
ویترین   پیشنهادی

رئیسی دستور داد؛

 وام های ازدواج 
تسهیل شود

کــز امکانــات       رئیــس جمهــور گفــت: مرا
تفریحــی دولــت و ســازمان های دولتــی در 

اختیار زوج های جوان قرار گیرد...

رئیس سازمان انرژی اتمی:

سالمت فعالیت هسته ای 
ایران اثبات شده است

     معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
کره  انــرژی اتمــی گفــت: امیدواریم تیم مذا
ل قــوی از نظرسیاســی و  کننــده بــا اســتدال
حقوقی این شــر را از ســرملت برطرف  کند 
و کشــور در مســیر پیشــرفت و توســعه گام 

بردارد..   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 22  

کرات استراتژی غرب در مذا
   اکبر معصومی

کارشناس مسائل بین الملل
 بعد از ســفر جوزپ بورل مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا به تهران و توافق برای 
لغــو تحریم ها و احیای برجام، وب ســایت 
آکســیوس گزارش کرد، یک مقام ارشــد 
وزارت امور خارجه آمریکا که نامش فاش نشده است، از سخنان بورل 
)درباره مذاکره غیر مستقیم میان ایران و آمریکا( استقبال کرد و گفت 
کاخ سفید از مسیر هموار شدن گفت و گو حمایت می کند. این مقام 

آمریکایی مذاکرات آتی را بن بست شکن و شتاب دهنده خواند.  
در حالی این ادعا از ســوی آمریکا بیان شــده اســت که روزنامه وال 
استریت ژورنال از برگزاری نشست سه جانبه ضد ایرانی میان ژنرال های 
آمریکایی، رژیم صهیونیســتی و چند کشــور مرتجع عربی با موضوع 
کنترل ایران خبر داد. از این رو رفتار آمریکا و وعده کنترل ایران باعث 

شد برخی از »ناتوی عربی« سخن به میان آورند.
قرار دادن این دو خبر از جانب دو رســانه آمریکایی در کنار یکدیگر 
نشــان دهنده رویکرد دوگانه کاخ ســفید اســت که توجه به این مهم 
از عوامــل موفقیــت در مذاکره برای ادامه مذاکرات رفع تحریم ها در 

دوحه به شمار می رود.
شناخت وضعیت حاکم در جهان و به ویژه توجه به جایگاه فعلی غرب 
می تواند ما را به این نکته سوق دهد که نگاه فعلی آمریکا به بازگشت 
به تعهداتش ذیل برجام، رویکردی تاکتیکی است و اصوالً برای گذر 

غرب از شرایط فعلی به دنبال آن هستند. 
انتخابات کنگره آمریکا در حالی چند ماه دیگر برگزار می شــود که 
دموکرات ها از شکســت در آن واهمه دارند. ناکامی در پرونده هســته 
ای ایران، ناموفق بودن سیاست های جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
در اوکراین و تأثیر آن در داخل آمریکا )افزایش شدید قیمت انرژی به 
ویژه بنزین( باعث شده است بایدن و دموکرات ها همه بازوهای سیاسی 
و امنیتی خود را فعال کنند تا بتواند نتیجه توافق هسته ای را در تور 
خود بیندازد. تقابل میان غرب و روســیه در موضوع بحران اوکراین 
باعث شده است انرژی وارداتی اروپا از روسیه به کمترین حجم خود 
برسد و درنتیجه زمستان سرد در انتظار اروپاست. تا جایی که تالش 
کشــورهای اروپایی برای جایگزین کردن انرژی دســت کم در کوتاه 

مدت نا ممکن شده است...
ادامه در صفحه 2

یادداشت «تاثیرعدم تحقق برجام بر بازار را بررسی کرد؛ گار »روز

 تورم ٧٨ درصدی 
در انتظار اقتصاد کشور

   یک کارشــناس اقتصادی اظهار داشــت: عدم تحقق برجام و تشــدید تحریم ها از شــرایط تحقق 
که به ویژه  تورم ٧٨ درصد اســت البته شــواهد نشــان می دهد که برجام به نتیجه خواهد رســید چرا
طرف اروپا به برجام نیاز دارند و یک توافقی ایران و امریکا ایجاد می شود که می تواند انتطارات تورمی 

  || صفحه  صفحه 33  را کاهش دهد...

گار« به مناسبت هفته ازدواج  کاهش میل  جوانان به ازدواج را بررسی کرد؛ »روز

 ازدواج  ازدواج 
در هزارتوی مشکالتدر هزارتوی مشکالت

صفحه 7 

شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان )سهامی خاص( 

شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان ســمنان در نظــر دارد 
مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای اجــرای ســاختمان اداری در 
تــدارکات  ســامانه  طریــق  از  را  شــاهرود  صنعتــی  شــهرک 
الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری 
مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و 
الکترونیکــی  تــدارکات  ســامانه  درگاه  طریــق  از  هــا  پاکــت  بازگشــایی 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصه از ســایت : از تاریــخ  1401/04/04  

تــا ســاعت 14:30 تاریخ 1401/04/13 
میــدان  ســمنان،  آدرس:   : گــزار مناقصــه  دســتگاه  تمــاس  اطالعــات 
اســتاندارد، بلــوار جــوان، شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان ســمنان، 

)023(  33370723 تلفــن  و   35159-83611 پســتی  کــد 
شناسه اگهی 1342854

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ایفراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

www.roozgarpress.ir

پایگاه خبری

انرژیسیاست

امیرعبداللهیان خوشبین است، بورل نگران؛

کامی در »دوحه« نا

 وعده ارزانی 25 درصدی
دولت از امروز

تاثیر سلطه دالر بر 
قیمت جهانی نفت

صفحه 3 

صفحه 4  صفحه 2 

کشاورزی:  کمیسیون  سخنگوی 

کاهش قدرت خرید مردم در راه است
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس 
با اشــاره به کوچک شــدن سفره مردم، 
اظهارکرد: گاوداری صنعتی که روزی ۱۱ 
هزار لیتر شــیر تولید می کرد، ۱۰ هزار 
لیتر آن برای تولید شیر خشک اختصاص 
می یابد و فقط هزار لیتر آن در بازار توزیع 
می شــود؛ لذا این امر قدرت خرید مردم 
را کاهــش داده اســت؛ بنابراین عالوه بر 
افزایــش قیمت، با کمبود کاال هم مواجه 

هستیم.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه موج جدید 
تــورم در حوزه کاال های اساســی در راه 
است، گفت:، زیرا با وجود منابع بسیاری 
که در کشور داریم، وضعیت فقر و فالکتی 
که در بین مردم مشاهده می شود زیبنده 

ایران اسالمی نیست.
ذبیح اهلل اعظمی ســاردویی در خصوص 
واردات نهاده هــای دامــی پس از حذف 
ارز ترجیحــی، گفت: حذف ارز ترجیحی 
یکی از ضروریات بود که دولت به عنوان 
جراحی اقتصادی در دستور کار قرار داد 
و مجلــس هــم اختیار آن را به دولت داد 
لــذا مــا از دولت گلــه داریم که وقتی در 
رابطــه با رونــد حذف ارز ترجیحی مورد 
انتقاد مردم قرار می گیرد، توپ را به زمین 

مجلس نیندازد.
او با اشــاره به کوچک شدن سفره مردم، 
اظهارکرد: گاوداری صنعتی که روزی ۱۱ 

هزار لیتر شــیر تولید می کرد، ۱۰ هزار 
لیتر آن برای تولید شیر خشک اختصاص 
می یابد و فقط هزار لیتر آن در بازار توزیع 
می شــود؛ لذا این امر قدرت خرید مردم 
را کاهــش داده اســت؛ بنابراین عالوه بر 
افزایــش قیمت، با کمبود کاال هم مواجه 

هستیم.
واردات نهاده های دامی به شرکتی 

سپرده شده که منابع مالی ندارد
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس 
گفت: با اینکه وزارت جهاد کشاورزی سه 
شــرکت مادر تخصصی دارد، اما واردات 
نهاده های دامی در اختیار شــرکتی قرار 
گرفته اســت که منابــع مالی ندارد و به 
صــورت صوری محصوالتی را در معرض 
دید کشــاورزان و دامداران قرار دادند و 
آن ها هم در ســامانه بــازارگاه محصول 
را خریــداری کردنــد درحالی که اصال 

محصولی وجود نداشــته اســت که قوه 
قضاییــه بــه آن ورود کــرده و ما هم در 

کمیسیون آن را پیگیری می کنیم.

کتی که در بین مردم  فقر و فال
مشاهده می شود زیبنده ایران 

اسالمی نیست.
نماینــده مردم جیرفــت و عنبرآباد در 
مجلس ادامه داد: ما ارز ترجیحی را حذف 
کردیم که فساد جمع شود، اما اتفاقی که 
مجــددا در حوزه واردات نهاده های دامی 
رخ داده، فســاد محرز است و انتظار ما از 
وزیر جهاد به عنوان کسی که در مجلس 
هم حضور داشت این است که در انتخاب 
مدیرانــش دقت کند؛ زیرا با وجود منابع 
بســیاری که در کشــور داریم، وضعیت 
فقر و فالکتی که در بین مردم مشــاهده 

می شود، زیبنده ایران اسالمی نیست.

موج بعدی کوچک تر شدن و کاهش 
قدرت خرید مردم در راه است

اعظمی با اشــاره به تاثیر یارانه نقدی 
در افزایــش تورم، اظهــار کرد: مردم 
مشکالت عدیده ای دارند و با این پول 
هــا، به جای خرید کاال های اساســی 
خــود، مشــکالت دیگرشــان را حل 
می کنند لذا این نقدینگی در بازار تاثیر 
گذاشته است؛ لذا موج بعدی کوچک تر 
شدن و کاهش قدرت خرید مردم در راه 
اســت و امیدواریم مذاکرات برجام به 
نتیجه برســد وعلی رغم اینکه عده ای 
تاثیر برجام را در اقتصاد کشــور انکار 
می کنند، امــا قطعا در بازار تاثیرگذار 

خواهد بود.
ایــن نماینده مجلس خاطرنشــان کرد: 
بسیاری از واحد های تولیدی کشاورزی 
اعــم از مرغداری های صنعتی، به خاطر 
نبــود نهاده ها و گران شــدن آن، قادر به 
ادامــه جوجه ریزی و تولید نیســتند، از 
ســوی دیگر خشکســالی و قطعی برق 
هم بر وضعیت کشــاورزان تاثیر گذاشته 
اســت چراکه به دلیل قطعی برق، پمپ 
کشــاورزان هــر روز به مدت ۵ ســاعت 
خاموش است. همچنین صنایع سیمان 
و کارخانــه فوالد هم بــا این قطعی برق 
تعطیل می شــوند که بــه راحتی باعث 
افزایش قیمت می شود؛ بنابراین مردم از 

همه جهت تحت فشار قرار دارند.

اقتصاد
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سیاست 2

خبر

کرات تهران- ریاض؛ این بار در سطح دیپلماتیک برگزاری دور جدید مذا
یک منبع عراقی اعالم کرد که دور ششم مذاکرات ایران و عربستان در سطح دیپلماتیک در بغداد برگزار خواهد شد.

یک منبع دولتی عراقی در گفت وگو با روســیا الیوم اعالم کرد که بغداد میزبان نشســتی میان دیپلمات های 
ایرانی و سعودی خواهد بود.

این منبع تاکید کرد:پیش از این پنج دور مذاکرات میان تهران و ریاض در بغداد انجام شــد که همه آن ها در 
ســطح امنیتی و اطالعاتی بود، اما دور جدید در ســطح دیپلماتیک خواهد بود. بر اســاس این گزارش، مصطفی 
الکاظمی، نخست وزیر عراق تقریبا یک هفته پیش سفری به عربستان و ایران داشت و گفته می شود که این 
سفر در راستای گفت وگوهای میان دو کشور بود. سعید خطیب زاده، سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران 
که اخیرا از این ســمت خود خداحافظی کرد درخصوص این ســفر گفت:ســفر  آقای الکاظمی به تهران از پیش 
برنامه ریزی شده بود و در این سفر مقامات دو کشور در ارتباط با موضوعات دو جانبه و تحوالت منطقه رایزنی 
و گفت و گو کردند. از جمله در مورد نقش مثبت و ســازنده ای که بغداد در ماه های گذشــته در مورد روابط 
ایران و عربستان ایفا کردند. خطیب زاده با بیان این که در این سفر در مورد تعامالت اقتصادی بین دو کشور و 
پروژه های موجود در این زمینه بحث و گفت و گو شد ادامه داد: در این دیدار در خصوص مراودات مردمی و رفت 
و آمد شهروندان دو کشور هم رایزنی شد و در ارتباط با موضوع اربعین و شرکت شهروندان ایرانی در راهپیمایی 
اربعین نیز بحث و گفت و گو شــد. روابط ایران و عراق به عنوان دو کشــور همســایه چندالیه و راهبردی اســت و 
سفر صورت گرفته متعاقب سفری است که چندی پیش آقای فواد حسین وزیر خارجه عراق به ایران داشت.

وی همچنین افزود: یکی دیگر از ابعاد این سفر بررسی نقشی است که عراق در گفت و گوهای ایران و  عربستان 
ایفا می کند. تاکنون پنج دور گفت و گو بین تهران و ریاض در بغداد برگزار شده و ما در همین چارچوب از نقش 
عراق در این زمینه تقدیر می کنیم. آقای الکاظمی در سفر روز گذشته خود به تهران نکاتی را از طرف ریاض 
به ما منتقل کردند و بر اساس آنچه که شنیدیدم طرف عربستانی این آمادگی را دارد که در سطح دیپلماتیک 
مذاکرات بین دو کشــور ارتقاء پیدا کند. به زودی این مذاکرات در بغداد در ســطح دیپلماتیک برگزار می شــود 

و تاریخ آن معلوم می شود.
وی افزود: از قبل توافقاتی بود که مقدمات سفر هیات های فنی دو کشور ایران و عربستان برای بازدید از سفارتخانه 

های دو کشور فراهم شود که ان شاء اهلل همه آنها طی روزهای آتی پیگیری و انجام می شود.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران اخیرا در گفت وگوی تلفنی با فواد حسین، 
همتای عراقی خود ضمن تشکر از تالش های انجام شده مقامات عراق در خصوص تسهیل امور حجاج ایرانی، 

خواستار پیگیری مسائل باقیمانده امور حج توسط دولت عراق شد.
وزیر خارجه عراق نیز ضمن اعالم مساعدت برای پیگیری مسائل باقیمانده مرتبط با سفر حج امسال، بر آمادگی 
دولت عراق جهت فراهم کردن زمینه های الزم در شروع مذاکرات سیاسی بین جمهوری اسالمی ایران و عربستان 
در بغداد تأکید و ابراز امیدواری کرد این گفتگوها منجر به تحوالت مثبت در ازســرگیری روابط فیمابین دو 

کشور مهم در منطقه شود.

اخبار كوتاه

لهستان ساخت دیوار فوالدی 
در مرز خود با بالروس را 

به پایان رسانده است. این 
دیوار كه ارتفاع آن ۵.۵ متر 

است برای جلوگیری از ورود 
مهاجران ساخته شده است/

فرارو

اجالس سران كشورهای 
عضو ناتو در شهر مادرید 
اسپانیا/ رویترز

گزارش تصویری

امیرعبداللهیان خوشبین است، بورل نگران؛

» دوحه« کامی در نا
بــا پایان مذاکرات دوحه، برای چندمین بار 
متوالی امیدها برای احیای توافق هسته ای 
۲۰۱۵ بــه ناامیدی بدل شــد. با این حال 
در شــرایطی که هماهنگ کننده برجام از 
خطر عدم عبور از خط پایان سخن می گوید، 
وزیر امور خارجه کشورمان ارزیابی مثبتی از 

آخرین دور مذاکرات دارد.
روز شنبه و پس از انتظار ۴ ساعته خبرنگاران 
برای برگزاری نشست خبری میان مسئول 
سیاســت خارجــی اتحادیه اروپــا و وزیر 
امور خارجه کشــورمان، این پیام به جهان 
مخابره شــد که بن بست مذاکرات شکسته 
شــده و تهران و واشــنگتن این بار در یک 
کشور حاشیه خلیج فارس و البته همچنان 
غیرمســتقیم مذاکرات را از ســر خواهند 

گرفت. 
بــه همین منظور نیز علــی باقری، معاون 
سیاســی وزیر امور خارجه روز ســه شنبه 
عازم قطر شــد تا دور جدیدی از مذاکرات 
را که به زعم بســیاری از کارشناســان دور 

پایانی تلقی می شد، آغاز کند. 
در غیــاب خبرنگاران در دوحه، »نورنیوز« 
رســانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی 
در خصوص روز نخست این مذاکرات نوشت: 
شروع این مرحله از مذاکرات با گفت وگوی 
علی باقری، مذاکره کننده ارشد کشورمان 
و انریکــه مورا، معاون مســئول سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپا کلید خورد. در اولین 
روز، گفت وگوها بر سر موضوعات باقی مانده 
با »رویکردی فنی و با جدیت« دنبال شده 

است.
امیــدواری برای نزیک شــدن به توافق در 
قطر اما تنها تا بعد از ظهر روز چهارشــنبه 
ادامه داشت که یکی دیگر از خبرگزاری ها از 
شکست و پایان مذاکرات خبر داد و نوشت: 
پایان گفت وگوهای دو روزه؛ ســنگ اندازی 

آمریکا صدای مورا را هم درآورد. 

انرکیه مورا در پایان این مذاکرات در حساب 
توئیتری خود نوشت: دو روز مذاکرات فشرده 
و غیرمستقیم در دوحه در خصوص برجام. 
متأســفانه هنوز پیشرفتی که تیم اتحادیه 
اروپــا به عنوان هماهنگ کننده به آن امید 
داشــت، حاصل نشده است. همکاری ها را 
با فوریت بیشــتر برای دستیابی به توافقی 
کلیدی در راســتای منع اشاعه و بازگشت 

ثبات به منطقه ادامه خواهیم داد.
پایــگاه خبری »اکســیوس« نیز به نقل از 
یک مقام آمریکایی مدعی شد که ایرانی ها 
هیــچ حس فوریتی از خود نشــان نداده و 
مســائلی که پیش از این حل شــده بود را 
مجددا مطرح کرده و حتی مســائل جدید 
غیرمرتبــط با برجام را طــرح کرده اند. در 
همین راستا خبرنگار »وال استریت ژورنال« 
به نقل از دو دیپلمات غربی مدعی شــد که 
ایران در مذاکرات دوحه بازگشت به برجام 
را مشــروط به توقف تحقیقات پادمان های 

آژانس بین المللی انرژی اتمی کرده است. 
ناصــر کنعانی، ســخنگوی جدید وزارت 
امــور خارجــه در صفحه توییتــر خود در 
مــورد مذاکــرات دوحه نوشــت: در ادامه 
روند مذاکــرات رفع تحریم ها، گفتگوهای 
فشــرده ای طــی روزهــای سه شــنبه و 
چهارشــنبه با وســاطت "انریکه مورا" در 
دوحه برگزار شــد. نظرات و پیشنهادهای 
عملیاتی ایران درباره موارد باقیمانده طرح 
شد و طرف مقابل نیز مالحظات خود را ارائه 
کرد. در مورد ادامه مســیر و مرحله بعدی 
گفت وگوها، طبق روال همیشــه "باقری" و 

"مورا" در تماس خواهند بود. 
حسین امیرعبداللهیان در نخستین واکنش 
نســبت بــه پایان مذاکــرات در دوحه، در 
گفت وگو با همتای قطری خود گفت:  ارزیابی 
ما از مرحله اخیر مذاکرات در دوحه مثبت 
است. تاکید می کنم که ما برای رسیدن به 
توافقی خوب، قوی و پایدار جدی هســتیم 

و در صورت واقع بینی آمریکا، توافق دست 
یافتنی است. مذاکره کننده ارشد ما همواره 
با ابتکار عمل و در مسیر تحقق توافقی قابل 
قبــول گام بر مــی دارد و ما بر ادامه مذاکره 
تا رســیدن به توافق مبتنــی بر واقع بینی 

مصمم هستیم.
در جهــت جمع بندی آنچــه تا امروز و در 
جریان مذاکرات دوحه اتفاق افتاده اســت، 
روز پنجشــنبه جلسه ای در شورای امنیت 
سازمان ملل متحد منعقد شد. جوزپ بوررل 
در پایان این نشست در حساب توئیتر خود 
نوشت: با گذشت بیش از یکسال از مذاکرات، 
ما خطر عبور نکردن از نقطه پایان را داریم. 
باید در اسرع وقت توافق را نهایی کنیم و به 

اجرای کامل برجام بازگردیم. 
مجید تخت روانچی، نماینده کشورمان در 
سازمان ملل نیز در این نشست در سخنانی 
گفت: ایران به دیپلماسی چندجانبه متعهد 
است که نتیجه آن باید تضمین کننده لغو 

موثر و قابل راستی آزمایی همه تحریم های 
غیرقانونی باشــد. ایران ضمانت های قابل 
راستی آزمایی و عینی از آمریکا درخواست 
کرده و اینکه، آمریکا بار دیگر تعهدات خود 
را نقــض نخواهد کرد، تحریم ها به بهانه ها 
یــا عناوین دیگر - همانطــور که در دولت 
قبلــی آمریکا اتفــاق افتاد - اعمال نخواهد 
شد و سازوکار های برجام مورد سوءاستفاده 
قــرار نخواهد گرفت. در واقع، این ها حداقل 
مقتضیات برای اطمینان نسبی از ثبات در 

برجام به شمار می روند.
نماینده کشــورمان در پایان این نشست در 
حســاب توئیتر خود نوشــت: تیم ما آماده 
تعامل سازنده برای دستیابی به توافق است. 
اگر آمریکا واقع بینانه عمل کند و قصد جدی 
برای اجرای تعهدات خود نشان دهد، توافق 

دور از دسترس نیست.  
هرچند روند فرسایشــی مذاکرات برای 
احیــای برجــام موجب شــد تــا اعالم 
شکســته شدن بن بســت در روز شنبه 
حتــی نتواند تحرکــی را در میان افکار 
عمومــی و نخبگان کشــور پدید بیاورد 
امــا کوچکترین روزنه های امید شــکل 
گرفتــه در جامعــه یکی پس از دیگری با 
پایان هــای بی نتیجه دورهای مذاکراتی 
به ناامیدی مبدل شــده و شاید در آینده 
خیلی نزدیــک دیگر خبرهای مرتبط با 
برجــام حتی نتواند ســاعتی بر بازار ارز 
و ســکه تاثیر بگــذارد و از این جهت نیز 

کارآیی خود را از دست بدهد.
در این شــرایط اســت تنها انتظار از دولت 
ســیزدهم شــاید این باشد که یک بار برای 
همیشه این شجاعت را داشته باشد تا مرگ 
توافق هسته ای را بصورت رسمی اعالم کند 
چراکه این توافق دیرزمانی اســت که مانند 
بیمار مرگ مغزی شده تنها با دستگاه زنده 

است.   

خبر ویژه

رئیس جمهور گفت: مراکز امکانات تفریحی دولت و سازمان های دولتی در اختیار زوج های جوان قرار گیرد.
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی در جشن وصال و آئین گرامیداشت هفته ازدواج که در تاالر وحدت برگزار شد 
با توجه به جایگاه ازدواج در دین مبین اســالم و دیگر ادیان الهی، گفت: راهکار خانواده ســاز وکار مربوط به خودرا 

دارد و باید این امر معروف ترویج شود.
وی با بیان اینکه پیش قدم شدن برای ازدواج ها ارزشمند است، افزود: عشق ورزیدن، مودت و دلدادگی اساس زندگی 
است. ازدواج امر بسیار مبارکی است. نگران معیشت هم نباشید. هیچکس نبوده که معیشتش بعد ازدواج بدتر شده باشد.

