
عضو کمیسیون بهداشت مجلس خبر داد:

 کمبود ۳۵۶ قلم دارو 
در داروخانه سیزده آبان 
     عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان 
مجلــس گفــت: ٣۵۶ قلــم دارو در داروخانه 
ســیزده آبــان کــه مرجــع تامیــن داروســت، 

کمبود داریم...

وزیر نفت  در حاشیه جلسه دولت خبر داد؛

امضای ۲۰ میلیارد دالر 
 قرارداد سرمایه گذاری 

در حوزه نفت 
     وزیــر نفــت از امضــای ۲۰ میلیــارد دالر 
قــرارداد و تفاهــم نامــه ســرمایه گــذاری در 
بخش های باالدست و پایین دست نفت 

خبر داد...   || صفحه  صفحه 44    || صفحه  صفحه 77  

« پیامدهای  گسترش ناتو به شرق را بررسی  کرد گار »روز

خاورمیانه در التهاب
، »زور عنصر اول، آخر و نهایی در     در وضعیت آنارشیک محیط بین الملل، بنا به عقیده کنت والتز
روابــط بیــن الملــل اســت.« در دوره پربحــران کنونــی فاصلــه وقوع بحران ها کــم، فراوانی آنها زیاد و به 
علــت کاهــش ســطح خردمنــدی بازیگــران، بویــژه کوتاه نگــری رهبران، نامدیریت ها زیاد می شــوند. 
شــاید مهمترین دســتاورد تاریخ بشــر بویژه بعد از تجربه جنگ های ویرانگر قرن گذشــته، پی بردن 
بــه ضــرورت و اهمیــت همــکاری اســت. بــی تردیــد منظور همکاری بین قدرت های درجه دوم و ســوم 

  || صفحه  صفحه 22  نیست بلکه همکاری ابرقدرت ها و قدرت های بزرگ است...
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 بیت کوین  بیت کوین 
در انجماد زمستانیدر انجماد زمستانی

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آ آ

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

آیین نامه معامالت شرکت از طریق برگزاری  ح ذیل و به استناد قانون برگزاری مناقصات و  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را به شر
گذار نماید.  مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط وا

موضوع مناقصه 
شماره 

مناقصه 
مرجع 

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت 
تاریخ توزیع مبلغ تضمین 

دفترچه 
مهلت تهیه 

دفترچه 

آخرین مهلت 
بارگذاری 

کات  پا

گشایی  باز
اسناد ارزیابی 

کیفی 

گشایی  باز
کات  پا

مناقصه 

سرویس و تعمیرات 
پست های توزیع و انجام 

تنظیم بار 
4۰114۰44۲۰۰1۰9۳88۶۰۰۰۰۰71/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

14۰1/۰4/1814۰1/۰4/۲۵14۰1/۰۵/۰414۰1/۰۵/۰۵14۰1/۰۵/۰۵
سرویس و تعمیرات 

روشنایی و رنگ آمیزی 
پایه های فلزی 

4۰114۰4۵۲۰۰1۰9۳88۶۰۰۰۰۰۶1/۰۵۳/۰۰۰/۰۰۰

سرویس و تعمیرات و 
نگهداری شبکه های توزیع 

و رفع حوادث و اتفاقات 
4۰114۰4۶۲۰۰1۰9۳88۶۰۰۰۰۰۵۲/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰

ســایت طریــق  از  را  فــوق  شــرح  بــه  مناقصــه  اســناد  تواننــد  مــی  دهنــدگان   پیشــنهاد 
www.setadiran.ir دریافــت و حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز ســه شــنبه مــورخ 
1401/05/04 در ســامانه فــوق بارگــذاری نمایــد و همچنین اســناد فیزیکی )پاکت 
الف - ضمانت نامه( خود را به نشانی اصفهان میدان آزادی خیابان مالصدرا برق 
منطقــه شــش شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان طبقــه اول دبیرخانه تحویل 
 نماینــد بــه پیشــنهادهایی کــه بعــد از مهلــت مقــرر بارگذاری گــردد ترتیب اثــر داده 

نخواهد شد. 
 http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی

 http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی
 Http://eepdc.ir سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

رگانــی بــا شــماره تلفــن 36685084-031 واحــد مناقصــات  جهــت کســب اطالعــات باز
و خریــد و جهــت آگاهــی بیشــتر در مــورد الزمــات اطالعــات شــرح خدمــات ایــن مناقصــه 

بــا شــماره تلفــن 36690620-031 اداره بهــره بــرداری تمــاس حاصــل فرماییــد. 
جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه: مرکــز تمــاس 41934-021 دفتــر ثبــت نــام: 

88969737 - 021 و 85193768-021 تمــاس حاصــل فرماییــد. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* مناقصــه گــران جهــت بــه روز رســانی دارک و فعالیــت هــای خــود در ســامانه بــرون 

ســپاری شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان بــه نشــانی https://www.eepdc.ir مراجعــه 
نماینــد )در صــورت هرگونــه ســوال بــا شــماره تلفــن 32241153 آقــای امیرانــی تمــاس 

حاصــل فرماییــد( 
* شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان تغییــر و اصــالح در اســناد مناقصــه را تــا 72 

ســاعت قبــل از بازگشــایی پاکتهــا بــرای خــود محفــوظ مــی دارد. 
* شــرکت کننــدگان در مناقصــه مــی بایســت دو روز قبــل از آخریــن تاریــخ تحویــل 
پاکتهــا بــا مراجعــه بــه ســایت شــرکت و یــا تمــاس بــا واحــد مناقصــه و مزایــده از آهرین 
اصالحــات احتمالــی اســناد مطلــع گردنــد در غیــر ایــن صــورت مســئولیت عــدم رعایــت 

ایــن بنــد بــه عهــده مناقصــه گــران مــی باشــد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضا کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضــور پیشــنهاد دهنــدگان )هــر شــرکت کننــده یــک نفــر بــا ارائــه معرفــی نامــه( در 
جلســه بازگشــایی پــاکات آزاد مــی باشــد. 

* بــه مــدارک، پیشــنهادات و نامــه هــای فاقــد امضــا مخــدوش یــا بعــد از انقضــاء 
ر واصــل شــود مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.  مهلــت مقــر

* شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان در رد یــا قبــول کلیــه پیشــنهادات مختــار مــی 
باشــد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری

خبر روز

 کاهش رشد نقدینگی کشور
کنترل تورم گامی بلند برای 

در ۵۰ ســال گذشته میزان رشد نقدینگی به نحوی 
بوده که نقدینگی ۴۳ هزار برابر شده است، اما میزان 
تولید در این فاصله زمانی کمتر از ســه برابر افزایش 
داشته است. این در حالی است که کنترل رشد پایه 
پولی و نقدینگی به عنوان موتور محرک تورم از اصلی 
ترین برنامه های بانک مرکزی در راستای کنترل تورم 

فزاینده است.
 مدیــر کل دفتر بازار های مالی وزارت اقتصاد در این 
باره گفت: عامل اصلی تورم کشــور نقدینگی است و 
به هیچ وجه نباید از آن غافل شد و باید بر آن تمرکز 
کرد. از ابتدای دولت سیزدهم تا به امروز کاهش شتاب 

رشد نقدینگی را شاهد بوده ایم.
 ایمان زنگنه، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی 
درباره کاهش رشــد نقدینگی و حجم پایه پولی به 
»راهبرد معاصر« گفت: جدیدترین گزارشی که بانک 
مرکزی از آمارهای اقتصادی منتشر کرده، حاکی از آن 
است که رشد حجم نقدینگی در اسفند 1۴۰۰ نسبت 
به اسفند سال 99 رقم کاهشی داشته و از ۴۰.6 درصد 
در پایان سال 99 به ۳9 درصد در پایان سال 1۴۰۰ 
رسیده است. این اعداد و ارقام فراتر از رشد بلندمدت 
نقدینگی و پایه پولی در اقتصاد ایران را نشان می دهد؛  
به گونه ای که میانگین ۳۰ ســاله رشد نقدینگی در 
اقتصاد 28 درصد و میانگین رشد پایه پولی 2۳ درصد 
اســت. وی افزود: اگر به آمار گذشته نگاه کنیم رشد 
پایه پولی از ۴2 درصد در مرداد 1۴۰۰ به ۳1 درصد 
در پایان سال 1۴۰۰ کاهش یافته است که نشان می 
دهد از محدوده  باالیی که رشد پایه پولی با آن مواجه 
بوده فاصله گرفته ایم. همچنین رشــد خالص بدهی 
های بانک مرکزی در دو الی سه سال گذشته از جمله 
عواملی است که باعث شده پایه پولی رشد پیدا کند.

 این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: آمار جدید منتشر 
شده مؤید این نکته است که کمتر از 1.6 درصد خالص 
دارایی های خارجی بانک مرکزی در فروردین 1۴۰1 
نســبت به اسفند 1۴۰۰ کاهش یافته است. با توجه 
به اینکه خالــص دارایی های خارجی بانک مرکزی 
نقــش مؤثری در افزایــش پایه پولی دارد، کنترل یا  
کاهش آن نویدبخش این است که دولت برای مهار آن 
تمهیدات ویژه ای درنظر دارد. عالوه بر این، مطالبات 
بانک مرکزی از بانک ها نیز کاهش یافته است؛ بنابراین 
دو عامــل کاهــش خالص دارایی های خارجی بانک 
مرکــزی و کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک ها 

سبب کاهش رشد ۰.2 نقدینگی شده است.
 زنگنه گفت: نکته ای که باید به آن توجه کرد، افزایش 
سهم پول از نقدینگی در فروردین ماه 1۴۰۰ نسبت 
به میانگین 1۰ ســال گذشته است که به رقم 19.7 
درصد رسیده، هرچند این سهم نسبت به اسفندماه 
1۴۰۰ کاهش یافته است، ولی نسبت به میانگین 1۰ 
سال گذشته رقم قابل مالحظه ای به شمار می رود که 

نیازمند آن اســت دولت در درازمدت چاره اندیشی 
کند.  این کارشــناس اقتصادی با بیان نقش ضریب 
فزاینــده در کاهش نقدینگی گفت: حجم نقدینگی 
منتشــر شــده در فروردین ماه 1۴۰1 به ۴82۳.29 
هزار میلیارد تومان رسیده که کاهش ۰.2 درصدی 
را نسبت به اسفند 1۴۰۰ نشان می دهد و امیدوارم 
ایــن روند کاهشــی تداوم یابــد. همچنین ضریب 
فزاینده نقدینگی در فروردین ماه 1۴۰۰نســبت به 
اسفند همان سال کاهش و میانگین ضریب فزاینده 
نقدینگی در سال 98 عدد هفت، سال 99 عدد 7.۵ 
و در سال 1۴۰۰ عدد هشت را نشان می دهد که قابل 
مالحظه اســت.  وی ادامه داد: یکی از عواملی که به 
عنوان خواستگاه ایجاد تورم در کشور باعث افزایش 
نقدینگی می شود، استقراض دولت از بانک مرکزی 
است. این موضوع در شرایط فعلی روند مثبتی دارد و 
آمار منتشر شده خلق پول به وسیله نظام بانکی نشان 
می دهد مطالبات بانک مرکزی از بانک ها نیز کاهش 
یافته است. بنابراین میتوان گفت دو عامل مؤثر در رشد 
پایه پولی که عامل ایجاد تورم و نقدینگی در کشور 
اســت، رو به کاهش گذاشــته و با ادامه این وضعیت 
شاهد بهبود آمارهای متغیرهای پولی خواهیم بود.  
این اقتصاددان با بیان اینکه عامل مؤثر افزایش پایه 
پولی و نقدینگی در چند ســال اخیر افزایش خالص 
دارایی های خارجی بانک مرکزی اســت، گفت: این 
افزایش یعنی دولت ارز خود را در اختیار بانک مرکزی 
قرار می داد و دارایی های بانک مرکزی از این محل 
افزایش یافته که بانک مرکزی ما به ازای آن ریال در 
اختیار دولت قرار داده اســت. آمارها نشــان می دهد 
اکنون خالص دارایی ها کنترل شده است. همچنین 
بخشــی از کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی به 
این برمیگردد که در فروردین ماه بانک ها به نقدینگی 

نیاز نداشته اند.
 زنگنه افزود: بانک مرکزی اعالم کرد، رشد ترازنامه 
بانــک هــا را در عددی میــان 1.۵ تا 2.۵ درصد می 
پذیرد که نشــان می دهد با این تصمیم رشــد مانده 
تسهیالت کنترل می شود، خلق پول با ضابطه خواهد 
بود و نقدینگی نیز بی محابا گسترش نخواهد یافت.

 این اقتصاددان افزود: آمارهای منتشــر شــده بانک 
مرکزی اگر ادامه یابد، تصویری که پیش روی فعاالن 
اقتصادی می گذارد بر این مبنا خواهد بود که دولت در 
صدد است بدهی های خود را به بانک مرکزی افزایش 
ندهد. در نتیجه این اقدام مثبت شاهد خواهیم بود پایه 
پولی افزایش نمی یابد یا دولت کسری بودجه خود را 
با استقراض پولی جبران نمی کند یا فشار بر ترازنامه 
بانک مرکزی نمی آورد. با توجه به کنترلی که بانک 
مرکزی روی نظام بانکی دارد و قرار بر این است رشد 
ترازنامه نظام بانکی رصد شود، امیدوارم دیگر شاهد 
ارقام و اعداد بدهی بانک ها به بانک مرکزی نباشیم.

یادداشت

گوار مدیریت ارز  تجربه نا
 در ایران

   دکتر محمد خوش چهره، اســتاد 
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

9۵ درصد ارز در ایران از طریق دولت 
به اقتصاد تزریق می شــود. این ارز 
عمدتــا محصول تولیــد ناخالص 
داخلی نیست بلکه عموما از طریق 
صــادرات مــواد خام معدنی و نفت خــام و در کنار آن اقالم 

پتروشیمی، میعانات گازی و ... حاصل می شود.
این ساختار ارزی طبیعتا سبب شده که دولت ها بعضا به غلط 
خواســته اند ضعف  و اشــتباهات مدیریتی خود را با افزایش 
قیمت ارز جبران نمایند و لذا در مقاطعی به صورت شوک های 

ویرانگر ارزی بود جبران نمایند.
ایــن اقــدام طمع جویانه خــود را با عبــارات و توصیه ها و 
سیاست های شکست خورده وارداتی مثل تعدیل ساختاری 
و تعدیــل قیمت هــا و کاهش ارزش پول ملی تالش کردنند 

توجیه می کنند.
تجربه بانک جهانی هم نشان داد که بسیاری توصیه ها اشتباه 
بود و حتی جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل و قائم مقام بانک 
جهانی که ابتد مدافع و مروج سیاست های تعدیل و نظریاتی 
مانند آزادســازی قیمت ارز و ... بود، وقتی نتایج ناگوار آن را 
در کشورهای آسیایی امریکای التین آفریقایی را دید، جزو 

مخالفان قرار گرفت.
در ایران اما هر دولتی سرکارآمده با درجه ای، این مسیر را پی گرفته 
است، استارت این اقدام در دولت سازندگی آغاز شد و دولت نهم 
 و دهم و یازده و دوازدهم نیز شوک های ارزی بزرگی را تجربه 

کردند.
شوک ارزی دولت نهم و دهم نیز بسیار سهمگین و سی صد 
درصدی بود و در دولت قبلی نیز قیمت ارز از محدوده سه هزار 
تومان به سی هزار تومان رسید و رشد 1۰ برابری را شاهد بود.
تجربه ناگوار مدیریت ارز در ایران یکی از مصادیق مهم برای 
تتبین دیدگاه های نظری اقتصادی دولت اســت. برای حل 
این مشــکل ریشه ای، مساله شفافیت و بیان دیدگاه فکری 
و نظری در مشــی اقتصادی کابینه ســیزدهم خاصه در تیم 

اقتصادی دولت، بسیار مهم است.
خصوصــا در ایــن مقطع که نگرانــی جدی در بین بعضی از 
صاحبنظران دلسوز وجود دارد، اهتمام به این رویکرد، واجد 
اهمیت بســیار باالیی است. ایراد مهم و مشترک بسیاری از 
روسای جمهور و بعضی از مسئولین اجرایی از بعد از جنگ 
تا کنون این بوده اســت که بســیاری از تصمیمات و سیاست 
ها مبتنی بر باورها، ایده ها، ســالئق و نظرات شــخصی آنها 
بوده که بدون طی فرایند کار کارشناسی و نخبگی به مرحله 

اجرا می گذارند.
در حالیکه باید تایید علمی و کارشناسی آن ایده یا تصمیم 
باید برتر بودن خود را در قیاس با نظرات و طرح ها رقیب به 
اثبات رسانده باشد. مثال از دوره سازندگی بعضی از طرح ها و 
برنامه ها صرفا مبتنی بر ایده شخصی رییس جمهور بود و در 
عمل ناکارامدی و اختالالت خود را نشان داد.بطوریکه ما در 
مجلس هفتم با17۰۰۰ پروژه ناتمام مواجه بودیم که بعضی 
از آنها در عمل اشــکاالت بنیادی خود را نشــان داده بودند و 
همچنین ایده هایی تحت عنوان مناطق آزاد، مسکن مهر و 

... که مشکالت بنیادی از خود در عمل نشان داد.

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد

  بازداشت دو نفر 
در رابطه با کنکور در تهران

ســخنگوی قوه قضاییه گفت: در 12 تیرماه ســال 67 شاهد 
ســقوط هواپیمایی ایرباس بودیم و امریکایی ها این حادثه 
دلخراش را ایجاد کردند و 2۴8 مسافر که چندین خردسال 
هم میان مسافران بودند، شهید شدند؛ لذا 12 تیرماه روز افشای 
حقوق بشر امریکایی است. مسعود ستایشی در نشست خبری 
روز گذشته ضمن همدردی با زلزله زدگان استان هرمزگان 
گفت: بعد از این حادثه، ریاســت قوه قضاییه بر مســاعدت 
دستگاه های ذیربط بر رسیدگی به آن تاکید کردند و دستورات 
موکدی را بر پیگیری وضعیت حادثه دیدگان دادند و دستور 

دادند خدمات به نحو مطلوب توزیع شود.
وی  در پاسخ به سوالی درباره  پرونده دو جاسوس فرانسوی 
که در بازداشــت هســتند، گفت: این  پرونده مربوط به 
تالش ها و خدمات سربازان گمنام امام زمان است . ضابط 
خــاص به این پرونده ورود کرده و اقداماتی برای کشــف 
جرم صورت گرفته است.  بر اساس دستور قضائی تعقیب  
انجام شــده و رســیدگی به پرونده در مرحله دادسرا است 

و واجد محرمانگی است.
وی در پاســخ به ســوالی درباره  بازداشت برخی متقلبان در 
کنکور امســال گفت: در اســتان تهران 2 نفر دستگیر شدند. 
تبلیغاتی در رابطه با فروش تجهیزات شنود در فضای مجازی 
صورت گرفته بود و تعدادی از داوطلبین متأســفانه از این 
تجهیزات اســتفاده کردند و افرادی که در مقام رســیدگی و 
تحقیق بودند نکاتی را بررسی کردند و مشخصات خریداران 
بررســی و شناســایی شــد و از رفتن ۴۵۰ داوطلب که از این 
تجهیزات اســتفاده می کردند به حوزه امتحانی ممانعت به 
عمل آمد. در اســتان آذربایجان غربی هم دو مورد بررســی و 

ورود قضائی انجام شد.
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سیاست 2

بعد از نشست بی نتیجه دوحه؛

آیا پنجره مذاکرات بسته شده است؟
مذاکرات غیرمستقیم در دوحه بین آمریکا و ایران برای بازگشت به توافق هسته ای بدون دستیابی به نتیجه مثبتی به 
پایان رسید. آیا بی نتیجه بودن این مذاکرات به معنای انسداد افق برای دستیابی به تفاهم بین ایران و آمریکاست؟ از 
سرگیری مذاکرات در دوحه با استقبال جریان های مختلف میانه رو و محافظه کار در ایران مواجه شد ولی این مسئله 
موجب نشد در خوش بینی ها زیاده روی شود. جریان تندرو، آمریکا را مسئول توقف مذاکرات نامید و اعالم کرد وعده 

های واشنگتن برای عمل به تعهداتش موجب شد تهران برای ورود به مذاکرات جدید متقاعد شود.
علت به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین، پافشاری آمریکا بر پیش نویس پیشنهادی خود در مذاکرات وین بود که شامل 
دادن هیچ گونه تضمینی برای تامین منافع اقتصادی ایران نمی شود در حالی که تهران می خواهد تضمین بگیرد که 

از نظر اقتصادی از این توافق بهره مند خواهد شد.
نکته جدید در مذاکرات دوحه این بود که ایران دیگر حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی را شرط 
بازگشت به توافق نمی داند و آنچه برایش اولویت دارد، میزان کاهش تحریم ها و گرفتن این تضمین است که ایران 
از منافع احیای توافق بهره مند خواهد شد. نظام ایران که با فشارهای داخلی و خارجی مواجه است، خواستار احیای 
توافق هسته ای و گرفتن امتیازات بیشتر از آمریکاست تا بتواند کسانی را که درباره جدی بودن نظام برای احیای برجام 

تردید دارند و شهروندانی را که درباره مشروعیت نظام سیاسی تردید دارند، متقاعد کند.
در شرایطی که تهران و واشنگتن یکدیگر را عامل شکست مذاکرات دوحه معرفی می کنند، معلوم نیست که آیا دور 
بعدی مذاکرات برگزار خواهد شد یا خیر. شواهد نشان می دهد به احتمال زیاد این مذاکرات، دور بعدی هم خواهد 
داشــت. نظام حاکم بر تهران به شــدت به دنبال لغو تحریم ها و شکســتن محاصره اقتصادی اســت. آمریکا و اتحادیه 
اروپا هم بر احیای توافق هسته ای پافشاری می کنند تا با لغو تحریم ها، امکان ورود ذخایر عظیم نفت ایران به بازار 

جهانی بار دیگر فراهم شود.
نکته قابل توجه در مذاکرات دوحه این بود که ظاهرا سد مذاکره دوجانبه بین واشنگتن و تهران شکسته شده است به 
طوری که تهران که بر خودداری از مذاکرات مستقیم با واشنگتن اصرار داشت و بر جمعی بودن مذاکرات تاکید می 
کرد، این بار حاضر شد به طور غیرمستقیم فقط با آمریکا مذاکره کند. بنابراین انتظار می رود دوره مذاکرات دوجانبه 

بین واشنگتن و تهران دوباره و بر سر سایر پرونده ها آغاز شود.
روشن است که پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین بر امنیت بین المللی، همه طرف ها را ملزم خواهد کرد به دنبال 

فرصت های جدید برای توافقی باشند که فشارهای فزاینده جنگ روسیه را کاهش دهد.

