
داد؛ نفتخبر وزیر

ح  ۷ میلیارد دالر برای طر
توسعه میدان آزادگان 
سرمایه گذاری می شود

     وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه لــزوم ۱۶۰ میلیــارد 
دالر ســرمایه گذاری در بخش هــای باالدســتی و 
پایین دستی کشور طی هشت سال آینده، گفت: 
بخش عمده ای از سرمایه گذاری ۷ میلیارد دالری 
ح توســعه میــدان آزادگان را از بانک هــا،  بــرای طــر
شــرکت های توســعه ای و صنــدوق توســعه ملــی 

تأمین می کنیم...

رئیسجمهور:

بر ثابت ماندن قیمت 
 نان در سراسر کشور 

کید می کنم تا
     حجت االســام رئیســی گفــت: هــدف از 
اجــرای طــرح مدیریــت هوشــمند یارانه آرد 
و نــان، اصــاح زیــر ســاخت ها و روش های 

پرداخت یارانه آرد و نان است...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 44  

گار« به  آلودگی  این روزهای هوا           نگاه  »روز

 بازی ریزگردها  بازی ریزگردها 
با روح  و روان  با روح  و روان  

صفحه 7 

زبان دیپلماسی؛ پیشنهاد ایران به مقامات آنکارا

 ترکیه در بزنگاه 
جنگ و صلح

   وزیر امور خارجه کشــورمان در ســفر به ســوریه به مقامات آنکارا پیشــنهاد داده تا به جای منطق 
توپ و تفنگ با ســوریه به زبان دیپلماســی ســخن بگویند. چهارمین ســفر حســین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه کشورمان به دمشق پس از تصدی وزارت خانه مطبوعش در حالی صورت گرفته 
که هفته پیش منابع ســوری خبر دادند، ارتش اشــغالگر ترکیه و گروه های تروریســتی تحت حمایت 

« در استان الحسکه از سر گرفتند...   || صفحه  صفحه 22  آنکارا حمات خود را به حومه »تل تمر

ویترین   پیشنهادی

اقتصادانرژی

 نسل آینده پیشکش
امروز هم آب نداریم

ازرویایخانهدارشدنتاکابوساجارهنشینی

 َمسکن
درد بی ُمسکن و درمان

 افزایش نگران کننده 
لوازم خانگی فیک در بازار

صفحه 3 

صفحه 3  صفحه 4 

اقتصاد

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آ آ
)چاپ: در دو نوبت به شماره )چاپ: در دو نوبت به شماره 20010011110000412001001111000041((

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه
( سال 1401 استان کرمانشاه موضوع مناقصه: پروژه تعمیر و روکش محور فرعی قلعه خانی ـ میانراهان )بیلوار

مدت اجرا: 18 ماه شمسی.
مبلغ برآورد: 149،815،381،241 ریال.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 7،490،770،000 ریال.
تاریخ درج در سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه مورخ 1401/04/14 می باشد.

شرایط مناقصه گر: کلیه شرکت کنندگان می بایستی دارای گواهینامه حداقل پایه 5 راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند.
مهلــت دریافــت اســناد: متقاضیــان میتواننــد حداکثــر تــا روز شــنبه مــورخ 1401/04/18 ســاعت 13:00 جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه نشــانی ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه کننــد. )الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت 

مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند(.
مهلــت تحویــل اســناد تکمیــل شــده: تــا روز ســه شــنبه مــورخ 1401/04/28 ســاعت 13:00 جهــت ارائــه اســناد بــه نشــانی ســامانه تــدارک الکترونیــک دولــت )ســتاد( 

مراجعــه نماینــد.
تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/04/29

اطالعــات دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات و ارائــه پــاکات الــف )ضمنانتامــه شــرکت در مناقصــه(: کرمانشــاه – بلــوار بنــت الهــدی صــدر – روبــروی 
فرمانــداری – اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان کرمانشــاه – طبقــه همکــف – دبیرخانــه – تلفــن: 083-38249912-14

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

 نوبت اول
کرمانشاه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 

کرمانشاه کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان  اداره 
گذشت را درهنگام رانندگی فراموش نکنیم.(( ))احتیاط و 

مناقصه عمومی یک  مرحله ایمناقصه عمومی یک  مرحله ای
فراخوان مناقصه همزمان با ارزیابیفراخوان مناقصه همزمان با ارزیابی

اداره کل بهزیستی استان قم

زیابــی )یکپارچــه( یــک مرحلــه ای خریــد تجهیــزات ســالن هــا و تــاالر پذیرایــی )میــز  اداره کل بهزیســتی اســتان قــم در نظــر دارد فراخــوان مناقصــه عمومــی همزمــان بــا ار
و صندلــی( جهــت اردوگاه فرهنگــی- تربیتــی بهزیســتی اســتان قــم بــه شــماره )سیســتمی( 2001003359000003 را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 

برگــزار نمایــد.
کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان از دریافــت و تحویــل اســناد فراخــوان تــا بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس 

ــد. ــد ش ــام خواه www.setadiran.ir انج
متقاضیــان شــرکت در فراخــوان در صــورت عــدم عضویــت در ســامانه، نســبت بــه ثبــت نــام و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی )بــه صــورت برخــط( بــرای کلیــه 

صاحبــان امضــای مجــاز و مهــر ســازمانی اقــدام الزم را بــه عمــل آورنــد.
مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان: 1401/04/07 ساعت 16:00
مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/04/12 ساعت 13:00

مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/04/23 ساعت 08:00
زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/04/23 ساعت 09:00

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 
ضمانت نامه بانکی یا فیش بانکی )وجه نقدی( به مبلغ 1/100/000/000 ) یک میلیارد و صد میلیون ریال (

اطالعات تماس و آدرس دستگاه :
، بلوار تعاون، ساختمان ادارات، اداره کل بهزیستی استان قم 75 متری عمار یاسر

37777731 داخلی 222 و 223

گهی 1345040 شناسه ا

کید رئیس جمهور بر ضرورت   تا
افزایش همکاری های اقتصادی ایران و ویتنام

 ایران،قطروروسیه:
تروئیکایگازیودستباالیسیاسی

 آیا دستگاه دیپلماسی این فرصت را 
شکار خواهد کرد؟! 

  احمدجزایری،کارشناسانرژی
هفته گذشته ترافیک شدیدی در رایزنی های بین المللی 
و دیپلماسی در سطح جهانی در جریان بود. اجالس گروه 
هفت، بالفاصله برگزاری اجالس ناتو و نشســت ســران 
کشورهای حوزه دریای خزر اوج فعالیت های دیپلماتیک 
کشورهای مختلف برای بررسی وضعیت جدید ژِئوپلیک 

جهان و جایگاه خود در این عرصه بود.
اما رویدادی که به شایســتگی مورد توجه و تحلیل قرار 
نگرفــت، ادامه مذاکرات هســته ای ایــران در قطر بود: 
مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا با وساطت "انریکه 
مورا". اما چرا "قطر" محل ادامه گفت و گوهاست و نقش 
این کشــور که تا پیش از این به عنوان کشــور "دوست" 
ایران تلقی می شــد و در شــرایط کنونی به یک "میانجی 
رســمی" ارتقا پیدا کرده اســت، کامال از نگاه و توجه ها 

دور مانده است.
تــا پیــش از این عمان ایــن نقش کلیدی را ایفا می کرد. 
کشوری که به دلیل رابطه نزدیک با کشورهای عربی حوزه 
خلیج فارس به نوعی سوییس منطقه محسوب می شود.
اما داســتان قطر بســیار متفاوت است. این کشور پس از 
محاصره تاریخی ســال2017 توسط چهار کشور عربي 
با محوریت عربســتان و امارات متحده به شــدت به ایران 
نزدیــک شــد و ازآن پس ایــران روابط خود را در تمامی 

سطوح با قطر گسترش داد.
از ایــن رو، فــارغ از نتیجــه نه چندان مثبت مذاکرات دو 
روزه مذکور که پس از وقفه ای چند ماهه طبیعی به نظر 
مي رسد آنچه مهم و قابل تامل است نقش قطر در ادامه 
گفتگوهاســت؛ نقشــي که از منظر کمبود انرژی، قیمت 
هــاي حامــل ها و بحران اوکراین مي تواند نقش کلیدي 

تلقي شود.
تروئیکای گازی و نظم جدید ژئوپلتیک

میانجي گري قطر در کنار بیانیه سران کشورهای هفت 
در برلین که متفقاً اظهار داستند: نفت ایران باید به بازار 
بازگردد تا ثبات منطقی بر روند قیمت ها حکفرما شود در 
کنار دو عامل جغرافیا و منابع طبیعي، می تواند ترکیب و 
درك جدیدي از ژئوپلتیک باشد و مشخصا فرصتی است 
بــرای ایران تــا از طریق انرژي و منابع گاز طبیعي نقش 

جدید و موثرتري در ساختار نظام بین الملل ایفا کند.
از ســوی دیگر طی ســفر ماه گذشــته امیر قطر به اروپا و 
مذاکرات فشرده با سران کشورهای اروپایی او بر تامین گاز 
مورد نیاز کشورهای اروپایی به منظور کنترل روند قیمت 
این حامل انرژی تاکید کرد.اگر از این منظر جایگاه قطر را 
به عنوان میزبان مذاکرات هسته ای در نظر بگیریم، می 
توانیم با قرار دادن قطعات پازل در کنار یکدیگر، نقش مهم 
قطر را در به ثمر نشستن این گفتگوها باز تعریف کنیم.

اما این بار منابع مشترك گازي پارس جنوبي در ترکیب با 
جغرافیاي ایران مي تواند درك جدید ژئوپلتیک را شامل 
شود. بدین ترتیب که صادرات گاز طبیعی قطر به صورت 
ال ان جی به اروپا، می تواند از طریق زیر ســاخت های 

موجود در ایران به سمت اروپا ارسال شود.
بر اســاس اظهارات معاون وزیر نفت در امور گاز »ســال 
گذشته 269 میلیارد متر مکعب گاز تحویل خطوط لوله 
سراسری شد و 250 میلیارد متر مکعب نیز مصرف این 
حامل انرژی برآورد شده است.« فارغ از اینکه چرا باید تراز 
تولید و مصرف گاز کشور به این شکل باشد که مشخصا به 
علت عدم اجرای صحیح سیاست های بهینه سازی مصرف 
ســوخت در کشور است )در مطلبی دیگر به آن خواهیم 
پرداحت( اما آنچه اکنون به عنوان فرصتی راهبردی برای 
کشــور محسوب می شود؛ اســتفاده از جغرافیای ایران 

بعنوان ترانزیت و سوآپ گاز به سوی اروپاست.
ایران سال گذشته تنها 17 میلیارد متر مکعب صادرات در 
کارنامه خود ثبت کرد که با توجه به تقاضای باالی سایر 

کشورها و به ویژه اروپا مقدار قابل مالحظه ای نیست.
قطر مرز زمینی برای ارسال گاز از طریق خط لوله ندارد 
و پــروژه هــای دریایی انتقال نیز از یک ســو زمان بر و از 
ســوی دیگر فقط به سمت شرق امکانپذیر است. این در 
حالی است با وجود خط لوله سراسری انتقال گاز در ایران 
، هزینــه تولیــد" ال ان جــی" ، انتقال و در نهایت تبدیل 
مجدد به گاز در پایانه های دریافتی کامال حذف می شود 
و نتیجه آنکه سود قابل مالحظه ای برای طرفین به ارمغان 
خواهد آورد. ایران همواره در ســوآپ انرژی چه نفت و یا 
گاز بــه لحاظ موقعیت برتــر ژِئوپلتیک امتیاز بزرگی بر 
دیگر کشــورها دارد. اولین اقدام ایران برای انتقال نفت 
کشورهای آذربایجان و قزاقستان در دوره اول وزارت بیژن 
زنگنه رقم خورد و اصالحات فنی در دو پاالیشگاه تهران 
و تبریز به منظور افزایش توان دریافت نفت خام این دو 
کشور و تحویل ما به ازای آن از پایانه های جنوبی صورت 
گرفت که متاسفانه به دالیل کامال نامشخصی در دوران 
ریاست جمهوری "محمود احمدی نژاد" متوقف و پرونده 

اختالفات آن نیز به دادگاه بین المللی رفت.
در پروژه دیگر، ایران به عنوان بهترین مسیر احداث خط 
لوله نفت خام باکو - تفلیس - جیهان شــناخت شــد، که 
متاسفانه به دلیل ضعف دیپلماسی انرژی مسئولین وقت 

ادامه در صفحه 2ناکام ماند. 

یادداشت

رئیس جمهور گفت: ســطح فعلی همکاری ها و 
روابط ایران و ویتنام متناســب با ظرفیت های 

متنوع موجود در دو کشور نیست.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در 
آئین دریافت اســتوارنامه »لونگ کوك هویی« 
ســفیر جدید ویتنام با اشاره به روابط دوستانه 
میــان تهــران - هانــوی گفت: ســطح فعلی 
همکاری هــا و روابط ایران و ویتنام متناســب 
 بــا ظرفیت هــای متنوع موجود در دو کشــور

نیست.
رئیس جمهور افزود: برگزاری منظم جلســات 
کمیسیون مشــترك همکاری های اقتصادی 
می تواند به یافتن راهکارهای به فعلیت رساندن 
ظرفیت های دو کشور در عرصه های کشاورزی، 
فناوری، حمل و نقل و دیگر عرصه ها کمک کند.

رئیســی در بخش دیگری از ســخنانش با بیان 
اینکه ویتنامی ها را مردمی می شناســیم که در 

مقابل استعمار و سلطه طلبی ایستادگی کردند 
و در این زمینه مواضع نزدیکی به یکدیگر داریم، 
بیان داشــت: تاریخ هیچگاه جنایت های آمریکا 

علیه ملت ویتنام را از یاد نخواهد برد.
»لونگ کوك هویی« ســفیر جدید ویتنام نیز 
در این مراســم با بیان اینکــه ایرانیان مردمی 
صلح دوست با فرهنگ و تمدنی غنی و تاریخی 
هســتند، تصریح کرد: ایران با وجود ســال ها 
تحریم و فشــار به پیشــرفت ها و دستاوردهای 

بسیار درخشانی دست یافته است.
سفیر ویتنام با قدردانی از سیاست خارجی فعال 
جمهوری اسالمی ایران و اولویت قائل شدن برای 
توسعه روابط با همه کشورهای منطقه و جهان 
خاطرنشــان کرد: ویتنام همواره روابط خوبی با 
ایران داشته و برای ارتقای سطح همکاری ها به 
ویــژه در عرصه هــای اقتصادی و تجاری تالش 

می کنیم.
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سیاست 2

تفکیکوزارتصمت،ناجیفاطمیامینمیشود؟

وزیر صمت همچنان زیر تیغ استیضاح
نماینده سمیرم گفت: نمایندگان پیگر استیضاح آقای فاطمی امین هستند، اما برای تفکیک وزارت خانه 

به او فرصت دادند. به محض اینکه مهلت ایشان به پایان برسد، استیضاح انجام می شود.
درحالی که قرار بود سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل نارضایتی نمایندگان و 
عملکرد ناموفقش در این وزارت خانه اســتیضاح شــود، دولت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و 

تشکیل دو وزارت خانه صنعت و معدن و همچنین وزارت بازرگانی موافقت کرد.
بر همین اساس، استیضاح وزیر انجام نشد و از سوی مجلس به فاطمی امین یک فرصت 2 ماهه داده شد. 
اما، نمایندگان موافق استیضاح که از این اقدام ناراضی بودند، اعالم کردند که اگر فاطمی امین دوباره به 

عنوان وزیر صنعت و معدن معرفی شود، به او رای اعتماد نمی دهند.
امــا، ایــن احتمــال نیز وجود دارد که اگر دولت خودش اقدام به ارائه الیحه انتزاع بخش بازرگانی از وزارت 
صمت کند دیگر نیازی به معرفی دو وزیر پیشنهادی برای وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن نباشد.

... گر فاطمی امین خیلی سخت رای اعتماد می گیرد ا
بر همین اساس، اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم در مجلس، با اشاره به احتمال معرفی فاطمی امین به 
عنوان وزیر صمت گفت: با توجه به گستردگی وزارت صمت که در گذشته ادغام شد و بخاطر پیچیدگی 
مباحث مربوط به واردات و صادرات و همچنین تنظیم بازار و معیشت مردم، به تشکیل وزارت بازرگانی 

احتیاج است و باید بحث دیپلماسی اقتصادی خود را فعال تر کنیم.
این نماینده مجلس گفت: اما، در صورت تصویب نهایی این طرح، رئیس جمهور باید دو وزیر معرفی کند 
که با توجه به شــرایط آقای فاطمی امین، این امکان وجود دارد که ایشــان خیلی ســخت از ســوی رئیس 
جمهور معرفی شوند و حتی در صورت معرفی هم، خیلی سخت می تواند رای اعتماد بگیرد. ایشان قول ها 

و و وعده های خود را عملیاتی نکرد. در این 9 ماه گذشــته نگاه کنید و مشــاهده می کنید که وضعیت 
سیمان و آهن به چه شکل است. حتی علی رغم تصمیمات و قول ها درباره خودرو، وضعیت بازار متشنج 

است و قیمت ها مشخص نیست.
وی ادامــه داد: وزارت صنعــت و معــدن نیاز به یک فرد کارشــناس و با تجربه دارد. اگر وزارت بازرگانی را 
هــم جــدا کنیــم، وزارت صنعت در قدیم ۳ وزارت خانه بود و وزارت صنایع بزرگ، وزارت صنایع کوچک و 

وزارت معادن داشتیم که افراد با تجربه آن را اداره می کردند.
نمایندگان در دولت روحانی راضی به تشکیل وزارت بازرگانی نشدند

این نماینده با اشــاره به علت عدم تصویب طرح تشــکیل وزارت بازرگانی در دولت روحانی گفت: با توجه 
به گســتردگی که این وزارت خانه دارد اگر بتوانیم مجددا وزارت بازرگانی را احیا کنیم، به نفع کشــور 
اســت و بهتر می توانیم درباره وضعیت بازار عمل کنیم. همچنین در دولت روحانی نمایندگان راضی به 
اینکار نشــدند، اما اآلن نمایندگان تغییر کردند و جراحی اقتصادی دولت نیز باعث می شــود که تعامالت 

اقتصادی ما با کشور ها بیشتر باشد.
خاندوزی خود را با دولت هماهنگ کند

سلیمی با اشاره به مخالفت خاندوزی با تشکیل طرح وزارت بازرگانی گفت: فیلمی که منتشر شده برای 
قبل از وزیر شدن ایشان است، اما اآلن ایشان باید خود را با تصمیمات دولت هماهنگ کند.

او همچنین درباره احتمال استیضاح مجدد وزیر صمت گفت: نمایندگان پیگر استیضاح آقای فاطمی امین 
هســتند، اما برای تفکیک وزارت خانه به او فرصت دادند. به محض اینکه مهلت ایشــان به پایان برســد، 

استیضاح انجام می شود.

اخبار كوتاه

توزیع اقالم بشردوستانه و 
كمکی به مردم جنگ زده 

در منطقه دونتسک در شرق 
دیدار وزرای خارجه اوكراین/ خبرگزاری فرانسه

آذربایجان و ایران/ مهر

گزارش تصویری

زبان دیپلماسی؛ پیشنهاد ایران به مقامات آنکارا

ترکیه در بزنگاه جنگ و صلح
وزیر امور خارجه کشــورمان در سفر به 
سوریه به مقامات آنکارا پیشنهاد داده تا 
به جای منطق توپ و تفنگ با سوریه به 

زبان دیپلماسی سخن بگویند.
چهارمین ســفر حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه کشــورمان به دمشــق 
پس از تصدی وزارت خانه مطبوعش در 
حالی صورت گرفته که هفته پیش منابع 
سوری خبر دادند، ارتش اشغالگر ترکیه 
و گروه هــای تروریســتی تحت حمایت 
آنــکارا حمــالت خود را بــه حومه »تل 

تمر« در استان الحسکه از سر گرفتند.
حمــالت توپخانــه ای ارتش اشــغالگر 
ترکیــه و گروه های تروریســتی تحت 
حمایــت آنــکارا در حالی شــدت یافته 
کــه رئیس جمهــور ترکیه اوایل خرداد 
گذشته اعالم کرد که کشورش به زودی 
عملیاتــی را بــرای ایحاد منطقه امن در 
عمق ۳0 کیلومتری خاك ســوریه آغاز 
خواهد کــرد؛ اردوغان همچنین دیروز 
در جدیدتریــن موضع گیــری مجددا از 
حمله غافلگیرکننده در شــمال سوریه 

سخن گفت.
در مقابــل ســوریه نیــز تاکید کرده که 
»تهدید های ترکیه برای عملیات موسوم 
به منطقه امن در شــمال سوریه با نتایج 
و خروجی های نشســت آستانه در تضاد 

است.«
وابســتگی ترکیه به گاز وارداتی از ایران، 
آنکار را مجاب کرده تا برای کشف میادین 
گازی در دریای مدیترانه که مورد مناقشه 
با یونان نیز هست تالش کند که در این 
بین و در خالل جنگ سوریه نیز از منابع 

سوخت های فســیلی شمال سوریه نیز 
غافل نمانده و به اذعان مقامات ســوری 
نفــت این کشــور را در کنــار تجهیزات 
صنعتی سوریه به کمک تروریست های 

تحت حمایت خود به تاراج برده است.
  بیشــتر ثروت نفتی ســوریه و در یک 
نگاه 90 درصد انرژی ســوریه در مناطق 
شمالی این کشور و به ویژه درشمال شرق 
سوریه انباشته شده؛ درست همان جایی 
ترکیه می خواهد به بهانه ایجاد »منطقه 

حائل«  آن را از سوریه جدا کند.
امــا اوضاع تا کنون طبق پیش بینی های 
اردوغــان پیش نرفته و ارتش ســوریه 
توانســته با کمک متحــدان خود یعنی 

ایران، روسیه، حزب اهلل لبنان و گروه های 
مردمی طرفدار دولت قانونی این کشــور 
تروریســت ها را شکســت داده و بر 90 
درصد خاك کشــور مســلط شود و در 
مقابل حمالت نیرو های اشــغالگر ترکیه 

نیز دست به اقدامات متقابل بزند.
در ایــن بیــن، امــا ایران همیشــه راه 
دیپلماســی و گفتگو را پیش پای ترکیه 
گذاشــته و حسین امیرعبدالهیان نیز در 
ســفر دو روز پیش خود به دمشق ضمن 
تاکیــد بر اینکه ایران نگرانی همســایه 
خود یعنی ترکیه را درك می کند مسیر 
مذاکره را به جای جنگ به آنکارا پیشنهاد 

می کند.

ایران و روســیه بهمــن 95 با طرح ابتکار 
ـ  نشست »آســتانه«، مذاکراتی سوریـ 
ســوری را با نظارت نمایندگانی از تهران، 
مسکو، آنکارا و حضور نماینده سازمان ملل و 
سفیر آمریکا برای حل بحران داخلی سوریه 
و پایان بخشــیدن به شــش سال کشتار و 
آوارگی و ویرانی در این کشورشروع کردند 
تــا برای اولین بار دولت قانونی ســوریه و 
گروه های معارض ســوری که بخشــی از 
آنــان نیز از حمایــت ترکیه برخوردارند با 

یکدیگر به گفتگو بنشینند.
هرچنــد پیش تر یک بار اســفند 1۳9۴ 
و بار دیگر شــهریور 1۳95 تالش  هایی 
بــرای آتش بس صورت گرفت و طرفین 

مخاصمــه را ترك کــرده بودند، اما دو 
طرف هر بار با نقض گســترده آتش  بس 
و متهم کردن دیگری از سوی طرف های 
درگیر در بحران باعث تشدید خشونت  ها 
با شــدت و عمق بیشــتری از پیش شده 

بودند.
مذاکرات آســتانه، به موازات گفتگوهای 
ژنو برای صلح در ســوریه با میانجی گری 
سازمان ملل متحد برگزار می شود که در 
ژنو مسائلی همچون شکل آینده حکومت 
سوریه، انتخابات، قانون اساسی و مبارزه 
با تروریســم در سوریه مورد مذاکره قرار 

می  گیرد.
همین دو هفته پیش بود که هجدهمین 
دور مذاکرات آستانه در شهر نورسلطان، 
پایتخــت قزاقســتان آغــاز شــد و این 

مذاکرات همچنان هم ادامه دارد.
روند ادامه داری که به اعتقاد بســیاری 
ترکیــه عامل آن اســت کــه در این باره 
حشــمت اهلل فالحت پیشه رئیس اسبق 
کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت 
خارجــی مجلس گفته بود »از زمانی که 
ترکیــه موضوع منطقه حائل در مناطق 
کردنشــین را مطــرح کــرد باعث بروز 
التهاب در این منطقه شــد و شــرایطی 
مشابه عراق را برای این منطقه رقم زد.« 
تحوالت منطقه اما در یک دهه گذشــته 
مشــخص کرده تجاوز و زیاده خواهی در 
غرب آســیا جایی ندارد و هر کشــوری 
دســت رد به مسیر دیپلماسی پیشنهاد 
شــده زده و سمت و ســویی خالف آن 
گرفته با پاسخ کوبنده ملت های منطقه 

مواجه شده است.

