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با زبان زور با ملت ایران 

سخن بگوید
     رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه ایــران از 
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سخنگوی صنعت برق خبر داد؛

افزایش ۱۳۰۰ مگاواتی 
مصرف برق در کشور

     سخنگوی صنعت برق از افزایش ۱۳۰۰ 
مگاواتــی مصــرف برق نســبت بــه روزهای  
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« از بازسازی سوریه و فرصت برای  شرکت های ایرانی   گار تحلیل »روز

ایران و فرصت طالیی دیپلماسی منطقه ای 
   نخستین گام برای برقراری روابط تجاری بین کشورهای عضو محور مقاومت شامل 
ایران، عراق، لبنان و سوریه، راه اندازی گذرگاه ابوکمال سوریه به القائم عراق است که 
شــکل گیــری آن باعــث احیــای یکــی از مســیرهای احیــای جــاده ابریشــم و مبــادالت 

کشورهای منطقه خواهد بود. توسعه و تحکیم روابط با کشورهای منطقه در عرصه های 
مختلف سیاســی و اقتصادی یکی از اصول سیاســت خارجی جمهوری اســامی ایران 
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آب را گل نکنید
   بابک رحیمیان

کارشناس ارشد علوم اجتماعی
سال هاست که وزارت نیرو، آب را از 
این اســتان به آن استان می کشاند 
غافل ازاینکه ایــن اقدام چاره رفع 
عطــش مردم نیســت؛ طرح های 
انتقال از عمان گرفته تا کویر یا از چهار محال و بختیاری تا 
اصفهان سال هاست که نقل محافل مدیران وزارت نیرو است و 
باوجوداینکه برچسب های بسیاری هم به این طرح ها ازجمله 
مافیای آب چسبانیده شده است اما هم چنان بر طبل آن در 

کشور کوفته می شود.
هرچند که به تازگی برای پاسخ به همه انتقادات وارده مجلس 
دستور تحقیق و تفحص را در دستور کار خود قرار داده است 
اما من هم به نوبه خود سؤال های بی پاسخی در ذهن دارم که 

در این یادداشت به آن اشاره داشتم.
ما در حالی سال هاست فغان اجرای انتقال آب از دریای عمان را 
به استان های خشک مانند سیستان و بلوچستان و یا کرمان و 
یزد را سر می دهیم که نسبت به بسیاری از پروژه های آب رسانی 
کوچک برای رفع عطش این مردمان بی تفاوت بودیم. ســد 
زیردان در اســتان سیســتان و بلوچستان نمونه بارزی برای 
مثال»مشــت نمونه خروار اســت« زیرا عملیات اجرایی این 
ســد ســال ۱۳۸۹ آغاز شــد و قرار بود با احداث این سد آب 
آشامیدنی شهرستان های چابهار و کنارک و ۲۶۰ روستای این 
مسیر و هم چنین دو هزار و ۳۰۰ هکتار اراضی مستعد دشت 
پیر سهراب چابهار تأمین شود اما درنهایت چه اتفاقی افتاد؟

ســد زیردان ســاخت شــد اما افزون بر ۱۰ سال بدون اینکه 
تأسیسات آب رسانی آن تکمیل و آب به مردم روستایی منتقل 
شود فقط آب را در پشت دریچه های این سد انباشته و آن را 
تبخیر کردیم چون حاضر نبودیم با بودجه ای اندک شبکه آن را 
تکمیل کنیم اما درست درزمانی که همین آب در حال تبخیر 
در پشت این سد بود تمامی مسئوالن فریاد سر می دادند که با 
آمدن آب از دریای عمان تشنگی مردم سیستان و بلوچستان 

برطرف خواهند کرد!
چاه نیمه های سیستان نیز مثال دیگری برای بی توجهی ما به 
آب است زیرا یک سوم آب این مخازن به دلیل تابش مستقیم 
نور خورشــید هرســال تبخیر می شود و هنوز پس از گذشت 
دهه ها از این موضوع هنوز هیچ وزارت خانه ای حتی به فکر 
مطالعه برای جلوگیری از تبخیر این حجم آب نیفتاده است!
جالب اســت بدانید در چاه نمیه های سیســتان ساالنه ۳۰۰ 
میلیــون متــر مکعب آب یعنی ۱۱ برابر میزان آب انتقالی از 
این مخازن به زاهدان، تبخیر و از دسترس خارج می شود و 
درحالی که آب در کوزه اســت اما تشــنه لبان به دنبال آوردن 

آب شور از خلیج فارس هستیم!
بدیهی است در صورت انتقال آب های دریاهای آزاد به تعداد 
قابل توجهی کارخانه ها آب شیرین کن نیاز داریم تا این طرح 

مقرون به صرفه باشد.
خود واضح اســت نمک جداشــده از آب های شور دریا خود 
مشکل دیگری را برای محیط زیست خواهد آفرید چراکه دپو 
و انباشت آن ها در محیط می تواند به مرورزمان سبب تغییر 
اکوسیستم گیاهی و جانوری شود. با ورود مجدد این نمک ها 
به آب، با تغییر میزان رسانایی و شوری آب زندگی آبزیان در 

مناطق با خاطراتی همراه خواهد شد.
تشویق مردم به مهاجرت

اگرچه مســئوالن ما بر این باور هســتند که نبود آب موجب 
مهاجرت از شــهرها شــده است اما آن روی سکه آوردن آب 

هم نیز خود به مهاجرت دامن خواهد زد.
وقتی ما آب را به جایی منتقل می کنیم به طور طبیعی استعداد 
آبی در آن منطقه چندان باال نیست لذا همین موضوع باعث 
ایجاد انگیزه مهاجرت جمعیت به مقصد انتقال آب و بارگذاری 

بیشتر جمعیتی می شود.
درواقع، بارگذاری جمعیتی به دلیل انگیزه دستیابی به مشاغلی 
است که با انتقال آب امکان پذیر می گردد و درنتیجه موجب 
می شــود محاسبات حاکمیت و دستگاه اجرایی برای تأمین 
نیاز آبی منطقه موردنظر تا ۵۰ سال آینده به سرعت غلط از 
آب دربیاید و مجدداً نیاز آبی با افزایش جمعیت ایجاد شود.

نکته دیگر اینکه، وقتی پروژه انتقال آب برای مناطق خاصی 
ایجاد شود قاعدتاً در سایر مناطق توقع و نیاز اجتماعی ایجاد 
خواهد شد که برای آنان هم پروژه های مشابه صورت بگیرد. 
اســتدالل ایــن مناطق این خواهد بود کــه باالخره ما هم از 
محل بودجه عمومی کشور سهم داریم و این قبیل پروژه ها 
با کمک های دولتی و برداشــت از صندوق توسعه ملی انجام 
می شــود. در چنین شــرایطی با یکسری توقعات اجتماعی 
مواجه می شوید که گریبان گیر نظام و حاکمیت خواهد شد 
و دیگر نمی توان از دست آن رهایی یافت. درواقع نوعی حس 
نارضایتی و بی عدالتی میان مردم این مناطق ایجاد می شود.

انتقــال آب همــواره انگیزه مهاجرت ایجاد می کند و آمایش 
جمعیتی کشــور را برهم می زند که به طبع آن نیاز به انجام 
پروژه های بعدی به سرعت افزایش می یابد. این روند هیچ گاه 
متوقف نمی شــود درحالی که درســت بود از ابتدا جمعیت 
به ســوی جایی برود که آب وجود دارد نه اینکه آب به جایی 

انتقال داده شود که جمعیت هست.
تحقیق و تفحص پیرامون کدام تکلیف؟

از سوی دیگر باید گفت هیچ یک از پروژه های سازه ای و سدها، 
تونل های انتقال آب و غیره بدون نظر موافق حداقل بخشی از 

مجلس در ادوار مختلف عملیاتی نشده است... 
ادامه در صفحه ۲

یادداشت

»بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن 
و اجاره بها« به تصویب دولت رسید

هیات دولت بســته پیشــنهادی »ساماندهی بازار مسکن 
و اجاره بها« را با هدف حمایت از مســتأجرین و تشــویق 

موجرین قانون مدار به تصویب رساند.
هیات وزیران در جلســه خود به ریاســت آیت اهلل رئیسی 
رئیس جمهور، با هدف ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، 
حمایت از مستأجرین و تشویق موجرین قانون مدار و با 
توجه به ضرورت تکمیل و به روز رسانی اطالعات سامانه 
ملی امالک و اســکان کشور، بسته پیشنهادی وزارت راه 
و شهرســازی را به تصویب رساند. از رئوس بسته مصوب 
هیات وزیران درخصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره 
بها می توان به پرداخت تســهیالت کمک ودیعه مسکن، 
ایجاد مشوق برای موجران، نرخ گذاری خدمات مشاورین 
امــالک و ارتقــای توان فنــی و تخصصی آنها و کمک به 
تکمیل و تحویل پروژه های نیمه تمام مسکن )خصوصی 

و حمایتی( اشاره کرد.
به موجب مصوبه دولت، بانک مرکزی موظف است با اعالم 
وزارت راه و شهرسازی و مطابق با ضوابط مربوط و در حدود 
اعتبارات مصوب، امکان پرداخت تسهیالت کمک ودیعه 

مسکن به مستاجران را در هر سال فراهم آورد.
بانک مرکزی همچنین موظف است شرایطی را فراهم آورد 
که در صورت درخواست مستأجر، وی بتواند در چارچوب 
قوانین و مقررات مربوط، اصل تســهیالت را در سررسید 
مقرر بازپرداخت نماید و در بازه زمانی دریافت تسهیالت 
تــا بازپرداخــت آن صرفاً ســود تســهیالت را به صورت 
ماهیانه به بانک پرداخت کند. اقساط پرداختی بابت سود 
تسهیالت در صورت تغییر سقف زمانی بازپرداخت اصل آن 
در سال های آتی قابل تعدیل بوده و در صورت درخواست 
مستأجر سقف زمانی بازپرداخت برای یک سال تمدید می 
 شود و با تشخیص بانک برای سال های آتی نیز قابل تمدید 
خواهــد بود. متقاضیان دریافت تســهیالت موضوع این 
مــاده، بــا اولویــت خانوارهای تحت پوشــش نهادهای 
حمایتی، زنان سرپرســت خانــواده، خانواده های دارای 
ســه فرزند و بیشــتر، زوج های جوان و خانوارهای دهک 
های پایین درآمدی حسب مورد متناسب با وضعیت هر 
یک از گروه های مذکور، توســط وزارت راه و شهرســازی 
از طریق ســامانه طرح های حمایتی مســکن، پس از اخذ 
 کد رهگیری و ثبت در سامانه به بانک های عامل معرفی
 می شوند.  همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است 
با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی 
بســته های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل 
پرداخت تسهیالت جعاله مسکن و مشوق های مالیاتی را 
برای موجرینی که واجد یکی از شرایط ذیل باشند، تهیه 
و جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی صالح ارســال 

نمایند.
الف - تعیین اجاره بها حداکثر به میزان سقف مصوبه شورای 
عالی ب - انعقاد قرارداد اجاره برای زمان بیش از یک سال 
با رعایت میزان افزایش اجاره بها بر اســاس مصوبه شورای 

عالی برای سال های دوم به بعد.

اخبار كوتاه

۴۴۷۴۴۵۲۹      ۴۴۷۴۴۵۱۳ 

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگیسرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

سخنگوی وزارت امور خارجه:

کرات به زودی تعیین می شود زمان و مکان مذا
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه طی روزهای 
آینده شاهد سفرهای مهمی از سوی سران کشورهای 
همســایه و منطقه به تهران خواهیم بود، اظهار کرد: 
بــه زودی زمــان و مکان مذاکرات احیای برجام و رفع 

تحریم ها مشخص می شود.
 ناصر کنعانی سخنگوی جدید وزارت خارجه در اولین 
نشست خبری خود در محل وزارت خارجه که  با حضور 
خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شده بود، در پاسخ 
به سوالی در ارتباط با آخرین پیگیری های انجام شده 
برای آزادی» اسداهلل اسدی« دیپلمات ایرانی بازداشت 
شده  که در حال حاضر در  یکی از زندان های بلژیک به  
سر می برد  با بیان این که  پیگیر آزادی هر چه سریع تر 
این دیپلمات ایرانی هســتیم، گفت:  آزادی بی قید و 

شرط ایشان درخواست جدی و موکد ایران است.
وی بــا بیــان این کــه در این زمینــه گفت وگوها و 
مشورت های سیاسی با مقامات بلژیک برقرار است  و 
مشورت های نزدیکی در حوزه قضایی با دولت بلژیک 
داریم، تصریح کرد: امیدواریم در بستر اقدامات انجام 
شده و پیگیری های صورت گرفته و تالش هایی که تا 
االن انجام داده ایم ، به زودی شاهد آزادی این دیپلمات 

ایرانی باشیم.
 وی افــزود : گمــان می کنیم دولــت بلژیک باید به 
درخواست قانونی و به حق ایران در این زمینه  توجه 
کند و تحت تاثیر جوسازی یک جریان روسیاه و کامال 
شناخته شده که تصویر و کارنامه سیاهی در ارتباط با 

ملت ایران دارد،  قرار نگیرد.
این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان اینکه فعالیت های 
هسته ای صلح آمیز ایران کامال روشن و قانونی است و 
ایران عضو آژانس و معاهده عدم اشاعه است، تاکید کرد: 
تمامی فعالیت های ایران زیر نظر آژانس بین المللی 
انرژی اتمی انجام می شود و رژیم صهیونیستی با دارا 
بودن زرادخانه هســته ای و عدم عضویت در معاهده 
عدم اشــاعه حق ندارد در ارتباط با فعالیت های صلح 

آمیز ایران اظهار نظر کند.
وی افــزود: در همیــن چارچــوب معتقــدم وجود 

گفت وگوها و ارتباطات رسمی دیپلماتیک بین تهران 
و قاهره کمک می کند که دو کشور دیدگاه های خود 
را به یکدیگر منتقل کنند و نیازی به ایفای نقش نیابتی 

و میانجیگری نداشته باشیم.
وی با بیان اینکه به رغم نوع خاص روابط سیاسی، ما 
در برخی از ســطوح ارتباطات و همکاری های خوبی 
بین دو کشور شاهد هستیم و در حوزه سازمان های 
تخصصی بین المللی همکاری ها و مشورت های خوب 
و ســازنده ای بین دو کشــور در طول سالیان متمادی 
وجود داشــته، افزود: از دیگر ســو عالیق و مشترکات 
تاریخی و تمدنی زیادی بین دو کشــور وجود دارد و 
ایــن اراده بــرای تعامل و همکاری وجود دارد و اینکه 
کشوری در منطقه با حسن نیت ایفای نقش کند که 
روابط دو کشــور ایران و مصر نزدیک شــود ما از این 
موضوع استقبال می کنیم ولی در مورد سوال مطرح 
شده باید بگویم که به نظرم آنچه که در این زمینه در 
برخی از رسانه ها منتشر شده گمانه زنی رسانه ای و 
مطبوعاتی است و نمی توانم این گزارش ها را در حال 

حاضر تایید کنم.
این دیپلمات ارشد کشورمان در ادامه گفت: تاخیر در 
برگزاری دور جدید تالش برای این است که بتوانیم در 
نشست آتی و دور جدید مذاکرات یک گام ملموس رو 

به جلو برداریم و با اراده خوبی که در طرف دولت عراق 
وجود دارد و همچنین اراده سیاسی موجود در ایران 
و عربستان گمان می کنم که در دور بعدی مذاکرات 

شاهد اتفاقات بهتری خواهیم بود.
وی با اشــاره به یادداشت بایدن در روزنامه واشنگتن 
پست در آستانه سفر به منطقه گفت: ایشان در یادداشت 
خود یکی از اهداف سیاسی سفرش را کمک به تقویت 
صلح و امنیت در منطقه عنوان کرده و بر ایجاد ثبات و 
آرامش در منطقه و حل و فصل اختالفات تاکید کرده 
است. در ارتباط با این موضوع و آنچه که ایشان مطرح 
کرده است خیلی تالش می کنیم که خوش بین باشیم 
ولی نگاه اجمالی به سیاست خارجه آمریکا در منطقه 
در طول سالیان گذشته نشان می دهد که این اظهارات 
نمی تواند توام با سیاست عملی آمریکا در منطقه در 
این چارچوب باشــد و سیاست عملی آمریکا متفاوت 
با آن چیزی است که در اینگونه اظهارات می شنویم.

کنعانی با تاکید بر اینکه ایجاد ثبات و آرامش در منطقه 
نیازمند تغییر عملی در رفتارهای آمریکاست در بخشی 
دیگــر از صحبــت های خود تاکید کرد: ماهیت رژیم 
صهیونیستی در منطقه نامشروع و غیر قانونی است و 
آمریکا حامی تمام عیار این رژیم است. سیاست مداخله 
جویانه آمریکا در منطقه و حضور غیرقانونی این کشور 

در برخی از کشورهای منطقه باعث به هم خوردن نظم 
و ثبات در منطقه شده است و خسارات زیادی را برای 

منطقه و مردم منطقه به همراه آورده است.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال 
دیگــری در ارتباط با موضــوع مذاکرات برای احیای 
برجــام و رفــع تحریم ها تصریح کرد: موضع ایران در 
خصوص مذاکرات برای رفع تحریم ها روشن است. ما 
به روند دیپلماتیک و مذاکرات چند جانبه برای حل 
و فصل اختالفات پایبند و منتظر هستیم و همانطور 
که وزیر خارجه کشــورمان چندین بار اشــاره کردند 
بــاز ماندن پنجره دیپلماســی و مذاکرات برای حل 
موضوعات باقیمانده مرهون رفتار مسئوالنه و حاکی 

از تدبیر حکیمانه ایران است.
وی با بیان اینکه در ارتباط با توافق هسته ای همه می 
دانند که ایران مسئولیت ها و تعهدات خود را به صورت 
کامل انجام داده و این دولت آمریکا بوده که در ســال 
۲۰۱۸ به صورت غیرقانونی و یکجانبه از توافق ۲۰۱۵ 
خارج شده و از اجرای تعهداتش سرباز زده است، گفت: 
ایــن دولت های اروپایی عضو برجام بودند که به رغم 
اینکه تعهد کرده بودند مسئولیت های خروج آمریکا 
از برجــام را بپذیرنــد و این خروج غیر قانونی را جبران 
کننــد به جز اظهار نظر و صحبت کردن هیچ اقدامی 
را در عمل به تعهداتشان انجام ندادند. بنابراین کسی 
که در مقام مطالبه گر و سوال کننده است ایران است 
و ایران این حق را برای طرف های مقابل قائل نیست 

که در مقام سوال کننده و تهدید کننده قرار بگیرند.
این دیپلمات ارشد کشورمان با تاکید بر اینکه ایران به 
روند مذاکرات پایبند است، اظهار کرد: مذاکرات به روال 
گذشته از طریق تبادل پیام چه در سطح گفت وگوهای 
وزیر خارجه با آقای بورل و چه در سطح رایزنی های 
آقای باقری با آقای مورا در جریان است و نحوه جمع 
بندی در خصوص ادامه مذاکرات و همچنین تعیین 
مــکان و زمــان مذاکرات در رایزنی ها بین طرفین در 
حال انجام است و گمان می کنم زمان و مکان مذاکرات 

به زودی تعیین شود.
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یادداشت

نصب پرچم های آمریکا در 
خیابان های شهر قدس در 

آستانه سفر جو بایدن رییس 
جمهوری آمریکا به اسراییل/ 

آسوشیتدپرس

حمله موشکی روسیه 
به شهر "خاركیف" 
EPA /اوكراین

گزارش تصویری

« از بازسازی سوریه و فرصت برای  شرکت های ایرانی   گار تحلیل »روز

ایران و فرصت طالیی دیپلماسی منطقه ای 
نخســتین گام برای برقراری روابط تجاری 
بین کشــورهای عضو محور مقاومت شامل 
ایــران، عــراق، لبنان و ســوریه، راه اندازی 
گذرگاه ابوکمال سوریه به القائم عراق است 
که شــکل گیری آن باعــث احیای یکی از 
مســیرهای احیای جاده ابریشم و مبادالت 

کشورهای منطقه خواهد بود.
توسعه و تحکیم روابط با کشورهای منطقه 
در عرصه های مختلف سیاســی و اقتصادی 
یکی از اصول سیاســت خارجی جمهوری 
اســالمی ایران به شــمار می آید. جایگاه و 
اهمیــت منطقه خاورمیانــه به ویژه خلیج 
فارس در قرن بیســتم، باعث تأثیرپذیری و 
تأثیرگذاری متقابل رخدادهای این منطقه 
با تحوالت جهانی و بین المللی شــده است. 
این مسائل سیاست خارجی ایران را با شرایط 
منحصربه فردی روبه رو کرده و به دنبال آن 
واکنش هایی را از ســوی دیگر کشــورهای 
دارای منفعت منطقــه ای و غیرمنطقه ای 
به همراه داشــته است، همچنین مناسبات 
برون مــرزی، ایران را همــواره با انبوهی از 
چالش ها و تهدیدها روبه رو کرده اســت که 
اساس سیاستگذاری خارجی ایران را شکل 

می دهد.
دولت ســیزدهم نیز در راســتای گسترش 
دیپلماســی منطقــه ای تالش هایی کرده 
اســت و رفــت و آمدهای متعــدد اعضای 
کابینه به کشورهای منطقه نیز در راستای 
همین گسترش مناسبات صورت می گیرد. 
محمدپارســا نجفی، کارشــناس سیاست 
خارجی و روابط بین الملل، درباره مزیت ها 
و چالش هــای سیاســی برقــراری روابط 
اقتصــادی در محــور مقاومت و ایجاد خط 
تجــاری بین ایران، عراق، ســوریه و لبنان 
سخن می گوید. مشروح این گفت وگو را در 

ادامه می خوانید:
دستاورد سفر اخیر وزیر امور خارجه 

به کشور سوریه چیست؟
هدف از این ســفر حمایت از محور مقاومت 
اســت، البته روابط ایران و ســوریه در ۴۰ 
ساله گذشته بسیار نزدیک بوده است. ایران 
همواره از دولت قانونی سوریه به ویژه در برابر 
تجاوزهای رژیم صهیونیستی حمایت کرده 
اســت و سوریه نیز به عنوان یکی از اعضای 
محور مقاومت همواره بر آزادی فلســطین 

تاکید دارد.
قبل از شروع جنگ داخلی در سوریه، ایران 
مذاکــرات چهارجانبه ای بیــن معارضان، 
دولــت ســوریه و ترکیــه را برگزار کرد تا از 
شــدت تنش ها کاسته شود و به نتایجی در 
تقســیم قدرت دســت یافت که آمریکا آن 
توافقات را بر هم زد و همه اینها نشان می دهد 
که از یک دهه قبل، ایران تالش کرده است 
که مانع از شعله ور شدن جنگ ویرانگر داخل 

سوریه شود.
بنابراین میانجیگری ایران میان کشورهای 
همســایه موضــوع تــازه ای نیســت و در 
دولت های گذشــته یعنی از دولت دهم این 
فعالیت در دســتور کار قرار داشــته است و 

اکنون نیز ادامه همان سیاســت مستمر با 
هدف کاهش تنش بین همســایگان دنبال 

می شود.
آیا مهم ترین اولویت ایران در روابط با 
همسایگان جلوگیری از ایجاد آشوب 

در منطقه است؟
بدیهی اســت اگر دولت ها با موج تروریسم 
یــا کودتا ســقوط کنند نتیجــه آن ناامنی 
مضاعف خواهد بود که به همه کشــورهای 
یک منطقه آســیب می زند به همین دلیل 
رویکرد ایران جلوگیری از گسترش ناامنی 
و تغییــر غیرقانونی دولت ها بوده اســت. با 
همین سیاســت در ســال ۲۰۱۶ و زمان 
کودتــای آمریکایی فتــح اهلل گولن بر ضد 
اردوغان در ترکیه ایران از بقای دولت قانونی 
آنکارا حمایت کرد و مانع از ســقوط آن شد 
همچنین با موج تروریسم سلفی، تکفیری و 
اخوانی در سوریه مقابله کرد تا دولت قانونی 
دمشــق سرنگون و سوریه تجزیه نشود که 
تهدید گسترش موج تروریسم در منطقه را 

به همراه داشت.
میانجیگری هایی که بین ســوریه و ترکیه 
از یک دهه قبل انجام شــد نیز در راســتای 
ثبات بخشــیدن به منطقه بوده اســت. در 
همیــن چارچوب تبدیــل بحران ها از فاز 
نظامی به حالت سیاســی و ایجاد همگرایی 
در منطقه در دســتور کار تهران قرار دارد؛ 
با این هدف که کشــور ما بتواند از همکاری 
بین کشــورهای منطقه بهره مند شــود اما 
در نقطه مقابل این سیاســت، چهار دولت 
ایاالت متحده، انگلیس، رژیم صهیونیستی 
و عربستان سعودی قرار دارند که از واگرایی، 
تنش، درگیری، کودتا، شــورش، تروریسم، 
ســقوط دولت ها، از بین رفتن کشــورها، 
تجزیه طلبی و به طور کلی ازهم گسیختگی 
در جهان اســالم به ویــژه در منطقه غرب 
آســیا پشتیبانی می کنند. آنها عامل اصلی 
شکل گیری موج تروریسم در سوریه و عراق، 
ویرانــی و محاصــره یمن، کودتا در ترکیه و 
ســودان و جنگ داخلی در لیبی به شــمار 
می آیند و راهبرد انهدام دسته جمعی را در 

منطقه خاورمیانه به کار گرفتند.
از سوی دیگر پس از شکست موج تروریسم 
وهابی سلفی در سوریه، برخی از دولت های 
حاشــیه خلیج فــارس مانند امارات تالش 
کردنــد کــه در مســائل داخلی ســوریه 
نقش آفرینی کنند و به بهانه سرمایه گذاری 
برای بازسازی سوریه وارد مسائل داخلی این 
کشور شوند در حالی که هدف اصلی این بود 
که مانع از همگرایی و تقویت روابط بین ایران 
و ســوریه شوند و به طور کلی ایجاد شکاف 
در محور مقاومت را دنبال می کردند که این 