رئیس جمهور، دولت را موظف به گسترش این معروف دانست و گفت: خانواده ها هم مهریه را سنگین نگیرند.
رئیسی گفت: ارزش مهریه همسر من و دخترهایم هرکدام کمتر از یک سکه بهار آزادی است. وی به مسئوالن مربوط 

دســتور داد: مراکز امکانات تفریحی دولت و ســازمان های دولتی در اختیار زوج های جوان قرار گیرد. آئین نامه ای 
آن را ظرف دو هفته تنظیم و به سراســر کشــور ابالغ کنید.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه وام های ازدواج تســهیل 
شــود، افزود: بانک ها برای انتظار زوج ها و دریافت وام زمان بگذارد. آئین نامه آن ظرف ۱۵ روز آینده تنظیم شــود 
تا زوجین برای تســهیالت معطل نشــوند. رئیســی گفت: ما اعالم کردیم در طول ۴ ســال، ۴ میلیون مسکن بسازیم. 
ما عقب ماندگی ساخت مسکن در سال های گذشته داریم. قانون ما را موظف و تسریع به تامین مسکن برای زوج 

های جوان کرده است. 
وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرســازی تعاونی هایی تشــکیل دهد و از خود جوان ها کمک گیرید، با در اختیار 

گذاشتن زمین، تسهیالت و مصالح تا خود جوانان ساختن مسکن را شروع کنند.

رئیسی دستور داد؛

وام های ازدواج تسهیل شود

رئیس سازمان انرژی اتمی:

سالمت فعالیت هسته ای ایران 
اثبات شده است

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: 
امیدواریم تیم مذاکره کننده با استدالل قوی از نظرسیاسی 
و حقوقی این شر را از سرملت برطرف  کند و کشور در مسیر 

پیشرفت و توسعه گام بردارد.
وی ادامه داد: منافقین در این مدت هر روز گزارشاتی علیه 
فعالیت های هسته ایران به آژانس دادند که ایرانی ها دارند 
در فالن مرکز بمب اتم می سازند، رویه آژانس انرژی اتمی 
نیز این گونه است که برای اثبات اخبار این چنینی دنبال 
ادله می گردد، مســائل را بررسی می کند تا به مستندات 
کافی برســد، موضوعی که البته درباره ایران تا امروز به 

اثبات نرسیده است.
معــاون رئیــس جمهور و رئیس ســازمان انرژی اتمی به 
یادآوری ادعاهای افکار عمومی طی این سال ها اشاره کرد 
و ادامه داد: زمانی ادعا می شــد ایران  در جایی در لویزان 
بمب اتم می سازد، غوغایی در رسانه ها ایجاد شد، باالخره 
دسترســی گرفتند، بازرسی انجام شد و دیدند هیچ چیز 
نیســت. بعد ســال ها گفتند شیان، مدتی بعد بلوا کردند 
که جایی در لوکیشنی در جنوب غرب تهران بمب اتمی 

می سازند، باز بی نتیجه بود.
وی با اعتقاد به اینکه برنامه اقدام مشــترک )برجام( یک 
سند معامله است، اظهار کرد: برجام حاصل بیست سال 
مذاکره است؛ سندی واضح که اتهامات کار پنهان یا نظامی 
 )PMD( در قالب  ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای
با یک شــرح و بســطی بسته است، در حقیقت برجام یک 
تعهد از طرف آن ها برای برداشتن همه تحریم هایی که به 
بهانه هسته ای طی چهار قطعنامه شورای امنیت سازمان 

ملل علیه ایران وضع شده است.
اسالمی در توضیح روند صدور این چهار قطعنامه گفت: 
گزارش ها، همگی به شــورای حکام آژانس انرژی اتمی 
تحویل داده می شد، بعد به شورای امنیت سازمان ملل و 
از آنجا به قطعنامه علیه ایران تبدیل می شد، این مان مسیر 
تاریخی بود که هســته ای طی کرد و در برجام، ایران در 
مقابل پدیرفته است که حقوق مسلم درج شده در پادمان 
را محدود کند، سرعت حرکت خود در فناوری هسته ای را 
آرام کند، زمینه های فعالیت خود را کاهش دهد و نظارت 
تشدید شده فراتر از برنامه های پادمانی را نیز پذیرفته است 

تا اعتمادسازی میان طرف ها اتفاق بیفتد.

کرات استراتژی غرب در مذا
ادامه از صفحه اول

... امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در حاشیه اجالس 
ســران »گروه هفت« به رئیس جمهور آمریکا گفت: در 
تماس تلفنی با حاکم امارات، بن زاید گفت ابوظبی اکنون 
حداکثر عرضه نفت را دارد و عربستان نیز می تواند فقط 
۱۵۰ هــزار بشــکه در روز به تولیــد خود اضافه کند. در 
چنین شرایطی نیاز به حضور انرژی ایران بیش از پیش 

احساس می شود.
در این شرایط ممکن است با احیای تاکتیکی برجام بخشی 
از انرژی ایران به بازارهای جهانی صادر شود، ولی بدون رفع 
تحریم و وصل ایران به ســوئیفت امکان بازگشت پول آن 

غیرممکن خواهد بود که نیاز به هوشیاری دارد.
نفوذ و توسعه روزافزون اقتصاد چین و نفوذ سرمایه ای آن 
در بســیاری از کشــورها و تشکیل »گروه بریکس« باعث 
دلهره و ترس غرب از به هم خوردن  ساختار اقتصاد جهانی 
شــده است؛ از این رو آمریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه، ژاپن، 
آلمــان، کانادا، ایتالیا و انگلیس به عنوان هفت کشــور و 
بلوک ثروتمند دنیا در آلمان گردهم آمدند و برای کاهش 
قدرت و نفوذ چین تصمیم گرفته شد 6۰۰ میلیارد دالر به 
کشورهای درحال توسعه کمک شود. در چنین شرایطی 
جمهوری اسالمی ایران نیز برای غرب مهم خواهد بود و 
آنها تالش خواهند کرد از گرایش ایران به ســمت چین 

جلوگیری کنند.
برجام بدون هزینه یا یک طرفه و با هزینه کرد ایران بخشی 
از راهبرد اساسی غرب در شرایط فعلی در قطر خواهد بود که 
بازی برد- باخت اساس تفکر غربی هاست. بنابراین تاکتیک 
بازگشت پوچ به برجام یا پایبندی به توافق هسته ای بدون 
رفع عملیاتی تحریم های ضد ایرانی قرابتی با دیپلماسی 
ندارد. مقام های آمریکایی و اروپایی از سال گذشته تاکنون 
ریل گذاری تاکتیکی خود را در مذاکرات تغییر نداده اند.

این موضوع در جریان مالقات دوجانبه اخیر انریکه مورا، 
دبیرکل ســرویس اقدام ویژه اتحادیه اروپا و رابرت مالی 
مشــهود بود. به اعتقاد کارشناســان، رصد رفتار و رویکرد 
غرب نشــان می دهد مقام ها و رســانه های غربی بر روی 
موضوع تضمین های اعتباری به عنوان اصلی ترین مطالبه 
ایران از واشنگتن مانور چندانی نمی دهند، اما واقعیت این 
است که بخش مهمی از گره خوردگی جاری در مذاکرات 

وین، به این موضوع مربوط است.
موفقیت کشورمان در خنثی سازی تحریم با فروش نفت 
و فعالسازی ظرفیت های منطقه ای برای تسهیل اقتصاد 
در کنار فعالســازی ظرفیت های درونی اقتصاد، شــرایط 
ایده آلی را برای کشورمان برای ایستادگی در مقابل زیاده 
خواهی غرب فراهم کرده است؛ بنابراین با نگاه محتاطانه 
باید به تالش غرب برای بازگشت به پایبندی به تعهداتشان 

ذیل برجام نگریست.
موضع جمهوری اســالمی ایران در برای بازگشــت غرب 
به پایبندی به تعهداتشان بر مبنای موضوع قطعی نظام 
همچنــان پایــدار و مبنای عملکرد تیــم مذاکره کننده 
کشورمان است. در این زمینه رهبر معظم انقالب اسالمی 
حرف قطعی را اینگونه فرمودند: طرفی که حق دارد شرط 
معین کند، ایران اســت. چون جمهوری اسالمی به همه 
تعهدات عمل کرد. ما حق داریم برای ادامه برجام شــرط 
بگذاریم و این شرط را گذاشتیم و گفتیم هیچ کس هم از 
آن عــدول نخواهد کرد. اگر می خواهند ایران به تعهدات 
برجام برگردد، آمریکا بایستی تحریم ها را کاًل در عمل لغو 
کند، راســتی آزمایی کنیم و ببینیم درست تحریم ها لغو 
شده، آن وقت به تعهدات برجام برمی گردیم. این سیاست 
قطعی جمهوری اســالمی و مورد اتفاق مسئوالن کشور 

است و از این سیاست برنخواهیم گشت.

انتقاد 3 کشور اروپایی از ایران:

  تهران در دوحه مباحث فرعی 
مطرح کرد

همچنین بریتانیا، آلمان و فرانســه از ایران خواســته اند 
بدون تاخیر بیشتر از پیشنهادی که برای احیای توافق 
هسته ای روی میز است استفاده کند و به فرآیند اجرای 

کامل برجام بازگردد.
ســه کشــور اروپایی از ایران در مذاکرات غیرمستقیم با 
امریــکا در قطر انتقــاد کردند و گفتند: "ایران در دوحه 
مباحث فرعی مطرح کرد؛ اقدامات تهران پنجره توافق 

را می بندد".
به گزارش یورونیوز، این سه کشور اروپایی شامل بریتانیا، 
فرانســه و آلمان در بیانیه ای از ایران خواســتند: "با کنار 
گذاشــتن مسائل فرعی و غیر مرتبط با برجام از فرصت 

موجود برای احیای توافق هسته ای استفاده کند".
در بخشی از بیانیه مشترک که روز پنجشنبه ۳۰ ژوئن از 
سوی سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه صادر شده ضمن 
ابراز تاســف درباره رویکــرد ایران تاکید کرده اند تهران 
تاکنون از این فرصت دیپلماتیک اســتفاده نکرده و در 

مقابل به تشدید تنش های هسته ای ادامه داده است.
سه کشور اروپایی همچنین اضافه کرد: »اقدامات ایران 
به ســرعت، توازِن توافقی که ما از ماه ها پیش بر ســر آن 
برای احیای برجام مذاکره کرده ایم را برهم زده و پنجره  
را برای رسیدن به یک راهکار فوری دیپلماتیک می بندد.«
این بیانیه در حالی منتشر شده که شورای امنیت سازمان 
ملــل درباره روند اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ این شــورا در 
خصوص برنامه هسته ای ایران تشکیل جلسه داده است.
 در این بیانیه همچنین به مذاکرات دوحه اشاره شده و 
تهران را به طرح مسائل »فرعی و غیر واقع بینانه« متهم 
کرده اســت. سه کشــور اروپایی در این رابطه در بیانیه 
خود تاکید کردند که در جلســاتی که در دوحه برگزار 
شــد، »ایران بار دیگر از بهره بردن از فرصت ایجاد شــده 
امتنــاع کرد و در مقابل مطالبات فرعی و غیرواقع بینانه 

خود را مطرح نموده است.«
این بیانیه یک روز پس از آن منتشر می شود که مذاکرات 
دو روزه در دوحــه که با حضور نمایندگان ایران، آمریکا 
و اتحادیه اروپا برگزار شــده بود، بدون حصول نتیجه به 
پایان رسید. هرچند مقام های ایرانی مدعی هستند که 
روند گفتگوها مثبت بوده اما دیپلمات های آمریکایی و 
اروپایی نســبت به روند گفتگوها در پایتخت قطر ابراز 

ناامیدی کردند. 
ســه کشــور اروپایی همچنین با اشاره به اینکه شورای 
امنیت سازمان ملل متحد از »تهدیدهای تنش زای برنامه 
هسته ای ایران برای امنیت بین الملل« آگاه است، تاکید 
کردند که برنامه هسته ای ایران اکنون بیش از هر زمان 

دیگری نسبت به گذشته پیشرفت کرده است.
آلمان، بریتانیا و فرانسه همچنین در بخش دیگری از این 
بیانیه با اشاره به اقداماتی که ایران بعد از خروج آمریکا 
برجام در زمینه توسعه برنامه هسته ای خود انجام داده، 
اضافه کرده که برخی از گام های ایران، همزمان با جاری 
بــودن مذاکرات ایران و آمریکا برای احیای کامل برجام 

صورت گرفته است.
در ادامه این بیانیه همچنین با اشاره به اقدامات ایران در 
زمینه گسترش توان و ظرفیت هسته ای، آمده است که 
این گام های تهران، موانع بیشــتری را برای بازگشت به 
اجرای کامل توافق هسته ای ایجاد می کند و همچنین 
موانع بیشتری در مسیر توانایی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی برای تضمین ماهیت صلح آمیز برنامه هســته ای 

ایران ایجاد می کند.
ســه کشــور اروپایی همچنین با حمایت از تالش های 
هماهنگ کننــده اروپایی از ایران خواســتند تا هرچه 
سریعتر روند گسترش اقدامات هسته ای خود را متوقف 
و به همکاری مجدد و کامل با آژانس برگردد. همچنین 
بریتانیا، آلمان و فرانسه از ایران خواسته اند بدون تاخیر 
بیشتر از پیشنهادی که برای احیای توافق هسته ای روی 
میز اســت اســتفاده کند و به فرآیند اجرای کامل برجام 

بازگردد.
این بیانیه در حالی منتشر شده که قرار است در نشست 
امروز شورای امنیت همچنین در خصوص برنامه موشکی 
ایران و همچنین بخش هایی از این برنامه که با قطعنامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل مغایرت دارد، بحث 
صورت گیرد. کشورهای غربی می گویند چندین مورد از 
آزمایش های موشک های بالستیک توسط سپاه پاسداران 
و همچنین آزمایش یک پرتابگر فضایی که چند روز پیش 

صورت گرفته، مغایر با قطعنامه شورای امنیت است.
کشورهای غربی می گویند این فناوری ها دارای کاربرد 
دوگانه هســتند و می توانند برای ســاخت موشک های 

بالستیک دوربرد و قاره پیما استفاده شوند.
ســه کشــور اروپایی در بخش دیگــری از بیانیه خود، 
»اقدامــات بی ثبات کننــده ایران« در منطقه را محکوم 
کرده و از تهران خواسته اند که تمام فعالیت های مربوط 
به اشــاعه موشک های بالستیک را که مغایر با قطعنامه 
۲۲۳۱ شــورای امنیت و ســایر قطعنامه های این نهاد 

بین المللی است، متوقف کند.
ســه کشــور اروپایی در این رابطه در بیانیه خود تاکید 
کردند که در جلســاتی که در دوحه برگزار شــد، »ایران 
بار دیگر از بهره بردن از فرصت ایجاد شده امتناع کرد و 
در مقابل مطالبات فرعی و غیرواقع بینانه خود را مطرح 

نموده است.«
این بیانیه یک روز پس از آن منتشر می شود که مذاکرات 
دو روزه در دوحــه که با حضور نمایندگان ایران، آمریکا 
و اتحادیه اروپا برگزار شــده بود به پایان رســید. هرچند 
مقام های ایرانی مدعی هستند که روند گفتگوها مثبت 
بوده اما دیپلمات های آمریکایی و اروپایی نسبت به روند 

گفتگوها در پایتخت قطر ابراز ناامیدی کردند.

یادداشت
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3اقتصاد گفت و گو

  دبیر کانون سراسری انبوه سازان
ح کرد:    مطر

 تعارض منافع 
مشکل صنعت ساختمان

 دبیر کانون سراســری انبوه ســازان گفت: ضعف 
نظارت بر ســاخت و ساز، متشتت بودن نهادهای 
نظارتی و نبود یک صنف مســتقل و فراگیر میان 
فعــاالن بخــش مســکن و ســاختمان از جمله 

مشکالت صنعت ساختمان است.
یکی از مواردی که در فاجعه ریزش ســاختمان 
متروپــل مورد توجه قــرار گرفت عدم اهتمام به 
کیفیت ســاخت و ســاز علی رغم وجود قوانین 
متعــدد و همچنیــن تأکید بر ایــن موضوع در 
آئین نامه های اجرایی، دســتورالعمل ها و شیوه 
نامه های ســاخت و ســاز و نیز وجود مباحث ۲۲ 
گانه »مقررات ملی ساختمان« بر اساس ماده ۳۳ 
قانون نظام مهندســی و کنترل ساختمان است.
اگرچه داشتن مجری ذی صالح در ساخت و ساز 
یک الزام قانونی اســت، اما بســیاری از مالکان یا 
سرمایه گذاران از انتخاب مجری ذی صالح برای 
پروژه های ساختمانی به بهانه افزایش هزینه های 
تمام شده ساخت و ساز طفره می روند و پروژه های 
ساختمانی به سازندگان غیر حرفه ای و به اصطالح 
»بســاز و بفروشــها« واگذار می شود تا آنها نیز با 
استفاده از شیوه های سنتی و غیر علمی اقدام به 
احداث ســاختمان کنند. همچنین کارفرمایان با 
وجود پدیده »امضا فروشــی مهندسان ناظر« که 
البته به همه آنها اختصاص ندارد و بخشی از این 
مهندسان ناظر، امضا فروشی می کنند، می توانند 
قوانین و مقررات مربوط به نظارت بر ســاخت و 
ســاز را دور زده و از ارائه گزارش های مربوط به 
تخلفات احتمالی سازنده یا مالک پروژه به دستگاه 
صادرکننده پروانه یا ناظر ساخت و ساز که عمدتاً 

شهرداری های هستند، خودداری می کنند.
در همین ارتباط فرشــید پورحاجت دبیر کانون 
سراســری انجمن های صنفی انبوه سازان  درباره 
نظامات فنی ســاخت و ســاز اظهــار کرد: آنچه 
مشــخص اســت در حوزه مهندسی و نظارت بر 
ســاخت و ســاز یا پروژه های عمرانی، دو ساختار 
جداگانه نظام مهندســی ســاختمان یکی تحت 
نظــارت وزارت راه و شهرســازی و دیگری نظام 
فنی اجرایی ذیل ســازمان برنامه و بودجه کشور 
تعریف شــده اســت.وی افزود: بهترین پیشنهاد 
این اســت که اوالً نظام یکپارچه برای ســاخت و 
ساز تعریف شود تا از این بالتکلیفی خارج شویم. 
بزرگترین مشــکل این اســت که در حال حاضر 
هیچیک از این دو طرف پاســخگو نیستند.فعال 
صنفی صنعت ساختمان یادآور شد: ما نمی گوییم 
کــه یکــی از این دو نظام در آن یکی ادغام شــود 
یا اولویت با کدام یکی اســت؛ بلکه معتقدیم باید 
ســاختار جدیدی ایجاد شــود.وی ادامه داد: در 
ســال ۱۳۷۴ قانــون گذار در جهــت نظم دادن 
به حوزه مهندســی، نظاماتــی را تعریف کرد که 
در ۳ بخش تعریف شــده اســت؛ بخش اول نظام 
حرفه ای بوده که از ســال ۱۳۸۴ ســازمان نظام 
مهندسی و سازمان نظام کاردان فنی ساختمان 
با یک تأخیر ۱۰ ساله تأسیس و راه اندازی شدند؛ 
بخش دوم حوزه صنفی است و قسمتی است که 
مهندسان و کاردان ها در بازار خدمات مهندسی 
ارائه خدمت بدهند این در حالی است که در این 
بخش یک ترک فعل ۲6 ســاله را در وزارت راه و 
شهرسازی مشاهده می کنیم.به گفته پور حاجت 
در این بخش باید وزارت راه و شهرســازی نظام 
صنفی کارهای فنی ساختمان را برای مشاوران، 
پیمانــکاران و انبوه ســازان تعریف می کرد اما تا 
امروز این وظیفه را انجام نداده اســت.پورحاجت 
با بیان اینکه این دومین کالبد شــکافی است که 
باید در حوزه فنی-مهندســی کشور انجام شود، 
تصریــح کرد: تا امروز اگرچه زحمات زیادی هم 
کشیده شده اما تکالیفی که به حکم قانون آمده 
و در خصوص امور صنفی اســت، انجام نشــده و 

باید به مسیر درست خود برگردد.
وی بــا اشــاره بــه بخش ســوم گفــت: صنوف 
ســاختمانی، مهندســان مشــاور، پیمانکاران و 
انبوه ســازان مسکن و ساختمان باید دارای نظام 
جامع و کامل در حوزه مهندسی باشند که بتوانند 
پاســخگو باشــند. در حال حاضر هر کسبه ای که 
در بازار فعالیت می کند، صنف تخصصی دارد که 
در آن صنف بازرس هم هســت و فعالیت اعضای 
صنــف را کنتــرل می کند؛ اما آیا در صنعت مهم 
ساختمان با این حجم باالی مداخالت اقتصادی 
در کشور، نباید یک صنف تخصصی داشته باشیم 
تا از فعالیت اعضای آن بازرسی کند؟رئیس انجمن 
صنفی انبوه ســازان خوزستان با اشاره به فاجعه 
متروپل گفت: اگر بازرســی وجود داشت، زودتر 
از ایــن پــی می بردیم که امثال مالک و ســازنده 
متروپل همچنان در کشــور جوالن نداده و اقدام 
به ساخت و ساز نکنند.وی خاطرنشان کرد: مسأله 
دیگری که در بخش نظارت بر ســاخت و ســازها 
باید مورد توجه قرار گیرد، کنترل ساختمان است 
که در قانون مربوطه از آن با عنوان قانون »نظام 
مهندسی و کنترل ساختمان« یاد می شود. امروز 
در حوزه کنترل ســاختمان آنچه می بایســت با 
توجه به اســتانداردهای بین المللی رعایت شود 
را نداریم؛ اینکه شهرداری وظایف کنترلی خود را 
با سازمان نظام مهندسی تفویض کند، یک سوال 
بزرگ اســت که آیا نهاد حاکمیتی این اجازه را 
دارد که بخشــی از تکالیف حاکمیتی خود را به 
بخش خصوصی یا یک نهاد حرفه ای تفویض کند؟

گزارش

دنده عقب قیمتی 

وعده ارزانی 25 درصدی دولت 
از امروز  

 دولــت یکبار دیگر می خواهد شــانس خود را 
برای کنترل دســتوری قیمت  کاالها وخدمات 
بیازماید. با دســتور اخیر وزیر دادگستری قرار 
است ازامروز شنبه، یازدهم تیرماه قیمت  کاال و 

خدمات به عقب بازگردند و ارزان شوند.
روغــن، شــیر، پنیــر و تخم مرغ، انــواع نان و 
غالت، انواع گوشــت و فرآورده های گوشــی،  
انواع قند، شــکر و شــیرینی، ماهی ها، ماکیان، 
ســبزیجات، چای، قهوه، آبمیوه، نوشابه و انواع 
نوشــیدنی های غیرالکلی باید شــامل کاهش 
قیمت شــود. اینها کاالهایی اســت که قیمت 
روی آنها درج می شود. اما جدای از خوراکی ها، 

قیمت لوازم خانگی هم افزایش داشته است.
امــا باید دید آیــا چنین کاهش قیمتی ممکن 

است یا نه؟
در همیــن رابطه محمدعلی اســفنانی، معاون 
ســازمان تعزیرات حکومتی هم درباره ضمانت 
اجرایی بازگشت قیمت ها توضیح داد: هر کس 
که از این قاعده سرپیچی کند مشمول مجازات 
می شود. قیمت ها باید به عقب بازگردد. سازمان 
حمایت و وزارت جهاد کشــاورزی نیز وظیفه 
نظارت و بازرسی را بر عهده دارند. در صورتی که 
قیمت ها مطابق ۳۱ اردیبهشت نباشد، سازمان 

تعزیرات رسیدگی و حکم صادر می کند.
او افزود: در صورت تخلف فروشــنده مجازات 
می شود و ناچار به کاهش دادن قیمت می شود. 
سران سه قوه این اختیار را به ما داده اند که پنج 

برابر گذشته مجازات در نظر بگیریم.
تاکید بر بازگشــت قیمت هــا از ابتدای اجرای 
برنامــه اصالحــات ارز ترجیحــی مورد تاکید 
مجلس شورای اسالمی نیز بود که تا به امروز این 
انتظار تامین نشــد. اما این بازگشت به گذشته 
و ارزان ســازی اجباری قیمت ها مشمول کدام 

کاال و خدمات می شود؟
به نظر می رســد تاکید امیرحسین رحیمیان، 
وزیر دادگســتری دولت سیزدهم بر عقب گرد 
قیمت کاالها و خدماتی اســت که در فهرست 
کاالهای اساسی نیستند و دولت در قیمت گذاری 
آنها دخالتی ندارد. وی در این رابطه شــامگاه 
یکشنبه، پنجم تیرماه در گفت وگوی تلویزیونی 
خود گفت: تعداد این گروه از کاال و خدمات تا 
چندین هزار قلم می رسد.براساس این اظهارات 
بعید است عقب گرد قیمت ها شامل حال کاالها 
و خدماتی شــوند کــه دولت در قیمت گذاری 
آنهــا دخالت دارد. مطابــق صحبت های وزیر 
دادگستری، با حذف شدن ارز ترجیحی برخی 
اقالم دچار افزایش قیمت شدند، اگر این افزایش 
قیمت بیشتر از قیمت پیش بینی شده باشد باید 
تا ابتدای هفته پیشــرو اصالح شود و به قیمت 

سی و یک اردیبهشت ماه بازگردد.
یادآوری می شــود که برابر اظهارات این عضو 
کابینه سیزدهم، مالک ارزیابی قیمت ها بهایی 
اســت که در پایان دومین ماه ســال ۱۴۰۱ در 
ســامانه های وزارت صمت، سازمان تعزیرات و 
۱۲۴ ثبت شــده باشــد. چنانچه در این رابطه 
تخلفــی صورت بگیــرد، ســازمان تعزیرات 

حکومتی ورود خواهد کرد.
آمارها چه می گویند؟

در همین رابطه نگاهی به گزارش تورم خردادماه 
مرکز آمار ایران نشان می دهد که تنها در فاصله 
یــک مــاه از اجرای برنامه اصالح ارز ترجیحی، 
هزینه های زندگی با تورمی چشــمگیر مواجه 
شــد.مطابق این آمار هزینه اقالم خوراکی در 
مقایسه با اردیبهشت ماه به میزان ۲۵٫۴ درصد 
افزایش داشــت. باتوجه به دســتور اخیر وزیر 
دادگستری باید انتظار داشت که بهای این اقالم 
نیز به میزان ۲۵ درصد کاهش یابد.این وضعیت 
درحالی است که به باور صاحب نظران اقتصادی 
هیچ دولتی نمی تواند به صورت دستوری و غیر 
فرآینــدی جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد. از 
این منظر شــاید با صدور بخشــنامه و دستور 
بتــوان کنترل قیمت ها برای مدتی در دســت 
گرفت اما در درازمدت کنترل دســتوری بدون 
در نظــر گرفتن تمامی ابعــاد ماجرا نتیجه ای 

نخواهد داشت.
صــرف نظــر از این مثمر ثمر بــودن یا نبودن 
دستور اخیر وزیر دادگستری برای بازگرداندن 
قیمت هــا، یک نکته حائز اهمیت اســت و آن 
اینکــه از نظــر مجلس نبایــد بعد از اصالح ارز 
ترجیحی، قیمت اقالم و کاالهای اساســی باید 
معادل شــهریور ماه سال ۱۴۰۰ باشد و این در 
حالی اســت که با اختالفی هشــت ماهه وزیر 
دادگســتر قصد بازگرداندن قیمت ها به پایان 

اردیبهشت ماه سال جاری را دارد.

