوانند حداکثر فشار را به ایران وارد کنند.

این دیپلمات سابق وزارت امور خارجه می گوید: 
اینکه هدف سفر رافائل گروسی به اسرائیل چه 
بــوده و آیــا آن گونه که مطرح می کنند برای 
همکاری اســرائیلی ها با آژانس این ســفر را 
انجام داده است یا آنکه طرفین ایرانی مطرح 
می کنند که رفته است تا از اسرائیل اطالعاتی 
را دریافت کند، تفاوتی ندارد زیرا اروپایی ها و 
آمریکایی ها تصمیم گرفتند با توجه به اینکه 
سرنوشــت برجام روشن نیست از این طریق 
برنامه هسته ای ایران را به شورای حکام ببرند 
و به ایران هشدار دهند و اگر در این مرحله باز 
هم به نتیجه نرسید و آژانس ابراز رضایت نکرد 
ممکن است در مرحله بعدی پرونده هسته ای 

ایران را به شورای امنیت بفرستند.

وی می افزاید: طبیعتاً آژانس بین المللی انرژی 
اتمی مأمور یا کارگزار شــورای حکام اســت، 
شورای حکام هم سازمان بین دولتی است؛ از 
این رو اینکه گزارش آژانس کارشناسی هست یا 
نیست یک بحث است. حتی اگر گزارش آژانس 
کارشناسی هم باشد طبیعتاً دولت ها متناسب 
با منافع خود از آن بهره برداری می کند. آژانس 
کارگزار شورای حکام است و شورای حکام هم 
متشــکل از دولت ها است و در آن دولت های 
بزرگ مانند آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، 

روسیه و چین نقش پررنگ تری دارند.
محبعلی ادامه می دهد: باید توجه داشته باشیم 
که قبل از اینکه با این موضوع تبلیغاتی برخورد 
کنیم باید ببینیم منافع ما چیست و متناسب با 
منافع و واقعیت روابط بین الملل پیش برویم و 
اجازه ندهیم کسی از این وضعیت بهره برداری 
کنــد و آژانس گــزارش منفی علیه ما بدهد. 
بنابراین تا حدودی این مشکل به دستگاه های 
جمهوری اســالمی ایران برمی گردد که این 

فرصت را در اختیار آنها قرار می دهند.
به گفته وی، نشست شورای حکام طی حدود 
چهار روز برگزار شده است و به نظر می رسد 

امروز رأی گیری انجام شود.
ارسال پرونده ایران به شورای امنیت مرگ 

برجام را رقم خواهد زد
ابوالفضل ظهره وند، یک کارشــناس مسائل 
بین الملل، در خصوص نشســت اخیر شورای 
حکام اظهار می کند: نشســت آژانس حدود 

چهــار روز به طــول می انجامد و هنوز اتفاق 
خاصی نیفتاده اســت، از این رو باید دید طی 
دو روز آینــده چه پیــش می آید زیرا در این 
نشســت موضوعات مختلفی مطرح بوده که 
یکی از آن ها موضوع ایران است. یعنی در اصل 
شورای حکام برای ایران تشکیل نشده است.

وی ادامــه می دهــد: پیش نویس و بیانیه ای 
توسط شورای حکام ارائه شده که آمریکا هم 
بــه نوعی از ایــن پیش نویس و موضع رافائل 

گروسی پشتیبانی و حمایت کرده است.
این کارشــناس مســائل بین الملل تصریح 
می کند: مدیــرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی هم بهانه های گذشته از جمله PMD را 
مطرح می کند که این موضوع هم اهرم فشاری 
بوده که همواره ســعی کرده است علیه ایران 
اســتفاده کند تا بگوید اظهارات ایران آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را متقاعد نکرده است 
اما باید بدانند متقاعد نشدن آن ها ارتباطی با 
ایــران ندارد. وی اضافه می کند: آن ها متقاعد 
نشدن از اظهارات ایران را بهانه می کنند که تا 
آخرین مرحله ممکن بر ایران فشار وارد کنند 
تــا ایران از موضع خود عدول کند و شــروط 

بازگشت آمریکایی ها به برجام را بپذیرد.
ظهره ونــد خاطرنشــان می کند: در مجموع 
احتمال نمی دهم اتفاق خاصی در این راســتا 
رخ دهد شاید در حد بیانیه ای که پرونده را به 
شــورای امنیت ببرد اتفاق بیفتد که آن زمان 
باید مرگ برجام را به صورت قطعی اعالم کرد.
وی می گوید: اگر پرونده ایران به شــورای 
امنیت برده شود از جنبه اینکه آمریکایی ها 
نیســتند که بخواهند از مکانیســم ماشــه 
اســتفاده کنند و همچنین موضع روسیه و 
چین قابل پیش بینی اســت که با این ســه 
کشور همراهی نکنند و بتوانند پروژه آمریکا 
را به هم بزنند، با مشــکالتی از جمله مرگ 

برجام مواجه خواهد شد.
این کارشــناس مســائل بین الملــل یادآور 
می شود: در مجموع اگر غربی ها اقدامی علیه 
ایران اعمال کنند که یک اقدام اضافه خواهی 
و زورگویانه باشــد در ایــن صورت ایران هم 
کارت هایــی دارد که می توانــد با آن ها بازی 
کند و فشار بیاورد و به اقدام آمریکا پاسخ دهد.
وی ادامه می دهد: در این حالت قطعاً مسئله 
برجــام منتفی خواهد شــد، از این رو به نظر 
نمی رســد آمریکایی ها تمایلــی برای اعالم 

مرگ برجام داشته باشند.

خبر ویژه

رئیس جمهور با اشــاره به اقدام اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: اینان باید حقوق ملت ایران را به رســمیت 
بشناسند، با ایران نمی توان با زبان زور سخن گفت.

 آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران استان چهارمحال و بختیاری،  با اشاره به 
اینکه این استان قبال پرآب بوده است اما االن کمتر شده است و به میزان قبل نیست، در خصوص معضالت آبی استان 
چهارمحال و بختیاری گفت: نکته مهم آن اســت که چه باید کرد که مدیریت آب صورت گیرد، ســخن از کمبود آب 
هست اما مسئله این است که اگر مدیریت آب صورت گیرد با کمک مردم تمام کسانی که تا دیروز از آب بهره مند می 

شدند با رعایت چند نکته اکنون نیز بهره مند می شوند.
وی گفت: تجربه نشــان داده اســت که مردم با نظام و دولت همراه هســتند لذا باید با شــفافیت و صداقت با مردم سخن 

گفت، از نکات مهم در خصوص مسئله آب همین طرح جامع تامین آب است که وزیر نیرو نیز بیان کردند که این طرح 
در حال نهایی شدن است، همه باید قبول کنند که باید به عدالت عمل شود که این جهت خوشایندتر است.

رئیسی با اشاره به اقدام اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: این نوع اقدامات به هیچ عنوان نمی تواند جمهوری 
اسالمی را به عقب نشینی وادار کند، ما همچنان که بر مواضع خود پافشاری کردیم، بر حقوق حقه ملت ایران تاکید 

می کنیم، حق مسلم ملت ایران را نمی توانیم نسبت به آن اغماض کنیم.
وی خاطرنشان کرد: این گونه از اقدامات، نه ملت ایران را دچار تردید می کند نه متوقف می کند و نه وادار به عقب نشینی 
می کند، اینان باید حقوق ملت ایران را به رســمیت بشناســند و باید بدانند که ما منطق داریم، باید تاکنون یاد گرفته 

باشند که با ایران نمی توان با زبان زور سخن گفت، با ایران باید با زبان منطق سخن گفت.

رئیس جمهور: 

گفت با ایران نمی توان با زبان زور سخن 

گرانی اینترنت قوز باالی قوز
ادامه از صفحه اول

... وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان متولی 
ارتقای کیفیت شبکه های ارتباطات در کشور برای رفع 
عقب ماندگی این حوزه پروژه  بزرگی تحت عنوان شبکه 
»فیبر نوری نقاط« را آغاز کرده است. اگرچه متولیان این 
وزارتخانه مدعی هستند روند ارتقای کیفیت اتصال به 
اینترنت با سرعت در حال پیگیری است ولی بسیاری از 
کاربران و نمایندگان مردم در مجلس معتقدند کیفیت 
شــبکه های ارتباطات ثابت و ســیار در چند ماه اخیر نه 
تنها بهبود پیدا نکرده است بلکه در ساعات مختلفی از 
شبانه روز به شدت افت می کند. نزول سرعت و کیفیت 
دسترسی به اینترنت در شرایطی رخ داده است که وزارت 
ارتباطات و به طور ویژه کمیسیون تنظیم مقررات تلویحاً 
مجوز الزم برای افزایش قیمت بسته های اینترنت را به 
اپراتورها داده اســت و طبق بررسی های انجام شده هم 
اکنون قیمت تعدادی از بسته های روزانه، ماهانه و ساالنه 
سرویس دهندگان سیار و ثابت نسبت به چند ماه قبل 
بیشتر شده است.  به نظر می رسد وزارت ارتباطات در 
دولت ســیزدهم رویه مماشــات با اپراتورها را در پیش 
گرفته و می کوشد با رفتار دوگانه هم رضایت سرویس 
دهنــدگان اینترنت را فراهــم و هم مردم را راضی نگه 
دارد. اغلب فعاالن صنعت فناوری اطالعات در کشــور 
معتقدند دولت در زمینه تعرفه گذاری اینترنت تنها باید 
نقش ناظر را بر عهده داشته باشد و مادامی که حاکمیت 
به طور مستقیم در موضوع قیمت گذاری سرویس های 
ارتباطی دخالت می کند کاربران و ســرویس دهندگان 
به طور همزمان متضرر می شوند. در شرایطی که نظام 
اقتصادی کشــور در حال تحول اســت و دولت اجرای 
اصالحات گسترده ای را برای قیمت گذاری عادالنه در 
پیش گرفته قطعاً افزایش قیمت اینترنت قوز باالی قوز 
محسوب می شود و فشار دوچندانی را به اقتصاد خانوار 
وارد می کند. طعم شیرین فناوری تنها زمانی به مذاق 
مردم خوش می آید که به اینترنت پرســرعت و ارزان 
دسترسی داشته باشد. جای تعجب دارد که مسئوالن 
کنونی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اصل کاهش 
قیمت سرویس های ارتباطی با توسعه شبکه را فراموش 
کرده و برنامه های این وزارتخانه را کج دار و مریز پیش 

می برند. 
منبع: خبرگزاری آنا

رئیس سازمان انرژی اتمی: 

آژانس انرژی اتمی اسیر 
صهیونیست هاست

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: باعث تاسف است که 
یک نهاد بین المللی توســط یک رژیم نامشــروع مورد 
بهره برداری قرار گرفته و حیثیت آن را زیر ســؤال برده 

است.
محمد اســالمی رئیس ســازمان انرژی اتمی در برنامه 
»صف اول« حضور یافت و در مورد آخرین تحوالت در 
حوزه هســته ای و مناســبات ایران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و قطعنامه تصویب شــده در شورای حکام 
آژانس به گفت وگو پرداخت. رییس سازمان انرژی اتمی 
گفت:باعث تأســف اســت که آژانس توسط یک رژیم 
نامشــروع مورد بهره برداری قرار می گیرد و حیثیتش 

زیر سوال می رود.
وی ادامه داد: تمام تعهدات برجام مغایر با ضوابط آژانس 
است. چرا پذیرفتیم و خودمان را محدود کردیم؟ فقط 
برای رد اتهامات اما حسن نیت و حسن ظن ما مورد توجه 
قرار نمی گیرد. اسالمی تاکید کرد: ما نصب ماشین های 
جدید را شروع کرده ایم و عملیات ماجراجویانه خاصی 
نداریــم. وی افزود: برای اولین بار، CPF و برنامه خود 
را به آژانس ارایه کرده و طبق اساسنامه آژانس، آژانس 
وظیفه دارد از ما پشــتیبانی فنی، آموزشــی و ... داشته 
باشد اما آژانس و سایر نهادهای بین المللی امروز اسیر 
صهیونیســت ها شده اند. رئیس سازمان انرژی اتمی با 
بیان اینکه باقیمانده حسن نیت خود را هم با برچیدن 
تعدادی از دوربین هــای ثبت کننده محدودیت ها که 
حــدود ۱۸ تــا بود جمع کردیم، گفت: مابقی هم ظرف 
امشب جمع می شود. مرکز جابرابن حیان را هر سه ماه 
بازدید می کردند. پرونده آنجا را بســتند و امروز دوباره 

درباره آنجا ادعا مطرح می کنند.

در جلسه جنجالی کنگره آمریکا؛

ترامپ به اقدام برای کودتا متهم شد
در جلسه کمیته منتخب تحقیق درباره حمله به کنگره 
آمریکا، رئیس جمهور ســابق این کشــور به اقدام برای 
کودتا متهم شد و اظهارات نزدیکان و مقامات دولت وی 
برای اولین بار پخش شد. در جلسه بامداد جمعه صحن 
مجلس نمایندگان آمریکا درباره حمله هواداران »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور سابق آمریکا به ساختمان کنگره، 
شواهدی از تالش وی برای کودتا و حفظ قدرت ارائه شد.

به نوشــته وبگاه شبکه »ســی اِن اِن«، کمیته منتخب 
رســیدگی به حوادث ششــم ژانویه سال ۲۰۲۱ در این 
جلســه طوالنی و جنجالی، یافته های خود از چندین 
ماه برگزاری جلســات و انجام تحقیقات در این زمینه 
را برای اولین بار منتشر کردند. »بنی تامپسون« رئیس 
این کمیته در آغاز این جلسه، ترامپ را به »اقدام برای 
کودتا« متهم کرده و گفت هدف این تحقیقات فراتر از 
تمرکز بر اتفاقات گذشــته بوده و »توطئه برای انحراف 

خواست مردم هنوز به پایان نرسیده است«.
»لیز چنی« عضــو جمهوری خواه مجلس نمایندگان 
آمریکا و معاون تامپسون در کمیته منتخب نیز مستقیماً 
ترامپ را بابت حمله به کنگره مقصر دانســت و گفت: 
»کســانی که به کنگره ما حمله کردند و ســاعت ها با 
مجریان قانون نزاع کردند، از حرف هایی رئیس جمهور 
ترامپ انگیزه گرفتند که به آن ها گفت انتخابات دزدیده 

شده و او رئیس جمهور بر حق است«.

در سایه اوکراین نبرد در آسیا چقدر جدی است؟

بایدن، تایوان و چین، جنگی با احتمال 
حداقلی و حتی صفر

جو بایدن در دوم خرداد ماه ۱۴۰۱)۲۰۲۲/5/۲۳(، اعالم 
کــرد که در صورت حمله چین به تایوان، ایاالت متحده 
به کمک نظامی این کشــور خواهد رفت. در این زمان، 
پکن نارضایتی شدید خود بر اظهارات رئیس جمهوری 
ایاالت متحده را اعالم داشت و به آمریکا هشدار داد. »وانگ 
وینبین« سخنگوی وزارت امور خارجه چین دراین باره 
اظهار داشــت که: "چین در مورد موضوعاتی مرتبط با 
منافع اساسی این کشور مانند حاکمیت و تمامیت ارضی 
امتیاز و مصالحه نخواهد کرد. هیچ کس نباید قاطعیت 
قوی، اراده مستحکم و توانمندی خلق چین را دست کم 

بگیرد."
جو بایدن در دیدار با نخست وزیر ژاپن در توکیو تضمین 
داده بود که ایاالت متحده در صورت حمله نظامی چین، 
از تایوان حمایت نظامی خواهد کرد. بایدن این جمله را 
مطرح کرده بود که: "چین حق ندارد با خشونت تایوان 
را ببلعد. رفتار دولت چین، ازجمله رزمایش نظامی و پرواز 

در حریم هوایی تایوان "بازی با خطر است".
هرچند که بایدن گفته بود، فکر نمی کند که چین واقعاً 
قصد حمله به تایوان را داشته باشد. در سوم خرداد ماه 
۱۴۰۱، رسانه ها تیتر زدند که بایدن حرف خود را پس 
گرفته و اعالم کرده که هیچ تغییری در سیاست »ابهام 
راهبردی« نسبت به تایوان حاصل نشده است. وی در برابر 
سؤال خبرنگاران درباره اینکه آیا آمریکا از تایوان دفاع می 
کند یا خیر؟ پاسخ نداد. هم زمان با جنگ روسیه و اوکراین، 
نگاه ها به سمت چین رفته است. تحلیلگران اقدام روسیه 
علیه اوکراین را الگوی مناسبی برای چین درباره ادعای 
همیشگی اش نسبت به تایوان دانسته اند. آیا چین قادر 
اســت به تایوان حمله کند؟ چین برای حمله به تایوان 
که آن را بخشی از سرزمین خود می داند، فاکتورهایی 
را در نظر می گیرد؟ آیا طرح سؤال حمله چین به تایوان 
به عنوان بخشی از سرزمین خود در تحلیل ها و نظرات 

کارشناسان و سیاستمداران درست است؟
به لحاظ نظامی، سیاسی و اقتصادی پاسخ مشخصی در 
میان مدت برای این پرسش وجود دارد. به لحاظ نظامی 
چین در صورت تجاوز و حمله علیه تایوان، ممکن است 
با واکنش رقبای نظامی خود که البته از تایوان نیز حمایت 
می کنند مواجه شود. ایاالت  متحده، هند و ژاپن در میان 
5 کشور برتر نظامی دنیا قرار دارند که به لحاظ اقتصادی 
نیز وضعیت مناســبی دارند. ژاپن و تایوان با هم پیمان 
دفاعی و همکاری نظامی دارند. روســیه که در میان 5 
کشــور برتر نظامی دنیا حاضر اســت به لحاظ اقتصادی 
قادر به حمایت از چین نیســت. در بحران اوکراین نیز، 
چین صرفاً به حمایت سیاسی بسنده کرد؛ بنابراین روس 
ها برای همکاری نظامی در صورت وقوع جنگ چین و 

تایوان برای حمایت نظامی از چین مردد خواهند بود. 
بزرگ ترین کشور حامی تایوان، ایاالت متحده که حتی 
خود استقالل تایوان را به رسمیت نشناخته؛ سیگنال های 
خطر را در تنگه تایوان به سوی چین ارسال کرده است. 
حضور ناوهای آمریکایی در تنگه تایوان و حمایت های 
لفظی غرب از تایوان، نزدیکی دول آسیای جنوب شرقی 
به غربی ها و تنش آنان با چین به ویژه ژاپن، کفه ترازوی 
حمایت های سیاسی، اقتصادی و حتی شاید نظامی را 
به سمت تایوان سنگین می کند. در صورت وقوع جنگ 
چنانچه آمریکا مستقیماً وارد کارزار جنگ شود، با تجربه 
مأموریت های ویژه جنگ نسبت به چینی ها برتری دارد. 
ارتش مدرن چین، تجربه شــرکت در جنگ را ندارد و 
بنابراین تنها یک ارتش آموزش دیده؛ ولی ناآزموده است. 
تایوان نیز البته آموزش های ویژه را به نیروهای نظامی 
می دهد؛ و وجه اشتراک وی با چین تجربه نداشتن در 
یک جنگ و یا حتی دفاع از خود اســت. آمریکا برتری 
قابل توجهــی به لحاظ داشــتن نیروهای هوایی و انواع 
جنگنــده هــا دارد و چین با وجود تــالش برای بهبود 
وضعیت صنایع جنگی خود در هوا، هنوز فاصله زیادی 
با آمریکا دارد. از لحاظ حقوقی و سیاسی نیز، چین عضو 
دائم شــورای امنیت اســت و می تواند هر قطعنامه ای 

علیه خود را وتو کند. 
ذکر این نکته الزم است که بدانیم چینی ها در فرهنگ 
اســتراتژیک و سیاســت خارجی خود بارها بر صلح و 
همزیستی مسالمت آمیز تأکید ورزیده و فعاًل بر تقویت 
توان اقتصادی خود بر اساس سندهای اقتصادی اصرار 
می ورزند. مقامات پکن البته بارها در جنگ لفظی با تایوان 
و غرب، هشــدارهای الزم را به طرف مقابل ارسال کرده 
اند و تایوان را بخش جدایی ناپذیر خود دانسته اند. این 
هشدارها شامل حرکت در حریم هوایی تایوان و مانورهای 
نظامی بوده است؛ عالوه بر این چین تنها درباره تایوان 
بــه صورت کامال جــدی تهدید به اقدام نظامی متقابل 
دارد؛ چرا که آن را ســرزمین خود و حق دفاع را برخود 

مسلم می داند.   
شــی جین پینگ، رهبر انقالب سوم چین، اما به دنبال 
اتحاد تایوان و چین در دزارمدت است. جنگ با احتمال 
صفر در حال حاضر درباره تنش های چین و تایوان می 
تواند یک پاسخ مناسب و قابل اتکا باشد. جنگ فرسایشی 
روســیه و اوکراین نیز البته یک درس و تجربه تاریخی 
برای چین خواهد بود. شرایط و مقدمات یک جنگ که 
بتواند مسائل متعددی را برای معادالت قدرت در دنیا به 
دنبال بیاورد هنوز برای این نقطه از دنیا فراهم نیست و 
یا حداقل در حال حاضر با توجه به عناصر فوق الذکر با 
احتمال حداقلی و یا صفر امکان پذیر است. در صورتی 
که اقدام قاطع و مشــخص نظامی از ســوی عامل بیگانه 
علیه تایوان صورت گیرد؛ در آن صورت می توان انتظار 
داشــت که چین به منظور دفاع از حاکمیت سرزمینی 

خود وارد کازار شود.