خبر ویژه

حجت االسالم رئیسی گفت: هدف از اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان، اصالح زیر ساخت ها و روش های 
پرداخت یارانه آرد و نان است. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد روند و 

نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان )مهیا( در استان های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلســه گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه دســتاوردهای اجرای طرح مدیریت هوشــمند یارانه آرد 
و نان مطرح و اعالم شد تا کنون 57 درصد نانوایی های کشور زیر پوشش این طرح قرار گرفته اند و قرار است تا پایان 
تیرماه این رقم به 100 درصد برسد. بر اساس همین گزارش برآوردهای اولیه نشان می دهد تا کنون ۴0 درصد یارانه 
آرد به ارزش ساالنه معادل 50 هزار میلیارد تومان به صورت نان به مردم داده نمی شد و هدر می رفت، اما از این پس و 

در نتیجه اجرای این طرح به صورت حقیقی و در قالب خدمات دیگر به مردم باز می گردد.

در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی آثار مثبت و سازنده حکمرانی مبتنی بر داده ها و اطالعات به عنوان یکی دیگر 
از ویژگی ها و نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان مطرح شد که نشان می دهد دولت هم اکنون اشراف 

کامل تری بر میزان هدررفت یارانه ها در زنجیره تامین آرد و نان بدست آورده است .
حجت االسالم رئیسی در این جلسه بار دیگر بر لزوم ثابت ماندن قیمت نان در سراسر کشور تاکید کرد و گفت: هدف از 
اجرای این طرح اصالح زیر ساخت ها و روش های پرداخت یارانه آرد و نان است و به هیچ عنوان افزایش قیمت نان مطرح 
نبوده و نخواهد بود. رئیس جمهور با بیان اینکه موفقیت های طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان می تواند به عنوان الگو 
در اختصاص یارانه برای سایر بخش ها و در جهت شفاف سازی اجرایی شود، تاکید کرد: اراده و تصمیم دولت بهینه سازی 
و منطقی کردن نظام یارانه ها در کشور با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه ها است و این طرح پیگیری خواهد شد.

رئیس جمهور:

کنم کید می  کشور تا بر ثابت ماندن قیمت نان در سراسر 

رئیسمجلسشورایاسالمی:

  اجرای دقیق نظام رتبه بندی معلمان را 
از وزیر مطالبه خواهم کرد

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به تصویب قانون 
نظام رتبه بندی معلمان در دولت سیزدهم گفت: مکلف 
هستیم این موضوع را تا مرحله نهایی پیش ببریم و بنده 
حتی در درون آموزش و پرورش برای اجرای دقیق این 

قانون از شخص وزیر مطالبه خواهم کرد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی در 
نخســتین کنگره معلمان انقالب اســالمی، با اشاره به 
اینکه اولویت اول نظام جمهوری اسالمی برای حل همه 
چالش ها، آموزش و پرورش است، تصریح کرد: همیشه 
در فعالیت هــای جهــادی، موضوع آموزش و پرورش از 
اولویت های بنده بوده اســت و ما در مجلس نیز ســعی 

می کنیم به این امر بها دهیم.
وی با اشاره به تصویب قانون نظام رتبه بندی معلمان در 
دولت ســیزدهم گفت: مکلف هستیم این موضوع را تا 
مرحله نهایی پیش ببریم و بنده حتی در درون آموزش 
و پرورش برای اجرای دقیق این قانون از شــخص وزیر 

مطالبه خواهم کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اهمیت منزلت 
و جایگاه معلمان گفت: قانون رتبه بندی معلمان فرصتی 
برای چاره اندیشی دقیق در آموزش و پرورش در برنامه 

هفتم خواهد بود.
وی افــزود: اگــر با غفلت آفرینــی از موضوعات مهم، 
اولویت بخشی به امورات فوری مورد توجه قرار نگیرد و 
بین آنها فرق قائل نشویم، موجب بی مدیریتی و بی لیاقتی 

در اداره امور خواهیم شد.
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: اگر ما بتوانیم در یک 
دهه به این مهم دست یابیم، کشور را از این چالش های 

جدی، حتی چالش های اقتصادی نجات خواهیم داد.

وزیرخارجهفرانسهبهامیرعبداللهیان:

 پنجره دیپلماسی 
همچنان باز است

وزیر خارجه فرانسه گفت: ما معتقدیم پنجره دیپلماسی 
همچنان باز است و باید از آن به بهترین شکل استفاده 
کنیم تا توافق حاصل شود. انجام توافق، بهتر از نداشتن 
توافق است. وزیر امور خارجه فرانسه با اشاره به برگزاری 
مذاکــرات احیــای برجام گفت: باید از فرصت گفتگو و 
مذاکره استفاده کنیم و برای رسیدن به توافقی که مورد 

رضایت همه طرف ها باشد، تالش کنیم. 
»کاترین کولونا« وزیر امور خارجه فرانسه در گفت وگوی 
تلفنی با وزیر امور خارجه ایران از وجود روابط خوب بین 
تهران و پاریس استقبال کرد و بر ضرورت تداوم مذاکرات 
هسته ای تأکید کرد. وی گفت: باید از فرصت گفتگو و 
مذاکره استفاده کنیم و برای رسیدن به توافقی که مورد 
رضایت همه طرف ها باشــد، تالش کنیم. وزیر خارجه 
فرانسه افزود: ما معتقدیم پنجره دیپلماسی همچنان باز 
است و باید از آن به بهترین شکل استفاده کنیم تا توافق 

حاصل شود. انجام توافق، بهتر از نداشتن توافق است.
وی همچنیــن ابراز امیدواری کرد: ســفرای جدید دو 
کشور به زودی فعالیت خود را آغاز کنند تا روند توسعه 

همکاری های دو کشور بیش از پیش تسریع شود.

توضیح علی باقری درباره علت 
سفرش به روسیه بعد از پایان 

کرات دوحه مذا
مذاکره کننده ارشد کشورمان گفت: ما در طول دوران 
مذاکــرات، با همه طرف های مذاکره از جمله چین 
و روســیه رایزنی و مشــورت می کنیم  روس ها چون 
محدودیــت کرونایی ندارند، بعضا یا آنها می آیند یا 
ما می رویم. علی باقری کنی معاون  سیاســی وزارت 
خارجه و مســئول تیم مذاکره کننده کشورمان، در 
پاســخ به این ســوال که هدف شما از سفر به روسیه 
بعــد از پایــان مذاکرات دوحه چــه بود، گفت: ما در 
طــول دوران مذاکرات، با همه طرف های مذاکره از 
جمله چین و روســیه رایزنی و مشورت کردیم.  وی 
افزود: چین به دلیل وضعیت کرونا شرایط مناسبی 
برای سفر ندارد به این جهت ما با چینی ها از طریق 
سفارت  آنها در تهران و سفارت ما در پکن و از طریق 
تلفــن رایزنی های مســتمری داریم و به علت آنکه 
روس ها محدودیت کرونایی ندارند بعضی وقت ها یا 

آنها می آ یند یا ما می رویم .

امیرعبداللهیاندرنشستخبریبا
وزیرامورخارجهجمهوریآذربایجان:

 شاهد جهش رشد تجارت 
بین دو کشور هستیم

وزیر امورخارجه کشــورمان گفت: با تاکید بر اینکه از 
مرحله ســو تفاهمات عبور کردیم، گفت: در ماه های  
گذشــته شــاهد جهش در حجم تجارت بین دو کشور 
بودیم امیدواریم بخش های دولتی و خصوصی نسبت 

به افزایش حجم تجارت اقدام کنند.
جیحــون بایرام اف وزیرخارجه آذربایجان با حســین 
امیرعبداللهیــان وزیر امور خارجه کشــورمان دیدار و 
گفتگو کرد. وزرای خارجی ایران و آذربایجان در ادامه با 
حضور در نشست خبری مشترك به سواالت خبرنگاران 

پاسخ دادند.
امیر عبداللهیان در این نشست خبری با تاکید بر اینکه 
از مرحله سو تفاهمات عبور کردیم، گفت: در ماه های  
گذشــته شــاهد جهش در حجم تجارت بین دو کشور 
بودیم امیدواریم بخش های دولتی و خصوصی نسبت 

به افزایش حجم تجارت اقدام کنند.
وی تاکید کرد: توافق کردیم که مردم  ایران و آذربایجان 
به طور ملموس از تفاهمات و توافقات و رفت و آمدهای 

مقامات دو کشور احساس پیشرفت کنند.

وروسیه:  ایران،قطر
تروئیکایگازیودستباالیسیاسی

آیا دستگاه دیپلماسی این فرصت 
را شکار خواهد کرد؟! 

ادامه از صفحه اول:
بنابراین به درستی در می یابیم که اگر این خط 
لوله تا به امروز احداث شده بود، ایران می توانست 
در مذاکرات خود با همسایگان شمال غربی خود 

دست باال و برنده باشد. 
امــا اکنون در بحرانی ترین شــرایط ژئوپلتیک 
جهانی، ایران می تواند از فرصت به دســت آمده 
نهایــت بهــره را ببرد و در کنار توافقات هســته 
ای،دستکم سوآپ گاز قطر را به اروپا کلید بزند. 
درك مســؤوالن کشور از مالحظات جغرافیایی 
و اهمیت ژئوپلتیک کشور می تواند مسیر آینده 
گاز طبیعی جهان را دستخوش تحوالت اساسی 

کرده و منافع بلند مدتی را متوجه ایران کند.
فرصت هایی که طی دو دهه گذشــته به دلیل " 
ضعف دیپلماســی انرژی " و عدم اجرایی کردن 
پروژه های "سوآپ" موضع باالی دیپلماسی را در 
برابر همسایگان شمالی از دست دادیم، حال با" 
سواپ گاز قطر "می توانیم در میان و دراز مدت 
موضع مناســب و در خور با همســایگان جنوبی 

خود داشته باشیم.
ایران دروازه انرژی اروپا

از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تغییراتی 
بنیادینی در روسیه و سیستم اقتصادی – سیاسی 
این کشــور به وقوع پیوســت. این مساله در کنار 
پس زمینه پویا و متغیر پس از دوره جنگ سرد، 
نقش روسیه و جایگاه آن در نظام بین الملل، به 
دلیــل دارا بــودن منابع گازی اول جهان را کامال 

منحصر کرده است.
روسیه در طول دهه 90 وارد تغییرات بنیادینی 
در شــرایط سیاســی و اقتصادی شــد و با تجربه 
بحران های اقتصادی متعدد پس از فروپاشــی" 
اتحاد جماهیر شوروی" خود را دوباره بازیافت.

در ایــن میان، ایاالت متحده درصدد گســترش 
حوزه نفوذ خود به فضای پساشوروی بود و همین 
راهبرد ، به طور کل به میزان قابل توجهی بر نگرش 
روسیه نسبت به انگیزه های غربی، اثر گذاشت.

در عین حال روسیه با ورود جدید به جامعه جهانی 
در حالــی که حیات اقتصــادی و اعتبار جهانی 
خویش را در حال احیاء بود ، شاهد ازدست رفتن 
حوزه نفوذ خود، اعتبار و در بدترین شــکل، بی 

اعتنایی از سوی کشورهای دوست بود.
روسیه به دلیل تحریم نمی تواند حجم عظیمی 
از گاز خود را تا پایان ســال جاری به اروپا صادر 
کنــد و درایــن میان قطر همین گاز را به پیچیده 
ترین شــکل و هزینه ای گزاف به صورت" ال ان 
جی" به اروپا ارسال می کند. از سوی دیگر ایران 
از طریق شبکه سراسری ارسال گاز و ترکیه دروازه 
اروپا اســت و می توانــد در مدت زمان کوتاه آن 
را توســعه بخشــد. روسیه، قطر و ایران سه ضلع 
مثلثی هستند که در صورت رسیدن به تفاهمی 
سازنده، می توانند انقالبی در جریان صادرات گاز 

جهان ایجاد کنند.
)در سال 200۴ سهم اتحادیه اروپا از نفت روسیه 
۳6 درصــد، از گاز طبیعــی 29 درصد و از زغال 
ســنگ 8 درصد بود. در سال 2019 برپایه اعالم 
شرکت گازپروم روسیه سهم گاز وارداتی اتحادیه 
اروپا از روســیه ۴۳ درصد تخمین زده شــد. این 
جهــش قابل مالحظه که به حدود 168 میلیارد 
مترمکعب در ســال 2019 برآورد شــد، متاثر از 
تصمیم های بلندپروازانه والدیمیر ژوتین بود.(

بحــران اوکرایــن در کمتــر از چهار ماه چنان 
روند جریان انرژي در جهان را تحت تاثیر قرار 
داد که کمتر کارشناســي تصور آن را مي کرد. 
با احتســاب بحران شــکل گرفته فعلی و اینکه 
نظم ژئوپلتیک جهان دچار تغییرات گســترده 
و البته زیربنایی شــده اســت، طراحی جریان 
های جدید انرژی که بتواند منافع کشــورهای 
منطقــه دارای منابع گاز طبیعی را لحاظ کند، 

بسیار ضروری است.
 حدود 60 درصد از ذخایر گاز طبیعی که معادل 
105 تریلیون متر مکعب اســت، در حوزه ایران، 
روسیه و قطر است. از این منظر طراحی طرحی 
مناسب که عالوه بر تثبیت روند جریان انرژی و 
قیمت ها ، منافع تمامی کشورهای درگیر را تامین 

کند، کامال ضروری به نظر می رسد.
از ایــن رو با توجــه به منابع گازی پارس جنوبی 
و زیرســاخت های موجود در ایران با رایزنی سه 
کشــور می توان راه حلی مناســب برای این مهم 

یافت.
اکنون قطر به عنوان میزبان مذاکرات هسته ای 
این توانایی را دارد تا بستری مشابه برای تثبیت 
جریان انرژی با همکاری ایران و روســیه ایجاد 
کند. زمان آن اســت که تمایالت و سیاست های 
منطقه ای در بســتر ژئواستراتژیک و در قالبی از 
همکارهای متقابل کشورهای ذینفع را در مفهوم 

ژئوپلتیک تعریف گردد.
ایــن نظم جدیــد عالوه بر ایجاد ثبات در منطقه 
می تواند تولید کنندگان اصلی گاز طبیعی را در 
کنار هم با منافع مشــترك قرار دهد. شــاید این 
بار "تروئیکای گازی" با اهداف مشــخص و بلند 
مدت بتواند طراحی آینده انرژی را ترسیم نماید.

اخبار كوتاه
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3اقتصاد گزارش

 فروشلوازمخانگیبیکیفیت
بابرندسامسونگ،الجیوبوش

 افزایش نگران کننده 
لوازم خانگی فیک در بازار

  میناساداتحسینی/گروهاقتصاد
 یــک کارگاه چــاپ برند روی لــوازم خانگی فیک در 
حالی طی هفته گذشته کشف و پلمب شد که حواشی 
زیادی داشت. مطمئنا از این دست کارگاه ها در تهران 
و شهرستان ها به صورت قارچ گونه در حال افزایش اند 

و مردم، متضرر این داستان.
ممنوعیت واردات لوازم خانگی و مشکل بخش زیادی 
از تولیدکنندگان داخلی در تامین نیاز بازار با کاال های 
با کیفیت و قیمت مناسب، موجب شده لوازم خانگی 
تولید داخل، به لحاظ قیمت و کیفیت، قافیه رقابت با 
محصوالت قاچاق را به برند های مشهور خارجی ببازد.

فروش لوازم خانگی فیک با گارانتی!
کارشناس صنعت لوازم خانگی ضمن تاکید بر بحران 
بــه وجود آمده در ایــن بخش گفت: لوازم خانگی بی 
کیفیــت، با لیبل و کارتن برند های خارجی مشــهور 
همراه با گارانتی های غیررســمی و نامعتبر در بازار به 

فروش می رسد.
احسان فدایی با ابراز نگرانی از افزایش کارگاه های نصب 
لیبل های تقلبی، دالیل استقبال و رواج این تخلف را 
این گونه تشــریح کرد: بازار لوازم خانگی کشــور ما در 
حــال عبور از یک دوران گذار و پرچالش اســت؛ چرا 
کــه از یک ســو تولیدکننــدگان داخلی با افزایش بی 
سابقه مولفه های تولید، قیمت تمام شده باالیی را در 
محصوالت خود تجربه می کنند و از سوی دیگر سبقه و 
خوشنامی برند های معتبر بین المللی در بخش فروش 
و خدمات پس از فروش در مقایسه با ناآشنا بودن بازار 
با بخش عمده ای از برند های ایرانی کم ســابقه، منجر 
به چالشی شده که توان رقابت با لوازم خانگی خارجی 
به خصوص دســته فیک و غیر واقعی را از برند ایرانی 

سلب کرده است.
آسیب های ممنوعیت واردات لوازم خانگی

ایــن کارشــناس حوزه صنعت لــوازم خانگی در این 
خصوص گفت: امروز تعدد لوازم خانگی از حیث برند، 
کمیت و کیفیت در کشــور زیاد اســت، اما ممنوعیت 
واردات رســمی و قانونمنــد لوازم خانگی از دو جهت 
موجبات بروز آسیب شده است.فدایی ادامه داد: آسیب 
نخست ممنوعیت واردات لوازم خانگی در بخش عدم 
وصول حقوق گمرکی و تعرفه های قانونی اســت، زیرا 
کســب درآمد از حقوق گمرکی لوازم خانگی وارداتی 
رسمی می توانست محل درآمدی برای دولت و تامین 
کسری بودجه برای زیرساخت های اولیه اشتغالزایی و 
تولید در کشور باشد. آسیب دوم نیز متوجه بازار و به 
خصوص حقوق مصرف کننده است. به این ترتیب که 
وقتی کاالیی به شکل قانونی و از مجاری رسمی وارد 
نمی شود، هنگام بروز ایراد یا اختالل در عملکرد، هیچ 
جایگاه قانونی و رســمی برای رســیدگی به شکایات و 
پیگیری حقوق مصرف کننده متضرر وجود ندارد. در 
واقع برگه های گارانتی های همراه این کاال ها بیشــتر 
جنبه نمایشــی دارد و، چون این اقالم غیرقانونی بوده 
اند، مصرف کننده امکان پیگیری شکایت نزد تعزیرات 

و سازمان حمایت را نیز نخواهد داشت.
چرا قاچاق لوازم خانگی همچنان جذاب است؟

این فعال صنعت لوازم خانگی گفت: تا زمانی که در کف 
بازار تقاضا برای لوازم خانگی خارجی وجود دارد، این 
کاال ها از هر کانال و مجرایی وارد خواهند شد. در واقع 
نه تنها اشــخاص حقیقی که متاسفانه شخصیت های 
حقوقــی نیــز برای تامین درآمد از ایــن بازار جذاب، 

وسوسه خواهند شد.
فدایی با طرح این پرسش که در دو سال گذشته که تمام 
تبلیغات رســانه ملی و فضای اطالع رسانی شهری در 
اختیار برند های داخلی بود چرا مردم هنوز لوازم خانگی 
قاچاق را بر ایرانی ترجیح می دهند؟ گفت: مردم تنها 
زمانی به لوازم خانگی ایرانی اعتماد می کنند که مزیت 
رقابتی بر کاال های خارجی داشته باشد و در شرایطی 
که بخش اصلی جامعه، به شدت با کسری بودجه برای 
تکمیل سبد خرید خود روبه رو است، هنگام مراجعه به 
بازار، فقط به قیمت مناسب تر و تصویر ذهنی گذشته 

خود از برند توجه می کند.
 لوازم خانگی بی کیفیت 

با برند سامسونگ، ال جی و بوش
این فعال صنعت لوازم خانگی گفت: آنچه شاهدیم تنها 
بخش کوچکی از کوه یخی فرو رفته در بحران قاچاق 
است. لوازم خانگی بدون نام وارد این کارگاه غیرقانونی 
شده و لیبل خارجی می خورد. داستان چیست؟ این ها 
لوازم خانگی ای هستند که عمدتاً توسط شرکت های 
گریــد دو و ســه با قطعات و مــواد اولیه بی کیفیت به 
سفارش سودجویان، بدون نام ساخته می شوند و در این 
کارگاه ها با برند و کارتن خارجی و گارانتی غیررسمی 
بســته بندی شــده و به بازار به عنوان برند های معتبر 

بین المللی عرضه می شوند.
فدایی ادامه داد: شــرکت های تولیدکننده داخلی این 
گونه لوازم خانگی، شرکت هایی هستند که در شرایط 
رکود عمیق بازار برند های داخلی، سهم بسیار ناچیزی 
در اختیــار دارند و برای جلوگیری از تعطیلی خطوط 
تولید خود مجبورند از شرکت هایی که محصول بدون 
نام می خواهند، سفارش بگیرند و لوازم خانگی خود را 

مطابق سفارش آن ها در اختیارشان قرار دهند.
فدایی ادامه داد: باید توجه داشــت معضل قاچاق نه 
شــعاری، نه دســتوری و نه با موعظه قابل حل نیست. 
قاچــاق را بایــد یک مســاله دید کــه از ابعاد مختلف 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قابل بررســی اســت و 
برای حل آن باید ســراغ منشــا رفت نه حذف صورت 
مساله وقتی به کف بازار رسیده. تا زمانی که نیاز مردم 
برطرف نشــود، به جهت کشــش و حاشیه سود خوب 
این کاالها، هر روز شــاهد گسترش بیشتر این معضل 

خواهیم بود.