«تاثیرعدم تحقق برجام بر بازار را بررسی کرد؛ گار » روز

 تورم ٧٨ درصدی در انتظار اقتصاد کشور
یک کارشــناس اقتصادی اظهار داشت: 
عــدم تحقق برجام و تشــدید تحریم ها 
از شــرایط تحقق تورم ۷۸ درصد اســت 
البته شــواهد نشان می دهد که برجام به 
نتیجه خواهد رسید چراکه به ویژه طرف 
اروپــا به برجــام نیاز دارند و یک توافقی 
ایران و امریکا ایجاد می شود که می تواند 

انتطارات تورمی را کاهش دهد
وحید شقاقی شــهری درباره نتایج و آثار 
سیاســت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار 
داشت: واقعیت این است که اساسا دولت 
امکان ادامــه اختصاص ارز ترجیحی را 
نداشــت چراکه منابع ارزی کافی برای 
پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد.  
وی با بیان اینکه ســال گذشــته چیزی 
حــدود ۱۵ تــا ۱6 میلیــارد دالر برای 
کاالهای اساســی اختصاص داده شــد، 
گفــت: در حالی که امســال قیمت های 
جهانــی مواد غذایی افزایش پیدا کرده، 
پیش بینی می شــد این مبلغ برای تامین 
کاالهــای اساســی بــا ارز ترجیحی به 
چیزی حدود ۲۵ میلیارد دالر می رسید 
کــه امکان تامیــن آن برای دولت وجود 
نداشــت. موضوع دیگــر، بحث قاچاق 
معکوس کاالهایی بود که شامل دریافت 
ارز ترجیحی می شدند. با افزایش قیمت 
جهانی کاالها قاچاق معکوس از کشــور 
افزایش یافت و شــاهد قاچاق معکوس 
چمدانــی کاالهایی مانند دارو با قیمت 
یارانــه ای بودیــم که ســود آن  نصیب 
کشــورهای همســایه می شــد. مساله  
دیگــر انحراف منابع بــود که یک مورد 
آن قــرارداد نهاده هــای دامی بود که در 
یــک قرارداد صــوری عدد قابل توجهی 
ناپدید شــد و نمی توان انکار کرد که از 
این انحرافات منابع، ثروت های افسانه ای 

نصیب عده ای خاص شد.     
این کارشــناس اقتصادی تاکید کرد: اما 
معتقدم که یک سیاست درست در یک 
زمان نامناسب به اجرا رسید. این سیاست 
باید زمانی به اجرا می رســید که بازار ارز 
ثبات داشــته باشــد و انتظارات تورمی 
فروکش کرده و فضا برای عملیاتی کردن 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مساعد می بود.   

شقاقی شــهری با اشاره به افزایش تورم 
خــرداد ماه ادامه داد: نرخ تورم تا ۱۲.۲ 

درصد تــورم افزایش یافــت که بخش 
عمــده ای از این افزایش نرخ تورم ماهانه 
به اجرای سیاســت حذف ارز ترجیحی 
برمی گــردد و به دنبــال آن افزایش ۱۰ 
درصدی قیمت مــواد خوراکی گزارش 
شــد. این در حالی اســت کــه اگر این 
سیاســت در زمان مناســب و درست به 
اجرا می رســید، می توانستند این میزان 
نــرخ تورم حاصل از حــذف ارز ۴۲۰۰ 

تومانی را به ۵ درصد کاهش دهند. 
وی افــزود: تبعــات اجرای سیاســت 
درســت در زمان نادرست افزایش ۴ الی 
۵ درصدی نرخ تورم اســت که به جامعه 
تحمیل می شــود از این رو زمان اجرای 
سیاســت های موثر اقتصادی بسیار مهم 
اســت و بایــد در ادبیــات اقتصاد کالن 
بــر روی ایــن موضوعــات کار کنیم اما  
متاســفانه این مســائل را در مطالعات 
اقتصادی را مورد مطالعه قرار نمی دهیم. 
برای مثال، می توان با ا فزایش نرخ بهره، 
تــورم را کنترل کند و این بحث همواره 
مطــرح اســت اما این موضوع بررســی 
نمی شــود که ایــن افزایش نرخ بهره در 
چه شرایطی و در چه زمانی می تواند اثر 
کارآمدتری داشــته باشد.بنابراین زمان 
اجرای سیاســت ها بسیار مهم است اما 
متاســفانه در اقتصاد کالن و علم اقتصاد 

به این مباحث ورود نمی کنیم.
این کارشــناس اقتصــادی اضافه کرد: 

در حالی که زمان اجرای سیاســت های 
اقتصادی بســیار مهم است، کمتر به آن 
توجه می شود یعنی اگر سیاست درست 
در زمان و شــرایط مختلفی پیاده شــود 

نتایج متفاوتی را در بر خواهد داشت. 
وی با بیان اینکه دولت سیاست جایگزینی 
برای حذف ارز ترجیحی نداشــت، اظهار 
داشــت: دولت منابع ارزی برای اجرای 
اختصــاص ارز به کاالهای اساســی در 
اختیــار نداشــت و در عین حال قاچاق 
معکوس کاالهــای دارای ارز  ترجیحی 
در حال انجام بود و وزارت کشاورزی هم 
اعالم کرده بود که امکان تامین این مبلغ 

و ادامه روش گذشته را ندارد.
این کارشناس اقتصادی درباره افزایش 
نــرخ ارز و افزایــش قیمــت کاالهای 
اساســی گفت: اگر مذاکرات برجام به 
نتیجه برسد به طور قطع التهابات بازار 
ارز فروکش می کند و دالر به قیمت های 
۲۷ تا ۲۸ هزار تومان برمی گردد و باید 
شکاف بازار آزاد و سامانه نیما به حداقل 

برسد.
شقاقی شــهری با اشــاره به دســتاورد 
دولــت پس از حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
اظهارداشت: دولت در حال حاضر معادل 
ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه ریالی می پردازد 
و به شــرطی که جامعه هدف به خوبی 
شناســایی شــود و این یارانه به جامعه 
هــدف اصابت کند، تورم تا حدی کنترل 

شــود و می تواند بر روی ســه دهک  اول 
اثرگذار باشد و  برای ۴ دهک دیگر بسته 
به میزان تورم، شــرایط متفاوت خواهد 
بود اما موضوع نکته بسیار مهم این است 
که تداوم یارانه نقدی، شناسایی درست 
جامعه هدف و کنترل و کاهش نرخ تورم 

باید توامان با هم انجام شوند.
وی با اشــاره به پیش بینی ها از نرخ تورم 
تــا پایان ســال تاکید کرد: پیش بینی ها 
از ایــن اســت که در خوشــبینانه ترین 
حالت نرخ تورم تا پایان سال حداقل ۵۰ 
درصد خواهد بود مبنای محاسبه سناریو 
خوش بینانه این اســت که در حالی نرخ 
تورم ماهانه خرداد ۱۲.۲ درصد است، از 
تیرماه نرخ تورم ماهانه به ۳ درصد کاهش 
پیــدا کند که البتــه کار بانک مرکزی و 
دولت برای کاهش نرخ تورم بسیارسخت 
است چراکه در سال های دور در شرایط 
عادی نرخ تورم ماهانه بین ۱.۵ تا ۳ درصد 
بوده و قطعا در این شرایط ملتهب کنترل 

نرخ تورم سخت تر است.
شقاقی شــهری ادامه داد: سناریو دیگر 
رشــد ماهانه نرخ تورم تا ۵ درصد اســت 
و اگــر نرخ تورم ماهانه ۵ درصد باشــد، 
نرخ تورم به 66 درصد می رسد و سناریو 
بدبینانــه این اســت که اگــر نرخ تورم 
ماهانه۷ درصد باشــد نرخ تورم تا پایان 

سال به ۷۸ درصد خواهد رسید.
وی با اشــاره به شــرایط تحقق سناریو 

بدبینانــه افــزود: عدم تحقــق برجام و 
تشدید تحریم ها از شرایط تحقق تورم ۷۸ 
درصد اســت البته شواهد نشان می دهد 
که برجام به نتیجه خواهد رسید چراکه 
بــه ویژه طرف اروپا به برجام نیاز دارند و  
یک توافقی ایران و امریکا ایجاد می شود 
کــه این توافق می تواند انتطارات تورمی 
را کاهش دهد اما باید توجه داشته باشیم 
که موتور تورمــی ۵۷ درصدی افزایش 
حقوق و دستمزد، افزایش حقوق معلمان 
که ناترازی بودجه را تا ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان را افزایش داد، کسری بودجه، تورم 
وارداتی و  ... روشن هستند و در افزایش 
نرخ تورم اثر دارند اما اگر موتور انتظارات 
تورمی خاموش شــود می تواند سناریو 

بدبینانه را کنار بزند.
این کارشــناس اقتصادی گفت: اگر تیم 
اقتصادی دولت بتوانند خوب عمل کند، 
نرخ تورم ماهانه به ۳ درصد می رســد اما 
اگر عملکرد موفقیت آمیز نداشته باشند 
و هماهنــگ عمل نکنند و تصمیمات به 
موقع نگیرند نرخ تورم ماهانه به ۵ درصد 
می رسد که تفاوت آن در تورم ساالنه بین 
۵۰ تا 66 درصد است و تاپایان سال این 

دو تورم را خواهیم داشت.
وی با اشاره به کاهش ارزش یارانه نقدی 
جایگزین ارز ترجیحی اظهار داشــت : با 
تــورم ۵۰ درصدی یارانه نقدی ۳۰۰ تا  
۴۰۰ هــزار تومان پرداخت شــده تا ۵۰ 
درصد  از لحاظ قدرت خرید کاهش پیدا 
می کند و از این رو کنترل تورم بسیار مهم 
اســت. دولت اگر می خواهد قدرت خرید 
را حفظ کند باید معادل تورم ســالهای 
بعــد به یارانه نقدی اضافه کند وگرنه به 
سرنوشــت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی 
دچار خواهد شد و افزایش یارانه به معنای 
تحریک تقاضا است و این روند در چرخه و 
سیکل معیوب تورم- یارانه قرار می گیرد.
شقاقی شهری با بیان اینکه دولت باید بر 
روی کنترل تورم متمرکز شــود، تاکید 
کرد : ریشه مشکالت کشور در تورم است 
و اگــر تــورم را کنتــرل نکند تمام نظام 
رفاهی که در حال اجرا هســتند بی معنا 
می شوند به طوریکه افزایش ۵۷ درصدی 
حقوق منجر به تحمیل تورم 6۰ درصدی 

و متضرر شدن کارگران می شود.

 درج قیمت غیرواقعی روی برخی کاالها

کما ح خرید شفاف« در  »طر
با وجود اینکه وزارت صمت »طرح خرید شفاف« را برای 
جلوگیــری از قیمــت گذاری کاذب روی کاال و همچنین 
جلوگیــری از طــرح تخفیفات اغواکننده اجرا کرد، اما در 
مواردی تخفیفات بی پایه و اساس یا همان تخفیفات اغوا 
کننده به فروشــگاه های زنجیره ای بازگشته است. طرح 
درج قیمــت تولیــد کننده بــر روی انواع کاال از اواخر آذر 
ماه ســال گذشته با دســتور سیدرضا فاطمی امین وزیر 
صنعت، معدن و تجارت به منظور شــفاف ســازی قیمت 

انواع کاالها اجرایی شد. 
براســاس طرح مذکور که با عنوان »طرح خرید شــفاف« 
معروف است تولید کنندگان مکلف شدند تا قیمت تمام 
شــده کاالهای تولیدی را به جای قیمت مصرف کننده 
روی انواع کاال ثبت و عرضه کنندگان و فروشــندگان نیز 
در فروشــگاه های زنجیره ای یا واحدهای صنفی مکلف 
به درج قیمت مصرف کننده براســاس ســود تعیین شده 

توسط وزارت صمت شدند. 
به گفته محمد صادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت، حداکثر 
ســود یا به عبارتی قیمت مصــرف کننده برای کاالهای 
مصرفی یا کاالهای گردش سریع مانند مواد غذایی، نسبت 

به قیمت تولید کننده ۲۰ درصد و برای کاالهای گردش 
کند مانند لوازم خانگی یا ســرمایه ای ۳۰ درصد تعیین 

شده است. 
البته با توجه به اینکه پس از مدتی مشکالتی در بازار برای 
تعیین قیمت مصرف کننده ایجاد شــد و بعضا برخی از 
عرضه کنندگان و فروشندگان براساس سود تعیین شده 
قیمت مصرف کننده را تعیین نمی کردند در ۱۵ اسفند 
۱۴۰۰، وزارت صمت مصوب کرد که در کنار قیمت تولید 
کننده باید قیمت مصرف کننده نیز بر روی کاال درج شود. 
در ادامه اجرای این طرح 6 مرحله ای و در مرحله پنجم 
آن که از اول اردیبهشت امسال اجرایی شد واردکنندگان 
نیز مکلف به درج قیمت واردکننده و قیمت مصرف کننده 
بر روی انواع کاالهای وارداتی از قبیل تبلت، موبایل، لپ 

تاپ و کامپیوتر شدند.
بنابراین در مرحله پنجم »طرح خرید شفاف« همه کاال ها 
به استثنای ۱۳ گروه کاالیی، مشمول درج قیمت شدند 
که این ۱۳ گروه کاالیی اقالم دارویی و پزشکی، مواد اولیه 
و کاالهای واســطه ای غیر قابل عرضه به مصرف کننده 
نهایی، انواع البســه، پارچه و پوشــاک، انواع طال، جواهر و 

زیور آالت، انواع صنایع دستی، محصوالت کشاورزی غیر 
بسته بندی، کاالهای صنفی که در محل تولید عرضه می 
شوند از قبیل آش، حلیم، قنادی و غیره، محصوالت بورسی 
و کاالهای عرضه شــده در بورس، محصوالت کشاورزی 
غیر بســته بندی )فله(، انواع مصالح ساختمانی غیر قابل 
بسته بندی، محصوالتی که امکان بسته بندی ندارند، انواع 
لوازم التحریر غیرقابل بســته بندی، انواع قطعات، ابزار و 

لوازم غیربسته بندی بودند. 
مرحله ششم طرح نیز درج قیمت بر روی برخی کاالهای 
فله ای و اساسی بود که مقرر بود از ابتدای تیرماه امسال 
اجرایی شود که هنوز مسئوالن سازمان حمایت  و وزارت 

صمت درباره آن اطالع رسانی نکرده اند. 
همانطور که اشــاره شــد از جمله اهداف اجرای »طرح 
خرید شــفاف« رســاندن کاال به دست مصرف کننده با 

قیمت واقعی بوده است. 
بــه گفته قائم مقام وزیــر صمت، از آنجا که قیمت تولید 
کننده مبنای دریافت مالیات است بنابراین تولید کنندگان 
نمــی تواننــد قیمت غیرواقعی بر روی کاال درج کنند و از 
طرفی برای درج قیمت مصرف کننده نیز سود مشخص 

تعیین شده است.
اما بررسی وضعیت قیمت کاالها نشان می دهد که هنوز 
این پروژه به طور کامل و دقیق اجرا نمی شــود به عنوان 
مثال  بررســی میدانی برخی فروشــگا های زنجیره ای در 
سطح شهر تهران، نشان می دهد برخی از کاالها از قبیل 
تن ماهی و یا انواع بیسکویت ها در برندهای مختلف فاقد 
قیمت مصرف کننده است و بر روی این کاالها فقط قیمت 

تولید کننده درج شده است.
همچنیــن عدم درج قیمت مصرف کننده بر روی برخی 
از شــوینده ها کوچک از قبیل مایع ظرف شــویی یا مایع 
دست شــویی کوچک نیز دیده می شود. گفتنی است در 
موارد اندکی نیز در فروشگاه های زنجیره ای شاهد بازگشت 
تخفیفات اغوا کننده هستیم.بنابراین با این شرایط به نظر 
می رسد که باز هم تخفیفات غیر متعارفی که وزیر صمت 
از آن به عنوان تخفیفات اغوا کننده یاد می کند در سایه 
بی توجهی  به نحوه اجرای »طرح خرید شفاف« به فروشگاه 
ها بازگشــته اســت و اگرچه هنوز بازگشت این تخفیفات 
اغوا کننده گســترده نشــده اما مواردی از آن در فروشگاه 

های زنجیره ای قابل مشاهده است.

خبر ویژه

نائــب رئیــس اتحادیه طال و جواهر تهران در خصوص تحوالت بازار طال 
در هفته نخست تیرماه، گفت: هفته ای که گذشت وضعیت بازار به این 
صورت بود که از ابتدای هفته بهای انس جهانی طال تقریباً تا پایان هفته 
سیر نزولی داشت و به طور متوسط در آخرین معامالت روز گذشته قیمت 
هر انس طال ۱۸۰۴ دالر رســید و به طور متوســط 6 دالر کاهش قیمت 
داشــت.محمد کشــتی آرای اظهار داشت: تا اواسط این هفته )روزهای 
دوشنبه و سه شنبه( قیمت انواع سکه با توجه به کاهش شدید نرخ ارز 
کاهشــی بود و فروشــنده بیشــتر از خریدار بود و از بعدازظهر روزهای 
چهارشنبه و پنجشنبه با توجه به تحوالت و صحبت های مطرح شده در 

خصوص مذاکرات قیمت ارز در بازار دوباره سیر صعودی در پیش گرفت.
وی بیان کرد: وضعیت بازار سکه و طال در هفته نخست تیرماه این گونه 
بود که در ابتدای هفته سیر نزولی قیمت ها را شاهد بودیم، اما در دو روز 
پایانی هفته دوباره قیمت ســکه، طال و ارز افزایش یافت. اگرچه قیمت 
انواع ســکه و طال تا اواســط هفته به کمترین رقم در ۱۰ روز یا دو هفته 
گذشته رسیده بود، اما درمجموع قیمت ها نسبت به ابتدای هفته تغییرات 
اندکی داشــت.نائب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: بر اســاس 
آخرین معامالت ســکه و طال در بازار، ســکه طرح جدید به طور متوسط 
۵۰ هزار تومان افزایش هفتگی قیمت ، سکه طرح جدید هم ۴۰۰ هزار 

تومان افزایش هفتگی را داشت.
وی اضافه کرد: نیم سکه نسبت به ابتدای هفته ۵۰ هزار تومان و نسبت 
به دو روز گذشته ۵۵۰ هزار تومان افزایش یافت. قیمت ربع سکه نیز در 
مقایسه با ابتدای هفته ۱۰۰ هزار تومان و نسبت به دو روز گذشته ۵۰۰ 
هزار تومان افزایش یافته است. همچنین هر گرم طال ۱۸ عیار ۴۰ هزار 
تومان افزایش قیمت داشت.کشتی آرای با بیان اینکه روز پنجشنبه حباب 
سکه طرح جدید دوباره افزایش یافت، افزود: روز چهارشنبه حباب سکه 
به محدوده یک میلیون تومان رسید اما روز پنجشنبه با افزایش نرخ ارز 

یک میلیون و ۳6۰ هزار تومان شد.

نائب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران:

حباب سکه بزرگتر شد
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نفت و انرژی 4

کارشناس اقتصاد انرژی بازار نفت بررسی شد  گفتگو  با  در 

تاثیر سلطه دالر بر قیمت جهانی نفت

كوتاه از انرژی

بین الملل

ترین  تورم فرانسه به باال
حد ۳ دهه اخیر رسید

 آمارهای رســمی نشان می دهد که 
تــورم فرانســه در ژوئن به باالترین 
حد خود از ســال ۱۹۹۱ رســیده 
زیــرا هزینه هــای غــذا و انرژی از 
زمان تهاجم روســیه بــه اوکراین 
افزایــش یافته اســت.آژانس ملی 
آمــار Insee اعــالم کرد که قیمت 
مصرف کننده نســبت به ماه مشابه 
ســال گذشته ۵.۸ درصد با افزایش 
انــرژی ۳۳.۱ درصــد و مواد غذایی 
۵.۷ درصد افزایش یافته است.رشد 
قیمت بر اســاس شاخص هماهنگ 
قیمت های مصرف کننده 6.۵ درصد 
بود، شــاخص هماهنگ قیمت های 
مصرف کننده، معیار ترجیحی بانک 
مرکزی اروپاست که وظیفه کنترل 
تورم در ۱۹ کشــور منطقه یورو را 
دارد.شــارلوت دو مونپلیه، تحلیلگر 
ING گفت: علیرغــم افزایش، این 
داده هــا احتماال بیانگر یکی از اولین 
نشانه های نزدیک شدن به اوج تورم 
در فرانســه است.وی افزود که رشد 
قیمت ها باید تا پایان ســال ۲۰۲۲ 
کندتر شــود زیرا قیمت های انرژی 
تثبیت و رشــد اقتصاد از بازگشــت 
شــدید کووید-۱۹ کند می شود. در 
سراســر بلوک ارزی، قیمت مصرف 
کننده ۸.۱ درصد در ماه مه افزایش 
یافت که بســیار باالتر از هدف بانک 
مرکزی اروپا )ECB( برای ۲ درصد 
اســت.تورم پس از حمله روســیه 
بــه اوکرایــن در ۲۴ فوریه افزایش 
یافته اســت این تهاجم تحریم های 
بی ســابقه  غرب را به همراه داشــت 
از جملــه برخــی از صادرات انرژی 
این کشــور هدف قرار گرفته  و مانع 
رســیدن عرضه غالت اوکراینی به 
بازارهای جهانی شــده اســت.در 
حالی کــه رهبران جهان برای رفع 
انســداد محموله های مواد غذایی 
و یافتــن منابــع انــرژی جایگزین 
تــالش می کنند، بانک های مرکزی 
دســتورات مبارزه با تورم خود را با 
اندکــی درک از زمان پایان فشــار 

قیمت ها دنبال می کنند.