یادداشت
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3اقتصاد گزارش

فروشگاه ها از لوازم خانگی خالی شد

 گرانی بی سر و صدای
 لوازم خانگی

  مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد
 خیــز چنــد باره قیمت لــوازم خانگی در پی 
کاهش تولید و عرضه به بازار باعث خالی شدن 
فروشگاه ها از لوازم خانگی شده است. به طوری 
که لوازم خانگی از سطح فروشگاه های بزرگ 
جمع شده و اقالمی هم که در بازار باقی مانده 
بسیار گران تر از قبل قیمت گذاری شده است.

بدنبال چالش تولید در سال گذشته و با شروع 
التهابات ناشــی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در 
ابتدای ســال جاری یکی از بازار های متاثر از 
این پیامد ناخوشایند بازار لوازم خانگی بود، به 
طوریکه برای چندمین بار انواع و اقسام لوازم 

خانگی در بازار گران و کمیاب شد.
این در حالی اســت که طبق سیاســت دولت 
واحد های تولیدی باید ضوابط قیمت گذاری را 
رعایت کنند و بر این اساس هم تولیدات تحت 
نظارت سازمان حمایت به فروش می رسد و هر 
گونه افزایش یا کاهشی در عرضه تولیداتمان 
با هماهنگی و اخذ مجوز از ســازمان حمایت 

صورت می پذیرد.
فدایی

احسان فدایی کارشناس صنعت لوازم خانگی 
گفــت: در حالی محمدمهدی برادران معاون 
صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با افتخار تثبیت قیمت لوازم خانگی درســال 
جاری در بخش تولید را با افتخار اعالم می کند 
که این نشان ازسیاست بی منطقی و غیر اصول 

اقتصادی در وزارت صمت است.
کارشــناس صنعت لوازم خانگــی ادامه داد: 
زمانــی بایــد از ثبات یا کاهش قیمت در گروه 
کاالیــی ابراز رضایت داشــت که قیمت ها بر 
فضای رقابتی و اختیاری تعیین شود، نه اینکه 
نرخ کاال و محصوالت تولیدی به تولید کننده 

تحمیل شود.
فدایــی گفت: در چند ســال گذشــته تولید 
کننــدگان بــه دلیل اینکه اختصاص ســهم 
بیشــتری از بــازار عالوه بررقابــت در ارتقای 
کیفیت تولیدات، در بخش مزیت های قیمتی 
هــم بدنبال حفظ جایگاه و تالش برای جلب 

مشتری و سهم بیشتری از بازار بودند.
به گفته این کارشــناس؛ امــا امروز مجموعه 
وزارت صمــت و نظارتــی با تحمیل دســتور 
العمل های تعیین قیمت های دســتوری فشار 
به تولید کننده را در چنین شــرایطی بیشــتر 

کرده اند.
کارشناس صنعت لوازم خانگی تأکید داشت: 
از افزایــش حقــوق 5۷ درصدی کارگران در 
مجموعه های مختلف خط تولیدی تا افزایش 
حــق بیمــه تأمین اجتماعی، مالیات و از همه 
مهمتــر قطعات و مــواد اولیه در بخش تولید 
باعــث گرانی مولفه های تعیین کننده قیمت 

نهایی کاال های تولیدی شده است.
وی تصریح داشــت: قطعــات نهایی و تعیین 
کننــده محصوالت لــوازم خانگی پُر مصرف، 
وارداتــی اســت و بر مبنای ارز و محاســبات 

عوارض گمرکی وارد می شود.
بــه گفته فدایی؛ عــوارض گمرکی از مبنای 
محاسبه ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی )۲5 
هزار تومان( افزایش یافته است. با این احتساب 
قیمت واردات قطعات مورد نیاز صنعت لوازم 
خانگی نســبت به گذشته افزایش پیدا کرده، 
اما همزمان با این تغییرات دستور عدم افزایش 

قیمت به تولید کننده صادر شده است.
کارشناس صنعت لوازم خانگی تأکید داشت: 
حــاال در چنین شــرایطی تولید کننده راهی 
جزء کاهش ثبت ســفارش قطعات مورد نیاز 
خط تولید را ندارد و در نهایت منجر به کاهش 

حجم تولیدات لوازم خانگی می شود.
وی گفت: در یکی – دوسال اخیررکود وضعیت 
فروش محصوالت در بازار را برهم زده است. از 
این رو تولید کننده ناگزیرمحصوالت تولیدی 
که راهی بازار شــده بودند را به ســمت انبار ها 
می بــرد و در برابر این ســکوت ویران کننده 
در بــازار، حجم تولیــدات لوازم خانگی را نیز 

کاهش می دهد.
فدایــی ادامه داد: چرخــه معیوب در صنایع 
مختلف به ویژه صنعت لوازم خانگی، قیمت و 
عرضه این کاال ها را بشدت دچار اختالل کرده 
که نتیجه آن کمیابی و گرانی لوازم خانگی در 

همین سه ماه نخست سال شده است.
به اعتقاد کارشــناس صنعت لــوازم خانگی؛ 
سیاســت دولتمردان باعث تنش بیشــتر در 
تولید و بازار لوازم خانگی شــده است. هرچند 
بار ها از ســوی تولید کنندگان به گرانی لوازم 
خانگی هشــدار داده شــده، اما کاهش تولید 
و درنتیجــه ریــزش عرضه لــوازم خانگی در 
بازارقطعــاً پیامد های ســنگینی را به همراه 
خواهد داشــت که فشار اقتصادی زیادی را به 
تولیــد کننده و مصرف کننده تحمیل خواهد 

کرد.
وی تصریح داشــت: این سال ها صنعت لوازم 
خانگی با یکسری شعار های غیر منطقی و غیر 
کارشناســی در حال حرکت است تا جایی که 
متولیان و مســئولین با شــعار های رسیدن به 
خودکفایی، عالوه بر آســیب رسانی به بخش 
صنعت، مردم را نیز دچار سردرگمی کرده اند.

گزارش

آماده رونمایی از مدل تعالی 
اقتصاد مقاومتی هستم

  روزگار/ گروه اقتصاد
یک کارشناس مسائل اقتصادی در همدان با 
بیان اینکه آماده رونمایی از مدل تعالی اقتصاد 
مقاومتی هســتم گفت: این مدل می تواند در 
رشد و تعالی سازمانها و شرکت های دولتی و 

خصوصی راهگشا باشد.
  بهرام هاشــمی با اشــاره به اینکه مدل رشد 
و ســرآمدی اقتصادی سازمان های دولتی و 
خصوصی طراحی کرده است اظهار کرد: سه 
مدل در دنیا وجود دارد که طبق آنها سازمانها 

و شرکت ها در پی رشد و تعالی هستند .
وی بــا بیان اینکه مدل ارزیابی ســازمان ها 
و شــرکت های خدماتــی دولتی و خصوصی 
نمونه ای اســت که نقــاط قوت و ضعف و نیز 
تهدیدهــا و فرصت ها را ارزیابی و بر اســاس 
آن برنامه رشــد ارائه می دهد گفت: این مدل 
موقعیت یک شرکت و سازمانی را با سازمانها 
و شرکت های مشابه در کشور، منطقه و دنیا 
مقایسه می کند و راه های ورود به موفقیت را 

نیز ارائه می دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در همدان با 
بیان اینکه امروز موضوعی که مطرح اســت 
این بوده، ســازمان ها و شــرکت های موجود 
در کشــور چه شــرایطی دارند و آیا سوده اند 
و یــا زیــان ده افزود: در حال حاضر عملکرد و 
نقاط قوت و ضعف شــرکت ها و سازمان های 
کشور ایران مشخص نیست و به همین خاطر 
نمی تواند تعالی و رشــد خوبــی را برای آنها 

تصور کرد.
 وی با اشاره به اینکه به خاطر سیاست خصمانه 
آمریکا این مدل مورد اســتفاده کشور ایران 
نیست  افزود: تحقیقات گسترده ای روی این 
مــدل انجام دادم و تقریبا آشــنایی کامل به 
موضوع دارم  اما به خاطر سیاســت خصمانه 
یک کشــور با مردم ایران با شــرکت های آن 

وارد کار نشده ایم.
  هاشمی با تاکید مقام معظم رهبری به ارائه 
الگوی ایرانی اسالمی تاکید دارند که قدم های 
پیشــرفت کشور بر اســاس اقتصاد مقامتی 
باشــد گفت: در این راستا ارائه مدلی ایرانی و 
اســالمی تضمین کننده پیشرفت سازمان ها 
و شــرکت ها بر اســاس قوانین بومی طراحی 
کرده ام که امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس اقتصاد مقاومتی 
مدلــی طراحی شــده اســت که پیشــرفت 
اقتصادی راهگشــا خواهد بود گفت: اقتصاد 
مقاومتی ابالغیه ســال ۹۲ بود و سال ۸۴ نیز 
ســند چشم انداز ۲۰ ساله مطرح شد و چون 
رهبری تاکید داشتند از شعارها به دور باشیم 
و وارد عمل شــویم ما نیز در این راســتا پای 

کار آمده ایم.
 این کارشناس مسائل اقتصادی در همدان با 
 EFQM اشاره به اینکه این مدل طبق پلتفرم
طراحــی شــده اما متن بر اســاس عملکرد 
سیاســت های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی است 
گفــت: بــه عنوان مثال آیتــم هفتم ابالغیه 
اقتصــاد مقاومتی به موضوع امنیت غذایی و 
درمــان و ایجاد ذخایــر راهبردی با تاکید بر 
افزایش کمی و کیفی تولید اشــاره دارد که 
بــه این موضوعــات پرداخته ایم. وی با بیان 
اینکــه در این مدل تمــام موضوعات اقتصاد 
مقاومتــی که به دولت های وقت ابالغ شــده 
مورد توجه ماســت افزود: مدل ۲۴ گانه ای از 
اقتصاد مقاومتی ارائه شده که می طلبد برای 
رهایی از مشــکالت اقتصادی مورد استفاده 

قرار گیرد.
هاشمی با اشاره به اینکه دولت  قبل اقدامات 
اقتصادی را در قالب اقتصاد مقاومتی معرفی 
می کرد در حالی که عملکردش جزو ۲۴  آیتم 
موجود نبود خاطرنشان کرد: مدل ارائه شده 
ما اهدافی دارد و در مورد ضرورت مدل ایرانی 

و اسالمی نیز توضیحاتی دارد.
وی با اشاره به اینکه سازمان ها و شرکت  های 
خود را با مدل بومی ارزیابی کنیم و نه غیربومی 
و دلیل طراحی این مدل نیز آن بوده که اقتصاد 
مقاومتــی به عنــوان مکتب جدید اقتصادی 
تــاب آوری دارد افزود: اقتصــاد مقاومتی بر 
اصالح ساختار کشور، آینده نگری، توانمندی 
و استحکام ساخت درونی کشور تاکید دارد و 

باید مورد توجه باشد.
 این کارشــناس مسائل اقتصادی در همدان 
بــا بیان اینکه طبق این مدل متوجه خواهیم 
شد که آیا دستگاهی به طرف اهداف اقتصاد 
مقاومتی حرکت می کند گفت: در این راستا 
کاهش آسیب  پذیری اقتصادی شرکتی مورد 
توجه اســت و اینکه بتواند تکانه پذیری را در 
مقابل شــرایط آسیب موجود افزایش دهد و 
یک مکتب جدید با جامعیت و رشــد یافتگی 

برای آن ایجاد شود، حائز اهمیت است.
 وی با اشاره به اینکه مدل ما نقشه راه می دهد 
و آسیب ها را شناسایی می کند افزود: این مدل 
مثلثی را طلب می کند تا همراه باشند که یک 

ضلع آن مردم هستند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان:

قیمت خودرو به طور غیرمنطقی باالست
 دبیــر انجمــن صنایــع همگــن نیرو 
محرکه و قطعه ســازان خودروی کشور 
معتقد اســت کــه تصدی گری دولتی و 
عملکرد جزیــره ای ارکان تصمیم گیر و 
سیاســتگذار، دو معضــل کالن صنعت 

خودرو است.
»آرش محبی نژاد« اظهار داشت: برنامه 
افزایــش 5۰ درصــدی تولید خودرو در 
ســال جاری نســبت به سال ۱۴۰۰ که 
خودروســازان داوطلبانه افزایش بیش 
از ۶5 درصدی را وعده داده اند، دســت 
یافتنی است اما الزمات و پیش شرط هایی 

دارد.
وی بیان داشــت:  در ســال های ۹۰ و 
۹۶ تیراژ حدود ۱.۶ میلیون دســتگاهی 
خــودرو محقــق شــد و بر این اســاس 
هدف گذاری امسال نیز چندان نامانوس 

و دور از ذهن نیست.
این مقام صنفی یادآور شــد: توان بالقوه 
صنعت قطعه سازی )البته برای قطعاتی 
است که به تولید انبوه رسیده اند( تامین 
قطعه برای حدود ۲.۲ میلیون دســتگاه 
خودرو در ســال است، البته این ظرفیت 
و قطعاتــی همچــون ECU، ایربــگ یا 
سنســورهای خاص که باالجبار در زمان 
تحریم ها داخلی ســازی شــده و هنوز 
به ظرفیت کامل نرســیده اند را شــامل 

نمی شود.
وی گفت: با این حال مشــکالتی در اجرا 

وجــود دارد، همچنیــن الزاماتی برای 
دستیابی به اهداف برنامه مورد نیاز است 
که از آن جمله اصالح شیوه قیمت گذاری 
دســتوری قابل اشــاره است، زیرا بهبود 
کیفیــت و افزایش تیــراژ را نمی توان به 

صورت دستوری محقق کرد.
 باال بودن غیرمنطقی قیمت 

بازاری خودرو
محبی نژاد خاطرنشان کرد:  البته وقتی از 
قیمــت خودرو صحبت می کنیم، قیمت 
بــازاری منظور نیســت و در این زمینه 
باید گفت »قیمت ها به شــکل بیهوده  و 

غیرمنطقی باال است.«
وی، الــزام دیگــر دســتیابی به اهداف 
افزایش تیراژ امســال را تامین نقدینگی 
برشمرد و گفت:  با توجه به متوسط تورم 
۴۰ درصــدی در جامعه و افزایش قیمت 
نهاده هــای تولید، افزایش تیراژ نیازمند 

نقدینگی زیادی است.
دبیــر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه 
و قطعه ســازان خودروی کشــور تاکید 
کــرد: تصدی گری دولتی )و به جای آن 
هدایت گری و سیاستگذاری( و عملکرد 
جزیره ای دولتی ها، مجلســی ها و سایر 

ارکان تصمیم گیر و سیاســتگذار صنعت 
خودرو، دو معضل کالن این صنعت است.

وی ابراز امیدواری کرد تصمیم ســازان 
بــا اتخــاذ تصمیمات واحد و یکســان، 
همچنین پرهیز از تشتت آرا، این صنعت 
را به سرمنزل مقصود برسانند، زیرا حتی 
وجود یک قانون هرچند معیوب، بهتر از 
چند قانون اســت و امید می رود در این 
مســیر بــه آرا و نظرات بخش خصوصی 

بهای بیشتری داده شود.
محبی نــژاد در پایان گفت: اکنون جمع 
مطالبات تعیین تکلیف نشده قطعه سازان 

از خودروسازان به ۴۷ هزار میلیارد تومان 
رسیده که ۱۸.5 هزار میلیارد تومان آن 
را مطالبات تعیین تکیلف نشــده معوق 

تشکیل می دهد.
 برنامــه امســال طراحی شــده بــرای 
خودروســازان تولید یک میلیون و ۶۰۰ 
هزار دستگاه خودرو است که یک میلیون 
و ۴۰۰ هزار دستگاه آن بر پایه پلتفرم های 

داخلی خواهد بود.
در این راستا، سهم ۷5۰ هزار دستگاهی 
بــرای ایران خــودرو و ســهم ۶5۰ هزار 
دستگاهی برای سایپا در نظر گرفته شده 
و با احتساب تولیدات سایر خودروسازان 
کوچک و خصوصی، تیراژ به یک میلیون 

و ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید.
بااین حال کارشناســان معتقدند تحقق 
تیراژ یادشده مســتلزم ملزوماتی است 
که عــدم تامین آن هــا می تواند برنامه 
 یادشــده را بــا چالش ها و مشــکالتی 

همراه کند.
بررســی آمارهای منتشر شده در سامانه 
ُکــدال حاکی از تولید ۱۲۲ هزار و ۳۱۷ 
دســتگاه خودرو توسط سه خودروساز 
بزرگ کشــور یعنی ایران خودرو، سایپا 
و پارس خودرو از ابتدای امســال تا پایان 
اردیبهشت ماه است. این میزان تولید در 
مقایســه با آمار مدت مشــابه سال قبل 
)تولید ۱۱۸ هزار و 5۹۶ دستگاه خودرو( 

رشد ۳.۱۳ درصدی نشان می دهد.

بازار سهام در وضعیت فعلی با هیچ مشکلی مواجه نیست 

بورس در بهترین موقعیت سرمایه گذاری قرار دارد
یک کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه بورس در وضعیت فعلی 
با هیچ مشــکلی مواجه نیســت و اصالح جزیی از بازار و روند طبیعی 
اســت، گفت: بازار ســرمایه تا پایان ســال روزهای خوبی را تجربه 
می کند و تا پایان فصل زمســتان امســال شاخص بورس رشد بسیار 

خوبی خواهد داشت.
»فردین آقابزرگی« کارشــناس بازار ســرمایه به افت اخیر شاخص 
بورس و عوامل تاثیرگذار بر آن اشاره کرد و افزود: به صورت مستقیم 
نمی توان شــخص یا اشــخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی را در زمان 
افزایش عرضه سهام، مقصر افت شاخص بورس دانست، بلکه تعیین 
روند بازار ناشی از چند عامل است که ممکن است زمینه ساز اصالح 

شاخص بورس باشند.
اصالح شاخص بورس در بازار طبیعی است

وی با تاکید بر اینکه برخی از مسایل حقوقی ها را به طور غیرمستقیم 
آماده فروش می کند، گفت: اشخاص حقوقی دارای پس انداز نیستند، 
بلکه باید به طور حتم در صورت نیاز یا زمان خرید سهام و اوراق اقدام 

به فروش بخشــی از ســهام خود در بازار کنند؛ بنابراین بخشی از این 
اتفاق در بازار طبیعی به نظر می رسد.

آقابزرگی خاطرنشان کرد: عرضه های اولیه ای که اکنون در حال انجام 
است و در اختیار حقوقی، صندوق ها و نیز نهادهای مالی حرفه ای قرار 
می گیرد؛ می تواند زمینه ســاز فشــار فروش در بازار باشد.وی معتقد 
اســت کــه این نهادهــا از محل نقدینگی اجازه خریــد ندارند، بلکه 
باید اقدام به فروش ســهام و نیز مشــارکت در عرضه اولیه کنند.این 
کارشــناس بازار ســهام با بیان اینکه اکنون زمان مناسبی برای انجام 
عرضه اولیه نیســت، گفت: برخی، حقوقی ها را مقصر نوســان ایجاد 
شده در بازار می دانند، درحالی که حقوقی ها برای تامین منابع مجبور 

به فروش سهام برای مشارکت در عرضه اولیه هستند.
بورس در بهترین موقعیت سرمایه گذاری قرار دارد

آقابزرگی روند فعلی بازار سهام را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: بازار 
اکنــون بــه لحاظ بنیادی در بهترین موقعیت ســرمایه گذاری قرار 
 دارد و با توجه به انتظارات تورمی پتانســیل خوبی برای رشــد بازار 

فراهم شده است.
وی ادامه داد: شــاخص بورس در ســال ۱۴۰۱ روند مثبتی خواهد 
داشت و حتی ممکن است رکورد شکنی هم کند، البته سهامدارانی 
بایــد بــه دنبال کســب بازدهی معقول از این بازار باشــند؛ نباید به 
نوســانات ایجادشــده در مقطع فعلی بازار توجه کنند.این کارشناس 
بازار ســرمایه تاکید کرد: ســهامداران حرفه ای که در موقعیت فعلی 
اقدام به خرید سهام در بازار می کنند ضمن کسب بازدهی معقول از 
این بازار، ارزش دارایی خود را ازلحاظ سرمایه گذاری حفظ خواهد 
کرد.آقابزرگی اعالم کرد که بازار در وضعیت فعلی با هیچ مشــکلی 
مواجه نیست و فقط باید کنترل عرضه های اولیه در دستور کار قرار 
بگیرد.وی روند معامالت بورس را پیش بینی کرد و گفت: بازار سرمایه 
تــا پایان ســال ۱۴۰۱ روزهای خوبــی را تجربه می کند و پیش بینی 
می شــود تا پایان فصل زمســتان امســال روند مثبتی داشته باشد و 
حتی ممکن اســت شاهد رکوردشکنی ها شاخص بورس و دستیابی 

به کانال خوبی باشیم.

خبر ویژه

 fttx وزیر ارتباطات با اشاره به رونمایی از نخستین دسترسی  پروژه
در شهر بوشهر در روز جهانی ارتباطات و تجربه سرعت حدود ۹۰۰ 
مگابیــت برثانیــه، ابراز امیدواری کرد تا پایان دولت ســیزدهم این 

امکان برای بسیاری از هموطنان فراهم شود.
 عیســی زارع پــور - وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات، در صفحه 
اینســتاگرام خــود اعالم کرد: "تا چند مــاه پیش تصور اینکه روزی 
ســرعت های حدود یک گیگابیت بر ثانیه را تجربه کنیم عجیب و 

دور از دسترس به نظر می رسید؛ اما با آغاز اجرای کالن پروژه توسعه 
شــبکه دسترســی مبتنی بر فیبر نوری)fttx(، ان شاهلل به تدریج و تا 
پایان دولت ســیزدهم، دسترســی به سرعت های چند صد مگابیتی 
برای بســیاری از هموطنان میســر می شود.اجرای پروژه دسترسی 
به فیبر نوری نه تنها کیفیت و سرعت دسترسی را افزایش می دهد 
و تجربه کاربری را بهبود می بخشــد بلکه زمینه اجرای نســل های 

بعدی ارتباطات چون فایوجی را به صورت فراگیر فراهم می کند.

