
وزیر آموزش و پرورش:

عدد پنهان گردش مالی 
کنکور بسیار بزرگ است

     وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه لــزوم 
برخورد قانونی با سودجویانی که از کنکور برای 
خــود گــردش مالی بزرگی ایجاد کرده اند، گفت: 
عدد پنهان گردش مالی کنکور بســیار بزرگتر از 
عددی است که امروز بیان می شود و این افراد 
با هر تصمیمی که در مورد کنکور گرفته می شود 

بر آن اثرگذاری می کنند...

سخنگوی شورای نگهبان: 

شورای نگهبان درباره 
 ادغام وزارتخانه ها 

ورود نمی کند
     ســخنگوی شــورای نگهبان گفت: این 
شورا در مورد موضوع ادغام وزارتخانه ها 
ورود محتوایــی و کارشناســی نمــی کنــد، 
بلکه مجلس و دولت باید کار کارشناسی 

آن را انجام دهند...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 77  

بایدن با روابط ایران و عربستان چه می کند؟

چراغ خطری بر سر راه تهران - ریاض
   نگاه ها به ســفر بایدن به ریاض دوخته شــده و این نگرانی پدید آمده اســت که آیا 
دیــدار بایــدن بــا ملــک ســلمان و محمــد بــن ســلمان کمکــی بــه بهبــود روابــط ایــران و 
عربســتان می کند یا مانع از تحقق آن می شــود. ســفر بایدن به خاورمیانه و خصوصا 

دیــدار او بــا محمــد بــن ســلمان در جــده، یکی از مهــم ترین تحوالت روز در عرصه روابط 
بیــن الملــل اســت. ایــن ســفر در حالــی صــورت مــی گیــرد کــه وقفــه ای نســبتا طوالنی در 

کرات هسته ای ایران برای احیای برجام و رفع تحریم ها رخ داده است...   || صفحه  صفحه 22  مذا

گار « بازار  ارز را مورد بررسی قرار داد   »روز

 چهار سناریو  چهار سناریو 
برای  آینده دالر      برای  آینده دالر      
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«  از سرنوشت تابعیت فرزندان حاصل از   » روزگار
ازدواج مادران ایرانی با پدر خارجی خبر داد؛ 
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پایگاه خبری

 زور دولت بیشتر است
یا بخش خصوصی؟

  بابک رحیمیان
کارشناس ارشد علوم اجتماعی 

کاهش عرضه برخی از محصوالت 
غذایــی در فروشــگاه ها نه تنها 
نشــانه ای برای گران شــدن آن 
محصول محســوب می شود بلکه 
عاملی برای تحت فشــار گذاشــتن مصرف کننده و البته 

دولت است.
در طی سال های گذشته هرگاه تولیدکنندگان در بخش 
خصوص تصمیم داشتند تا از قیمت های دستوری سرباز 
زده و محصوالت خود را گران کنند با کاهش عرضه محصول 

حرف خود را به کرسی نشاندند.
کاهش عرضه روغن نباتی و یا کره گیاهی که سال گذشته 
فقط با تحویل یک کارتن به فروشگاه ها در روز دنبال می شد 
نمونه بارز همین مثال است که شرکت های تولیدی سعی 
کردند تا بدین شکل قیمت محصول را در بازار را افزایش 
دهند. به نظر می رســد این شــیوه بیشتر از هر چیزی به 
مصرف کنندگان آســیب می زند و آن ها را تحت فشار قرار 
می دهد به طوری که مصرف کننده ناچار می شــود حتی 
درزمانی که قیمت کاال رسماً افزایش نیافته اما عرضه آن 
محدودشده است، کاال را به چند برابر قیمت منطقی آن 
تهیــه کنــد و عده ای زیادی نیز از فضــای به وجود آمده 

سوءاستفاده می کنند.
این مشکل از آنجا ناشی می شود که دولت و بخش خصوصی 
بر سر قیمت یک کاال به توافق نمی رسند لذا شرکت های 
خصوصی عرضه کاالهای خود را کاهش می دهند تا تقاضا 
افزایش یابد لذا بدین وســیله دولت را درنهایت مجبور به 

قبول افزایش قیمت می کنند.
البته تاکنون تولیدکنندگان به شیوه های مختلفی سعی 
در تأمین ســود خود داشــتند و هم چنان در بازار آن را به 

مرحله اجرا درمی آورند.
بعــد از حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی و تغییــر در شــیوه 
پرداخــت یارانه ها که با اصالح قیمت ها همراه بود، برخی 
تولیدکنندگان به دلیل شــرایط جدیدی که با آن روبه رو 

شده بودند اقدام به افزایش قیمت کاالهای خود کردند.
این اقدام در چند مورد با واکنش دولت مواجه شد و موضوع 
»قیمت گذاری دســتوری« شامل حال تعدادی از کاالها 
شــده و دستور بازگشت به قیمت های سابق داده شد، اما 
در همیــن حال تعدادی از تولیدکنندگان که به زعم خود 
تولیدات آن ها حاال دیگر توجیه اقتصادی نداشت، به شکل 

دیگری با این ماجرا روبه رو شدند.
این ترفند که البته جدید هم نیست »کم فروشی« در حجم 
کاال اســت. به این ترتیب زمانی که مشتری اقدام به خرید 
برخی مواد غذایی مانند کره، پنیر، چیپس و پفک یا دیگر 
مواد غذایی بسته بندی شــده می کند، متوجه خواهد شد 
که در کنار افزایش قیمت رســمی، حجم آن نیز به شــکل 
محسوسی کاهش داشته است و بخشی از این بسته بندی ها 
با ترفندهای متعدد کاال را حجیم تر از اندازه واقعی نشان 
می دهد! در طی یک ســال گذشــته بعد از ســوژه کمبود 
برخی از محصوالت مانند روغن و شکر حاال نوبت به رب 

گوجه فرنگی رسیده است.
کم شــدن قوطی های رب در قفســه های فروشــگاه ها و 
صحبت های فروشندگان از اینکه رب گوجه فرنگی مانند 
به صورت قطره چکانی توزیع می شــود حکایت از همین 
شــیوه برای گرانی این محصــول دارد. در حال حاضر بنا 
بر شنیده ها برخی از کارخانه های رب گوجه فرنگی دست 
از کار کشــیده اند که خود نشــانه واضحی برای گرانی این 
محصول در بازار است. جالب اینجاست درست زمانی که 
دولت با افزایش قیمت هر محصول موافقت کند به یک باره 
عرضه آن محصول کمیاب در بازار به یک باره زیاد شــده و 
مردم شاهد وفور همان محصول کمیاب شده خواهند بود!

این در حالی است که همواره مسئوالن در خطابه های خود 
چراغ سبز دولت را در افزایش قیمت ها و موافقت با بخش 
خصوصی برای گران کردن کاال را در زمره الطاف دولتمردان 
می دانند اما واقعیت این است که فشار این گرانی را مردم و 

مصرف کنندگان باید پس بدهند.
واقعیت را بپذیریم

افزایــش قیمت کاالها از محل افزایش هزینه تولید اتفاق 
افتــاده اســت، بااین وجود بــرای کاهش قیمت کاالهای 
مذکور نیازمند سیاست کاهش هزینه تولید هستیم و لذا 
قیمت های دســتوری و یا راه اندازی کمپین توسط مردم 
باهدف کاهش تقاضا تأثیر چندانی بر روی کاهش قیمت ها 
ندارد. در طی یک ســال گذشــته به کرات شــاهد ایجاد و 
راه اندازی کمپین هایی با عنوان »نخرید تا ارزان شــود« 
توســط مردم و ســلبریتی ها بودیم اما این موضوع نه تنها 
کمکی به کاهش قیمت ها نمی کند بلکه در بلندمدت حتی 
به حذف برخی تولیدکنندگان منجر شده و بازهم به ضرر 

مردم تمام می شود.
بــا نخریــدن کاال گــره ای از گرانی بازنخواهد شــد زیرا 
در بلندمــدت بــا کاهش تقاضا شــاهد حــذف برخی از 
تولیدکننــدگان از بــازار خواهیم بود و دولت نیز به عنوان 
متولی تأمین حداقل معیشــت جامعــه ناچار به واردات 
کاالهای اساســی نهایی خواهد شــد که تبعات بدتری 
نسبت به واردات مواد اولیه مرتبط با تولید خواهد داشت.
ادامه در صفحه 2

یادداشت

کو گشت از با دست پر شمخانی در باز
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در سفر به باکو با مقامات رسمی 
جمهوری آذربایجان دیدار و درباره توسعه روابط دو جانبه و رفع برخی 
موانع همکاری گفت وگو کردند. دبیر شورای عالی امنیت ملی که در 
چهارچوب ســفرهای برنامه ریزی شــده به کشورهای منطقه قفقاز 
جنوبی با دعوت رسمی »رامیل اسوب اف« دبیر امنیت ملی جمهوری 
آذربایجان به باکو سفر کرده بود به تهران بازگشت. شمخانی در این سفر 
عالوه بر دیدار و گفت وگو با همتای آذربایجانی خود با "الهام علی اف"، 
رئیس جمهور آذربایجان، "شاهین مصطفی یف"، معاون نخست وزیر 
و رئیس آذربایجانی کمیسیون اقتصادی دو کشور، "حکمت حاجی 
اف" دستیار ویژه رئیس جمهور در امور سیاست خارجی و "علی نقی 
یف"، رئیس سرویس امنیت جمهوری آذربایجان نیز مالقات و رایزنی 
کرد. دبیر شــورای عالی امنیت ملی کشــورمان در مالقات خصوصی 
دو ساعته با رئیس جمهور آذربایجان راهکاری های توسعه روابط دو 
جانبه و رفع برخی موانع موجود در مســیر همکاری های مشــترک را 
مورد بحث و بررســی قرار داد. در جریان ســفر شمخانی به جمهوری 
آذربایجان طرفین ضمن تبادل نظر در خصوص مســائل سیاســی، 
امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، راه های گســترش روابط دو 
کشور و همچنین همکاری های دو و چند جانبه در موضوعات امنیتی 
را بررســی کردند. بررسی نحوه پیشرفت پروژه  های مشترک تجاری، 
نفتی، ترانزیتی و انرژی از جمله موضوعات مورد گفت و گوی شمخانی 
با مقامات آذری بود که در این چهارچوب توافق های راهگشایی برای 

رفع موانع موجود صورت گرفت.

اخبار كوتاه نماینده مجلس:

کنند بازنشستگان نمی توانند با ۱۰ درصد افزایش حقوق مشکالتشان را رفع 
نماینده اراک در مجلس شورای اسالمی گفت: 
اجازه ندهید بیش از این به بازنشستگان ظلم 
شــود؛ چون با مشکالت معیشتی و رشد تورم 
گذران زندگی سخت است و نمی توانند مسائل 
درمان و حمل و نقل خود را با ۱۰ درصد افزایش 

حقوق رفع کنند.
 محمدحســن آصفــری در جلســه علنی  در 
تذکری گفت: یک ماه اســت که بازنشستگان 
به دلیل اعتراض به اجرایی نشدن قانون مربوط 
بــه افزایش حقوق بازنشســتگان کف خیابان 
هســتند. بازنشســتگان پس از ۳۰ سال واریز 
حق بازنشســتگی به صندوق انتظار دارند که 
به همان میزان دریافتی داشته باشند؛ چگونه 
انتظــار دارید با افزایــش ۱۰ درصدی حقوق 

مشکالت معیشتی آنها برطرف شود؟
وی ادامــه داد: باید مصوبه شــورای عالی کار 
و تامین اجتماعی اجرایی و عملیاتی شــود و 
اجازه ندهید بیش از این به بازنشستگان ظلم 
شــود چون با مشــکالت معیشتی و رشد تورم 

گذران زندگی سخت است و نمی توانند مسائل 
درمان و حمل و نقل خود را با ۱۰ درصد افزایش 

حقوق رفع کنند.
ایــن نماینده مجلس همچنیــن اظهار کرد: 
افرادی که در دوران کرونا در بیمارســتان ها 
فعالیت داشتند چرا برای جذب توسط وزارت 

 بهداشت و درمان از امتیازات ویژه ای برخوردار
 نیستند؟

وی در تذکــر دیگــری بیان کرد: جلوگیری از 
فرار مالیاتی مورد تأکید همه ماســت اما نباید 
کســری بودجه دولت منجر به فشــار مالیاتی 

به مردم شود.

آصفری افژود: اســتفاده از اطالعات تراکنش 
مالی می تواند به عنوان یک مستند در تشخیص 
مالیات به کار گرفته شود اما نباید تنها مبنای 
تشخیص و قطعی دریافت مالیات از افراد باشد 
بــه ویژه آن که اطالع رســانی دقیقی صورت 

نگرفته است. 
در بســیاری از موارد اصناف دارای کارت ویژه 
کســب و کار نیســتند و از دســتگاه پوز برای 
خیریــه، پــول قرض دادن و غیــره و معذالک 
اســتفاده می کنند لذا نباید دســتگاه های پوز 
و تراکنش هــا را مبنــا قــرار داد و با این عنوان 

بخواهیم از مردم مالیات بگیریم.
وی در پایــان گفــت : افزایش مالیات می تواند 
در کشــور تورم به دنبال داشــته باشد و ما باید 
به جای افزایش مالیات ها، مالیات های صنوفی 
کــه در ایام کرونا بــا دولت همراهی کردند به 
سراغ افرادی که فرار مالیاتی دارند برویم همان 
افــرادی که با درآمد آنچنانی حاضر نیســتند 

اظهارنامه مالیاتی پر کنند.

گهی مزایده عمومی  یک مرحله ای گهی مزایده عمومی  یک مرحله ایآ آ

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

 شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد کاالی مشــروحه زیــر را از طریــق مزایــده عمومــی  بــه فــروش برســاند. لــذا کلیــه متقاضیــان می تواننــد جهــت 
دریافــت اســناد مزایــده ظــرف مــدت 5 روز کاری پــس از انتشــار ایــن آگهــی بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه 
نماینــد .الزم بذکــر اســت برگــزاری مزایــده  فــوق از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت انجــام مــی پذیــرد ، لــذا کلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده  از دریافــت اســناد 
تــا ارائــه پیشــنهاد مزایــده گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از ایــن طریــق انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مزایــده گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام 

در ســایت مذکــور و دریافــت امضــای الکترونیکــی جهــت شــرکت در مزایــده را محقــق ســازند .

ح مزایدهشماره  مزایده متقاضیانمبلغ تضمین شرکت در مزایده )به ریال(شر

ک مقره ای، ۱4۰۱/4۰۰-۱ الت )شامل 6.43۱ عدد انواع را فروش 2۰.۰۰۰ کیلوگرم انواع آهن آ
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی6۱۱5۰۰.۰۰۰.۰۰۰ عدد میله عبوری، ۱۰4 عدد انواع قرقره فلزی و چوبی(

توضیحات:
 نوع تضمین شرکت در مزایده : ضمانت نامه بانکی ،  واریز وجه نقد و . . . به شرح مندرج در اسناد مزایده

 زمان بازدید و خرید اسناد کاالی مورد مزایده : از تاریخ  1401/04/26 لغایت 1401/05/01
 زمان ومکان تسلیم پاکت های مزایده:  حداکثر تا ساعت 11:30 روز  سه شنبه مورخ  1401/05/11 ، دبیر خانه شرکت )پاکت الف( و بارگذاری در سامانه ستاد

 زمان ومکان بازگشایی پاکت ها: ساعت 12:30 روز سه شنبه مورخ 1401/05/11 ، اتاق کنفرانس شرکت درسامانه ستاد
 در مقابل فروش ، وجه آن نقدًا دریافت و هرگونه مالیات ، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است.

 به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء ، مشــروط ، مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر در اســناد مزایــده واصــل می شــود ، مطلقــًا ترتیــب اثــر داده نخواهد 

شد.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  38255575-083 تماس حاصل نمائید.

 نوبت دوم
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سیاست 2
یادداشت

شکستن شیشه 
های مدرسه ای در 

اوكراین در اثر موج 
انفجار موشک های 

روسیه/ رویترز

رییس جمهوری فرانسه 
در مراسم روز ملی 
سالگرد پیروزی انقالب 
فرانسه/ پاریس/ رویترز 
و آسوشیتدپرس

گزارش تصویری

بایدن با روابط ایران و عربستان چه می کند؟

چراغ خطری بر سر راه تهران - ریاض
نگاه ها به سفر بایدن به ریاض دوخته شده 
و این نگرانی پدید آمده است که آیا دیدار 
بایدن با ملک ســلمان و محمد بن سلمان 
کمکی به بهبود روابط ایران و عربستان می 

کند یا مانع از تحقق آن می شود.
ســفر بایدن به خاورمیانه و خصوصا دیدار 
او بــا محمد بن ســلمان در جده، یکی از 
مهــم ترین تحــوالت روز در عرصه روابط 
بین الملل است. این سفر در حالی صورت 
می گیرد که وقفه ای نســبتا طوالنی در 
مذاکرات هسته ای ایران برای احیای برجام 
و رفع تحریم ها رخ داده اســت. بســیاری 
از تحلیلگــران میان احیای برجام و بهبود 
روابط ایران و عربســتان ارتباطی مستقیم 
قائل هستند. با این همه عربستان کشوری 
اســت که در دوره ای در کنار اســرائیل از 
مخالفان جدی برجام محسوب می شد. با 
ایــن همه اخیرا چندین دوره گفتگو میان 
ایران و عربســتان با محوریت عراق برگزار 
شــده است و نشــانه هایی مبنی بر عزم و 
تمایل هر دو کشــور برای رفع مشــکالت 
و بهبــود روابط دیده می شــود. حاال نگاه 
ها به ســفر بایدن به ریاض دوخته شــده و 
این نگرانی پدید آمده اســت که آیا بایدن 
در ایــن ســفر کمکی به بهبــود روابط دو 
کشــور می کند یا مانــع از تحقق آن می 
شود. این ســوال زمانی اهمیت بیشتری 
پیــدا می کند که رئیــس جمهور آمریکا 
پیش از عربســتان ســفری به ســرزمین 
های اشــغالی داشته اســت. این سوال و 
ســواالت دیگری در این زمینه را با عدنان 
 طباطبایی کارشناس امور بین الملل مطرح

 کرده ایم.
ارزیابی جنابعالی از ســفر بایدن به 
منطقه از جمله عربســتان سعودی 
چیست؟ آیا این ســفر می تواند بر 
مذاکرات اخیر میان ایران و عربستان 

تاثیر منفی بگذارد؟
سفر بایدن می تواند هم تاثیر مثبت و هم 
تاثیــر منفی بــر روی آینده گفتگوی بین 
ایران و عربستان بگذارد. تاثیر منفی اش می 
تواند این باشد که سعودی ها دیگر نیازی 
ب جدیت به کار بردن برای گفتگو با ایران 
را نبینند. این در حالیست که تا کنون آنها 
پنج بار بر سر میز مذاکره با ایران در عراق 
نشســته اند. ممکن است آنها تصور کنند 
که پشتشــان به آمریکا گرم است و اضافه 
بر آن حمایت نظامی اسراییل را هم دارند 
و حاال ممکن اســت محور جدیدی علیه 
ایران شــکل بگیرد. مشابه این اتفاقات را 
ما در دوران آقای ترامپ دیدیم. البته من 
احتمال این ســناریو را کم می بینم و گله 
هایی که عربســتان و بن سلمان از آمریکا 
داشته و نگرانی ها و دغدغه هایی که وجود 
دارد، با این یک سفر حل نخواهد شد. این 
دلیلی می شــود که می تواند تاثیر مثبتی 
بر گفتگوی بین ایران و عربســتان داشته 

باشــد. این سفر می تواند حس ضعفی که 
عربستان آن را در منطقه احساس می کند، 
کمی کاهش دهد و کمی اعتماد به نفس 
آنها را باال ببرد. ما باید توجه داشته باشیم 
که در ماه های اخیر عربستان ارتباط خود 
را با ترکیه به جای خوبی رســانده. رییس 
جمهوری که بن ســلمان را یک دشمن و 
ادمی منفی و خطرناک می دانســت، حاال 
به کشور آنها سفر می کند که این یک برد 
برای محمد بن سلمان است. این موضوع 
اعتماد به نفس ســعودی ها را افزایش می 
دهد و با قاطعیت بیشــتری وارد گفتگو با 
ایران می شود و نگرانی های کمتری ممکن 
اســت نسبت به اینکه چه چیزهایی را می 
تواند با گفتگو با ایران از دست بدهد، داشته 
باشد. من به شخصه انتظارم این است که 
این اتفاقات تاثیر مثبتی در عربســتان به 
وجــود بیاید. اینکه بایدن بتواند به راحتی 
اعتماد عربستان را به دست بیاورد محتمل 

نمی دانم.
همانگونــه کــه می دانیــم رژیم 
صهیونیستی بزرگترین برنده منازعه 
و اختالف میان کشورهای اسالمی از 
جمله ایران و عربستان بوده و هست. 
از طرفی یکی از شعارهای اصلی این 
دولت در حوزه سیاســت خارجی، 
نزدیکــی به همســایگان از جمله 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و 
در صدر آنها عربستان سعودی بوده 
است. به نظر شما در برهه ای که رئیس 
جمهور آمریکا هم به سرزمین های 
اشغالی و هم به عربستان سعودی سفر 
کرده است اسرائیلی ها چه اقداماتی 
را برای دوری ایران از همســایگان 
خود خصوصا عربســتان سعودی 
انجام خواهند داد؟ پیشــنهاد شما 
بــرای از بین بردن تالش های منفی 
رژیم صهیونیســتی در این خصوص 

چیست؟

تالشــی که فعال مشــاورین آقای بایدن 
و به خصوص مشــاور امنیتی اش جیک 
سالیوان و برد مک گرک، انجام می دهند 
ایجاد ایران هراسی در منطقه و ترساندن 
کشورهای عربی از ایران است. اسراییلی 
ها هم درست در همین راستا فعالیت می 
کنند و خصوصا عربســتان و امارات را از 
ایران می ترسانند. آنها آشکارا به نزدیکی 
بین ایران و روسیه اشاره می کنند و از این 
نزدیکی ابراز نگرانی می کنند. روسیه را 
به عنوان دشمن کلیدی امریکا نشان می 
دهند و قصد دارند روس هراســی که در 
اروپا وجود دارد را به ایران هراســی که 
دوره ای در منطقه وجود داشــت تبدیل 
کنند و در این راستا به کشورهای عربی 
همســایه ایران بگویند کــه ایران قابل 
اعتمــاد نیســت و ممکن اســت در این 
راســتا پرونده هــای اطالعاتی و امنیتی 
را به عربســتان ارائه دهند که مثال ایران 
علیه شما این اقدامات را انجام می دهد 
تا ایران هراسی در ریاض و ابوظبی غلظت 
بیشتری پیدا کند. البته شاید این تالش 
ها آشکار نباشد اما قطعا در جلسات بسته 
و در فضاهــای غیر عمومی این اقدامات 

صورت خواهد گرفت.
به نظر شما بایدن شخصا در خصوص 
بهبود روابط ایران و عربســتان چه 
نظری دارد؟ آیا در این ســفر ممکن 
است سعودی ها را به پرهیز از بهبود 
روابط آنها با ایران تشــویق کرده یا 

برحذ ر دارد؟
مــن فکــر نمی کنم که بایدن مثل ترامپ 
اعراب را به دشــمنی با ایران تشویق کند 
و قصــدی بــرای تفرقــه انداختن میان 
کشــورهای عربســتان و ایــران و امارات 
داشــته باشــد اما از آن طــرف هم مثل 
باراک اوباما نخواهد بود که تشویق خیلی 
واضحی به تحکیم و بهبود همکاریهای بین 
کشورهای منطقه بکند. بایدن موضعی بین 

دو موضــع ترامپ و اوباما خواهد داشــت. 
در ایــن میــان، مهم ارزیابــی حاکمیت 
عربســتان و امارات اســت. انتظار من این 
نیســت که بایدن به صورت واضح بخواهد 
 جلــوی بهبود روابط ایران و عربســتان را 

بگیرد.
اصوال بهبود روابط ایران و عربستان 
ســعودی را چقدر برای سیاســت 
خارجی ایران موثر می دانید و آیا فکر 
می کنید ســفر بایدن به این موضوع 
کمــک می کند یا مانع این بهبود می 

شود؟
ما در جمهوری اســالمی همیشه این نظر 
را داریم که کشورهای همسایه اولویت ما 
هستند و ارتباطمان با قدرت های منطقه 
هــم جزو همین ارتباطات اســت. ارتباط 
بهتر با ســعودی ها می تواند جزو اهداف 
ما باشــد. با وجود اینکه ریشــه تحوالت 
خطرناک و مســلحانه منطقه رقابت بین 
ایران و عربستان نبوده، اما تاثیر این رقابت 
ها را در برخی کشورهای منطقه دیده ایم. 
بهبود روابط ایران و عربســتان، می تواند 
بــه منطقه کمک کند. من بــر این باورم 
که امریکا هم مشــکلی با ثبات در منطقه 
خلیــج فــارس و خاورمیانه ندارد و جلوی 
شــکل گرفتن همچین ارتباطی را طوری 
که شاید اسراییلی ها می گیرند، نمی گیرد 
و گامی را برای به هم زدن نزدیک شــدن 
ارتباط ایران و عربستان بر نخواهد داشت. 
اما انها برای به فروش رساندن سالح های 
خود و همچنین پایین اوردن قیمت نفت، 
یک ســری موضوعاتی را اقای بایدن باید 
ارائه دهد که ممکن اســت گفتمان علیه 
ایــران را تنــد کند. امــا این اتفاق با هدف 
 از بیــن بــردن ارتباط ایران و عربســتان

 نیست.
آیا شما نشــانه ها یا اشاره هایی از 
طرف ســعودی مبنی بــر تمایل به 
بهبــود روابط با ایــران دیده اید که 

بتوان به آن امیدوار بود؟ آیا اساســا 
برای ریاض اراده سیاسی قوی متصور 
هستید که در برابر شیطنت های رژیم 
صهیونیســتی و یا حتی تحریکات 

آمریکا مقاومت کند؟
بله اتفاقا ما نشانه هایی مبنی بر تغییر می 
بینیــم، چه در ســطح حاکمیت و چه در 
سطح نخبگان و صاحب نظرانی که روابط 
دو کشور را مدام مورد ارزیابی و رصد قرار 
می دهند. این نشــانه ها حاکی از ارزیابی 
جدید آنها از روابط ایران و عربستان است 
. مــا در گفتگوهــای عمومی خود ولیعد و 
وزیر امور خارجه اش در ماههای اخیر می 
بینیم که مانند ســابق با ادبیات دشــمن 
به ایران اشــاره نمی کننــد، بلکه از ایران 
به عنوان همســایه ای صحبت می کنند 
که چرا نشــود ارتباط بهتری با آن داشت. 
 یعنــی موضــع گیری عربســتان مثبت 

شده است. 
صاحبنظران قابل توجهی هم در عربستان 
وجــود دارنــد که نگاه آنها نیز تغییر کرده 
اســت. یکی از این صاحب نظران محمد 
بن ُســالمی اســت که در مقاله ای اخیرا 
راهکارهای اینده ارتباط ایران و عربستان 
را ارائه داده اســت. ایشان جزء شخصیت 
های اصلی بحث ایران و عربستان هست و 
وقتی در فضای عمومی یک مقاله سازنده 
در جهت بهبود روابط دو کشور می نویسد 
خودش می تواند نشــانه و ندایی باشد که 
زمینه و فضای عمومی امادگی برای بهبود 
ارتباط صحبت بشود. اینگونه بیانات مثبت 
در دو سال اخیر غیر قابل تصور بود. مقاله 
دیگری هم حســن المصطفی نوشته بود 
کــه تالش های دولت عراق باری میانجی 
گیری میان دو کشور را تمجید می کرد و 
 نشان میداد که چه راههایی به جلو وجود 

دارد.
در مجمــوع ایــن دو صاحــب نظر که در 
فضای عمومی عربســتان در رسانه عرب 
نیوز چنین مطالبی را نوشــته اند، نشــان 
می دهد که فضای عمومی عربســتان در 
حال آماده شدن برای گام های بعدی است.

