
امیرعبداللهیان:

ایران هیچ گاه از میز 
ج نشده  است کره خار مذا

     وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در صفحــه 
شــخصی خــود نوشــت کــه ایــران هیــچ گاه از 
گر سایر طرف ها  کره خارج نشده و ا میز مذا
اراده الزم را داشــته باشــند، ایران مصمم به 

نیل به توافق پایدار است...

معاون پارلمانی رئیس جمهور: 

 انتظارات نمایندگان 
 در حد 

امکانات کشور نیست
     محمــد حســینی گفــت: غالــب نماینــدگان 
مجلس از شخص رئیس جمهور و از دولت که یک 
شــخصیت پرکار، پویا و پرتالش اســت و اقدامات 
اساســی را شــروع کــرده اســت، راضــی هســتند و 
حمایت می کنند، اما گاهی اوقات انتظاراتی دارند 

که در حد امکانات کشور نیست...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 22  

چهاردهمین اجالس سران پنج قدرت نوظهور اقتصادی برگزارشد

ایران و فرصت طالیی »بریکس« 
   چهاردهمین اجالس سران پنج قدرت نوظهور اقتصادی »بریکس« بامحوریت تقویت 
همــکار تجــاری و اقتصــادی میــان اعضــا و شــرکای ایــن گروه برگزارشــد و جمهوری اســالمی 
ایران درقالب دیپلماسی پویا و به سبب برخورداری از قابلیت های فراوان درحوزه های 
انــرژی، ترانزینــی، تجــاری و اقتصــادی، از مهم تریــن کانــون های توجه در این نشســت بود.   

آیت اهلل رئیسی رئیس جمهوری ایران روز شنبه به دعوت رسمی »شی جینپینگ« همتای 
چینی خود در نشست مجازی سران کشورهای گروه »بریکس« شرکت و دیدگاه های تهران 
را درخصوص مهم ترین مســائل بین المللی و توســعه همکاری های تجاری و اقتصادی با 

  || صفحه  صفحه 22  سایر کشورها تشریح کرد...

کاوی کرد  گار«  یک شیوه پرسر و صدای تامین مالی مسکن را وا »روز

 »تهاتر نفت با مسکن«  »تهاتر نفت با مسکن« 
طرحی  شکست خوردهطرحی  شکست خورده

صفحه 4 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 چرا مردم ما 
مردمانی دوست دار طبیعت نیستند

قهر با طبیعت
7

روزهای گرم برجامی
2

 کیسه  گشاد روس ها 
برای منابع مالی کشور

3

اختالل و کندی اینترنت 
مشترکان را کالفه کرد

3

سخنی با مسئوالن عالی قضایی
   فرشید گودرزی 

کارشناس حقوق قضایی 
به بهانه ی هفته ی قوه ی قضاییه 
بر آن شــدیم تا ضمن گرامیداشت 
این هفته و تبریک آن به کارکنان 
و قضــات خدوم و مســئوالن این 
دســتگاه ؛  نکاتی را متذکر کردیم 
باشــد که در راســتای تحقق بیشتر عدالت بی غش علوی 

مورد نظر قرار گیرد :
۱- جداسازی مالی قوه از دولت می تواند برترین عملکرد 
سران قوه با همکاری دولت در راستای حل مشکالت عدیده 
ی معیشــتی کارکنان قوه )که رســیدگی خاص و کامل به 
مشکالتشــان مورد تاکید خاص حضرات معصومان علیهم 
الســالم بوده( باشــد قوه قضاییه باید خودش تامین شود تا 
بتواند عدالت را در کشور  اجرا سازد )ناگفته نماند که اصل 

۵۷ قانون اساسی نیز بر استقالل قوا از هم تآکید دارد(.
۲- به دلیل رودررویی مستمر کارکنان صفی قوه و به ویژه 
دادگستری با عموم مراجعان که قطعا ۵۰ درصدشان مجرم 
و متهمند و ۵۰ درصد دیگر مظلوم و پر از آه و ناله و شکوا 
و فغــان و نیــز به دلیل تکــرار این مواجهه بصورت روزمره 
و همیشــگی؛ پیشنهاد میشــود این مشاغل جزو مشاغل 

سخت تلقی گردند.
۳- در کنار خروجی هر شــعبه یا در کنار در خروجی هر 
مجتمع قضایی،  دســتگاه نظرسنجی مخفی که متصل به 
مرکزیت قوه و ریاســت قوه و وزبر دادگســتری باشــد راه 
اندازی شــود تا هر شخص ارباب رجوعی بتواند بی دغدغه 
ی جواب پس دادن ؛ بتواند صرفا یکبار با تایید دســتگاه 
هویــت خــوان، پــس از هر انجام کاری،  نظرش را در مورد 
تک تک افرادی که مایل اســت نکات مثبت یا منفی آنان 
گوشــزد شــود را به مقامات فرا استانی و تراز اول برساند تا 

مورد تشویق یا تنبیه اداری قرار گیرند.
۴- در دوره فراگیری کرونا، در دستگاه، کارکنانی داشتیم 
)مانند ماموران اجرا و ابالغ( که به علت ابتال به کووید ۱۹ 
مرحوم گشتند که بنا به نوع خدمت و ارتباط تنگاتنگشان 
با عموم مردم  و جامعه، قاعدتا آنها نیز میبایســت شــهید 
اعالم میشــدند که نشــدند. به نظر میرسد که هر چند در 
این امر کمی تآخیر و تعلل شــده لکن هم اینک نیز خود 
قــوه با هماهنگی بنیاد شــهید و با اجــازه گرفتن از مقام 
معظــم رهبری ؛ با "شــهید" اعالم نمودن آن عزیزان، در 
حصول انصاف و تکریم زحماتشــان و تعظیم خانواده های 

داغدارشان بکوشد.
۵- قوانین باید سریعا با همکاری مجلس و صاحب نظران 
روشنفکر بازنگری و به روز گردند تعلل در این امر و زیادی 
قوانین و مقررات که گاه معارض هم هستند اصال به صالح 
ملــک و مملکت نیســت . قوانین ضعیــف و گاه ناکارآمد 
مشکالت عدیده ای را مثال در باب تجری محکوم یا تکرار 

جرم سبب میشوند.
6-  برای تکریم کارکنان سن باالی دادگستری و ارکان قوه، 
پیشنهاد میشود که مثال به افراد 6۰ سال به باال )یا دارای 
مشکالت بدنی یا فکری تایید شده( کار راحتتر محول گردد 
و مرخصی ایشــان بیشــتر از پیش و بنا بر انصاف و رعایت 
کرامت و پیشکسوتیشــان منظور و لحاظ گردد. قطعا یک 
کارکن 6۰ ســاله را نباید با یک کارکن ۲۵ ســاله یکســان 
مالحظه کرد کمی تامل تفاوتهای بســیار زیاد فیزیکی و 
شخصی و اجتماعی و خانوادگی ... آنها را نمایان میسازد.

۷- ایجاد و یا فعالتر نمودن دفتر خدمات حقوقی و قضایی 
ایثارگران در هر مجتمع قضایی؛ دیده میشود که در برخی 
مجتمعها اصال چنین دفاتری وجود ندارد که طبعا باید ایجاد 
گردند و یا در برخی مجتنعها فقط حضور اســمی دارند و 
یا بیشــتر اوقات تعطیلند که قاعدتآ باید فعال گردند و اگر 

فقط تا حدی فعالند، فعالتر بشوند.
8- از برخی اندک مســئوالن زیرمجموعه ی قوه و مرتبط 
بــا مناصب و فعالیتهای فرهنگی، گاه قصور و یا تقصیراتی 
دیده میشــود که نه زیبنده ی انقالب فرهنگیمان اســت و 
نه بایســته ی افراد مســئول در جایگاههای فرهنگی ! مثال  
نویســنده، ســال قبل، پیشــنهاد برگزاری یک مسابقه ی 
خاص و تکرار ناشــده ای در مقوله ی فرهنگی مذهبی را 
بــا طراحــی خــود ارائه نمود که با وجود به به و چه چه ها و 
تعریف و تمجیدهای مسئوالن رده باال و با وجود بالاشکال 
دانســتن تمام زوایای خود طــرح و نحوه ی برگزاری آن، 
بــا کمال تعجب بــا عدم تایید مقام اصلی فرهنگی مربوط 

مواجه شدیم!
۹- در گزینشها، گاهی حقوق مکتسبه ی اشخاص خواهان 
استخدام، در نظر گرفته نمیشود که میبایست این رویه ها 
و روندها، طبق عدالت و انصاف اصالح گردند مثال شخصا 
موردی را دیده ام:  جوانی با اینکه لیســانس حقوق دارد 
و ســربازی خود را هم در دادگســتری و در دفتر شــعبه 
گذرانده و به کار شــعبه هم  تا حد زیادی تســلط پیدا 
کــرده بــود ) و اتفاقا پدر گرامی اش هم از بازنشســتگان 
خوش ســابقه ی دســتگاه قوه بوده( بااینحال به وی گفته 
شــده اگر میخواهی استخدام قوه شوی باید لیسانست را 
کناری بگذاری و دیپلمت را ارائه دهی تا تو را در "پست 

خدماتی" ! استخدام کنیم !!! 
۱۰- وزیر محترم دادگســتری و ریاســت قوه )بنا بر فرمایش 
اکیــد امیــر مومنان که بــر او درود باد(  در هر مجتمعی و در 
هر ســازمان تابعه ای از قوه ؛ باید »چشــمانی مخفی« داشته 
باشــند که اینها را با هماهنگی امامان جمعه و افراد واقعا بی 
هوا و باتقوا و اهل زهد و بصیرت  هر شــهر، آنهم بطور کامال 
مخفی انتخاب کنند تا معایب و محاسن مجتمعها  و محلهای 
خدمت خود را جهت بهســازی دســتگاه و پس از آن کشور ، 
مخفیانه به آنان برســانند.  ناگفته پیداست که خود همینان 
نیز باید هر چند وقت یکبار ، مجدد غربال و تفتیش شوند تا 

از خط مستقیم  منحرف نگشته باشند...
ادامه در صفحه 2

یادداشت

نامه نمایندگان مجلس به قالیباف؛

 درخواست بررسی صحت ادعای فشار 
به وزیر صمت برای انتصاب های خاص

جمعــی از نماینــدگان مجلس در نامــه ای خطاب به محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی خواستار بررسی ادعاهای 
صورت گرفته درمورد اعمال فشــار خارج از قانون چند نماینده 
مجلــس به وزیر صنعت، معدن و تجــارت درباره انتصاب برخی 
افراد در شــرکتی خاص و ارتباط احتمالی این موضوع به مســاله 
پیگیری اســتیضاح وزیر صمت، خواســتار بررسی صحت و سقم 

این موضوع شدند.
بخشی از متن نامه به شرح ذیل است:

پیرو انتشار خبر اعمال فشار خارج از قانون چند نماینده مجلس 
بــه وزیــر صنعت، معدن و تجــارت درباره انتصاب برخی افراد در 
شــرکتی خاص و ارتباط احتمالی این موضوع به مســاله پیگیری 
اعالم وصول و انجام اســتیضاح ایشــان در هیات رئیسه مجلس، 
خواهشــمند اســت با قید فوریت دستور فرمایید هیات نظارت بر 
رفتــار نماینــدگان، جهت دفاع از کیان خانه ملت و حفظ انقالبی 
ماندن مجلس، بررسی صحت و سقم این ادعا را بررسی و نتیجه 
را در اســرع وقت و پیش از بررســی احتمالی استیضاح در صحن 
علنی اعالم نماید. بدیهی اســت نتیجه بررســی ها، چه در صورت 
صحــت خبــر مذکور و برخورد با خاطیــان و چه درصورت عدم 
صحت، برخورد با مدعیان و اطالع رسانی به افکار عمومی منجر 

به افزایش سرمایه اجتماعی قوه مقننه خواهد شد.

اخبار كوتاه رئیس جمهور در نشست خبری مشترک با مصطفی الکاظمی:

کشور عراق رقم می زنیم نزدیک ترین روابط را با 
رئیس جمهور گفت: ما عراق را نزدیک ترین ملت به 
ملت ایران می دانیم و نزدیک ترین روابط را با کشور 

عراق رقم می زنیم.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در نشست خبری 
مشترک خود با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق 
اظهار کرد: روابط دو کشــور ایران و عراق ریشــه در 
باورهای مشــترک دو ملت دارد. اراده مسئوالن دو 
کشــور برای توســعه روابط در همه حوزه ها وجود 
دارد. وی ادامه داد: در راســتای گســترش روابط با 
همســایگان، ما عراق را نزدیک ترین ملت به ملت 
ایــران مــی دانیم و نزدیک ترین روابط را با کشــور 
عراق رقم می زنیم. ما در حال حاضر نزدیک ترین 
روابط در میان کشورهای همسایه را با عراق داریم.
وی در ادامــه بــا بیان اینکه در این دیدار درباره روابط 
سیاســی، اقتصادی و تجاری دو کشــور مذاکره شد، 
تصریح کرد: قرار شــد روابط دو کشور در زمنیه های 
اقتصادی و تجاری گسترش یابد. همچنین قرار شد 
اتصال ریلی شــلمچه و بصره ســریعتر انجام شود. در 
زمینه روابط پولی و بانکی نیز قرار شد گام های جدیدی 

برداشته شود تا این روابط تسهیل شود.
رئیس جمهور با قدردانی از دولت عراق  جهت تسهیل 

ســفر زائران ایران به این کشــور، گفت: قرار شد برای 
زیارت زائران اربعین تسهیالت بیشتری توسط دولت 
عراق در نظر گرفته شود تا زائران با سهولت بیشتری 
از مرزهای زمینی و هوایی به عراق رفته و مشــکالت 

سال های قبل دیگر وجود نداشته باشد.
رئیســی در ادامه با اشــاره به اینکه ارتباط کشورهای 

منطقه مورد تاکید طرفین بود، اظهار کرد: ما بر این 
باوریم که گفت وگوهای مســئوالن منطقه می تواند 
مشــکالت منطقه را حل کنــد. ما معتقدیم دخالت 
بیگانگان مشــکل گشا نیســت، بلکه مشکل زاست. 
ما بر لزوم گفت وگوهای مســئوالن منطقه بری حل 

مشکالت منطقه تاکید کردیم.

وی تاکید کرد: آتش بس و رفع محاصره یمن و گفت 
وگوهای یمنی_ یمنی مورد تاکید ماست. بدون تردید 
ادامه این جنگ بی حاصل بوده و جز رنج مردم یمن 
حاصــل دیگــری ندارد و هرچه زودتر باید این جنگ 

خاتمه یافته و آتش بس برقرار شود.
رئیــس جمهور همچنین اظهار کــرد: تالش رژیم 
صهیونیســتی برای عادی سازی روابط با کشورهای 
منطقه به هیچ عنوان برای این رژیم امنیت ساز نخواهد 
بود. ما و عراق بر صلح و آرامش در منطقه تاکید داریم 
و این هدف در پرتو نقش آفرینی همه مسئوالن منطقه 
حاصل می شود. عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی 
یا حضور بیگانگان در منطقه، مشکلی از منطقه را حل 

نخواهد کرد.
رئیســی در پایــان با بیان اینکــه روابط ایران و عراق 
در مســائل منطقه ای و بین المللی می تواند بســیار 
تاثیرگذار باشــد، گفت: ما در روزهای ســخت عراق 
در کنار این کشــور بودیم و همواره در کنار یکدیگر 
خواهیم بود و هرگز این روابط به سردی نمی گراید. 
ما روابط دو کشــور را رو به گســترش می دانیم.  سفر 
آقای الکاظمی به تهران، نقطه عطفی برای توســعه 

روابط دو کشور است.

از  مــاه   ۱۰ از  بیــش  گذشــت  رغــم  علــی   
فعالیــت دولــت ســیزدهم، تا کنــون هیچ 
اتفاقی در حوزه »نفت در برابر مســکن« و 
تهاتر نفت با مسکن سازی رخ نداده است

از همــان ابتــدا که موضــوع تهاتر نفت با    
مســکن مطرح شــد، وزارت راه و شهرسازی 
مدعی شــد ایــن طرح مصوبه دولــت دارد و 
ما توانسته ایم مجوز تهاتر نفت با مسکن 

را دریافت کنیم

فــی  تــوان  گوینــد  مــی  کارشناســان   
مهندیس کشور امکان ساخت  مسکن را 
دارد، بهتر است از تهاتر نفت در زمینه هایی 

دیگر استفاده شود

گهی مناقصه شماره 20010010040001032001001004000103   گهی مناقصه شماره  آ  آ
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولتدر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

گذار میگردد:      ح زیر بصورت مناقصه عمومی دو مرحله ای وا بر اساس ماده 13 قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه به شر

گــزار : شــركت ســاخت و توســعه زیــر بناهــای حمــل و نقــل كشــور بــه نشــانی تهــران - بزرگــراه مــدرس- خیابــان وحیــد دســتگردی - خیابــان فریــد افشــار - نبــش  دســتگاه مناقصــه 
بلــوار آرش

( بــه طــول 14/4 كیلومتــر  بــا مــدت اجــرای كار 36 مــاه  ح پــروژه: عملیــات بهســازی و چهــار خطــه شــدن محــور ســنندج - مریــوان ) حــد فاصــل پــل شــیخ تــا ابتــدای گردنــه تیتــور شــر
در اســتان كردســتان

 ســیر مراحــل دریافــت اســناد و برگــزاری فرآینــد مناقصــه: صرفــًا از طریــق ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس http://www.setadiran.ir   و مهلــت دریافــت 
، مراحــل ثبــت  اســناد از ســامانه مذكــور حداكثــر تــا تاریــخ 1401/04/15 ســاعت 14 میســر خواهــد بــود. ضمنــًا مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی در ســامانه مذكــور

نــام در ســایت فــوق و دریافــت گواهــی امضــای الكترونیكــی را جهــت شــركت در مناقصــه بــه انجــام رســانند. تلفــن پشــتیبانی ســامانه : 1456

محــل تحویــل پاكــت شــركت در مناقصــه )صرفــا پاكــت الــف( اداره كل امــور پیمــان هــا و رســیدگی فنــی- شــركت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمــل و نقــل كشــور و مهلــت ارســال 
پاكــت هــای پیشــنهاد در ســامانه حداكثــر تــا ســاعت 14 روز شــنبه مــورخ 1401/04/25 و تاریــخ جلســه مناقصــه ســاعت 11/30صبــح روز یكشــنبه مــورخ 1401/04/26 مــی باشــد. 

      مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ فوق می باشد و در صورت لزوم یكبار قابل تمدید می باشد. 

برآورد : براساس فهرست بهای پایه راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1401 به مبلغ 2,625,487,000,000 ریال میباشد. 

کار 53 میلیارد ریال تعیین میگردد.  مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع 

ح : راه یاب ملل  ) تلفن : 88105110  (  مهندسین مشاور طر
ضمنا آگهی مناقصه از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http:\\iets.mporg.ir  نیز قابل دسترسی است. 
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سیاست 2
یادداشت

اعتراضات ضددولتی علیه 
افزایش هزینه های زندگی در 

EPA /دستگیری معترضان اكوادور
فلسطینی از سوی نیروهای 
اسراییل در كرانه 
EPA/باختری

گزارش تصویری

چهاردهمین اجالس سران پنج قدرت نوظهور اقتصادی برگزارشد

ایران و فرصت طالیی »بریکس« 
چهاردهمین اجالس سران پنج قدرت نوظهور 
اقتصادی »بریکس« بامحوریت تقویت همکار 
تجاری و اقتصادی میان اعضا و شرکای این گروه 
برگزارشــد و جمهوری اسالمی ایران درقالب 
دیپلماسی پویا و به سبب برخورداری از قابلیت 
هــای فراوان درحوزه هــای انرژی، ترانزینی، 
تجــاری و اقتصــادی، از مهم ترین کانون های 

توجه در این نشست بود.
 آیــت اهلل ســیدابراهیم رئیســی رئیــس 
جمهوری ایران روز شــنبه به دعوت رســمی 
»شــی جینپینگ« همتای چینــی خود در 
نشســت مجازی ســران کشــورهای گروه 
»بریکس« شــرکت و دیدگاه هــای تهران را 
درخصــوص مهم ترین مســائل بین المللی و 
توســعه همکاری های تجــاری و اقتصادی با 

سایر کشورها تشریح کرد.
این نشست با شعار »تقویت مشارکت با کیفیت 
باالی بریکس، آغاز دوره جدیدی برای توسعه 

جهانی« برگزار شد.
به باور کارشناســان، برگزاری اجالس ســران 
بریکس در شرایطی که جهان به سبب تبعات 
ناشی از شیوع ویروس کرونا، جنگ اوگراین و 
خشکسالی های گسترده با مشکالت اقتصادی 
فراوانی در حال دست و پنجه نرم کردن است، 

از اهمیت فراوانی برخوردار است.
چرا بریکس مهم است؟

بریکــس که نام گروهی به رهبری قدرت های 
اقتصادی نوظهور است، از به هم پیوستن حروف 
اول نام انگلیسی کشورهای عضو برزیل، روسیه، 
هند، چین و آفریقای جنوبی تشکیل شده  است.

به باور کارشناســان سیاسی، درشرایطی که 
جهان با مسائلی مانند همه گیری کووید-۱۹ 
و درگیری های منطقه ای روبروســت، توسعه 
همکاری میان اعضای بریکس می تواند زمینه 
را برای رشد اقتصادی در جهان بیش از پیش 

هموار کند.
 بریکــس که یک ائتالف فراقاره ای به شــمار 
می آید این پتانسیل را دارد که ساختاربندی 
جدیدی را برای اقتصاد و سیاست جهانی ایجاد 

کند.
به باور کارشناسان این ائتالف قدرتمند جهانی 
بدون مشارکت اروپا و امریکا تشکیل شده است 
و این ظرفیت را دارد تا صدایی قوی در مجامع 
و مباحث مهم اقتصادی و سیاسی بین المللی 
باشــد و سیطره نظم مسلط فعلی را به چالش 

بکشد.
در حال حاضر دو کشور عضو بریکس، عضویت 
دائم شــورای امنیت را دارند و سه کشور دیگر 
داعیه عضویت دائم در شورای امنیت و اصالح 

ساختارهای سیاسی و مالی جهانی را دارند.
به اســتناد گزارشــهای خبری، آمریکا یکی از 
مخالفــان اجالس بریکس به شــمار می آید و 
همواره کوشــیده اســت با همراهی متحدان 
غربی خود روند جهانی شدن سایر کشورهای 

درحال توسعه را به چالش بکشاند.
اگرچه بیش از ۱6 ســال از تاسیس این بلوک 
اقتصــادی می گذرد، تاکنون نشــانه هایی از 
افزایــش همکاری این ائتالف و کشــورهایی 
غربی دیده نمی شود و پنج قدرت بازار نوظهور 

بریکس به عنوان ائتالفی غیرغربی کوشیده اند 
روابط خود را توسعه دهند.