در مراسم روز جهانی ارتباطات امسال، در هنگام رونمایی از نخستین 
دسترسی های پروژه fttx در شهر بوشهر، سرعت حدود ۹۰۰ مگابیت 
برثانیه را تجربه کردیم. این شبکه پرسرعت در کنار خدمات بومِی 
با کیفیت که در یک کلمه »شبکه ملّی اطالعات « نامیده می شود، 
زیرســاخت توســعه همه جانبه و بســتری امن برای تحول فناوری 
پایه کشــور در همه بخشــها خواهد بود. به خاطر همین، این سرعت 

واقعاً صلوات دارد".

وزیر ارتباطات خبر داد:

دسترسی به سرعت های چند صد مگابیتی اینترنت

یک کارشــناس بازار ســرمایه معتقد است تصمیم هایی از جمله 
تعلیق عرضه خودرو در بورس کاال، تنها می تواند بستر بروز رانت 
و معامالت غیرشفاف را در بازار خودرو تعمیق کند و این موضوع 
به زیان تولیدکنندگان و ســهامداران و مصرف کنندگان اســت.

احسان عسکری با اشاره به ماجرای تعلیق عرضه خودرو در بورس 
کاال اظهار کرد: همه کارشناســان و فعاالن بازار ســرمایه به این 
امر واقف اند که بورس کاال به دلیل بهره گیری از ســازوکار عرضه 
و تقاضا با بیشترین موقعیت شفافیت روبه رو است.وی ادامه داد: 
عرضه خودرو در بورس کاال می تواند به تولیدکنندگان خودرو در 
زمینه فروش محصوالت و کشف نرخ های واقعی و عادالنه کمک 
کرده و نقشــه راه جدیدی پیش روی صنعت خودرو برای خروج 
از التهاب ها و ناکارآمدی ها برای تامین رضایت مصرف کنندگان 

نهایی فراهم کند.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه تعلیق عرضه خودرو در 
بورس کاال سواالت بی پاسخی را پیش رویمان قرار می دهد،  گفت: 
نخست آنکه، هزینه های قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو 
به زیان و نفع کدام گروه ها خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش ها 
هم باید بگویم واضح است،  زیان دیدگان این تصمیم سهامداران 
شرکت های خودرویی و درنهایت مصرف کنندگان نهایی خودرو 
هستند. چراکه با وجود ادعای حمایت دولت ها از صنعت خودرو 
در کشــور،  قیمت گذاری دســتوری،  شــرکت ها را با زیان مواجه 
کرده و سود و یا عایدی هم برای سهامداران در پی نداشته است.
عسکری افزود: نفع تعلیق عرضه خودرو در بورس کاال برای دالالن 
و رانت بازانی است که در پشت پرده هستند و از محل قیمت گذاری 

دستوری و رانتی که شکل می گیرد،  بیشترین نفع را می برند.
وی اظهــار کــرد: در مکاتبات وزارت صمت بــا بورس کاال دلیل 

این تعلیق،تصمیم های صورت گرفته و مصوبه های اخذ شــده در 
شــورای هماهنگی اقتصادی عنوان شــده است که این موضوع ها 
باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.اما اکنون باید به این موضوع 
توجه شود که اگر از سازوکار بورس کاال در این بخش بهره گرفته 
نشــود و قیمت گذاری دســتوری تداوم یابد، آنوقت ناکارآمدی ها 

در اقتصاد بیش ترتعمیق می یابد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: مخالفان عرضه خودرو در بورس 
کاال باید به این پرسش ها پاسخ دهند که آیا عدم عرضه هر کاالیی 
در بورس کاال به شفافیت اقتصادی منجر می شود یا خیر؟  و اینکه 
آیا تصمیم مذکور به نفع اقتصاد کشور،  مردم و سهامداران است؟ 
به عنوان فعال بازار ســرمایه متاســفانه معتقدم دست های پشت 
پرده صنعت خودرو بسیار قوی تر از سازوکارهای شفافیت و معامله 

مبتنی بر عرضه و تقاضا عمل می کنند.

تعلیق عرضه خودرو در بورس کاال 

خوشحالی دالالن بازار
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نفت و انرژی 4

جنگ اوکراین، بزرگترین تغییر جریان های تجارت نفت را رقم زده است

جنگ سرد در بازار نفت

كوتاه از انرژی

بین الملل

 درآمد انرژی روسیه 
نسبت به قبل جنگ اوکراین 

بیشتر شد
مقام ارشــد وزارت خارجــه آمریکا در 
امــور امنیت انرژی بــه قانونگذاران این 
کشور اعالم کرد درآمد روسیه از فروش 
سوختهای فسیلی شاید اکنون بیشتر از 
پیش از جنگ اوکراین شــده باشد زیرا 
قیمتهای باالتر جهانی، تاثیر تحریمهای 
غربی را خنثی کرده اســت.آموس هوچ 
اســتاین در پاســخ به این که آیا مسکو 
اکنون از فروش نفت و گاز طبیعی، نسبت 
به چند ماه پیش از جنگ اوکراین، پول 
بیشــتری به دســت می آورد، به کمیته 
فرعی سنا در امور اروپا و همکاری امنیت 
منطقــه ای گفــت: نمی توانم منکر این 
موضوع شــوم.آمریکا و اتحادیه اروپا در 
واکنش به حمله روسیه به همسایه خود، 
واردات نفت از این کشور را ممنوع کرده 
اند. اگرچه این اقدامات، تجارت جهانی 
سوختهای فسیلی روسیه را مختل کرده 
اما باعث افزایش جهانی قیمتهای نفت و 
گاز شده است.قیمت نفت برنت روز پنج 
شنبه به بیش از ۱۲۳ دالر در هر بشکه 
صعود کرد که باالترین قیمت در سه ماه 
گذشته بود.هوچ استاین گفت: افزایش 
تقاضــای جهانــی برای نفت از ســوی 
مصرف کنندگان در پســاکرونا، بسیار 
بیشــتر و باالتر از پیش بینی همه بود.

همزمان روسیه موفق شده است با عرضه 
تخفیف بیشتر نسبت به نفت کشورهای 
دیگر، محموله های نفتی بیشــتری به 
خریــداران دیگری از جمله چین و هند 
بفروشــد.هوچ اســتاین گفت: هر چند 
فروش روســیه به چین و هند نسبت به 
نفت کشــورهای دیگــر، ارزانتر بوده اما 
افزایــش قیمت بــازار جهانی به معنای 
آن است که درآمد روسیه اکنون احتماال 
باالتر است.طبق آمار شرکت تحقیقاتی 
کپلر، خرید نفت روســیه توسط هند در 
مه نســبت به ماه پیش از آن بیش از دو 
برابر افزایش یافت و به باالی ۸۴۰ هزار 
بشــکه در روز رسید و احتماال در ژوئن 
همچنان رشد خواهد کرد.هوچ استاین 
گفت: در صحبتهای اخیری که داشــته، 
از مقامات هند خواســته اســت بیش از 
حد نفت روسیه را خریداری نکنند و به 
آنها اعالم کرده اســت آمریکا نمی تواند 
خریــد نفت روســیه را ممنوع کند زیرا 
تحریمهای ثانویه برای چنین فروشــی 
اعمال نکرده است. وی خاطرنشان کرد: 
بر این باور اســت که سقفی برای میزان 
خرید نفت روسیه توسط هند وجود دارد 
امــا در این باره جزییاتی ارائه نکرد.این 
مقــام آمریکایی در توضیح دیدگاه خود 
دربــاره وضع تحریمهــای ثانویه علیه 
کشــورهایی مانند هند گفت: مهمترین 
موضوع، تمرکز روی کاهش درآمدهای 
روســیه و همزمان خنثی کردن اثرات 
قیمتهای باالی سوخت در داخل آمریکا 
و کشــورهای هم پیمانش اســت.وی از 
تحریمهــای جدیــد اتحادیه اروپا علیه 
بیمه محموله های نفت روســیه تمجید 
کــرد و گفــت: مایلیم بدانیم چطور می 
توانیم از این تحریمها برای تاثیرگذاری 
روی بازار گســترده تر، فراتر از آمریکا و 
اروپا استفاده کنیم.روسیه سال میالدی 
گذشــته حدود ۴5 درصد از گاز طبیعی 
مــورد نیاز اتحادیــه اروپا را تامین کرد. 
هوچ اســتاین گفت: تــالش می کند با 
ارســال محموله های گاز طبیعی مایع 
)LNG( بیشتر از آمریکا، قطر و استرالیا 
به اتحادیه اروپا، این وابستگی را کاهش 
دهد. در چهار ماه نخســت سال ۲۰۲۲، 
صادرات LNG به اروپا ۱۸ درصد نسبت 
به میانگین ســال ۲۰۲۱ افزایش یافت. 
کاهــش تقاضــای اروپا برای ســوخت 
فســیلی هم بــه کاهش وابســتگی به 
روســیه کمک خواهد کرد و واشنگتن 
سرگرم همکاری با شرکتهای خصوصی 
آمریکایــی و ســایرین بــرای افزایش 
اســتفاده این منطقه از ترموســتاتهای 
هوشــمند به منظور بهبــود بهره وری 
در گرمایش و ســرمایش است. کاهش 
تقاضای اروپا برای سوخت فسیلی هم به 
کاهش وابستگی به روسیه کمک خواهد 
کرد بر اساس گزارش رویترز، همزمان، 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه 
روز پنــج شــنبه اعــالم کرد بــا وجود 
تالشهای غرب برای کاهش وابستگی به 
عرضه انرژی از سوی روسیه، شرکتهای 
روســی چاههای نفت خود را نخواهند 
بست. غرب قادر نخواهد بود استفاده از 
منابع انرژی روسیه را تا چند سال آینده، 

به طور کامل متوقف کند.

 مرگ ساخت داخل 
 تجهیزات خاص نیروگاهی 

با مصوبه مجلس
هرچنــد قانون »مانع زدایــی از صنعت برق« 
قدم مثبتی برای افزایش سرمایه گذاری بخش 
غیردولتی در صنعت نیروگاهی به شما می رود، 
ولی ماده ۱۱ این قانون تأثیر مخربی بر صنعت 
تجهیــزات نیروگاهی خواهد گذاشــت. طرح 
»توســعه و مانع زدایی از صنعت برق کشــور« 
بــا هدف رفــع موانع و چالش های صنعت برق 
در ۲۱ مــاده در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ در 
دســتور کار مجلس قــرار گرفت و کلیات آن 
پس از بحث در صحن علنی به تصویب رسید 
و مجلس وارد بررسی جزئیات شده است.البته 
این طرح مرداد ماه ســال گذشته اعالم وصول 
شد که پس از تغییر دولت به خواسته وزیر نیرو 
از دستور کار خارج شد تا اصالحاتی بر آن اعمال 
شــود.با توجه به مشکالت متعدد صنعت برق 
کشــور که توسعه این صنعت را با چالش های 
جدی مواجه کرده است، اصل دغدغه  طرح به 
منظور مانع زدایی از صنعت برق در حال حاضر 
بســیار ضروری است. در این طرح تالش شده 
است تا در سه حوزه تولید، مدیریت مصرف و 
تأمین مالی، انگیزه سرمایه گذاری افزایش یابد 
و تراز تولید و مصرف برق مجدداً برقرار شود.در 
این بین، ماده ۱۱ طرح فوق به گونه ای اســت 
که در صورت تصویب می تواند آســیبی جدی 
به صنعت ساخت تجهیزات نیروگاهی به عنوان 
یکی از معدود صنایع دانش بنیاِن ثروت آفرین 
وارد کند.الزم به ذکر اســت صنعت تجهیزات 
نیروگاهــی در ایران یکی از صنایع پیشــرو و 
خودکفا است. به طور مثال چندی پیش علی 
عیسی پور، علی مدیرکل دفتر فناوری و بومی 
ســازی نیروگاهی شرکت برق حرارتی گفت: 
در حــال حاضــر حــدود ۸5 درصد قطعات و 
لوازم یدکی نیروگاه ها بومی سازی شده است.
وی با اشــاره به میانگیــن صرفه جویی پنجاه 
درصدی در طرح های داخلی سازی گفت: سال 
گذشــته ۱۸ قرارداد بــه ارزش ۳۰۰ میلیارد 
تومان منعقد شد که طی آن ۳۶5 هزار قطعه 
ســاخته شد.همچنین وی وعده داد با به بهره 
برداری رســیدن برخی پروژه ها مثل سیستم 
کنترل واحدهای بخار، سیستم های SFC در 
نیــروگاه یزد و ســاخت رینگ های نگه دارنده 
ژنراتور میزان خودکفایی به بیش از این میزان 

در آینده ای نزدیک برسد.
با این وجود واردکنندگان تجهیزات نیروگاهی 
می توانند با استناد به این ماده، تمامی قوانین 
محدودکننــده واردات را دور بزند و با واردات 
توربین های خارجی زمینه نابودی این صنعت 
راهبردی را پدید آورند. متن ماده ۱۱ به شرح 
زیر اســت:" وزارت نیرو مکلف اســت ساالنه 
فهرســت تجهیزات و ماشین آالت تولید برق 
مورد نیاز کشور بر اساس مجوزهای صادره که 
در داخل کشور تولید نمی شوند یا نیاز کشور را 
تأمین نمی کنند را به کارگروه موضوع تبصره 
)۱( ماده )۱۶( قانون حداکثر استفاده از توان 
تولیدی و خدماتی کشــور و حمایت از کاالی 
ایرانــی مصــوب ۱۳۹۸/۰۲/۱5 اعالم و مجوز 
واردات آن ها را مشابه ماشین آالت تولیدی اخذ 
کند. وزارت نیرو مکلف است حمایت های الزم 
را برای بومی سازی این تجهیزات با استفاده از 
توان داخلی ظرف دو سال از تاریخ الزم االجرا 

شدن این قانون انجام دهد."
در نقــد این ماده می توان به موارد زیر اشــاره 
کرد:۱-غایرت با قوانین حمایت از تولید داخل:بر 
اســاس این قانون، دولت به منظور حمایت از 
صنعت ماشین سازی کشور موظف به حمایت 
هدفمند و مدت دار از ســاخت داخل با تعیین 
ساالنه حقوق ورودی این کاالها شده است.در 
این شــرایط تصویب ماده ۱۱، این بند قانون 
جهش تولید دانش بنیان را بی اثر می کند.۲-
قربانی شــدن صنعت تجهیزات نیروگاهی در 
برابر توســعه ناپایدار ظرفیت:بررسی ها نشان 
می دهد کمبود برق و به دنبال خاموشــی های 
اتفاق افتاده در چند ســال اخیر، عموماً ریشه 
در کاهــش ســرمایه گذاری ها در ســاخت 
نیروگاه به علت پایین بودن بازدهی اقتصادی 
پروژه هــای نیروگاهــی و افزایــش مصرف به 
علت عدم تعرفه گذاری صحیح بوده اســت.این 
در حالی است که دولت نیز به دلیل مشکالت 
اقتصــادی ناشــی از تحریــم، بودجه ی کافی 
بــرای ســرمایه گذاری در بخش نیروگاهی را 
نداشته است.در این شرایط با وجود آنکه دیگر 
مــواد طــرح از جمله تخصیص ماده ۱۲ قانون 
رفع موانع تولید و تســریع پرداخت مطالبات 
به بخش غیردولتی می تواند اقتصاد ســاخت 
نیروگاه را در کشــور بهبود بخشد، ماده ی ۱۱ 
مســًکنی خطرناک است که زمینه خودکفایی 
در احــداث نیروگاه هــا را از بین خواهد برد. به 
عبــارت دیگر تا زمانی که ســاخت نیروگاه با 
استفاده از تجهیزات داخلی صرفه ی اقتصادی 
پیــدا نکرده، مجوزهای بی جــا برای واردات 
تجهیزات نیروگاهی مغایر با تولید و اشــتغال 
داخلــی ارزیابی می شــود. در صورت تصویب 
مــاده ۱۱ و فراهم شــدن واردات، بازار داخل 
کشور نیز از دسترس شرکت های داخلی خارج 
می شوند و سرمایه گذاری ها و تالش های انجام 

شده در سال های گذشته از بین می رود.

جنگ اوکراین، بزرگترین تغییر جریان های تجارت نفت 
در بازار جهانی از دهه ۱۹۷۰ را رقم زده است.بزرگترین 
تغییر جریان های تجارت نفت از زمان تحریم نفتی عربی 
دهه ۱۹۷۰ وقوع پیدا کرده و اوضاع ممکن است هیچ گاه 
به حال عادی برنگردد. حمله نظامی روسیه به اوکراین 
و تحریمها علیه صادرات نفت روسیه، مسیرهای تجارت 
نفت جهانی را تغییر می دهند.طی پنج دهه گذشته، نفت 
از سوی هر صادرکننده ای به هر مشتری در جهان، کم و 
بیش آزادانه جریان داشته است البته به جز تحریمهایی 
که در ســالهای اخیر علیه صادرات نفت ایران و ونزوئال 
اعمال شدند.این تجارت انرژی آزاد پس از حمله نظامی 
روسیه به همسایه خود و تحریمهای غربی علیه مسکو 
و تصمیم غیرقابل برگشت اروپا برای قطع وابستگی به 
انرژی روسیه به هر بهایی که باشد، اکنون به پایان رسیده 

است.

پرده آهنین جدید در بازار نفت
پــرده آهنیــن جدید اکنون جریانهــای تجارت نفت را 
تغییر داده و اروپا را برای تامین نفت به ســوی آمریکا، 
خاورمیانه و آفریقا ســوق داده است.اتحادیه اروپا هفته 
گذشته بسته تحریمهایی را برای متوقف کردن واردات 
نفت دریابرد از روسیه ظرف مدت شش ماه و فرآورده های 
نفتی ظرف مدت هشت ماه آینده تصویب کرد. در همین 
بسته تحریمها، اتحادیه اروپا بیمه و فاینانس حمل نفت 
روسیه به کشورهای دیگر را پس از مهلت شش ماه، برای 
شرکتهای اروپایی ممنوع کرد.با توافق میان اتحادیه اروپا و 
انگلیس برای ممانعت از دسترسی روسیه به بیمه محموله 
نفت، لندن هم قرار است به ممنوعیت بیمه ملحق شود. 
انگلیس میزبان کلوب بیمه کنندگان است که ۹5 درصد 
از بازار جهانی بیمه حمل نفت را پوشش می دهند.انتظار 
می رود این اقدام حمل نفت به کشورهای مشتری نفت 

روســیه به خصوص مشــتریان آسیایی را دشوارتر کند 
زیرا فراهم کردن پوشــش مسئولیت، سخت می شود و 
ممکن است باعث شود خریداران در هند و چین خواستار 
تخفیف های بیشتری برای خرید نفت روسیه شوند. گرید 
نفتی اورال روسیه این روزها بیش از ۳۰ دالر در هر بشکه 

نسبت به قیمت نفت برنت، ارزان تر فروخته می شود.

تغییر مسیرهای تجارت نفت
تــا آخر امســال اروپا برای توقــف ۹۰ درصد از واردات 
نفت از روســیه هدف گذاری کرده اســت. این تحریم و 

بایکوت خرید نفت روسیه از سوی خریداران، ترافیک 
جهانی نفتکشها را تغییر داده است. نفتکشها به جای 
سفر دو تا سه هفته ای از بنادر روسیه در دریای بالتیک 
به هامبورگ یا روتردام، دو یا ســه ماه برای رســیدن به 
هند و چین سفر می کنند.همچنین برای صادرات نفت 
به اروپا، نفت خاورمیانه باید مسیرهای طوالنی تری را 
به بنادر اروپایی در مقایسه با مسیرهای کوتاه تر به هند 
و چین، طی کند.زولتان پوسزار، مدیر جهانی استراتژی 
نرخ بهره کوتاه مدت در کردیت سوئیس و مقام سابق 
وزارت خزانه داری آمریکا به روزنامه وال استریت ژورنال 

گفت: تغییرات در جریانهای تجارت نفت، به نرخ باالتر 
بیمــه، حمل نفت و فاینانس برای محموله های نفتی 
منتهی می شــود. تجارت انرژی گران تر به دلیل پایان 
تجارت آزادی که صرفا مبتنی بر ســیگنالهای عرضه، 
تقاضا و قیمتها بود، ممکن است کاالها را در مرکز بحران 
اقتصادی جهانی بعدی قرار دهد.روسیه به طور فزاینده 
از شیوه انتقال کشتی به کشتی برای بارگیری نفت از 
کشتی های کوچکتر به ابرنفتکش ها استفاده می کند. 
همچنین انتظار می رود بخشی از نفت خود را به شیوه 
مشابهی که ایران از زمان اعمال تحریمهای آمریکا علیه 
صادرات نفت خود در سال ۲۰۱۸ استفاده است، صادر 
کند. با این حال آسیا همچنان قادر نخواهد بود همه نفت 
روسیه که پیش از این به اروپا می رفت و مشتری شماره 
یک نفت روسیه پیش از جنگ اوکراین بود را بتواند جذب 
کند.هند که معموال نفت زیادی از خاورمیانه خریداری 
می کند، خرید نفت روســیه را افزایش داده تا از ارزانی 
نفت این کشور بهره ببرد. تولیدکنندگان خاورمیانه و 
تولیدکننــدگان غــرب آفریقا و آمریکا هم به نوبه خود 
نفت بیشــتری به اروپا صادر خواهند کرد.هند و چین، 
شــانس روسیه برای ادامه فروش نفت هستند. اگرچه 
روسیه علنا ابراز اطمینان کرده که بازارهای جدید برای 
انرژی خود خواهد داشت، تحلیلگران با اشاره به مسائل 
پوشش مسئولیت و تغییر مسیرهای تجارت نفت که سفر 
محموله های نفتی از فروشنده به پاالیشگر را طوالنی تر 
کرده اســت، شک دارند همه نفتی که به اروپا می رفت 
بتواند در آسیا فروخته شود. یک مسئله این است که آیا 
جهان ظرفیت مازاد تولید کافی برای جایگزین کردن 
واردات به اتحادیه اروپا از منابع دیگری به جای روسیه 
دارد و چطور تولیدکنندگان دارای ظرفیت مازاد تولید 
شامل عربستان سعودی و امارات متحده عربی، از این 

ظرفیت بهره برداری خواهند کرد.