تالش ها به نتیجه ای نرسید.
اکنــون ترکیه تــالش می کند بخش های 
دیگری از خاک سوریه را اشغال کند یعنی 
پس از الباب، عفرین، تل ابیض و رأس العین 
قصد دارد وارد بخش هایی مانند جرابلس و 
کوبانی شــود تا از نظر خود یک کمربندی 
۳۰ کیلومتری را از داخل خاک ســوریه در 
اختیار داشته باشد اما ایران و سوریه با این 
موضوع مخالف هستند و دولت ترکیه باید 
در ایــن باره تجدید نظر کند و مناطقی که 
اشغال کرده است را به دولت قانونی سوریه 

بازپس دهد.
سفر اخیر وزیر امور خارجه به سوریه 

نیز در همین راستا انجام شد؟
ســفرهای متعددی که مســئوالن این دو 
کشور دارند که بیشتر آنها با هدف گسترش 
روابــط دو جانبه صــورت می گیرد در حال 
حاضر نیز بعید است که تالش ها و اقدامات 
میانجی گرانه بتواند دولت ترکیه را از مقاصد 
توسعه طلبانه منصرف کند. دولت اردوغان 
نشان داده است که نه فقط در سوریه بلکه 
در شمال عراق نیز اقدامات توسعه طلبانه ای 
دنبــال می کند و برای معطوف کردن توجه 
افکار عمومی از مســائل داخلی و مشکالت 
اقتصادی به موضوعات ساختگی، دست به 
چنین اقداماتی می زند در حالی که شرایط 
در شــمال ســوریه هرگز بــه معنای یک 
تهدید برای ترکیه نیست اما دولت اردوغان 
به جــای اینکه تورم فزاینده داخلی را حل 
کند و نسخه شفابخشی برای اقتصاد ترکیه 

پیشــنهاد دهد، تالش می کند توجه افکار 
عمومی را به دشــمنی فرضی و خیالی در 

فراسوی مرزها جلب کند.
آنــکارا یک بــار در قره باغ و جنگ بین باکو 
و ایــروان حضــور دارد و بار دیگر در بحران 
داخلی لیبی، گاهی یونان را تهدید می کند 
و بعضی اوقات نیز در مسائل داخلی قبرس 
دخالــت می کند در مواردی نیز دســت به 
اشغالگری در شمال عراق و سوریه می زند، 
پس بعید اســت که این روند در کوتاه مدت 
تغییــر کند زیرا روال عادی دولت ترکیه در 
یک دهه گذشــته بر همین مدار بوده است 
اما اگر فشار بین المللی به دولت ترکیه اعمال 
شود این احتمال وجود دارد که شاهد جنگ 

جدیدی نباشیم.
برخی کارشناســان بر این باورند که اکنون 
زمــان تقویت هرچه بیشــتر روابط ایران و 
ســوریه اســت نه کمرنگ شدن حضور در 

این کشور، نظر شما در این باره چیست؟
اکنون وقت آن است که روابط ایران و سوریه 
ابعــاد اقتصادی صنعتی و تجاری قوی تری 
به خود گیرد به عبارت دیگر محور مقاومت 
عــالوه بر ابعاد نظامــی و دفاعی باید ابعاد 
اقتصادی، تجاری و فرهنگی را نیز شــامل 

شود.
در حال حاضر تجارت مســتقیم بین ایران 
و ســوریه از محور عراق انجام نمی شود زیرا 
آمریکایی ها بارها گذرگاه تجاری القائم عراق 
به ابوکمال سوریه را بمباران کردند تا مانع از 
برقراری یک خط ارتباطی زمینی بین عراق 
و ســوریه شوند زیرا گذرگاه ابوکمال-القائم 
تنها راه ارتباطی بین سوریه و عراق است که 
زیر نفوذ آمریکا نیست و ایران می تواند از آن 
به عنوان مسیر تجاری استفاده کند، درست 
بــه همین دلیل آمریکایی ها بر فعالیت این 

گذرگاه سنگ اندازی می کنند.
دو گــذرگاه دیگر در منطقه شــمال غرب 
ســوریه قرار دارد کــه در اختیار گروه های 
ُکرد مورد حمایت آمریکا )قســد( اســت و 
گــذرگاه التنف نیز در اختیار اشــغالگران 
آمریکایــی قــرار دارد بنابراین باید تالش 

زیادی انجام شــود که محور مقاومت ابعاد 
تجــاری و اقتصادی نیز به خود بگیرد و این 
موضوع می تواند ســود بســیار زیادی برای 
کشــورهای منطقه به همراه داشته باشد از 
جملــه اینکه اگر این خط ارتباطی تجاری 
بین ایران، عراق، لبنان ســوریه شکل گیرد 
می تواند به عنوان یکی از مسیرهای احیای 
جاده ابریشــم مورد اســتفاده قرار گیرد که 
چینی هــا بــه آن »یک کمربند یک جاده« 
می گویند، به همین دلیل آمریکا، انگلیس و 
حتی ترکیه مخالف این پیشرفت هستند. از 
سوی دیگر بازسازی سوریه فرصت مناسبی 
برای شرکت های ایران است که از ظرفیت 
مازاد خود چه در ابعاد فنی مهندسی و چه 

صدور کاال استفاده کنند.
آیا حضور فعــاالن اقتصادی نیاز به 

پیش زمینه خاصی دارد؟
تجربه موفقی که در کشور ونزوئال به دست 
آمد نشــان می دهد برقــراری روابط با این 
کشــور که مانند ایران و ســوریه، مشمول 
تحریم های آمریکا اســت و شــرکت های 
بــزرگ بین المللــی مجاز بــه فعالیت در 
صنعت نفت، گاز، پاالیشگاه یا صنایع دیگر 
ونزوئال نیســتند، یک رابطه برد-برد برای 
دو کشــور ایران و ونزوئال بود که به ســود 
هر دو کشــور تمام شد. سوریه نیز مشمول 
تحریم های آمریکایی موســوم به سزار بوده 
و طبیعی اســت کشــورهای عضو باشگاه 
تحریم شدگان، هرچه بتوانند نیازهای خود 
را از توانمندی های دیگر کشورهای تحریم 
شــده تأمین کنند، وارد یک رابطه برد-برد 
می شــوند و امکان ایجاد یک بلوک تجاری 

جدید را خواهند داشت.
می توان گفت فرصت هایی که برای حضور 
ما در ســوریه وجود دارد از دیگر کشــورها 
بیشــتر است و در موضع بهتری قرار داریم، 
این شــرایط اگر با اراده سیاســی و پشتکار 
اقتصادی همراه شــود می توانیم امیدوار به 

تکرار تجربه موفق ونزوئال باشیم.
از نظر امنیت نظامی و اقتصادی مانعی 

وجود ندارد؟
یکی از اهداف رژیم صهیونیستی در حمالت 
هفتگی به سوریه فرستادن پیام وجود ناامنی 
در این منطقه اســت اما همانطور که اشاره 
شد مهم ترین شرط برقراری روابط اقتصادی 
بیــن کشــورهای عضو محــور مقاومت، 
شــکل گیری محور ترانزیت است که برای 
مبادالت اقتصادی بین ایران و سوریه مورد 
نیاز است در غیر این صورت نزدیک ترین و 
ارزان ترین راه مبادله کاال از ایران به سوریه 
استفاده از مسیر ترکیه و بندر مرسین است.
کشتیرانی جمهوری اسالمی نیز ماهانه یک 
تا دو کشتی به بنادر سوریه ارسال می کند 
امــا تا زمانی کــه راه آزاد زمینی بین ایران، 
عراق و سوریه برقرار نشود نمی توان انتظار 
گســترش روابط اقتصادی را داشــت و به 
عبارت دیگر ایجاد این خط ترانزیتی زمینی 
میان سه کشــور برای گسترش مناسبات 

سه جانبه ضروری است.

خبر ویژه

رئیس جمهــور بــا بیــان اینکه ایران از مواضع به حق و منطقی خود عقب نشــینی نمی کند، گفت: هیچ کس 
حق ندارد با زبان زور با ملت ایران سخن بگوید. ایران خواسته ای فراتر از چارچوب ها مطرح نکرده است.

 حجت االســالم ســید ابراهیم رئیســی در جلســه روز چهارشــنبه هیئت دولت در واکنش به ادعاهای اخیر 
آمریکایی ها در خصوص برجام گفت: آمریکایی ها گفته اند ایران باید به برجام برگردد، در حالی که جمهوری 

اسالمی هرگز از برجام خارج نشده و این آمریکا بوده که نقض پیمان کرده است.
وی افــزود: امــروز نــه تنها برای اروپایی ها به عنوان متحد آمریکایی ها در مذاکرات، بلکه برای همه ملت های 

جهان سوال شده است که چرا آمریکا به تعهدات خود در برجام پایبند نماند و از آن خارج شد؟
رئیس جمهور با اشاره به تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران، اظهار داشت: آمریکایی ها بارها گفته اند 

فشــاری که به ملت ایران تحمیل کردند بی ســابقه و حداکثری بوده اما ســخنگوی وزارت خارجه این کشــور 
رسماً اعالم کرد این فشارها به هیچ وجه کارساز نبوده و مفتضحانه شکست خورده است.

رئیسی با بیان اینکه جمهوری اسالمی از مواضع به حق و منطقی خود عقب نشینی نمی کند، به آمریکایی ها 
توصیه کرد که به جای تکرار تجربه شکســت خورده فشــار حداکثری به ملت ایران، واقعیت ها را ببینند و از 

گذشته درس عبرت بگیرند.
وی افزود: آمریکایی ها باید در طول ۴۳ ســال اخیر متوجه شــده باشــند که نمی شود با زبان زور با ملت ایران 
ســخن گفت؛ این عجیب اســت که آنها باز هم می خواهند با همان ادبیاتی ســخن بگویند که حتماً نتیجه ای 

برای آنها نخواهد داشت.

رئیسی در هیئت دولت:

کس حق ندارد با زبان زور با ملت ایران سخن بگوید هیچ 

تحلیل

آمریکا:

برجام هنوز برای ما ارزش دارد
معــاون وزیــر امور خارجه آمریکا گفت: دولت بایدن به 
دنبال بازگشــت به اجرایی کردن کامل برجام اســت، 
بــه ویژه به ایــن خاطر که ما عقیده داریم فعالیت های 
هسته ای ایران باید توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
سرسختانه محدود و تماما بر آن نظاره شود. بنابراین، ما 

همچنان روی این موضوع کار می کنیم.
معاون وزیر امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری به 
سوالی درباره برنامه هسته ای ایران پاسخ داده و بر اهمیت 
توافق هسته ای در زمینه نظارت بر برنامه هسته ای ایران 

تاکید کرد.
جنکینز ادامه داد: دولت بایدن به دنبال بازگشــت به 
اجرایی کردن کامل برجام اســت، به ویژه به این خاطر 
که ما عقیده داریم فعالیت های هسته ای ایران باید توسط 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، سرسختانه محدود و تماما 
بر آن نظاره شود. بنابراین، ما همچنان روی این موضوع 
کار می کنیم. او همچنین مطرح کرد: برجام هنوز برای 
ما ارزش دارد و آن را مهم ترین راه دست یافتن به موفقیت 
در تالش برای جلوگیری از تولید یک سالح هسته ای 

توسط ایران می دانیم.

نماینده مجلس:

غرب رویکرد ایران را نپذیرد، راهبرد 
هسته ای خود را تغییر می دهیم

نماینده مردم مراغه در مجلس گفت: غربی ها بدانند اگر 
رویکــرد ایران را نپذیرند، در آینده نزدیک راهبرد خود 
را در حوزه هسته ای تغییر می دهیم که آن زمان، غرب 

چاره ای جز تماشا نخواهد داشت.
علی علیزاده نماینده مردم مراغه در مجلس شــورای 
اسالمی در نشست علنی مجلس شورای اسالمی در نطق 
میان دســتور خود ضمن تبریک هفته امامت و والیت 
خدمت مردم، گفت: تورم سنگین طاقت مردم را تمام 
کرده و مخاطب من در این موضوع رئیس جمهور است. 
به نظر می رسد دولت وضعیت فعلی اقتصادی را بی نیاز 
از نظرات مردم، کارشناسان و نمایندگان مردم دانسته 
و دست به اقدامات هیجانی، بدون پشتوانه کارشناسی 
می زند. وی با اشــاره به مذاکرات هســته ای، خطاب به 
طرف های غربی، افزود: ایران از تجربه برجام درس های 
زیادی گرفته و از یک سوراخ دوباره گزیده نمی شود. دیگر 
قرار نیست در عمل، تأسیسات هسته ای و زنجیره های 
عملیاتی خود را تعطیل کنیم و ظرف مقابل فقط گفتار 
درمانی کند و در نهایت با بازی پلیس خوب و بد، کلیت 
برجام را بی ارزش کرده و روی کاغذ باقی بگذارد؛ یعنی 
دولت و تیم مذاکره کننده حق چنین امضایی را ندارند.

وی عنوان کرد: غربی ها بدانند اگر رویکرد فعلی ایران را 
نپذیرند، در آینده نزدیک ایران کلیت راهبرد خود را در 
حوزه هسته ای تغییر می دهد که در آن زمان، غربی ها 

چاره ای جز تماشا نخواهند داشت.

قالیباف در مجلس قانونگذاری ازبکستان:

سیاست قطعی مجلس و دولت ایران 
 توسعه همکاری

با کشورهای همسایه است
رئیــس مجلــس بــا بیان اینکــه یکــی از مهم ترین 
دستاوردهای سفر ازبکستان، باید ارتقای روابط در حوزه 
های اقتصادی و فرهنگی باشد، گفت: افزایش تبادالت 
تجاری تا ۲ میلیارد دالر یکی از اهدافی اســت که می 
توان در این سفر دنبال کرد. محمدباقر قالیباف و هیأت 
همراه پس از حضور در مجلس قانونگذاری ازبکستان، با 
نورالدین جان اسماعیل اوف رئیس مجلس قانونگذاری 
ازبکســتان دیدار و گفت وگــو کردند.  قالیباف در این 
دیدار ضمن قدردانی از میهمان نوازی کشور ازبکستان 
گفت: امیدوارم این حضور آغازگر یک تحول بزرگ بین 
دولت و ملت دو کشور در همکاری های دوجانبه باشد.

وی ادامه داد: کشــور ایران تجربه یکصدسال تشکیل 
پارلمــان را دارد و مــا با همه وجود درک کرده ایم که 
پارلمــان هــا چقدر می توانند در توســعه روابط بین 
دولت ها و ملت ها تاثیرگذار بوده و روابط را استحکام 
ببخشــند. رئیس قوه مقننه تاکید کرد: راهبرد اصلی 
مجلس یازدهم و دولت سیزدهم در جمهوری اسالمی 
ایران توســعه همکاری های همه جانبه با همسایگان 
کشورهای منطقه به ویژه کشورهای مسلمان است و 
امروز شاهدیم که شرایط ژئواستراتژیکی و ژئوپلیتیکی 
جهان نیز ما را وادار به افزایش ارتباطات بین کشورهای 

منطقه کرده است.

بولتون به طراحی کودتاهای 
جهان اعتراف کرد

مشاور امنیت ملی ترامپ در تازه ترین اظهارات خود 
اعتراف کرده اســت که در کمک به پیشبرد بسیاری 
از کودتاها در جهان نقش داشته است. »جان بولتون« 
مشاور امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری 
»دونالــد ترامپ« به تالش بــرای کودتاهای زیادی 
در کشــورهای جهان کمک کرده است. خبرگزاری 
رویترز در این خصوص گزارش کرد، »جان بولتون« 
ســفیر ســابق ایاالت متحده در سازمان ملل متحد و 
مشــاور ســابق امنیت ملی کاخ ســفید، گفت که به 
طراحــی کودتا در کشــورهای خارجی کمک کرده 
اســت. بولتون این اظهارات را پس از جلســه استماع 
کنگــره در مــورد حمله ۶ ژانویــه ۲۰۲۱ طرفداران 
ترامپ به ســاختمان کنگره ایاالت متحده به شبکه 
سی ان ان بیان کرد. قانون گذاران این هیئت استماع 
کنگره، »دونالد ترامپ« رئیس جمهور ســابق ایاالت 
متحده را به تحریک خشونت در آخرین تالش برای 
ماندن در قدرت پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۰ 

متهم کردند.

آب را گل نکنید
ادامه از صفحه اول:

درواقع این طور نبوده وزارت نیرو هرگونه که بخواهد رفتار 
کرده باشد. رقابت های استانی و شهرستانی و رقابت های 
حوزه های انتخابیه مابین مقامات مختلف در دوره هایی، 
انگیزه بخش و تعهد آفرین برای وزارت نیرو بوده است تا 
یکســری از پروژه های انتقال آب را انجام دهد. بنابراین 
اگــر مجلــس در حال حاضر به دنبال تحقیق و تفحص از 
عملکرد وزارت نیروست، بهتر است ابتدا از عملکرد و سابقه 
ادوار مختلف خود تفحص کند که چرا اجرای پروژه های 
ابهام دار و مسئله آفرین در دوره های قبلی به وزارت نیرو 
تکلیف شــده اســت. پروژه های انتقال آب از خلیج فارس 
به فالت مرکزی در حال حاضر چنان شــتابان در دستور 
کار قرارگرفته اند که گویا همانند سدسازی های بی هدف 
حتی فرصت الزم برای انجام مطالعات جامع و ســنجش 
درســت ابعاد زیســت محیطی و آثار باز توزیعی درآمدی 

آن ها فراهم نیست. 

جنگ قدرت در امارات وارد فاز جدیدی شده است  

بازی تاج و تخت 
منابع خبری اماراتی اعالم کردند که جنگ قدرت در امارات 
وارد فاز جدیدی شــده اســت و در این راستا، »محمد بن 
زایــد«، رئیس جدید امارات درخواســت دیگر حاکمان 

اماراتی برای تعیین ولی عهد جدید را رد کرده است.
منابع آگاه در گفتگو با این وبگاه اظهار داشتند که »محمد 
بن زاید« رئیس این کشور درخواست دیگر حکام اماراتی 
برای حل مسئله جانشینی و تسریع در انتصاب ولی عهد 
ابوظبــی را رد کرده اســت. این منابــع اعالم کردند که 
درخواســت مذکور در حاشیه نشســت اعضای شورای 
عالی فدرال به مناســبت عید ســعید قربان به محمد بن 
زاید ارائه شــده است. به گفته این منابع، حاکمان امارات 
ضــرورت تعیین ولیعهد ابوظبی و پایان دادن به جنجال 
هــای همــراه با این پرونده را مطرح کردند، اما محمد بن 
زاید از هرگونه دخالت آنها خودداری و بر ورود شخصی به  
این موضوع تاکید کرده است. این منابع تاکید کردند: از 
آنجا که محمد بن زاید در تحمیل انتصاب »خالد«، پسر 
ارشد خود به عنوان ولی  عهد ابوظبی با تعارض و اختالف 
شــدید مواجه اســت،  به عمد تالش دارد، پرونده تعیین 
جانشــین را به تعویق بیاندازد تا به اختالفات موجود در 
این زمینه رسیدگی کند. این اتفاقات در حالی در سطح 
خانواده های حاکم بر امارات رخ می دهد که منابع اماراتی 
چند روز پیش از ناپدید شــدن اسرارآمیز پسر خلیفه بن 
زاید آل نهیان، رئیس پیشین امارات، در بحبوحه کشمکش 
شدید برای تعیین ولی عهد ابوظبی خبر دادند. این منابع 
ضمن تاکید بر ناپدید شدن شیخ »سلطان بن خلیفه بن 
زاید«، پسر ارشد شیخ خلیفه بن زاید، مشاور رئیس سابق 
 )SBK( حکومت و رئیس هیئت مدیره شرکت هلدینگ
اظهار داشتند: ناپدید شدن سلطان در شرایط اسرارآمیز 
کمتــر از دو مــاه پس از مرگ شــیخ خلیفه، پدرش و در 
پی تشدید جنگ قدرت برای دستیابی به مقام ولی عهد 
ابوظبی رخ می دهد. به گفته این منابع، سلطان بن خلیفه 
در جلسات خاندان حاکم در ابوظبی اعالم کرده بود که وی 
گزینه اول و مناسب ترین گزینه برای تصدی این سمت 
اســت و آشــکارا با هر تصمیمی که بر خالف آن از ســوی 
محمد بن زاید، عمویش اتخاذ شود، مخالفت خواهد کرد.
ایــن منابع احتمال می  دهند که ســلطان بن خلیفه در 
بازداشــت ســرویس های امنیتی امارات باشد که توسط 
خالد، پســر محمد بن زاید اداره می شــوند و مهم ترین 
گزینه برای تصدی سمت ولی عهدی ابوظبی به توصیه 
پدرش محسوب می شود. منابع آگاه اماراتی پیشتر فاش 
کرده بودند که اختالفات و نزاع بر سر تصدی پست ولی 
عهد ابوظبی در خانواده های حاکم به شکل بی سابقه ای 
تشدید شده و به باالترین حد خود رسیده و موجب شده، 
محمد بن زاید دست به اقدامات غیر منتظره ای از جمله 
بازداشــت خانگی برادرانش بزند. در آن زمان، منابع آگاه 
فــاش کــرده بودند که جنگ قدرت بین محمد بن زاید و 
مخالفان خاندان حاکم بر سر تصدی منصب ولی عهدی، 
پس از خالی شــدن این منصب و انتصاب محمد بن زاید 
به ریاست امارات پس از مرگ شیخ خلیفه بن زاید،  برادر 

ناتنی اش اوایل ماه مه تشدید شده است.
این منابع اظهار داشتند: سلطان پسر خلیفه خواستار حق 
خود برای به دست گرفتن حکومت به جانشینی پدرش 
است، اما آنچه مانع این امر می شود، حضور پسران شیخ 
زاید از همســر یمنی اش، فاطمه در ارگان های حکومت 
است. این موضع باعث شده تا محمد بن زاید از نیروهای 
مــزدور شــرکت های امنیتی خصوصی مانند شــرکت 
آمریکایی »بلک واتر« برای حفاظت شخصی خود و حلقه 
نزدیکش استفاده کند. این منابع با اشاره به اینکه این نیروها 
خانه ســلطان، پسر شیخ خلیفه و منازل شخصیت های 
برجسته قبایل اماراتی حامی شیخ خلیفه )قبایل سواحل 
عمــان( را در محاصره دارند، افزودند: اقدامات محمد بن 
زاید فقط به پسر شیخ خلیفه و شخصیت های ارشد اماراتی 
حامی وی محدود نمی شود، بلکه برادران تنی اش را هم 
دربرگرفته است که خواهان انتصاب ولی عهد از میان یکی 
از پســران شیخ حمدان، برادر محمد بن زاید هستند که 
گفته می شود، در یک سانحه مشکوک هوایی کشته شد.
ایــن منابــع تاکیــد کردند که جنگ قــدرت در امارات 
دهه هاست که در این کشور به عنوان یک جنگ خونین 
شناخته می شود، چون تنها راه رسیدن به قدرت در ابوظبی 
و دبی کودتاهای خونین اســت که در آن یکی از اعضای 
خاندان هــای حاکم بر امارات با خیانت به برادر، عموزاده 
یا پسر خود، آنها را از پیش رو برداشته و راه خود را برای 

رسیدن به قدرت هموار می کند.

اخبار كوتاه
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3اقتصاد گزارش

غ  افزایش 115 درصدی قیمت تخم مر
 در یک سال

غ    پرواز تخم مر
از سفره اقشار کم درآمد

   مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد
 دولت با حذف ارز ترجیحی مشــکل تأمین نهاده 
دامی را افزایش داد. از ســال گذشته با صف کشی 
برای خرید تخم مرغ تنظیم بازاری بهانه های گرانی 
این محصول کلید خورد. البته حذف ارز ترجیحی 
و رانــت در واردات و توزیع نهاده های دامی دلیلی 
بــر کاهش تولیــد و در نتیجه گرانی تخم مرغ در 

بازار شد.
به واسطه گرانی سایر محصوالت پروتئینی، سرانه 
مصرف تخم مرغ افزایش و به۱۴ کیلو رسیده است. 
امــا امــروز با افزایش قیمت، مردم کمتر تخم مرغ 

مصرف می کنند.
طبق آمار های رســمی قیمت کاال های اساسی در 
ابتدای تیر نسبت به ماه مشابه سال قبل در یک سال 
گذشته بین ۸ تا ۳۶۷ درصد افزایش یافته است.

تخــم مرغ یکی ازمحصوالتی اســت که از ســال 
گذشــته تــا کنون هر کیلــو از آن به بیش از ۱۱۵ 

درصد افزایش قیمت داشته است.
مشاهدات میدانی از خرده فروشی های سطح شهر 
تهران حاکی از رسیدن قیمت هر شانه ۳۰ عددی 
تخم مرغ به رقم ۷۹ تا ۱۰۰ هزارتومان اســت که 
انگار قرار نیست این محصول با همین میزان رشد 

نرخ تورم کنار بیاید.
نوسان قیمت تخم مرغ معضل امروز این محصول 
در بازار مصرف است. افزایش روزانه قیمت همزمان 
بــا کاهش درآمد مردم وضعیت تأمین این مواد را 

برای سفره خانوار ها سخت کرده است.
هرچند تولید کنندگان ادعا دارند؛ قیمت مصوب 
تخم مرغ در مرغداری های افزایش نیافته اســت. 
اما با توجه به شــش برابر شــدن قیمت نهاده های 
دامــی، قیمت محصول نهایی مانند تخم مرغ نیز 

دستخوش بحران گرانی شود.
طبق اظهارات حمید کاشانی رئیس هیات مدیره 
اتحادیه مرکزی مرغداران؛ قیمت مصوب هر کیلو 
تخم مــرغ در مرغداری هــا ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان 
است که در حال حاضر نیز واحد های مرغداری با 
قیمت ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان تخم مرغ های خود را 

تحویل می دهند.
همچنین ناصر نبی پور، رئیس هیات مدیره اتحادیه 
مرغ تخم گذار اســتان تهران مدعی اســت قیمت 
تمام شده تولید هر کیلو تخم مرغ بین ۴۴ تا ۴۵ 
هزار تومان اســت، اما هم اکنون میانگین قیمت 
فروش هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری ها حدود 

۳۵ هزار تومان است.
مقصر گرانی تخم مرغ کیست؟ در این بین مردم 
طبق روال گذشــته همچنان سرگردان در بازار با 
رقم های باال و غیر منطقی متضرر اصلی در کشور 
می شوند و هیچ فردی یا سازمانی پاسخگوی دلیل 

گرانی های سریالی نیست.
نیمروی تخم مرغ یکی از غذا های اصلی و پرمصرف 
اقشــار کم درآمد و کارگران اســت؛ البته به دلیل 
ارزش غذایی باال، غذای اصلی کودکان و سالمندان 

نیزمی باشد.
تخــم مرغ دانه ای ۴ هــزار تومان نمی تواند زمان 
زیادی در سبد خانوار های ضعیف و متوسط باقی 
بمانــد. کاهش مصرف تخم مرغ نتیجه گرانی این 
محصول می باشد. حاال این سوال مطرح می شود؛ 
در صــورت ادامه افزایش قیمت، تولید کنندگان 
قطعاً با کاهش تقاضا متضرر خواهند شد. از سوی 
دیگر تخم مرغ های تولید داخل جایی در بازار های 
جهانــی ندارند پس چطور تولید کنندگان در این 

صنعت می توانند تولید را حفظ و سرپا بمانند؟!
سیاست های حمایتی دولت تنها در حد شعار باقی 
مانده است. تولید کننده و مصرف کننده همچنان 
متضرر اصلی هستند. دولت به جای تقویت درآمد 
مردم جلوی خوردن ساده ترین غذای مردم را هم 

گرفت.