تحلیل

به مناسبت فرارسیدن عید 
قربان و به فرمان رهبر طالبان 
۳۵۰ زندانی در والیت قندهار 

انتقال مجروحان حمله آزاد شدند/ فرارو
موشکی روسیه به شهر 
»اسلویانسک« اوکراین به 
بیمارستان/ رویترز

گزارش تصویری

« پیامدهای  گسترش ناتو به شرق را بررسی  کرد گار »روز

خاورمیانه در التهاب
در وضعیت آنارشیک محیط بین الملل، بنا به 
عقیده کنت والتز، »زور عنصر اول، آخر و نهایی 
در روابط بین الملل است.« در دوره پربحران 
کنونــی فاصله وقوع بحــران ها کم، فراوانی 
آنها زیاد و به علت کاهش ســطح خردمندی 
بازیگران، بویژه کوتاه نگری رهبران، نامدیریت 

ها زیاد می شوند.
شاید مهمترین دستاورد تاریخ بشر بویژه بعد 
از تجربه جنگ های ویرانگر قرن گذشته، پی 
بردن به ضرورت و اهمیت همکاری است. بی 
تردید منظور همکاری بین قدرت های درجه 
دوم و سوم نیست بلکه همکاری ابرقدرت ها 
و قدرت های بزرگ است. همکاری اقتصادی 
متقابل و چندجانبه، تأسیس سازمان های بین 
المللی و احترام به مصالح مشترک بشری  و 
موضوعات کالسیک روابط بین الملل مانند 
امنیت، غذا، بهداشت، تروریسم، حقوق بشر، 
صرفا با همزیســتی مسالمت آمیز امکانپذیر 
اســت، وضعیتی که در حال قربانی شدن در 
پای گســترش گرایی های ذاتی کاپیتالیسم 
و طــرح های حفــظ تفوق حوزه آتالنتیک و 
همچنین تبدیل شــدن به همزیستی رقابت 

آمیز و خصومت آمیز است.
به نظر می رســد بســیاری از اقدامات ایاالت 
متحده آمریکا و دیگر قدرت های شــمالی از 
سال 2۰۰1، نگرش ها را بیشتر قطبی کرده 
اســت. این در حالی اســت که کاهش امریکا 
ناشی از گسترش بیش از حد، موجب تعارض 
اصول فکری و رفتاری این ابرقدرت شده است؛ 
تعارضاتی مانند تبلیغ خودپسندی به عنوان 
تعریف زندگی خوب و غرق شــدن در لذت 
گرایی فرهنگی که به قول زبیگنیو برژینسکی 
مــی تواند برتــری آن را به عنوان یک قدرت 
جهانی به خطر اندازد بویژه با تسلط روزافزون 
رقبای بالقوه بر »مدرنیته قرن بیست و یکم«.
کاهش ســطح عقالنیت راهبردی رهبران و 
افزایــش تنــش در روابط بین الملل، محیط 
جهانی را مستعد بازگشت موضوعات نظامی 
مــی کند. مدیریت اقتضایــی در برخورد با 
موضوعات حســاس نظام بین الملل توسط 
رهبران جدید در حال اشاعه است که نتیجه 
گسست رابطه مدیریت استراتژیک با مدیریت 
بحران است. مدیریت استراتژیک شامل شیوه 
ها و ابزارها و رویکردهایی است که می توانیم 
از آنها در مدیریت بحران هم اســتفاده کنیم 

اما این طور نیست که مدیریت بحران یکی از 
روش های مدیریت استراتژیک باشد. امروزه 
بحران ها پشت سر هم ظهور می کنند و جهان 
وارد دوره پر بحرانی شده است. میزان آرامش 
کمتر از دوره قبل است و ثبات محیطی از آن هم 
کمتر. در این بی نظمی منظم، استراتژیست 
ها الزم اســت همانطور که نسبت به ماهیت 
پویای فرآیند تدوین استراتژی واقف هستند، 
نه تنها به پیش بینی حرکات طرف مقابل، بلکه 
به سایر تغییرات در محیط امنیتی نیز توجه 
کنند تا همواره بن بست ها قابل چاره اندیشی 
باشند و تالش کنند دنیا را از انفجار دور نگه 
داشته و معضالت امنیتی بین المللی خوش 

خیم باقی بمانند.
شاید در ادبیات علمی هیچ واژه ای به اندازه 
اســتراتژی نادرســت بکار نرفته باشــد. لذا 
بســیاری از بحث های اســتراتژیک بی ربط، 
انتزاعی و بی معنی هســتند، زیرا به تعریف 
منســجم و منطقی که کالوزویتز ارائه کرده 

اســت، پایبند نیستند. به طور دقیق تر، انجام 
یک بحث استراتژیک معنادار با کسی که به 
کالوزویتس آشنایی کافی ندارد دشوار است، 
فقــط به ایــن دلیل که چنین مجموعه های 
منســجمی از نظریه استراتژیک وجود دارد. 
عدم پایبندی به ســاختارهای بســیار ساده 
ای که کالوزویتز ارائه کرده اســت منجر به 
درک ضعیف از مشکالت می شود و بنابراین 
هرگونــه تالش برای راه حل را مخدوش می 
کند. خطوط جداکننده اهمیت سیاســت از 
اقتصاد و نیز جداکننده سیاســت، استراتژی 
و جنــگ باید مجددا پررنگ شــوند. منظور 
از پررنگ کردن جدا کردن ماهوی نیســت 
بلکــه یادآوری غایت هر کدام از این مقوالت 
است تا در فرایند تصمیم گیری در جای خود 

تفسیر شوند.
به عنوان نمونه، تاکتیک ها حکم می کند که 
آمریکا هرگونه تهاجم روسیه به اوکراین را 
در خط رود دنیپر شکســت دهد، در حالی 

که سیاســت خواســتار توقف آن در شمال 
اروپاست زیرا اوالً خط قرمز آمریکا به هیچ 
وجه اروپای شرقی و از جمله اوکراین نیست 
بلکــه اروپای غربی و بطور مشــخص مدار 
کنترلی نژاد آنگلوساکسون است و ثانیاً زیرا 
دفاع متحرک برای حفظ ســرزمین کافی 
نیســت و باید تمام خط تدارکاتی هزاران 
کیلومتــری بصــورت مطمئن و مســتمر 
کارکرد داشــته باشــد. همین امر در مورد 
دفاع اســرائیل از بلندی هــای جوالن نیز 

صدق می کند.
وانگهی اگر از سیاســتگذاران انتظار نداشته 
باشیم که تاریخدان باشند و به ما نگویند که 
پس چگونه تخصص الزم برای  سیاستگذاری 
حرفــه ای دارنــد امــا تشــکیل کادری از 
استراتژیســت ها ضروری اســت که باید کار 
قانع کننده ای انجام داده، به حساسیت های 
تاریخی اهمیت دهند، شکاف های موجود در 
بینش رهبران و مورخان را به هم آورند و عدم 

انســجام مفاهیم را کنار بزنند و استعاره های 
مرتبط تری را پیشــنهاد کنند. از جمله باید 
متغیرهای مستقل و وابسته و نیز متغیرهای 
مداخله گر را به خوبی بشناسند و ارزش گذاری 
کنند. اگر این فرایند از نظر فنی بدرستی اتفاق 
بیفتد، پوشیده نیست که خاورمیانه هیچگاه 
با ســلیقه بازیگران منطقه مدیریت نشده و 
همیشه متغیر مداخله گر قدرت های بزرگ بر 
روابط کشورهای منطقه سایه سنگین داشته 

و خواهد داشت. 
تحلیــل صحیح ترکیبی از نگاه میکرومتری 
بــه عالوه کالن نگری مدنظر مارشــال مک 
لوهان – رب النوع شناخت پیشینی از آینده 
ارتباطات – اســت که معتقد بود جوامع به 
سمت و سویی می روند که عالوه بر تخصصی 
شــدن نیازمند یک نگاه کلی نگر و جامع نیز 
هســتند زیرا جزئی نگری ضمن تخصصی 
شــدن دیدگاه، اما ممکن اســت موجب بی 
توجهی به طیــف دیگری از موضوعات نوعا 
مبتالبه شــود که در بادی نظر ممکن اســت 

غیر مرتبط به نظر رسند. 
در یــک تحلیل اســتراتژیک، در خاورمیانه 
ائتالف ها و اتحادهای نظامی از ســر گرفته 
می شــوند؛ ائتالف هایی که با شــکاف های 
مذهبی )شــیعه و ســنی(، سیاسی )محور 
مقاومت و جبهه موافقت(، و تناقض فلسفی و 
ایدئولوژیک ایران و اسرائیل و تعارضات خورد 
و کالن بسیار دیگر تکمیل و تشدید می شود. 
خاورمیانه کنونی در حال سبزه آرایی با حلقه 
های چند منظوره مکمل ناتو با ابتکار ایاالت 
متحده امریکاســت. گســترش ناتو به شرق 
مهمتریــن تهدید ترکیبی حقوقی، نظامی، 
سیاسی و ژئواستراتیک و هیدروپالیتیک فرا 
روی منافع ملی طیفی از کشورهای مخالف 
نظم بین الملل لیبرال، مانند ایران، روسیه و 

چین است. 
تهدیدهای ترکیبی با ســنتزهای جدید؛ از 
»پیوســتن به نسل پپســی« و »دموکراسی 
مصرف کننده« که به عنوان جایگزینی برای 
دموکراسی سیاسی برای تغییر اجتماعی در 
سراسر جهان است گرفته، تا ناتوئیسم و ایجاد 
پیمان های امنیتی که یاد آور »سیاست اتفاق 
نظر استراتژیک« رونالد ریگان است و این بار 
از اسرائیل همانند یکی از ایالت های ۵۰ گانه 

آمریکا دفاع خواهد کرد.

خبر ویژه

رئیس جمهور اظهار داشــت: شــرکت های بزرگ اقتصادی به عنوان جریان پیشــران اقتصاد کشــور، فعال شده اند و 
مردم در آینده نزدیک ثمرات و نتایج این اقدامات را شاهد خواهند بود. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیأت 
دولت با تأکید بر ضرورت استفاده از فرصت های ایجاد شده برای تقویت مبادالت تجاری با کشورهای منطقه به ویژه 
همسایگان، به دیدارهای خود در حاشیه اجالس سران کشورهای ساحلی خزر در ترکمنستان اشاره و تصریح کرد: 
وزارت جهادکشاورزی از جمله دستگاه هایی است که می تواند با توجه به زمینه و ظرفیت تولید محصوالت کشاورزی 
در کشورهای همسایه، در زمینه مبادالت اینگونه محصوالت فعال تر شود. رئیسی همچنین به فرصت استفاده از خط 
اعتباری و نیز ســرمایه های داخلی و خارجی برای رشــد ســرمایه گذاری در کشور، توسعه صنعت و اجرای طرح های 
مشترک با دیگر کشورها، از جمله پیگیری و اجرای کریدور رشت- آستارا و ادامه آن از طریق جمهوری آذربایجان 

اشــاره کرد و بر تســریع در پیگیری توافق های انجام شــده بین ایران و دیگر کشــورها از ســوی وزارت امور خارجه و 
دســتگاه های مربوطه تاکید کرد. وی با اشــاره به امضای تفاهم نامه 7 میلیارد دالری توســعه میدان نفتی مشــترک 
آزادگان، این اقدام را یکی از شــاخص های مهم اتکاء به توان داخلی و اســتفاده از ســرمایه ها و نقدینگی موجود در 
کشــور و هدایت آن به مســیر رونق تولید خواند و گفت: اگر نقدینگی در امر رونق تولید به کار گرفته شــود، رشــد آن 
باعث نگرانی نخواهد بود. این نقدینگی سرگردان است که باعث تورم و نابسامانی های اقتصادی در کشور می شود.

رئیس جمهور افزود: با امضای این تفاهم نامه که گامی مهم در مسیر تالش های دولت برای افزایش سرمایه گذاری 
در امر رونق تولید اســت، شــرکت های بزرگ اقتصادی به عنوان جریان پیشــران اقتصاد کشور، فعال شده اند و مردم 

در آینده نزدیک ثمرات و نتایج این اقدامات را شاهد خواهند بود.

رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت:

مردم بزودی شاهد نتایج سرمایه گذاری شرکتهای بزرگ در پروژه های کالن خواهند بود

امیرعبداللهیان پس از گفتگو با بورل؛

کره   آماده مذا
برای یک توافق قوی و پایدار هستیم

وزیر خارجه ایران در حســاب توئیتری خود نوشــت، با 
جوزپ بورل تلفنی گفتگو کردم. توافق تنها بر اســاس 
درک و منافع متقابل امکان پذیر است. ما آماده مذاکره 

برای یک توافق قوی و پایدار هستیم.
حســین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در حساب 
توئیتری خود نوشــت: اوایل امشــب بــا جوزپ بورل 
)مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا( تلفنی گفتگو 
کردم. توافق تنها بر اساس درک و منافع متقابل امکان 
پذیر اســت. وی افزود: ما آماده مذاکره برای یک توافق 
قوی و پایدار هستیم. آمریکا باید تصمیم بگیرد که آیا 
خواهان توافق است یا بر خواسته های یکجانبه خود اصرار 

دارد. انجام این دو کار در کنار هم امکان پذیر نیست.

سخنگوی دولت:

 وام ازدواج 1۰ روزه پرداخت نشود
تخلف حساب می شود

سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران در رابطه با مصوبات روز گذشته هیئت دولت 
گفت: خبر خوش، تسهیل و تسریع اعطای وام ازدواج 
بود که ظرف ۴8 ساعت بخش نامه مربوط به آن صادر 
شد و همه بانک ها مکلف هستند نهایتاً 1۰ روز پس از 
اخذ مدارک از زوجین وام ازدواج را واریز کنند و هر گونه 

تأخیر در این امر تخلف محسوب می شود.
ســخنگوی دولت: اظهار کــرد خبرهای خوش برخی 
افتتاح هــا در بخش هــای درمانی را داشــتیم، به ویژه 
در برخی از اســتان های محروم که البته این خبرهای 
خوش تمام نشــده اســت و در دو ســه هفته آتی اخبار 
خوبی از افتتاح برخی مراکز از جمله افتتاح بیمارستان 

را خواهیم داشت.
بهادری جهرمی بیان کرد: همچنین تخصیص اینترنت 
به دهک های پایین جامعه را داشــتیم. روز گذشته نیز 
قراردادی در صنعت نفت داشــتیم که به تحقق رشــد 
اقتصادی و کاهش آثار تورمی کمک می کند و به عنوان 
دومین پروژه کالن از مدل جدید سرمایه گذاری دولت 

محسوب می شود.
وی اضافه کرد: اولین مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال 
هفته گذشــته به منظور حمایت از کســب و کارهای 
مجازی ابالغ شــد تا مســیر را برای فعاالن این حوزه 
تسهیل کند. بهادری جهرمی در رابطه اعطای اینترنت 
رایگان به سه دهک پایین جامعه، گفت: عزیزانی که در 
سه دهک پایین جامعه هستند می توانند با مراجعه به 
ســامانه ای که وزارت ارتباطات اعالم کرده اســت سبد 
ســهمیه خود را دریافت کنند که به صورت رایگان در 

اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در جمع خبرنگاران:

 دنبال تغییر رییس 
سازمان سینمایی نیستیم

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی گفت: رییس سازمان 
سینمایی کشور موضع خوبی در حیطه فعالیت کاری 
خود دارد و عملکرد وی خوب است و به دنبال تغییر در 
این حوزه نیستیم. محمدمهدی اسماعیلی در حاشیه 
نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: رییس 
سازمان سینمایی کشور  موضع خوبی در حیطه فعالیت 
کاری خود دارد و عملکرد وی خوب اســت و به دنبال 

تغییر در این حوزه نیستیم.
وی یکی از برنامه اصلی دولت را توجه به مناطق پیرامونی 
دانست و گفت: بسیاری از هنرمندان منطقه ای داریم که 
مورد توجه رسانه ها نیستند، وزارت ارشاد در این دوره 

به دنبال تقویت این بخش است.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی:

 آماده ازسرگیری فعالیت های ضروری 
آژانس در ایران هستیم

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک سخنرانی 
با تاکید بر نقش آژانس در تضمین صلح آمیز بودن ماهیت 
برنامه هســته ای ایران در هر گونه توافق هســته ای با 
ایران، گفت که آژانس آماده ازســرگیری فعالیت های 

ضروری اش در ایران است.
رافائل گروســی، مدیرکل آژانس در یک ســخنرانی در 
دانشکده کورال بل در امور آسیا و اقیانوسیه در استرالیا 
دربــاره فعالیت هــای آژانس در ایــران گفت: دو دهه 
گذشــته پر از تعامالت بی شــمار میان آژانس و ایران با 
هدف راستی آزمایی این بوده است که برنامه هسته ای 
ایران مطلقا صلح آمیز اســت. قطعنامه هایی در شورای 
امنیت آژانس به تصویب رسید که خواستار توقف تمام 
غنی ســازی ایران بودنــد. مواقعی بود که ایران به طور 
موقت یک پروتکل الحاقی را اجرایی می کرد و مواقعی 
هم بود که نمی کرد. گاهی شاهد دوران همکاری بودیم 
و گاهی شــاهد دوران تنــش. آژانس اطالعات موثقی 
را گردآوری کرد که نشــانگر یک بعد نظامی احتمالی 
در برنامه هســته ای بود. آن چه هنوز بر قوت خود باقی 
اســت، این است که آژانس ضامن نهایی هرگونه توافق 
است و بدون مشارکت آژانس، هر گونه توافقی غیرقابل 

راستی آزمایی است. 
گروسی در ادامه با اشاره به خروج آمریکا از توافق هسته ای 
و فاصله گرفتن ایران از اجرای تعهدات داوطلبانه اش در 
توافق در چند گام تعیین شده که به پیشرفت سریع تر 
برنامه هســته ای آن منجر شــد، همچنین با اشاره به 
خاموش کردن دوربین های فراپادمانی آژانس در ایران 
در پی تصویب قطعنامه ای سرزنشــی درباره ایران در 
شــورای امنیت ســازمان ملل، مطرح کرد: تالش های 

دیپلماتیک برای احیای توافق چالش برانگیز شده اند.

 ۳ دلیل اصلی نیاز آمریکا 
کره با ایران به مذا

  اکبر معصومی، کارشناس مسائل بین الملل 
آمریکا به دالیلی همچون مشکالت داخلی، کند شدن 
سالح تحریم و تعدیل بازار نفت و غذا در جهان نیازمند 
واقعی به بازگشت به برجام است و رفتار فعلی در طوالنی 
ســازی مذاکرات با هدف مقصر جلوه دادن ایران در نزد 
جامعه بین الملل برای امتیاز گیری انجام می شود و اگر 
در این زمینه موفق نشــوند، بی تردید با درایت می توان 

شکست را برای آمریکا در مذاکرات رقم زد.
در زمینه نحوه مذاکره با آمریکا دو نگاه عمده در کشور 
وجود دارد. نگاهی که به بازگشت به برجام به هر قیمتی 
تمایل دارد و نگاهی که آمریکا را نیازمند واقعی به بازگشت 

به برجام می داند.
دســته نخست معتقدند صرفاً برجام نفعی برای کشور 
خواهد داشت و از منظر این طیف، عنوان برجام مهمتر 
از تالش برای عملیاتی کردن آن است. علت اصلی ایجاد 
چنین رویکردی نیز بر مبنای اعتمادی است که آنها به 
غــرب دارنــد و تالش می کنند آن را به جامعه القا کنند. 
نقد اصلی برای این طیف بر مبنای تجویز توسعه بر مبنای 
اعتقاد ساده انگاری در شناخت به آمریکاست؛ یعنی در 
تاریخ، هیچ کشــوری بر مبنای مذاکره نتوانســته است 
عملکرد اقتصادی بهتری داشته باشد، میزان تأثیرگذاری 
تحریم در اقتصاد کشورها در ردیف بعدی قرار دارد و نمی 
توان آن را به عنوان عامل اصلی در جامعه مطرح کرد. 

برای شــفاف شــدن موضوع می توان اوضاع دهه 7۰ را 
بیان کرد که دولت وقت بدون تحریم بر اثر سوء مدیریت 
تورم ســنگینی را بر کشــور تحمیل کرد یا کشور ترکیه 
که اقتصاد آن به ســمت ونزوئالیی شــدن می رود، هیچ 
گونه محدودیت تحریم ندارد، ولی امروز با تورم نزدیک 
صد درصدی دست و پنجه نرم می کند. بنابراین رویکرد 
توسعه با اعتماد به غرب نمی تواند جایگاهی در اقتصاد 

داشته باشد. 
رویکرد دوم، مبتنی بر برجام عملی شکل گرفته است؛ 
یعنی شرط احیای برجام منوط به انتفاع اقتصادی ایران 
اســت، با این تفاوت که برجام را فتوح الفتوح نمی داند 
و توســعه را به اعتماد به غرب محدود نکرده اســت. به 
بیان ســاده، رویکرد این طیف به دنبال خنثی ســازی و 
نه رفع تحریم است؛ رویکردی که با منافع کشورمان در 
راستای از بین بردن سیاست هزینه محور آمریکا علیه 
ایران همخوانی دارد. حال در وضعیتی که مذاکرات رفع 
تحریمهــا ادامــه دارد، توجه به جایگاه فعلی آمریکا می 
تواند بخشی از ضعف های برجام را پوشش دهد و در عین 
حال شرایط خنثی سازی تحریم ها را نیز بیش از پیش 
مهیا کند. در واقع اوضاع امروزی آمریکا بسیار متفاوت 
از ســالهای اول دهه 9۰ شمســی و جمهوری اسالمی با 
رویکرد دوم که در حال حاضر بر مجموعه مدیریتی حاکم 
است، اوضاع بهتری نسبت به گذشته دارد. آمریکا نیازمند 
واقعی به بازگشت به برجام است و رفتار فعلی در طوالنی 
سازی مذاکرات به دلیل مقصر جلوه دادن ایران در نزد 
جامعه بین الملل برای امتیازگیری اســت و اگر در این 
زمینه موفق نشوند و اوضاع به همین روال ادامه یابد، بی 
تردید با درایت می توان شکست را برای آمریکا رقم زد.

نیاز آمریکا به مذاکره با ایران بر ســر بازگشــت به توافق 
هسته ای دالیل مختلفی دارد، ازجمله؛

مشــکالت داخلی: تورم بی ســابقه در آمریکا به 8.6  
درصد رسیده و قیمت بنزین به باالی پنج دالر افزایش 
یافتــه اســت؛ چالش هایی که اوضــاع داخلی آمریکا را 
متشــنج کرده و دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
را در پایین ترین حد محبوبیت قرار داده اســت. وزارت 
انرژی آمریکا اعالم کرد، موجودی نفت خام این کشــور 
در ذخایر راهبردی نفت )SPR( در هفته منتهی به 2۴ 
ژوئن، 6.9 میلیون بشــکه کاهش یافت. طبق این آمار، 
موجودی ذخایر راهبردی نفت آمریکا )SPR( به ۴97.9 

میلیون بشکه کاهش یافت.
کند شدن سالح تحریم: یکی از مهمترین سالحهای 
آمریــکا برای حفــظ هژمونی خود در جهان بکارگیری 
تحریــم علیه مخالفانش اســت. طبق اعتراف نخبگان 
اقتصــادی آمریکا، هم اکنــون تحریم جایگاه خود را از 
دســت داده و ایران و روســیه ساختار تحریم ها را از بین 
برده اند. این وضعیت باعث شده است وزارت خزانه داری 

آمریکا به دنبال بازطراحی تحریم ها باشد.
اگر در سالهای قبل آمریکا به بهانه رفع تحریم، به دنبال 
امتیازگیــری از ایران بود، هم اکنون این وضعیت تغییر 
کرده است. فروش بیش یک میلیون بشکه نفت به وسیله 
ایران، کاهش جایگاه دالر به میزان 22 درصد در اقتصاد 
جهان، ناتوانی در نتیجه بخش کردن تحریم ها در قبال 
روسیه و ... باعث شده است آمریکا به دنبال فرصت برای 
قدرتمندســازی ساختار تحریم ها باشد. انتظار می رود 
در چنین شرایطی بازگشت آمریکا به تعهداتش در برجام 
کم هزینه نباشد. رشد صادرات ایران در بازارهای جدید 
واقعیتی اســت که موفق بودن رویکرد دولت ســیزدهم 
را نشــان می دهد؛ آن هم رشــد چند برابری صادرات به 
مناطقی نظیر آفریقا، جنوب شرق آسیا و آسیای میانه 

که از کم اثر شدن تحریم ها حکایت دارد.
تعدیل بازار نفت و غذا در جهان: شیوع کرونا و جنگ 
اوکراین باعث شده است میزان عرضه نفت و غذا در جهان 
به شدت افت کند و بحران جهان را دربر بگیرد. در چنین 
شــرایطی غرب وضعیت دارد و ایران، روســیه، چین در 
جایگاه مطمئن تری قرار دارند. آمریکا برای غلبه بر بحران 
و برای رهایی از ناتوانی در تأمین انرژی اروپا، دست خود را 
به سوی ایران و ونزوئال دراز کرده است؛ البته نگاه آمریکا 
به این موضع کوتاه مدت است و بی تردید در بلندمدت 
آمریکا تغییر رفتار خواهد داد.  بنابراین تضمین از آمریکا 

باید مطالبه اصلی در روند مذاکرات باشد.

اخبار کوتاه
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۳اقتصاد گزارش

 تبانی ایرالین ها برای فروش دالری
 بلیت هواپیما

 با ایرالین های متخلف 
برخورد شود
   میناسادات حسینی/ گروه اقتصاد

 فــروش ارزی و دالری بلیــت هواپیما به اتباع 
خارجی که موجبات گران فروشــی ایرالین ها 

و ضرر مردم شده بود متوقف شد.
داســتان از این قرار است که هفته گذشته در 
حالــی معاون هوانوردی ســازمان هواپیمایی 
کشــوری خبر از ابالغ دســتورالعمل دالری 
شــدن بلیت هواپیما بــرای اتباع خارجی داد 
کــه این موضــوع مخالفت هایــی را از جانب 
نهاد های مختلف حوزه گردشــگری به همراه 
داشــت؛ مخالفت هایی که سبب شد تا مجلس 

به این موضوع ورود کند.
نرخ بلیت هواپیما در مسیر های داخلی از پنجم 
تیرماه برای مسافران خارجی به صورت ارزی 
محاسبه شده و بر اساس این تصمیم که ازسوی 
انجمن شــرکت های هواپیمایی اتخاذ شــد و 
سپس از سوی سازمان هواپیمایی کشوری به 
تایید رسید، قیمت بلیت هواپیما در مسیر های 
داخلی برای پرواز های کمتر از یک ساعت 1۰۰ 
دالر و برای پرواز های بیشتر از یک ساعت 1۵۰ 

دالر اعالم شد.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرت 
هوایی و جهانگردی ایران گفت: فروش دالری 
بلیــت هواپیما زیاده خواهی ایرالین ها بود. در 
هیــچ جای دنیا چنین اتفاقی نیفتاده بود و در 
جهان در حوزه گردشــگری چنین مصوبه ای 

وجود نداشت.
حرمــت اهلل رفیعــی ادامــه داد: ایرالین هــا 
خودسرانه مبادرت به تبانی با یکدیگر و تنظیم 
آیین نامه ای بین خود کرد بودند و نرخ هایی را 
برای بلیت اتباع خارجی در ســفر های داخلی 

تعیین کردند.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرت 
هوایی و جهانگردی ایران گفت: در حال حاضر 
توقــع و انتظــار مردم این اســت که نهاد های 
نظارتی برخورد الزم را با ایرالین های متخلف 
داشته باشند که چرا 1۰ روز جامعه را ملتهب 
کردند و در این مدت فروش دالری داشــتند؟ 
حاال باید متخلفان را بازخواست کنند و برخورد 
الزم را داشته باشند که چه کسانی بانی این کار 
بودنــد و آن هایی که مبادرت به فروش زیادی 
کرده و شرایطی را مهیا کردند که مردم مجبور 
باشــند نرخ های باالیی را پرداخت کنند، باید 

ضرر و زیان مردم را پرداخت کنند.
رفیعــی ادامه داد: توقع جامعه این اســت که 
ایرالین های متخلف حتما ازســوی تعزیرات 
جریمــه شــوند و پول مردم بــه آن ها برگردد 
و نتیجه این برخورد حتما ازســوی نهاد های 
نظارتی به اطالع مردم برسد نه اینکه در سکوت 
خبری گفته شود که جلوی این کار را گرفتیم.