کشورهای اوپک پالس 
 تولید نفت خود را 
افزایش می دهند

 »الکســاندر نواک«، معاون نخست 
وزیر روسیه  اعالم کرد که کشورهای 
اوپــک پالس تصمیم گرفتند به طور 
مشــترک تولید نفــت خود را در ماه 
اوت 6۴۸ هزار بشکه در روز افزایش 
دهند.نــواک گفــت: تصمیماتی که 
امروز گرفته شد شامل افزایش تولید 
مشترک ۲۴ کشور ز در ماه اوت است.
او افزود که روسیه تقریباً سطح تولید 
نفــت خود را پــس از کاهش در ماه 
مارس تا آوریــل ۲۰۲۲ دوباره احیا 
کرده اســت. این مقام روسی در این 
ارتبــاط گفت: تولید نفت ما در برابر 
کاهــش در ماه های مارس تا آوریل 
بهبود یافت و تقریباً به ســطح فوریه 
و ژوئن رسیدیم. ما در آن زمان روزانه 
۱۰.۲ میلیون بشــکه تولید کردیم و 
ســپس تولیــد نفت را بــه حدود ۹ 
میلیون بشــکه در روز در ماه مارس 
تــا آوریل کاهش دادیم و ما در حال 
حاضر به طور متوســط ۹.۹ میلیون 
بشــکه در روز تولید نفت خام داریم.
معاون نخست وزیر روسیه همچنین 
افزود: روســیه قادر خواهد بود تولید 
نفت خود را تا ســطح سهمیه اوپک 
پــالس افزایش دهــد. من مطمئن 
هســتم که از بهبود سهمیه های ارائه 
شــده به روســیه بــرای اطمینان از 
تعادل مجدد عرضه و تقاضا در فصل 
تابســتان نیز حمایت خواهیم کرد.
پیــش از این، گروه »اوپک پالس« با 
پیش بینــی تحوالت بازار نفت اعالم 
کــرده بود که ایــن گروه در ماه اوت 
به سیاســت تولید نفت پایبند است. 
خبرگــزاری رویترز به نقل از ۵ منبع 
در اوپــک پالس اعــالم کرد که این 
گــروه برنامه های تولید نفت خود را 
در نشست این ماه تغییر نخواهد داد. 
این گروه که شامل کشورهای اوپک 
و ســایر تولیدکنندگان خارج از آن 
اســت، موافقت کرد تولید نفت خود 
را در ماه جوالی 6۴۸ هزار بشکه در 

روز افزایش دهد.

مشاور وزیر و رئیس مرکز جهاد آبرسانی 
وزارت نیرو:

آبرسانی به روستاهای محروم کشور 
جزو سیاست های اصلی است

مشاور وزیر و رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت 
نیرو به همراه مدیرعامل آبفای استان ایالم از 
پروژه های آبی در دست اقدام این استان بازدید 
کرد.»میثم جعفرزاده« در حاشیه این بازدید با 
بیان اینکه برای کاهش تعداد روستاهای دارای 
تنــش آبی، نیازمند یک اقدام جهادی بودیم، 
گفت: در این باره وزارت نیرو، شورایی را با نام 
جهاد آبرســانی تشکیل داد که ماموریت ویژه 
برای آبرســانی و محرومیت زدایی به ۱۰ هزار 
روستای کشــور دارد.وی افزود: در سال های 
گذشــته فعالیت های آبرســانی به روستاها 
انجام شــده، ولی همچنان در کشــور حدود ۸ 
میلیون نفر از جمعیت روستایی درگیر تنش 
آبی هستند.مشــاور وزیر نیرو ضمن تقدیر از 
فعالیت های مجموعه آبفای اســتان ایالم در 
راســتای شــعار دولت مبنی بر ارائه خدمات 
جهادی به محرومان، خواستار تسریع در اجرای 
پروژه های وزارت نیرو شــد.رئیس مرکز جهاد 
آبرسانی وزارت نیرو با تاکید بر رسیدگی به امور 
محرومان و آبرسانی به روستاهای محروم که 
از سیاست های اصلی وزارت نیرو است، اظهار 
کرد: در ســازوکار طرح های آبرســانی از همه 
اقشار مردمی اســتفاده  کرده ایم که می تواند 
بــا ظرفیت جهادی طبــق زمانبندی درنظر 
گرفته شده، کیفیت مناسب را در آبرسانی به 
روستاهای دارای تنش ارائه کنند.در ادامه نیز 
»پرویز ناصری« مدیرعامل آبفای ایالم گفت: 
برای آبرسانی به روستاهای محروم، وزارت نیرو 
کار عمرانی در ۱۸ مجتمع، ۳6 روستای اصلی 
و به طور کلی ۱۲۸ روستا را با اعتباری بالغ بر 

۵۰۷۰ میلیارد ریال آغاز کرده است. 

کارشناس حوزه نفت:

 سرانجام وعده های نفتی 
چه شد؟

یک کارشــناس حوزه نفــت گفت: زمان آن 
فرارسیده است که وزارت نفت دولت سیزدهم 
و شــرکت های زیر مجموعه درباره وعده های 
یکســال اخیر شــفاف ســازی کنند و دلیل 
موفقیت و یا عدم موفقیت ها را نیز برای مردم 
توضیــح دهند.محمود خاقانی ، درباره تحقق 
برنامه های حوزه نفت طی یک ســال گذشته 
اظهار داشــت: وزیر نفت ســی شهریور سال 
گذشــته در دیدار با ژونگ گویدونگ، رئیس 
دفتر ســینوپک در تهران بر اهمیت تکمیل 
توســعه میدان یــادآوران به عنــوان میدان 
مشــترک میان ایران و عــراق تأکید کرده و 
گفته بود: خوشــبختانه شــرکت سینوپک 
آشــنایی کاملی با ایران و میدان های نفت و 
گاز آن دارد و در فاز نخســت توســعه میدان 
یادآوران نیز حضور داشــته اســت. او تاکید 
کــرده بود: دولت ســیزدهم آماده همکاری 
همه جانبه با شــرکت های چینی برای توسعه 
پروژه هــای صنعت نفت در بخش باالدســت 
و پایین دســت اســت، وی همچنین عنوان 
کرده بود که انتظار داریم در دولت سیزدهم 
مشارکت ها و توافق های زیادی میان ایران و 
چین شکل بگیرد. وزیر نفت در این دیدار چین 
را به عنوان کشــور دوســت و همسو توصیف 
کرده و گفت: برنامه ریزی کردیم ظرف چهار 
تا هشــت ســال آینده ۱۴۵ میلیارد دالر در 
توسعه بخش باالدست و پایین دست صنعت 
نفت سرمایه گذاری کنیم، از این رو از حضور 
ســرمایه گذاران داخلی و خارجی در صنعت 
نفت اســتقبال می کنیم. اکنون در آســتانه 
یک ســالگی دولت ســیزدهم قرار داریم و به 
شــهریور ۱۴۰۱ نزدیک می شویم و وقت آن 
رســیده اســت که وزارت نفت اطالع رسانی 
کنــد که چینی ها چــه مقدار درصنعت نفت 
ایران ســرمایه گذاری کردنــد و تا پایان چه 
میزان تحریم های مختلف از جمله نپیوستن 
نظــام بانکی ایران بــه اف ای تی اف را نادیده 
گرفتنــد؟وی ادامه داد: همچنین در هفدهم 
بهمن ماه ۱۴۰۰ عنوان شــده بود که بدلیل 
ســرمایه گذاری نکردن در میادین نفت وگاز، 
افت فشار اتفاق افتاده و پاالیشگاه های گازی 
زیر ظرفیت کار می کنند. به همین دلیل وزیر 
نفت دولت سیزدهم بر ضرورت سرمایه گذاری 
در صنعــت نفت تأکید کرده و گفته بود: نیاز 
داریم که در میدان ها ســرمایه گذاری شــود 
و برای افزایش فشــار، حفظ تولید و کشــف 
میدان های جدیــد برنامه ریزی کرده ایم. به 
گفتــه وزیر نفت؛ بــرای جلوگیری از کاهش 
ســاالنه ۵۰ تا ۷۰ میلیــون مترمکعب تولید 
گاز در ســال های آینده پیش بینی کرده ایم 
در مدت هشــت ســال باید ۸۰ میلیارد دالر 
در بخش بهینه ســازی باالدســت و صنایع 
پایین دســت نفت و گاز سرمایه گذاری شود. 
اکنون، بنظر می رســد زمان آن رسیده است 
که درســالروز روی کارآمدن دولت سیزدهم 
گزارشــی ارائه شــود و نتیجه نگاه به جلب و 
جذب ســرمایه گذاری خارجی علیرغم تداوم 
تحریم ها همراه با دور زدن تحریم ها تاکنون 
برای اقتصاد انرژی کشور و اقتصاد کالن کشور 

را شفاف کنند.

در ماه های گذشته محسن خجسته مهر، مدیرعامل 
شــرکت ملی نفت از انتشــار اوراقی با نام »گواهی 
سپرده کاالیی نفت« در آینده ای نزدیک توسط این 
شــرکت خبر داد.خجسته مهر از این روش به عنوان 
ابزاری نو که ایجاد شــده اســت یاد کرد و گفت: 
طبقه ای تازه از دارایی ها برای سرمایه گذاری مردم 
فراهم می شود و بازاری نو برای نفت خام و میعانات 
گازی فراهــم می شــود. به ایــن ترتیب مردم قادر 
خواهند بود به صورت اوراق بهادار با پشــتوانه نفت 
شــکلی نوین از سرمایه گذاری و پس انداز را تجربه 
کنند که ســبب ثروت اندوزی ملی می شــود.وی با 
بیان اینکه پیش تر تالش هایی به این منظور انجام 
شــده بود، گفت: این روش می تواند کنترل کننده 
تورم و ایجادکننده رونق اقتصادی در ســطح کالن 
شــود.هرچند اعالم ایــن خبر در روزهای ابتدایی، 
واکنش های گســترده ای را در فضای رســانه ای و 
کارشناســی به دنبال داشــت، ولی اکنون پس از 
گذشــت بیش از یک ماه از اعالم آن خبر دیگری 
منتشــر نشده اســت. با این حال آنچه قطعی است 
انتشار این اوراق در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.

الزم به ذکر است تغییر شیوه فروش نفت از جمله 
مســائلی است که سال هاست به دالیل مختلف، از 
جمله اصالح اشکاالت فعلی قیمت گذاری نفت در 
دنیا و تأمین مالی از ســمت کارشناســان پیشنهاد 
می شــود.از مهمترین طرح هایی که در این رابطه 
انجام شــد می توان به فروش نفت در بورس انرژی 
اشاره کرد که علی رغم برخی موفقیت ها ناتمام ماند. 
همچنین دو ســال پیش نیز در همین ایام، رئیس 
جمهور ســابق از طرحی به نام گشــایش اقتصادی 
نام برد که در یک مورد آن ۲۰۰ میلیون بشــکه به 
صورت پیش فروش به مردم فروخته می شــد. این 
طرح به علت تعهد باالیی که دولت ایجاد می کرد با 
مخالفت سران قوا مواجه و از دستور کار خارج شد.در 
رابطه با اهمیت این موضوع و ســواالتی که ایجاد 
شده است، به گفتگو با حامد صاحب هنر، کارشناس 

اقتصاد نفت و گاز نشستیم که به شرح زیر است؛

مکانیسم فعلی قیمت گذاری نفت در دنیا به چه 
شیوه است و برای ما چه مشکالتی به همراه دارد؟

مکانیســم قیمت گذاری نفت خــام محموله های 
صادراتی منطقه ما نیز که توسط مؤسسات گزارشگر 
قیمت همچون پلتس اندازه گیری و اعالم می شود 
ضعف هــای اساســی دارد. به بیان دیگر حدود ۹۴ 
درصد از نفت خام صادراتی کشورهای خلیج فارس 
)معادل ۱۳.۱ میلیون بشکه در روز( به مقصد آسیا بر 
اساس قیمت نفت خام دوبی و عمان قیمت گذاری 
می شــود که توســط پالتس اندازه گیری و اعالم 

می شود.
به طور مثال گاهی اوقات در باجه پلتس )پلتفرم 
معامالتی شــبیه بورس که توســط این مؤسسه 
بــرای دریافت قیمت های پیشــنهادی خرید، 
فــروش و معامــالت صورت گرفته ایجاد شــده 
اســت( پیش می آید که هیچ معامله ای در نیمی 
از روزهــای یــک بازه ۳ ماهــه انجام نمی گیرد و 
پلتس بر اســاس یک ســری فرمول ها و با توجه 
به قیمت برنت، به صورت دســتی و ســلیقه ای 
قیمت را محاســبه و اعالم می کند که این قیمت 
اعالمی مرجع قیمت گذاری ۱۳ میلیون بشــکه 
نفت خام صادراتی خلیج فارس به مقصد شــرق 
آسیا قرار می گیرد!بنابراین سوال اصلی این است 
وقتــی بیــش از ۳۰۰ گرید و نــوع نفت در دنیا 
 ، WTI وجــود دارد چــرا باید تنهــا ۳ بنچمارک
برنت دریای شمال و دبی عمان در خلیج فارس 

مرجع قیمت گذاری باشــند و چرا ما باید شــبیه 
دیگــر کشــورهای نفتی منطقه که مناســبات 
سیاسی متفاوتی با غرب دارند پیرو این مکانیسم 
قیمت گذاری باشیم؟بنابراین ا گر ما بخواهیم از 
ســلطه دالر بر بازارهای جهانی بکاهیم باید وارد 
حوزه قیمت گذاری شــویم. یکی از مهمترین و 
اساســی ترین کارها همین ایجاد و تقویت بورس 
نفــت اســت که بتوانیم نفت را بــه مرور زمان با 
ارزی غیــر از دالر قیمت گذاری کنیم. راه آن هم 
بورس نفتی واقعی با نقدشوندگی باال است، یعنی 
بورسی که در آن قیمت گذاری بر اساس معامالت 
کاغذی باشد، برخالف تجربه های گذشته عرضه 
نفت در بورس که تماماً حراج فیزیکی بوده است.

در کنــار بحــث قیمــت گــذاری چــه لزومــی بــرای 
بکارگیری شیوه های جدید فروش از طریق بورس 

و سایر بازارهای مالی وجود دارد؟
مــا تــا االن بازاریابی و فروش نفت را با یک مکانیزم 
ســنتی و بعضاً غیر شــفاف انجام می دادیم. یعنی 
شــبکه ای از مشتریان با مکانیسم مذاکره ای شکل 
گرفته انــد و خرید و فروش نفت را انجام می دهند. 
اما این سوال همیشه مطرح بوده است که آیا هیچ 
خریدار و مشتری دیگری نیست که بتواند به صورت 
مســتقیم و بدون واســطه نفت ایران را خریداری 

نماید. در واقع اگر یک بســتری را فراهم کنیم که 
معامله گــران نفتــی در تمام دنیا به طور شــفاف و 
مستقیم به نفت ایران دسترسی پیدا کنند آیا بازار 
فیزیکی ما گسترده تر از حال می شود یا خیر.برخی 
از دســت اندرکاران قائل بر این هستند که هر کس 
در هــر جای دنیا خریدار نفت خام اســت، حداقل 
یــک بــار با ما مذاکره کرده اســت اما ادعای برخی 
صاحب نظران در طیف مقابل، این است که افرادی 
هســتند که به دلیل واسطه های متعدد نمی توانند 
به این شــبکه نفوذ پیدا کنند. همچنین انتشار این 
اوراق و تحویــل فیزیکــی نفت از طریق این ابزار به 
عنوان یک کانال موازی، هیچ آسیبی به شیوه فعلی 

وارد نمی کند .

درباره اوراق جدیدی که با نامه اوراق ســپرده 
کاالیــی نفــت رونمایــی شــد توضیــح بفرمائید. 
ح هم مثل  چه تضمینی وجود دارد که این طر
فروش نفت در بورس انرژی با شکســت مواجه 

نشود؟
دلیل شکســت طرح فروش نفت در بورس انرژی 
این بوده اســت که ما همیشه دنبال حراج فیزیکی 
نفت بوده ایم و اساساً هیچ نقدشوندگی و معامالت 
ثانویــه ای بر این بازار بار نمی شــد. در مورد اوراق 
ســپرده کاالیی نفت که در ماه های گذشته توسط 
مدیرعامل شــرکت ملی نفت رونمایی شد، مسأله 
تأمین مالی اولویت اول نمی باشــد و تأمین مالی از 
پیامدهای جانبی آن است. آنچه اهمیت دارد توسعه 
بازار، افزایش مشتریان و ورود به حوزه قیمت گذاری 
نفت اســت.اگر بخواهیــم به صورت خیلی خالصه 
برای عموم مردم ماهیت این اوراق گواهی ســپرده 
نفت را توضیح بدهیم بایســتی به این نکته اشــاره 
کنیم که این اوراق شبیه اوراق گواهی سپرده طال، 
زعفران و … است که در حال حاضر در بورس کاال 
معامله می شــود و عموم مــردم می توانند با خرید 
این اوراق، به ازای هر برگ مالک یک بشــکه نفت 
شوند. لذا مردم می توانند به جای ورود به بازارهای 
پرریسک و غیر مولد همچون ملک، طال، ارز، خودرو 
و… با خرید این اوراق بخشی از سبد سرمایه گذاری 

خود را به نفت خام اختصاص دهند.

اوپــک پــالس در پایان دیدارهــای دو روزه خود، اعالم کرد به 
افزایش تولید نفت برنامه ریزی شــده در اوت پایبند می ماند 
اما از صحبت درباره سیاســت نفتی پس از ســپتامبر، اجتناب 
کرد.دیدار روز پنج شــنبه گذشــته  اوپک پالس چند روز پیش 
از ســفر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه از جمله 

عربستان سعودی برگزار شد. 
انتظار می رود بایدن در این سفر، ریاض را برای افزایش تولید 
نفت تحت فشــار قرار دهد.در نشســت قبلی اوپک پالس که 
دوم ژوئن برگزار شد، این گروه تصمیم گرفت به جای افزایش 
ماهانه تولید به میزان ۴۳۲ هزار بشــکه در روز، تولید را در هر 

یک از ماههای ژوییه و اوت به میزان 6۴۸ هزار بشــکه افزایش 
دهند.واشنگتن از تصمیم دوم ژوئن برای افزایش سریعتر تولید 
اوپک پالس که پس از ماهها درخواست غرب از این گروه برای 
تولید بیشــتر نفت صورت گرفت، اســتقبال کرد.بر اساس تزه 
ترین خبرها قیمتهای نفت در مارس پس از اعمال تحریمهای 
گســترده آمریکا و اروپا علیه روســیه بر سر جنگ در اوکراین، 
بــه باالترین حد از ســال ۲۰۰۸ صعــود کرد و به بیش از ۱۳۹ 
دالر در هر بشکه رسید. اگرچه قیمتها از آن زمان کاهش پیدا 
کرده است اما به دلیل عرضه محدود و نگرانی از ظرفیت مازاد 
تولیــد انــدک اوپک پــالس، همچنان بیش از ۱۱۵ دالر در هر 

بشــکه معامله می شــود.بر اساس این  گزارش.احسان خومان، 
تحلیلگــر بانــک MUFG در این باره گفــت: نگرانی از کمبود 
عرضه بر نگرانیهای رکود غلبه کرده اســت. در ســطح جهانی، 
ظرفیت مازاد تولید فوق العاده اندکی وجود دارد. اوپک پالس 
که با اتمام ظرفیت مازاد برای تولید بیشتر روبروست، در حال 
بررسی شلیک آخرین تیرهای در ترکش تولید خود است و در 
ایــن بیــن، ظرفیت پاالیش نفت که بر اقتصاد واقعی تاثیرگذار 
اســت، به میزان چشــمگیری کاهش پیدا کرده است.عالوه بر 
نگرانیهای پیرامون عرضه محدود، اروپا به ســختی تالش می 
کند کمبود گاز را به دلیل عرضه کمتر روسیه، مدیریت کند.

بر اساس تازه ترین خبرها ؛

استراتژی نفتی اوپک پالس تصویب شد

خبر  ویژه

راهکار دولت سیزدهم برای عبور از روزهای سخت تابستان

کشور   ظرفیت تولید برق 
افزایش یافت 

 مردم در سال های گذشته بخصوص در دو سال 
گذشــته با مشکل خاموشی ها )قطع برق( در 
تابستان و زمستان مواجه می شدند به طوری که 
این موضــوع باعث افزایش نارضایتی عمومی 
شــده بود. قطعی برق در ســال گذشته  به اوج 
خود رســید و مردم در روز چند ســاعت برق 
نداشــتند، این در حالی بود که خاموشــی ها 
از اردیبهشــت ماه آغاز شــد. در سال  گذشته 
چند بار در روز برق هر بار به میزان دو ساعت 
قطع می شــد.علت  خاموشــی ها در سال های 
گذشــته به عدم ساخت نیروگاه در دولت قبل 
و افزایــش ندادن ظرفیــت تولید برق مربوط 
می شــد؛ به نوعی دولت قبل با نیروگاه نسازی 
باعث ایجاد مشکل برای مردم شده بود. افزایش 
ظرفیت تولید برق یکی از تکالیف قانونی برنامه 
ششــم بود که دولت و وزارت نیروی ســابق از 
انجام آن ســرباز زده بود. این موضوع حتی بر 
تولید هم اثر گذاشــته بود و واحدهای تولیدی 
مجبور بودند خط تولید خود را خاموش کنند. 
دولت وزارت نیروی دولت سیزدهم از پارسال 
همــه همت خود را بــرای افزایش توان تولید 
بــرق از طریق افزایش ظرفیت نیروگاهی بکار 

بست و همان روزهای نخست آغاز بکار وزارت 
»علی اکبر محرابیــان« وی وعده افزایش ۳۵ 
هــزار مگاواتــی نیروگاه هــا را داد.شــرکت 
مادرتخصصــی تولیــد نیروی بــرق حرارتی 
هــم از همان ابتدا تــالش خود را برای تحقق 
ایــن وعــده وزیر نیرو کار گرفت.در همین باره 
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی 
گفت: نســبت به ســال قبل چهار هزار و ۳۰۰ 
مگاوات به ظرفیت تولید نیروگاه های حرارتی 
افزوده شده است.عبدالرسول پیشاهنگ ادامه 
داد: در حال حاضر ۱۳۲ نیروگاه کشور با همه 
ظرفیت خود در حال تولید برق هســتند.وی 
افزود: این تعداد نیروگاه با برخورداری از ۵۲۵ 
واحــد نیروگاهی با همه ظرفیت خود در حال 
تولیــد برق هســتند.مدیرعامل برق حرارتی  
گفت: نســبت به ســال گذشته دو هزار و ۳۰۰ 
مــگاوات ظرفیــت نیروگاهی جدید به چرخه 
تولید برق کشــور افزوده شده است.پیشاهنگ  
ادامــه داد: وضعیت نیروگاه های موجود نیز از 
طریق سرویس و نگهداری و بهره برداری بهینه 
حدود دو هزار مگاوات نســبت به سال گذشته 

بهبود و افزایش یافته است.