غ باید اصالح شود قیمت تخم مر
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: 
بــا توجــه به عرضه تخم مــرغ با نرخ مصوب درب 
مرغداری، فروش هر شــانه با نرخ ۹۰ و ۱۰۰ هزار 

تومان گرانفروشی است.
آقای حمیدرضا کاشــانی گفت: قیمت کنونی هر 
کیلــو تخم مرغ درب مرغــداری ۳۵ هزار و ۵۰۰ 
تومان اســت که با نرخ واقعی ۳۰ درصد اختالف 
دارد.بــه گفته او، با توجه به عرضه تخم مرغ کمتر 
از قیمت تمام شده تولید و حذف گله ها طی نامه 
نگاری متعدد به دفتر ریاســت جمهوری، معاون 
اول و وزیر جهاد خواســتار اصالح قیمت شــدیم.

کاشــانی می گوید: هم اکنون هر شــانه ۲ کیلویی 
بــا نرخ ۸۰ هزار تومــان و ۱.۹۰۰ گرمی ۷۵ هزار 
تومان باید بدســت مصرف کننده برســد و فروش 
با نرخ باالتر ۱۰۰ درصد گرانفروشــی است.رئیس 
هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: روزانه 
۲ هزار و ۹۰۰ تن تخم مرغ در سطح کشور عرضه 
می شود که با این وجود مازادی نداریم.بررسی ها 
از ســطح بازار نشــان می دهد که قیمت هر شانه 
تخم مرغ در خرده فروشی ها به ۹۰ هزار تومان و 
هر عدد ۳ تا ۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است که 
رئیس اتحادیه مرغداران میهن آن را ۱۰۰ درصد 
گرانفروشی می داند و معتقد است که هر چه سریع 
تر قیمت تخم مرغ باید اصالح شود تا با حذف گله 
ها تولید دچار چالش نشود و در مقابل دولت برای 
حمایــت از مصرف کننده بایــد کاال برگ دهد تا 

قدرت خرید افزایش یابد.

گزارش

ح هوشمندسازی یارانه نان جزئیات طر

 کارت نان شایعه است
مشــاور وزیــر اقتصــاد بــا بیان اینکــه در طرح 
هوشمندســازی یارانه نان، عملکرد نانوا سنجیده 
و قابــل ارزیابی اســت، گفــت: در این طرح، برای 
مــردم اتفاق ویژه ای نخواهد افتاد، یعنی افزایش 
قیمــت نــان و محدودیت خرید نــان برای مردم 
نخواهیم داشــت.محمد جالل با اشــاره به اجرای 
طرح هوشمندســازی و مردمی سازی یارانه نان، 
اظهار داشــت: یارانه آرد و نان یک تفاوت ماهوی 
با یارانه ســایر کاالهای اساسی و حتی حامل های 
انــرژی دارد و اینکــه وقتی یارانــه را به خود کاال 
اختصاص می دهیم، کسانی از یارانه بیشتر منتفع 
می شــوند که بیشتر مصرف می کنند، اما در سایر 
کاالهــا و حتی حامل های انرژی، افراد پرمصرف ، 
بیشتر افراد متمکن هستند.وی افزود: در موضوع 
نان، پرمصرف ها، افراد و خانواده هایی هستند که 
تمکــن مالــی پایین تری دارند و بــه دلیل اینکه 
امــکان تأمین کاالهای مصرفــی دیگر را ندارند، 
نان بیشتری مصرف می کنند؛ البته به شرطی که 

واقعاً نان به مصرف این خانوارها برسد.
هدف اصلی، جلوگیری انحراف از مصارف 

گندم و آرد و نان است
مشــاور وزیر اقتصــاد، هدف اصلی طرح مدیریت 
هوشــمند یارانه آرد و نان یا به اختصار )مهیا( را 
جلوگیــری انحراف از مصــارف گندم و آرد و نان 
عنوان کرد. مشــاور وزیــر اقتصاد توضیح داد: در 
ســمت مردم اتفاق ویژه ای را مشــاهده نخواهیم 
کــرد؛ یعنی نه افرایش قیمت نان و نه محدودیت 
خرید نان توســط مردم را خواهیم داشــت و نه 
حتی ابزار خاصی تحت عنوان کارت نان یا چیزی 
شــبیه این برای مردم وجــود دارد، به این معنی 
کــه مــردم با کارت بانکی خودشــان از هر بانکی 
که باشــد، مطابق ســابق خرید نان را با همان نرخ 

سابق انجام می دهند.
 عملکرد نانوا قابل ارزیابی می شود

جــالل ادامه داد: فقط از ســمت کارتخوان های 
هوشمند، یا بستر پرداخت هوشمندی که به این 
سامانه متصل است، تغییر اتفاق می افتد و عملکرد 
نانوا ســنجیده شده و قابل ارزیابی می شود، با این 
رویکرد بحث ما این اســت که دسترســی به آرد 
یارانــه ای یا یارانه آرد، منــوط به میزان عملکرد 
فروش نان به مردم است.وی اضافه کرد: قباًل این 
تخفیف با رایزنی و چانه زنی اتفاق می افتاد، یعنی 
یک سهمیه آرد مشخصی به نانوا داده می شد ولی 
اینکه برای آن عملکردی وجود دارد یا خیر، دیگر 
بررســی نمی شد؛ یعنی ما نمی توانستیم خروجی 
را بسنجیم، این زیرساخت در فاز نخست خودش 
که بحث اســتقرار سامانه های پرداخت هوشمند 
است، سنجش عملکرد نانوایان را انجام می دهد.

جالل گفت: ســهمیه آرد برای نانوایان متعهد و 
درستکار و توانمند در این طرح به تدریج  برداشته 
می شــود و هزینه باالی اجاره نانوایی که ناشــی 
از ســهمیه آرد بوده اســت، به آرامی کاهش پیدا 
می کنــد و همچنین هزینه مجوز به مرور کاهش 

می یابد و به سمت صفر حرکت می کند.
مشاور وزیر اقتصاد متذکر شد: بنابراین در نهایت 
هزینه تولید نان برای این نانوایان کاهش خواهد 
یافت و از سوی دیگر افرادی که بیشتر با انگیزه 
عرضه خارج از شــبکه آرد و سوءاســتفاده از آرد 
ارزان، کســب و کار خــود را فعال کرده بودند و 
مجوز گرفته بودند، موضوعیت کار برایشــان از 
دست می رود، چراکه در این طرح به آنان یا آرد 
یارانــه ای مبتنی بر عملکرد ثبت شــده در این 
سامانه اختصاص می یابد یا آرد و گندم آزادسازی 
می شود و اگر شرایط فراهم شود و در یک استان 
آزمایش شود، مابه التفاوت نرخ آزاد با نرخ فروش 
نان، یا همان قیمت تمام شده نان به حساب آنان 
واریز می شود.مشاور وزیر اقتصاد بیان کرد: این 
طرح با دو رویکرد در فاز دوم خود پیگیری خواهد 
شد؛ یا آرد یارانه ای مبتنی بر عملکرد اختصاص 
می یابــد یــا آرد و گندم به نرخ آزاد تغییر قیمت 
می یابــد و به ازای عملکــرد، مابه التفاوت آن به 
نانوا پرداخت می شــود، ولی از سمت مردم هیچ 
تغییری نداریم و هیچ جهش قیمتی یا هزینه ای 
به مردم وارد نمی شود.ابزار جدیدی تحت عنوان 

کارت نان صحت ندارد.
جالل متذکر شــد: مجــدداً تأکید می کنم که در 
راهکار طرح پیشــنهادی مدیریت هوشمند یارانه 
آرد و نــان کــه از ســمت وزارت اقتصاد مدیریت 
می شود و وزارتخانه های کشور، کشاورزی، رفاه و ... 
همکاری بسیار خوب و نزدیکی داشتند و مسئوالن 
اســتانی هم همراهی و دقت نظر باالیی داشتند، 
کار به خوبی پیگیری شد، اما حتماً نواقصی در کار 
وجود دارد که در طول زمان رفع خواهد شــد.وی 
خاطرنشــان کرد: از مردم هم که صبوری به خرج 
می دهند تشکر و تأکید می کنیم که در این طرح 
هیچگونه افزایش قیمتی در حوزه نان سنتی را به 
دنبال نخواهد داشــت و محدودیت های خرید هم 
وجود نخواهد داشت و ابزار جدیدی تحت عنوان 
کارت نان و ... هم یک شایعه و گمانه زنی رسانه ای 
بوده و صحت ندارد و مردم با هر کارت بانکی که نزد 
خودشان است می توانند خرید خودشان را انجام 
دهند و هیچگونه تغییری از طریق کارتخوان های 

جدید نخواهیم داشت.

دالر ۴۲۰۰ تومانی برمی گردد؟

بازگشت به عقب
 وزیر اقتصاد با بیان اینکه الیحه دو فوریتی 
جدیدی برای بازگشــت نرخ ارز محاسباتی 
گمرک به نرخ ۴۲۰۰ تومان به مجلس ارائه 
شده است، گفت: با توجه به تاثیر این موضوع 
بر قیمت تمام شــده تولید امیدوار هستیم 

مجلس با فوریت این الیحه موافقت کند.
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی 
در پاســخ به ســوالی در خصــوص آخرین 
وضعیت الیحه دو فوریتی بازگشت نرخ ارز 
محاســباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ 
تومان گفت: الیحه قبلی که شــامل موارد 
دیگری نیز بود به مجلس ارائه شــد، اما دو 
فوریت آن مورد موافقت نمایندگان مجلس 

قرار نگرفت.
وی افــزود: پــس از آنکه مجلس شــورای 
اسالمی دو فوریت الیحه قبلی دولت که در 
موضوع اصالح نرخ ارز محاســباتی گمرک 
و برخی موارد دیگر بودجه ســال ۱۴۰۱ را 
رد کــرد، به جهت اهمیت ویژه این موضوع 
برای دولــت، مجددا یک الیحه دو فوریتی 
مســتقل و تنها متمرکز بر موضوع بازگشت 
نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ 
تومان به تصویب هیئت دولت رسیده است.

گشت ارز ۴۲۰۰ تومانی   مجلس با باز
موافق است

اقبال شــاکری نماینــده تهران در مجلس 
با اشــاره به اینکه الیحــه دو فوریتی دولت 
برای بازگشــت نرخ ارز محاسباتی گمرک 
به ۴۲۰۰ تومان، اظهار داشت: این الیحه به 
زودی در مجلس اعالم وصول خواهد شــد، 
هرچند این موضوع در گذشته توسط دولت 
به مجلس ارائه شده بود، اما با توجه به اینکه 
ایــن موضوع در کنــار مباحث دیگری قرار 
داشت مجلس با اجرای آن موافقت نکرد، اما 
در حال حاضر با توجه به اینکه دولت تغییر 
نرخ ارز محاسباتی در گمرک به نرخ ۴۲۰۰ 
تومان را به صورت مســتقل تقدیم مجلس 
کرده، به اعتقاد بنده نمایندگان با این موضوع 

موافقت خواهند کرد.
وی بــا تاکید بر اینکــه مبنا قرار گرفتن ارز 
۴۲۰۰ تومانــی برای تمامی کاال ها نخواهد 
بــود، گفــت: با توجه به حــذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از چرخه اقتصاد کشــور این موضوع 
تــورم زیادی را به جامعه تحمیل کرد، حال 
در چنین وضعیتی دولت و مجلس به دنبال 
این هســتند که برای یک سری از کاال های 
اساسی و مایحتاج ضروری مردم و همچنین 
مواد اولیه تولید که از طریق واردات در کشور 
تامین می شــود ارز ۴۲۰۰ تومانی را مبنای 
واردات قرار دهند تا از این طریق هزینه تمام 
شده ورود کاال به کشور با کاهش روبرو شود.

شاکری افزود: با توجه به وضعیتی که امروز 
در اقتصاد کشــور وجود دارد، دولت الیحه 
ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مجلس تقدیم کرده 
که با توجه به دو فوریتی بودن آن به محض 
اعالم وصول این الیحه در مجلس، بالفاصله 
بررسی آن آغاز خواهد شد، زیرا این موضوع با 
معیشت مردم گره خورده، در صورت تصویب 
می تواند موجب کاهش قیمت برخی از اقالم 
اساسی مردم که وارداتی هستند قرار گیرد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم 
اضافه کرد: از سویی با توجه به اینکه مواد اولیه 
برخــی از کارخانجات و بنگاه های تولیدی 
بــه صورت وارداتی اســت، تغییر نرخ ارز از 
۴۲۰۰ تومــان به حدود ۲۴، ۲۵ هزار تومان 
بــرای واردات باعث افزایش هزینه تولید در 
کشور شده است که این موضوع بهای تمام 
شــده کاالی نهایی را نیز بــا افزایش روبرو 
ساخته است، اما اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی مبنای 
نرخ محاسباتی واردات در گمرک قرار گیرد 
بــه طور قطع این موضوع در کاهش هزینه 
تمام شــده تولید کاال ها در کشــور اثرگذار 
خواهــد بود، بنابرایــن تصویب و اجرای آن 
در دســتور کار مجلــس و دولت به صورت 

توامان قرار دارد.
ایــن نماینده تهران در مجلس با اشــاره به 
اینکه بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران 
اقتصــادی متفق القول معتقد بودند باید ارز 
۴۲۰۰ تومانی حذف شود، بیان داشت: این 
موضوع از نظر نمایندگان نیز امر درســتی 

بود که اجرا شــد و سیاست جدید دولت در 
خصوص هدفمند کــردن یارانه ها و انتقال 
یارانــه از ابتــدای زنجیره به انتهای زنجیره 
یعنــی مصرف کنندگان انجام شــد، این در 
حالی اســت که ارز ۴۲۰۰ تومانی زمانی که 
تخصیص داده شد، تبدیل به وسیله ای برای 
ســودجویی و کسب سود های بادآورده شد، 
امــا این موضوع نفعی برای مردم نداشــت، 
بلکه به اسم مردم چنین سیاستی اجرا شد، 
اما عماًل نفع آن را تنها عده ای خاص بردند.
شــاکری ادامه داد: به بیان دیگر ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از چرخه اقتصاد کشــور حذف شد، 
امــا در حــال حاضر با توجه به آثار و تبعاتی 
که این اقدام داشــت، دولت تصمیم گرفته 
برای برخی از کاال های اساســی و همچنین 
مــواد اولیه تولید نرخ ارز محاســباتی برای 
واردات آن ها در گمرک ۴۲۰۰ تومان تعیین 
شــود که این موضوع باعث کاهش قیمت ها 
در بــازار و همچنین کاهش هزینه تولید در 
کشور خواهد شد که به اعتقاد بنده سیاست 
درســتی است که مجلس نیز از آن حمایت 

خواهد کرد.

گشت ارز ۴۲۰۰ تومانی چیزی ارزان  با باز
نخواهد شد

علی قنبری کارشــناس مسائل بین الملل 
اقتصادی در با اشاره به اینکه استفاده دوباره 
از ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار اشتباه است، اظهار 
داشت: به نوعی با این کار دولت دهم چوب را 

خورده است و هم پیاز را، زیرا در ابتدا که ارز 
۴۲۰۰ تومانی کنار گذاشته شد با یک تورم 
افسار گسیخته روبرو بودیم که به عنوان آثار 
و تبعات این کار تمامی کاال ها و خدمات در 
کشور را چندین برابر کرد، حال اینکه دولت 
می خواهد دوباره ارز۴۲۰۰ تومانی را مبنای 
حقــوق و عوارض گمرکی قرار دهد، به نظر 

نمی رسد تصمیم منطقی باشد.
وی افزود: به طور حتم، حتی با اجرایی شدن 
ایــن تصمیم، کاالیــی در بازار ارزان خواهد 
نشــد، زیرا تجربه سیاست گذاری های قبلی 
به خوبی موید این موضوع اســت که چیزی 
با کاهش قیمت روبرو نمی شود، حال دوباره 
معلوم نیست، دولت با چه تفکری می خواهد 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی را به نحوی دیگری احیا 
کند. زمانیکه در سال ۹۷ نیز دولت وقت ارز 
را ۴۲۰۰ تومان اعالم کرد، قرار بود کاال های 
اساســی علیرغم افزایش قیمت، ارزان تر در 
اختیار مردم قرار بگیرد، که عمال این اتفاق 
رخ نداد و تنها رانت و ســود این سیاســت 
بــه جیب عــده ای  رانت خوار رفت؛ بنابراین 
بهتــر اســت دولت به جــای اینکه چنین 
سیاست گذاری های شــتابزده ای را دنبال 
کنــد، به فکر راهکار اساســی برای کنترل 

تورم و مهار گرانی ها باشد.
اجرای این سیاست نوعی بازگشت به عقب 

است
حمیدرضــا صالحی عضو هیئت نمایندگان 
اتــاق بازرگانی تهران و ایران نیز درا اشــاره 

بــه اینکه مبنــا قرار دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی 
برای محاسبات گمرک به نوعی یک سیاست 
بازگشت به عقب است، گفت: تمام تالش ها 
برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر این مبنا بود 
که فساد، رانت ها، سوء استفاده ها و امضا های 
طالیی که ناشی از اجرای این سیاست بود، 
همه از بین برود و منابع ارزی کشــور اتالف 
نشود، حال دولت با توجه به مضرات اجرای 
این سیاســت می خواهد دوباره بخشــی از 

سیاست گذشته را اجرا کند.
وی افــزود: بــا اجرای ایــن کار دوباره نظام 
چند نرخی در کشــور تشــدید خواهد شد، 
بنابراین بهتر است دولت چنین سیاستی را 
کنار بگذارد و اگر می خواهد اثرات و تبعات 
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی را کاهش دهد، 
می تواند با اســتفاده از ابزار تعرفه به نوعی 
ایــن قضیه را مدیریــت کند و به هدفی که 

می خواهد دست پیدا کند.
صالحــی اضافه کــرد: به عنوان مثال تعرفه 
کاالی اساســی که در حال حاضر ۶ درصد 
اســت، می توان تعرفــه آن را به یک درصد 
کاهــش داد، زیرا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
قیمت کاال ها به صورت متوسط ۵ برابر شده 
اســت، بنابراین با همین نسبت اگر تعرفه ها 
اصــالح شــود، هدف دولــت یعنی کاهش 
قیمت ها نیز می تواند محقق شــود، اما دیگر 
با اجرای چنین سیاستی، مشکالت بازگشت 

ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود نخواهد آمد.
نائــب رئیــس کمیســیون انــرژی اتاق 
بازرگانــی ایران اظهار داشــت: با توجه به 
عوارض و اثرات ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی دولت و مجلس چنین تصمیمی را 
گرفته اند، اما همانطور که اشاره شد اجرای 
این سیاست، مشکالت را حل نخواهد کرد، 
بلکه معضالت استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی 
را دوبــاره احیا می کند، بنابراین دولت به 
جــای اینکه بخواهد نــرخ ارز واردات در 
گمرک را تغییر دهد، می تواند با اســتفاده 
از ابزار تعرفه و کاهش آن در جهت حمایت 
از معیشت مردم و کاهش قیمت کاال ها در 

بازار اقدام کند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی بازنخواهد گشت
ایــن درحالی اســت که میرکاظمی، رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه دیروز  با رد برخی 
اخبــار مبنی بر ارائه الیحه از ســوی دولت 
به مجلس برای بازگشــت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
اظهار داشــت: بازگشــت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
درســت نیست و چیزی به نام ارز ترجیحی 
نداریم. اگر دولت بخواهد حمایت کند، باید 
مابه التفاوت ریالی را پرداخت می کند که این 

فقط برای گندم و دارو است.

اتفاقی تازه در اینترنت ایران:

گرفت کودک قرار  کاربران در حالت  اینترنت تمام 
گزارش ها از قفل شــدن تنظیمات جستجوی گوگل و 
بینگ، دو موتور جستجوی پرکاربرد جهانی، روی حالت 
ایمن و فیلتر بســیاری از نتایج، در برخی اپراتور ها مثل 
همراه اول و ایرانســل حکایت دارد. به نظر می رسد این 
اتفاق در ســاعات اولیه صبح امــروز رخ داده و تا لحظه 
نگارش این خبر نیز ادامه دارد. کارشناسان اینترنت نیز بر 
این باورند که در حال حاضر این اتفاق که از داخل کشور 
رخ می دهد حالتی دارد که گویی تمامی کاربران اینترنت 

کشور »کودک« هستند.
 بر اساس پیگیری ها از اپراتور ها به نظر می رسد تغییراتی 
که در جستجو رخ داده از سمت این شرکت ها نبوده و از 
الیه های باالتری صورت گرفته است. کارشناسان اینترنت 
نیز بر این باورند که در حال حاضر این اتفاق که از داخل 
کشور رخ می دهد حالتی دارد که گویی تمامی کاربران 

اینترنت کشور »کودک« هستند.
»میالد نوری« فعــال حــوزه IT با انتشــار توییتی از 
محدودیت جســتجو در گوگل روی اپراتور های موبایل 
خبر داد. به نظر می رسد اعمال این محدودیت ها تا به این 
لحظه در برخی اپراتور ها کم و زیاد می شود، اما کماکان 

ادامه دارد.
از ساعاتی اولیه دیروز  اگر از اینترنت اپراتور های همراه 
اول یا ایرانسل استفاده کرده و قصد جستجوی محتوا در 
گوگل را داشتید، نتایج موتور جستجو گوگل برای شما 
فیلتر می شد و محتوا های غیراخالقی و خشونت برایتان 
نمایش داده نمی شد. تصویر زیر جستجو این کلمات در 

ساعت ۱۲.۲۰ ظهر امروز را نشان می دهد.
موتور های جستجو برای جلوگیری از دسترسی کاربران 
به محتوای نامناسب، قابلیتی به نام جستجوی ایمن یا 
Safe Search دارند. فعالسازی این امکان روی شبکه 
توسط گوگل ارائه شده و مشترکین شبکه نمی توانند آن 

را غیرفعال کنند.
برخی مشترکان های وب و آسیاتک نیز در فضای مجازی 
اعالم کرده اند جستجوی ایمن گوگل روی اینترنت شان 
فعال شده است. بر اساس شنیده های دیجیاتو از اپراتور ها 
به نظر می رسد تغییراتی که در جستجو رخ داده از سمت 
این شرکت ها نبوده و از الیه های باالتری صورت گرفته 

است.
»حســین درواری« کارشناس شــبکه و امنیت تایید 

می کند که کنترل ایــن اقدامات احتمــاال از الیه های 
باالتری از شــرکت های ارائه دهنده اینترنت رخ داده. او 
می گوید برخالف تصور عده ای از کاربران که این اقدام 
را با هماهنگی گوگل متصور شده اند، اتفاقی که در حال 
 DNS رخ دادن اســت از داخل ایران بوده و به نوعی یک
Hijacking رخ داده است: »االن به جای اینکه شما یک 
IP مثل ۱۰.۱۰.۳۴.۳۵ دریافت کنید، یک IP از سیستم 
دستکاری شده دریافت می کنید که توسط گوگل و بینگ 

برای مدارس و کودکان در نظر گرفته شده است.«
او می گوید از آنجایی مطمئن است که این کار درون خود 
کشور انجام می شود که تفاوت در زمان پاسخ دهی وجود 
دارد و همچنین موقعیت و مسیر دریافت پاسخ می تواند 

گویای تغییرات عمدی درون شبکه باشد.
او می گوید ایــن حجم از اختالف مــدت زمان دریافت 
اطالعــات معنادار اســت. درواری تاکیــد دارد که این 
درخواست ها در شبکه های مختلف و استان های مختلف 

نتیجه ای مشابه دریافت می شود.
او تاکید دارد موضوعی که در حال حاضر رخ داده از نظر 
امنیتی برای کاربران مشکلی ایجاد نمی کند، اما مشکل 

اینست که کاربران اختیار تغییر حالت Safesearch را 
در موتور های جستجو از دست داده اند و به عبارتی کل 
کشور به عنوان کودک در اینترنت در نظر گرفته شده اند.

درواری تاکید دارد مشــکل بعدی کــه می تواند ایجاد 
شود اینست که ترافیک زیادی به سمت یک IP خاص 
صورت بگیرد و به خاطر این محدودیت های زیاد، کیفیت 
سرویس اینترنت باز هم به طور محسوسی کاهش پیدا 

کند.
 این در حالی اســت که وزیر ارتباطــات چندی پیش 
با حضور در برنامــه تلویزیونی »جهــان آرا« به قابلیت 
SafeSearch گوگل اشاره کرده و از لزوم ارائه اینترنت 
امن برای کودک و نوجوان سخن گفته بود. موضوعی که 
به گفته این وزارتخانه تا ۲ هفته دیگر عملی خواهد شد 
و کودکان و نوجوانان هنگام استفاده از اینترنت تنها به 
وبسایت هایی که در لیست سفید وزارت ارشاد هستند 

دسترسی خواهند داشت.
الزم به ذکر اســت طی چند ماه اخیــر کاربران فضای 
مجازی بار ها از مشکالت استفاده از اینترنت و شبکه های 

اجتماعی گالیه کرده اند.