گفت و گو

 احتمالسقوطبیتکوین
بهکانال10هزاردالر

حرکت بیت کوین به کف قیمت 
دور از ذهن است

یک تحلیلگر بازار ارز های دیجیتال  می گوید: 
من معتقدم حرکت بیت کوین به سمت کف 
قیمت دور از ذهن اســت مگر اینکه فشــار 
بیشــتری از رکود تورمی در جهان احساس 
شــود که در آن شرایط ما شاهد اعداد پایین 
در بــازار رمز ارز ها و مانــدگاری طوالنی در 

کانال های پایین خواهیم بود.
سقوط بیت کوین 

بیــت کوین بــا نماد اختصاری BTC یک ارز 
دیجیتال یا شــکلی از دارایی دیجیتال است 
کــه درصد باالیــی از کل بازار رمزارز ها را در 
اختیار دارد. ســرمایه گذاری در بازار ارز های 
دیجیتــال بــه خصوص ســرمایه گذاری بر 
بیت کوین همیشــه طرفداران خاص خود را 
داشته، اما کارشناسان این حوزه دائما نسبت 
به ورود افراد نابلد به حوزه رمزارز ها و پرریسک 
بودن این بازار هشدار داده اند. حاال با سقوط 
ارزش بیت کوین و نوســانی که بازار ارز های 
دیجیتال شاهد آن است، سرمایه گذاران این 
حوزه شاید بهتر معنای هشدار کارشناسان و 

تحلیلگران را درك کنند.
روز یکشــنبه هر واحد از بیت کوین با قیمت 
19،109 دالر معامله می شــد. این درحالی 
اســت که برخی از تحلیلگران معتقدند حتی 
 BTC ســقوط تــا ۱۰٬۰۰۰ دالر برای قیمت
غیرممکن نیســت. بر اســاس گزارش هایی 
برایان کلی، تحلیلگر CNBC معتقد اســت 
بــا این که بیت کوین بیشــتر از 70 درصد از 
اوج قیمــت تاریخیــش فاصله داره، اما هنوز 
پتانسیل ریزش بیشتر را دارد و می تواند 50 
درصــد دیگــر ریــزش را تجربه کند و به 10 

هزار دالر برسد.
 حرکت بیت کوین به کف قیمت 

در مدت زمان کوتاه دور از ذهن است
»محمــد میرزایی«، تحلیلگر بازار ارز های 
دیجیتال با اشــاره بــه برخی تحلیل ها در 
خصــوص ســقوط بیت کوین به کانال 10 
هــزار دالر گفت: ما دو ناحیه اصلی تقاضا 
داریم، یک ناحیه حدود 16 هزار تا 18700 
دالر بوده که اکنون بیت کوین با این ناحیه 
درگیر است و ناحیه بعدی حدود 9 هزار و 
500 تا 11 هزار دالر است. فعاًل سناریویی 
که نشان دهد بیت کوین مستقیماً به سمت 
ناحیــه دوم در حال حرکت اســت وجود 
نــدارد و ایــن اتفاق کمــی دور از ذهن به 

نظر می رسد.
وی افــزود: من معتقــدم حرکت بیت کوین 
به ســمت کف قیمت دور از ذهن اســت مگر 
اینکه فشار بیشتری از رکود تورمی در جهان 
احساس شود که در آن شرایط ما شاهد اعداد 
پایین در بازار رمز ارز ها و ماندگاری طوالنی 

در کانال های پایین خواهیم بود.
میرزایی ادامه داد: ما اکنون ســیگنال هایی 
دریافت می کنیم که همین مســئله سبب 
افزایش فشار فروش شده است. مثاًل بخشی 
از فشــار فروش به دلیل افزایش نرخ بهره از 
سوی فدرال رزرو بود این در حالی است که 
اکنون نگرانی از این مسئله کمی کاسته شده 
و حاال مسئله اصلی، رکود تورمی است چراکه 
رکود تورمی باعث می شود که شاخص های 
اصلی ریزش های شــدیدی را تجربه کنند و 
همین شاخص ها می توانند تاثیر مستقیمی 
بر بازار پرریســک کریپتوکارنسی ها داشته 
باشــد. واقعیت این اســت کــه بیت کوین 
نزولش را زودتر از بازار های پرریسک سهام 
آمریکا شــروع کرده و کمی زمان الزم است 
تا بازار های دیگر به شرایط فعلی بیت کوین 
برســند به همین دلیل شــدت سقوط بیت 
کوین را در کوتاه مدت را انتظار ندارم البته 
باید توجه داشــته باشیم که ما نمی گوییم 
ایــن اتفاق نخواهد افتاد، اما این انتظار هم 
وجود ندارد. اکنون فاکتور های تاثیرگذار هر 
روز در حــال تغییر بوده بنابراین نمی توان 
بــه طور دقیق وضعیت ارز های دیجیتال را 

پیش بینی کرد.
چند توصیه به سرمایه گذاران

ایــن تحلیلگــر بازار رمز ارز هــا در توصیه به 
ســرمایه گذاران گفــت: اولیــن و مهم ترین 
توصیــه که می توان به ســرمایه گذاران کرد 
این اســت که سرمایه هایشــان را به سمت 
دارایی هایــی ببرند که پشــتوانه دارند، بیت 
کویــن یکــی از همین ارز هــای دیجیتال با 

پشتوانه است.
وی گفــت: در شــرایطی که بــا کف قیمتی 
فاصله آنچنانی نداریم توصیه دیگر این است 
که ســرمایه گذاران خرید به صورت پلکانی 
و با حجم کم داشــته باشند. سرمایه گذاران 
می توانند از شــرایط فعلی استفاده کنند. اما 
افرادی که در کوتاه مدت می خواهند در بازار 
باشند باید به سراغ برنامه و پلن های دیگری 

بروند تا کم ترین ضرر را شاهد باشند.

کابوس اجاره نشینی از رویای خانه دار شدن تا 

َمسکن، درد بی ُمسکن و درمان
کمی بیش از ســه ماه از ســال جدید گذشته 
و آمار منتشر شده در حوزه وضعیت مسکن، 
توســط بانک مرکزی نشان از رکوردشکنی 
در بازار مســکن دارد و وضعیت اسفبار و رها 
شــده این بازار دارد. قیمت ها در بازار مسکن 
اکنون به گونه ای شــده که میانگین قیمت 
یک متر خانه در پایتخت، به یک قدمی کانال 
۴0 میلیون تومانی رسیده است. این وضعیت 
در شــرایطی رخ داده کــه یکی از مهم ترین 
شعار های دولت سیزدهم کنترل قیمت ها در 
بازار مســکن و اجاره بوده و برای این منظور 
نیز راهکار افزایش عرضه خانه از طریق طرح 
نهضت ملی مسکن را دنبال می کند، اما نگاهی 
به آمار و ارقام ارائه شده توسط سیاست گذار 
پولی و ارزی حکایت از روند صعودی قیمت ها 

دارد.
 میانگین قیمت خانه در تهران

 40 میلیون تومان
صبح روز چهارشنبه بانک مرکزی گزارشی از 
معامالت و قیمت مسکن پایتخت در خرداد 
1۴01 را منتشــر کرد. گزارشــی که نشان از 

رشد قیمت و تعداد معامالت مسکن دارد.
متوسط قیمت مسکن به اکنون در یک قدمی 
کانال ۴0 میلیون است و وضعیت به گونه ای 
شده که در پایان آخرین ماه از نخستین فصل 
سال، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر 
مربع زیربنای واحدمســکونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 
۳9 میلیون و ۴1۴ هزار تومان بود که حاکی از 
افزایش 8.۴ درصدی نسبت به ماه قبل است.
همچنین این رقم نســبت به ماه مشابه سال 
قبل معادل ۳2.8 درصد افزایش داشته که در 
مقایسه با رشد نقطه به نقطه خردادماه سال 
1۴00 )معادل 56.6 درصد( به مراتب کمتر 
بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد نقطه به 
نقطه قیمت مسکن در خردادماه 1۴01 است.

بــه این ترتیــب در میان مناطــق 22 گانه 
شهرداری تهران، بیش ترین متوسط قیمت 
یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده 
معادل 81 میلیون و 100 هزار تومان متعلق 
به منطقه یک ثبت شــد و کمترین آن با 19 
میلیون و 590 هزار تومان در منطقه 18 ثبت 
شده است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه در 
ســال 1۴00 به ترتیب 22.۳ و 55.۳ درصد 

افزایش نشان می دهند.
اجاره بها بنا به آمار رســمی ۵۰ درصد و 
آمار غیررسمی تا ۱2۰ درصد رشد کرد

هم چنین بررســی شــاخص کرایه ها نشان 
می دهد که در شهر تهران و کل مناطق شهری 
بر اســاس به روزترین آمــار بانک مرکزی از 
افزایش 50.6 درصدی این شــاخص نسبت 

به سال گذشته خبر می دهد.
در عین حال با توجه به آخرین آمار ارائه شده 
از سوی بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر 
مربع مســکن در پایتخت به مرز ۴0 میلیون 
تومان رسیده و حاال دیگر یک واحد مسکونی 
100 متر مربعی، به طور میانگین در پایتخت 
۴ میلیارد تومان هزینه دارد و با در نظر گرفتن 
حداقل حقوق ناخالص 5.6 میلیون تومانی در 
هــر مــاه، یک خانوار با کف درآمد باید، بیش 

از 59 سال همه درآمد خود را ذخیره کند تا 
بتواند صاحب خانه شود.

در همین حال صبح روز چهارشــنبه همتی 
عضــو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس نیز در نظق میان دستور خود 
خبر داد که: »امروز گرانی مسکن و اجاره بها 
وحشتناك است، مردم آرزوی خرید خانه را 
دارنــد و اجاره بها حــدود 50 تا 120 درصد 

افزایش یافته است.«
ایــن آمار هــای تکان دهنده، امــا در حالی 
ارائه می شــود که پیش از این نیز شــهردار 
تهــران گفته بود که؛ 51 درصد شــهروندان 
تهران اجاره نشین هستند و 65 درصد سبد 
معیشتی یک فرد باید برای سرپناه اختصاص 

پیدا کند.
در همیــن حال، امــا نمی توان رقم اجاره بها 
را در کشور تابعی از باال رفتن قیمت مسکن 

ندانست.
قیمت مســکن در ســال های اخیر با رشــد 
عجیبی مواجه بوده اســت. از یک سو کاهش 
ســاخت و ســاز در کنار باال رفن هزینه های 
ساخت و تورم همه جانبه رخ داده در اقتصاد 
منجر به بروز مشــکالت جدی در این مسیر 

شده است.
افزایش قیمت سیمان، مسکن را نجومی کرد

در همین حال رئیس کانون سراســری انبوه 
ســازان از افزایش دو برابری قیمت ســیمان 
در یک ســال اخیر خبر داده و گفته اســت 
که: »این رشــد، قیمت ساخت مسکن را 10 

درصد باالبرد.«
ایــن فعال حوزه مســکن با بیــان این که در 
ماه های اخیر ســیمان اعــم از فله و غیر فله 
افزایش قیمت دو برابری داشته به مهر گفته 
بود که: »افزایش قیمت ســیمان بر اســاس 
آخریــن محاســبات 10 درصــد در قیمت 
تمام شــده ســاخت و ساز تأثیر می گذارد. به 

یــک باره با افزایــش قیمت دو برابری، تأثیر 
10 درصدی در هزینه ســاخت و ســاز دارد؛ 
ســیمان و فرآورده هــای آن 20 درصــد از 
مصرف نهاده های ســاختمانی را در هر پروژه 
ساخت و ساز به خود اختصاص می دهند که 
حجم باالیی است لذا به دلیل مصرف باال در 
ســاختمان، تأثیر باالیی در قیمت تمام شده 
ساخت نسبت به سایر نهاده های ساختمانی 

دارد.«
او هم چنین در خصوص تأثیر تغییرات قیمت 
بتــن در این صنعت تأکید کرده اســت که: 
»قیمت بتن کاماًل متأثر از نرخ سیمان است؛ 
در حــال حاضــر قیمت بتن 60 تا 70 درصد 
نســبت به سال گذشته به طور متوسط رشد 
نشان می دهد البته نوساناتی هم داشته و در 
مقطع کوتاهی موقتاً افزایش قیمت بتن بیش 
از این 60 تا 70 درصد بود، اما آنچه در حال 
حاضــر در بازار می بینیم، همین افزایش 60 
تا 70 درصدی نســبت به سال گذشته است. 
آن چه به عنوان تورم قیمت مسکن، نهاده ها 
و مصالح ساختمانی و حتی قیمت تمام شده 
ساخت و ساز از سوی نهاد های رسمی اعالم 
می شــود، با آنچه در بازار مشاهده می کنیم 
متفاوت اســت؛ قیمت ســیمان افزایش دو 

برابری داشته است.«
این اظهارات به خوبی نشان می دهد که چطور 
افزایش قیمت مصالح ساختمانی و باال رفتن 
هزینه ســاخت مســکن منجر بــه بزرگ تر 
شدن بحران مسکن در ایران و افزایش لجام 

گسیخته اجاره بها شده است.
حقیقت این است که طرح ثبت خانه های خالی 
نه راهکار که تنها یک فرافکنی آشکار است. در 
شــرایطی که ساخت مسکن روند کاهشی و 
حتی توقف داشته است و در شرایطی که تورم 
در حال بلعیدن اقتصاد اســت، طرح مســاله 
خانه های خالی و خوداظهاری شــهروندان 

تنها خودفریبی یا دیگر فریبی بیش نیست.
وضعیت ســاختمان های مسکونی در 

تهران
توزیــع فراوانی تعداد واحد های مســکونی 
معامله شده شــهر تهران در خردادماه سال 
1۴01 نشــان می دهد که به لحاظ مساحت، 
واحد های مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 
80 متر مربع، ســهمی معادل 5۳.7 درصد 
از معامالت انجام شــده را به خود اختصاص 
دادنــد. همچنین 57.۳ درصــد واحد های 
مســکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت 
هــر متر مربــع واحد مســکونی در این ماه 
معامله شده و 5۳.8 درصد از معامالت نیز به 
واحد های مســکونی با ارزش هر واحد کمتر 

از ۳ میلیارد تومان اختصاص داشته است.
اجاره بها مدام رکورد می زند

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر 
تهران و کل مناطق شهری در خردادماه سال 
1۴01 نشــان دهنده رشد به ترتیب معادل 
۴6.5 و 51.2 درصد نسبت به ماه مشابه سال 
قبل اســت. الزم به توضیح است رشد ماهانه 
شــاخص مزبور در خردادماه در شهر تهران و 
کل مناطق شهری به ترتیب معادل 2.7 و ۳ 

درصد است.
ایــن در حالی اســت که به گــزارش تابناك 
در اردیبهشــت ماه، شــاخص کرایه مسکن 
اجاری در شــهر تهران و کل مناطق شــهری 
)در اردیبهشــت ماه ســال 1۴01( با رشد به 
ترتیب معادل ۴6 و 50.6 درصد نسبت به ماه 
مشابه سال قبل روبرو شده بود. الزم به توضیح 
است رشد ماهانه شاخص مزبور در اردیبهشت 
ماه در شــهر تهران و کل مناطق شــهری به 
ترتیــب معــادل 1.9 و 2 درصد بود؛ بنابراین 
در خردادمــاه این شــاخص روند صعودی را 

ادامه داده است.
در همین حال و با توجه به اطالعات ارائه شده 

بازار مســکن در طول سال های اخیر بیش از 
این که به صورت جامع مدیریت شده باشد، 
اســیر راهکار های و سیاست های آزمایشی 

بوده است.
یکــی از عوامــل مهــم در برنامه ریزی های 
ناکارآمــد و بعضــا غلــط دولت ها در بخش 
مســکن در اختیار نداشتن اطالعات کامل و 
صحیح از وضعیت امالك و اســکان کشور به 
حساب می آید. این یعنی دولت درك صحیح 
از فضای مالکیت و سکونت مردم در واحد های 
مسکونی نداشته و عمده اطالعات متعلق به 
آخرین سرشماری انجام شده، مربوط به سال 

1۳95 است.
هر چند پس از کش و قوس های فراوان، قانون 
مالیات بر خانه های خالی سال 9۴ برای حل 
مشکالت بخش مسکن از جمله فقدان بانک 
جامع اطالعات ملکی و ســکونتی در مجلس 

تصویب شد.
بر اســاس این قانون وزارت راه و شهرســازی 
مکلف به راه اندازی سامانه ملی امالك و اسکان 
شــده است، این سامانه مقدمه و زیرساخت 
اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است. با 
تکمیل و اجرا این سامانه، شناسایی خانه های 
خالی ممکن خواهد بود، البته مزایا ســامانه 
خالصــه در اخذ مالیــات از خانه های خالی 

نمی شود.
یکی از گالیه های نمایندگان مجلس از نحوه 
اجــرای قانون مالیات بــر خانه های خالی و 
ســامانه امالك و اســکان توسط وزارت راه و 
شهرسازی ضعف اطالعاتی و عملکرد محدود 
در این ســامانه است. این مساله در شرایطی 
رقم می خورد که »سرشماری آنالین و برخط 
نفوس و مســکن«، »کاهش کالهبرداری در 
حــوزه امالك با محوریــت نظارت آنالین و 
هوشــمند«، »عدم نیاز به درج مکرر آدرس 
محل سکونت در مراجعات به ادارات دولتی«، 
»پایش آنالین اراضی کل کشور برای سنجش 
میزان نیاز ســاخت امالك تجاری، اجاری و 
ملکــی« از جمله مزایای این ســامانه گفته 

شده اند.
در ایــن میــان، اما مجلس بــی توجهی به 
خوداظهاری مــردم را یکی از دالیل ناکامی 
فعالیت این سامانه تلقی کرده و این سازوکار 
را برای تکمیل اطالعات به سامانه اضافه کرد 
و در حال حاضر هیچ فعالیت مشــخصی در 
وزارت راه پیرامون سامانه ملی امالك و اسکان 
دیده نمی شود و تالشی برای تکمیل سامانه 

وجود ندارد.
در عین حال این اصرار به تکمیل سامانه نیز 
در حالی مدام رخ می دهد که به نظر نمی رسد 
در نهایت غیر از هزینه و بار مالی اضافی برای 
دولت هیچ فایده ای برای رونق بخشی به حوزه 

مسکن داشته باشد.
پیش از این نیز ذکر شد که طرح سامانه مسکن 
و مالیات از خانه های خالی و در نهایت ساخت 
یک میلیون مسکن از مالیات آن خانه ها، در 
حقیقت یک مانور تبلیغاتی و جنجالی بیش 
نیســت و فایده چندانی برای مســتاجران و 
شــهروندان امیدوار به رسیدن به سرپناهی 

برای خود نخواهد داشت.

براساس بخشنامه بانک مرکزی صورت می پذیرد؛

کثر 10 روز پس از تکمیل مدارک واریز »وام ازدواج« و »فرزندآوری« حدا
براســاس بخشــنامه بانک مرکــزی، بانک ها موظفند 
در اســرع وقت ضمن تعیین شــعبه، پذیرش و تعیین 
تکلیف متقاضیان در صف سامانه قرض الحسنه ازدواج، 
با تکمیل مدارك توســط متقاضی ظرف مدت حداکثر 
10 روزکاری نســبت به پرداخت تســهیالت یاد شده 

اقدام کند.
 پیرو نامه های پیشــین این بانک در خصوص جزء )1( 
بند )الف( تبصره )16( قانون بودجه ســال 1۴01 کل 
کشور با موضوع پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
و حســب دســتور رئیس جمهوری مبنی بر تســریع و 

تســهیل در پرداخــت وام ازدواج از »حیــث وثایــق و 
تضامین« و تعیین »ســقف زمان انتظار«، الزم اســت 
بانک ها و موسسات اعتباری کشور در چارچوب ضوابط 
و دستورالعمل های ابالغی، موارد زیر را نیز برای پرداخت 

این نوع تسهیالت با جدیت مورد توجه قرار دهند:
1- مطابــق بــا نص صریح قانون، بانک ها و موسســات 
اعتبــاری مکلفند مبتنی بر اعتبارســنجی متقاضیان، 
حداکثر با اخذ ســفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر 
به پرداخت تســهیالت اقــدام کنند. همچنین بانک ها 
می تواننــد در چارچــوب ضوابط و مقــررات مربوطه و 

حســب دســتور العمل اجرایی اعطای تسهیالت خرد 
)بخشــنامه شماره 2۴792 /01 مورخ 0۴ /02 /1۴01( 
نســبت به اخذ تضامین و وثایق اقدام کنند. عدم اجرا 
یا تأخیر در پرداخت تسهیالت تخلف محسوب شده و 
قابل پیگیری در مراجع ذی صالح اســت.2- آن بانک 
موظف است در اسرع وقت ضمن تعیین شعبه، پذیرش 
و تعیین تکلیف متقاضیان در صف سامانه قرض الحسنه 
ازدواج، با تکمیل مدارك توســط متقاضی ظرف مدت 
حداکثر 10 روزکاری نسبت به پرداخت تسهیالت یاد 
شــده اقدام کند.۳- چنانچه متقاضیان مربوطه در هر 

مرحلــه از دریافت تســهیالت خــود، از روند پرداخت 
تســهیالت شکایت داشته می توانند مراتب را از طریق 
شماره 2706 )سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی( 
ثبت و اعالم کنند. بانک ها نیز موظفند در اســرع وقت 
به شکایات واصله متقاضیان رسیدگی کنند.با توجه به 
مراتب فوق، خواهشــمند اســت، ترتیبی اتخاذ شود تا 
حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، 
موضوع به واحد های اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابالغ 
و گزارش اقدامات انجام شــده به مدیریت کل عملیات 

پولی و اعتباری بانک مرکزی ارسال شود.           

خبر ویژه

بر اســاس اعالم ســتاد تنظیم بازار، به کارخانه های لبنی یک هفته مهلت 
داده شــده تا میزان تولید ۴ قلم کاالی لبنی را که پس از اصالح یارانه ها 

برای آنها نرخ تعیین شده به 50 درصد ظرفیت تولید برسانند.
 بر اســاس تصمیم ســتاد تنظیم بازار، نیمی از کاالهایی که کارخانه های 
لبنی تولید و به بازار عرضه می کنند، باید شــامل ۴ قلم محصولی باشــد 

که قیمت آن مصوب شده است.
 در این زمینه به شــرکت های لبنی اعالم شــده تا یک هفته دیگر میزان 
عرضه ۴ قلم کاالیی که پیش از این ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب تعیین 

کرده بود، را افزایش دهند.

پس از اصالح یارانه ها در 20 اردیبهشت 1۴01، کارخانه های لبنی موظف 
هستند، بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار نیمی از کاالهایی که تولید و 
به بازار عرضه می کنند ۴ قلم محصولی باشــد که قیمت آن مصوب شــده 
اســت، اما گزارش های بازرســی حاکی است که عرضه این کاالها در بازار 
بســیار کم است.ســتاد تنظیم بازار پس از اصالح یاران  ها ۴ قلم محصول 
لبنــی را بــا قیمت شــیرنایلونی 900 گرمی 5/1 درصد چربی 150 هزار 
ریال، شــیر بطری یک لیتری ۵/1% چربی 180 هزار ریال، ماســت 5/2 
کیلویــی 5/1% چربــی ۴95 هزار ریال، پنیر uf۴۰۰ گرمی نســبتاً چرب 

۳75 هزار ریال تعیین کرده بود.

گزارش های ماموران بازرسی از برخی کارخانه ها حاکی است که عرضه 
این ۴ قلم کاال بســیار کم اســت و در حقیقت دسترســی مردم به این نوع 
کاالها به حداقل رسیده است.از آنجایی که این ۴ قلم محصول لبنی، پر 
مصرف هســتند ســتاد تنظیم بازار نرخ مصوب برای آنها تعیین کرد تا در 
ســبد غذایی مردم این محصول ضروری کم نشود.ســرانه مصرف لبنیات 
در ایــران روایت هــای مختلفی دارد، اما در خوش بینانه ترین حالت زیر 
100 کیلو در ســال و تقریبا نصف میانگین جهانی اســت، در حالی که در 
کشــورهای اروپایی این میزان معادل ۳50 و تا 550 لیتر شــیر در ســال 

گفته شده است.

مهلتیکهفتهایستادتنظیمبازاربهکارخانههایلبنی؛

تولید این 4 محصول را افزایش دهید
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نفت و انرژی 4

سرانه آب هر ایرانی از ۶۹00 به 1۲00 متر مکعب رسید 

نسل آینده پیشکش؛ امروز هم آب نداریم

كوتاه از انرژی

بین الملل

انتقاد بزوس از درخواست 
 بایدن برای کاهش 

قیمت بنزین
بنیانگذار شــرکت اینترنتی آمازون از 
جو بایــدن، رئیس جمهور آمریکا، به 
دلیل درخواســت از شرکتهای اداره 
کننــده جایگاههای ســوخت برای 
کاهش قیمــت بنزیــن، انتقاد کرد.