خبر ویژه

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: پروژه های بزرگ ملی و بین المللی در 
دنیا تنها با بهره گیری درست از دانش مدیریت پروژه به موفقیت دست یافته اند 
و این امر نشــان می دهد که بحث آموزش مدیریت پروژه برای مدیران ما تا چه 

حد می تواند مهم و حیاتی باشد. 
مجید چگنی  ادامه داد: تجربه ها و درس آموخته ها، بی شک در اجرای پروژه ها 
مؤثرند؛ زیرا اگر فرآیندها به درستی اجرا شود، به حتم پروژه با موفقیت به انجام 
می رسد.معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه همه افراد بر این نکته اجماع 
دارند که ابزارها در هر شــرایطی باید به درســتی به کار گرفته شــوند تا پروژه به 

سرانجام برسد، گفت: این مهم زمان انقالب و هشت سال دفاع مقدس نیز به خوبی 
خود را نشــان داد زیرا پروژه هایی که تا پیش از انقالب به دســت کارشناســان 
خارجی به انجام می رسید، پس از انقالب به دست توانای متخصصان داخلی به 
ثمر نشست که نشان از توانمندی آنان دارد.وی عمده تأخیر در اجرای پروژه ها 
در کشــور را ناشــی از ضعف در مدیریت پروژه دانســت و اظهار کرد:  متخصصان 
کشــور باید به دانش مدیریت پروژه مجهز شــوند زیرا دنیا لحظه ای از پیشــرفت 
بازنمی ایستد و عمده دستیابی به این پیشرفت ها، براساس تجربه و درس آموزه ها 

از اجرای این پروژه هاست. 

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران :

کشور باید به دانش مدیریت پروژه مجهز شوند متخصصان 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران:

جداول خاموشی در تهران منتشر نمی شود
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: هیچ برنامه ای برای انتشــار جداول خاموشــی در 
تهران وجود ندارد و در حال حاضر وضعیت تولید و تامین برق در پایتخت مناسب است، علت خاموشی های 
پراکنده اخیر نیز ارتباطی با کمبود برق ندارد بلکه از مشــکالت فنی ناشــی اســت.کامبیز ناظریان ، با بیان 
اینکه تمام تالش صنعت برق برای تابســتان ســال ۱۴۰۱ بحث مدیریت و کنترل وضعیت و پیشــگیری از 
شرایط ایجاد شده برای شهروندان در سال ۱۴۰۰ تعریف شده است، اظهار کرد: مطابق برنامه ریزی های 
انجام شده هیچگونه برنامه ای برای اعالم جدول خاموشی وجود ندارد و تمام تالش همکاران صنعت برق 
این است که با استفاده از ظرفیت های مدیریت مصرف و ابزارهایی که در این حوزه وجود دارد بتوانیم این 
شــرایط را مدیریت کنیم.وی با بیان اینکه هدف این اســت که تابســتان امسال را  با حداقل محدودیت و یا 
بدون محدودیت پشت سر بگذاریم، گفت: در حال حاضر هیچگونه برنامه ای برای خاموشی وجود ندارد و 

سیاستی در این زمینه تعریف نشده است.وی با اشاره به علت وقوع خاموشی های پراکنده در کشور، اظهار 
کرد: شبکه برق تهران بسیار وسیع بوده  به طوری که بیش از ۳۲ هزار کیلومتر شبکه در تهران وجود دارد. 
این حجم از شبکه به دلیل ماهیت فنی که دارد، هم در شرایط عادی و هم در شرایط گرمای هوا بر اثر عبور 
جریان دچار عارضه یا حادثه می شوند.به گفته ناظریان عالوه بر این به دلیل برخی عوامل همچون طوفانی 
که در روزهای گذشته اتفاق افتاد، برخورد اشیا خارجی و یا مسائلی از این قبیل ممکن است موجب ایجاد 
اختالل در شــبکه شــود که به ســبب آن شاهد بروز خاموشی های موقت و پراکنده در سطح تهران باشیم.

وی با بیان اینکه این قطعی ها در مقابل ظرفیت های تامین برق در تهران در حداقل قرار دارد و علت آن هم 
مربوط به ذات شبکه و مسائل فنی شبکه است، اظهار کرد: هیچگونه محدودیتی برای تولید برق در کشور 

وجود نداشته و برنامه ریزی این است که بر همین اساس نیز ادامه دهیم.

مشاور اقتصادی در اتحادیه اروپا :

 ایران پتانسیل بزرگی 
در خزر و انرژی دارد 

مشــاور اقتصــادی در اتحادیــه اروپا گفت: اگر 
ایران به منافع خودش نگاه درازمدت داشــت، 
می توانست بزرگترین شاهراه صدور گاز به اروپا 
شــود و همزمان صادرات گاز به شــرق آسیا را 
تــا 5 برابر افزایش دهد.مهرداد عمادی ، درباره 
همکاری ایران و آذربایجان در زمینه بهره برداری 
از میادین مشــترک نفتی و گازی اظهار داشت: 
این موضوع از ســه بعد قابل بحث اســت، ابتدا 
اینکه ایران در حال حاضر نتوانسته از پتانسیل 
خــود برای صادرات و افزایش درآمد ارزی بابت 
فروش گاز استفاده کند، شاید نزدیک ۳5 درصد 
پول گازی که می فروشــد را به دلیل محدودیت 
از سوی خزانه داری امریکا و همچنین دشواری 
مالی همسایگان دریافت نمی کند. بعد دوم اینکه 
تعداد قابل توجهی از شرکت های مهندسی فعال 
در حوزه توسعه میادین و ایجاد زیرساخت ایران، 
پیوندهای مستقیم و غیرمستقیم با برخی نهادها 
دارند و این باعث شــده ایران نتواند از پتانســیل 
کارشناسی و مهندسی خود استفاده کند. سوم 
اینکه این نگاه پذیرفته شده که سیستم مدیریت 
کشور در بخش انرژی بسیار ناکارا بوده و دلیل آن 

هم فرسوده بودن ابزارآالت و نیروی کار است که 
بهترین زمان بهره وری شان گذشته و هنوز در برابر 
بکارگیــری نیروی کار جوان مقاومت می کنند.
وی ادامه داد: موضوع دیگر عدم انتقال تکنولوژی 
از شرکت های پیشروی کشورهای صنعتی باعث 
شــده ایران در بکارگیری توان ها دچار اشــکال 
باشــد. موضوع قابل بحــث دیگر اینکه در حال 
حاضر روس ها احســاس می کنند نتوانســتند 
آنگونه که مورد نیازشــان بــود تحریم ها را دور 
بزننــد، بنابراین تالش دارند فروش حامل های 
انرژی شــان را افزایش دهند و مرزهای شمالی 
می تواند پتانســیل ایران را برای تبدیل شدن به 
مرکز داد و ســتد انرژی در منطقه افزایش دهد.
مشــاور اقتصادی اتحادیه اروپا تصریح کرد: در 
حال حاضر ایران گویی خودخواسته از بازار انرژی 
کنار کشیده اما در این چارچوب سیاست جدید 
انرژی که بکار گرفته شده و تالش هایی که برای 
زنده کردن پروژه متوقف شــده با ترکمنســتان 
بــرای انتقال گاز به بازارهای غربی خزر صورت 
می گیرد، می تواند انعکاس دهنده این باشــد که 

ایران پتانسیل بزرگی در خزر و انرژی دارد .

رئیس محیط زیست و آبهای غیرمتعارف حوزه معاونت آب و آبفا وزارت نیرو:

کشور تحت تاثیر طوالنی شدن دوره های 
خشکسالی است 

رئیس محیط زیســت و آبهــای غیرمتعارف 
حــوزه معاونــت آب و آبفــا وزارت نیرو گفت: 
تامین آب زیست محیطی تاالبها از اولویتهای 
وزارت نیرو بعد از تامین آب شرب کشور بوده 
و این وزارت با توجه به شرایط آبی کشور نیاز 
زیســت محیطی تاالب هــا را تامین می کند.

اصغرجهانی افزود: قانون گذار هم وزارت نیرو 
و هم ســازمان حفاظت محیط زیســت کشور 
را مکلــف به پیگیری و نظــارت بر تامین نیاز 
آبی محیط زیســتی تاالبهای کشــور کرده که 
بــا توجه به اهمیت موضــوع، هماهنگی های 
مســتمری فیمابین دو نهاد مذکور در سالهای 
اخیر صورت گرفته و در حال پیگیری اســت.

وی تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست 
میزان نیاز زیســت محیطی تاالبهای کشور را 
براســاس روشهای اکولوژیک تعیین کرده و به 
وزارت نیرو به جهت تخصیص این میزان ابالغ 
کرده است. اصغرجهانی یادآور شد: باید توجه 
داشت که کشور تحت تاثیر طوالنی شدن دوره 
های خشکســالی، کاهش بارش، افزایش دما و 
وقــوع پدیده تغییر اقلیــم بوده و این موضوع 

کاهش پتانســیل منابع آب تجدیدپذیر کشور 
را به دنبال داشــته که قاعدتاً این امر بر میزان 
آب ورودی به پیکره های آبی و از جمله تاالب 
ها نیز مشهود خواهد بود. رئیس محیط زیست 
و آبهای غیرمتعارف حوزه معاونت آب و آبفا با 
بیان اینکه انتظار اینکه در شرایط خشکسالی 
نیز آب مورد نیاز تاالب ها همانند ســالهای با 
بارش نرمال تامین شود، امری نشدنی خواهد 
بود، اظهار داشت: البته براساس ماده ۲5 قانون 
هوای پاک ســازمان حفاظت محیط زیســت 
می بایست با همکاری وزارت نیرو نیاز زیست 
محیطــی تاالب ها در شــرایط خشکســالی، 
ترســالی و نرمال را تعیین کند که هماهنگی 
بین این دو نهاد در حال انجام اســت. یکی از 
چالشــهای فعلی در تامین آب محیط زیستی 
تاالبها، دست اندازی به آب رهاسازی شده در 
طول مســیر و برداشت های غیرمجاز با توجه 
به وجود مخازن سدها در باالدست و قرارگیری 
موقعیت تاالبها در دورترین نقطه حوضه آبریز 
اســت که مانع از رسیدن میزان آب رهاسازی 

شده به تاالب می گردد. 
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55بانک و بیمه
فرایند حذف چک در عملیات 

 غیر بیمه گری بیمه ایران 
آغاز شد

 با راه اندازی سامانه جامع 
پرداخــت الکترونیکــی 
درعملیات غیربیمه گری 
، صــدور چــک حذف و 
پرداخــت آنالیــن بــه 

مشتریان بیمه ایران اجرایی شد
علی حســین طهماســبی مدیر کل امور مالی 
بــا اعالم این خبــر افزود : امروزه ارائه خدمات 
الکترونیک مطلوب و مناســب به مشــتریان، 
سرلوحه اقدامات بیمه ایران بعنوان یک شرکت 
بازرگانی مشتری محور قرار گرفته است و بیمه 
ایران بعنوان لیدر صنعت بیمه کشــور همواره 
با پشــتیبانی و شناســایی راهکارهای جدید 
، در صــدد بهبــود فرآیند هــا ، نیازمندی ها و 

چالش های صنعت بیمه کشور است .
این شــرکت در راستای تاکیدات مدیر عامل و 
با درک این شرایط، تالش می کند تا با حرکت 
هوشــمندانه در مســیر بیمه گری دیجیتال، 
خدمات متنوعی در صدور وپرداخت خســارت 
الکترونیکــی در عملیات های بیمه گری وغیر 
بیمه گری به نحو مطلوب به مشتریان ارائه دهد.

به همین جهت ســامانه بیمه ایران من ، ارائه 
خدمات اینترنتی و هوشمندسازی سامانه های 
دریافت و پرداخت حق بیمه ، خسارت و سایر 
هزینه ها ، به منظور افزایش سطح رضایتمندی 
مشتریان و گام برداشتن در مسیر تحقق بیمه 

داری دیجیتال، صورت می گیرد.
در این خصوص مدیریت مالی شرکت اقدامات 
متعــددی در ماه های گذشــته بــا همکاری 
مدیریــت فناوری اطالعــات و آمار آغاز کرد و 
اخیرا توانست با جمع آوری حساب های بانکی 
جــاری ، توفیقات زیــادی در زمینه پرداخت 
الکترونیــک و بدون صــدور چک در عملیات 

های غیر بیمه گری کسب نماید.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران ، طهماسبی 
با اشــاره به مشکالت متعددی که صدور چک 
بخصــوص در ســامانه صیــاد برای شــرکت 
ومشــتریان ایجاد کرده بود گفت : با اســتقرار 
سیستم جدید پرداخت الکترونیک در عملیات 
های غیر بیمه گری اعم از پرداخت  هزینه  های 
اداری ، الحاقیه های برگشــتی آحاد جامعه و 
بیمه گذاران وهزینه ســرویس ها وخدماتی که 
بیمه ایران از ســایر سازمان ها وشرکت ها می 
گیرد ،دیگر چک صادر نمی شود وتمامی مراحل 
پرداخت از طریق مجوز ومیزان اختیاراتی که به 
کاربر سیســتم داده شده ، بدون نیاز به حضور 
مشــتریان و بر اساس مدارک ومستنداتی که 
ارسال شده ، به صورت متمرکز واز طریق یک 
حســاب به صورت مستقیم در وجه مشتریان 

کارسازی خواهد شد.
وی در ادامه افزود : جلســات متعددی با حوزه 
فناوری اطالعات و آمار شــرکت برای استقرار 
این سیســتم داشــتیم و بــرای انجام مراحل 
مختلف و راســتی آزمایی، این طرح را بصورت 
پایلوت ، در بیمه ایران استان یزد و شعبه بازار 
تهــران و مدیریت مالی آغــاز کردیم و پس از 
انجــام موفقیت آمیز آن در این مراکز ، بزودی 

در سراسر کشور اجرایی خواهد شد .
مدیر کل امور مالی در خصوص مزایای این طرح 
تصریح کرد : در این سامانه مسئول صدور سند 
، پس از ثبت ســند و صدور دستور پرداخت بر 
اساس مجوز های اعطا شده ، بصورت اتوماتیک 
و مســتقیم ، بدون واســطه و نیاز به کارمند و 
متصدی بانک ، به حســاب اعالم شده مشتری 
واریز می نماید و دیگر نیازی به صدور و ارسال 
چک به بانک نیست . به این ترتیب حدود ۲۰۰ 
نفر از کارکنان بیمه ایران ، که در مراکز مختلف 
مشغول صدور چک هستند می توانند در واحد 
هــای دیگر بکارگیری شــوند . عالوه بر این با 
کاهش مراجعات برای دریافت وپرداخت چک، 
به میزان قابل توجهی از تردد مراجعین کاسته 
می شود که خود این موضوع، در کاهش ترافیک 
و آلودگی هوا در شهرهای بزرگ وصنعتی تاثیر 

بسزایی خواهد داشت .
طهماسبی جمع آوری تمام حساب های جاری 
در داخل شــرکت را از دیگر دستاوردهای این 
طرح برشمرد وگفت : با استقرار این سیستم و 
یکپارچه ســازی فرآیند پرداخت ، حدود ۶۰۰ 
حســاب جاری بسته خواهد شد همچنین در 
کوتاهترین زمان ممکن ) کمتر از ۲ ساعت ( ، 
هزینه ها در حساب مشتریان کارسازی خواهد 
شــد و در ایــن فرآیند برای یک بار، حســاب 
مشتریان و افرادی که مدنظر پرداخت هستند 
از طریق ســامانه بیمه مرکزی و بانک مرکزی 
کنترل می شــود و پس از تایید ، مشــخصات 
این افراد در سیستم ثبت می گردد و از این به 
بعد، همانند سایر سامانه های الکترونیک، تمام 
هزینه های آنها در سیســتم های مالی سراسر 
کشــور بر اســاس بخشنامه ای که ابالغ شده ، 

قابل پرداخت خواهد بود .
مدیر کل امور مالی در پایان افزود : اســتقرار 
این سامانه منجر به یکپارچه سازی پرداخت ها 
شــده و مشــتریان را از مراجعه به بانک و بیمه 
بــرای دریافــت چک بــی نیــاز خواهد کرد 
 و چالــش هــای صــدور ودریافت چــک را از 

بین خواهد برد .

اخبار

  هشتمین جشنواره ساالنه  
"بانک محبوب من" 

جشنواره »بانک محبوب من« هر سال با هدف 
ارزیابی مشــتریان و عموم مردم از خدمات و 
عملکرد بانک های مختلف و ارائه این نظرات 
بــه مدیران بانکی کشــور، به صورت مجازی 

برگزار می شود.
مشــتریان می توانند با مراجعه به نشانی های 
ذیل، در نظر ســنجی هشــتمین جشــنواره 
»بانــک محبــوب من« شــرکت و با انتخاب 
پست بانک ایران به عنوان بانک محبوب خود، 
از جوایز ارزنده آن، به قید قرعه بهره مند  شوید.

 
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت:

 برطرف کردن مشکالت مردم از 
مهمترین وظایف ما است

محمدجعفر ایرانی در جریان سفر صبح امروز 
در محل میز خدمت ســفر ریاســت محترم 
جمهــوری بــه تبریز در ســازمان مدیریت و  
برنامه ریزی اســتان حضور یافت و پاسخگوی 

مراجعان شد.
وی با اســتقبال از این طرح دولت در حاشــیه 
ســفر اســتانی رئیس جمهور و هیات دولت 
بــه اســتان ها اظهار داشــت: رویکرد دولت 
سیزدهم توجه به اقشار مختلف مردم خصوصاً 

دهک های کمتربرخوردار است.
وی ادامه داد: برخی از تقاضا ها و درخواست های 
متقاضیــان در مواقعی که ضــرورت دارد به 
هیات مدیــره ارجاع و بررســی می شــود تا 

مشکالت موجود رفع شود.
ایرانــی با بیــان اینکه دیــدار چهره به چهره 
مدیران با مردم تاثیر بسزایی در جلب اعتماد 
عمومــی دارد؛ تاکیــد کرد: اگرچــه در اتاق 
مدیــران بانک توســعه تعاون به روی مردم و 
اربــاب رجوع همواره باز اســت ولی میزهای 
خدمت هم فرصت مناســبی برای تقویت این 

ارتباط با مردم است.
ایرانی گفــت: بخش اقتصاد تعاون جمهوری 
اسالمی باید به سهم خود از اقتصادکشور برسد 
و برایــن باورم کــه زمان نقش آفرینی اقتصاد 
تعــاون فرارســیده و زمینه جهش این بخش 

اقتصادی مهیاست.
وی ادامه داد: بر اساس تدابیری که اندیشیده 
شــده اســت مــردم و خصوصــاً تعاونگران 
می توانند مرحله به مرحله نحوه رســیدگی و 
بررسی درخواست های خود را پیگیری کنند 
و موارد به آنها گزارش داده می شــود و نتیجه 
نهایی شامل اقدامات پایانی به متقاضیان اعالم 

می شود.
ایرانــی درپایان افزود: انتظار می رود تا دولت 
عدالت محور سیزدهم با در نظر گرفتن ترکیب 
منابــع بانک و افزایش ســرمایه ثبتی آن، در 
ارائه خدمات مضاف و تکمیل ســبد خدمات 
عــام بانکی به مشــتریان و بصورت خاص به 
بخش تعاون موفق تر باشد. این گزارش حاکی 
است؛ میزهای خدمت ۳۰ دستگاه اجرایی در 
آســتانه سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به 
آذربایجان شرقی در ادارات کل این استان برپا 
شــده و آماده خدمات دهی به مردم و وصول 

دغدغه ها و مشکالت آنها هستند.