 جلوی افزایش قیمت بی رویه 
ایرالین ها گرفته شد

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرت 
هوایی و جهانگردی ایران در مورد ســفر های 
هوایی ماه محرم و اربعین گفت: ناوگان هوایی 
ما پاســخگوی نیاز مردم اســت و تنها مشکلی 
که وجود داشــت، افزایش قیمت های بی رویه 

بود که جلوی آن گرفته شد.
رفیعی افزود: امیدوارم با توجه به افزایش تقاضا 
برای ســفر های زیارتی در ماه محرم و اربعین، 
شرایطی مهیا شود که منافع مردم دیده شود 

و در حق مردم اجحاف نشود.
 افزایش قیمت دلبخواهی 

بلیت هواپیما در اربعین
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرت 
هوایــی و جهانگردی ایران گفت: توقع ما این 
نیســت که جلوی ســود آن هایی که صاحب 
محصول هســتند؛ چه ریل، هوایی و جاده ای 
گرفتــه شــود و انتظار نمــی رود که صاحبان 
محصــول زیان ببینند. هر مســیری یک نُرم 
قانونی دارد و پرواز ها می بایست براساس سود 

مشخص انجام شود.
رفیعــی ادامــه داد: زمانــی کــه متقاضی در 
مسیر های زیارتی زیاد می شود این گونه نباشد 
که در حق این قشــر از جامعه اجحاف کنیم 
و بــا اطمینان خاطر از اینکه متقاضی بســیار 
زیاد است، قیمت را دلبخواهی افزایش دهیم. 
این جفای در حق مردم اســت. باید مثل سال 
گذشته ستادی مشخص شود و نرخ معقول و 
متعادل را برابر آنچه ایرالین ها هزینه می کنند 
تعیین کنند تا در حق مسافران اجحاف نشود.

 پیش فروش بلیت اربعین 
می بایست از االن آغاز شود

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرت 
هوایــی و جهانگــردی ایران گفــت: یکی از 
مشــکالت و معضالتی که ایرالین ها به وجود 
می آورند، این است که بلیت ها را نگه می دارند 
و برای همان زمان محرم و اربعین فروششان را 
انجــام می دهند و، چون فروش بلیت در زمان 
پیک ســفر و متقاضی زیاد اســت، یک دفعه 
قیمت ها را سرسام آور افزایش می دهند. االن 
فرصت خوبی است که مسئوالن امر از همین 
حاال نظارت کرده و ایرالین ها برای ایام تاسوعا 
و عاشــورا و اربعین بلیت هواپیما های خود را 

پیش فروش کنند.

گزارش

 بالتکلیفی های سیاسی  
و سرگردانی بازار سرمایه

 مهاجرت سرمایه  ها 
به بازارهای غیرشفاف

یک کارشناس بازار سهام معتقد است: مشکل 
اصلی خروج پول از بورس در حال حاضر رشد 
بازارهای موازی مانند مســکن و دالر و ســکه 
اســت و تا زمانی که بالتکلیفی های سیاســی 
ادامه دار باشــد، پول ها از بازارهای شــفاف به 
ســمت بازارهای غیرشفاف برای گرفتن سود 

حرکت می کنند.
مریم فکری گفت : روند پرابهام بازار ســرمایه 
همچنان ادامه دارد؛ تا جایی که امروز شاخص 
قرمز شــد. گزارش ها حاکی از آن اســت که 
شــرایط به ســود فروشندگان پیش می رود و 
هنــوز وضعیــت در حال بهبــود و چرهش به 

سود خریداران نیست.
کارشناســان اعتقاد دارند فضای اقتصادی و 
ســودی که در بازارهای غیرشــفاف همچون 
طال، ســکه و ارز وجود دارد، این روزها باعث 
شــده سرمایه گذاران خرد ترجیح دهند که از 
بازار سرمایه خارج شوند و به سمت بازارهای 

سودآور دیگر باشند.
در حــال حاضر شــاخص بــورس در مرز یک 
میلیــون و ۵۰۰ هــزار واحد قــرار دارد و هر 
تلنگــری، احتمال ورود شــاخص را به کانال 
پایین تر هموار خواهد کرد. گزارش ها نشــان 
می دهد که شــاخص بورس در لحظه تنظیم 
گــزارش روی عدد یک میلیون و ۵۰6 هزار و 

16۰ واحد قرار داشت.
مجید عبدالحمیدی، کارشــناس و فعال بازار 
ســرمایه درباره خروج پول و حال این روزای 
بورس می گوید: در حال حاضر بیشــتر بازارها 
اعــم از بــورس، ارز و طال تحــت تاثیر نتیجه 
انتخابات و مذاکرات بالتکلیف هستند. بورس 
هم مانند دیگر بازارها مثبت نیست؛ به این معنا 
که ســرمایه گذاران این بازارها در حال خوبی 

به سر نمی برند.
این کارشــناس بازار ســرمایه ادامه می دهد: 
اگرچه نوســان پایین برخی بازارها مانند طال 
و دالر بــه نفع عوام اســت، ولی برای افرادی 
که در این بازارها ســرمایه ای را وارد کرده اند، 

ریزش به معنای ضرر است.
عبدالحمیــدی متذکر می شــود: دلیل اصلی 
بــرای ایجــاد چنین شــرایطی در بازارهایی 
مانند بورس، شــوک روانی است که یک خبر 
منفی قیمت ها باال و با خبری مثبت قیمت ها 
افت می کند. این کارشــناس اقتصادی اضافه 
می کنــد: به عنوان مثال خبر شــروع جدید 
دورهمی های برجام در دوحه در نوســان این 
بازارها موثر واقع شد؛ در حالی که هنوز معلوم 
نیســت با توجه به ادامه تحریم ها، دالری آزاد 
شــده اســت یا نه، ولی انتشار خبر آن موجب 
کاهش کوتاه مدتی در بازار دالر و سکه شد.

عبدالحمیدی اظهار می کند: مشــکل اصلی 
خروج پول در حال حاضر رشد بازارهای موازی 
مانند مســکن و دالر و ســکه است و تا زمانی 
که بالتکلیفی های سیاســی ادامه دار باشــد، 
پول ها از بازارهای شــفاف به سمت بازارهای 
غیرشفاف برای گرفتن سود حرکت می کنند.

خروج سرمایه گذاران خرد از بازار سهام
پیش از این فردین آقابزرگی، کارشناس بازار 
سرمایه نیز درباره روند بازار سرمایه گفته بود: 
اگر بخواهیم ببینیم چه عواملی در ریزش بازار 
ســرمایه در یک ماه گذشــته اثر داشته است، 
بایــد دو بخــش را در نظر بگیریم. یکی بخش 
به بخش سیاســی و یکی هم متغیرهای کالن 

اقتصادی مربوط می شود.
بــه اعتقــاد او، در حــوزه سیاســی، ابهامات 
برجام و فراز و نشــیب هایی که وجود داشت، 
دلخوشــی ها و امیدواری هایی که در خصوص 
توافق به وجود آمد و در عین حال، ابهامات پی 
در پی که منجر به افزایش نرخ ارز شــد، سایه 

سنگینی روی بازار سرمایه انداخت.
به گفته آقابزرگی، اما مهم ترین اثر را متغیرهای 
اقتصادی روی بازار ســرمایه داشت. از جمله 
این که تصمیمات نابه هنجار و غیرکارشناسی 
و نیز شــرایطی که منجر به قطع برق صنایع 
و کارخانه ها شــد، انگیزه سرمایه گذاری را در 

حوزه صنایع نیروگاهی کاهش داد.
وی یادآور شــده بود: با وجود این که کاالهای 
اساســی افزایش ۵ تا 1۰ برابری داشــته، ولی 
شرکت ها و بورس هیچ تاثیری نپذیرفتند. این 

خالف سوابق و روند گذشته است.
آقابزرگی با اشاره به روند تورم در سال 1۴۰1 
تصریح کرده بود: به اعتقاد من با این روند تورم، 
به سمت و سویی پیش می رویم که تا انتهای 
ســال رکورد شاخص با وجود همه مدیریت ها 
و کنترل هایی که می شــود، شکسته می شود. 
این اجتناب ناپذیر است. در این میان، تعدادی 
از سهامداران خرد و کسانی که دید کوتاه مدت 
داشــتند، آســیب می بینند و به دلیل این که 
عجوالنه تصمیم گرفتند، از بازار خارج شــده 

و زیان می بینند.

« از  حال  و روز ناخوش این روزهای بازار رمزارزها گار تحلیل »روز

بیت کوین در انجماد زمستانی
چند ماهی اســت کــه روزهای خوش 
بیت کویــن به پایان رســیده اســت؛ 
روزگاری این رمزارز مرز شــاخص ها را 
یکی یکــی می پیمود و طرفداران زیادی 
پیــدا کرده بود، اما مدتی اســت که در 
شــرایط منفی به ســر می برد. درواقع 
پس از مــاه نوامبر )آبان ماه 1۴۰۰( که 
بیت کویــن خودش را بــه اوج تاریخی 
جدیدی رســاند، ســرمایه گذاران این 

بخش ضرر زیادی را متحمل شده اند.
سقوط بیت کوین تا جایی هشداربرانگیز 
بوده است که به تازگی رسانه های دولتی 
چین نســبت به بیت کوین صفر دالری 
هشــدار دادند و برخی نیز از بی رمقی و 
زمستان سرد این رمزارز خبر می دهند؛ 
به گونــه ای که ممکن اســت تا ماه ها و 
حتی ســال ها نیز این زمستان به طول 
بینجامــد؛ البته در ایــن میان عده ای 
نیز نســبت به آینده روشــن بیت کوین 

خوشبین هستند.
در ایــن حــال فعاًل قیمــت بیت کوین 
به تازگــی درون یــک کانــال صعودی 
کوتاه مــدت قــرار گرفتــه اســت اما 
داده هــای موجود نشــان می دهد که 
صعــود کوتاه مدت آن، دلیل کافی برای 
تغییر روند کلی اش نیست. در این حال 
با مقایســه بین روند اصالحی بیت کوین 
از ماه نوامبر سال گذشته و روند اصالحی 
ســال 2۰17 این نتیجه حاصل می شود 
کــه به احتمال قوی قیمت بیت کوین تا 
مدت زمانی دیگر روند کاهشــی خود را 

بپیماید.
گزارش اخیر شــرکت تحقیقاتی دلفی 
دیجیتــال نیز حاکی از احتیاط بیشــتر 
معامله گران در این بازار اســت. به گفته 
دلفــی دیجیتال، اگر تاریخ دوباره تکرار 
شود، بیت کوین به کمی باالتر از 1۰ هزار 
دالر می رســد و نســبت به قیمت فعلی 

خود حدود ۵۰ درصد کاهش می یابد.
دالیل ریزش بیت کوین

اما چه اتفاقاتی افتاد که پادشاه رمزارزها 
که درحال طی کردن پله های ترقی خود 
بــود، به یک باره در مســیر نزولی افتاد؛ 
به طوری که بیت کوین در روزهای اخیر 
برای نخســتین بار پس از مارس 2۰2۰ 
)اسفندماه 98( به زیر میانگین متحرک 

2۰۰ هفته ای خود رسید.
کارشناســان می گویند این وضعیت به 
دلیل شــرایط کلی جهان است و به نظر 
می رســد شــرایط نه فقط برای ارزهای 
دیجیتالــی بلکــه در همــه بخش هــا 
خوشایند نیست. چه بسا با توجه به رکود 
اقتصادی و رشــد نرخ جهانی تورم، این 
شــرایط دور از واقعیت نبود. واضح است 
کــه برای چنین اتفاقاتی، مجموعه ای از 
عوامــل دست به دســت یکدیگر داده و 
برخی از دالیل مانند افزایش بی ســابقه 

نــرخ بهره در آمریکا که گفته می شــود 
از مهم تریــن دالیــل ایجاد بی ثباتی در 
بازارهای پرریســک مالی است، به طور 
عمده تر، شرایط را تحت تأثیر خود قرار 

می دهند.
بــا افزایش نــرخ بهره بانکــی معموالً 
بازارهــای مالــی با اصالحاتــی مواجه 
می شــوند. با توجه به اینکه فدرال رزرو 
قصــد دارد نرخ بهره را همچنان افزایش 
دهــد، بیت کوین و ســایر دارایی های 
پرریســک احتمــاالً در ادامه با اصالح 
بیشــتری مواجه می شوند که این اتفاق 
سرمایه گذاران را از دارایی های پرریسک 
دورتر و ریزش های بیشــتری را موجب 
می شــود؛ هر چند ریــزش نهایی هنوز 

اتفاق نیفتاده است.
دلفــی دیجیتــال نیز در این بــاره در 
گزارش خود نوشــته است: خطر تکرار 
ســقوط قبلی بیشتر از چیزی است که 
اکثر مردم پیش بینی می کنند؛ خصوصاً 
اگــر بیت کوین نتواند حمایت خود را در 
محدوده 1۴.۰۰۰ تا 16.۰۰۰ دالر حفظ 

کند.
در حقیقت دلفی دیجیتال به کسانی که 
در انتظار رشد سریع بیت کوین هستند، 
هشــدار داده و گفته است: »در دو مورد 
قبلــی، بیت کویــن به مدت چند ماه در 
یک محدوده و کانال متالطم در نوسان 
بــود و بعدازآن، توانســت بهبود یابد و 
رونــد صعودی قوی خــود را آغاز کند. 
درحال حاضــر بازار ارزهای دیجیتال به 
مرحله مــوج فروش نهایی معامله گران 
رســیده است زیرا سقوط های پی درپی 
اعتمــاد بــه بــازار را از بیــن می برد و 
معامله گــران به طــور عجیبی درصدد 
فــروش برمی آیند که ایــن اقدام، آفت 
بزرگ بازارهای مالی به شــمار می رود. 

به عبارتی هرچه فروش بیشــتری انجام 
گیــرد ارزش بیت کویــن کمتر و هرچه 
خرید بیت کویــن باالتر رود، ارزش آن 
نیــز ارتقا می یابد؛ این چرخه ای اســت 
کــه با ادامه آن این بازار مســیر خود را 

پیدا خواهد کرد.
سقوط تا کجا ادامه دارد؟

اما پرســش اصلی این اســت که سقوط 
بیت کوین تا کجا ادامه دارد؟ آرتور هیز، 
مدیرعامــل ســابق BitMEX با تحلیل 
داده هــای زنجیــره ای می گوید: »اکثر 
وام گیرنده هــا بر بســتر اتریوم با ریزش 
بــازار نمی توانند به تعهدات خود عمل 
کنند و یک قتل عام دیگر در راه اســت. 
پیش بینی هــا می گوید کف بیت کوین 
2۰ هزار دالر و کف اتریوم هزار دالر است. 
اگــر این محدوده بشــکند بزرگان بازار 
چاره ای جز فروش دارایی خود ندارند.«
وی می افزاید: »تا آنجا که روی نمودارها 
می بینــم، تنها راه این اســت که کتاب 
دعای لرد ساتوشی را بخوانید و امیدوار 
باشــید خدا به داد بازار رمزارزها برسد. 
چون اگر ســطوح حمایت شکسته شود 
ممکن است آن قدر به کیف پول خودسر 

نزنید که رمزتان را یادتان برود.«
همچنیــن تحلیلگــر مطرحــی به نام 
فرانســیس هانت )Francis Hunt( در 
پاســخ به این پرســش که ریزش بیت 
کویــن تــا کی ادامــه دارد، می گوید: با 
توجه به تشــکیل الگوی ســر و شانه در 
نمــودار روزانه بیت کوین و حمایت های 
پیشــین بیت کوین، محدوده 8.۰۰۰ تا 
1۰.۰۰۰ دالر را می تــوان به عنوان کف 
نهایی قیمت بیت کوین در نظر گرفت.

ضمن اینکه درآمد ماینرهای بیت کوین 
به پایین ترین سطوح خود رسیده است و 
اســتخراج این رمزارز با بسیاری از مدل 

دســتگاه ها دیگر به صرفه نیســت. این 
عاملی اســت که در طــول حیات بیت 
کوین موجب افزایش قیمت بیت کوین 

شده است.
صبوری برای رشد بعدی بیت کوین

فعــاالن و کارشناســان حوزه رمز ارزها 
در ارتباط با شــرایط کنونی این ارزهای 
دیجیتال و رفتار سرمایه گذاران این بازار 

چه می گویند:
حمیدرضا احمدزاده فعال بازار رمزارزها 
بابیــان اینکه درحال حاضر وارد دوره ای 
شــده ایم که از آن به اصالح زمســتان 
رمــزارز یاد می شــود، اظهــار می کند: 
زمســتان کریپتو ممکن اســت ماه ها یا 

حتی یکی دو سال به طول بینجامد.
وی با اشاره به اینکه احتمال می رود بازار 
مــدت طوالنــی در همین حالت بماند، 
ادامه می دهد: ممکن اســت بیت کوین 

سقوط بیشتری نیز داشته باشد.
احمدزاده اضافه می کند: بیت کوین در 
کل برای اینکه به اهداف باالتر برســد، 
نیــاز به این دوره دارد. باید مدتی صبر 
کنیم تا بیت کوین آماده رشد بعدی اش 

شود.
 برای سودآوری در بلندمدت

بیت کوین بخرید
بهــروز زالی دیگر فعــال حوزه ارزهای 
دیجیتال می گوید: ریزش بیت کوین از 
اتفاقاتی است که تجربه آن وجود داشته 
ولــی انگار این بار این ریزش بی ســابقه 

و ادامه دارتر از دفعات قبل شده است.
وی اضافه می کند: شرایط رکود این بازار 
تا جایی پیش رفته که ماینرهای زیادی 
خاموش و فعاالن بســیاری کناره گیری 

کرده اند.
بــه گفته این فعــال، برای ایجاد چنین 
شرایطی دالیل زیادی وجود دارد از نرخ 

بهــره آمریکا گرفته تا وضعیت اقتصادی 
کشــورهای جهــان و جنگ روســیه و 
اوکرایــن کــه هرکــدام جداگانه تأثیر 

قابل توجهی بر این بخش داشته است.
زالی درخصوص اتمام زمان این ریزش ها 
می گوید: اصاًل مشــخص نیســت تا چه 
زمان ادامه یابد ممکن اســت تا دو ماه 
آینده شرایط نرمال شود و شاید ریزش ها 
بیشــتر از دو ســال هم استمرار داشته 

باشد.
وی تصریــح می کند: به نظر می رســد 
اکنون مناســب ترین زمان برای خرید 
بیت کوین باشــد اما نه توسط هر فردی 
بلکــه ســرمایه گذاری که ســرمایه ای 
بدون اســتفاده دارد و در فکر سودآوری 
کوتاه مــدت آن هم نیســت؛ اگر از این 
رمزارزهــای ارزان قیمت خریداری کند 
قطعــاً در آینده منافع آن را خواهد دید 
البته صبوری الزمــه این گونه اقدامات 

است.
فعًال در پی سود ارزهای دیجیتال 

خود نباشید
محمــد رضایــی کارشــناس ارزهای 
دیجیتــال              اظهــار می کنــد: 
ورود به هر بازار مالی با ریســک فراوان 
روبه روست، همان گونه که درزمان های 
ســودآوری منافع بســیار خوبی نصیب 
سرمایه گذاران می شود در دوران ریزش 
هم این منافع تبدیل به زیان می شود.وی 
تصریــج می کند: مثال بارز این گفته ها 
بازار بورس اســت که ســرمایه گذاران 
خــود را بــا ضرر هنگفتی مواجه کرد اما 
پس از گذشت بیش از یک سال افرادی 
که ســرمایه های خود را از بورس خارج 
نکردند به تدریج ضررهایشان جبران شد 
و امــروز هم در شــرایط خوبی ازلحاظ 

سوددهی قرار دارند.
این کارشــناس یادآور می شــود: اما آن 
دســته از ســرمایه گذاران بورسی که از 
ریزش هــای ایــن بازار نگران شــدند و 
اقــدام به خروج ســرمایه خود کردند، 

اغلب متضرر شدند.
رضایی اضافه می کند: حال بازار ارزهای 
دیجیتــال هم یکــی از همین بازارهای 
مالی اســت که فعاًل دچار ریزش شــده 
اســت و به هر میزان که معامله گرانش 
اقدام به فروش ارزهای خود کنند شرایط 
آن ناخوش تر می شــود.وی خاطرنشان 
می کند: بهتر اســت اگــر ارز دیجیتالی 
خریــداری کرده اید فعاًل در پی دریافت 
ســود آن نباشید و از ریزش های آن هم 
ترســی به خود راه ندهید، زیرا در آینده 

سود خود را دریافت می کنید.
این کارشــناس در پایان تأکید می کند: 
ورود به این حوزه شــجاعت و صبر برای 
ماندگاری را می طلبد، در غیر این صورت 

معامله گران جدید وارد آن نشوند.
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 عیســی زارع پور گفت: برای ســه دهک درآمدی پایین جامعه بســته 
اینترنتی رایگانی را فراهم کردیم که هموطنانی که مشــمول هســتند 
می توانند به درگاه ملی خدمات هوشمند به آدرس my.gov.ir مراجعه 
کنند که آنجا شــماره تلفنی را ثبت می کنند و بر روی همان شــماره 
تلفن، حال از هر اپراتوری باشد، یک بسته اینترنت رایگان را برایشان 

فعال می کنیم.

وی در پاســخ به این ســوال که مدت استفاده از این بسته چقدر است، 
تصریح کرد: دائمی است، البته بسته ها چهار ماهه بوده، اما به صورت 
دائمی هر چهار ماه یکبار برقرار می شود و می توانند از آن استفاده کنند.
وزیر ارتباطات در پایان گفت: این بسته برای سه دهک درآمدی پایین 
که معموال کســانی هســتند که یارانه ۴۰۰ هزار تومانی دریافت می 
کنند می باشــد و با مراجعه به این ســامانه می توانند چک کرده و این 
بســته را برای خود فعال کنند.زارعی پور در ادامه در پاســخ به ســوالی 
در خصوص دلیل کندی سرعت اینترنت با توجه به اینکه شبکه هایی 
مانند فیلیمو و تلوبیون نیز تحت تاثیر آن کند شده اند، گفت: اگر مردم 

کندی در هر جا مشاهده کردند با سامانه 19۵ وزارت ارتباطات که به 
صورت شبانه روزی پاسخگو هستند تماس بگیرند و همچنین سایت 

وزارتخانه، موضوع را بررسی می کنیم.
وی افزود: اما کندی کلی اینترنت طی دو ســه روز گذشــته به دلیل 
قطعی های گســترده ای که طی دو، ســه شــب داشتیم اتفاق افتاد که 
برطرف شــده اســت، اما اگر موردی در جایی مشــکلی داشت سامانه 
19۵ وزارتخانه به صورت شبانه روزی آماده است تا گزارشات مربوطه 
را دریافت کنند و دوستان به سرعت موضوع را پیگیری و بررسی کرده 

و به متقاضیان پاسخ می دهند.

وزیر ارتباطات خبر داد:

ارائه بسته اینترنتی رایگان برای سه دهک درآمدی

 قائم مقام مدیر عامل و عضو هیات مدیره  گروه زر: 

 یک خودروساز جدید 
کشور می شود وارد بازار 

آخرین اخبار حاکی از آن است که زرخودرو برای 
تاســیس کارخانه خودروسازی مجوزهای الزم 
را اخذ کرده اســت.مهدی امینی قائم مقام مدیر 
عامل و عضو هیات مدیره  گروه زر در نشســت 
خبری با بیان اینکه زرخودرو مجوزهای الزم را 
برای تاســیس کارخانه خودروسازی اخذ کرده 
اســت، توضیح داد: در این راســتا تاکنون برای 
زرخودرو ساختمان مرکزی و زمینی به مساحت 

تقریبی  ۴۴۰ هکتار در استان البرز – اتوبان کرج 
خریداری شده است.وی ادامه داد: زرخودرو جواز 
تاســیس برای ساخت یک میلیون دستگاه انواع 
خــودروی مختلف، از خودروی اقتصادی گرفته 
تا خودروی ســواری و انواع کامیون و کامیونت 
را کســب کرده است.امینی افزود: در این راستا 
مذاکراتی با چندین برند صورت گرفته است که 
زمانی که به نتیجه رسید نتایج آن اعالم می شود.

با دستور معاون وزیر اقتصاد؛

 ارائه اظهارنامه مالیاتی اصناف و مشاغل 
تا پایان تیر ماه تمدید شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نامه ای به مدیران 
کل امور مالیاتی از تمدید زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی 
مشاغل و اصناف برای عملکرد سال گذشته، تا پایان 

تیر امسال خبر داد.
 داوود منظــور معــاون وزیر اقتصــاد و رئیس کل 
سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای به مدیران کل 
امور مالیاتی اعالم کرد: اصناف و صاحبان مشــاغل 
می توانند با توجه اوج شــیوع کرونا در ســال 1۴۰۰ 

اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال گذشته را تا پایان تیر 
1۴۰۰ ارائه دهند.منظور همچنین در این بخشنامه 
بــه مدیــران کل مالیاتی گوشــزد کرده که با توجه 
به شــرایط کرونایی سال گذشته، محاسبه مالیات 
مقطــوع ذیل تبصره مــاده 1۰۰ قانون مالیات های 
مستقیم مشاغل و کسب و کارهای خرد و متوسط 
به گونه ای باشد که با رعایت حداقل سودآوری نسبت 
به آخرین مالیات مقطوع سال های قبل لحاظ شود.
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نفت و انرژی 4

کم آبی مردم هستند یا مسئوالن مقصر بحران 

در مرز بحرآن آب هستیم 

کوتاه از انرژی

بین الملل

دبیرکل اوپک درگذشت
محمد سانوســی بارکینــدو، دبیرکل 
نیجریه ای اوپک در ســن 6۳ ســالگی 
درگذشــت.رویترز گــزارش کرد مله 
کیاری، مدیرعامل شــرکت ملی نفت 
نیجریه درگذشــت دبیــرکل اوپک را 
اعالم کرد و گفت: ما محمد سانوســی 
بارکیندو عزیزمان را از دســت دادیم.
وی افزود: مرگ وی حدود ساعت 11 
بعدازظهر روز ســه شنبه اتفاق افتاده 
اســت. درگذشــت بارکیندو ضایعه 
بزرگی برای خانواده اش، شرکت ملی 
نفــت نیجریه، کشــور نیجریه، اوپک 
و جامعــه انرژی جهانــی بود.محمد 
بارکینــدو در یــک کنفرانس انرژی 
که روز ســه شنبه در پایتخت نیجریه 
برگزار شده بود، اظهار کرده بود: ما اگر 
تولید جمهوری اسالمی ایران و ونزوئال 
اجازه پیدا می کرد به بازار برگردد، می 
توانستیم منابع را آزاد کرده و ظرفیت 
تولید را تحکیم کنیم.بارکیندو سابقه 
طوالنی در اوپک داشت و از سال 1986 
تــا 2۰1۰ یکــی از اعضای نمایندگی 
نیجریه در این ســازمان بوده اســت و 
ســمتهای متعددی در شــرکت ملی 
نفت نیجریه داشته و از سال 2۰۰9 تا 
2۰1۰ ریاســت این شرکت را برعهده 
داشت. وی سمت دبیرکلی اوپک را در 
شــرایطی برعهده داشت که این گروه 
اتحاد با روســیه و تولیدکنندگان دیگر 
را بــرای به چالش کشــیدن رقبایش 
در صنعت نفت شــیل آمریکا تحکیم 
کــرد.دوره فعالیت محمد سانوســی 
بارکیندوی به عنــوان دبیرکل اوپک 
قرار بود اوت 2۰22 )مردادماه 1۴۰1( 
به پایان برسد. وی اواسط سال 2۰16 
این ســمت را به عهده گرفت و در سال 
2۰19 برای یک دوره ســه ساله دیگر 
انتخاب شــد.در نشست ویژه سازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
که دی ماه ســال گذشــته برگزار شد، 
هیثم الغیص، نماینده پیشــین کویت 
در هیئت عامل ســازمان کشــورهای 
صادرکننــده نفت )اوپــک( به عنوان 
بیست و چهارمین دبیرکل این سازمان 

و جانشین بارکیندو انتخاب شد.