در بیان چرایی اهمیت گروه بریکس که پتانسیل 
باالیی برای تاثیرگذاری بر اقتصاد جهانی دارد، 
می توان به رشد پرشتاب اقتصادی و نفوذ آن 
در امور جهانی اشاره کرد که به واسطه دارا بودن 
نیمی از جمعیت جهان و بین ۲۵ تا ۲8 درصد از 
ظرفیت اقتصاد جهانی و همچنین منابع انسانی 

و طبیعی غنی حاصل آمده است.
همچنین یکی از مهمترین رویکرهای اعضای 
بریکس این است که آنها حامی کشورهای در 
حال توسعه و کشورهای جنوب و برقرارکننده 
تعادل و عدالت اقتصادی در مقابله با نظام پولی 

و بانکی غربی است.
بدین ترتیب یکی از دستور کارهای گروه بریکس 
را می توان تقابل با نظام اقتصادی غربی دانست 
که کل مناســبات جهانی را دربر گرفته است. 
همچنین محورهای مهم مورد توجه بریکس 
بطور کلی شامل افزایش مبادالت تجاری بین 
کشــورهای عضو و در نتیجه تقلیل وابستگی 
اقتصــادی بــه اروپا و آمریکا، تشــکیل بانک 
توســعه و ذخیره ارزی در برابر نهادهای غربی 
هــم چون بانک جهانی و صندوق بین المللی 
پول، ایجاد روابط جنوب–جنوب، اســتفاده از 
پتانسیل کشورهای در حال توسعه برای تغییر 
مناسبات اقتصاد جهانی و عادالنه تر کردن آن، 
ایفای نقش مؤثر در کمک کردن به کشورهای 
در حال ورشکستگی و نیز تاثیرگذاری مثبت 
بر بحران های سیاسی یا اقتصادی مهم جهانی 
می شود. به باور کارشناسان، اقتصاد جهانی در 
حال تغییر پارادایم از پارامترهای تحت سلطه 
غرب به سمت چند قطبی شده است. اقتصاد 
های نوظهــور اقتصادی در قاره های مختلف 
نیــز به طور خاص در این مســیر حرکت می 
کنند که گروه بریکس یکی از مصادیق آن به 

شمار می آید.
همچنین یکی از مهمترین ویژگیهای بریکس، 
جغرافیای انرژی آن به شمار می آید. این مساله 
به این معناســت که اعضای بریکس به عنوان 
یکــی از قطبهای مطرح در جهان چند قطبی 
خواستار نقش آفرینی، کسب استقالل رای و 

اســتقالل عمل بیشتر در جهت تامین امنیت 
خود در ســه محــور امنیت اقتصادی با هدف 
به چالش کشــاندن اقتصادی حوزه های دالر 
و یــورو، امنیت غذایی و امنیت انرژی با هدف 
کاهش نقش کنونی غرب درقلمرو انرژی و جدا 
کردن موضوع انرژی کشورهای بریکس از قلمرو 
تاثیرپذیری از غرب با تاکید بر ضرورت تعامل 

و توسعه همکاری ها در این صنعت هستند.
دیپلماسی پویای ایران و بریکس

رئیس جمهوری اســالمی ایران در نشســت 
ویدئوکنفرانســی ســران کشــورهای گروه 
بریکس که به میزبانی چین برگزار شد، گفت: 
روندهای متعــارض جهانی، یکجانبه گرایی، 
ترجیحــات ملی گرایانــه و چالش هایی مانند 
تحریــم و اقداماِت قهرآمیِز اقتصادی، اهمیت 
ایجاد و تقویت نهادهای نوین را در کنار سازمان 
ملل متحد ضروری می کند تا ضمن احترام به 
حاکمیت و منافع ملی کشــورها، گام مهمی 
برای تحقق »جامعه بشری با آینده مشترک« 

برداشته شود.
رئیســی تصریح کرد: »جمهوری اســالمی 
ایران، به عنوان کشــوری بــا تاریخی پربار از 
حضــور فعال در نهادها و ابتکارات بین المللی، 
برخوردار از ظرفیت های گســترده اقتصادی، 
انسانی و طبیعی و نیز با الهام از الگوهای بومی، 
توانسته است، به مدد فرهنگ استقالل خواهی 
و حق طلبی، در مسیر توسعه  ملی خود گام های 
مانــدگاری بــردارد. ما آمادگــی داریم همه 
توانمندی هــا و ظرفیت های خود را، از جمله 
ذخایر کم نظیر انرژی جهان، شبکه های حمل 
و نقل و ترانزیت کوتاه و ارزان، ثروِت استثنایِی 
نیروی انسانِی آموزش دیده و نیز دستاوردهای 
علمِی چشــمگیر، برای نیل به اهداف بریکس 
به اشــتراک گذاریم. ایــن موقعیت کم نظیر 
جغرافیای سیاسی و اقتصادی، می تواند ایران 
را به شــریکی پایدار و قابل اتکاء جهت اتصال 
بریکس به گلوگاه های انرژی و بازارهای بزرگ 

جهانی مبدل نماید.«
حســین امیرعبداللیهان در توصیف اهمیت 
بریکس در توئیتی نوشت: بریکس با ظرفیتهای 
بزرگ و نگاه مبتکرانه، نوید بخش حرکت موثر 

در مســیر توسعه و صلح جهانی است. جناب 
دکتر رئیسی با اجابت دعوت ریاست چین برای 
حضور در اجالس بریکس_پالس، دیدگاهها 
و ظرفیتهای ایران را تبیین می کنند. در قالب 
دیپلماســی پویا، از هر فرصتی برای پیشــبرد 

اهداف ملی استفاده می کنیم.
چانگ هوآ سفیر جمهوری خلق چین در تهران 
در توئیتی نوشت: چین از مشارکت جمهوری 
اســالمی ایران در ”گفتگوی ســطح باال برای 
توســعه جهانی“ )نشســت بریکس پالس( 
جهت بحث در مورد برنامه های توسعه جهانی و 
استراتژی های مشترک برای همکاریهای عمل 
گرایی با کشورهای مهم بازارهای نوظهور و در 

حال توسعه استقبال می نماید.
 در تاریخ ۲8 خرداد سال جاری نیز، »الکسی 
اورچوک« معاون نخست وزیر روسیه  در دیدار 
با »علیرضا پیمان پاک« رییس سازمان توسعه 
تجــارت ایران از عزم مســکو بــرای پیگیری 

عضویت تهران در بریکس خبر داد.
به باور کارشناسان اقتصادی، جمهوری اسالمی 
ایــران که در مرکز خــاور نزدیک و میانه واقع 
شــده اســت، برای بریکس جایگاه کلیدی در 
ایــن منطقــه را تضمین خواهد کرد، بنابر این 
در صــورت عضویت تهران در بریکس مواضع 
سیاســی این کشــور در نظام مناسبات بین 
المللی به طور چشمگیری تقویت خواهد کرد 
زیرا این باشگاه در اتخاذ تصمیمات راهبردی 

نقش فزاینده ای ایفا می کند.
هــر یــک از اعضــای »بریکــس« در یکی از 
حوزه هــای سیاســی و اقتصــادی در منطقه 
خود بازیگری عمده به شمار می آید، بنابراین، 
می تــوان گفت گروه مزبور با پوشــش دادن 
مناطقی مانند اوراسیا، آسیا، آفریقا و آمریکای 
التین از ابعادی جهانی برخوردار است. ترکیب 
گروه نیز جالب توجه اســت چرا که همانگونه 
که اشــاره شــد دو عضو یعنی روسیه و چین از 
اعضای دائمی شــورای امنیت ســازمان ملل 
می باشــند و از حق وتو برخوردارند. سه کشور 
عضو این گروه یعنی روسیه، چین و هند دارای 
سالح هسته ای هستند. دو کشور دیگر، برزیل 
و آفریقــای جنوبی، کشــورهایی برخوردار از 

توانمندی هسته ای می باشند که عضو پیمان 
عدم اشــاعه سالح های هسته ای )NPT( نیز 

هستند.
به باور کارشناسان، ایران به عنوان یک قدرت 
بــا نفوذ در منطقه ای ناپایدار و بی ثبات که در 
آن ایران، طرفداران سیاســت »نگاه به شرق« 
است، منافع مشترک فراوانی با بریکس نصیب 

خود خواهد کرد.
از دیگر سو، اعضای بریکس طی چندین دهه از 
نیروی کار ارزان، بهره وری باال، سرمایه گذاری 
های زیاد در زیرســاخت، آموزش و انگیره باال 
برای رسیدن به رقبایی ثروتمند بهره مند شده 
اند. این کشــورها با توجه به موئله هایی مانند 
جمعیت و بازارهای غنی داخلی موفق شده اند 
بسترهای گسترش تجارت جنوب-جنوب را 
خلق کنند که از نظر اقتصادی برای کشورهای 
در حال توسعه جذاب بنظر می رسیدند. بنظر 
می رسد یکی از مهمترین هدف های بریکس 
یافتن راه حلهایی برای انجام تغییرات در نظام 

بین الملل است.
بنابر این رویکرد اولیه بریکس برای کشورهایی 
مانند جمهوری اسالمی ایران که خواستار برقرار 
نظام عادالنه تری بر سیاســت جهانی است، از 

جذابیت فراوانی برخوردار است.
به عبارت دیگر، کشورهایی که مخالف سلطه و 
استیالی غرب بر امور اقتصادی و سیاسی جهان 
هســتند به گروه بریکس به عنوان یک قدرت 

سیاسی و اقتصادی جایگزین نگاه می کنند.
از دیگر ســو، بــا افزایش تحریمهای یکجانبه 
آمریکا و اروپا علیه ایران، تهران به گروه بریکس 
به ویژه چین، روسیه و هند به عنوان جایگزین 
تجارت با غرب  می نگرد و به نوعی سیاســت 
نگاه به شــرق جمهوری اسالمی ایران در این 

چهارچوب معنا می یابد.
موقعیت جغرافیایی منحصر بفرد ایران و قابلیت 
ها و ظرفیت های بی نظیر آن در حوزه انرژی، 
تزانزیــت و فعالیت های تجاری و اقتصادی به 
گونه ای است که اعضای بریکس نگاهی ویژه 
به ایران دارند و این کشــور از جذابیت باالیی 
برای کشورهای قدرت و قدرتهای نوظهور این 

گروه برخوردار است.
ایران به عنوان مســیر طالیی اتصال ترانزیتی 
شرق به غرب، سخت مورد توجه چین به عنوان 
یکی از بزرگترین صادر کنندگان کاال به اقصی 
نقاط جهان از جمله خاورمیانه و اروپاست تا از 
طریــق ایــران، یکی از امن ترین ، ارزان ترین و 
کوتاه ترین مســیرهای صادرات خود را ایجاد 
کنــد و همین طور، مواد خام مورد نیاز خود را 
از ایران و دیگر کشــورهای حوزه خاورمیانه از 

طریق مسیر ایران تامین کند.
در روزهای اخیر، قطار کانتیتربر قزاقســتان-
ترکمنســتان-ایران - ترکیه وارد ایران شــد و 
مسیر خود به سمت ترکیه و غرب را ادامه داد. 
همچنین روز چهارشنبه گذشته ) اول تیرماه( 
رســانه های چین روز گذشــته خبر از حرکت 
نخستین قطار باری بین المللی به سمت ایران 
خبر دادند؛ یک شریان بین المللی جدید که پس 
از عبور از دریای خزر، وارد ایران و سپس دیگر 

کشورهای حوزه خاورمیانه و غرب می شود.

خبر ویژه

وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود نوشت که ایران هیچ گاه از میز مذاکره خارج نشده و اگر سایر طرف ها 
اراده الزم را داشته باشند، ایران مصمم به نیل به توافق پایدار است.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی اینستاگرام خود نتایج گفت و گو با "جوزپ بورل"، 
نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا را مثبت ارزیابی کرد. او نسبت به هدف سفر بورل به تهران نوشت: »در تهران 
میزبان آقای جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بودم. آقای بورل متعاقب تماس تلفنی با بنده که به 
دنبال راه حلی برای خروج مذاکرات از بن بست بود با هدف روی ریل قرار دادن مذاکرات به تهران آمد. در دیدار حدوداً ۴ 
ساعته اما مثبت در خصوص همکاری های جامع جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا تبادل نظر کردیم. به آقای بورل 
گفتم جمهوری اسالمی ایران به دنبال روابط متوازن با جهان است و در یک سیاست خارجی متوازن، قاره اروپا برای ما 

از جایگاه مهمی برخوردار است. حفظ و گسترش روابط با قاره اروپا به شمول تمام کشورهای این قاره چه کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا و چه کشورهای خارج از اتحادیه اروپا از جمله اولویت های ما در پیگیری مناسبات با این قاره است.«
وزیر امور خارجه ادامه داد: در این دیدار، گفتگوی ثمربخشی در مورد طیفی از مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی، 
شامل آخرین وضعیت مذاکرات و لغو تحریم ها داشتیم. سعی می کنیم بر مشکالت و نقاط اختالف در مسیر گفت وگوهایی 
که از سر گرفته خواهد شد، فائق آییم. ما همواره به تعهداتمان در برجام عمل کرده ایم و هیچ گاه از میز مذاکره خارج 
نشده ایم. اکنون نیز بدون عقب نشینی از حقوق مردم عزیز ایران، به مذاکرات ادامه خواهیم داد و امیدواریم به صورت 
مشــخص طرف آمریکایی این بار واقع بینانه و منصفانه در مســیر مذاکرات و رســیدن به نقطه پایانی توافق، اقدامات 

مسئوالنه و متعهدانه ای را انجام دهد. 

امیرعبداللهیان:

ج نشده  است کره خار ایران هیچ گاه از میز مذا

موافقت مجلس با کلیات طرح 
ساماندهی استخدام کارکنان دولت

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با کلیات گزارش 
کمیسیون اجتماعی درباره طرح ساماندهی استخدام 
کارکنان دولت موافقت کردند. در جلسه علنی مجلس 
شــورای اسالمی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد 
طرح ســاماندهی اســتخدام کارکنان دولت در دستور 
کار قرار گرفت که وکالی ملت با ۱۹۴ رأی موافق، ۱۹ 
رأی مخالــف و 6 رأی ممتنــع از مجموع ۲۳۰ نماینده 
حاضر در جلسه علنی با کلیات این طرح موافقت کردند.

انتقاد نماینده مجلس : 

عده ای به وزیر صمت فشار 
ج از اختیار  می آورند تا اقداماتی خار

این وزارتخانه انجام دهد
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسالمی تأکید 
کرد: امروز برخی از نمایندگان در حال فشــار به وزیر 
صمت هستند تا اقداماتی را انجام دهد که اصال در حیطه 

اختیارات این وزارتخانه نیست. 
علی اصغر خانی در تذکری شــفاهی در جریان جلسه 
علنی مجلس بیان کرد: برخی از همکاران در مجلس 
در حال فشار به وزیر صمت به منظور انجام اقداماتی 
هســتند که اصال در اختیار ایشان نیست. برای اینکه 
یک کارخانه در یک منطقه باقی بماند ما نباید مردم 
یک شــهر را نابود کنیم. امروز شهرســتان شاهرود با 
بیش از ۱۵۰ لیتربرثانیه مشکل تأمین آب شرب مواجه 
هستند. نباید برای تأمین آب یک کارخانه در شهری 
دیگر حیات مردم در شــاهرود تخریب شــود. وی در 
ادامه اظهار کرد: عده ای به وزیر صمت فشار می آورند 
تــا اقدامی را انجام دهد کــه در اختیار این وزارتخانه 
نیســت. منابع شــاهرود متعلق به مردم است و مردم 
اجازه تصاحب آن را نمی دهند. اکنون ما شاهد فشارها 
و هجمه هایی این چنینی به وزیر صمت هستیم که از 

منطق به دور است.

کرات  قطر میزبان احتمالی مذا
احیای برجام

شبکه الجزیره اعالم کرد که کشور قطر بیشترین شانس 
میزبانی از مذاکرات احیای توافق هسته ای را دارد.

 شبکه قطری الجزیره به نقل از یک مسئول ایرانی اعالم 
کرد که احتمال دارد از سرگیری مذاکرات احیای برجام 
به جای وین در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس 
انجام شود. این مسئول تاکید کرد: قطر هم شانس بیشتر 
و هم تمام امکانات الزم برای میزبانی از مذاکرات احیای 

توافق هسته ای را دارد.
وی گفت: برای تحقق یک توافق قوی و مستحکم تالش 
می کنیم و این نیازمند به رسمیت شناختن منافع ملی 

ایران از سوی واشنگتن است.
این مسئول ایرانی خاطرنشان کرد: نمی شود تهران را 
با تحریم و تهدید و زبان زور تسلیم کرد و این روش ها 
بی فایده است. مذاکرات با جوزپ بورل شفاف و عمیق و 
مفصل بوده و از حس مسئولیت پذیری باالیی برخوردار 
بود. وی همچنین تاکید کرد: هدف قرار دادن برنامه صلح 
آمیز هسته ای ما از سوی رژیم صهیونیستی و تحرکات 

تروریستی این رژیم دیگر غیر قابل تحمل است.

اعتراف یک نماینده پارلمان اروپا: 

 ما زندگی افغان ها را 
نابود کرده ایم

»میک واالس« عضو پارلمان اروپا با اشاره به نقش آمریکا 
و ناتو در تخریب زیرســاخت های افغانســتان گفت که 
آمریکا و ناتو در ۲۰ ســال حضور خود در افغانســتان 
حقوق بشر را نابود کردند. »میک واالس« عضو پارلمان 
اروپا اظهارداشــت: آمریکا روزی ۳۰۰ میلیون دالر در 
افغانستان خرج می کرد تا آنجا را نابود کند و اکنون هم 

داریم مردم افغانستان را از گرسنگی می کشیم.
واالس ادامه داد: ما می توانیم پول بی پایانی برای سرازیر 
کردن ســالح به اوکراین پیدا کنیم، اما نمی توانیم به 
افغان هایی که زندگی آن ها را نابود کرده ایم غذا بدهیم.
این عضو پارلمان اروپا خاطرنشان کرد که برنامه جهانی 
غذا تنها یک سوم پول الزم را برای کمک به نیازمندان 
در افغانستان جمع آوری کرده است، اما نه اتحادیه اروپا 

و نه آمریکا حاضر نیستند بقیه این پول را بپردازند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور: 

 انتظارات نمایندگان 
در حد امکانات کشور نیست

محمد حسینی، درباره این که این روز ها مطرح می شود 
بین دولت و مجلس اختالفاتی وجود دارد و بیان کردن 
استیضاح برخی از وزرا از سوی نمایندگان هم به دلیل 
وجود همین اختالفات است و عنوان می شود نمایندگان 
نمی خواهند هزینه ای درخصوص اقدامات دولت بدهند، 
گفت: اگر نمایندگان سوال می کنند یا استیضاح امضا 
می کنند این طور نیســت که همگی به نوعی تقابل با 
دولت داشــته باشــند. غالباً می گویند ما در حمایت از 
دولت سوال می کنیم تا اگر اشکال و ایرادای وجود داشته 
باشد، برطرف شود. معاون پارلمانی رئیس جمهور بیان 
کرد: غالب نمایندگان مجلس از شخص رئیس جمهور 
و از دولت که یک شخصیت پرکار، پویا و پرتالش است 
و اقدامات اساســی را شــروع کرده است، راضی هستند 
و حمایت می کنند، اما گاهی اوقات انتظاراتی دارند که 
در حد امکانات کشــور نیســت؛ یعنی اینکه بسیاری از 
پروژه هایی که در 8 ســال دولت های قبل متوقف شده 
همــه این ها را می خواهند راه اندازی کنند؛ در صورتی 

که دولت به هر حال محدودیت هایی دارد. 

سخنی با مسئوالن عالی قضایی
ادامه از صفحه یک

۱۱- چرا روزهای پنج شنبه فقط باید در شهر تهران تعطیل 
باشد ؟! ایران فقط تهران نیست و کارمندان بقیه ی شهرها 
نیز حق دارند از مزایای کارمندان شــهر تهران )همچون 
تعطیلی پنج شنبه ها( برخوردار باشند .آنها هم مثل اینان 
هم خانواده دارند و هم مشــکالت خاص خود را.  وضعیت 

فعلی کامال تبعیض آمیز و خالف عدالت و  انصاف است.
۱۲- و یک نکته ی کوچک ولی بسیار قابل توجه دوستان 
اداری - مالــی قــوه و توابع آن :  پوشــه های پرونده ها گاه 
کیفیت مناســب و اســتاندارد الزم را ندارند . و از آن بدتر 
وضعیت گیره های زیر )گیره هایی که از بیرون پوشه مشخص 
هستند(  است که به دلیل تیزی و کیفیت بسیار نامطلوب، 
عمومآ باعث پاره شدن پوشه های کناری در قفسه ها  و گاه 
بریده شدن دست کاربران میشوند. شایسته و بجاست که با 
صرف هزینه ای نسبتا اندک و با شرح مشکل برای شرکتهای 
دانش بنیان و مطالبه از آنان، پوشه ها و گیره هایی مطلوب 
و بی عیب و ایراد،  در اختیار و در دسترس کارکنان گرامی 
قرار گیرد تا از اتالف منابع مالی )پاره شدن پوشه ها( و ایجاد 
جراحات کوچک و گاه و بیگاه بر دستان کارکنان معزز قوه و 

دادگستری و زیرمجموعه ها پیشگیری شود.
امید است آنچه گفته شد مورد قبول پروردگار بزرگ  و مورد 
توجه دلسوزان قوه و نظام والئی و ایران بزرگ قرار گیرد و به 
چشم  نقد مغرضانه به آن ننگرند . خودی ها را خودی ببینند 
و لو با کالم نه چندان شیرین و دشمنان را در لباس خودیها 
تشخیص دهند و لو اهل ظاهرسازی باشند؛ که تشخیص 
خود این موضوع، جز با توکل به پروردگار متعال و مشورت 
بــا بــزرگان و ائمه ی جمعه ی  اهل زهد و تقوای خالصانه و 

اهل بصیرت هر شهر و منطقه ای ممکن نیست.

روزهای گرم برجامی 
قرار است در نخستین روزهای فصل تابستان، ایران و ۱+۴ به 
همراه آمریکا بر سر میز مذاکرات بازگردند تا گفت وگوهایی 

که از زمستان متوقف شده بود را از سر بگیرند.
مذاکرات وین بر سر احیای برجام که از آذرماه ۱۴۰۰ آغاز 
شده بود در اسفندماه ۱۴۰۰ متوقف شد. از آن زمان تاکنون 
رایزنی ها میان مقامات ایرانی و اتحادیه اروپا و آمریکا به طور 
تلفنی، تبادل پیام مســتقیم و با واسطه ادامه داشته است. 
با این حال توقف مذاکرات مســتقیم در وین احیای برجام 

را به حاشیه برد.
در حالــی کــه طرف های برجامی به ویژه ایران و آمریکا در 
حال امتیازگیری حداکثری از یکدیگر بودند، جنگ روسیه 
و اوکراین بر سر پیوستن اوکراین به ناتو در عمل به موضوع 
اول فضای بین الملل تبدیل شــد و برجام و مذاکرات را به 
محاق برد. تنش میان روسیه و آمریکا بر سر بحران اوکراین 
تا آنجا پیش رفت که مذاکرات برجامی را نیز تحت الشعاع 
قرار داد و دو کشور بی میل نبودند تا از قبل برجام کالهی 

برای خود از نمد اوکراین ببافند.
عالوه بر تنش میان روســیه و آمریکا بر ســر اوکراین که بر 
مذاکرات برجامی تاثیر داشت، تشدید فضا بین ایران و آژانس 
هم مذاکرات احیای برجام را متاثر کرد. در حالی که ایران و 
آژانس برای رفع برخی اختالف ها بر سر چهار موضوع پادمانی 
در حال مذاکره بودند و حتی یکی از این چهار موضوع حل و 
فصل شده بود، شورای حکام با صدور قطعنامه ای، از تهران 
خواســت هر چه زودتر به ســواالت آژانس درباره سه محل 

مورد بحث پاسخ دهد.
آمریکا و سه کشور اروپایی قطعنامه مذکور را دارای محتوایی 
توصیه محــور می خواندند که لحن تندی علیه ایران ندارد 
اما تهران در واکنش به این قطعنامه تعداد قابل توجهی از 
دوربین هــای فراپادمانی آژانس که در چارچوب برجام در 
ســایت های مختلف هســته ای ایران قرار داشتند را از مدار 
خــارج کرد. پس از قطعنامــه مذکور علیه ایران و واکنش 
کشــورمان،  در عمل شــاهد بودیم که گستره تعامل میان 
ایــران و آژانــس و نیز ایران و ۱+۴ به شــدت کاهش یافت. 
سه کشور اروپایی پیشنهاد دهنده قطعنامه و آمریکا انتظار 
چنین واکنشی از سوی ایران که باعث کاهش قابل توجه 
دسترســی نظارتی آژانس به فعالیت های هســته ای ایران 
می شــد را نداشــتند.  ایران در سه سال اخیر تنها در رابطه 
با دسترســی های نظارتی و بازرســی  آژانس تا حدودی در 
چارچوب برجام عمل می کرد که آن هم در ســه ماه اخیر 
با شــرایط منحصر به فردی دنبال شــد اما با قطعنامه اخیر 
شــورای حکام در عمل همان ریســمان نازک هم پاره شد؛ 
امری که کشــورهای طرف برجام را به شــدت نگران کرد. 
در ســه ماه گذشــته پیشنهادهای متعددی از سوی ایران 
و آمریکا و نیز کشــورهای دیگر برای برون رفت از فضای 
ایجاد شده روی میز قرار گرفت ولی هیچ کدام به بازگشت 
دو طرف به میز مذاکرات منجر نشــد. اما با آمدن جوزپ 
بورل ۷۵ ســاله به تهران که برای اولین بار در دولت ســید 
ابراهیم رییسی به ایران سفر می کند، بارقه های امید برای 
از سرگیری مذاکرات ایجاد شد. پس از دیدار طوالنی بورل-
امیرعبداللهیان، رییس سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با 
اشاره به دیدار چهار ساعته خود با حسین امیرعبداللهیان 
نوشت: با وزیر خارجه ایران توافق کردیم که مذاکرات میان 
ایران و آمریکا در روزهای آتی با تسهیل گری تیم من از سر 
گرفته شود تا آخرین مسائل باقی مانده را حل کنیم. وی در 
توییتی هدف از سفرش به تهران را »دادن نیروی محرکه ای 
جدید به مذاکرات و بازگرداندن توافق هسته ای )برجام( به 
مسیر خود« عنوان کرد و گفت: ما باید رویه فعلی گسترش 
تنش ها را از بین ببریم و کارمان را ســرعت ببخشــیم. باید 
االن توافق را نهایی کنیم. او درباره روابط دوجانبه نیز افزود: 
روابط ایران و اروپا پتانســیل شــگرفی دارند اما بدون یک 
برجام فعال نمی توانیم روابط مان را گســترش دهیم. بورل 
هم چنین تصریح کرد: تصمیم برای از سرگیری مذاکرات 
در روزهای آتی در واشــنگتن و تهران گرفته شــده است. 
حســین امیرعبداللهیان در نشست خبری با جوزپ بورل 
اعالم کرد که گفت وگوها به زودی از ســر گرفته می شــود 
و امیدواریــم طرف آمریکایی این بار واقع بینانه و منصفانه 
در مسیر مذاکرات و رسیدن به نقطه پایانی توافق، اقدامات 

مسووالنه انجام دهد و به تعهداتش عمل کند.