به عنــوان نکته اخر همین فضای داخلی 
عربســتان می تواند فرصتی باشــد که در 
داخــل ایران هــم از آن برای بهبود روابط 
اســتفاده شود. یعنی درســت در همان 
زمانی که آمریکا و بیشــتر اســرائیل در 
تــالش برای ایجاد محــور جدیدی علیه 
ایران در منطقه هستند، ارسال پیام های 
برادری و همسایگی از سمت ایران به این 
کشــورها می تواند اقدامات اسرائیلی ها را 
خنثی کند. مثال جلســه ای که سه شنبه 
هفته گذشته در چارچوب همکاری محیط 
زیستی برای اینده بهتر شکل گرفته بود، 
یکــی از همیــن گام های مثبت بود و می 
 شود در همین عرصه تالش های بیشتری 

کرد.

خبر ویژه

وزیر امور خارجه با انتشار پستی اینستاگرامی به جزئیات گفتگوی دیروز خود با همتای اوکراینی اشاره کرد.
در تماس تلفنی با آقای دمیتری کولبا وزیر امورخارجه اوکراین، در مورد روابط دوجانبه و برخی موضوعات 

منطقه ای و بین المللی از جمله بحران اوکراین گفتگو و تبادل نظر کردیم.
در این گفتگوی تلفنی به وزیر خارجه اوکراین گفتم موضع اصولی جمهوری اسالمی ایران مخالفت با جنگ 
در سراســر جهان اســت و در خصوص ســوریه، یمن و افغانســتان این موضع را قبال بار ها اعالم کرده ایم، در 
خصوص اکراین نیز همانطور که از ابتدای بحران اعالم کرده ایم، موضع ما همین است و خواهان حل مسائل 
از طریق راه حل سیاسی هستیم. سیاست اِعمالی ما نیز منطبق بر همین اصل بوده و مخالف هر گونه اقدامی 

که منجر به ادامه و تشدید درگیری ها شود، هستیم.
همچنین ضمن رد اتهامات بی پایه و اساس اخیر مشاور امنیت ملی آمریکا علیه کشورمان، مبنی بر ارسال 
پهپــاد ایرانــی به روســیه برای برای بکارگیری در جنگ علیه اوکرایــن، به آقای کولبا تاکید کردم طرح این 
گونه ادعا ها هم زمان با ســفر بایدن به ســرزمین های فلســطین اشغالی، در راستای اهداف و اغراض سیاسی 

است. موضع اصولی و صریح جمهوری اسالمی در مخالفت با جنگ و حمایت از توقف جنگ، همانند رویکرد 
دوگانه برخی کشور های غربی مبتنی بر استاندارد دوگانه نیست.

به ایشان اطمینان دادم جمهوری اسالمی ایران کماکان به تالش و مساعی جمیله خود در جهت پایان 
دادن به جنگ، و حل سیاسی بحران اوکراین ادامه می دهد و تهران آماده توسعه و گسترش همه جانبه 

روابط از جمله در عرصه های اقتصادی و کشاورزی با کی یف است.
وزیر امور خارجه اوکراین نیز، ضمن تشــکر از مواضع جمهوری اســالمی ایران مبنی بر مخالفت با جنگ، به 
من گفت تداوم ارتباط وزرای خارجه ایران و اوکراین که حتی در روز های ســخت آغاز جنگ برقرار شــد، 
بسیار ارزشمند است و نباید اجازه داد اتهامات دیگران، روابط دوستانه کی یف و تهران را خدشه دار سازد.

آقــای کولبــا همچنیــن ضمــن تبیین آخرین وضعیت جنگ در کشــورش، از تالش های تهران برای کمک 
 بــه برقــراری آتــش بــس و تمرکز بر راه حل سیاســی تشــکر کرد و مجــددا از بنده برای ســفر به اوکراین

 دعوت نمود.

گفتگویش با همتای اوکراینی توضیح امیرعبداللهیان درباره 

ثبت رکورد 30 سال دبیری؛

آیت اهلل جنتی ماندنی شد
حضرات آیات جنتی، شب زنده دار و مدرسی یزدی برای 
یــک دوره جدیــد با حکم رهبر انقالب به عنوان فقهای 

شورای نگهبان منصوب شدند.
با توجه به پایان یافتن دوره شش ساله عضویت سه تن 
از فقهای شــورای نگهبان، رهبر معظم انقالب اسالمی 
در اجرای اصل نود و یکم قانون اساســی و در احکامی 
جداگانــه، عضویــت آقایان آیت اهلل حاج شــیخ احمد 
جنتی، حجت االسالم والمسلمین حاج سّید محمدرضا 
مدرســی یزدی و حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ 
مهدی شب زنده دار را برای یک دوره جدید تمدید و آنان 
را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کردند.

گفتنی است ، آیت اهلل جنتی از دوره اول شورای نگهبان 
)ســال ۱۳۵۹ ( از ســوی امام )ره( به عنوان عضو فقهای 
این نهاد منصوب شد و از سال ۱۳۷۱ تاکنون نیز دبیری 

شورا را بر عهده داشته است.

ح استیضاح وزیر ارتباطات  طر
کلید زده شد 

طرح اســتیضاح وزیر ارتباطات با ده امضا کلید زده و 
در ســامانه بارگذاری شد. مسلم صالحی نماینده مردم 
اقلید در مجلس شورای اسالمی، از طرح استیضاح وزیر 
ارتباطات زارع پور خبر داد و گفت: طرح استیضاح وزیر 
ارتباطات را از دیروز با ده امضا کلید زدیم و در ســامانه 
بارگذاری کردیم تا برای امضاء در دسترس نمایندگان 
قرار بگیرد. وی در خصوص محورهای این استیضاح ابراز 
داشت: عدم توزیع عادالنه اعتبارات، انتصابات ناکارآمد 
در بدنه وزارت ارتباطات، عدم تحقق برنامه های ارائه شده 
توسط وزیر در جلسه رأی اعتماد طبق برنامه زمانبندی، 
عدم تعیین تکلیف کارگزاران مخابرات روستایی، عدم 
آنتن دهی و پوشش شبکه اینترنت به ویژه در روستاها 
و پایین بودن خدمات رســانی در حــوزه کاری وزارت 
ارتباطــات و فناوری اطالعات محورهای درخواســت 

استیضاح وزیر ارتباطات هستند.

سخنگوی شورای نگهبان: 

شورای نگهبان درباره ادغام 
وزارتخانه ها ورود نمی کند

ســخنگوی شــورای نگهبان گفت: این شورا در مورد 
موضوع ادغام وزارتخانه ها ورود محتوایی و کارشناسی 
نمی کند، بلکه مجلس و دولت باید کار کارشناسی آن 
را انجام دهند. هادی طحان نظیف در نشســت خبری 
در مورد موضوع ادغام وزارتخانه ها گفت: درباره ماهیت 
ادغام یا تفکیک وزراتخانه ها ورود نمی کنیم چون اساسا 
در صالحیت ما نیست؛ شورا صرفا مصوبات ارسالی را بر 
اساس موازین شرع و قانون بررسی می کند. وی افزود: 
شورا باید مصوبات و تطبیق آن با قانون را بررسی کند، 
نخبگان و کارشناسان باید این موضوع را بررسی کنند

طحــان نظیــف درباره دخالت برخــی نمایندگان در 
انتصابات گفت: تاکنون نسبت به این موضوع چندین بار 
صحبت شده و رهبر معظم انقالب هم تاکیداتی داشتند. 
وی ادامه داد: صالحیت و وظایف مجلس براساس قانون 
مشخص است، این وجهه را هم باید مورد توجه قرار دهیم 
که نظارت و پیگیری قوانین، دخالت در انتصابات نیست.

وی تصریح کرد: مجلس این حق را دارد که قوانین وضع 
شده را پیگیری کند که در این مورد هم پیش بینی در 
قانون صورت گرفته است،  ما همینطور که بر عدم دخالت 
تاکید می کنیم باید بر بحث نظارت هم توجه داشــته 
باشیم. وی در پاسخ به سوالی درباره انتخاب مجدد آیت 
اهلل جنتی به عنوان فقیه شورای نگهبان با توجه به اتمام 
دوره وی بیان کرد: بر اساس قانون اساسی انتخاب فقهای 
شورای نگهبان با رهبر معظم انقالب است؛ رسانه ها در 

این باره گمانه زنی نکنند.

اردوغان به ایران سفر می کند
رجب طیب اردوغان به منظور دیدار دوجانبه رسمی و نیز 
شرکت در هفتمین اجالس سران کشورهای ضامن روند 
آستانه عصر دوشنبه به تهران سفر می کند. رجب طیب 
اردوغان ، رئیس جمهور ترکیه به دعوت رسمی آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیسی و در راس هیاتی بلندپایه از مقامات 
سیاســی و اقتصادی کشورش عصر دوشنبه ) ۲۷ تیر( 
وارد تهران خواهد شد. مراسم استقبال رسمی از رئیس 
جمهور ترکیه صبح سه شــنبه و در مجموعه تاریخی-

فرهنگی ســعدآباد برگزار می شــود.  دیدار و گفتگو با 
رئیس جمهور، برگزاری هفتمین نشست شورای عالی 
همکاری  ایران و ترکیه و برگزاری نشست مطبوعاتی از 
برنامه های دیدار رسمی اردوغان از کشورمان خواهد بود.

در پی اظهارات اخیر بایدن در بیت لحم

سازمان ملل درباره از دست رفتن 
 فرصت تحقق راه حل 

»دو کشوری« هشدار داد
سازمان ملل به دنبال اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا 
درباره راه حل »دوکشوری« که آن را هدفی دور و بعید 
دانسته بود، درباره از دست رفتن فرصت اجرای راه حل 
دو کشــوری هشدار داد. فرحان حق، معاون سخنگوی 
دبیرکل سازمان ملل در کنفرانس مطبوعاتی در مقر این 
ســازمان در نیویورک ضمن هشــدار نسبت به از دست 
رفتن فرصت های اجرای راه حل »دوکشــوری« تاکید 
کرد که فشارها در این راستا ادامه خواهند داشت. این 
هشــدار در واکنش به اظهارات اخیر جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه اش با 
محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین 
در کرانه باختری بیان شد که در آن گفته بود، »گزینه 

راه حل دو کشوری هدفی دور است«.

 زور دولت بیشتر است
یا بخش خصوصی؟

ادامه از صفحه اول:
باید اذعان کرد: این موضوع در شــرایط تحریم های 
اقتصادی و جنگ اقتصادی نگرانی بیشتری نسبت 
به حالت عادی ایجاد می کند، بنابراین ناسازگاری بین 
اثرگذاری کمپین کاهش تقاضا و دلیل افزایش قیمت 
یا افزایش هزینه تولید منجر به تبعات منفی بیشتری 
خواهد شد که قطعاً رفاه مصرف کننده را در بلندمدت 

کاهش خواهد یافت.
درواقع کمپین های »نه به خرید«، زمانی می توانند 
بدون عقب نشــینی دولت از اعمال سیاســت موفق 
باشــند که افزایش قیمت ناشــی از تشدید تقاضا و یا 
افزایش حاشیه سود تولیدکننده و عرضه کننده باشد 
به این صورت که با ایجاد کمپین های از این نوع، شاهد 
عقب نشینی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان بوده و 
با کاهش حاشیه سود قیمت ها را کاهش دهند و یا با 

کاهش تشدید تقاضا منجر به کاهش قیمت شوند.
به اعتقاد این حقیر تقسیم یارانه بین دهک های فقیر 
یا تخصیص آن به مصرف کنندگان در پی حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی نیز به هیچ عنوان جبران کاهش قدرت 
خرید مصرف کنندگان کاالهای ضروری را نخواهد 
کــرد و از طرفــی اگر دولت همه منابع آزاد شــده را 
صرف توزیع پول کند، عمال در حذف ارز ترجیحی، 

کار بی فایده ای انجام داده است.

  بازی داغ مهره های قدرت
روی شطرنج خاورمیانه

 یک پرواز مســتقیم میان دســت دادن با الپید تا مراوده 
با مشت های بن سلمان؛ برای رونمایی از سوغات جدید 
آمریکا در منطقه، آن هم در گرماگرم مطرح شدن یک 
برنامه امنیتی بلندپروازانه از حیفا تا جده. ایران حاال و چند 
روز مانده به سفر مشترک پوتین و اردوغان به تهران گفته 
»ناتوی عربی« را برنمی تابد و روسیه نیز پیغام فرستاده 

که امیدوار است »تل آویو عاقل بماند«.
پس از ۷۴ ســال پرواز مســتقیم از اسرائیل به عربستان؛ 
عربســتانی که برای نخستین بار آسمان خود را به روی 
هواپیماهای رژیم صهیونیستی گشوده است؛ آن هم پس 
از بیانیه جدید سازمان هواپیمایی عربستان که کمی پیش 
از سفر بایدن به منطقه اعالم کرد عربستان می خواهد به 
»یک مرکز جهانی« که سه قاره را به هم متصل می کند، 
تبدیل شود. حاال یک هواپیمای رژیم صهیونیستی، بایدن 
را به جده رسانده؛ »من نخستین رئیس جمهور هستم«، 
رویــدادی برای او که پیــش از این حتی نصیب ترامپ 
هم نشده بود؛ تصاویر شکار شده دوربین ها از باز کردن 
در یک شیشــه آب معدنی با دندان های وزیر دفاع رژیم 
صهیونیستی در حاشیه سفر سه روزه بایدن به مناطق 
اشغالی حکایت دارد. تالشی که یائیر الپید، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در توییتی در توضیح آن نوشته بود 
پس از طی یک »راه طوالنی و مخفیانه و دیپلماسی فعال 

با عربستان سعودی و آمریکا« حاال محقق شده است.
تالشی نه فقط برای از سرگیری پروازها به عربستان که 
برای شکل دادن جبهه متشکلی علیه ایران برای تحقق 
رویای دور دست همکاری های مشترک اسرائیلی-عربی 
در منطقه به کارگردانی آمریکا و بازیگری بایدنی که برای 
بار چندم، این بار در فرودگاه تل آویو زبانش روی کلمات 
لغزیده و یا در سخنرانی پایانی پیش از سفرش به جده 

باز هم با آدم های فرضی دست داد!
»آرزو بر جوانان و سیاســت مداران عیب نیست!؛ محمد 
علی بصیری اســتاد علوم سیاســی و روابط بین الملل 
دانشــگاه اصفهان معتقد اســت »زیرساخت و فرهنگ 
کشــورهای عربــی با جنگ روانی یا رســانه ای اصالح 
نمی شــود، ذهنیت ۵۰ ســاله تجاوزگری اســرائیل به 
ملت هــای عرب و خیانت های آن ها به این ســادگی ها 

فراموش شدنی نیست«. 
با این همه رژیم صهیونیستی درگیر در منجالب مشکالت 
شــدید داخلی به فرصت سفر بایدن به منطقه در حکم 
روزنی برای فرار از مشکالت بزرگ تر نگاه می کند، برای 
آنها که می خواهند با یارِکشی از میان کشورهای عربی 
جایــی در میان کشــورهای اثرگــذار منطقه باز کنند، 
تصاحــب کفــه ای از ترازوی قدرت، درســت در مقابل 
روسیه و ایران که سر پر زور تحوالت خاورمیانه و جهان 

را به دست گرفته اند.
خوش آمدگویی به بایدن در نمایشگاه تسلیحات نظامی 
اسرائیل برای رونمایی از دو سامانه دفاعی هنوز آزموده 
نشده، سیستم پدافند هوایی »فالخن داوود« و سامانه 
پدافند هوایی لیزری »پرتو آهنین« که رژیم صهیونیستی 
مدعی است »ورق بازی تسلیحاتی« را در آینده منطقه 
تغییــر خواهــد داد و زمینه را بــرای تحقق رویای آنچه 
آنها برای چندمین بار »ناتوی« عربی خوانده اند، کارساز 

خواهد کرد. 
ناتویی که قصد دارد رژیم صهیونیستی را در کنار رژیم های 
عربــی در منطقــه قرار دهد تا ضعف های مجزای هر دو 
گروه را هم پوشانی کند؛ کشورهایی که حاال در بزنگاه از 
دست دادن تعادل قدرت با ایران به دلیل ترس هایشان 
رو در روی دوربین ها لبخند می زنند و برای برداشــتن 
ســدهای چند َده ســاله ارتباطی میان هم از آرمان های 

خود کیلومترها عقب نشسته اند.
بصیری معتقد است: »آنها تاکنون چند َده ناتوی بی ثمر 
دیگر هم به راه انداخته اند، رسیدن به ائتالف ریشه ای و 
پایدار با اسرائیل برای ملت های عرب امری است که در 
صورت عملی شدن هم به توان بازدارندگی آن انقولت های 

فراوانی وارد است«.

تحلیل

اخبار كوتاه
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3اقتصاد گزارش

احتمال ریزش قیمت سکه در روزهای آتی

   تقاضا برای خرید سکه
 افزایش یافت

 مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد
 سکه از ابتدای سال نوسان قیمت شدیدی را 
پشت سر گذاشته و با کاهش نسبی در مدار 
۱۴ میلیون تومانی باقی ماند.از نیمه خرداد 
سال جاری طال و ســکه در مسیر افزایش 
قیمت قرار گرفت و در مقاطعی بازار با نوسان 

قیمت این محصوالت مواجه شد.
طالی جهانی شــاید یکی از مواردی است 
که می تواند روی قیمت طال و سکه در بازار 
داخل تاثیرگذار باشــد؛ اما نرخ دالر تعیین 

کننده اصلی قیمت سکه در بازار است.
این روز ها با وجود کاهش قیمت انس جهانی 
قیمت ســکه در بازار داخلی تنهــا با تغییر 
جزئی مردم را کمی امیدوار به روند کاهش 
قیمت مسکوکات موجود در بازار کرده است.
هرچنــد باتوجه به امیدواری بیشــتر برای 
احیای برجام چشــم انداز جدیــدی برای 
تعیین تکلیف قیمت ایــن دو فلز به وجود 
آمده است؛ اما برخی فعاالن این بازار اعمال 
سیاست های داخلی مانند رشد تورم و نرخ 
ارز را عامل تعیین کننده قیمت سکه و طال 

می دانند.
در همین رابطه، ابراهیم محمدولی رئیس 
اتحادیه ســازندگان و فروشــندگان طال و 
جواهر تهران به عنوان کارشــناس این بازار  
پیش بینی وضعیت قیمت ســکه و طال را 
چنین ارزیابی کرد: انس جهانی به مرز۱۷۲۵ 
دالر رســیده و انتظــار می رود بــا همین 
وضعیت در روز های آینده سکه ریزش و یا 

کاهش قیمت بیشتری را داشته باشد.
محمدولی در پاسخ به این ســوال که چرا 
با ســرعتی که انس جهانی کاهش قیمت 
داشت، قیمت ســکه و طال در بازار داخلی 
کاهشــی نبوده، گفت: بازار ارز اهرم و ابزار 
تعیین کننده مسیر قیمت سکه و طالست. 
طی روز های گذشــته تغییر نرخ ارز خیلی 
محسوس نبوده و فقط در یک مدار قیمتی 

ثابت باقی مانده است.
وی تصریح داشــت: حفظ قیمــت دالر در 
مدار مشــخص می تواند ابزاری برای ثابت 
نگه داشتن و حتی ریزش قیمت سکه و طال 

در بازار شود.
بــه گفتــه رئیــس اتحادیه ســازندگان و 
فروشندگان طال و جواهر تهران؛ ثبات نسبی 
قیمت ارز در روز های اخیر دلیل اصلی ریزش 
قیمت سکه شده است. قیمت سکه در بازار 
وارد فاز آرام تری شده است، اما رکود خرید 
و فروش و کاهش تقاضــا همچنان در بازار 

سکه و طال حاکم است.
وی گفــت: به غیــر از نــرخ ارز، تقاضا نیز 
برقیمت نهایی ســکه اثر گذار خواهد بود. 
با افزایــش تقاضای خرید ســکه، احتمال 
رشد قیمت ســکه در بازار زیاد تر می شود. 
اما افزایش تقاضای خرید خیلی بر تعیین و 

افزایش قیمت طال اثر گذار نیست.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال 
و جواهر تهران می گوید: ماه گذشته قیمت 
ســکه و طال نوسان های شــدیدی داشت 
تا جایی که هر قطعه ســکه تمام ازمرز ۱۶ 
میلیون تومان نیز عبــور کرد. اما این روز ها 
سکه و طال نســبت به ماه گذشته به ثبات 

نسبی قیمت رسیده است.
وی تصریح داشــت: تقاضای خرید ســکه 
در بازار کمی افزایش داشــته است. آرامش 
قیمت در بازار ســکه باعث شد مردم برای 
حفظ ســرمایه های خود اقدام به ســرمایه 

گذاری در این بازار کنند.
به اعتقاد محمد ولی؛ زمانی که سکه نوسان 
شدید قیمت داشته باشــد طبیعاً تقاضا در 
بازار کاهــش می یابد و باعث ُکند شــدن 
معامالت خرید و فروش در بازار می شــود؛ 
که این وضعیت برای اقتصاد کشــور خیلی 

خوشایند نخواهد بود.
این فعال صنفی در بازار ســکه و طال تأکید 
داشــت: فروشــندگان اصلی در بازار سکه 
و طال همــواره در انتظــار کاهش قیمت ها 
می باشــند چراکه برای ادامه فعالیت، بازار 
 نیاز به ثبــات قیمت و در نهایــت افزایش 

تقاضا دارد.
رئیس اتحادیه ســازندگان و فروشندگان 
طال و جواهر تهران گفت: سیاست داخلی 
و خارجی کشور به گونه ای اعمال می شود 
که پیش بینی قیمت سکه و طال را بسیار 
سخت کرده است؛ اما اگر شرایط بازار ارز 
بحرانی تر شــود، قطعاً آرامش از بازار سکه 
خواهد رفت و احتمال بازگشت قیمت هر 
قطعه سکه تمام به مدار باالی ۱۶ میلیون 

تومان زیاد است.