خبر ویژه

پای خودرو پس از گذر از فراز و نشیب های بسیار دوباره به بورس باز 
شد و عالوه بر اینکه قرار است خودرو از بستر بورس کاال عرضه شود، 
بنا شده است تامین مالی خودروسازان از مسیر اوراق گواهی سپرده 

کاالیی و سلف موازی استاندارد عملیاتی شود.
قرار بود این موضوع در شورای عالی بورس مورد بررسی قرار بگیرد و 
آخرین اخبار از موافقت این شورا با عرضه خودرو در بورس حکایت 
دارد. آنطور که سید جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار 
بورس کاالی ایران اعالم کرده اســت بحث عرضه خودرو در بورس 
کاال که طی هفته های اخیر با چالش هایی روبرو شده بود، یکبار در 

کمیسیون تخصصی شــورای عالی بورس مورد بحث و بررسی قرار 
گرفته و روز سه شنبه نیز در صحن شورا با حضور وزیر اقتصاد، وزیر 
صمت، ریاست سازمان بورس و سایر اعضا مورد بررسی قرار گرفته و 
با اعالم نقطه نظراتی که وزارت صمت درباره عرضه خودرو در بورس 

کاال داشته، این طرح مورد تصویب اعضا قرار گرفت.
به گفته وی با یک کالس خودرویی فرآیند عرضه آغاز می شود و همه 
خودروسازان که آن کالس را تولید می کنند اقدام به عرضه خودرو در 
بورس کاال خواهند کرد و کلیه تولیدات خودروسازان در آن کالس در 

بورس عرضه می شود و در مقابل تقاضا قرار خواهد گرفت.

به صورت کلی وزارت صمت صالحیت هایی در مورد بحث عرضه و 
الزام به عرضه خودروسازان و همینطور محدودیت هایی که در سمت 
تقاضا اعمال خواهد شد، دارد. این محدودیت ها شامل گواهینامه یا 
پالک فعال اســت که این موارد در زمان ثبت سفارش مورد بررسی 
قرار خواهد گرفت.معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کاالی ایران 
همچنین اعالم کرده است که تامین مالی خودروسازان و اوراق گواهی 
سپرده و سلف موازی استاندارد از مواردی است که برای شرکت های 
خودروسازی در نظر گرفته شده که در هفته های آتی در این زمینه 

اطالع رسانی خواهد شد.

اتفاق مهم خودرویی-بورسی

پای خودرو به بورس باز شد
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نفت و انرژی 4

مدیرعامل بورس انرژی  خبر داد؛ 

بحث اوراق سپرده کاالیی نفت خام داغ شد

كوتاه از انرژی

بین الملل

کرات توتال فرانسه برای  مذا
واردات دیزل از امارات

شــرکت توتــال انرژیــز در واکنش به 
درخواســت دولت فرانســه برای یافتن 
منابع جایگزین عرضه روســیه، سرگرم 
مذاکره برای واردات دیزل و سوخت های 
دیگــر از امــارات متحده عربی اســت.

کشــورهای اروپایــی در تــالش برای 
یافتــن منابع دیگری برای تامین انرژی 
مورد نیازشان به جای واردات از روسیه، 
در ماه هــای اخیر با تولیدکنندگان نفت 
خلیج فارس تماس گرفته اند. شــرکت 
توتال انرژیز پس از خروج از روسیه، آماده 
اســت واردات هیدروکربن از عربستان 
سعودی و سایر کشورهای خاورمیانه را 
افزایش دهد.پاتریک پویانه، مدیرعامل 
شــرکت توتال انرژیز روز چهارشنبه در 
جلسه ســنای فرانسه در پاریس گفت:  
تحــت ابتکارهای دولت فرانســه، این 
شرکت ســرگرم مذاکره درباره توافقی 
برای واردات دیزل و سوختهای دیگر از 
امارات متحده عربی در زمســتان جاری 
اســت. مشکلی از بابت تامین سوخت و 
نفت کوره در ماه های آینده وجود نخواهد 
داشت.منابع آگاه هفته جاری خبر دادند 
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه 
۱۸ ژوییه میزبان محمد بن زاید، رئیس 
امــارات متحده عربی در پاریس خواهد 
بــود. پویانه این دیــدار را تایید کرد.بر 
اســاس گزارش بلومبرگ، پویانه گفت: 
روســیه منبع حــدود ۱۲ درصد از کل 
واردات دیزل و سوخت های دیگر به اروپا 
بوده است اما این میزان تا فوریه آینده به 
دلیل جدیدترین تحریم های وضع شده، 

به صفر کاهش پیدا خواهد کرد

پایان موفقیت آمیز 
آزمون های دریایی نفتکش 

کس ۲   افراما
برای تحویل به ونزوئال

طــی روزهای اخیر تســت های دریایی 
کشــتی افراماکــس ۲ در خلیج فارس 
انجام  شــد و باوجود امواج و باد مخالف، 
این نفتکش به سرعت ۱۵.۲ گره دریایی 
رســید.این کشتِی ساخت ایران اسالمی 
تحت کالس شرکت متخصص رده بندی 
ایرانی و با پرچم مقدس جمهوری اسالمی 
ایران تمامی تست های ضروری را با هدایت 
نیروهای بومی ایرانی با موفقیت پشت سر 
گذاشــت. گفتنی است که تمامی آزمون 
هــا با حضور تیم مهندســی متخصص 
از شــرکت pdv marine ونزوئــال انجام 
شد.کشتی ۱۱۳هزار تنی افراماکس ۲ با 
۲۵۰ متر طول، ۴۴ متر عرض و ۲۱ متر 
ارتفاع تا روی عرشه، ۲۱ هزار و ۵۰۰ تن 
وزن در مدت دو سال در شرکت صنعتی 
دریایی ایران )صدرا( ســاخته شده است 
و دارای یک موتور پیشــران با قدرت ۲۱ 
هزار اسب بخار است.طبق اعالم شرکت 
صدرا، زیرمجموعه قرارگاه خاتم االنبیاء، 
این نفتکش دارای سه دیزل ژنراتور است 
که هر کدام ظرفیت تولید ۹۰۰ کیلووات 
بــرق را دارا بــوده و با ۳۶ خدمه شــامل 
کاپیتان، افســران کشتی، تکنسین ها و 
ملوان های خود، قابلیت حرکت با سرعت 
۱۵ گــره دریایــی در اقیانوس ها را دارد.
ایــن نفتکش در حالی به ســرعت ۱۵.۲ 
گره دریایی رســید که بر اساس قرارداد 
منعقد شده با ونزوئال، رسیدن به حداکثر 
سرعت ۱۴.۸ گره دریایی توسط نفتکش 

افراماکس ۲ کافی بود.

 فرآورده های نفتی روسیه 
به خاورمیانه سرازیر شد

آمار شــرکت ورتکسا که توسط بلومبرگ 
گردآوری شده است، نشان می دهد جریان 
صادرات از روسیه به خاورمیانه، از ماه فوریه 
که جنگ در اوکراین شــروع شــد، هر ماه 
رشد کرده است. این صادرات در ژوئن به 
۱۵۵ هزار بشــکه در روز رسید. در همین 
مدت، واردات اروپا ۳۰ درصد کاهش یافت.

اگرچه صادرات روسیه به خاورمیانه، اتفاق 
جدیدی نیست اما جریان صادرات نشان 
می دهد که چطــور جنگ، کریدورهای 
تجارت انرژی شناخته شده را تغییر داده 
و فرصتهایی را بــرای معامله گران ایجاد 
کرده اســت. آمریکا، واردات فرآورده های 
نفتی روســیه را ممنوع کرده و بسیاری از 
شرکتهای اروپایی به تحریم خودخواسته 
دست زده اند. اتحادیه اروپا و انگلیس قرار 
اســت واردات نفت دریابرد از روســیه را تا 

آخر سال ۲۰۲۲، متوقف کنند.

سخنگوی صنعت برق خبر داد؛

افزایش ۱۳۰۰ مگاواتی مصرف 
برق در کشور

ســخنگوی صنعت برق از افزایش ۱۳۰۰ 
مگاواتی مصرف برق نســبت به روزهای  
گذشــته خبــر داد. رجبی مشــهدی با 
بیان اینکه روزهای گرمی را پشــت ســر 
می گذاریم افزود: از ســاعات اولیه بامداد 
امــروز بــا افزایش حدود هــزار مگاواتی 
مصــرف برق بیشــتری نســبت به روز 
گذشــته مواجــه بودیم و بــه تدریج این 
افزایش مصرف ادامه دارد.وی با اشاره به 
اینکه افزایش مصرف برق در حال حاضر 
نســبت به روز قبل حدود ۱۳۰۰ مگاوات 
بیشتر است از همه هموطنان درخواست 
کرد با شــروع آغاز ســاعات اوج مصرف از 
ساعت ۱۳ تا ساعت ۱۸ همکاری بیشتری 
بــا صنعت بــرق برای کاهش مصرف برق 
داشته باشــند.رجبی مشهدی افزود: به 
رغــم اینکه کاهش ۱۰۰۰ مگاواتی ایجاد 
شــده به شــبکه برق فشــار زیادی وارد 
کرد، اما ما توانســتیم برق پایدار را برای 
همه هم وطنان تأمین بکنیم.ســخنگوی 
صنعت برق با تاکید بر اینکه حدود ۶۶ هزار 
مگاوات مصرف برق کشــور است که این 
عدد بســیار بزرگی می باشد تصریح کرد: 
اگــر همین روند مصرف امروز ادامه پیدا 
کند و مصرف برق به عدد بیش از ۶۷ هزار 
مگاوات برسد رکورد سال گذشته و امسال 
را پشت سر می گذاریم.رجبی مشهدی در 
پایان از همه هموطنان درخواست کرد در 
ساعت های اوج مصرف از وسایل برقی پر 
مصرف اســتفاده نکنند و دمای کولرهای 

خود را ۲۴ درجه تنظیم کنند

ممانعت مجلس از افزایش 
تعرفه برق واحدهای صنعتی

 نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در 
جلســه علنــی مجلس، به بررســی ادامه 
گزارش کمیســیون انــرژی در مورد طرح 
توســعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور 
پرداختــه و مجددا مــاده ۲۰ این طرح را 
بــه منظور رفع ابهام به کمیســیون انرژی 
ارجاع دادند.بر اســاس گزارش کمیسیون 
انــرژی در خصــوص مــاده ۲۰ این طرح 
وزارت نیــرو مکلــف به هوشمندســازی 
کنتورهــا بــود و باید منابــع آن را از محل 
افزایش تعرفه برق مشــترکان پرمصرف و 
اصالح تعرفه برق واحدهای صنعتی تامین 
می کرد.در جریان بررســی این ماده، سید 
شــمس الدین حســینی پیشنهاد حذف 
قســمت مربوط به اصالح تعرفه های برق 
واحدهــای صنعتی را مطرح و تاکید کرد: 
در این ماده هوشمندسازی کنتورهای برق 
پیش بینی شده اما از طریق افزایش بهای 
برق مشــترکان پرمصرف و افزایش تعرفه 
های واحدهای صنعتی منابع آن پیش بینی 
شــده اســت . با این تصمیم برق واحدهای 
صنعتــی گران خواهد شــد و نباید چنین 
اجازه ای داده شــود.در نهایت علی نیکزاد 
که ریاســت جلسه علنی مجلس را برعهده 
داشــت بر اســاس ماده ۱۵۳ آئین نامه به 
منظور رفع ابهام این ماده را به کمیســیون 

انرژی ارجاع داد.

رشد ماهانه قیمت نفت 
سنگین ایران

قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در ژوئن 
به ۱۱۵ دالر و ۸۵ سنت رسید که ۳۷ سنت 
معادل ۰.۳ درصد در مقایسه با قیمت ۱۱۵ 
دالر و ۴۸ سنت در ماه مه، افزایش داشت. 
میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای 
ســال ۲۰۲۲ تاکنــون، به ۱۰۵ دالر و ۱۴ 
ســنت در مقایســه با میانگین قیمت ۶۳ 
دالر و ۶۳ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۱ 
رســید.ارزش سبد نفتی اوپک در ژوئن به 
۱۱۷ دالر و ۷۲ ســنت در هر بشــکه رسید 
که سه دالر و ۸۵ سنت معادل ۳.۴ درصد 
در مقایســه با ماه مه افزایش نشــان داد. 
میانگین ارزش ســبد نفتی اوپک از ابتدای 
ســال ۲۰۲۲ تاکنــون، به ۱۰۵ دالر و ۳۷ 
سنت در هر بشکه در مقایسه با ۶۳ دالر و 
۸۵ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۱ رسید 
که ۴۱ دالر و ۵۲ ســنت معادل ۶۵ درصد 
رشــد داشــته اســت.طبق گزارش منابع 
ثانویه، تولید نفت اوپک که متشکل از ۱۳ 
کشور تولیدکننده است، در ژوئن به ۲۸.۷۲ 
میلیون بشــکه در روز رسید که ۲۳۴ هزار 
بشکه در روز افزایش ماه به ماه داشت. تولید 
نفت این گروه عمدتا در عربستان سعودی، 
امارات متحده عربی، ایران، کویت و آنگوال 
افزایــش پیــدا کرد امــا در لیبی و ونزوئال 
کاهش داشــت. تولید نفت ایران در ژوئن 
به ۲.۵۷۴ میلیون بشــکه در روز رسید که 
۳۱ هزار بشــکه در روز در مقایسه با سطح 
تولید ۲.۵۴۳ میلیون بشــکه در روز در ماه 

مه، افزایش یافت.

در روزهای گذشــته مجدداً بحث اوراق ســپرده 
کاالیی نفت خام در رسانه ها مطرح شد؛ موضوعی 
که ابتدا محســن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت 
ملــی نفــت ایــران آن را دو ماه پیش اعالم کرد. بر 
اساس اظهارات خجسته مهر، با انتشار اوراق به روش 
گواهی سپرده کاالیی، شرکت های حقوقی و افراد 
حقیقی و البته آحاد جامعه در خرید و فروش نفت 
وارد می شوند. اوراق سپرده کاالیی اوراق بهاداری 
اســت که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی 
کاال است. پشتوانه این اوراق قبض انبار استانداردی 
اســت که توسط انبارهای مورد تأیید بورس صادر 
می شود.در این رابطه علی نقوی، مدیرعامل بورس 
انرژی ایران در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان آنکه 
گواهی ســپرده حامل های انرژی و انتشــار آن در 
بورس انرژی ایران یکی از مسائلی است که چندین 
سال پیگیر آن بودیم، گفت: یکی از بزرگترین موانع 
انتشــار این اوراق بحث مالیات بر ارزش افزوده ای 
بود که طبق تفسیر سازمان مالیاتی برای هر معامله 
از گواهی ســپرده کاالیی می توانست تعلق بگیرد. 
خوشبختانه این موضوع با پیگیری های مستمری 
که توسط سازمان بورس و بورس های کاال و انرژی 
انجام شــد در بودجه ۱۴۰۱ رفع شــد و به تصویب 
مجلس رســید. بر همین اساس، معامالت سپرده 
کاالیــی معــاف از مالیات بر ارزش افزوده شــدند.
نقوی ادامه داد: امسال نیز پیگیری انجام دادیم تا 
گواهی های سپرده روی حامل های انرژی گوناگون 
منتشر شوند. اما باید توجه داشت حامل های انرژی 
پیچیدگی های بیشتری در ذخیره سازی، نگهداری 
و تحویل نســبت به سایر کاالها دارند.وی در رابطه 
بــا تفاوت این ابزار مالی با عرضه های فیزیکی مثل 
طرح عرضه مســتقیم نفت خام که در ســال ۹۸ 
انجام شــد بیان کرد: کــه در عرضه های فیزیکی، 
حامل هــای انــرژی در احجام و شــرایطی که در 
اطالعیه عرضه اعالم می شــود، عرضه می شــوند و 
معامــالت ثانویه نیز نخواهند داشــت. عرضه های 
فیزیکــی صرفاً برای تحویل در مقاصد صادراتی یا 

مصرف داخلی هستند. در حالی که ماهیت گواهی 
ســپرده حامل های انرژی بر این اســاس است که 
برای حامل انرژی سپرده شده به انبار قبضی صادر 
می شــود و این قبض امــکان معامله ثانویه دارد و 
حجم آن هم به نسبت عرضه فیزیکی متفاوت است.

مدیرعامــل بورس انرژی ایران ادامه داد: حجم هر 
گواهی می تواند ُخرد باشــد. به عنوان مثال فرض 
کنید که برای هر بشــکه میعانات گازی یا هر لیتر 
فرآورده یک گواهی صادر شــود. البته چون هنوز 
این موضوع نهایی نشــده اســت، نمی توان بیش از 
این به جزئیات آن پرداخت. حقیقت این است که 
حامل های انرژی گوناگون هستند و پیچیدگی هایی 
در مخازن و محل های نگهداری دارند که با ســایر 
کاالها متفاوت است.مدیرعامل بورس انرژی ایران 
در خصــوص اینکــه چرا هنوز نفت خام به شــکل 
مســتمر در بــورس انرژی ایــران عرضه و معامله 
نمی شــود خاطرنشان کرد: باید در نظر داشت که 
در دنیا بیش از معامالت فیزیکی نفت خام، معامالت 
مشتقه انجام می شود. درخصوص معامالت مشتقه 
باید مجموعه های تصمیم گیر سیاســتی را تنظیم 
کنند تا ایران از طریق بورس انرژی ایران شاخص 

قیمتی نفت مخصوص به خود را داشــته باشــد. 
برای انجام این مهم باید برنامه زمان بندی شده ای 
وجود داشته باشد. به عنوان مثال، در دوره نخست 
معامــالت آتی بورس انــرژی ایران را به میزان ۱۰ 
درصد در فرمول های قیمت گذاری خود برای نفت 
خام لحاظ کند و ســاالنه ایــن درصد را به صورت 
تصاعدی افزایش دهد. الزم است که به یک برنامه 
زمان بندی مشــخص پایبند باشــد و ۲ الی ۳ سال، 
مبنای قیمت گذاری نفت خام را فروش بازار مشتقه 
بورس انرژی ایران قرار دهد. در این صورت اســت 
که بازار شــکل می گیرد. ما بررســی کرده ایم که 
در بســیاری از بورس هــای انــرژی معتبر دنیا که 
مشــتقات نفت معامله می شود، نهاد متولی انرژی 
رابطه تنگاتنگ همکاری با بورس انرژی آن کشور 
دارد.نقوی با اشــاره به اینکه فاز نخست راه اندازی 
بــازار آتی نفتــا و متانول در بورس انرژی ایران که 
اســفندماه ســال ۱۴۰۰ انجام شد، موفقیت آمیز 
بوده اســت افزود: بازار آتی نفتا و متانول را در فاز 
نخســت به صورت آزماشی راه اندازی کردیم. باید 
توجه داشت که میان تولیدکنندگان نفتا و متانول 
آشنایی با بازار آتی وجود ندارد و از لحاظ مقررات 

نیــز با محدودیت هایی مواجه هســتیم. همچنین 
برخی از پاالیشــگاه های کشور و شرکت های تابعه 
وزارت نفــت بیان می کننــد که اگر بر مبنای اخذ 
موقعیت هایی که در بورس می گیرند اقدام به خرید 
یا فروش کنند، ممکن اســت این قیمت گذاری را 
برخــی نهادهــای نظارتی تأیید نکننــد. از دیگر 
دشــواری های پیش روی بازار آتی این اســت که 
گفته می شــود محدودیت های مقرراتی اجازه اخذ 
موقعیت و یا شناســایی زیان ناشــی از تغییرات 

قیمت ها را به شرکت ها نمی دهد.
وی ادامه داد: در حال پیگیری رفع این محدودیت ها 
هســتیم. از نظر ما مرحله آزمایشــی بد نبود. البته 
شرکت ســپرده گذاری مرکزی باید زیرساختی را 
آمــاده کند تــا کارگزاری ها راحت تر وارد این بازار 
شوند. چون محاسبه وجه تضامین در سطح مشتری 
باید باشــد و این زیرســاخت ها و تکنولوژی باید در 
شرکت سپرده گذاری مرکزی طبق دستوالعمل ها 
آماده باشد. در اسفندماه سال گذشته که این بازار 
را ایجــاد کردیــم ۴۸ قرارداد به ارزش بالغ بر ۸۰۰ 
میلیون تومان معامله بود و در ســه ماهه نخســت 
امســال ۴۲۷ قرارداد بــه ارزش ۷ میلیارد تومان 
مورد معامله قــرار گرفت.مدیرعامل بورس انرژی 
ایــران تأکید کرد: که اگر بخواهیم موضوع مهمی 
مثل فروش نفت و فراورده های نفتی را از مســیر 
ســنتی به مسیر شفاف و مدرن بیاوریم، نمی توان 
ســریع و لحظــه ای ایــن کار را انجــام داد. ما یک 
تجربه بســیار خوب در عرضــه و صادرات بنزین، 
نفت گاز، گاز مایع و نفتا داریم. در سال های گذشته 
شــرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی مسیر 
شــفاف بورس را برای عرضه انتخاب کرد و موانعی 
که برای عرضه بورســی فرآورده ها وجود داشت را 
در زیرمجموعه های خود مرتفع کرد. همین اقدام 
ســبب شــد که ایران به صادرکننده بنزین تبدیل 
شود. اکنون نیز رویکردی که شرکت ملی نفت در 
یک ســال اخیر و با تغییر دولت اتخاذ کرده اســت، 

رویکرد بسیار مثبتی است.

عضو هیات مدیره انجمن ملی پلیمر در پاســخ به ایلنا درباره 
حضــور روســیه در بازارهای ایــران و دامپینگ قیمتی گفت: 
روســیه ممکن اســت در حوزه مواد اولیه در برخی بازارها با ما 
رقابــت کنــد، یعنی اوره، آمونیــاک و متانول را با قیمت پایین 
تــری عرضه کنــد اما در مورد مصنوعات در بازارهای هدف ما 
نقشــی ندارد.رضا توفیقی  با بیان اینکه صادرات رمز موفقیت 
بنگاههای اقتصادی اســت، اظهار داشــت: در این همایش می 
توانیم با بازارهای خارجی بیشتر آشنا شده و نسبت به بازار داخل 
هم شــناخت پیدا کنیم.وی با بیان اینکه شــرکتی که فعالیت 
صادراتی انجام می دهد در داخل و خارج از کشور موفق عمل 

می کند، افزود: صادرات به تراز ارزی کشورهایی که با نوسانات 
ارزی مواجهند کمک می کند، همچنین به تامین نیاز ارزی و 
اقتصادی کمک می کند و بنگاه می تواند خود را نوسانات نرخ 
ارز مصون نگه دارد.این عضو هیات مدیره انجمن ملی پلیمر در 
ادامه با بیان اینکه طی ۲۵ سال گذشته سرمایه گذاری خوبی در 
حوزه صنعت پتروشیمی شده است، گفت: اگر سرمایه گذاری 
صادرات محور را توســعه دهیم می توانیم بخش قابل توجهی 
از ارزش افزوده اقتصاد ملی کشــور را حفظ کنیم ضمن اینکه 
منجر به افزایش درآمد و رفاه جامعه خواهیم شــد.وی با بیان 
اینکه هدف این است که فضای تشویق و جریان سازی در امر 

صادرات به اشــکال مختلف محقق شــود، خاطرنشان کرد: ما 
سعی می کنیم در کناذر بازار هدف راه دسترسی به بازار هدف 
را هم معرفی کنیم بعبارت دیگر استراتژی ورود به بازار خارجی 
را معرفی کنیم و مهمترین انتخاب ها را داشته باشیم. چرا که 
به عقیده ما ورود به بازار خارجی مترادف با صادرات نیســت.
وی بــا بیــان اینکه ترجیح ما این اســت که از صادرات پایه به 
ســمت صادرات محصول حرکت کنیم، گفت: در دنیا تقاضای 
خوبــی روی محصــوالت پایه وجود دارد و ترکیه در این حوزه 
بازار جذابی است و ظرفیتم مناسبی جهت تبدیل به محصول 

و موافقتنامه های خوبی با اروپا دارد. 

عضو هیات مدیره انجمن ملی پلیمر خبر داد؛

استراتژی جدید پلیمری ها برای ورود به بازار آفریقا

خبر  ویژه

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران:

ورود روسیه به بازار پتروشیمی ایران 
محسوس نیست

دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایی صنعت 
پتروشیمی ایران گفت: بیشترین تهاتر ما با 
برزیل است یعنی به جای اوره ذرت و سویا 
وارد می کنیم، یعنی با همان کشتی که اوره 
را تخلیه می کنیم در راه برگشت نهاده دامی 
وارد می کنیم که رقم آن حدود یک میلیون 
تن اســت.احمد مهدوی ابهری دبیر انجمن 
صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران 
درباره تهاتر محصوالت پتروشــیمی با کاال 
اظهار داشت: در حال حاضر صادرات به خوبی 
در حال انجام است و عالوه بر بازگرداندن ارز 
حاصل از صادرات بخشــی از محصوالت را 
نیــز با نهاده های دامی تهاتر می کنیم، مثال 
اوره صــادر و نهاده دامی وارد می کنیم.وی 
افزود: بیشترین تهاتر ما با برزیل است یعنی 
به جای اوره ذرت و سویا وارد می کنیم، یعنی 
با همان کشتی که اوره را تخلیه می کنیم در 
راه برگشت نهاده دامی وارد می کنیم که رقم 
آن حدود یک میلیون تن است.دبیر انجمن 
صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران 
تصریح کرد: ما مشــکلی برای بازگشت ارز 
نداریم اما شــاید بازگرداندن درآمد حاصل 
از صادرات محصوالت پتروشــمی به صورت 

تهاتر آسان تر باشد.وی تاکید کرد: ما بیشتر 
ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما عرضه 
می کنیم که رقم آن از ابتدای فروردین سال 
۱۴۰۱ تــا پایــان خــرداد ۳ میلیارد و ۶۲۴ 
میلیــون دالر بوده اســت. مهــدوی درباره 
تاثیــر افزایش قیمت نفت روی محصوالت 
پتروشیمی گفت: نوسانات قیمت نفت روی 
برخی محصوالت تاثیر مثبت داشــته و در 
برخــی محصوالت شــاید عکس بوده مثال 
قیمت جهانی متانول و پلیمرها افت کرده اما 
تاثیر آن روی نرخ اوره مثبت بوده است. وی 
افزود: بیشترین تهاتر ما با برزیل است یعنی 
به جای اوره ذرت و سویا وارد می کنیم،دبیر 
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی 
ایــران درباره ورود روســیه بــه بازارهای 
پتروشــیمی ایران بیان داشــت: تاثیر ورود 
محصوالت پتروشــیمی روســیه بازارهای 
ایران از جمله کشــور چین محسوس نبوده 
که ما را دچار مشکل کند.دبیر انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت پتروشــیمی ایران بیشتر 
بازارهای صادرات محصوالت پتروشــیمی 
ایران را افریقا، آســیای میانه و جنوب شرق 

آسیا عنوان کرد.