بایدن در توییتی نوشــت: اکنون زمان 
جنگ و مخاطرات جهانی اســت و از 
شرکتها خواســت قیمتهای بنزین را 
که در بســیاری از نقاط آمریکا حدود 
پنــج دالر در هر گالن اســت، کاهش 
دهنــد. رئیس جمهــور آمریکا گفت: 
قیمــت بنزینی که در جایگاهها عرضه 
مــی کنید را پایین بیاورید تا منعکس 
کننــده هزینه ای باشــد که برای این 
فرآورده، پرداخــت می کنید. همین 
حــاال این کار را انجــام دهید.بزوس 
که ســومین مرد ثروتمند جهان است 
و پیــش از ایــن هم با کاخ ســفید جر 
و بحث داشــت، بالفاصلــه در توییتر 
نوشــت: تورم همچنان مشکل بسیار 
مهمی برای کاخ ســفید مانده است تا 
چنین بیانیه هایی را منتشــر کند. یا 
این یک راهنمایی غلط است یا ناشی از 
عدم درك عمیق از عوامل پویایی اولیه 
بازار است.کارین ژان پی یر، سخنگوی 
کاخ ســفید روز یکشنبه، انتقاد بزوس 
را رد کــرد و گفت: قیمت نفت در یک 
ماه گذشته حدود 15 دالر در هر بشکه 
کاهش پیدا کرده اســت در حالی که 
قیمتها در جایگاههای سوخت، تقریبا 
کاهشی نداشته است. اما تصور می کنم 
عجیب نباشد که شما )بزوس( فکر می 
کنید ســودآوری بی سابقه شرکتهای 
نفــت و گاز با اســتفاده از قدرت بازار 
و بــه ضرر مردم آمریکا، همان شــیوه 
ای اســت که قرار اســت اقتصاد عمل 
کند.بر اســاس گزارش رویترز، بایدن 
در گذشته هم با دولت بایدن سر شاخ 
شــده بود و در مــاه مه، در واکنش به 
توییت رئیس جمهور آمریکا که گفته 
بود با وادار کردن شرکت های ثروتمند 
به پرداخت ســهم منصفانه شان، تورم 
می تواند مهار شود، جو بایدن را به دادن 
آدرس غلط متهم کرده بود. بنیانگذار 
آمازون گفته بود بحث درباره افزایش 
مالیات شرکت ها مشکلی ندارد. بحث 
درباره مهار تورم مهم اســت. اما وصل 
کــردن آنهــا به هم، دادن آدرس غلط 

است.

توقف تولید بزرگترین 
پاالیشگاه نفت ونزوئال

تولیــد بزرگترین پاالیشــگاه ونزوئال 
کــه حــدود 6۴5 هزار بشــکه در روز 
تــوان پاالیــش نفــت دارد، اواخــر 
روز شــنبه در پــی وقوع خاموشــی، 
متوقف شــد. پاالیشــگاه آموای، تنها 
پاالیشگاه تولیدکننده بنزین در مرکز 
پاالیشــگاهی پاراگوآنــا پس از توقف 
بخشــی از فعالیت پاالیشگاه کاردون 
اســت.یکی از منابــع آگاه به رویترز 
گفت: مشــکل برق و خاموشــی روی 
فعالیــت تاسیســات آموای که حدود 
80 درصــد از بنزیــن ونزوئال را تولید 
می کند، تاثیر گذاشته است. مشکالت 
اخیــر مربوط به اختالل در نیروگاهی 
اســت که بــرق هر دو پاالیشــگاه را 
تامین می کند اما بیشتر روی فعالیت 
آموای تاثیر گذاشته است. برق دوباره 
وصل شده، اما توقف فعالیت پاالیشی 
هنوز برطرف نشــده است.شــرکت 
نفتــی دولتــی PDVSA در این باره 
اظهارنظــر نکرد. اما بــه گفته منابع 
آگاه، این شــرکت در تالش برای رفع 
قطعی برق اســت.مرکز پاالیشگاهی 
پاراگوآنا در شــمال غربی ونزوئال قرار 
دارد و بسیار پایینتر از ظرفیت پاالیش 
955 هزار بشــکه در روز، فعالیت می 
کند.بر اســاس گزارش رویترز، شبکه 
پاالیشگاههای ونزوئال، ظرفیت تولید 
1.۳ میلیون بشکه در روز را دارند. اما 
ونزوئال تحت تاثیر سالها عدم سرمایه 
گذاری و تعمیرات ضعیف در سراســر 
شــبکه پاالیشگاهی خود و همچنین 
قطعــی بــرق و محدودیــت واردات 
سوخت به دلیل تحریمهای آمریکا، با 
کمبود مداوم بنزین روبروســت. مرکز 
پاالیشگاهی پاراگوآنا در شمال غربی 
ونزوئــال قرار دارد و بســیار پایینتر از 
ظرفیت پاالیش 955 هزار بشــکه در 

روز، فعالیت می کند.

کاهش قیمت فروش نفت 
ایران برای رقابت با روسیه

ایران برای رقابت با روســیه در بازار چین، 
قیمت فروش نفت خود را کاهش داده است.
چین پس از تحریمهای غربی علیه مسکو بر 
ســر جنگ در اوکراین، به مقصد مهم نفت 
روسیه تبدیل شده است. تغییر جریان نفت 
روسیه به چین، رقابت با ایران را در یکی از 
بازارهای مهم برای نفت این کشور، افزایش 
داده اســت.صادرات روسیه به چین در ماه 
مه افزایش یافت و این کشــور از عربستان 
ســعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده 
نفت به چین ســبقت گرفت. در حالی که 
ایــران قیمــت فروش نفت به چین را برای 
حفظ توان رقابتی، کاهش داده اســت اما 
جریان صادرات نفت ایران به چین همچنان 
قوی مانده که احتماال تا حدودی به دلیل 
تقاضای رو به رشد پس از تسهیل قرنطینه 
هــای کووید در این کشــور اســت.واندانا 
هری، موســس شرکت واندا اینسایتس در 
سنگاپور در این باره گفت: تنها رقابت میان 
نفت ایرانی و روســی ممکن است به چین 
ختم شــود که کامال به ســود پکن خواهد 
بود. این مسئله تولیدکنندگان خلیج فارس 
که شاهد تصرف بازارهای ارزشمند توسط 
نفت به شــدت ارزان هســتند را ناخشنود 
خواهد کرد.آمار رســمی چین تنها سه ماه 
واردات نفت از ایران از اواخر ســال 2020 
را نشان می دهد که شامل ژانویه و مه سال 
2022 است اما آمارهای منابع دیگر جریان 
پایدار واردات نفت از ایران به چین را نشان 
می دهد. طبق آمار شرکت تحقیقاتی کپلر، 
واردات پــس از افت انــدك در آوریل، در 
ماههای مه و ژوئن، بیش از 700 هزار بشکه 
  FGE در روز بوده اســت. شــرکت مشاوره
می گوید نفت اورال روسیه تا حدودی بازار 
چین را تصرف کرده اســت.به گفته معامله 
گران، نفت ایران حدود 10 دالر در هر بشکه 
پایینتر از قیمت نفت برنت، قیمت گذاری 
شده است تا با محموله های نفت اورال که 
قرار است در اوت به چین تحویل داده شوند، 
برابری کند. پیش از جنگ در اوکراین، نفت 
ایران با چهار تا پنج دالر تخفیف در هر بشکه 
عرضه می شد. گریدهای نفت سبک ایران 
و نفــت ســنگین ایران با نفــت اورال قابل 
مقایسه هستند.پاالیشگاههای خصوصی 
چیــن، خریــداران بزرگ نفت روســیه و 
ایران هستند و عرضه ارزان مهم است تنها 
این پاالیشــگاه ها بــا مقرراتی که پیرامون 
صادرات ســوختها وجــود دارد، برخالف 
پاالیشــگاههای دولتی، محدودیت دارند و 
سهمیه برای صادرات سوختها به بازارهای 
خارجــی که قیمتها به دلیل کمبود عرضه 
افزایش پیدا کرده است، ندارند. در عوض، 
این پاالیشــگاهها بازار داخلی را تامین می 
کنند و در ماههای اخیر که قرنطینه هایی 
برای مقابله با شیوع کووید اجرا شده است، 

ضرر کرده اند. 

داد؛ مدیرعاملپتروشیمیاروندخبر

پایان خام فروشی با اجرای 
ح توسعه پتروشیمی اروند طر

مدیرعامل پتروشیمی اروند با اعالم جزئیات 
طرح توسعه این شرکت به عنوان طرحی برای 
پایان خام فروشــی، توســعه  صنایع پایین 
دســتی، اشتغال آفرینی و افزایش تاب آوری 
پتروشــیمی اروند یاد کرد و گفت: با اجرای 
این طرح که یک کارخانه بزرگ پی وی ســی 
 ،FFS خواهد بود، اجرای پروژه بســته بندی
اجرای خط لوله سوم آب نمک و مشارکت در 
مگاپروژه  الماس ماهشــهر را خواهیم داشت.

محمدرضــا کریمی در مجمع عمومی عادی 
ساالنه شرکت پتروشیمی اروند با قرائت پیامی 
به نمایندگی از اعضای هیئت مدیره، تأمین 
مواد اولیه شرکت های پایین دستی و صنایع 
پیرامونــی را یکی از مأموریت های شــرکت 
پتروشــیمی  اروند دانست که سبب پویایی 
و شــکوفایی اقتصاد کشــور شده است.وی 
همچنین حمایت از شرکت های دانش بنیان، 
تقویت خودکفایی و جاری ســازی منشــور 
حاکمیتــی گروه صنایع پتروشــیمی خلیج 
فارس را از دیگر مأموریت های تعریف شــده 
مجموعــه پتروشــیمی اروند دانســت که 
می تواند به موفقیت و رضایتمندی روزافزون 
سهامداران و ذی نفعان مجموعه منجر شود.
مدیرعامل پتروشیمی اروند در ادامه نشست 
با ارائه نقشه راهبردی شرکت و برنامه توسعه 
شــرکت تا افق 1۴05، آینده روشــن تری را 
برای این شــرکت و سهامداران ترسیم کرد 
و نقش شــرکت پتروشیمی اروند در صنعت 
پتروشــیمی کشــور را بی مانند دانست.بر 
اســاس ارائه گزارش کریمی از عملکرد یک 
ســاله شرکت پتروشیمی اروند، این شرکت 
در ســال 1۴00، 6 درصد بیشــتر از برنامه 
مصوب ســاالنه، محصوالت ارزشمند خود را 
تولید و روانه بازار کرده که به توسعه صنایع 
پایین دســتی و افزایش ارزآوری برای کشور 

منجر شده است.

یک کارشــناس حوزه آب گفت: اقدامات صورت گرفته 
برای حل بحران آب کافی نیست و جای نگرانی جدی 
دارد، روالی که دولت های مختلف طی کردند در جهتی 
نیســت که دلگرم کننده و به ســمت حل مسئله باشد. 
عمدتــا نگاه دولت های مختلف از جمله دولت فعلی در 
بخش مدیریت تامین است.بنی هاشــمی درباره تغییر 
اقلیم و خشکسالی و تبعات آن بر ایران اظهار داشت: در 
حال حاضر متوسط بارش ها و روان آب ها در کشورکاهش 
پیدا کرده و میزان آبی که در دسترس داریم کاهش پیدا 
کرده است، باید بپذیریم که ما کشور کم آب تری نسبت به 
قبل شده ایم.وی افزود: متاسفانه اقدامات صورت گرفته 
برای حل بحران آب کافی نیست و جای نگرانی جدی 
دارد، روالی که دولت های مختلف طی کردند در جهتی 
نیست که دلگرم کننده و به سمت حل مسئله باشد، عمدتا 
نــگاه دولت های مختلف از جمله دولت فعلی در بخش 
مدیریت تامین است. مثال اینگونه است که جمعیت در 
حال افزایش است و ما هم باید به سمت تامین نیازهای 
شرب و بهداشت برویم، همه هم و غم این است که چگونه 
آب مورد نیاز را تامین کنند و به مدیریت تقاضا و نگرش 
جامع کمتر توجه می شود و این یک مسئله حاد و بغرنج 
اســت. این اســتاد دانشگاه تاکید کرد: برای حل بحران 
آب جامع نگری نیاز اســت که وجود ندارد، ما اکنون در 
بخش کشاورزی، شرب، سیاست خارجی و امنیت غذایی 
سیاست یکپارچه نداریم و دغدغه های مختلف اجرایی 
و دیدگاه های مسئولین مانع از این است که جامع نگری 

صورت بگیرد، هرکس بخشی از مسئله را می بیند و تمرکز 
می کند، هر قدر تامین بیشتر باشد، متناسب با آن تقاضا 
و نیاز افزایش پیدا می کند. وی خاطرنشان کرد: یعنی تا 
نگاه جامعی نسبت به این مسائل نداشته باشیم و همزمان 
اراده نکنیم تقاضا و مصرف و هم تامین را مدیریت کنیم 
حتی اگر وضعیت آبی ما بهود پیدا کند همچنان مشکل 
خواهیم داشت، ما اکنون مدیریت همزمان تقاضا و تامین 
را باهم انجام نمی دهیم و روز به روز وضع آب بدتر می شود 
و شاهد کم آبی بیشتر هستیم، نتیجه اینکه حتی برای 
تابســتان هم نگران این هســتیم که آیا می توانیم آب را 

تامین و به دست مردم برسانیم یا خیر. بنی هاشمی بیان 
داشت: در دنیا شاخص و استانداردهایی در حوزه تامین 
آب وجود دارد از جمله اینکه سرانه آب تجدیدپذیر وقتی 
به جمعیت کشور تقسیم شود به عدد مشخصی می رسیم 
این عدد در سال 1۳۳5 حدود 6900 متر مکعب برای 
هر ایرانی در طول یک ســال بوده و اکنون کاهش پیدا 
کرده در حال حاضر متوسط سرانه کشور زیر 1200 متر 
مکعب است و در فالت مرکزی نصف این میزان است، 
یعنی اگر آب تجدیدپذیر برای فالت مرکزی را در نظر 
بگیریم و بر جمعیت این منطقه تقســیم کنیم به عدد 

500 متر مکعب در سال می رسیم که عدد نگران کننده 
و ترسناکی است، بسته به نوع مدیریت و اینکه عدد به 
عنوان شاخص چه عددی باشد وضع آب می تواند بهتر 
یا بدتر شود. وی ادامه داد: همان گونه که پیش می رود 
پیش بینی نمی شود که وضع بهتر شود زمانی ما نگران 
تامین آب برای نسل های آینده بودیم اکنون برای نسل 
فعلی هم نگرانیم، برای همین سال جاری نگرانی داریم، 
مثال پارســال دو تنش جدی در خوزستان و اصفهان را 
شاهد بودیم، مثال بین مازندران و سمنان برای احداث 
سد درگیری می شود و یا بر سر اجرای پروژه بهشت آباد 
چالــش داریم، بخش زیادی از این چالش ها ناشــی از 
وضعیت کاهش ســرانه آب تجدیدپذیر و نوع مدیریت 
در حوزه تامین و تقاضا است که باعث شده وضع بدتر و 
نگران کننده باشد و با این مسیری که می رویم امیدی به 
اصالح نیست. وی خاطرنشان کرد: تا نگاه جامعی نسبت 
به این مسائل نداشته باشیم و همزمان اراده نکنیم تقاضا 
و مصرف و هم تامین را مدیریت کنیم حتی اگر وضعیت 
آبی ما بهود پیدا کند همچنان مشکل خواهیم داشت. 
این کارشناس حوزه آب متذکر شد: برایند تالش ها این 
است که ما به سمت حل مسئله نرفتیم و افق آینده به 
طور جدی نگران کننده است، باید بپذیریم ادامه مسیر 
کنونی راه حل مســئله نیســت، باید باور کنیم نیازمند 
تغییر دیدگاه و مسیر هستیم برای حل مسئله نیازمند 
روش جدید هســتیم، ادامه تصمیمات قبلی منجر به 

حل مسئله نمی شود.

خبر ویژه

وزیــر نفت با اشــاره به لــزوم 160 میلیارد دالر ســرمایه گذاری در بخش های 
باالدستی و پایین دستی کشور طی هشت سال آینده، گفت: بخش عمده ای از 
سرمایه گذاری 7 میلیارد دالری برای طرح توسعه میدان آزادگان را از بانک ها، 
شــرکت های توســعه ای و صندوق توســعه ملی تأمین می کنیم.جواد اوجی  در 
نشست ارائه فرصت های سرمایه پذیری و سازوکار اجرایی مشارکت  بانک ها در 
طرح های باالدســتی کالن صنعت با اولویت مگاپروژه توســعه یکپارچه میدان 
مشــترك نفتی آزادگان با بیان این که نبود ســرمایه گذاری در ســال های اخیر 
به دلیل تحریم، مشــکالت زیادی را در زمینه ظرفیت تولید نفت و گاز، پاالیش 

و محصوالت پتروشــیمی برای کشــور به وجود آورده اســت، گفت: متأســفانه 
به صورت جدی در سال های اخیر نتوانسته ایم از ظرفیت های مالی داخل کشور 
برای استفاده در صنعت نفت بهره گیریم.وی با یادآوری این که ایران پارسال در 
اوج فصل سرما با کسری 250 میلیون مترمکعبی گاز روبه رو بود، گفت: این در 
حالی است که کشور ما دومین ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد، ضمن آن 
که در بخش تأمین فرآورده های نفتی نیز با توجه به رشد مصرف شاهد برابری 
مقدار مصرف و تولید در کشــور هســتیم، از این رو باید به فکر افزایش ظرفیت 

تولید فرآورده های نفتی در کشور باشیم.

داد؛ نفتخبر وزیر

ح توسعه میدان آزادگان سرمایه گذاری می شود ۷ میلیارد دالر برای طر

انفجاردوبارهقیمتانرژیدرسطحجهانی

تکرار  دوباره تاریخ 
روســیه بــا محدود کردن عرضــه گاز به اروپا 
در برابــر تحریم هــای غرب مقاومت می کند و 
احتمال قطع کامل گاز روسیه ممکن است؛ این 
موضوع باعث شــده تا وحشت اروپا را فراگیرد.

جیمز فرگوسن، نویسنده ای آمریکایی وضعیت 
صــادرات انرژی به اروپــا را مورد تحلیل قرار 
داده اســت بحران های بزرگ نفتی دهه هفتاد 
به سیاستمداران غربی درس واقع بینانه ای در 
مورد جایگاه قدرت های بزرگ در حوزه انرژی 
در سطح جهانی داد و خاطرنشان کرد که پس 
از سال ها؛ تاریخ دوباره تکرار می شود.نویسنده 
خاطرنشان کردروسیه با محدود کردن عرضه 
گاز بــه اروپا در برابر تحریم های غرب مقاومت 
می کند و احتمال قطع کامل گاز روسیه ممکن 
اســت؛ این موضوع باعث شده تا وحشت اروپا 
را فراگیرد. آلمان و سایر اقتصادهای بزرگ در 
حال بررســی سهمیه بندی انرژی در زمستان 
امســال هستند.نویسنده اشاره می کند که اگر 
فراتر از سرفصل های فوری نگاه کنیم، متوجه 
می شــویم که ژئوپلیتیک انــرژی پیچیده تر 
است، یا به عبارت دیگر روسیه در کوتاه مدت 
نفوذ زیادی در زمینه انرژی دارد، اما موقعیت 

آن در سه سال آینده به طور قابل توجهی بدتر 
خواهد شد. ایاالت متحده در کوتاه مدت مشکل 
بزرگی دارد، اما موقعیت آن در بلندمدت قوی 
است.نویسنده خاطرنشان می کند که اتحادیه 
اروپا از بزرگترین مشــکالت در کوتاه مدت و 
میــان مدت رنــج می برد و علیرغم تالش های 
بلند پروازانه برای تنوع بخشیدن به منابع انرژی 
و کربن زدایی، اروپایی ها هنوز نمی توانند یک 
اســتراتژی جدید انرژی مناســب پیدا کنند.

نویســنده تاکید می کند که روسیه و اتحادیه 
اروپا وارد مســابقه ای شــده اند، و واضح است 
که روســیه قصد دارد در زمســتان امسال یک 
بحران اقتصادی در اروپا را مهندسی کند و در 
نتیجــه حمایت اتحادیــه اروپا از اوکراین و به 
نوبــه خود را تضعیف کند. دولت مجارســتان 
که به نگرش تســامح خود در قبال والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روســیه معروف اســت، 
با اشــاره به تهدید فاجعــه اقتصادی، در حال 
تالش برای آتش بس سریع در اوکراین است.

به گفته جیمز فرگوســن، اروپایی ها تنها چند 
ماه قبل از زمستان فرصت دارند تا برای فشار 

بعدی روسیه آماده شوند.

سخنگویشرکتگازوکمیسیونانرژیمجلستوضیحداد:

گاز در بودجه سنواتی  چرا درآمد صادرات 
نیامده است؟

درآمد گاز مایع )LPG( از سال 1۳79 تاکنون، 
همواره پس از بررسی و تایید سازمان برنامه و 
بودجه به عنوان یکی از اقالم اصلی درآمدی در 
ساختار بودجه شرکت ملی گاز ایران پیش بینی 
و بــه تصویب مراجع ذیصالح از جمله مجلس 
رســیده و در پیوســت قانون بودجه سنواتی 
هر ســال لحاظ شــده است. مضافا ارقامی که 
اعالم شــده برگرفته از ارقام مندرج در الیحه 
قانون بودجه ســال های 1۴00 و 1۴01 است 
که در اختیار مجلس اســت.محمد عسگری، 
ســخنگوی شــرکت ملی گاز ایران، ، درباره 
مباحث مطرح شــده در خصوص درآمدهای 
شــرکت ملی گاز ایران از محل تولید و فروش 
گاز مایــع )LPG ( و عــدم درج درآمــد آن در 
بودجه سنواتی اظهار داشت: در این خصوص 
 ) LPG( الزم به توضیح است، درآمد گاز مایع
از سال 1۳79 تاکنون، همواره پس از بررسی و 
تایید سازمان برنامه و بودجه به عنوان یکی از 
اقالم اصلی درآمدی در ساختار بودجه شرکت 
ملــی گاز ایران پیش بینی و به تصویب مراجع 
ذیصالح از جمله مجلس رسیده و در پیوست 

قانون بودجه سنواتی هر سال لحاظ شده است. 
وی درباره طرح موضوع عدم شــان مســتقل 
شرکت ملی گاز ایران و بی حساب و کتاب بودن 
بودجــه درآمد گاز مایع توضیح داد: شــرکت 
گاز براســاس قانون تجارت و قانون اساسنامه 
بــه عنوان یک شــخصیت حقوقی مســتقل 
دارای دفاتــر قانونــی و ردیف بودجه و صورت 
هــای مالی مســتقل بــوده و تمامی عملیات 
حســابداری مرتبط با فعالیت های شــرکت از 
جمله شناســایی درآمدها و هزینه ها براساس 
اســتانداردهای حسابداری و متکی به اسناد و 
مدارك قابل رسیدگی در دفاتر قانونی ثبت و در 
صورت های مالی نیز افشا شده و پس از تصویب 
و تایید کلیه اطالعات مالی توسط هیات مدیره 
مورد رســیدگی سازمان حسابرسی به عنوان 
بازرس قانونی شرکت قرار گرفته و یک نسخه 
از گزارش حسابرس مستقل و بازرس محترم 
قانونی به همراه صورت های مالی برای دیوان 
محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، هیات 
عالی نظارت ســازمان حسابرسی، وزارت  امور 

اقتصادی و دارایی و ... ارسال می شود .