گزارش

سه علت افت بازار سرمایه

بورس عقب گرد کرد
افت بازار ســرمایه در چند روز اخیر و ســقوط مجدد 
بــه کانــال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی، موجب 
انتقاد فعاالن بازار سرمایه و اظهار نارضایتی از عملکرد 

دولت در قبال این بازار شده است.
فردین آقابزرگی مدیرعامل شــرکت ســبدگردان 
نیــکان در ایــن خصوص بیان کــرد: بخش عمده 
ای از صحبــت هایی که در ابتــدای دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری در ســال گذشته صورت گرفت، 
غیر کارشناسی و بدون تسلط کامل بر ابعاد و زوایای 

امکان پذیر برای اجرایی کردن آن صحبت ها بود.
وی افــزود: البتــه باید در نظر داشــت که از ابتدای 
سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه، با همین دولت، 
شاخص کل بورس بازدهی حدود ۱۹ درصدی داشته 
و بازده شــاخص کل هم وزن هم ۲۸.۸ درصد بوده 
است. حال باید دید چه اتفاقی افتاده که در شرایطی 
که فضای اقتصادی، جنگ روسیه و اوکراین، سیاست 
های دولت حاضر، کسری بودجه، افزایش هزینه های 
جاری دولت و... ثابت بوده، اما بازار به صورت هیجانی 
و غیر منطقی پوزیشن فروش به خود گرفته است. به 
نظر می رسد این شرایط چند علت اصلی داشته است:
۱.تغییــر نرخ بهره به صورت از پیش تعیین شــده 
و برنامــه ریزی شــده؛ با محوریــت بانک مرکزی یا 
مســئوالن اقتصادی نرخ بهره بیــن بانکی از کانال 

۱۹ درصد به حدود ۲۱ درصد افزایش یافته است.
۲. انتشــار اوراق بدهی؛ همچون ســال گذشته در 
خرداد ماه ۱۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق صورت 
گرفته که گریبانگیر نهادهای مالی و شــرکت های 
سرمایه گذاری که مستقیماً زیر نظر دولت هستند 
و ناچار به خرید اوراق و خروج نقدینگی از این بازار 

بوده اند، شده است.
۳.تغییــر رویــه عرضه های اولیه؛ تــا قبل از این در 
فرآینــد عرضه اولیه، به کدهای اشــخاص حقیقی 
ســهم تخصیص پیدا می کرد)ولو به مقدار کم(، اما 
بــا تغییــر روش عرضه اولیه و تخصیص عرضه های 
اولیه به اشخاص واجد شرایط)صندوق های سرمایه 
گــذاری(، ســهامداران خرد حقیقی از دلخوشــی 
اندک به بازدهی عرضه اولیه ها نیز محروم شــدند. 
ضمن اینکه فراموش شد بسیاری از کدهای prx در 
شرکت های سبدگردان در راستای ترغیب مردم به 
سرمایه گذاری غیر مستقیم و از طریق شرکت های 

سبدگردان صادر شده است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به مقایسه 
آثار تورم و روند تغییرات شــاخص بورس های مهم 
و کامادیتی طی ۳ سال گذشته اظهار کرد: شاخص 
کل بورس ما از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۹.۵ 
درصد بازدهی به همراه داشته و شاخص کل هم وزن 
هم بازدهی تقریباً ۱۹ درصدی به همراه داشته است. 
حال آنکه سال گذشته شاخص کل بورس در ۱۲ ماه 
فقط ۴.۵ درصد بازدهی داشــته و شــاخص کل هم 
وزن هم در ســال۱۴۰۰ بازدهی منفی ۲۰ درصدی 
داشــته اســت! اگر هم بازار سرمایه ما با بورس های 
خارجی مقایسه شود باید گفت بورس های خارجی 
به استثنای بورس های روسیه و ترکیه)که به سبب 
تورم و افت ارزش پول ملی رشــد داشــته(، بازدهی 

منفی داشته اند.
این کارشــناس بازار سرمایه در پیش بینی وضعیت 
این بازار تا پایان سال جاری عنوان کرد: معتقدم روند 
فرسایشی بازار سرمایه خیلی طول نخواهد کشید و 
تا پایان ســال جاری سقف قبلی شاخص کل بورس 
شکسته شده و آثار تورم را در بازار سرمایه مشاهده 

خواهیم کرد.
توصیه ای به سهامداران

آقا بزرگی در توصیه به ســرمایه گذارانی که تاکنون 
در این بازار مانده اند و در دو ســال اخیر به ســبب 
وضعیت بازار ســرمایه متحمل ضرر و زیان شده اند 
گفت: قطعاً یکی از بازار هایی که متناســب با تورم، 
ارزش دارایی ســرمایه گذاران را حفظ خواهد کرد، 
بازار سرمایه خواهد بود. رفتار هیجانی در بازار سرمایه 
ناشــی از مدیریت شــاخصی اســت که هر از گاهی 
توسط مسئوالن و متولیان بازار سرمایه صورت می 
گیرد. حساسیت های نابجا روی کنترل شاخص کل 
برای پیشــگیری از وقوع مسائلی همچون سال ۹۹ 
و اعتراضات پس از آن، بازار ســرمایه ما را به ســمتی 
برده که بخشــی از ســهامداران خرد که ۲ سال قبل 
وارد این بازار شده بودند، به تدریج در حال خروج از 
این بازار هستند. دلیل افت حجم معامالت صرفاً به 
خاطر گذر از خط قرمزی)حفظ شــاخص( است که 
باعث شده به تدریج از ارزش ذاتی شرکت ها هم عبور 
کنیم و به نقطه ای برسیم که اغلب شرکت اغلب سهم 
ها کمتر از ارزش ذاتی معامله می شــوند. اما خروج 
پــول حقیقی ها معیار مناســبی برای اندازه گیری 
و توصیف بازار ســرمایه نیســت. این رفتار هیجانی 
بوده و دنباله همان هیجانی اســت که در تیرماه ۹۹ 
منجر به ورود نقدینگی به بازار ســرمایه شــد. در آن 
مقطع برخی تحلیلگران و کارشناسان بازار سرمایه 
ادعا داشتند به سبب ورود جریان نقدینگی به بازار 
ســرمایه این بازار ارزنده اســت؛ حال آنکه این طور 
نبــود! حاال هم خروج نقدینگی از بازار ســرمایه به 
معنای عدم ارزندگی ســهام نیســت و نباید اینطور 
تحلیل کرد که خروج نقدینگی از بازار ســرمایه به 
معنای عدم ارزندگی سهم ها است. بازار سرمایه ما 
پتانسیل رشد دارد و جدول زیر به صورت مشهود و 

مستند به آمار و ارقام، گواه این ادعا است.

گار « بازار  ارز را مورد بررسی قرار داد   »روز

چهار سناریو برای  آینده دالر      
 مریم فکری/ گروه اقتصاد

 بازار ارز کشــور در چه مسیری حرکت 
می کند؟ این ســوالی اســت کــه این 
روزها بســیاری از فعــاالن اقتصادی و 
البته آحاد مردم مطرح می کنند؛ چراکه 
به واسطه افزوده شــدن هر عدد به نرخ 
دالر، دارایی آنها نیز کوچک تر و ارزش 
پول نیز کاهش می یابد. در حال حاضر 
کارشناســان ســناریوهای مختلفی را 
برای نرخ دالر مطــرح می کنند که این 
ســناریوها اغلب به برجام مرتبط است. 
همان طور که بازار نیز نشان داده است 
که هنگامی که فضای مثبتی از مذاکرات 
وجود دارد، بازار ارز نزولی شده است و 
برعکس آن نیز خبرهای منفی، بازار را 
صعودی کرده اســت. اما چه اتفاقی در 
بازار ارز رخ خواهــد داد؟ محمدصادق 
الحسینی، کارشــناس اقتصادی در این 
خصوص در کافه خبر خبرآنالین توضیح 
داد. او معتقد اســت در حــال حاضر ۴ 
ســناریو برای نرخ دالر وجود دارد که 
به تبع آن ها، شاهد نرخ های متفاوتی از 

دالر خواهیم بود.
آنچــه در ادامــه می خوانید، مشــروح 
گفت وگو با محمدصادق الحسینی است.
در حال حاضر در شــرایطی قرار 
داریم که هر گونــه تغییر نرخ ارز، 
روی بازارهــای کشــور اثر دارد. 
پیش بینی های مختلفی از نرخ دالر 
مطرح می شود. به نظر شما بازار ارز 
کشــور تا پایان ۱۴۰۱ به چه سمتی 

می رود؟
باالخــره در دنیایی که بــا متغیرهای 
متعددی روبه رو هســتید که بسیاری 
از متغیرها قابل مدل ســازی نیســت و 
به صورت برون زا به مدل شــما تحمیل 
می شــود، مثل متغیر جنگ روســیه، 
قیمت نفت، سیاست های دولت آمریکا 
و...، بــه طور طبیعــی بایــد بتوانید با 
سناریوبندی پیش بینی کنید. اصال در 
موضوعات اقتصادی، اجتماعی، هر چه 
که به مردم و رفتار مردم مربوط اســت، 
بدون ســناریو پیش بینی بی معناست. 
بر این اساس، باید ســناریوها را گفت و 
تغییراتش را نســبت به ابتدای سال در 

این ۴ ماه بررسی کرد.
من تا قبل از این سه ســناریو برای نرخ 
ارز داشــتم؛ برگشــت به برجام، توافق 
موقت و شکست مذاکرات. االن به نظر 
می رسد یک سناریو چهارمی هم باید در 

نظر گرفت؛ آن هم ادامه وضعیت موجود 
است. مهم ترین متغیر ما برجام است و 
همه متغیرهایی که از آن صحبت شد، 

نقش قالب ندارند.
در سناریو بازگشــت آمریکا به برجام، 
مفروضات این مدل این است که آمریکا 
و ایران به طور کامل به توافق سال ۲۰۱۵ 
برمی گردنــد و ایــران ۲۰ میلیارد دالر 
منابع بلوکه شده اش و ۲۰ میلیارد دالر 
منابع در جریان وصولش مربوط به ۶ ماه 
گذشته را دریافت می کند و ۸۰ میلیارد 
دالر نفت در یک سال منتهی به اسفند 
۱۴۰۱ می فروشد. این در مجموع ۱۲۰ 
میلیارد دالر می شود. تنش ها نیز کاهش 
می یابد. در این سناریو پیش بینی ما این 
بود که دالر بین ۱۵ تــا ۲۰ هزار تومان 

قرار می گیرد.
این پیش بینی االن عوض شــده؟ 
یعنی اگر برجام اتفاق بیفتد، با توجه 
به اتفاقات دیگری که در جهان رخ 
داده و با توجه به حجم نقدینگی و 
تورم، پیش بینی ها تغییر کرده است؟

خیر.
چرا؟

ببینیــد، پیش بینی حجــم نقدینگی، 
کسری بودجه دولت و تورم را ما داشتیم 
و برمبنای آن گفته بودیم که در ســال 
۱۴۰۱ در صورت احیــای برجام، دالر 
در محدوده ۱۵ تا ۲۰ هــزار تومان قرار 
می گیرد. یعنی اگــر عمال ۱۲۰ میلیارد 

دالر وصول شود.
بســیاری از کارشناسان، کاهش 

نرخ دالر تا این ســطح را بســیار 
خوشــبینانه می دانند و معتقدند 
که دیگر دالر زیــر 3۰ هزار تومان 

نمی آید.
اما من معتقدم این امکان وجود دارد و 
هیچ چیز عجیب و غریبی وجود ندارد. 
بعد از این که این پیش بینی را ما پارسال 
داشتیم، نهادهای بین المللی هم همین 
پیش بینی را کردند؛ چه اکونومیست و 
چه ســازمان برنامه و چه بانک جهانی 
در گزارش هایی که منتشر کردند، دالر 
را در محدوده ۱۵ تــا ۲۰ هزار تومان در 

صورت احیای برجام برآورد کردند.
اما در ســناریو دوم، یعنی توافق موقت، 
مفروضات این مدل این است که احتماال 
بین ۲۰ تا ۴۰ میلیــارد دالر از منابع را 
دسترســی خواهیم داشــت، یعنی ۲۰ 
تا ۴۰ میلیــارد دالر منابــع ارزی آزاد 
می شود. تنش ها هم کمی کاهش پیدا 
می کند، اما خب ۱۲۰ میلیارد دالر منابع 
نخواهد داشت. در این سناریو مدل های 
اقتصادی به ما می گوید که دالر به طور 
متوسط بین ۲۷ تا ۳۳ هزار تومان قرار 

می گیرد.
در صورت ادامه وضعیت کنونی، چه 

اتفاقی می افتد؟
در این سناریو، حداقل دولت ۲۰ میلیارد 
دالر درآمد خواهد داشــت، مثل سال 
۱۴۰۰ و فقط کمی بیشتر. تنش ها نیز 
ادامه پیدا می کند، اما تنش ها به شدت 
کنترل شده است. در این سناریو دالر تا 
ســقف ۴۰ هزار تومان را هم پیش بینی 

می شود ببیند.
اما در ســناریو چهارم، شکست برجام و 
اعالم شکســت و عدم هر گونه مذاکره، 
دالر امــکان افزایش بیــش از ۴۰ هزار 

تومان را هم دارد.
گاها از یک اعداد نجومی درباره نرخ 
دالر صحبت می شود. این اعداد را تا 

چه اندازه قابل قبول می دانید؟
بــه نظر مــن اعــداد نجومــی در نرخ 
دالر نخواهیم داشــت، چــون ایران در 
هر صــورت هر اتفاقی هــم بیفتد، یک 
دسترســی محدودی به منابع ارزی و 
فروش نفت خواهد داشت. در آن صورت 
سقفی که دیده می شود، حداکثر حدود 
۴۲، ۴۳ هزار تومان اســت. پس اعداد 
نجومی که برخی می دهند که ۵۰ و ۶۰ 
هزار تومان است، برای سال ۱۴۰۱ اتفاق 

نمی افتد.
فکر می کنید در حال حاضر در کدام 

از این سناریوها قرار داریم؟
هر کدام از این ســناریوها یک احتمال 
وقوعــی دارد. امــا آنچــه که مــا فکر 
می کنیم، این اســت که احتمال این که 
آمریکا به طور کامل به برجام بازگردد، 
به حدود ۲۰ درصد رسیده و احتمال آن 
کاهش پیدا کرده است. احتمال این که 
توافق موقتی بین ایران و آمریکا صورت 
گیرد، به حــدود ۳۰ درصد رســیده و 
احتمال آن نسبت به قبل افزایش یافته 
است. احتمال ادامه وضع موجود را اما از 
همه این ســناریوها پررنگ تر می دانیم 
و فکــر می کنیم به ۴۰ درصد رســیده 

است. در نهایت شکست برجام و افزایش 
شدید سطح تنش ها، احتمال بیش از ۱۰ 

درصد ندارد.
شما نرخ تورم را در این سناریوها 

چطور دیده اید؟
ما با لحاظ تورم این نرخ ها را دیده ایم. اگر 
برجام صورت گیرد، اتفاقی که می افتد، 
این است که حجم عظیمی از منابع ارزی 
در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد که 
مجبور است این منابع را در بازار بریزد. 
چون انگیزه مردم و دولت این است که 
بعد از برجام، تورم کاهش پیدا کند. این 
شدنی است، اما به ضرر کشور و صنعت 

است.
نرخ واقعی دالر چه رقمی است؟

محاســبات ما نشــان می دهد که نرخ 
واقعی دالر بین ۳۰ تــا ۳۵ هزار تومان 
اســت. نرخ واقعی هم نرخی اســت که 
صنعت کشور آسیب نمی بیند و شکاف 
بین تورم و نقدینگــی را حفظ می کند. 
کشــورهایی که درآمد طبیعی دارند، 
ســعی می کنند نرخ دالر را در حول و 
حوش نرخ واقعی نگه دارند. حاال اتفاقی 
که با برجام می افتد، این است که بانک 
مرکزی منابع سرشار به دست می آورد 
که میزان رشد این منابع و ۶ برابر شدن 
آن، در تاریــخ ایران بی ســابقه اســت 
و درآمد بادآورده وحشــتناکی نصیب 
دولت ایران می کند که سبب می شود به 
سمت سیاست های پوپولیستی بروند و 

نرخ تورم را کاهش دهند.
پیش بینی ما این است که تورم را زیر ۳۰ 
درصد می توانند بیاورند و در آن صورت 
دالر هم به زیر ۲۰ هــزار تومان می آید، 

زیرا عرضه ارز به شدت افزایش می یابد.
در این شــرایط ســرمایه گذاران 

چگونه باید عمل کنند؟
در این شرایط باید سرمایه گذاران با نگاه 
بلندمدت عمل کنند. یعنــی هر گونه 
عمل کوتاه مدت مثل شرط بندی روی 

نرخ ها، به ضرر افراد است.
توصیه شــما به ســرمایه گذاران 
چیســت که بتوانند از سرمایه و 
ثروت خود محافظت کنند که تورم 

آن را خرد نکند؟
بلندمدت باید نگاه شود، این که سه سبد 
ســرمایه گذاری کم ریسک، پرریسک و 
سبد آرزوها داشته باشند و این سبدها را 
متناسب با سهم خود بچینید. باید نگاه 

۵ ساله و ۱۰ ساله داشت.

 رئیس هیات عامل ایمیدرو:

ح نیمه تمام معدنی تا پایان اسفند ۱4۰۱ تکمیل ۱2 طر
 روزگار / گروه اقتصاد 

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد: این سازمان 
تا پایان اسفند امســال، ۱۲ طرح نیمه تمام را در 
بخش معدن و صنایع معدنــی تکمیل می کند. 
وجیه ا... جعفری ضمن بیان ایــن مطلب اظهار 
داشــت: ایمیدرو تا پایان سال جاری، طرح هایی 
را در زمینه مس، فوالد، ســرب و روی، فروکروم، 
زیرساختی، زغال سنگ، آهک هیدراته و فسفات 
به بهره برداری می رســاند.وی ادامه داد: میزان 
ســرمایه گذاری پیش بینی شده برای طرح های 
مذکور، یک میلیارد و ۴۰۳ میلیون دالر اســت و 
برای ۲۸۷۷ نفر، اشتغال مستقیم و برای بیش از 

۷۵۰۰ نفر، اشتغال غیر مستقیم ایجاد می شود.
ح های قابل راه اندازی ۱4۰۱ جزئیات طر

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشــاره به جزئیات 

طرح های قابل راه اندازی در سال ۱۴۰۱ تصریح 
کرد: ۴ طرح در زنجیره مس شامل »تجهیز و بهره 
برداری از معدن دره آلو به ظرفیت ۷ میلیون تن 
خاک ســولفوری با عیار ۳۹ صدم درصد و تولید 
۱۱۰ هزار تن کنســانتره مس با متوســط عیار 
ساالنه ۲۵ درصد«، »احداث کارخانه لیچینگ به 
ظرفیت ساالنه ۳ هزارتن مس کاتدی«، بخشی از 

طرح های قابل راه اندازی امسال است.
وی ادامــه داد: »کارخانــه فلوتاســیون مــس 
سرچشــمه با تولید ۷۰ هزار تن کنسانتره مس و 
عیار ۲۴ درصد« و »تجهیز و بهره برداری از معدن 
دره زار به ظرفیت ۱۱ میلیون تن خاک سولفوری 
با عیار ۳۸ صــدم درصد و تولیــد ۱۵۰ هزار تن 
کنسانتره مس با متوسط عیار ۲۶ درصد«، از دیگر 

طرح های قابل راه اندازی در حوزه مس است.

جعفری با بیان اینکه امســال ۲ طرح در زنجیره 
فوالد تکمیل می شود، گفت: این طرح ها شامل 
»واحد فوالدسازی استانی سفیددشت با ظرفیت 
تولید ۸۰۰ هزارتن اســلب« و »پرعیارســازی 
باطله چهاربوق چادرملو با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن 
سنگ آهن فرآوری شــده و عیار آهن حداقل ۴۵ 

درصد« است.
وی ادامــه داد: »فازیک تجهیــز معدن و احداث 
کارخانه سرب و روی مهدی آباد با ظرفیت ۲۰۰ 
هزار تن« و »احداث کارخانه تولید آهک هیدراته 
کوه الر با تولید ۳۰ هزار تــن« بخش دیگری از 

طرح های قابل راه اندازی امسال است.
رئیس هیات عامــل ایمیدرو خاطرنشــان کرد: 
طرح های دیگر قابل بهره برداری تا پایان اسفند 
امسال، مشتمل بر » احداث یک پست اسکله بندر 

پارسیان « و »طرح احداث کارخانجات تولید کود 
فسفاته با ظرفیت ۶۰۰۰ و۲۰۰۰۰ تن« است.

وی افزود: »طــرح تولید ســیلیکومتال مجتمع 
فروکروم جغتای«، »نیــروگاه ۳۶۰ مگاوات برق 
در استان سمنان« و نیز تعدادی طرح های های 
احداث راه دسترســی و تامین بــرق معادن در 
مناطق مختلــف، در برنامه راه اندازی امســال 

ایمیدرو است.
همچنین ۳ طرح شــامل » واحــد احیای فوالد 
استانی قائنات« و »احداث کارخانه طالی هیرد« 
و »۲ پست اسکله بندر پارسیان« با مجموع رقم 
ســرمایه گذاری ۲۰۸.۳ میلیون دالر و اشتغال 
مســقیم ۶۰۰ و غیر مســتقیم ۴۰۵۰ نفر نیز در 
سال ۱۴۰۰ تکمیل شده که در سال جاری آماده 

افتتاح هستند.

خبر ویژه

وزیر صنعت معدن و تجارت از توقف تولید خودرو های ســاینا، تیبا و سمند 
خبر داد و گفت: خودروی پژو ۴۰۵ هم در آینده نزدیک از خط تولید خارج 

می شود.
 سید رضا فاطمی امین گفت: کیفیت یکی از پنج هدفی است که ما در همه 
محصوالت باید به آن توجه کنیم و طبیعتاً این موضوع به واسطه کارکرد و 

ایمنی در خودرو از اهمیت بیشتری برخوردار است.
وی افزود: سلسله جلساتی را با ســازمان ملی استاندارد برگزار و موضوعات 

مختلفی را در تمامی محصوالت از جمله خودرو بررسی کردیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در مورد خودرو چندین موضوع مطرح 

است که یکی از آن ها کنار گذاشــتن خودرو های قدیمی یا پلت پلت فرم ها 
که معادل فارسی آن بن سازهاست که در این راستا تیبا با توافق کاملی که با 
سازمان ملی استاندارد داشتیم تولید آن کامال متوقف شد که البته تعهداتی 
از قبل بوده با شرایطی، ما خودرو هایی که تولید شده اند و برای آن ها تعهدی 
ایجاد شده و مشــتریان در واقع ذیحق هستند، تدابیری اندیشیده شده که 

آن ها تحویل شوند.
به گفته فاطمی امین خط تولید تیبا، ساینا و سمند متوقف شده و در آینده 

نیز خط تولید پژو ۴۰۵ به تدریج متوقف می شود.
وی ادامه داد: قطعاً استاندارد و کیفیت یکی از اصولی است که قابل خدشه و 

کوتاه آمدن نیست که ما بخواهیم به خاطر منافع بنگاه هایی، راحتی و آرامش 
امنیت مردم را زیر سوال ببریم این یک اصل است که هم وزارت صنعت، معدن 

و تجارت و هم سازمان ملی استاندارد ایران روی آن توافق دارد.
فاطمی امین گفت:سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت هر 
دو سازمان حاکمیتی است که تالش می کنیم همه محصوالت از جمله خودرو 
که کیفیت آن مورد دغدغه مقام معظم رهبری است و عموم مردم، این حقوق 
مردم رعایت شود و از آنجایی که استاندارد حداقل کیفیت ها را بیان می کند، 
خودرو حداقل کیفیت را داشته باشد که البته ما باید انشاهلل قدم های باالتری 

در جهت ارتقای کیفیت برداریم.