وزیر نفت :

 بر هم خوردن امنیت انرژی 
یک بازی باخت - باخت است

وزیر نفت بر هم خوردن امنیت انرژی و شدت 
گرفتن نوســانات بازار را بازی باخت - باخت 
برای همه بازیگران این عرصه دانست و گفت: 
بازار جهانی نفت نیازمند افزایش عرضه از سوی 
ایران است .جواد اوجی پس از پایان سی امین 
نشست وزارتی سازمان کشورهای صادرکننده 
نفــت و متحدانش )ائتالف اوپک پالس( اظهار 
کرد: تصمیم امروز اوپک پالس در واقع اجرای 
تصمیم ماه پیش یعنی افزایش تولید نفت به 
مقدار 6۴۸ هزار بشــکه در روز برای ماه های 
ژوئیــه و اوت ۲۰۲۲ بــود.وی تصریح کرد: با 
توجه به کاهش تولید بعضی از تولیدکنندگان 
اوپک پالس و محقق نشدن سطوح تولید تعهد 
شده و کاهش سطح ذخیره سازی های تجاری 
نفــت خام و فرآورده هــای نفتی در بعضی از 
کشــورهای بزرگ مصرف کننده، ســی امین 
نشســت وزارتی اوپک پــالس ضمن حمایت 
دوباره از تصمیم نوزدهمین نشســت وزارتی 
اوپــک و غیراوپک )ژوئیه ۲۰۲۱(، بر اســاس 
اجمــاع تصمیم گرفت بــرای ماه اوت ۲۰۲۲ 
مجمــوع تولید کشــورهای اوپک و غیراوپک 
6۴۸ هزار بشکه در روز افزایش یابد.وزیر نفت 

بــا تأکید بر اینکه ائتالف اوپک پالس به رصد 
و نظــارت مداوم و منظم خود بر تحوالت بازار 
و انجــام هرگونه اقــدام الزم برای حفظ ثبات 
حاکــم بر بازار نفت ادامــه خواهد داد، افزود: 
براســاس تازه ترین آمار و گزارش های منتشر 
شده، پایبندی مناسب کشورهای اوپک پالس، 
در ماه آوریل ســال ۲۰۲۲ به ســطح بی سابقه 
۲۵6 درصد رسید که دلیل اصلی افزایش سطح 
پایبندی، تولید نکردن به مقدار تعهد شــده 
از ســوی بعضی از کشورها بوده است.اوجی با 
بیــان اینکه بــازار جهانی نفت، با وجود برخی 
نگرانی هــا از پیامدهای تنش های ژئوپلیتیک 
بــرای رشــد اقتصادی جهان و آســیب های 
احتمالــی برای تقاضــا، با هدف توازن و ثبات 
در حال حرکت اســت اما نگرانی هایی درباره 
احتمــال کمبود عرضه نفت در ماه های پیش 
رو همچنان وجود دارد، گفت: کشورهای عضو 
ائتالف اوپک پالس به دقت شرایط بازار جهانی 
نفت و توازن عرضه و تقاضا را تحت نظر دارند 
و این آمادگی وجود دارد تا به اقتضای شرایط 
بازار نفت، به سرعت تصمیم گیری و اقدام های 

الزم از سوی اوپک پالس انجام گیرد.
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۵۵بانک و بیمه
 در جلسه پیگیری مصوبات نظارت میدانی 

شهرستان ساری صورت گرفت؛

قدردانی نایب رییس اول 
مجلس شورای اسالمی از 

همکاری مدیرعامل بانک مسکن

نایب رییس اول مجلس شــورای اســالمی در 
جلســه پیگیری مصوبات نظارت میدانی برخی 
شــهرهای کشــور از مدیرعامل بانک مسکن 

تقدیر کرد.
بانک مســکن – هیبنا، علی نیکزاد نایب رییس 
اول مجلس شورای اسالمی در جلسه پیگیری 
مصوبات نظارت میدانی شهرستان های ساری، 
میاندوآب، آمل و بابل از دکتر محمود شــایان 

مدیرعامل بانک مسکن تقدیر و تشکر کرد.
طی این جلســه نایب رییس مجلس شــورای 
اســالمی با بیان اینکه بانک مسکن همواره در 
تامیــن مالی طرح های عمرانــی و پروژه های 
بزرگ ساختمان ســازی کشــور پیشقدم بوده 
اســت، از دکتر شایان به سبب سرمایه گذاری 
برای اجرای پروژه آزادراه هفت تن ساری- قائم 

شهر تشکر کرد.
آزادراه هفت تن ساری – قائم شهر به طول ۴۴ 
کیلومتر در مرکز اســتان مازندران در دســت 
احداث اســت که بانک مسکن تامین مالی ۵۰ 

درصد این پروژه را بر عهده گرفته است.
گفتنی اســت، شرکت ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شســتا( نیز ۵۰ درصد دیگر هزینه 
ساخت این آزادراه را بر عهده دارد که با احداث 
آن بار ترافیکی بســیاری در اســتان مازندران 

کاهش خواهد یافت.

 مدیرعامل پست بانک ایران 
 و هیات همراه 

به استان کرمانشاه سفر کردند
 بهــزاد شـــــــیری 
مدیرعامل پست بانک 
ایران به همراه جمعی 
از مدیران ســتادی در 
قالب سه گروه کاری، 
بــا هــدف بررســی اســتعدادهای بالقــوه 
سرمایه گذاری، نظارت بر عملکرد شعب و باجه 
های بانکی روستایی، دیدار با همکاران و شرکت 
در جلســه شــورای اداری، صبح پنجشنبه ۹ 
تیرماه ۱۴۰۱ به استان کرمانشاه سفر کردند.

در این ســفر، بهزاد شــیری مدیر عامل بانک و 
هیات همراه پس از ورود به اســتان  ، به همراه 
شــهنام زندیــه رئیــس اداره کل آمار و بودجه  
فیــروز رحیمی معاون اداره کل روابط عمومی، 
فاتح مالئی مدیر شــعب اســتان کرمانشاه در 
گروه اول از شعب آزادی، نوبهار، پیام، باجه های 
بانکی روســتایی کرناچی و ده پهن  و شــرکت 
نیروی غرب که از پست بانک استان تسهیالت 
دریافت کرده است، بازدید و پیرامون مشکالت 
با کارکنان این شــعب و باجه بانکی روســتایی 

گفت و گو می کنند.
همچنیــن در گروه دوم، مهــدوی رئیس اداره 
کل بررســی و نظــارت بــر طرح هــای بانک و 
امیر لرســتانی معاون مدیریت شــعب استان 
کرمانشــاه از شعبه اسالم آباد غرب و طرح های 
الکل جاویدان و کاغذ معدنی خســروی بازدید 
می کنند. در گروه ســوم داود قزلباش رییس 
اداره کل امور شــعب و نصیری رییس اداره کل 
تامین و نظارت بر ســامانه های نرم افزاری به 
همراه خشنودی رییس دایره باجه های استان 
از شــعبه شهرســتان صحنه و باجه های بانکی 
روستایی این شهرستان بازدید خواهند داشت..

بر اســاس این گزارش، پــس از این بازدیدها، 
جلســه شــورای اداری مدیریت شعب استان 
کرمانشاه به ریاست مدیر عامل بانک و با حضور 
هیات همراه، مدیر، روسای شعب و کارشناسان 

ستادی این استان برگزار می شود.

اخبار

امضای تفاهم نامه همکاری 
مشترک میان بانک شهر و باشگاه 

فرهنگی ورزشی پرسپولیس

بــا حضور مدیرعامل بانک شــهر و مدیرعامل 
باشــگاه فرهنگی ورزشــی پرسپولیس، تفاهم 
نامه همکاری مشــترک طی مراسمی میان دو 

طرف امضاء شد.
دکتر سیدمحمدمهدی احمدی در این مراسم با 
اشاره به ظرفیت های بانک شهر در حوزه های 
مالی و پولی، گفت: به عنوان مشاوری قوی در 
کنار دو باشگاه پرطرفدار استقالل و پرسپولیس 
قرار گرفته و برای توانمندی ســازی اقتصادی 

آنان تالش می کنیم.
دکتر احمدی در ادامه با اشاره به امضای تفاهم 
نامه همکاری مشترک میان بانک شهر و باشگاه 
پرســپولیس، تصریح کرد: در تعامل با باشــگاه 
بزرگ و محبوب کشور، منافع بانک را به حداقل 
رسانده و امیدواریم با موفقیت این باشگاه، دل 

میلیون ها هوادار آن شاد شود.
وی عنــوان کرد: با توجه به حضور دو باشــگاه 
پرسپولیس و استقالل در بازار سرمایه و فروش 
ســهام آنان در بازار بورس؛ لزوم شــفاف سازی 
صــورت هــای مالی و افزایش تــوان مالی این 
باشگاه ها در اولویت قرار گرفته است. درهمین 
راســتا بانک شهر با توجه به ظرفیت های خود 
توانسته بسته ای از خدمات را به آنان ارائه دهد.
مدیرعامــل بانک شــهر با تاکید بــر اینکه در 
ایــن تفاهم نامه اسپانســری بانک از باشــگاه 
پرســپولیس مطرح نیســت، افــزود: به دنبال 
حمایت از این باشگاه برای شکوفا شدن ظرفیت 

های اقتصادی آن هستیم.
دکتر احمدی با بیان اینکه بخشــی از درآمد 
باشگاه پرسپولیس که حاصل از فروش سهام 
خواهــد بود در بانک شــهر ســرمایه گذاری 
مــی شــود، گفت: ایــن باشــگاه را به عنوان 
 شــریکی محبــوب و مطمئــن در کنار خود 

می بینیم.
مدیرعامل بانک شــهر ســرمایه بزرگ باشگاه 
پرســپولیس را هــواداران میلیونی و حســن 
شهرت عنوان کرد و ادامه داد: با تشکیل باشگاه 
مشــتریان پرسپولیس و استفاده هواداران این 
باشگاه از خدمات بانک شهر در تمامی حوزه ها 
؛ قطعا انتفاع بسیاری نصیب این تیم پرطرفدار 

خواهد شد.
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس 
نیز در این مراســم با بیان اینکه بانک شــهر به 
عنــوان بانکــی مردمــی و خوشــنام در میان 
هموطنان می شناســیم، گفت: خوشــبختانه 
مــراودات شــهروندان بــا این بانک بســیار و 
رضایتمندی از خدمات آن هم حداکثری است.
رضــا درویش بــا قدردانی از حمایت های ویژه 
دکتر احمدی از باشگاه پرسپولیس، افزود: قطعا 
این تفاهم نامه می تواند ضمن ایجاد یک مودت 
میان دو طرف ؛ باشگاه را در دستیابی به اهدافش 

کمک کند.

دیدار مدیرعامل سازمان بیمه 
سالمت با مدیرعامل بیمه ایران

 دکتــر محمــد مهــدی 
مدیرعامــل  ناصحــی 
ســازمان بیمه سالمت با 
حضــور در بیمه ایران، با 
حســن شــریفی رییس 
هیــات مدیــره و مدیرعامل بیمه ایران دیدار و 
گفتگــو کرد. دو طــرف در این دیدار، راههای 
همکاریهای مشــترک سازمان بیمه سالمت و 

بیمه ایران را بررسی کردند.

 هدف از برگزاری مجمع عمومی صف و ستاد
ارتقای فرهنگ پاسخگویی و بهبود عملکرد بانک است

»رضا قرائی پور« در جلســه مجمع عمومی صف و ســتاد بانک 
قرض الحســنه مهر ایران گفت: مجمع صف و ســتاد بانک، بستر 
مناســبی را برای توســعه فرهنگ پاسخگویی در تمام الیه های 
اجرایی بانک به ویژه الیه های مدیریتی صف و ســتاد ایجاد کرده 
و در این مجمع انتظارات و درخواســت های متقابل صف و ســتاد 

از یکدیگر مطرح می شود.
نخســتین مجمع عمومی صف و ســتاد بانک )ســه ماهه نخست 
سال ۱۴۰۱( با حضور دکتر »سید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل، 
»حمیدرضا توسلی« عضو هیأت مدیره، دکتر »محسن سیفی« 
قائــم مدیرعامل، »حســن تلیکانی« مشــاور عالی مدیرعامل و 
همچنین معاونان، مدیران، رؤســای ادارات کل و مدیران شــعب 

استان ها برگزار شد.
در ابتدای این جلســه »رضا قرائی پور« مدیر امور برنامه ریزی و 
توسعه بانک ابراز امیدواری کرد: برگزاری این مجمع باعث ارتقا و 
بهبود عملکرد بانک به ویژه در شاخص های برنامه عملیاتی شود.
وی اظهار داشــت: در این مجمع چهار محور پیگیری می شــود. 
نخســت رصد شاخص های اصلی برنامه عملیاتی بانک به صورت 
ســه ماهه که در ۵ محور همچون تجهیز منابع، نســبت مصارف 
به منابع، وصول مطالبات، درآمد عملیاتی و خدمات مشــتریان 
بررسی می شود و در نهایت استان ها و شعب موفق و ناموفق در هر 
یک از شاخص ها، مشخص می شوند. برنامه عملیاتی، میثاق نامه 
و تعهــد مدیران بانک اســت که تمــام تالش مدیران معطوف به 

تحقق آن است.
قرائی پور افزود: مورد دوم این است که مجمع صف و ستاد بانک، 
بستر مناسبی را برای توسعه فرهنگ پاسخگویی در تمام الیه های 
اجرایی بانک به ویژه الیه های مدیریتی صف و ســتاد ایجاد کرده 
و در این مجمع انتظارات و درخواســت های متقابل صف و ســتاد 

از یکدیگر مطرح می شــود و تالش های الزم در جهت رفع موانع 
و پیگیری درخواست ها صورت می پذیرد.

استخراج مشکالت و پیگیری برای حل آن ها
وی مورد سوم را شناسایی و رفع موانع و مشکالتی دانست که در 
مسیر اصالح و بهبود عملکرد بانک وجود دارد و گفت: این موارد 
در مجمع بررســی می شــود و با حضور همه اعضای محترم هیأت 
عامل، امکان صدور مصوبه در جلســه نیز وجود دارد. همچنین 
این مشــکالت و موانع ثبت و دســته بندی شــده و پیگیری الزم 
از ســوی اداره کل ســازمان به عنوان دبیر مجمع برای رفع آن ها 

صورت می پذیرد.
مدیر امور برنامه ریزی و توسعه بانک اظهار داشت: چهارمین اثر 
برگزاری مجمع صف و ســتاد بانک این اســت که بستر مناسبی 
را برای شناســایی عملکردهای برتر در بانک و تقدیر و تشــکر از 
آن هــا فراهــم کرده و فضای یادگیــری از چنین عملکردهایی را 
فراهم می ســازد. به این صورت امکان الگوســازی از عملکردهای 

برتر وجود دارد.
وی تأکید کرد: انتظار می رود این مجامع در ســطح هر اســتان و 
با حضور رؤســای شــعب در فواصل زمانی حداقل ۳ ماهه برگزار 
شــود و گزارش برگزاری مجمع اســتانی نیز برای مدیریت ارشد 

بانک ارسال شود.
تکالیف مجمع تا تحقق ۱۰۰ درصدی پیگیری می شود

قرائی پور خبر داد: دبیرخانه مجمع صف و ســتاد، ذیل مدیریت 
برنامه ریزی و توســعه، در اداره کل ســازمان و برنامه ریزی ایجاد 
شده که متعاقباً نسبت به تکالیف مجمع تا تحقق ۱۰۰ درصدی 

آن ها، کار را پیگیری خواهد کرد.
گفتنی است با عنایت به اجرای برنامه عملیاتی در بانک و فعالیت 
ســامانه مربوطه جهت رصد و پایش عملکرد اســتان ها و شعب، 
مطلع کردن مدیران استان ها و سایر پرسنل صف و ستاد استان 
نســبت به وضعیت خود ضروری بــوده و باید بهصورت دورهای 
عملکرد آنها ارزیابی و نسبت به آن بازخوردهای الزم ارائه شود.
به همین منظور عملکرد استان ها در مقاطع زمانی ۳ ماهه، برای 
تحقق اهداف برنامه عملیاتی و سایر شاخص های عملکردی، مورد 
پایش و ارزیابی قرار گرفته و جلساتی تحت عنوان »مجمع صف و 
ستاد بانک« برگزار می شود. بر همین اساس اولین مجمع صف و 
ســتاد بانک در ســال جاری )مقطع زمانی سه ماهه ابتدایی سال 
۱۴۰۱( در روزهای هفتم و هشتم تیر ماه در حال برگزاری است.

خبر ویژه

 تمدید تاریخ انقضاء کارت های بانک سپه با مراجعه به شعب از ابتدای تیرماهبانک و رسانه:با توجه به اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص عبور کشور 
از شرایط بحرانی، مشتریان بانک سپه برای تمدید کارت های بانکی خود می توانند به صورت حضوری به شعب مراجعه کنند.

بر اســاس ابالغ اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی ج.ا.ا مبنی بر اعالم ســتاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص عبور کشــور از شــرایط بحرانی از آغاز تیرماه، 
تمدید تاریخ انقضاء کارت های صادره از طریق مراجعه حضوری مشتریان به شعب مطابق روال سابق امکان پذیر است.

شــایان ذکر اســت، به منظور تکریم مشــتریان بانک ســپه و آگاهی رســانی مناسب به ایشان، پیامک اطالع رسانی به مشتریان مشمول جهت مراجعه به شعبه و 
دریافت کارت جدید ارسال می شود.

کارت های بانک سپه   تمدید تاریخ انقضاء 
با مراجعه به شعب از ابتدای تیرماه

اخبار

گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد  " آ
سند رسمی"

برابــر رای شــماره 140160318018001015-1401/03/28هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی 
عبــاس توکلــی بنکــده فرزنــد محمــود بــه شــماره ملــی 6539275056  درشــش دانــگ یــک بــاب آپارتمــان ســه طبقــه روی 
پیلــوت بــه مســاحت 178/74 مترمربــع بــا کاربــری مســکونی مجــزی شــده از پــالک 31 و 104  فرعــی ازســنگ 3 اصلــی واقــع 
در رودبــرده بخــش 12گیــالن کــه بــرای آن پــالک شــماره 3151 فرعــی در نظرگرفتــه شــده خریــداری از مالــک رســمی حســین 
مصلــح محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 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 یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضائ ــه مرج ــود را ب ــت خ دادخواس
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/11 ونوبــت دوم:1401/04/29
ک سنگر کدل-رئیس ثبت اسناد وامال علی کاظمی پا

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای  گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده1۳  آ  "
فاقد سند رسمی"

برابــر رای شــماره 140160318021000371 مــورخ 1401/04/07 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و 
بالمعــارض متقاضــی آقــای صفــر بابائــی زاده خشــکرودی فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه 1466 صــادره از چالــوس 
بــه شــماره ملــی 4839354677 در ششــدانگ از یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بریکبابخانــه و محوطــه ه مســاحت 252.66 
مترمربــع پــالک فرعــی965 مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 259 فرعــی از 42 اصلــی واقــع در قریــه پیربســت لولمــان بخــش 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع  10 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی مــع الواســطه نــوروز علــی نجاتــی پیربســتی محــر
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
ــه ایــن  ــراض خــود را ب ــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعت ــخ انتشــار اولی ــد از تاری متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی 
ــررات ســند مالکیــت  ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــای مــدت مذک ــت در صــورت انقض ــد بدیهــی اس تقدیــم نماین

صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/11 ونوبــت دوم:1401/04/26

کوچصفهان ک  نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامال

گهی ابالغ اجرائیه آ
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم

بانــک تجــارت بــه نشــانی اســتان تهــران - شهرســتان تهــران - تهــران خیابــان طالقانــی تقاطــع 
خیابــان اســتاد نجــات الهــی - ســاختمان مرکــزی بانــک تجــارت

مشخصات و محکوم علیه / محکوم علیهم
ــی ک  ــن مجتب ــام حس ــالم - خ ام ــتان ای ــانی شهرس ــه نش ــان ب ــی ج ــد عل ــی فرزن ــار رمضان ــه ی 1-  ال

ش درویــش نیــا
ــه  ــوزی کوچ ــون کار آم ــالم کان ــالم- ای ــتان ای ــانی شهرس ــه نش ــاس ب ــد عب ــی فرزن ــه کیان 2-  فوزی

ــر 8 کارگ
زنــد نامــدار شهرســتان ایــالم - ایــالم جــاده قدیــم مهــران-  شــهرک  3- رحمــت اهلل امیــن پــور فر

رجایــی )ســرطاف(
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم لهم

زنــد ســیف اهلل بــه نشــانی اســتان ایــالم - شهرســتان چــرداول-  ســرابله -  یوســف واعظــی فر
خیابــان ولیعصــر )عــج( جنــب بانــک ملــی مرکــزی نــوع رابــط محکــوم لــه/ محکــوم الهــم وکیــل بانــک 

تجــارت
مربوطــه  دادنامــه  شــماره  و  شــماره  بــه  حکــم  اجــرای  درخواســت  موجــب  بــه  محکــوم 
ــته  و  ــل خواس ــوان اص ــه عن ــال ب ــغ 000/340/44 ری ــت مبل ــه پرداخ 140110390000154908  ب
پرداخــت 000/30 هــزار ریــال بــه عنــوان هزینــه دادرســی و پرداخــت حــق الوکالــه وکیــل پرداخــت 

خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت تــا زمــان پرداخــت
را بــه موقــع اجــرا  آن  ابــالغ اجراییــه ظــرف ده روز مفــاد  از تاریــخ  محکــوم علیــه مکلــف اســت 

مدنــی( احــکام  اجــرای  قانــون   34 گذارد)مــاده 
مسئول دفتر شعبه ۴ شورای حل اختالف شهرستان ایالم  - ساجده قیصر زاده

مدیرعامل بانک دی در مجمع عمومی نیروگاه دماوند: 

رشد چشمگیر سودآوری نیروگاه نقطه انتفاع و پشتوانه سهامداران بانک دی است
علیرضا قیطاسی، مدیرعامل بانک دی با حضور در مجمع عمومی 
عادی نیروگاه برق دماوند که با دستور جلسه تصویب صورت های 
مالی منتهی به ۲۹ اســفند ۱۴۰۰ برگزار شــد با اشاره به بهبود 
و رشــد چشــمگیر شاخصه های مالی و عملکردی نیروگاه گفت: 
نیروگاه دماوند با رشد ۴6 درصدی درآمد حاصل از فروش برق 
در ســال ۱۴۰۰ یکی از شــرکت های با درآمد عملیاتی مطلوب 

در میان شرکت های زیرمجموعه بانک دی است.
وی افــزود: امیدواریم بــا برنامه ریزی های هیئت مدیره نیروگاه 
عالوه بر کاهش مطالبات، شاهد استمرار افزایش درآمد و بهبود 

فرایند فروش در سال ۱۴۰۱ باشیم.
قیطاســی بررســی طرح های ســرمایه گذاری در حوزه زنجیره 
تولید در صنعت خورشــیدی، وصول مطالبات نیروگاه و توسعه 
قراردادهای فروش برق مستقیم به صنایع را از مهم ترین برنامه 
هــای هیئــت مدیــره بانک و نیروگاه دانســت و تصریح کرد: با 
پیگیری های انجام شده از وزارت نیرو، وصول نقدینگی مطالبات 

حاصل از فروش برق به شبکه رشد ۸۱ درصدی نسبت به سال 
۱۳۹۹ داشــته اســت که گامی اساسی در افزایش رضایتمندی 

سهامداران است.
وی افزود: این نیروگاه عالوه بر این که یک ثروت ملی اســت به 

عنوان یکی از دارایی های ارزشمند بانک دی، پشتوانه سهامداران 
این بانک است.

مدیرعامل بانک دی پیاده ســازی انضباط مالی و شــفافیت در 
شــرکت های زیرمجموعه بانک دی را از مهم ترین دستاوردهای 
هیئت مدیره جدید دانست و گفت: با استقرار تیم مدیریت جدید 
تهیه صورت های مالی حسابرســی شده شرکت ها و صورت های 
مالی تلفیقی و لزوم برگزاری منظم مجامع در شرکتها به عنوان 

یک اولویت در دستورکار مدیریت ارشد قرار گرفت.
وی در پایان تصریح کرد: بندهای گزارش حســابرس و بازرس 
قانونی با تشــکیل کارگروه های تخصصی مورد توجه ویژه قرار 
خواهد گرفت و گزارش اقدامات انجام شــده به صورت شــفاف به 

سهامداران ارائه خواهد شد.
گفتنی است در پایان این مجمع ضمن تصویب صورت های مالی 
منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ نیروگاه برق دماوند، مبلغ ۵۰۰ ریال 

سود به ازای هر سهم میان سهامداران تقسیم شد.