اخبار كوتاه

تحلیل
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وقتی آمارها با واقعیت همخوانی ندارد

اختالل و کندی اینترنت  
مشترکان را کالفه کرد 

 با وجود اینکه آمار جهانی از رشــد ســرعت 
اینترنــت در کشــور خبــر می دهــد، امــا 
تجربــه کاربران ایرانی از ســرعت اینترنت 

رضایت بخش نیست.
 مدتی اســت طی تماس هایی که با تحریریه 
ایرنا گرفته می شــود، مردم از نارضایتی در 
حوزه دسترسی به اینترنت صحبت می کنند. 
با توجه به عقب ماندگی که در حوزه اینترنت 
ثابــت وجود دارد، تمام بار ترافیکی کاربران 
به سمت شبکه سیار رفته است. این موضوع 
ســبب شده تا برای توسعه فّناوری اینترنت 
ســیار، به ســرمایه گذاری چند برابری نیاز 
داشــته باشیم چرا که در چند سال گذشته، 
به دالیل شرایط اقتصادی، تحریم ها، افزایش 
نــرخ ارز و مصوبه دولــت برای عدم افزایش 
تعرفــه اینترنــت در ســال ۱۴۰۰ و ثابــت 
نگه داشــتن قیمت اینترنت برای مدت زمان 
طوالنی، ســرمایه گذاری متناســب در این 

بخش اتفاق نیفتاده است.
اقدامات انجام شده، اما کافی نیست 

پاســخ وزیر ارتباطات بــه گالیه کاربران 
در خصوص کندی اینترنت این اســت که 
برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و 
بلندمــدت برای توســعه اینترنت در حال 
انجام اســت تا بتوان به واسطه آن سرعت 
اینترنــت را افزایــش داد، اما واقعیت این 
اســت که تجربه کاربران این روزها تجربه 
خوشایندی نیست. اختالل، کندی، قطع و 
وصل شدن ارتباط از محتمل ترین اتفاقاتی 
اســت کــه برای کاربر در زمــان اتصال به 

اینترنت رخ می دهد.
 بیش از پنج هزار شکایت 

از سرعت اینترنت در یک ماه
آخرین آماری که ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی کشور از تعداد شکایت های 
حوزه اینترنت در یک ماه گذشــته منتشــر 
کرده نیز نشــان می دهــد، میزان نارضایتی 
کاربر از ســرعت اینترنت، اندک نیســت. در 
بازه زمانی یک ماهه بیش از پنج هزار و ۴۰۰ 
شکایت در حوزه اینترنت به ثبت رسیده که 
از این تعداد شــکایت ۷۲ درصد آن مختومه 

شده است.
اینترنت کند است

در اوایــل دهــه ۹۰ تنها چهار میلیون نفر از 
جمعیت ایران به اینترنت دسترسی داشتند 
که 8۰ هزار نفر از آن ها کاربر فعال اینترنت 
تلفن همراه بودند. سال ۹۳، تعداد مشترکین 
ADSL )خط مشــترک دیجیتال نامتقارن( 
در کل کشور چیزی حدود چهار میلیون نفر 
و ظرفیت سرویسی که برای اینترنت موبایل 
ایجاد شد، کاًل ۳۰۰ هزار نفر را پوشش می داد 
کــه از این ظرفیت فقــط 8۰ هزار نفر کاربر 
فعال به حســاب می آمدند؛ آن هم فقط نسل 

سوم اینترنت همراه.
در آن زمان شاید دسترسی محدود به اینترنت 
در حد وبگردی و عضویت در پیام رسان های 
نسل اول، می توانست نیاز مخاطب را تامین 
کند اما از چند سال قبل که توسعه اینترنت 
در کشور شدت گرفت، کاربران دیگر آن نسل 
ابتدایــی مصرف کننده اینترنت نبودند و نیاز 
به زیرســاختی داشــتند که بتوانند از دیگر 
قابلیت های فضای مجازی نیز استفاده کنند.

این زیرســاخت در اینترنت ســیار مهیا شد 
و ورود نســل سوم، چهارم و پنجم اینترنت، 
کاربران را به ســمت استفاده از این فّناوری 
ســوق داد. چند ســالی است که بار ترافیکی 
اینترنت ســیار به همین واسطه افزایش پیدا 
کرده و حتی اختصاص باند فرکانسی ۲۳۰۰ 
به اپراتورهای سیار نیز هنوز نتوانسته مشکل 

کندی اینترنت را رفع کند.
اپراتورهــا اکنون در مرحلــه تهیه و تأمین 
تجهیزات قرار دارند و بخشــی از تجهیزات 
هم در نقاطی با ترافیک باالتر نصب شده اند 
و در جاهایی هم کیفیت اینترنت بهتر شده 

است اما کفایت نمی کند.
مشکالت مالی یا تجهیزات؟

بــا توجــه به این کــه مالحظاتی از ســوی 
مســئولین درباره تعرفه های اینترنت همراه 
و سیار وجود دارد، آن ها هیچگاه با جزئیات به 
شرح افزایش تعرفه ها نمی پردازند، اما ماجرا 
این اســت که سال ها اســت تعرفه اینترنت 
افزایش نداشــته و تجهیزاتی که فّناوری آن 
قدیمی شــده، دیگر قابلیت این را ندارند که 
رضایت کاربر را جلب کنند. اصالح تعرفه ها و 
ارائه تسهیالت به اپراتورها از جمله کارهایی 
اســت که می تواند فرصت سرمایه گذاری در 

این حوزه را فراهم کند.
مســئله دیگر حرکت به سمت فّناوری هایی 
اســت که دسترسی به اینترنت با سرعت باال 
را فراهــم می کنــد. تکنولوژی های قدیمی 
ماننــد ADSL می توانــد ســرعت حداکثر 
۱6مگابیــت بر ثانیه را برای کاربر مهیا کند، 
برای دســتیابی به ســرعت های باال باید به 
ســمت جایگزینــی ADSL با VDSL پیش 
برویم و تمام دســتگاه ها برای اجرایی کردن 

پروژه ملی فیبرنوری پای کار بیایند.

كوتاه از اقتصاد

یک نماینده مجلس:

فاطمی امین اهل باج دادن 
نیست و عملکرد مثبتی دارد

 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلــس با بیان اینکه ســید رضا فاطمی امین 
وزیر صمت اهل باج دادن نیســت و مشــغول 
کار کردن است، گفت: ما مخالف استیضاح این 
وزیر هستیم و وی را یک وزیر موفق می دانیم.

جواد کریمی قدوسی با اشاره به طرح استیضاح 
ســید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت افزود: آقای فاطمی امین وزیری با برنامه 
اســت و سالم کار می کند. وی تحرک و پویایی 

زیادی دارد و اهل باج دادن به کسی نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلــس با بیان اینکــه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت یک وزارتخانه ســنگینی است، تصریح 
کــرد: طرح تفکیــک وزارت بازرگانــی از این 
وزارتخانه در مجلس در دســت بررســی است 
که امیدواریم با جدایی وزارت بازرگانی، وزارت 
صنایع معادن مســتقل شود که در این صورت 

کارایی آن بیشتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه عملکرد دولت رئیســی را باید 
از ابتدای سال ۱۴۰۱ ارزیابی کرد، افزود: دولت 
سیزدهم در شهریورماه سال گذشته مستقر شد 
و در 6ماهه دوم سال ۱۴۰۰ مشغول سازماندهی 
و انتصاب مدیران بود. ضمن اینکه بودجه ای که 
در 6ماهه دوم سال دولت رئیسی با آن کار کرده 

بود مصوب دولت روحانی بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس تاکید کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ دولت 
اقدامات خود را شــروع کــرد چرا که انتصابات 
تقریباً تمام شــده اســت، اگرچه هنوز برخی از 
مدیران میانی در راس کار هســتند. ما مخالف 
اســتیضاح وزیر صمت هستیم و معتقدیم وزیر 

باید برنامه های خود را پیش ببرد.

ح جامع آلومینیوم  در نشست بررسی طر
کید شد: کشور تا

برقراری عدالت صنعتی با 
ح های جدید در  تعریف طر

مناطق کم برخوردار
وجیه اله جعفری در نشســت بررسی گزارش 
نهایی طرح جامع آلومینیوم کشور، برقراری 
عدالت صنعتی به وســیله تعریف طرح های 
جدیــد در مناطق کم برخوردار کشــور را از 
جمله نکاتی دانســت که در این طرح جامع 

باید در نظر گرفته شود.
وجیه اله جعفری، رئیس هیات عامل ایمیدرو 
گفت: ارائه طرح های جدید یکی از مهمترین 
خروجــی های تدوین طرح جامع آلومینیوم 
کشــور اســت. این طرح ها باید به گونه ای 
تعریف شــوند تا عدالت صنعتی در کشــور با 
رعایت الزامات کارشناسی و همچنین توجیه 

اقتصادی برقرار شود.
جعفری خاطر نشــان کرد: صنایع کشور نیاز 
به ساماندهی دارند که تنها بخشی در حیطه 
وظایف و اختیارات ایمیدرو قرار دارد. ایمیدرو 
به عنوان نهادی بستر ساز و توسعه ای نقش 
هدایت سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت 

کشور را برعهده دارد.
رشد هدایت نقدینگی به بخش معدن

معــاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح 
کرد: طی ســال های اخیر، هدایت نقدینگی 
در حوزه معدن نســبت به گذشته روند رو به 
رشــدی را تجربه کرده است. بنابراین با نگاه 
جامع باید بســتر ســرمایه گذاری در صنایع 
پایین دســت آلومینیوم فراهم شود. به گفته 
وی، تعریــف طرح های ســرمایه گذاری در 
پایین دســت و باالدســت صنعت آلومینیوم 
به ویژه در مناطق کم برخوردار کشــور منجر 
به کاهش نرخ بیکاری و رشــد اشتغالزایی در 

این مناطق خواهد شد.
وی ضمانــت اجرایی را از دیگر الزامات طرح 
مذکور دانســت و گفت: بازار سرمایه گذاری 
مطمئن و پیش بینی شــده منجر به تمایل 
ســرمایه گذاران به توسعه فعالیت ها خواهد 
شــد. جعفری در عین حال خواستار تسریع 
در عملیاتی شدن برنامه های این طرح شد.

در این نشست، شرکت فوالدتکنیک گزارشی 
از نســخه نهایی طرح جامع آلومینیوم کشور 
ارائه کرد تا نظرات تکمیلی معاونان و مدیران 
ایمیدرو مطرح شده و مشکالت طرح برطرف 
شــود. نســخه نهایی طرح مذکور شامل ۱۲ 
فصل است. همچنین معرفی استراتژی کلی 
صنعت آلومینیوم و سناریوهای خوش بینانه، 
محتمــل و بدبینانه در این طرح در افق های 

۱۴۰۴ و ۱۴۰۹ ارائه شد.
بررســی بازار جهانی آلومینیوم، بازار داخلی، 
تدوین اســتراتژی صنعت آلومینیوم، شرایط 
زنجیره آلومینیوم کشــور، زیرســاخت ها، 
توسعه زنجیره آلومینیوم و اهداف و نیازهای 
کمی برنامه توســعه زنجیره آلومینیوم کشور 
از جمله مباحث ارائه شــده توســط شرکت 

فوالد تکنیک بود.

سودجویی روسیه از صنعت خودروسازی ایران

کیسه گشاد روس ها برای منابع مالی کشور
  مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد

 این روز ها خبر تولید خودرو مشترک ایران 
و روســیه نحوه و نتیجه شــراکت این کشور 
بــا ایران در زمینه های مختلف اقتصادی را 

بازخوانی می کند.
همــواره صنعت خودرو ســازی کشــور با 
سیاســت زدگی همراه بوده و دولت ها برای 
نشان دادن اقتدار خود تلنگری به این صنعت 

نیمه جان وارد می کنند.
در همین رابطه فربد زاوه کارشناس صنعت 
خودرو گفت: روســیه در کارخانه  آوتوو رنو  
مدل  ال ۹۰  ایران را به نام  الدا  تولید می کند 
که از لحاظ اتاق کمی متفاوت اســت، اما از 
نظر فنی تفاوت زیادی ندارد. در واقع بحث 
تولید مشترک خودرو با روسیه تنها تحویل 
گرفتن قطعات ال ۹۰ از روسیه است نه تولید 

خودروی مشترک جدید!
وی ادامه داد: وارد شــدن این خودرو )الدا( 
به بازار خــودروی ایران تأثیری بر وضعیت 
قیمــت محصوالت در بازار نــدارد؛ چراکه 
مشــکل صنعت خودروی ایران ساختاری 

است.
زاوه می گویــد: بــا ادامه مدیریت صنعتی و 
نوع نگاه سیاسی فعلی به صنعت خودرو هر 
اقدامی حتی با عنوان تحول در این صنعت 

بی نتیجه خواهد ماند.
وی تصریح داشت: اگر روسیه، چین، آلمان و 
سایر کشور های صاحب نام هم وارد صنعت 
خودرو کشــور شود، نتیجه ای جزء شرایط 
مجهول الحالــی برای صنعت خودرو ایران 

نخواهد داشت.
این کارشــناس صنعت خــودرو ادامه داد: 
ایــن نوع مشــارکت ها در تولیــد خودرو با 
برند های مختلف جهانی ســال هاســت که 

جزء شوآف های دولت مردان ایرانی است و 
تا کنون هر اقدامی در راستای تولید مشترک 
با برند های مختلف دنیا انجام نگرفته است.

وی تأکید داشــت: آنقــدر صنعت خودرو 
ســازی کشور نابسامان است که ارزان ترین 
محصول ۲۰ ســال گذشته یک برند خودرو 
ســاز اروپایی به عنوان یک محصول جدید 

راهی بازار ایران شود!
به گفته زاوه؛ چرا معیار کیفیت تولید خودرو 
در کشورباید منطبق بر خودرویی باشد که 
۲۰ سال از عمر تولید آن می گذرد! در واقع 
اگر قطعه  ال ۹۰   مستقیم از خودرو سازی  
داچیا  هم وارد شــود، زیرســطوح انتظار از 

صنعت خودرو سازی کشور است.
ایــن کارشــناس صنعت خودرو بــا بیان 
اینکه خودرو ســازی کشــور فاصله نجومی 

با اســتاندار های جهانــی دارد، گفت: بازار 
خودرو ایران در فضای کاماًل بســته فعالیت 
دارد و همیــن قطع ارتباط با دنیا واقعیت را 

تغییر نمی دهد.
وی تصریح داشــت: تجربه مشارکت تولید 
خودرو با روسیه درخشان نیست و احتمال 
عدم همکاری این کشــور در تولید خودرو 

مشترک با ایران بسیار زیاد است.
زاوه تأکید داشت: هر اقدام جدید در فضای 
سیاســت زده و رانت صنعت خودرو سازی 
کشوربه دلیل نبود استاندارد الزم و همچنین 
سطحی و مقطعی بودن قطعاً شکست خورده 

خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه صنعت خودرو ســازی 
کشــوردرگیر بازی با واژه هــا، پروپاگاندا و 
شــعار زدگی می باشــد، گفت: نوع نگاه به 

ســاختارمدیریت اقتصــادی در ایران غلط 
اســت کــه بر اثر قطع پول نفــت به بحران 
رسیده اســت. حاال تصمیم گیران به جای 
پذیرش چنین اشــتباهی دنبال چوب جادو 

برای حل مشکالت می گردند.
وی تصریح داشت: االن همین خودروسازانی 
کــه ادعای تولید خودرو دارند در انتهای هر 
ســال تأکیددارند که 6۰ درصد ملزومات و 
قطعات مورد استفاده در خط تولید وارداتی 

است!
زاوه گفت: تولید مشــترک خودرو به معنای 
واقعــی یعنــی خودرویی کــه از فناوری و 
پلتفرم های جدید چند برند تولید می شــود 
نه اینکه یک خودروســاز قطعات خودرویی 
که پیش تر در کشور تولید می شود را با، اما 

و اگر های فراوان به ما صادر کند.

این کارشــناس صنعت خودرو ادامه داد: با 
چنیــن فضایی حاال می خواهند از روســیه 
برای تولید مشــترک خودرو کمک بگیرند 
که هنوز هم مشــخص نیست که این کشور 
همین قطعات رو دســت مانده اش را به ما 
بفروشد یا خیر! قطعاً در این حد هم روس ها 
هیچ حضوری در صنعت خودرو سازی ایران 

نخواهند داشت.
این فعال  صنعت خودرو کشور تأکید داشت: 
اصاًل برای روس ها در تجارت مهم نیست که 
برای شــریک تجاریشان چه اتفاقی خواهد 
افتاد و هیچ ارزشــی برای پارتنرشــان قائل 

نیستند.
وی با اشــاره به اینکه، چون زور روس ها به 
چین، هند نمی رسد، گفت: ایران کشوری که 
در این شرایط بهترین فرصت کسب درآمد 
برای روســیه به شــمار می رود و روس ها با 
دوختن کیســه برای کسب درآمد از منابع 
مالــی ایــران، جیب ما را به راحتی می زند و 
هیچ حرکتی هم در صنعت خودرو کشــور 

اتفاق نخواهد افتاد.
زاوه تأکید داشــت: فضای ایجاد سود جویی 
از صنعت خودرو کشــور به دلیل مدیریت 
ناقص اقتصادی مدیران کشــور است. زمانی 
که خودروســازان بــرای تولید یک میلیون 
دســتگاه خودرو ۳۰ تا اتاق تعریف می کنند 
و مدعی ســاخت همه قطعــات خودرویی 
هستند؛ با این نوع نگاه هیچ وقت به آرامش 

بازار منجر نخواهد شد.
این نوع سیاســت گذاری مشترک با خودرو 
ســاز خارجی با رسیدن سقف تولید خودرو 
در کشــور به تیراژ 6۰ میلیون دستگاه قابل 
دفاع اســت نه اینکــه برای تولید ۲۰ - ۳۰ 

هزار دستگاه  ال ۹۰ !

بیت کوین همچنان می ریزد
بازار رمز ارز در خواب زمستانی

  موناسادات حسینی/ گروه اقتصاد
 رسانه های دولتی چین روز گذشته نسبت به بیت 
کوین صفر دالری هشــدار دادند. با وجود لرزه های 
شدیدی که در مدت اخیر به بدنه صنعت رمزارز ها 
وارد شــده اســت، تحلیلگران برای پیدا کردن کف 
قیمتی، تغییرات شــاخص های کلیدی بازار را زیر 

نظر دارند.
برخــی از فعــاالن این حوزه معتقدند رمزارز ها وارد 
زمســتان شــده اند و ممکن اســت تا ماه ها یا یکی، 
دو ســال این زمستان به طول بینجامد، ولی برخی 

نسبت به آینده روشن بیت کوین امیدوار هستند.
ک در بازار بیت کوین کوال

یــک فعال حــوزه رمزارز گفت: صعود و ریزش بیت 
کوین و ســایر رمزارز ها برای فعاالن این حوزه آشنا 

و روالی معمول است.
حمیدرضــا احمــدزاده با بیان اینکه در حال حاضر 

وارد دوره ای شــده ایم که از آن به اصالح زمســتان 
رمزارز یاد می شــود، گفت: زمستان کریپتو ممکن 
است ماه ها یا حتی یکی، دو سال به طول بینجامد.

احتمال سقوط بیشتر بیت کوین
ایــن فعــال حوزه رمزارز با اشــاره به اینکه احتمال 
مــی رود بــازار مدت طوالنی در همین حالت بماند، 
گفت: ممکن اســت بیت کوین سقوط بیشتری نیز 

داشته باشد.
احمدزاده ادامه داد: بیت کوین در کل برای اینکه به 
اهداف باالتر برسد نیاز به این دوره دارد. باید مدتی 
صبر کنیم تا بیت کوین آماده رشد بعدی اش شود.

سقوط بیت کوین تا کی ادامه دارد؟
ایــن فعال حــوزه رمزارز گفت: ریزش بیت کوین از 
ســطح ۴۰ هزار دالر به ۲۰ هزار دالر سابقه نداشته 
است. قبل از این، نمودار هفتگی بیت کوین به مدت 
8 هفته متوالی قرمز بود، ولی در این ســقوط اخیر، 

8 هفته را نزولی ثبت کرد.
احمدزاده در تشریح عوامل این سقوط گفت: ریزش 
اخیر بیت کوین به دلیل همزمانی یک سری عوامل 
جانبی ازجمله جنگ روســیه و اوکراین و افزایش 
بهره فدرال رزرو با زمستان رمزارز ها شدیدتر رخ داد.
سقوط تا هاوینگ بعدی بیت کوین محتمل است

این فعال حوزه رمزارز در پاســخ به ســوالی  مبنی بر 
اینکه ریزش بیت کوین تا چه زمانی ادامه دارد، گفت: 
بعضی فعاالن این حوزه معتقدند زمستان بیت کوین 
احتماال یک تا دو سال طول و حتی تا هاوینگ بعدی 
بیت کوین ممکن است طول بکشد؛ ولی به نظر من، 

یک سال طول خواهد کشید.
احمدزاده ادامه داد: کســانی که در این حوزه ضرر 
زیادی متحمل شده اند و ارزش دارایی آن ها به شدت 
سقوط کرده بهتر است بیت کوین و رمزارز های خود 

را هولد کنند تا حداقل از ضرر خارج شوند.

زمان، زمان خرید بیت کوین است؟
این فعال حوزه رمزارز گفت: در این وضعیت که 
اصطالحا زمســتان بازار است زمان خوبی برای 
خرید اســت. البته خرید با پولی که به آن نیازی 
ندارید، چون هیچ کســی نمی داند این زمستان 
قرار اســت تا کی طول بکشــد و این ریزش قرار 

است چقدر باشد.
احمدزاده ادامه داد: در حال حاضر کم کم یک سری 
از ماینر ها در حال خاموش کردن دستگاه های خود 
هستند؛ ولی در همین زمان فرصتی هم برای ورود به 
حوزه ماین وجود دارد. در حالی که بسیاری از فارم ها 
و ماینر ها در حال تعطیل کردن هستند، دستگاه های 
ماینر ارزان تر است و بسیاری از شرکت ها منتظر این 
فرصت بودند که با ارزانی ماینر وارد حوزه استخراج 
ارز دیجیتال شوند و البته بیت کوین های استخراجی 

را نگه دارند تا ارزش فروش پیدا کند.

خبر ویژه

کانون سراســری انجمن های صنفی شــرکت های خدمات پشتیبانی و 
فنی مهندســی نسبت به طرح ساماندهی نیروهای قراردادی با شرکت 
هــای پیمانــکاری تأمین نیروی انســانی، ایراداتی را مطرح کرد.داوود 
جوانی عضو هیئت مدیره و دبیر کل کانون سراسری انجمن های صنفی 
کارفرمایی شــرکت های خدماتی پشــتیبانی و فنی مهندسی کشور در 
گفــت وگــو بــا خبرنگار مهر با اعالم مخالفت با این طرح، آن را منجر به 
جذب بیش از ۲ میلیون نفر نیروی جدید در بدنه دولت عنوان و اظهار 
کرد: در صورت تصویب طرح پیشــنهادی در مجلس توسط نمایندگان 
و تبدیل وضعیت نیروهای شــرکتی به قرارداد مســتقیم با دولت، امکان 

جذب بیش از ۲ میلیون نفر نیروی انســانی به صورت قرارداد مســتقیم 
با دولت فراهم می شــود.وی نتیجه این طرح را )در صورت تصویب در 
مجلس( حجیم شدن دولت و افزوده شدن هزاران میلیارد تومان ماهانه 
به مخارج و هزینه های پرسنلی دولت دانست و افزود: با توجه به اینکه 
تأمین این میزان حقوق و دستمزد نیروهای قرارداد مستقیم با دولت، 
ردیف هــای بودجــه ای خارج از مصوبات نیاز دارد، مغایر با قانون به ویژه 
اصل ۷۵ قانون اساســی اســت.این فعال صنفی از ارســال نامه کانون 
سراســری انجمن های صنفی شــرکت های خدمات پشــتیبانی و فنی 
مهندسی به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در خصوص بررسی طرح 

مذکور خبر داد و گفت: در این نامه عالوه بر اینکه مغایرت طرح مذکور 
با اصول ۴۴ و ۷۵ قانون اساســی متذکر شــده، راهکارهای پیشنهادی 
و جایگزین نیز به نمایندگان مجلس ارائه شــده اســت.وی تأکید کرد: 
تشــکل صنفی مربوطه عالوه بر اینکه خواســتار بررسی طرح مذکور در 
مجلس شــده، معتقد اســت بررسی و تصویب عجوالنه طرح در مجلس 
نه تنها کمکی به ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی نخواهد کرد 
بلکه موجب پیچیدگی و نارضایتی عمومی و ایجاد بستر جدیدی برای 
اعتراضات نیروهایی غیر مشمول این طرح، مدیران شرکت های خدماتی 
پشتیبانی، بیش از ۱۱۰ انجمن صنفی در ۳۱ استان و… نیز خواهد شد.