تولید تیبا، ساینا و سمند متوقف شد

 پژو 4۰5 در صِف توقف خط تولید
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نفت و انرژی 4

کرد : آبی تشریح  کارشناس ارشد حوزه منابع 

چرخه توسعه  نیافتگی و بحران آب ایران

كوتاه از انرژی

بین الملل

عربستان به سوخت ارزان 
روسیه نه نگفت

صادرات نفت کوره روسیه به عربستان 
سعودی در سه ماهه دوم که سعودیها 
به دنبال اختصاص نفت بیشتری برای 
صادرات و اســتفاده از سوخت ارزان 
وارداتــی بــرای تولید نیــرو بودند، 
تقریبا دو برابر افزایش یافت.عربستان 
ســعودی یکی از معدود کشورهایی 
اســت که از نفت خام برای تولید برق 
استفاده می کند. با این حال، اقداماتی 
را دنبــال مــی کند تا با افزایش تولید 
گاز طبیعــی و ســوئیچ نیروگاه ها از 
نفــت به گاز، میزان مصرف نفت خام 
را کاهش داده و نفت بیشــتری را به 
صادرات اختصاص دهد.تخفیفی که 
قیمت نفت خام و نفت کوره روســیه 
بــه دلیل تحریم های غربی پیدا کرده 
است، نفت کوره روسیه را به خوراک 
مورد عالقه نیروگاه های ســعودی در 
فصل اوج تقاضای تابســتانی تبدیل 
کرده اســت.با این حال، این افزایش 
وابستگی به سوخت روسیه، احتماال 
باعث می شــود ماموریت جو بایدن، 
رئیــس جمهور آمریکا، برای متقاعد 
کردن عربســتان سعودی به حمایت 
از تعییــن ســقف قیمت روی نفت و 
ســوختهای روسیه، چالش بیشتری 
پیدا کند. ســعودیها روابط نزدیکی با 
روســیه دارند و حمایت آنها از طرح 
آمریکا برای اعمال سقفی روی قیمت 
نفت روســیه، این روابط را مخدودش 
خواهد کرد.عربســتان سعودی تنها 
کشــوری نیست که خرید سوختهای 

روسیه را افزایش داده است. 

آیا روسیه موفق به دور 
زدن تحریم ها می شود؟

همزمــان با تالش هــای غرب برای 
اعمال سقفی روی قیمت نفت روسیه، 
مسکو قصد دارد قیمت پایه نفت ملی 
خود را ایجاد کند. ســندی که توسط 
بلومبرگ نیوز مشــاهده شده است، 
نشــان می دهد روسیه قصد دارد در 
ســال ۲۰۲۳ قیمت پایــه نفت ملی 
خــود را ایجاد کند تــا از این طریق، 
از درآمــد صادرات نفت خود حمایت 
کند.تولیدکننــدگان نفت روســیه، 
بانک مرکزی روسیه و وزرای مربوطه، 
سرگرم کار برای راه اندازی یک پلتفرم 
معامالت برای نفت روســیه در اکتبر 
امسال هستند. هدف، جذب شرکای 
خارجــی بــرای خرید نفت روســیه 
و تولیــد حجم کافی اســت تا قیمت 
نفــت پایه در مقطعــی بین مارس تا 
ژوئیه سال آینده ایجاد شود.تالشهای 
روســیه برای ایجاد قیمت پایه نفت 
ملی، با اقدامات کشورهای غربی برای 
تعیین سقفی برای قیمت نفت روسیه 
در بازار جهانی همزمان شــده است. 
هدف از اعمال ســقف قیمت، محدود 
کــردن درآمدهای نفتــی عظیمی 
کرملین است. روسیه هم به نوبه خود 
بــه دنبال حمایت از درآمدهای نفتی 
بــوده و یکی از راههای مورد نظرش، 
ایجاد یک قیمت پایه نفت ملی است.
پس از اجالس آلمان، ســران گروه ۷ 
که متشکل از بزرگترین اقتصادهای 
صنعتی جهان هستند، از کشورهای 
واردکننده خواســتند تعیین سقف 
روی قیمت نفت روســیه را بررســی 
کنند. اما معلوم نیســت آیا این هدف 
بدون ایجاد اختالالت بیشــتر در بازار 
و افزایــش قیمتها، تحقق پیدا خواهد 
کــرد یا خیر.بر اســاس گزارش اویل 
پرایــس، جانت یلن، وزیر خزانه داری 
آمریکا در ســفر دوره ای به آســیا که 
شــامل توقف در ژاپن، کره جنوبی و 
اندونزی است، قصد دارد به هر کشوری 
که می رود از مقامات دولت آن بخواهد 
از پیشــنهاد ســقف قیمت روی نفت 
روســیه حمایــت کنند.حذف کامل 
نفت روسیه از بازار، از نظر اقتصادی و 
سیاسی برای دنیا که با رشد بی سابقه 
تورم روبرو شــده، خطرناک است. بر 
اســاس تحلیــل وزارت خزانه داری 
آمریکا، حذف پنج میلیون بشــکه در 
روز عرضه روسیه از بازار، قیمت نفت را 
به میزان قابل توجهی افزایش خواهد 
داد و ممکن است تا مرز ۱۴۰ دالر در 
هر بشــکه برساند. قیمت نفت که در 
ژوئن به باالی ۱۲۰ دالر در هر بشکه 
صعــود کرده بود، اکنون حدود ۱۰۱ 

دالر است.

با تصویب مجلس

وزارت نیرو مکلف به 
هوشمندسازی کنتورهای برق شد

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در جریان 
جلســه علنی مجلس، گزارش کمیسیون انرژی 
در خصوص طرح مانع زدایی و توســعه صنعت 
برق کشــور را بررســی کرده و ماده ۲۰ این طرح 
را به تصویب رســاندند.بر اســاس ماده ۲۰ این 
طرح؛ وزارت نیرو مکلف اســت از طریق شرکت 
مادر تخصصی توانیر و شــرکت های ذی ربط با 
نصب تجهیزات هوشمند ساخت داخل از جمله 
شمارشگرهای)کنتورهای(هوشمند و با رعایت 
مالحظــات پدافندی و رایانیکی )ســایبری( در 
بســتر تبادل داده امن اقدام به هوشمندســازی 
شــبکه توزیع، رویت پذیری و کنترل پذیری با 
اولویت پســت های توزیع، مشترکین پرمصرف 
با مصرف بیش از دوبرابر الگوی مصرف و سپس 
سایر مشترکین کند.منابع الزم برای اجرای این 
ماده از محل منابع موضوع مواد ۳ و ۶ این قانون 

تامین می شود.

مابه التفاوت کارمزد جایگاه داران 
سی ان جی را دولت می پردازد

سرپرســت مدیریت هماهنگی امور گازرســانی 
شــرکت ملــی گاز گفت: تعییــن قیمت ۵۷۰ 
تومان به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی فشــرده 
)سی ان جی( به هیچ عنوان به معنای تغییر قیمت 
برای مصرف کنندگان نیســت و تنها برای نحوه 
محاســبه کارمزد جایگاه داران اعالم شده است.
ســید جالل نورموســوی در این باره اظهار کرد: 
همســو با اصالح نرخ کارمــزد جایگاه داران و با 
توجه به هزینه مترتب بر آنها، امسال نیز پس از 
دریافت مجوزهای الزم از دولت، افزایش میانگین 
۴۵ درصدی در نرخ کارمزد سی ان جی، تصویب و 
الزم االجرا شد. وی ادامه داد: بر این اساس، هزینه 
گازبها از ۴۵۳ تومان به ۵۷۰ تومان رسید که البته 
ایــن افزایش به منزله تغییر نرخ گاز خودروهای 
گازسوز نیست و آنها با همان نرخ پیشین، یعنی 
۴۵۳ تومــان گاز را دریافــت می کنند.به گفته 
سرپرســت مدیریت هماهنگی امور گازرســانی 
شــرکت ملــی گاز ایران، مابه التفــاوت این رقم 
را دولــت به جایــگاه داران پرداخت می کند.بر 
اســاس این گزارش، پیرو مصوبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ 
دولت دربــاره تعیین کارمزد جایگاه های عرضه 
ســی ان جی، تعیین قیمت ۵۷۰ تومان برای هر 
مترمکعب ســی ان جی، به هیچ عنوان به معنای 
تغییر قیمت برای مصرف کنندگان نیست و فقط 
برای نحوه محاســبه کارمزد جایگاه داران اعالم 
شده است. بدیهی است مابه التفاوت قیمت کنونی 
ســی ان جی یعنی ۴۵۳ تومان تا رقم اعالم شده، 
از ســوی دولت پرداخت می شود؛ به این ترتیب 
قیمت ســی ان جی برای مصرف کنندگان همان 
رقم پیشــین ۴۵۳ تومــان به ازای هر مترمکعب 

است.

بازنگری استاندارد برچسب 
مصرف انرژی کولرهای آبی 

بر اســاس اعالم سازمان ساتبا، اصالحیه برچسب 
مصرف انرژی کولرهای آبی پس از گذشت ۱۰ سال 
از تدوین اســتاندارد اولیه، بازنگری و به ســازمان 
اســتاندارد ارسال شد.استاندارد برچسب مصرف 
انــرژی کولرهــای آبی با هــدف ارتقای بهره وری 
و مصــرف بهینــه انرژی در ســازمان انرژی های 
تجدیدپذیــر و بهره وری انــرژی برق، پس از ۱۰ 
سال بازنگری و اصالحیه آن برای ابالغ به سازمان 
استاندارد ارسال شد.بر این اساس، در این اصالحیه 
رتبه های E ،F،G از برچسب انرژی کولرهای آبی 
حذف و سه رتبه A+++،A++،A+ به باالی رده های 
برچســب انرژی اضافه شــده اســت.همچنین با 
اجرایی شــدن اســتاندارد جدید برچســب های 
انرژی کولرهای آبی، تولید این دســتگاه، صرفا با 
الکتروموتورهــای پربازده و کم مصرف امکان پذیر 
و برآورد می شود که طی چهار سال آینده در زمان 
پیــک مصــرف، بیش از ۱۲۰۰ مگاوات کاهش بار 
و ۲.۵ میلیارد کیلووات ساعت صرفه جویی انرژی 

الکتریکی را در کشور شاهد باشیم.

 تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف 
 در بزرگ ترین شرکت 
تولیدی نفت ایران

مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
گفــت: تولید شــرکت های بهره بــردار مناطق 
نفت خیز جنوب مطابق مصوبه های شرکت ملی 
نفت ایران بوده اســت و این شرکت ها صددرصد 
اهــداف مربوطــه را محقــق کردند.علیرضــا 
دانشــی در نشست  مجمع عمومی عادی ساالنه 
شرکت های بهره برداری نفت و گاز کارون، مارون 
و مسجدســلیمان که به صورت جداگانه برای هر 
شــرکت برگزار شد عملکرد و صورت های مالی 
سال ۱۴۰۰ شرکت های مذکور با حضور نماینده 
سازمان حسابرسی بررسی و تأیید شد.وی درباره 
تحقق تولید شــرکت های بهره برداری نفت و گاز 
کارون، مــارون و مسجدســلیمان افزود: تولید 
شرکت های بهره بردار مطابق مصوبه های شرکت 
ملی نفت ایران بوده اســت و این شــرکت ها به 

صددرصد اهداف مربوطه رسیدند.

یک کارشناس ارشد حوزه منابع آبی گفت: یک گرداب 
توسعه  نیافتگی، جغرافیای ایران را دربرگرفته و چنانچه 
اجزای این گرداب به درســتی بازشناسی شود، می توان 
امیــدوار بــود کــه پیش از آنکه دیرتر شــود، در قالب و 
چارچوب پدافند غیرعامل، این وضعیت را کنترل کرد.

داریوش مختاری ، با بیان اینکه از آنجا که بعد اقتصادی 
این مشــکل همانند یک موتور متحرک عمل می کند، 
تحلیل صورت مساله از زاویه اقتصادی به شناخت دقیق 
 تر آن کمک زیادی می کند، اظهار کرد: جریان معمول 
در اقتصاد آزاد به گونه ای اســت که در قلمرو جغرافیای 
کشور، از منابع پایه در جریان تولید کاال و خدمات استفاده 
می شود و محصول آن درآمد ملی است، بخشی از درآمد 
ملی، مصرف و بخشــی از آن پس انداز و ســرمایه گذاری 
می شــود و این چرخه درآمدی ادامه می یابد.وی افزود: 
در این میان و از دیدگاه زیست محیطی دو نگرانی عمده 
وجود دارد؛ نگرانی اول، برداشت بی رویه از منابع طبیعی 
تجدیدشــونده بــه ویژه منابــع آب زیرزمینی و نگرانی 
دوم، هزینه  نکردن سرمایه گذاری ها در امور زیربنایی و 
توسعه فن آوری های نوین و انجام آموزش و فرهنگ سازی 
ســاکنان این قلمرو جغرافیایی است. مبادا پس از پایان  
یافتن منابع تجدیدشونده، کشور با مشکل بنیادین روبرو 
شــود و اقتصاد، توان برقــراری چرخه درآمدی اش را از 

دست بدهد.
به گفته این کارشــناس ارشــد حوزه منابــع آبی، این 
همان اتفاقی اســت که در قلمــرو جغرافیایی ایران در 
حال رخ دادن است؛ دقیقا در شرایطی که منابع پایه در 
آستانه پایان یافتن است، کالنشهرهایی بدون دارابودن 

زیرســاخت های درآمدزایــی داریم کــه به طور عمده 
شامل ساکنانی برای مصرف بیشتر و بیشتر دارند. یکی 
از حوزه هــای مصرف گرایی، وجود ده ها میلیون خودرو 
تک سرنشــین و چند میلیون واحد مسکونی است که 
تامیــن انرژی پایدار برای حوزه های مســکن و خودرو 
بسیار دشوار و بحث برانگیز است.مختاری با بیان اینکه 
اینها در شرایطی اتفاق می افتد که زیربناهای درآمدزایی 
پایدار در اقتصاد ایران به ویژه زیربناهای گردشــگری 
شامل آثار تاریخی و بافت ها و باغ های تاریخی شهرهای 
کهن و زیربناهای تولید مواد غذایی و تولیدات صنعتی 
شــامل منابع معدنی و کانــی و خاک های آلی و منابع 
آب زیرزمینی به طور پیوســته در حال از دســت رفتن 

هســتند، گفت: کماکان حفظ آثار تاریخی و توســعه 
گردشگری، می تواند همانند یک ستون پایدار، اقتصاد 
کشور را از پرتگاه های پیش رو برهاند. بنابراین، ماهیت 
و ابعاد فروپاشی جغرافیایی ایران در چارچوب یک توسعه  
نیافتگی قابل بازشناسی است.وی ادامه داد: در تکمیل 
همین تحلیل باید توجه کرد توســعه اقتصادی بدون 
منابع آب، ناممکن است؛ گویا منازعات فزاینده کنونی 
بر ســر منابع آب، نشــان از کمبود شدید این منابع و در 
همان حال، بازدهی فزاینده این منابع در صنایع آب بر و 
تغییر کاربری فزاینده زمین ه ای شهری دارد. به واقع در 
همان حال که نرخ تجدیدشوندگی  منابع آب از دست 
می رود، مصرف سالیانه نزدیک به ۸۰ میلیارد مترمکعب 

برای تولیدات غذایی و نزدیک به ۶ میلیارد متر مکعب 
مصــارف صنعتی و معادل آن برای مصارف صنعتی، نه 
تنها یک اقتصاد پویا بر جا نمی گذارد بلکه اقتصاد را در 
لبه پرتگاه قرار داده است.این کارشناس ارشد حوزه منابع 
آبــی بــا بیان اینکه اقتصادی که محدود به مصرف مواد 
خوراکی، تغییر کاربری فزاینده اراضی شــهری، توسعه 
بی رویه شهرنشینی و توسعه بی رویه بخش های مصرفی 
مســکن و خودرو شده است و عمال توان  بازآفرینی اش 
را از دســت داده اســت، گفت: در همان حال، در متن 
توســعه شهرها، بافت کالبدی شهرها و زیرساخت های 
گردشگری به ویژه بافت های تاریخی و فضای سبز آن 
دچار آسیب بسیار جدی شده است و این وضعیت، اقتصاد 
را در یک وضعیت بســیار ناپایدار و خطرناک قرار داده 
است.مختاری ادامه داد: اکنون اقتصاد کشور با حوزه های 
مصرفی و محو منابع پایه روبرو شده است. شاید بتوان با 
کمبود سایر منابع پایه، اقتصاد را سر پا نگه داشت ولی 
بدون منابع آب کافی و پایدار هرگز نمی توان آن را سر 
پا نگه داشــت. به واقع جریان پایدار منابع در اقتصاد با 
جریان ناپایدار منابع جایگزین شده است؛ گره کار با حفظ 
زیرســاخت های گردشگری و نجات بقایای بافت های 
تاریخی و ســرمایه های فیزیکی گردشــگری کشور باز 
می شــود.وی  اظهار کرد: به جای توســعه بی رویه الزم 
است در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های بخش های 
مسکن و خودرو نگاه دوباره داشت؛ توسعه گلخانه ها برای 
بازگرداندن نرخ تجدیدشوندگی به منابع آب زیرزمینی 
یک الزام اســت. راهکاری که با اجرای نامناســب و یا 

دیرهنگام آن، اثربخشی اش را نیز از دست خواهد داد.

خبر ویژه

وزیر نفت از خدمات فعاالن صنعت نفت در زمینه افزایش صادرات نفت و تأمین 
مصرف رو به افزایش سوخت خودروها و نیروگاه ها قدردانی کرد.جواد اوجی گفت: 
این روزها به دلیل کم شدن اثر ویروس کرونا و از سرگیری سفرهای تابستانی، 
مصرف بنزین در بیشینه تاریخی خود قرار دارد و گاهی از تولید نیز فراتر می رود، 
با این حال، وزارت نفت با برنامه ریزی مناســب توانســته بنزین مصرفی مردم را 
تأمین کند.وی دیگر اقدام مهم این وزارتخانه در روزهای اخیر را تأمین سوخت 
نیروگاه ها برشــمرد و گفت: در حوزه تأمین ســوخت پایدار نیروگاهی به دلیل 
گرمای هوا و تولید حداکثری برق، بالغ بر ۳۰۹ میلیون معادل مترمکعب سوخت 

در نیروگاه ها مصرف می شــود. در این شــرایط مصرف، پایداری تأمین و توزیع 
سوخت موردنیاز بخش های مختلف اثر مستقیمی بر رفاه و آسایش مردم عزیز و 
اقتصاد کشور دارد و کوچک ترین اختاللی در این زمینه رخ نداده است.وزیر نفت 
افزود: خوشــبختانه با تالش شــبانه روزی کارکنان صنعت نفت به خوبی تاکنون 
توانســته ایم ســوخت جایگاه های عرضه بنزین، گازوئیل و سوخت نیروگاه ها را 
بــدون هیچ گونــه وقفه ای تأمین کنیم.اوجی تصریح کرد: این زحمات کارکنان 
صنعت نفت در تأمین پایدار سوخت در کنار حفظ جریان صادرات و درآمدزایی 

ارزی برای کشور به واقع ستودنی است.

قدردانی وزیر نفت  از خدمات فعاالن صنعت نفت بابت تأمین پایدار سوخت

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:

گاز مصرفی در بورس   فروش مازاد 
مهیا می شود

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه 
بــا اجــرای پروژه کنتورهای هوشــمند گاز، 
مدیریت مصرف ازسوی مردم اتفاق می افتد، 
گفت: اگر مشترکی گاز کمتری مصرف کند، 
می تواند گاز مازاد را در بورس بفروشد. مجید 
چگنــی با بیــان اینکه قیمــت گاز در ایران 
بســیار ارزان اســت، اظهار کرد: قیمت گاز در 
اروپا مترمکعبی بیش از ۲ دالر اســت و حتی 
زمان هایــی به باالی ۴ دالر نیز می رســد، در 
حالی که قیمت گاز در ایران در بخش خانگی 
حدود ۷۰ تومان اســت.وی اظهار کرد: هدف 
از اجرای پروژه کنتورهای هوشمند این است 
که مدیریت مصرف انجام شــود و از خدمات 
ارائه شده درســت استفاده کنیم.معاون وزیر 
نفت در امور گاز با بیان اینکه زیرساخت های 
بــورس بــرای عرضه گاز فراهم اســت، ادامه 
داد: اگر مشــترکی گاز کمتری مصرف کند، 
می توانــد گاز مــازاد را در بورس عرضه کند، 
در این پروژه هر مقدار که مشــترکان بتوانند 
مصرف گاز را ذخیره کنند، می توانند در بورس 
انرژی به قیمت آزاد بفروشند.به گفته چگنی، 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران زمانی که این 

پروژه تکمیل شود یکی از اهداف این است که 
گاز در بورس انرژی فروخته شــود. وی اظهار 
کرد: هدف از اجرای پروژه کنتورهای هوشمند 
این اســت که مدیریت مصرف انجام شــود و 
از خدمات ارائه شــده درســت استفاده کنیم.
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران تأکید کرد: 
ســال ۱۴۰۰ براســاس قانون بودجه تکلیفی 
داشــتیم که بخشــی از گاز را در بورس انرژی 
عرضه کنیم، اما به دلیل اینکه زیرســاخت ها 
آمــاده نبــود و پایان ســال این زیرســاخت 
آماده شــد، امکان عرضــه گاز به وجود نیامد.
براســاس ایــن گــزارش، شــرکت ملی گاز 
ایران بر اســاس الیحه بودجه امســال، برای 
اصالح الگوی مصرف، موظف اســت به منظور 
هوشمندســازی توزیع گاز و نصب کنتورهای 
هوشــمند بــا اولویت مشــترکان پرمصرف 
اقدام کند. در حوزه ســخت افزاری، ســاخت 
کنتورهــای هوشــمند در اولویت قرار دارد و 
اکنون در اروپا نیز بحث های هوشمندســازی 
پیگیری می شود. این پروژه کالن باید در چهار 
سال عملیاتی شود و بر اساس برآورد اولیه، ۴ 

میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

هدایت نقدینگی به  سوی صنعت نفت 
نویدبخش اشتغال زایی و رونق تولید است

عضو کمیســیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه 
هدایت نقدینگی ها به  ســوی صنعت نفت و گاز 
نویدبخش اشتغال زایی و رونق تولید است، گفت: 
بی شــک توسعه میدان های مشترک با استفاده 
از ســرمایه گذاری داخلی از شــاخص های مهم 
اتکا به توان داخل است.سیدموســی موســوی 
نگهداشــت میدان های کنونی و توســعه دیگر 
میدان های مشــترک را ضروری دانست و گفت: 
باید درآمد حاصل از تولید نفت را صرف توسعه 
میدان ها و ســرمایه گذاری در میدان های جدید 
کرد تا آینده کشــور تضمین شود. در واقع تولید 
و فروش صرف، ســبب عقب  ماندن ما در توسعه 
میدان های مشترک می شود و اگر در این زمینه 
ســرمایه گذاری نشود سال های  آینده این مقدار 
تولید را نیز نخواهیم داشت. عضو کمیسیون انرژی 
مجلــس افزود: باید همکاری با ســرمایه گذاران 
داخلی در صنعت نفت برای توســعه پروژه های 
صنعت نفت در بخش باالدســت و پایین دست، 
بر اساس مشارکت های مرسوم توسعه یابد. این 
مهــم با تصمیم های مبتنی بر شــتاب دهی به 
اتمام طرح های نیمه تمام میدان های مشــترک 
نفــت و گاز و امضــای قراردادهای جدید مربوط 

به توســعه و تولید از میدان های مشترک همراه 
است.این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی به امضای تفاهم نامه توســعه میدان 
نفتی مشــترک آزادگان با بانک ها و شرکت های 
داخلی اشــاره و تصریح کــرد: این اقدام یکی از 
شــاخص های مهم اتکا به توان داخلی و استفاده 
از ســرمایه ها و نقدینگی موجود در کشور است، 
بی شک هدایت نقدینگی ها به سوی صنعت نفت 
و گاز نویدبخش اشتغال زایی و رونق تولید است.

موسوی به موضوع دیپلماسی انرژی نیز اشاره و 
اظهار کرد: به یقین احیای دیپلماســی انرژی در 
شرایط اقتصادی کنونی کشور ضروری است. اگر 
این موضوع فعال شود راهکارهای بسیاری برای 
فــروش نفــت و فرآورده های نفتی ایجاد خواهد 
شد. عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: سوآپ 
گازی ایــران، ترکمنســتان و آذربایجان نمونه 
کوچک خوبی بــرای احیای مراودات اقتصادی 
کشور در حوزه انرژی با کشورهای همسایه است، 
قرارداد سوآپ گاز سبب شده است روابط ایران با 
ترکمنستان و آذربایجان ترمیم شود و البته نشان 
از نگاه مترقی دولت سیزدهم دارد زیرا می خواهد 
با همسایگان خود ارتباط اقتصادی داشته باشد.

دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، 
گاز و پتروشــیمی گفــت: احتمال اینکه در فصل 
تابســتان با کمبود مواجه و مجبور شــویم بنزین 
پاالیشــگاهی را با شناســایی نقاط آسیب دوباره 
فعــال کنیم و یا شــروع بــه واردات فرآورده های 
نفتــی بکنیم، وجود دارد.ســیدحمید حســینی 
درباره امکان صادرات بنزین اظهار داشت: با توجه 
به اینکه مصرف بنزین به ۱۲۰ میلیون لیتر در روز 
هم رســیده و پاالیشگاه ها نیز توانی برای صادرات 
بنزین ندارند، در نتیجه کسی انتظار صادرات بنزین 

از پاالیشــگاه ها ندارد، اما برخی پتروپاالیشگاه ها 
مثل شازند، بوعلی و نوری که واحدهای پتروشیمی 
دارند و برخی واحدهای مینی ریفاینری که بنزین و 
یا هیدروکربن ســبک تولید می کنند. بعضا امکان 
صادرات دارند و عمده نیاز بازار افغانستان که ماهانه 
حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن است از این محل تامین 
می شود و بخشی هم به بازارر عراق ارسال می شود 
و بخشی از مینی ریفاینری ها هم که کیفیت بهتری 
دارند بنزین و هیدروکربور ســبک و سنگین خود 
را به امارات ارســال می کنند.   اکنون پاالیشگاه ها 

بــا تمام ظرفیــت کار می کنند ولی احتمال اینکه 
در فصل تابســتان با کمبود مواجه شویم و مجبور 
شــویم بنزین پاالیشــگاهی را با شناســایی نقاط 
آســیب دوباره فعال کنیم و یا شــروع به واردات 
فراورده هــای نفتی بکنیم، وجــود دارد. دبیر کل 
اتحادیــه صادرکننــدگان فراورده های نفت، گاز و 
پتروشیمی تصریح کرد: قاعدتا اکنون پاالیشگاه ها 
در بهترین وضعیت هستند و در صورتی که بتوانند 
بنزین و گازوئیل بیشــتری تولید کنند، این کار را 
خواهند کرد. قاعدتا برای هیچ پاالیشگاهی صرفه 

نــدارد کــه نفتا تولید کند و با قیمت ۷۰۰ تا ۸۰۰ 
دالر در هــر تــن را بفروشــد در حالی که می تواند 
گازوئیل را ۱۱۵۰ دالر و بنزین را هر بشــکه ۱۵۰ 
دالر بفروشد بنابراین ممکن است برخی پاالیشگاه 
به ریفرمیت رغبت داشــته باشند، اما غیر از ستاره 
خلیج فارس هیچ پاالیشگاهی توان صادرات حجم 
باالیــی از نفتا و یــا ریفرمیت را ندارد.وی در ادامه 
گفت: باتوجه به قیمت مناسی که شرکت نفت برای 
تامین میعانات گازی پاالیشــگاه ها در نظر گرفته 

وضعیت فراورده های نفتی بد نیست .

دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی :

احتمال واردات بنزین قوت گرفت
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55بانک و بیمه
معاون نظارت و کنترل داخلی بانک توسعه 

صادرات ایران تشریح کرد:

لزوم استقرار سامانه نظارت 
غیرحضوری در سیستم بانکی

معــاون نظارت و کنترل داخلی بانک توســعه 
صــادرات ایران اعــالم کرد: هدف از راه اندازی 
ســامانه نظارت و بازرســی غیرحضوری بانک 
توسعه صادرات ایران، عبور از روش های سنتی 
بازرســی و نظارت در بانک ها و بهره مندی از 
ابزارهای نوین مبتنی بر فناوری اطالعات است.

حبیب احمدی در مراســم رونمایی از ســامانه 
بازرســی و نظارت غیرحضوری در ســخنانی 
درباره سامانه نظارت غیر حضوری، اظهارداشت: 
بر اساس تاکید دستگاه های نظارتی باالدستی 
و نیــز مدیرعامل محترم بانک، تســریع در راه 
اندازی این سامانه در اولویت برنامه های معاونت 
نظارت و کنترل داخلی بانک توســعه صادرات 

ایران قرار گرفت.
عضو هیات عامل بانک توســعه صادرات ایران 
اذعان داشت: با استفاده از تجربه بازرسان بانک 
و براســاس مقررات و قوانین مرتبط با عملیات 
بانکی، بیش از ۲۰۰ پروفایل و سناریو در سامانه 
مذکر تعریف و بارگذاری شده که با استفاده از 
انبــار داده های بانک، هرگونه عدم تطابق را به 
صورت سیستمی و بدون دخالت عامل انسانی 
شناسایی کرده و در کارتابل بازرس مربوطه در 

شعبه قرار می دهد.
احمدی افزود: به این ترتیب بازرسان هرروز به 
صــورت اتوماتیک، مغایرت های پروفایل ها را 
به صورت اتوماتیک از ســامانه دریافت و مورد 

بررسی قرار می دهند.
وی بــا تاکید برویژگی پویایی ســامانه نظارت 
غیرحضوری گفت: این ســامانه به طور مداوم 
در حال به روزرســانی اســت و در صورت ارائه 
خدمات برخــط، خدمات آنالین نیز به کابران 

ارائه می دهد.
احمــدی اعالم کــرد: در حــال حاضر تمرکز 
ســامانه بر بخش های ریالی ،عملیاتی، سامانه 
ها، سیســتم ها،سرفصل های حساس بانکی و 

همچنین تسهیالت بانک است.
معــاون نظارت و کنترل داخلی بانک توســعه 
صادرات ایران در ادامه مزایای اســتقرار سامانه 
نظــارت در بانک را برشــمرد و گفت: افزایش 
ســرعت، نظارت به موقع، موثر و کارآمد، نگاه 
پیشــگیرانه و کشف به موقع انحراف و اقدامات 
اصالحی و کاهش هزینه های پرســنلی از اهم 

مزایای استفاده از این سامانه هستند.
حبیب احمدی یادآور شد: با استفاده ازخروجی 
های این ســامانه، نظارت مبتنی بر ریســک از 
جمله شناســایی شــعب،کارکنان و مشتریان 
پرریســک، محصــوالت و خدمات پرریســک 

بانک نیزاحصامی شوند.
عضو هیات عامل بانک توســعه صادرات ایران 
بیان کرد: تاکید این ســامانه پیش از نظارت و 
کنترل ســازمان، پیشــگیری است و این تغییر 
رویکــرد از کشــف به پیگیری، بــه بالندگی و 

چابکی بانک کمک خواهد کرد.
در ادامــه این مراســم معاون مرکز بازرســی، 
ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به مشــکالت 
وزارت امور اقتصادی و دارایی مزیت مهم امکان 
به روزرســانی بخشــنامه ها و قوانین و مقررات 
در سامانه بازرســی غیرحضوری بانک توسعه 

صادرات را تحقق نظارت هوشمند برشمرد.
علی دوستدار گفت: برنامه ششم توسعه تمامی 
دستگاه ها را مکلف به سامانه ای کردن فرایندها 
تا پایان ســال ســوم خود کرده بود و ما نیز در 
وزارت اقتصــاد بحــث نظارت هوشــمند را در 

دستور کار قرار داده ایم.
وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد نظارت هوشمند 
از دســتگاه های تابعــه و به ویــژه بانک ها را در 
اولویت خود قرار داده است، اظهار داشت: بانک 
توسعه صادرات طراحی و اجرای سامانه بازرسی 
غیرحضوری خود را از ســال ۱۳۹۹ در دستور 
کار قرار داده و اقدامات خوبی نیز در این راستا 
انجام شده که جای تشکر و قدردانی ویژه دارد.

معــاون مرکــز بازرســی، ارزیابــی عملکرد و 
پاســخگویی به مشکالت وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی، تصریح کرد: در صورتی که ســامانه 
بازرســی غیرحضوری بانک توســعه صادرات 
ایران آنالین و همزمان تمامی فعالیت ها را تحت 

نظارت داشته باشد، اقدام خوبی خواهد بود.
دوســتدار با اشــاره بــه افزایــش روزافزون 
تراکنش های بانکی، یکی از مزیت های نظارت 
هوشمند را جلوگیری از اتالف وقت در بازرسی 
عنوان کرد و گفت: در حال حاضر و با استفاده از 
سامانه غیرحضوری، تمامی فرایندهای ریالی و 
اعتباری تحت بازرســی قرار گرفته و امیدواریم 
که بحث ارزی نیز به سرعت به آن اضافه شود.

وی تصریح کرد: در بازرســی سنتی، هر زمانی 
تخلفی رخ می داد باید تیمی از بازرسی چندین 
ماه در شعبه حضور می یافت تا مواردی را رصد 
کند ولی با نظارت هوشــمند و سیستمی، این 

زمان به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

اخبار

انتخاب کارگزاری بانک دی به 
عنوان عضو هیات مدیره کانون 

کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 شــرکت کارگزاری بانک دی به عضویت هیات 
مدیــره کانون کارگــزاران بورس و اوراق بهادار 

در آمد.
در پی برگزاری انتخابات اخیر کانون کارگزاران 
بورس و اوراق بهادار، شرکت کارگزاری بانک دی 
موفق شد با کسب ۵۴ رای به عضویت این کانون 
درآید.کانــون کارگزاران بــورس و اوراق بهادار 
مؤسسه ای غیردولتی، غیرتجاری و غیرانتفاعی 
اســت که به منظور کمــک به ایجاد بازار اوراق 
بهادار عادالنه، رقابتی و کارا در کشور به منظور 
جلب اعتماد سرمایه گذاران تشکیل شده است.

اقتصاد فناوری اطالعات

۲۲ تیرمــاه، ســالروز تولد محمد بن موســی 
خوارزمی، دانشــمند بزرگ ایرانی ســده های 
هشــتم و نهم هجری، یکی از مفاخر بزرگ مان، 
به نــام »روز ملی فنــاوری اطالعات« در تقویم 

رسمی کشور ثبت شده است.
امســال به عنوان سال اول قرن جدید شمسی، 
اولین سالی است که اهالی فناوری اطالعات روز 
رسمی خود را دارند. به نظر اینجانب، این تقارن 
جذاب، یادآوری اســت بــر اهمیت جایگزینی 
فنــاوری اطالعات به  عنــوان پیش ران اقتصاد 

کشور در قرن جدید.
در دنیایی که حذف ســوخت های فســیلی را از 
منابع انرژی خود آغاز کرده و »فناوری اطالعات« 
از یک ابزار پشتیبان زندگی و کسب وکار، فراتر 
رفتــه و »اقتصاد اطالعــات« تبدیل به یکی از 
پایه هــای اصلــی اقتصاد جهانی شــده، ما نیز 
چاره ای نداریم جز این که نفت زدگی را به کناری 
بنهیم و با تکیه بر استراتژیک ترین دارایی عصر 
دیجیتال، یعنی نیروی انسانی جوان و متخصص 
و باانگیزه ی خود، برای تغییر زیربنای اقتصادی از 
»اقتصاد نفتی« به »اقتصاد هوشمند«، گام های 

هر چه بلندتری را برداریم.
»اقتصاد هوشــمند« اگــر چه مفهومی مدرن 
اســت؛ امــا برخی عناصر کلیدی آن، ریشــه 
در تاریــخ علمــی ایران دارنــد. »خوارزمی« 
بنیان گذار و الهام بخــش مفهوم »الگوریتم« 
در تاریخ ریاضیات به حساب می آید. الگوریتم، 
قلب تپنده  »هوشــمندی دیجیتال« اســت و 
توسط »انسان هوشمند« برای تبدیل »داده« 
)عنصــر جایگزین نفت در اقتصاد هوشــمند( 
بــه »ارزش اقتصادی« توســعه می یابد. بدین 
ترتیب اســت که فناوری اطالعات، تبدیل به 
عامل پیش ران اقتصادی می شــود؛ عاملی که 
تحریم پذیر هم نیســت و همواره در حال رشد 

و توسعه است.
برای تحول اقتصادی به سوی اقتصاد هوشمند، 
به زیرساخت هایی نیاز داریم که یکی از مهم ترین 
آن ها زیرســاخت های مالی اقتصاد هوشــمند 
)فناوری مالی یا فین تک( اســت. خوشبختانه 
بانک های ایرانی همواره در صف اول به کارگیری 
فناوری اطالعات در کشور قرار داشته اند و در دو 
دهه ی گذشــته عملیات و فرآیندهای خود را با 
تکیه بر قابلیت ها و تالش های متخصصان ایرانی 
بــه  خوبی و به  کمک فناوری اطالعات، روزآمد 
کرده اند و در حال خدمات رسانی به مردم مهربان 

این مرز و بوم اسالمی هستند.

مسیر چک های بی محل با قانون جدید بسته شد

 ۹۰ درصد تامین مالی روی دوش بانک ها
مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: 
مهم ترین اثر اجرای قانون جدید چک 
این اســت که مسیرهای سواستفاده و 
چک های بی محل بسته خواهد شد و 
در عین حال برای کســی که چک را 
تحویل می گیرد امنیت خاطر نســبی 

به دنبال دارد.
علی خورســندیان؛ مدیرعامل بانک 
صنعت و معدن در گفت وگو با خبرنگار 
ایِبنا با اشاره به اینکه قانون جدید چک 
آثــار مثبتی دارد، اظهار کرد: گیرنده 
چک براســاس قانون می تواند از تمام 
حســاب های صادرکننده چک برای 
وصول آن اســتفاده کند و یک امنیت 

خاطر نسبی خواهد داشت.
خورســندیان تصریح کــرد: بانک ها 
باید تمرین بیشــتری با ســامانه های 
جدید داشــته باشــند تا امور مربوط 
به چک های جدید روی روال باشــد. 
همچنین شاید برای مردم هم کاربرد 
این چک های صیادی کمی وقت گیر 
باشــد اما به نظر می رسد ارزش دارد 
چرا که مقدار زیادی ریسک را کاهش 
می دهد و مردم با طیب خاطر بیشتری 

می تواند مبادله چک داشته باشند.
تحقق حاکمیت شرکتی

مدیرعامــل بانــک صنعــت و معدن 
و  اقدامــات  دربــاره  همچنیــن 
دستاوردهای بانک در حوزه بانکداری 
دیجیتالــی، بانکــداری بــاز و تحقق 
حاکمیت شــرکتی گفت: ســال های 
گذشــته ســند تحــول دیجیتال و 
چارچوب تحول دیجیتیال به بانک ها 
ابالغ شــد که هر بانکی متناســب با 
شــرایط خود سند تحول دیجیتال را 

تنظیم کند.
وی افزود: خوشبختانه سند دیجیتال 
بانک صنعت و معدن سال گذشته بعد 
از فرآینــد مطالعاتی زیاد و تشــکیل 
کارگروه هــای الزم بــه تایید وزارت 
اقتصاد به عنوان متولی پیگیری ایجاد 
سند تحول دیجیتال رسید که در حال 
حاضر در بســتر برنامه ۵ساله قرار آن 

را به مرور دنبال می کنیم.
خورسندیان تاکید کرد: بانک صنعت 
و معــدن برخالف بانک هــای دیگر 
شــرکت فناوری اطالعات نداشت که 
اخیرا این شــرکت را تشکیل دادیم تا 
بتوانیم تحــوالت دیجیتالی که الزم 
اســت را به کمک این شــرکت انجام 
دهیــم. خوشــبختانه بانک صنعت و 
معــدن یک بانــک کوچک و در عین 

حال چابک اســت و به نظر می رســد 
اگر بخواهد بــه حوزه دیجیتال ورود 
کند می تواند به صورت جهشــی گام 

ها را بردارد.
بــه گفته مدیرعامــل بانک صنعت و 
معــدن، محصوالت زیــادی در حوزه 
تحول دیجیتال تولید شده که همکاران 
مــا در بخش آی تی با همکاری بخش 
کسب و کار بانک آن را تنظیم کرده اند؛ 
بخشــی رونمایی شــده و بخش دیگر 
در آینده نزدیک رونمایی خواهد شد.

وی ادامــه داد: در حــوزه حاکمیــت 
شــرکتی هم دقیقا چارچوبی که برای 
ما تعریف شــده بــود را انجام دادیم 
کــه در ابتدا تفکیــک هیات مدیره از 
وظایف اجرایی و تشکیل هیات عامل 
بــود. در عین حال تشــکیل کمیته 

های نظارتی مانند تطبیق، ریســک، 
حسابرسی داخلی، تشخیص، جبران 
خدمت که بازوهای نظارتی هستند و 
به هیات مدیره مشــورت می دهند را 
انجام دادیم و در آن چارچوب در حال 

انجام است.
خورســندیان با بیان اینکه بانکداری 
شرکتی از جمله نکاتی است که مد نظر 
ما قرار دارد؛ اظهار کرد: بانک صنعت و 
معدن بانک شــرکتی است؛ اما به نظر 
می رســد با توجه به اندازه و خدمات 
و نیازهایی که شــرکت های بزرگ ما 
دارنــد؛ براســاس نیازهای خاص آن 
مشــتریان در فضای تحول دیجیتال 
نیازســنجی مــی کنیم کــه بتوانیم 
خدمات متناسب با نیازهای مشتری 
را ارائه دهیم. با چند شــرکت به این 

بخــش ورود کردیم که در ابتدای کار 
هستیم و امید داریم با توجه به چابکی 

بانک این مسیر به سرعت طی شود.
ســهم ۹۰درصدی بانک ها در تامین 

مالی
مدیرعامــل بانــک صنعــت و معدن 
همچنین در پایان با اشــاره به نقش 
موثــر رســانه ها در نظام بانکی گفت: 
نقش رســانه در کارایــی بانک نقش 
اجتنــاب ناپذیر و بی بدیل اســت که 
اثر گذاری خاص خود را دارد. جایگاه 
رســانه در جامعــه امــروز، در انتقال 
پیام ها بســیار مهم اســت که حتی از 
تعبیر امپراطوری برای رساته استفاده 
می شــود چرا که حاکمیتی بر اذهان 

و افکار دارد.
وی با بیان اینکه متاســفانه در جامعه 
امروز نگاه بانک از منظر خواص و عوام 
مردم، نگاه مثبتی نیست ، تاکید کرد: 
این در حالی است که در شبکه تامین 
مالی کشور بانک ها حدودا ۹۰ درصد 
تامیــن مالــی را دارند اما با این وجود 
بیشترین فشار و انتقاد هم روی شبکه 

بانکی است.
خورسندیان تصریح کرد: منکر اینکه 
گاهی بانک ها به لحاظ ســاختاری یا 
مدیریتی مشــکالتی دارند نیستیم؛ 
امــا حــس می کنم بخــش زیادی از 
انتقادها که نســبت به بانک ها وجود 
دارد، حاصل فضاسازی و جریان سازی 
اســت که ایجاد شــده و باید ریشه آن 
شناســایی شود. رسانه به عنوان یک 
رسالت اجتماعی که دارد می تواند در 
تلطیف و تطهیر اذعان مردم نســبت 

به بانک نقش داشته باشد.

خبر ویژه

با ابالغ اطالعیه اداره کل اعتبارات پســت بانک ایران؛ ســقف زمان انتظار برای 
دریافت وام ازدواج حداکثر ۱۰ روز کاری اعالم شد

اداره کل اعتبارات بانک با صدور اطالعیه ای به شعب پست بانک ایران در سراسر 
کشور، سقف زمان انتظار پرداخت وام ازدواج  پس از تکمیل مدارک را حداکثر 

۱۰ روز کاری اعالم کرد.
مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران با 
ابالغ بخشنامه ۹۳۵۳/۰۱ مورخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۱ اعالم کرد، بر طبق دستور رئیس 
جمهوری برای تســریع و تســهیل در پرداخت وام ازدواج از نظر وثایق، تضامین 
و تعیین ســقف زمان انتظار، بانک ها و موسســات اعتباری باید با اعتبار ســنجی 
متقاضیان و اخذ سفته و یا یک ضامن معتبر، این تسهیالت را پرداخت کنند. 

همچنین بانک ها موظف هســتند تا در به ســرعت ضمن تعیین شعبه، پذیرش 
متقاضیان در ســامانه قرض  الحســنه ازدواج را انجام دهند و در صورت تکمیل 
مدارک مشــتریان ظرف حداکثر ۱۰ روز کاری نســبت به پرداخت تســهیالت 

اقدام کنند.
بر اســاس این بخشــنامه، عدم اجرا یا تاخیر در پرداخت تسهیالت تخلف بوده و 

قابل پیگیری در مراجع ذی صالح است.
بــر اســاس این گــزارش، چنانچه متقاضیان مربوطه در هــر مرحله از دریافت 
تســهیالت خود، از روند پرداخت تســهیالت شکایت داشته می توانند از طریق 
ســامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی به شــماره ۲۷۰۶ ثبت و بانک ها نیز باید 

در اسرع وقت به شکایات واصله متقاضیان رسیدگی کنند.

کاری اعالم شد کثر ۱۰ روز  سقف زمان انتظار برای دریافت وام ازدواج حدا

اخبار

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  " آ
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی"

برابــر رای شــماره 140160318021000371 مــورخ 1401/04/07 هیــات اول موضوع 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــك کوچصفهان تصرفات مالکانــه و بالمعارض 
متقاضــی آقــای صفــر بابائــی زاده خشــکرودی فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه 
1466 صــادره از چالــوس بــه شــماره ملــی 4839354677 در ششــدانگ از یــک 
قطعــه زمیــن مشــتمل بریکبابخانــه و محوطــه ه مســاحت 252.66 مترمربــع پــالك 
فرعــی965 مفــروز و مجــزی شــده از پــالك 259 فرعــی از 42 اصلــی واقــع در قریــه 
پیربســت لولمــان بخــش 10 گیــالن خریــداری از مالــك رســمی مــع الواســطه نــوروز 
علــی نجاتــی پیربســتی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پس 
از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 

و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/04/11 ونوبت دوم:1401/04/26

نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك کوچصفهان

اگر مشــتری بانک پارســیان هستید می توانید وام با 
نرخ های ۴، ۸، ۱۲، ۱۵ و ۱۸ درصد براساس میانگین 
موجــودی خود و مــدت بازپرداخت یک تا ۶۰ ماهه 

دریافت کنید.
تمامی دارندگان کسب و کارهای کوچک و متوسط، 
مشــاغل حرفه ای و اشــخاص حقیقــی )موجران، 
کارمندان، بانوان خانه دار ســپرده گذار، مســتمری 
بگیران …( که اندوخته مالی و درآمد ناشی از فعالیت 
تجاری شان در بانک پارسیان متمرکز است می توانند 
تســهیالت با نرخ های ۴درصد، ۸درصد، ۱۲درصد، 
۱۵درصــد، ۱۸درصد، مبتنی بر میانگین موجودی 
و مــدت بازپرداخت قابل انتخاب با اقســاط ماهیانه 
یک تا ۶۰ ماه و یا یکجا در سررسید تا شش ماهه از 
بانک پارســیان دریافت کنند. سپرده قرض الحسنه 
جاری، سپرده کوتاه مدت عادی و قرض الحسنه پس 
انداز ســپرده های مشمول این طرح با عنوان »بسته 

اعتباری نوید پارســیان« هستند. 
البته برای دارندگان کسب و کارهای 
کوچک و متوسط ، حساب های کوتاه 
مدت و قرض الحسنه باید به دستگاه 
کارتخوان یا درگاه اینترنتی متصل 

باشند. برای استفاده از این بسته ویژه کسب و کارهای 
کوچک و متوسط، مشاغل حرفه ای، گذشت شش ماه 
از تاریخ افتتاح یکی از سپرده های مشتری، حداقل 
مجموع واریزی ماهیانه ۱۵۰ میلیون ریال، میانگین 
۳ ماهه حداقل موجودی روزانه مشــتری در هریک 
از ســپرده های مشــمول طرح به صورت جداگانه، 
بیش از بر ۳۰ میلیون ریال الزامی اســت. همچنین 
برای اســتفاده از بسته اعتباری نوید پارسیان توسط 
اشــخاص حقیقی شامل موجران، کارمندان، بانوان 
خانه دار ســپرده گذار، مستمری بگیران نیز گذشت 
شش ماه از تاریخ افتتاح یکی از سپرده های مشتری، 

حداقل مجموع واریزی ماهیانه ۵۰ 
میلیــون ریــال، موجــودی روزانه 
مشــتری در هریک از ســپرده های 
مشمول طرح، در سه ماه منتهی به 
تاریخ درخواســت تسهیالت، بالغ بر 
۳۰ میلیون ریال الزامی است. برای پذیرندگان جدید 
دستگاه های کارتخوان و درگاه های پرداخت نیز باید 
دوماه از تاریخ افتتاح یکی از ســپرده هایی مشــتری 
بگــذرد و حداقــل میانگین یک ماهــه ۳۰ میلیون 
ریال در یکی از ســپرده های مشمول طرح و حداقل 
مجموع واریزی ماهیانه ۱۵۰ میلیون ریال باشــد. ر 
طرح اعتباری دیگر بانک پارسیان با عنوان »پژواک 
پارسیان«، مبلغ تسهیالت، نرخ، مدت بازپرداخت و 
نرخ سود سپرده را خودتان می توانید انتخاب کنید. 
در واقع می توانید با حفظ سرمایه اولیه و بهره مندی 
از سود آن، تسهیالت ارزان قیمت دریافت کنید. برای 

اســتفاده از این تسهیالت، کافیست با افتتاح سپرده 
بلندمدت یک ســاله با نرخ های منعطف و توثیق آن 
تا پایان مدت تســهیالت و یا ازطریق توثیق ســپرده 
کوتــاه مدت عادی ، تســهیالت بــا نرخ های توافقی 
مطلوب خود، با بازپرداخت تدریجی و یا یکجا دریافت 
کنید. اعطای تسهیالت یا کارت اعتباری ارزان، سریع 
و آســان، بدون نیاز به ضامن و ســپری شــدن دوره 
انتظار، منعطف در نرخ و مدت بازپرداخت متناســب 
با نرخ منابع و درخواســت متقاضی، عدم وجود نرخ 
شکست )بابت بستن پیش از سررسید سپرده( برای 
ســپرده های طرح پژواک، افزایش ضریب تسهیالت 
قابل اعطا )تا ۹۷ درصد میزان سپرده( به متقاضیان 
تسهیالت، امکان انتخاب شیوه بازپرداخت تسهیالت 
قابــل انتخــاب از کمتر از یک ماه تا ۶۰ ماه توســط 
متقاضی به صورت یکجا و یا تدریجی از مزایای این 

طرح به شمار می رود.