رئیس آژانس بین المللی انرژی اعالم   کرد : 

 ارائه پیشنهاد اعمال سقف قیمتی 
برای فرآورده های نفتی روسیه

رئیــس آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد که 
اعمال سقف قیمت باید برای فرآورده های نفتی 
روســیه هم در نظر گرفته شود.فاتح بیرول در 
حاشــیه مجمع انرژی سیدنی گفت: پیشنهاد 
گروه هفت مبنی بر اعمال ســقف قیمت برای 
نفت روسیه باید شامل فرآورده های نفتی این 
کشور نیز باشد.گروه هفت در تالش برای حفظ 
جریــان نفت و مهار تــورم، همچنین محدود 
کردن درآمد روسیه، اعمال محدودیت قیمت 
بر نفت این کشــور را بررسی می کند.بر اساس 
ایــن  گزارش رئیــس آژانس بین المللی انرژی 
گفــت: امیدوارم این پیشــنهاد کــه برای به  
حداقل  رســاندن تأثیر بر اقتصادهای سراســر 
جهان اهمیت دارد، مورد پذیرش چند کشــور 
قــرار گیرد.وی افزود: چنانچه این هدف دنبال 
شــود تنها بر نفت خام متمرکز نمی شــود زیرا 
فرآورده هــای نفتی نیز چالــش مهمی برای 
اقتصادهــا به شــمار می رونــد و در ماه هــای 
آینده چالش بیشــتری ایجاد خواهند کرد.در 
پی کاهش عرضه روســیه، قیمت محصوالت 
پاالیشگاهی مانند بنزین و گازوئیل حتی بیشتر 
از قیمــت نفت خام افزایش یافته زیرا ظرفیت 
پاالیش جهان پس از تعطیل شدن چند واحد در 

سراسر دنیا کاهش یافته است.نظر گروه هفت 
این است که خدمات مالی، بیمه و حمل ونقل 
محموله های نفتی را به ســقف قیمتی مرتبط 
کند. شــرکت حمل ونقل یا واردکننده تنها در 
صورتی می تواند این خدمات را دریافت کند که 
به حداکثر قیمت تعیین شده برای نفت روسیه 
متعهد باشــد.بیرول گفت از سطحی که برای 
ســقف قیمت تعیین می شود، اطالعی ندارد.
رئیــس آژانس بین المللی انرژی برای میزبانی 
مشــترک نشست کشــورهای هند و اقیانوس 
آرام با دولت استرالیا در سیدنی به سر می برد. 
در این نشست مشــترک، درباره زنجیره های 
تأمیــن، گــذار به انرژی پــاک و امنیت انرژی 
گفت وگو می شــود، کشورهای شرکت کننده 
شامل آمریکا، هند، ژاپن و اندونزی هستند.بر 
اساس این  گزارش تمرکز مجمع انرژی سیدنی 
بر اقدام های الزم برای کاهش وابستگی جهان 
به چین برای فناوری خورشیدی و کشورهایی 
ماننــد جمهوری دموکراتیک کنگو و روســیه 
بــرای مواد معدنی حیاتی معطوف می شــود، 
این مــواد معدنی برای فناوری های مربوط به 
انــرژی پاک ماننــد باتری، خودروهای برقی و 

توربین های بادی ضروری است.
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55بانک و بیمه
 مدیرعامل بانک دی 

در بازدید از مرکز آموزش بانک:

توسعه آموزش های تخصصی 
 زمینه ساز رشد 

و تحول در بانک است

علیرضا قیطاسی مدیرعامل بانک دی در بازدید 
از مرکز آموزش بانک گفت: با برنامه ریزی های 
صورت گرفتــه در مرکز آمــوزش برای فصل 
تابســتان ۱۲۰ دوره آموزشــی و تا پایان سال 
جاری ۴۰۰ دوره برای ســطوح مختلف شغلی 

در بانک پیش بینی شده است.
علیرضا قیطاسی مدیرعامل بانک دی در بازدید 
ســرزده از مرکز آموزش بانک ضمن قدردانی 
از تالش هــای رییس و کارکنان مرکز آموزش 
در برگــزاری منظــم کالس ها و تدوین تقویم 
آموزشــی کارکنان بر اســاس نیازمندی های 
روز نظــام بانکــی گفت: بــا برنامه ریزی های 
صورت گرفتــه در مرکز آموزش در ســه ماهه 
ابتدایــی ســال جــاری ۹۶ دوره در این مرکز 
برگزار شــده اســت که از حیــث تعداد دوره 
آموزشــی برگزار شده، بیشتر از کل دوره های 
آموزشی سال ۱۴۰۰ است.وی افزود: با برنامه 
ریزی های صورت گرفته در مرکز آموزش برای 
فصل تابســتان ۱۲۰ دوره آموزشــی و تا پایان 
ســال جاری ۴۰۰  دوره برای سطوح مختلف 
شــغلی در بانک پیش بینی شــده اســت که 
عالوه بر رشــد ۴ برابری آموزش ها نســبت به 
سال گذشته، امیدواریم با به کارگیری اساتید 
مجرب نظام بانکی شاهد افزایش سطح کیفی 
و رشــد تخصصی همکاران باشیمقیطاســی، 
تمرکز بر ارائه آموزش های تخصصی به مدیران 
و رؤســای شعب را یکی از مهم ترین اهرم های 
حرکت بانک به ســمت تعالی و تحول دانست 
و گفــت: با برنامه ریزی ها و ســرمایه گذاری 
انجام شــده در بخش آموزش، امیدوار هستیم 
با پیاده سازی استانداردهای آموزشی مرسوم 
در تربیت حرفه ای مدیران و کارکنان، شاهد 
کســب رتبه اول از لحــاظ کیفیت آموزش و 
تعداد دوره برگزار شده در نظام بانکی باشیم.
مدیرعامــل بانک دی در پایان ضمن بازدید از 
دوره های آموزشــی در حال برگزاری در این 
مرکز با مدرسان و فراگیران دوره های آموزشی 

به گفت وگو پرداخت.

عبور تعداد مشتریان بانک دی 
از مرز ۲.۵ میلیون نفر 

تعداد مشتریان بانک دی از دو میلیون و ۵۳۰ 
هزار نفر عبور کرده و این نشــان از اعتماد آنها 
بــه برنــد، توانایی و کارکرد این بانک اســت. 
گذشــت زمان و ارزیابی مشــتریان از خدمات 
یــک ســازمان به ویژه در جایــگاه و ابعاد یک 
بانــک می تواند میزان مراجعه به آن را تقویت 
و یا تضعیف کند. افزایش تعداد مشتریان یک 
بانک خصوصی، بدون شــک می تواند نشــان 
دهنــده جلــب اعتماد آنها و نیــز رضایت از 
خدمات آن باشد، چرا که مشتریان یک بانک 
خصوصــی در صورت عدم دریافت خدمات با 
کیفیت و مناســب، دلیلی برای وفاداری به آن 
نخواهند داشت. ارزیابی ها نشان می دهد طی 
ســال های گذشته از تاسیس بانک دی، روند 
افتتاح حســاب در این بانک همواره صعودی 
بــوده و این تعداد اکنــون از مرز ۲.۵ میلیون 
حســاب حقیقی و حقوقی عبور کرده اســت. 
نکته قابل توجه دیگر آن است که بیش از ۹۹.۵ 
درصد مشتریان این بانک »حقیقی« اند و این 
مهر تایید دیگری بر خدمات رســانی مطلوب 
بانــک دی به مشــتریان اســت. برآوردهای 
دریافتــی از نتایج ارزیابــی  CRM بانک دی 
حاکی از آن اســت کــه خدمات غیرحضوری 
این بانک ارائه شده بر روی دی جت و دی نت 
و دســتگاه های بانکداری غیرحضوری مانند 
خودگردان، خودپرداز، Cashless و کیوسک، 
حجم زیادی از رضایتمندی را میان مشتریان 

بانک ایجاد کرده است

اخبار

  دریافت گزارش حسابرسی مقبول 
توسط بانک کارآفرین

 کارآفرین 
بر قله ی شفافیت مالی ایستاد

بانک کارآفرین در راســتای شــفافیت مالی با 
دریافت عنوان” گزارش مقبول” از حســابرس 
مســتقل، توانست ارزشمند ترین رتبه کیفیت 

گزارش مالی، را دریافت کند.
پس از بررســی صورتهای مالی بانک، در ســال 
مالی منتهی به اســفند ۱۴۰۰بانک کارآفرین 
توانســت باالترین رتبه گــزارش کیفیت مالی 
بــا عنــوان “گزارش حسابرســی مقبول” را از 

بازرسان و ناظران قانونی دریافت کند.
این دومین بار اســت کــه بانک کارآفرین طی 
۲۳ســال فعالیت خــود با پیگیــری، ارتقای 
شفافیت و اصالحات فنی و حرفه ای صورت های 
مالی، توانســته این عنوان ارزشمند را دریافت 
کند که نشان از شفافیت اطالعات صورت های 

مالی بانک دارد.
شعبه مرکزی

با توجه به این که شــرکت های زیر مجموعه 
بانک کارآفرین در ســالهای پیش این عنوان 
را بارها دریافت کرده بودند، در ســال گذشته 
نیز مجامع ساالنه کلیه شرکت های تابعه بانک 
کارآفرین، شــامل شــرکت های کارگزاری، 
لیزینــگ، ســرمایه گذاری، صرافــی، بیمه، 
هلدینگ فناوری نگاه فردا و ابنیه گســتر در 
موعد مقرر و به صورت منظم برگزار شــد و بر 
اساس گزارش حسابرسان مستقل و بازرسان 
قانونــی، تمامــی ایــن شــرکت ها، گزارش 

حسابرسی مقبول دریافت کردند.
الزم به ذکر است بانک کارآفرین در طی دو دهه 
فعالیت خود همواره به عنوان بانکی خوشنام و 
شفاف در نزد سهامداران و مردم شناحته شده 
اســت و این افتخار دیگری اســت که نشان می 
دهــد این بانک بر اســاس همــان هدف اصلی 
خود که شــفافیت و پاســخ گویی اســت ادامه 

مسیر می دهد.

بانک تجارت به زوج های جوان 
 تسهیالت ۳۰۰ میلیون ریالی 

می دهد
 هموطنانــی که وام قرض 
الحســنه ازدواج خود را از 
بانــک تجــارت دریافت 
کننــد مــی تواننــد از 
تســهیالت ۳۰۰ میلیون 
ریالــی طرح زوج مهر ایــن بانک نیز بهره مند 

شوند .
براساس این طرح که با هدف اعطای تسهیالت 
به زوج های جوان برای تامین جهیزیه و مایحتاج 
اولیه زندگی طراحی شده، همه زوج های جوان 
دریافت کننده وام قرض الحسنه ازدواج از شعب 
ایــن بانک می توانند بــا خرید لوازم خانگی از 
فروشــندگان طرف قرارداد بانک در این طرح 
)گــروه انتخاب الکترونیک، گروه لوازم خانگی 
پاکشوما و مجموعه آقای فرش( حداقل به میزان 
چهارصــد و پنجاه میلیون ریالعالوه بر دریافت 
وام قرض الحســنه ازدواج از تسهیالت مرابحه 
در این طرح به مبلغ سیصد میلیون ریال بهره 

مند شوند.
متقاضیــان دریافت این تســهیالت پس از 
ثبت نام وام ازدواج در ســامانه بانک مرکزی 
جمهــوری اســالمی ایــران و انتخاب بانک 
تجارت برای دریافت این وام به شــعب بانک 
مراجعــه کــرده و هریــک از زوجین پس از 
دریافــت وام ازدواج مــی تواننــد با مراجعه 
به ســایت شــرکای تجاری این طرح شامل 
گروه انتخاب الکترونیک، گروه لوازم خانگی 
پاکشــوما و مجموعه آقای فرش و خرید کاال 
به میزان حداقل ۴۵۰ میلیون ریال و دریافت 
فاکتور خریدبرای دریافت تســهیالت ۳۰۰ 
میلیون ریالی طرح زوج مهر به شــعبه بانک 

تجارت مراجعه کنند.
سود طرح تسهیالتی زوج مهر۱۵ درصد با دوره 
بازپرداخت ۳۶ ماهه بوده که از همه شعب بانک 

تجارت در سراسر کشور قابل دریافت است.

مدیرعامل پست بانک ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه: 

پرداخت ۱۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت تکلیفی توسط پست بانک ایران 
 بهزاد شــیری مدیرعامل بانک صبح روز 
ســه شنبه )۲۱ تیر( در نشست خبری با 
اصحاب رسانه با اشاره به اینکه دو رسالت 
پســت بانک ایــران، بانکداری تخصصی 
حــوزه ارتباطات و فنــاوری اطالعات و 
بانکــداری خرد در مناطق روســتایی و 
کمتر برخوردار اســت، ادامه داد: از ۲۰ 
میلیون جمعیت روســتایی کشور بیش 
از ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در پســت 

بانک ایران حساب دارند. 
به گزارش  “فرازنیوز”  شــیری با اشــاره 
بــه پرداخــت ۱۷۰ هزار میلیــارد ریال 
تسهیالت تکلیفی بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران در ســال جاری افزود: بر 
اساس تکلیفی که برای ما مشخص شده 
اســت در ســال جاری باید ۱۷ برابر سال 
۱۳۹۹ تسهیالت قرض الحسنه پرداخت 
کنیم. ســال گذشته نیز از ۹۰۰ میلیارد 
تومانی که برای تسهیالت قرض الحسنه 
برای ما تکلیف شــده بود، پنج درصد نیز 
بیشــتر پرداخت کرده ایم و تا ۱۵ تیرماه 
سال جاری ۳۶ درصد بیشتر از کل سال 
۱۴۰۰ در پســت بانک ایران تســهیالت 
پرداخت شــده اســت. مدیر عامل بانک 
بــا بیان اینکــه یکی از رویکردهای بانک 
توجــه به اقالم زیرخط ترازنامه شــامل 
ضمانت نامه و LC داخلی اســت، تصریح 
کرد: در سال گذشته مبلغی بیش از ۲۳ 
هــزار میلیارد ریال ضمانت نامه در بانک 
صادر شــده اســت و تا ۱۵ تیرماه جاری 
نیز توانســته ایم با رشدی ۳۰۴ درصدی 
بیــش ۲۲ هزار میلیارد ریال ضمانت نامه 
صــادر کنیم که این ضمانت نامه ها برای 
یک شخص نبوده بلکه برای بیش از سه 

هزار و ۴۵۳ نفر صادر شده است. باالترین 
مقام اجرایی بانک با اشاره به اینکه نسبت 
مطالبات غیر جاری در پست بانک ایران 
سه درصد است و این نسبت در کل شبکه 
بانکی به هشت درصد می رسد، گفت: هر 
چه میزان این نســبت در بانک پایین تر 
باشــد یعنی اعتبار ســنجی و بهداشت 
اعتباری در بانک به درســتی انجام شده 
و بــا مدیریــت دقیق میــزان مطالبات 
مشــکوک الوصول بانک در سال گذشته 
به کمتر از ۳۹ درصد رســیده است. وی 
با اشــاره به رشد ۱۰۶درصدی در حوزه 
سرمایه گذاری های بانک در بخش سهام 
و ســایر اوراق بهــادار افــزود: در بخش 
سرمایه گذاری در اوراق اخزا که نقدینگی 
بهتــر و درآمد خوبی بــرای بانک ایجاد 

می کند نیز نســبت به مدت مشابه سال 
مالی گذشته، ۱۰۱ درصد رشد داشته ایم. 
شیری با تاکید به شرایط سخت بازار ارز 
و تحریم کشــور در سال گذشته گفت: با 
تمام این مشکالت تعداد حوالجات ارزی 
صادره در ســال گذشــته، ۱۰۸ درصد و 
حجــم درآمدی این حوالجات ۱۸ درصد 
رشــد داشته است که در سال ۱۴۰۱ نیز 
ایــن رشــد ادامــه دارد و از نظر حجمی 
از ابتدای ســال تا ۱۵ تیرماه، ۹۸ درصد 
در ســطح درآمد ارزی رشــد داشته ایم. 
مدیرعامل بانک با تاکید بر رشــد هفت 
درصدی تعداد خودپردازها)ATM( طی 
یکسال گذشته، افزود: تحقیقات ما  نشان 
داده که ۸۰ درصد از عملیات های بانکی 
بدون تراکنش بوده است و به همین دلیل 

 Cash( تعــداد دســتگاه  های غیرنقدی
Less( بانک از هفت دســتگاه در ســال 
۱۳۹۹ به ۷۰ دســتگاه در ســال گذشته 
افزایش یافته اســت و با برنامه ریزی این 
خدمــات را ابتدا به صورت آزمایشــی و 
ســپس سراســری اجــرا می کنیم. وی 
افــزود: هر تراکنش در شــعبه ۳۴ واحد 
مالی، در دســتگاه خودپرداز ۱۶ واحد و 
از طریــق درگاه تلفــن همراه یک واحد 
هزینه برای بانک ایجاد می کند به همین 
دلیل افزایش تعداد کاربران غیرحضوری 
از برنامه هــای عملیاتــی و اجباری بانک 
اســت. شــیری با بیان اینکه ۸۲ درصد 
خودپردازهــای پســت بانــک ایران در 
نقاط روســتایی قرار دارند، ادامه داد: در 
حالی که شــبکه بانکی کشــور در سال 

گذشــته از تعــداد خودپردازهای خود 
کم کرده اســت، بانــک ما برای خدمات 
دهی به مردم نقاط روســتایی و محروم 
از خدمات بانکی با رشد ۷/۷ درصدی به 
تعداد خودپردازهای خود افزوده است و 
همچنین تعداد پایانه های فروشگاهی ۳۳ 
درصد و سوددهی آنها ۶۲ درصد در سال 
۱۴۰۰ رشد داشته اند و برای نگهداری و 
پشــتیبانی از این دستگاه ها شرکت های 
PSP حاضر به همکاری نیستند و پست 
بانک ایران درخواســت تاسیس شرکتی 
PSP را بــه بانــک مرکزی ج.ا.ا داده ولی 
هنوز نتیجه  ای نداشته است. مدیر عامل 
بانک با اشــاره به اینکه در ســال گذشته 
تعداد پایانه های شعب ))Pin Pad بانک 
شش درصد رشد کرده است، گفت: یکی 
از موضوعاتی که پســت بانک ایران را از 
ســایر بانک ها متمایز می کند، بانکداری 
عاملــی اســت که بانک ها و موسســات 
خدماتی می توانند با انعقاد تفاهم نامه از 
زیرســاخت های بانک در روستاها برای 
ارائه خدمــات خود بهره برداری کنند و 
مشــتریا این بانک ها تا سقف ۱۵ میلیون 
ریــال با کارت بانکــی خود از پایانه های 
شعب خدمات دریافت کنند. وی با بیان 
اینکه کاهش ســاعت توقف خودپردازها 
در ماه یکی از برنامه های بانک بوده است، 
تصریح کرد: در سال ۱۳۹۷، سرانه توقف 
دســتگاه های خودپرداز ۱۹۷ ساعت در 
ماه بوده که با برنامه ریزی و پایش ماهانه 
این زمان به ۴۱ ســاعت در ماه در ســال 
۱۴۰۰ کاهش یافته اســت و برنامه بانک 
این اســت که این توقف را به ۱۵ ســاعت 

کاهش دهد.

اخبار

شرکت های تابعه بانک توسعه تعاون باید به عنوان بازوهای تخصصی و اجرایی بانک باشند
سرپرست بانک توسعه تعاون عملکرد شرکت های تابعه را، به عنوان 

بازوهای تخصصی و اجرایی بانک ضروری و مهم دانست.
شیخ حسینی در جلسه بررسی عملکرد شرکتهای تابعه بانک با تأکید 
بر اهمیت ایجاد ارزش برای ذینفعان افزود: باید از تمام ظرفیت های 
موجود برای ارائه خدمات و محصوالت به کلیه ذینفعان استفاده کرد 
و شرکت های تابعه بانک، به عنوان بازوهای اجرایی موثر و هم راستا 
با استراتژی های بانک در ایجاد این هم افزایی بسیار موثر می باشند.

سرپرســت بانــک با اشــاره بر اینکــه در بانک توســعه تعاون تنها 
ســودآوری مطــرح نمی باشــد ادامه داد:بایــد از تخصص، دانش ، 
تجربه و ظرفیت شرکتهای تابعه در کلیه زمینه ها بهره گرفت تا در 
 تعیین اســتراتژی ها، اهداف و فرآیندها شاهد موفقیتهای مجموعه 

بانک باشیم .
شــیخ حســینی ضمن اشاره بر نقش موثر سرمایه انسانی در سازمان 
اضافه کرد: امروزه مزیت رقابتی بین سازمانها سرمایه انسانی آنها می 
باشد، تکنولوژی، دارایی و درآمد تنها درکنارسرمایه انسانی معنا می 
یابد و توجه به اســتعداد همکاران زیر مجموعه و ایجاد انگیزه برای 

آنها از وظایف مدیران می باشد.
وی در ادامه انضباط اداری و مالی را پایه اولیه انجام کارها دانست و 
با اشاره بر اینکه در اسالم و کالم بزرگان نیز به انضباط توجه فراوان 
شده است افزود : انتظار می رود با برنامه ریزی مطلوب و استراتژیک 
شرکتهای تابعه در آینده به عنوان شرکتهای تخصصی عالوه بر اجرای 
قرادادهای مرتبط با بانک بتوانند با ســایر ســازمانها نیز قراردادهایی 

اجرایی به ثبت برسانند.
سرپرســت بانک با اشــاره به این که رعایت شــفافیت در عملکرد و 
خدمات ارائه شــده از ســوی شرکتهای تابعه بانک توسعه تعاون ، 
یکی از مهمترین اصول و راهبردهاست، گفت : فعالیت شرکت های 
تابعه در چارچوب ضوابط حرفه ای و قانونی با رعایت شفافیت و در 
تکمیل خدمات توسعه ای بانک می باشد.همه فعالیت ها، عملیات 
ها و پروژه های شــرکتها باید شــفاف باشد و برای سهولت در طی 

نمودن مسیر باید مدیران فعال و با انگیزه ای داشته باشیم .
شــیخ حســینی در ادامه افزود: شرکت های تابعه بانک توسعه تعاون 
همواره در مســیر ارائه بهینه خدمات متنوع، گســترده و باکیفیت به 

مجموعه بانک توســعه تعاون تالش نموده اند.در همین راســتا نیاز 
است تا حجم عملیات ها را هم جهت با سیاستهای بانک و واحدهای 

تخصصی مرتبط با فعالیت هر شرکت راهبری نمود .
فتاحی رئیس هیات مدیره بانک نیز که در این جلسه حضور داشت 
خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه راهبرد اصلی شرکتهای تابعه کمک 
به بانک می باشد، بر ضرورت افزایش سرمایه بانک اشاره و تاکید نمود .

در ادامه ســید باقر فتاحی در مورد ضرورت بررســی و رفع مشکالت 
موجود در شرکتها پرداخت و در این زمینه حضور و مشارکت همکاران 

مرتبط بانک را جهت تعامل و همفکری موثر دانست.
در این جلســه آقایان فیاض مقدم مدیرعامل شرکت صرافی توسعه 
تعاون، افتخاری مدیرعامل شرکت سمات، فنایی مدیرعامل شرکت 
خدمات و پشتیانی توسعه تعاون، عطاء مدیرعامل شرکت واسپاری 
توسعه تعاون، بوذرجمهر مدیرعامل گروه مالی توسعه تعاون و اکبر 
نجفی مدیرعامل شــرکت کارگزاری پوشــش توسعه تعاون گزارش 
فعالیتها، عملکرد تخصصی و برنامه های کاربردی شرکت ها را مطرح 

نمودند.