آذربایجان شرقی: مدیر استانی بانک صنعت و معدن استان 

تمام تالش ما بر شناسایی فرصت برای اجرای طرح های دانش بنیان و اشتغالزا در استان است
در اســتان آذربایجان شرقی به دلیل 
برخورداری از ظرفیت مناســب برای 
راه انــدازی واحدهای صنعتی، برخی 
از نخســتین واحدهای بزرگ صنعتی 
کشــور نظیر تراکتورســازی، ماشین 
ســازی و صنایع غذایی و غیره احداث 
شــده و از توســعه صنعتی مناسبی 
برخوردار اســت اما همچنان ظرفیت 
برای توسعه صنعتی این استان وجود 
دارد که با حمایت های شــبکه بانکی 
قابل حصول خواهد بود. در این راستا 
روابــط عمومی بانک صنعت و معدن 
با قهرمــان موحدی نوجه دهی مدیر 
اســتانی بانک صنعت و معدن استان 
آذربایجان شرقی به گفتگو نشسته که 

در ادامه می آید:
در راســتای تحقق شعار سال"تولید، 
دانــش بنیــان، اشــتغال آفریــن" چــه 

برنامه هایی دارید؟
در حالت کلی برنامه های کالن شعب 
بــه عنوان عضوی از کل بانک تابعی از 
سیاســتها و در ادامه برنامه های بانک 
جهت اجرا و تحقق شــعار سال، یعنی 
تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین می 
باشد . در این راستا شعبه کلیه سیاستها 
وبرنامه های تهیه و تبیین شده توسط 
مدیریت محترم ارشــد بانک را پیاده 
خواهــد کرد و در اســتان نیز تالش و 
همت الزم برای شناســایی پتانسیل 
هــای اســتان در زمینــه تولیدهای 
دانــش بنیان بکار گرفته خواهد شــد 
و ایــن امر با برقــراری ارتباط با حوزه 
هــای مرتبط با ایــن موضوع از جمله 
ســازمان صمت اســتان، مرکز رشد و 
فنــاوری و نیز پــارک علم و فناوری ، 
دانشــگاهها ، اتــاق بازرگانــی ، خانه 

صنعت و معدن میســر خواهد شــد و 
سعی خواهد شد که واحد های دارای 
پتانســیل دانــش بنیانی هم از لحاظ 
تامین مالی مورد نیاز و هم روشــهای 
مورد نیاز برای موفقیت در کسب و کار 
از جمله روشهای نوین حضور در بازار 
 Digital marketingو AL marketing
پشتیبانی شوند ودرزمینه های برنامه 
ریزی منابع سازمان وحضور موفق در 
کســب وکار مشاوره الزم به این واحد 

ها ارائه گردد.
 مهمترین سیاست ها و استراتژیهای 

شعبه در سال 1401 چیست؟
مهمترین سیاســتها و اســتراتژیهای 
شــعبه در مرحلــه اول پیاده ســازی 
واجــرای سیاســتهای کالن بانک در 
ســال جاری می باشد و در مرحله بعد 
با برنامه ریزی الزم ، اســتراتژی شعبه 

شناســایی و تامیــن مالی واحد های 
موثردرایجاد ارزش افزوده -اشــتغال 
وثروت برای اســتان و ایجاد تعامل با 
تمام ذینفعــان تولید اعم از نهادهای 
نظارتی - ســازمانهای سیاست گذار 
NGO ها و خود مشــتریان می باشــد 
کــه تســهیالت بانک را بــه صورت 
هوشــمند وهدفمند جهت رسیدن به 
این اســتراتژی تخصیص دهد که هم 
منافع بانک به عنوان یک موسسه مالی 
تامین شــود و هم نیازهای واحدهای 
تولیــدی در حوزه هــای مالی تامین 

گردد.
همچنیــن تالش برای پیاده ســازی 
تامیــن مالــی موثر زنجیــره تامین و 
سیســتم هــای کارا در این زمینه در 
جهت شفاف ســازی عملکرد بانک و 
نیز مصرف صحیح تسهیالت پرداختی 

در محــل مورد نظر و تولید از اولویت 
های اساســی این مدیریت در استان 

خواهد بود .
چنــد  بــه  گذشــته  یکســال  طــی   
میــزان  چــه  بــه  و  صنعتــی  ح  طــر
تســهیالت پرداخــت کــرده اید؟ نوع 
همــراه  بــه  تولیــد  میــزان  صنعــت، 
و  اشــتغال  میــزان  محصــول،  نــوع 
 نــوع تســهیالت پرداختــی را اعــالم 

فرمایید.
در ســال گذشــته در اســتان معادل 
۸۰۰۰ میلیــارد ریــال تســهیالت 
پرداخت شــده که شــامل واحدهای 
متعدد با تنوع تولیدات در زمینه های 
صنایــع غذایی، پتروشــیمی، فوالد، 
صنایع پایین دســتی پتروشــیمی و 
نفت، کانی های غیرفلزی، سلولزی و ... 
پرداخت گردیده که از این میزان مبلغ 

۷۶۰۰ میلیارد ریال در قالب ســرمایه 
درگــردش و مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال 
نیز در قالب سرمایه ثابت بوده است .

 چه تعداد واحد صنعتی با تسهیالت 
بانــك در اســتان راه انــدازی شــده 
اســت، چــه مقــدار پیشــرفت داشــته 
اســت و بــا بهــره بــرداری از آنهــا چــه 
تعــداد شــغل ایجــاد خواهــد شــد؟ از 
ح هــای در حــال بهــره بــرداری،  طــر
ح هــا دانــش بنیــان مــی  کــدام طــر

باشند؟
تعداد ۹ طرح که از سال ۱۳۹۹ شروع 
شــده بودند در ســال ۱۴۰۰ به بهر ه 
برداری رسیده اند که موجب ۲۶۷ نفر 

اشتغال جدید گردیده است .
درحال حاضر تعداد 5 طرح در دســت 
اجرا می باشــد که دارای پیشــرفت 
فیزیکــی 5۰ تا ۹۰ درصد می باشــد 
کــه برخی از طرحهای مزبور از جمله 
شرکت آبگینه شیمی دانش بنیان می 
باشــد که با بهره برداری از طرحهای 
در دســت اجرا پیش بینی می شــود 
برای بیش از ۹۰ نفر شــغل مســتقیم 

ایجاد گردد .
واحدهــای  احیــاء  خصــوص  در   
تولیــدی غیــر فعــال چــه اقداماتــی 

انجام داده اید؟
در خصــوص احیاء واحدهای تولیدی 
غیرفعال چنانچه متقاضی و یا سرمایه 
گذار برنامه علمی موثر و مدون جهت 
تولید و احیای واحد داشــته باشــد و 
از بــازار محصــول و تکنولــوژی الزم 
برخوردار باشــد بانک در زمینه تامین 
منابــع مالی مورد نیاز و احیانا تعیین 
تکلیــف بدهی هــای احتمالی کمال 

مساعدت را به عمل خواهد آورد.

خبر ویژه

دکتر هادی رئیس الذاکرین، سرپرست معاونت فروش و بازاریابی بیمه آرمان روز دوشنبه ۹ خرداد ماه از شعبه این شرکت در مشهد بازدید کرد.
وی ضمن بازدید از این شعبه در جلسه ای درخصوص بررسی نیازها و مسائل کارکنان شعبه به گفتگو نشست.

همچنین بررســی وضعیت عملکرد تولید حق بیمه بر اســاس گروه بیمه ای و ترکیب پرتفوی،  بررســی برنامه های اجرایی شــعبه در حوزه توســعه فروش بیمه نامه 
خرد در جامعه بیمه گذاران بزرگ، تدوین طرح های ویژه فروش برای مشتریان بزرگ، بررسی وضعیت و عملکرد شبکه فروش نمایندگان استان، تاکید بر وصول 

مطالبات جاری شعبه از بیمه گذاران، تاکید بر ارتباط با کارگزاران استان خراسان رضوی از جمله موضوعات و اقدامات مهم و مطرح شده در این جلسه بود.

بازدید معاونت فروش و بازاریابی بیمه آرمان از شعبه مشهد

اخبار

گهی موضوع ماده 3 قانون تعیین وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد  آ
سند رسمی

اراضــی   و  ثبتــی   وضعیــت   تکلیــف   تعییــن   قانــون  موضــوع  هیــات  آراء  برابــر   
ســاختمانهای  فاقــد ســند رســمی مســتقر  در واحــد  ثبــت مریــوان تصــرف مالکانــه و  

          . ز گردیــده  اســت   بامعــارض متقاضیــان  محــر
 لــذا مشــخصات  متقاضیــان  و امــاک  مــورد  تقاضــا  بــه شــرح  زیــر بــه منظــور اطــاع 
عمــوم  در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز  آگهــی  مــی شــود  درصورتــی  کــه اشــخاص  
نســبت  بــه  صــدور  ســند مالکیــت   متقاضیــان اعتراضــی  داشــته  باشــند  میتواننــد  از 
تاریــخ  انتشــار  اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه  اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد 
و امــاک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 

اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایــد
بخش  24مریوان

1- اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان مریــوان   بــه شــماره ملــی  14002943999  
در ششــدانگ یــک واحــد مدرســه بــه مســاحت    1860/95 متــر مربــع پــاک  فرعــی 

از 1 اصلــی 
تاریخ انتشار نوبت اول :  1401/3/7
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/3/21
رئیس ثبت مریوان نگاری م الف 21

گهی فقدان سند مالکیت آ
آقــای ســعید حســینی علــی آبــاد بــا ارایــه دو بــرگ فــرم استشــهادیه شــهادت شــهود بــه شــماره 
140102154000000077 کــه صحــت امضــاء آن در دفترخانــه 275 بندرانزلــی مــورد گواهــی 
قــرار گرفتــه اعــام بــه مفقــودی ســند مالکیــت خــود بــه علــت جابجائــی را نمــوده اســت کــه بــا 
بررســی پرونــده مشــخص و معلــوم گردیــد ســند مالکیــت ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 230 
مترمربــع بــه شــماره پــاک 6124 فرعــی از 15 اصلــی واقــع در نویــر قارویــر بخــش 7 گیــان ذیــل 
ثبــت 8220 صفحــه 333 دفتــر70 بــا شــماره چاپــی 378670 بنــام محمــد کاظــم زاده صــادر و 
تســلیم گردیــد و برابــر ســند انتقــال قطعــی شــماره 13905 مــورخ 1400/10/15 دفترخانــه 275 
انزلــی ششــدانگ بــه ســعید حســینی علــی آبــاد انتقــال یافــت لــذا بــه اســتناد مــاده 120 آئیــن 
نامــه قانــون ثبــت ایــن آگهــی در یــک نوبــت منتشــر وچنانچــه شــخصی اعــم از حقیقــی و حقوقــی 
نســبت بــه پــاک فــوق مدعــی انجــام معاملــه و مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی 
باشــند مــی تواننــد ظــرف مــدت 10 روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــا در دســت داشــتن مــدارک 
مثبتــه بــه ایــن اداره مراجعــه نماینــد در غیراینصــورت ســند مالکیــت المثنــی وفــق مقــررات صــادر 

و تســلیم مــی گــردد. 
ک بندرانزلی - عباس نوروزی رئیس اداره ثبت اسناد وامال
 

مفقودی 
 10FSJ54546283 ســند کمپانی ســند پژو 206 شــماره شاسی 0082644717 شــماره موتور
شــماره شــهربانی 778 ص 64 بــه نــام زهــرا گنجــی وطنــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی 

باشد. 

کید کرد: مدیریت امور نظارت و حقوقی پست بانک تا

کردن بخشی از تسهیالت اعطایی به مشتریان ممنوعیت بلوکه 
مدیریت امور نظارت و حقوقی پست بانک ایران با ارسال بخشنامه ای 
به مدیریت شــعب اســتان ها و مناطق شــرق و غرب استان تهران 
بر اجرای ممنوعیت بلوکه کردن بخشــی از تســهیالت اعطایی به 

مشتریان تاکید کرد.

بانــک مرکــزی جمهوری اســالمی ایران با ارســال بخشــنامه 
۳۷55۱۷/۰۰ مــورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ بلوکــه کــردن بخشــی از 
تســهیالت اعطایی به مشــتریان را در قالب انواع سپرده ها ازتاریخ 

ارسال این بخشنامه ممنوع اعالم کرد.
 بر طبق مصوبه جلسه ۲۱/۱۲/۱۴۰۰ هیات عامل م بانک مرکزی 
ج.ا.ا از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه 

نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیالت ممنوع است و اگر 
بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی بر طبق بخشنامه۱۰۰۸۳۲/۹۹ 
ســال۰۹/۰۴/۱۳۹۹ قبل از اعطای تســهیالت و منوط به توافق 
اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب ســپرده ســرمایه گذاری مدت 
دار از تســهیالت گیرنده کرده اســت، پرداخت سود علی الحساب 
سپرده معادل نرخ سود مشابه با سپرده هایی که وثیقه تسهیالت 

نیستند، الزامی است.
همچنین پرداخت نرخ ســود کمتر از نرخ ســود متناظر با دوره 
زمانی آن سپرده توسط بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی تخلف 
محسوب شده و متخلفین مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی 

می شوند.

اداره کل آمار و بودجه پست بانک ایران در فروردین ماه خبر داد:

 رتبه نخست مدیریت شعب استان اردبیل
در کاهش مدت زمان توقف خودپردازها

مدیریت شــعب اســتان اردبیل ، با تحقق ۹/۸۹ درصدی کاهش 
مدت زمان توقف خودپردازها در فروردین ماه ســال جاری رتبه 
اول بهینه ســازی این شــاخص را در تحقق اهداف کمی، پایش و 
پویش ســال ۱۴۰۱بدســت آورد. بر طبق گزارش اداره کل آمار و 
بودجه و اعالم اداره کل بازاریابی و توســعه بازار، مدیریت شــعب 
اســتان های کردســتان و خراســان جنوبی به ترتیب با ۷/۶۶ و ۲/۶۲ درصد جایگاه دوم و سوم، کاهش زمان 
توقف خودپردازها در فروردین ماه ســال جاری را کســب کردند. بر اســاس این گزارش، مدیریت شــعب 
استان های اردبیل، کردستان و خراسان جنوبی، در اولین ماه سال جاری به ترتیب با کسب ۲5/۱، ۰۰/۱ و 
۹۲/۰ امتیاز، از تحقق این شاخص در اهداف کمی، پایش و پویش سال جاری باالتر از سایر مدیریت شعب 
استان ها و مناطق تهران قرار گرفتند. بر اساس این آمار، مجموع تمام استان ها در شاخص کاهش زمان توقف 
خودپردازها، ۴5درصد از اهداف کمی برنامه پایش و پویش سال جاری را در فروردین ماه محقق کرده اند.
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فرمانده نیروی انتظامی استان ایالم:
نیروی انتظامی پشتوانه و پشتیبان محیط زیست است

ایالم / گروه اســتان هــا: فرمانده نیروی انتظامی 
استان ایالم گفت: نیروی انتظامی استان به عنوان 
پشــتیبان و پشــتوانه نیروهای محیط زیست و 
محیط بانان آمــاده هر گونه همکاری با مجموعه 
حفاظت محیط زیست است.سردار دالور القاصی 
مهر در دیدار با مدیرکل و کارکنان حفاظت محیط 
زیست استان ایالم به مناسبت گرامیداشت هفته 
محیط زیست اظهار داشت: حفظ سالمت محیط 
زیست انسانی و طبیعی به عنوان یک مقوله مهم 
و حیاتی، وظیفه ای همگانی است.فرمانده نیروی 
انتظامی استان ایالم به فعالیت های متنوع محیط 
زیســت در عرصه های طبیعی، صنعتی و شهری 

اشــاره کرد و افزود: در این راســتا نیروی انتظامی 
بیشتر از گذشته آماده هرگونه همکاری با محیط 
زیست برای حفظ محیط زیست و زیستگاه ها است.
سردار القاصی مهر یادآور شد: هفته محیط زیست 
فرصتی ارزنده و مناسب برای اشاعه فرهنگ غنی 
حراست و حفاظت از محیط زیست و طبیعت است 
که هرگونه آســیب دیدن این انفال الهی جبران 
ناپذیر خواهد بود.فرمانده نیروی انتظامی اســتان 
ایالم به جانفشــانی شهدای محیط زیست اشاره 
کرد و ادامه داد: تقدیم ۱۴۳ شــهید این عرصه، 
نشــان از تالش و مجاهدت سبزپوشــان محیط 
زیســت در حفاظت و پاســداری از محیط زیست 

در برابــر متجاوزان حریم طبیعت و حیات وحش 
دارد.وی با اشــاره به فعالیت های متنوع محیط 
زیســت در عرصه های طبیعی، صنعتی و شهری 
اظهار داشت: نیروی انتظامی استان آماده هرگونه 
همکاری شبانه روزی با مجموعه حفاظت محیط 
زیست است.مدیرکل حفاظت محیط زیست ایالم 
نیز در این دیدار گفت: در تمام عرصه های زیستی 
اعم از طبیعی و انسانی، به سازمان حفاظت محیط 
زیست مسوولیت هایی محول شده است که تعدد 
این وظایف، باعث شده بدون همکاری سایر بخش 
ها و دســتگاه ها، نیل به موفقیت ممکن نباشــد.
غالمرضــا ابدالی اظهار داشــت: فعالیت های این 

اداره کل گســترده اســت که از جمله حوزه های 
مختلــف زیســت محیطی، مدیریت پســماند و 
نظارت بر فعالیت واحدهای صنعتی استان است.
وی ضمن تقدیر بابت همکاری ها و هم افزایی های 
مشــترک بخش های مختلف نیروی انتظامی با 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایالم افزود: 
همکاری نیروی انتظامی با یگان حفاظت محیط 
زیست در دســتگیری متخلفین محیط زیستی، 
ســتودنی و ارزشمند است.در این دیدار، چند تن 
از معاونــت های نیروی انتظامی، فرمانده خود را 
همراهــی کردنــد.از ۱۶ تا ۲۲ خرداد به نام هفته 

ملی محیط زیست نامگذاری شده است.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 شمار مبتالیان کرونا در لرستان 
به 218 هزار و 410 نفر رسید

خرم آباد / گروه استان ها: معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشــکی لرستان گفت: پنج مبتالی جدید به 
کرونا طی شبانه روز گذشته در این استان شناسایی 
شد و شمار مبتالیان به ۲۱۸ هزار و ۴۱۰ نفر رسید.

مریم کوشــکی افزود: موردی از مرگ به دلیل کرونا 
طی شبانه روز گذشته در استان گزارش نشد و پس 
از ۹روز متوالی، شــمار قربانیان همچنان ۲ هزار و 
۸۴۷ نفر اســت.وی اظهار داشــت: اکنون ۳۴ بیمار 
مبتال و مشکوک به کرونا در مراکز درمانی این استان 
بستری و تحت درمان هستند.اکنون چهار شهرستان 
بروجرد، کوهدشت، الیگودرز و دورود در وضعیت آبی 
شیوع کرونا قرار دارند و وضعیت شهرستان های ازنا، 
پلدختر، چگنی، خرم آباد، دلفان، سلسله و رومشکان 

نیز زرد است.

مدیرعامل شرکت آبفای مشهد:

 با هماهنگی دستگاه قضایی
 برخورد با انشعابات غیر مجاز 

تشدید می شود
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد در خصوص 
انشعابات غیرمجاز گفت: از سال گذشته با هماهنگی 
های خوبی که از طریق دستگاه های نظارتی و قضایی 
صورت گرفته، اقدامات گسترده ای در حوزه تعیین 
تکلیف انشعابات غیرمجاز انجام شده و درواقع تشدید 
برخورد با این انشعابات و پیگیری برای صدور احکام 
ســخت تر در دســتور کار قرار گرفته است.حسین 
اسماعیلیان با بیان اینکه عمده منابع تامین آب شرب 
شهر مشهد و روستاهای این شهر از مناطق دوردست 
تامین می شود ادامه داد : شبکه های انتقال آب مشهد 
به طول ۱5۰۰ کیلومتر عمدتا از مســیرهایی عبور 
می کند که تغییر کاربری ها و ســاخت و ســاز های 
غیرمجاز وجود دارد و بعضاً صاحبان برخی باغ ویالها 
برای تامین آب مورد نیاز خود اقدام به تعدی به شبکه 
های آبرسانی می کنند.وی افزود:  برداشت غیرمجاز 
و غیرقانونی آب عالوه بر تخریب تاسیسات، به خطر 
افتادن شــرایط بهداشــتی و آلوده شدن آب را نیز به 
دنبال دارد و حتی موجب اختالل در آبرســانی می 
شود به طوریکه مناطق گسترده ای از شهر با کم آبی 
و بی آبی مواجه می شوند.اسماعیلیان تصریح کرد : 
بر همین اساس و با توجه به اثرات مخرب انشعابات 
غیرمجاز، افزایش اقدامات در خصوص مقابله با این 
پدیده که نوعی آب دزدی محســوب می شــود در 
دســتور کار این شــرکت قرار گرفته و در حال حاضر 
اینگونه نیست که جهت برخورد با انشعاب غیرمجاز 
صرفا به یک جریمه مالی اکتفا شــود، بلکه دستگاه 
قضایی هم جرایم قانونی باالتری در نظر گرفته شده و  
احکام شدیدتری هم در این خصوص صادر می شود 
که حتی می تواند منجر به حبس فرد خاطی گردد.
وی یاد آورشد : در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۰ هزار و ۴۰۰ 
فقره انشعاب غیرمجاز تعیین تکلیف شد و امسال هم 
این موضوع به طور جد پیگیری می شود.مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب مشهدتاکید کرد: شرکت  در 
مسیر خطوط انتقال آب، هیچ گونه انشعاب مجازی 
نداریــم و مالکین جدید الزم اســت حتما وضعیت 
انشعاب آب ملک خود را جهت قانونی بودن استعالم 
نمایند چرا که گاهی اوقات افراد نســبت به انشعاب 
غیرمجــاز ملکی که بــه تازگی خریده اند اظهار بی 
اطالعی می نمایند و از طرفی بعد از شناسایی انشعاب 
غیرمجاز و ارجاع به مراجع قضایی، حکمی که صادر 
می شــود قطعی است؛ لذا از مالکینی که امالکشان 
در مســیر شــبکه های آب قرار دارد تقاضا می شود 
نسبت به خوداظهاری در خصوص انشعاب آب ملک 

خود اقدام نمایند.

فرماندهی مدیریت علی آباد کتول خبر داد؛

 کشف انبار احتکار کاالهای اساسی 
در علی آباد کتول

گلســتان / گروه اســتان هــا: فرماندهــی مدیریت 
علی آبادکتول از کشف انبار احتکار کاالهای اساسی در 
علی آبادکتول خبر داد و گفت: فردی با هویت اقدام به 
نگهداری غیرمجاز کاالهای اساسی در یک انبار کرده، 
موضوعی در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان 
قــرار گرفــت. الیاس تازیکه گفت: مبنی بر اینکه فرد با 
هویت معلوم اقدام به نگهداری غیرمجاز کاالهای اساسی 
در یک انبار کرده، موضوع در دستور کار ماموران پلیس 
آگاهی شهرســتان قرار گرفت. مورد نظر فرستاده شد، 
افزود: ماموران در بازرسی انبار مورد نظر موفق به کشف 
۲ تن ۴۰۰کیلوگرم رب گوجه فرنگی، یک هزار و ۴۶۰ 
عــدد ماکارونــی، ۲۰۰ روغن جامد، تعداد ۲ هزار و ۱۶ 
عدد انواع لباس شویی 5۰۰ گرمی و یک تن قند شکسته 
کشــف کرد. مدیر اجرایی علی آبادکتول اظهاران کرد: 
ارزش اموال کشــف شــده بنا به اظهار نظر کارشناسان 

یک میلیارد و ۹۰۶ میلیون ریال محاسبه شده است.