ح ساماندهی نیروهای شرکتی مخالفت با طر

 دولت حجیم می شود

وزیــر صنعــت، معدن و تجارت )صمت( طی نامــه ای به رئیس جمهوری با 
بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاســبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر 
ارزش افزوده کاالهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش 
هزینه هــای تولیــد، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و 
افزایش تورم خواهد شــد، خواســتار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، 

واسطه ای اجرا و قطعات بخش تولید شد.
ســیدرضا فاطمی امین در این نامه با اشــاره به اینکه اجرای قانون بودجه در 
خصوص نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه واردات )بند ه تبصره ۷ قانون بودجه 

۱۴۰۱(، با شرایط متفاوتی نسبت به زمان تهیه الیحه مواجه شده است.
این شــرایط متفاوت شــامل رویدادهای بین المللی از جمله افزایش قیمت 

جهانی کاالها، به ویژه کاالهای پایه و اساسی، محدودیت ها و افزایش شدید 
هزینه هــای حمــل ونقل )۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش فقط طی یک ماه(، تغییر 
روش های خرید کاال در دنیا )تغییر از حالت خرید اعتباری به خرید نقدی و 
پیش خرید ساالنه(، ممنوعیت صادرات برخی از کاالها بواسطه بروز بحران 
جهانی و محدود شــدن حجم تجارت در دنیا و رویدادهای داخلی شــامل 
افزایــش قیمــت مواد اولیه بورســی به ویژه مواد پایه نفتی و پتروشــیمی، 
افزایش نرخ ارز، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کاالهای اساســی بر اســاس قانون 
بودجه، حذف معافیت های گمرکی ماشین آالت و تجهیزات )افزایش هزینه 
های ســرمایه گذاری(، رشــد نرخ دســتمزد سال ۱۴۰۱ و شکل گیری تورم 

انتظاری در جامعه است.

به گفته وزیر صمت افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات 
بر ارزش افزوده کاالهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش 
هزینه هــای تولیــد، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و 
افزایش تورم خواهد شــد.او در این نامه به رئیس جمهوری تاکید کرده که 
در راستای کاهش آثار افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه های وارداتی دو 
اقدام باید انجام شود. اول کاهش سود بازرگانی که با پیشنهاد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، هیئت وزیران نسبت به تغییر طبقات تعرفه ای و اصالح نرخ 
ســود بازرگانی تعرفه ها اقدام کرده اســت. دوم کاهش حقوق گمرکی، چرا 
که برای کاالهایی که تعرفه های آنها کمتر از ۱۰ درصد اســت، کاهش ســود 

بازرگانی کافی نبوده و حقوق گمرکی نیز باید کاهش یابد.

درخواست فوری وزیر صمت از رئیس جمهوری؛

کاهش دهید گمرکی را  حقوق 
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نفت و انرژی 4

کرد  کاوی  «  یک شیوه پرسر و صدای تامین مالی مسکن را وا گار »روز

»تهاتر نفت با مسکن« طرحی  شکست خورده 

كوتاه از انرژی

بین الملل

 LNG علت سقوط واردات
چین از آمریکا

واردات LNG چین از آمریکا در فاصله 
فوریه تا آوریل ۹۵ درصد سقوط کرد 
اما این رونــد در ماه های آینده تغییر 
خواهــد کرد.خریــداران LNG اروپا 
برای جبران افت صادرات گاز روســیه 
از طریق خط لوله، محموله های آمریکا 
را خریداری می کنند و آمریکا به تامین 
کننده بزرگ گاز اروپا تبدیل شــده و 
فروش این کشــور به چین از ابتدای 
ســال میالدی جاری تاکنون به چند 
محموله محدود شــده است. واردات 
LNG چیــن از آمریکا در فاصله فوریه 
تــا آوریل بــه میــزان ۹۵ درصد در 
مقایســه با مدت مشــابه سال ۲۰۲۱ 
کاهش پیدا کرده اســت. در این بین، 
 LNG طبق آمار گمرک چین، واردات
چین از روســیه بــه میزان ۵۰ درصد 
افزایش پیدا کرده است.طبق گزارش 
ماه گذشــته آژانس بین المللی انرژی، 
تغییر بزرگی در صادرات LNG آمریکا 
به چین اتفاق افتاده است. آمریکا سال 
میالدی گذشته بزرگترین صادرکننده 
محموله هــای تک LNG به چین بود.
آمریکا از ابتدای ســال میالدی جاری 
تاکنــون گاه به گاه محموله LNG  به 
چیــن ارســال کرده اســت اما عمده 
صادرات این کشور به مقصد اروپا بوده 
که پول بیشــتری برای محموله های 
تــک پرداخــت می کند.آمــار هفته 
گذشــته وزارت انرژی آمریکا نشــان 
داد در آوریل ســال ۲۰۲۲ پنج کشور 
اروپایی فرانسه، اسپانیا، انگلیس، هلند 
و لهستان، ۵۴.۱ درصد از کل صادرات 
LNG آمریکا را دریافت کردند.اتحادیه 
اروپــا و انگلیــس در آوریل به میزان 
باالیــی واردات LNG داشــتند زیرا 
قیمــت باالتر معامالت نقدی در اروپا 
در مقایســه با آسیا، صادرکنندگان را 
به ارســال محموله های LNG به اروپا 
تشــویق کرده اســت. ایــن صادرات 
عمدتــا از جانب آمریکا بوده اســت.

حمله نظامی روسیه به اوکراین و عزم 
اروپا برای رهایی از وابستگی به انرژی 
روســیه، جریانهای انرژی جهانی را نه 
تنهــا در نفــت خام بلکــه در بازار گاز 
هــم تغییر داده اســت.اروپا در خرید 
محموله های تک LNG روی دســت 
آســیا زده و عمده ایــن محموله ها را 
از آمریــکا خریــداری مــی کند تا از 
وابســتگی ســنگین به گاز روسیه کم 
کنــد. همزمان، چیــن محموله های 
LNG بیشــتری از روســیه خریداری 
مــی کند که غــرب تمایلی به نزدیک 
شــدن به آن نــدارد. قیمتهای باالی 
محموله هــای تــک LNG و تقاضای 
ضعیــف به دلیل قرنطینه های کووید، 
تقاضای چین برای LNG آمریکا را در 
سال میالدی جاری کمتر کرده است.

با این حال واردات LNG چین از آمریکا 
بــه همین منوال کم نخواهد ماند زیرا 
غولهای دولتی و سایر شرکتهای انرژی 
چین، در ماه هــای اخیر قراردادهای 
بلندمدت با صادرکنندگان آمریکایی 
امضــا کرده اند و تحویل بعضی از این 
محموله های LNG، در ســال ۲۰۲۲ و 

۲۰۲۳ آغاز خواهد ش

درخواست فرانسه برای 
کاهش فوری مصرف انرژی

مدیران شــرکت های انرژی فرانسه از 
مصرف کنندگان عادی و شــرکت ها 
خواســتند مصرف انرژی خود را فورا 
محدود کنند.مدیران غول های انرژی 
فرانسوی انژی، EDF و توتال انرژیز در 
نشریه "ژورنال دو دیمانش" از مصرف 
کنندگان عادی و شرکت ها خواستند 
مصرف انرژی خود را بالفاصله محدود 
کنند تا زمستان در پیش، بهتر بتوانند 
بــا بحران انــرژی مقابلــه کنند.این 
شــرکت ها در نامه ای گشوده، با اشاره 
به افت عرضه گاز روســیه و همچنین 
محدود شدن تولید برق اروپا به دلیل 
مسائل تعمیراتی، اعالم کردند ما باید 
بــه صورت جمعی همــکاری کنیم تا 
مصرف انرژی را کاهش داده و حاشیه 
مانور بیشتری داشته باشیم.بر اساس 
گزارش رویترز، این شــرکت ها اعالم 
کردند هر چه ســریع تر در تابســتان 
امســال دست بکار شویم، به ما اجازه 
خواهــد داد آمادگــی بهتری در آغاز 
زمســتان آینده داشته باشیم و ذخایر 

گاز خود را حفظ کنیم.

به منظور صرفه جویی در مصرف برق؛

هر استان باید 3۰ درصد از 
روشنایی معابر را کاهش دهد

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان البرز 
گفت: ســهم کاهش ۳۰ درصدی روشنایی 
معابــر در البرز صرفه جویی هفت مگاواتی 
در مصــرف برق اســت کمک به ســزایی 
در اعمال نشــدن خاموشــی دارد.حسن 
کریمی با اشــاره به گالیه مردم از کاهش 
روشــنایی بســیاری از معابــر اظهار کرد: 
طبق دســتورالعمل برای تامین برق مورد 
نیاز مردم در فصل گرم ســال، بنا شــده هر 
اســتان ۳۰ درصد از روشــنایی معابر خود 
را کاهش دهد.وی ادامه داد: ســهم کاهش 
۳۰ درصدی روشنایی معابر در البرز صرفه 
جویی هفت مگاواتی در مصرف برق اســت 
کمک به سزایی در اعمال نشدن خاموشی 
دارد.وی توضیــح داد: با هماهنگی صورت 
گرفته و به خاطر شــرایط خاص اســتان 
بنا شــده در نهایت بــه اندازه ۴.۱ مگاوات 
مصرف از روشــنایی معابر استان کم شود 
که این میزان به اندازه مصرف ۳۰۰۰ خانوار 
اســت.این مســئول اضافه کرد: با توجه به 
کمبــود برق، باید بین خاموشــی یکی در 
میان روشــنایی معابــر در برخی مناطق 
و خاموشــی خانه ها انتخــاب می کردیم 
که  قطعا خاموشــی معابر منطقی تر بود.
کریمی تاکید کرد: با استعالم از فرماندهی 
نیروی انتظامی ۲۰۰ معبر مشــخص شده 
که خاموشــی نخواهند داشــت تا امنیت 
مــردم به خطر نیفتد.وی در بخش دیگری 
از صحبت های خود به شناســایی ۴۵۰۰ 
دستگاه ماینر غیر مجاز خبرداد و گفت: از 
ابتدای سال تا کنون این تعداد دستگاه غیر 
مجاز استخراج رمز ارز در استان کشف شده 
که جلوگیری از ادامه فعالیت آنها نقش به 

سزایی در صرفه جویی برق دارد.

وزیر نیرو:

 محدودیت مصرف برق 
برای ۹۲ درصد مشترکان 
صنعتی اعمال نمی شود

وزیــر نیرو گفت: با توجــه به برنامه ریزی 
انجام شــده بر اســاس آمار وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت از 6۳۰ هزار مشــترک 
صنعتی در کشــور، ۵8۰ هزار مشــترک 
)۹۲ درصد( بدون هیچ محدودیت و برنامه 
مدیریــت مصرفی از انــرژی کامل در اوج 
بار سال ۱۴۰۱ استفاده می کنند.علی اکبر 
محرابیــان در نشســت تخصصی مدیران 
عامل شــرکت های برق منطقه ای و توزیع 
سراسر کشور افزود: امید است بتوانیم بدون 
مشــکل برق موردنیاز این بخش را تأمین 
کنیــم.وی ادامــه داد: برق حدود ۴۹ هزار 
مشــترک صنعتی هر روز هفته از ســاعت 
۱۱ صبح لغایت ۲۰  قطع می شــد، اما در 
ســال جاری این محدودیت به ۱۲ ساعت 
در طول هفته و فقط طی یک روز از ساعت 
۱۱ لغایت ۲۳ اعمال می شــود.وزیر نیرو با 
تاکید بر مراقبت از شــبکه برق در تابستان 
گرم امسال، گفت: ۹ ماه برنامه ریزی و تالش 
صنعت برق موجب شــد که خردادماه را با 
کمترین مشکالت سپری کنیم.محرابیان 
به کارگیری همه ظرفیت ها برای موفقیت 
در این برنامه ریزی را مهم دانست و افزود: 
امروز شــاهد همکاری و حمایت ارزشمند 
دســتگاه ها هســتیم که نتایــج مثبتی را  
در کنتــرل مصــرف برق کشــور به همراه 
دارد.وی ادامــه داد: بخش قابل توجهی از 
شرکت های توزیع، برنامه مدیریت مصرف 
را به خوبــی اجــرا کردند نظم و انضباط در 
کار و برنامه ریزی مدیریت مصرف کشــور، 

بسیار مهم و ضروری است. 

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد؛

صنعت برق دو هفته سخت را 
پیش رو دارد

 ســخنگوی صنعت برق با اشاره به افزایش 
دما در کشــور و افزایش میزان مصرف برق، 
گفت: صنعت برق دوهفته سخت را پیشرو 
دارد که پیش بینی می شــود میزان تقاضای 
انرژی به 68 هزار مگاوات برســد.مصطفی 
رجبی مشهدی افزود: در بخش عمده ای از 
کشــور، افزایش دما شرایط سختی را برای 
تأمین برق رقم خواهد زد که امیدواریم مثل 
دوهفته گذشــته با کمک و همکاری مردم 
شــرایط تأمین برق را به خوبی پیش ببریم.
وی ادامه داد: در هفته گذشته دما نسبت به 
متوسط ۱۰ سال گذشته افزایش پیدا کرده 
اســت و باتوجه به اینکه دمای حداقل تغییر 
می کند و باعث روشن شدن کولر در صبح ها 
و افزایش مصرف می شود نیازمند مدیریت 
مصرف از ســوی مشــترکان در این زمینه 
هستیم.سخنگوی صنعت برق خاطرنشان 
کرد: به جز نوار شــمالی و بخشــی از شمال 
غرب کشور، افزایش دمای قابل مالحظه ای 
از امروز  به مدت یک هفته خواهیم داشت.

  سارا   فهیم /  روزگار 
انتقادات گســترده کارشناســان به طرح تامین 
مالی ســاخت ۴ میلیون مســکن از طریق تهاتر 
نفت بیانگر آن اســت کــه این طرح بدون تجربه 
می تواند زمینه شکست اهداف نهضت ملی مسکن 
را مهیا کند.کارشناســان می گویند ساخت راه و 
مسکن نیازمند تکنولوژی باال و حضور شرکت های 
چینی و ترکیه ای نیســت و توان فنی مهندســی 
کشــور امکان ســاخت را دارد، بهتر است از تهاتر 
نفت در زمینه هایی استفاده شود که تکنولوژی و 
دانش فنی آن به قدر کافی در کشور وجود ندارد.
آنچه  واضح اســت  یکی از اصلی ترین شــعارهای 
انتخاباتی رئیس فعلی دولت ســیزدهم در زمان 
رقابت های انتخابات ریاست جمهوری و همچنین 
شــاید یکی از مهم ترین وعده های این دولت در 
زمان آغاز به کار، احداث ۴ میلیون مســکن در ۴ 
سال فعالیت دولت سیزدهم است.حجت االسالم 
ســید ابراهیم رئیسی در برنامه زنده تلویزیونی و 
گفتگو با مردم در رابطه با مدیریت فضای آشفته 
اجاره بها تصریح کرد: کشور ما به سالی یک میلیون 
مســکن در ســال نیاز داشت و این کار انجام نشد. 
مــا یــک عقب ماندگی جدی در این زمینه داریم. 
نیاز کشور، وعده انتخاباتی بنده و مصوبه مجلس 
ســاخت یک میلیون مســکن در سال است.وی 
اضافه کرد: کار شــروع شــده است و ما در پایان ۴ 
سال ۴ میلیون مسکن در اختیار مردم قرار خواهیم 
داد و برنامه ریزی کردیم صندوق مربوطه نسبت 
به تأمین زمین و ســاخت مسکن اقدامات الزم را 
انجام دهند و کارهای خوبی انجام شــده اســت. 
وضعیت اســتان ها متفاوت اســت. برخی سرعت 
بیشتری داشتند و برخی نیاز به سرعت بخشیدن 
دارند.این در حالی اســت که رســتم قاسمی وزیر 
راه و شهرسازی در آغاز ورود به این وزارت خانه، 
موضوع تهاتر نفت با مسکن را مطرح و اعالم کرد: 
آماده ایم به شرکت های خارجی خصوصاً چینی ها 

یا ترکیه ای ها که اقدام به ساخت و ساز کنند، به 
جای پول آن نفت بدهیم.مسأله ای که با واکنش 
شــرکت های داخلی حوزه ســاخت و ساز مواجه 
شده و اعالم کردند که ما هم توان تولید نهاده های 
ســاختمانی را در داخل داریم و هم خدمات فنی 
و مهندســی ما در حدی اســت که بتوانیم بدون 
نیاز به توان خارجی ها مســکن ســازی کنیم.این 
واکنش ســازندگان داخلی سبب شد تا وزارت راه 
و شهرسازی اعالم کند ما قرار نیست نیروی کار یا 
مهندس یا مصالح ساختمانی وارد کنیم؛ بلکه تنها 
از تکنولوژی پیشــرفته ساخت و ساز شرکت های 
ســاختمانی در خصوص تســریع در روند احداث 

مسکن بهره خواهیم برد.
علی رغم گذشت بیش از ۱۰ ماه از فعالیت دولت 
سیزدهم، تا کنون هیچ اتفاقی در حوزه »نفت در 
برابر مســکن« و تهاتر نفت با مســکن ســازی رخ 
نداده اســت.وزیر راه و شهرسازی اخیراً در صفحه 
شــخصی خود در فضای مجازی علت آن را ُخلف 
وعــده وزارت نفــت در خصوص تخصیص نفت به 
ســاخت و ساز عنوان کرده است.در همین ارتباط 

ایرج رهبر نایب رئیس انجمن صنفی انبوه سازان 
استان تهران درباره علت عدم اجرایی شدن طرح 
تهاتر نفت در برابر مســکن ســازی اظهار کرد: از 
همان ابتدا که موضوع تهاتر نفت با مسکن مطرح 
شــد، وزارت راه و شهرسازی مدعی شد این طرح 
مصوبه دولت دارد و ما توانسته ایم مجوز تهاتر نفت 
با مسکن را دریافت کنیم.وی افزود: در حال حاضر 
موضوع حضور شــرکت های خارجی کمرنگ شده 
است. چون هم ما اعالم کردیم که بخش خصوصی 
توان ساخت و ساز را دارد و هم در دیدار ۱۰ بهمن 
ماه ۱۴۰۰ فعاالن اقتصادی با رهبر معظم انقالب، 
ایشان تأکید کردند که باید از توان داخلی استفاده 
شــود؛ همچنین ایشان در خصوص تکنولوژی نیز 
بر اســتفاده از دانش داخلی تأکید داشــتند و نظر 
ایشــان این بود که می توانیم موضوع تکنولوژی را 
با استفاده از دانشمندان داخلی، بومی سازی کنیم.

نفت در برابر مسکن فعًال منتفی است؟
وی با بیان اینکه همین مسائل سبب شد تا موضوع 
تهاتر نفت با مسکن چندان شکل اجرایی به خود 

نگیرد، گفت: اگر کمبود بودجه بخش ســاخت و 
ســاز جدی شود، شــرکت های داخلی می توانند 
از موضــوع تهاتر نفت اســتفاده کــرده و در برابر 
سرمایه گذاری خود در ساخت و ساز، نفت بگیرند 
و بفروشند.نایب رئیس انجمن صنفی انبوه سازان 
استان تهران ادامه داد: نظر ما این است که مشارکت 
بخش خصوصی در ســاخت مسکن استفاده شود 
ولی هیچ اراده ای برای استفاده از اعتبار و سرمایه 

این بخش در ساخت و ساز دیده نمی شود.

بسیاری از متقاضیان مسکن ملی توانایی 
تأمین آورده را ندارند

رهبر تصریح کرد: بخش خصوصی می تواند سازنده 
مسکن باشد و بخشی از واحدهای تولید شده را در 
بازار آزاد بفروشــد؛ بخش دیگری از واحدها را هم 
به دولت بدهد تا در راستای مسکن حمایتی مورد 
اســتفاده قرار گیرد؛ باید هر چه سریع تر ساخت و 
ساز را به هر شکلی که شده انجام دهیم تا از برنامه 
عقب نمانیم و بتوانیم کمبود ساخت و ساز را جبران 
کنیم.وی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی 
اصرار دارد تا از ترکیب تســهیالت بانکی و آورده 
متقاضیان اســتفاده کند این در حالی اســت که 
استفاده از آورده متقاضیان، پروژه ها را به بن بست 
می کشــاند و مانند مســکن مهر طوالنی می شود. 
چون بســیاری از متقاضیــان توان تأمین آورده و 
سهم خود را ندارند.فعال صنفی صنعت ساختمان 
درباره اســتفاده از تســهیالت بانکی ساخت و ساز 
گفت: بانک ها اعالم آمادگی کرده اند که می توانند 
وام ۴۵۰ میلیون تومانی برای شــهرهای بزرگ و 
۴۰۰ میلیون تومانی برای کالنشــهرها را پرداخت 
کنند و مشکلی از این نظر نداریم اما این تسهیالت 
تنها نیمی از هزینه ساخت را تأمین می کند و برای 
تأمین نیم دیگر وابسته به آورده متقاضی هستیم 
کــه بخش زیــادی از این متقاضیان، توانایی تهیه 

آن را ندارند. 

فرصت ایران برای مدیریت منابع آب تنگ اســت. این جمله و 
شبیه به آن را بار ها از زبان کارشناسان شنیده ایم. این بار محمد 
حسین شریعتمدار، رئیس مرکز ملی مطالعات آب و کشاورزی 
اتاق بازرگانی ایران این هشــدار را داده اســت. او تاکید کرده که 
باید خودمان را برای تحمل یک ریاضت ده ساله آماده کنیم. اما 
پرسش این است که در سطح حکمرانی آب آیا نشانی از سازگاری 
با کم آبی دیده می شود؟ آیا سیاست گذارانی که در ادوار مختلف 
مجلس آمده اند و رفته اند جهت گیری شان در زمان نوشتن برنامه 
بودجه به ســمت توزیع بیشــتر منابع آب بوده یا کنترل مصرف 
در بخش های مختلف و افزایش بهره وری؟ پاســخ این ســواالت 

روشــن اســت. اگر سیاست های دولت و مجلس در ادوار گذشته 
را نگاه کنیم به خوبی متوجه می شویم که شمار طرح های عرضه 
محور آب بســیار بیشــتر از طرح هایی بوده که به مدیریت تقاضا 
منجر می شده است.رئیس مرکز ملی مطالعات آب و کشاورزی 
اتــاق ایــران می گوید باید دهــه آینده را دهه ریاضت آبی نامید. 
چرا که اگر در این ده ســال کشــور نتواند مســئله آب را سامان 
دهد بعد از آن امیدی به مدیریت منابع آب نخواهد بود. محمد 
حســین شریعتمدار رئیس مرکز ملی مطالعات آب و کشاورزی 
اتاق بازرگانی ایران که در کنفرانس »آب و گردشــگری« سخن 
می گفت با برشــمردن برخی آمار ها در حوزه آب کوشــید توجه 

حاضــران را بــه بغرنج بودن مســاله مدیریت منابع آب در ایران 
جلــب کند. او گفت: »ذخایــر زیرزمینی با بحران جدی مواجه 
است. در منابع آبی سدی حجم منابع از ۷۴ میلیارد متر مکعب 
به ۴۰ میلیارد متر مکعب رســیده و در منابع زیرزمینی اوضاع 
به همین اندازه خطرناک اســت. «. شــریعتمدار همچنین با ذکر 
مثالی نشــان داد که چگونه مســاله آب و مخاطرات ناشی از آن 
صنعت گردشگری ایران را هم تهدید می کند: »به عنوان مثال در 
اصفهان آثار تاریخی به دلیل ایجاد فروچاله های ناشی از برداشت 
غیراصولی آب در معرض خطر و انهدام جدی هستند. ما در این 

خصوص نیازمند اطالع رسانی جدی تر هستیم«. 