سقوط 1۰ درصدی قیمت 
در بازار بنزین آمریکا

نگرانــی از رکــود اقتصــاد جهانی به 
ریزش 9.7 درصــدی بهای معامالت 
بنزین آمریکا در روز سه شــنبه منتهی 
شــد که بزرگترین ریزش یک روزه در 
16 هفته گذشته بود. جو بایدن، رئیس 
جمهــور آمریکا، مکررا از صنعت نفت 
بر ســر قیمت های سوخت انتقاد کرده 
اســت و اخیرا از شرکت های گرداننده 
جایگاه های ســوخت خواســته است 
قیمت بنزین در این جایگاه ها را کاهش 
دهند.بهــای معامالت بنزین آمریکا با 
9.7 درصــد کاهــش، در ۳.۳29 دالر 
در هر گالن بســته شــد که همســو با 
ریــزش 8.9۳ دالری بهــای معامالت 
نفــت آمریکا بود. این ریزش قیمت ها 
بــه دلیل نگرانی معامله گران از نابودی 
تقاضا بر اثر قیمت های باال و چشم انداز 
رکــود، روی داد.قیمت های بنزین در 
سطح جهانی به دلیل تقاضای باال، عدم 
صادرات چین و کاهش ظرفیت پاالیش 
جهانی بــه دلیل تعطیلی های صورت 
گرفتــه در دوران همــه گیری کووید، 
افزایش پیدا کرده اســت. تحریم های 
غربی علیه صادرات انرژی روســیه بر 
سر جنگ در اوکراین، از قیمت های باال 
پشــتیبانی کرده است.طبق اطالعات 
وب ســایت گازبادی، اگر کاهش بهای 
معامــالت بنزین اســتمرار پیدا کند، 
قیمت خرده فروشی می تواند حداکثر 
6۵ سنت در هر گالن کاهش پیدا کند. 
میانگیــن قیمت هر گالن بنزین بدون 
ســرب در آمریکا، روز سه شنبه چهار 
دالر و 8۰ ســنت در هــر گالن بود که 
در مقایســه با چهار دالر و 88 ســنت 
در هفتــه پیش، کاهش پیدا کرد.یک 
معامله گر بنزین گفت: ما شاهد نوسان 
زیادی در سال میالدی جاری بوده ایم 
اما فعالیت اقتصــادی کمتر می تواند 
به تقاضا برای ســوختها آســیب بزند.
ممکن اســت چنــد روز یا چند هفته 
طول بکشد تا قیمت های عمده فروشی 
در قیمت های خرده فروشی منعکس 
شود زیرا خرده فروشان معموال کاهش 
قیمــت را به تدریج اعمال می کنند تا 

بتوانند سود کنند.

اداره استاندارد تهران خبر داد؛

کنترل کم فروشی نازل های 
سوخت مایع

مدیرکل استاندارد تهران با بیان اینکه بیش از 
99 درصد از نازل های بنزین در استان تهران 
اســتاندارد هســتند، از کنترل کم فروشــی 
نازل های ســوخت مایع خبر داد.عباس نوری 
گفت: شهروندان باید هنگام سوخت گیری، به 
برچسب های استاندارد نصب شده روی نازل ها 
توجه کنند.به گفته وی در جریان بازرســی 
بازرسان اســتاندارد از نازل های جایگاه های 
سوخت مایع استان، مشخص شد، در سه ماهه 
نخست سال جاری، تنها کمتر از یک درصد از 
نازل ها، با الزامات استاندارد انطباق نداشته و 
برای رفع نقص از چرخه مصرف خارج شده اند.
وی با اشــاره بر آزمون فصلی هر نازل، درباره 
چگونگی رفع نقص نازل های غیراســتاندارد 
توضیح داد: اگر نازل مورد نظر، امکان اصالح 
داشــته باشد، توسط واحد مهندسی شرکت 
نفــت اصالح و پس از تأیید در آزمون مجدد، 
برچســب گذاری می شود؛ در غیر این صورت 
نازل از چرخه مصرف خارج می شود.این مقام 
مسؤول همچنین درباره نحوه برچسب گذاری 
و آزمون نازل های بنزین گفت: ابتدا آزمونگر به 
صورت چشمی صفحه نمایش تلمبه و شیلنگ 
دسته نازل و ظاهر تلمبه را کنترل کرده و در 
صورت ســالمت ظاهر، با ظروف اندازه گیری 
مشخص شده در استاندارد مربوطه )۵، 1۰ و 

2۰ لیتری(، اقدام به آزمون می کند.  

در همایش ملی اندازه گیری جریان سیاالت 
ح شد: در صنایع نفت مطر

بروز خطا در فروش محصوالت 
 سیال و خسارت میلیاردی 

به کشور
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت 
گفت: در کشــور ما، بحث فروش محصوالت 
سیال، مطرح اســت که کوچکترین انحراف 
از مقادیر واقعی آن، خسارات میلیاردی برای 
کشور در پی خواهد داشت.دکتر داوود یونسیان 
در مراسم افتتاحیه همایش و نمایشگاه ملی 
اندازه گیری جریان ســیاالت در صنایع نفت، 
گاز، پاالیش و پخش، پتروشیمی و آب که در 
دانشگاه علم و صنعت در حال برگزاری است، 
ارتباط با صنعــت و تربیت دانش آموختگان 
اثرگذار در صنایع را از مختصات بارز دانشگاه 
علم و صنعت ایران برشــمرد و گفت: در دوره 
جدید مدیریتی دانشگاه علم و صنعت، عمده 
فعالیت هــا بویژه در حوزه پژوهش و فناوری، 
تاکید بر تعامالت صنعتی است. برگزاری این 
همایش نیز از جمله برنامه های دانشــگاه در 
همین راستاســت و همچنین در حال حاضر، 
ســه انســتیتو در دانشگاه علم و صنعت ایران 
فعالیت می کنند که عمدتا با حمایت مجموعه 
نفت و گاز کشور شکل گرفته و خروجی های 
خوبی نیز داشته اند.معاون پژوهش و فناوری 
دانشــگاه علم و صنعت، تاســیس و فعالیت 
انستیتو اندازه گیری جریان سیاالت را از نقاط 
درخشــان امروز دانشگاه علم و صنعت ایران 
توصیف کرد و با بیان مباحث اصلی مربوط به 
اندازه گیری جریان ســیاالت در کشور، ادامه 
داد: در کشــور ما، بحــث فروش محصوالت 
سیال، مطرح اســت که کوچکترین انحراف 
از مقادیر واقعی آن، خسارات میلیاردی برای 

کشور در پی خواهد داشت. 

اولین سامانه بومی پیش بینی 
 تقاضای برق در کشور 

راه اندازی شد
جمعی از پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف 
بــا بهره مندی از تخصص هــای پیش بینی 
هواشناســی، هــوش مصنوعی و توســعه 
نرم افــزار، موفق به راه اندازی ســامانه بومی 
پیش بینی تقاضای برق در کشــور شــده اند.
این ســامانه نرم افزاری، کاربردهای بسیاری 
در زمینه برنامه ریزی تولید، مدیریت مصرف 
و پیش بینی پیک بار داشته و می توان از این 
سامانه در جهت مدیریت تولید و مصرف برق 
کشور و پیک سایی استفاده کرد.بر اساس این 
گزارش؛ با توجه به عدم امکان ذخیره ســازی 
بــرق، همواره باید میزان تولید و مصرف برق 
در هر زمان با هم برابر باشــد. لذا برنامه ریزی 
دقیق در تولید، انتقال و توزیع برق مبتنی بر 
پیش بینی دقیق از میزان تقاضای برق در هر 
منطقــه انجام می گیــرد. کما اینکه در حال 
حاضر نیز کلیه شرکت های توزیع برق، همه 
روزه میــزان تقاضای بــار منطقه تحت نظر 
خــود را بــرای روز آتی پیش بینی کرده و به 
نهادهای باالدستی جهت برنامه ریزی تولید 
و تامیــن برق گزارش می دهد. اما عمدتا این 
پیش بینی ها توســط فرد خبره و به صورت 
تجربی انجام می گیرد.از طرف دیگر، دقت 
پیش بینی تقاضای بار از اهمیت بســزایی 
برخوردار اســت. چرا که هر دو پیش بینی 
بیــش از مقــدار واقعی و کمتــر از مقدار 
 واقعــی، خســارت های اقتصــادی کالن 

در پی خواهد داشت. 

اعداد و ارقام موجود از وضعیت منابع آبی ایران 
گویای شرایط اسف بار و بحرانی است؛ ایرانی که 
هر چند در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد 
اما روزگار امروز حق آن نبوده و بی شــک موارد 
زیادی از جمله سیاســت های نادرست مدیریتی 
و نبود فرهنگ درســت مصرف شرایط را به این 

سمت هدایت کرده است.

وضعیت منابع آبی کشور چگونه است؟
علی اکبر غزلی، مدیر کل دفتر مدیریت مصرف، 
خدمات مشــترکین و کاهش هدررفت شرکت 
مهندســی آب و فاضالب کشور درباره وضعیت 
منابع آبی کشــور، گفت: بحث کاهش بارندگی 
تنها مربوط به امســال و ســال گذشته نیست، 
چندین سال است که درگیر خشکسالی شده ایم 
و مشخص نیست که تا چند سال دیگر این روال 
ادامه داشــته باشد، باید این منابع محدود آب را 
مخصوصا در ایام پیک که شامل چهار ماه خرداد، 
تیر، مرداد و شــهریور اســت، مدیریت کنیم تا با 
چالش و جیره بندی آب مواجه نشویم.وی افزود: 
بر اساس آخرین آمار بارندگی تا هفتم خردادماه، 
میزان بارش ها در کل کشور نسبت به بلندمدت 
27 درصــد کاهش یافتــه که عدد قابل توجهی 
اســت. یعنی یک ســوم بارش ها را متاسفانه از 
دست دادیم، مقایسه این اعداد در بلندمدت نیز 
گویای این است که کشور ما کال پر آب نبوده و 
در آمار بلندمدت نیز جزو کشــورهای خشک و 
نیمه خشک محسوب می شود و این ۳۰ درصدی 

که از دست داده ایم، عدد بزرگی است.

در مرز بحرآن آب قرار گرفته ایم
وی افزود: بر اســاس برآوردهای صورت گرفته 
مطابــق جمعیــت 8۰ میلیونی میزان آبی که از 
بارندگی هــا باقی می ماند به ازای هر نفر 12۰۰ 
متر مکعب است که در مرز بحرآن آب قرار گرفته 
ایم، طبق اعالم بخش آب یونسکو سازمان ملل تا 
سال 2۰2۵ نزدیک به 1.9 میلیارد جمعیت دنیا 

وارد تنش آبی خواهند شد که متاسفانه کشور ما 
نیز جز آماری است که یونسکو پیش بینی کرده 
اســت.وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار حجم 
ســدهای کشور 27 میلیارد متر مکعب است که 
متاســفانه هشــت درصد نسبت به سال گذشته 
کمتر بوده و این در حالی است که سال گذشته 
نیز کم آب بوده ایم لذا این عدد قابل توجه است.

نکته قابل توجه این است که آمار مطرح شده تنها 
مختص شرب نیست، بخش کشاورزی و صنعت 
نیز مصرف کننده این آب هســتند، سهم شرب 
در کشــور 6 درصد آب تجدیدپذیر بوده، حجم 
کل آب تجدیدپذیر در کشــور زیر 1۰۰ میلیارد 
متر مکعب و تنها حدود 9۴ میلیارد متر مکعب 
است.از این میزان هشت درصد سهم آب شرب، 
دو درصد سهم صنعت و مابقی که  9۰ درصد را 
شامل می شود مربوط به بخش کشاورزی است.

غزلــی درباره تعداد شــهرهای دارای تنش آبی 
هم گفت: تعداد شــهرهای بحرانی همان ۳9۰ 
شهری بوده که در گذشته نیز اعالم شده است، 
سه نوع رنگ در تنش آبی تعریف می شود، رنگ 
زرد، نارنجــی و قرمز، در شــهرهایی که تولید و 
مصرف در حالت ســر به  سر قرار دارد، اصطالحا 

در رنــگ زرد قرار دارنــد، اگر کمبود بین 2۰ تا 
۳۰ درصد باشــد در وضعیت نارنجی و بیشــتر از 

آن قرمز خواهد بود.

هر کولر آبی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر در شبانه روز 
آب مصرف می کند

غزلی افزود: در فصل تابســتان با ورود کولرهای 
آبی میزان مصرف افزایش پیدا کرده و با مشکل 
مواجه می شویم، هر کولر آبی بین 2۰۰ تا ۳۰۰ 
لیتر در شــبانه روز آب مصرف می کند. البته در 
برخی مناطق حتی بیش از ۵۰۰ لیتر نیز شاهد 
مصرف آب هســتیم، در واقع اینگونه اســت که 
در ایــن چهــار ماه معادل بین یــک الی دو نفر 
بــه اعضای یک خانواده اضافه می شــود.در این 
شــرایط مدیریت مصــرف اهمیت خاصی دارد، 
مدیریت های متفاوتی را تعریف کردیم، سعی می 
کنیــم در این مدت مردم دچار کم آبی و بی آبی 
نشوند اما بحث مدیریت مصرف موضوعی است 
که مردم تا حد زیادی می توانند به ما کمک کنند، 
یک ســری فعالیت ها وظیفه ما اســت که انجام 
می شــود، روزی سه تا چهار جلسه به  طور مجزا 
با اســتان های مختلف برگزار می کنیم تا دوران 

پیک را با کمترین چالش پشت سر بگذاریم.

کدام استان ها با شرایط بحرانی تری مواجه 
هستند؟

داریوش مختاری، کارشــناس ارشــد در حوزه 
مدیریت منابع آب هم گفت: کاهش مصرف آب 
کولرها، ظرفیت کوتاه مدت و به نســبت خوبی 
برای کاهش مصرف آب شــهری اســت. درست 
اســت که در تهران نزدیک به ســه و نیم میلیون 
دســتگاه کولر آبی داریم. با این حال در اختیار 
گذاردن رایگان ســایه بان کولر برای خانه هایی 
کــه کولرهای آبی فعال دارند، نباید سیاســت 
اجرایی دشــوار و پر هزینه ای برای شــرکت آب 
و فاضالب باشد. حجم آبی که از کاهش مصرف 
از ایــن طریق به دســت مــی آید می تواند برای 
روزهای سخت پاییز پیش رو موثر و مفید باشد.
وی افزود: اســتان هایی همچون کرمان، فارس، 
سیستان و بلوچستان و بیشتر استان های شرقی 
درگیر بحران آب هستند. البته استان های غربی 
همچون استان ایالم با تنش آبی مواجه هستند. 
کالنشــهرها در واقع گلــوگاه اصلی بحران آب 
هســتند. ایــن تصور که کاهــش مصرف آب در 
بخش کشــاورزی مهمتــر از کاهش مصرف در 
بخش شهری است، نادرست است. به سبب اینکه 
به دنبال کم آبی شــدید در بخش کشــاورزی، 
کاهش تولید ناشی از کم آبی را می توان با افزایش 
تولیدات گلخانه ای یا گزینه واردات مواد غذایی 
جبران کرد.در حالی که تامین آب کالنشهرها به 
ویژه هنگامی که خیلی گسترده و بزرگ باشند، 
بسیار دشــوار است؛ دشوارتر هنگامی است که 
تامین آب کالنشــهری هماننــد تهران با قرض 
از ســایر حوزه های آبریز انجام گرفته باشــد. در 
این میان کالنشــهرهای تهران، اصفهان، کرمان 
و یزد در سردر بحران آب شهری هستند. هرچند 
تامین آب برخی شهرها با گزینه انتقال آب انجام 
گرفته است که به نظر می رسد راهکاری ناپایدار 

یا آکنده از منازعات فزاینده است.

وزیر نفت از امضای 2۰ میلیارد دالر قرارداد و تفاهم نامه ســرمایه گذاری در بخش های باالدســت 
و پایین دســت نفت خبر داد.جواد اوجی در حاشــیه جلســه هیات دولت، گفت: با شــروع کار دولت 
سیزدهم، دولت مردمی و وزارت نفت طی این 1۰، 11 ماهه بالغ بر 2۰ میلیارد دالر قرارداد و تفاهم 
نامه در بحث ســرمایه گذاری در بخش های باالدســت و پایین دســت نفت در حوزه های پتروشیمی، 
صنایــع پاالیشــگاهی و حــوزه گاز امضاء کرد.وی در رابطه با تامیــن منابع مالی این 2۰ میلیارد دالر 
تصریح کرد: بخشی از ظرفیت و توان خود وزارت نفت از سهم  1۴.۵ بوده، بخشی از تسهیالت بانکی 
و فاینانس و بخشــی نیز از طریق جذب ســرمایه گذاری خارجی بوده اســت. خوشبختانه طی یک ماه 
و نیم گذشــته جلســاتی در شــورا و تیم اقتصادی دولت به ریاســت آقای دکتر مخبر داشتیم و تقریبا 
2۰ پــروژه اولویــت دار وزارت نفــت در بحث تولید نفت و گاز، امنیت انرژی کشــور، قدرت صادرات و 

اقتصاد مقاومتی و همچنین در حوزه جلوگیری از خام فروشــی تعریف کردیم که پروژه های بســیار 
شــیرین و اولویت داری هســتند و ۵ پروژه نیز در این خصوص انتخاب شــده اســت.وزیر نفت در ادامه 
اظهارکرد: در این بسته با تیم اقتصادی دولت  ۵ پروژه اولویت دار وزارت نفت و پروژه هایی که برای 
سرمایه گذاران بسیار جذاب است را تعریف کردیم که روز گذشته اولین تفاهم نامه آن با 6 بانک و 6 
هلدینگ بزرگ اقتصادی به امضا رسید که بزرگترین میدان نفتی مشترک ما با کشور همسایه است 
و دوســتان در شــرکت ملی نفت تالش می کنند و به زودی منجر به امضای قرارداد خواهد شــد.اوجی 
افزود: خوبی کار این است که میدان آزادگان دیگر به صورت یکپارچه و تحت مدیریت یکپارچه مخزن 
و تحت یک کارفرما مدیریت می شــود. از مزایای دیگر این کار این اســت که بانک ها دیگر تســهیالت 

نمی دهند و خود این 6 بانک و 6 هلدینگ بزرگ اقتصادی در این پروژه سرمایه گذاری می کنند.

وزیر نفت  در حاشیه جلسه دولت خبر داد؛

گذاری در حوزه نفت  امضای ۲۰ میلیارد دالر قرارداد سرمایه 

خبر  ویژه

رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی:

 تا زمان افزایش تولید برق
کاهش مصرف است راه حل 

رئیــس کمیســیون صنایع مجلس شــورای 
اســالمی، تاکید کرد: عــدم حمایت از بخش 
خصوصی یکــی از دالیل اصلی عقب ماندگی 
هــا در حوزه تولید برق در ســطح کشــور به 
شــمار می رود.مصطفی طاهری  درباره برنامه 
ریزی های انجام شــده توسط دولت به منظور 
مدیریت خاموشی ها در فصل گرما، بیان کرد: 
اینکــه ما بگوییم بــا کاهش میزان مصرف در 
یک وزارتخانه یا در یک ســاختمان می توان 
مشکل تامین برق کشور را حل کرد طبیعتا غیر 
منطقی اســت بلکه ما برای حل مشکل تامین 
برق کشــور باید مسیر تولید و مسیر مدیریت 
مصــرف را طــی کنیم.وی در ادامه اظهار کرد: 
متاسفانه در طول سالیان گذشته آنطور که باید 
در مسیر تولید برق گام برداشته نشده است که 
یکی از دالیل اصلی آن نیز عدم حمایت از بخش 
خصوصی برای تولید برق است به گونه ای که 
امروز شــاهد هستیم وزارت نیرو رقم باالیی را 
بــه تولید کنندگان بــرق در بخش خصوصی 
بدهکار اســت.نماینده مردم زنجان در مجلس 

شورای اسالمی تصریح کرد: با اقداماتی که در 
حال انجام است شیب تولید در چند سال اخیر 
روبه افزایش رفته اســت اما تا زمانی که میزان 
تولیــد بــرق افزایش یابد راه حل پیش روی ما 
کاهش مصرف است. دولت در سال جاری برای 
مدیریت مصرف برق در چند حوزه برنامه ریزی 
داشته است و به نظر بنده این بهترین برنامه ای 
است که در کوتاه مدت برای مدیریت خاموشی 
می توانســتیم تهیه کنیم.وی در ادامه تاکید 
کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته برق 
صنایع کوچک قطع نخواهد شــد اما به ۴۵۰ 
واحد تولیدی بزرگ اعالم شــده که در هفته 
یک روز از ساعت 11 صبح تا 2۳:۳۰ قطعی برق 
خواهند داشت، انتخاب این روز نیز به  صنایع 
ســپرده شده است حتی این امکان وجود دارد 
که صنایع به نحوی برنامه ریزی خود را انجام 
دهند که تعطیالت سالیانه خود را در این ایام 
بروند.رئیس کمیسیون صنایع گفت: در حوزه 
کشــاورزی نیز اتفاقی که باید بیفتد اســتفاده 

بهینه از آب است .

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد؛

انفصال از خدمت در انتظار استخراج کنندگان 
غیرمجاز رمزارز در بخش دولتی

مدیرعامل شــرکت مدیریت شــبکه برق کشور 
گفت: بر اســاس قوانین جدید در صورت کشــف 
موارد سوءاســتفاده از برق و یا گاز یارانه ای برای 
استخراج رمزارز، در صورت کشف تخلف در محل 
دستگاه های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی 
غیردولتــی، فرد یا افــراد متخلف جهت انفصال 
از خدمــت بــه مراجع قضایــی معرفی خواهند 
شد.مصطفی رجبی مشهدی افزود: استفاده از برق 
و یا گاز یارانه ای برای اســتخراج رمزارز به لحاظ 
ماهیتی هیچ تفاوتی با قاچاق ســوخت نداشته و 
تبعــات منفی آن ابعاد وســیع تری نیز دارد، زیرا 
متخلفان با فشار بر شبکه برق و گاز در ایام گرم و 
سرد سال احتمال خاموشی خصوصاً در بخش های 
مولد اقتصادی را افزایش داده و از این مســیر بر 
تولید، اشــتغال و نرخ تورم در کشور اثرات منفی 
جبران ناپذیری می گذارند.وی ادامه داد: بر اساس 
قوانین جدید که به مراجع ذی ربط نیز ابالغ شده 
است در صورت کشف موارد سوءاستفاده از برق و یا 
گاز یارانه ای جهت استخراج رمزارز، با متخلفان در 
صورت کشف تخلف در محل دستگاه های دولتی، 

موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی )موضوع 
ماده »۵« قانون مدیریت خدمات کشــوری(، فرد 
یا افراد متخلف جهت انفصال از خدمت به مراجع 
قضایی معرفی خواهند شد.ســخنگوی صنعت 
برق با اشــاره به اینکه جریمه نقدی در مقایســه 
با شــرایط قبل چهار برابر شده است، خاطرنشان 
کرد: بر اساس قوانین جدید، هزینه برق مصرفی 
به اندازه چهار برابر نرخ برق صادراتی از متخلفان 
اخذ می شود.رجبی مشهدی بیان کرد: بر اساس 
این مصوبه، در نوبت اول به مدت ســه ماه برق یا 
گاز و یا سهمیه سوخت مایع متخلف قطع می شود 
و در صــورت تکــرار تخلف، قطعی برق یا گاز و یا 
سهمیه سوخت مایع برابر یک سال خواهد بود.وی 
گفت: بر اســاس مصوبات جدید، از این پس همه 
ماینرهای غیرمجاز کشــف شده معدوم خواهند 
شد.رمزارز گونه ای پول دیجیتال است که در آن 
تولیــد واحد پــول و تایید اصالت تراکنش پول با 
استفاده از الگوریتم های رمزگذاری کنترل شده و 
معموالً به طور نامتمرکز بدون وابسته به یک بانک 

مرکزی کار می کند.
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۵۵بانک و بیمه
  »شناخت دقیق مشتری« 

رمز موفقیت باشگاه مشتریان

میزگرد آنالین با موضوع باشگاه مشتریان بانک ها 
در رادیو اینترنتی عصر پرداخت برگزار شد.در این 
میزگرد که با حضور امین رضا ریاضتی مدیرعامل 
شــرکت آرمان وفاداری آریا و جمعی از فعاالن و 
مدیران بانکی برگزار شــد، راه های ایجاد حس 
رضایت مشتریان در بانک ها و موفقیت در حوزه 
باشگاه مشتریان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ریاضتی اساس فعالیت بانک را بر رضایت مشتری 
بیان کرد و گفت: یکی از دالیل موفقیت بانک های 
خصوصی در دهه اخیر این اســت که مشــتریان 
شماره گرفتن در شعبه و گذاشتن صندلی جلوی 
باجــه را برای اولین بــار در بانک های خصوصی 
تجربــه کردند. مدل رفتار پرســنل بانک، دیدن 
رئیس و حتی گذاشــتن خودکار برای مشتریان، 
در بانک خصوصی شــکل گرفت و توقع مردم را 
به سمت آنچه برای آنها ارزشمند است، باال برد.