وزیر آموزش و پرورش:

تمام مدرسه های کپری و کانکسی 
در کشور برچیده می شود

تهران / حدیث براتی  
وزیر آموزش و پرورش گفت: تمام مدرســه های 
کپری و کانکسی در مناطق محروم و کمتربرخوردار 
کشــور که تعداد دانش آموزان در آن زیاد باشــد، 
جمع آوری می شود.به گزارش خبرنگار ما یوسف 
نوری  در نشست شورای آموزش و پرورش استان 
هرمزگان افزود: برای برچیده شــدن کالس های 
درس کپری و کانکســی در سطح کشور، تاکنون 
نشست های با خیران مدرسه ساز و ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره( برگزار شده است.وی بیان داشت: 
دانــش آموزان بازمانــده از تحصیل نیز می توانند 
با اســتفاده از شــبکه شــاد و مدرســه ملی ادامه 
تحصیل دهند.نوری با اشــاره به اینکه امســال از 
نظر اختصاص تجهیزات و ساخت وساز سال خوبی 
بــرای آموزش و پرورش کشــور خواهد بود، بیان 
داشت: به همین منظور ۲ مجتمع بزرگ آموزشی 
در شــهرک پیامبر اعظم )ص( شــهر بندرعباس 
ساخته خواهد شد و همچنین نمایندگی آموزش و 
پرورش در بخش لیردف شهرستان جاسک به اداره 
آموزش و پرورش ارتقا پیدا می کند.وزیر آموزش و 
پرورش اظهارداشت:  تاکنون ۷5 هزار میلیارد ریال 
در ســفرهای استانی رییس جمهور به استان های 
مختلف به آموزش و پرورش تخصیص اعتبار داده 
شــده تا کمبودهای ســخت افزاری در این حوزه 
جبران شــود.وزیر آموزش وپرورش روز پنجشنبه 
۱۹ خردادمــاه جــاری پــس از ورود به هرمزگان 
عازم شرق استان شد و وضعیت فضاهای آموزشی 
مناطق سخت گذر و کوهستانی شهرستان جاسک 
را بررســی کرد.یوسف نوری همچنین در این روز 
نمایشگاه دست ساخته های هنرجویان هنرستان 
های فنی و حرفه ای و کاردانش استان هرمزگان را 
افتتاح کرد و با نماینده ولی فقیه درهرمزگان و امام 
جمعــه بندرعباس نیز دیدار و گفت وگو کرد.وی 
پس از ورود به بندرعباس مورد استقبال استاندار 
هرمــزگان، نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس 
شورای اسالمی و مدیرکل آموزش و پرورش استان 

قرار گرفت.

بر اساس اعالم شرکت مخابرات ایران؛ 

مردم مراقب کالهبرداران با عنوان 
کارشناس مخابرات باشند

شــرکت مخابرات ایــران اعالم کرد: مردم مراقب 
کالهبرداران با عنوان کارشناس مخابرات باشند. 
طی روزهای اخیر، اخاذی های جدیدی توســط 
کالهبرداران با عنوان کارشناس مخابرات گزارش 
شده است که از مردم می  خواهند برای کارهایی 
ماننــد اصالح خطوط، کابل برگردان ، "واتس آپ 
شماره ثابت" آنان فعال شود که تمام این کارهابه 
منظور سوء استفاده از خطوط مشترکین و انجام 
کالهبــرداری صــورت می پذیــرد. از اینرو مردم 
مراقب این کالهبرداران باشــند.گفتنی اســت، 
شرکت مخابرات ایران هر نوع عملیات فنی مانند 
اصالح خطوط و کابل برگردان ها را از طریق رسانه 
ها و ســایت شــرکت اعالم می کند.همچنین به 
شهروندان عزیز توصیه می شود در صورت مواجهه 
و دریافت تماس های مشکوک از این دست، مراتب 
www. را یا از طریق ســایت پلیس فتا به آدرس
Cyberpolice.ir ســامانه ارتباط مردمی شرکت 
مخابرات ایران )۲۰۲۱( و یا ســامانه بازرســی و 
http://bazresi.tci. نظارت این شرکت به نشانی

ir گزارش دهند.

 مدیر شرکت توزیع نیروی برق 
شهرستان کامیاران عنوان کرد؛ 

اصالح و بهسازی شبکه برق 
روستای گردشگری دله مرز

کردستان / گروه استان ها: مدیرتوزیع نیروی برق 
شهرســتان کامیاران از اصالح و بهســازی شبکه 
برق روســتای دله مرز ســروآباد با اعتباری بالغ 
بــر ۲5۰ میلیــون تومان خبر داد.وریا شــیروانی 
مدیرتوزیــع نیروی برق شهرســتان کامیاران با 
تاکید بر اینکه تامین و توســعه زیرســاخت های 
گردشــگری در روســتاهای برخوردار از قابلیت 
هــای تاریخــی، فرهنگــی و طبیعــی، آبادانی و 
مهاجــرت معکوس را بــه دنبال دارد، گفت: یکی 
از همین روســتاهای هدف گردشــگری روستای 
دله مرز واقع در شهرســتان ســروآباد اســت که 
شــبکه برق آن با همکاری و مشــارکت نیروهای 
فنی برق شهرســتان کامیاران اصالح و بهســازی 
شد.وی افزود:وجود شبکه فرسوده، با توجه به بکر 
و گردشگربودن روستای دله مرز، نماومنظرآن را 
تحت شــعاع قــرارداده بودکه با اجرای کامل این 
طرح وهمچنین تبدیل شــبکه سیم مسی روستا 
بــه کابــل خودنگهدار، زمینه توریســت صنعت 
وگردشــگری فراهم شد.شــیروانی با اشاره به این 
کــه جهت بهره بــرداری ازاین طرح ۳/5کیلومتر 
کابل خودنگهدار جایگزین شبکه سیمی فرسوده  
گردید، اظهارداشت : این طرح درکوتاه ترین زمان 
وبااعتبــاری بالغ بــر ۲5۰میلیون تومان به اتمام 
رســید.وی هدف از اجرای ایــن پروژه را افزایش 
عمــر مفید شــبکه، کاهــش خرابی ها و حوادث، 
کاهش زمان های توقف و خاموشی های احتمالی 
در شبکه، کاهش هزینه ها، رفع ضعف ولتاژ، بهبود 
قابلیت اطمینان و افزایش رضایتمندی اهالی این 

روستا عنوان کرد.

استانها 6

برگزاری نشست شرکت های دانش بنیان استان در مخابرات منطقه گلستان
گلستان / گروه استان ها: نشست شرکتهای دانش 
بنیان اســتان در مخابرات منطقه گلستان برگزار 
شــد .دکتر غالمعلی شهمرادی در نشست شرکت 
های دانش بنیان استان با اشاره به نقش ارتباطات 
در رشــد و توســعه فعالیت های این شــرکت ها 
افــزود: با توجه به فرمــوده مقام معظم رهبری و 
اعالم شعار سال عنوان "تولید، دانش بنیان، شغل 
آفرین" گفت: مخابرات اســتان بنا دارد در ساخت 
شــعار گام برد اشــته و در ابتدا برای رفع نیازهای 
ارتباطی شــرکت های دانش بینان اقدام می کند.
وی رونق حوزه دانش بینان را هدف از این همکاری 
و حمایت دانســت و افــزود: تامین های ارتباطی 
مشارکت و مشارکت در روند فعالیت های شرکت 
دانش بنیان، افزایش در اجرای طرح های فناورانه 
و نــو از جملــه همکاری هایی اســت که مخابرات 
منطقه گلســتان را اجرا و انجام می دهد. را دارد.
مدیر مخابرات منطقه گلستان برای استفاده از ایده 
های کاربردی و خالقانه شرکت های دانش بنیان 
در جهــت ارتقاء خدمات و افزایش رضایت مندی 

کیفیت خدمات تاکید کرد و گفت: از پیشنهادات 
مفید وموثر و محصوالت تولیدی در این زمینه می 
شود و امیدواریم با تداوم همکاری ها توسعه یابد. 

اقتصاد دانش بنیان را مشــاهده کنید .همچنین 
دکتر غفاری مدیر پارک علم و گلســتان با اشــاره 
به فناوری اســتفاده از منابع انســانی متخصص، 

توســعه IT و ICT در اســتان را به بهترین هدف و 
برنامه قابل اجرا و مفید در استان دانست و افزود: 
ســازمان های متولی مانند تجهیزات، ارتباطات و 
فناوری اطالعات همین پارک علم و فناوری نسبت 
به فراهم کردن بستر مناسب در تحقق این هدف، 
حمایت های الزم را خواهند داشت.وی پشتیبانی و 
همکاری مشترک دراجرای برنامه های پارک علم و 
فناوری قابل تحسین دانست و آنرا نشان از دغدغه 
مندی برای ارتقاء فعالیت های شرکت های دانش 
بنیان دانست و تداوم همکاری ها در جهت تقویت 
کارخانه نوآوری و ارائه زیرساخت ارتباطی مناسب 
را خواستار شد.مهندس احمدی مدیرکل فناوری 
ارتباطات و اطالعات اســتان نیز که در این جلسه 
حضور داشــت با اشــاره به آمادگی این سازمان در 
تامین درخواســت های شرکت های دانش بنیان 
از تصمیمات صورت گرفته در این زمینه خبر داد 
و گفت: اراده جمعی بر حمایت همه جانبه است و 
امیدواریم با فعالیت ها. تالش و بیش ازپیش رشد 

و توسعه استان را شاهد باشیم.

مشهد / سمیرا رحمتی
مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی  در نشســتی با 
مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی  گفت: روابط 
عمومی به عنوان پیشانی آموزش و پرورش است.شوشتری در 
این دیدار گفت: توانمند سازی حوزه روابط عمومی در آموزش 
و پرورش باعث حل قریب به 5۰ درصد چالش ها و مشــکالت 
خواهد شد  و روابط عمومی راه حل بیشتر مشکالت و چالش 
هاســت.وی افزود : حضور موثر روابط عمومی در تمام برنامه 

ریزی ها و سیاســت گذاری های آموزش و پرورش الزامیست.
مدیرکل روابط عمومی اســتانداری اســتان  نیز در ادامه  گفت: 
زمانی نقش روابط عمومی بعنوان یک هماهنگ کننده بود اما 
امروزه تمام کار ها در حوزه رســانه ای بر عهده روابط عمومی 
ها است، خودشان باید رسانه داشته باشند، تولید محتوا کنند.
حافظــی با تقدیر از زحمــات روابط عمومی اداره کل آموزش 
و پرورش خراســان رضوی افزود: امروزه تمام کارها در حوزه 

رسانه ای بر عهده روابط عمومی ها است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی:

روابط عمومی پیشانی آموزش و پرورش است

خبر  ویژه

برگزاری نخستین همایش خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان
اصفهان / گروه استان ها: آقاحسینی در نشست خبری با اصحاب 
رسانه به برگزاری اولین همایش خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان 
اســتان اصفهان، اشــاره کرد و توضیح داد: این همایش به منظور 
جذب خیرین در دانشــگاه فرهنگیان و اســتفاده از ظرفیت آنها 
در رفع کمبودهای دانشــگاه  برگزار می شــود.به گفته سرپرست 
مدیریت امور پردیس های دانشــگاه فرهنگیان اســتان اصفهان، 
تربیت و آموزش مبحثی است که از بدو خلقت بشر وجود داشته 
و اولین جرقه تربیت معلم از دارالفنون آغاز و همچنان ادامه دارد.
درخصوص پذیرش دانشــجومعلمان در اســتان اصفهان، گفت:  
سال گذشته حدود ۲ هزار نفر ظرفیت پذیرش در استان بود که 
امسال باید آمادگی افزایش چندبرابری این تعداد را داشته و برای 

ظرفیت پذیرش حدود چهار هزار نفر آماده باشــیم، در حالی که 
امکانات ما محدود اســت و باید برای این افزایش پذیرش فکری 
کنیم.وی با تأکید براینکه رســالت ســنگینی بر دوش دانشــگاه 
فرهنگیان قرار گرفته، چراکه مســئولیت تربیت معلمان کشــور 
را برعهده دارد، خاطرنشــان کرد: دانشــگاه فرهنگیان با بودجه 
دولتی نمی تواند به رسالت خود پایبند باشد و لزوم ورود خیران 
به این دانشگاه انکار نشدنی است، با توجه به اینکه اکنون دانشگاه 
با کمبودهای بســیاری به لحاظ افزایش ظرفیت دانشجومعلمان 
مواجه است.آقاحســینی، پیشــرد آموزش را یکی دیگر از اهداف 
دانشــگاه مسئول محور فرهنگیان عنوان کرد و گفت: در کنار آن 
استفاده بهینه و بهره وری از علم موجود از اهمیت برخوردار است 

تا معلمی هم اندازه نظام جمهوری اســالمی ایران تربیت شــود.
سرپرســت مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان 
اصفهان خاطر نشان کرد: جامعه ای به پیشرفت می رسد که دانش 
آموزان آن به خوبی تربیت شوند و این مهم نیاز به معلمانی دارد 
که به شــیوه ای بهینه آموزش دیده باشــند.وی با اشاره به حضور 
حدود ۶ هزار دانشــجوی معلم در استان اصفهان، به کمبودهای 
این دانشگاه اشاره و تصریح کرد: تعداد دانشجویان پیوسته دیپلم 
به کارشناســی در اســتان اصفهان ۶ هزار نفر است که ۶۰ درصد 
دختران و ۴۰ درصد پسران را شامل می شود. تعدادی دانشجویان 
مهارتی ماده ۲۸ نیز در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که در 

دو پردیس و سه مرکز در استان اصفهان حضور دارند.

برنامه آمادگی تابســتانه ی واحدهای نیروگاه شــهید رجایی به منظور کمک به تداوم تولید برق پایدار در 
پیک مصرف تابستان، عملیاتی شده است. جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی با اشاره به وضعیت 
آمادگی واحدهای نیروگاه برای تولید برق پایدار در تابستان ۱۴۰۱ گفت: هرساله به منظور کسب آمادگی 
الزم برای تولید انرژی الکتریکی در فصل پرمصرف تابستان، برنامه هایی از سوی گروه برنامه ریزی، تدوین 
و برای اجرا به معاونت های مربوطه ابالغ می شود.دوستی در تشریح جزییات این برنامه افزود: تجهیزات 
واحدهای نیروگاه هرســاله مورد بازبینی قرار می گیرد و در صورت وجود اشــکال در آن ها، نســبت به رفع 
آن ها اقدام می شــود تا خللی در فرآیند تولید برق به ویژه در ایام گرم ســال ایجاد نشــود.معاون مهندســی 
و برنامه ریزی ادامه داد: برنامه آمادگی تابســتانه به گونه ای تدوین می شــود تا تجهیزات مهم و اساســی 
واحدها که نقش مهمی در حفظ پایداری تولید در شرایط افزایش دمای هوا دارند، مورد بررسی و بازبینی 
قــرار گیــرد کــه در ایــن ارتباط، برج های خنک کن اصلی، جایگاه ویژه ای دارند به گونه ای که آمادگی این 
تجهیزات بزرگ، مانع از افت راندمان و بهره وری در واحدهای بخاری می شــود. از این روی، شناســایی و 
رفع نشــتی در دلتاهای برج ها، شســت و شــوی دلتاها در ۳ مرحله، بازدید و تنظیم لوورهای دلتاها و ...، از 
اقدامات مهمی اســت که با اجرای برنامه آمادگی تابســتانه، انجام شــد و یا در حال انجام است.دوســتی در 

ادامه بیان داشت: بازدید و آماده سازی سیستم های خنک کاری کمکی واحد)ACT(، هواسازها و چیلرهای 
واحدها، کمپرســورها، همچنین سیســتم هوای ســرویس و کنترلی و بویلرهای کمکی، از اقدامات دیگری 
اســت که برای آمادگی تابســتانه واحدها در دســتور کار قرار گرفته و از ســوی متخصصان نیروگاه در حال 
انجام بوده و در مراحل پایانی قرار دارد.آماده ســازی سیســتم خنک کاری واحدهای گازی، شســت و شوی 
رادیاتورهای آن و بازدید و آماده ســازی سیســتم »مه پاش« که نقش مهمی در افزایش تولید واحدها در 
ساعات گرم روز دارد، از اقداماتی است که در این ارتباط در نیروگاه سیکل ترکیبی به انجام رسیده است.

دوستی با اشاره به ضرورت آمادگی سیستم های ایمنی در واحدهای سیزده گانه برای پیشگیری از حوادث 
احتمالی گفت: از موارد مهم در برنامه تابســتانه، اطمینان از عملکرد صحیح سیســتم های ایمنی واحدها 
اســت که با اجرای این برنامه، نقاط پرخطر شناســایی شــده و تدابیر الزم برای مقابله با  آن هاتدارک دیده 
شــده اســت. در همین ارتباط الزم به توضیح اســت که با کمک و همراهی امور نظارت بر خدمات عمومی، 
علف های روییده در مناطق پرخطر نیروگاه نیز برای جلوگیری از آتش ســوزی، چیده شــده اســت.فعالیت 
های مرتبط با برنامه آمادگی تابستانه با استفاده از ظرفیت های داخلی انجام شده و یا در حال انجام است 

که پایش آن نیز تا پایان فصل تابستان، ادامه خواهد داشت.

با هدف کسب آمادگی تولید برق در پیک تابستان انجام می شود؛

اجرای برنامه آمادگی تابستانه در نیروگاه شهید رجایی
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یادداشت

کرد؛ کریمی دکتری روان شناسی و استاد دانشگاه بررسی  گو با تاچارا روحی  گفت و  گار « در  »روز

جایگاه خانواده در پرورش فرزندان در عصر حاضر
  روزگار / گروه جامعه 

در عصــر حاضــر اهمیــت، تاثیــرات و 
کارکردهــای خانواده به عنوان مهم ترین 
و اولین واحد اجتماعی مورد توجه صاحب 
نظران بوده و اکثر کارشناسان بر اهمیت 
خانــواده در زمینه های مختلف فردی و 
اجتماعــی تاکید دارند. این کارکردهای 
مختلــف در بخش هــای مختلف دیده 
می شــوند. در گذشــته و قبل از تاسیس 
مکاتب و مــدارس تمام وظایف تعلیمی 
و تربیتــی و ایجــاد مهارت های شــغلی 
برعهده خانواده بوده اســت و کودکان و 
نوجوانان از طریق آموزش های غیر رسمی 
و نزد پدران و مادران و افراد بزرگســاالن 
خانــواده بــا آداب اخالقــی اجتماعی و 
همچنین حرفه و مشاغل مختلف جامعه 
آشــنا می شدند. با توجه به شرایط فعلی 
زندگی و به خصوص در جوامع پیشرفته 
و پیچیده مقداری از این کارکرد برعهده 
مهد کودک ها، مدارس و دیگر موسسات 
آموزشــی و تربیتی گذاشته شده است. با 
این حال توجه به این نکته ضروری است 
که هیچ یک از این موسسات قادر نخواهد 
بــود تاثیرات خانــواده را به صورت کامل 
داشته باشــند. به منظور آشنایی بیشتر 
از کارکردهــا و نقــش خانواده در امورات 
اجتماعی گفت و گوی کوتاهی با »تاچارا 
روحی کریمی« دکترای روان شناســی و 
اســتاد دانشگاه  انجام داده ایم که حاوی 

نکات فنی و کاربردی فراوانی است.

چــه  خانــواده  بنیــان  تقویــت  بــرای 
راهکارهایی وجود دارد؟

جدا از مسائل اقتصادی و اجتماعی به نظر 
می رسد اعضاء خانواده در جامعه امروزی 
با مشکل عدم مهارت ها روبه رو هستند.

مثل، عدم مسئولیت پذیری، عدم همدلی، 
عدم انعطاف پذیری، عدم حل مســئله، 
عدم ارتباط موثر، مثبت گرایی ســمی و 
...... راهکار هم: آموزش، آموزش، آموزش 
است.آموزش مهارت های عنوان شده، باال 
بردن تاب آوری، داشتن باورهای مذهبی و 
پذیرش برخی از موارد که نمی توان تغییر 

داد، اینها بخشــی از عواملی اســت که در 
تقویت بنیان خانواده موثر هستند.