مقاممسئولبرقحرارتیتشریحکرد؛

جزئیات تبدیل ۷ نیروگاه حرارتی خصوصی به سیکل ترکیبی
شورای اقتصاد با درخواست وزارت نیرو برای سرمایه گذاری در اجرای 
پروژه های احداث بخش بخار نیروگاه های گازی ســلطانیه، زاگرس، 
خلیج فارس، گلستان، سمنان، خرمشهر و شهید کاوه موافقت کرد.
در این رابطه عباس جاللی فراهانی، معاون فنی و مهندســی طرح 
نیروگاه های خصوصی شرکت برق حرارتی گفت: نیروگاه های هدف 
این طرح، همه نیروگاه های گازی خصوصی موجود بوده اند که از لحاظ 
فنی و اقتصادی قابلیت اضافه شــدن بخش بخار و تبدیل به ســیکل 
ترکیبی را داشته باشند. در واقع پس از این مصوبه نیروگاه خصوصی 
که امکان فنی را داشــته باشــد و مراحل تبدیل آن آغاز نشده باشد، 
وجود نخواهد داشــت.وی افزود: در حال حاضر مجموع ظرفیت این 

نیروگاه ها به 5120 مگاوات می رسد که در صورت تبدیل به سیکل 
ترکیبی، 2560 مگاوات به ظرفیت آنها اضافه می شود.این مقام مسئول 
با بیان اینکه پس از صدور مجوز در شورای اقتصاد، به طور متوسط 
می توانیم بگوییم ظرف مدت ۴ سال بخش بخار نیروگاه ها اضافه شده و 
ظرفیت آنها افزایش می یابد.جاللی فراهانی میزان کل سرمایه گذاری 
در این پروژه ها را 2 میلیارد یورو اعالم کرد و تصریح کرد: خوشبختانه 
در مورد این نیروگاه ها، فناوری احداث بخش بخار آنها به طور کامل 
در داخل وجود دارد.معاون فنی و مهندســی نیروگاه های خصوصی 
در رابطه با افزایش راندمان نیروگاه ها در صورت تبدیل به ســیکل 
ترکیبــی گفت: در مــورد این نیروگاه ها راندمان عملی از ۳2 درصد 

بــا 15 درصــد افزایش به ۴7 درصد می رســد.وی افزود: مزیت مهم 
دیگری که این پروژه ها فارغ از بحث افزایش ظرفیت و تقویت شبکه 
دارد، صرفه جویی در مصرف ســوخت اســت. به طوری که با تبدیل 
این هفت نیروگاه به سیکل ترکیبی بالغ بر ۴ میلیارد مترمکعب در 
سال در مصرف گاز صرفه جویی می شود.جاللی فراهانی در رابطه با 
وضعیت نیروگاه های سیکل ترکیبی گفت: در حال حاضر در کشور 
ظرفیت اســمی نیروگاه های ترکیبی حدود ۳۳ هزار مگاوات اســت 
که در صورت اتمام این پروژه ها به حدود ۴0 هزار مگاوات می رسد. 
در مورد نیروگاه های دولتی هم برنامه ای با حدود همین ظرفیت در 

دستور کار است.
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55بانک و بیمه
بیشترین رشد قیمت سهام بیمه 

به حافظ رسید
هفتــه  روز  اولیــن   در 
معامالت بــورس تهران 
شــاهد تغییــرات اندك 
شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

بیشــترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در 
بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۴.19 
درصــد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد 

شرکت بیمه ما با کاهش 0.۳8 درصد رسید.
بیشــترین افت قیمت ســهام بیمه ای حاضر در 
فرابورس به نماد شــرکت بیمه نوین با کاهش 
۴.57 درصــد اختصاص یافت و کمترین ریزش 
هم متعلق به نماد شــرکت بیمه کارآفرین بود 
که 0.05 درصد ریخت. بیشــترین رشد قیمت 
ســهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت 
بیمه البرز با افزایش 0.71 درصد اختصاص یافت 
و کمترین رشــد به نماد شرکت بیمه پارسیان 
با افزایش 0.0۳ درصد رســید. بیشــترین رشد 
قیمــت ســهام بیمه ای حاضــر در فرابورس به 
نماد شرکت بیمه حافظ با افزایش 2.97 درصد 
اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت 
بیمه آرمان با افزایش 0.۴9 درصد رسید. در روز 
جاری از 2۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس 
نماد 16 شــرکت قرمزپوش و نماد 8 شــرکت 

سبزپوش شد.

 راه اندازی صفحه جدید 
 باشگاه مشتریان بانک پارسیان 

در فضای مجازی

به منظور ارائه خدمات جامع تر، ایجاد ارتباطات 
دوسویه و فضای تعاملی بهتر برای کسب آگاهی 
از نیازها و خواسته های مشتریان و معرفی بهتر 
محصوالت، صفحه جدید باشــگاه مشــتریان 

بانک پارسیان در اینستاگرام راه اندازی شد.
 مشــتریان برای بهره منــدی از مزایای جذاب 
ایــن باشــگاه عالوه بــر عضویــت در صفحه 
اینســتاگرام، می توانند با ثبت نام در وب سایت 
https://ipbclub. باشگاه مشــتریان به آدرس

parsian-bank.ir، نیــز از خدمــات ارزنده و 
خاص این باشگاه بهره مند شوند.

برخــورداری از تخفیفــات شــرکای تجاری، 
شرکت در کمپین ها و قرعه کشی های دوره ای، 
تخفیفــات بیمه ای و نیز جوایز تخصصی بانکی 
که در نوع خود کم نظیر و یا بی نظیر هست مانند؛ 
دریافت کارت اعتباری و یا صندوق امانات بانکی 
ازجمله مزایای عضویت در باشــگاه مشتریان 

بانک پارسیان است.

انتخاب اعضا و ترکیب هیات 
مدیره بیمه ملت

   طی جلسه ای که با حضور 
اعضــای هیــات عامل و 
سهامداران بیمه ملت در 
بیمه مرکزی برگزار شــد، توافقات زیر حاصل 

شد:
1- در این جلســه دلفراز از ادامه مســئولیت 

مدیرعاملی بیمه ملت استعفا کرد.
2- با موافقت هیات مدیره قانونی شرکت بیمه 
ملت، قاســم پور به عنوان سرپرست بیمه ملت 

ابقا شد.
۳- اعضای قانونی هیات مدیره شرکت تا زمان 
برگزاری مجمع، مسئول اداره شرکت هستند.

اخبار

کید بر حضور به موقع   تا
شرکت کنندگان در مصاحبه آزمون 

استخدامی بانک شهر

مدیر امور آموزش و توســعه ســرمایه های انسانی 
بانک شهر با اشاره به برنامه زمانبندی مرحله دوم 
آزمون اســتخدامی بانک شــهر بر حضور به موقع 
شرکت کنندگان در موعد تعیین شده جهت انجام 

مصاحبه حضوری تاکید کرد.
محمدعلــی دهاقین با بیــان اینکه مصاحبه های 
تخصصی بررســی صالحیت و شایستگی عمومی 
به عنوان بخشــی از فرایند اســتخدام می باشــد 
گفت: شرکت کنندگانی که در مرحله اول آزمون 
اســتخدامی بانک موفق به کسب حد نصاب نمره 
کتبی شدند جهت حضور در مصاحبه مرحله اول 

این آزمون فراخوانده شده اند.
وی بــا تاکید بر اینکه ضرورت شناســایی دانش، 
مهارت هــا و توانایی های ارزیابی شــوندگان برای 
موفقیت در انجام وظایف شــغلی ضروری اســت، 
افزود: مصاحبه حضوری از ارزیابی شوندگان آزمون، 
در۴ مرحله و در طی ۴ ساعت، با ابزارهای مختلف 
مصاحبه، تست های روانشناسی و آزمون شخصیت 
توسط ارزیابان انجام می گیرد و این فرایند ارزیابی تا 
تاریخ 22 تیر ادامه خواهد داشت. مدیر امور آموزش 
و توسعه سرمایه های انسانی بانک شهر خاطرنشان 
کرد: با توجه به اینکه هر گونه تاخیر باعث بی نظمی 
و اختــالل در روند مراحل آزمون فوق خواهد بود، 
از داوطلبین در خواست می شود، راس زمان مقرر 
در محل اعالم شده حضور یابند. مدیر امور آموزش 
و توســعه سرمایه های انسانی بانک شهر در پایان 
اظهار داشت: برگزیدگان در آزمون مصاحبه بررسی 
صالحیت و شایســتگی عمومی به مرحله سوم راه 
یافته و پس از کســب امتیاز مورد نظر طی مراحل 
اداری بر پای انعقاد قرار داد استخدامی در مجموع 

1۳0 نفر برگزیده نهایی آزمون خواهند شد

چهارمین گردهمایی  روسای شعب 
منطقه فارس  بانک ایران زمین

به منظور اجرای برنامه جامع عملیاتی سال جاری، 
چهارمین گردهمایی روســای شعب استان های 

فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
در ابتدا محمود حســن شاهی مدیر منطقه ضمن 
بررسی وضیت کلی استان و ارزیابی عملکرد شعب 
گفت: با توجه به تسهیل شرایط افتتاح سپرده های 
جدید، انتظار تحقق صد در صدی اهداف بانک است.
حسن شاهی افزود: با توجه به ابزارها و ظرفیت های 
موجود در منطقه، شعب همانند گذشته با تالش و 
همکاری در پیشرفت و ارتقاء شعبه خود گام بردارند 

و جایگاه خود را در بازار حفظ نمایند.
در ادامه سید مهدی فاطمی معاون منطقه با عنایت 
بر رعایت دستورالعمل های مرتبط با شفاف سازی 
تراکنش های بانکی اشخاص بیان کرد: کلیه شعب 
می بایست ضمن بازخوانی دستورالعمل های صادره 
در این خصوص و سایر بخشنامه های حوزه مبارزه با 

پولشویی نسبت به رعایت کامل آن اقدام نمایند.

آمادگی کامل بیمه کوثر برای رسیدگی به خسارت  های زلزله هرمزگان
  کارشناســان بیمه کوثــر پس از وقوع 
زمین لرزه هــا در اســتان هرمــزگان، با 
دســتور مدیرعامل، برای ارائه خدمات 
در مراکز ثبت و پرداخت خســارت ثابت 
و ســیار در مناطــق حادثه  دیده حضور 

یافتند.
دو زلزله 6٫1 ریشتری و چندین پس لرزه 
که از بامداد شنبه، 11 تیر 1۴01 در این 
اســتان رخ داده اســت به علت نزدیکی 
مرکز آن به ســطح زمین، خسارت های 
قابل توجهی را به ویژه در بافت روستایی 

بر جای گذاشت.
طالب طبیب زاده با اشاره به تجربه زلزله 
سال گذشته در استان هرمزگان از ایجاد 
اتاق مدیریت بحران خبر داد و گفت: به 
علت گستردگی و پراکندگی بیمه گذاران 
شرکت که منازلشان پوشش آتش سوزی 
و زلزله دارد، به تدبیر مدیرعامل شرکت، 

بالفاصلــه با راهبری مدیریت بیمه های 
آتش ســوزی اتاق مدیریت بحران شکل 
گرفــت و مدیرت عملیــات نیز بر عهده 
سرپرســتی استان گذاشــته شد تا در 
کوتاه ترین زمان و به بهترین شکل، ضمن 
رعایت نظم و انضباط و حفظ جنبه های 
امنیتی، کار رســیدگی به خسارت های 

وارد بر بیمه گذاران شرکت انجام شود.
وی با ابراز تاسف از جان باختن چند نفر 
از هموطنانمان در این حادثه خاطرنشان 
کــرد: برای تســریع در عمل به وظیفه 
حرفه ای خود در زمینه تشــکیل پرونده، 
ارزیابی خسارت و پرداخت آن که تاحدی 
می تواند باعث التیام آســیب های وارد بر 
بیمه گذاران و مردم شــریف استان شود، 
به کمک سرپرســتی های اســتان های 
همجوار، چندین گروه ارزیاب خســارت 

مشغول انجام وظیفه هستند.

خبر ویژه

  سیزدهم تیر، هر سال تداعی کننده تالش جمعی از 
بزرگان صنعت بیمه کشور و حمایت بانک ملت برای 
تأســیس یک شرکت خوشنام در صنعت بیمه است 
که با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های خود در 
راستای توسعه و رونق اقتصادی کشور گام برداشتند. 
این نهال کوچک اکنون درختی 11 ســاله اســت و 
بالنده  و پربار در مسیر رشد و اعتال قرار گرفته است.

“ما” ز باالییم و باال می رویم

همکاران ارجمند و گرانمایه ام در بیمه “ما”؛
با افتخار اعالم می کنم خشــت خشــت بیمه “ما” با 
امید و تالش شــبانه روزی تک تک تالشــگرانی بنا 
شــده اســت که طی این ســال ها با عشق و غیرت 
مثال زدنیشــان، جزیی از خانــواده بیمه “ما” بوده 
اند. ســیزدهم تیرماه سالگشت آغاز فعالیت شرکت 
را تهنیــت گفتــه و اعالم میدارم که امروز بیمه “ما” 
تمام دســتاوردهای خود را مدیــون گنجینه های 

ارزشــمند خود یعنی سرمایه انسانی، سهامداران و 
بیمه گذارانی اســت که در مدت فعالیت شرکت، به 

ما اعتماد کردند و به “ما” پیوستند.
با گرامیداشت سالروز تأسیس شرکت سهامی بیمه 
“ما” و تبریک این روز به کارکنان شریف این شرکت، 
امیدوارم با الطاف الهی شاهد رشد، توسعه و موفقیت 

روزافزون بیمه “ما” باشیم.
ابراهیم کاردگرمدیرعامل

کاردگر در آستانه سالروز تاسیس بیمه “ما” تبریک دکتر 

اخبار

گهی تحدید حدود حوزه ثبتی قوچان آ
پیــرو آگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و به اســتناد 
تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون و مــاده 13 آییــن نامــه قانــون اخیــر الذکــر تحدید حدود امالک مشــروحه 

ذیــل در ســاعت و تاریــخ هــای مقــرر در محــل وقــوع ملــک بــه شــرح ذیــل بــه عمــل خواهــد آمد:
امالک متقاضیان واقع در اراضی کالته مصطفی به شماره پالک 169 اصلی بخش دو قوچان

1- 4751 فرعــی بــه نــام آقــای رمضــان اســمان فرزنــد رســتم نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب 
منــزل طبــق رای 140060306010003917 – 1400/11/20 هیــات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی ســاعت 9 صبــح پنجشــنبه 1401/5/6 لــذا از 
متقاضیــان و مالکیــن امــالک مجــاور صاحبــان حقوقــی ارتفاقــی دعــوت مــی شــود در وقــت مقــرر 
در محــل وقــوع ملــک حضــور بهــم رســانند بدیهــی اســت در صــورت عــدم حضــور متقاضــی و یــا 
نماینــده قانونــی آنــان طبــق مــاده 15 قانــون ثبــت ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار شــده از 
طــرف مجاوریــن تحدیــد خواهــد شــد معترضیــن مــی تواننــد بــه اســتناد مــاده 20 قانــون ثبــت 
و مــواد 74 و 86 آییــن نامــه قانــون ثبــت ظــرف مــدت 30 روز از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 
تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــه ایــن اداره تســلیم و ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض بــه واحــد ثبتــی مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع قضایــی نماینــد 
در غیــر ایــن صــورت بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت توســط متقاضــی و یــا نماینــده 
قانونــی وی و بــدون توجــه بــه اعتــراض واصلــه عملیــات ثبتــی بــا رعایــت مقــررات ادامــه مــی 

یابــد.
1401/4/14 : تاریخ انتشار
ک قوچان رئیس ثبت اسناد و امال

گهی تعیین متراژ آ
کلیــه مجاوریــن پــالک یــک فرعــی از 3077 اصلی بخــش یک قوچان 
ــراژ  واقــع در اراضــی شــهری در خصــوص وقــت معاینــه و تعییــن مت
ششــدانگ یــک بــاب منــزل پــالک فــوق مــورد تقاضــای آقــای حمیــد 
تمــری و غیــره ورثــه مرحــوم قدیــر بــه آدرس خیابــان ابومســلم بعــد 
از چهــار راه چهــارم دســت چــپ کــه بــه مجــاورت ملــک شــما معرفــی 
شــده بــرای روز ســه شــنبه 1401/04/21 ســاعت 9/00 صبــح تعییــن 
گردیــده و در محــل انجــام خواهــد شــد چنانچــه در مــورد حــدود 
و حقــوق ارتفاقــی ملــک مزبــور حقــی بــرای خــود قائــل هســتید و یــا 
اختالفــی بــا مجــاور مزبــور داریــد مــی توانیــد در روز و ســاعت مقــرر 
در محــل حضــور بهــم رســانیده و مطالــب خــود را اظهــار داریــد در 
صــورت عــدم حضــور و نبــودن اختــالف نســبت بــه تعییــن متــراژ 

اقــدام و بنــام متقاضــی ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
1401/04/14 : تاریخ انتشار
ک قوچان رئیس ثبت اسناد و امال

گهی تعیین متراژ آ
کلیــه مجاوریــن پــالک 3077 اصلــی بخــش یــک قوچــان واقــع 
در اراضــی شــهری در خصــوص وقــت معاینــه و تعییــن متــراژ 
ششــدانگ یــک بــاب منــزل پــالک فــوق مــورد تقاضــای آقــای 
حمیــد تمــری و غیــره ورثــه مرحــوم قدیــر بــه آدرس خیابــان 
ابومســلم بعــد از چهــار راه چهــارم دســت چــپ که بــه مجاورت 
ــنبه 1401/04/21  ــه ش ــرای روز س ــده ب ــی ش ــما معرف ــک ش مل
ســاعت 9/30 صبــح تعییــن گردیــده و در محــل انجــام خواهــد 
شــد چنانچــه در مــورد حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مزبــور 
حقــی بــرای خــود قائــل هســتید و یــا اختالفــی بــا مجــاور مزبــور 
داریــد مــی توانیــد در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور بهــم 
را اظهــار داریــد در صــورت عــدم  رســانیده و مطالــب خــود 
حضــور و نبــودن اختــالف نســبت بــه تعییــن متــراژ اقــدام و 

بنــام متقاضــی ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
1401/04/14 : تاریخ انتشار
ک قوچان رئیس ثبت اسناد و امال

آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13  آ
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140160324009000762 – 1401/3/16 هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
زنــد  فر دوســت  پارســی  حیــدر  آقــای  متقاضــی  بالمعــارض  و  مالکانــه  تصرفــات  بوشــهر 
غالمحســین بــه شــماره شناســنامه 567 صــادره از شــبانکاره بــه شــماره ملــی 6109631892 
در ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 174/78 متــر مربــع پــالک 3 فرعــی از 1887 اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک اصلــی واقــع در بخــش دو بوشــهر خریــداری از مالــک رســمی 

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 آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخهــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 

و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
۲44۹۷3
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/14
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/۲۹
ک شهرستان بوشهر رئیس اداره ثبت اسناد و امال
م / الف ۲01

مفقودی
آی 1600 بــه رنــگ  آر دی  شناســنامه مالکیــت ســواری پــژو 
انتظامــی  شــماره  بــه   1384 مــدل  روغنــی  صدفــی  ســفید 
923 ب 57-ایــران46 بــه شــماره موتــور 11784068738 
بــه شــماره شاســی 13473326 متعلــق بــه حــوری رســولی 
زنــد حســینعلی مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط  رودبارکــی فر

مــی باشــد.

مفقودی
ســندکمپانی و شناســنامه مالکیــت ســواری پرایــد تیــپ 132 
مدل 1390 به شــماره پالک 452 ج 56-ایران46 به شــماره 
 S1422290322108 موتــور 4548086 بــه شــماره شاســی
محمدباقــر  زنــد  فر نشــرودکلی  فتوحــی  علیرضــا  بــه  متعلــق 

مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

پیــرو آگهــی منتشــره بــه شــماره 140185618021000497 مــورخ 1401/03/22 و برابــر رای شــماره 
140160318021000144 مــورخ 1401/01/31 هیــات موضــوع قانــون تعییــن و تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی کوچصفهــان تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض آقــای علــی یحیــی زاده حشــکوائی فرزنــد گل بــه شــماره شناســنامه 3 صــادره 
از کوچصفهــان در قریــه نویــده پردســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی 
بمســاحت 2406.55 مترمربــع پــالک فرعــی 167 از اصلــی 2 مفــروز و مجــزی از پالکهــای 3 و 8 
ز گردیــده  فرعــی از اصلــی 2 واقــع در بخــش 10 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی اقــای خــودش محــر
اســت کــه در آگهــی قبلــی پــالک فرعــی اشــتباها بــه جــای 167 فرعــی 162 فرعــی قیــد گردیــده بــود 

کــه بدینوســیله اصــالح مــی گــردد. تاریــخ انتشــار:1401/04/14
کوچصفهان ک  نرجس خلیلی نیای لیمودهی –رئیس اداره ثبت اسناد و امال
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مدیرعاملپستبانکایراندرشورایاداریکرمانشاه:
باید از ظرفیت های خدادادی و ایجاد شده برای ارتقا عملکرد بانک استفاده شود

بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران عصر پنجشنبه 9 تیرماه در 
جلسه شورای اداری مدیریت شعب استان کرمانشاه با بیان اینکه 
معیشت همکاران بانکی دغدغه مدیران عامل همه بانک های دولتی 
اســت، به جلســه با معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصاد و دارایی 
اشاره کرد و گفت: در این جلسه، افزایش حقوق کارکنان بانک های 
خصوصی مطابق با قانون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح 
شــد، که ســایر بانک های دولتی نیز مطابق این قانون عمل کنند و 
مکاتبــات الزم را بــا رئیــس جهموری، معاون اول و هر مرجعی که 
می تواند در این زمینه سرمنشا تغییر باشد، انجام داده ایم ولی نمی 
توانیم قول کوتاه مدت بدهیم که تا فردا این تغییرات اعمال می شود.

شیری در ادامه با اشاره به اینکه یکی از اختیاراتی که بانک بر اساس 
آن می تواند تا حدی به معیشت همکاران کمک کند، کارانه طرح 
پایش و پویش ماهانه است، تصریح کرد: اگر کارانه همکاران نسبت 
به ماه گذشته دو برابر شده، مطمئن باشید که کارکرد بانک دو برابر 
شده است و کارنامه بانک نشان می دهد که فعالیت مالی بانک در 
خرداد ماه نسبت به فروردین و اردیبهشت ماه دو برابر افزایش پیدا 
کرده است. به عبارت دیگر، نخست عملکرد همکاران در خردادماه 

مثبت شده و در مرحله دوم پرداخت اضافی اتفاق افتاده است.
مدیرعامل بانک با بیان اینکه در جهت توجه به معیشت کارکنان، 
کارانه طرح پایش و پویش تا دو برابر بیش از این نیز ظرفیت افزایش 
پرداخت را دارد، خاطرنشــان کرد: با قراردادی که با دیجی کاال به 
امضا رســیده است برای مشــتریان بانک فرصتی فراهم شده تا به 
صورت اقســاطی از این شــرکت خرید کنند و همین فرصت برای 
همکاران بانک با شرایط سهل تر مهیا شده و به زودی ابالغ می شود 
و همچنین کارگروه رفاهی با هدف بهبود معیشت همکاران تشکیل 

شده که اطالع رسانی در مورد آن نیز انجام می شود.

وی با اشــاره به اینکه در این ســفرها به دنبال شــنیدن پیشنهادها 
و دغدغه های همکاران هســتیم که در برنامه ریزی های بانک آنها 
را به کار بگیریم، افزود: اگر حرکت بانک را مد نظر داشــته باشــید، 
می توان دید که اســتان کرمانشــاه در کجای این مسیر قرار دارد و 
در این استان همه ظرفیت ها اعم از کشاورزی، ترانزیت، باجه های 

بانکی روستایی، شعب و تمام فعالیت ها را مدنظر قرار می دهیم.
شیری با تاکید بر اینکه هیات مدیره بانک اعتقاد دارد که لوکوموتیو 
حرکت بانک شعب هستند، ادامه داد: اگر شعب مشکل داشته باشند، 
موتور حرکت بانک خاموش می شــود و اگر امروز توســط رقبا رصد 

می شویم، به دلیل حرکت رو به رشد شعب بانک است.
مدیرعامل بانک با بیان اینکه اگر ۳00 شــعبه فعال به ۳10 شــعبه 
ارتقا پیدا کنند سرعت رشد و توسعه بانک بیشتر می شود، تصریح 
کرد: همکاران ســتادی به صورت شــبانه روزی در تالش هستند تا 
مشکالت شعب به خصوص مشکالت سامانه بانک را حل کرده یا به 
حداقل برسانند و اگر به یک ماه گذشته نگاه کنید متوجه می شوید 

که وضعیت هر روز بهتر از قبل شده است.