مدیرعامل شــرکت آوا در خصوص برون سپاری 
برخی خدمات بانک به شــرکت های تابعه افزود: 
زمانی که بانک تصمیم می گیرد یک شــرکت به 
صورت متمرکز با چابکی و سیاست های متفاوت 
داشته باشد، به این معناست که بانک با توجه به 
اهمیت موضوع عملکرد شــرکت را رصد کرده و 

حمایت خواهد کرد.
ریاضتــی در خصــوص ارائــه ســرویس های 
خاص در باشــگاه مشــتریان افزود: ما در باشگاه 
مشتریان بانک ایران زمین، عمده سرویس های 
ویژه، قســمت VIP++ برای مشــتریان خاص با 
ســرمایه ویژه در بانک اســت. مشتری برای سفر 
رفتــن نیاز به هیچ اقدامــی ندارد. کلیه خدمات 
CIP از گرفتــن بلیت، ترانســفر ویژه فرودگاهی 
با راننــدگان آموزش دیده و خودروهای لوکس، 
پرداخت عوارض خروجی و نهایتاً پیگیری مرکز 
تماس تا زمان رسیدن مشتری به مقصد از طریق 

باشگاه مشتریان انجام می شود.
وی خاطرنشان کرد: اعضای باشگاه می توانند 
از طریق شــرکت در جشنواره ها و مسابقات 
این باشــگاه امتیاز های خود را افزایش دهند 
و شانس خود را از خودرو گرفته تا انواع تلفن 
هــای همراه امتحان کنند. بر همین اســاس 
باشــگاه مشتریان بانک ایران زمین در نوروز 
امسال جشنواره گل یا پوچ را برای همه اعضای 
خــود برگــزار کرد و جوایز آن هم به برندگان 
اهدا شــد. ریاضتی درخصوص دریافت سرویس 
های باشگاه مشتریان گفت: ما در بانک ایران زمین 
بــا توجه به دیجیتالــی بودن آن تالش می کنیم 
مشتری برای دریافت سرویس ویژه، خودش دیتا 
را در اختیار ما قرار دهد. آنچه همه دوست دارند و 
نمی-توان بر روی آن ارزش عددی گذاشت توجه، 

محبت و احترام است.
مدیرعامل شــرکت آوا تحلیل رفتار مشــتری در 
بانــک ایــران زمین را این طور بیــان کرد: رفتار 
مشــتری از زمانی که افتتاح حســاب می کند، 
جمع آوری و بررســی می شــود. بانک این داده 
ها را در اختیار شــرکت آوا می گذارد و شــرکت با 
تحلیل این داده ها عالیق و خواسته های مشتری 
را می سنجد و بر اساس نیاز مشتری، خدمات ویژه 

ای طراحی و در اختیار او قرار می دهد.

اخبار

برگزاری اولین همایش بین المللی 
فرصت های سرمایه گذاری شهر 

تهران با حضور مدیرعامل بانک شهر

اولیــن همایــش بین المللــی فرصت هــای 
ســرمایه گذاری شــهر تهران از روز چهارشنبه 
)پانزدهم تیر ماه( طی مراســمی با ســخنرانی 

مدیرعامل بانک شهر برگزار می شود.
در ایــن همایش که معاون اول رئیس جمهور، 
رئیس شــورای شــهر و شــهردار تهران، وزیر 
اقتصــاد ودارایــی، قائم مقام بانــک مرکزی، 
معــاون اقتصادی وزیر امور خارجه، رئیس کل 
بازرسی کشور و جمعی از مدیران ارشد مدیریت 
شهری، نخبگان و فعاالن حوزه اقتصاد شهری 
حضور دارند، دکتر سیدمحمدمهدی احمدی به 
تشریح ظرفیت ها و اقدامات بانک شهر خواهد 

پرداخت.
اولیــن همایــش بین المللــی فرصت هــای 
ســرمایه گذاری شهر تهران از فردا )چهارشنبه 
پانزدهــم تیــر مــاه( به مــدت 2 روز در مرکز 
همایش های بین المللی برج میالد تهران برگزار 
می شود. همچنین مردمی سازی اقتصاد شهری 
و مشارکت بخش خصوصی در طرح های شهری 

از اهداف برگزاری این همایش است.

خدمات بانک قرض الحسنه 
مهرایران موجب بهبود سطح 

زندگی مردم و رفاه آنها شده است

مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی 
نژاد ســرخس با تمجید از عملکرد بانک قرض 
الحســنه مهرایران،خالقیت کارکنان، بســتر 
مناســب ارائه خدمــات، تنوع در محصوالت و 
کارمزد پایین را عامل موفقیت این بانک دانست.
مهندس یحیی فیضی مدیرعامل شرکت پاالیش 
گاز شهید هاشمی نژاد سرخس در دیدار با محمد 
رضا صبوری مدیر شعب استان خراسان رضوی 
و جمعــی از مدیران اســتانی بانک ضمن تقدیر 
از خدمات بانک،گســترش همکاری ها را برای 
استفاده بیشتر از ظرفیت های بانک قرض الحسنه 
مهر ایران به منظور حمایت از کارکنان پاالیشگاه 
و مردم شهرســتان ســرخس خواستار شد. وی 
خدمت به مردم را اصلی ترین وظیفه مسئولین 
دانست و عنوان کرد: می توان با هم افزایی و بهره 
گیری از توانمندی های 2 مجموعه، بستری را 
فراهم کرد که بیشــترین خدمت را به کارکنان 

و مردم شریف منطقه ارائه کرد.

حمایت از تولید و اشتغال در مناطق روستایی از اولویت های پست بانک ایران است
شفاف سازی امور جاری با حمایت از شرکت 

های دانش بنیان محقق می شود
غالمرضــا مرحبا نماینده مردم آســتارا و 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه پست بانک ایران با 
توسعه باجه های بانکی روستایی بزرگترین 
شبکه بانکی را با همکاری بخش خصوصی 
درکشــور دارد، گفت: پست بانک ایران در 
عرصه کنونی در جایگاهی ایستاده است که 
با بیش از شش هزار باجه بانکی روستایی در 
این مناطق، خدمات متنوع پولی و مالی به 

مردم این مناطق ارائه می دهد.
مرحبــا نماینده مردم آســتارا در مجلس 
شورای اسالمی در دیدار با حسین محمدی 
معاون مالی و سرمایه گذاری بانک با تاکید بر 
اینکه پست بانک ایران نقش بزرگی در ایجاد 
اشتغال و خلق فرصت های شغلی در مناطق 
روستایی ایفا می کند، ادامه داد: حمایت از 
تولید و اشتغال در این مناطق از اولویت های 
پست بانک ایران است و آمارهای ارائه شده 
نشان می دهد که تا پایان سال 1۴۰۰ پست 
بانک ایران توانسته در این مناطق بیش از 
۴۳ هزار و ۵۰۰ شغل ایجاد کند و در کنار آن، 
کاهش آالینده های زیست  محیطی و بهبود 
فضای زیست مردم نیز با گسترش ابزارهای 
پرداخــت مــدرن و افزایش تراکنش های 
آنالین، از آثار اقتصادی و اجتماعی حضور 
این بانک در مناطق روســتایی و محروم از 

خدمات بانکی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: پست بانک ایران باید 
خدمات بانکی متنوع تری برای روستاییان 
ایجاد کنید تا جذابیت حضور پست بانک 
در این مناطق بیشتر شود و در این مناطق 
از یک بانک تجاری در شهر کمتر نباشد تا 
روستاییان برای همان یک خدمت متفاوت 

به پست بانک ایران مراجعه نکنند.
مرحبــا با تاکیــد بر اینکه مهمترین دلیل 

حضور پســت بانک محرومیــت زدایی از 
روســتاها و ایجاد عدالت اجتماعی در این 
مناطق است، گفت: ایجاد باجه های بانکی 
روســتایی و دریافت مجوز از بانک مرکزی 
نشــان می دهد که دولت عزم راســخی 
برای محرومیت زدایی و ایجاد اشــتغال در 
ســطح کشــور دارد و وجود شعبه بانک در 
مناطــق محروم عالوه بر اینکه از مهاجرت 
روســتاییان جلوگیــری می کند بر رونق 
اقتصــادی و اجتماعی منطقــه نیز تاثیر 

مستقیم دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی با اشاره بر اینکه پست بانک ایران 
به عنوان بانک توســعه ای، تخصصی حوزه 
ارتباطات و فناوری اطالعات تاکنون توانسته 
با اعطای تسهیالت از استارت آپ ها، فین 
تک ها و شرکت های دانش بنیان در جهت 
اهداف کالن توســعه ای کشــور حمایت 
کند، تصریح کرد: تســهیالت پرداختی به 
شــرکتهای فعال در حوزه تخصصی حوزه 

ارتباطات و فناوری اطالعات نشان می دهد 
که پست بانک ایران فقط در سال گذشته، 
617 فقره تسهیالت به مبلغ 7.11۳ میلیارد 
ریال به این شرکت ها اعطا کرده و دریافت 
مجوز پرداخت وام وجوه اداره شده بند الف 
تبصره 18 قانون بودجه سال 1۴۰۰ وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات از گام های بلند 
این بانک برای حمایت شرکت های دانش 

بنیان است.
وی افزود: رشــد و توسعه، مبارزه با فساد و 
شفاف سازی تمام امور جاری با حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان و جوانان فعال 
در این عرصه محقق می شــود و پرداخت 
این تســهیالت می توانــد نقش بزرگی در 
گســترش تحقیقات این شرکت ها داشته 
تا  بتوانیم از توان آنها برای قرارگیری کشور 

در مسیر توسعه بهره ببریم.
نماینده مردم آســتارا در مجلس شــورای 
اسالمی با بیان اینکه پست بانک ایران طی 
سه سال گذشته از بانکی زیان ده و مشمول 
قانون 1۴1 تجارت به بانکی سودده تبدیل 
شده است و تداوم این سودآوری برای سال 
جاری نیز پیش بینی می شود، گفت: پست 
بانک ایران از سال 98 برنامه ریزی مدونی 
برای ســوددهی داشــته است و در نتیجه 
اجرای برنامه پســت بانک ایران در عرصه 
سودآوری و سهم بانک از صنعت بانکی در 

جایگاه خوبی ایستاده است.

اخبار

گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" " آ
برابــر رای شــماره140060318021000327 مــورخ 1401/03/17 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم 
ــاز کســمتی فرزنــد حســین  بــه شــماره شناســنامه 5859 صــادره از اهوازدرششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی  مهن
بــه مســاحت 1212/83 مترمربــع پــالک 559 مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 141 فرعــی از 43 اصلــی واقــع در قریــه رودبارکــی خریــداری 
از مالــک رســمی آقــای اســماعیل عبادتــی رودبارکــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/01 ونوبــت دوم:1401/04/16
ک کوچصفهان نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامال

گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" " آ
برابــر رای شــماره140160318021000331مورخ 1401/03/18 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای رضــا معمولــی رنجبــر 
چوالبــی فرزنــد محمــد  بــه شــماره شناســنامه 4067 صــادره از کوچصفهــان درششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بــه 
مســاحت 362.64  مترمربــع پــالک 962 مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 383 فرعــی از42 اصلــی واقــع در قریــه پیربســت لولمــان خریــداری از 
مالــک رســمی خانــم خدیجــه حــق بیــان محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی 
بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/01 ونوبــت دوم:1401/04/16
ک کوچصفهان نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامال

مفقودی
شناســنامه مالکیــت ســواری هیونــدای آوانتــه بــه رنــگ نقــره ای 
92-ایــران  ب   739 انتظامــی  شــماره  بــه   1385 مــدل  متالیــک 
56 بــه شــماره موتــور G4GC6587075 بــه شــماره شاســی 
مفقــود  فــرد  افراشــته  ســحر  بــه  متعلــق   IR85332101127

وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی
روغنــی  مشــکی  رنــگ  بــه    E2000 بنــز  ســواری  ســندکمپانی 
بــه  96-ایــران46  ج   733 انتظامــی  شــماره  بــه   2014 مــدل 
شاســی  شــماره  بــه   27492030057430 موتــور  شــماره 
WDDHF3EB7EA792264 متعلــق بــه حاجیــه حســنی توچائــی 

باشــد. مــی  ســاقط  اعتبــار  وازدرجــه  مفقــود 

گهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(   آ
کالسه 14۰۰۰۰۰۲8 

فرزنــد  علــوی  ابراهیــم  ســید  آقــای   140000028 کالســه  اجرایــی  پرونــده  موجــب  بــه 
ســید محمــد بــه شــماره ملــی 5169366094 بــه اســتناد ســند ازدواج شــماره 1253 – 
1383/02/26 دفترخانــه ازدواج شــماره 71 و طــالق شــماره 108 شــهر ماســال تعــداد 
یکهــزار و ســیصد و شــصت  یــک عــدد ســکه طــالی تمــام بهــار آزادی بابــت اصــل بــه خانــم 
بتــول بابائــی پاشــکم فرزنــد رضــا قلــی بــه شــماره ملــی 0074793810 و پنــج درصــد 

نیمعشــر آن بــه دولــت مدیــون بــوده کــه برابــر مقــررات: 
ــر مربــع بــه شــماره پــالک ثبتــی  1- ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 130/89 مت
از اصلــی مذکــور در طبقــه  از 30 فرعــی  از 54 اصلــی مفــروز و مجــزا شــده  174 فرعــی 
آدرس رشــت  و واقــع در بخــش 4 ناحیــه 55 حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه دو رشــت بــه 
روبــروی بوســتان مفاخــر کوچــه بــاران و ســند مالکیــت اصلــی بــه شــماره چاپــی 970568 
ــر امــالک جلــد 261 ذیــل شــماره 29561 بــه نــام ســید  ســری ســال کــه در صفحــه 13 دفت
ابراهیــم علــوی ثبــت گردیــده اســت حقــوق ارتفاقــی نــدارد و بــه موجــب دســتور شــماره 
140005818067000128 مــورخ 1400/01/16 صــادره از واحــد اجــرای اســناد رســمی رشــت 

در قبــال طلــب زوجــه و نیمعشــر دولــت در بازداشــت مــی باشــد. 
محــدود بــه حــدود شــماال: پــی مــورد ثبــت بــه طــول 9/25 متــر بــه زمیــن شــماره 172 شــرقا 
پــی مشــترک بــه طــول 14/25 متــر بــه قطعــه 23 تفکیکــی جنوبــا پــی مــورد ثبــت بــه طــول 
9/25 متــر بــه کوچــه احداثــی غربــا پــی مشــترک بــه طــول 14/05 متــر بــه قطعــه 21 تفکیکــی 
توصیــف اجمالــی ملــک : حســب گــزارش کارشــناس رســمی اعیانــی احداثــی در داخــل عرصــه 
ــر مربــع  پــالک فــوق بــه صــورت یــک بــاب واحــد مســکونی دو طبقــه بــه مســاحت 170 مت
بــوده کــه کلیــه عملیــات نــازک کاری داخــل آن بــه اتمــام رســیده و دارای قدمــت 20 ســال 
مــی باشــد البتــه طبقــه همکــف بــه صــورت یــک ســوئیت مســکونی مســتقل بــوده کــه دارای 
دو خــواب بــا هــال و پذیرایــی و آشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی و حمــام و طبقــه اول 
ــال  ــا کام ــف اتاقه ــن، ک ــپزخانه اوپ ــی و آش ــال پذیرای ــا ه ــواب ب ــکونی دو خ ــورت مس ــه ص ب
ســرامیک کاری شــده و دیــواره و ســقف از آســتر گچــی بــوده )الزم بــه ذکــر اســت هیچگونــه 
مــدارک دال بــر پروانــه پایــان کار ســاختمانی بــه کارشــناس ارائــه نگردیــده اســت( ضمنــا 

پــالک ثبتــی فــوق در تصــرف خانــم بتــول بابائــی پاشــکم مــی باشــد. 
2- 1/5 دانــگ عرصــه و اعیــان یــک بــاب مغــازه بــه پــالک ثبتــی 6520 فرعــی از 54 اصلــی 
مفــروز و مجــزا شــده از 447 فرعــی از اصلــی مذکــور قطعــه 1 در طبقــه ، و واقــع در بخــش 04 
ناحیــه 55 حــوزه ثبــت ملــک ناجیــه دو رشــت اســتان گیــالن بــه مســاحت 44/12 متــر مربــع 
متــن ملــک مغــازه قطعــه اول تفکیکــی مفــروز و مجــزی شــده از شــماره 447 فرعــی از 54 
اصلــی بــه مســاحت )44/12( چهــل و چهــار متــر و دوازده دســیمتر مربع واقــع در همکف به 
آدرس رشــت بلــوار حمیدیــان نرســیده بــه تقاطــع کوچــه شــهید علیــزاده جنــب داروخانــه 
دکتــر گشتاســب مجتمــع تجــاری مســکونی شــایان واحــد تجــاری نــی نــی مــان کــه بــا شــماره 

مســتند مالکیــت 52515 تاریــخ 1398/11/07 دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 159 شــهر 
رشــت اســتان گیــالن موضــوع ســند مالکیــت تعویضــی بــه شــماره چاپــی 001067 ســری 
ــر الکترونیکــی 139920318603000587 بــه نــام آقــای ســید  ج ســال 98 بــا شــماره دفت
ابراهیــم علــوی ثبــت گردیــده اســت حقــوق ارتفاقــی نــدارد و بــه موجــب دســتور شــماره 
140005818067000127 مــورخ 1400/01/16 صــادره از واحــد اجــرای اســناد رســمی رشــت 
در قبــال طلــب زوجــه و نیمعشــر دولــت در بازداشــت مــی باشــد )بــه موجــب صورتمجلــس 
حاصــل از تفکیــک بــه شــماره 139820418603000498 تاریــخ 1398/08/01- 14:33 

ثبــت تقاضــای تفکیــک صــورت پذیرفتــه اســت( 
محــدود بــه حــدود: شــماال: درب و دیــوار اســت بــه طــول هشــت متــر و ســیزده ســانتیمتر 
بــه خیابــان ســی متــری شــرقا: دیواریســت بــه طــول پنــج متــر و پنجــاه ســانتیمتر بــه پیلــوت 
مشــاعی جنوبــا در دو قســمت اول دیواریســت بــه طــول چهــار متــر و هفتــاد و دو ســانتیمتر 
بــه پیلــوت مشــاعی دوم دیواریســت مشــترک بــه طــول ســه متــر و ســی و یــک ســانتیمتر 
ز  ــه در ــانتیمتر ب ــه س ــل و س ــر و چه ــج مت ــول پن ــه ط ــت ب ــا دیواریس ــه 1 غرب ــاری قطع ــه انب ب

انقطــاع 
ایــن  بــه  ملــک  مالکیــت  وضعیــت  کارشــناس  گــزارش  حســب  ملــک:  اجمالــی  توصیــف 
صــورت اســت کــه )1/5 دانــگ از ششــدانگ عرصــه و اعیــان مربــوط بــه خانــم بتــول 
تاریــخ  بــا شــماره مســتند مالکیــت 52515  کــه  بــوده  بابائــی پاشــکم فرزنــد رضاقلــی 
1398/11/07 دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 159 شــهر رشــت اســتان گیــالن موضــوع 
ســند مالکیــت تفویضــی بــه شــماره چاپــی 001065 ســری ج ســال 98 بــا شــماره دفتــر 
نــام ایشــان ثبــت گردیــده اســت ضمنــا 3  بــه  الکترونیکــی 139920318603000586 
دانــگ از ششــدانگ باقیمانــده بــا شــماره مســتند مالکیــت 52515 تاریــخ 1398/11/07 
ــت  ــند مالکی ــوع س ــالن موض ــتان گی ــت اس ــهر رش ــماره 159 ش ــمی ش ــناد رس ــه اس دفترخان
الکترونیکــی  دفتــر  شــماره  بــا   98 ســال  ج  ســری   001066 چاپــی  شــماره  بــه  تفویضــی 
ــی ثبــت گردیــده  ــام آقــای علیرضــا بابائــی فرزنــد رضاقل 139920318603000585 بــه ن
اســت و 1/5 دانــگ باقیمانــده از ششــدانگ پــالک ثبتــی فــوق بــا شــماره مســتند مالکیــت 
52515 تاریــخ 1398/11/07 دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 159 شــهر رشــت اســتان 
گیــالن موضــوع ســند مالکیــت تعویضــی بشــماره چاپــی 001067 ســری ج ســال 98 بــا 
شــماره دفتــر الکترونیکــی 139920318603000587 بــه نــام ســید ابراهیــم علــوی فرزنــد 
ــه  ــک ب ــل از تفکی ــس حاص ــب صورتمجل ــه موج ــا ب ــت ضمن ــده اس ــت گردی ــد ثب ــید محم س
شــماره 139820418603000498 تاریــخ 1398/08/01 – 14:33 ثبــت تقاضــای تفکیــک 
صــورت پذیرفتــه اســت( پــالک ثبتــی فــوق بــه صــورت یــک بــاب واحــد تجــاری بــوده کــه 
دارای شیشــه ســکوریت و کــف ســرامیک و ســقف کاذب از پنــل گچــی آرمســترانگ مــی 
باشــد ضمنــا در واحــد تجــاری و فــوق فروشــگاه پوشــاک بچــه و نوجــوان مــورد اســتفاده 
مــی باشــد و دارای امتیــاز آب و بــرق و گاز اســت البتــه دیــواره دارای پوشــش کنیتکــس 
کاری شــده اســت در زمــان بازدیــد و انجــام کارشناســی واحــد تجــاری در اختیــار آقــای 
اظهــار  مــورخ 1398/12/06  ایشــان مطابــق قولنامــه 294154  و  بــوده  بابایــی  علیرضــا 

داشــته کــه واحــد تجــاری مــورد نظــر تــا اواخــر مــرداد مــاه 1400 در اجــاره آقــای حســن عوض 
ــوده و وی  ــی ب ــا بابائ ــاره علیرض ــت اج ــون تج ــا کن ــهریور 1400 ت ــدای ش ــوده و از ابت ــژاد ب ن
اشــاره بــر ایــن داشــت کــه 100 میلیــون تومــان پــول ودیعــه مغــازه مســتاجر قبلــی را خــودش 
پرداخــت نمــوده و جهــت اجــاره ماهیانــه مبلــغ 5 میلیــون تومــان تعییــن کــرده کــه ســهم 
ــغ  ــوی را بــه صــورت یکجــا بــه مبل ــم عل ( و آقــای ســید ابراهی ــول بابائــی )خواهــر خانــم بت
25/000/000 ریــال بــه صــورت ماهیانــه بــه حســاب خانــم بتــول بابائــی واریــز مــی کنــد از 
ظواهــر امــر پیداســت کــه قولنامــه کتبــی و رســمی جهــت اجــاره آقــای علیرضــا بابائــی تنظیــم 

ــد.  ــی باش ــتقر م ــازه مس ــون در مغ ــا کن ــهریور 1400 ت ــان از ش ــت و ایش ــده اس نش
حســب گــزارش 140005018067015225 – 1400/11/27 کارشــناس رســمی دادگســتری 
بــه  از 54 اصلــی بخــش 4 رشــت  پــالک 176 فرعــی  بــه  زمیــن  یــک قطعــه  ششــداتگ 
ریــال  هــزار  ســیصد  و  میلیــون  یــک  و  پنجــاه  و  دویســت  و  میلیــارد  دو  و  بیســت  مبلــغ 
)22/251/300/000 ریــال( ارزیابــی و قطعــی گردیــده و همچنیــن 1/5 دانــگ ســرقفلی 
و مالکیــت واحــد تجــاری پــالک ثبتــی 6520 فرعــی از 54 اصلــی بخــش 4 رشــت جمعــا بــه 
مبلــغ نــه میلیــارد و ســیصد و هفتــاد و ســه میلیــون ریــال )9/373/000/000 ریــال( ارزش 
1/5 دانــگ ســرقفلی 8/523/000/000 و ارزش مالکیــت 1/5 دانــگ 850/000/000 
ریــال( ارزیابــی و قطعــی گردیــده اســت کــه بــه دلیــل عــدم پرداخــت بدهــی بــه شــرح ذیــل 
از طریــق مزایــده از ســاعت 9 الــی 12 روز ســه شــنبه مــورخ 1401/04/28 در اداره اجــرای 
اســناد رســمی رشــت )خ امــام خمینــی میــدان دکتــر حشــمت( بــه فــروش مــی رســد مزایــده 
از مبلــغ پایــه کارشناســی شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود 
الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب بــرق گاز اعــم از حــق انشــعاب و 
یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای 
مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم 
شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه 
پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و 
نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی 
گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد 
همچنیــن شــرکت در جلســه مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی 
بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی آن در جلســه مزایــده مــی 
باشــد و برنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از 
تاریــخ مزایــده بــه حســب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتــی کــه ظــرف مهلــت مقــرر 
مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده 
و بــه حســاب خزانــه دولــت واریــز خواهــد شــد و در ایــن صــورت عملیــات فــروش از درجــه 

اعتبــار ســاقط و مزایــده تحدیــد مــی گــردد. 
14۰1/۰4/1۶ : تاریخ انتشار

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت – شهرام دریا 

مدیر عامل موسسه اعتباری ملل عنوان کرد:

افزایش 1۰۰ درصدی سرمایه موسسه ملل
موسســه اعتباری ملل، قدیمی ترین بانک خصوصی اســت که در کشور 
فعال شــده اســت و این موسســه بجز صدور دسته چک، کلیه خدمات 

بانکی جاری در دیگر بانکها را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.
حجت االســالم والمســلمین جوادی که در جمع کارکنان ســخن می 
گفت؛ شناخت نیازهای مشتریان و ارائه خدمات با کیفیت در کوتاهترین 
زمان ممکن را مهم قلمداد کرد و اظهار داشــت: بســتری در موسســه 
ایجاد شــده اســت عزیزانی که توان سرمایه گذاری ندارند می توانند به 
راحتی و آســایش خاطر ســپرده های خود را به موسسه سپرده تا وکالتاً 
در طرح های توسعه ای و سودآور سرمایه گذاری کند. انجام این کار، هم 
برای ســرمایه گذار ســودآور است و هم برای کشور منفعت دارد. همواره 
نگاه ویژه موسســه بر این بوده که پول های مردم را در مســیر درســت 
ســرمایه گــذاری کند و از بازار هــای کاذب همانند خرید و فروش ارز و 

طال دوری کند.
مدیرعامل موسســه اعتباری ملل در رابطه با شــروط بانک مرکزی برای 
تغییر وضعیت موسســه به بانک اظهار داشــت: بانک محترم مرکزی در 
مکاتبه ای، چهار مورد را برای تغییر وضعیت عنوان کرد که دو شــرط 
آن نظارتی و دو شــرط دیگر عملیاتی بود تا موسســه نســبت به اجرایی 
شــدن آن اقدام نماید. شــرط اول بانک مرکزی، افزایش صد در صدی 
سرمایه موسسه از مبلغ 1۰ هزار میلیارد ریال به 2۰ هزار میلیارد ریال 
بود که در نظر است از آورده های نقدی سهامداران، این امر تحقق یابد. 
شــرط دوم، فروش دارایی های موسســه به مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال 
می باشــد که خوشــبختانه توانستیم از این مبلغ نیز فراتر رفته و تاکنون 
7۰ هزار میلیارد ریال از دارایی موسســه را به فروش برســانیم. ان شااهلل 
پس از ارائه مستندات منتظر نظر بانک مرکزی برای اقدام خواهیم ماند.