کن تاریخی تحت تأثیر خشکسالی در معرض خطرند اما

آغاز دهه ریاضت آبی برای ایران

خبر  ویژه

ح شد: در نشست مرکز تحقیقات اسالمی مجلس مطر

 مجلس درباره ماهیت مالکیت آب 
کند تعیین تکلیف 

ضرورت بازنگری در حقوق آب از نگاه فقهی 
و رفع تناقضات تقنینی درباره مدیریت منابع 
آبی در کشــور در یک نشست تخصصی در 
مرکز تحقیقات اســالمی مجلس شــورای 
اســالمی در قم بررسی شــد.مدرس حوزه 
علمیه قم با اشاره به اینکه حل فقهی مسئله 
حقوق آب، باید با قوت و متانت صورت گیرد، 
گفت: از آنجا که ابعاد فقهی مســئله حقوق 
آب دارای ابهاماتی اســت، باید ضمن حفظ 
هنجار های فقهی و اســتفاده از نگاه های نو 
مانند نــگاه اجتماعی، این موضوع را دنبال 
کرد.ابوالقاســم علیدوســت در یازدهمین 
نشســت شــورای علمی گروه حقوق مرکز 
تحقیقــات اســالمی مجلس یادآور شــد: 
در ابتــدای انقالب بــه منظور ایجاد امنیت 
غذایــی و جلوگیری از تهدید تحریم گندم، 
کشــاورزی توسعه پیدا کرد و کشاورزان به 
حفــر چاه های غیرمجاز روی آوردند، اکنون 
اگر قرار اســت قانونی تصویب شود باید دید 
که این آیا تفکر توســعه کشاورزی بر اساس 
روش های سنتی استحصال آب، هنوز پابرجا 
اســت یا خیر؟حسین جعفری، عضو هیات 
علمی دانشــگاه یزد نیز با اشاره به اینکه در 

قوانین مرتبط با آب، هنوز بحث مالکیت حل 
نشده است، گفت: در قانون مدنی ایران، آب 
بر اســاس نظر مشهور فق های امامیه، قابل 
تملک خصوصی به وســیله اســباب تملک 
مانند حیازت و خرید و فروش اســت، اما بر 
اســاس »قانون آب و نحوه ملی شدن آن« و 
نیــز قانــون »توزیع عادالنه آب« و اصل ۴۵ 
قانون اساســی، آب از اموال عمومی است و 
قابــل تملک خصوصی نیســت، لذا مجلس 
شورای اسالمی باید درباره ماهیت مالکیت 
آب، تعیین تکلیف کند.او افزود: برداشــت و 
استفاده از منابع آب های زیرزمینی بیش از 
حــد توان و ظرفیت آن، باعث کاهش منابع 
زیرزمینی شــده و این امر امنیت آبی کشور 
را به خطر انداخته است. طرح های حمایتی 
برداشــت از آب هــای زیرزمینی توســط 
کشــاورزی به این امر سرعت بخشیده است 
و طرح هــای آبخیــزداری نیز به دلیل نبود 
هماهنگی دســتگاه های اجرایی اثربخش 
نبوده اســت.جعفری گفت: ۹۰ درصد منابع 
آبی کشور در بخش کشاورزی صرف می شود 
و حدود ۱ میلیون حلقه چاه در کشور وجود 

دارد که ۴۰ درصد آن غیرمجاز است.

گزارش آژانس بین المللی انرژی نشان داد؛

 نه از انرژی ارزان خبری است 
نه اهداف اقلیمی

 آژانس بین المللی انرژی )IEA( در گزارش جدید 
"سرمایه گذاری  انرژی جهان ۲۰۲۲" اعالم کرد: 
ســرمایه گذاری انرژی جهانی با هزینه باال روی 
انرژی پاک، امســال هشت درصد رشد می کند. 
این خبر خوبی برای تامین انرژی جهانی و اهداف 
اقلیمی است اما در واقعیت، رشد این ترند، نتیجه 
افزایش ســریع تورم، عمیق شدن شکاف میان 
ترندهای ســرمایه گذاری اقتصادهای توســعه 
یافتــه و نوظهــور و افزایش ســرمایه گذاری در 
زغال ســنگ در راســتای اولویــت پیدا کردن 
امنیت انرژی در بزرگترین اقتصادهای آسیا در 
بحبوحه افزایش قیمتهای انرژی و مختل شدن 
بازارهای انرژی بدنبال حمله نظامی روســیه به 

اوکراین است.
آژانــس بین المللی انرژی  در این گزارش اذعان 
کــرد: ترندهای ســرمایه گذاری انرژی امروزی 
نشــان می دهد جهان از اهــداف اقلیمی و یک 
انــرژی قابل اتکا و قیمت مناســب، عقب مانده 
است.پیش بینی می شود سرمایه گذاری انرژی 
جهانی در سال ۲۰۲۲ هشت درصد رشد کرده 
و به ۲.۴ تریلیون دالر برسد و سرمایه گذاری ها 
در تجدیدپذیرها و شــبکه، با ســریع ترین روند 
رشد کند.با این حال نیمی از این ۲۰۰ میلیارد 

دالر افزایش ســرمایه گذاری در ســال ۲۰۲۲، 
احتماال به جای افزودن ظرفیت انرژی بیشتر یا 
صرفه جویی، با هزینه های باالتر بلعیده می شود. 
هزینه ها در بحبوحه فشار زنجیره تامین، کمبود 
نیــروی کار و بازارهای خدمات انرژی و رشــد 
قیمتهای فوالد و ســیمان، باالتر می روند.تورم 
باعث شــد هزینه تجدیدپذیرها برای نخستین 
بــار در یــک دهــه افزایــش پیدا کنــد .طبق 
اعــالم این ســازمان، تولیدکنندگان تجهیزات 
تجدیدپذیــر بخشــی از این فشــارهای هزینه 
را به محصوالتشــان منتقــل می کنند و هزینه 
پنلهای فوتوولتائیک خورشــیدی و توربین های 
بــادی ۱۰ تا ۲۰ درصــد افزایش پیدا می کند و 
بــه مذاکــره مجدد قراردادهای فعلی با توجه به 
فنــاوری و منطقه مورد نظر، مبادرت می کنند.

فشــار هزینه می تواند یکسان سازی هزینه برق 
از تجدیدپذیرهــای مختلــف را به میزان ۲۰ تا 
۳۰ درصد در ســال میالدی جاری در مقایســه 
با ســال ۲۰۲۲ افزایش دهد.با این حال آژانس 
بین المللــی انرژی می گوید ســرمایه گذاری در 
تجدیدپذیرهــا بــه دلیل نقــش انرژی پاک در 
گــذار انرژی، جــذاب می ماند به خصوص اگر با 

سیاست ها و مشوق های دولتی حمایت شود.
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55بانک و بیمه
 هلدینگ فناوری اطالعات 

بانک ایران زمین، میزبان روسای 
شعب استان تهران

روســای شعب استان تهران بانک ایران زمین، 
در سه گروه از هلدینگ فناوری اطالعات بانک 

بازدید و با توانایی و امکانات آن آشنا دند.
در ایــن بازدیدها که بــا حضور معاون فناوری 
اطالعات، مدیر امور شعب استان تهران، مدیران 
شــعب مناطق ۱ و ۲ اســتان تهران برگزار شد، 
روســای شــعب ضمن بازدید از ســاختمان 
هلدینگ فناوری اطالعات بانک در جلساتی که 
به منظور آشــنایی با توانایی های این هلدینگ 

برگزار شد، حضور داشتند.
در ایــن دیدار فرهاد اینالوئــی معاون فناوری 
اطالعــات بانــک ایران زمین ضمن تشــریح 
مأموریــت هلدینــگ فنــاوری اطالعات، در 
خصوص چشــم انــداز بانکــداری دیجیتال 
ایــن بانک گفت: بانکــداری دیجیتال، مفهوم 
جدیدی اســت که بانک ایران زمین پیشــتاز 
در ایــن موضوع اســت و به ایــن نکته متمرکز 
شــده است که مشــتریان می توانند بر اساس 
درخواســت و نیاز خود، محصوالت مخصوص 

خود را دریافت کنند.
به گفته اینالویی شــخصی ســازی سرویس در 
بانکــداری، تعریف جدیــد بانکداری دیجیتال 
است و این مشتریان هستند که سرویس ها را 

تعریف می کند.
در ادامه این دیدار مصطفی یزدانجو مدیر امور 
شعب استان تهران با اشاره به سرعت تغییرات و 
پیشرفت در عرصه بانکداری دیجیتال و اهمیت 
توجــه ویژه به روزآمدی ارائه خدمات نوین در 
دنیــای دیجیتال گفت: با تغییر نیازها در بازار 
رقابتــی، همواره باید ارائه محصوالت و فعالیت 

در این بازار به روز شود.
یزدانجو افزود: مسئولین شعب نیز عالوه بر بهره 
برداری از ظرفیت های موجود، تمام تالش خود 
را در جهت رضایت مشــتریان از خدمات ارائه 

شده، به کار گیرند.
ســید محمد حسین اســتاد مدیر امور روابط 
عمومی در این جلســه ضمن اشاره به تغییرات 
ایجاد شــده در حوزه روابط عمومی طی ســال 
های اخیر، گفت: رشد تکنولوژی، ظهور شبکه 
های اجتماعی و تغییر در نیازهای مشتریان از 
جمله عواملی هستند که فعالیت در این حوزه 

را با تغییراتی مواجه کرده است.
اســتاد در خصوص نحوه معرفی ســرویس ها 
و خدمات افزود: بانک و شــرکت های تابعه با 
همکاری شــعب بایستی عالوه بر تقویت سواد 
رسانه ای، از بسترهای دیجیتال و شرکت های 

گروه جامپ به نحو احسن استفاده گردد.
در این برنامه روســای شــعب استان تهران از 
شــرکت های ســابین تجارت آریــا به عنوان 
شرکت پرداخت بانک، شرکت آوا مجری باشگاه 
مشتریان و پیشانی بانکداری دیجیتال بانک و 
مرکــز نوآوری بازدید و جلســاتی را با مدیران 
شــرکت ها به منظور آشنایی بیشتر با سرویس 

ها و خدمات آنها برگزار کردند.

 ”حسام حبیب اله” معاون 
فن آوری اطالعات بانک شهر شد

طی حکمی از ســوی دکتر احمدی مدیر عامل 
بانک شــهر، حســام حبیب اله که مدیرعاملی 
هلدینگ فناوری اطالعات بانک شهر را بر عهده 
دارد؛ بــه عنوان معاون فن آوری اطالعات این 

بانک منصوب شد.
در حکم دکتر سید محمد مهدی احمدی آمده 
اســت: انتظار دارد با توکل به خداوند متعال و 
بهــره برداری بهینــه از توان علمی و تخصصی 
خــود و بــا رعایت قوانین و مقــررات مرتبط و 
صرفه و صالح بانک شــهر از تمامی ظرفیت ها 
و فرصت هــای موجــود برای انجــام ماموریت 
هــای محولــه اســتفاده نموده و در راســتای 
تحقــق اهداف مصــوب ابالغی و رعایت اصول 
امانتداری، صداقت، وفاداری سازمانی و اجرای 
دقیق مصوبات هیات مدیره تالش و مجاهدت 

الزم را معمول فرمایید.
توفیــق روزافزون جنابعالی را در راه خدمت به 
نظام مقدس جمهوری اسالمی و تحقق اهداف 

عالیه بانک شهر، از درگاه ایزد منان خواهانم.
ایــن گــزارش مــی افزاید، حســام حبیب اله 
ســابقه فعالیت به عنوان مشــاور فناوری نوین 
مدیرعامــل بانک شــهر و همچنین مدیرعامل 
شــرکت پرداخــت اول کیش)جیرینگ( را در 

کارنامه خود دارد.

اخبار

 نشست مشترك شعبه اردبیل 
با بیمه گذاران بزرگ

نشســت مشترک شــعبه اردبیل بیمه دانا با 
بیمه گذاران بزرگ این شعبه برگزار شد.

این شــعبه با هدف کسب حداکثری رضایت 
بیمه گذاران و ارتقای سطح خدمات بیمه ای 
ارائه شده به آن ها، در نشستی به بررسی نحوه 
همکاری های دوجانبه و شنیدن نظرات آنان 
و برطرف شــدن هرگونه مشکالت احتمالی 

پرداختند.
در این نشســت نمایندگانی از طرف هشــت 
بیمه گذار عمده این شعبه حضور داشته و در 
باره همکاری های دوجانبه با رئیس و ســایر 
مســئوالن شــعبه اردبیل بحث و تبادل نظر 

کردند.

بیمه کوثر برگزیده کشوری شد

اجرای مرحله اول طرح جامع عفاف و حجاب 
از سوی وزارت کشور ابالغ شده و مسئولیت 
قرارگاه اجرایی آن، شــرکت بیمه کوثر را به 
عنوان دســتگاه برگزیــده در زمینه رعایت 

مصوبه و شاخص های مذکور معرفی کرد.
براســاس ارزیابی مولفه هــای طرح حجاب 
و عفــاف ابالغی از ســوی وزارت کشــور به 
همه دســتگاه ها و نهادهای کشــور، پس از 
بررســی های میدانی صورت گرفته در نهایت 
شــرکت بیمه کوثر، دیــوان عدالت اداری، 
ســازمان انرژی اتمی، وزارت کشــور، بانک 
رسالت، وزارت دادگستری، مرکز ملی فضای 
مجازی و بنیاد شهید را به عنوان برگزیدگان 

در اجرای مفاد این طرح معرفی شدند.
مدیــر امور فرهنگــی و نظارت بیمه کوثر بر 
ضوابط شرعی در این خصوص خاطرنشان کرد: 
حضور شــرکت ارزشمدار بیمه کوثر در بین 
منتخبان اجرای این مصوبه یکی از افتخارات 

شرکت است.
حجت االســالم ابوالفضلی با تاکید بر اینکه 
رعایــت اصــول اخالق ارزشــی و حرفه ای 
همــواره در بیمه کوثر ســاری و جاری بوده 
است، افزود: خوشــبختانه همکاران ارزشی 
مــا در طی این ســال ها همواره بر اســاس 
آموزه هــای دینــی و اخالقی عمل کرده اند و 
بــه همین علت در صنعت بیمه از این نظر به 
عنوان یک مجموعه شاخص و نمونه شناخته 
می شویم. امروز هم که شاهد ابالغ و اجرایی 
شــدن این طرح هستیم، به حمد الهی همه 
 عزیــزان پیش از این نیز مقید به مراعات این 

موازین بوده اند.
وی سالمت اخالقی در جنبه های مختلف را 
یکی از عوامل مهم توفیق چشــمگیر شرکت 
ارزیابی کرد و گفت: وجود منشــور اخالقی و 
همچنیــن اصول الزم الرعایه مکتبی وزارت 
دفاع و شــاخص های ابالغی این طرح باعث 
شــده همکارانم با مدنظر قــراردادن اصول 
مذکــور به انجــام وظایف و پیشــبرد امور 
سازمانی بپردازند. از سوی دیگر اخالق حسنه 
و تالش برای خدمت به همنوع که از مصادیق 
خیر کثیر اســت را نیز می توان از دیگر نتایج 
عمل به دســتورات دینــی و دوری از نواهی 
آن برشــمرد که به گواه آمار و نظر مشتریان 
در بیمه کوثر تا حد قابل قبولی وجود دارد.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران سومین سفیر قرض الحسنه شد
در حکمی با امضای دکتر »ســید ســعید شمســی نژاد« مدیرعامل 
بانک قرض الحســنه مهر ایران، حجت االســالم و المسلمین »سید رضا 
تقوی« رئیس مجمع نمایندگان اســتان تهران به عنوان سومین سفیر 

قرض الحسنه انتخاب شد.
حجت االسالم و المسلمین »سید رضا تقوی« رئیس مجمع نمایندگان 
استان در جمع مدیران و کارکنان ستاد مرکزی بانک حاضر شد و ضمن 
اقامه نماز ظهر و عصر، در سخنانی تصریح کرد: کاری که کارکنان بانک 
قرض الحســنه مهر ایران انجام می دهند، خدمت بســیار بزرگی است. 

بنده نیز باید ُمبلغ آن  ها باشم.
تقوی خطاب به کارکنان بانک گفت: شــما یکی از ارزش های اســالمی 
یعنی قرض الحســنه را اجرا می کنید. شــک نکنید کار کردن در این 
ســازمان که برای ســازماندهی قرض الحسنه اســت، عبادت به شمار 
می رود. این بانک به معنای واقعی کلمه، بانک اســالمی اســت. باید 
نهادهای فرهنگی بدانند چه خدماتی از سوی این بانک ارائه می شود.
پس از این در جلســه ای با حضور دکتر »ســید ســعید شمســی نژاد« 
مدیرعامــل بانک قرض الحســنه مهر ایران، تقوی به عنوان ســومین 
ســفیر قرض الحســنه انتخاب شد. ســفیران قرض الحســنه یاوران 
بانک قرض الحســنه مهر ایران در ترویج و گســترش فرهنگ مبارک 

قرض الحسنه هستند.
در حکم حجت االســالم و المســلمین »سید رضا تقوی« که به امضای 

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران رسیده، آمده است:
»گشــایش عرصه های نوین خدمت به ملت ســرفراز و تمدن ساز ایران 
اســالمی و اهتمام شایســته در پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور، 
مرهون تالش بی بدیل و سعی بی دریغ آنانی است که علم و عمل صالح 

را سرلوحه اعمال خویش قرار داده و در این مسیر با تعهد به ارزش های 
واالی اســالمی، در راه خدمت به آحاد مردم به ویژه در دوران اســتقرار 
دولــت مردمــی، فرصت گران بها و افتخار آفرین خدمت خالصانه را ارج 

می نهند و در این راه روشن، گام های بلندی بر می دارند.
در این مســیر درخشــان، بانک قرض الحســنه مهر ایران نیز به عنوان 
قطره ای در دریای خروشــان نهضت خدمت رســانی به این مرز و بوم، 
توفیق یافته است با ترویج سنت الهی و فرهنگ غنی قرض الحسنه، در 
راســتای تحقق منویات مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( در زمینه 
»عدالت ورزی و کمک به محرومان جامعه« و همچنین نیل به برنامه 

های دولت مردمی برای ایران قوی گام های اساسی بردارد.
اکنون که شما عالِم فرهیخته و اندیشمند را نیز در پیمودن این مسیر 
الهــی در کنــار خــود می بینیم، رجاء واثق داریم که همواره عزم و اراده 
خویش را در مسیر خدمت به میهن اسالمی به کار بسته اید تا دستانی 
را توانمند سازید، اندیشه ای را بارور نمایید و به خاطری آرامش بخشید.

نظر به فعالیت های درخشان اجتماعی و فرهنگی جناب عالی و پیشگامی 
در امور خیر و انسان دوستانه؛ با کمال امتنان و افتخار به دریافت عنوان 
»سفیر قرض الحسنه« بانک قرض الحسنه مهر ایران مفتخر می گردید.
امید است در پیمودن این راه مقدس، همواره موفق و مؤید باشید.«

در پی انعقاد تفاهم نامه با وزارت نفت؛
ارتقا شاخص های بهره وری شرکت های دانش بنیان  نفتی با حمایت بانک توسعه صادرات ایران ز

بانک توســعه صادرات ایران و وزارت نفت با هدف حمایت از شــرکت 
هــای دانش بنیان و فنــاور داخلی صنعت نفت و افزایش توان رقابتی 
و در نهایــت ارتقای شــاخص های بهــره وری در اقتصاد، تفاهم نامه 

همکاری منعقد کردند.
دکتر ســیدعلی حســینی مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران در 
مراســم انعقاد این تفاهم نامه که با حضور وحید رضا زیدی فر معاون 
امور مهندســی و پژوهش و فناوری وزارت نفت برگزار شــد، افزود: 
موضوع حمایت از دانش بنیان ها طی چند ســال اخیر در دســتور کار 
بانک توسعه صادرات ایران بوده و در سال ۱۴۰۱ براساس نام گذاری 
و فرمایشــات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از این حوزه، مســیر 

و راهبردهای این سیاست روشن شده است.
وی با اشــاره به مقررات و قوانین باالدســتی و تاکید رهبری بر هموار 
ساختن مسیر رشد شرکت های دانش بنیان،اظهار داشت: بانک توسعه 
صادرات ایران ســال گذشــته با همکاری صندوق فناوری نفت، برنامه 
های خود را به صورت اخص برای شناســایی پتانســیل های صادراتی 
شــرکت های دانش بنیان و فناور آغاز و با انعقاد این تفاهم نامه روند 

جدی تری را در این راستا ادامه خواهد داد.
وی گفت: این بانک به عنوان یکی از سهامداران اصلی صندوق فناوری 
شــریف، به منظور ارائه خدمات متمرکز، یکی از شــعب خود در تهران 

را به ارائه خدمات به مشــتریان معرفی شــده از ســوی این صندوق و 
صندوق فناوری نفت اختصاص می دهد.

مدیرعامــل بانک توســعه صادرات ایران با اعــالم اینکه ۵۰ درصد از 
شــرکت های دانش بنیان و فناور صنعت نفت، مشــتری بانک توسعه 
صادرات ایران هســتند، افزود: بر اســاس تفاهم نامه انجام شده، بانک 
توســعه صادرات ایران مطابق با ضوابط بانک مرکزی، مجموعه ای از 
خدمات و تسهیالت خود را به شرکت های دانش بنیان و فناور صنعت 
نفت و شرکت های دارای قرارداد با کشورهای هدف اعطا خواهد کرد.

وی اظهارداشت: پس از معرفی شرکت های دانش بنیان دارای قرارداد 
صادراتی از ســوی وزارت نفت به بانک توســعه صادرات ایران، فرایند 
بررســی امکان اســتفاده از ظرفیت های تسهیالتی و اعتباری انجام و 

در ادامه خدمات ذکر شده به شرکت ها ارائه می شود.
به گفته حسینی، بانک توسعه صادرات ایران عالوه بر مشاوره و آموزش 
شرکت های معرفی شده، تسهیالت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
صادراتی، ضمانتنامه، گشایش یا ابالغ اعتبارات اسنادی، حواله و نقل 

و انتقال وجوه برای شرکت های فناور صنعت نفت اعطا می کند.
مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران خاطرنشان کرد: بر اساس این 
تفاهم نامه، بانک اقدام به اعطای خطوط اعتباری کوتاه و میان مدت 
با مشــارکت بانک های خارجی به منظور تســهیل واردات و صادرات 
کاال و تجهیزات مورد نیاز شــرکت های دانش بنیان و فناور فعال در 

صنعت نفت خواهد کرد.
حسینی اظهار امیدواری کرد که سال ۱۴۰۱، سالی پربار برای مشتریان 
دانش بنیان باشد ضمن اینکه به عنوان یک بانک توسعه ای، آمادگی 
خود را برای ارائه خدمات به شرکت های فناور صنعت نفت اعالم می 
کنیم. یادآورمی شود، این تفاهم نامه با حضور مدیرعامل بانک توسعه 
صادرات ایران و وحید رضا زیدی فر، معاون امور مهندسی و پژوهش و 

فناوری وزیر نفت در وزارت نفت به امضای طرفین رسید.

خبر ویژه

نسخه جدید موبایل بانک سینا با رویکرد نوآورانه و در راستای گسترش خدمات 
غیرحضوری و جهت دادن به جریان های فناورانه بانک راه اندازی شد.

این نرم افزار با هدف تسهیل و تسریع در انجام خدمات بانکی مورد مشتریان، در 
۳ نســخه اندروید، IOS و تحت وب با کاربری آســان و گرافیک جدید در اختیار 

کاربران قرار گرفته است.
بر اســاس این گزارش، قابلیت ها و امکانات همراه بانک ســینا در نســخه جدید 
 https://www.sinabank.ir افزایش یافته که از طریق وب ســایت بانک به نشــانی

قابل دسترس است.

همچنین به جهت کمک به کاهش مراجعات حضوری مشتریان و انجام سریع، 
امن و آسان خدمات بانکی مدنظر آنها، امکان فعال سازی و بازیابی نام کاربری و 
رمز عبور نرم افزارهای اینترنت بانک و همراه بانک ســینا از طریق وبســایت بانک 

به صورت غیرحضوری فراهم شده است.
بر این اســاس، دارندگان شــماره مشــتری در بانک ســینا می توانند به صورت 
غیرحضوری نســبت به ثبت نام جهت فعال ســازی سامانه های مذکور یا بازیابی 
نام کاربری و رمز عبور خود اقدام کنند. برای استفاده از این امکان، مشخصات 
متقاضی شامل کد ملی و شماره موبایل وی باید در سیستم بانک ثبت شده باشد.