 بازدید مدیران ارشد بانک ایران زمین 
ک و گلپایگان از شعب ارا

به منظور بررسی عملکرد شعب اراک و گلپایگان محمد حسینی کنارویی 
مدیر امور شعب استانها و داود فصیحی مدیر امور پشتیبانی و مهندسی به 
همراهی وحید علیزاده مدیر شــعب منطقه از دو شــعبه اراک و گلپایگان 

بازدید میدانی کردند.
در این بازدید مدیر امور شعب استان ها ضمن بررسی عملکرد سال جاری 
شــعب گلپایگان و اراک ظرفیت های موجود در منطقه و تبیین راهکار 
های متناســب جهت جذب منابع ارزان قیمت و شناســایی بازار هدف، بر 

تعامل با شرکت های حقوقی بزرگ و جذب مشتریان خرد تاکید کرد.
در ادامه این دیدار مدیر امور پشتیبانی و مهندسی گفت: همکاران شعب 
باید تمام توان خود را معطوف به برنامه ریزی دقیق، شناسایی بازار هدف 
و بازاریابی موثر کنند تا بتوانند به اهدافی که مدنظر بانک است برسند و 

این مهم جز با همراهی فرد فرد کارکنان میسر نخواهد شد.
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ج: کر سرپرست شهرداری 

اردوگاه ماده ۱۶ مردان البرز تجهیز می شود 
البرز /  مهدی فالح رفیع

سرپرست شهرداری کرج با اشاره به اینکه  
اعتیاد آســیبی چند وجهی اســت، اظهار 
کرد: شــهرداری کــرج به تنهایی از عهده 
ســاماندهی معتادین متجاهر برنمی آید و 
همه دســتگاه های مرتبط با این موضوع 
باید وظایف خود را به درستی انجام دهند 
تــا نتیجه مد نظر حاصل شــود. منوچهر 
غفاری در بازدید از اردوگاه ماده ۱6 مردان 
و زنان البرز که به همراه غفور قاســمپور 
فرماندار کرج، سردار حسینی دبیر شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز 
و غالمرضا رضوانی معاون خدمات شهری 
شــهرداری کرج صورت گرفت، با اشاره به 
اینکه  اعتیاد آســیبی چند وجهی اســت، 
اظهار کرد: شــهرداری کــرج به تنهایی 
از عهــده ســاماندهی معتادین متجاهر 
برنمی آید و همه دستگاه های متولی این امر 
باید وظایف خود را به درستی انجام دهند 
تا نتیجه مد نظر حاصل شــود.وی با اشاره 
به اینکه ساماندهی معتادین متجاهر یکی 
از دغدغه های مهم مدیریت شــهری کرج 
است، توضیح داد: شهرداری کرج هر ساله 
اعتبار مناســبی به این موضوع اختصاص 

می دهــد و با برگزاری برنامه های فرهنگی 
و اجتماعــی، برای پیشــگیری و مقابله با 
این معضل گام برمی دارد.این مســئول با 
بیان اینکه ســال گذشته اردوگاه ماده ۱6 
بانــوان البرز در جاده قزلحصار راه اندازی 
شــد، گفت: این اردوگاه با ظرفیت حدود 
۱۰۰ نفر  در حال فعالیت است و  شهرداری 
کرج برای تامین بخشی از هزینه های این 

مجموعه قراردادی منعقد کرده و به زودی 
پرداختی آن انجام می شود.

ج برای تجهیز  مشارکت شهرداری کر
اردوگاه ماده 1۶ مردان

وی با بیان اینکه مکانی هم برای راه اندازی 
اردوگاه مــاده ۱6 مــردان در کمالشــهر 
مشخص شده، توضیح داد: پرداخت اجاره 

ایــن محــل با ظرفیت بیش از ۵۰۰ نفر به 
عهده شــهرداری اســت و البته در زمینه 
تجهیز و فضاســازی ایــن مجموعه هم از 
ظرفیت مدیریت شــهری استفاده خواهد 
شد.سرپرست شهرداری کرج اضافه کرد: 
ســرانه ای که شورای هماهنگی مبارزه با 
مــواد مخدر برای نگهداری هر فرد معتاد 
در ایــن اردوگاه پرداخت می کند ۳۵ هزار 

تومان است و تامین هزینه باقی مانده هم 
به عهده سایر دستگاه های ذی ربط از جمله 
شــهرداری است.غفاری با تاکید بر اینکه 
عملیات تجهیز اردوگاه ماده ۱6 مردان از 
فردا آغاز می شــود، گفت: احداث سرویس 
بهداشتی، نصب دوربین های مدار بسته و 
... از جمله مواردی اســت که برای آماده 
سازی این مرکز باید انجام شود.این مسئول 
خاطر نشــان کرد: تامین بخشی از اعتبار 
تجهیز این اردوگاه به عهده شهرداری کرج 
اســت و طبق قول مســاعد فرماندار کرج 
قرار اســت شهرهای اقماری استان هم در 
ایــن خصوص پــای کار بیایند.وی گفت: 
خوشــبختانه با راه انــدازی اردوگاه ماده 
۱6 زنان به ندرت شــاهد حضور معتادین 
متجاهر زن در ســطح شــهر هستیم و با 
آغــاز به کار اردوگاه مردان هم امیدواریم 
نماد این آســیب اجتماعی در چهره کرج 
کمرنگ شــود.غفاری ابراز کرد: پاکسازی 
جســمانی، توانمندســازی فردی، کمک 
به جامعه پذیــری، ارائه خدمات درمانی، 
روانشناختی و مددکاری از جمله خدماتی 
اســت که در اردوگاه های مــاده ۱6 ارائه 

می شود.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

رئیس گروه شهر خالق شهرداری مشهد 
عنوان کرد؛

طراحی اولین دوره لیگ 
خالقیت، در قالب 5 رویداد 

مسئله محور
مشهد / سمیرا رحمتی

رئیس گروه شــهرخالق شهرداری مشهد 
گفت: اولین نشســت سرپرستان تیم های 
لیــگ خالقیت درمحــل کارخانه نوآوری 
برگــزار شد.ســید رحمانــی میرزائیانبا 
برشــمردن ضرورت پرداختن به مســائل 
شــهری و حرکت نظام پیشنهادها در این 
مســیر، به اهداف برگزاری لیگ خالقیت 
اشاره و اظهار کرد: نشست سرپرستان لیگ 
خالقیــت به منظور بهره گیری نظام مند از 
توانایی هــای فکری و خالقیت ســرمایه 
انسانی برگزار شــد.وی افزود: اولین دوره 
لیگ خالقیت در سال ۱۴۰۱ و در قالب پنج 
رویداد مسئله محور طراحی شده که در طی 
سال جاری برگزار و در پایان لیگ سازمان، 
اداره کل و معاونــت خالق معرفی خواهند 
شــد.رئیس گروه شــهر خالق شهرداری 
مشــهد بیان کرد: در انتهای سال گذشته 
مسائل محوری شناسایی و در قالب شبکه 
مســائل شهرداری که بر پایه خوداظهاری 
سازمان ها، مناطق و ادارات کل احصا شده 
اســت تدوین و لیــگ خالقیت نیز بر پایه 
همین مســائل و در قالب مســائل محوری 
برگزار شد.میرزائیان تصریح کرد: در اولین 
رویداد لیگ خالقیت مساله تجاری سازی 
داده هــا به عنوان موضوع محوری از طریق 
شرکت تات پیش بینی شده که در ماه های 

تیر و مرداد برگزار خواهد شد.

بر اساس اعالم شرکت توزیع نیروی برق 
استان گلستان؛

عدم همکاری یک متقاضی 
برق دامداری باعث طوالنی 

شدن پروژه شده است
گلستان / گروه استان ها:  با وجود اینکه رفع 
موانــع در خصوص موضوع متقاضی تامین 
برق )دامداری( که فیلمی در این خصوص 
در فضای مجازی منتشر گردیده، به اطالع 
میرســاند، با وجود آنکه رفع موانع اجرایی 
و جلــب رضایت همســایگان بــه منظور 
اجرای پروژه یادشــده بــه عهده متقاضی 
برق می باشــد، اما شــرکت توزیع برق در 
راستای حمایت از تولید و مردم به تأسی از 
منویات مقام معظم رهبری و تاکید ریاست 
محترم جمهور در سال تولید، دانش بنیان 
و اشتغال آفرین ، پروژه را اجرا نموده است، 
قبل از انتشار این فیلم همکاری های الزم 
حتــی خارج از وظایف قانونی نســبت به 
اجرای پروژه و برق دار نمودن شــبکه برق 
متقاضــی اقدامات الزم به عمل آمده بود.

ضمــن اینکه متقاضی تامین برق علیرغم 
اطــالع و آمادگی از موضــوع تا این تاریخ 
نســبت به مهیا نمودن محل نصب کنتور 
برق برابر آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق 

اقدامی به عمل نیاورده است.

معاونت شبکه مخابرات منطقه گلستان 
خبر داد؛

 آغاز به کار فیبر رسانی 
 مسیر تپه نورالشهداء 

شهرستان گرگان  
گلستان / گروه استان ها: طرح فیبررسانی 
به تپه نورالشهداء گرگان ، آغاز شد. مهندس 
بهرام عیدی  ضمن اعالم این خبر افزود: طرح 
فیبر رســانی به تپه نورالشهداء شهرستان 
گرگان با هدف واگذاری فیبرنوری و تامین 
ارتبــاط پایدار مخابراتی  اداره حفظ آثار و 
ارزشها و موزه دفاع مقدس ، در آن منطقه 
شروع بکارکرده است . وی امکان واگذاری 
حداکثر پهنای باند بر روی زیرساخت ایجاد 
شده را از مزایای این طرح دانست و گفت 
:سرویســهای مخابراتی با کیفیت و سرعت 
باال از جمله خدماتی اســت که برروی این 
بستر قابل دریافت است  و پس از پایان پروژه 
، اجرای مراسمات مختلف همچون یادواره 
شــهدا یا مراسمات دیگر ملی و مذهبی در 
تپه نورالشــهداء شهرستان گرگان با بهره 
مندی از ارتباطات مخابراتی ایجاد شده با 
کیفیت بســیار زیاد قابل اجرا خواهد بود .  
معاونت شبکه مخابرات منطقه گلستان در 
پایان گفت : در تالش هســتیم در راستای 
بهینه ســازی ارتباطات روستای زیارت و 
محدوده ناهارخوران ، اجرای ادامه مســیر 
حد فاصل ســه راهی تپه نورالشــهداء تا 
بعــدا از میدان ناهارخوران در همین طرح 
گنجانده شده  و امکان واگذاری پهنای باند 

به متقاضیان مسیر فراهم شود .

شهردار هشتگرد اظهار کرد: 

لزوم استفاده بهینه از منابع آبی 
البرز / راضیه دارابی

مهندس یعقوبی شــهردار هشــتگرد به همراه 
مدیریــت آب و فاضــالب از زیرســاخت های 
موجود و امکان سنجی اجرای پروژه جداسازی 
آب خام فضای سبز از آب شرب شهری بازدید 
کرد.با توجه به خشکسالی های چند ساله اخیر 
و کاهش نزوالت جوی  و همچنین برداشت های 
بی رویــه از منابــع آب زیرزمینی و نظر به اقلیم 
خشک ایران ،  لزوم حفظ منابع آبی و استفاده 
بهینه از این سرمایه های ملی به عنوان اولویت 
تمامی مســئوالن و مردم می باشد که نیازمند 
توجــه ویــژه ای خواهد بود .هشــتگرد مرکز 
شهرســتان ســاوجبالغ از شهرهای دامنه کوه 
هــای البرز می باشــد و منابع آبی آن از طریق 
منابــع زیرزمینی تامیــن می گردد ، طی چند 
ســاله اخیر با پیگیریهای دکتر حدادی نماینده 
محترم مجلس برای شــهرهای شهرستان های 
ســاوجبالغ و نظرآباد از منابع آبی ســد طالقان 
ســهمیه اختصاص یافته و این موضوع ســبب 
گردیده تا در اســتفاده از منابع آب زیر زمینی 
صرفه جویی و این منابع برای نســل های آتی 
حفظ گردد .با توجه به تراکم زندگی شهرنشینی 
و همچنین تالش مدیریت شــهری برای ارتقاء 
ســرانه ها و به ویژه ســرانه فضای سبز ، در حال 
حاضر این شهر عالوه بر بلوار ها و میادین دارای 
۴6 بوستان می باشد که با مساحت کل بالغ بر 
۱۱۷ هکتار سرانه فضای سبز آن ۱۹ متر مربع 
برای هر نفر اســت و به عنوان یکی از شــهرهای 
ســبز در اســتان البرز و کشور مطرح می باشد 
.طی سالیان اخیر موضوع مدیریت منابع آبی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار شده و استفاده از منابع 
آبی پایدار و همچنین استفاده بهینه از این منابع 
در دستور کار قرار گرفته و در همین راستا و با 
تاکید مهندس یعقوبی شــهردار هشتگرد ، طی 
ماههای اخیر اســتفاده از پساب های حاصل از 
تصفیه خانه شهر جدید هشتگرد و تصفیه خانه 
شــهرک صنعتی با جدیت پیگیری می گردد و 
جلســات متعددی با مسئولین مربوطه در این 
خصوص برگزار شده است .نظر به شیب بخش 
کوهپایه ای و به تبع آن شــیب مالیم شــمال به 
جنوب شــهر هشــتگرد می توان از انتقال ثقلی 
این پســاب ها برای آبیاری فضاهای ســبز شهر 
استفاده نمود و همچنین با توجه به زیرساخت 
های موجود از قبیل مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی 
تنظیم و ذخیره سازی می توان با اجرای شبکه 
آبیاری بوســتان ها از طریق لوله گذاری از این 
سرمایه ارزشمند استفاده بهینه نمود.مهندس 
یعقوبی شــهردار هشــتگرد در بازدیدی که به 
همراه مدیریت آب و فاضالب از بخش شــمالی 
شــهر و حد فاصل مناطق مســکونی با شهرک 
صنعتی داشــت به تعامل و همکاری دســتگاه 
هــای ذیربــط برای بهره گیری از پســاب این 
تصفیــه خانه هــا تاکید کرد .وی گفت : اجرای 
شــبکه آبیاری موجب می گردد تا بتوان عالوه 
بر استفاده از منابع فوق الذکر ، آب خام فضای 
ســبز را از آب شــرب شــهری جدا نموده و این 
موضــوع عالوه بر کاهش در هزینه ها و کاهش 
مصرف آب موجب استفاده از آب خام و مناسب 
برای آبیاری فضاهای سبز خواهد شد .وی افزود 
: شــهرداری مصمم به اجرای این پروژه بوده و 
همزمان آبیاری تحت فشار و قطره ای درختان 
و فضاهای ســبز شــهری را در دستور کار دارد 
که امیدواریم این موضوع در سال جاری محقق 

گردد .

با حکم مدیر مخابرات منطقه اصفهان؛

سرپرست جدید اداره مخابرات 
شهرستان خور و بیابانک معرفی شد

اصفهــان / گــروه اســتان ها: بــا حکم مدیر 
مخابــرات منطقه اصفهــان، مصطفی راجی 
عهده دار مســئولیت سرپرستی اداره مخابرات 
شهرستان خور و بیابانک شد.در مراسمی که با 
حضور فرماندار شهرستان خور و بیابانک، امام 
جمعه و رئیس شورای شهر خور و جمعی دیگر 
از مســئولین شهرستان برگزار شد، از خدمات 
علیرضا افالکی در زمان تصدی ریاســت اداره 
مخابرات شهرســتان خور و بیابانک تقدیر به 
عمل آمد و راجی به عنوان سرپرست جدید این 
اداره معرفی شــد. شاه میرزایی معاون تجاری 
و امور مشــتریان مخابرات منطقه اصفهان در 
این مراســم، ضمن بیان ویژگیهای شهرستان 
خــور و بیابانــک از منظــر جغرافیایی، منابع 
طبیعی و معادن متنوع، مردمان سخت کوش 
و خــون گــرم و قرار گرفتن در مســیر طریق 
الرضــا)ع(، از خدمات مخابراتی ارائه شــده به 
شهروندان طی ســالیان گذشته ابراز رضایت 
کرده و تالش بیشــتر کلیه مدیران شهرستان 
جهــت هم افزایی توانمندیهای خود در جهت 
توسعه هر چه بیشتر شهرستان را خواستار شد. 
فرماندار شهرستان و امام جمعه شهر خور هم 
در سخنانی از خدمات شرکت مخابرات تشکر 
کرده و تالش جهادی جهت رفع کاســتیها و 
نیازمندیهای مردم در شــهرها و روســتاهای 
شهرستان را خواستار شدند.  در این مراسم بر 
اســتفاده از ظرفیت بخش دولتی جهت جذب 
اعتبارات USO در راســتای توسعه ارتباطات 

در روستاهای شهرستان تاکید شد.

استانها 6

برای اولین بار در صنعت گاز کشور محقق شد؛

گاز در استان خراسان رضوی تدوین دستورالعمل محیط زیستی ایستگاه های تقلیل فشار 
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گفت: برای اولین در صنعت گاز کشور 
دستورالعمل پایش و اندازه گیری صدای محیط زیستی و کاهش صدای 
نامنطبق در ایستگاه های تقلیل فشار گاز توسط شرکت گاز خراسان 
رضوی تدوین شد.حسن افتخاری با بیان این مطلب که ایستگاه های 
تقلیل فشار گاز TBS و CGS وظیفه کاهش فشار جریان گاز طبیعی 
را برای مصرف کنندگان بخشــهای مختلف بر عهده دارند اظهار کرد: 
عملیات کاهش فشار گاز در تاسیسات این ایستگاه ها به دلیل تالطم 
جریــان گاز بــا تولید صدا و در برخی موارد با مزاحمت محیطی همراه 
اســت.وی افزود: در همین راســتا شرکت گاز استان خراسان رضوی با 
توجه به الزامات قانونی محیط زیســتی اقدام به تعریف پروژه مشــاوره 
ای با عنوان دســتورالعمل پایش و اندازه گیری صوت محیط زیســتی 
و کاهش و کنترل صدای نامنطبق ایســتگاه های تقلیل فشــار گاز  با 
تمرکز بر روی ایستگاههای TBS   موجود در سطح استان کرد.افتخاری 
تصریح کرد: "دستورالعمل پایش و اندازه گیری صوت محیط زیستی در 

ایستگاه های تقلیل فشار گاز" توسط شرکت گاز استان خراسان رضوی 
با همکاری یکی از شرکت های دانش بنیان تدوین و برای اولین بار در 
سطح شرکتهای گاز استانی تهیه شده است.به گفته مدیرعامل شرکت 
گاز استان ، هدف از انجام این پروژه، یکپارچه سازی نحوه اندازه گیری، 

ارزیابی، تعیین میزان انتشــار صدای محیط زیســتی در ایستگاههای 
تقلیل فشار گاز، نحوه تشخیص میزان کنترل صدا و تشخیص نواقص 
و عدم انطباق جهت مقایسه با حدود مجاز و ارایه اقدامات اصالحی در 
سطح کلیه شرکتهای گاز استانی می باشد.افتخاری این پروژه را شامل 
فازهــای مطالعــات کتابخانه ای، جمع آوری آمار و اطالعات، بازدید و 
اندازه گیری میدانی، تجزیه و تحلیل نتایج، ارایه الگوی اولویت بندی 
کاهش صدای نامنطبق محیط زیستی، منوی روش های کنترلی و تهیه 
دســتورالعمل عنوان کرد و گفت: گزارش نهایی و دســتورالعمل تهیه 
شده قابلیت استفاده برای اندازه گیری و پایش صدای محیط زیستی 
در تمام ایستگاه های تقلیل فشار به ویژه با تمرکز بر روی ایستگاههای 
تقلیل فشــار شــهری TBS می باشد.وی از آمادگی امور HSE شرکت 
گاز اســتان خراســان رضوی برای تبادل اطالعات و اشتراک گذاری با 
دیگر شــرکت های گاز اســتانی کشــور خبر داد و گفت: شرکت های 
تابعه صنعت گاز کشــور می توانند برای کســب اطالعات بیشتر با امور 

HSE شرکت گاز استان خراسان رضوی تماس بگیرند.

هرمزگان /  گروه استان ها: معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق 
هرمزگان گفت: اقدامات الزم برای تامین و پایداری شــبکه برق حوزه 
های برگزاری کنکور سراسری انجام شده و تمام اکیپ ها در آماده باش 
کامل هستند.مصطفی طبیبی گفت:در طول برگزاری کنکور سراسری 
تیم های عملیاتی در سراســر اســتان بصورت آماده باش قرار دارند تا در 
صورت بروز حادثه در کمترین زمان ممکن شبکه حادثه دیده را اصالح و 
شبکه را پایدار کنند. وی ادامه داد: تمام شبکه ها و تاسیسات حوزه های 
آزمون سراسری بازدید و پست های آن سرویس دهی شده است. آزمون 
سراسری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در ۱۵ حوزه برگزار می شود که 
تمام حوزه های برگزاری کنکور مورد بازدید فنی قرار گرفته و مشکلی در 
تامین برق وجود ندارد.معاون بهره برداری شرکت توزیع برق اظهار داشت: 
عالوه بر بازدید از شبکه، انشعاب حوزه های برگزاری نیز کنترل شده و 

نیروهای ویژه کشیک در برخی مراکز برگزاری کنکور حضور دارند. وی با 
اشاره به مصرف بسیار زیاد برق در این ایام گفت: با وجود افزایش مصرف 
و محدودیت در تامین برق، تمام تالش کارکنان شرکت توزیع نیروی برق، 
تامین برق مطمئن و پایدار است. این شرکت با تمام امکانات و تجهیزات و 
با آمادگی کامل نیروهای عملیاتی تمهیدات الزم را برای برگزاری مطلوب 
کنکور سراسری اندیشیده است.وی با اشاره به ضرورت تامین برق پایدار 
حوزه های امتحانی گفت: هم استانیها با رعایت صرفه جویی در مصرف 
برق در فصل تابســتان بخصوص در ایام برگزاری آزمون های سراســری 
ما را در تامین برق مطمئن همراهی کنند. کاهش حداقل ۱۰ درصدی 
مصرف برق بدون اینکه از آسایش خانواده ها کم کند ، قطعا تاثیر زیادی 
در استمرار جریان برق دارد.آزمون سراسری ورودی دانشگاهها و مراکز 

آموزش عالی از ۸ تا ۱۱ تیرماه برگزار می شود.