ایشــان گســترش خدمات بانکداری الکترونیک را از برنامه های توسعه 

ای موسســه قلمداد کرد و اظهار داشــت: موسسه اعتباری ملل در بحث 
بانکــداری الکترونیــک و دیجیتال، با راه اندازی نرم افزار فام، توانســت 
تمام نیازهای مشــتریان را با اســتفاده از این خدمات در کمترین مدت و 
سهل ترین شرایط تامین کند. عالوه بر آن، خدمات سازمانهای دیگر از 
جمله سازمان امور مالیاتی، ثبت احوال، راهنمایی و رانندگی و… را نیز 

در این نرم افزار تعبیه تا از تردد شهری مردم عزیز بکاهد.
ایشان ضمن بیان اینکه اعتماد مردم به موسسه بیش از پیش شده است 
گفت: در ســه ماهه اول ســال 1۴۰1 به مقدار سال 1۴۰۰ انواع ضمانت 
نامه برای فعاالن اقتصادی صادر کردیم که این نشان از جایگاه موسسه 

در میان مردم دارد.
آقای جوادی در ادامه بیان داشت: موسسه اعتباری ملل عالوه بر رشد و 
ارتقا شاخصهای عملکردی در سال قبل، اهتمام ویژه ای به ایفای وظایف 
خود در باب مسئولیت های اجتماعی داشت که در این خصوص در سال 
1۴۰۰ در اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج، شاهد رشد 8۰ درصدی 

بودیم و در نظر است این امر را با قوت در سال 1۴۰1 ادامه داده تا جوانان 
عزیزمان بتوانند با تشکیل خانواده، این سنت حسنه را به انجام رسانند.

مدیرعامل موسســه اعتباری ملل یادآور شــد: بر اساس بخشنامه بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران، به منظور حمایت از افزایش جمعیت 
از خرداد ماه ســال جاری، نســبت به اعطای تســهیالت قرض الحسنه 
فرزندآوری نیز اقدام شــد که توانســتیم در یک ماه، تعداد 196 مورد از 

این تسهیالت را پرداخت نماییم.
ایشــان در رابطه با پرداخت تســهیالت ودیعه مسکن مستاجران گفت: 
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی در سال گذشته تعداد 716۰ مورد 
تســهیالت را برای افزایش توانمندی مســتاجران پرداخت کردیم و در 
ســال جاری نیز ،اهتمام داریم که بر اســاس ســهمیه اعالمی نسبت به 

این امر اقدام نماییم.
آقای جوادی ضرورت تالش جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری در 
خصوص حمایت از کاالی ایرانی و تولید کنندگان داخلی را حائز اهمیت 
دانســت و تاکید کرد: برنامه ای تدوین کردیم که در کلیه شــعب نسبت 
به پرداخت تســهیالت خرید کاال و بهبود کســب و کار تولید کنندگان 

داخلی اقدام شود.
ایشــان با بیان اینکه، روند ســودآوری و جذب منابع و تخصیص مصارف 
در سه ماهه سال 1۴۰1 رشد خوبی داشته است،گفت: علی رغم رقابت 
تنگاتنگی که در سیســتم بانکی وجود دارد، با برنامه ریزی های انجام 
شــده، پیش بینی می کنیم در ســال جاری، سهامداران موسسه از سود 
قابل مالحظه ای برخوردار شــوند و در ســه ماه نخســت سال جاری در 
چهار بخش اصلی درآمدی و ســه بخش هزینه ای، تراز مثبتی به مبلغ 
281/۴میلیــارد ریــال را ثبت کردیم که حاکی از برداشــتن گام محکم 

موسسه در مسیر سودآوری در سال جاری می باشد.
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معاون امور زیارت استانداری خراسان رضوی:

عرصه قلم  و نویسندگی، عرصه بصیرت و  بصیرت افزایی است
مشهد / سمیرا رحمتی

همزمــان بــا 1۴ تیرمــاه روز ملی قلم 
هجدهمیــن دوره انتخاب کتاب ســال 
استان وبزرگداشت ادیبان فقید خراسان 
رضوی ،مرحوم اســتاد تشکری و مرحوم 
اســتاد مصطفی زاده  با حضور خانواده 
آنهــا و اهالــی قلم در ســالن کنفرانس 
کتابخانــه مرکــزی امــام خمینی)ره( 
برگزار شد.دراین  اختتامیه از آخرین آثار 
مرحوم محســن مصطفی زاده و مرحوم 
ســعید تشکری رونمایی و از برگزیدگان 
کتاب ســال استان نیزتقدیر شد.معاون 
امور زیارت استانداری خراسان رضوی در 
این مراسم  ظهار کرد: دین اسالم مفتخر 
اســت که یک دین با رســالتی فرهنگی 
اســت . خداوند در قرآن که بزرگ ترین 
معجزه پیامبر اســالم)ص( است و تاریخ 
به وســیله آن هدایت می شــود به قلم 
ســوگند یاد کرده و سوگند در قرآن بار 
معنایــی و ابعادی دارد که جایگاه قلم و 
اندیشــه را نشان می دهد.حجت االسالم 
حجــت گنابادی نژاد افزود: در ادامه این 
سوره اخالق و منش نیکو از ویژگی های 
اهالی قلم شــمرده شده است. همچنین 
عرصه قلم و نویسندگی را عرصه بصیرت 
و بصیرت افزایی دانسته است. وی  ادامه 
داد: مرحوم  مصطفی زاده و تشــکری دو 
افتخــار بزرگ در عرصــه قلم بودند و از 
تربیت شدگانی هستند که مسیر خود را 
با مسیر قرآنی، انقالبی و اسالمی تطبیق 

و تنظیم کردند. این دو نفر هیچ گاه صرفا 
در محافــل آکادمیک و در آکواریوم های 
علمــی و فرهنگی وقت خود را ســپری 
نکردند.گنابادی نژاد تصریح کرد: مرحوم 
سعید تشکری در هر حوزه ای که انقالب 
بــه او نیاز داشــت اعم از صداوســیما، 
نهادهــای فرهنگی، عرصــه قلم، حوزه 
نشــر، عرصه ژورنالیست و عرصه نمایش 
حاضر شد و در زندگی او انزوا نمی بینیم. 
مرحوم مصطفی زاده نیز به لحاظ پشتوانه 
معرفتــی محضر عالمان بزرگی را درک 
کرده بود اما عزلت نشین نبود. پا به پای 

دردمندی های مردم می اندیشــید و آثار 
اندیشــه خود را در دستاوردهای هنری 
نشــان داد. رمز پیــروزی این دو نفر در 

دلبستگی شان به امام رضا)ع( بود.
وی افزود: یکی از افتخارات خراســان 
این است که استان قلم و صاحبان قلم 
است و قدیمی ترین بنای فرهنگی حرم 
امام رضا)ع( کتابخانه امام رضا)ع( است 
که قدیمی ترین آثار خطی را داراســت 
و منبــع بزرگــی برای اندیشــمندان 
محسوب می شــود. مدیرکل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی خراسان رضوی نیز 

در ادامــه این مراســم اظهار کرد: دیر 
یــا زود امروز یــا فردا ما هم از این دنیا 
خواهیــم رفت. این سرنوشــت حتمی 
همه انسان هاســت. اما اینکه روز بعد از 
رفتن ما به چه عنوانی از مایاد می کنند 
مهم اســت. محمد حسین زاده  افزود: 
ســعید تشکری و محسن مصطفی زاده 
کــه نامشــان بــا امام رضــا)ع( و امام 
علی)ع( گره خورده اســت همیشــه 
توصیــه  می کردنــد که مشــکالت را 
بــه امــام رضا)ع( بگوییــم. این دو تن 
زنده  هســتند چون که آثارشــان زنده 

است. برگزیدگان کتاب سال قله هایی 
هستند که نویسندگان جوان باید برای 
رشــد و ارتقا به این ها نگاه کنند.هیأت 
داوران هجدهمین  دوره انتخاب کتاب 
ســال استان درپایان مراسم در  بیانیه 
ای اعالم داشــتند:برآن هستیم  که بار 
اصلی جهاد تبیین و تولید دانش بنیان 
در درجۀ نخست، بر دوش ارباب معرفت 
و همه کسانی است که به لطف پژوهش 
و قلــم، نیازهــای گوناگون فرهنگی و 
بنیادین جامعه خویش را شناخته و در 
صدد پاســخ به آن برآمده اند. بنابراین، 
همه این کوشش های علمی و نیازمحور 
را ارج نهــاده و صمیمانــه برای شــان 
توفیقی روزافزون را آرزومند اســت. بر 
این باوریم که کسب افتخار در استانی 
که حجم کّمی و کیفی عناوین انتشــار 
یافته آن، دســت کم ده برابر متوســط 
دیگر استان های مجاور و همسان است، 
کاری ســترگ و ارزشی ستودنی است. 
در پایــان با تبریک به صاحبان عناوین 
برگزیده  و شایسته تقدیر و نیز قدردانی 
از همه عوامل برگزاری این جشــنواره 
علمــی و فرهنگــی، روزآمدی بیش از 
پیش مطالعات و قلم فرسایی ها و تالش 
مضاعف ناشــران این آســتان رأفت و 
معرفت را در نشر فضیلت و خردورزی 
و اندیشیدن به توسعه و تقویت صادرات 
کتــاب و دیگر فرآورده های فکری را از 

درگاه خداوند یکتا مسألت دارد.   

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل ترافیک 
ج: شورای شهر کر

ج با  ح جامع ترافیک شهر کر طر
اولویت بندی تکمیل می شود  

البرز / فاطمه کیاحیرتی 
رئیس کمیســیون عمران و حمل و نقل ترافیک 
شــورای شهر کرج گفت: طرح جامع ترافیک شهر 
کــرج بــا اولویت بندی تکمیل می شــود و تقاطع 
بلوار موذن و ادامه بلوار جمهوری اسالمی بصورت 
جامع بررســی و با رفع معارضات اجرایی می شود.

مســعود محمدی اظهار داشــت :با توجه به اینکه 
قسمتی از پروژه بزررگراه شمالی در آینده نزدیک 
بــه بهره برداری می رســد، روان ســازی ترافیک 
در مســیرهای ورودی و خروجــی به این بزرگراه 
می بایســت از طریق تقاطع غیر همسطح تامین تا 
موجب تداخل ترافیک در سایر معابر مجاور نگردد.

رئیس کمیســیون عمران و حمل و نقل ترافیک 
شورای شهر کرج افزود: تقاطع بلوار موذن با ادامه 
بلوار جمهوری )مسیر اتصال به بزرگراه شمالی( از 
جمله تقاطعاتی اســت که با توجه به طرح جامع 
ترافیک و حجم تردد کنونی و آینده میبایســت به 
صورت غیر همســطح اجرا شود.محمدی تصریح 
کرد : مطابق گزارش ارائه شده معاونت فنی و عمرانی 
و معاونت حمل و نقل  مطالعات طراحی در فاز اول 
تکمیل و فاز دوم در حال تکمیل است و تا پایان مهر 
ماه سال جاری انتخاب پیمانکار و شروع عملیات، 
آغاز خواهد شد.وی بیان کرد: در خصوص معارضین 
پروژه تمهیدات الزم قبل از شــروع پروژه در نظر 
گرفته شود تا در هنگام عملیات اجرایی موضوعات 
مختلف موجب توقف و تاخیر در بهره برداری نشود.

به گفته محمدی ؛ همچنین حجم ترافیکی که به 
این مســیر)بلوار جمهوری( اضافه خواهد شد را با 
در نظــر گرفتن نقاط عطف که موجب ترافیک در 
آینده خواهد گردید را مورد مطالعه کارشناســان 
قرار داده و با اولویت بندی نسبت به تکمیل طرح 

جامع ترافیک شهر اقدام شود.

ح کرد؛ ج مطر نایب رئیس شورای شهر کر

انتقاد از نظام ارجاع پرونده های 
ج   شهرداری کر

به کارشناسان دادگستری 
البرز / اکبر حیدری 

 نایب رئیس شــورای اســالمی شهر کرج از نظام 
معیــوب، مبهــم و ناعادالنه ارجــاع پرونده ها به 
کارشناسان رسمی دادگستری توسط شهرداری 
ایــن کالنشــهر انتقاد کرد و ضمن برشــمردن 
مصادیقی، خواســتار اصالح آن در کمترین زمان 
ممکن شــد.علیرضا رحیمی طــی نطق پیش از 
دســتور در ابتدای شصت و یکمین جلسه رسمی 
شورای شهر کرج ضمن تبریک روز شهرداری ها و 
روز قلم اظهار کرد: موضوع تذکِر امروز بنده مربوط 
به نحوه تعامل شــهرداری کرج و کارشناســان 
رســمی دادگســتری می شــود که با توجه به 
بررســی های به عمل آمده از ارجاع های صورت 
گرفته در بازه زمانی ابتدای سال 1۴۰۰ تا خرداد 
1۴۰1 و ارزیابی مستندات، گفتگو با کارشناسان 
و آمارگیری انجام شــده، باید گفت که آشفتگی، 
تعارفات اداری و بعضاً مسایل پشت پرده در توزیع 
و ارجاع پرونده ها به کارشناسان مربوطه مشاهده 
می شــود.دبیر کمیسیون شهرسازی افزود: طی 
بررسی به عمل آمده از مجموع 792 مورد ارجاع 
به کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده هاِی 
ملکــی ســتاد مرکز و مناطــق 1۰ گانه، جمعاً از 
نظریاِت 96 نفر اســتفاده گردیده لکن ۴۰ درصد 
پرونده ها یعنی ۳1۰ فقره کارشناسی صرفاً به 1۰ 
نفر ارجاع شــده و الباقی بین 86 نفر دیگر توزیع 
گردیده اســت ، البته در اینکه برخی کارشناسی 
ها به جهت حساســیت های خاص باید توســط 
کارشناســان خبره، دارای تجربه و تخصص های 
الزم انجام شود، بحثی نیست.عضو هیئت رئیسه 
پارلمان محلی کرج عنوان کرد: همچنین سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهری در بازه زمانی فوق 
الذکر با 1۳ نفر از کارشناسان محترم دادگستری 
همکاری داشــته و در ۴92 فقره از پرونده ها نیاز 
به اخذ نظریه کارشناس رسمی احساس گردیده 
که در رویکردی کاماًل مبهم و سوال برانگیز 2۵۳ 
فقره از ارجاع ها به یک کارشــناس با گرایش راه 
و ساختمان صورت گرفته است، عالوه بر این 76 
فقره کارشناسی به نفِر دوم و 6۵ فقره کارشناسی 
نیز به نفِر سوم محول شده است.رحیمی با طرح 
این پرســش که اگر این موضوع محل پرســش و 
ابهام نیســت، چه توجیه دیگری می تواند داشته 
باشد، خاطر نشان کرد: در برخی مزایده ها و حراج 
های ســازمان سیما و منظر قیمت پایه مزایده را 
حــدود 1۳ درصد قیمــت اصلی آن کاال مد نظر 
گرفته اند حال آنکه بر اساس ُعرف موجود و اعتقاد 
و رویکرِد اکثر کارشناســان رسمی دادگستری، 
قیمــت پایــه را 2۰ درصد کمتر از قیمت آن کاال 
در بازار مصرف محاســبه می کنند .به گفته این 
مســئول، متاسفانه برخی پرسنل شهرداری کرج 
که اتفاقاً در حوزه های امالک و شهرسازی خدمت 
می کنند، در حوزه صدور پروانه در مقام کارشناس 
رسمی  به بررسی و ارزیابی پرونده ها پرداخته اند 

که مصداق تخلِف آشکار، تعارض منافع  است.

 با هدف ارتقای ضریب اطمینان 
خطوط برق رسانی انجام شد؛

اصالح و بهینه سازی 1۶ هزار متر 
شبکه توزیع برق در مهدیشهر

سمنان /  تبیانیان
مدیر توزیع برق شهرســتان مهدیشــهر از اجرای 
طرح اصالح 12 کیلومتر خط فشارمتوســط و ۴ 
کیلومتر شــبکه فشارضعیف در نقاط مختلف این 
شهرستان خبر داد.حسین حافظی با بیان این که 
در ســه ماهه نخست امسال، قریب چهار هزار متر 
شــبکه فشارضعیف هوایی با کابل خودنگهدار در 
شهرســتان احداث شــده گفت: از آغاز امسال تا به 
حال، ۴۵ پروژه عمرانی برق رســانی با اعتباری به 
مبلغ 12 میلیارد ریال به اجرا در آمده اســت. وی 
افزود: احداث پست هوایی توزیع برق برای تامین 
برق مشترکان جدید، بهسازی شبکه فشار ضعیف 
روســتای آبمند، تبدیل شــبکه سیمی مجموعه 
کارگاه های کوچک شهرستان به کابل خودنگهدار، 
بهینه ســازی شــبکه منطقه بخوسر مهدیشهر و 
محدوده مسیر رودخانه شهمیرزاد با تبدیل به کابل 
خودنگهدار، به عنوان برخی اقدامات این مدیریت 
به شــمار می رود.وی با اشــاره به این که عملیات 
اصالح و بهینه ســازی منطقه یخچال شهمیرزاد، 
منطقــه تپه زونی و طرفین بلوار امام خمینی )ره( 
شــهمیرزاد از جمله برنامه های در دســت اقدام 
است یادآور شد: احداث دو هزار و 2۰۰ متر شبکه 
فشارمتوسط جهت ارتباط خطوط و رینگ نمودن 
پســت بیمارستان 1۵ خرداد مهدیشهر، بهسازی 
خــط 2۰ کیلوولت مقابل چــاه های لیتو و نصب 
چهار ایستگاه هوایی توزیع برق جهت تامین برق 
متقاضیان جدید، از پروژه های پیش بینی شده این 

مدیریت در سه ماهه دوم امسال است.
 

 بازدید مدیرعامل 
 شرکت نفت و گاز اروندان 

از هسته گزینش وزارت نفت جنوب 
خوزستان / گروه استان ها: مهندس عذاری اهوازی 
ضمن بازدید از هسته گزینش وزارت نفت جنوب 
و شــرکت در نشســتی با علی سالمی سرپرست 
ایــن اداره، طی یک دیــدار صمیمانه از نزدیک با 
کارکنان این اداره نیز آشــنا شــدند.در این بازدید 
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان ضمن قدردانی 
از زحمات همکاران هسته گزینش، انتصاب آقای 
ســالمی را به عنوان سرپرســتی این هسته و آقای 
ســوخته زاده به عنوان سرپرســت هسته گزینش 
عســلویه را تبریک گفته و ابراز امیدواری کرد این 
انتصابات منشــاء تحوالت و تعالی باشد.مهندس 
عذاری اهوازی در ادامه اظهار کرد: نیروی انسانی، 
رکن اصلی تولید اســت و هرچه کارکنان از لحاظ 
فنی، علمی و اخالقی صالحیت بیشــتری داشته 
باشند، قطعا بهره وری سازمانی نیز افزایش می یابد 
و گزینــش همین نقش را ایفــا می کند؛ یعنی به 
سازمان ها در انتخاب افراد اصلح و افزایش بهره وری 
کمک خواهد کرد. اگر بتوانیم گزینش منصفانه و 
کارآمدی داشته باشیم، به هدف خود رسیده  ایم.

علی سالمی سرپرست هسته ی گزینش جنوب نیز 
طی ســخنانی ضمن قدردانی از حضور مدیرعامل 
شــرکت نفت و گاز اروندان، گزارشــی از عملکرد 
هســته، و حجم باالی ورودی پرونده های تبدیل 
وضعیت ایثارگران، برنامه ریزی ها و نیازمندی های 
گزینش، در جهت تســریع بخشــی به امور جاری 
ارائه داد.وی افزود: خط مشــی مشــخص شــده 
برای گزینش نشــان از خطیر بودن این وظیفه و 
رســالت دارد و هرچه قدر نیروهای مناسب تری به 
ســازمان تزریق شود و انتخاب دقیق تری صورت 
بگیــرد بــه همان اندازه کل ســازمان و نظام از آن 
منتفع خواهند شــد.وی یادآور شــد، که در سال 
 جاری و به نسبت سنوات گذشته، گزینش با حجم 

۴ برابری ورودی پرونده مواجه است.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان:

پست برق ۲۳۰ کیلوولت سبزآب 
 اندیمشک به زودی 

به بهره برداری می رسد  
خوزســتان / گروه اســتان ها: مدیرعامل شرکت 
بــرق منطقــه ای خوزســتان گفت: پســت برق 
2۳۰ کیلوولت ســبزآب اندیمشــک به زودی به 
بهره برداری خواهد رسید.محمود دشت بزرگ در 
بازدید فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی و نماینده مردم اندیمشک 
از پست انتقال 2۳۰ کیلوولت سبزآب، بیان کرد: 
فاز اول این پســت به ظرفیت 17۵ مگاولت آمپر 
در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.وی 
افزود: فاز دوم پســت برق ســبزآب نیز به همین 
میزان ظرفیت )17۵ مگاولت آمپر( بعد از فاز اول 
مــورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان بیان کرد: ویژگی 
این پســت امکان اتصال نیروگاه در حال احداث 
دوکوهه اندیمشک به شبکه سراسری است که در 
آینده نزدیک به ظرفیت ۳۰7 مگاوات از این طریق 
به شبکه سراسری متصل خواهد شد.دشت بزرگ 
توضیــح داد: بــرای اتصــال نیــروگاه دوکوهه 
اندیمشــک دو خط انتقال 2۳۰ کیلوولت توسط 
شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز برنامه ریزی 
شــده که در مراحل پایانی احداث اســت تا امکان 
اتصــال نیروگاه از طریق دو خط موازی دو مداره 

)در مجموع چهار مدار( فراهم شود.

استانها 6

ح کرد؛ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل مطر

فراهم شدن فرصت اشتغال در واحدهای صنعتی 
اردبیل / گروه اســتان ها: رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اردبیل گفت: نیروهاي تعدیل شده در سبالن پارچه اردبیل 
به سر کار باز مي گردند.رامین صادقي در جریان بازدید خبرنگاران از 
تعدادي از واحدهاي تولیدي و صنعتي در اردبیل اظهار کرد: سبالن 
پارچه یکي از واحدهاي تولیدي مدرن در استان اردبیل است که در 
ســال هاي گذشته به دلیل مشکالت مدیریتي با چالش هاي جدي 
و فراز و نشــیب هاي متعددي روبه رو بوده که در 2 ســال گذشــته 
با دســتور رییس وقت قوه قضائیه به صاحبان اصلي برگشــت داده 
شد.وي تصریح کرد: در ماه هاي اخیر در مدیریت این مجموعه برخي 
مشــکالت و نارســایي ها را شــاهد بودیم ولي با حمایت و پیگیري 
اســتاندار اردبیل قرار شده شــرکت حمایت از صنایع در مدیریت 
این کارخانه ورود پیدا کرده و به دور از تعدیل نیرو، زمینه اشتغال 
و افزایــش تولیــد را به شــکل مطلوب فراهــم آورد که در ماه هاي 
آینده ثبات بیشــتري را در این مجموعه تولیدي شــاهد خواهیم 

بود. رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اردبیل با بیان 
آخرین وضعیت واحدهاي تولیدي اســتان گفت: یک هزار و 176 
واحد صنعتي در استان اردبیل پروانه بهره برداري گرفتند که 99۰ 

واحد از این تعداد با ظرفیت هاي متفاوت در حال فعالیت هستند. 
صادقي افزود: برخي از این واحدها نظیر کارخانه ســیمان با بیش 
از صــد درصــد ظرفیت در حال فعالیت بوده و برخي از واحدها نیز 
تــا ۳۰ درصــد ظرفیــت تولید خود را انجام مي دهند. وي از اجراي 
27۰ طرح صنعتي پیشــران در اســتان خبر داد و خاطرنشان کرد: 
این طرح هاي صنعتي با پیشرفت 2۰ تا 9۵ درصد در حال اجراست 
که تا پایان سال 1۴۰2 شاهد بهره برداري از این طرح هاي پیشران و 
اشتغال آفرین خواهیم بود. صادقي اضافه کرد: با بهره برداري از 27۰ 
طرح پیشــران صنعتي در اســتان فرصت اشتغال براي 1۵ هزار نفر 
فراهم مي آید تا ما حرکت مؤثري را از سمت صنایع کوچک به سمت 
صنایع متوســط و بزرگ شــاهد باشیم.در این بازدید خبرنگاران از 
تعدادي از واحدهاي صنعتي و تولیدي استان با رویکرد دانش بنیان 
و تولید محصوالت صنعتي برجسته بازدید کرده و در جریان روند 

توسعه صنعتي استان قرار گرفتند.