نسخه جدید موبایل بانک سینا راه اندازی شد

اخبار

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی   " آ
و ساختمانهای فاقد سند رسمی"

برابــر رای شــماره 140160318603002129 مــورخ 1401/02/20 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حوزه ثبت ملك ناحیه2رشــت تصرفــات مالكانه و بالمعــارض خانم طاهره 
كاشــی فرزنــد نجــف بــه شــماره شناســنامه 1632 صــادره از ســاوه درقریــه خســبخ در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنای 
احداثــی بــه مســاحت 170.04 مترمربــع پــالك فرعــی 21990 از اصلــی 12 مفــروز و مجــزی از پــالک 1685 از اصلــی 12 واقــع در بخــش 
4 رشــت خریــداری از مالــك رســمی اقایــان و خانمهــا زهــره بیانــی –منــور گســكری- محمــد و اشــكاندخت  و كیاندخــت نمســه چــی 
و انیــس ســیاه پــوش محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/03/22 ونوبــت دوم:1401/04/06
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه ۲رشت-سعید بدوی

سند و برگ سبز رنو تیپ 90 مدل 1387 نقره ای به شماره 
 KAMA690W01002 پــالک 32-939 ق 11 و شــماره موتــور
نــام  بــه   NAPLSRALD81031578 شاســی  شــماره  و 
اســماعیل پریمــون بــه شــماره ملــی 919573665  مفقــود 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی   " آ
و ساختمانهای فاقد سند رسمی"

برابــر رای شــماره 140160318015000069 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك خمــام تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم پرویــن 
پوررضــا زاده دافچاهــی فرزنــد محمدعلــی بــه شــماره شناســنامه 2824 صــادره از خمــام درشــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر انبــاری بــه مســاحت 363.36 مترمربــع پــالك فرعــی573  از32 اصلــی مفــروز ومجــزی شــده از پــالک 22 فرعــی از 
32 اصلــی واقــع در بخــش 5 گیــالن روســتای دافچــاه خریــداری از مالــك رســمی آقــای محمدعلــی پوررضــازاده محــرز گردیــده 
اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی كــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن اگهی به مــدت دومــاه اعتراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه 
مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/03/23 ونوبــت دوم:1401/04/06
ک م/الف581                                   محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامال

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" " آ
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تكلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات  مــورخ 1401/02/20  شــماره 140160318603002128  رای  برابــر 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای 
تقــی اصغــرزاده شــیخانی فرزنــد قربانعلــی بــه شــماره شناســنامه 2528 صادره از رشــت درقریه خســبخ در ششــدانگ یک قطعه زمین 
مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 122.81 مترمربــع پــالك فرعــی 23198 از اصلی 12 مفــروز و مجزی از پــالک 1685 از اصلــی 12 واقع 
در بخــش 4 رشــت خریــداری از مالــك رســمی اقایــان و خانمهــا زهــره بیانــی –منــور گســكری- محمــد و اشــكاندخت  و كیاندخت نمســه 
چــی و انیــس ســیاه پــوش محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند می تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن اگهی به 
مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/03/22 ونوبــت دوم:1401/04/06
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه ۲رشت-سعید بدوی

 دیدار مدیرعامل بیمه ایران 
با نمایندگان مجلس شورای اسالمی

حســن شریفی رییس هیات مدیره ومدیر عامل بیمه ایران با 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ساختمان مرکزی بیمه 

ایران، دیدار و گفتگو کرد.
حسن شریفی در دیدارهای جداگانه، با حسین محمدصالحی 
دارانی نماینده فریدن و چادگان و دکتر محمد خدابخشــی 
نماینده الیگودرز و نایب رئیس کمیســیون برنامه، بودجه و 
محاسبات، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد، فعالیت ها و برنامه 
های راهبردی شرکت سهامی بیمه ایران، حمایت از تولید، صادرات و سرمایه های مردم را 
بخشی از ماموریت شرکت عنوان کرد و از حضور وحمایت های ارزشمند این نمایندگان، 

تشکر و قدردانی نمود.

همزمان با برگزاری جلسه کمیسیون مشترک مدیران روابط عمومی 
بانکهای دولتی و نیمه دولتی، بر لزوم هم افزایی میان روابط عمومی 

بانکها در جهت پیشبرد اهداف نظام بانکی تاکید شد.
کمیســیون روابط عمومی بانکهای دولتی و نیمه دولتی به صورت 
ماهیانه تشکیل می گردد و اعضای این کمیسیون به بررسی مسائل 

مشترک می پردازند.
بانک توســعه تعاون میزبانی این نوبت را بر عهده داشــت و مدیران 
روابط عمومی بانک های ســپه، کشــاورزی، رفاه کارگران، صادرات، 

ملی، صنعت و معدن، قرض الحسنه مهر ایران، تجارت، ملت، پست 
بانک، مسکن و صندوق کار آفرینی امید در این جلسه حضور یافتند.

در این جلســه اعضای کمیســیون بر لزوم هماهنگی و هم افزایی 
بانکها برای پیشــبرد اهداف شــبکه بانکی در حوزه اطالع رســانی و 
آگاهی بخشــی به مشــتریان و عموم مردم تاکید نمودند و از ســوی 
دیگــر تــداوم آموزش ها و ارائه نکات کاربردی برای عموم به منظور 

ارائه خدمات موثر مورد بررسی قرار دادند.
در ادامه مباحث مربوط به نقش بانکها در حوزه مسئولیت اجتماعی 

و موضوعات فرهنگی مواردی بود که در دستور کار این جلسه قرار 
گرفت.

همزمان با پیشــرفت ها در حوزه های متنوع بانکی، لزوم هماهنگی 
و هم افزایی بانکها برای اطالع رسانی موثر و تبلیغات خدمات نوین 
و آموزش های همگانی بیشــتر احســاس می شود. از این رو مدیران 
روابــط عمومــی بانکها به ویــژه بانکهای دولتی و نیمه دولتی در پی 
هم افزایی و همفکری برای توســعه ســطح آگاهی عموم جامعه از 

خدمات راهگشای بانکی هستند.

هم افزایی میان روابط عمومی بانکها در جهت پیشبرد اهداف نظام بانکی
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گیرد؛ با هدف توسعه خدمت رسانی به مجاوران حضرت رضا)ع( صورت می 

مساعدت آستان قدس رضوی برای توسعه شرق شهر مشهد
مشهد / سمیرا رحمتی

با هدف اجرای دستورات تولیت آستان 
قدس رضوی و تاکیدات وی بر توســعه 
خدمت رســانی به مجــاوران حضرت 
رضا)ع(، بــه زودی محور تردد کلیدی 
شهر مشهد در حاشیه شهر با مساعدت 
این آســتان مقدس بازگشــایی خواهد 
شــد.معاون بهــره وری امالک و اراضی 
آســتان قدس رضوی دربــاره جزئیات 
ایــن طرح گفت: ایــن مجموعه بزرگ 
موقوفاتــی، طــی ســال های مختلف، 
خدمات گسترده ای به مجاوران حضرت 
رضا)ع( ارائه کرده اســت که بخشــی از 
آن مربــوط به اختصاص اراضی موقوفه 
برای اجرای طرح های کالن شهری بوده 
و تــازه ترین آن، اختصاص ۴۰۰ هکتار 
از اراضــی موقوفه پادگان ســابق ارتش 
در شــهر مشــهد بود که فاز اول آن طی 
روزهای اخیر اجرایی و به روی مردم باز 
شد.مرتضی حقیقی افزود: یکی دیگر از 
اقدامات آستان قدس رضوی که با هدف 
توســعه متوازن شــهر به ویژه در شرق 
مشهد اجرایی شــد، طرح آماده سازی 
۲86 هکتــاری اراضی موقوفه حضرت 
رضــا)ع( در شــهرک شــهید رجایی و 

باهنر بود که ســال گذشــته با همکاری 
مدیریت شــهری و این آســتان مقدس 
کلیــد خــورد. وی تصریح کرد: از جمله 
خدمات آســتان قــدس رضوی در این 
پــروژه، اهدای ۵ هکتار زمین موقوفه به 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود که از آن 
برای ساخت بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی 

حاشیه شهر مشهد استفاده خواهد شد 
و عالوه بر آن، ابتدای امســال نیز پروژه 
۹۰ هکتــاری مســکونی در این اراضی 
کلنگ زنی شد. معاون بهره وری امالک 
و اراضی آستان قدس رضوی ادامه داد: 
اختصاص ۷۰ هکتار برای احداث پارک 
بزرگ شــرق مشهد، اختصاص 6 هکتار 

برای احداث پایانه شرق، پیش بینی سه 
هکتار برای ســاخت مسکن محرومان 
و اختصــاص ۲۱ هکتــار برای احداث 6 
هزار واحد مســکونی بازآفرینی شهری 
در شــهرک رجایــی، از دیگر خدمات و 
مســاعدت هایی بوده است که طی سال 
گذشــته و در راســتای تاکیدات تولیت 

معــزز آســتان قدس رضــوی اجرایی 
شــد.حقیقی در ادامه گفت: یکی دیگر 
از این برنامه ها، ایجاد مسیر دستری ۴۵ 
متری از اراضی موقوفه حضرت رضا)ع( 
در شــهرک شــهید رجایی مشهد است 
کــه با تکمیــل آن، بلوار بصیرت امتداد 
یافتــه و به خیابان مهریز متصل خواهد 
شــد. وی افزود: با این مساعدت آستان 
قدس رضوی، یکی از مسیرهای ترددی 
کلیدی در شرق مشهد به بلوار حر و جاده 
ترانزیتی بین المللی مشهد-ســرخس 
متصــل خواهد شــد که نــه تنها از نظر 
تســهیل عبور و مرور و حل مشــکالت 
ترافیکــی، بلکه در مقیاس اقتصادی نیز 
مزیت های بســیاری بــه همراه خواهد 
داشت.معاون بهره وری امالک و اراضی 
آســتان قدس رضــوی در ادامه گفت: 
پس از مســاعدت آستان قدس رضوی 
و تصویب کمیســیون ماده ۵ اســتان، 
هم اکنون شــهرداری مشــهد به عنوان 
مجری احداث این مسیر، اقدامات خود 
را آغاز کرده است و امیدواریم به زودی 
با تکمیل آن، مجاوران حضرت رضا)ع( 
شــاهد ثمرات یکی دیگر از خدمات این 

آستان مقدس باشند.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
شهرداری مشهد خبر داد؛

موفقیت شهرداری مشهد در تمدید 
گواهینامه ایزو ۹۰۰1:۲۰15

مشهد / سمیرا رحمتی
معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انســانی 
شــهرداری مشــهد از موفقیت شهرداری مشهد 
در تمدیــد گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ خبر داد.
آیدا مهربان در جلســه اختتامیه ممیزی مراقبتی 
نوبــت اول ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵، ضمــن اشــاره به 
اینکه ایزو۹۰۰۱: ۲۰۱۵ یک استاندارد بین المللی 
شــناخته شده برای ایجاد، اجرای و حفظ سیستم 
مدیریت کیفیت برای هر مجموعه ضروری است، 
اظهار کرد: اجرای الزامات سیستم مدیریت کیفیت 
در شهرداری مشهد، توانایی آن را در ارائه خدمات و 
محصوالت مطابق با الزامات و نیازهای شهروندان، 
برآورد می کند و هدف از اســتقرار این سیســتم، 
افزایش رضایت شهروندان است.در ادامه مدیرکل 
دفتر نوســازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد 
نیز گفت: سیســتم مدیریت کیفیت، مجموعه ای 
تعریف شــده از فرآیندها، رویه ها و مسئولیت های 
دســتیابی به سیاســت ها و اهداف کیفیت است و 
به دنبال ایجاد سیســتمی اســت که کیفیت را در 
تمام مجموعه های شهرداری مدیریت کند.مهدی 
یاراحمدی خراسانی افزود: اصول مدیریت کیفیت 
در این اســتاندارد بر مبنای تمرکز بر مشــتری، 
رهبــری، مشــارکت افــراد، رویکــرد فرآیندی، 
بهبود مســتمر، تصمیم گیری مبتنی بر شــواهد 
و مدیریت تحول اســت.مدیرکل دفتر نوســازی و 
تحول سازمانی شهرداری مشهد در خاتمه ضمن 
تشکر از همکاری و همراهی مجموعه های ستادی 
و منطقه هشت به عنوان نماینده مناطق ممیزی، 
خاطرنشان کرد: نوسازی و تحول سازمانی مستلزم 
کوشش همگانی است و شناسایی و ارائه نقاط قوت 
در ممیزی اســتاندارد ایــزو حاصل تالش و تعهد 
تمامی همکاران در مجموعه های شهرداری است.

 
مدیر عامل نمایشگاه بین المللی شهر اصفهان:

نمایشگاه شهر اصفهان میزبان 
ح حوزه چوب   برندهای مطر

و صنایع کارگاهی می شود
اصفهان / گروه اســتان هــا: احمدرضا طحانیان با 
اشــاره به اینکه فعالیت هــای اجرایی رویدادهای 
نمایشــگاهی در اســتان اصفهان مانند همیشــه 
در حال انجام اســت، گفت: نمایشــگاه بین المللی 
اصفهــان در روزهــای هفتم تا دهم تیرماه میزبان 
بیستمین نمایشــگاه صنایع چوب، ماشین آالت، 
یــراق آالت و مــواد اولیــه و همچنین هفدهمین 
نمایشــگاه بین المللــی صنعت و صنایع کارگاهی 
خواهد بود.وی با اشــاره به برگزاری بیســتمین 
نمایشــگاه صنایع چوب، ماشین آالت، یراق آالت و 
مواد اولیه افزود: این نمایشگاه در سه هزار و ۴۰۰ 
مترمربع فضای مفید نمایشــگاهی برگزار می شود 
و شــرایطی را فراهم خواهد آورد که ۵6 شــرکت 
از اســتان های مختلف کشور به ارائه دستاوردها و 
توانمندی های خود بپردازند.مدیرعامل نمایشگاه 
بین المللی اصفهان با بیان اینکه در این نمایشگاه 
نمایندگانی از هشت استان کشور حضور خواهند 
داشــت، تصریح کرد: استان های اصفهان، تهران، 
البرز، آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، فارس، 
خراســان رضوی و قم در این نمایشــگاه نماینده 
دارند؛ همچنین شــرکت های حاضر در نمایشگاه، 
کاالها، محصوالت و خدمات خود را در زمینه های 
 ،PVC روکش، نوار لبه ،MDF ،ماشین آالت چوب
دســتگاه های CNC، هایــگالس، یراق آالت، ابزار 
و تیغه های برشــی، درب، اکسسوری آشپزخانه، 
چســب و رنگ چوب به نمایــش می گذارند.وی 
افزایــش تعداد مشــارکت کنندگان و مســاحت 
نمایشــگاه نســبت به سال گذشــته و همچنین 
حضــور تولیدکننده های برتر کشــور را از جمله 
ویژگی های این نمایشــگاه عنوان کرد و ادامه داد: 
برندهــای مطرحی همچــون آریوچوب، مدیران 
ماشین، ویراتک ماشین، هلزمک، تکنوپل، ماوی، 
توسعه ماشین، کیان صنعت، مبتکران صنعت راش 
ماشین، وشمه چوب، مونوکوت ایران، آس پروفیل، 
لومیناک، طرح نو، بازرگانی معینی، مبتکران چوب 
دارکوب، الماس سیمای شهر، سپاهان راش، قائم 
چوب، پویان مالمینه، توسکا، چوبچین و نماآرا از 
جمله برندهای مطرحی هستند که در بیستمین 
نمایشــگاه صنایع چوب، ماشین آالت، یراق آالت و 
مواد اولیه حضور دارند.طحانیان در بخش دیگری از 
صحبت های خود به برگزاری هفدهمین نمایشگاه 
بین المللــی صنعت و صنایع کارگاهی، همزمان با 
نمایشــگاه صنعت چوب اشــاره کرد و گفت: این 
نمایشــگاه نیز با حضور ۱۰۰ شرکت و در سه هزار 
و ۵۰۰ مترمربــع فضــای مفید نمایشــگاهی برپا 
می شود و شرایطی را فراهم کرده تا فعاالن ابزارآالت 
صنعتی و کارگاهی، ماشین آالت صنعتی، ماشین 
ابزار، ماشین آالت خمکاری، برشکاری و فرم دهی 
فلزات، لیزر و حکاکی، سیســتم های اتوماســیون 
صنعتی و ابزار دقیق، تجهیزات صنعتی، لیفتراک 
و تجهیزات انباری، سیستم های نظافت، شستشو 
و نظافت صنعتی، تراشــکاری و جوشکاری به ارائه 

توانمندی های خود بپردازند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل:

اجرای سریع پروژه های عمرانی به 
صورت مشارکتی تحقق می یابد

اردبیل / گروه استان ها: رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان اردبیل گفت: با هدف تسریع 
در اجــرای پروژه هــای عمرانی اردبیل قرارداد 
مشــارکت و همکاری با شــرکت های ترکیه ای 
منعقد شــد.داود شــایقی در نشست مشترک 
اســتاندار اردبیل با مدیران یک شرکت سرمایه 
گــذاری ترکیــه ای در اردبیل اظهار کرد: اغلب 
این پروژه های عمرانی نیمه تمام به صورت تهاتر 
به شــرکت های ترکیه ای واگذار می شود که از 
جمله آنها پروژه های آب منطقه ای و ... اســت.
وی خاطرنشان کرد: دغدغه ما در راستای تامین 
مالی پروژه های عمرانی در حال اجرا در استان 
اســت که با همکاری شــرکت های ترکیه ای در 
زمــان مقرر و با اختصاص بخشــی از اعتبارات 
این پروژه ها از ســوی شــرکای ترک به زودی 
شــاهد تکمیل آنها خواهیم بود.رئیس سازمان 
مدیریــت و برنامه ریزی اســتان اردبیل با بیان 
اینکــه بایــد در حوزه بزرگراهی و آزادراهی و در 
زمینه ترانزیت اقدامات الزم را انجام دهیم، گفت: 
ما با کشورهای مختلف همسایه هستیم بنابراین 
بایــد در این حوزه بتوانیم اقدامات الزم را انجام 
داده و با استفاده از ظرفیت های موجود نسبت 

به اتمام پروژه ها اقدام کنیم.

از سوی شرکت توزیع برق استان مازندران 
انجام شد؛

ارائه اخطار قطع برق به 14 
دستگاه اجرایی استان مازندران

مازندران / گروه اســتان ها: مهندس سید کاظم 
حسینی کارنامی در جلسه قرارگاه عملیاتی گذر از 
اوج بار ۱۴۰۱ شرکت توزیع برق مازندران با بیان 
اینکه براســاس مصوبه هیات دولت ، ادارات باید 
۳۰ درصد مصرف برق خود را در ســاعات اداری 
کاهش و در ساعات غیر اداری 6۰ درصد کاهش 
مصرف داده باشــند و نسبت به سال گذشته ۷۰ 
درصد در ســاعات اداری و ۴۰ درصد در ســاعات 
غیر اداری مصرف کنند گفت : تاکنون به ۱۴ اداره 
کل اخطار قطع برق داده شده و در هفته جاری در 
صورت عدم رعایت مصرف ، برق این دســتگاهها 
قطع خواهد شــد .وی افزود : علی رغم تاکیدات 
مکتــوب و مراجعه حضــوری ممیزان انرژی این 
شــرکت ، در جهت رعایــت موضوع اقدام کافی 
از ســوی این دستگاهها در مدیریت مصرف برق 
صــورت نپذیرفت ، لذا مطابق ابالغیه ها صادره ، 
به آن سازمان ها اخطار داده شد نسبت به کاهش 
مصرف برق اقدام نمایند و در صورت اســتنکاف 
مطابق تبصره ۳ بند ۲ مصوبه مذکور ، این شرکت 
نسبت به قطع برق آن دستگاه اقدام خواهد کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان البرز:

استان البرز ظرفیت تبدیل 
شدن به یکی از مهمترین مقاصد 

گردشگری را دارد
البرز / مهدی فالح رفیع  

فریــدون محمــدی در مراســم اختتامیه اولین 
جشــنواره بازار ســفر البرز گفت:»امروز روزی به 
یاد ماندنی برای اســتان البرز اســت زیرا از برندی 
گردشگری استان البرز »ATF« رونمایی می کنیم 
و بــه قطعــا ایــن نماد در آینده بــه عنوان یکی از 
مهمتریــن برندهای گردشــگری داخلی تبدیل 
می شــود« .مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی البرز گفت: »استان البرز ظرفیت 
کامل برای تبدیل شدن به یکی از مهمترین مقاصد 
گردشــگری کشور را دارد و امروز برای تحقق این 
وعــده تالش می کنیم«.او با اشــاره به اینکه البرز 
اســتانی تازه تاسیس اســت و هنوز با استان های 
تراز یک گردشگری فاصله دارد، اظهار کرد: »با این 
وجود یکی از مهمترین امتیازات این استان نزدیکی 
به پایتخت و مرکز ثقل جمعیتی است. همچنین در 
مسیر بزرگترین استان های گردشگری کشور قرار 
دارد. برنامه ریزی سفر داخلی البرز بر اساس برنامه 
سفرهای آخر هفته تهرانی ها و سفرهای کوتاه مدت 
تدارک دیده شده است«.مدیر کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی دستی البرز با اشاره 
بــه اینکــه برنامه ما ایجاد ۵۰۰ واحد بومگردی در 
افق پنج ساله است، اظهار کرد: »با توجه به وجود 
ظرفیت های گردشــگری در زمینه کشــاورزی، 
بومگــردی و اکوتوریســم می توانیــم بــه قطب 
گردشــگری کشاورزی و بومگردی تبدیل شویم«.
محمدی عزم راسخ را مهمترین مولفه برتری عنوان 
کرد و افزود: »در کنار راه اندازی هتل پنج ســتاره 
اســتان و دیگر هتل ها می توانیم تدارک مدیریت 
مقصد را ببینیم«.او مهمترین مولفه توســعه البرز 
را گردشــگری و صنایع دستی دانست که می تواند 
منجر به توســعه پایدار شــود و گفت: »این نوید را 
می دهم که البرز وارد مرحله گردشــگری مقصد 
شده و بسیاری از گردشگران از سراسر کشور برای 
دیــدن البرز عزم ســفر می کننــد؛ درحالی که در 
گذشــته فقط مســیر بوده است«.محمدی ضمن 
تشکر از نگاه ویژه استاندار و دیگر حامیان توسعه 
گردشــگری در استان گفت: »جشنواره بازار سفر 
به کمک بخش گردشــگری و بخش خصوصی از 
جمله تعاونی گردشگری سیمرغ به عنوان مجری 
نمایشگاه و با حمایت دولت می تواند تحقق شعار 

مقصدسازی البرز را نشان دهد.

استانها 6

با صرفه جویی 30 درصدی ارز محقق شد؛

کمپرسور در نیروگاه بندرعباس ساخت و بازسازی پره های متحرک و ثابت 
هرمزگان / گروه اســتان ها: مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از ســاخت و 
بازسازی پره های ثابت و متحرک واحد ۲ گازی توسط متخصصان داخلی 
و صرفه جویی ۳۰ درصدی ارزی در این نیروگاه خبر داد.حسین سلیمی 
عنوان کرد: با توجه به تحریم های اعمال شده از سوی کشورهای غربی و 
عدم دسترسی به قطعات یدکی نو و هزینه باالی خرید در شرایط تحریم، 
نسبت به ساخت و بازسازی پره های ثابت و متحرک کمپرسور این واحد 
گازی، در داخل کشــور اقدام شــد.مدیرعامل نیروگاه بندرعباس افزود: با 
شروع تعمیرات اساسی، روتور توربوکمپرسور این واحد گازی، به منظور 
انجام تســت های غیرمخرب به کارگاه شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران 
ارسال شد و باتوجه به نتایج تست های صورت گرفته، تصمیم به تعویض 
پره های متحرک و ثابت کمپرسور گرفته شد.سلیمی با بیان اینکه این پره ها، 

از مهم ترین بخش های واحد هستند که وظیفه سرعت دهی، جهت دهی و 
افزایش فشار هوای ورودی به واحد را برعهده دارند، خاطرنشان کرد: ساخت 
داخل این پره ها، صرفه جویی ۳۰ درصدی ارزی، نسبت به نسخه خارجی 
را دربرداشــته اســت.وی یادآور شد: باهمکاری پنج شرکت دانش بنیان و 
بااســتفاده از تجربه و دانش کارشناســان فنی نیروگاه، اکنون بیش از 8۰ 
درصد تجهیزات نیروگاه بومی شده است.مدیرعامل نیروگاه بندرعباس 
تصریــح کــرد: نیروگاه بندرعباس با 6 واحد تولیدی و با مجموع ظرفیت 
یک هزار و ۳۲۰ مگاوات ساعت بزرگ ترین نیروگاه جنوب شرق کشور است 
که ضمن تولید پایدار انرژی حیاتی برق و پشتیبانی از شبکه سراسری، 
بخش زیادی از قطعات موردنیاز خود را با تکیه بر دانش، تجربه و تخصص 

کارکنان خود مورد طراحی، ساخت و بازسازی قرار می دهد.