وی بــا اشــاره بــه اینکه بایــد از ظرفیت های خــدادادی در کنار 
ظرفیت هایی که بانک ایجاد کرده اســت اســتفاده کرده و منابع 
بیشــتری جذب کنیم، افزود: بانک در مســیر تعالی خود قرار دارد 
و نقش باجه های بانکی روستایی در این مسیر مشخص است و به 
عبارتی همه در رشد و پیشرفت بانک نقش داریم و نباید به باجه ها 
به چشم رقیب نگاه کنیم، بلکه آنها شریک استراتژیک بانک هستند 
و اگر این نگاه رقابتی در بانک وجود داشــته باشــد در دراز مدت 

سیستم ضربه می بیند.
شــیری با تاکید بر اینکه اگر امروز بانک از باتالق ضرر دهی خارج 
شــده اســت، به دلیل حرکت باجه های بانکی روستایی و شعب در 
کنار یکدیگر بوده و موجب شده تا از منفعت این رشد، هر دو گروه 
اســتفاده کنند، گفت: بانکی که وضعیت مالی مناســبی دارد می 

تواند به تمام ذینفعان خود سود برساند.
باالترین مقام اجرایی بانک با اشاره به جلسه با معاون بانک و بیمه 
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در این جلســه، افزایش 
حقــوق کارکنان بانک های خصوصــی مطابق با قانون وزارت کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی مطرح شــد، که ســایر بانک های دولتی نیز 
مطابق این قانون عمل کنند و مکاتبات الزم را با رئیس جهموری، 
معاون اول و هر مرجعی که می تواند در این زمینه سرمنشــا تغییر 
باشد، انجام داده ایم ولی نمی توانیم قول کوتاه مدت بدهیم که تا 

فردا این تغییرات اعمال می شود.
مدیرعامل بانک با اشاره به اینکه در برخی موضوعات اطالع رسانی 
بــه موقــع در بانک انجام نمی شــود، گفت: در کنــار آن در برخی 
از موضوعــات مــورد بحــث در میان همکاران بانــک، به نکات و 
محدودیت های قانونی توجه نمی شــود و شایعات بیشتر گسترش 

پیدا می کند.
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کرد؛ آذربایجان شرقی بیان  مشاور حقوقی استاندار 

اجرای مستمر طرح هر مسجد یک وکیل، در کالنشهر تبریز 
آذربایجان شــرقی / گروه استان ها: مشاور 
حقوقی استاندار آذربایجان شرقی گفت: به 
منظور عمل به تاکیدات رئیس قوه قضاییه 
مبنی بر تســهیل دسترســی شهروندان 
بــه وکیل، طرح هر مســجد یک وکیل در 
ســطح کالنشــهر تبریز برگزار می شود.

مرتضی عبدی در حاشــیه میز خدمت که 
در مقبره سید حمزه تبریز برگزار می شد، 
اظهار داشــت: هر هفته ســه شنبه ها میز 
خدمت با حضور وکال و مشاورین متخصص 
در ایــن مکان و مســاجد دیگر در مناطق 
محروم کالنشهر تبریز به منظور رسیدگی 
به مشکالت حقوقی شهروندان برگزار می 
شود.وی با بیان اینکه عالوه بر این، میزهای 
خدمت گروه های جهادی حقوقی هم به ارائه 
خدمات در مساجد محله های کم برخوردار 
تبریز می پردازند گفت: گروه جهادی شهید 
بابایی در قسمت مردان و گروه جهادی سالله 
در قسمت زنان فعال هستند.مشاوره حقوقی 
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره 
به سالروز شهادت دکتر بهشتی و هفته قوه 
قضاییه خاطر نشــان کــرد: قوه قضاییه به 
عنوان یکی از ارکان نظام مقدس جمهوری 
اسالمی، نقشی بی بدیل در پاسداری از ارزش 
ها، کرامت انســانی و آزادی های مشــروع 
شــهروندان ایفا نموده اســت و در راستای 
اجرای عدالت در بیش از ســه دهه گذشته 
یاران بســیاری را تقدیــم انقالب و تحقق 
حکومت عادالنه اســالمی نموده است که 
شــهادت مظلومانه آیت اهلل دکتر بهشتی 

و 72 تــن از یارانش، گواهی روشــن براین 
مدعاســت.مرتضی عبدی ادامه داد: امروز 
وظیفــه همه ما در نظام مقدس جمهوری 
اسالمی و به خصوص جامعه حقوقی، دفاع 
از این آرمانها و زنده نگه داشتن خون شهدای 
قوه قضاییه است.مشــاور حقوقی استاندار 
آذربایجان شــرقی با اشاره به تضعیف نظام 
مقدس جمهوری اســالمی ایران توســط 
دشــمنان گفت: دشمن با استفاده از پروژه 
نفوذ در دهه های اخیر، سعی دارد که نظام 
را از درون تضعیــف کنــد و همه ما باید در 
این زمینه هوشیار باشیم.وی گفت: یکی از 

محورهایی که دشمنان، بیشترین سعی را 
در نفوذ داشتند، حوزه صنعت هسته ای و 
سازمان انرژی اتمی بود که با نصب بیشترین 
دوربین ها، همواره در حال جاسوسی و رصد 
هستند.مشاور حقوقی استاندار آذربایجان 
شرقی افزود: از دل همین رصدها و بازرسی 
ها هســت که دانشمندان هسته ای ما ترور 
شده و اطالعات کشور، به رژیمی منتقل می 
شود که خود عضو پیمان ان پی تی و هیچ 
سازمان حقوق بشری نیست.عبدی توجه به 
مسائل حقوق بین الملل را یک ضرورت در 
مواجهه با زورگویی های استکبار دانست و 

گفت: باید با استفاده از حقوقدانان و وکالی 
متعهد و انقالبی، کوچکترین اجازه را برای 
زورگویی دشــمن ندهیم و در ای راستا، ما 
یکــی از بزرگترین پرونده های بین المللی 
تاریخ حقوقی ایران را توسط خانواده شهدای 
مدافع حرم ، خانواده شهید سردار سلیمانی و 
... در شعبه 55 دادگاه روابط بین المللی تهران 
باز کرده ایم که به دنبال احقاق حق ضایع 
شده کشور هستیم.مرتضی عبدی در بخش 
دیگری از این گفتگو با بیان اینکه متأسفانه 
در بخش آموزش و سواد حقوقی شهروندان، 
ضعیف عمل کرده ایم گفت: اغلب مردم با 

مسائل حقوقی، آشنایی کافی نداشته و به 
همین دلیل ، مشکالت حقوقی زیادی دارند.

وی افزود: ما در جامعه ای سنتی با قوانین 
صنعتــی زندگی میکنیم کــه در برخی از 
مــوارد، ایــن قوانین و عرف و نحوه تفکرات 
ما، همخوانی ندارد و اتفاقا به این دلیل هم 
مشــکالت حقوقی زیادی گریبانگیر مردم 
شده است که اگر اطالعات حقوقی مردم را 
باال ببریم و از طرفی برخی از قوانین را بازنگری 
و اصالح کنیم ، جلوی بســیاری از پرونده 
های بی مورد حقوقی را گرفته ایم.مشــاور 
حقوقی استاندار آذربایجان شرقی افزود: 
باید بین بازار کار و رشته های دانشگاهی، 
تــوازن ایجاد کنیم چرا که عدم توازن در 
این زمینه ، باعث افزایش فارغ التحصیالن 
بیکار دانشــگاهی شــده است و از طرفی 
هم سطح کیفی آموزشها هم پایین آمده 

است.

در حوزه بانوان، نگاه های متفاوتی به 
وکالی زن وجود دارد

مسئول گروه جهادی سالله هم در حاشیه 
این مراسم با اشاره به اقدامات گروه جهادی 
ســالله گفت: این گروه جهادی متشکل از 
وکالی تخصصی و فارغ التحصیالن رشته 
حقــوق، با هدف کمک به شــهروندان کم 
بضاعــت که توان مالی مراجعه به وکیل را 
ندارند، ایجاد شده است و هر هفته سه شنبه 
ها در محل امامزاده سید حمزه تبریز، میز 

خدمت برگزار می کند.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

داد: مدیرعاملشرکتگازخراسانرضویخبر

کاهش 1۷ درصدی مصرف گاز 
 حاصل بهینه سازی 

موتورخانه های استان
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان رضوی گفت: 
اجــرای طــرح اصالح و بهینه ســازی موتورخانه 
واحدهای مســکونی، تجاری و اداری استان باعث 
کاهــش 17 درصــدی مصــرف گاز طبیعی این 
مشــترکین شده است.حســن افتخاری با اعالم 
ایــن خبــر اظهار کرد: از ابتــدای اجرای این طرح 
تاکنون۳770 واحد موتورخانه در خراسان رضوی 
اصالح و بهینه ســازی شــده که با مقایسه میزان 
مصــرف گاز در 6۴2 واحد موتورخانه طی ســال 
1۴00 نســبت به مدت مشــابه سال قبل از آن 17 
درصد کاهش مصرف گاز داشــتیم.وی با بیان این 
مطلب که در این طرح سه اقدام مهم شامل عایق 
کاری، سرویس و تنظیم مشعل و نصب ضدرسوب با 
هزینه شرکت گاز به صورت رایگان برای مشترکین 
انجام می شود افزود: عایق کاری و نصب ضدرسوب 
باعــث جلوگیری از اتالف حرارت از مدار گرمایش 
و پایانه های حرارتی شــده و ســرویس و تنظیم 
مشعل هم عالوه بر افزایش راندمان حرارتی باعث 
کاهــش آالینده ها و گازهای گلخانه ای می گردد. 
افزایــش راندمان احتراقی موتورخانه ها و کاهش 
مصرف گاز از اهداف نهایی اجرای این طرح است.
افتخاری سیاســت شــرکت گاز را کمک به بهینه 
ســازی مصرف گاز در بخش های مختلف عنوان 
کرد و گفت: در این طرح کارشناســان شرکت گاز 
استان همزمان با اجرای پروژه اصالح و بهینه سازی 
موتورخانه ها، مشــاوره و راهنمایی الزم در مورد 
نحــوه مدیریت مصرف گاز به ویژه در روزهای اوج 
سرما را به مدیران ساختمان ها و مسئوالن انرژی 
مراکــز اداری و تجــاری ارایه می کنند.مدیرعامل 
شرکت گاز استان تصریح کرد: متقاضیان این طرح 
می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت ملی 
گاز ایران به نشانی nigc.ir و انتخاب گزینه "طرح 
بهینه ســازی موتورخانه ها" نسبت به ثبت شماره 
اشتراك و دریافت رایگان خدمات این طرح اقدام 
کنند. همچنین سامانه تلفنی 159۴ مرکز خدمات 
الکترونیک و ارتباطات مردمی شرکت گاز خراسان 

رضوی آماده راهنمایی به شهروندان است.

حکرد؛ مدیرادارهبرقشهرستاننجفآبادمطر

افزایش 300 درصدی جذب 
اعتبارت مورد نیاز اداره برق 

نجف آباد
اصفهان / گروه اســتان ها: محمد نیازی در مراســم 
تجلیــل از کارکنــان فرماندهی نیــروی انتظامی 
شهرســتان به مناســبت همکاری در دســتگیری 
ســارقین تاسیسات برق و کشــف رمز ارزهای غیر 
مجــاز  بــا اداره بــرق این شهرســتان گفت: جذب 
اعتبارات ســرمایه ای امور برق شهرستان نجف آباد 
نســبت به ســال 1۳97 بیش از ۳00درصد افزایش 
داشــته است.وی بیان داشت: جذب اعتبارات  اداره 
برق شهرستان نجف آباد از 5/6 میلیارد تومان دولتی 
و7 میلیارد تومان بخش خصوصی در ســال 97 به 
29 میلیارد در بخش دولتی  و 52 میلیارد تومان در 
بخش خصوصی درسال 1۴00 افزایش  داشته و این 
امــر باعــث گردیده که  در زمینه تامین برق مطمئن 
مشترکین شهرستان زیرساخت های مناسبی فراهم  
گردد و این حرکت با تالش های شــبانه روزی کلیه 
پرســنل زحمتکش امور برق  شهرســتان نجف آباد 
همچنان ادامه دارد . این مقام مسئول افزود: به منظور 
افزایش رفاه مشترکین زیرساخت های خدمات غیر 
حضوری اپلیکشن برق من سامانه های تلفنی 121 
برای حوادث برق و روشــنایی معابر و ۳7121 برای 
کلیه خدمات انشعاب دراین شهرستان فعال شده و 
در شهرهای مختلف  شهرستان نیز بیش از ۳0 دفتر 
پیشــخوان خدمات انشــعابات و قبوض برق را بدون 
نیاز به مراجعه حضوری به اداره برق ارائه می نمایند.
نیازی تعداد مشترکین این شهرستان را بیش از 166 
هزار مشــترك اعالم کرد و گفت: حدود 2 درصد از 
این مشترکین در بخش صنعتی می باشند ولی 62 
درصــد برق  مصرفی شهرســتان در بخش صنعتی 
مصرف می گردد.مدیر برق شهرســتان نجف آباد با 
اشــاره به اقداماتی که در سال 1۴00 برای بازسازی 
شبکه ها و جلوگیری از سرقت تاسیسات برق انجام 
شده است به تبدیل شبکه های سیمی به کابل های 
خودنگهدار به میزان 150 کیلومتر، نصب قفل های 
ضد سرقت ترانسفورماتور ها به تعداد ۳500 دستگاه و 
نصب تجهیزات هوشمند در پست های اطراف شهرها 
اشاره نمود .معاون استاندارو فرماندار ویژه شهرستان 
نجف آباد دراین مراسم ضمن تقدیر از مسئولین برق 
استان و شهرستان و همکاری های نیروی انتظامی 
شهرســتان با اداره برق گفت:همکاری بین ادارات و 
ارگان ها در امر خدمت رسانی و آرامش وامنیت جامعه 
بسیار موثر می باشد و این همکاری بین دستگاها باید 
افزایش یابد.موســی مباشری گفت:باتوجه به اینکه 
قطعی برق درسال جاری و بر اساس مصوبه کشوری 
هیات دولت در بخش صنعت و کشاورزی اجرا یی شده 
و در این مدت در مراکز صنعتی شهرستان نجف آباد 
این امر به خوبی مدیریت گردیده است ضرورت دارد 
به مراکز حساس ریخته گری و لبنی بیشتر توجه شود.

 جلسه هماهنگی شورای 
 پایگاه بسیج شهدای گمنام 
شهرداری هشتگرد برگزار شد 

البرز / راضیه دارابی
جلســه هماهنگی شــورای پایگاه بسیج 
شــهدای گمنام شــهرداری هشــتگرد 
برگزار شــد . این جلســه با حضور حاج 
اســحاق فیروز زارع فرمانده پایگاه بسیج 
شــهدای گمنام ، اعضای شورای پایگاه و 
جمعی از مســئولین واحدهای شهرداری 
در ســالن جلسات برگزار و ضمن بررسی 
عملکرد پایگاه ، برنامه های آتی بررسی و 
مصوب گردید.فیروز زارع در این جلسه به 
مشارکت بسیجیان در امورات شهرداری 
از جمله امور خدماتی ، فرهنگی ، ورزشی 
و برنامــه هــای اجتماعی تاکید کرد .وی 
گفت : با توجه به تاکید شهردار محترم در 
خصوص اجرای برنامه های ویژه کارکنان ، 
یکی از برنامه های پایگاه بسیج شهرداری 
نیز اســتفاده از این حمایتها برای اجرای 
برنامــه های مختلــف و اجتماع محور و 
بزرگداشــت مناسبات ملی و مذهبی می 
باشــد .برگزاری زیارت عاشورا ، مشارکت 
در برنامــه های فرهنگــی و نیز کمک به 
مدیریت در اجرای وظایف ذاتی شهرداری 
از جملــه برنامه های آینده پایگاه خواهد 
بود و برگزاری همه هفته زیارت عاشــورا 
، تکریــم ارباب رجوع و به ویژه ایثارگران 
عزیز از جمله برنامه های مصوب شــده در 

این جلسه بوده است .

نفت: وزیر

 مجتمع پتروشیمی گلستان 
به زودی عملیاتی می شود

گلســتان / گروه اســتان هــا: وزیر نفت 
گفت: با افزوده شــدن سهامداران جدید، 
مجتمع پتروشــیمی گلســتان به زودی 
عملیاتی می شــود.جواد اوجی افزود: این 
مجتمع که بخش اعظم ســهام داران آن 
مردم بودند، مشــکالت بســیاری را طی 
چند ســال اخیر از ســر گذرانده اســت.
اوجی ادامه داد: کارگروهی تشــکیل شده 
اســت تا تخصصی کار را پیگیری کنیم، 
در عین حال از هلدینگ ها و شرکت های 
توانمند پتروشــیمی برای سرمایه گذاری 
دعوت کردیم.وی اضافه کرد: همچنین از 
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت 
هلدینگ خلیج فارس ســرمایه گذاری0 
در ایــن پتروشــیمی و ســهامداری آن 
را درخواســت داشــتیم که خوشبختانه 
موافقت شــد.وزیر نفت خاطرنشان کرد: 
مطالعــه اقتصادی این طرح انجام شــده 
با توجه به ســهام دار شدن هلدینگ های 
بــزرگ ، به یقین به زودی عملیات اجرایی 
آغاز و تحول خوبی در منطقه ایجاد خواهد 
شد.اوجی تاکید کرد: وزارت نفت بنا دارد 
هرچه ســریع تر این مجتمع، عملیاتی و 
تعیین تکلیف شــود. پتروشیمی گلستان 
بــا بیش از 90هزار ســهامدار پس از 16 
ســال فقط 20درصد پیشــرفت فیزیکی 
داشــته است.با ورود روسای قوای قضاییه 
و مجریه به این موضوع و پیگیری های ملی 
و استانی، هیئت مدیره این مجتمع خلعیت 
و قوی تریــن و معتبرترین هلدینگ های 
فعال در صنعت پتروشیمی کشور با بیش 
از 22هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری، 

جایگزین شد

بهدستتوانمندمتخصصانشرکت
بهرهبردارینفتوگازگچساران؛

یك دستگاه کمپرسور 
راه اندازی شد

کهگیلویه و بویراحمد / گروه اســتان ها: 
کمپرسور فشار ضعیف/ متوسط کارخانه 
گاز و گاز مایــع 900 بــه دســت توانمند 
متخصصان شرکت بهره برداری نفت و گاز 
گچساران راه اندازی شد. توربوکمپرسور 
فشــار ضعیف/ متوســط کارخانه گاز گاز 
مایع 900 به دلیل نقص فنی در سیستم 
ایزوالســیون چندی پیش از مدار خارج 
شــده بود که تالش بــرای راه اندازی آن 
توســط متخصصان نفت و گاز گچساران 
در دســتور کار قرار گرفت.بر این اساس با 
همکاری مدیریت پاالیشــگاه گاز بیدبلند 
خلیج فارس برای جلوگیری از توقف تولید 
پس از یک ماه تالش شــبانه روزی با اتکا 
به توان داخلی جهادگران جبهه اقتصادی 
در نفت و گاز گچساران، شیر قطع کننده 
اضطــراری و تجهیــزات معیوب، تعمیر و 
در مدار قرار گرفت تا گازســوزی در این 
مجتمع پاالیشــی به صفر برسد و خوراك 
پاالیشــگاه گاز بیدبلنــد خلیــج فارس 
افزایش یابد.شــایان ذکر اســت: مجتمع 
پاالیشــگاهی گاز و گاز مایع 900 شرکت 
بهره برداری نفت و گاز گچساران واقع در 
پازنان 2 با تأمین بخش اعظمی از خوراك 
پاالیشــگاه گاز بیدبلند خلیج فارس نقش 

به سزایی در اقتصاد کشور ایفا می کند.

استانها 6

بههمتانجمنمدیرانصنایعاستاندراتاقبازرگانیاصفهان؛

مراسم تجلیل از مدیران پیشکسوت و پیشرو صنعت برگزار شد 
اصفهان / گروه استان ها: مراسم تجلیل از مدیران پیشکسوت و پیشرو 
صنعت اســتان اصفهان به همت انجمن مدیران صنایع اســتان در 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد.مسعود 
گلشــیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این مراســم با اشــاره به 
رویکرد اتاق بازرگانی برای توجه به انجمن ها و تشکل ها اظهار داشت: 
هیچ گریزی نیست که صاحبان صنایع نقاط مشترك خود را با یکدیگر 
به اشتراك گذاشته و همدیگر را تقویت کنند که تجلی  آن در حمایت 
از تشکل ها و انجمن ها است.وی افزود: یکی از برنامه های اتاق بازرگانی 
شناســایی و گروه بندی تخصصی اعضاء و فعاالن اقتصادی در قالب 
انجمن ها و تشکل ها است تا موتور محرکه صنعت و اقتصاد را بهتر به 
حرکت درآورند.گلشــیرازی با تقسیم بندی صنعت گران به سه دسته 
پیشــرو، پیشکسوت و پیشران ادامه داد: صنعت گران پیشرو، شرایط 
زمان و مکان را به خوبی درك کرده و موتور محرکه اقتصاد کشور بودند 
و در این عرصه تحول آفرین هستند که در جمع امروز شاهد حضور این 

افراد هستیم.رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به محدودیت ها و 
موانع موجود بر ســر راه فعالیت اقتصادی مانند بخشنامه های متعدد 
گفت: البته در این شــرایط فعاالن اقتصادی از پا ننشســته و تهدید 

جنــگ اقتصــادی را به فرصت تبدیل کردند و فعال تر از قبل مدیریت 
تحریم هــا را در دســت گرفتند؛ بنابرایــن نقش آفرینی فزونتر بخش 
خصوصــی اتفاقــات خوبی را رقم خواهد زد.گلشــیرازی اضافه کرد: 
وضعیت اقتصاد اســتان می طلبد تا صنعتگران در کنار پیشکســوت 
بودن، پیشرو هم باشند و آنچه می تواند اقتصاد و صنعت را به حرکت 
وادارد را شناسایی و مورد توجه و اقدام قرار دهند. اقتصاد دانش بنیان 
و توســعه گردشگری دو اولویت نخست استان است؛ بنابراین فعاالن 
اقتصــادی به عنوان صاحبان ســرمایه و فکر باید طبق این اولویت ها 
برنامه ریزی و برنامه های توسعه ای خود را مورد توجه قراردهند.وی 
خاطرنشان کرد: صدها پروژه در استان احصا شده تا ضمن امکانسجی 
و صــدور مجــوزات الزم  فراخوان آن انجام شــود تا فعاالن اقتصادی 
برای پیشبرد این پروژه ها به میدان بیایند که شرط آن همت فعاالن 
اقتصادی، دســتگاه های دولتی، دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی است.

مشهد / سمیرا رحمتی
سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت :خط قرمز سازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری کشور حدود و ثغور طبیعت است که متعلق به بیت المال بوده 
و کسانیکه در تاراج آن دست دارند قانون آنها را رها نمی کند .عباسعلی نوبخت در 
دومین سفر استانی خود به مشهد با بیان این مطلب افزود: کسانیکه جان خود را در 
راه حفظ انفال و حفاظت وحراست از منابع طبیعی فدا می کنند را هرگز فراموش 
نکرده و خانواده هایشان را تنها نخواهیم گذاشت .وی ادامه داد :جلب مشارکت مردم و 
استفاده از ظرفیت سمن ها در اجرای طرح ها و پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری 
باید مورد توجه و اهتمام ویژه قرار گیرد.معاون وزیر جهاد کشاورزی بر اهمیت توجه 

به معیشــت و رفاه کارکنان منابع طبیعی و آبخیزداری تاکید کرده و اظهار داشــت : ســه اصل خدا محوری ، 
رعایت صداقت و استفاده از نظرات کارشناسی و توجه به مباحث قانونی باید سرلوحه همه ما در زندگی و کار 
قرار گیرد .این مقام مسئول تاکید داشت  : سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری متولی امنیت زیستی مملکت 

است و امنیت زیستی نقطه اتصال امنیت ملی و امنیت غذایی است ، ما باید امنیت 
زیستی را حفظ کنیم تا مردم در آرامش زندگی کنند .نوبخت با اشاره به لزوم نتیجه 
محور بودن گزارش اقدامات انجام شده در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری گفت : 
ما متولی حفظ پوشش گیاهی هستیم ، پوشش گیاهی کاربری های غیرقابل تبادلی 
دارد که اساسی ترین کاربری آن در حوزه آب است  بنابراین تمام فعالیت ها و بخش 
های منابع طبیعی و آبخیزداری با ید در راستای ارتقای کمی و کیفی پوشش گیاهی 
باشد .وی در ابتدای ورود به مشهد ضمن زیارت بارگاه منور امام رضا علیه السالم با 
خانواده زنده یاد جنگلبان مهندس جواد غالمی طبسی که در هنگام اجرای حکم 
رفع تصرف انفال ) اراضی ملی( بوسیله متصرف با ضرب گلوله جان به جان آفرین 
تسلیم کرد دیدار و ضمن عرض تسلیت از آنها دلجویی کرد .در حاشیه این سفر دیدار چهره به چهره معاون 
وزیر و سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با کلیه همکاران اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان صورت پذیرفت.