زانتیــا   sx ســیتروئن  ســواری  مالکیــت  شناســنامه 
شــماره  بــه   ۱۳۸۶ مــدل  روغنــی  ســفید  رنــگ  بــه 
موتــور  بــه شــماره  ایــران ۴۶  انتظامــی ۷۶۸ ص ۶۸ 
 s۱5۱22۸۶۱۶2۶۸۷ شاســی  شــماره  بــه   ۰۷۳2۷۶۱
متعلــق بــه حامــد صمیمــی خطیبــی مفقــود و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی
شناســنامه مالکیــت ســواری هــاچ بــک ســایپا ۱۱۱SE مــدل 
ن   ۳۴۱ پــاک  شــماره  بــه  روغنــی   ســفید  رنــگ  بــه   ۱۳99
بــه   ۶۴۱۸۴9۴/M۱۳ موتــور  شــماره  بــه   ۴۶ ۳9-ایــران 
شــماره شاســی NAS۴۳۱۱۰۰L۱۰۸2۴5۸ متعلــق بــه ســیده 

فاطمــه ســینا مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی
ســندکمپانی  ســواری پــژو تیــپ ۴۰5 جــی ال ایکــس آی ۱/۸ 
مــدل ۱۳۸۳ بــه رنــگ مشــکی متالیــک بــه شــماره پــاک ۳9۷ 
ط 92-ایــران۴۶ بــه شــماره موتــور ۱2۴۸۳۱۷92۱9 بــه شــماره 
مژدهــی  گنجــور  ســکینه  بــه  متعلــق   ۸۳۰۷۸۱95 شاســی 

مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گهی فقدان سند مالکیت  آ
خانــم مونــا فهیــم رضائــی ضمــن تســلیم دو بــرگ استشــهادیه تصدیــق شــده نمــوده اســت کــه ســند  مالکیــت ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یکدســتگاه آپارتمــان مســکونی واقــع در طبقــه ســوم ســمت  جنوبــی  قطعــه ۶ تفکیکــی بــه مســاحت 
۱52/۸2 متــر ممربــع بشــماره پــاک ۱۷۰2۱ فرعــی از ۱5۱ اصلــی مفــروز و  مجــزی شــده از پــاک 2۷5۸ فرعــی از اصلــی 
مذکــور واقــع در اراضــی حــوزه ثبتــی شهرســتان بنــام متقاضــی  ثبــت بشــماره چاپــی ۶۶۰۶۶۰ و دفتــر الکترونیکــی بشــماره 
۱۳9۸2۰۳۳۱۰۰9۰۳۳9۰2 صــادر و تســلیم شــد .  کــه ســند مالکیــت بعلــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده اســت لــذا 

تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت .
لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی بــه مــاده ۱2۰ آئیــن  نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی  مــی شــود تــا 
ــا انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مذکــور باشــد از تاریــخ ایــن  چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود و ی
آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت بــه ایــن اداره تســلیم تــا وفــق مقــررات عمــل 
ر اعتراضــی واصــل نشــود و یــا در  صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد  گــردد بدیهــی اســت چنانچــه ظــرف مــدت مقــر

ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد .
م الف 66۲ 
کالنتری  ج - از طرف اسماعیل  کر ک ناحیه یک  سرپرست اداره ثبت اسناد و امال

بانک قرض الحسنه مهر ایران به باشگاه ۱۰۰هزار میلیاردی ها پیوست
دکتر »روح اهلل قاسمیان« در جمع خبرنگاران گفت: منابع بزرگ ترین بانک 

قرض الحسنه کشور از مرز ۱۰۰هزار میلیارد تومان عبور کرد.
دکتر »روح اهلل قاسمیان«، مشاور مدیرعامل و رئیس اداره کل روابط عمومی 
و امور مشتریان بانک در جمع خبرنگاران گفت: با استقبال گسترده مردم از 
بانکداری قرض الحسنه و اشاعه این فرهنگ الهی در جامعه، منابع بزرگترین 
بانک تخصصی قرض الحسنه کشور از مرز ۱۰۰هزار میلیارد تومان گذشت.
وی گفت: رشد منابع این بانک در سال های گذشته بیشتر از رشد نقدینگی 
بوده که معنای آن افزایش سهم بانک قرض الحسنه مهر ایران از بازار پولی 

بانکی کشور است.
قاسمیان همچنین اظهار داشت: نخستین بانک قرض الحسنه کشور در 
طول ۱۵ ســال فعالیت خود، ۱۲ میلیون و ۲۴۵هزار فقره وام به ارزش 

۱۶۶هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است.
افتخار خدمت به حدود ۱۳ میلیون مشتری خوش حساب

وی درباره تعداد مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: این بانک 
با جذب بیش از ۱۲ میلیون و ۷۰۰هزار نفر مشتری، خوش حساب ترین 
مشــتریان شــبکه بانکی کشور را در اختیار دارد، زیرا نسبت مطالبات به 
مصارف این بانک کمتر از نیم درصد بوده و در شبکه بانکی بهترین عملکرد 

به شمار می رود.
قاسمیان اظهار کرد: از جمله دالیل اقبال مردم به بانک قرض الحسنه مهر 

ایران، فعالیت این بانک در حوزه قرض الحسنه است؛ به طوری که وام های 
پرداختــی این بانک همگی قرض الحســنه بــوده و کارمزدی بین صفر تا 
حداکثر ۴ درصدی دارد. رئیس اداره کل روابط عمومی و امور مشتریان 
بانک قرض الحسنه مهر ایران افزود: این بانک با پیشتازی در ارائه خدمات 
غیرحضوری، زمینه تسهیل شدن فرآیند دریافت خدمات را برای مشتریان 
فراهم کرده است. مواردی همچون افتتاح حساب آنالین، درخواست وام 
آنالین، کارت هدیه آنالین، احراز هویت آنالین سجام و سفته الکترونیکی 

از جمله خدماتی است که این بانک به شبکه بانکی معرفی کرده است.

وی در همین رابطه افزود: در دوره مدیریت جدید، بهبود زیرســاخت ها 
و تکمیل ســامانه های حوزه فناوری اطالعات از جمله مواردی اســت که 
در دســتور کار قرار گرفته اســت. ارائه پیشخوان )شعبه مجازی( و سفته 
الکترونیکی نیز در همین راستا و برای تکمیل زنجیره خدمات الکترونیکی 

بانک صورت گرفته است.
بانک قرض الحسنه مهر ایران بر مدار سیاست های کالن کشور 

حرکت می کند
قاسمیان در بخش دیگری از سخنان خود بر پیگیری جدی سیاست های 
نهادهای باالدستی همچون وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از سوی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران تأکید کرد و گفت: این بانک با تســهیل شرایط 
پرداخت وام تا کنون بیش از ۱۵۰هزار فقره وام بدون ضامن به متقاضیانی 

که شرایط دریافت این وام را داشته اند پرداخته است.
وی در همین رابطه افزود: این بانک در راســتای عمل کردن به فرمایش 
مقــام معظــم رهبری )مد ظله العالی( و سیاســت های حمایتی از بنیان 
خانــواده، تــا کنون بیــش از ۸۱۰۰ فقره وام فرزندآوری به ارزش تقریبی 
۳۱۲۰ میلیارد ریال پرداخت کرده اســت. تنها در ســه ماهه نخست سال 
۱۴۰۱ بیــش از ۸۵۰۰ فقــره وام ازدواج بــه ارزش بیش از ۱۱هزار و ۴۰۰ 
میلیارد ریال پرداخت کرده و تعداد کل وام های ازدواج پرداختی از سوی 
این بانک به ۳۸۴هزار فقره و مبلغ ۸۷هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال می رسد.
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برنامه های موسسه نکوداشت غدیر مشهد در دهه والیت اعالم شد
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیر عامل موسســه نکوداشت غدیر در 
نشســت خبری خود با اصحاب رســانه  
که در ســالن همایــش کانون فرهنگی 
تربیتی فارابی برگزار شد گفت:. مجموعه  
نکوداشــت غدیر مشــهد از سال ۱۳۸۶ 
تشــکیل شده  و در سطح کشور در حال 
خدمت رسانی است.حسین فالح افزود: 
ایــن مجموعه طی ۱۵ ســال گذشــته 
فعالیت هــای بســیاری را انجام داده و 
این توفیق را داشته که بتواند به صورت 
گسترده  پیام غدیر را به همگان برساند.  
وی با اشاره به اینکه این مجموعه امسال 
با ۲۲ عنوان پــروژه، فعالیت هایی برای 
گســترش پیام غدیر در دست اجرا دارد، 
بیــان کــرد: یکی از پروژه هایی که ما هر 
ســال انجام می دهیم، پروژه نبض است. 
سال گذشته تیم نبض مجموعه به همراه 
تعدادی از دانشــجویان شــهر مشهد به 
عیادت ۵۰۰۰ بیمار رفتند و پیام غدیر را 
به آن ها ابالغ کردند. این عمل امسال هم 
در دســتور کار مجموعه است و بیماران 
بسیاری را عیادت خواهیم کرد. همچنین 
۳۰۰۰ المان طراحی شــده که به کادر 
درمان زحمت کش در بیمارســتان های 
مختلف اعطا خواهد شد.  فالح در رابطه با 
فعالیت هایی که توسط مجمع نکوداشت 
غدیر در فضای مجازی صورت گرفته نیز 
عنوان کرد: طراحی ســایت »ما و غدیر« 
و تولیــد کلیپ هایی با محتوای انتشــار 
پیــام غدیر از جمله اقداماتی اســت که 
در فضای مجازی صورت گرفته اســت. 

همچنیــن برگزاری جشــنی در فضای 
مجازی طراحی شده که روز جمعه، ۳۱ 
تیــر، یک هفته بعــد از روز غدیر برگزار 
خواهد شــد. مــردم می توانند در فضای 
مجازی در آن شرکت کنند.  وی ادامه داد: 
از پروژه های اجتماعی که توسط موسسه 
انجام می شود، می توان به پروژه پزشکان 
اشــاره کرد. در حال حاضر مجموعه ۶۰ 
پزشک عضو دارد که تحت عنوان پزشکان 
محــب اهل البیت)ع( فعالیت دارند و در 
روز عیــد غدیر و روزهای پیش از آن در 
مطب های خــود هدایایی را به بیماران 
اهدا می کنند و در بزرگداشــت این روز 
شریک می شوند. همچنین ۲۰۰۰ المان 

برای پاسداری از غدیر بین پزشکان شهر 
مشــهد توزیع خواهد شــد.  مدیر عامل 
مجمع نکوداشت غدیر گفت: ما هر سال 
۲ تریلی را آذین بندی می کنیم و بیشتر 
در مناطق روستایی و مناطقی که کمتر 
این جریان در آن شــکل گرفته، جشنی 
را بــه صورت ســیاری برگــزار خواهیم 
کرد. ســال گذشــته ۷۰ منطقه محروم 
را با همین کارناوال های شــادی روستا 
به روســتا گذر کردیم و توانســتیم پیام 
غدیر را میان مردم آن مناطق گســترش 
دهیم. از دیگر فعالیت های این مجموعه 
برپایی ســفره احســان علوی است که 
همچون ســال گذشــته ظهر روز غدیر 

برگــزار و ۳۰ هــزار غذا میان نیازمندان 
مناطق محروم توزیع خواهد شــد.فالح 
خاطرنشــان کرد: پروژه بعدی با عنوان 
پروژه تاکسیرانان است که همچون چهار 
سال گذشته امسال هم برگزار می شود و 
طی آن برای تعدادی از تاکسیرانان شهر 
کالس های آموزشــی برگزار خواهد شد 
تــا نحوه برخورد و تبریک عید غدیر را با 

مسافران آموزش ببینند. 
همچنین پروژه وارث از دیگر پروژه های 
این مجموعه اســت که طی آن هر سال 
با هدایایی به دیدار خانواده های شهدای 
ســادات می رویم. امســال عالوه بر این 
موضوع در منزل چهار شهید مدافع حرم 

جشن خیابانی غدیر را برپا خواهیم کرد.  
مدیر روابط عمومی مجمع نکوداشــت 
غدیر نیز در ادامه این نشســت در رابطه 
بــا فعالیت های این موسســه فرهنگی 
بیــان کــرد: مجمع نکوداشــت غدیر از 
ســال ۱۳۸۶ آغاز به کار کرد و تا ســال 
۱۳۹۵ بیشتر در حوزه تبلیغی، تربیتی و 
تعظیم  شعائر غدیر فعالیت می کرد. اتفاق 
ویژه ای که در سال ۱۳۹۶ رخ داد، این بود 
که بزرگان موسســه به جوان ترهایی که 
فعالیت های دانشجویی انجام می دادند، 
اجازه دادند در موسســه فعال شــوند و 
آن هــا یــک دوره اســتراتژی فرهنگی 
را به صورت فشــرده زیر نظر دانشــگاه 
تهران گذراندنــد. در واقع فعالیت های 
اســتراتژیک موسسه را از سال ۹۶ آغاز 
کردیم.  مهدی عنایتی افزود: پس از آن 
ما بر سه حوزه مخاطب، موضوع و جغرافیا 
تمرکــز کردیــم. جغرافیای ما هر جایی 
اســت که دانشــجویان و جوانان حضور 
دارنــد و موضوع مــا غدیر و وارث غدیر، 

امام زمان)عج(، است.  
وی  خاطرنشــان کــرد: بــا توجه ویژه 
بــه منابع انســانی داوطلــب، حرفه ای 
و حامیــان فعالیــت خود را گســترش 
می دهیــم و تــالش می کنیم بــا ارائه  
محصوالتی باکیفیت اســتقالل خود را 
حفظ کنیم. چهار هدف کالن موسســه 
مجمع نکوداشــت غدیر شــامل رشــد 
همه جانبــه نیروها، اجرای فعالیت های 
تبلیغی ســالم در دانشــگاه ها، استقالل 
مالی و تشکیل کالس های تربیتی است.  

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

به مناسبت روز حجاب و عفاف؛

 از بانوان شاغل فعال 
 در حوزه های فرهنگی 

 شرکت توزیع برق 
استان سمنان تجلیل شد

سمنان / تبیانیان
 همزمان با ۲۱ تیر ماه  روز حجاب و عفاف 
، طی مراسمی از بانوان شاغل فعال شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان سمنان در حوزه 
های فرهنگی تجلیل به عمل آمد.اســتاد 
حوزه علمیه و امام جماعت شــرکت توزیع 
برق استان در این آئین با گرامیداشت یاد 
و خاطره شــهدای واقعه مسجد گوهرشاد 
بیــان کرد: حجاب و عفــاف یکی از نکات 
مهم و اساسی برای مردان و زنان محسوب 
می شــود.حجت االسالم رضا طاهریان با 
عنــوان این کــه چنانچه عفاف و حجاب را 
به مثابه یک نردبان ترســیم کنیم، ریشه و 
پایه آن حیا اســت گفت: دین مبین اسالم 
بــه موضوع حیا بســیار تاکید کرده و اگر 
حیا ده جز داشته باشد، ۹ جزء آن به زنان 
و یــک جــزء آن به مردان اختصاص دارد و 
این از اقتضای خلقت اســت.وی با اشاره به 
ایــن که بعــد از حیا، موضوع عفاف مطرح 
می شــود افزود: دشــمن با هجمه بسیار 
شــدید درصــدد از بردن حیــا در جامعه 
اســت و با ترویج حرکات هنجارشــکن، به 
دنبال ُسســت نمودن خانواده هاســت که 
خوشبختانه با بصیرت مردم فهیم و حضور 
به موقع در صحنه ها، با این میزان تهاجم 
فرهنگی، دشمن در این زمینه موفق نبوده 
است.حجت االسالم طاهریان با اظهار این 
کــه بعد از عفت، صیانــت قرار دارد اضافه 
کرد: همراه با صیانت، آرامش مطرح است 
و اگر جامعه ای آرام باشــد، فرد و خانواده 
بــا عفاف و حجاب به آرامش می رســند و 
امروزه جریان عفاف و حجاب که ســعادت 
جامعــه ما در آن قــرار دارد، آرامش را هم 
به ارمغان می آورد.گفتنی اســت: در این 
آئین از شش نفر بانوان شاغل فعال در امور 
فرهنگی به اسامی؛ طاهره صبوری، فهیمه 
تجلی، سعیده رضایی، الهام ملکی حسنی، 
ندا عرب احمدی و فاطمه عرب خابوری، با 

اعطای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.

 مدیرعامل شرکت گاز 
استان خراسان رضوی خبر داد؛

 مدیریت هوشمند
 CGS ۲۹۴ ایستگاه 

 و مشترک پر مصرف 
در استان خراسان رضوی

مشهد / سمیرا رحمتی
مدیرعامل شــرکت گاز خراسان رضوی از 
مدیریت و کنترل هوشــمند توزیع گاز در 
ایســتگاه های CGS و مشــترکین عمده 
پرمصرف استان توسط مرکز دیسپاچینگ 
این شــرکت خبر داد و گفت: هدف از این 
اقدام کیفی ســازی ارائــه خدمات به ذی 
نفعــان است.حســن افتخاری با اعالم این 
خبر که درحال  حاضر فرآیند توزیع و اندازه 
گیری گاز ۲۹۴ مشترک عمده پرمصرف در 
خراسان رضوی به صورت هوشمند کنترل 
می شود اظهار کرد: نیروگاه ها، سی ان جی 
و صنایع سیمان و فوالد در زمره مشترکین 
عمده پرمصرف محســوب می شوند که به 
طور معمول بیشــترین حجم گاز مصرفی 
اســتان را هم به خود اختصاص می دهند.

وی افــزود: در ایــن طرح میــزان مصرف 
گازطبیعی در ایســتگاه هــای توزیع گاز 
مشترکین عمده پرمصرف با هدف ارتقای 
کیفیــت خدمات و انــدازه گیری دقیق و 
کیفــی به صورت دوره ای رصد و مدیریت 
می شــود.مدیرعامل شرکت گاز استان در 
بخش دیگری از ســخنان خود به موضوع 
کالیبراسیون بیش از ۱۰ هزار تجهیز اندازه 
گیری گاز شــامل کنتورهــای توربینی، 
تصحیــح کننده های حجم گاز، گیج های 
دما و فشــار گاز و ... در ســال گذشته اشاره 
کرد و گفت: شــرکت گاز خراسان رضوی 
برای نخســتین بار در ســطح شرکت های 
گاز اســتانی کشور با تعریف فرآیند ایجاد 
زیرساخت و بانک اطالعاتی، عملیات پایش 
و نگهــداری تجهیزات، حــوزه پایش را با 
قابلیت امکان صدور دســتور کار تعمیرات 
و رصــد تجهیزات نصب شــده در نرم افزار 
PM عملیاتــی نمود.وی با بیان این مطلب 
که شــرکت گاز خراسان رضوی به عنوان 
انقالبی ترین صنعت کشــور از طرح های 
علمی و دانشــگاهی حمایت و پشــتیبانی 
می کند افزود: شــرکت های دانش بنیان و 
اســتارتاپ های فعال عالقه مند به فعالیت 
در حوزه توزیع و اندازه گیری گاز می توانند 
بــرای ارائه طرح و ایده های علمی با تلفن 

۳۷۰۷۲۱۳۰-۰۵۱ تماس بگیرند.

 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان همدان:

 مجوز بهره برداری از معادن 
کباتان  در حوزه آبریز سد ا
استان همدان صادر نشود

 همــدان / گروه اســتان هــا: مدیرکل منابع 
طبیعــی و آبخیزداری اســتان همدان گفت: 
ســازمان صمت اســتان با هماهنگی بیشتر، 
مجوز بهره برداری در مناطق حساســی چون 
حوزه آبریز ســد اکباتان را ندهد.اســفندیار 
خزایی در دیدار با فرماندار شهرستان همدان 
و معارفه سرپرست جدید اداره منابع طبیعی 
و آبخیــزداری این شهرســتان افزود: در این 
مناطق نســبت به توقف بهره برداری با هدف 
احیــای منابع طبیعی اقدام های الزم صورت 
گیرد.وی یادآوری کرد: یکسال گذشته آتش 
ســوزی در منابع طبیعی حوزه شهرســتان 
همــدان صفر بوده که حاصل تالش همکاران 
ســخت کوش این مجموعه اســت.مدیرکل 
منابــع طبیعی و آبخیــزداری همدان ارتقاء 
ذخیــره گاه های جنگلــی را از جمله اولویت 
های پیش روی منابع طبیعی استان دانست.
خزایــی اضافه کرد: هدف از اجرای طرح های 
آبخیزداری مدیریــت آبخیزداری به صورت 
بیولوژیــک اســت.وی در ادامه در خصوص 
مهمتریــن ماموریت هــا، اولویت ها و برخی 
از موضوعــات پیــش روی منابع طبیعی در 
مرکزاســتان گفت و گو کرد.فرماندار همدان 
نیز درباره حدود انتظارات از مدیران در مرکز 
استان گفت: شهرستان همدان ویترین استان 
و برخوردار از حساسیت های خاصی است که 
بایــد مدیــران ذیربط با انرژی مضاعف ضمن 
تالش بیشــتر، همواره آمادگی پاســخگویی 
باشــند.محمدعلی محمــدی، حفظ و بهره 
بــرداری قانونــی از منابــع طبیعی و نظارت 
جدی در این راســتا را مهمترین مســئولیت 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دانست.
وی تاکیــد کرد: نباید به بهانه بهره برداری از 
منابــع طبیعی اجازه تخریب آن، از بین بردن 
زیرساخت های روستایی و دیگر موارد با هدف 
کسب منافع شخصی داده شود.در این دیدار، 
گودرز کیانی به عنوان سرپرست جدید اداره 
منابــع طبیعی شهرســتان همدلن معرفی و 
منصوب و از خدمات شــاهرخ شــجاعی فر با 

اهدای لوح سپاس، قدردانی شد

نشست مشترک مدیر تأمین 
اجتماعی اصفهان و مدیر 

درمان استان برگزار شد
اصفهان / گروه اســتان هــا: مدیرکل تأمین 
اجتماعی اســتان اصفهان  در نشست خبری 
با اصحاب رسانه  با اشاره به جمعیت مستمری 
بگیران این سازمان در استان را ۳۶۰ هزار نفر 
برشمرد، گفت: مستمری بگیران با افراد تبعه 
جمعیتی نزدیک به ۶۵۰ هزار نفر می شــوند. 
مســتمری بگیران نیز اعم از بازنشســته، از 
کار افتاده و بازماندگان هســتند.وی با اشاره 
بــه فعالیت ۴۴ شــعبه تأمیــن اجتماعی در 
اســتان اصفهان، گفت: در هر شهرستان یک 
شــعبه داریم، همچنین دو شــعبه اقماری و 
۱۶ کارگزاری رســمی داریم.حاجی کاظمی 
بــا یادآوری اجــرای طرح ۳۰۷۰ در ســال 
گذشته، گفت: برای تغییر مراجعات حضوری 
به غیرحضوری گام هایی برداشــته شــد و در 
ســال های آینده به طــور کامل به این هدف 
خواهیم رسید، ضمن اینکه درحال حاضر نیز 
بار مراجعه زیادی از سازمان تأمین اجتماعی 
کم شــده است.وی یکی از مهم ترین اقدامات 
سازمان تأمین اجتماعی را حذف دفترچه های 
کاغذی و نســخه الکترونیک دانست و گفت: 
با این اقدام زمان و هزینه بســیار زیادی کم 
شد. در حال حاضر بیش از ۹۹ درصد از نسخ 
الکترونیکی صادر و پرونده الکترونیک درآمد 
محقق می شود. مدیر درمان تأمین اجتماعی 
اســتان اصفهــان در ادامه  بــا بیان اینکه این 
ســازمان از خیلی پیش تر تحول دیجیتالی را 
شــروع کرده، گفت: ســال ۹۶ اجرای نسخه 
الکترونیک در مراکز ملکی شــروع شــد و در 
دو ســال اخیــر نیز این فعالیت گســترده تر 
شــد.وی افزود: با تمام مشــکالتی که در این 
چندســال داشتیم، در حوزه درمان تحوالت 
خوبی داشتیم و سعی شده بیشترین خدمات 
را بــه مردم ارائــه دهیم.رجالی با بیان اینکه 
درمــان تأمین اجتماعی در دو بخش اســت، 
توضیــح داد: یکی درمان مســتقیم در مراکز 
ملی و یکی درمان غیرمســتقیم که به شــکل 
خرید درمان اســت. در اســتان اصفهان سه 
بیمارســتان بزرگ ملکــی با ۷۵۰ تخت، ۲۸ 
درمانــگاه عمومی و تخصصی و یک درمانگاه 
دندانپزشــکی داریم.وی در مورد پروژه های 
عمرانــی تامین اجتماعی در بخش درمان نیز 
گفــت: درمانگاه تأمیــن اجتماعی دولت آباد 
در هفتــه تامین اجتماعی افتتاح می شــود،   
همچنیــن ارتقا هتلینگ در بیمارســتان ها و 
درمانگاه ها از ســال گذشــته آغاز شده است. 
بخش جراحی قلب بیمارســتان شریعتی نیز 
۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم 

تا پایان امسال این بخش راه اندازی شود.

استانها 6

یک خبر خوب برای عالقمندان به آموزش های مهارتی و اشتغال محور؛ 

کاربردی ادامه دارد ثبت نام در برخی رشته های دانشگاه جامع علمی - 
اردبیل / گروه استان ها: رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان 
اردبیل، از ادامه ثبت نام ویژه پذیرش دوره های کاردانی فنی و کاردانی 
حرفه ای ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی برای نیمسال مهر 
۱۴۰۱ خبرداد.دکتر داریوش لطیفی با اعالم این خبر افزود : ثبت نام 
داوطلبان دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای ناپیوسته نظام 
آموزش مهارتی مهرماه ۱۴۰۱ دانشگاه جامع علمی کاربردی برای 
حدود ۹۴ کدرشــته محل انجام می شــود که نسبت به سال گذشته 
رشد قابل توجهی داشته است. رئیس دانشگاه جامع علمی کارردی 
اســتان اردبیل در ادامه اظهار داشــت: این پذیرش شامل حدود ۳۰ 
عنوان رشــته جدید اســت که این امر موجب افزایش تنوع انتخاب 
رشته متقاضیان می شود.وی خاطرنشان کرد: عالقمندان برای ثبت 
نام و  کسب اطالعات بیشتر می توانند ضمن مطالعه دفترچه راهنما 
و اطالع از رشــته های تحصیلی دوره های کاردانی فنی و کاردانی 
www. حرفه ای ناپیوسته دانشگاه به سایت سازمان سنجش به آدرس
sanjesh.org و یا ســایت دانشــگاه جامع علمی کاربردی به آدرس 

www.uast.ac.ir مراجعه نمایند.