آنها انواع وام های بانک پارسیان و شرایط دریافت 

با سالم و احترام
بــا توجــه بــه برخــی از خودروهــای پــالك قدیــم یــا فاقــد پــالك موجــود در ایــن شــهرداری کــه در حــال اســتفاده در انجــام امــورات بــوده اســت و بــا 
توجــه بــه لــزوم نشــر آگهــی و اعــالم مفقــودی در روزنامــه کثیراالنتشــار و اقــدام در دریافــت ســند المثنــی و شــماره گــزاری توســط پلیــس راهــور کــه در 

ذیــل لیســت خودروهــای مــورد اشــاره جهــت نشــر آگهــی واقدامــات بعــدی تقدیــم حضــور مــی گــردد
1 - بنز 911 قرمزرنگ سال 1360 شماره پالك 23452 ساری 11 ، شماره شاسی 617590 / 14 ، شماره موتور 015844 / 10

2 - خاور )608( سبز رنگ سال 1364 شماره پالك 27248 ساری 11 ، شماره شاسی 007707 ، شماره موتور 084723 / 10
3 - خاور ) 608( سبز رنگ سال 1363 ، شماره پالك 27249 ساری 11 ، شماره شاسی 008580-55 ، شماره موتور 082933 / 10

4 - کامیون ولوو ان 10 زرد رنگ سال 1363 ، شماره پالك 33727 ساری 11 ، شماره شاسی 49783 ، شماره موتور 843349783
5 -  بنز 1921 بازوغلطان رنگ قرمز سال 1367 ، شماره پالك 23728 ساری 11 ، شماره شاسی 570079 / 16 ، شماره موتور 049194 / 10

6 - بنز 1921 رنگ نارنجی سال 1364 شماره پالك.) فاقد پالك ( ، شماره شاسی 16567080 ، شماره موتور 47234
7 - بنز 1921 رنگ سبز سال 1359 ، شماره پالك ) فاقد پالك( ، شماره شاسی 034932314928194 ، شماره موتور 91010035757

8 - بنز 1313 رنگ سبز سال 1363 ، شماره پالك ) فاقد پالك( ، شماره شاسی 55090899 ، شماره موتور 10022974
9 -  بنز 911 رنگ سبز سال 1378، شماره پالك ) فاقد پالك( ، شماره شاسی 16523947 ، شماره موتور 1003743
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آستان قدس رضوی: تولیت 

آزادی زندانیان جرائم غیر عمد مالی از محبوب ترین اعمال نزد خداوند است
مشهد / سمیرا رحمتی

تولیت آســتان قدس رضوی کمک به 
آزادی بانــوان زندانی جرائم غیر عمد 
مالی را از ارزشمندترین و محبوب ترین 
اعمال خیر نزد خداوند متعال دانست.

احمــد  حجت االسالم والمســلمین 
مــروی در اختتامیه مرحله اول آزادی 
۱۱۰ مــادر و بانــوی معســر زندانی 
کــه با عنوان »نذر امــام رضا)ع(« به 
همت آســتان قــدس رضوی در بنیاد 
پژوهش های اســالمی مشهد برگزار 
شد، انفاق در راه خداوند را رمز آزادی 
انسان از تعلقات دانست و با اشاره به آیه 
ا  شریفه »لَن تَنالُوا الِبرَّ َحتی تُنِفُقوا ِممَّ
تُِحبُّوَن« ابراز کرد: انسان به سعادت و 
کمال نخواهد رسید، مگر آنکه از اموال 
و دارایی های خود آنچه دوست دارد در 

راه خداوند انفاق کند.
وی بــا بیــان اینکه نمی تــوان دربند 
تعلقات مادی بود اما به ســوی خداوند 
حرکت کرد؛ گفت: انســانی که با انفاق 
از تعلقات دنیوی رهایی می یابد؛ رهایی 
از دیگر تعلقات برای او آســان خواهد 
شد.تولیت آستان قدس رضوی افزود: 
انفاقی که انسان می کند، قبل از آن که 
فقیــر از آن بهره مند شــود فرد انفاق 

کننــده از آن بهره مند می شــود و بار 
خود را برای حرکت به ســوی خداوند 

سبک می کند.
وی با تأکید بر اینکه در انفاق ابتدا باید 
خویشــاوندان و نزدیکان را مدنظر قرار 
داد، تصریح کرد: بر اســاس آموزه های 
اســالم در انفــاق بیــن افــراد فقیر 
اولویت با خویشــاوند و نزدیکان بوده 

اســت و پس از رفع نیاز خویشــاوندان 
نیازمنــد، باید به ســراغ دیگران رفت.

مــروی  حجت االسالم والمســلمین 
رســیدگی به مشــکالت نیازمندان و 
گره گشــایی از زندگی دیگران را سیره 
زندگی حضرات معصومین)ع( دانست 
و با اشــاره به داستان هایی از بخشش 
و ســخاوت حضرت فاطمه)س( و ائمه 

اطهــار)ع(، ابراز کرد: انفاق اموالی که 
موردعالقه انسان است یکی از راه های 
کسب سعادت حقیقی بوده، زیرا انسان 
بر ســر دو راهی مــال و ثروت، رضای 
الهی و خدمت به خلق برای خشنودی 
پــروردگار را انتخاب می کند.وی ابراز 
کــرد: آنچه از ســیره ائمه اطهار)ع( و 
اولیای دین برداشت می شود، آن است 

که آزادی بانوان زندانی جرائم غیر عمد 
به ویژه بانوان سرپرســت خانوار یکی از 
بهترین کارهای خیر و ارزشمندترین و 
محبوب ترین اعمال نزد خداوند متعال 

است.
تولیت آســتان قدس رضــوی افزود: 
آزادی بانوان زندانی جرائم غیر عمد تنها 
آزادی یک انســان نیست، بلکه نجات 
یک خانواده از متالشــی شــدن است 
زیــرا مادران کانون خانواده هســتند؛ 
خانواده ای که مادر آن در زندان اســت 
آن خانــواده رو بــه نابودی و کودکان 
آن خانــواده در معرض آســیب های 
اجتماعــی و بزهکاری هســتند.وی با 
تأکید بر اینکه آزادی یک زندانی جرائم 
غیــر عمد موجــب نجات یک خانواده 
اســت؛ ابراز کرد: با آزادی یک زندانی 
جرائــم غیر عمد در واقــع فرزندان و 
خانواده او از نابودی نجات پیدا می کند.
حجت االسالم والمسلمین مروی گفت: 
ســنت حسنه آزادسازی بانوان زندانی 
جرائم غیر عمد باید تا زمانی که حتی 
یک زندانی این چنینی در زندان است 
ادامه یابد تا ان شاءاهلل روزی فرارسد که 
هیچ بانوی محترمی به سبب مشکالت 

مالی در زندان وجود نداشته باشد.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 مدیر درمان تامین اجتماعی استان اردبیل 
ح کرد؛ مطر

 ضرورت اعطای سند مالکیت 
به درمانگاه تامین اجتماعی گرمی 

اردبیل / گروه استان ها: دکتر سید عباس موسوی 
مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان در جلســه 
شــورای اداری شهرســتان گرمــی حضور یافت.
شــورای اداری شهرســتان گرمی با حضور دکتر 
اســماعیلی نماینده مردم شــریف شهرستانهای 
گرمــی و انگوت در مجلس، فرماندار، مدیر درمان 
تامین اجتماعی استان و برخی مدیران کل استان 
و مدیران این شهرســتان برگزار شد. مدیر درمان 
اســتان در این جلســه با بیان اینکــه مجوزهای 
قانونــی و اعتبارات الزم برای احداث ســاختمان 
جدید درمانگاه تامین اجتماعی در این شهرستان 
دریافت شــده است گفت سیاست کاری سازمان 
تامیــن اجتماعی برای احداث درمانگاه، تخصیص 
زمین مناسب با اعطای مالکیت و سهولت دسترسی 
مردم به ویژه بیمه شــدگان ســازمان می باشد که 
انتظار داریم به همت نماینده محترم این شهرستان 
و ســایر مســئولین کارهای واگذاری زمین بدون 
گیر و دار اداری و در سریعترین زمان ممکن انجام 
پذیرد تا نســبت به ســاخت این پروژه اقدام کنیم.
دکتر اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستانهای 
گرمــی و انگوت در مجلس در این جلســه با بیان 
نیاز اساســی مردم شریف منطقه به مراکز درمانی 
بــرای درمــان بیماران و آمادگی کامل ســازمان 
تامیــن اجتماعی برای احداث ســاختمان جدید 
درمانگاه مدرن گفت نســبت به تعیین تکلیف در 
خصــوص قیمت گذاری زمین مورد نظر و اعطای 
سند مالکیت برای سازمان تامین اجتماعی هر چه 

سریعتر اقدام شود.

جشن بزرگ دهه امامت و والیت 
کارکنان شرکت نفت و گاز اروندان 

برگزار شد
خوزســتان / گروه استان ها: به مناسبت فرا رسیدن 
دهه والیت و امامت و در آستانه عید غدیر خم جشن 
باشــکوهی با حضور کارکنان و خانواده شرکت نفت 
و گاز اروندان برگزار شــد.همزمان با ســالروز میالد 
فرخنده امام هادی)ع( و موسم عید سعید غدیرخم، 
جشــن بزرگ دهه امامت و والیت کارکنان شرکت 
نفت و گاز اروندان در خرمشهر، تاالر اجتماعات منطقه 
آزاد اروند برگزار شد.این مراسم که با استقبال پر شور 
کارکنان و خانواده شرکت نفت و گاز اروندان همراه بود 
با حضور مدیریت عامل و جمعی از مدیران ارشد این 
شرکت؛ حجت االسالم عادل پور امام جمعه محترم، 
عمیدزاده فرماندار ویژه و سردار لویمی فرمانده سپاه، 
شهرستان خرمشهر برگزار شد.در ابتدای این جشن 
مهندس عذاری اهوازی مدیرعامل شرکت نفت و گاز 
اروندان و حجت االسالم عادل پور امام جمعه محترم 
خرمشهر در سخنانی با خیر مقدم به حضار این اعیاد 
بزرگ را گرامی داشــتند.در ادامه از برنامه های این 
جشن فرهنگی که با اجرای برترین هنرمندان کشوری 
و استانی برنامه ریزی شده بود، اجرا و همخوانی سرود 
سالم فرمانده، نمایش طنز و استند آپ کمدی برترین 
تیم نمایشی، برنامه های مفرح جهت حضار، هنرنمایی 
خواننده محبوب استانی حامد نیسی و در انتها اجرای 

خواننده مطرح کشوری فرزاد فرخ بود.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد 
)مهستان( اعالم کرد؛ 

انعقاد قرارداد مشارکتی 5 هزار 
میلیاردی در شهر جدید هشتگرد 

البرز / گروه اســتان ها: مدیرعامل شــرکت عمران 
شــهرجدید هشتگرد)مهستان( اعالم کرد: شرکت 
عمران قرارداد سرمایه گذاری بالغ بر ۵ هزار میلیارد 
ریال برای ســاخت مجموعه گردشــگری، تجاری، 
تفریحی و رفاهی با ســرمایه گذار منعقد کرد.عباس 
قنبری عنوان کرد: ســاخت بوســتان و تجهیز آن به 
وســایل بازی، تفریحی و ورزشــی، پیست اسکیت، 
زمین تنیس و... برخی از این طرح ها است که در فاز 
۷ شهر جدید که عمده جمعیت مسکن مهر سکونت 
دارند اجرایی خواهد شــدمدیرعامل شرکت عمران 
شهرجدید هشتگرد )مهستان ( افزود: انعقاد قرارداد 
مشارکت ساخت و بهره برداری از پروژه مرکز خدماتی 
والیت، در فاز ۷ شهر شامل کاربری تجاری در زمینی 
به مساحت ۱۵ هزار و ۹۴۰ متر مربع، کاربری فرهنگی 
در زمینی به مساحت ۸ هزار و ۴۷۹ متر مربع و کاربری 
ورزشــی در زمینی به مســاحت ۱۲هزار و ۹۱۹ متر 
مربع بین شرکت عمران شهر جدید هشتگرد و بخش 
خصوصی با حجم سرمایه گذاری بالغ بر ۵ هزار میلیارد 
ریال و به منظور خدمات رسانی به ساکنین مساکن 
مهر منعقد شــد*.*وی با بیــان آمادگی مجموعه 
شرکت عمران برای حمایت و همکاری با متقاضیان 
ســرمایه گذاری، اظهار امیدواری کرد که امســال با 
افزایش و جذب سرمایه گذاری، بخش عمرانی شهر 

رونق یابد.

 معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی 
وزیر فرهنگ و ارشاد:

رسانه های مشهد باید جایگاه 
بین المللی داشته باشند

مشهد / سمیرا رحمتی
معــاون مطبوعاتــی و اطالع رســانی وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی گفت: رســانه 
های مشــهد باید جایگاه بین المللی داشته 
باشند.فرشــاد مهدی پور معاون مطبوعاتی 
و اطالع رســانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی، در نشست هم اندیشی با مدیران 
رسانه های خراسان رضوی گفت: مشهد از 
بنگاه رســانه ای برخوردار اســت و دو یا سه 
نقطه بیشــتر در کشــور نیستند که توانایی 
بنگاه داری در حوزه رسانه را داشته باشند، 
رســانه در مشهد یک رسانه کوچک محلی 
نیســت بلکه فعالیت رسانه ای در این شهر 
آثار بین المللی و خارجی در پی دارد و بنگاه 
های بزرگ رسانه ای در این شهر می توانند 
در مقیاس بیــن المللی عمل کنند.مهدی 
پور به جایگاه مشهد و سبقه ۱۰۰ ساله آن 
در روزنامه نگاری و مطبوعات اشاره و بیان 
کرد: خراسان محل تابش خورشید امامت و 
والیت و پایگاه و مبدا نسل بزرگی از اساتید 
و فعاالن حوزه رسانه در کشور است، جایگاه 
بین المللی مشــهد به واسطه وجود مضجع 
شــریف ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا 
)ع( و حضور پرشــور زائران، به رســانه های 
آن جنبه فرا مرزی نیز داده است.وی اظهار 
داشــت: موقعیت بین المللی مشــهد باعث 
می شــود که بروز هــر اتفاقی در آن توجه 
جهانیان را به سوی خود جلب کند، محیط 
فرهنگی مشــهد از باب حضور فردوســی و 
خاســتگاه زبان فارسی و محیط معنوی آن 
از باب حضور حرم امام رضا)ع( موقعیت آن 
را در افکار عمومی بسیار برجسته کرده است 
لذا مدیریت افکار عمومی در مشــهد توسط 
رسانه ها، مدیریت عواطف عمومی و بخش 
معنوی و فرهنگی جامعه نیز هست.وی بیان 
کرد: بنیه بزرگ منطقه خراسان بویژه مشهد 
آن است که با عواطف عمومی سر و کار دارد و 
هر رخدادی در این منطقه از بازتاب گسترده 
جهانــی برخوردار اســت، در هر تهدیدی، 
فرصتی نهفته اســت و  بازنمایی رسانه ها از 
این رخدادها در مشهد بسیار اهمیت دارد، 
رخداد ســالم فرمانده کــه عمده ایرانی ها 
نســبت به آن واکنش مثبتی داشتند، یک 
پدیده رسانه ای بود که در روزهای سختی 
در مشــهد شکل گرفت و یک امر رسانه ای 
توانست رنگ درخشانی به آن دهد، در این 
شــرایط اگر با کاهش مرجعیت رســانه ای 
یا کاهش مخاطب روبه رو شــویم، باید در 
اقدامات خود بازنگری داشته باشیم.مهدی 
پور فضای مجازی در مشهد را پیشرو دانست 
و افزود: تکلیف دیگر ما حمایت از رسانه های 
فرا مرزی است، رسانه های مشهد می توانند 
به اعتبار این شــهر و با اتکا به توانایی های 
خود در این مســیر حرکت کنند.وی خاطر 
نشان کرد: پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی ایجاد یک شــهر رسانه ای یا هاب 
رســانه ای در مشهد است که با بهره گیری 
از یک تجربه عملیاتی تقاطع های بزرگ در 
حوزه رســانه را در کنار هم قرار دهیم و هم 
افزایی رسانه ای در این شهر بوجود آوریم.

 
مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان:

مهلت واریز آورده اولیه مسکن 
ملی تا پایان تیر است

گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرکل راه و 
شهرســازی گلســتان گفــت: مهلت واریز 
آورده اولیه مســکن ملی، آخر تیر به پایان 
می رسد.مهدی ملک با اعالم این خبر افزود: 
آن دســته از متقاضیانی که واجد شــرایط 
شــناخته شــدند و برای آن ها پیامک واریز 
وجه ارسال شد، باید در فرصت باقی مانده، 
آورده اولیــه را واریــز کنند، وگرنه حذف و 
اولویت های بعدی جایگزین می شوند.ملک 
ادامه داد: اگر کسی واجد شرایط است و برای 
او پیامک ارسال نشده، از طریق سایت ثمن 
پیگیــری و اگــر نتیجه نگرفت در گرگان به 
اداره کل راه و شهرســازی استان و در سایر 
شهر های باالی ۲۵هزار نفر به اداره های راه و 
شهرسازی شهرستان و در کردکوی و آق قال 
و سایر شهر های زیر ۲۵هزار نفر به اداره های 
بنیادمســکن مراجعه کند.وی اضافه کرد: 
تاکنــون از ۶هزار و ۸۶۸نفر متقاضی تایید 
نهایی شده در استان ۴هزار و ۳۵۴نفر افتتاح 
حســاب و ۲هزار و ۲۱۹نفر هم سهم آورده 
خــود را واریز کرده اند.ملک گفت: تاکنون 
بیــش از ۹۰درصــد متقاضیانی که مدارک 
خــود را کامل بارگــذاری کرده اند، پاالیش 
شــده انــد و پاالیش بقیه نیز تــا پایان تیر 
تکمیل می شــود.وی با بیان اینکه سهمیه 
اســتان گلســتان در طــرح نهضــت ملی 
مســکن، سالیانه ۱۵هزار و ۴۷۶واحد است، 
خاطرنشــان کرد: تاکنون ســاخت بیش از 
۲هــزار و ۶۰۰واحــد آغاز و زمین مورد نیاز 
برای حدود ۱۵هزار واحد نیز تامین شــده 

است.

استانها 6

رئیس کمیته امداد خبر داد؛

گلستانی ایجاد بیش از ۱2 هزار فرصت شغلی برای اشتغال مددجویان 
گلســتان / گروه اســتان هــا: رییس کمیته امداد امــام خمینی )ره( 
گفت:ســهم نهاد حمایتی کمیته امداد در راســتای ایجاد اشــتغال و 
کارآفرینی و رونق تولید در اســتان گلســتان افزون بر  ۷۱۰ میلیارد 
تومان اســت. ســیدمرتضی بختیاری در مراسم بهره برداری از فاز اول 
۱۵۰ واحد مســکن ویژه مددجویان کمیته امداد گلســتان در شــهر 
فاضل آباد افزود:ایجاد ۱۲ هزار و ۵۰۰  شــغل جدید برای مددجویان 
کمیته امداد امام خمینی )ره( با اعطای تســهیالت اشــتغال  هدف 
گذاری شده که قابل افزایش است.وی اظهار داشت:در فراخوان هایی 
که مقام رهبری در ارتباط با مواســات،همدلی و کمک های مومنانه 
صادر کردند و مردم با قدرت حضور پیدا کردند که پشتیبان این طرح 
های مواســات و هندلی بیش از ۵۳ هزار پایگاه بســیج بودند.وی بیان 
کرد:برخی کشورهای زورگو جلوی واردات ماسک به ایران را در زمان 
شیوع ویروس کرونا گرفتند با کمک مردم صادر کننده ماسک در دنیا 

هستیم.رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت:طی تفاهم  با بسیج 
سازندگی،بنیاد مسکن،بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( باید ۵۰ هزار مسکن محرومان روستایی طی ۲  سال احداث 
شــود.بختیاری افزود:نگاه نهادهای حمایتی،دولت سیزدهم و مجلس 
یازدهم عالوه بر مطالبه گری و نظارت تخصیص بودجه ســاخت خانه 
برای محرومین اســت.وی اظهار داشــت:در طرح جهش تولید مسکن 
طی چهار ســال چهار میلیون مســکن باید ســاخته شــود.  وی بیان 
کرد:گلســتان در ســاخت مسکن پیشــتاز است و با توجه به پیشرفت 
های این استان هزار و ۲۰۰  واحد از ساخت ۴۰ هزار مسکن محرومان 
روستایی در گلستان خواهد بود.رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( 
افزود:حدود ۳۶۰ هزار واحد مســکن برای مددجویان طی چهار ســال 
آینده احداث خواهد شــد که از این تعداد ۱۲۰ هزار مســکن روستایی 

و۲۴۰ هزار مسکن شهری است.

اصفهان / گروه اســتان ها: مهندس مرســل صالحی مدیر دفتر 
مدیریت مصرف  شرکت توزیع برق اصفهان گفت :مطابق مصوبه 
هیات وزیران ادارات ،بانک ها و دیگر سازمان ها می بایست مصرف 
برق خود را به میزان ۳۰ درصد در ســاعات اداری و ۶۰ درصد 
مصرف را در ساعات غیر اداری کاهش دهند .وی در ادامه افزود 
:روزانه به طور متوســط ۴۰ اداره پر مصرف در اصفهان پس از 
اخطارهای پیاپی  قطع می شــود و شــرایط وصل آن در صورتی 
محقق می شــود که باالترین شــخص ســازمان و یا نماینده آن 
شخص  به منظور رعایت مدیریت مصرف تعهد کتبی بدهد .وی 
گفت :شرکت توزیع برق اصفهان مدیریت مصرف را از خرداد ماه 
به جد شــروع کرده اســت و درحوزه روشنایی سازمان و سیستم 
های سرمایشی از روش های جدید استفاده کرده به طوری که 
با نظارت همه جانبه بر سیستم های سرمایشی و اتصال به یک 
سیستم مرکزی از هدر رفت انرژی پیشگیری نموده است .صالحی 

ابراز داشــت :ما باید از میزان کم تا زیاد مصرف برق را مدیریت 
کنیم به طوری که برخی از وسایل برقی حتی زمانی که خاموش 
هســتند برق مصرف می کنند و در حال حاضر تعداد زیادی از 
دستگاههای الکترونیکی در خانه ها موجود است که انرژی برق 
را هدر می دهند و مشــترکین خانگی توجهی به آن ندارند .وی 
خاطر نشــان کرد :عادت کرده ایم که با کلیک بر روی ســوئیچ و 
کلید برق در هرزمان از روز به نور دسترســی داشــته باشــیم اما 
باید به این عقیده و باور برسیم که در حال حاضر مشکل کمبود 
منابع انرژی وجود دارد و باید مدیریت مصرف انجام شــود .وی 
به ایجاد تعامل و همبســتگی مشــترکین در تعرفه های مختلف 
اشاره کرد و افزود :باید ادارات ،مراکز تجاری ،صنایع ،کشاورزان 
و مشترکین خانگی توجه ویژه ای به زمانهای اوج و پیک مصرف 
داشته باشند تا درکنار همدیگر بدون اینکه  اختاللی در زندگی 

و کسب و کارشان ایجاد شود طی مسیر کنند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

روزانه برق 4۰ اداره پر مصرف در اصفهان قطع می شود

خبر  ویژه

برای اولین بار در کشور؛

گرم فوالد الکتریکی سیلیسیم دار در مجتمع فوالد سبا محقق شد تولید ورق 
اصفهان / گروه اســتان ها: ســیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در جریان ســفر به اســتان اصفهان ضمن دیدار 
بــا مدیرعامل فــوالد مبارکه، واحدهای گاززدایی و کربن زدایی 
تحت خأل )V.O.D & V.D( و اســمز معکوس ثانویه )RO۲( در 
مجتمــع فوالد ســبا را افتتــاح و از نزدیک از خطوط تولید این 

شرکت بازدید کرد.
وزیر صمت در آیین افتتاح پروژه های صنعتی در مجتمع فوالد 
سبا یکی از دغدغه های این وزارت خانه را دست یابی به توانمندی 
تولیــد فوالدهای ویــژه، نظیر فوالدهای موردنیاز صنعت تولید 
ترانســفورماتورها دانست و در همین خصوص خاطرنشان کرد: 

خوشــبختانه فوالد مبارکه با تحقیق و به روزآوری دانش فنی و 
در ادامه نیز با اجرا و به بهره برداری رســاندن طرح های توســعه 
هدفمند، دغدغه این وزارت خانه و کشــور را برطرف ســاخت.