جایگاه خانواده را در تربیت نسل جدید 
چگونه ارزیابی می کنید؟

نیــم قرن پیش تربیت تا ســن نوجوانی 
منحصر به خانــواده بوده اما االن اینطور 
نیســت. به نظــر می رســد  دیوارهای 
انحصــاری بودن تربیــت در خانواده فرو 
ریخته اســت. اما یک چیز قطعی است و 
آن اینکه؛ هنوز ســهم خانواده در تربیت 
بیشتر از عوامل دیگر است.چون طرح واره 
های اولیه، احساس امنیت یا عدم امنیت، 
استقالل، حقارت و ... هر انسانی با مراقبت 
کننده هــای اولیه) والدین( که تا قبل از 
۱۲ سالگی بیشترین وقت رو با کودک می 

گذرانند، شکل می گیرد

تاثیر متقابل جامعه و خانواده بر یکدیگر 
چگونه اند؟

این بحث بســیار گسترده است و در این 
مکالمــه کوتاه به بخــش کوچکی از آن 
پرداختــه می شــود. یکی از کارکردهای 
خانــواده ایجاد حس تعلــق در فرزندان 
هست که با این مهارت در بزرگسالی می 

توانند با دیگران تعامل داشته شهروندانی 
بشوند که برای رسیدن به اهداف مشترک 
در جامعــه از راه های مدنی تالش کنند 
حــس تعلــق به معنــای ادراک ذهنی و 
آگاهانــه از محیط،شــخص را در ارتباط 
درونی با محیط قرار می دهد.این خانواده 
اســت که افراد رو بــرای روابط در آینده 
آمــاده می کند و بــه فرزندان می آموزد 
چطور به عنوان یک تیم عمل کنند.وقتی 
ارزش های خانواده در راستای ارزش های 
جامعه باشــد، فرد و جامعه با ارزش های 
عجین شده ی یکدیگر به رشد سریعتر و 
پایدارتری می رسند.افرادی که در خانواده 
های ســمی ناســالم رشد می کنند برای 
جامعه هزینه بر هستند این هزینه ها گاهی 

مالی،جانی،روانی و عاطفی و...هست.

خانواده محوری در تربیت فرزندان به 
چه معناست؟

خانــواده کانــون و زیــر بنــای شــکل 
گیــری بخش بزرگی از شــخصیت افراد 
جامعه اســت و تربیت،جریان مســتمر 
و منظمــی کــه هدفش کمک به رشــد 
جسمانی،شــناختی،اجتماعی،اخالقی 
است.بنابراین تربیت یک فرایند که دارای 

محتوا و ارزش است.تربیت خانواده محور 
عمــال به صورت واقعی و عینی در جامعه 
اتفاق نمی افتد ،چون بخشی از کارکردهای 
تربیتی خانواده به مدرسه،دانشگاه و رسانه 
و...واگذار شده است. در مواردی که کم هم 
نیســتند محتوا و روش خانواده با محتوا 
و روش بخــش های دیگری که تربیت به 
آنها واگذار شــده تفاوت های چشمگیری 
مشــاهده می شــود.همینطور در تربیت 
خانواده محور نیاز به وقت کافی،محتوای 
کافی و ارزنده اســت که شــواهد حاکی از 
ایــن که وقت کافــی و محتوای ارزنده در 
اختیار همگان قرار نداره.به نظر من برای 
تربیت خانــواده محوری ما نیاز به برنامه 
ریزی کالن،آموزش عمومی و یک حرکت 

جهادی داریم.

جایــگاه خانــواده در نظام ســنتی قدیم 
با جامعه صنعتی امروز چه تفاوتی کرده 

است ؟
من ســوال شــما را به دو بخش جایگاه و 
کارد تقسیم می کنم. در پاسخ به اهمیت 
جایگاه،تغییــری در اهمیتش از قدیم تا 
امروز اتفاق نیفتاده اســت.خانواده مثل 
هســته مرکزی اتم در واحد ساختمانی 

مــواد بوده وهســت امــا در کارکرد آن 
تغییــرات زیادی پیش آمده اســت.قبال 
تلویزیون،رســانه ها به شــکل امروزی و 
حتــی آموزش و پرورش رســمی به این 
گســتردگی نبوده و کارکرد خانواده باید 
تمامی این موارد را پوشش میداد.اما االن 
به طور مثال بخشی از وظایف پایه،تحولی 
یا بحرانی رو سایر افراد یا سازمان ها ممکن 
اســت به عهده بگیرند.در ارتباط کالمی 
غیرکالمــی در نظام قدیم و امروز تفاوت 
های فاحشی رخ داده و در جلسات مشاوره 
ای که من با مراجعینم دارم بخش بزرگی 
از مشکالت خانوادگی رو در بر می گیرد.

همینطور کارکرد نقش ها،مثال نقش یک 
زن در نظام سنتی با صنعتی تفاوت های 
چشــمگیری دارد. امروز به دلیل انتظار 
جامعــه از هر فــرد که باید نقش مجزای 
خودش رو ایفا کند ما اجبار در اســتقالل 
داریم. دیگر موارد کارکرد عاطفی که یکی 
از نیازهای پایه اعضاء خانواده است به نظر 
می رسد در حال تغییر اساسی و مهم به 
طور مثال شکلی از آمیختگی عاطفی در 
بعضی از خانواده ها به شــکلی اســت که 
اعضاء به خاطر حفظ ارزشمندی خودشان 
با اعضاء دیگر خانواده همراه می شــوند 
نــه بخاطر برآورده کردن نیاز دیگری ویا 

مراقبت از سایر اعضاء و...

پایان سخن
بی هیــچ تردید خانواده یکــی از ارکان 
ارزشمند و حیاتی در شکل گیری جامعه 
مسئولیت محور و تربیت شهروندانی آگاه 
و مســئولیت پذیر اســت. هر چه نگاه به 
این رکن اساســی در شکل گیری جامعه 
توجه بیشــتری شــود و ابعاد آن در الیه 
های مختلف بیشتر شناخته شود، تربیت 
نسل ها آسان تر، هدفمند تر و منطقی تر 
خواهــد بود و هزینه های رایج در اصالح 
جامعه کمتر و کمرنگ تر خواهد بود. امید 
است روزی همه والدین به نقش خود در 
شکل گیری جامعه آگاهانه و هوشمندانه 
بنگرند و خود را در تربیت نسل های آتی 

سهیم و تاثیر گذار بدانند.

7جامعه
 کودکان کار 

و خانواده های شلوغشان 
نیازمند رسیدگی هستند

  محمــود علیگــو، مدیــر کل امور آســیب دیدگان 
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 

هیچکــس این موضوع را کتمان نمی کند 
که مســئله کودکان کار، کار در خیابان و 
حتی زباله گردی که هر کدام شــرایط و 
مداخــالت خاص خود را الزم دارد، یکی 
از جلوه های آسیب زای اجتماعی ماست. 
قطعــا این اتفــاق حاصــل فرآیندهای 
متعددی اســت و مســائل اقتصادی که 
در منطقه، کشــور و کشورهای همسایه 
شــکل می گیرد، موثر اســت. چه مسائل 
اقتصادی، چه مســائل سیاسی و فرهنگی 
در شــکل گیری چنین آسیب هایی موثر 
هستند.سه دستگاه مسئول )شهرداری ها، 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و 
ســازمان بهزیستی کشــور( در موضوع 
کودکان کار، کار در خیابان و زباله گردی 
داریم، اینکه سیاست های این دستگاه ها 
در مواجهه با کودکان چیســت و چقدر با 
هم هماهنگی دارند، بســیار مهم است.در 
وضعیت فعلی قرارگاه هایی شکل گرفته و 
در این قرارگاه ها همکاران ما در شهرداری، 
وزارت کار و وزارت دادگستری به تعامالت 
سازنده ای رسیده اند و برنامه های مشترک 
در حال طراحی است.توجه به حلقه های 
میانی، ان جی اوها و گروه های مردم پایه 
و جهادی و گروه هایی که دولتی نیستند 
و از بطــن مــردم بیــرون آمده اند یکی از 
روش ها و مســیرهای حــل برون رفت از 
این مســئله است. مسئله دوم نوع نگاه به 
این کودکان اســت؛ باید بپذیریم که این 
کودکان مقصر این فرآیند نیستند و یکی 
از معلولین این فرآیند اقتصادی، اجتماعی 
و خانوادگی هســتند، لذا با کودک قصد 
برخورد نداریم.نگاه ما برای حل مســئله 
در موضوع کودکان کار و خیابان تا زمانی 
کــه معطــوف به کودک اســت و دنبال 
توانمندســازی کــودک می گردد منجر 
بــه نتیجه های مطلوب نخواهد شــد زیرا 
بســتر خانوادگی که این آســیب را شکل 
داده اســت، همچنان پابرجا و باقیست و 
بایــد به این موضوع توجــه کنیم لذا در 
سیاســت دوم، نــگاه خانواده محوری در 
حمایت بســیار اهمیت دارد.باید به دنبال 
حمایت هــای اجتماعــی از خانواده های 
کــودکان کار و خیابان و توانمندســازی 
فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی این 
خانواده هــا باشــیم، قطعــا فرآیندهای 
اقتصادی بســیار مهم هســتند، اما لزوما 
همه افراد فقیر کودکان شــان در خیابان 
حاضر نیست. پس مدل سیاست خانواده 
محــوری در گام اول و مــدل توجه به ان 
جــی اوهــا در گام دوم، بــرای مجموعه 
ســازمان بهزیستی به عنوان یک سیاست 
اولویت دار مطرح اســت و فرایندها بر این 
الگو شــکل گرفته اند. مــا نمی خواهیم 
ان جی اوها وظایف دســتگاه های دولتی 
را انجــام دهند، ما می خواهیم از ظرفیت 
مردمی برای حل مســئله استفاده کنیم. 
نــگاه ما در موضوع حمایــت از کودکان 
کار و کــودکان خیابانــی و حتی کودکان 
زباله گرد مدل های مددکارانه اســت. در 
مدل های مددکارانه توجه همه جانبه به 
شرایط طفل و نوجوان حائز اهمیت است. 
بالــغ بر ۸۰ درصد کودکان کار و خیابان 
در کشــور از کودکان »اتباع« هســتند و 
ایــن موضوع نگرانی هایی ایجاد می کند و 
اقدامات خاصی الزم دارد. از طرفی بیش از 
۴5 درصد از کودکان کار با بعد خانوار بین 
۴ تا ۶ نفر هستند و این بخش نگران کننده 
دیگری ایجاد می کند که باید به آن توجه 
کرد، مسئله مهمی در موضوع درآمدهای 
کودکان در سطح خیابان وجود دارد. هر 
یــک ریالی که در ســطح خیابان به این 
کــودکان کمک نقدی می کنید، منجر به 
فرو رفتن آنها در سطح آسفالت خیابان ها 
خواهد شــد، زیرا امکان طرح موضوعات 
و مدل های توانمندســازی را حتی توسط 
مردم از این کودکان سلب می کند. قطعا 
مســائل اقتصادی در اینکه این کودکان 
در خیابان حاضر می شوند، موثر هستند، 
امــا باید به این موضــوع توجه کنیم که 
این مدل برای کودکان پر آســیب است. 
اگــر در مــورد منع کار کودک در خیابان 
صحبــت می کنیم قطعا در خیابان بودن 
کودک جز بخش های پر آســیب کودک 
است زیرا آسیب هایی غیر از سوء استفاده 
اقتصادی هم در انتظار کودک در ســطح 

خیابان است.

 شرایط اشتغال خانگی 
برای معلوالن فراهم می شود

سرپرســت دفتر امور توانمندســازی معلوالن 
سازمان بهزیستی کشور گفت: شرایط اشتغال 
خانگــی بــرای گروه هــدف در معلولیت های 
مختلف ازجمله جوانان دارای معلولیت بینایی، 
شــنوایی و جســمی حرکتی، فراهم می شود.

محســن ایروانی افزود: در کنــار این اقدامات، 
تــالش می کنیــم افــراد دارای معلولیــت از 
تســهیالت  بالعوض، ماده ۱۶ و تبصره ۱۸ که 
دبیرخانه شورای اشتغال سازمان آنها را مدیریت 
می کند، بهره مند شوند.وی با بیان اینکه در بسته 
جامع اشتغالزایی، افراد دارای معلولیت در سه 
مسیر شغلی اصلی شامل بیمه پرداز کردن افراد، 
خوداشتغالی و کارآفرینی طبقه بندی شده اند، 
افزود: دومین مســیر شــغلی معلوالن که برای 
ما خیلی اهمیت دارد، خوداشــتغالی اســت.  
خوداشتغالی می تواند در منزل به صورت اشتغال 
خانگی باشــد یا اینکه از طریق مراکز روزانه یا 
شبانه روزی به ویژه خانه های کوچک که از ۱5 
فرد دارای معلولیت میزبانی می کند، ایجاد شود.
ایروانی با تقسیم بندی خوداشتغالی به دو بخش 
فردی و گروهی، گفت: در خوداشتغالی فردی ما 
برنامه ریزی کردیم که بتوانیم فرصت های شغلی 
را از طریق اعطای تســهیالت بالعوض فراهم 
کنیم که این تسهیالت به توسعه اشتغال خانگی 
از طریق رویکرد آموزش های حرفه ای به شیوه 
استادشاگردی کمک می کند و کسب و کارهای 
آزاد را مــورد حمایت قرار می دهیم. این راهکار 
جزء بهترین راهکارها برای اشــتغالزایی افراد 
دارای معلولیت است.وی با اشاره به برنامه های 
خوداشتغالی گروهی، گفت: در این راستا، برنامه 
ما تشــکیل گروه های خودیار حداقل ۱5 نفره 
در قالــب صندوق های خرد محلی با همکاری 
صندوق کارآفرینی امید اســت.ایروانی گفت: 
هدف گــذاری ما این اســت کــه از طریق این 
رویکــرد بتوانیــم ۱۰ هزار فرد دارای معلولیت 
را به عضویت این صندوق ها در بیاوریم. در این 
رویکــرد وام هایی از طریق صندوق کارآفرینی 
امید به این گروه ها داده می شــود. یک ســهم 
آورده ای خود افراد دارند و بهزیســتی نیز یک 
مشوق در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۲ میلیون تومان 

به هر فرد که عضو صندوق می شود، می دهد.

 اعالم دلیل تعویق 
 در ثبت نام فراخوان 

جذب اعضای هیات علمی
رئیس مرکز جذب وزارت علوم درباره به تعویق 
افتــادن ثبت نام در فراخوان جذب که قرار بود، 
اردیبهشــت ۱۴۰۱ انجام شــود، گفت: درباره 
فراخوان اردیبهشت ماه منتظر تخصیص ردیف 
اســتخدامی از طرف سازمان امور استخدامی 
هســتیم.محمد خلج امیرحسینی افزود: قول 
همکاری داده اند و پیگیر هستیم تا در اسرع وقت 
فراخوان به جریان بیفتد.گفتنی است؛ پیش از 
ایــن مرکز جذب اعضــای هیأت علمی وزارت 
علوم اعالم کرده بود، شرکت در فراخوان جذب 
اردیبهشت ۱۴۰۱، به دلیل پاره ای از مشکالت 
بــه تعویق افتاده و امــکان ثبت نام فراخوان تا 
اطــالع ثانــوی با تأخیر خواهــد بود.فراخوان 
جذب اعضای هیأت علمی اردیبهشــت ۱۴۰۱ 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی 
و فناوری کشــور از ۸ اســفند ۱۴۰۰ آغاز شده 
و دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تا پایان 
اســفند ماه ۱۴۰۰ فرصت داشــتند با مراجعه 
به ســامانه مرکز جذب وزارت علوم به نشــانی 
بــرای   https://applicant.markazjazb.ir
جذب هیأت علمی اعالم نیاز کنند.بررسی اعالم 
نیاز دانشگاه ها و تخصیص ظرفیت توسط مرکز 
نظــارت و ارزیابی از ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ آغاز و 
تا ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ ادامه داشت.دانشــگاه ها 
نیــز از ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ الی ۹ اردیبهشــت 
۱۴۰۱ بــه تطبیق نیاز به تاییدیه مرکز نظارت 
پرداخته و فرایند ثبت نام متقاضیان برای جذب 
در دانشــگاه ها قرار بود از ۱۸ اردیبهشــت ماه 
۱۴۰۱ آغاز شود که این بخش از فرایند جذب 
به تعویق افتاد.اطالع رســانی زمان جدید ثبت 
نام فراخوان از طریق مرکز جذب اعضای هیأت 
 http://mjazb.ir علمی وزارت علوم به نشــانی

انجام خواهد شد.

بر اساس اعالم سازمان هواشناسی؛

ک از نوار غربی   توده گرد و خا
وارد کشور می شود

بر اســاس اعالم سازمان هواشناسی، طی امروز 
و دو روز آینده در خراســان شــمالی و رضوی، 
ارتفاعات البرز شــرقی، شــمال اســتان های 
آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل رگبار رعد و 
برق و وزش باد شدید رخ خواهد داد. توده گرد 
و خاک نوار غربی کشور و به تدریج بخش هایی 
از مرکز کشور را تحت تأثیر خود قرار می دهد. 
در نوار شرقی کشور، استان های واقع در زاگرس 
مرکــزی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، اصفهان 
و فــارس افزایــش ابــر گاهی همــراه با گاهی 
 وزش باد شــدید همراه با خیزش گرد و خاک 

انتظار می رود.

خبر ویژه

وزیــر آمــوزش و پرورش گفت: تمام مدرســه های 
کپری و کانکسی در مناطق محروم و کمتربرخوردار 
کشــور که تعداد دانش آموزان در آن زیاد باشــد، 
جمع آوری می شود.یوسف نوری افزود: برای برچیده 
شدن کالس های درس کپری و کانکسی در سطح 
کشور، تاکنون نشست های با خیران مدرسه ساز و 
ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( برگزار شده است.وی 
بیان داشــت: دانش آموزان بازمانده از تحصیل نیز 

می توانند با استفاده از شبکه شاد و مدرسه ملی ادامه 
تحصیل دهند.نوری با اشــاره به اینکه امسال از نظر 
اختصاص تجهیزات و ساخت وساز سال خوبی برای 
آموزش و پرورش کشــور خواهد بود، بیان داشــت: 
تاکنون ۷5 هزار میلیارد ریال در ســفرهای استانی 
رییس جمهور به اســتان های مختلف به آموزش و 
پــرورش تخصیص اعتبار داده شــده تا کمبودهای 
ســخت افــزاری در این حوزه جبران شــود.وی به 

اســتخدام بیــش از ۳۴ هزار نفر در ســال جاری و 
آزادسازی وقت دانشجویان سال چهارم مراکز تربیت 
معلم برای جبران کســری نیروی انسانی اشاره کرد 
و گفت: برای جبران کمبود نیروی انســانی، بیش از 
۸۰ هــزار معلم در آموزش و پرورش جذب خواهیم 
کــرد تــا کمبودها را حتی االمکان جبران کنیم.وی 
تاکیــد کرد: تغذیه دانش آموزان در مناطق محروم 

را نیز احیا خواهیم کرد.

وزیر آموزش و پرورش:

کانکسی جمع آوری می شوند کپری و  تمام مدارس 

اینفوگرافی 
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سارقان صندوق امانات بانک ملی 
دستگیر شدند

به دنبال ســرقت از ۱۶۸ صندوق اجاره ای از شــعبه دانشــگاه بانک ملی ایران، 
تیمــی ویــژه از ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ رســیدگی به موضوع را در 
دستور کار خود قرار داد و در عرض کمتر از یک هفته از وقوع سرقت، تعدادی 
از عامالن این سرقت از سوی پلیس شناسایی و دستگیر شدند.سردار حسین 
رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در این باره گفت: از ســاعات اولیه روز 
دوشنبه پلیس مطلع شد که این سرقت به وقوع پیوسته و بالفاصله بعد از اطالع 
و بازدید از صحنه، کار پلیس شروع شد و با تشکیل چند تیم ویژه از مجرب ترین 
کاراگاهان طرح عملیات ویژه ما برای به دست آوردن ردپای سارقان، شناسایی 
آنها، نحوه سرقت و دستگیری آغاز شد و با اقدامات شبانه روزی، سارقان بانک 
۱۱ نفر دستگیر شده و کار کماکان  دستگیر شدند.به گفته رحیمی تاکنون ۱۰ـ 
ادامــه دارد.رحیمــی افزود: موضوع اصلی بحث اموال مردم بود که در این چند 
روز با تالشی که انجام شده، بخش اعظمی از این اموال بر اساس اعترافاتی که 
متهمین داشتند، کشف و جمع آوری شد .تالش پلیس بر این است که با تمام 
توان اموال مردم که مالباخته هســتد را جمع آوری کنیم.وی افزود: متاســفانه 
یکی از مشکالت این است که همه دستگاه ها به خصوص بانک که عملیات های 
ســنگین بانکی هم دارد در برخی موارد کمترین توجه را به ســامانه های ایمنی 
می کند و یکی از عواملی که ســبب تحریک ســارقان شد که دست به این اقدام 
خبیثانه بزنند زمینه ای بود که از بابت بی توجهی به ایمنی و امنیت فراهم شده 
بود.رحیمی گفت: یک ماه قبل کارشناسان پلیس از این بانک بازدید کردند و 
تمام موارد عدم امنیت را ثبت، صورت جلسه و به مدیران اش تذکر داده بودند 
اما اقدامی در این زمینه نشد.وی در پاسخ به این سوال که آیا از کارمندان بانک 
نیز جزو دستگیرشــدگان بودند، گفت: تا االن خیر اما قصورهایی در خصوص 

مباحث امنیتی داشتند که دو نفر از آنها بازداشت شده اند
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با رفتن به ازمیغان؛
 همزمان به شمال و جنوب کشور 

سفر کنید! 

ازمیغان از شگفت انگیزترین روستاهای ایران است 
که در شمال شرق استان خراسان جنوبی، شهرستان 
طبس واقع شده است. این روســتا علیرغم منطقه 
کویری طبس بسیار حاصلخیز و زیبا بوده و از عجایب 
طبیعت ایران است. ازمیغان از معدود مناطق کویری 
اســت که رودخانه های دائمی در آن جریان دارند. 
شما در این روســتا می توانید شالیزار و نخلستان را 

در کنار هم ببینید.
در گوشــه ای دورتر از شــهر طبس، در میان کویر، 
روســتایی به نام ازمیغان در ارتفاع ۱۰۰۰ متری از 
ســطح دریا جا خوش کــرده و از زیباترین مناطق 
گردشــگری طبس، بشــمار می رود. سرســبزی 
نخلســتان ها و وجود شــالیزارها و جریــان دائمی 
آب، این روســتا را به بهشــتی در میان کویر تبدیل 

کرده است.
این روستا به یمن وجود رودخانه همیشه پرآب خود 
چهره ای دگرگون از دیگر روســتاهای کویری دارد. 
اینجا باران و ابر و آب دست دوستی با خاک داده  و باغ  
هایش را پر میوه  و زمین  هایش را پر حاصل کرده  اند.