با ثبت نام و تحصیل در دانشگاه جامع علمی کاربردی وارد 
بازار کار شوید

 رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اردبیل در یک گفتگوی 
رادیو تلویزیونی گفت: دانشــجو در دانشــگاه جامع علمی کاربردی 

در صورتی که روحیه کاری داشته باشد، مهارت یاد می گیرد و اگر 
روحیه کارآفرینی نیز داشــته باشــد آن حرفه بیشتر توسعه می دهد 
و در نهایت اشــتغال زایی انجام می دهد.دکتر داریوش لطیفی در 
این گفتگوی خبری با معرفی اجمالی دانشگاه جامع علمی کاربردی 
و تشــریح برنامه های آینده این دانشــگاه افزود: در بحث ارتباط با 
صنعت، دانشــگاه جامع علمی کاربردی به وجود نیامده تا پدیده ای 
فعال باشد و در حالت ایزوله باقی بماند و صرف توسعه علمی داشته 
باشد. بلکه تالش دارد یکسری از مشکالت جامعه را شناسایی و حل 
نمایــد کــه این موضــوع را در قالب ارتباط با صنعت می توان تبیین 
کرد.رئیس دانشــگاه جامع علمی کاربردی استان اردبیل ادامه داد: 
در این دانشگاه مرکز آموزش علمی کاربردی تحت نظارت در محیط 
کاری قرارگرفته اند و از نظر آموزشی نیز حالت شاگرد پروری وسعت 
پیدا کرده و آموزش صرف نیســت. بلکه یا در دل صنعت جای دارد 
یا در داخل محیط کار واقعی، که این ارتباط باعث آشــنایی بیشــتر 
دانشــجو با محیط کار شــده و ســپس در سایه آموزش های مهارتی 

الزم زیر نظر مدرسان ماهر دارای مهارت می شوند. 
لطیفی در رابطه با فلســفه وجودی دانشــگاه جامع علمی کاربردی 
نیز اظهار داشت: در راستای آموزش های شغل محور دانشگاه جامع 
علمی کاربردی کالج محور بوده، مراکز آموزشــی دارای امکانات و 
ظرفیت ها در محیط واقعی کار مســتقر می شــوند و دانشــجو بعد از 
فارغ التحصیل شدن با روحیات کاری و کارآفرینی که پیدا می کنند، 

در نهایت به یک شــاغل و یا کارآفرین تبدیل می شــوند. وی سمت 
و ســوی آموزش ها در دنیا را به ســمت آموزش های مهارتی عنوان 
کرد و با اشــاره به فرمایشــی از مقام معظم رهبری بیان داشــت: بر 
اساس فرمایشات معظم له؛  نظام آموزشی کشور باید هرچه بیشتر 
به حالت علمی کاربردی نزدیک شود.  یعنی از ادوار گذشته فرهنگ 
شاگردپروری وجود داشته و سیستم آموزشی هر چه سریعتر به سمت 
علمی کاربردی حرکت کند. رئیس واحد اســتانی اردبیل همچنین 
در بخش از صحبت های خود و در پاسخ به خبرنگار صدا و سیما در 
رابطه با جایگاه دانشگاه جامع علمی کاربردی پاسخ داد: تمام وقت 
و انرژی ما بر این صرف می شــود تا بتوانیم اســتاندارد داشته باشیم 
و عیارمان را ارتقاء بخشیم. چرا که هم دانشجویان ما بومی هستند 
و پس از فارغ التحصیلی نیز جهت خدمات رسانی برای خود استان 
باقی خواهندماند و هم مراکز آموزشــی ما ســعی دارند تا عیارشــان 
را باال ببرند. این مقام مســئول در پایان با چشــم اندازی به آینده، 
یادآور شــد: چنانکه خانواده ها می خواهند برای بچه هایشــان یک 
توانمندی ایجاد کنند که هیچ دغدغه من باب آینده شغلی نداشته 
باشــند، به بچه هایشــان در هر ســطح و هر ســن یا هر عرصه ای که 
هســتند مهــارت یاد بدهند. چرا کــه در آینده هر فردی از جامعه و 
حتی در دنیا مهارتش بیشــتر باشــد، از میزان اشتغال پذیری باالیی 
برخوردار بوده و جامعه نیز بر اســاس این آموزش ها جلو رفته و به 

اهدافش خواهد رسید.

نمایشگاه بین المللی اصفهان آماده برپایی یک رویداد می شود؛

نمایشگاه مدیریت و خدمات شهری اصفهان، تامین کننده نیاز دستگاه های خدمات رسان خواهد بود
اصفهان / گروه اســتان ها:  نمایشــگاه بین المللی اصفهان در 
حالی برای برپایی نمایشــگاه جامع مدیریت و خدمات شهری، 
حمــل و نقــل و ترانزیــت، و تجهیزات ایمنی، حفاظت و امنیت 
آماده می شــود که قرار اســت این رویداد به محلی برای تأمین 
و تجهیز شــهرداری ها، ارگان ها و نهادهای خدمات رسان سطح 
کشــور تبدیل شــود.این رویداد نمایشگاهی در قالب سه سالن 
اصلــی و فضــای جنبی طی روزهای چهــارم تا هفتم مردادماه 
و بــا حضــور شــرکت ها و برندهای مطرح فعــال در حوزه های 
حمــل و نقــل و ترانزیت، تجهیزات ایمنــی، حفاظت و امنیت، 
مدیریت و خدمات شــهری و همچنین شرکت های دانش بنیان 
برپا می شــود تا شهرداری ها، ارگان ها و نهادهای خدمات رسان 
بیش از پیش با جدیدترین محصوالت، خدمات و دستاوردهای 
شرکت های فعال در این حوزه ها آشنا شوند.مدیرعامل نمایشگاه 
بین المللی اصفهان درباره برپایی این نمایشــگاه گفت: از ماه ها 
قبــل برنامه ریزی های گســترده ای برای برپایــی این رویداد 
نمایشــگاهی انجام شــد؛ همچنین مجموعه مدیریت شــهری 
اصفهان شــامل شورای اسالمی شــهر و شهرداری اصفهان نیز 
برای برپایی آن در کنار نمایشگاه بین المللی قرار گرفتند و شاهد 
برپایی یک نمایشــگاه جــذاب و مفید برای تمامی ذی نفعان و 
مخاطبان مرتبط با موضوع نمایشگاه خواهیم بود.دکتر احمدرضا 
طحانیان با اشــاره به برگزاری آخرین جلســه هماهنگی برپایی 
این نمایشــگاه، افزود: در جلســه ای که با حضور اعضای شورای 

اسالمی شهر، معاونان شهردار و همچنین مدیران ارشد مجموعه 
شــهرداری اصفهان برگزار شــد، به این نتیجه رسیدیم که الزم 
اســت نمایشــگاه جامع مدیریت و خدمات شــهری را به محلی 
برای تامین تجهیزات مورد نیاز شهرداری ها، ارگان ها و نهادهای 
خدمت رسان در سراسر کشور تبدیل کنیم.وی تصریح کرد: بر 
اساس این برنامه ریزی، از تمامی شرکت ها و برندهای معتبری 
کــه در حــوزه تامین تجهیزات مورد نیاز شــهرداری ها فعالیت 
می کنند دعوت کرده ایم در نمایشــگاه حضور یابند؛ همچنین 
گســتره وسیع بازدیدکنندگان این نمایشــگاه نیز شرایطی را 
فراهم می آورد تا یکی از بهترین و با کیفیت ترین نمایشگاه های 
ســال اصفهان را شاهد باشیم.مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان با بیان اینکه مجموعه معاونت ها و 
ســازمان های زیرمجموعه مدیریت شهری اصفهان نیز با قدرت 

در این نمایشگاه حضور خواهند یافت، تاکید کرد: روند برگزاری 
نمایشــگاه به گونه ای پیش بینی شده که مدیران و کارشناسان 
شــهری، دانشجویان و صاحب نظران رشته های مرتبط با حوزه 
مدیریت شهری و حمل و نقل، مسئوالن استانی و شهرستانی و 
عموم مردم در کنار هم بتوانند از این نمایشــگاه بازدید کنند و 
با جدیدترین دستاوردهای این حوزه آشنا شوند.وی با اشاره به 
اینکه شرکت های دانش بنیان از سراسر کشور در نمایشگاه  جامع 
مدیریت و خدمات شــهری، حمل و نقل و ترانزیت، و تجهیزات 
ایمنی، حفاظت و امنیت اصفهان حضور خواهند داشــت، ادامه 
داد: حضور شرکت های دانش بنیان سبب خواهد شد تا مدیران 
و مســئوالن شــهری و استانی نیز نیازها و درخواست های خود 
برای تامین کاال و تجهیزات مورد استفاده در مدیریت شهری را 
به شرکت ها اطالع رسانی کنند؛ بر همین اساس، این نمایشگاه، 
خاستگاه ویژه ای برای تحول در خدمت رسانی مدیریت شهری 
در سطح استان اصفهان و منطقه مرکزی کشور خواهد بود.وی 
یادآور شد: این نمایشگاه قرار است از چهارم تا هفتم مردادماه برپا 
شود؛ بر همین اساس از شرکت  های فعال در حوزه های مرتبط با 
نمایشگاه درخواست می کنیم در صورتی که عالقمند به حضور 
در نمایشگاه های جامع مدیریت و خدمات شهری، حمل و نقل 
و ترانزیــت، و تجهیــزات ایمنی، حفاظت و امنیت هســتند، هر 
چه سریع تر درخواست خود را به نمایشگاه بین المللی اصفهان 

ارائه کنند.
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كوتاه از جامعه

کند طالق، پایان یک زندگی را امضا می 

شکست عاطفه ها
  سارا فهیم / روزگار

طالق در لغت به معني گشــودن گره و 
رها کردن اســت و در زندگي زناشویي 
طالق یعني از هم پاشیده شدن زندگي 
یا از بین رفتن تعادل در زندگي و پدیدار 
شدن رنج و عذاب براي فرزندان.این در 
حالیســت که خانواده  از ابتداي  تاریخ  
تاکنون  در بین  تمامي  جوامع  بشــري  
بــه  عنوان  اصلي تریــن  نهاد اجتماعي ، 
زیربنــاي  جوامع  و منشــا فرهنگ ها، 
تمدن ها و تاریخ  بشــر بوده  اســت  ، اما 
امروز ما شــاهد روند رو به رشد طالق، 
این معضل اجتماعي هستیم و خانواده 
که اصلي ترین نهاد اجتماعي اســت در 
معــرض پیامدهاي ناگوار پدیده طالق 
قرار دارد.از طرفی تبعات طالق منحصر 
بــه خانواده نیســت بلکه باعث متزلزل 
شــدن جامعه نیز مي شــود، گسستن 
رابطه زناشــویي و رها ساختن زندگي 
مشــترک، زن و مــردي را کــه به هم 
پیوسته بوده اند را به راه هاي گوناگون 
مــي کشــاند، از طرفي دیگر مشــکل 
وجــود فرزنداني در خانواده هاي طالق 
کــه ناچارنــد به زندگي در کنار یکي از 
والدین بســنده کننــد و روزگار را زیر 
ســایه ناپدري یا نا مادري سپري کنند، 
مســئله دیگري است که بسیاري قصه 
هاي غم انگیز آن را شنیده ایم. بهرحال 
باید بپذیریم که اگرچه طالق شوم ترین 
سرنوشــتی است که ممکن است برای 
یــک خانــواده رقم بخورد، با این وجود 

گاه گریزی از آن باقی نمی ماند.

نطفه طالق همزمان با پیوند 
ازدواج بسته می شود

مهســا رویان فر، روانشــناس خانواده 
گفت: طالق یک پدیده فرهنگی است و 
نوع نگرش در طالق می تواند در افزایش 
یا کاهش آن مؤثر باشــد، به طوری که 
تحقیقات نشان می دهد دالیلی که افراد 
برای جدا شدن از هم موجه می شمارند 
از زمینــه اجتماعــی آنها برمی خیزد، 
چنانکــه دالیلی که زوجین برای طالق 

خود دارند به هیچ وجه در گذشته قابل 
قبول نبوده اســت.وی گفت: طالق در 
کشــور ما به عنوان یک پدیده نامبارک 
شــناخته شده اســت و به افراد مطلقه 
بــه ویژه زنان نگاه مثبتی وجود ندارد و 
حالت طرد شــده وجود دارد.وی اضافه 
کرد: همانطور که پیوند ازدواج به وجود 
می آید، همان طور نطفه طالق هم بسته 
می شــود،اما باید بدانیم طالق آخرین 
راه نیست بلکه می تواند راه سازنده ای 
برای آینده ما انسان ها باشد.وی انواع و 
اقسام طالق در فقه و حقوق اسالمی را 
شامل طالق بائن، طالق ُخلع و ُمبارات، 
طالق توافقی و طالق رجعی عنوان کرد 
و گفت: از دیدگاه روانشناسان نیز طالق 
عاطفی که خیلی بارز و شــایع اســت، 
طالق قانونــی، اقتصــادی، والدینی، 

اجتماعی و روانی را داریم.

طالق پنهان؛ بارزترین نوع طالق
وی در ادامه گفت: روانشناسان دیدگاه 
های مختلف و متفاوتی نسبت به طالق 
دارند کــه بارزترینش طالق عاطفی یا 
طالق پنهان است؛ طالق عاطفی زمانی 
رخ می دهد که کاهش عالقه بین زوجین 

بــه وجود آمده و مطابق دیدگاه جهانی 
طــالق عاطفی دوره ای از زمان اســت 
کــه هر دو زوج به صورت فزاینده ای از 
دیگری اطالع روشنی ندارند و همدیگر 
را در منفی ترین حالت ممکن می بینند.

وی افــزود: مــواردی چون رعایت حال 
فرزنــدان، حفظ آبرو، تــرس از عواقب 
وحشــتناک جدایی، عــدم برخورد از 
حمایت هــای عاطفی و مالی خانواده، 
مشکالت تأمین مخارج زندگی و آینده 
مبهــم باعــث می شــود زوجینی که 
دچار مشــکل شــده اند، طالق عاطفی 
در زندگیشــان به وجود بیاید و تحمل 
کنند. در واقع زوجین به خاطر این ترس 
ها مجبور هستند در رابطه ای که تفاهم 
ندارند و مشــکل دارند، بمانند اما دچار 
طالق عاطفی هستند.وی بیان کرد: در 
بررســی علل طالق فهرست بی پایانی 
وجود دارد، تقریباً تمام مسائلی که مورد 
اختــالف و تضادهای موجود در اجتماع 
هســتند می توانند موجب طالق شوند. 
طالق یک پدیده چند عاملی اســت، در 
واقــع طــالق پدیده ای اســت که علل 
مختلفی دارد و مثل زنجیره بهم پیوسته 
هستند تا اینکه این زنجیره ها آرام آرام 

باعث به وجود آمدن طالق می شــوند. 
هنوز هم در بسیاری از جوامع پیوندهای 
زناشویی به خاطر دخالت های دیگران 
و گاهی اجبار دیگران برقرار می شــود 
کــه هر چنــد اصل بر انتخاب و تصمیم 
طرفین اســت اما محیــط، اطرافیان و 
خانواده ها مســتقیم و غیرمســتقیم 
در این امر نقش دارند.اما آنچه مســلم 
اســت اینکه طالق پیامدهایی هم برای 
فــرد و هم برای جامعه دارد.وی عوامل 
فشــارزای درونی برای طالق را اینگونه 
بیان کرد: عوامل فشارزای درونی یعنی 
اینکه یکی از همســران در معرض فشار 
دورنی شــدید قرار گرفته و تصمیم به 
طــالق می گیرد که این فشــار ممکن 
اســت از طریق برآورده نشــدن اهداف 
و نیازها وارد شــده باشد.وی با اشاره به 
اینکه انســان ها دارای پنج نیاز شــامل 
بقا، تفریح، قدرت، عشــق و تعلق و نیاز 
به آزادی هستند، افزود: برطرف نشدن 
هر یک از این نیازها باعث ضعف در رابطه 
و مدیریت رابطه در زندگی دو نفره می 
شود و می تواند یکی از دالیل برای طالق 
باشد.وی فشارهای بیرونی را مربوط به 
فشارهایی دانست که بیرون از سیستم 

فــردی قرار دارد و شــامل فشــارهای 
اجتماعی، شغلی، خانواده و ... است.

ک ها در بهبود کیفیت  مهمترین مال
زندگی زناشویی

وی همچنیــن مطرح کــرد: یکی از 
مهمترین مالک ها و عوامل شــناخته 
شده روانشناختی که در بهبود کیفیت 
زندگی زناشویی و افزایش رضایت آنها 
تأثیرگذار است مهارت های ارتباطی 
اســت به طــوری که ارتبــاط، نقش 
مرکــزی در ازدواج ایفــا می کند و از 
لحاظ ویژگی های زناشویی مشخص 
شــده که ارتباط مؤثر و کارآمد میان 
زن و شــوهر مهمترین جنبه خانواده 
هایی اســت که دارای عملکرد مثبت 
هستند.وی دیگر مالک را تقابل مثبت 
عنــوان کرد و یادآور شــد: یک منبع 
بســیار با اهمیــت و رضایتمندی در 
ازدواج عبارت اســت از پاداش هایی 
کــه دو طرف بــه یکدیگر می دهند و 
زن و شــوهرهای شــادکام در عوض 
پــاداش هایی کــه از یکدیگر دریافت 
می کنند، به همدیگر پاداش می دهند 
اما در عوض رفتارهای تنبیه کننده و 
طردکننــده را باید نادیده بگیرند. آنها 
در مورد رفتارهای خوب یکدیگر تقابل 
دارند و رفتارهای ناخوشایند یکدیگر 
را نادیده می گیرند و آنها را در مقابل 
یکدیگــر تالفی نمی کنند.وی مالک 
بعدی را مهارت حل مسئله دانست و 
اظهار کرد: در زندگی مشترک و رابطه 
دو عضــوی حتمــاً تعارض و اختالف 
وجــود دارد اما چگونگــی حل آن و 
داشــتن مهارت گفتگو و حل مسئله 
بســیار مهم است. بهرحال غیرممکن 
اســت در یک زندگی بحث، اختالف 
نظر، چالش و تعارض وجود نداشــته 
باشــد حتی کسانی که از زندگیشان 
رضایتمنــدی خیلی باالیی دارند آنها 
هم دچار تعارض هســتند اما چیزی 
که به آنها کمک می کند مهارت حل 

مسئله و گفت و گو است.

7جامعه
غربالگری حجاج قبل از 

گشت به کشور   باز
آغاز می شود

رییــس مرکز مدیریــت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت، گفت: غربالگری 
حجاج بیت ا... الحرام قبل از بازگشــت 
به کشــور آغاز می شود.محمد مهدی 
گویــا  افزود: برای این کار برنامه ریزی 
های الزم از ســوی وزارت بهداشــت و 
ســازمان حج و زیارت انجام شــده و در 
قدم اول غربالگری سندرمیک و سپس 
تست تشخیصی سریع برای مسافران به 
انجام می رسد.وی تصریح کرد: چنانچه 
فردی نتیجه تستش مثبت باشد سریعا 
اقدامات الزم از ســوی وزارت بهداشت 

به مرحله اجرا خواهد رسید.

 تغییرات کنکور ۱۴۰۲ 
قطعی است

مدیر کل سیاستگذاری حوزه آموزش و 
پژوهش شــورای عالی انقالب فرهنگی 
با تاکید بر اینکه مصوبه شــورای عالی 
انقــالب فرهنگی در خصوص تغییرات 
کنکــور لغو نشــده اســت، اظهار کرد: 
کمیسیون آموزش مجلس، سخنگوی 
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی 
نیســت که در مورد تکذیــب یا تایید 
این مصوبــات اظهار نظر کند در مورد 
تغییرات کنکور از سال آینده نیز رییس 
جمهوری قول دادند این مصوبه را امضا 
کنند که امیدواریم به زودی امضا شود.
وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر 
مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی در 
مورد تغییرات کنکور به تصویب رسیده و 
به زودی امضا و ابالغ خواهد شد بنابراین 
خبــر تکذیب این مصوبه صحت ندارد.
سید جالل موسوی تاکید کرد: معموال 
فرایند مصوبات شورا تا آماده و ابالغ شود 
طول می کشد . در مورد مصوبه تغییرات 
کنکور نیز به دلیل اینکه مجلس شورای 
اســالمی مالحظاتی داشت و ما تالش 
کردیم طی جلساتی این مالحظات را در 
نظر بگیریم و خوشــبختانه این موضوع 
تصویــب و ابالغ خواهد شد.موســوی 
افــزود: بازه زمانی ما برای ابالغ مصوبه 
تغییرات کنکور تا ســال تحصیلی می 
باشــد اینکه گفته می شود ما تا اواسط 
تیر ماه فرصت داشــتیم این مصوبه را 
ابالغ کنیم صحیح نیست چرا که طبق 
قانون تا مهر ماه زمان برای ابالغ وجود 
دارد و هر زمانی که ما این ابالغ را انجام 
دهیم ســازمان سنجش آموزش کشور 
موظف به اجرای آن است و در این زمینه 

مشکلی نداریم.

سقوط رعایت پروتکل های 
بهداشتی به زیر ۴۰ درصد

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشــت با اشــاره به افزایش 
مــوارد کرونــا در کشــور، اظهار کرد: 
در شــرایط فعلی که تعــداد بیماران 
شناســایی شــده و بســتری در حال 
افزایش اســت، باید یکســری تدابیر 
الزم اندیشیده و به اجرا درآیند.محسن 
فرهادی افزود: اکنون چیزی که واضح 
و روشن است مهمترین راه های مقابله 
با این زیر سویه است که مهمترین آن 
تکمیــل واکسیناســیون و تزریق دوز 
یادآور آن اســت. فــردی که دوز دوم 
را تزریق کرده اســت، باید دوز ســوم و 
فردی که دوز سوم را تزریق کرده است 
چنانچه شش ماه از آن می گذرد نیز دوز 
چهارم را تزریق کند.فرهادی بیان کرد: 
راه دوم مقابل با این زیرسویه استفاده از 
ماســک در فضای بسته است. استفاده 
از ماســک در فضاهای بازی که درآن 
تجمع وجود دارد، توصیه می شــود. در 
شــهرهایی که وضعیــت آن ها قرمز و 
نارنجی شــده است، استفاده از ماسک 
در هــر دو فضــای باز و بســته به ویژه 
نقاطــی که در آن تجمــع وجود دارد 
مــورد تأکید اســت.وی تصریح کرد: 
در حال حاضر میزان زدن ماســک در 
شــهرهای بزرگ به ۲۹ درصد رسیده 
اســت، همچنین میانگین کلی رعایت 
پروتکل های بهداشــتی به ۳۶ درصد 
یعنی زیر ۴۰ درصد سقوط کرده است. 
طیف رعایت پروتکل ها از ۲۲ درصد در 
برخی از شهرها تا زیر ۶۰ درصد است. 
این مینیمم و ماکســیمم در خصوص 
رعایت پروتکل های بهداشــتی تا حد 
زیادی به هم نزدیک شده و این نگران 

کننده است.

پیشنهاداتی برای اصالح 
آموزش های رانندگی 

تازه ترین آمارهای منتشر شده از سوی پلیس 
راهنمایی و رانندگی نشان می دهد که شمار 
افراد دارای گواهینامه رانندگی در کشور از 
مرز ۵۰ میلیون نفر گذشته است و این یعنی 
بیش از نیمی از جمعیت کشور جزو رانندگان 
خودرو و راکبان موتورســیکلت هستند که 
صالحیت آنان برای رانندگی امری بســیار 
مهم اســت.در چنین شرایطی مراحل اخذ 
یــا تمدیــد گواهینامه یکــی از جدی ترین 
مراحل برای پایش سالمت جسمی و روانی 
راننــدگان و همچنین ســنجش صالحیت 
مهارتی آنان در رانندگی به شــمار می رود.

مراحلــی که توجــه به آن می تواند منجر به 
کاهش آمــار تصادفات و تخلفات رانندگی 
شود.ســرهنگ علیرضا اسماعیلی، فرمانده 
اسبق پلیس راه کشور درباره تغییرات مورد 
نیاز برای صــدور گواهینامه های رانندگی، 
گفت: یکــی از موضوعاتی که گاهی مطرح 
می شود، تغییر سن دریافت گواهینامه است 
که برخی معتقد باید افزایش پیدا کند. البته 
مــن چنین دیدگاهی نــدارم و معتقدم که 
تغییر سن گواهینامه در حال حاضر موضوع 
چندان مهمی نیست و در واقع باال یا پایین 
آمدن سن گواهینامه نمی تواند تاثیر چندانی 
روی کیفیــت رانندگی رانندگان حداقل با 
استانداردهای فعلی داشته باشد.وی افزود:  
موضــوع اصلی که مهم و قابل تامل اســت، 
آموزش های رانندگی است که لزوم اصالح و 
تغییر در آن بیش از هر زمانی حس می شود. 
امروز نیاز است که آموزش های رانندگی چه 
برای وســایل نقلیه سبک، چه برای وسایل 
نقلیه ســنگین و چه برای موتورســیکلت 
اصالح شود.اســماعیلی بــا تاکید بر اینکه 
داشتن گواهینامه حق هر فرد نیست، گفت: 
برخی تصــور می کنند که گواهینامه حقی 
اســت که حتما باید آن را بگیرند. در حالی 
که اینگونه نیست داشتن گواهینامه برای هر 
فرد یک مزیت یا امتیاز است و الزامی ندارد 
که همه حتما گواهینامه داشــته باشند. به 
نظرم تنها افرادی می توانند راننده باشــند و 
گواهینامه دریافت کنند که استانداردهای 
الزم در این زمینه را دارا بوده و در طول زمان 
هــم بتوانند مهارت و اســتانداردهای مورد 
نیاز را به صورت پیوســته حفظ کنند.وی با 
اشاره به لزوم سنجش روانی رانندگان برای 
دریافــت گواهینامــه، گفت: در حال حاضر 
افراد متقاضی دریافت گواهینامه تنها از بعد 
جســمی و مهارتی آزموده می شوند و عزمی 
برای سنجش سالمت روان رانندگان وجود 
ندارد. افراد دارای اســترس و اضطراب زیاد، 
برخی اختالالت روانی و... شرایط رانندگی را 
ندارند و این ها باید در هنگام ارائه گواهینامه 
یا تمدید آن مورد ســنجش واقع شود.اتفاقا 
نــکات مربوط به ایــن موضوع در آیین نامه 

هم وجود دارد.

زنگ خطر افزایش پرونده های 
مهریه به صدا در آمد

معاون امور اســناد ســازمان ثبت اسناد و 
امالک کشــور گفــت: ورودی پرونده های 
مهریه برابر با یک بحران اقتصادی و گران 
شــدن ســکه اســت که باید برای حل آن 
چاره اساسی اندیشید.مهدی اقبال افزود: 
در دو ســال اخیر که مشکالت معیشتی و 
بحران اقتصادی و افزایش قیمت ســکه را 
داشــتیم بیش از ۶۰ درصد از پرونده های 
ورودی مــا در حــوزه اجرا مربوط به مهریه 
بود.وی افزود: ۳۰ الی ۴۰ درصد پرونده ها 
مربوط به امور دیگری بوده و مهریه در صدر 
بوده اســت بنا بر این موضوع پرونده های 
مهریــه یک زنــگ خطر اســت.اقبال به 
تأثیــرات اوضاع اقتصادی و افزایش قیمت 
سکه اشاره کرد و گفت: با این اوصاف کیان 
خانواده متزلزل می شــود و این یک بحران 
اســت و باید از ســوی دستگاه های متولی 
چاره ای اساسی اندیشــید.البته با نگاهی 
بــه آمار زندانیان مهریه در چندین ســال 
گذشــته می توان گفت که جمعیت مردان 
بدهــکار صداق از آمــار ۲۵۰۰ زندانی در 
اردیبهشــت ســال ۱۳۹۷ به مرور در سال 
۱۳۹۸ با یک شــیب تند به تعداد ۱۲۲۹ 
محبوس کاهش می یابد و در ادامه با تاکید 
مکرر مراجع عظام تقلید در خصوص »عذر 
حبس بدهکاران دیون غیرمعوض« و البته 
دغدغه و اهتمام مسئولین قوه قضائیه این 
اعداد در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب 
تــا عــدد ۹۴۵ و ۸۲۱ زندانی مهریه تقلیل 
می یابد.اگر چه تا پایان اردیبهشت امسال و 
بر اساس آمار استخراجی ۶۰۰ مرد ایرانی به 
دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به 
سر می برند اما با افزایش مجدد قیمت سکه 
ممکن اســت آمارها باز هم شیب صعودی 
را طــی کنند که این مهــم نیازمند چاره 
اساســی برای حفظ حقوق زنان از سویی و 
همچنین توجه به شرایط اقتصادی مردان 

هم از سوی دیگر دارد.