محمدیاســر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در جریان بازدید 
وزیر صمت از این شــرکت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با به 
بهره برداری رســیدن واحدهــای گاززدایی و کربن زدایی تحت 
خأل )V.O.D & V.D( و اسمز معکوس ثانویه )RO۲( فوالد سبا 
شــاهد توسعه ســبد محصوالت و کاهش هرچه بیشتر مصرف 
آب خواهیم بود.وی مدت زمان اجرای پروژه V.D مجتمع فوالد 
ســبا را حــدود ۶ ماه اعالم و اظهار کــرد: فوالدهای الکتریکی 

یا ســیلیکونی در صنایع تولید ترانســفورماتور، تولید موتورها 
و ژنراتورهــای الکتریکی کاربرد زیــادی دارد.مدیرعامل فوالد 
مبارکه افزود: با راه اندازی پروژه V.O.D از ۳ ماه آینده می توانیم 
به تدریج محصوالت جدید فوالدی را به بازار داخلی عرضه کنیم 
و تنوع محصوالت ویژه و کیفی در گروه فوالد مبارکه را افزایش 
دهیم که این دســتاورد بزرگ نقش مهمی در ســودآوری گروه 
فوالد مبارکه و همچنین خودکفایی کشــور خواهد داشــت.در 
پی کسب این موفقیت ارزشمند، خبرنگار ایراسین نظر مدیران 
و کارشناســان مجتمع فوالد ســبا را در این خصوص جویا شده 

است که ماحصل آن را در پی می خوانید.
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«  از سرنوشت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با پدر خارجی خبر داد؛  گار »روز

باز شدن گره از کالفی سر درگم 
 ناهید حاجی خانی / گروه جامعه

ســال ها بود که تابعیت فرزندان حاصل 
از ازدواج مــادر ایرانــی با پدر خارجی به 
کالفی ســر درگم تبدیل شــده بود و به 
واسطه نداشتن اسناد هویتی از بسیاری 
از امــکات رفاهی مانند آموزش محروم 
بودند تا اینکه بعد از سال ها این فرزندان 
می توانند با طی مراحل پیش بینی شده 
در قانــون، تابعیــت ایرانی بگیرند و این 
مطالبه آنهــا تحقق یابد.هزاران کودک 
متولد شــده حاصل ازدواج مادر ایرانی با 
پدر خارجی سردرگم تعیین تابعیت و از 
بســیاری از حقوق اجتماعی و فرهنگی 
محــروم بودنــد تا اینکــه قانون اعطای 
تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ایرانــی با مردان خارجی تصویب و ابالغ 
شــد.موضوع اعطای تابعیت به فرزندان 
دارای مــادر ایرانــی و پــدر غیر ایرانی 
ســال ۱۳۹۸ تصویب شــد و اکنون در 
مرحله اجرا قرار دارد، براساس آیین نامه 
اجرایــی این قانــون، هر زن ایرانی که با 
مــرد غیرایرانی ازدواج کرده و در نتیجه 
ایــن ازدواج، دارای فرزند زیر ۱۸ ســال 
باشــد و همچنین هــر فردی که از مادر 
ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و دارای 
بیش از ۱۸ ســال تمام اســت، می تواند 
متقاضــی اعطای تابعیت ایران باشــد.

در فراینــد اجرای قانون اعطای تابعیت 
به فرزنــدان حاصل ازدواج زنان ایرانی، 
چندین دســتگاه دخیل هستند و طبق 
قانــون، تعیین هویــت کودکان حاصل 
ازدواج مــادران ایرانی با اتباع غیر ایرانی 
بر عهده ســازمان پزشکی قانونی کشور 
گذاشــته شده و این ســازمان مکلف به 
تاییــد پروفایل ژنتیکی آنان اســت که 
پــس از گذراندن مراحل قانونی و تعیین 
هویــت، در نهایت ســازمان ثبت احوال 
برای ایــن فرزندان، شناســنامه صادر 
می کند.در هماهنگی با وزارت کشــور، 
وزارت تعاون و رفاه اجتماعی و  جمعیت 
هالل احمر جمهوری اسالمی ایران، کار 
تعییــن هویت فرزنــدان حاصل ازدواج 
مادران ایرانی با اتباع بیگانه به ســازمان 

پزشکی قانونی واگذار شده است.

بزرگترین شبکه آزمایشگاهی ژنتیک 
کشور در اختیار پزشکی قانونی است

در حــال حاضــر بزرگتریــن شــبکه 
آزمایشــگاهی ژنتیک کشور در اختیار 
پزشــکی قانونی است و  پزشکی قانونی 
ایران از ســال ۱۳۸۶ به دســتگاه های 
ژنتیــک )آناالیزر( مجهــز و پس از آن، 
امکان اســتخراج پروفایل های ژنتیکی 
فراهــم شــد و اکنــون این ســازمان 
بزرگترین شــبکه آزمایشــگاهی کشور 
در حــوزه ژنتیــک را در اختیــار دارد و 
آزمایشــگاه های ژنتیــک قانونی در ۱۰ 
اســتان با فضایی بیش از ســه هزار متر 
مربــع و ۶۰ کارشــناس آزمایشــگاهی 
فعالیت می کنند.ایران به دلیل موقعیت 
خاص جغرافیایی و قرارگرفتن در مسیر 
مهاجرت، همواره پذیرای تعداد زیادی از 
مهاجران و پناهندگان بوده به نحوی که 
ایران یکی از مهاجرپذیرترین کشــورها 
در دنیا است.بر همین اساس هم موضوع 
تعیین هویت فرزندان حاصل ازدواج مادر 
ایرانــی با اتباع بیگانه به عهده ســازمان 

پزشکی قانونی کشور گذاشته شده است، 
و افرادی که متقاضی شناسنامه هستند، 
پزشکی قانونی برای این موضوع مکلف به 

تأیید پروفایل ژنتیکی آنان است.

اقدام برای تعیین هویت بیش از ۸۰ 
هزار نفر

رییس سازمان پزشکی قانونی گفت: در 
تعییــن هویت فرزندان حاصل از ازدواج  
مــادر ایرانی بــا پدر خارجی که تخمین 
زده می شود یک میلیون جمعیت متاثر 
از این موضوع باشند، در تفاهم نامه ای با 
وزارت رفاه تالش می شود که برای بیش 
از ۸۰ هزار نفری که اعالم شده به سرعت 
اقدامات الزم برای تعیین هویت و صدور 
شناســنامه انجام شود.عباس مسجدی 
آرانــی افــزود: در قانون مصوبه مجلس، 
وظیفــه تعیین تکلیف این افراد بر عهده 
وزارت رفاه گذاشته شده است و اعتبارات 
مورد نیاز نیز به این وزارتخانه تخصیص 
داده شده است.وی افزود: در سفری که 
آیت ا... رئیســی در زمان ریاســت قوه 
قضاییه به اســتان سیستان و بلوچستان 
داشــتند برتعییــن تکلیف این فرزندان 
تاکید شد، چرا که این افراد از نظر دریافت 

خدمات بهداشــتی و سالمت و آموزش 
و دیگر خدمات با مشــکل مواجه بودند.

رییس ســازمان پزشکی قانونی افزود: بر 
این اســاس تکالیفی هم به وزارت کشور 
محول شــد و برای ما هم در ســازمان 
پزشــکی قانونی ۴۰۰ میلیــون تومان 
اعتبار به منظور تجهیزات دســتگاه های 
مورد نظر برای انجام آزمایش ژنتیک در 
نظر گرفته شــد و این دستگاه ها تهیه و 
مجهز و کار شــروع شد.وی افزود: تعداد 
فرزنــدان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با 
پدر خارجی در اســتان های سیستان و 
بلوچستان، گلستان، مازندران و خراسان 
جنوبی بیشــتر است و کار تعیین هویت 
این افراد دراین اســتان ها آغاز شد، اگر 
چه در استان های دیگر نیز اینگونه افراد 
وجود دارند.وی با بیان اینکه بر اســاس 
گزارشی که به ما داده شده، بیش از ۸۰ 
هــزار نفر از اینگونه فرزندان وجود دارد، 
تاکیــد کرد: با توجه بــه اینکه آزمایش 
هــای مربوط بــه ژنتیک و تعیین هویت 
این افراد باید در پزشــکی قانونی انجام 
شــود، پیشــنهادی به وزارت رفاه برای 
انعقاد تفاهم نامه ای دادیم  و به دســتگاه 
قضایی هم اعالم کردیم که آزمایشــگاه 

های ما این آمادگی را دارند که آزمایش 
ژنتیــک این گونــه افراد انجام دهند و با 
رعایــت موازین امانتداری در این امر نیز 
تسریع کنند.وی با بیان اینکه  تفاهم نامه 
با وزارت رفاه منعقد شد و اعتبارات نیز به  
وزارت رفاه اختصاص یافت، خاطرنشان 
کــرد:  اما برای بــرای تعیین هویت این 
افراد یک ریال اعتبار به سازمان پزشکی 
قانونی داده نشد.اگر قرار بود که این گونه 
افراد به آزمایشــگاه های خصوصی برای 
انجام آزمایش ژنتیک مراجعه کنند برای 
هــر نفر ۲ و نیم میلیون تومان هزینه در 
برداشت و از آنجایی که این افراد عموما از 
خانواده های با توان پایین هستند و توان 
پرداخت این هزینه ها را ندارند و با توجه 
به اینکه تعرفه های ما در پزشکی قانونی 
نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان است، اگرچه 
کیت های تشــخیص آزمایش ژنتیک ما 
حدود ۴۰۰ درصد افزایش قیمت داشته 
است، ولی ما خواستیم این کمک را برای 
تعییــن هویــت و تعیین تکلیف اینگونه 
افراد داشته باشیم و قرار شد که با تعرفه 
هــای مصوب پزشــکی قانونی این گونه 
آزمایــش برای این افراد در آزمایشــگاه 
پزشــکی قانونی انجام شود.وی افزود: در 
حــال حاضر آزمایش های تعیین هویت 
و ژنتیکــی فرزنــدان حاصــل از ازدواج 
مادر ایرانی با پدران خارجی در اســتان 
مازندران شــروع شده است و در استان 
سیستان و بلوچستان با سرعت بیشتری 
در جریان اســت و در تهران نیز در حال 
انجام اســت و در اســتان گلستان هم به 
دلیل اینکه آزمایشــگاه ژنتیک نداریم، 
نمونه ژنتیکی این افراد گرفته می شــود 
و با  با رعایت اصول علمی نمونه به استان 
مازنــدران یا دیگر اســتان ها منتقل می 
شــود.وی گفت: برای تســریع در انجام 
آزمایــش های تعییــن هویت و تعیین 
تکلیف این افراد، در پزشــکی قانونی به 
همکاران خود توصیه کرده ایم که با انجام 
شیفت های فوق العاده و اضافه کاری در 
کنــار کارهای جــاری، کار آزمایش این 

گونه افراد نیز تسریع شود.

7جامعه
سازمان سنجش اعالم کرد؛

ارائه مهلت مجدد انتخاب 
رشته به داوطلبان مجاز کنکور 

کارشناسی ارشد
بر اســاس اعالم ســازمان سنجش مجازین به 
انتخاب رشــته در آزمون  کارشناســی ارشد 
ناپیوســته سال ۱۴۰۱ که در زمان مقرر )اول 
تــا چهارم تیرماه ۱۴۰۱( موفق به تکمیل فرم 
انتخاب رشــته های تحصیلی خود نشده اند، 
مــی تواند از ۲ تــا ۴ مردادماه ۱۴۰۱ انتخاب 
رشــته کنند.داوطلبــان مجــاز بــه انتخاب 
رشــته مــی توانند از ۲ تا ۴ مــرداد با مراجعه 
به پایگاه اطالع رســانی ســازمان سنجش به 
آدرس: www.sanjesh.org و لینــک مربوط 
به ســامانه جامع آزمون کارشناســی ارشــد 
ناپیوســته ســال ۱۴۰۱ با رعایت شرایط ذیل 
نســبت بــه تکمیل فرم انتخاب رشــته های 
تحصیلــی خود اقــدام کنند.این امکان فقط 
بــرای افرادی که براســاس محتوای کارنامه 
اعالم نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشــته شده 
اند و موفق به انجام انتخاب رشته نشدند فراهم 
شده و بعد از تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۱ تمدید نمی 
شــود و هیچگونه درخواستی در این خصوص 
پذیرفتــه نخواهد شــد.داوطلبان می توانند 
ســؤاالت خود را با بخش پاسخگویی اینترنتی 
 پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش به نشانی:
شــماره   بــا  یــا   Request.sanjesh.org
تلفن هــای : ۴۲۱۶۳ )کــد ۰۲۱( در میــان 
بگذارنــد و از مراجعــه حضوری به ســازمان 

سنجش خودداری کنند.

۹۰ درصد کودکان کار و خیابان از 
اتباع خارجی هستند

رئیــس ســازمان بهزیســتی اظهــار کــرد: 
کیفی ســازی روند ارائه خدمات شــروع شده 
و اســتیفای حقــوق افــراد دارای معلولیت و 
رفــع محدودیت هــای موجود مدت هاســت 
که در دســتور کار ما قرار دارد و در راســتای 
تحقق این هــدف تالش می کنیم.علی محمد 
قادری گفت: ســازمان بهزیستی کشور حدود 
۱۹ هزار نفر پرســنل دارد و کار های متعددی 
را در بخش هــای مختلف بــه جامعه هدف ۷ 
میلیونــی این ســازمان ارائه می دهند. قادری 
افــزود: حوزه کودکان کار و خیابان جزو یکی 
از موضوعات خاص نظام اســت و باید بدانیم 
بخش زیادی از این کودکان از اتباع هســتند 
کــه تعدادی از آنها به دلیل جنگ در کشــور 
همسایه به داخل کشور آمده اند و بین ۸۷ تا ۹۰ 
درصــد کودکان کار و خیابان را کودکان اتباع 
تشکیل می دهند. وی تاکید کرد: به دلیل نبود 
نظــام رهگیری و شناســنامه هویتی کودکان 
کار و خیابانی، جمع آوری آنها بســیار سخت و 
دشوار است و در آینده ای نزدیک بنابر این است 
کــه طرح جمع آوری کــودکان کار و خیابانی 
ایرانیان را در کالنشــهرها اجرایی کرده و فاز 
نخســت این عملیات به زودی اجرایی خواهد 
شد. رئیس سازمان بهزیستی کشور یادآور شد: 
در خصــوص جمع آوری کودکان کار، موضوع 
ترخیــص کــودکان کار پس از جمع آوری هم 
موضوع بسیار مهمی است که باید مورد توجه 
قرار بگیرد و طی روزهای آینده در این خصوص 
جلســه ای با محوریت کودکان کار و خیابانی 
در وزارت کشــور برگزار می شود.قادری اضافه 
کرد: بازمهندســی فرآیندهای خدمت رسانی، 
اصالحات ســاختاری در ســازمان بهزیستی 
بــا توجــه به نیــاز فعلی جامعــه و همچنین 
مردمی ســازی این ســازمان بر اساس ۴ رکن 
اساســی از جمله مواردی اســت که در مدت 
دوره جدید مدیریتبهزیستی، اجرا و عملیاتی 
شــده اســت و در حال حاضر نیز برخی از این 

فرآیندها ادامه دارد.

کالهبرداری سایبری با سوء 
استفاده از شبکه آموزشی شاد

رئیــس پلیــس فتا تهــران بزرگ از کشــف 
کالهبرداری ســایبری بــه ارزش ۲۰ میلیارد 
ریال با سوء استفاده از شبکه آموزشی شاد خبر 
داد و گفــت: تاکنــون این پرونده بیش از ۱۰۰ 
شاکی داشته و تعداد شکات همچنان در حال 
افزایش است.سرهنگ داوود معظمی گودرزی 
افزود: در پی مراجعه چندین نفر از شهروندان به 
پلیس فتا پایتخت مبنی بر دسترسی غیرمجاز به 
حساب کاربری آنها در شبکه اجتماعی تلگرام و 
کالهبرداری از مخاطبین آنها، موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.
وی افزود: این مجرمان با سوءاســتفاده از عدم 
آگاهی برخی کاربران شــبکه آموزشی شاد که 
بیشــتر از طیف سنی نوجوانان بودند اقدامات 
مجرمانه خود را پیش برده و زندگی شهروندان 
زیــادی را بازیچه اهداف شــوم خود قرار داده 
بودند.  گودرزی با اشــاره به لزوم فعالســازی 
تایید رمز دومرحله ای برای حساب های کاربری 
شبکه های اجتماعی به شهروندان توصیه کرد 
هنگام فعالیت در شبکه های اجتماعی تنظیمات 
امنیتی و حریم خصوصی را رعایت کنند و از در 
اختیار گذاشتن اطالعات حساب کاربری خود 

به دیگران خودداری کنند.

خبر ویژه

 معــاون درمان وزارت بهداشــت گفت: در هفته  
گذشــته، میــزان مراجعــان ســرپایی کرونا در 
بیمارستان های کشور ۱۰۰ درصد افزایش یافته 
است.ســعید کریمی افزود: تعداد بســتری ها نیز 
نسبت به هفته گذشته ۷۰ درصد افزایش داشته 
است. کریمی با تاکید بر اینکه آماری که در سایت 
وزارت بهداشــت اعالم می شود بر مبنای تعریف 
ســازمان بهداشــت جهانی و پی ســی آر مثبت 

اســت، درباره استان هایی که بیشترین مراجعه و 
بستری را داشته اند، افزود: استان های خوزستان 
و خراســان جنوبی بیشترین مراجعان سرپایی و 
قم و کرمان بیشــترین بســتری را در موج هفتم 
داشــته اند که این آمار نیز بر مبنای جمعیت به 
نسبت یک در ۱۰۰ هزار و زمان شروع موج هفتم 
در آن استان ها بوده است.وی افزود: سویه جدید 
امیکرون مســری ترین نوع زیرگونه کرونا اســت، 

هرچند مرگ و میر آن به شــدت دلتا و گونه های 
قبل نیســت، اما کسانی که بیماری زمینه ای و یا 
ضعف سیستم ایمنی دارند باید مراقبت بیشتری از 
خود داشته باشند و حتی در فضاهای کم جمعیت 
و باز ماسک بزنند.کریمی ادامه داد: واکسیناسیون 
بهترین شــیوه مراقبتی اســت و هرکسی بیش از 
شش ماه از تزریق واکسنش می گذرد حتماً نوبت 

یادآور را تزریق کند.

معاون وزیر بهداشت خبر داد؛

کرونا افزایش ۱۰۰ درصدی مراجعان سرپایی 

اینفوگرافی 

گی  عالئم و ویژ
زیرسویه های 
 BA5 و BA4

اومیکرون را 
بشناسید

در سویه وهان میزان 
سرایت یک به سه، در 

سویه دلتا میزان سرایت 
یک به پنج و در سویه 

امیکرون میزان سرایت 
یک به ۹ نفر رسید، در 

این دو زیر سویه جدید 
BA4 و BA5 هر یک نفر 

می توان ۱۸ نفر را به 
كرونا مبتال كند. 
منبع: خبرآنالین

وزیر آموزش و پرورش:

کنکور بسیار  گردش مالی  عدد پنهان 
بزرگ است

وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به لزوم برخورد قانونی با ســودجویانی که از کنکور 
بــرای خــود گردش مالی بزرگی ایجاد کرده اند، گفت: عدد پنهان گردش مالی کنکور 
بســیار بزرگتر از عددی اســت که امروز بیان می شــود و این افراد با هر تصمیمی که در 
مورد کنکور گرفته می شود بر آن اثرگذاری می کنند.یوسف نوری با بیان اینکه کنکور 
بزرگترین آســیب را به نظام تعلیم و تربیت وارد کرده اســت، افزود: خروجی آموزش و 
پرورش نباید از سوی دانشگاه ارزیابی شود و اکنون کنکور دغدغه دانش آموزان ما از 
اول ابتدایی شده و این موضوع باعث استرس آنها است.وی گفت: مصوبه جدید شورای 
عالی انقالب فرهنگی به گونه ای است که آزمون های عمیق تر پایان سال تحصیلی اثر 
خــود را روی کنکــور می گــذارد و به همین علت آموزش و پرورش با این مصوبه موافق 
است.وی در مورد نظارت بر مدارس غیردولتی و عدالت آموزشی با وجود این مدارس، 
اظهار داشت: در کشورهای اروپایی فقط ۲درصد مدارس ابتدایی به صورت غیردولتی 
اداره می شوند که آن مدارس نیز توسط سازمان های خیریه مانند کلیساها اداره می شود. 
در دنیا پنج درصد مدارس ابتدایی به صورت غیردولتی اداره می شود اما در کشور ما 
۱۳درصد مدارس ابتدایی به صورت غیردولتی اداره می شود.وی افزود: برخی از مدارس 
غیردولتی با حقوق های کم، نیروی انسانی در اختیار می گیرند که با طرحی که به صحن 
مجلس می رود، این تخلف ساماندهی خواهد شد .همچنین نباید شهریه ای که اعالم 
می شود با شهریه ای که توسط مدارس گرفته می شود، متفاوت باشد و هر کجا تخلفی 
از ســوی مدارس غیردولتی اتفاق بیفتد در صورت ارائه گزارش حتماً با آنها برخورد 
خواهد شد.وی با بیان اینکه در آزمون استخدامی سال جاری ۳۴هزار و ۸۰۰نفر جذب 
خواهند شد، اظهار داشت: تصویب »قانون رتبه بندی معلمان« را حاصل تالش دولت، 
مجلس و شــورای نگهبان دانســت و آن را عامل ایجاد انگیزه در معلمان در راســتای 

آمادگی برای ایجاد تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش برشمرد.