این روستا دو منطقه گرم و مرطوب و گرم و خشک را 
به  طور همزمان داراست و پوشش گیاهی جالبی دارد. 
ازمیغان که در دره ای کم عمق قرار گرفته، از ابتدا تا 
انتهای دره اش آب فراوان جاری است، بطوریکه در 
این قســمت از جغرافیای گرم و خشک ایران امکان 
کشت برنج در آن فراهم است. بیشتر درختان نخل 
این روستا خودرو هســتند و به  صورت گروهی رشد 
کرده  اند. در  واقع بافت درختان خرمای این روستا به  
صورت ردیفی و باغ  های منظم نیست، بلکه به  صورت 
گروه  های ۴-5 تایی باهم ســر از خاک برآورده اند. 
در حد فاصل درختان نخل اراضی به  صورت پلکانی 
درآمده تا شیب منطقه گرفته شــود و در درون این 

پلیت  ها شالیکاری صورت گیرد.
روستای ازمیغان کامال سنگفرش است و خانه ها زیبا 
و زنده هستند. خانه  های روستا شبیه دیگر معماری  
های کویر است. خشت و گل و خاک با چوب به هم 
گره خورده  انــد و ازمیغان را روســتایی پر نعمت و 
سرزنده ساخته اند، درهای تمام خانه  ها رو به مهمان 
باز است. این روســتا تنها یک مغازه دارد که در ایام 

شهادت تعطیل است.
وجود جاذبه هایی همچون آبشــار قدمــگاه و گونه  
های گیاهی وحشــی مانند درخــت انجیر کوهی با 
ارتفاع ۲۰ متر و قدمت ۳۰۰ ســاله، از عوامل جذب 
طبیعت دوستان به این روستا می باشد. در این روستا 
کشاورزی بسیار رونق دارد، در کنار شالیزار درختان 

انار و سیب نیز همه جا دیده میشوند.
تنها حیوان وحشی منطقه شغال و روباه است.

اقتصاد روستای ازمیغان
مردم روســتای ازمیغان به فعالیت های اقتصادی از 
قبیل کشاورزی، دامپروری، قالیبافی و پرورش مرغ 
بومی مشغول هســتند که مهم ترین آنها کشاورزی 
است که به ســبب موقعیت خاص ازمیغان و وجود 
رودخانه های دائمی در آن کامال رونق دارد. آب این 
رودخانه های دائمی بیشــتر به مصرف کشاورزی و 
باغداری می رسد و تولید محصوالت جالیزی، نخل 
و مرکبات و سایر میوه های هر فصل و برنج را ممکن 

می سازد.
کشت برنج از اردیبهشت آغاز شده و از اواخر خرداد 
نشاء به زمین اصلی کشاورزی منتقل می گردد. در 
نهایت محصول برنج از مهر برداشت می شود که درو 
کردن و شالی  کوبی در این کشت و برداشت به شکل 

کامال سنتی انجام می گیرد.
در ازمیغان حدود ۳۰ خانوار به کشت برنج اشتغال 
دارند و در مجموع ۱5 هکتار زیر کشت برنج است. 
برنج چمپا نــام برنج خوش  طعــم و خوش عطر 
ازمیغان است که بیشتر در خود روستا مصرف می 
شود و تنها مقداری از آن به شهر طبس فرستاده 

میشود.
محصوالت روستای ازمیغان

روســتای ازمیغان از نظر پوشــش گیاهی یکی از 
منحصر به فرد ترین مناطق کویری است که در آن 
خرما، انگور، ســیب، پرتقال، نارنگی، نارنج، خرمالو، 
آلو، زردآلو، شــلیل، هلو، گالبی، به، گــردو، بادام، 
خیار، خربزه، هندانه، طالبی، جو، گندم، برنج، انواع 
سبزیجات، کاج، اکالیپتوس، بیشه، الله وحشی و گل 

محمدی دیده می شود.
آب و هوای ازمیغان

آب و هوا در ازمیغان دو روی گرم و خشــک و گرم و 
مرطوب دارد و با سایر مناطق کویری ایران متفاوت 
است. از این روستا به عنوان یکی از ییالقات منطقه 
یاد شده و به سبب قرار گرفتن در کوهپایه، دارای آب 

و هوایی معتدل نسبت به سایر نقاط استان است.

گردشگری

 کار خیر با دست خالی 
نهایتًا با یک دیلم!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
واال قدیــم یــک جا دزدی می شــد تکلیف همه 
مشخص بود. دزدها قیافه خفنی داشتند و مخفیگاه 
شــان هم معلوم بود و پلیس می دانســت باید کجا 
دنبال شان بگردد. مالباخته هم معلوم بود که چه 
چیزی از دست داده است و نیاز به ننه من غریبم 
بازی و ادا و اصول نداشت! آینه بین و رمال هم می 
دانســتند چطور به مالباخته دلداری بدهند و سر 
کیسه اش کنند! اما االن دزد زده به بانک ملی آن 
هم روبروی دانشگاه و با ابزار پیشرفته ای به نام دیلم 
تمام صندوق های پر را خالی کرده است و جالب 
اینکه معلوم نیست چه چیزی با خودش برده است. 
بعد هم دوســتان بانکی خیلی جدی اعالم کرده 
اند خسارت همه مالباختگان را جبران می کنیم!

مونسان عضو هیات رئیسه بانک ملی با بیان اینکه با 
نظارت مراجع قضایی خسارت تمامی مالباختگان 
توسط بانک ملی پرداخت خواهد شد، اعالم کرد: 
ســارقان صندوق امانات شعبه دانشگاه این بانک 
مجهز به ابزارهای پیشرفته بودند و محتویات ۱۶۲ 

صندوق را به سرقت برده اند.
پدر آمرزیده ... خدا خیر داده  ...وقتی معلوم نیست 
یارو داخل صندوق چه چیزی به امانت گذاشــته 
اســت، چطور می خواهید خســارتش را جبران 
کنید؟! طرف پدربزرگش که از قضا آلزایمر داشت 
و روزی دو بار مشخصات اطرافیان را می پرسید دو 
ماه مانده به سفر ابدی یک چیزی راجع به یک تکه 
زمین در والیت شان گفته که تعبیرش به زبان ساده 
تر این است که به فالنی ارث برسد. فالنی هم فایل 
صوتی این وصیت نیم بند شفاهی پدربزرگ را روی 
فلش ۲ گیگ ریخته و در صندوق امانات بانک ملی 
به امانت گذاشته است. دزدان هم نامردی نکردند 
و البالی دالرها و جواهر آالت قجری و پاســپورت 
آمریکایی و خنزر پنزر شهروندان، فلش این بنده 
خدا را هم با خودشان برده اند!  حاال خسارت این 
خســران ابدی را آقای مونسان چطور می خواهد 
جبران کند واهلل و اعلم ؟! شــما اصاًل عروس ها و 
دامادهای خانواده را می شناســید که چطور مثل 
بختک روی اموال مرحوم چنبره زده اند؟! اصاًل می 
دانیــد االن هــر متر زمین در والیت این بنده خدا 

متری چند میلیون معامله می شود؟! 
اگــر ایــن بنده خدا خیلی هــم اعتراض کند و 
شــاکی شــود نهایتاً به جای فلش دو گیگ یک 
هارد اکســترنال ۲ ترابایت تحویلش می دهند 

و خالص!
با این حال کاری اســت که شــده و شما هم یادتان 
باشــد اگــر پدر بزرگ تان چیــزی راجع به مال و 
اموالش گفت همان جا نقداً یک دست خطی چیزی 
بگیرید و میخ را محکم بکوبید مخصوصًآ اگر حاج بابا 
آلزایمر داشته باشد! در پایان باید گفت اینکه بعضی 
ها اعتقاد دارند با دست خالی یا نهایتاً با یک دیلم 
هم می توان کار خیر کرد پر بیراه نگفته اند. االن 
دعای زن و بچه هزاران دزد و سارق پشت سر این 
بندگان خداســت چرا که بعد از این داستان خلق 
اهلل پول های نقدشان را هم دیگر در بانک ها ها به 
امانت نمی گذارند چه برسد به اشیاء عتیقه و طال 
و جواهر و فلش ســخنرانی پدربزرگ و پاسپورت 

آمریکایی شان...
فقط خدا کند دوســتان سارق همانطور که با این 
حرکت آوانگارد و مبتکرانه شان مسئوالن امنیتی 
بانک را شوکه کردند و دعای زن و بچه همکاران را 
پشت و پناه شان دیدند، مرام بگذارند و با پخش یک 
کلیپ کوتاه از اموال سرقتی یا حتی لیست دست 
نویس اشــیاء به ســرقت رفته، دست مسئوالن را 
بابت جبران خسارت باز بگذارند! خیر از جوانی تان 

ببینید... دم شما گرم...

کشف راه جدید دقیق برای درمان بیماری آب سیاه چشم
پژوهشــگران اســترالیایی در یک پژوهش جدید، موفق به کشف نقشه راه 
ژنتیکی دقیقی برای بیماری آب سیاه چشم یا گلوکوم شده اند که نقشی 
قابل توجه در یافتن راه های درمان این بیماری خواهد داشــت.تهیه یک 
نقشه راه ژنتیکی جدید و دقیق از بیماری گلوکوم یا آب سیاه که علت اصلی 
نابینایی غیرقابل برگشت در جهان است، به محققان کمک می کند تا با 
شناسایی مناطق هدف بالقوه برای توقف یا معکوس کردن روند از دست 
دادن بینایی، داروهای جدیدی را برای مبارزه با این بیماری توسعه دهند.

این نقشــه راه که توســط دانشمندان دانشگاه ملبورن و موسسه تحقیقات 
پزشــکی گروان اســترالیا به دست آمده، یکی از بزرگ ترین و دقیق ترین 
مطالعات مدل سازی سلول های بنیادی است که تاکنون برای بیماری فوق 

انجام شده است.  آن ها با مقایسه مدل های سلول های بنیادی موجود در 
شــبکیه افراد مبتال به »گلوکوم زاویه باز اولیه« با افراد بدون این بیماری، 
بیش از ۳۰۰ ویژگی ژنتیکی جدید این ســلول ها را کشــف کردند.به گفته 
این محققان، مطالعه فوق به درک بهتر مکانیسم هایی منجر می شود که 
به سلول های گانگلیونی شبکیه آسیب رسانده و منجر به شروع گلوکوم 
می شــوند.این کار به محققان کمک می کند تا داروهای جدیدی را برای 
مبارزه با گلوکوم از طریق شناســایی نواحی جدید بالقوه برای هدف قرار 
دادن کاهش بینایی ناشی از این بیماری، توسعه دهند.سلول های گانگلیونی 
یک شــبکیه ســالم که اطالعات بصری را از طریق عصب بینایی از چشــم 
به مغز منتقل می کنند، برای بینایی ضروری هستند. در بیماری گلوکوم 

یا آب ســیاه، آســیب تدریجی و مرگ این ســلول ها منجر به کاهش پیش 
رونده و غیرقابل برگشــت بینایی می شــود.محققان می گویند: آب سیاه 
اغلب یک بیماری ارثی است و مقایسه سلول های گانگلیونی بیمار شبکیه با 
سلول های سالم، راه مؤثری برای افزایش درک ما از مکانیسم هایی است که 
به کاهش بینایی کمک می کنند.آن ها ۳۱۲ ویژگی ژنتیکی منحصربه فرد 
را در مدل های سلول های گانگلیونی شبکیه شناسایی کردند که مستلزم 
تحقیقات بیشتر هستند.بر اساس یافته های این تحقیق، توالی های ژنتیکی، 
مشخص می کنند که همانند یک شبکه جاده ای با چراغ های راهنمایی، 
کدام ژن ها در یک سلول روشن می شوند، سطح فعال شدن آن ها چگونه 

است و کجا روشن و خاموش می شوند. 

دریچه علم

 رادیو تئاتر روحوضی
 با جواد انصافی

به مناســبت دهه کرامت و فرا رســیدن میالد 
حضــرت امام رضا )ع( ویژه برنامه "شــادباش" 
بــه همت اداره کل هنرهای نمایشــی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی و اداره کل هنرهای 
نمایشــی رادیو از آنتن رادیو نمایش پخش می 
شود."شــادباش" یک ســور ایرانی اســت و در 
قالــب رادیو تئاتر روحوضی با هنرمندی جواد 
انصافی و داوود داداشــی پخش می شود.رادیو 
تئاتر روحوضی " شــادباش"، به تهیه کنندگی 
عطیه گلی، کارشناسی و اجرای پیمان شیخی 
و با هنرمندی جواد انصافی و داوود داداشــی،  
بیست و یکم خرداد از ساعت ۱۸ تا ۲۰ به صورت 
زنده و مســتقیم از تماشاخانه تاریخی سنگلج 
بــه روی آنتــن رادیو نمایش می رود و همزمان 
عالقه مندان مــی توانند پخش زنده تصویری 
آن را از اپلیکیشن ایرانصدا ،سایت و اینستاگرام 
رادیو نمایش دنبال کنند.همچنین تماشای این 
رادیو تئاتر در تماشاخانه تاریخی سنگلج برای 

عموم آزاد است.

فرهنگ و هنر

محمدرضا شمس درباره ژانر وحشت:

در آستانه والدت حضرت رضا)ع(، حرم مطهر رضوی شبانه روز پذیرای زائرانی است كه این ایام مبارک را در مشهد مقدس سپری می كنند. /منبع : ایسنا 

عکس روز 

از هیوالهای خود مان استفاده کنیم!
این نویســنده ادبیــات کــودک و نوجوان 
درباره گرایــش کودکان به ژانر وحشــت با 
توجه به کلیدواژه هایی مانند هیجان انگیز، 
ترسناک و وحشتناک که در عنوان  بسیاری 
از کتاب های منتشرشــده بــرای نوجوانان 
دیده می شــود، اظهار کرد: مســئله ای که 
وجود دارد این اســت که در ایران با ادبیات 
ژانر مقابله می شود و ژانرنویسی را مترادف با 
حقیرنویسی و سطحی بودن می دانند، حتی 
در ســینما هم می بینیم، فیلم های گیشه را 
کنار می گذارند و سراغ فیلم های هنرمندانه 
و هنری می روند و به آن ها جایزه می دهند و 
یا در جوایز ادبی هم سراغ داستان های ادبی 
می روند و معموال داســتان های ژانر جایزه 
نمی گیرنــد، در صورتی که در کشــورهای 
غربی، داســتان های ژانر جوایز خاص خود 

را دارند.
 او افزود: یکی از دالیلی که باعث شده سرانه 
مطالعه در کشــور ما پایین بیاید این است 
که شــما تنوع را از همه، بــه ویژه مخاطب 
گرفته اید. زمانی که ژانر را کنار می گذارید در 
واقع دارید تنوع را از مخاطب می گیرید و به 
این بسنده می کنید که مخاطب داستان های 
رئالیستی یا داستان های کمدی و طنز و شاید 
داســتان های فانتزی و جانوری که از دیرباز 

معمول بوده، بخواند.
شمس با بیان این که ژانر می تواند به ادبیات 
خدمت کنــد، گفت: ژانر می تواند ســالیق 
بسیاری را دربر بگیرد و می تواند باعث رونق 
صنعت چاپ شــود. وقتی می بینیــد از ژانر 
وحشت استقبال می شود و طرفدار دارد، باید 
با چاپ این نوع کتاب ها به نیازهای طرفداران 
ژانر پاسخ داده شود، اگر به نیازهای این گروه 
پاسخ داده نشود، کال کتاب را کنار می گذارند 

و سراغ آن نمی روند. 
 او سپس درباره دالیل استقبال از کتاب های 

ژانر وحشــت، گفت: شــاید یکی از دالیلی 
که کتاب های ژانر مخاطب بســیاری دارد، 
این اســت که پدر و مادرها مانع دیدن فیلم 
ترسناک یا خواندن داســتان های ترسناک 
می شــوند، این ســتیز با ژانر باعث می شود 
بچه ها بیشتر ســراغش بروند. از طرف دیگر 
ژانر وحشت باعث می شود، هیجانات درونی 
بچه های تخلیه شود و این هیجانات انباشته 
نشود؛ وقتی سوار ترن هوایی می شوید، زمانی 
که با ســرعت پایین می آیید واقعا ترسناک 
است یا بندبازی کار خطرناکی است اما برخی 
از جوان ها این کار را دوست دارند، این ها هم 
در زیرمجموعه ژانر قــرار می گیرند البته به 
صورت عملی نه خواندنی، کســانی که این 
کارهــا را می کنند، می خواهنــد هیجانات 

درونی خود را خالی کنند.
این نویســنده ادبیــات کــودک و نوجوان 
همچنین گفت: نکته دیگری که باید درباره 
ادبیات ژانر بگویم این است که خیلی از بچه ها 
با خواندن این کتاب ها با ترس هایشان روبه رو 

می شوند، نمی شــود از ترس فرار کرد، اگر 
بچه ها از ترس هایشان فرار کنند، در زندگی 
دچار آسیب خواهند شد. در واقع ژانر وحشت 
کمک می کند، بچه ها با ترس هایشان روبه رو 
شوند. البته معتقدم در داستان هایی که برای 
گروه های ســنی مختلف نوشــته می شود، 
باید ملزومات آن گروه ســنی در نظر گرفته 
شود، نمی شــود خیلی بی پرده ســراغ ژانر 
وحشــت رفت، به ویژه بچه های ما که کمتر 
ژانر وحشــت خوانده اند، اگر بچه ها یکدفعه 
وارد دنیای وحشــت شوند، شــاید به آن ها 
ضربه  وارد شــود. ژانر باید چارچوبی داشته 
باشد، چارچوبی که ویژگی های خاص، دوران 
کودکی را دربر بگیرد. او درباره خشونتی که 
در برخــی از کتاب های ژانر وحشــت دیده 
می شود، با اشــاره به فیلم های ترسناکی که 
خشــونت عریان در آن ها وجود دارد، گفت: 
وحشت می تواند بدون خشونت باشد و حتما 
نباید به ســر کســی ضربه بزنید تا وحشت 
ایجاد کنید.  او با تاکید بــر این که نباید در 

کتاب های ژانر، خشــونت بر وحشت غالب 
باشــد، ادامه داد: در این کتاب ها باید نشان 
دهیم اگر بچه اشــتباهاتی می کند، ممکن 
است درگیر مسائلی شــود که فرار کردن از 
آن سخت اســت؛ مثال در داستان »اتوبوس 
مرگ« من؛ بچه ای مدســه اش دیر شــده و 
با عجله از خیابان رد می شــود، ماشین به او 
می زند اما خود او متوجه این ماجرا نیست، 
مردم دورش جمع شده اند اما خود او می رود و 
سوار اتوبوسی می شود که به سمت گورستان 
مــی رود. در واقع این عجلــه و دقت نکردن 
باعث مســئله ای می شــود که مواجه با آن 
سخت است. این کودک با ترفندی از اتوبوس 
بیرون می پرد و  به ســمت مدرسه می رود  و 
در واقع از مرگ فرار می کند. این نکته را هم 
باید در نظر بگیریم که بهتر است ژانر وحشت 
برای مخاطب کودک و نوجوان با طنز همراه 
باشد تا شــدت ترس را بگیرد.شمس خاطر 
نشان کرد: برای این که ژانر وحشت به کتاب 
ماندگاری تبدیل شود بهتر است نویسنده از 

مسائل و موضوعاتی بگوید که بچه ها را دچار 
ترس می کند؛ در واقع عوامل و موقعیت هایی 
را که باعث ترس بچه ها می شود، در داستان 
خود بررســی کند و یا به باورهای مردم در 
مناطق مختلف بپردازد. ما خودمان بچه ها را 
می ترسانیم مثال می گویم اگر این کار را انجام 
بدهی، به نمکی می گوییم بیاید و تو را با خود 
ببرد، بدبخت نمکی در خیابان است و کاری 
به کار ما ندارد. یــا می گوییم لولوخورخوره 
میاد می خورتــت. خیلی وقت ها خودمان به 
این موضوع دامن می زنیم و ترسی در بچه ها 
ایجاد می کنیم اما وقتی می خواهد چیزهای 
ترســناک بخواند، می گوییم نه. نویســنده  
کارش این نیست که حتما بچه ها را بترساند 
بلکه باید ریشه ترس بچه ها را تجزیه و تحلیل 
کند، چرا ایــن ترس وجــود دارد و راه های 

جلوگیری از این ترس چیست.
 او درباره  کتاب هایی در حوزه ژانر وحشــت 
پیشــنهاد می کند، گفت: در نویسنده های 
ایرانــی آقای شــاه آبادی را داریــم که ژانر 
وحشت تاریخی می نویسد و شاید جزو اولین 
کســانی بوده که در حوزه رمان نوجوان، به 
ژانر وحشــت پرداخته، »الالیی برای دختر 
مرده« از او در ژانر وحشــت است، کارهای 
آقای گلشیری به سمت و سوی ژانر وحشت 
می رود. در مجموعه ســه جلدی »قصه های 
بترس برای بچه های نترس« به ژانر وحشت 

پرداخته ام .
شــمس در پایان خاطرنشــان کرد: اگر ما 
ایرانی ها قرار است در ژانر وحشت بنویسیم، 
باید ســراغ باورهای خودمــان و هیوالهای 
خودمــان برویم، در شــهرهای مختلف کم 
هیوال نداریم؛ از آل و بختــک، دوال پا، آنزو، 
زار، مول و مردآزما، انواع بادها و... در کشور 
ایران زندگی می کنیم بنابراین بهتر است از 
هیوالهای خودمان استفاده کنیم تا دراکوال!

چهره ها 

طنز