اصفهان / گروه استان ها: مهرداد خورسندی با بیان این که اول تا هفتم تیرماه 
هر سال به نام هفته مدیریت مصرف آب نامگذاری شده است گفت: این برنامه 
ها در آستانه فصل تابستان و با هدف حساس سازی رسانه ها و افکار عمومی 
نسبت به موضوع صرفه جویی در مصرف آب و گذر از خشکسالی اجرا می 
شود.وی از برگزاری مانور مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب به عنوان یکی از 
برنامه های شاخص این هفته نام برد و گفت: در این مانور که تا پایان تابستان 
ادامه خواهد داشت در حدود ۳۰۰ نفر از کارکنان و بسیجیان شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان با گشت زنی در سطح ۱۰۰ شهر و ۹۴8 روستای تحت 
پوشش، عالوه بر آموزش چهره به چهره شهروندان و روستاییان، نسبت به 
هدررفت های مشهود نظیر سرریز تانک های ذخیره و کولرهای آبی و همچنین 
مصرف بی رویه آب به مشترکین پر مصرف تذکر می دهند.مدیر روابط عمومی 
و آموزش همگانی آبفای استان اصفهان همچنین از نصب ۱۹۰ بنر با هدف 

آگاهی بخشی و باال بردن سطح دانش عمومی نسبت به محدودیت منابع آبی 
در مناطق پرتردد شهرها و روستاهای تحت پوشش خبر داد و گفت: در طول 
این هفته همچنین ۱۳۰۰ پوستر در اتوبوس های شرکت واحد، ایستگاه های 
مترو و ورودی ادارات استان نصب و ۵۰۰۰  بروشور آموزشی بین مشترکین 
توزیع می شود.برپایی میز خدمت در مصالهای نماز جمعه، سخنرانی مدیران 
آبفای مناطق خودگردان قبل از خطبه های نماز جمعه، برگزاری ویژه برنامه 
»سه شنبه های آبی« در ۳8 روستای منتخب و »سه شنبه های شادابی« با 
همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان در مراکز 
تحت پوشش، برگزاری نخستین دوره مسابقات فوتبال »جام حامیان آب« 
ویژه نونهاالن در شهر جدید بهارستان، برگزاری مسابقات کاراته نوجوانان و 
انتشار ۱۴ پوستر و تیزر در فضای مجازی از دیگر برنامه هایی است که برای 
اجرا در طول هفته مدیریت مصرف آب سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده است.

سخنگوی آبفای استان اصفهان خبر داد؛

آغاز ویژه برنامه های هفته مدیریت مصرف آب در سال 14۰1

خبر  ویژه

ج تشریح کرد؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کر

ج کر گذشته در  اطفای 11۹ مورد حریق و انجام 138 نجات در هفته  
البرز / اکبرحیدری 

 رئیس ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری کرج 
گفت: طی هفته ای که گذشــت ۱۱۹ مورد حریق اطفاء و ۱۳8 
عملیات نجات توســط نیروهای عملیاتی این ســازمان صورت 
گرفته اســت.محمد جمشیدی اظهار داشت: طی هفته گذشته، 
هزار و ۹۱ نیروی عملیاتی  مســتقر در ۳۲ ایســتگاه برای اطفای 
۱۱۹ حریــق تــالش کرده و موفق به نجات جان ۱۳8 شــهروند 
شــدند.وی مدت زمان عملیات صورت گرفته طی هفته گذشته 
را ۲۰۰ ساعت ذکر و عنوان کرد: در این مأموریت ها آتش نشانان 
با اســتفاده از  ۴۱۲ دســتگاه خودروی عملیاتی به نجات جان 
شــهروندان و ایمن سازی شهر پرداختند.این مسئول با اشاره به 
۳۷ مورد احتیاط  و ۲۲ مورد اســتقرار در ســطح شــهر با حضور 
آتش نشانان، افزود: در هفته ای  که گذشت ۹۰ مورد نجات یافته، 
۱۴ مصدوم و ۲ فوتی در حادثه هایی که رقم خورد، داشــته ایم.

به گفته رئیس ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
کرج، طی هفته ای که گذشــت در بین ایســتگاه های عملیاتی، 
بیشــترین مأموریت در ایستگاه های ۱۰۲ و ۱۲۴ انجام شد.وی 
در ادامه به دیگر اقدامات ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری کرج اشــاره کرد و افزود: طی هفته گذشته در حوزه 

معاونــت ایمنی و پیشــگیری تعداد ۱۷ مــورد جواز و ۵۳ مورد 
تائیدیه ایمنی با حضور ۲8۰ نفر کارشــناس به مدت هزار و ۵۰ 
ســاعت نیز صادر شد.جمشــیدی اشاره کرد: در مدت مذکور،  ۵ 
مورد بازدید از تصرفات سطح شهر و ایستگاه های عملیاتی، ۲۰ 
مورد اخطار ایمنی با حضور 6۰ نفر کارشــناس اعزامی به مدت 
۲۲۵ ساعت در حوزه ایمنی شهری و یک مورد بازدید از صنوف 
با حضور ۲ نفر کارشناس به مدت ۳ ساعت صورت گرفته است.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج افزود: 
صدور ۱۰ مورد  گواهی جهت علت حریق، صدور ۹ مورد گواهی 
حریق و حوادث با حضور ۳8 نفر کارشناس اعزامی به مدت ۱۲۴ 
ساعت  کارشناسی نیز از اقداماتی بود که از سوی این سازمان طی 
یک هفته گذشته صورت گرفت.جمشیدی در پایان از زحمات و 
تالش های آتش نشانان و همکاران خود در سازمان آتش نشانی و 

خدمات ایمنی شهرداری کرج قدردانی کرد.
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یادداشت

چرا مردم ما مردمانی دوست دار طبیعت نیستند

قهر با طبیعت
  سارا فهیم / روزگار

طبیعــت و محیط زیســت، موهبتی 
خداونــدی اســت کــه از مجموعــه 
موجــودات، منابع و عوامل و شــرایط 
هماهنگــی که در اطــراف هر موجود 
زنــده وجــود دارد و ادامــه حیات به 
آن وابســته اســت به وجود می آید.

بنابرایــن آلودگی محیط زیســت بر 
کیفیت و چرخه طبیعی اثر می گذارد 
و پیامدهای زیــان باری برای زندگی 
انســان، حیوان، گیاه و بناها دارد. در 
جهان امروز، مســئله آلودگی، یکی از 
مهم ترین و حادترین مشــکل تمدن 
انسانی است و نقش انسان در آلودگی 
محیط زیســت بسیار چشم گیر است. 
طبیعت، برای بقای نســل بشر آفریده 
شــده است و پیوندی ناگسستی میان 
انسان و طبیعت وجود دارد.به عبارتی 
محیــط  زیســت موضوعی اســت که 
امــروزه در دنیا اهمیــت فراوانی دارد 
چیــزی که در ایــران جایگاه چندانی 
ندارد و توجهی به آن نمی شود. در ایران 
آموزش توجه و حفظ محیط زیست در 
عمل وجود ندارد و اگر شانس بیاورید 
و در منطقــه ای خاص یا مکانی ویژه و 
البته در روزی مرتبط با محیط زیســت 
باشید شاید چند بروشور در این زمینه 
به دســتتان بدهند و از شما بخواهند 
فــالن و فــالن کار را انجام دهید تا در 
حفظ محیط زیســت کوشــا باشید، 
بروشور هایی که بسیاری از آنها نخوانده 
و مچاله شــده روی زمین رها می شوند 
و نشان از این دارند که این روش برای 
آموزش پاسخ گو نیست دست کم برای 
مردم ما. کافیست روزی تصمیم بگیرید 
به دامــان طبیعت پناه برید تا متوجه 
این نامهربانی به خشــن ترین شــکل 
ممکن شــوید. مردمانی که به طبیعت 
می آیند گویی برایشان طبیعت یا جای 
دیگــر تفاوتی نــدارد، چون هر کاری 
می کننــد تا ردی از خــود به بدترین 
شــکل برجای بگذارند و بخشی از آن 
را بکننــد و بــا خــود ببرند از گل های 

خودرو که زیرپاهایشــان به شــدت له 
می شود تا هزاران هزار کیسه آشغال و 
بطری پالستیکی که هر جایی بخواهند 
آن هــا را پرتــاب می کنند و به راه خود 
ادامــه می دهند، مردمانی که آموزش 
ندیده اند و خود نیز دل در گرو طبیعت 
و البته گوش شــنوایی هم ندارند.با هر 
گام در طبیعــت به جــای لذت بردن 
اشک بر دیدگان آدمی سرازیر می شود، 
درختان و شاخه هایی که برای رسیدن 
به میوه ای در دوردست شکسته شده اند 
تنها برای این که مزه ای ترش یا شیرین 
آن هم برای دمی بر زبان کسی مزه کند 
تا ریشــه کن کــردن گیاهان دارویی و 
خوراکی، کندن گل های مسحورکننده 
شقایق و الله، لگد مال کردن چمن ها 
و همه روییدنی ها و داســتان از جایی 
اندوه بارتر می شود که بسیاری از آن ها 
پــس از چند دقیقــه بی هدف بر روی 
خاک و آب رها می شوند.اما با توجه به 
تخریب باور نکردنی طبیعت چرا کسی 
دست به کار نمی شود و مسئوالن گویی 
خوابنــد و این صحنه ها را نمی بینند؟ 
در کشــور ما گویی همیشه باید دل به 
چند حرکت نمادین خوش کنیم مانند 

اینکه با افتخــار می گوییم در ورودی 
گردشــگاه ها، کیسه زباله میان مردم 
تقســیم می کنیم. مســئوالن و مردم 
باید دلشــان برای محیط زیست بتپد. 
از طرفــی مســئوالن باید این موضوع 
را بــرای مردم به دغدغه تبدیل کنند، 
مســئوالن نباید به مردمی که مطالعه 
نمی کننــد چنــد بروشــور و کتابچه 
بــرای مطالعه بدهند و تنها به این کار 
بسنده کنند. بهرحال باید برای طبیعت 
و دوســت داران آن کاری انجام داد.اما 
مســئوالن در این زمینه می گویند که 
بودجــه ای در اختیــار ندارند تا برای 
آمــوزش در این راه صرف کنند. حال 
آنکه صرف بودجه برای محیط زیست 
کشــور و طبیعت ایرانمان از ضروریات 

است.

ک شدن محیط زیست  چگونه پا
کمک کنیم؟

بهرحــال با زیاد شــدن آلودگی های 
محیط زیســتی ضرورت سفر بیشتر 
احساس می شود و انسان ها به فضایی 
نیــاز پیدا خواهند کرد که بتوانند در 
آن دمی تازه کرده و از شلوغی ها دور 

شــوند. چرا ما سرزمینمان را پاکیزه 
نکنیــم و چــرا ما گردشــگران را به 
ســمت ایران زیبایمان نکشانیم؟ با 
ایــن اوصاف مــا باید چه کاری انجام 
بدهیــم؟ آیا اصال کاری از دســت ما 
برمی آید یا باید دســت روی دســت 
گذاشــته و شاهد آســیب بیشتر به 
طبیعتمان باشــیم؟ اما شــاید هنوز 
دیر نباشــد و بتوانیم هر چند کوچک 
قدمی برای بهتر شــدن وضع زندگی 
جانداران برداریم. باال بردن اطالعات 
در رابطه با محیط زیســت می تواند 
نخستین قدم برای پیشرفت باشد که 
با رعایت آنها وضعیت محیط زیســت 
تا حــدودی بهبود پیدا خواهد کند، 
مانند: ۱- از اتومبیل شخصی کمتر در 
طبیعت استفاده کنید.۲- سعی کنیم 
گردشــگر بهتری باشیم.۳-همگی 
حافــظ محیط زیســت باشــیم.۴- 
مصرف مواد شــیمیایی را به ویژه در 
طبیعت کاهش بدهیم.۵-بازیافت را 
فراموش نکنید و در طبیعت آشــغال 
نریزید.6-با کاهش کربن به کم شدن 
آلودگــی هوا کمک کنیم.۷- همواره 
در جســت و جوی روش های جدید 

و علمــی برای حفظ محیط زیســت 
باشــید.8 -از آالینده ها دوری کنید.

فرامــوش نکنید که همه  روش هایی 
کــه مرور کردیم در درجه  اول به نفع 
شــما و خانواده های عزیزتان خواهد 
بــود و همچنین شــما می توانید در 

اطرافیانتان تغییر ایجاد کنید.

چه باید کرد؟
شــاید بتوان مانند تمامی راه کار ها به 
این جا رسید که آموزش را از کتاب های 
درســی و از کودکان آغاز کنیم شاید 
آنها بتوانند روی پدر و مادر خود تاثیر 
بگذارند و با طبیعت آشتی شان دهند. 
یــا مثال آیا نمی توان در صدا و ســیما 
دوســتی با طبیعــت را آموزش داد و 
در میــان این همــه تبلیغات چیپس 
و پفــک یک تیــزر تبلیغاتــی برای 
دوســتی با طبیعت ساخت؟ بهرحال 
یادمــان باشــد که دنیــای صنعتی 
امــروز با تخریــب جنگل ها و نابودی 
فضاهای ســبز و پژمردگی و مرگ گل 
و گیاه روبه روســت. پیشرفت بی رویه 
صنعت، همان گونه که صفا، یک دلی و 
پیوندهای استوار خانوادگی را از مردم 
صنعت زده گرفته و روانشان را رنجور 
و افســرده ساخته است، آخرین روزنه 
های امید را نیز که جنگل ها و دشــت 
های خرم و مزرعه های سرســبز بود، 
تباه ســاخت و انســان را در میان آهن 
هــای خشــن، دیوارهای بتونی و دود 
و آلودگــی های گوناگون صنعتی، بی 
کــس و تنها رها کرد. اکنون انســان 
هــای بی شــماری به ســرگردانی، 
پریشــان حالی و افسردگی دچار شده 
اند که نتیجه شــوم و ناخواسته جهان 
صنعتی اســت و آرام آرام به فاجعه ای 
انسانی تبدیل می شود. بر این اساس، 
حفاظت و احیای دوباره محیط زیست 
و برگرداندن ســرزندگی و شــادابی 
زمیــن به آن، عامــل مهمی در ایجاد 
روحیه نشــاط و امید در انسان و دیگر 
موجودات زنده این سیاره خاکی است.

7جامعه
الت روانشناختی   اختال
تا چه اندازه زمینه ساز 

گرایش افراد به »اعتیاد« 
است؟

  دکتر حسن فالح پور 
عضو کمیته روانپزشکی اجتماعی 

تحقیقات نشــان می دهد درصد باالیی 
از افــرادی که مبتال به اعتیاد هســتند 
یــک اختالل روانپزشــکی همراه نظیر 
افســردگی یا اختالالت شــخصیت نیز 
دارنــد که ایــن اختــالالت می توانند 
همراه با اعتیاد باشــند و یا زمینه ســاز 
گرایــش افراد به مصرف مواد اعتیاد آور 
شــده باشند.از طرفی علل گرایش افراد 
نسبت به مصرف مواد اعتیاد آور می تواند 
از نوع »زیســتی« اعم از اســتعدادهای 
ژنتیکــی، پایین بودن ســطح آســیب 
گریزی و ریســک پذیــری باال در افراد 
و یــا »روانشــناختی« نظیر وجود انواع 
ناکامی ها، افسردگی ها ، کنجکاوی بیش 
از حــد افــراد و لذت جویــی افراد و نیز  
»اجتماعــی« نظیر وضعیت اقتصادی-

اجتماعــی خانواده و میــزان درگیری 
خانواده با آســیب های اجتماعی نظیر 
طالق و خشــونت و...باشد.ممکن است 
افراد برای تســکین انــواع ناکامی ها و 
افســردگی های خود بــه مصرف مواد 
اعتیــاد آور روی آورنــد، اما باید توجه 
داشت که آثار روانشناختی مصرف مواد 
اعتیادآور در افراد مختلف متناســب با 
نوع مواد مصرفی  متفاوت است.بخشی 
از علل اجتماعی اعتیاد، انزوا و افسردگی 
افراد جامعه به علت از بین رفتن اهداف 
و ارزش های مقبول اجتماعی نزد آنها و 
نبود وسایلی برای رسیدن به آن اهداف 
است.سرکوب سیستم عصبی مرکزی، 
رســیدن به آرامش و شــادی و در بلند 
مدت وابستگی جسمی و روانی شدید و 
ایجاد اختالالت روانپزشکی از جمله آثار 
مصــرف مواد »مخدر« و افزایش انرژی، 
تحریک سیســتم عصبی، افزایش تپش 
قلــب، عدم کنترل تکانه و در بلند مدت 
احتمــال ایجــاد اختالل ســایکوتیک 
)قطــع ارتباط بیمــار با واقعیت(، توهم 
و هذیــان و از دســت دادن واقــع بینی  
و حتی ســکته های مغزی از جمله آثار 
مصرف مواد »محرک« است.همچنین 
وابســتگی روانی افــراد به مصرف مواد 
محرک بیشــتر از مخدر اســت چرا که 
هرچقــدر اثر ماده مصرفی بر سیســتم 
عصبی سریع تر باشد وابستگی فرد به آن 
ماده نیز بیشتر خواهد بود.از طرفی درباره 
اثرات روانشناختی مصرف »گل«، باید 
گفت که چون ماده اصلی گل از حشیش 
گرفته شده و حشیش جزو مواد محرک 
اســت، به افراد مصرف کننده این ماده 
حالت لذت بخش و سرخوشــی دست 
می دهــد و مصرف تفننی  این ماده نیز 
نظیر سایر مواد محرک وابستگی ایجاد 
می کند.یادمان باشــد کــه باید درمان 
روانشناختی افراد درگیر اعتیاد در کنار 
درمان جسمی آنها پیش رود، اگر ترک 
اعتیاد به صرف ترک مصرف مواد انجام 
شود و اختالالت روانپزشکی همراه فرد 
باقی بماند، ممکن اســت این فرد بارها 
بعــد از ترک مصــرف مواد، چند باره به 
مصــرف بازگردد. در واقع بهبود اعتیاد 
از دو بخش جســمی یا فیزیکی و بخش 
بهبودی روانی تشکیل می شود. بسیاری 
از افراد پس از ترک مجددا به مصرف روی 
می آورند چراکه در کنار درمان جسمی، 
اختالالت روانپزشکی آنها درمان نشده 
اســت.ممکن است بسیاری از اعتیاد ها 
به طور سرپایی درمان شوند، اغلب افراد 
بــه دلیل ناآگاهی صرفا کمپ های ترک 
اعتیــاد را مرکز درمان هــر نوع اعتیاد 
دانسته و به آنجا مراجعه می کنند، حال 
آنکه بســیاری از این موارد با مراجعه به 
طور سرپایی نزد روانپزشک و متخصص 
اعصاب و روان و مراکز درمان ســرپایی 
اعتیاد قابل درمان هســتند. همچنین 
متناســب با میزان و نــوع مصرف مواد 
اعتیــادآور درمــان ها متفــاوت بوده و 
افراد باید با کســب آگاهی مناســب در 
این زمینه اقدام کنند.با توجه به نوع ماده 
مصرفی، مدت و میزان مصرف، ســوابق 
اقدام به ترک و نیز عوارض خانوادگی و 
اجتماعی ناشی از اعتیاد درمان »پرهیز 
مدار یا سم زدایی« و یا  درمان »کاهش 
آســیب یا درمان بــا نگهدارنده« جهت 
درمان مبتالیان به مواد مخدر اســتفاده 
می شــود که در این زمینه روانپزشــک 
یا پزشــک درمانگــر اعتیاد می تواند به 
انتخاب نوع درمان موثر برای فرد کمک 

بسزایی کند.

قضات ویژه به تخلفات 
احتمالی در آزمون سراسری 

رسیدگی می کنند
رئیس شــورای حفاظت آزمون سراسری 
در سیزدهمین نشست شورای حفاظت از 
آزمون سراســری که با حضور نمایندگان 
دســتگاه های امنیتــی ،انتظامی و قضایی 
برگزار شــد با اشــاره به اقدامات حفاظتی 
انجام شــده در سال جاری و آمادگی الزم 
برای برگزاری یک آزمون ســالم و رقابت 
عادالنــه همراه با آرامش، گفت: با پیگیری 
و هماهنگی به عمل آمده توســط حفاظت 
اطالعــات قوه قضائیه برای رســیدگی به 
تخلفات احتمالی در آزمون سراســری در 
روزهای برگزاری آزمون، قضات ویژه برای 
همه اســتان ها و شهرستان ها پیش بینی 
شده تا بر اساس گزارش ها، ادله و مستندات 
ارائه شده به صورت ویژه نسبت به رسیدگی 
پرونده ها اقدام  نمایند.دکترمحمد حسین 
حاجیلو افزود: با همکاری نزدیک نهادهای 
امنیتی، انتظامی و قضایی تالش شده است 
تا در ســال جاری امنیت و سالمت آزمون 
حفظ شــده و ارتقا یابد و این تالش ها در 
جهــت آرامش بیشــتر داوطلبان و رعایت 
عدالــت آموزشــی و ضایــع نشــدن حق 
داوطلبان کوشا و پر تالش است.وی افزود: 
داوطلبان گرامی دقت کنند همراه داشتن 
هرگونــه ابزار الکترونیکــی در حوزه های 
آزمون ممنوع اســت و توسط دستگاه های 
آشکارساز کشف خواهد شد که این تخلف 
محرومیت های شــدید بــه همراه خواهد 
داشــت. همچنین عضویــت داوطلبان در 
گروه ها و کانال های مدعی تقلب نیز مجاز 
نیست و تحت رصد دقیق پلیس فتا، پلیس 

امنیت و مجموعه های نظارتی قرار دارد.

 اوج گرما 
تا نیمه مردادماه است

رییــس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران 
خشکسالی با اشاره به این که ایران به دلیل 
شرایط اقلیمی به طور کلی تابستان گرمی 
را تجربــه می کند،اظهــار کرد :از نیمه تیر 
مــاه تا نیمه مردادماه دمای هوا یک درجه 
بیش از حد نرمال خواهد بود و سیستم های 
بارندگی نیز نسبت به سال گذشته ضعیف تر 
عمل می کنند.احد وظیفه افزود: اوج گرما و 
افزایــش دما در نیمه دوم تیرماه تا ۱۵ روز 
اول مردادمــاه اتفاق می افتد چرا که روزها 
طوالنی و میــزان تابش آفتاب قابل توجه 
است و در این مدت انرژی بسیاری ذخیره 

و در نتیجه جو گرم می شود. 

چالش پزشک نماها و جریمه 
کثر 1۰ میلیون تومانی حدا

رییس کل ســازمان نظام پزشــکی کشور 
دربــاره فعالیت پزشــک نماها، گفت: باید 
توجه کرد که آســیب مداخالت غیر مجاز 
در درمان مردم، بیش از حوزه هایی اســت 
که پزشــکان مرتکب قصور می شوند. یک 
نکته مثبتی که در جامعه پزشــکی وجود 
دارد، این است که در جامعه پزشکی راهکار 
برای شکایت وجود دارد و شفاف است؛ به 
طوری که اگر کسی از پزشکی که درمانش 
را انجام داده، شکایت دارد، می تواند کارش 
را پیگیــری کند، اما در خصوص کســانی 
که پزشــک نیســتند، اما در حوزه سالمت 
مداخــالت غیر مجــاز دارند، هم به مراتب 
آمار بیشتر است و هم راهکار شفاف نیست 
و جایی برای مراجعه و شکایت وجود ندارد 
و هــم قانون در این زمینه بســیار ضعیف 
اســت. به عنوان مثال اگر فردی در حوزه 
ســالمت مداخله غیرمجاز انجام دهد، هر 
آسیبی که به فرد بزند، حداکثر جریمه اش 
۱۰ میلیون تومان اســت و جالب است که 
این جرایم از چندین سال قبل که مصوب 
شــده، متناســب با تورم رشد هم نکرده و 
بنابرایــن اصال بازدارنده نیســت. در این 
زمینه ما داریم کار را با وزیر دادگســتری 
و رییــس قوه قضاییــه و مجلس، پیگیری 
می کنیــم که مجازات مداخالت غیر مجاز 
در حوزه سالمت بازدارنده شود. آسیب های 
این بسیار زیادتر از قصور در حوزه پزشکی 
است.دکتر محمد رییس زاده، گفت: بر این 
اساس گام اول اصالح قانون بوده و آگاهی 
دادن بــه مردم نیز گام دوم اســت. انتظار 
داریم که وقتی مردم به جایی برای اقدامات 
درمانی مراجعه می کنند. حتما مجوزهای 
مربوطه را ببینند و هوشیار باشند و بررسی 
کننــد که آیا ایــن کلینیک یا مطب مجوز 
انجــام چنیــن اقدام درمانی را دارد یا خیر 
و اگر مجوز دارد، تاریخش نگذشــته باشد، 
تاریخ پروانه مطب، کلینیک و آزمایشــگاه 
و ... نگذشــته باشــد و فردی که می خواهد 
یک اقدام درمانی را انجام دهد، مجوز این 
کار را دارد یا خیر. بنابراین آگاهی دادن به 
مردم بســیار مهم است که آسیب کمتری 
ببینند و حتما هم باید قانون اصالح شود.