خبر ویژه

 رئیس مرکز تحقیقات گوش، حلق، بینی، ســر و گردن دانشــگاه علوم پزشــکی 
ایران گفت: ســاالنه ۲ هزار کاندید برای کاشــت حلزون شــنوایی داریم.محمد 
فرهادی بیان اینکه زمان طالیی کاشت حلزون شنوایی یک تا دو سالگی است، 
گفت: ۹۰ درصد کودکانی که کاشت حلزون شنوایی داشته اند مانند بقیه افراد 
سالم زندگی می کنند و از ناشنوایی و کم شنوایی رهایی یافته اند. برخی از این 
افراد اکنون در مشــاغل حســاس مانند پزشــکی، خلبانی و مهندسی در جامعه 
حضور دارند. در حالی که اگر این کار انجام نمی شــد این افراد دچار معلولیت 
کم شــنوایی یا ناشــنوایی شــده و هزینه های بسیار سنگینی را در طول زندگی 

برای درمان و کســب ســالمتی شــان به خانواده و جامعه تحمیل می کردند.وی 
درباره علل کم شنوایی و ناشنوایی، گفت: حدود ۳۵ درصد این عوامل ژنتیکی، 
۳۰ درصد به دلیل کوتاهی در مراقبت های بارداری و ۳۵ درصد نیز ناشــناخته 
هســتند.فرهادی افزود: خوشــبختانه تاکنون پروتزهای کاشت حلزون شنوایی 
به خوبی تامین شــده به طوری که فردی در فهرســت انتظار باقی نمی ماند ولی 
به تازگی دوباره لیست انتظار داریم که امیدواریم با تامین به هنگام پروتزها این 
اعمال انجام گیرد زیرا با از دســت رفتن وقت طالیی مشــکالت عدیده ای برای 

کودک در آینده به وجود خواهد آمد.  

کاشت حلزون شنوایی وجود ساالنه ۲ هزار متقاضی 

اینفوگرافی 

کلسترول باال روی 
پوست چه تاثیری 

دارد؟
باال رفتن كلسترول خون می تواند 

كشنده باشد و منجر به مرگ 
ناگهانی شود. در بیشتر موارِد 

ایست ناگهانی قلب، شریان های 
خون به دلیل انباشت كلسترول و 
دیگر رسوبات مسدود می شوند 
كه باعث كاهش جریان خون به 

قلب می شود. خوردن غذاهای 
چرب، ورزش نکردن، مصرف 

مواد الکلی یا استعمال سیگار 
می تواند سطح كلسترول خون را 

افزایش دهد. 

منبع : ایسنا

اصلی ترین پیشنهادات اصالح قانون 
کدام هستند حمایت از معلوالن 

مســئول دبیرخانــه کمیتــه هماهنگی و نظارت بر اجرای قانــون حمایت از حقوق 
معلوالن با اشــاره به پیشــنهاداتی که از ســوی ســازمان ها و دستگاه ها و همچنین 
افراد دارای معلولیت در راســتای اصالح قانون حمایت از حقوق معلوالن به ســازمان 
بهزیستی ارسال شده است، افزود: سازمان بهزیستی با ادارات کل بهزیستی استان ها 
و تشــکل های مربوطه برای دریافت پیشــنهادات مربوطه مکاتبه کرده است.منصور 
ا...وردی درخصوص پیشــنهادات دریافت شــده برای اصالح قانون حمایت از حقوق 
معلوالن، بیان کرد: مهم ترین دیدگاه ها این بود که قانون معافیت از مالیات برای افراد 
دارای معلولیت نیز اعمال شود.ا... وردی با اشاره به ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق 
معلوالن مبنی بر اینکه »۵۰ درصد حقوق و مزایا یا دســتمزد مشــمول مالیات یکی 
از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شــدید و شــدید مادامی که مســئولیت پرداخت 
هزینه هــای مترتــب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء اســت از پرداخت مالیات معاف 
است و گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون 
پزشــکی تشــخیص نوع و شــدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد«، گفت: در حال 
حاضر این ماده قانونی تنها در دستگاه های دولتی اجرا می شود اما یکی از مهم ترین 
پیشنهادات این بود که قانون معافیت از مالیات برای افراد دارای معلولیت نیز لحاظ 
شــود.وی ادامه داد: تبدیل وضعیت افراد دارای معلولیتی که در دســتگاه های دولتی 
به عنوان نیروی شرکتی، پیمانی و قراردادی کار می کنند به صورت رسمی، تسریع 
مناسب سازی فضاها، پوشش بیمه تجهیزات توانبخشی، پوشش بیمه مکمل درمان 
برای افراد دارای معلولیت و معافیت از پرداخت حق بیمه مراکز توانبخشی، پیش بینی 
مشوق های مالیاتی برای بخش غیردولتی که بتواند افراد دارای معلولیت را مشغول 
به کار کند و تامین وســایل ضروری دارای معلولیت از جمله مهم ترین پیشــنهادات 
ارائه شده بود.وی افزود: براساس پیشنهادات ارائه شده، رئوس نیازهای جامعه هدف 
را بررســی کردیم، اما هنوز به صورت الیحه قانونی تبدیل نشــده اســت و باید بر روی 

این پیشنهادات کار کارشناسی انجام شود.
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چشمه گل رامیان؛ عمیق ترین 
چشمه آب سرد جهان 

رامیان مرکز شهرستان رامیان و یکی از شهرهای 
استان گلستان است. در این استان و در فاصله ی 
کمی از شهرستان رامیان یکی از پدیده های طبیعی 
بسیار دیدنی کشورمان وجود دارد که سبب جذب 
گردشگران و مســافرانی اســت که به این استان 
سرسبز و زیبا سفر می کنند. این پدیده ی طبیعی 
زیبا چشمه گل رامیان اســت که در ۵ کیلومتری 
جنوب شهرستان رامیان و در دامنه کوه قرار دارد. 

این چشمه از یک سو به زمین های زراعی محدود 
شده و از سه طرف دیگر به جنگل راه دارد. چشمه 
گل رامیان بدلیل عمق زیاد، به رنگ سبز تیره است 
و ۷۲۰ متر مربع از این منطقه را دربرگرفته است. 
این پدیده ی طبیعی منظره ای چشــم نواز در این 
نقطه بوجود آورده و خوشــرنگی آن باعث زیبایی 

منحصر به فرد این چشمه شده است.

وجه تسمیه و تاریخچه 
درباره چشــمه گل رامیان و علت نام گذاری این 
چشمه که چرا به چشمه گل شناخته می شود گفته 
اند که، در زبان ترکی گل به نقطه ای می گویند که 
بســیار عمیق، گود و فرورفته باشد و داخل آن آب 
جمع شده باشد و گفته اند که واژه ی گل از واژگان 

آرامی است که معنی آن چشمه جوشان است.
این دریاچه ها یا گل ها در حوزه جغرافیای طبیعی 
به نام هایی مثل آالگل و آلماگل شناخته شده و نیز 
در جغرافیای انسانی نماد اقوام شمالی ایران بزرگ 
است که نقوش اشیای بدســت آمده از این اقوام با 
عنوان هایی مثل ماری گل، آینه گل و نام هایی از 
این دست بیانگر مولفه های هویت فرهنگی آسیای 
مرکزی و ایران اســت و در مباحث قوم شناســی 
و تاریخ نگاری مطرح اســت، همان طور که گفته 
شد این دریاچه ها یا گل ها در نقاطی مثل آسیای 

مرکزی و ایران به چشم می خورد.
گل رامیان یا چشمه گل رامیان یک عنصر نمادین 
در فرهنگ و هنر مردم ایــن منطقه بوده و در بین 
آنان از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. 
گل رامیان با هویت باستانی، تاریخی و طبیعی در 
دوره های مختلف اسطوره ها و واقعیت های زیادی 
را پیرامون خود دارد. دلیل نام گذاری این منطقه 
به گل رامیان هم همین مساله اســت و به زبان و 
فرهنگ ساکنان این منطقه ارتباط دارد. جمعیت 
این نقطه در طول تاریخ آن، تیره ای از ایل گرایلی و 

نژاد ترک بوده اند.
چشمه گل رامیان به لحاظ جغرافیایی طبیعی و از 
نظر زمین شناسی جزء چاله های بیضی شکل است 
که به شکل یک تشت دیده می شود. طبق تحقیقات 
محققان این چشمه از چشمه های آهکی است و آب 
داخل چشمه در قسمت داخلی آن جوشش دارد. 
سرریز این چشمه به یکی از رودخانه هایی می ریزد 
که از شاخه های گرگانرود است، این رودخانه قره 

چای رامیان نام دارد.
طبق آنچه که در اسناد و نوشــته ها وجود دارد در 
زمان مظفرالدین شــاه این منطقه تفریحی وقف 
حوزه علمیه ســعدیه رامیان شــده است. چشمه 
گل در کتب و نوشته های دوره صفویه و همچنین 
قاجار به نام کبود استخر آمده و همچنین در روایت 
های تاریخی نام آن داالن بهشت و  پلنگ سره ذکر 

شده است.

گی های چشمه گل رامیان ویژ
پوشش گیاهی این منطقه شامل درختان بلوط، 
پهن برگ و درختچه های ولیک است و در اطراف 
این جاذبه دیدنی زیبا و دلنشین که از مهم ترین 
پدیده های طبیعت ایران است ذخیره گاه جنگلی 
زربین قرار دارد. گل رامیان، شــالیزارها و زمین 
های زراعی اطراف خود را در این منطقه سیراب 
می کند. همچنین در گل رامیان انواع ماهی ها 
وجود دارد این گونه ها شامل سیاه ماهی، ماهی 
ســفید رودخانه ای، و ماهی آبر نوئیدز است. اما 
بیشترین نوع ماهی گل را ماهی سفید رودخانه 
ای تشکیل می دهد. این نوع ماهی بیشتر از نرم 
تنان و حشرات آبزی تغذیه می کند. ماهی سفید 
رودخانه ای در این منطقه برای مردم آن دارای 
ارزش اســت و مردم با قالب آن را برای مصرف 

خود صید می کنند.
چشــمه گل رامیان در حقیقت مثل یک اســتخر 
طبیعی است که آب سردی از زمین آن می جوشد 
و رنگ زیبای آن در بین درختان انبوه خیره کننده 
اســت. در کتاب های تاریخی دربــاره عمق این 
شاهکار طبیعی نوشته شده که در گذشته ۴۴ متر 
بوده ولی در حال حاضر تــا ۸۰ متر هم عمق آن را 
برآورد کرده اند و به عنوان عمیق ترین چشمه آب 

سرد جهان شناخته می شود.

گردشگری

 فوتبال تراپی در آستانه
 جام جهانی!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
آنهایی که فوتبال را ورزشی خشن می دانند که در 
سنین باال خطر آفرین است و منجر به سکته قلبی و 
مغزی و سردرد های مزمن می شود و قس علی هذا 
... االلن تشــریف بیاورند و از نزدیک مشاهده کنند! 
جنــاب تــاج کبیر ...  باعث و بانی ویلموتس گیت و 
قراردادهای ننگین فوتبالی که سه سال قبل با چند 
تا آخ قلبم آخ قبلم، دستش را سینه اش گذاشت و 
همزمان کمیسیون اصل نود مجلس و قوه قضائیه و ... 
را دور زد االن در سالمت کامل، یواشکی به فدراسیون 
فوتبال بازگشــته و برای ریاست فدراسیون فوتبال 

ثبت نام نموده است!
یعنی اگر حتی یک نفر هم شــک داشت که ورزش 
برای سالمتی مفید است االن برایش به یقین تبدیل 
شده است که ورزش به ویژه فوتبال داروی بسیاری از 

امراض به ویژه امراض قلبی و عروقی است!
البته نه اینکه ایشــان بی گدار به آب زده باشــد. اول 
چند نفر از دوستان را برای ثبت نام فرستاد که اگر 
مامــور بازار اســت و بگیــر و ببند بی خیال ثبت نام 
حضوری شــود و همان اینترنتی ثبت نام کند. بعد 
که گفتند نه بابا فدراســیون رو هواســت و االن هم 
در به در دنبال ســرمربی می گردند و کســی با با تو 
کار ندارد با یک ماشین شیشه دودی برای ثبت نام 

حضوری به فدراسیون فوتبال رفت. 
فقط ما نفهمیدیم این بابا که نشانی از تاج هم در اسم 
و فامیلش دارد در دورانی که به عنوان رئیس کمیته 
فوتسال و فوتبال ساحلی ای اف سی بود چه تاجی به 
سر فوتسال زد؟! او که خالص دریافتی ساالنه اش از 
ای اف ســی به عنوان نایب رئیس بالغ بر ۳۰۰ هزار 
دالر آمریکا تخمین زده شــده و برای ۴ ســال ۲/۱ 
میلیون دالر عایدی از همین صندلی داشته دقیقا در 
مقام نماینده ایران چه گامی برای فوتبال کشورش 
برداشته که باز در آستانه انتخابات جدید، نامش را 
به عنوان گزینه حمایت شــده از مقامات باال مطرح 

می کند و می خواهد تک گزینه انتخابات باشد؟
بماند که در مقام نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال 
آسیا زمان سلب میزبانی از استقالل ، پرسپولیس و 
دیگر باشگاه های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا هم 
کوچکترین قدمی بر نداشت. زمان سلب میزبانی از 
تیم ملی در مرحله انتخابی جام جهانی و اعطای آن 
به بحرین نیز ترجیح داد ســکوت کند و شــکایت از 

ای اف سی را خالف می دانست.
یعنی امکان دارد یک نفر این همه به فوتبال و اعتبار 
ملی ملی مملکت ضربه بزند بعد دوباره بدون اینکه 
خجالت بکشــد یا بازخواست شــود دوباره ادعای 
ریاست بر فوتبال مملکت را داشته باشد؟! واال پسر 
من و شــما اگر در مدرســه موقع فوتبال اشتباهی 
شیشــه پنجره کالس ســوم ب را بشکنند مدیر تا 
خســارات همه شیشه های شکسته شده و غرامت 
تاخیر در آغاز مجدد مبحث درســی توسط معلم و 
هزینه چســب زخم برای بابای مدرسه موقع جارو 
زدن و جمع کردن شیشه خرده ها را نگیرد ول کن 
ماجرا نیست! بعد انتظار فوتبال پاک و صعود از مرحله 

اول گروهی در جام جهاني هم داریم!

 »باغ های َتساّل« ،
ایران بین ۲ کودتا

رمان تاریخی »باغ های تَســاّل« نوشته پریسا رضا با 
ترجمه ابوالفضل  اهلل دادی منتشر شد. این کتاب در 
۲۵۶ صفحه با شمارگان ۱۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۰۸ 
هزارتومان در نشــر برج عرضه شده است.در نوشته 
پشت جلد کتاب می خوانیم: »باغ های تَسال« داستان 
ایران اســت در فاصلــه دو کودتا؛ کودتای رضاخان 
در ســوم اسفند ۱۲۹۹ و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲. 
طال و سردار زن و شوهری اهل قمصر کاشان اند که 
راه مهاجــرت را پیش می گیرنــد و در حومه تهران 
ساکن می شوند. آن ها به سختی می کوشند تا زندگی 
تازه ای برای خود در نزدیکی پایتخت بســازند و در 
این مســیر با وقایع سیاسی - اجتماعی روزگارشان 
نیز دست وپنجه نرم می کنند. با آمدن رضا شاه، رسم 
زمانه زیر و رو می شــود و زندگی طال و ســردار تحت 
تأثیر آن قرار می گیرد و در تالطم های روزگار پیش 
می روند.»باغ های تســال« در روزی اواســط پاییز، با 
اندوه جالی وطن و وحشت از وفور تازگی ها، در غرب 
کویر تفتیده ی فالت ایران آغاز می شود و در شبی داغ 
در شمیران، با اندوه کودتا و هراس از آینده ایراِن پس از 
کودتا به پایان می رسد.«همچنین کریستین ساینس 
مانیتور درباره این رمان نوشــته اســت:» داستانی از 
ایــران در دهه هــای منتهی به انقالب، داســتانی 
عاشقانه و حماسه ای سیاسی.«شلف اورنس هم دیگر 
منتقدی اســت که معتقد است: »باغ های تسال خبر 
از ظهور نویســنده فرانسوی-ایرانی مستعد دیگری 
می دهــد که اولین زمان فوق العاده اش چهره ای را از 
ایران به تصویر می کشــد که به ندرت در رسانه های 

غربی دیده می شود.«

 بچه های روستای »عطیش« برای فرار از گرمای شدید و گرد و غبار، همبازی رودخانه »بحره« شده اند تا روزهای سخت تابستان را كمی آسان تر بگذرانند./ منبع : مهر

عکس روز 

برکت پالس مجوز مصرف عمومی گرفت
 واکســن کووایران برکت پالس مجوز مصرف عمومی را از وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی دریافت کرد.، برکت پالس نخستین واکسن در جهان 
است که برای مقابله با سویه امیکرون ویروس کرونا شناخته شده است.مردمی 
می توانند برای دریافت این واکســن به پایگاه های تزریق کووید ۱۹ مراجعه 
کنند.سازمان بهداشت جهانی در مقاله ای که در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۲ منتشر 
کرده به صراحت تصریح می کند: بر اساس داده های موجود، استفاده از واکسن 
امیکرون به عنوان آنتی ژن غالب از بابت دز یادآور، می تواند برای کسانی که 
واکسیناسیون خود را براساس واکسن های قبلی انجام داده اند، مفید باشد.

پیشــتر مدیرعامل شــرکت دارویی برکت  گفته بود: واکسن کوو ایران برکت 
پالس مطالعه حیوانی را با موفقیت پشت سر گذاشت و تزریق آن به حدود 

۲۰۰ داوطلب انسانی هم انجام شد؛ نتایج نمونه خونی که از افراد شرکت کننده 
در مطالعه بالینی گرفته شده بود به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

ارائه شد.
امیکرون کووید omicron covid-۱۹( ۱۹( نام سویه ویروس کرونا است که در 
 SARS-CoV-۲، ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱، آفریقای جنوبی شناسایی یک نوع جدید
 ۱.۱.۵۲۹.B .گزارش کرد )WHO( ۱.۱.۵۲۹، را به سازمان بهداشت جهانی.B
اولین بار نمونه های جمع آوری شده در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱ در بوتسوانا و در ۱۴ 

نوامبر ۲۰۲۱ در آفریقای جنوبی شناسایی شد.
در حال حاضر سویه جدید اومیکرون که با عالمت های اختصاری  BA.۵  و  
BA.۴ معرفی می شــود، نگرانی در مورد اوج گیری دوباره کرونا را در جهان 

بیشترکرده است، تدروس ادهانوم قبریسوس دبیرکل سازمان جهانی بهداشت 
پیش بینی کرد که جهان از مرحله پایانی همه گیری کرونا فاصله دارد و هشدار 

داد: کرونا در حال نفوذ است و باید آن را به عقب برانیم.
ســویه های ناشــی از زیرسویه های BA.۴ و BA.۵ از ویروس های رایج کرونا 
است؛ آبریزش بینی، گلودرد، سردرد، سرفه های مداوم و خستگی به عنوان 
رایج ترین عالئم آن گزارش شده است. کمتر از یک سوم افراد مورد بررسی 
 ۲.BA دچار تب شده بودند، در حالی که این نشانه در زمان شیوع زیرسویه
رایج بوده، بهترین روش برای جلوگیری از ابتال به ســویه های جدید تزریق 
واکســن اســت. در صورتی که افراد بیشتری به صورت کامل واکسینه شوند، 

فرصت انتشار و جهش ویروس کاهش پیدا می کند.

دریچه علم

كتابکده

گوشی آیفون را چگونه 
بازنشانی کنیم؟

در این مطلب به شــما چگونگی تنظیم 
مجددا گوشی  آیفون را آموزش می دهیم.

گاهی اوقات، کاربــران اپل قصد فروش 
گوشی، تعمییر آن یا ارتقا به نسخه باالتر 
برای عملکــرد بهتر را دارنــد که در این 
مواقع بهتر است اطالعات شخصی خود 
را وارد کامپیوتر یا رم کرده سپس تلفن 
همراه خود را بازنشانی کنند.با بازنشانی، 
کاربران یک گوشــی همراه کامال جدید 
دارند. پیش از انجام این کار  کاربران باید 
گزینه Find my iPhone را خاموش کرده 
و از نسخه فعلی خود پشتیانی کنند . در 

ادامه به شما نحوه بازنشانی گوشی آیفون 
را آموزش می دهیم.ابتــدا به تنظیمات 
رفته سپس گزینه انتقال یا تنظیم مجدد 
تلفن همراه را انتخاب کنید در این مرحله 
 Erase all content and بر روی گزینه
settings و ســپس ادامه ضربــه بزنید.  
رمز عبور خود را وارد کنید. پس از انجام 
این مراحل، تلفن همراه ســعی می کند 
در فضای ابری نســخه پشــتیبان تهیه 
کند. اگــر کار کرد، به شــما اجازه ادامه 
دادن و تنظیم مجــدد را می دهد.پس از 
تکمیل فرآیند، بررسی کنید که تلفن  به 

تنظیمات کارخانه اصلی خود بازیابی شده 
است. اگر این کار به درستی انجام شود،  
یک بار دیگر »دستیار راه اندازی iOS« را 

مشاهده خواهید کرد.
بازنشانی قابلیت های آیفون 

در ادامه این مطلب به شــما توضیح داده 
می شود که بازنشــانی  سایر گزینه ها چه 
کاری انجام می دهند تا بــا توجه به نیاز 

خود قابلیت تلفن را تنظیم مجدد کنید.
بازنشانی دیکشنری صفحه کلید

بازنشانی دیکشنری صفحه کلید یک راه 
حل ساده برای تصحیح خودکار خرابی ها 

و شــامل پاک کردن تاریخچه فرهنگ 
لغت صفحه کلید است. سیستم تصحیح 
خودکار آیفون گاهی اوقات یک جمله یا 
کلمه ای را به اشــتباه تایپ می کند پس 
از بازنشــانی برنامه  این مشکل برطرف 

می شود.
تنظیم مجدد طرح صفحه اصلی

اگر می خواهید به پیش فرض کارخانه ای 
صفحه اصلی آیفون خــود بازگردید، این 
گزینه عالی اســت. بســیاری از کاربران 
برای تغییر در صفحه اصلی و زیبایی آن را 

مجددا تنظیم می کنند.

بیژن بنفشه خواه:

به تجربه نقش های متفاوت عالقه دارم
 بعــد از تجربه موفق برخــی کمدین ها 
در ایفای نقش های جــدی، حاال نوبت 
به بیژن بنفشــه خواه رســیده است که 
با قرار گرفتن در قالب شــخصیت شاور 
در ســریال »مســتوران«، نقشی جدی 
و متفــاوت بازی کند. او در این ســریال 
به کارگردانی ســید جمال سیدحاتمی 
و مســعود آب پرور، ایفاگر نقش مردی 
کینه توز، حسود، فرصت طلب، باج خواه و 
بدجنس است. روایت بنفشه خواه از این 

تجربه را بخوانید.
بیژن بنفشه خواه درباره انتخابش در این 
نقش گفت: از جمال سیدحاتمی پرسیدم 
چرا به من پیشنهاد بازی در این سریال را 
دادید؟ با وجود اینکه کارنامه کاری من 
بیشتر کمدی است؟ چطور تصور کردید 
از عهده کارهای جدی هم برخواهم آمد؟ 
آقای حاتمی گفتند وقتی بازی های تو را 
می بینم متوجه می شوم که توانایی این 
را داری که از پــس نقش های جدی هم 

بربیایی و اینطور شــد که برای ســریال 
»مستوران« با من تماس گرفتند و نقش 

»شاور« را پیشنهاد دادند.
این قابلیت آقای حاتمی است که می تواند 
از بازیگــر به خوبی بازی بگیــرد. من به 

ایشان خیلی اعتماد داشــتم. چون هم 
کاربلد و هم بــا اخالق هســتند. وقتی 
فیلمنامه را به من دادند هنوز تمام نشده 
بود و در حد سیناپس بود. ابتدا هم نقشی 
کوتاه داشــتم و قرار بود در ۲۰ جلســه 

به پایان برســد و در میانه سریال کشته 
شوم. اما طی جلســاتی که با نویسنده ها 
داشــتند به این نتیجه رسیدند که نقش 
شاور می تواند ادامه دار باشد. من با کمک 
آقای حاتمی توانســتم خودم را در قالب 

شاور جا بدهم.
من بازیگری را دوســت دارم. حاال بازی 
در نقش کمدی باشد، جدی باشد، نقش 
منفی باشــد و … برایم فرقی نمی کند. 
در کل چون عاشــق بازیگری ام عالقه به 
تجربه نقش های متفاوت را هم دارم؛ اما 
تا به حال به من پیشــنهاد نشده بود. در 
صورتی که خودم هم بدم نمی آمد نقش 
جدی و حتی نقش منفی هم داشته باشم 
که خدا را شکر چنین موقعیتی پیش آمد.

آقای حاتمی میمیک صورت، حرکت های 
اغراق آمیز چهره و … را به خوبی اصالح 
کرد تا به قالب آدمی سرد و خشک برسم.

آثار تاریخی و طوالنی مدت را چون فعال 
انرژی الزم برایش ندارم شاید قبول نکنم؛ 
اما کال نقش های منفی و جدی را به شکل 
همزمان دوســت دارم و اگر باز هم نقش 
جدی پیشــنهاد شود، به شــرط آن که 
کاری قوی باشد و فیلمنامه خوبی داشته 

باشد را می پذیرم.

چهره ها 

فناوری 

فرهنگ و هنر