خبر ویژه

هرمزگان / لیال فرهادی
مدیرعامــل نیــروگاه بندرعباس از تولیــد 6۰۰ هزار متر مکعب آب مقطر در نیروگاه 
بندرعباس در سه ماهه اول سال 1۴۰1 خبر داد.حسین سلیمی عنوان کرد: با توجه به 
رسالت اجتماعی شرکت و در راستای کمک به واحدهای تولیدی، خدماتی پزشکی و 
بهداشتی، نیروگاه بندرعباس اقدام به تولید آب مقطر کرد.مدیرعامل نیروگاه بندرعباس 
افزود: پرسنل زحمتکش نیروگاه بندرعباس همیشه در کنار رسالت ویژه خود که تولید 
برق پایدار در کشور بوده، در برهه های حساس، حامی و پشتیبان مردم شریف استان 
هرمزگان و کشــور بوده است.ســلیمی خاطرنشان کرد: این نیروگاه به طور متوسط 

روزانــه 6۰۰۰ متــر مکعب تولید دارد که تاکنون در تامین آب مقطر شــرکت توزیع 
برق استان،نیروگاه های ایسین، هنگام، هرمز، خلیج فارس، آزمایشگاه های سطح شهر 
بندرعباس، اداره کل دامپزشکی، سازمان های انتقال خون و غذا و دارو، دانشگاه پیام 
نور، سازمان دامپزشکی، کشتی سازی، مجتمع فوالد جنوب، کیفیت آزمای جنوب، 
صنایع غذایی نامداران، افروز شــیمی الزم، فناوران زیســت دریا، زر آزما پرشیا نقش 
بسزایی را داشته است .اضافه می گردد : نیروگاه بندرعباس با ظرفیت اسمی 1۳2۰ 
مگاوات بزرگترین نیروگاه جنوب شرق کشور است که نقش مهمی در تامین برق کشور 

و صنایع بزرگ استان هرمزگان دارد.

در 3 ماهه نخست سال جاری محقق شد؛

تولید ۶۰۰ هزار متر مکعب آب مقطر در نیروگاه بندرعباس

وزیر صمت در بازدید از  شرکت فوالد مبارکه: 

عملکرد فوالد مبارکه در تنظیم بازار و تولید محصوالت ویژه قابل تقدیر است
اصفهان / گروه اســتان ها: وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان 
این که ما هم تولیدکننده و هم صادرکننده فوالد هستیم، گفت: 
زمانــی کــه قصد تولید الکتروموتور داریم، فوالد الکتریکی را از 
دیگر کشــورها خریداری و وارد می کنیم که خوشبختانه فوالد 
مبارکــه در ایــن زمینه کشــورمان را از واردات این محصول به 
کشــور بی نیاز کرد.سّیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت، در سفر 
خــود به اســتان اصفهان پس از افتتــاح پروژه های صنعتی در 
مجتمع فوالد سبا، با حضور در شرکت فوالد مبارکه، از خطوط 
تولید نواحی فوالدسازی و نورد گرم این شرکت بازدید به عمل 
آورد و اظهارکرد: فوالد مبارکه با مدیریت بازار فوالد توانســت 
کســری تولید را جبران کند و در حفظ تعادل بازار تاثیرگذار 
باشد که جای تقدیر دارد.وی افزود: این شرکت در حوزه فناوری 
نیز اقدامات موثری انجام  داده و توانســته با صرفه جویی قابل 
توجهــی، کمتریــن میزان مصرف آب را در میان فوالدســازان 

جهان داشته باشد.وزیر صمت خاطرنشان کرد: در زمینه تحقیق 
و توســعه، اقدامات مثبتــی در فوالد مبارکه صورت گرفته که 
یکــی از اقدامــات مهّمی کــه در این مجموعه کلید خورده و از 
دغدغه های ما محســوب می شود، تولید فوالدهای ویژه، نظیر 
فوالدهایی اســت که در تولید ترانســفورماتورها کاربرد دارد و 

بسیار مهم است.فاطمی امین با بیان این که ما هم تولیدکننده 
و هم صادرکننده فوالد هســتیم، گفت: زمانی که قصد تولید 
الکتروموتور داریم، فوالد الکتریکی را از دیگر کشورها خریداری 
و وارد می کنیــم که خوشــبختانه فــوالد مبارکه در این زمینه 
کشــورمان را از واردات این محصول به کشــور بی نیاز کرد.وی 
تصریــح کــرد: امروز به پاس قدردانــی از زحمات و تالش های 
مدیران و کارکنان ســخت کوش فوالد مبارکه، از این مجموعه 
دیدن کردم.وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: همان طور 
که مقام معظم رهبری اشــاره کرده اند، تولید یک جهاد اســت 
و این جهاد در برابر دشــمن اســت؛ علی رغم اعمال تحریم های 
ظالمانه دشمنان، حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته 
12۰ میلیارد دالر بوده و این نشان دهنده جهادی است که در 
تولید و تجارت رقم خورده که جای قدردانی از حرکت جهادگونه 

رزمندگان و سربازان جبهه صنعت دارد.
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کوتاه از جامعه

گیرند که جان انسان ها را می  « به مزاحمت های مرگباری  گار نگاه »روز

الو اورژانس
  امیر پروسنان / گروه جامعه

مزاحمت هــای تلفنی برای اورژانس پیش 
بیمارســتانی یکــی از مواردی اســت که 
همچنان به واســطه پایین بودن ســطح 
آگاهی اجتماعی یا آموزش های غیر کافی 
مشــاهده می شود. رفتاری عجیب که باید 
بــه آن از نظرگاه هــای مختلف اجتماعی 
و روان شناســی نــگاه کــرد و باید به این 
موضــوع فکر کرد که چــرا این رفتار ضد 
اجتماعــی که به طور معمول در خدماتی 
کــه اوپراتور تلفنی وجــود دارد، از برخی 
افراد سر می زند و چرا همین برخی افراد، 
بــه خود این اجازه را می دهند که با ایجاد 
مزاحمت برای اورژانس پیش بیمارستانی، 
جان شــخص دیگری را به خطر بیندازند.

اگر در گذشــته مزاحمت هــای تلفنی با 
تلفن های آنالوگ بســیار بیشتر از اکنون 
بــود، این موضــوع جای تعجب دارد که با 
تلفن های دیجیتال که امکان مخفی کردن 
شماره تماس هم وجود ندارد، چطور افراد 
این اجازه را به خودشان می دهند که نه تنها 
مزاحمت تلفنی ایجاد کنند، بلکه برای یک 
ســازمان امداد رســان مهم مثل اورژانس 
11۵، شــرایطی پرمخاطــره ای را ایجاد 
کننــد که می تواند جــان افراد را به خطر 
بیندازد.نکته دیگر این  که در کالن شهرها 
مانند پایتخت، ترافیک سرســام آور،  خود 
به خود منجر به دیر رسیدن آمبوالنس بر 
بالیــن مصدوم یا بیمار می شــود و  زمانی 
که برخــی افراد با تلفن های بی ربط برای 
اورژانــس مزاحمت ایجاد می کنند، چقدر 
ماموریــت  امــداد و نجات آنها را به تعویق 
می اندازند.این ســئوال مطرح اســت که 
چگونه فردی می تواند با اطالعات نادرست 
و اقــدام مزاحمت بار خود  در فعالیت مهم 
و حیاتــی یکــی از مهمترین بخش های 
اجتماع اختــالل ایجاد کند؟ این رفتارها 
ریشــه در چه مســائلی دارد؟ و راهکار و 

درمان آن چیست.
 مزاحمت تلفنی اورژانسی 

چند دسته دارد؟
مجتبــی خالدی، ســخنگوی ســازمان 
اورژانس کشــور می گوید: مزاحمت های 
تلفنــی برای اورژانــس به طور معمول به 
چند دسته تقسیم بندی می شوند. بخشی 
از این مزاحمت ها منجر به مشغول کردن 

خط تلفنی اورژانس و در نتیجه جلوگیری 
از تمــاس فرد مصــدوم یا بیمار یا مددجو 
می شــود. بخش دوم مواردی اســت که 
بــه هتک حرمت اپراتــور اورژانس یا فرد 

پاسخگو منجر می شود. 
چرا عاقل کند کاری

اگرچــه نمی تــوان دلیــل همــه موارد 
مزاحمت هــای تلفنی برای اورژانس را به 
طور دقیق و مشــخص دسته بندی کرد و 
به دنبال حل این مشکل بود، ولی تاحدی 
می توان از ابعاد مختلف جامعه شناســی 
و روان شناســی می توان به این مســائل 
ورود کرد.نازنیــن آهنگری، دکترای روان 
شناســی بالینی در ایــن زمینه می گوید: 
بررســی علت و ریشــه رفتارهای افراد و 
گمانه زنی در این زمینه ســاده نیســت و 
برای بررســی انگیزه افراد و علت آن باید 
عوامــل مختلف را در نظر گرفت. بنابراین 
نمی تــوان رفتار افراد را به طور مشــخص 
بــه دلیل واحــدی ارتباط داد. زیرا افراد از 
انجام رفتارهای به ظاهر یکسان می توانند 
انگیزه های متفاوتی داشته باشند. یکی از 

حوزه های تخصصی در علوم رفتاری که به 
بررسی علت ها و ریشه رفتارهای ناهنجار 
و غیر مســئوالنه می پردازد، شاخه آسیب 
شناسی روانی و اختالالت شخصیت است.

وی می افزاید: اگر این رفتار را تحت عنوان 
نوعی پرخاشگری، رفتار مجرمانه یا رفتار 
غیرمســئوالنه و ســنگ دالنه و غیرمجاز 
دسته بندی کنیم، یکی از اختالالت روان 
پزشــکی محرز می شود که نوعی اختالل 
شــخصیت ضد اجتماعی است و از دوران 
نوجوانــی آغاز می شــود. بی توجهی و بی 
عالقگی نســبت به قانون و نقض قانون در 
این موارد مشــاهده می شود که می تواند 
پیش درآمد رفتارهــای ضداجتماعی در 
سن باالتر باشد.آهنگری توضیح می دهد: 
افرادی که اقدام به پرخاشگری کرده و به 
عواقب رفتارشــان فکر نمی کنند، به طور 
معمول از رفتار خود پشیمان نمی شوند و 
اقدامــات آنها  حتی می تواند جان دیگران 
را بــه خطر بیندازد. بــه طور مثال در پی 
مزاحمــت اخیری ایجاد شــده بود، یک 
شهروند دو الســتیک آمبوالنس را پنجر 

کرده بود، منجر به فوت یک کودک شد.وی 
افــزود: افرادی که مرتکــب این رفتارها 
می شــوند گاهی ممکن اســت در لحظه 
تفکر منطقی نداشــته باشند و نمی توانند 
عواقب رفتار خود را پیش بینی کنند. زیرا 
اگر فرد بتواند در لحظه عواقب رفتار خود 
را  بررســی کند، چنین رفتاری از او ســر 
نمی زند. بنابراین می توان گفت که با مدلی 
از اختالل شخصیت و مشکالت رفتاری در 

این زمینه روبه رو هستیم.
مزاحمت از جنس سرگرمی و اعتراض

اینکه فکر کنیم فقط ایرانی ها مزاحمت های 
تلفنــی برای دســتگاه های امدادی مانند 
اورژانــس ایجاد می کننــد، خیال باطل 
اســت. ولی باید به این هم فکر کنیم که با 
توجه به ادعای فرهنگ، چرا باید برخی از 
افراد جامعه به این ســمت و ســو بروند که 
جان فردی را به واسطه یک اقدام نادرست 
ماننــد مزاحمت تلفنی، به خطر بیاندازند.

اباذر اشتری، جامعه شناس در این زمینه 
اظهــار می کند: مزاحمت های تلفنی یک 
مشــکل اجتماعی و فرهنگی است و فقط 

مربوط به ایران نمی شود و در همه کشورها 
وجود دارد، اما این موضوع در دیگر کشورها 
کنترل شده و برای آن برنامه ریزی دارند. 
اشــتری افزود: در این میان آنچه بســیار 
اهمیت دارد، بحث فرهنگ ســازی است. 
اگر فرهنگ ســازی درستی انجام نشود، 
روزانه شاهد اتفاقات ناگواری خواهیم بود 
که می تواند منجر به از دســت رفتن جان 

عزیزانی شود. 
قانون چه می گوید؟

اکثــر افرادی که مزاحمــت تلفنی ایجاد 
می کننــد، از قانــون آگاهی کافی ندارند. 
این در حالی اســت که ســازمان اورژانس 
کشــور، موضوع مزاحمت تلفنی را به طور 
جدی پیگیــری می کند و بخش حقوقی 
این سازمان، متولی پیگیری است.خالدی 
در این زمینه گفت: با دســتگاه قضایی در 
ارتبــاط هســتیم و امیدواریــم مجازات 
بازدارنــده ای در این زمینه لحاظ شــود. 
به واســطه سیستم های جدید مخابراتی، 
افراد به راحتی شناسایی می شوند و شاید 
پیش از این، یکی از مشــکالت، شناسایی 
افراد بود، اما حاال این موضوع برطرف شده 
است.ســخنگوی سازمان اورژانس کشور 
ادامــه داد: دو قانــون در این زمینه وجود 
دارد. قانــون 1۳1 و 6۴1 قانــون مجازات 
اســالمی که هم به این موضوع پرداخته و 
هــم از یــک تا 6 ماه حبس برای این افراد 
در نظــر گرفته اســت. در ماده 1۴ قانون 
تاســیس مخابرات هم قوانینی برای ایجاد 
مزاحمت در بار اول و دوم و ســوم در نظر 
گرفته شده است.اما چنانچه این مزاحمت 
ها مثال باعث تاخیر در رسیدن آمبوالنس 
به بیماری واقعی شــود چه؟بنابراین باید 
قــوه قضاییه به واســطه وقوع جرمی که 
می تواند منجر به فوت افراد دیگر شــود، 
به طور شــفاف و صریح وارد شود.خالدی 
ســخنگوی سازمان اورژانس کشور در این 
زمینه گفت: یکی از خواسته های سازمان 
اورژانس کشور از قوه قضاییه این است که 
کانال ویژه ای برای بررســی مزاحمت های 
تلفنی اورژانس ایجاد کند تا افراد مزاحمی 
که به ســن قانونی نرســیده اند، از طریق 
خانواده مجازات شده و افرادی که به سن 
قانونی رسیده اند، به محاکم قضایی ارجاع 

داده شوند. 

7جامعه
وزیر بهداشت:

 افراد باالی 1۲ سال 
کسن یادآوری را تزریق کنند وا

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
درباره اینکه واکسیناســیون ایمنی دایمی 
نمی دهد و بعد از مدتی ایمنی کاهش می 
یابــد، گفت: اخیرا تغییراتــی در امیکرون 
ایجاد شــده و جهش با ســرعت بیشــتری 
دارد کــه می تواند بیماری زایی ایجاد کند.
بهرام عین الهی افزود: ما از واکسیناسیون به 
عنوان »یاداوری« نام می بریم و توصیه ما به 
مردم که خیلی به ما کمک کردند این است 
که افراد باالی 12 سال واکسن یادآوری را 
تزریق کنند. ما بازگشت حجاج، بازگشایی 
مدارس، ایام محرم را داریم که ممکن است 

ویروس را منتقل کنند و افزایش دهند.

 سالمت کنکور14۰1 
 در تمامی رشته ها و گروه ها 

مورد »تأیید قطعی« است
هیــات منتخــب تحقیق و بررســی ابعاد 
برخــی شــبهات مطرح شــده در آزمون 
سراســری سال 1۴۰1 که به دستور رئیس 
جمهور تشــکیل شــده بود، اعــالم کرد: 
ســالمت کنکور سراســری سال 1۴۰1 در 
تمامی رشته ها و گروه ها مورد تأیید قطعی 
است.همچنین حجت االسالم و المسلمین 
سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی با بیان اینکه مصوبه شــورای عالی 
انقــالب فرهنگی برای کنکور ســال آینده 
اجرا خواهد شــد، در پاســخ به این ســوال 
که برخی گمانه زنی ها مبنی بر بازگشــت 
دروس عمومــی به کنکور و حذف تأثیر 6۰ 
درصدی سوابق تحصیلی مطرح شده است؛ 
گفت: هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد و همان 
مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی برای 
کنکور ســال آینده اجرا خواهد شد.گفتنی 
است، در هشتصد و پنجاه و پنجمین جلسه 
شــورای عالی انقالب فرهنگی که در بهمن 
ماه ســال گذشته به ریاست رئیس جمهور 
برگزار شد؛ معدل سال های تحصیلی دهم، 
یازدهم و دوازدهم دانش آموزان تأثیر قطعی 
6۰ درصــدی در کنکور پیدا می کند. با این 
مصوبــه 6۰ درصد معدل دوره دبیرســتان 
بــرای دروس عمومی و تخصصی در کنکور 
نقش دارند و محتوای کنکور سراســری نیز 
تنهــا به دروس تخصصی تعلق پیدا می کند 
و تأثیــر دروس عمومــی در امتحانات دوره 

متوسطه نمایان می شود.
    

کسن گریزی سویه های  وا
جدید اومیکرون بیشتر است

اســتاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی 
تهــران گفت: در همه جای دنیا بعد از موج 
اصلــی، اومیکرون حدود 2۳ میلیون نفر را 
مبتال کرد در مقایســه با دلتا که هفته ای ۴ 
میلیــون نفر را مبتال می کرد، در اومیکرون 
از ۴ میلیــون بــه 2۳ میلیــون نفر یعنی 6 
برابــر می رســد، اما تعــداد مرگ ها تقریباً 
ثابت می ماند که این امر نشــان می دهد که 
کشــندگی اومیکرون هم به دلیل خفیف تر 
بــودن ذاتی نســبی این ویــروس و هم به 
دلیل واکسیناســیون بهتری که داشــتیم، 
کمتر بوده است.مســعود یونسیان در ادامه 
اظهار کرد: با قالب شــدن زیرگونه BA۴ و 
BA۵ که دو زیرگونه از اومیکرون هســتند، 
در همه جای دنیا ما یک افزایشی را می بینیم 
که به نســبت اومیکرون B2 که غالب بود، 
واکســن گریزی بیشــتری دارند. یعنی ما 
اگر پیشــتر با دو دوز واکســن می توانستیم 
بــا BA1 و BA2 مقابلــه کنیم برای مقابله 
با زیرگونه های جدید، یا باید واکســن هایی 
داشــته باشــیم که به طور اختصاصی برای 
این زیرگونه ســاخته شــدند که هنوز در 
دنیا واکســنی نداریم یــا باید تعداد دوزها 

را افزایش دهیم. 

 امکان اصالح سفارش 
کتب درسی فراهم شد

طبــق جدول زمانبندی اعالمی از ســوی 
ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 
ثبت ســفارش و توزیع کتاب های درســی 
ســال تحصیلــی 1۴۰2-1۴۰1 تمامــی 
 دوره هــای تحصیلــی از طریــق ســامانه
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انجام می شــود. بر اساس این گزارش، ثبت 
سفارش اینترنتی کتب درسی پایه های اول، 
هفتم و دهم که از پنجم تیرماه آغاز شــده 
بود تا 11شهریور ادامه دارد. همچنین از 12 
تیرماه امکان اصالح ســفارش کتب درسی 
برای تمام دانش آموزان فراهم شده که این 

امر تا ۳1 شهریور ماه امکان پذیر است.

 »تاثیر سوابق تحصیلی 
؟ «؛ آری یا خیر در کنکور

  فرشید گودرزی 
 کارشناس 

علوم قضایی

مدت هاســت که 
خبــری مبنی بر 
اینکه قرار است در 
قبولی کنکور؛ ســوابق درسی و معدل 
کالس هــای دهم ، یازدهم و دوازدهم  
تآثیر بسزایی؛ )مثآل 6۰ درصد در قبولی 
این آزمون سراسری( داشته باشد گوش 
هــا و چشــم ها را مــی آزارد. اینجانب 
فارغ از اینکه با برگزاری کنکور آن هم 
به شــکل کنونی و به ویژه تر به شــیوه 
تست زنی به شدت مخالف هستم و بی 
توجه به اینکه خبر یاد شده و مصوبه آن 
، خروجی کدام نهاد باشد ؛ در این نوشته 
ســعی دارم )چنانکه ســال ها قبل نیز 
آن را برای ســازمان ملی جوانان مطرح 
نمــودم( در حد بضاعتم به ایرادات این 

گزاره بپردازم :
1-  چه بسا دانش آموزانی باشند که به 
هر دلیلی در طی کالس های تحصیلی 
نتواننــد چنان که باید و شــاید درس 
بخواننــد و معدل باالیی کســب کنند: 
دالیلی مثل شــور نوجوانی و جوانی و 
اشتغاالت ذهنی و فکری و فیزیکی و گاه 
عاطفی آن سن و سال ها، حوادث قهریه 
طبیعی همچون از دست دادن والدین و 
خانواده، نادانی، وضع خاص خانوادگی 
مانند اعتیاد یکــی از اعضای خانواده، 
حتــی گاه بــه دلیل تنبلی و یا غنیمت 
ندانســتن فرصــت در حال گذر، کار و 
اشــتغال همزمان با تحصیل که روزگار 
بر آنان تحمیل کرده و..... .  حال اگر این 
گروه از دانش آموزان در نزدیکی زمان 
کنکور به خود آیند یا زمانه و محیط به 
آنــان فرصت و مهلت دهد و بخواهند با 
جدیت درس بخوانند و خود بدانند که 
توان جبران را در این برهه کوتاه دارند 
و مــی توانند بــا اراده و تالش دفعی و 
مردانه جبران مافات را بنمایند ؛ آیا در 
این حال ؛ این »تآثیر سوابق تحصیلی« 
برایشان بدتر از سدی بزرگ مشکل ساز 
نخواهد بود؟ آیا با وجود تنبه یا به وجود 
آمدن فرصت و روی خوش نشان دادن 
روزگار ؛ آیــا با ایــن قید؛ آینده خود را 
در هاله ای از ابهام نخواهند یافت ؟ آیا 
سرنوشت خودشان و مشکالت جامعه 
شــان به تبع آنان دچار تغییر یا فزونی 

نخواهد شد ؟ 
2- افراد میانسال به باال که  قصد شرکت 
در کنکور را دارند )و هر چند شاید کم 
باشــند، ولی دولت نمی تواند نسبت به 
خواست به حق و قانونی آنها بی تفاوت 
باشد( نیز به این سد بر خواهند خورد، 
بدین معنی که باید به ناچار تازه بروند 
و از اول کالس های یاد شده تحصیلی 

را از نو طی کنند!
۳- رونــق گرفتن بیش از پیش کالس 
هــای تقویتی دانش آمــوزان؛ که تنها 
پولدارهــا می توانند از آنها چنانکه باید 
بهره مند شوند ، از دیگر معایب موضوع 

یاد شده است.
۴- از دیگــر ایــرادات این نوع برگزاری 
کنکــور؛ دنبال نمره دویدن گروهی از 
دانــش آموزان در مواقع نوبت تصحیح 
امتحانات و پس از آن، خواهد بود که گاه 
فرهنگ ناب دانش آموزی را به ســمت 
نوعی نمره خواهی صرف و  تکدی گری 
نمره از دبیران و معلمان ارجمند پیش 

خواهد برد.   
۵- هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت 
که معدود مدارس و دبیران گرامی )به 
دور از ســاحت بــا نجابت اکثریت این 
عزیزان بزرگوار( به آشــنایان خود نمره 
مطلوب و باال و دلخواهشــان را ندهند 
و دانــش آمــوزان مســتعدی که هیچ 
آشــنایی ندارنــد از چنین رانت زننده 
ای بــی بهــره بمانند ؛ کــه در نهایت ، 
این نیز خود باعث ناعدالتی آموزشی و 
پس از آن شــاید سبب بروز افسردگی 
هایــی در میــان نوجوانان و جوانانی از 
کشــورمان و شــیوع ناامیدی نسبی _ 

نوسانی تحصیلی و شغلی خواهد بود.
در کل به نظر اینجانب این سبک آزمون 
گرفتــن نه به صــالح دانش آموزان ما 
، نــه بــه صالح آینــده مترقی و تمدن 
خیز کشــور ، نه به مصلحت ســالمت 
جامعــه اســالمی و جوانان و نوجوانان 
آن و نه در مسیر عدالت ورزی و عدالت 
خواهی است و به شخصه )بنا بر »نصح 
ائمۀ المســلمین«( به شدت بزرگواران 
مسئول را ازاین موضوع، آن هم به این 

شکل انذار می دهم.