سرپرستسازمانمنابعطبیعیوآبخیزداریدرمشهد:

حدود و ثغور طبیعت، خط قرمز سازمان منابع طبیعی است

خبر  ویژه

همزمانباحادثهزلزلهدراستانهرمزگان؛

 نیروگاه بندرعباس با تمام توان در مدار تولید قرار دارد   
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان، از ادامه کار نیروگاه 
بندرعباس و در مدار بودن تمامی واحدها پس از وقوع زلزله شدید 

در استان هرمزگان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت مدیریت تولید برق هرمزگان- 
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس گفت: باتوجه به زلزله نسبتا شدیدی 
که حوالی ساعت 2 بامداد صبح 11 تیرماه در استان هرمزگان، به 
وقوع پیوست ، از ابتدای وقوع زلزله تا کنون تمامی واحدهای این 
نیروگاه در مدار بوده و هیچ گونه خللی در روند تولید حاصل نشده 
است.این گزارش حاکی است زلزله ای به بزرگی 6.1 دهم در مقیاس 

امواج درونی زمین )ریشتر( ساعت 2 و 2 دقیقه و 7 ثانیه،۴.7 بامداد 
امروز )شــنبه( بندر خمیر در اســتان هرمزگان را لرزاند که به تبع 
آن زلزلزله های۴.7 ساعت 2.9دقیقه، ۴.6 ساعت 2.17دقیقه،۳.6 
ساعت 2.2۳ ، ۳.9ساعت 2.۳0دقیقه،۴.2 ساعت2. ۳7 دقیقه روز 

شنبه 11 تیرماه بندرخمیر را لرزاند.
گفتنی اســت نیروگاه بندرعباس با چهار واحد بخاری و دو واحد 
گازی با ظرفیت یک هزار و ۳20 مگاوات به عنوان بزرگترین نیروگاه 
جنوب شــرق کشور نقش بسزایی در پایداری شبکه برق سراسری 

و تامین برق استان دارد.
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كوتاه از جامعه

لودگی  این روزهای هوا  آ « به   گار نگاه  »روز

بازی ریزگردها با روح  و روان 
  سارافهیم/روزگار

خبر کوتاه بود و تلخ. تهران و چند استان 
دیگر برای چندمین بار طی امسال درگیر 
آلودگی هوای ناشی از گرد و غبار شدند.
بر اساس این گزارش، در دنیای امروزی 
آلودگی هوا به یکی از معضالت پیچیده 
و البته همیشــگی زندگی انســان ها در 
سراســر جهان تبدیل شــده اســت، 
تحقیقــات مختلف نشــان می دهد که 
ذرات ریز معلق در هوا، گازهای گلخانه 
و مسموم بر وجود انسان تأثیرات منفی 
دارد. از ســال ها پیــش، آلودگــی هوا 
به عنوان تهدیدی برای سالمت تنفسی 
در نظر گرفته می شد و تحقیقات مختلف 
رابطــه میان آلودگی هوا و بیماری های 
پوســتی، گوارشــی، قلبــی و ریوی را 
نشــان داده اند، اما تکان دهنده تر آنکه 
طبق پژوهش های مختلف آلودگی هوا 
بر ســلول های مغز و ایجاد افسردگی در 
بــدن افراد نیز تأثیرگذار بوده و به یکی 
از مهم تریــن دغدغه های جوامع تبدیل 
شــده اســت.به عبارتی شــواهد اخیر 
نشــان داده که آلودگی هوا در سالمتی 
جســمی افراد تأثیر گذار اســت و حتی 
می تــوان در روزهای آلوده که آلودگی 
هوا در حد خطرناك است افزایش میزان 
مرگ و میر را در گروهای پر خطر مانند 
ســالمندان و کودکان مشاهده کرد. به 
موازات همین که در ســالمت فیزیکی 
افراد بر اثر آلودگی هوا تغییراتی مشاهده 
می کنیم، آلودگی هوا بر ســالمت روان 
هــم اثرات مخربی دارد. شــواهد اخیر 
نشان داده که آلودگی هوا به سه صورت 
می توانــد بر ســالمت روان اثر بگذارد، 
نخســت بر روی چگونگی ســازگاری 
مــا با تغییرات محیطــی و بعد از آن بر 
روی رفتارهــا و عملکردهــای روانی ما 
اثر می گــذارد و در نهایت، آلودگی هوا 
می تواند در طوالنی مدت اثرات ســمی 
بر رشــد و عملکرد مغز داشــته باشد تا 
جایی که ســالیانه جان سه میلیون نفر 
در جهــان را می گیرد و اثرات خود را بر 
ســالمت روان به عنوان یک فشار روانی 

با اضطراب، تنش، نگرانی و افســردگی 
نشان می دهد.

گرد وغبار اختالل های رفتاری در 
افراد ایجاد می کند

ســعید عرب، روان شــناس با اشاره به 
پیامدهــای روانی آلودگــی هوا، گفت: 
پدیده گرد و غبار و ریزگردها ســاکنان 
مناطقــی که تحــت تاثیر آنها قرار دارند 
را تهدیــد کرده و اختالل های رفتاری، 
پرخاشــگری، عصبانیــت، درگیــری 
فیزیکی، اختالل حافظه، توجه و تمرکز 
و افت تحصیلی را سبب شده است.عرب 
افــزود: آلودگی هوا و پدیده ریزگردها از 
معضالت و بحــران های دامنگیر مردم 
کشــور از ســال ها پیش تاکنون بوده و 
از منظر علوم زیســت محیطی، پزشکی 
و اقتصادی مورد بررســی صاحب نظران 
قرار گرفته است.وی با بیان اینکه پدیده 
گــرد و غبــار آثار و پیامدهای زیان باری 
بر محیط زیســت و ســالمت انسان ها از 
نظر جســمی، روانــی و اجتماعی دارد، 
اظهار کرد: منابع استرس زا به دو دسته 
بیرونی و درونی تقســیم می شــوند که 
در دســته نخست فرد به کم خوابی، کم 

اشتهایی، مشکالت روانی و جسمی دچار 
می شــود و در دســته دوم آلودگی هوا، 
آب و خاك روی همه افراد سالم و بیمار 
اثر دارد و کاهش آســتانه تحریک افراد 
از جملــه آن اســت.وی گفت: براثر گرد 
و خــاك و آلودگی هوا میزان اکســیژن 
رســانی به مغز کاهش می یابد و برخی 
نقاط بدن تحریک شــده و اختالل هایی 
مانند افسردگی، پرخاشگری، بی خیالی 
و اختالل در تمرکز رخ می دهد و طوالنی 
شدن گرد و خاك بتدریج شخصیت افراد 
را متفاوت از گذشــته می کند.وی بیان 
کرد: انســان موجودی اجتماعی اســت 
کــه از طریق ارتباط بــا همنوعان خود 
نیازهایــش را برآورده می کند در حالی 
که در هوای آلوده به علت کاهش اکسیژن 
و اختــالل در عملکــرد مغز فرد به مرور 
مهارت های اجتماعی خود را از دســت 
می دهد و دچار مشــکل می شود.عرب 
با اشاره به اینکه فردی که به مرور زمان 
مهارت های اجتماعی خود را از دست می 
دهد به انزوا کشیده می شود، یادآور شد: 
یک فرد افسرده دنیا را همیشه غبارآلود 
مــی بیند و هنــگام آلودگی هوا دنیا در 
نظر بیمار افســرده غبارآلوده تر و قدرت 

تصمیــم گیری او ضعیف تر می شــود.
وی بی حوصلگی، خســتگی، نگرانی از 
آینده، عالیم جســمی مانند تپش قلب 
را از دیگــر تاثیرات گرد و غبار بیان کرد 
و گفت: مبتالیان به وسواس نگرانی های 
زیــادی پیدا خواهند کرد و در شــرایط 
آلودگــی هوا مدام به فکر بیمار شــدن 
خود هســتند که همین احساس سبب 
تشدید بیماری وسواس در آنان می شود.

وی اظهارکرد: بــه دلیل اینکه کودکان 
درحال رشد هستند بروز تحریک پذیری 
و احساس خستگی دایم برای آنها بسیار 
خطرناك اســت و ریزگردها دســتگاه 
عصبــی آنان را مختــل می کند.عرب با 
بیــان اینکه تاثیــرات ریزگردها فقط به 
مشکالت جسمی ختم نمی شود، افزود: 
اضطــراب، تغییرات خلقــی، بیقراری، 
افســردگی، سردرد، احساس خستگی و 
کاهش تمرکــز از عوارض روانی تنفس 
ریزگردها است که ازطریق ریه وارد خون 
و ســپس مغز می شــود و در برخی نقاط 
مغز رســوب می کنــد.وی ادامه داد: هر 
اندازه ذرات ریزتر باشد خطر آنها بیشتر 
و امکان نفوذشان ازطریق ریه به جریان 
خون افزایش می یابد و رسوب این مواد 

و ترکیب ها به شکل حاد و تدریجی بروز 
سرطان مغز که نادرترین اختالل ناشی از 
آلودگی هواست تا سردرد که شایعترین 
عالیم عصبی اســت را در پی دارد.وی با 
اشاره به نقش رسانه ها در آگاهی بخشی 
به مردم گفت: تعدیل منابع اســترس زا 
یکــی از نکات دارای اهمیت برای مردم 
گرفتار شــده در پدیده ریزگردها و گرد 
و غبار اســت.وی افزود: کاهش استرس 
های شغلی، افزایش استراحت و خواب، 
افزایش فعالیت های ورزشــی متناسب 
فضــای بســته، افزایش نوشــیدنی ها، 
ســرگرم کردن کودکان توسط خانواده 
ها در منازل از اقداماتی است که در زمان 
بروز شرایط جوی نامساعد و گرد و غبار 

باید مورد توجه قرار گیرد.

لودگی هوا چه اثراتی بر سالمت  آ
روان انسان دارد؟

مســعود سهیلی، روانشناس درباره تاثیر 
آلودگــی هوا بر ســالمت روان انســان 
گفــت: آلودگی هوا بر شــخصیت برخی 
افراد اثرگذار اســت، به طوری که افرادی 
که به انجــام برخی فعالیت ها عالقه مند 
و برونگــرا بودنــد، درون گرا می شــوند، 
همچنین می تواند میزان خودکشــی در 
افــراد به ویژه افراد دارای اختالالت روانی 
را افزایش دهد، آلودگی هوا بر ســالمت 
روان اثــرات منفــی دارد و بــه طور کلی 
موجــب افزایش اضطــراب، افزایش ورم 
مغز، کم خونی، کاهش دید، کاهش توان 
فکری، افســردگی و استرس، تنش های 
عضالنــی و روحی، اختالالت روان تنی و 
ذهنی، خشــونت و پرخاشگری کاهش 
یادگیــری و تمرکز می شــود. همچنین 
موجب افزایش زودرنجی می شــود که در 
این حالت فرد دچار خودبیمارانگاری شده 
و احساس نوعی ترس در او شکل می گیرد 
و وسواس به میزان قابل توجهی افزایش 
می یابــد.وی افــزود: در کل اضطــراب، 
زودرنجــی، خشــونت و پرخاشــگری و 
همچنین افسردگی از جمله آسیب های 
روحی و روانی ناشی از آلودگی هوا است.

7جامعه
 تهران آنگونه که باید 

معرفی نشده است
رئیس شــورای شــهر تهران اظهار کرد: 
تهران همه گونه امکانات و توانمندی برای 
پیشرفت و توسعه را در اختیار دارد.مهدی 
چمران تصریح کرد: شهر تهران را آنگونه 
کــه باید به خوبی معرفی نکرده اند و آب 
و هوا و شــرایط خاصی که این شهر دارد 
باعث می شود تا پایتخت از امکانات خوبی 
برخوردار باشــد.رئیس شورای اسالمی 
شــهر تهران گفت: شاید شهر تهران مثل 
شــهرهایی، چون شیراز و ... دارای نقاط 
زیادی از ســاختمان های قدیمی و ثبت 
شــده میراث فرهنگی نباشد، اما به اندازه 

خود از این امکانات برخوردار است.

امکان تحصیل  دانش آموزان 
 استثنایی مناطق محروم 

در مدارس عادی فراهم شد
سازمان آموزش  و پرورش استثنایی بیش 
از 1۴1هــزار دانش آموز را در قالب هفت 
گروه آســیب بینایی، شــنوایی، ذهنی، 
جسمی حرکتی، اوتیسم، چندمعلولیتی 
و مشــکالت ویژه یادگیری تحت پوشش 
دارد.هرچنــد کــه خدمات آموزشــی، 
پرورشــی، توانبخشی و ورزشی به حدود 
11 هزار دانش آموز استثنایی در مناطق 
عشایری، روســتایی و کم برخوردار ارائه 
می شــود اما مهم ترین مسئله این دانش 
آموزان در این مناطق نبود مدرسه است.
وزارت آمــوزش و پــرورش بــه منظور 
بســط عدالت آموزشــی و پرورشی برای 
دانــش آمــوزان عشــایر و همچنین با 
توجه بــه کم بودن تعداد دانش آموزان با 
نیازهــای ویژه در مناطق کمتربرخوردار 
و نبود مدرســه، راه های مختلفی را برای 
تحصیل دانش آموزان اســتثنایی ایجاد 
کــرده اســت که بهره گیــری از آموزش 
تخصصی و کالس های انفرادی نمونه ای 
از این اقدامات است.در این راستا، حمید 
طریفی حسینی، رییس سازمان آموزش 
و پرورش استثنایی درباره فعالیت سازمان 
آموزش و پرورش اســتثنایی در مناطق 
کمتــر برخوردار، اظهار کــرد: برخی از 
مناطق عشایری و صعب العبور در کشور 
وجود دارد که با توجه به دشــواری مسیر 
امــکان حضور دانش آموزان اســتثنایی 
در مــدارس خاص با فاصلــه زیاد فراهم 
نمی شــود.همچنین اینکه امکان ایجاد 
مدرسه خاص در یک منطقه صعب العبور 
برای یک دانش آموز فراهم نمی شود، اما 

یک دانش آموز هم برای 
ما اهمیت بسیاری دارد .

؛ کرونا هنوز هم  هشدار
تهدید است 

رییــس مرکــز مدیریــت بیماری های 
واگیردار وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه 
کرونا هنوز هم یک تهدید اســت، گفت: 
سازمان جهانی بهداشت معتقد است که 
یــک مواردی را باید به عنوان حداقل در 
نظر بگیریم تا اطمینان داشــته باشــیم 
کــه کرونا بیش از این آســیب نمی زند، 
یکــی از آنهــا واکسیناســیون حداقل 
70 درصد جمعیت کشــور اســت؛ یعنی 
حداقل 70 درصد از جمعیت کشــور باید 
واکسیناســیون کامل شده باشند. دکتر 
محمــد مهدی گویــا گفت: یکی دیگر از 
شــاخص هایی که برای پایان پاندمی در 
نظر گرفته شــده، واکسیناســیون 100 
درصدی جمعیت آســیب پذیر است.آیا 
چنین چیزی محقق شــده اســت؟. در 
کشور ما خوشــبختانه با واکسیناسیون 
باالیی که انجام شــده، می توانیم مدعی 
شــویم که آماده هستیم که وارد مرحله 
بازســازی شویم، اما با چند شرط. شرط 
اول این است که واکسیناسیون را به حد 
بســیار قابل قبولی برسانیم. ما در مرحله 
واکسیناســیون اولیه بسیار موفق بودیم. 
پوشــش های باالی 80 و حتی 90 درصد 
در دو نوبت اول داشــتیم. در نوبت ســوم 
بــه این موفقیت دســت نیافتیم. زمانی 
که واکسیناســیون گروه زیر 18 ســال را 
شــروع کردیم، ابتــدا جمعیت 12 تا 18 
ســال را انتخاب کردیم که بســیار خوب 
پیــش رفت و تقریبا مانند جمعیت باالی 
18 ســال پوشــش در جمعیت 12 تا 18 
سال داشــتیم، اما متاسفانه در جمعیت 
5 تــا 11 ســاله هنوز آنطور کــه باید به 
موفقیــت نرســیدیم. امیدواریم بتوانیم 

این پوشش ها را ایجاد کنیم.

 خودشناسی از 
مهم ترین پیش نیازهای 

ازدواج موفق است
  زهرامحمدمیرزایی

کارشناسارشدروانشناسیبالینی
 پیش نیازهای ازدواج به دسته ای از مسائل 
ضروری اطالق می شود که بدون هر یک از 
آنها فرد واجد شرایط کافی و الزم برای احراز 
مقام همســری نیست و صالحیت ورود به 
زندگی مشترك را ندارد که خودشناسی از 
مهم ترین پیش نیازهای ازدواج موفق است 
و جوانان قبل از انتخاب همسر باید به این 
امر مهم دست یابند.اگر خودشناسی پیش 
از ازدواج برای فرد محقق نشود، صرف نظر 
از آنکــه بــا چه فردی ازدواج می کند، خود 
فرد مایه ایجاد تنش و از بین بردن پایداری 
خانــواده خواهــد بود. فــرد باید خودش، 
احساسات و عواطف خود را بشناسد، به طور 
مثال بداند مثال زودرنج هستم یا به چیزی 
یا فردی وابســتگی دارم.همچنین جوانان 
بایــد پیــش از ازدواج وضعیت خلق وخو 
را بشناســند، میزان مســوولیت پذیری 
خودش را بســنجند، نقــاط ضعف و قوت 
خودش را بشناســند و با ارزش ها و مسائل 
فرهنگی و اعتقادی خودش آشــنا باشند.
در واقع، شناسایی این ویژگی ها به جوانان 
کمــک می کند تا نقاط منفی شــخصیتی 
و رفتاری خود را بشناســند، آن را اصالح 
کنند و همسری متناسب با خود را انتخاب 
کنند تا زندگی زناشــویی آرام و شــادی را 
تجربه کنند.بهرحال یادمان باشد که یکی 
از هدف های مهم ازدواج، دوســت داشته 
شدن هست، انســان ها در فرآیند زندگی 
بــا همدیگر ارتباط متقابل پیدا می کنند و 
به یکدیگر نیازمند می شوند.این نیازمندی 
و وابســتگی در سراســر عمر انسان وجود 
دارد و منبعی برای احساس امنیت و مورد 
نیاز بودن انســان اســت؛ فقدان این روابط 
موجب می شــود که فرد احساس تنهایی 
و اضطــراب کند.همچنین دقت شــود که 
انتخــاب همســر از مهم ترین تصمیمات 
در زندگی انســان اســت، تشکیل خانواده 
ســالم، متعادل و پایدار مانند هر امر مهم 
دیگــر به تفکر منطقی، تالش و کوشــش 
نیاز دارد؛ جوان باید بر اســاس معیارهای 
اصولــی و منطقی، همســر آینده خود را 
انتخــاب کند و ازدواج تنها راه مشــروع و 
ســالم برای تشکیل خانواده است.بهر حال 
بهــار ازدواج، دوران جوانی اســت، در این 
دوران فرد با شــور و نشــاط خاصی رو به 
رو اســت و آمادگی ساختن فردای خوب و 
قشنگی را برای خود و خانواده دارد.یادمان 
باشد که ازدواج سالم زمینه ساز ارتباط های 
خوب و بهنجار هســت، افرادی که ازدواج 
می کنند از نظر احساســی ســالم هستند، 
کمتر قربانی خشــونت اجتماعی می شوند 
و احســاس تعهد و مســوولیت بیشــتری 
پیــدا می کنند.همچنیــن ازدواج تنها راه 
مطمئن و مشــروع برای بقا، تربیت نســل 
و شــکل گیری جامعه ســالم است و راهی 
برای اعالم بلوغ و درخواست خودکفایی و 
استقالل از سوی فرد است. تحقیقات نشان 
داده مجرد زیســتن، معموال زمینه را برای 
ابتال به انواع اختالالت روانی و بیماری های 

جسمی فراهم  می کند.

رئیسجمهوردستورداد؛

پرداخت تسهیالت ویژه 
ازدواج به دهه شصتی ها

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری 
با اشــاره به مشــکالت ازدواج جوانان دهه 
شــصتی، از دســتور رئیــس جمهوری به 
منظور در نظرگرفتن تســهیالت ویژه ای 
عالوه بر وام ازدواج همگانی، برای زوجین 
دهه شصتی خبر داد. انسیه خزعلی، معاون 
امــور زنان و خانــواده رئیس جمهوری در 
صفحه توییتر خود در این باره، نوشت: »به 
مناســبت هفته ازدواج،  مشکالت جوانان 
دهه شصتی را در هیئت دولت مطرح نمودم 
و ریاســت محترم جمهور دستور دادند که 
تســهیالت ویژه برای زوجین دهه شصتی، 
عالوه بر وام ازدواج همگانی، در نظر گرفته 
شــود.در نیمه دوم ســال1۴00 این وام با 
همــکاری معاونت روســتایی، تنها خاص 
روســتائیان بود«. بر اســاس این گزارش ، 
مبلغ وام ازدواج در ســال 1۴01، برای هر 
یــک از زوجین 120 میلیون تومان و برای 
دختران کمتر از 2۳ ســال و پسران کمتر 
از 25 سال 150 میلیون تومان تعیین شده 
است.پیش از این، به مناسبت هفته روستا 
و عشــایر مقرر شــده بود به تمام زوج های 
دهه شصتی روستایی و عشایری که از آغاز 
هفته روســتا و عشایر سال گذشته )از 15 
مهر 1۴00( تا پایان ســال 1۴00 ازدواج 
کنند؛ جمعا 100 میلیون تومان )هر کدام 
50 میلیون تومان( تسهیالت تعلق گیرد.

خبر ویژه

کارشــناس تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در 
خصوص  دیده شدن عابرین پیاده توسط رانندگان 
و اســتفاده از پل های عابرین پیاده توســط عابرین، 
گفت: ۴۳ درصد از آمار متوفیان حوادث و تصادفات 
شــهر تهران در بزرگراه های تهران اتفاق می افتد و 
در واقــع ایــن حوادث در جایی اتفاق می افتد که ما 
احتمال حضور عابرین پیاده را نمی دهیم.سرهنگ 

رابعــه جوانبخــت افزود: عابرین پیاده در بزرگراه ها 
نباید تردد نمایند ولی متاســفانه نه تنها تردد دارند 
بلکــه تــردد آنهــا غیر ایمن اســت و منجر به وقوع 
۴۳ درصد از تصادفات گردیده است.سرهنگ رابعه 
جوانبخــت گفــت: ترددهای عرضی نا ایمن یکی از 
عوامــل بروز تصادفات عابرین پیاده اســت؛ این در 
حالی است که همه امکانات در آن محل برای تردد 

عابر نصب و اجرا گردیده است و عابرین می بایست 
تردد خود را از روی پل های عابر پیاده انجام دهند 
و یکی از  صحنه های دردناك را که ما شاهد هستیم 
همین است که پل مکانیزه و همه امکانات آماده تردد 
عابــر از پل بوده، که عابر پیاده متاســفانه پریدن از 
روی گاردریل ها و تردد از عرض بزرگراه را انتخاب 

کرده است. 

گیرد  رتبه اول تصادفات شهر تهران به بزرگراه ها تعلق می 

تک خبر

اینفوگرافی 

چند واقعیت 
درباره قند

مصرف جهانی قند 
و شکر به صورت 
چشمگیری رو به 

افزایش است، در این 
اینفوگرافی به چند 

واقعیت در رابطه با قند 
و مواد قندی اشاره شده 

است.