ح کرد؛ معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان مطر

کنکور  آمادگی شرکت توزیع برق استان هرمزگان برای تامین برق حوزه های 

خبر  ویژه

مدیر برق منطقه 3 شرکت توزیع برق شهر اصفهان اظهار کرد:

کابل خود نگهدار در شرکت توزیع برق  کیلومتر  احداث بیش از ۳ هزار 
اصفهان / گروه اســتان ها: مهندس 
ســعید رئوفی مدیر بــرق منطقه ۳ 
شــرکت توزیع بــرق اصفهان گفت 
:جایگزینی شــبکه هــا با کابل خود 
نگهداربــرای حفظ پایداری شــبکه 
هــا ضــروری بــوده و بایســتی با 
اولویت بندی به مرور زمان نســبت 
به جایگزینی شــبکه های ســیمی 
بــا کابل خود نگهــدار اقدامات الزم 
صورت گیرد.وی به مزایای اســتفاده 
از کابــل خــود نگهدار اشــاره کرد و 
ابراز داشــت :کاهش میزان انشعابات 
غیــر مجاز ،زیبایی مبلمان شــهری 
،افزایش ایمنی ، امکان اســتفاده در 
مناطق دارای حریم غیر اســتاندارد، 

مقاومــت زیاد در مــورد خوردگی و 
پارگی ،کاهش تلفات، کاهش هزینه 
های جانبــی خطوط انتقال از قبیل 
شــاخه زنی درختان از جمله مزایای 
این گونه شــبکه می باشد .رئوفی در 
ادامه افزود :نزدیک به ۴۰۰ کیلومتر 
شــبکه به کابل خــود نگهدار تبدیل 

شده است و امید است در سال جاری 
۱۱۰ کیلومتر دیگر از شــبکه سیمی 
را اصــالح ســاختار نماییم.مهندس 
محســن معتمدی فــرد مدیر برق 
منطقه ۷ شرکت توزیع برق اصفهان  
نیز در این باره گفت : یکی از مهمترین 
راهکارهای مقرون به صرفه، در پاسخ 

به تامین انرژی برق مورد نیاز جامعه با 
کیفیت خوب، مدیریت ذخایر انرژی 
و استفاده حداکثری از این منابع می 
باشــد از اینرو الزم است هدف اصلی 
در شــرکت های توزیع برق، بررسی 
جنبه های فنی و اقتصادی طرح های 
پیشنهادی در راستای بهبود کیفیت 
وضعیت شبکه تحت اختیار می باشد  
بــه همین دلیل در ســال های اخیر 
توجه به تلفات شبکه از اهمیت باالیی 
در بین متولیان امر قرار گرفته اســت 
. وی خاطر نشــان کرد :این امور در 
چند سال اخیر نزدیک به ۸۵ درصد 
از شبکه های سیمی را به کابل خودد 
نگهدار تبدیل کرده است .وی در ادامه 

گفت :در شــهرهای بزرگ که بافت 
شهری فرســوده در آن ها زیاد است 
و یا قســمتی از شهر خیابان های کم 
عرض و غیراســتاندارد دارد، بهترین 
راه بــرای جلوگیری از بروز خطرات 
ناشی از برق گرفتگی یا  اتصالی سیمها 
بر همدیگر استفاده از کابل های خود 
نگهدار اســت .وی خاطر نشان کرد 
:رشــد و توســعه روز افزون مصارف 
مشــترکین و استفاده از تجهیزاتی از 
جمله آسانسورها،سیستم سرمایش 
و گرمایش مرکزی باعث وارد شــدن 
تنش به شــبکه ها و کاهش کیفیت 
بــرق تحویلی به مشــترکین و ایجاد 

نارضایتی عمومی می گردد .
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كوتاه از جامعه

کرد؛ کاهش میل  جوانان به ازدواج را بررسی  « به مناسبت هفته ازدواج   گار »روز

ازدواج در هزارتوی مشکالت
  سارا فهیم / روزگار

اسمش که می آید خنده ای از سر حسرت و 
هزار آرزوی نافرجام روی لب هایشان نقش 
می بندد؛ بعضی از آنها که دیگر قیدش را 
زده اند و به قول خودشــان نمی خواهند 
زندگیشــان از حالت روتین خارج شود، 
روزگار نه چندان دوری بود که از هر کوچه 
و پس کوچه ای که رد می شدی چراغانی 
بود و صدای شــور و هلهله فرســتادن به 
خانه بخت دو جوان شنیده می شد، همان 
مراسم به دور از تجمالتی که حیاط خانه 
مردانه بود و یکی از اتاق ها ســفره عقد به 
پــا بــود و مثل آب خوردن دو جوان خانه 
عشــق را بنا می کردند اما رفته رفته که 
روزگار گذشــت ازدواج کردن دیگر رنگ 
و بــوی قدیــم را ندارد و زنجیر تجمالت، 
چشم و هم چشمی و مشکالت اقتصادی 
بــه دور دســت و پای جوانــان پیچید تا 
تشــکیل خانــواده و ازدواج برای جوانان 
مثــل خواب و خیال شــود!.بهرحال فرار 
از ازدواج جوانان در حال تبدیل شدن به 
یک چالش   اجتماعی است، میل و رغبت 
نســل جوان به ازدواج نسبت به دهه های 
گذشــته هر روز کاهش داشته و در واقع 
ســبک زندگی جوانان ایرانی مانند چند 
دهه قبل نیســت و میل به تجرد بین آنها 
روز بــه روز در حال قوت گرفتن اســت.
این در حالی اســت که تشــکیل خانواده 
و ازدواج یکی از مهمترین اتفاقاتی اســت 
که در زندگی هر انسانی رخ می دهد و به 
همین دلیل دارای اهمیت بســیار زیادی 
است چراکه هسته اولیه تشکیل خانواده 
و زیر بنای تربیت نســل های آینده است، 
خانــواده یکــی از مهمترین محیط هایی 
است که در سازندگی انسان نقش بسیار 
اساســی و فوق العاده ای را دارد بنابراین 
ازدواج عالوه بر استحکام و ثبات شخصیت 
زن و مرد و افزایش آرامش روانی به حفظ 
بهداشت و سالمت روحی و معنوی کمک 
خواهــد کرد و به این ترتیب جامعه نیز از 
فســاد و خمودگی خارج شده و به سمت 

پویایی و نشاط گام بر می دارد.

 عدم توانایی تأمین نیازهای مادی 
و کاهش رغبت ازدواج

مرتضــی پدریــان، جامعه شــناس در 
خصــوص گرایش نداشــتن جوانان به 
ازدواج، اظهــار می کند: با مطرح شــدن 
بحث ازدواج انگیزه های فردی و اجتماعی 
در کنار همدیگــر قرار می گیرند، اصوالً 
رفتارهــا و کنش هــای اجتماعی نیاز به 
زیرســاخت دارد که این زیر ســاخت ها 
می توانــد انگیزه های فردی و گروهی را 
دســتکاری کرده و آن را کم و زیاد کند 
و امــروزه در جامعه ازدواج جوانان تحت 
متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و ارزشی 
فرهنگــی قرار می گیرد.وی افزود: اگر از 
منظــر اقتصادی نگاه کنیم امروز ازدواج 
بار مالی بسیار باالیی برای ازدواج جوانان 
دارد بــرای مثــال در جامعه امروز برای 
ازدواج یک دختر باید حداقل ۴۰۰ میلیون 
تومان برای خرید جهیزیه هزینه کنند یا 
پسری برای رهن یک خانه معمولی باید 
حداقل صد میلیون تومان پیش هزینه و 
ماهیانه سه تا چهار میلیون تومان اجاره 
پرداخت کند، وقتی که زیرســاخت های 
اقتصــادی جامعه به گونه ای اســت که 

فــرد قــادر بــه تأمین نیازهــای مادی 
نیســت خــود به خود تمایــل به ازدواج 
و زندگــی مشــترک در فرد کاهش پیدا 
می کند.وی، تصریح می کند: متغیرهای 
اجتماعی نیز در تمایل نیافتن جوانان به 
ازدواج مؤثر اســت، متغیرهای اجتماعی 
همان کنش ها و الگوهای جامعه اســت، 
وقتی افراد در جامعه شــاهد زیاد بودن 
تعداد طالق و کاهش آمار ازدواج باشند، 
ناخواســته با دیدن اطرافیانی که ازدواج 
آنها منجر به طالق شده یا از زندگی زوجی 
خود ناراضی هستند آنها را هم در گرایش 

به ازدواج بی توجه می کند.

جز وام، بقیه مفاد قانون تسهیل 
ازدواج اجرایی نشده است

فاطمه قاسمپور، نماینده مردم تهران در 
مجلــس اظهار کرد: مقوله ازدواج جوانان 
یکی از مسائلی است که از بدو شروع به کار 
مجلس در دستور پیگیری نمایندگان قرار 
داشــته است و دو کمیسیون این مسئله 
را بــه صورت جدی تر دنبال می کنند.وی 
تصریح کرد: بحث بازنگری قانون تسهیل 
ازدواج یکی از مسائلی بود  که هم مطالبه 

جمعیت های فعــال حوزه خانواده بود و 
خود نمایندگان مجلس دغدغه داشــتند 
نســبت به این موضــوع ورود کنند.وی 
افزود: بحث فرزندآوری هم به عنوان یکی 
از مســائل مهم و استراتژیک مورد توجه 
بود و مهمترین اقدامی که صورت گرفت 
ایــن بــود که ما در قانون جوانی جمعیت 
برخــی از مفاد مرتبط در حوزه ازدواج را 
در قانون جوانی جمعیت قرار دادیم و در 
کنار آن قانون بازنگری تسهیل ازدواج را 
هم دنبال می کنیم.قاسمپور افزود: اولین 
اقــدام تصویب قانون جوانی جمعیت بود 
و برخی از موارد مثل ماده ۳۷ این قانون 
سایت های همســریابی را به عنوان یک 
مســئله مورد توجه قرار داده و به تنظیم 
گری در مورد این موضوع توجه کرده است 
و مقرر شده است که وزارت ورزش و جوانان 
در این خصوص تنظیم گری کند و اگر قرار 
است که نسبت به فکت های همسریابی و 
همچنین از جریان های فضای مجازی هم 
برای همسریابی استفاده شود، برای صدور 
مجوزات الزم هم ســازمان تبلیغات و هم 
وزارت ورزش و جوانان در این زمینه ورود 
کنند.بحــث دیگری که مطرح بود بحث 

تشویق به ازدواج به عنوان یک بحث جدی 
بود و برخی از مفاد قانون جوانی جمعیت 
این مســئله را مورد توجه قرار داد اما به 
طور جدی در کنار قانون جوانی جمعیت، 
رویکرد و نگاه این بود که این قانون بیشتر 
بــه بحث فرزنــدآوری توجه کند و بحث 
تسهیل ازدواج هم مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: قانون تســهیل ازدواج در حال 
حاضر یک سابقه ۱6 ساله دارد و متاسفانه 
به جز قسمت وام ازدواج بقیه مفاد قانون 
اجرایی نشده است و در مجالس مختلف 
نمایندگان از رویکرد نظارتی که داشتند 
دنبال اجرایی شــدن آن بودند.وی افزود: 
در مجلس یازدهم بحث بازنگری و بررسی 
در خصوص قانون تســهیل ازدواج انجام 
شد و این بحث مشخص شد مسائلی که 
در حــال حاضــر در ازدواج با آن روبه رو 
هســتیم نسبت به سال ها قبل تحوالتی 
داشته است.وی تاکید کرد: قانون تسهیل 
ازدواج با رویکرد فعلی اشــکاالتی دارد و 
مهمترین ایراد آن این اســت که قانون به 
تغییر مسئله ترک فعل توجه نکرده است 
و همچنین وظایف دســتگاه های اجرایی 
در این قانون مشــخص نشــده است و به 
همیــن دلیل نیازمند بازنگری این قانون 
هســتیم که بازنگری در قانون تســهیل 
ازدواج در کمیســیون اجتماعی مجلس 
شــورای اسالمی دنبال شــد.دبیر ستاد 
بزرگداشــت هفته ازدواج و مدیرکل دفتر 
برنامه ریزی و توســعه اجتماعی جوانان 
وزارت ورزش و جوانــان هم از راه اندازی 
ســامانه ملی آموزش و مشــاوره ازدواج 
بــا محوریــت آموزش پیــش از ازدواج و 
مشــاوره های تخصصی ازدواج و خانواده 
خبر داد.حجت االســالم والمســلمین 
مهــدی متقی فر افــزود: در هفته ازدواج 
)۱۰ تــا ۱6 تیرماه( برنامه های متعددی 
به همت وزارت ورزش و جوانان و ادارات 
کل تابعه برنامه ریزی شده است. متقی فر 
افزود: شــعار امســال نیز »ازدواج آسان و 
آسمانی با هدف حذف تشریفات عروسی 

و فرهنگ سازی« است. 

7جامعه
افزایش ظرفیت رشته های 

پزشکی در دانشگاه آزاد 
مدیــرکل دفتر توســعه آمــوزش علوم 
پزشــکی و امور دانشــجویان دانشــگاه 
آزاد اســالمی، دربــاره افزایش ظرفیت 
رشــته های پزشــکی بر اساس مصوبات 
جدید شــورای عالی انقــالب فرهنگی، 
گفــت: بله قاعدتــا افزایش ظرفیت دارد 
بــه این دلیل که مصوبــه در این زمینه 
وجود دارد. این افزایش ظرفیت ها توسط 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
به ســازمان سنجش آموزش کشور داده 
می شــود و میزان اضافه شــدن ظرفیت 
پزشــکی تنهــا مربوط به رشــته های 
پزشکی دانشــگاه آزاد هم نیست.فرهاد 
ادهمــی مقدم افــزود: ما در حال حاضر 
در رشــته های پزشــکی، دندانپزشکی، 
داروسازی و دکتری دامپزشکی پذیرش را 
از طریق سازمان سنجش انجام می دهیم 
بنابراین ظرفیت ها هم به سازمان سنجش 
اعالم می شود.وی در مورد اینکه آیا میزان 
افزایش دانشگاه آزاد با دانشگاه سراسری 
در رشته های پزشکی متفاوت خواهد بود، 
گفت: به هرحال دانشگاه ها با هم متفاوت 
خواهنــد بود همانطور که از نظر کیفیت 
آموزشــی هم دانشــگاه ها با هم متفاوت 
هستند. جایی که امکانات بیشتری دارد و 
کیفیت باالتری دارد احتماال ممکن است 
ظرفیت بیشتری برای پذیرش دانشجوی 
پزشکی بگیرد و جایی که امکانات کمتر 
و محدودتر اســت ظرفیــت کمتری از 
دانشــجویان را می تواند پوشــش دهد و 
برخی محل ها هم ممکن اســت افزایش 
ظرفیت نداشــته باشیم.ادهمی درمورد 
آماده بودن امکانات و بیمارســتان های 
تحــت نظر دانشــگاه آزاد برای افزایش 
پذیرش دانشــجوی پزشکی، گفت: قرار 
نیســت درصدی که افزایــش پذیرش 
داریم خیلی زیاد باشد و افزایش ظرفیت 
براساس درصدهای مشخصی است.وی 
درمورد آمادگی زیرساخت ها برای چنین 
اقدامی، گفت: ما حتی اگر افزایش ظرفیت 
پذیرش دانشجوی پزشکی نداشته باشیم 
هم مرتب زیرســاخت ها را به روزرسانی 
می کنیــم. اعتبار بخشــی به طور مداوم 
توسط وزارت بهداشت هم از دانشگاه های 
دولتی و هم آزاد صورت می پذیرد و عالوه 
بــر آن نیز بازدیدهای مکرر و ارزیابی نیز 
از طریق معاونت علوم پزشــکی دانشگاه 
آزاد اســالمی انجام می شود، همچنین 
اعتباربخشــی هم به تازگی انجام شــده 
و در رصدهایی که انجام دادیم، بخشــی 
از واحدها وضعیت مناســبی داشتند، اما 
برخی دیگر مناســب نبوده که شش ماه 
بــه آن ها فرصت داده شــده تا خود را به 
روزرســانی کنند.ادهمــی گفت میزان 
دقیــق افزایش ظرفیت ها هنوز رســما 

اعالم نشده است.

آیا »تسهیل صدور مجوزهای 
« در حوزه  کسب و کار

روانشناسی شدنی است
دبیر اجرایی انجمن مشــاوره  ایران تذکر 
یکــی از اعضــای کمیســیون فرهنگی 
مجلــس در مورد تبعــات منفی اجرای 
قانون تســهیل صدور مجوزهای کسب و 
کار در حوزه روانشناســی را کاماًل به جا 
دانســت و در عین حال گفت: ما نگرانی 
رئیس مرکز پایش و بهبود کســب و کار 
را در مورد اعمال ســلیقه ای در پذیرش 
متقاضیــان بــه جا می دانیم و به طوالنی 
شــدن صدور پروانه ها نیــز نقد داریم و 
می دانیم افراد زیادی هســتند که امیدی 
به دعوت شدن برای مصاحبه ندارند، اما 
مشــاوره و روانشناســی از صنف کسب 
و کار نیست.ســمیه فکریــان افزود: در 
مــورد صدور پروانه برای مشــاوران باید 
توجه کرد که مشــاوران و روانشناسان با 
محرمانه ها و دین و دنیای مردم سروکار 
دارند و در سطح کالن، مهندسی جامعه 
را نیــز بر عهده دارنــد.وی با بیان اینکه 
روانشناســی مانند مشاغل حوزه صنایع 
و کشــاورزی نیســت که هیئت تسهیل 
مقــررات بــه آن ورود کند و مجوز دهد، 
گفــت: به عبارتــی دیگر صدور مجوز در 
ایــن حوزه نباید طوری باشــد که فقط 
نظارت های پســینی را داشــته باشد و 
نظارت های پیشینی کنار گذاشته شود.

به گفته فکریان، برخورداری مشــاوران 
و روانشناســان از تخصص الزم، اعتماد، 
صداقت، اصالت و اخالق الزمه ورود آنها 
به زندگی خصوصی مردم اســت و صرفاً 
بــا بارگذاری مدرک نمی توان مجوز کار 

روانشناسی و مشاوره ای را به افراد داد.

 افزایش زنان سالمنِد 
تنها در ایران

رئیس دبیرخانه شــورای ملی سالمندان با 
بیان اینکه بر اساس آمار به ازای هر ۵ درصد 
مرد سالمند، ۲۰.۵ درصد سالمندان »زن« 
تنهــا زندگی می کنند، گفت: تنها زیســتن 
یکی از چالش های اساســی زنان ســالمند 
اســت چون شــانس ازدواج مجدد را ندارند 
و ضروریســت تابوی ازدواج زنان سالمند در 
جامعه شکســته شود.حسام الدین عالمه به 
آسیب شناسی پدیده زنانه شدن سالمندی 
در ایران پرداخت و گفت: در دوران سالمندی، 
سالمندان مرد شانس ازدواج مجدد را دارند 
و کمتر تنها هســتند ولی زنان ســالمند به 
لحاظ مســائل فرهنگی این امکان را ندارند.

عالمه افزود: در ســال های گذشته به دلیل 
تولد بیشتر نوزادان پسر که ۱۰۷ نوزاد پسر 
بــه ازای تولد ۱۰۳نــوزاد دختر بود و فوت 
ناشــی از حوادث کاری در مردها، جنسیت 
ســالمندی مردانه بود ولی از ســال ۸۵ به 
بعــد، به دلیل کنتــرل عوامل مهمی چون 
عوارض زایمان، مرگ و میر مادران در هنگام 
تولــد و دوران بــارداری و افزایش مهاجرت 
مردان، جنســیت سالمندی در کشور زنانه 
شــده اســت.به گفته وی، بر اساس آمار بعد 
از ۸۵ ســالگی مجدد تعداد مردان سالمند 
بیشتر می شود و جنسیت سالمندی مردانه 
می شــود.وی، تعداد جمعیت ســالمندان 
کشــور را ۹ میلیون نفر عنوان کرد و گفت: 
بر اساس پیش بینی ها در سال ۱۴۱۰تعداد 
سالمندان به ۱۳ میلیون و در سال ۱۴۲۰ به 
۱۹ میلیون و در سال ۱۴۳۰ به ۳۵ میلیون 
نفر می رســد که ضروریســت تغییراتی در 
کیفیت و ســبک زندگی ســالمندان اتفاق 
بیفتد.وی با تاکید بر اهمیت و ضروت توجه 
حاکمیــت به »پیری جامعه«، گفت: اکنون 
وضعیت صندوق های بازنشســتگی بحرانی 
اســت و با افزایش سالمندان، صندوق های 
بازنشستگی دچار ورشکستگی می شود و با 

شرایط ابر بحرانی مواجه خواهند شد.

خبری مهم از ارز ترجیحی 
داروهای سرطانی 

وزیــر بهداشــت، درمان و آموزش کشــور 
اظهار کرد: ۲۲۰ بیمارســتان در کشــور در 
دســت تکمیل داریم که بهره برداری از آنها  
اولویت  وزارت بهداشــت  اســت. بهرام عین 
اللهــی گفت:  از زمان روی کار آمدن دولت 
ســیزدهم تاکنون بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد 
تومان به توســعه بیمارســتان ها اختصاص 
یافته اســت.وی از بیماری سرطان به عنوان 
یکی از مشــکالت شــایع در جهان  یاد کرد 
و افزود: در روزهای گذشــته توافق شد هیچ 
تغییری در وضعیت تامین داروهای سرطان 
از نظر  ارز ترجیحی  صورت نگیرد.وی افزود: 
امــروزه مراکز متعددی برای پیشــگیری و 
درمان ســرطان بانوان در نظر گرفته شــده 
اســت تا ایــن بیماری در مراحــل ابتدایی  
شناســایی شــود و به کاهش  و درمان مؤثر 

سرطان سینه بینجامد.

 کاهش دمای تهران 
طی هفته جاری 

به دلیل تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی، 
دمای زمین هر روز در حال افزایش اســت. 
ایــن افزایش دما در مناطقی همچون ایران 
کــه در ناحیه خشــک و نیمه خشــک قرار 
دارد بیشــتر اتفاق می افتــد و آثار فراوانی 
را نیز بر محیط زیســت می گذارد.تهران که 
پایتخت ایران اســت نیز از موضوع افزایش 
دما مستثنی نیست. سازمان هواشناسی نیز 
چنــدی پیش برای هفتــه جاری در تهران 
افزایــش دما تــا ۴۱ درجــه را پیش بینی 
کرد. به گفته معاون اداره کل هواشناســی 
اســتان تهران نیز جدیدترین خروجی های 
مدل های پیش بینی فصلی بیانگر آن اســت 
که متوسط بارش سه ماه آینده استان تهران 
کمتر از نرمال باشــد این در حالیســت که 
متوسط دما طی سه ماه آینده حدود ۰.۵ تا 
۱ درجه سلســیوس بیشتر از نرمال برآورد 
شده است.مازیار غالمی با بیان اینکه تهران 
طی روزهای آتی آسمانی صاف و کمی ابری 
خواهد داشــت، اظهار کرد:طی امروز و فردا 
،)۱۲،۱۱ تیرماه( در بیشتر ساعات همراه با 
وزش باد و گاهی وزش باد نســبتاَ شــدید تا 
شدید و در مناطق مستعد با خیزش موقت 
گردوخاک پیش بینی می شود.به گفته وی، 
این شرایط جوی به طور عمده در نیمه غربی 
و جنوبی در ساعات عصر و شب مورد انتظار 
است.غالمی گفت: هوای گرم تا روز یکشنبه 
ماندگار است اما از یکشنبه روند افزایشی دما 
بین ۳ تا 6 درجه سانتیگراد در استان تهران 
و کاهــش تدریجــی دما بین ۲تا ۴ درجه در 
شــهر تهران طی خواهد شــد.وی از کاهش 
دمای هوا بین ۳ تا 6 درجه ســانتیگراد در 
تهران طی روز یکشــنبه تا سه شنبه )۱۲ تا 

۱۴ تیرماه(خبر داد.

خبر ویژه

ســخنگوی آموزش و پرورش با انتشــار پیامی در صفحه کاربری توییتر خود 
نوشــت: آخرین نشســت بررســی آیین نامه رتبه بندی با حضور وزیر و برخی از 
اعضای محترم هیات دولت برای رفع ابهامات و اتخاذ تدابیر اجرایی برگزار شد 
و آیین نامه در مســیر ابالغ قرار گرفت.صادق ســتاری فرد افزود: وزارت خانه و 
سازمان برنامه وبودجه همراهی الزم وآمادگی کامل برای اجرای نظام  رتبه بندی 
را دارند.بر اســاس این گزارش، آیین نامه رتبه بندی که مطالبه چندین ســاله 
معلمان است،  وزارت آموزش و پرورش بررسی و رفع ایرادات لوایح این طرح را 
در چند ماه گذشــته برای همه معلمان رســمی و پیمانی به کار گرفت.این طرح 

ویژه معلمان رســمی و پیمانی اســت. آن دســته از معلمانی که ۳۰ سال سابقه 
خدمت به باال تا ۳۵ ســال دارند نیز از امتیاز بیشــتری نســبت به سایر مشموالن 
برخوردارند. در مجموع هر معلم رســمی و پیمانی با بیش از ۲ ســال ســابقه کار 
می تواند از مزایای طرح رتبه بندی برخوردار شــود.بر اســاس نظام رتبه بندی، 
ســنجش صالحیت معلمان طبق شایســتگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای 
انجام می شود.مشموالن در صورت کسب صالحیت ها و داشتن شرایط مربوط، 
می تواننــد بــه رتبه باالتر ارتقا یابند و از مزایای جدول افزایش امتیازات موضوع 

این تصویب نامه برخوردار شوند. 