 چطور با یکدیگر 
گفت وگو کنیم؟

  سیما فردوسی، روانشناس 
دربــاره ماهیت گفــت  و گو باید گفت 
که گفــت  و گو نوعی انتقال اطالعات 
اســت که بین دو یــا چند نفر صورت 
می گیرد. در گفت  و گو یک نفر پیامی 
را ارسال می کند که فرد دیگر باید آن 
را دریافت کند. فرد اول باید بتواند کالم 
خود را به درســتی بیان کند تا گفت  و 
گــو به بهترین نحو صورت بگیرد و در 
غیر این صورت مکالمه می تواند دچار 
مشکل شود. گفت  و گو انواع مختلفی 
دارد کــه نوع عاطفــی آن معموال در 
خانواده ها صــورت می گیرد. این نوع 
گفت وگو شامل مواردی است که بین 
والدیــن و فرزنــدان و زوجین انجام 
می شــود. نوع دیگــر گفت وگو نمونه 
مجاورتی است که بین دو مغازه دار، دو 
همکالسی و یا همکار صورت می گیرد. 
در ادامه گفت وگوی عملکردی وجود 
دارد کــه در زمــان خدمات گرفتن از 
دیگری دیده می شــود و معموال بین 
افرادی ماننــد کارمند بانک و مراجع 
کننده شــکل می گیرد. در واقع ما اگر 
گفت وگو نکنیم نمی توانیم تفکر خود 
را بــه دیگران انتقــال دهیم. ما افکار 
و احساســات خود را در قالب کلمات 
بــه دیگــری انتقال می دهیــم و این 
مشــکالت بسیاری را برطرف می کند. 
بســیاری از زوجینی که به مطب های 
روانشناسی مراجعه می کنند به دلیل 
عدم توانایــی برقراری ارتباط کالمی 
درســت با مشکالت بســیاری مواجه 
می شــوند که امکان ادامه روابطشان 
را کاهــش می دهد.  گفت وگو مهارتی 
اســت که باید از دوران کودکی کسب 
شود، با این حال موانعی وجود دارند که 
جلوی صحبت کردن افراد را می گیرد 
که افســردگی یکی از آن ها اســت. به 
طور کلی منظــور از گفت وگو کردن، 
برقــراری ارتباط موثر اســت و این به 
دالیل مختلف اهمیت بســیار باالیی 
دارد. امــروزه گفت وگو از نوع چهره به 
چهره کاهش پیدا کرده و علت آن نیز 
رشد فضای مجازی است، اما انسان ها 
گفت وگــو در فضــای مجازی را حفظ 
کرده انــد. با این وجــود گفت وگویی 
که چهره به چهره نباشــد به درســتی 
نمی تواند احساســات را انتقال دهد و 
باعــث کاهش مهارت برقراری ارتباط 
می شود. گفت وگو کردن از مهارت های 
اصلی زندگی اســت و در صورت نبود 
آن انسان ها همه به فردی تنها تبدیل 
می شوند. گفت وگوهای فضای مجازی 
کامال بد نیستند اما اگر در این مسئله 
افراط صورت بگیرد تمامی انسان ها از 
یکدیگر دور می شوند. این مسئله برای 
کودکان بســیار مضرتر اســت چرا که 
آن ها باید بیاموزند که چگونه در حضور 
فــردی دیگر رفتار کنند و به گفت وگو 
بپردازند. خانواده ها موظف هســتند 
بــرای تاثرگذاری مثبــت بر کودکان 
خــود از افراط در اســتفاده از فضای 
مجــازی خودداری کننــد. این افراد 
همچنیــن باید هفتــه ای حداقل یک 
بــار زمانی را به گفت وگوی خانوادگی 
اختصاصــی دهند و ارتباط در خانواده 
را تقویت کننــد. اگر محور ارتباطات 
خانواده گفت وگو نباشــد هر کسی در 
آن خانواده به گوشه ای می رود و ارتباط 
برقــرار نمی کند. گفت وگو در خانواده 
هم می تواند به صورت آزاد باشد و هم 
می تواند موضوعی مشخص را به خود 
اختصاص دهد. دقت شــود که عواملی 
وجود دارند که مانع گفت وگوی مثبت 
می شــوند. برای مثــال اگر والدین در 
یک خانواده ای با دید مســخر آمیز به 
نظرات فرزندان خود نگاه کنند مانعی 
را بــرای گفت وگو در خانواده شــکل 
داده اند. بنابراین اگر والدین اطالعات 
و دانــش خــود را در رابطه با فرزندان 
خــود افزایش دهنــد می توانند درک 
بهتــری از مکالمات با آن ها داشــته 
باشــند. برای مثال نوجوانان امروزی 
به دلیل بزرگ شدن در دوران دیجیتال 
و عصر فناوری پذیرش جمالت تکراری 
و طوالنی را ندارند و والدین باید بتوانند 
به سادگی و سرعت باال با آنها صحبت 
کننــد. همچنین والدین نباید به هیچ 
وجــه نظرات فرزندان خــود را مورد 
تمســخر قرار دهند و همواره باید آنها 

را به بیان تفکراتشان تشویق کنند.
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؛   دریاچه لزور
گنج پنهان تهران 

دریاچه لزور که در شــمال شــرق تهــران و در 
شهرستان ســوادکوه قرار گرفته چیزی مثل یک 
معجزه اســت که درست در وســط قله های بلند 
رشــته کوه البرز جای گرفته اســت. اینجا به سد 
سیاه رود یا معجزه چشــمه هم معروف است و در 

نزدیکی روستای لزور واقع شده است. 
دریاچه لزور در نزدیکی روســتایی به همین اسم 
قرار گرفته است. فاصله دریاچه لزور تا تهران ۱۹۰ 
کیلومتر است. این دریاچه در شمال شرق تهران جا 
خوش کرده است. ناگفته نماند که دریاچه در ۵۷ 

کیلومتری فیروزکوه قرار دارد.
خود روستای لزور یکی از بزرگ ترین روستاهای 
استان تهران اســت که در شهرستان فیروزکوه و 
درست در مرز بین دو استان تهران و مازندران قرار 
گرفته است. ارتفاع دریاچه لزور از سطح آب های 
آزاد نزدیک به ۴۰۰۰ متر برآورد شــده است. این 
دریاچــه در بین قله های بلند رشــته کوه دماوند 

محاصره شده است.
وقتی در مورد رشته کوه البرز و قله های سر به فلک 
کشیده آن صحبت می کنیم ناخودآگاه باید متوجه 
شوید که دسترســی به دریاچه لزور نیاز به صبر 
و حوصله دارد. برای ســفر باید راه جاده تهران – 
فیروزکوه را در پیش بگیرید. تقریبا در فاصله ۱۰ 
کیلومتری فیروزکوه کمــی بعد از پمپ بنزین در 
سمت چپ جاده یک ســه راهی خواهید دید که 

شما را به سمت السم و ارجمند می برد.
مســیر این جاده فرعی را تا جایی ادامه می دهید 
که تقریبا بعد از ۲۷ کیلومتر بــه بخش ارجمند 
برسید. از اینجا به بعد باید حدود ۱۵ کیلومتر به 
مسیر ادامه دهید تا از شادمهند و اهنز عبور کنید و 
به روستای لزور برسید. از اینجا به بعد باید تا خود 
دریاچه لزور که در مرتفع ترین نقطه قرار دارد یک 
مســیر خاکی همراه با پیچ و خم ها و شیب زیاد را 

پشت سر بگذارید.
هرچند مســیر جاده فیروزکوه سرراست تر است 
ولی به جای مســیر جاده فیروزکوه می توانید از 
جاده هراز هم برای رفتن به دریاچه لزور استفاده 
کنید. از این مســیر باید در حوالی پلور وارد جاده 
هراز – السم بشوید و از زیار، نجفدر و السم عبور 
کنید. در مسیر به یک دوراهی خواهید رسید که 
باید مسیر سمت چپ که به طرف ارجمند می رود 

را انتخاب کنید.
چه کارهایی می شود اینجا انجام داد؟

دوچرخه سواری
این خبر خیلــی خوبی برای آن هایی اســت که 
به دوچرخه ســواری خصوصا دوچرخه ســواری 
کوهســتان عالقه دارند. اطراف دریاچه لزور یکی 
از بهترین جاهایی اســت که می توانید برای این 
ورزش مهیج انتخــاب کنید. در کنــار ورزش و 
دوچرخه سواری از تماشــای منظره های بی نظیر 
اطراف که فقط به دریاچه لزور محدود نمی شــود 

لذت ببرید.
کوهنوردی

قله های اطراف دریاچه و مسیرهای پیاده روی اینجا 
بهترین انتخاب برای کوهنوردان هست. روستای 
لزور مبدا صعود به قله های میشــینه مرگ و بوم 
است. قله میشینه مرگ بلندترین قله البرز شرقی 
است که ۴۰۳۰ متر ارتفاع دارد و در شمال روستای 

لزور قرار گرفته است.
مسیر صعود به قله های اطراف روستا منظره های 
دیدنی هیجان انگیزی را جلوی چشمان شما قرار 
خواهد داد که لنگه اش را در هیچ جای دیگر پیدا 

نخواهید کرد!
کمپینگ و ماهیگیری

خوشبختانه محیط سرسبز و چمنزارهای اطراف 
دریاچه برای کمپینــگ و برپا کردن چادر خیلی 
مناسب هستند. می توانید سفر به روستا و دریاچه 

لزور را بدون هیچ مشکلی تا چند روز ادامه دهید.
دریاچه لزور ماهــی دارد پس برای تفریح و اینکه 
ســفرتان حوصله سر بر نباشــد می توانید کمی 
هم ماهیگیری کنید؛ البته به شــرطی که نسل 

ماهی های دریاچه را منقرض نکنید!
قایق سواری و شنا

آب دریاچه خیلی خنک اســت و برای شــنا در 
روزهای گرم تابستان بهترین گزینه خواهد بود. 
اگر به شنا عالقه دارید توصیه می کنیم در همان 
گوشه های دریاچه شنا کنید و به مرکز آن نروید؛ 
چراکه عمق دریاچه لزور در بخش مرکزی خیلی 

بیشتر از اطراف آن است.
اگر قایق بادی به همراه داشــته باشید می توانید 
راهی یــک ماجراجویــی در دل یــک دریاچه 
 نقلی آن  هــم در ارتفاع ۴۰۰۰ متری از ســطح 

دریا شوید!

گردشگری

 در ورزشگاه بازه، 
حیای دخترا کجا رفته؟! 

  به  قلم وحید حاج سعیدی
خدا از سر تقصیرات کسانی که با تکنولوژی 
تیشــه به بنیان ادبیات این مملکت زدند و 
ریشــه شعر و شاعری را خشکاندند،  نگذرد! 
انشــااهلل خیر نبینند... الهی یارانه و ســهام 
عدالت شان توامان قطع شود... یعنی بالیی 
که تکنولوژی سر ادبیات فاخر  این مملکت 
آورد، چنگیز خان مغول با آن همه وحشی 
گــری و بــی تربیتی نیاورد. بــاور بفرمائید 
تــا همین چند صد ســال قبل  ادبیات این 
مملکت برای خودش کیا و بیایی داشــت و 
نیمی از خلق اهلل دســتی بر شــعر و شاعری 
و ادبیات داشــتند و خیلی از  مشــکالت را با 
همیــن غنای ادبیات مرتفع می ســاختند. 
اما االن ملت حرف زدن یومیه شــان را بلد 
نیستند. امروز اگر کسی  بخواهند شخصی را 
از سر خود وا کند از عبارات سخیفی نظیر » 
برو بخواب بینیم بااااا  یا بخواب تو جوب بابا« 
و امثالهم  اســتفاده می کند؛ اما در گذشته 
خیلــی محترمانه و خردمندانه می گفتند: 
» رو ســر بنه به بالین ... تنها مرا رها کن!« 
طرف با  شــنیدن این جمله پشماش فر می 
خورد؛ ببخشید حساب کار دستش می آمد 
و پی کار خود می رفت...  البته دنیای شعر و 
شاعری تنها بخشی از ثروت ادبی گذشتگان 
و اجداد ما بود و ابداع و به کار بستن ضرب 
المثل از دیگر  توان مندی های ایشــان در 
عرصه ادبیات به حساب می آمد. یعنی شما 
موضوعــی را پیــدا نمی کنید که قدیمی ها 
درباره آن ضرب المثل  ابداع نکرده باشــند. 
تا جایی که نسل حاضر معتقد است اساتید 
ادب پارسی ما همه ضرب المثل های مورد 
نیاز را آفریده اند و نیاز  به تولید ضرب المثل 

جدید نیست!  
علی ای حال از آنجا ما هم روزی ســوار بر 
مرکب چوبین خواهیم شــد و در  آینده در 
زمره اجداد نســل بعد محسوب می شویم، 
حقیر به نیابت از شما همرهان طریق، چند 
ضرب المثل تراریخته و ماریناد  شده به دایره 
ضرب المثل های فارسی اضافه نموده است 
که اگر ریا نباشــد از تعدادی رو نمایی می 

شود علی برکت اهلل ... 
؛ بخشش به میلیارد ! الف( حساب به دینار

کنایــه از بانکهایی کــه در مواجهه با مردم 
عادی در گرفتــن کارمزد، وجه التزام، دیر 
کرد، سود و سایر مخلفات تا دینار آخر از هیچ 
کوششــی فروگذار نمی کنند ولی  در زمان 
اعطــای وام های میلیاردی به از ما بهترون، 

دریغ از اخذ یک برگ کپی شناسنامه!  
ب( دزد ناشی به صرافی می زنه! 

با توجه به کشمشی بودن اوضاع ارز و دالر و 
... خلق اهلل ترجیح می دهند در بورس، بازار 
طال ، مسکن و ... سرمایه  گذاری کنند و فعاًل 
صرافی های مملکت از ارز تهی هســتند و 
کسی از سرقت صرافی َطرفی نخواهد بست.

پ( تسمه تایم پاره کردن
    این عبارت یک ورژن باالتر و خشن تر از 
»ترمز بریدن« یا »آمپر چســباندن« است 
و کنایــه از آدمی اســت کــه با کوچکترین 
 حرکتی عصبانی می شود و به طرف مقابل 
حمله ور می شود. مثل فرمانداری که دوست 
نداشت در گلپایگان عکسش با  کاله منتشر 
شــود و در جلســه رسمی به خبرنگار نگون 
بختی که قصد عکاســی از جلســه داشت، 
حمله ور شد! البته روز بعد هم عزل شد... 

پ( مثل برجام می مونه!  
کنایه از بی فایده بودن یک پدیده که بود و 
نبــود آن تاثیری در روند اجرای امور ندارد. 
نظیــر حضور باجناق در مراســم فامیلی، 
 ســوراخ اول کمربند شــلوار، درخت میوه 
نزدیک مســتراح که نه میوه اش کاربردی 

است و نه سایه اش و ...  
گه مردی برو استاندارد ایران خودرو  ت( ا

 ! را بگیر
ایــن ضــرب المثــل در مورد شــرکت ها 
و ســازمان هایی مثــل بنــز و هیوندا به کار 
می رود که فقط اســم در کرده اند و اهن و 
 تولوپ آنها گوش فلک را کرده اســت ولی 

فاقد کیفیت و کارآیی هستند!  
ث( خودرو ساز از خودرو ساز بدش میاد؛ 

شورای رقابت از هر دو!
اشــاره به رقابت خودرو سازان در سرکیسه 
مردم که در این راه شورای رقابت را مجبور 
به همــکاری و صدور مجوز افزایش قیمت 

می کنند.
ج( در ورزشــگاه بــازه، حیــای دختــرا کجــا 

رفته؟!  
کنایــه از ســوء اســتفاده از موقعیت های 
موجــود و اصرار به انجــام امری که خالف 

صواب و عرف است! 
مــن  مــال  ســخته،  زمینــش  جــا  هــر  چ( 

بدبخته!  
اشــاره به زمین خواری های گسترده سال 
هــای اخیر که با دالیلــی نظیر بی حاصل 
بودن یا سختی زمین صورت گرفته است!  
 ! کتور ، تو اون ور رآ کتور ح( من این ور رآ

کنایه از به حالت قهر از هم جدا شدن، تسویه 
حساب قهر آمیز!  

  حال وخیم دریاچه ارومیه/ منبع : ایسنا

عکس روز 

؛ خانم ها بیشتر مراقب زوال عقل باشند هشدار
بر اساس یافته های مطالعات اخیر، زنانی که یائسگی را پشت سر گذاشته اند، ممکن 
است بیش از زنان یا مردان دیگر در سنین قبل از یائسگی، دارای یک نشانگر زیستی 
مغزی به نام افزایش شدت ماده سفید باشند. شدت ماده سفید ضایعات ریز قابل 
مشاهده در اسکن مغز است که با افزایش سن یا فشار خون باال شایع تر می شود 
و با افزایش خطر سکته مغزی، بیماری آلزایمر و زوال شناختی مرتبط است.این 
مطالعه شامل ۳۴۱۰ نفر با میانگین سنی ۵۴ سال بود که اسکن مغزی ام آر آی 
روی همه آنها انجام شد. پس از تنظیم سن و عوامل خطر عروقی مانند فشار خون 
باال و دیابت، محققان دریافتند که زنان یائسه در مقایسه با مردان در سن مشابه، 

میزان ماده سفید بیشتری دارند.
در افراد ۴۵ ساله و باالتر، زنان یائسه دارای میانگین حجم کل ماده سفید ۰.۹۴ میلی 

لیتر در مقایسه با ۰.۷۲ میلی لیتر در مردان بودند. محققان همچنین دریافتند که 
افزایش بیومارکرهای مغزی با افزایش سن و با سرعت بیشتری در زنان نسبت به 
مردان افزایش می  یابد.محققان دریافتند که در شرکت کنندگان ۴۵ تا ۵۹ ساله، 
زنان یائســه دارای میانگین حجم کل ماده ســفید ۰.۵۱ میلی لیتر در مقایســه با 
۰.۳۳ میلی لیتر برای زنان قبل از دوران یائســگی هســتند.گفتنی است که هیچ 
تفاوتی بین زنان یائسه که از هورمون درمانی استفاده می کردند، وجود نداشت که 
نشان می دهد چنین درمانی ممکن است اثر محافظتی بر روی مغز نداشته باشد. 
دکتر مونیک ام بی برتلر پژوهشــگر ارشــد این مطالعات از مرکز تحقیقات آلمان 
گفت: نتایج پژوهش های ما نشــان می دهد که شــدت ماده ســفید برای مردان و 
زنان متفاوت اســت، مخصوصا عواملی مانند یائســگی یا تغییرات در روند پیری و 

بیماری های عصبی عوامل تعیین کننده ای در ابتال به زوال عقل هســتند. او در 
ادامه افزود، نتایج مطالعه ما نشــان می دهد که تحقیقات بیشــتری برای بررسی 
اینکه چگونه یائسگی ممکن است با سالمت عروقی مغز مرتبط باشد، مورد نیاز 
اســت. این پژوهش نشــان داد عوامل تولید مثل و هورمونی ممکن است در خطر 
زوال عقل زنان دخیل باشــند. پس از کنترل ســن، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، 
سیگار کشیدن، شاخص توده بدنی و سایر عناصر، برخی رویدادها مانند یائسگی 
با افزایش خطر زوال عقل همراه هستند.محققان در انتها گفتند ارتباط بین تعداد 
فرزندان و خطر زوال عقل مشاهده شده برای زنان و مردان نشان می دهد که تنوع 
خطر در زنان ممکن است بیشتر به عوامل اجتماعی و رفتاری در دوران بارداری 

مرتبط باشد تا عوامل بیولوژیکی که در فرزندآوری نقش دارند.

دریچه علم

: کارن همایونفر

داور فوتبال نیستم که دقیقه ۹۰ بخواهم پنالتی بگیرم یا نگیرم
 این روزها همه دیگــر »کارن همایونفر« را 
می شناســند. نه اینکه او قبال فرد شناخته 
شــده ای نبوده، بلکه جــادوی تلویزیون و 
برنامه ای نظیر »عصر جدید« این آهنگساز 

پیشکسوت را بیشتر محبوب کرده است.
او ۵۴ سال ســن دارد و تا به حال در ۳ دوره 
سیمرغ بلورین موسیقی متن جشنواره فیلم 
فجر را از آن خود کرده است. او همچنین پنج 
بار موفق به دریافــت تندیس زرین بهترین 
موسیقی در جشن سینمای ایران شده است.

کارن همایونفــر برای بیــش از ۱۰۰ فیلم 
سینمایی و ۵۰ سریال موسیقی ساخته که از 
جمله آنها می توان به بادیگارد، به وقت شام، 
شب واقعه، عرق سرد، ساالد فصل، حادثه در 
کندوان، همسایه ها، مســافر، در قلب من، 

روزهای زندگی و .... اشاره کرد.
ایــن هنرمند همــان طور که گفته شــد، 
به واســطه حضور در جمــع داوران برنامه 
تلویزیونی عصــر جدید با اجرای احســان 
علیخانی بیش از پیش شــناخته شد. او که 
جایگزین آریا عظیمی نــژاد در این برنامه 
شده،  توانست خیلی زود با شرکت کنندگان 
و مخاطبان عصر جدیــد ارتباط برقرار کند. 
گفت و گو با کارن همایونفر را در ادامه می 

خوانید:
آقــای همایونفر، ســوالی که اغلب 
درباره شما پرسیده می شود این است 
که چطور شــد داوری عصر جدید را 
پذیرفتید؟ به دلیل اینکه عصر جدید 
در فصل های قبل نیز روی آنتن رفته و 
در بخش موسیقی داور دیگری داشته 
که اتفاقا محبوب هم بود. قطعا شما می 
دانستید که درباره داوری تان در حوزه 
موسیقی قضاوت می شوید. این ریسک 

را چطور پذیرفتید؟
البته من به لحاظ سن و ســال قدیمی تر از 

دوستان هستم. اما با آریا تماس گرفتم و با 
هم صحبت کردیم. او برادر کوچک من است 
و خیلی دوســتش دارم. یک جورهایی بنده 
مسبب رسمی شدن آریا و هم نسالنش در 
خانه موسیقی بودم و برای همه شان احترام 
قائلم. در کل فکر می کنم عصر جدید نیازی 

به چنین تغییری داشت
به هرحال ما افرادی هســتیم کــه دائم در 
ریسک زندگی می کنیم اما آمدن من جای 
یک داور دیگر خیلی ریسک نبود، فکر می 
کنم مجموعه داوری عصر جدید می بایست 
رویکرد جدیدی مــی گرفت. اینکه منی که 
از مصاحبــه کــردن و در کل تصویر فراری 
هستم چطور شد که آمدم، به خاطر احسان 
علیخانی بود و اینکه او به شدت فرد کاربلد 
و با شــخصیتی در این حوزه است. تا جایی 
که کمتر از ۲۴ ســاعت حضــورم در عصر 
جدید قطعی شــد و آمدم. بــدون تصمیم 

گیری قبلی؛ وقتی با من تماس گرفت قراری 
گذاشتیم و به سرعت هم به نتیجه رسیدیم.

با آقای عظیمی نژاد به عنوان داور قبلی 
این برنامه هم گفت و گو داشتید؟

بله. البته من به لحاظ سن و سال قدیمی تر 
از دوستان هستم. اما با آریا تماس گرفتم و با 
هم صحبت کردیم. او برادر کوچک من است 
و خیلی دوســتش دارم. یک جورهایی بنده 
مسبب رسمی شدن آریا و هم نسالنش در 
خانه موسیقی بودم و برای همه شان احترام 
قائلم. در کل فکر می کنم عصر جدید نیازی 

به چنین تغییری داشت.
االن فکر می کنید ایــن تغییر خوب 
است؟ و اتفاقی که می خواستید افتاده؟

به نظرم این تغییر از دکور برنامه گرفته تا میز 
داوری و نحوه اجرا تغییری به سمت باال بوده 
است. اما درباره استعدادهایی که در این دوره 
هستند نمی توانم نظری بدهم چون محصول 

کار ما نیست و محصول راستی آزمایی است 
که عصر جدید انجام می دهــد و ما باید در 
مرحله اول با اینها آشنا شویم و مرحله دوم 
که شروع شده راحت تریم و مسئولیت شان 

با خودمان است.
استعدادها را چطور ارزیابی کردید؟ با 
توجه به اینکه شرکت کنندگان اغلب 
افرادی هســتند که از منطقه های کم 
بضاعت تر به برنامه می آیند و بیشتر 
کسانی هســتند که خودآموخته و یا 
فردی یک استعداد به شمار می روند. 
این افراد به نظر شــما ســطح خوبی 
دارند؟ ضعیف هستند، متوسط به شمار 

می روند و یا کامال قوی هستند؟
نگاه کنید ایران یک سرزمینی پر از استعداد 
است و شما بخش کوچکی از آن را در صحنه 
عصر جدید می بینید ما استعدادهای عجیبی 
داریم که طبیعتا نمی شود همه مسئولیتش 

را گردن یک برنامه انداخــت. برنامه ای که 
بخش عمده نمایشی دارد و در بخشی هم به 

استعدادها می پردازد.
در نگاه ســطحی هم دیدیــم در دوره های 
پیش استعدادها چشم گیر تر بودند یا شاید 
سطح توقع مردم کمتر بود یا شکل داوری به 
صورتی بود که نتیجه خوبش را در دوره های 
قبلی دیدیم اما ایــن دوره هرچقدر جلوتر 
رفتیم کم کــم مردم به چهره های پشــت 
میز عــادت کردند. بنابراین بایــد به برنامه 

زمان داد.
چقدر احساسات در داوری شما نقش 

دارد؟
اول کار خیلی سعی کردم احساسات را بروز 
ندهم جز یکی دو مورد که واقعا احساسات 
ناب و حتی باالتر از استاندارد بود را نمی شد 

بروز ندهم و احساساتی نشوم.
می شود بگویید کدام اجرا بود؟

اجازه بدهید نگویم مردم خودشان متوجه 
شدند.

مثل گروهی که زنگ طالیی دادید؟
طبیعتا وقتی زنگ طالیی من را می گیرند، 
فکر می کنم من تنها داوری هستم که پای 
زنگ طالیی ام تا االن ایستادم. درست است 
که داور هســتم اما طبیعی است که برخی 
مواقع احساساتی هم بشــوم و داور فوتبال 
که نیســتم که دقیقه نــود بخواهم پنالتی 
بگیرم یا نگیرم. در کنار داور بودن، انسان هم 
هستیم و احساسات داریم و وقتی فردی زیبا 
می خواند اشــک در چشمم جمع می شود. 
اما سعی می کنم احساســاتم را در داوری 

دخیل نکنم.
خیلی برایتان کار سختی است؟

بله بســیار کار سختی اســت. قضاوت کار 
ســختی اســت و وقتی قضاوت می کنید 

قضاوت هم می شوید.

چهره ها 

طنز