خبر ویژه

رئیس سندیکای صنایع دارو اظهار کرد: در صنعت داروسازی با بالتکلیفی 
در تصمیم گیری مسئوالن و پاسکاری وظایف بین نهادهای مختلف مواجه 
هستییم. محمد عبده زاده در ادامه اظهار کرد: کمبودهای دارویی روز به 
 روز در حال بیشــتر شــدن و دسترســی مردم به دارو در حال کاهش است. 
وی ادامه داد: از بهمن 1۴۰۰ تا اردیبهشــت 1۴۰1 هیچ ارزی به صنعت 
داروســازی داده نشــده اســت.وی تاکید کرد: قیمت همه عوامل متاثر بر 
تولید دارو افزایش یافته اما اجازه افزایش قیمت دارو داده نمی شــود. وی 

افزود: امسال کمیسیون قیمت سازمان غذا و دارو تشکیل نشده یا اگر هم 
تشکیل شده آرای آن برای اجرا ابالغ نشده است. وی تصریح کرد: صنعت 
داروســازی در حال خرد شــدن اســت و کمبودهای دارویی در تیر ماه در 
برندهای مختلف به ۳۵۰ قلم امســال رســید. عبده زاده خاطر نشان کرد: 
دولت بیش از 12 هزار میلیارد تومان به بخش تولید دارو بدهکار اســت. 
رئیس ســندیکای صنایع دارو در پایان تاکید کرد: وقتی بیمه ها ســودده 

هستند، یعنی پول حوزه دارو را نداده اند.

بنا بر هشدار یک مقام مسئول؛

کمتر می شود دسترسی مردم به دارو هر روز 

اینفوگرافی 

 این وسایل 
در زمان 

خاموشی هم 
برق مصرف 

می کنند
در این اینفوگرافیک 

به این پرداخته ایم که 
چه وسایلی در زمان 

خاموشی هم برق 
مصرف می کنند

منبع : جام جم

عضو کمیسیون بهداشت مجلس خبر داد:

آبان  کمبود ۳۵۶ قلم دارو در داروخانه سیزده 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: ۳۵6 
قلــم دارو در داروخانــه ســیزده آبان که مرجع تامین 

داروست، کمبود داریم.
عبدالحســین روح االمینی در اولین نشســت بررسی 
موانع و راهکارهای اجرای  سیاست های کلی سالمت 
گفت: دارو به وضعیت بحرانی نزدیک شــده اســت، در 
قانون برنامه بودجه مصوب شد که ارز به بیمه ها برود 
و دارو برای مردم گران نشود و 8۰ هزار میلیارد بودجه 
تخصیص یافت، امروز 1۵ تیرماه اســت و دریغ از یک 
قــدم در اجــرای طرح انتقال ارز دارو به بیمه ها که این 
موضوع مشکالت بسیاری برای ما به وجود آورده است.
وی افزود: کمیســیون قیمت گذاری تشــکیل نشده و 
آنجایی که تشکیل شده مصوبات ابالغ نشده و صنعت 

داروسازی در حال تعطیلی است.
وی تاکیــد کــرد: مصوبه انتقال ارز دارو به بیمه ها روی 
زمین مانده است و با کمبودهای دارویی مواجه هستیم.
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس ادامه 
داد: ماده اولیه ۳۰ تن داروی متفورمید وارد کشور 
شــده است اما تولیدکننده به دلیل عدم توان مالی 
نمی توانــد آن را ترخیــص کند و عمال بی خیال آن 

شده است.
 وی یادآور شد: ما با یک میلیارد دالر ارز دارو کشور را 
مدیریت می کنیم و عراق با چند برابر این ارز داروی خود 
را تامیــن می کند، هفته پیش در مجلس تذکر دادیم، 

اما اتفاقی نیفتاد، دولت به هشدارها توجه نمی کند.
 روح االمینــی اعالم کــرد: ۳۵6 قلم دارو در داروخانه 
ســیزده آبان که مرجع تامین داروست، کمبود داریم. 
سیاست ارزی که قابل اجراست، روی زمین مانده است، 

اگر همین روند ادامه پیدا کند با کمبودهای شــدید 
دارویی مواجه خواهیم شد.

این نماینده مجلس یادآور شد: معاونان وزیر پاسخگو 
نیستند، ما حتی در نهایت اگر تهدید کنیم که استیضاح 

می کنیم؛ کار به جایی نمی رسد.
وی ادامه داد: همه وزرای بهداشت باید محاکمه شوند که 
چرا سیاست های کلی سالمت را اجرایی نکردند، وزاری 
بهداشت آمال و آرزوها را پشت تریبون ها می گویند و 
رای می آورند. اما هیچ کدام در اجرای سیاســت های 

کلی سالمت موفق نبودند.
وی ادامه داد: دو سوم برنامه ششم توسعه اجرایی نشده 
است مجلس اکنون برای قانون برنامه هفتم توسعه به 
ســمت موضوعی کردن رفته است و باید برنامه هفتم 
توسعه برنامه محور شود و وظیفه نهادهایی چون نظام 
پزشــکی مطالبه گری برای اجرای سیاست های کلی 

سالمت است.
رئیس کمیته دارو مجلس شــورای اسالمی گفت: در 
اجرا، اختیار و امضای طالیی دست دولت است و اینکه 
بین وزارتخانه  ها پاسکاری کنیم به نتیجه نمی رسیم و 

در جلسات مدام عذرخواهی و بهانه می شنویم.
وی بیان کرد: در قانون آمده است که سامانه ها یکپارچه 
شود زشت است که در دو ساختمان وزارتخانه چند صد 
سامانه داریم، برای نسخه الکترونیک چند پلت فرم در 
وزارت بهداشت داریم که به هم راه ندارند. تازه باید بیاییم 
اینها را به هم مرتبط کنیم، تیتک به بیمارستان ها وصل 
نبود که خوشبختانه در چند روز اخیر اعالم کردند تا 
حدی وصل شده است البته در تجهیزات پزشکی تیتک 

عملکردی ندارد.
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پای تبلیغات به صفحه قفل 
گوشی ها باز می شود

برنامه ها برای صفحه قفل شما برنامه دارند 
و قصد دارند در آینده نزدیک تبلیغات را به 

الک اسکرین بیاورند.
صفحه قفل گوشی شــما داغ ترین جا در 
فناوری است. اپل صفحه قفل آیفون را به 
عنوان یکی از اجــزای اصلی iOS 16 قرار 

داده است تا به کاربران اجازه دهد کنترل 
بیشتری بر ظاهر و عملکرد صفحه نمایش 
خود داشته باشند.اما در حالی که اپل درباره 
فونت های ساعت زیبا و کاغذدیواری های 
رنگی جذاب صحبت می کرد، دنیایی را نیز 
نشان داد که در آن، صفحه قفل شما چیزی 
فراتر از یک معیار امنیتی است. این بخش 
در حال تبدیل شدن به سطح دیگری است 
که شرکت ها می توانند اطالعات، برنامه ها و 

حتی تبلیغات را روی آن قرار دهند.
البته اپل تنها شرکتی نیســت که به این 
 TechCrunch .موضــوع فکــر می کنــد
گزارش می دهد که Glance )یک شرکت 
فعال در حوزه محتوای قفل صفحه نمایش( 
در حال مذاکره بــا اپراتور های آمریکایی 
است و قصد دارد در دو ماه آینده به برخی 
از تلفن های اندرویدی راه یابد.رقابت برای 
جلب توجه شما از قبل، از طریق ابزارک ها 

و اعالن ها وجود داشته است. اما اکنون به 
نظر می رسد که این رقابت یک قدم جلوتر 
رفته است.شایان ذکر اســت این شرکت 
مجموعه ای چرخشــی از عناوین خبری، 
ویدیوها، آزمون ها، بازی هــا و عکس ها را 
ارائه می کند که هر بار که صفحه گوشــی 
شما روشن می شود ظاهر می شوند. گلنس 
می گوید کاربران به طور متوسط 6۵ بار در 

روز از این نگاه ها استفاده می کنند.

گالبر زنجان؛

 طبیعت و سازه های تاریخی 
در یک قاب 

گالبر روستایی زیبا و تاریخی با طبیعتی چشم نواز در 
ایجرود زنجان است که سد زیبای آن تفرجگاه مردم 
شهرستان می باشد. این روستای پلکانی با چهل  پله 
ساسانیان، مسجد تاریخی، سد گالبر، باغ  ها و کوچه 
باغ  ها مقصد مناسبی برای گردشگری است. سد گالبر 
در این منطقه جاذبه بی  نظیری است که وجود صخره 
 ها و دیوارهای بلند در اطراف آن چشم  انداز منحصر 
به  فردی به آن بخشیده اســت، در سد گالبر شرایط 
برای ورزش  های آبی، صخره نوردی و ماهیگیری نیز 

فراهم شده است.
روستای پلکانی گالبر با ۴۰ پله ساسانی، جزیره  ای 
در وسط سد، منظره چشم  نواز سد، مسجد قدیمی 
که احتمال دارد بقعه باشــد، صخره معروف به قرخ 
 ایاق )هزارپا( و سایر پدیده  های بکری که در سخن 
نمی  گنجد، از مناطق دیدنی استان زنجان است. سد 
مخزنی گالبر در این استان در ۳ کیلومتری روستای 
گالبر و بر روی رودخانه ســجاس شهرستان ایجرود 
ساخته شده  است و بزرگ  ترین سد شهرستان ایجرود 
و در حال حاضر اســتان زنجان است. این سد از نظر 
اقتصادی و کشــاورزی اهمیت زیادی برای منطقه 
دارد که با بهره  برداری از آن هشت هزار هکتار اراضی 
دیم شهرستان ایجرود به آبی تبدیل می  شود و عالوه 
بر آن، آب صنایع از جمله پتروشــیمی را تأمین می 
 کند. این سد با اهداف تأمین آب کشاورزی، صنایع 
و خدمات، افزایش تولیدات محصوالت کشــاورزی، 
صنایع جانبی و ایجاد شغل احداث شده  است. با بهره  
برداری از این سد ساالنه ۴6 میلیون متر مکعب آب 
برای اراضی کشاورزی و صنایع شهرستان توسط این 

سد تنظیم می  شود.

موقعیت جغرافیایی
سد گالبر در مختصات جغرافیایی بطول ۴8 درجه 
18 دقیقه و طول شــرقی ۳6 درجــه و 2۰ دقیقه 
عرض شمالی واقع شــده و ارتفاع آن از سطح آبهای 
آزاد 16۵۰ متر می  باشــد. به لحاظ موقعیت نسبی 
این آبادی در 12 کیلومتری جنوب شرقی زرین آباد 
)مرکز شهرستان ایجرود( قرار دارد. فاصله آبادی تا 

شهر زنجان در حدود ۴8 کیلومتر است.

جاذبه های گردشگری منطقه
در روستای گالبر یک باب مسجد و یک قلعه تاریخی 
موجود است و عالوه بر این دو اثر باستانی، قرارگیری 
روستا در کنار دو رودخانه مهم از شعبات قزل اوزن 
و در کوهپایه یک دیواره کوهستانی که به طرف یک 
دشــت کوچک ولی زیبا قرار دارد می  تواند جاذبه  
های توریستی روستا را بخصوص برای گردشگری 
دو چندان کند. در تمام فصول این منطقه بســیار 
زیباست بخصوص برای ساکنین شهرهای بزرگ و 
شلوغ در اینجا زندگی رنگ و بویی دیگر دارد و بسیار 
لطیف و خیال  انگیز می  نمایــد. آثار قلعه در باالی 
کوه مشرف بر روستا دیده می شود، در دامنه غربی 
این ارتفاعات تل تاریخی مسجد گالبر واقع شده که 
مورد حفاری قرار گرفته و مجموعه بسیار ارزشمندی 
از دل خاک نمایان شده است. این مجموعه از یک 
مسجد و یک خانقاه تشکیل شده که احتمال دارد 
بقعه باشد. مسجد دارای پالن مربع نسبتا کوچکی 
است که دور تا دور آن تا ارتفاع 1.۵ متری از سنگ 
تراورتن ساخته شــده و بر روی آن اسماء جالله و 
اســامی ائمه همراه با نقوش اسلیمی حکاکی شده 
است. در حفاری انجام گرفته در محل، اثری از نوع 
سقف مسجد، پدیدار نشــد اما با مشاهده سنگهای 
اطراف بنا و قراین موجود و مقایســه با بناهای هم 
ردیف آن چنین می نماید که سقف ابتدایی مسجد، 
گنبد مدوری بوده که به لحاظ عدم انسجام سنگ 
ها فرو ریخته و در دوران بعدی، سقف با تیر و تخته 
پوشیده شده است. قدمت این مسجد به حدود قرن 
پنجم هجری باز می گردد. این بنا بعد از بازسازی، 
اکنون مورد اســتفاده اهالی قرار گرفته اســت. در 
سمت شــمالی آثار و بقایای ســاختمانی مشهود 
اســت که گمان می رود آرامگاه شیوخ بوده است. 
همچنین صخره معــروف به قیرخ ایــاق )هزار پا( 
نیز در جنوب روستای گالبر قرار گرفته و از ارتفاع 
جالب توجهی برخوردار است که از پایین آن مسیر 
پله ای برای باال رفتن از آن وجود دارد که به همین 
دلیل آنرا قیرخ ایاق نامیــده اند. از نکات جالب این 
روستا تنورهای ســفالی گالبر است که یادآور بوی 
برکت نان در گذشته های دور است. زنان و بانوانی 
هنرمند سفالینه ساز این روستا هستند. تنورهای 
سفالینه و ظروف ســفالی تولید شده در این روستا 
برای آنان که شناختی از آن دارند یادآور نان تنوری 
و لبنیات محلی اســت که در دل خاک منطقه جا 

خوش می  کنند.

گردشگری

 سینماها تا غروب پنجشنبه 
تعطیل هستند

 تاالرهای ســینما تهران و شــهرهای دیگر کشور روز 
چهارشنبه پانزدهم تیرماه در آستانه سالروز شهادت 

حضرت امام محمد باقر )ع( تعطیل بودند.
 همایون اســعدیان سخنگوی شــورای سالن های 
ســینما در سراسر کشورگفت: به مناسبت شهادت 
امــام محمد باقر)ع( از اذان مغرب روز چهارشــنبه 
1۵ تیرماه تا اذان مغرب روز پنجشــنبه 16 تیرماه 

تعطیل خواهند بود.
او بیان کرد: سینماها از عصر امروز ، پنجشنبه فعالیت 

خود را از سر خواهند گرفت.

»خانه خراب« در تماشاخانه ملک 
به صحنه می رود

نمایــش »خانه خراب« به نویســندگی رضا دادویی، 
کارگردانی محمدرضا پورحکیمی از یکشنبه 19 تیر ماه 
ساعت 21:۳۰ در تماشاخانه ملک روی صحنه می رود.
امیــرکاوه آهنین جــان، محمدهــادی عطایی، ندا 
مقصودی، سیروس همتی، ناصر علی پاشا )عاشوری(، 
سیدرضا علوی، امید رهبر، الهه حسینی و رضا دادویی 
بازیگرانی هستند که به ترتیب ورود به صحنه در این 

نمایش نقش آفرینی می کنند.
همچنین بازی یاران نمایش: علی شــیرپی، پرســتو 
ایزدی پنــاه، دانیال کریمی، شــادی آقایــی و بردیا 

قادریان دهکردی هستند.
در خالصه داستان نمایش آمده است: اوضاع ایران به 
هم ریخته است. مردم کوچه و بازار اعتصاب کرده اند. 
کلنل لیاخوف با قشون روس، مجلس را به توپ بسته 
است. قزاق ها به دنبال کشتن مشروطه چی ها هستند. 
در این میانه حاجی جبار بدنبال منافع خویش است و...

برگزاری مهمانی 1۰ کیلومتری عید 
غدیر در خیابان ولی عصر )عج(

مهمانــی 1۰ کیلومتری عید غدیر ا ز حدفاصل چهار 
راه ولی عصر )عج( تا چهارراه پارک وی برگزار می شود. 
ساسان زارع، سخنگوی این ستاد مردمی دربارۀ جزئیات 
این برنامه گفت: این مراسم عصر روز عید غدیر از ساعت 
18 از حد فاصل چهارراه ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه 
تا چهار راه پارک وی برگزار می شود. در این مهمانی، 
تعداد باالیی از گروه های مردمی متشکل از هیئت های 
مذهبی، موکب ها، گروه های جهادی و مؤسسات قرآنی 
و فرهنگی اعالم آمادگی کردند تا به صورت خیلی منظم 
و ســازمان دهی شــده به ارائۀ برنامه ها و خدمات خود 
بپردازند. تا کنون ۳۰۰ مجموعه اعالم آمادگی کردند 

و همچنان روند ثبت نام ادامه دارد.
ســخنگوی ستاد مردمی مهمانی 1۰ کیلومتری 
غدیر با اشــاره به اینکه پایه و ارکان جشــن غدیر 
مبتنی بر روایات غدیر است، گفت: یکی از تأکیداتی 
که در روایات مربوط به غدیر دیده می شود، مسئلۀ 
اطعام مؤمنین است. در حدیث آمده است اطعام 
و میزبانی مؤمن در روز عید غدیر، ثوابش به اندازۀ 
میزبانی یک میلیون نبی است. همچنین این روز 
را روز ســرور و هدیه نامیدند. بر این اســاس اطعام 
گســترده ای صورت خواهد گرفت و مراسم های 
مفرهــی در چارچــوب موازین دینی به خصوص 
بــرای جوانان و نوجوانان تدارک دیده می شــود. 
اجــرای گروه های ســرود و مداحــی با دعوت از 
گروه ها و چهره های مشهور در سرتاسر این مراسم 

پیش بینی شده است.

روایت زندگی شهید هسته ای 
منتشر شد

 کتاب »ال به الی درختان بلوط« با تحقیق مهدیه 
زکی زاده و قلم مهدیه عین الهی به تازگی توسط 
انتشارات روایت فتح چاپ و روانه بازار نشر شده 
است. این کتاب روایت شیرین از زندگی شهید 
هســته ای داریوش رضایی نژاد از زبان همسرش 
شــهره پیرانی است که به فرازوفرود زندگی این 

دانشمند تا لحظه ترور و شهادتش می پردازد.
کتــاب »البه الی درختان بلــوط« زندگی نامه 
داســتانی است که دشمنی آشــکار اسرائیل با 
تمــام آزادی خواهــان دنیا را در قاب چشــمان 
کودکانه علی و آرمیتا، در بازی های ساده شــان 
به تصویر می کشــد و اعالم می کند که برای این 
دشــمن بشــریت فرقی ندارد که وســام آماده 
نبرد و اســلحه به دوش عاشق باشید یا داریوش 
قلم به دست و عینِک پژوهش به چشم. دنیا دنیا 
آدم و جنگ افــزار ردیــف می کند تا تو را جلوی 

چشم فرزندانت از آن ها بگیرد.
سرآغاز کتاب با ورود خانم پیرانی، همسر شهید 
رضایی نژاد به کشور لبنان و گره خوردن دو زندگی 
شهره و داریوش و وسام و سلما شروع می شود. در 
طول کتاب، نویسنده با رفت وآمدهای هنرمندانه 
از آشنایی اولیه شهره و داریوش، از تولد آرمیتا 
و زندگی سه نفرشــان، از زاگرس سراسر درخت 
بلوط و آبدانان همیشــه زیبا می گوید، از لبنان 
و سبزی درختان و چشمان کودکانش، از آنچه 
شهره پیرانی را همدرد همسران شهدای لبنان 
می کنــد. این همزادپنداری صمیمیتی دارد که 
مخاطــب را تا انتهای کتــاب، بی وقفه به دنبال 

خود می کشد.

 جشنواره برداشت گل محمدی در شهرستان اسکو/ منبع : مهر

عکس روز 

ژن عامل ابتالی زنان به آلزایمر کشف شد
محققانی که روی ژن های دخیل در بیماری آلزایمر مطالعه می کنند، 
ژن جدیدی به نام MGMT را شناسایی کرده اند که خطر ابتال به زوال 
عقل رایج در زنان را افزایش می دهد.محقق این تحقیق و رئیس ژنتیک 
زیست پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه بوستون ایاالت متحده، گفت: 
این یکی از معدود و شاید قوی ترین ارتباط های یک عامل خطر ژنتیکی 
برای آلزایمر مختص زنان اســت.در این تحقیق گروهی از دانشــگاه 
شیکاگو و دانشکده پزشکی دانشگاه بوستون با استفاده از 2 مجموعه 

داده نامرتبط و روش های مختلف دنبال پیوندهای ژنتیکی بودند.
یک مجموعه داده این تحقیق از خانواده بزرگی از هاتریت ها)جمعیتی 
در ایــاالت متحده با ســبک زندگــی و عقاید خاص( و تمام افراد مورد 

مطالعه زن بودند.
ایــن گــروه همچنیــن داده های ژنتیکی 1۰ هزار و ۳۴۰ زن را که فاقد 
APOE۴ بودنــد نیــز تجزیه و تحلیــل کردند. این ژن یک عامل خطر 
شــناخته شــده آلزایمر است که توسط حدود 6۰ درصد از افراد با اصل 
و نسب اروپایی و حدود 26 درصد از جمعیت عمومی حمل می شود.

بــرای هــر 2 مجموعــه داده ژن جدید MGMT به  طور قابل  توجهی با 
ابتال به بیماری آلزایمر مرتبط بود.فارر گفت: این یافته ها ویژه است زیرا 
به  طور مســتقل در 2 جمعیت مجزا با اســتفاده از رویکردهای مختلف 
کشــف شــد. در حالی که یافته ها در مجموعه داده بزرگ در زنانی که 
APOE۴ ندارند، برجســته تر و نمونه هاتریت ها برای ارزیابی این الگو 

بســیار کوچک بود.بیماری آلزایمر شــایع ترین علت زوال عقل است و 
بیش از ۵.8 میلیون نفر در ایاالت  متحده را تحت تاثیر قرار می دهد.

کارول اوبر، رئیس بخش ژنتیک انســانی در دانشــگاه شیکاگو و محقق 
ارشــد این تحقیــق، گفت: این مطالعه ارزش بررســی جمعیت های 
بنیان گــذار برای مطالعات نقشــه برداری ژنتیکی بیماری هایی مانند 
آلزایمر را برجسته کرد.برای درک اینکه چرا MGMT بر خطر آلزایمر در 
زنان تاثیر می گذارد، به مطالعات بیشتری نیاز است.محققان خاطرنشان 
کردند: این مطالعه اهمیت جســتجوی عوامل خطر را نشــان می دهد 
ممکن اســت مختص یک جنســیت باشد.نتایج این تحقیق در نشریه 

Alzheimers & Dementia منتشر شده است.

دریچه علم

کتابکده

 :» »هادی حجازی فر

عروسک کابوس ها را تبدیل به رویا می کند
»هــادی حجازی فــر« این روزهــا جدا از 
کارنامه ی درخشانش در عرصه ی بازیگری 
به عنوان خالق اثر ماندگار »موقعیت مهدی« 
با درخششی که در جشنواره فیلم فجر داشت 
و تقدیر و تشــکری که ارگان های مختلف 
بابت این اثر درخشــان ملی از او داشــتند 
به یکباره در کارنامه ی تاریخ ســینمای ما 
صاحــب جایگاهی قابل اعتبار شــد. او که 
بارها ثابت کرده اســت در ژانرهای مختلف 
توانمندی های بسیاری در مقام بازیگر دارد 
به عنوان دبیر جشنواره تئاتر عروسکی حاال 
به خاستگاه همیشگی اش)تئاتر( ادای دین 

می کند.
هادی حجازی فر بازیگــر، فیلم نامه نویس، 
کارگردان و دبیــر نوزدهمین جشــنواره 
بین المللــی نمایش عروســکی تهران در 
پاسخ به این ســوال که چرا در برنامه های 
تلویزیونــی آثــار موفــق و کاراکترهــای 
برنــدی را تولید می کنیم امــا در عرصه ی 
نمایش های عروسکی آنقدر که باید موفق 
عمل نکرده ایم گفت: طبعا مدیوم تلویزیون 
مدیوم گسترده تری است و با عامه ی مردم 

ارتباط دارد اما در کل باید امکان اجرا برای 
کارهای عروسکی وجود داشــته باشد که 
متاسفانه خیلی ندارد. این واقعیتی است که 
عروسک کابوس ها را تبدیل به رویا می کند. 
اگر نگاه کنید متوجه می شوید که مخاطبین 
عروســک فقط کــودکان نیســتند بلکه 
خانواده ها هستند به همین دلیل است که 

نسلی به حیاتش ادامه می دهد. ما در تالشیم 
که برای جشنواره هم این پایه را ایجاد کنیم و 
کارهای خوبی برای اجرا داشته باشیم. البته 
این را هم بگویم که بخش عمده ای از کار ما 
به بعد از جشنواره و حمایت از کارهای خوب 

اختصاص خواهد داشت.
او با اشاره به سابقه ای که کشور ما در بحث 

عروسک دارد و در نظر گرفتن سالنی مجزا 
برای اجراهای نمایش های عروسکی اضافه 
کرد: در حال رایزنی با مدیران مرکز و معاونت 
هنری هستیم برای اینکه بتوانیم یک سالن 
از مجموعه ی تئاترشــهر را به کمک برادرم 
آقای طاهری به نمایش عروسکی اختصاص 
بدهیم. هدف و امیدم این اســت که در این 

جشــنواره به صاحبان ســالن ها و مدیران 
جشنواره ثابت کنیم که نمایش عروسکی 

این پتانسیل  را دارد.
حجازی فر در خصوص استفاده از پتانسیل 
نمایش های عروســکی و عروسک ها برای 
نقدهــای اجتماعی گفــت: در بحث مدیا 
عروســک فرق می کند. عروسک هایی که 
اجرا می روند در سالن های نمایشی بیشتر 
به زیباشناســی ما چه در مقام کودک چه 
بزرگسال اضافه می کنند. من فکر می کنم که 
این چیزی کم از نقد اجتماعی ندارد هرچند 
در دل خودش این موضوعــات را هم دارد 
و اینطور نیســت که در یک جهان انتزاعی 

زندگی کنند.
او ادامه داد: در سه چهار سال اخیر به دلیل 
کرونا وقفه ی بدی در بحث تولید نمایش های 
عروسکی داشــته ایم. طبیعتا وقتی تولید 
وجود داشــته باشــد مخاطبین گونه های 
مختلف هم به وجود می آیــد و آن چیزی 
که شــما به آن اشــاره کردید می تواند زیر 
چتر حمایتی و پوششی کارهای عروسکی 

در بیاید. 

چهره ها 

فناوری 

فرهنگ و هنر