؟ از آیین نامه رتبه بندی معلمان چه خبر

اینفوگرافی 

آیا می دانید هر 
روز چند ساعت 

در فضای 
مجازی، زندگی 

می کنید؟
امروزه حضور افراطی در 

فضای مجازی، كاربران 
را دچار اعتیاد اینترنتی 

كرده است.
منبع: خبرآنالین

آغاز شد پیش ثبت نام اربعین 
پیش ثبت نام پیاده روی اربعین ۱۴۰۱ از روز جمعه دهم تیرماه آغاز شد.متقاضیان 
شرکت در پیاده روی اربعین تا پایان تیرماه مهلت دارند در سامانه »سماح« سازمان 
حج و زیارت ثبت نام کنند. به گفته صحبت ا... رحمانیـ  معاون عتبات ســازمان 
، بــرای پیش ثبت نام فقط به کد ملی نیاز اســت. همچنین به جز  حــج و زیــارتـ 
هزینه های تکلیفی برای بیمه، خدمات پزشکی و امنیت، هزینه دیگری از زائران 
اربعین دریافت نمی شــود و هیچ ســازمان دیگری هم حق دریافت هزینه اضافی 
از زائران را ندارد.ســازمان حج و زیارت که از ســوی ستاد اربعین، مسؤول ثبت نام 
پیاده روی اربعین شــده، همچنین اعالم کرده که پیش ثبت نام در این مرحله به 
منزله ثبت نام قطعی نیســت و پیش ثبت نام از متقاضیان هیچگونه تعهدی برای 
ســازمان حج و زیارت مبنی بر اعزام ایجاد نمی کند و متعاقباً اطالع رســانی برای 
ثبت نام قطعی انجام خواهد شد. احمد وحیدیـ  وزیر کشور که ستاد اربعین در 
زیرمجموعه این وزارتخانه تشــکیل شــده، نیز انگیزه پیش ثبت نام برای اربعین را 
آگاهی از تعداد متقاضیان این سفر و برنامه ریزی مبتنی بر آن اعالم کرده است.
طبق مصوبه ســتاد مرکزی اربعین، تزریق حداقل دو ُدز واکســن کرونا از شرایط 
ســفر اربعین اســت. درحال حاضر نوع واکســن از سوی وزارت کشور و یا سازمان 
حج و زیارت تعیین نشده است، اما در شرایط فعلی عراق محدودیتی برای انواع 
واکسن قائل نشده است. وزارت کشور و سازمان حج و زیارت همچنین به زائران 
اعالم کرده اند: در صورتی که از زمان تزریق آخرین ُدز، شــش ماه گذشــته باشد، 
متقاضیان باید نســبت به تزریق ُدز یادآور اقدام  کنند که در زمان ثبت نام قطعی 
از وزارت بهداشت استعالم می شود، بدیهی است از ثبت نام قطعی متقاضیانی که 
شرایط واکسیناسیون اعالمی را نداشته باشند، جلوگیری می شود.پیش ثبت نام 
اربعین تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱ در ســامانه ســماح ادامه دارد. ســازمان حج و زیارت 
همچنین یادآور شده است: چنانچه هرگونه محدودیتی از سوی دولت عراق برای 
تشرف به زیارت اربعین در نظر گرفته شود، نحوه ثبت نام قطعی متقاضیان از بین 

افرادی که پیش ثبت نام کرده اند تعیین و اعالم خواهد شد.
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 کاخ موزه فالحتی
  کاخی زیبا و تاریخی در ایالم 

که همچنان می درخشد! 

ایران کشوری بی همتا در قدمت تاریخی فرهنگ 
و عقاید به شــمار می رود که یادگاران زیادی از 
گذشته های خود به جا گذاشته است. فرهنگ 
امروزه مردم کشور در برخی از مناطق، شباهت 

زیادی به نمونه های تاریخی دارد.
ایالم شهر زیبایی است که مرکز استانی با همین 
نام می باشــد. طبیعت زیبا و سر سبز ایالم یکی 
از مهم ترین جاذبه های گردشگری این شهر و 

استان می باشد.
ایالم در گذشته دارای نام های ده باال، پشت کوه 
و ردین بوده است. وجود منابع نفت و گاز در این 
شهر و استان سبب شده تا افراد غیر بومی زیادی 

در این منطقه مشغول به کار شوند.
کاخ فالحتــی مربوط به دوره قاجار اســت و در 
ایالم، خیابــان آیــت اهلل عبدالرحمن حیدری 

ایالمی واقع شده است.
سابقاً فضایی که کاخ در آن قرار گرفته کاماًل باز 
و باغهای میوه اطراف آن زیبایــی خاص به آن 
بخشیده بود اما اکنون با توسعه شهری فضای باز 
آن تبدیل به ساختمان و خیابان شده است و کاخ 

فالحتی نمای سابق خود را از دست داده است.
این کاخ چون در محوطه سازمان جهاد کشاورزی 
استان قرار گرفته به کاخ کشاورزی هم مشهور 

است.
موسس کاخ فالحتی

این کاخ بنا به  دستور والی غالمرضاخان در سال 
۱۳۲6 هجری قمری )یا ۱۲۷۸ شمسی( احداث 

شده است.
غالمرضا خان فیلی، پسر حسینقلی خان ابوقداره 
و والی لرســتان پشــتکوه در زمان ناصرالدین 
شــاه قاجار بود، او درســال ۱۲۸۱ قمری و در 
دیرکوندهای باالگریوه یاغی را شکســت داد و 
سرزمین آنان را فتح کرد و از سوی ناصرالدین شاه 

قاجار لقب فتح السلطان را دریافت کرد.
در جریــان جنگ جهانی اول منطقه پشــتکوه 
از شــر دشــمنان در امان ماند و تحت مدیریت 
غالمرضاخان والی نظم خود را از دست نداد، در 
حالی که ســایر نواحی غرب ایران دچار ویرانی 

شدند.
گی های بنا ویژ

کاخ فالحتی ایالم در زمینی به وسعت ۸۱۰ متر 
مربع قرار دارد که زیربنای ســاختمان آن ۳۳۷ 
متر مربع است. نقشــه درونی کاخ به صورت دو 
اتاق تودرتو در کنار و هالی بــزرگ در میان آن 

می باشد.
در قســمت جلوی هال ایوانی قــرار دارد که در 
اتاق ها و هال به سمت آن گشوده می شود. از دو 
سمت اتاق ها به صورت چند ضلعی های منتظم 
بر آمده شده اند و فضایی را شکل دادند که از آن 

برای ساخت تراس استفاده شده است.
در کناره ها پنجره هایی به بزرگی یک در دو متر 
قرار داده شــده که دارای طاق های نیم دایره و 
گچ بری های زیبایی اســت که در آن ها تصاویر 
انسان ها و انواع و اقسام گل ها و گیاهان به چشم 

می خورد .
سقف تراس بر دو ســتون قرار داده شده که در 
ساخت سرشان از شیوه کوفی الهام گرفته شده 
است بر خالف سایر قســمت های کاخ فالحتی 
ایالم داخل اتاق  ها بسیار ســاده و فاقد هرگونه 
تزیینی است. ســقف کاخ به صورت طاق ضربی 
با تیرهای چوبی و مالت اندود شده و از سطحی 
شیب دار ساخته شــده و روی آن را با ورق های 

گالوانیزه پوشانده اند.
در ساخت این بنا مصالحی مانند آجرهای مربعی، 
ســنگ های تراش خورده، چوب، گــچ و ورق 
گالوانیزه به کار رفته و کــف کاخ نیز تماما آجر 

فرش شده است.
ایــن کاخ دارای پنج اتاق و یک ایوان به شــکل 
مستطیل است. همان گونه که ذکر شد کف پیاده 
 رو و صحن مانند بقیه قسمت های کاخ آجرفرش 
بوده و به خاطر استفاده زیاد و فرسایش در مرمت 

ها با موزاییک جایگزین شده است.
موزه کشاورزی

در سال ۱۳۹۰ ه.ش، کاخ فالحتی تغییر کاربری 
یافت و به عنوان موزه کشــاورزی ایالم شناخته 
شــد. این موزه امروزه به چهــار بخش مختلف 

تقسیم می شود.
در قسمت اول این موزه، وسایل سنگی تپه علی 
کش نگهداری می شوند. این وسایل عبارتند از 
: تیغه، خراشنده، سنگ معمولی و … که قدمت 
آنها به ۸ هزار سال قبل میالد مسیح باز می گردد.

گردشگری

 از »شهر بدون گدا« 
کوچه بدون گدا!« تا »

  به  قلم وحید حاج سعیدی
ظاهراً یک عده در این مملکت هنوز با حدود 
و ثغور وظایف شــان آشــنا نیستند که بند 
کرده اند به گدایی و به زعم خودشــان قصد 
جمع آوری بســاط گدایان را دارند! شوخی 
شــوخی با گدایی هم شوخی؟! چقدر خوب 
است هر کس پایش را به اندازه موکتش دراز 
کنــد و لقمــه به اندازه قالب دهانش بردارد! 
دوســتانی کــه با ارائه طــرح های ضربتی 
جمع آوری متکدیان زمینه تنشــیط خاطر 
عــده ای را فراهــم کرده اند یقیناً در جریان 
نیســتند که گدایی یــا تکدی گری یکی از 
کهن ترین و ریشــه دار ترین مشاغل بشری 
اســت که ریشه در ته ته اعصار تاریخ دارد و 
به نوعی فصل مشترک فرهنگ در همه اقوام 
بشری محسوب می شود. هر چند اطالعات 
دقیقی در خصوص بنیانگذاران این صنعت 
و گدایان آوانگارد یا پیشــرو در این صنعت 
تاریخی در دست نیست ولی وجود بزرگانی 
نظیــر »عباس ُدبــس« از گدایان معروف و 
ســمج بخارا یا »برادران گلدشتین« که در 
رم به حرفه گدایی اشــتغال داشتند؛ نشان 
از ریشــه دار بودن این حرفه در همه ادوار 
تاریــخ و اقوام مختلف بشــری دارد. جالب 
اینکه با وجود گســترش تکنولوژی و ناپدید 
شــدن بسیاری از ِحرف و مشاغل نظیر نمد 
مالــی، چینی بند زنی، نعل بندی، حالجی، 
دالکــی، باروت کوبــی، چلنگری، طباخی، 
صباغــی، عالفی، مکاری، کیپانی، زرد چوبه 
کوبی ، مقنی گری، کناســی، طبق کشــی، 
توت فروشــی، چغاله فروشــی، بادبادک و 
فرفره ســازی، پالوده ریزی، ماســت بندی، 
دوغ فروشــی، گــردوی تازه فروشــی، آب 
حوضی و … شــغل تکــدی گری نه تنها از 
بین نرفته اســت بلکه هــر روز زوایای این 
صنعت، پیچیده تر و مدرن تر نیز می شــود 
تا جایی شاهد ظهور گدایان خارجی، گدایان 
پــروازی، گدایان پاره وقت، گدایان هرمی، 
گدایان اجاره ای و حتی گدایان اینترنتی نیز 
هستیم. مافیای گدایی نیز در طول این سال 
ها بیکار ننشسته است و حتی عده ای ضرب 
سکه های ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی 
و تالش برای ضرب سکه های درشت تر را نیز 
ماحصل تالش های گســترده و زیر پوستی 
همین مافیای مخوف می دانند! با این وجود 
عده ای نا آگاه از رویکرد » گدایی را نباشــد 
هیچ منشور« در صدد مبارزه با این شغل بر 
آمــده اند غافل از اینکه مقابله با این صنعت 
به راحتی مبارزه یا سایر معضالت اجتماعی 
نظیر پدیده اعتیاد، معتادان متجاهر، فروش 
مــواد مخدر در پــارک ها ، اختالس، زمین 
خواری ، رانت خواری و … نیســت که یک 
شبه نسخه شان پیچیده شود و خالص... 

چرا که با وجود اجرای طرح های سوفسطایی 
و فلک فرســا نظیر دنبال کردن ، ترساندن، 
جریمــه کــردن، جمــع آوری متکدیان، 
شناســنامه دار کردن، ســتاره دار کردن، 
پروانه دار کردن ، احداث گرمخانه از ســوی 
بهزیســتی، نیروی انتظامی، شهرداری و … 
کمــاکان خیل عظیم گدایان در جای جای 
شهر ها و روستاهای مملکت به شغل آبرومند 
و نان و آب دار گدایی مشغولند تا جایی که 
گرداننــدگان این طرح ها توقع شــان را از 
»شــهر بدون گدا« بــه »کوچه بدون گدا« 

تنزل داده اند!  
هر چند دالیل فراوانی در خصوص شکست 
طرح های یاد شده متصور است ولی بی شک 
یکی از دالیل عمده عدم موفقیت این طرح 
ها و برنامه ها، نقش پر رنگ شعرا و قدما در 
حمایت تمام قد از صاحبان این حرفه ریشه 
دار است که با قربان صدقه رفتن و دلجویی 
از آنان مقدمات ماندگار شــدن این شغل را 
فراهم نمودند. همین حافظ خودمان در هر 
صفحــه از کتابــش الاقل یکی دو بار در باب 
عظمت گدایی داد ســخن سر داده است: » 
تــرک گدایی مکن کــه گنج بیابی« ، »من 
که دارم در گدایی گنج ســلطانی به دســت 
… کــی طمــع در گردش گردون دون پرور 
کنم«، »بســی پادشاهی کنم در گدایی« و 

قس علی هذا …
و یا شیخ اجل سعدی که خدا بیامرز پادشاهی 
و گدایی را برابر می دانســت: »پادشــاهی و 
گدایی بِر ما یکســان است« و سایر دوستان 
کــه همگی متفــق القول در مدحت گدایی 

کوشیده اند. 
آن وقت شــما انتظار دارید بســاط چنین 
شــغل ریشــه داری با این صبغه طوالنی و 
هوا خواه ســینه چاک، یک شــبه برچیده 
شود؟! زهی خیال باطل... در ضمن اگر فکر 
می کنید که امروز هم کما فی الســابق قرار 
اســت ما به شــیوه مالوف و رســم معهود با 
ارائه راهکار های هرمنوتیک و گره گشــای 
خودمان، گامی در جهت تضعیف این صنعت 
برداریم کور خوانده اید! ما که باشیم که روی 
فرمایش جناب حافظ و ســعدی و سنایی و 
ســایر بزرگان ادبیــات این مملکت ان قلت 

بیاوریم؟! از ما بعید است!

الینده هوا به مغز آسیب می زنند ذرات آ
در حالی که اغلب نشان داده شده آلودگی هوا برای ریه ها و قلب مضر است، 
تحقیقات جدید مشــخص کرد ذرات معلق در هوا ممکن اســت با اختالالت 

مغزی نیز مرتبط باشند.
یک مطالعه جدید به وجود ذرات ریز آلودگی در مایع مغزی نخاعی افراد مبتال 

به اختالالت مغزی پی برده است.
نویسندگان این مطالعه همچنین ذرات را از طریق بدن موش ها ردیابی کردند 
و پی بردند که چنین ذراتی در انسان از ریه ها به خون وارد شده و از سد خونی 

مغزی عبور می کنند.
محققــان دانشــگاه بیرمنگام در بریتانیــا مایع مغزی نخاعی و خون ۲۵ بیمار 

مبتال به اختالالت روانی مختلف را در بیمارســتانی در چین بررســی کردند و 
انواع ذرات ریز سمی را در مایع مغزی نخاعی ۳۲ درصد از بیماران و همچنین 

در خون آنان یافتند.
پروفسور »ایزولت لینچ«، یکی از نویسندگان این مطالعه، می گوید: »این مطالعه 

ارتباط بین استنشاق ذرات و نحوه حرکت آنها در بدن را نشان می دهد«.
اعتقاد بر این اســت که ذرات PM ۰.۱ برای ســالمتی انســان خطرناک ترین 
مورد هستند زیرا آن قدر بی نهایت کوچک هستند که می توانند از دفاع بدن، 
موانع داخلی در برابر مواد خارجی نفوذی و حتی سلول های نگهبان سیستم 

ایمنی فرار کنند.

تحقیقات اخیر نشــان می دهد که ذرات PM ۰.۱ منبع اســترس اکسایشی و 
مسمومیت قلبی عروقی هستند.با این وجود، محققان به وجود ذرات غیرمعمولی 
هم پی بردند: ماالییت که به عنوان رنگدانه در لعاب های سرامیکی، به ویژه در 
چین استفاده می شود، و آناتاز که در کرم های ضد آفتاب و به عنوان رنگدانه در 
رنگ ها استفاده می شود.آزمایش ها نشان داد که ذرات ریز در ریه ها می توانند 
از سد خونی اکسیژن عبور کرده و وارد جریان خون شوند. در سفر به مغز، این 
ذرات ممکن اســت از جریان خون از طریق ســد خونی مغزی عبور کنند و در 
بطن های مغز قرار بگیرند.سد خونی مغزی معموالً ورود چنین مزاحم هایی را 

مسدود می کند، اما قادر به جلوگیری از ورود ذرات ریز نیست.

دریچه علم

كارتون 

بدون قرار قبلی در یک نگاه؛

 درامی شسته ورفته
  مهدی قنبر/ منتقد سینما و تلویزیون 

 فیلم »بدون قرار قبلی« جدیدترین ساخته 
»بهروزشــعیبی« به ماننــد دیگــر کارهای 
ســینمایی و تلویزیونی اش نگاهی اخالقی، 
انســانی و اســالمی به وقایــع و رخدادهای 
اجتماعــی دارد. او در این اثر می کوشــد از 
زاویه ای متفاوت تر به موضوع تحول رفتاری 
و اعتقادی آدم های قصه اش بپردازد. شعیبی 
پیش تــر در فیلم »دهلیز«، نگاهی انســانی 
به مقوله قصاص داشــته اســت و در سریال 
»پرده نشین« و فیلم »روز بلوا«، روحانیت را 
از زاویه دیگری به نمایش گذاشــته است. در 
»سیانور«، نگاهی تاریخی به انحرافات سازمان 
مجاهدین خلق داشت و در فیلم اخیرش نیز 
تغییر نگرش الئیک یک ایرانی خارج از کشور 
را نمایش می  دهد که طی سفری معرفتی به 

ایران و مشهد متحول می شود.
با این اوصاف اگر نخواهیم لفظ »کارگردانی 
سفارشی ســاز« را در سینما به او بدهیم باید 
بگوییم که همه کارگردانان و هنرمندان عرصه 
سینما نوعی نگاهی انســانی و اخالقی را در 
آثارشان لحاظ می کنند؛ و این امر نمی تواند 
باعث تمایز سبک کاری یک کارگردان شود. 
با نگاهی به ژانرها و آثار ساخته شــده توسط 
شعیبی می توان دریافت که هیچ نخ تسبیحی 
جز نام شــعیبی نمی تواند آن ها را به یکدیگر 
پیوند دهد. این یعنی نمی توان این کارگردان 
را مؤلف دانست. آثار او به جز »دهلیز« که باعث 
شناخت قابلیت های کارگردانی اش شد که آن 
را هم به بازی خوب »رضــا عطاران« مدیون 
اســت در دیگر آثارش مانند »پرده نشین«، 
»ســیانور«، »روز بلوا« و آخرین اثرش یعنی 
»بدون قــرار قبلی« نمی توان یک نشــانه و 
وجوه مشترک فیلم سازی یا داستان پردازی 
در آن دیــد که مخاطب را به نــگاه مؤلف اثر 
رهنمون ســازد. این دلیل نیز او را در مظان 

اتهام سفارشی ساز بودن قرار می دهد.
جدای از این ایراد مهم فیلم ســاز در انتخاب 
ســوژه، در بخش کارگردانی نیز می کوشد از 
المان ها و جزئیــات در فیلم نامه و کارگردانی 
اســتفاده کند که امــری قابل تأمل اســت. 
فیلم هایــش درامــی شســته ورفته  دارند و 
مخاطب را علی رغم میلش تا انتهای داستان 
پای فیلــم نگه مــی دارد. عنصــر محیط و 
فضاسازی انتخاب نماها چشم نواز، دل فریب 
و شــخصیت پردازی های خوب نقطه عطف 

کارهای او است.
شعیبی باوجودآنکه داســتان های تکراری را 
دســت مایه کارش قرار می دهد اما از اغراق 
بیش ازحد درباره موضوع اصلی داستان هایش 
اجتناب می کنــد و همواره می کوشــد یک 
داستان عاشــقانه با رابطه انســانی را در دل 
داستان اصلی اش وارد کند تا آن داستان ذهن 
مخاطب را درگیر کرده و در خالل این روایت 

او حرف اصلی اثر را نیز زده باشــد. به عبارتی 
بخش های گل درشت داســتان های اصلی را 
تلطیف می کند. این موضع گیری را در تمام 
فیلم ها و سریال های اشاره شده می توان دید. 
در همه آن ها شخصیت اصلی فیلم درگیر یک 
داستان عاطفی قویی است که موتور محرکه 

قصه را شکل می دهد.
فیلم »بدون قرار قبلــی« از دل گرایش های 
سنتی و مذهبی و اعتقادات شخصی این چهره 
سینمایی بر خواسته است. قهرمان داستان او 
سفری را از قلب کشوری اروپایی با المان هایی 
که در فیلم ارائه می شود آغاز می کند. حرکتی 
از غرب به شــرق. این جنس حرکت در طول 
تاریخ نیز ســبب تحوالت گســترده ای شده 
است. این سفر برای قهرمان شعیبی هم تحولی 
در پی دارد. صحبت از تحول شــخصیتی در 
طول یک سفر مذهبی برای مخاطب بی شک 
تکراری است. بسیاری از آثار شعیبی از دهلیز 

گرفته تا همین آخرین اثر همگی سوژه هایی 
تکراری دارند اما تالش ایــن کارگردان برای 
نگه داشــتن مخاطب به دیدن چنین فیلمی 

مهم و حائز اهمیت است.
شــعیبی طبق الگــوی تجربه شــده قبلی، 
از نمایــش جاذبه های تاریخی و ســازه های 
معماری کشور مانند »آسباد« در فیلم اخیرش 
سود می برد. در سکانس اول یعنی پیوند مرگ 
پدر در ایران و مرگ یک بیمار در بیمارستان 
آلمانی کــه منجر بــه معرفی شــخصیت 
»یاسمین« به عنوان دکتر بیمارستان می شود 
قصه خود را آغاز می کند. همین تلفیق و پیوند 
دو شــخصیت در ایران و آلمــان کنجکاوی 
مخاطب را برمی انگیزد. این پیونِد تصویری، 
به لحاظ زیبایی شناسی، زمان و مکان را هم 
به یکدیگر وصل می کنــد. به لحاظ مفهومی 
و ایدئولوژیکــی نیز با تلفیق بافت ســنتی و 
معماری شرقی آسیاب های بادی به یک کشور 

متمدن غربی، می کوشــد ذهن مخاطب را 
آماده شنیدن تفاوت های حاکم بر نگاه مذهبی 
دودنیای متفاوت غربی و شرقی معطوف کند. 
المان هایی که معموالً شعیبی از آن ها به خوبی 
استفاده می کند تا به مخاطب بگوید که فیلم 
او اگرچه داستانی تکراری دارد اما متفاوت تر 
از آن نسخه هایی اســت که تاکنون دیده اند. 
او در خالل رخدادها و وقایع فیلم می کوشد 
تا در کنار اســتدالل های مخاطب بایســتد 
و به گونه ای باشخصیت یاســمین )قهرمان 
فیلم( در مقاطعی هم عقیده  شود تا چرخش 
قهرمان را باورپذیرتر کند. بخصوص درزمانی 
که شخصیت اصلی قصه برای آمدن و ماندش 
دلیل محکم تری می خواهــد، اما نمی یابد و 
قصد رفتن دارد. کارگــردان به مخاطب این 
حق را می دهد تا دالیل منطقی او را تائید کند. 
به این ترتیب نگاه شــعاری معروف و مرسوم 
این گونه آثار و تحول های یک شبه را ندارد و 

برای مخاطبش هم باورپذیر می شود.
فیلم در دو بخــش مهم و فضــای متفاوت 
می کوشــد تا دو نگاه کامل مذهبی و الئیک 
را نمایش می دهــد. فضایی کــه در دنیای 
خشــک غربی و آلمانی شــکل می گیرد که 
هیچ کس حاضر نیســت مســئولیت مراقب 
از »الکس« فرزند اوتیســمی یاسمین را در 
غیاب مادرش به عهده بگیرد و از سوی دیگر 
فضای متفاوت و کامالً ایرانی خانه »دخترخاله 
نرگس و فرزندانش« که الکس را آن چنان به 
گرمی می پذیرند که به فارســی لب به سخن 
می گشاید. همچنین مادر یاسمین که با ظلمی 
آشکار پدر شرقی او را تا ابد از دیدن دخترش 
محروم می کند و... این ها همگی کنتراست های 
فرهنگی اســت که کارگردان ضمن تأکید بر 
آن ها به مخاطب می گوید همین نشانه های 
کوچک به مرور باعث تحولی شگرف در وجود 

یاسمین خواهد شد.

پرده نقره ای 

طنز

پیمان علیشاهی، 
کاریکاتوریست طی 
توییتی نوشت:  یک 

قسمت از سختی 
این روزهای ازدواج 

مشکالت اقتصادیه، اما 
همش اقتصادی نیست! 
بخش بزرگش مربوط به 
خواسته های ماست که 

از همه چی ایده آلش 
رو میخوایم!

چه ایرادی داره با 
حداقل ها شروع 

کنیم؟