 منبع: شهرآرا نیوز

کنش مجلس   وا
کنکور چیست به تخلفات در 

نائب رئیس کمیســیون آموزش مجلس درباره تصمیم این کمیســیون در برخورد با 
تخلفات پیش آمده در کنکور سراسری، گفت: تخلفاتی که در کنکور سراسری رخ داد 
به ما هم گزارش داده شده و برخی از آنها صحت دارد و برخی هم هنوز صحت یابی 
نشده است. اتفاقا من با مسئوالن سازمان سنجش آموزش کشور در این رابطه صحبت 
کردم.احمد نادری در مورد اجرای قوانینی مثل حبس، محرومیت از شرکت در کنکور 
و… برای متخلفان کنکور سراســری و اجرای این احکام، اظهار کرد: طبیعتا تخلف 
در کنکور سراســری طبق مصوباتی که در شــورای ســنجش و پذیرش وجود دارد، 
محرومیت های خاص خودش را دارد و درباره این موضوع مطابق قانون عمل شــده، 
می شــود و خواهد شــد  و مطابق قانون با کســانی که تخلف کنند برخورد می شــود. 
نادری در مورد زیرســوال رفتن عدالت آموزشــی در پی رخ دادن این تخلفات، گفت: 
این تخلفات سال های قبل هم وجود داشته و بیشتر از امسال هم بوده و همه اینها 
باید بررســی شــود و ما آن را بررسی می کنیم.رضا حاجی پور، سخنگوی کمیسیون 
آموزش مجلس هم درباره واکنش کمیسیون به تخلفات کنکوری پیش آمده، گفت: 
در حال بررســی این موضوع هســتیم. باید ببینیم اصل این موضوع چه بوده اســت. 
آن چیزی که ما می دانیم این اســت که دفترچه ســواالت داوطلبان ســه نوع مختلف 
بوده و ۳ داوطلبی که کنار هم نشسته  بودند، سه دسته سوال مختلف داشته اند و در 
واقع سوال هر داوطلبی در هر ردیف فرق داشته و فعال در حال بررسی این موضوع 
هستیم.احمدحســین فالحی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس 
هــم اعالم کرد: کمیســیون آموزش و تحقیقــات مجلس به داوطلبان و خانواده های 
این عزیزان قول رســیدگی ســریع و شــفاف به   تخلفات رخ داده در  کنکور امسال را 
می دهد و پس از اثبات، در برخورد با متخلفین کوتاهی نخواهد کرد.اردشیر مطهری، 
نماینده مردم گرمســار و آرادان در مجلس نیز در واکنش به شــائبه ها درباره  کنکور 
سال گذشته و امسال تاکید کرد که سازمان سنجش باید فورا به ابهامات پاسخ دهد. 
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تشخیص تب بدن در نسل 
جدید ساعت های اپل

نسل جدید اپل واچ شــامل یک حسگر دمای 
بدن است که قادر است تب کاربر را تشخیص 

دهد.
مارك گورمان، گزارشــگر فناوری بلومبرگ 
خبر داد اپل واچ سری 8، درجه حرارت دقیق 
 را مشخص نمی کند اما به کاربر اعالنی ارسال 

می کند تا در صورت نیاز به پزشــک مراجعه 
کند یا از یک حرارت سنج دقیق استفاده کند.

برای اولین بار نیست که مارك گورمان احتمال 
وجود حسگر دمای در ســری 8 را مطرح می 
کند. وی نخســتین بار در ژوئن سال 2021 
احتمال کار کــردن اپل روی ایــن قابلیت را 
گزارش و پیش بینی کرد این قابلیت احتماال 
در مدل سال 2022 محصول اپل عرضه خواهد 
شد. اما در ژانویه از این پیش بینی عقب نشینی 

کرد و بــه طرفداران محصول اپــل اعالم کرد 
قابلیت سنجش قند خون در میان قابلیتهایی 

است که چند سال باید منتظر آن بمانند.
با این حال، گورمان چند ماه بعد اعالم کرد اپل 
واچ سری 8 شامل یک حسگر دمای بدن است 
و این قابلیت در دستورالعمل تست داخلی اپل، 
تایید شده است. اکنون گورمان می گوید بر این 
باور است که این قابلیت در سری 8 حتمی است 

و تغییرات دیگر احتماال جزئی خواهند بود.

ســنجش حرارت بدن شــیوه مهمــی برای 
شناســایی کووید 19 اســت و باعث افزایش 
تقاضا برای دستگاههایی شد که چنین قابلیتی 
دارند. بعضی از شــرکتها حرارت ســنجهای 
دیجیتالی عرضه کرده اند که به پورت شــارژ 
تلفن هوشمند وصل می شوند. افزودن قابلیت 
حرارت ســنج به اپل واچ، محصول اپل را هم 
ردیف تلفنهای هوشمند و دستبندهای فیتنس 
نظیر محصوالت فیت بیت آلفابت قرار می دهد.

 گلمکان چناران؛ 
 شهر سلسله غارها 

گلمکان یکی از شهرهای پر جمعیت استان خراسان 
رضوی است که از توابع شهر نیشابور به شمار می آید. 
این شــهر به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی خود 
مملو از زیبایی ها است، آنچنان که می شود بدون 
دغدغه در طبیعت اطراف گشتی زد و از آثار باستانی 
و تاریخی موجود در منطقه لذت برد. این شــهر به 
دلیل جذابیت های طبیعی خود همواره مورد توجه 
مردم محلی ناحیه و همچنین گردشگران تورمشهد 
بوده و می توان به جرات گفت که از پربازدید ترین 
شهرهای خراسان رضوی اســت و هر ساله توسط 
حجم گسترده ای از گردشــگران تورمشهد مورد 
بازدید قرار می گیرد. دریاچه ای زیبا با آب های نقره 
گون، طبیعتی بکر و چشم نواز، آب و هوایی مفرح در 
کنار تفریح خاطره انگیز ماهیگیری، ارمغانی است 
از مکانی گردشگری در نزدیکی شما! چشمه سبز 
گلمکان یکــی از زیباترین جاهای دیدنی مشــهد 
اســت که در بلندترین نقطه رشته کوه بینالود قرار 
داشته، در فصل زمســتان زیبایی خیره کننده ای 
دارد.در نزدیکی روستای گلمکان، دریاچه ی بسیار 
زیبایی به نام دریاچه ی چشمه سبز واقع شده، که 
برای رفتن به این دریاچه از روستای گلمکان باید از 

مسیری ناهموار عبور کنید. 
چشمه سبز

دریاچه ی سبز گلمکان از ماهی های کوچک و بزرگ 
برخوردار بوده و بســیار مورد استقبال ماهیگیران 
قرار گرفته، این مکان را به یکی از جاهای تفریحی 
مشهد مبدل نموده است. این دریاچه در زمان های 
قدیم دارای شهرت و ارزش باالیی بوده به طوری که 
زردتشتیان آب آن را مقدس می دانستند. یزگرد اول 
که از پادشاهان ساسانی بود برای رفع بیماریش به 
این چشــمه می آمد. به روایتی آب چشمه در سال 
967 لبریز می گردد و پس از آمدن ســیل بزرگی 
طالهای بســیاری از آن بیرون میریــزد که اهالی 
منطقه از این طالها برای معاوضه با اجناس هندی 
استفاده می کردند. این چشمه را به نام چشمه سوز 
هم می شناسند و از آن در شاهنامه با نام چشمه سو 

یاد شده است.
جاذبه های دیدنی چشمه سبز گلمکان

گلمکان یعنی ســرزمینی که پا به هــر نقطه اش 
بگذارید گل و طراوت و زیبایی میبینید. این منطقه 
سرســبز و دیدنی کوهستانی و ســرد سیر است و 
سرسبزی همه ی این مکان از چشمه های آب آن 
تامین میشــود. این منطقه به دلیل سردسیر بودن 
آن دارای محصوالت مرغوبی چون گالبی و گیالس 
و ســیب و گردو به فراوانی یافت میشود. همچنین 
منطقه چشمه ســبز گلمکان به دلیل ارتفاعات و 
رودخانه ها و باغ های بســیار، یکی از جاذبه های 

طبیعی مشهد محسوب می شود.
چشمه  سو

این چشــمه ی فوق العاده زیبا در گلمکان را می 
توان به عنوان دریاچه ای دائمــی در این منطقه 
به حســاب آورد. چشمه ی ســو در فاصله ی 15 
کیلومتری شــهر چناران خراســان رضوی واقع 
شده است. اگر از گردشــگران تورمشهد هستید، 
می توانید این چشــمه ی فوق العاده دیدنی را در 
60 کیلومتری غرب مشــهد به راحتی پیدا کنید. 
وســعت این دریاچه در کل 15 هکتــار بوده و در 
ارتفاعات کوه های بینالود قرار گرفته اســت. این 
چشمه به دلیل موقعیت خاص خود بین کوه های 
منطقه محصور است. شــما می توانید با کمی راه 
پیمایی به آن دســت پیدا کرده و از منظره ی آن 
لذت ببرید. جالب است بدانید که این منطقه با آب 
و هوای مطبوع و مناظر زیبا توانسته سهم به سزایی 
در جذب گردشگران مشهد و توریست های محلی 
شهر گلمکان را برعهده داشته باشد، از جهت دیگر، 
این منطقه می تواند مقصدی فوق العاده برای انواع 

تورطبیعت گردی و تور یک روزه ی شما باشد.
پرده رستم

این جاذبه ی گردشــگری گلمکان یا بهتر اســت 
بگوئیم سلســله غارهای منطقه که به پرده رستم 
معروفند، جذابیت خاص بصری و اعجاب ویژه ای به 
منطقه بخشیده اند. در این رشته کوه می توان دهانه 
های متعددی از غارها را مشــاهده کرد. این دیواره  
صخره ای و آهکی یکی از جذابیت های خاص منطقه 
است و توسط مسافرین تورمشهد مورد بازدید قرار 
می گیرد، اگرچه باید گفت دسترســی به این غار و 
مشاهده ی آن از نزدیک کار ساده ای نیست، چراکه 
غار در ارتفاعات قرار گرفته است و رسیدن به آن به 
مهارت های خاص کوهنوردی نیاز دارد، اما اگر عالقه 
دارید از نزدیک این غار را تماشا کنید، می توانید با 
توریک روزه ای همراه شــده و بــه همراهی برخی 

کوهنوردان ماهر از غار بازدید نمائید. 

گردشگری

 مصاحبه با قطار سانحه دیده
 مشهد – یزد!

ربهقلموحیدحاجسعیدی
به گزارش خبرگزاری چی چی نیوز، برخورد قطارها با 
اشیاء روی ریل یکی از سوانح شبکه حمل و نقل ریلی 
محسوب می شود که حتی ممکن است در پارك ملت 
مشهد هم به وقوع بپیوندد و پدیده عجیبی نیست. در 
کشــور ما هم هر از گاهی شــاهد بروز چنین حوادثی 
هستیم که نمونه اخیر آن در قطار مشهد - یزد رخ داد. 
به منظور آشــنایی بیشــتر با ابعاد این ماجرا گفتگوی 
کوتاهی با قطار حادثه دیده مشهد - یزد انجام داده ایم 

که حاوی نکات قابل تاملی است:
 لطفاً خودتان را معرفی بفرمائید.

 قطار مسافربری مشهد – یزد هستم با یک عمر سابقه 
در جابجایی مسافران.

 از روز حادثه بگوئید.
 داداش واسه ما داستان نشه از نون خوردن بیفتیم هر 

چند ما دیگه به آخر خط رسیدیم؟!
-  نه پدر جان مگه با قطار تبریز – مشهد مصاحبه 
کردیم اتفاقی واسش افتاد؟ تازه هنوز مقصران 

اون حادثه بعد از 6 سال مشخص نشدن!
 خوب خیالم راحت شــد. حقیقت امر  ســاعت هفت و 
بیست دقیقه بود که ما از مشهد راه افتادیم. ساعت ۳:25 
رسیدیم ایستگاه طبس و مطابق برنامه، مأمورین راهبر 
و رئیس قطار تعویض و قطار با دریافت حکم احتیاط در 
ساعت ۳:۳5 به مقصد یزد راه افتادیم. پنج و نیم ایستگاه 
عباس آباد بودیم و از اونجا راه افتادیم ســمت ریزو ... 
بالك عباس آباد- ریزو، قوس و ترانشــه رو که رد کردم 

بیل مکانیکی رو دیددم. 
  چرا همون موقع ترمز نکردی؟

-  آقای سعیدی ترانشه محل کاهش سرعت فقط 2000 
متر طول داشت. این الکردار دوچرخه 28 که نیست بشه 
با ترمز جلو هم نگهش داشت. قطار چند صد تن وزن داره. 
خالصه چون فاصله نزدیک بود قسمت فوقانی لکوموتیو 
با بوم بیل مکانیکی که در حال چرخش برای خارج شدن 
از روی خط بود، برخورد کرد و بیل مکانیکی واژگون شد 
و همزمان با ســالن های قطار برخورد کرد که به دلیل 
ســرعت قطار و ناپایدار بودن خط در محل، ســالن های 
دوم و سوم و چهارم واژگون و سالن های 5 الی 8 نیز از 
خط خارج و قطار هم حدود 220 متر از محل برخورد 

متوقف شد. این بود کل داستان ...
برای پیشگیری از این حوادث چکار باید کرد؟

  االن تو دنیا دارن از سیستم AWD استفاده می کنن 
برای کنترل قطار ها. 

 سیستم AWD چگونه کار می کند؟
  فرض کنید که قطار در یک محدوده مســیر عالیمی 
به محل خطر مانند ایستگاه سوزن و یاشکستگی ریل 
نزدیک گردد و به علت عدم وجود عالیم نحوه عملکرد 
لکوموتیوران مشخص نباشد. در این صورت تجهیزات 
زمینی سیستم کنترل اتوماتیک قطار قبل از محدوده 
خطر نصب شده که پس از عبور قطار از روی آنها بخش 
داخل قطار سیســتم مذکور هشدار الزم جهت آگاهی 
لکوموتیــوران از وجــود خطــر را اعالم می کند. پس از 
آن سیســتم داخــل قطار منتظر یک پاســخ از طرف 
لکوموتیوران به منظور اطمینان یافتن از هوشیاری وی 
می ماند )این پاســخ می تواند به صورت فشار دکمه ای 
توسط لکوموتیوران پس از اعالم هشدار توسط سیستم 
داخل قطار تعریف گردد( چنانچه پس از مدت معینی 
سیســتم پاســخی را دریافت نکند لکوموتیوران غیر 
هوشــیار تشخیص داده شده و با اعمال ترمز اضطراری 
قطار متوقف می شود. متوجه شدین؟ تازه این مدلشه. 

انواع و اقسام سیستم های کنترل ابداع شده. 
  سخن پایانی 

  ما که دیگه به آخر خط رسیدیم ولی قبول کنیم 
مدیریت تو دنیا بر اســاس علم روز پیش می ره و 
به هر کسی مدیریت تعارف نمی کنن! با انداختن 
همه تقصیرها گردن یک نفر یا عامل انســانی کار 
پیــش نمی ره و باید ســاختار مدیریتی رو اصالح 
کنیم. باید قبول کنیم اســتفاده از سیســتم های 
پیشــرفته، رعایت ایمنی، داشتن پزشک در قطار، 
ایجاد سیســتم اطفای حریق پیشرفته، آموزش به 
مردم و … نیاز اســت. خدا وکیلی خنده داره که با 
این همه تجهیزات پیشرفته که برای کنترل و توقف 
قطار ها تعبیه شــده قطار با بیل مکانیکی تصادف 

کنه ولی چه میشه کرد؟!

 »بازیووو« از چهارشنبه 
در سینماهای سراسر کشور

در آســتانه اکران فیلم ســینمایی »بازیووو« 
بــه کارگردانی امیرحســین قهرایی و تهیه 
کنندگی ســیدغالمرضا موسوی آنونس این 

فیلم رونمایی شد.
»بازیــوو« یکــی از متفاوت ترین تجربه های 
ســینمای کودك و نوجــوان در ایران، موفق 
بــه دریافت ۴ جایزه : پروانــه زرین بهترین 
کارگردانــی، دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه، 
جایزه ویژه کسب و کار و تندیس مرکز توسعه 
ســینمای کودك از ســی و دومین جشنواره 
بیــن المللی فیلــم کودك و نوجوان اصفهان 
است.پژمان بازغی، برزو ارجمند، محمد رضا 
هدایتــی، لیندا کیانی، ســحر ذکریا، مجید 
افشاری و رضا شفیعی جم با همراهی بازیگران 
کــودك: ایلیا نصرالهی، هلیا صمدزاده، آرین 
دهقــان نژاد، محمدهــادی جعفری، حنانه 
آجرلــو، فربد احمدی، ویهان معراجی در این 

فیلم نقش آفرینی کرده اند.

خوش بین ها سیستم ایمنی باالیی دارند
افرادی که خوش  بین تر هستند به احتمال زیاد عمر طوالنی  تری خواهند 
داشــت.در قرن بیســت و یکم شــواهد زیادی در مورد خوش  بینی و مثبت  
اندیشی و اینکه چگونه می  توانند بر سیستم ایمنی، عملکرد مغز و سالمت 
فیزیکی تاثیر بگذارند، پدیدار شده است.بر اساس تحقیقات جدید که یافته 
های کامل آنها از طریق وب ام دی )یکی از محبوب ترین وب ســایت  های 
مراقبت  های بهداشتی( قابل دسترسی است، افرادی که خوش  بین تر هستند 
به احتمال زیاد عمر طوالنی  تری خواهند داشت. در مطالعه  ای روی 160000 
تن از بانوان داوطلب، افرادی که باالترین میزان خوش  بینی را داشتند 5.۴ 
درصد طول عمر بیشتری نسبت به آنهایی نشان دادند که کمتر خوش  بین 
بودند.هیامی کوگا، سرپرست تیم تحقیقات توضیح می دهد: »بخش اعظم 

تحقیقات نشــان می  دهند که افراد خوش  بین  تر، غیر واقع  بین نیســتند و 
نباید این دو موضوع را به یکدیگر ارتباط داد«.

کوگا اضافه می کند: در عوض آنها همواره راهی می یابند تا آینده روشن تری را 
برای خود و دیگران متصور شوند. در واقع مردم خوش  بینی را افزایش توانایی 
حل مشکالت و مقابله تاثیرگذار با چالش  های پیش رو در زندگی می  دانند.
این مطالعه اولین پژوهشــی نیســت که خوش بینی را با طول عمر مرتبط 
می داند. اکثر کارهای قبلی عمدتا روی سفیدپوستان غیر اسپانیایی تمرکز 

داشتند.
به عنوان مثال، ســایر محققان پیش تر گزارش داده بودند که خوش بینی 
با ۱۵% طول عمر بیشــتر در میان زنان سفیدپوســت که تا 10 ســال تحت 

نظر بودند، ارتباط دارد. مطالعه کنونی که در مجله جامعه سالمندان آمریکا 
منتشر شده است، یکی از اولین مطالعاتی است که خوش  بینی را به طول 
عمر باالتر در یک جمعیت متفاوت از نظر نژادی و قومیتی ارتباط می دهد.
محققان دانشــگاه بوســتون نیز پس از پیگیری 2۳۳ داوطلب مرد طی 22 

سال، یافته های مشابهی را تایید کردند.
آنها گزارش دادند که شــرکت کنندگان خوش بین تر در مطالعه، ســطوح 
باالتری از بهزیستی عاطفی داشتند و استرس را به شکلی متفاوت و همچنین 

با شدت کمتر از آنهایی که بدبین بودند، تجربه می کردند.
این مطالعه نشان داد که شرکت  کنندگان خوش  بین، خلق  و خوی مثبت 

پایدارتری داشتند.

دریچه علم

كارتون 

فرهنگ و هنر

مرضیهبرومند:

مخاطبان شهرک کلیله ودمنه کودکان دهه شصت هستند
مرضیــه برومنــد ایــن روزها با »شــهرك 
کلیله ودمنه« دوبــاره به خانه هــای ما آمده 
است؛ او سال  هاست که با آثارش هم کودکان 
و هم بزرگ ســاالن را مخاطب قرار می  دهد. 
او هیچ وقت خودش را محدود بــه یک ژانر یا 
گروهی از مخاطبان نکرده، به اقتضای شرایط 
تالش کرده است تا آیینه ای ظریف، شوخ طبع 
و لطیف از شرایط جامعه و گروه های مخاطب 
باشد. به بهانه ســاخت و پخش شهرك کلیه 
و دمنه که کاری تمام عروســکی است با او به 
گفتگو نشسته ایم. کاری که حواشی بسیاری 
را برای آن ساخته اند.ما محورهای مختلفی را 
در این گفتگو بررسی کرده ایم، ازجمله اینکه 
چرا هر وقت کار عروســکی ساخته می شود، 
بســیاری انتظار دارند آن اثر بــرای کودکان 
باشــد؛ این تصوری اشتباه اســت. عروسک و 
نمایش عروســکی ریشــه در آیین و اسطوره 
دارد، بسیاری از متون سخت، فلسفی، عمیق 
و جدی از نویسندگان بزرگ دنیا در قالب تئاتر 
عروسکی اجرا شدهاند. عروسک این قابلیت را 
دارد تا مفاهیم عمیق را بهتر انتقال دهد و تنها 

مختص به دنیای کودکان نیست.

محور دیگــر گفتگوی ما، انتظاری اســت که 
همواره از هنرمند می رود؛ اینکه همیشــه در 
یک ژانر و برای یک گروه مخاطب کار بسازد، 
مرضیه برومند دراین باره تأکید داشت: »مگر 
روی پیشانی من نوشته شده که همیشه باید 
برای بچه ها کار کنم، من سریالهای متعددی 
برای بزرگ ساالن ســاخته ام، هرچند در تمام 

آن کارها دقت کردم که کار برای همه گروه های 
سنی مناسب باشــد، چرا که کار از تلویزیون 
پخش می شد و همه خانواده تلویزیون می بینند 
و شاید کنترلی روی آن نباشد.«در کارنامه او هم 
»مدرسه موش ها« دیده می شود، هم »آرایشگاه 
زیبا«، هم »خونه مادربزرگــه« و هم »کارگاه 
شمسی و همکارش مادام« و بسیاری آثار دیگر.

مرضیه برومند می گویــد: »یکی از دالیلی که 
من امروز برای کودکان اثر نمی سازم، این است 
که دیگر در دور و اطراف من کودکی نیســت، 
این مسئله ای اســت که باید درباره آن مفصل 
صحبت کنیم. )چرا شرایط به سمتی رفته که 
جوانان امروز بچه دار نمی شوند یا نمی خواهند 
بچه داشته باشند.( به این دلیل واضح من سراغ 

مخاطبان خودم یعنی متولدین دهه شــصت 
و هفتاد رفتم و برای آنان شهرك کلیله ودمنه 
را ســاختم تا نکاتی که پیرامون زندگی امروز 
این نسل می بینم به آن ها بگویم که امیدوارم 

تأثیرگذار باشد.«
محتوای سریال شــهرك کلیله ودمنه بخشی 
دیگری از این گفتگو بــود؛ مرضیه برومند از 
انتخاب اســم می گوید: »دقت کنید اسم اثر 
ما شهرك کلیله ودمنه اســت و نه کلیله دمنه 
درواقع به عنوان این اســم از آن اثر وام گرفته 
شد وگرنه هیچ ارتباط معناداری میان سریال 
شــهرك کلیله ودمنه با کتاب آن نیست؛ آن 
کتاب هم ارتباطی به کودکان ندارد، فقط تمام 
شخصیت ها حیوانات هســتند و در سریال ما 
هم همه شخصیت ها حیوانات هستند؛ اما این 
بهانه ای بود تا من در قالب عروسک حیوانات به 
مسائل روز بپردازم«.برومند در این گفتگوی 
مفصل نکات بسیاری گفت از جمله اینکه این 
روزها منتقدی جدی وجود ندارد تا کار او را نقد 
کند و او را به چالش بکشد. اینکه فضای مجازی 
پر شــده اســت از قضاوتهای بدون مطالعه و 

دم دستی که می تواند به همه آسیب بزند.

چهره ها 

فناوری 

طنز

در کاریکاتوری از "پیتر 
سه رنک" در هفته نامه 

اکونومیست، دست هایی 
از هر گوشه با طناب یورو 

را به طرف خود می کشند. 
نشانه یورو، به سبب این 
کشش، از ریخت افتاده 
است. گزارش می گوید، 
موقتا اوکراین، اروپا را 

متحد کرده است. اما چند 
پاره شدن آن، در پیش 

است. همه گیری ویروس 
کرونا و جنگ اوکراین، 

اروپا را یکپارچه کرد. اما 
چنین نخواهند ماند.