خبر ویژه

رئیس ســازمان وظیفه عمومی فراجا با اشــاره به اعزام سربازان مشمول خدمت 
ســربازی به دوره آموزشــی، گفت: مرحله جدید اعزام مشموالن به پادگان های 
آموزش رزم مقدماتی در کشور آغاز شد و خوشبختانه روحیه بسیار خوبی برای 
شــروع این دوره در میان ســربازان مشاهده شد.ســردار تقی  مهری با اشاره به 
نقش غیرقابل انکار سربازان در برقراری امنیت و ایجاد آرامش در کشور گفت: با 
تالش هایی که نیروهای مسلح در سطوح مختلف انجام داده و می دهند، کشور از 
امنیت خوبی برخوردار است و در منطقه به عنوان یکی از کشورهای رده یک از 
لحاظ امنیت قرار دارد و به برکت این امنیت مردم با آرامش زندگی می کنند.وی 

ضمن اشاره به تالش های صورت گرفته برای بهبود وضعیت معیشتی سربازان 
در ســال های گذشــته اظهارکرد: با تعامل خوب و مناســبی که میان نیروهای 
مســلح و دیگر نهادهای مرتبط  در کشــور به وجود آمد، در ســال گذشته حقوق 
سربازان به میزان ۱۱۵ درصد افزایش یافت تا گامی برای بهبود وضعیت زندگی 
و معیشــت این افراد و تامین نیازهای آنها برداشــته شود.مهری همچنین گفت: 
همه فرماندهان در این دوره های آموزشی، از هیچگونه تالشی برای حفظ امنیت 
سربازان و افراد مشمول خدمت دریغ نمی کنند. بنابراین الزم است که خانواده ها 

هیچگونه دغدغه ای در این خصوص نداشته باشند.

گذشته افزایش 115 درصدی حقوق سربازان در سال 

اینفوگرافی 

تب کریمه کنگو، 
عالئم و راه های 

پیشگیری و انتقال 
آن چیست؟

تب كریمه كنگو، بیماری 
خونریزی دهنده تب دار حاد 
است كه بیشتر به وسیله َكنه 
منتقل می شود. با وجود اینکه 
ویروس مخصوص حیوانات 
است موارد تک گیر و همه 
گیر آن در انسان نیز اتفاق 

می افتد.

منبع: ایمنا

کجاها باید ماسک بزنیم؟
بر اســاس اعالم وزارت بهداشــت، تعداد شهرهای زرد کرونایی در کشور از ۱۰6 
به ۹۱ شهر کاهش و تعداد شهرهای آبی رنگ نیز از ۳۴۳ به ۳۵۷ شهر افزایش 
یافته است.در چنین شرایطی، ستاد ملی مقابله با کرونا، تغییراتی را در رعایت 
پروتکل های بهداشتی و از جمله استفاده از ماسک، صورت داده است. به طوری 
که زدن ماســک در شــهرهای زرد و آبی، دستخوش تغییراتی شده است.عباس 
شیراوژن سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن تاکید بر استفاده از ماسک 
و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در اماکن مســقف شــلوغ، پر تردد و پر ازدحام، 
وسایل نقلیه عمومی و بیمارستان ها، گفت: تزریق یک نوبت واکسن یادآور سال 
۱۴۰۱ در تمامی گروه های سنی باالتر از ۱۲ سال که 6 ماه از آخرین نوبت تزریق 
واکســن آنها گذشــته، مورد تاکید ستاد ملی کرونا است.وی افزود: در شهرهای 
زرد و آبی و فضاهای باز الزامی به استفاده از ماسک وجود ندارد.شیراوژن تاکید 
کرد: بهتر اســت تزریق دوز یادآور واکســن کرونا تا اواسط تابستان جاری انجام 
شود.وی افزود: دوز یادآور واکسن کرونا برای گروه های سنی باالی ۱۲ سال که 
6 ماه از تزریق دوز سوم آنها گذشته است، باعث خواهد شد تا ایمنی جامعه در 
سال تحصیلی جدید، سفر اربعین و فصل پاییز به سطح مطلوبی برسد.اما نکته 
حائز اهمیت حاال که قرار شــده ماســک ها را برداریم برای افزایش سطح ایمنی 
جامعه، تزریق دوز یادآور یا همان نوبت چهارم واکســن کرونا اســت که وزارت 
بهداشت هنوز آمار دقیقی از کسانی که موفق به تزریق دوز یادآور شده اند، ارائه 
نداده است.حمیدرضا جماعتی، دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱۹، با تاکبد 
بر اهمیت تزریق دوز سوم و چهارم واکسن کرونا، گفت: تکمیل واکسیناسیون 
کودکان به ویژه در گروه ســنی ۵ تا ۱۱ ســال، مورد تاکید کمیته علمی اســت 
چرا که ممکن است با توجه به شرایط ماه های آینده، بازهم با موجی از بیماری 
کرونا با جهش های جدید روبرو باشــیم بنابراین باید از این فرصت طالیی برای 

تکمیل واکسیناسیون استفاده کنیم.
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کمدی فانتزی کمال تبریزی 
کران می شود ا

فیلم »دســت انداز« به کارگردانی کمال 
تبریزی برای اکــران در اوایل پاییز آماده 

می شود.
»دســت انداز« آخرین ســاخته کمال 
تبریزی و به تهیه کنندگی محمد آفریده 
در سال ۱۳۹8 کلید خورد و مرحل فنی 

آن تا یک سال بعد در دوران شیوع کرونا 
ادامه داشت. 

در این فیلم رضا کیانیان، حبیب رضایی، 
هدی زین العابدین، رویا نونهالی و همایون 

ارشادی و... بازی کردند.
امید نعمتی )خواننده( نیز برای اولین بار 
به عنوان بازیگر یک فیلم ســینمایی در 

»دست انداز« جلوی دوربین رفته است.
»دســت انداز« که در خبرهای منتشــر 

شده به عنوان فیلمی متفاوت در کارنامه 
تبریزی معرفی شده، یک کمدی فانتری 
اســت که پروانه نمایــش دارد و اگرچه 
پیش تر آماده اکران بود، اما بنا به تصمیم 
ســازندگانش و بخاطر وضعیت کرونا تا 
رسیدن شرایط مناسب تر در انتظار ماند. 
حال براساس گفته ســعید خانی - مدیر 
دفتر پخش خانه فیلم - پس از پایان ماه 
صفر یعنی در اواخر تابستان و اوایل پاییز 

اکران خواهد شد.
خانی به جــز »دســت انداز« فیلم های 
»دوزیست« به کارگردانی برزو نیک نژاد با 
بازی جواد عزتی، هادی حجازی فر، پژمان 
جمشیدی، ستاره پسیانی، مانی حقیقی 
و سعید پورصمیمی و »سه  کام حبس« 
ساخته سامان ســالور و با بازی محسن 
تنابنده، پریناز ایزدیار و سمیرا حسن پور 

را آماده اکران دارد.

 زنوزق؛  قدیمی ترین 
روستای پلکانی ایران

روستاهای گردشــگری آذربایجان شرقی با نمایش 
قدمت و معماری زیبا جلــوه ای از اعجاز طبیعت و 

تاریخ را در معرض دید گردشگران قرار می دهند.
اســتان آذربایجان شــرقی با دارا بودن بیش از ۲6 
روستای هدف گردشگری یکی از استانهای غنی در 
این مورد است که از مشهورترین این روستاها میتوان 
به کندوان، اشتبین، گل آخور، خشکناب، عنصرود، 
گنبرف، زنوزق، توته خانه، چراغیل، اسکانلو، نوجه 
مهر، چکان، آقا بابا فرامرزی، کاسین، سفیده خوان و 

آستمال اشاره کرد.
روســتاهای ماســوله، ابیانه و پالنگان از زیباترین 
روستاهای ایران هستند. روستاهایی که نام و آوازه 
آنها به تمام جهان رسیده اســت. اما زنوزق با وجود 
اینکه تمام ویژگیهای این روستاها را یکجا در اختیار 

دارد هنوز ناشناخته و گمنام است.
زنوزق  در شهرســتان مرند آذربایجان شرقی و در 
نزدیکی شهر زنوز واقع شده است. اگر انبوهی و تراکم 
درختان ســیب و زردآلو رخصت دهد، می  توانید از 
البالی آنها منظره جالب خانه  هایــی را ببینید که 
تنشــان را با کاه و گل اندود کرده اند، پشت به پشت 
هم، مثل قطاری از الوار از دامنــه کوه باال رفته اند و 
تمام فضای موجود بین آنها را درختان بلند و کهنی 
پر کرده اســت که آویزهای زرد، ســبز و سرخی از 

جنس زردآلو، گردو و سیب دارد.
زنوزق در کوهپایه  های کوه قلعه قرار دارد و به همین 
خاطر از اصول معماری پلکانی ایران هم اســتفاده 
کرده؛ اتفاقا به همین دلیل هم به زنوزق یا »زنوز داغ« 
مشهور شده، یعنی زنوز کوهســتانی و به مرور و در 

گویش عامیانه به زنوزاغ و زنوزق تبدیل شده است.
این روزها اگر انجام هر کاری سخت باشد، سفر رفتن 
و بودن در مناطقی که از هوای مطبوعی برخوردارند 
لذت  بخش اســت. برای فرار از زندگی ماشــینی و 
دیدن یک تابلو منحصر به فرد نقاشی از آثار مشترک 
طبیعت و انسان های سختکوش کوهستان نشین، 
می  توانید به آذربایجان شرقی بروید سفری خاطره  

انگیز تا روستای زنوزق. 
بعد از رسیدن به شهر تبریز و ادامه مسیر تا شهر مرند، 
در میان باغ  های پربار و رنگارنگ، روســتای زنوزق 
خودنمایی می کند که عنوان بزرگترین روســتای 

پلکانی ایران را دارد.
با آغاز پیاده  روی وارد روستا می  شوید. می توانید از 
مسیر سنگفرش شده روســتا به سمت »قلعه« باال 
بروید. بعــد از چند دقیقه خــود را روی یک دیواره 
عمودی می  بینید که دور تا دورتان را خانه  هایی با 
دیوارهای کاهگلی و در و پنجره  های رنگی فرا گرفته  
اند.این مسیر سرباالیی است و در نقاط مرتفع آن تمام 
روستا قابل دیدن است. در انتهای این مسیر به راحتی 
می  توانید میدان روستا را ببینید. از اینجا به بعد چند 
انتخاب مختلف خواهید داشت، دشت، آبشار یا قلعه؟
آبشار دامجی قیه یکی از جاذبه  های زنوزق به شمار 
می  رود؛ برای رسیدن به این آبشار از حاشیه روستا 
باید سه کیلومتر در مســیر جاده »کوه کمر« پیش 
بروید، اطمینان داشته باشــید از دیدن این مسیر 
خسته نخواهید شد، به ویژه در فصل تابستان که باغ  
های حاشیه جاده را سیب  های رنگین، زردآلو و گردو 
پوشانده و چشــم انداز زیبایی را به وجود می  آورند. 
امتداد این جاده به ییالق »ماهار« می  رسد، دشت 
وسیع و سرسبزی که اهالی از سبزی  های تازه و مفید 

آن بهره  می  گیرند.
در مسیر قلعه، یک سد هم وجود دارد »سد قلعه« 
که در باال دست روستا ساخته شــده اما آبگیری 
نشده اســت و این به خودی خود جذابیت تماشا 
دارد. شاید در جای دیگری خیلی راحت نتوانید یک 
سد بی آب را از نزدیک ببینید.اما اگر طالب دیدن 
یک سد پر آب هســتید، می توانید این جاده را تا 
تندیس »فهمیده« طی کنید، بعد به سمت راست 
بپیچید، چند دقیقه بعد ســد زنوز را خواهید دید 
که حاشیه  ای سرسبز و دیدگاهی زیبا دارد.در این 
مسیر از جاده  هایی که در باالی کوه هستند عبور 
می کنید و می  توانید باغ  های پایین کوه را نیز تماشا 
کنید.در این گشت و گذار، چیزی که بیش از همه 
توجه و تعجب شما را بر خواهد انگیخت، سنگفرش 
مرتب روستا و در و پنجره هایی است که با رنگهای 
آبی و سبز و قرمز رنگ آمیزی شده اند و زیباییهای 
این روستا را دو چندان می کنند. خوشبختانه مردم 
زنوزق به نسبت روستاهای دیگر، تمایل کمتری به 
مهاجرت به شهرها دارند شــاید یکی از دالیلش 
این باشد که این روســتا در مقایسه با روستاهای 
کوهستانی مشابه، زیاد هم در انزوا نیست و با شهر 
مجاورش زنوز تنها یک و نیم کیلومتر فاصله دارد 
بطوریکه اهالی روستا حتی برای کار اداری میتوانند 
به راحتی به زنوز و حتی مرند )در سی کیلومتری 

زنوزق( رفت و آمد کنند. 

گردشگری

 طالخون؛ زبان جدید 
یک ملودرام ایرانی

 

ابراهیــم شــیبانی در چهارمین تالش ســینمایی 
خود، از دریجه ملودرام، دســت به روایت گری زده 
اســت. در ســینمایی که ملودرام ها اسیر قواعدی 
کلیشــه ای و اغراق آمیز می شوند، طالخون تالش 
دارد تــا دو جریــان موازی از نگاه مادر و دخترش را 

به تصویر بکشد.
آن چــه اما به این روایت، حس تازگی می بخشــد، 
هدایت هدفمند این دو جریان است. هدایتی که در 
گلوگاه جبر و احساس گرفتار می شود و به ترکیبی 

می رسد که مخاطب خود را متاثر می کند.
در قدم نخست، درام، بذرپاشی خوبی از جبر زندگی 
خانــواده و تصویر خاصی که زندگی آنها دارد، ارائه 
می دهد. پس از این شناســایی، دوربین به ســمت 
دختــر مــی رود و روایت، ســرگرم چارچوبه های 
انتزاعی از دنیای او که اجبارا باید به دنیای بزرگتر 

از خودش شبیه باشد، می شود.
ایــن تغییرجهــت هوشــمندانه، حرکت برخالف 
جریان تعلیق داســتان است. مخاطب، شمه هایی 
از برخــی اقدامــات زن را می بیند که در ســکانس 
فینال و با رمزگشــایی هایی که صورت می گیرد، به 
اصل آن پی می برد. در همین پارامتر، فیلم، عامدانه 
از فضــای تعلیق آفریــن فاصله گرفته و یک جریان 
خزنده احساســی را روایت می کند. جریانی که در 
ادامه و با رو شــدن اصل اتفاق، مخاطب را به مانند 
مســئول پرونده فیلم، در یک دوراهی وجدانی قرار 

داده و چالشی فرامتنی را به تصور می کشد.
ابتکار شیبانی به عنوان نویسنده و کارگردان، وارد 
کردن هجمه های تعلیق در زمانی است که مخاطب، 
تصمیم احساسی و منطقی خود را درباره آدم های 
داســتانش می گیرد. در چنیــن فضایی، مخاطب 
چندان با آگاهی از دلیل دســتگیری زن، شــوکه 
نمی شود. تبحر دوم روایت، در تداوم خط تصویری 
داســتان و حمایتی اســت که دوربین از دختر به 
عمل می آورد و حاال به آن فضای رئالیســتی غم بار 
ناشی از اختالف پدر و مادر، »تنهایی« و »فالکت« 

را هم می افزاید.
اصرار بر وجوه رئالیســتی، نکته قابل تاملی اســت 
که سبب می شود تا مخاطب، این همانی احساسی 
بسیاری نسبت به دختر و مادر پیدا کند. این گزاره 
از آن جهت هوشمندانه تلقی می شود چون داستان 
را از فضاهای موهوم اغراق و ترحم جدا کرده و این 
گــرا را بــه مخاطبش می دهد کــه گویی با فیلمی 
مستند یا برگرفته از یک داستان واقعی مواجه است.
طالخون، نمونه موفقی یک ملودرام ایرانی اســت. 
گدایــی چیــزی را نمی کند. ادعایی هــم ندارد و 
به راحتــی می تواند مخاطب خود را تحت تاثیر قرار 
دهد. مشــی عادالنه فیلم و پرهیز از اغراق ســبب 
شــده تا مخاطب، هم زیستی احساسی و منطقی را 
با سه ضلع اصلی این روایت )دختر، مادر و مسئول 
پرونده( تجربه کند. در همین هم زیســتی است که 
فینال محتوم ملودرام، برای آن پذیرفته شده و کافی 
اســت و این، سلسله موفقیت هایی است که فیلم با 
بهره گیــری از یک زبان جدید در ملودرام ایرانی به 

آن نائل آمده است.

»رویای یک دیوانه« منتشر شد

ساختن کاخ سنگی بجای نوشتن 
نامه عاشقانه

رمــان »رویای یک دیوانه« نوشــته نادین مونفیس 
به تازگی با ترجمه فرزانه مهری توســط انتشــارات 
آفرینگان منتشر و راهی بازار نشر شد. نسخه اصلی 

این کتاب سال ۲۰۱۹ منتشر شده است.
این کتاب اقتباس نادین مونفیس از زندگی فردیناند 
شــوال است؛  پســتچی واقعی فرانسوی که از سال 
۱8۳6 تا ۱۹۲۴ زندگی کرد و ۳۰ سال آخر عمر خود را 
صرف ساختن کاخ ایده آلش در شهر هاتریو در فرانسه 
کرد. او این کار را به تنهایی با دست خالی انجام داد.

»رویــای یــک دیوانه« درباره زندگی مردی اســت 
کــه بلد نبود بگوید »دوســتت دارم!« اما این کار را 
با کمک ســنگ ها انجام داد و کاخی که با ســنگ ها 
ســاخت، زیباترین نامه عاشقانه ای است که یک آدم 
می تواند برای فرزند خود به جا بگذارد. چون کلمات 
حجاری شده روی سنگ در سکوت شب، از کلمات 
نامه های عاشقانه قوی ترند. در قسمتی از این کتاب 

می خوانیم:
همان روز که ژوزف را بی جان در خانه اش پیدا کردم، 
وقتــی به خانه برگشــتم،  تابلــو اش را به دیوار زدم. 
زنم، کلر فیلومن، پرســید آن را از کجا آورده ام. به او 
گفتم هدیه است. او را می شناختم. اگر برایش تعریف 
می کردم از نرد مرده ای آورده ام، آن را می ســوزاند! 
عصر نشســت و مدتی طوالنی تماشــایش کرد، و 
آهسته، طوری که انگار مرده ها بتوانند بشنوند، گفت: 
»انگار آلیسه، وقتی کوچیک بود. داره کشتی ای رو که 
می بردش نگاه می کنه. گاهی اوقات، خیال می کنم 

به سفری طوالنی رفته.«...

نشاء برنج در شالیزارهای منطقه الموت - قزوین/منبع : ایسنا

عکس روز 

روشنی اتاق خواب برای سالمتی مضر است 
یک مطالعه جدید نشــان می دهد که تاریک نگه داشــتن اتاق خواب نه 
تنها به خواب راحت شــبانه کمک می کند، بلکه ممکن اســت به طور 
قابل توجهی احتمال ابتال به سه مشکل عمده سالمتی را کاهش دهد.
 مطالعات نشــان داد مردان و زنان مســنی که از چراغ های شب استفاده 
می کردند یا تلویزیون، تلفن هوشــمند یا تبلت خود را در اتاق روشــن 
می گذاشتند، در مقایسه با بزرگساالنی که در طول شب در معرض هیچ 
نوری نبودند، بیشتر در معرض چاقی، فشار خون باال و دیابت قرار داشتند.
دکتر »مینجی کیم«، سرپرست تیم تحقیق از دانشکده پزشکی دانشگاه 
نورث وســترن شــیکاگو، می گوید: »شاید حتی مقدار کمی نور در شب 

خوب نباشد، حتی می تواند مضر باشد.«به گفته کیم، »ممکن است یک 
توضیح بیولوژیکی فراتر از اختالل خواب وجود داشته باشد که نور را با 
افزایش خطر چاقی، دیابت و فشار خون باال مرتبط می کند.«کیم گفت: 
»دیدن این نورها در شب طبیعی نیست. نور در واقع برخی از قسمت های 
مغز را که به بدن ما می گویند روز و شب است، خاموش می کند. بنابراین 
این سیگنال ها به نوعی بهم می خورند، زیرا سیگنال شبانه روزی ضعیف 
می شود، و به مرور زمان، پیامدهایی برای سالمتی ما دارد.«بنابراین، به 
گفته او، با گذشــت زمان نور ممکن اســت باعث بیماری های متابولیک 
و قلبی شــود.کیم و همکارانش بیش از ۵۵۰ شــرکت کننده در مطالعه 

پیری ســالم شــیکاگو را بررســی کردند. افراد 6۳ تا 8۴ ساله از وسایلی 
اســتفاده می کردند که میزان نور اتاق خواب آنها را در طول یک هفته 
اندازه گیری می کرد.این مطالعه نشــان داد که کمتر از نیمی از آنها در 
هنگام خواب پنج ساعت در تاریکی کامل بودند. بقیه حتی در تاریک ترین 
پنج ساعت- معموالً در میانه خواب شبانه- در معرض مقداری نور بودند.

به گفته محققان، نور سرکوب کننده قوی مالتونین است.کیم می گوید: 
»مالتونین که هورمون تاریکی نیز نامیده می شــود، با خواص ســالمتی 
متعددی از جمله خواص ضد التهابی و آنتی اکســیدانی مرتبط اســت. 

نور در شب مالتونین را کاهش می دهد.«

دریچه علم

كتابکده

آتش تقی پور:

گور شده ام گم و  من هم مثل خیلی ها در تلویزیون 
آتش تقی پورـ  بازیگر قدیمی که همیشه 
او را بــا لهجه شــیرین آذری در فیلم و 
سریال ها می بینیمـ  این روزها از وضعیت 
صداوسیما گله مند اســت و می گوید: 
متاســفانه در تلویزیون کار به کاردان 

سپرده نمی شود.
این بازیگر درباره جوانســازی سازمان 
صداوسیما هم چنین می گوید: پیشرفت 
به جوان و پیر نیست. اگر به همان جوان 
ها میدان بدهند که تفکراتشان را پیاده 
کنند همه چیز درســت می شــود اما 
متاســفانه نه به جوان ها و نه به باتجربه 
ها میدان داده نمی شود و نمی گذارند 

آزادانه عمل کنند.
آتش تقی پور در پاســخ بــه اینکه چرا 
دیگر مثل گذشــته در تلویزیون حضور 
ندارد؟ اینگونه گفت: من هم مثل خیلی 
های دیگر این روزها در تلویزیون گم و 
گور شده ام. اگر خدا هم نخواهد بعضی 
بنده های خدا این کار را می کنند که ما 
دیگر مثل گذشــته نباشیم. آخرین کار 
من در تلویزیون ســریال  اپیدمی)موج 
اول(  بــود. من در ایــن مجموعه نقش 

نگهبان بیمارســتان را بازی کردم و از 
حضــورم راضی بودم؛ چراکــه به نظرم 
متن سریال خوب نوشــته شده بود و از 
همکاری با گروه کامال رضایت داشــتم. 
بــرای حضــورم در یک ســریال دیگر 

هم صحبت هایی شــده اما چون هنوز 
قطعی نشــده نمی توانم اعالم کنم. ما 
هم ایــن روزها مثل خیلــی های دیگر 
 در انتظاریــم تــا ببینیم چــه اتفاقاتی 

برایمان می افتد.

عاشق مردم کشورم هستم
بازیگر ســریال های  تنهاترین سردار ،  
پهلوانان نمی میرند ،  شب دهم،  تفنگ 
سر پر  و ستایش۲و۳  در پاسخ به اینکه 
آیا از تلویزیون راضی است؟ اظهار کرد: 

اگر دیگران راضی هستند، من هم راضی 
ام که بعید می دانم راضی باشــند. من 
عاشق مردم کشــورم هســتم. درباره 
جوانســازی این روزهای تلویزیون هم 
باید بگویم متاســفانه تفکر تغییر نمی 
کند. برخی دوستان به تصور خودشان 
کارشان ساختن است اما به هنر کشور 
آسیب می زنند. حاال جوان بیاید یا پیر، 
مگر به جوان ها میدان داده می شود که 

بخواهند به تفکراتشان عمل کنند؟
آتش تقی پور در پایــان گفت و گویش 
اظهار امیدواری کرد که بــا تمام تلخی 
ها و مشــکالت بزودی اتفاقات خوبی در 
تلویزیون بیفتد و گفــت: امیدوارم حاال 
که فکر و ذهن مردم درگیر است، حداقل 
تلویزیون بتواند بخش کمی از مشکالت 
مردم را با برنامه هایش تســکین بدهد؛ 
البته در حال حاضر رک بگویم که اوضاع 
خوب نیســت اما امیدواریم که اتفاقات 
خوبی بیفتد ولی بــاز هم تاکید می کنم 
مدیریت خوب، به جوان و پیر نیست، باید 
به افرادی که مدیر هســتند میدان داده 

شود، سن و سال اصال و ابدا مهم نیست.

چهره ها 

پرده نقره ای


