
رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

 رویکرد جدید 
 دستگاه دیپلماسی 

در حال ثمردهی است
     حجت االســام رئیســی از مســئوالن 
اجرایــی خواســت تــا در تبییــن عملکــرد و 
اقدامــات مجموعــه تحــت مدیریــت خود 

فعال تر عمل کنند...

وزیر بهداشت:

 افراد فاقد بیمه برای
۳ ماه رایگان بیمه می شوند

     وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی اظهار کرد: طبق مصوبه شــورای 
عالــی بیمــه ســامت، افــرادی کــه تحــت 
پوشــش بیمه نیســتند و آزمون وســع هم 
انجــام نــداده انــد، بــرای ۳ مــاه بــه صورت 
رایــگان تحــت پوشــش بیمــه همگانی قرار 

می گیرند...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 22  

کرد؛ « حذف تدریجی دالر از مناسبات اقتصادی را بررسی  گار »روز

 شروعی بر پایان 
سلطه دالر

  بانــک مرکــزی ایــران مایــل اســت تجــارت را بــه ســمت ارزهــای ملی حرکت دهد و بــا حذف تدریجی دالر 
ریسک ارزی را برای فعاالن اقتصادی و سیستم بانکی کشور به حداقل برساند. تهران میزبان هفتمین 
کید  اجاس سران کشورهای ضامن روند آستانه بود، در دیدار پوتین با رهبر انقاب نکته قابل توجه تا

  || صفحه  صفحه 33  بر پیمان های پولی دوجانبه و حذف دالر در سیستم معاماتی خارجی دو کشور بود...

ویترین   پیشنهادی

انرژیاقتصاد

صفحه 7 

صفحه 4  صفحه 3 

جامعه

 کیسه دوزی  تعاونی ها  
برای سرمایه مردم بی سرپناه

 نقش  حقابه هیرمند 
در  تعامل  ایران با  افغانستان

رایزنی سران سه کشور برای رفع تروریسم؛

صفحه 2 

 اتحادی  اتحادی 
در پایتخت دیپلماسیدر پایتخت دیپلماسی

 نگاه  » روزگار « 
به  جامعه ناشنوایان  که نیاز به شنیده شدن دارند

زندگی در سکوت

تبریک

جناب آقای علی فرخنده
 مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

سرپرستی روزنامه در خراسان جنوبی

انتصــاب بجــا و شایســته جنابعالــی را تبریــک و تهنیت عرض نمــوده و توفیــق روزافزون 
شــما را در ایــن عرصــه خطیــر فرهنگــی  از خداوند متعال خواســتاریم. 

گهی مناقصات شماره 30103010//14011401 و  و 30063006//14011401 و  و 30043004//14011401   گهی مناقصات شماره  آ  آ
مندرج در جدول ذیل در سامانه تدارکات الکترونیکی دولتمندرج در جدول ذیل در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

روابط عمومی وآموزش همگانی  شرکت آب وفاضالب خوزستان

را به شرکتهای واجد شرایط واگذار  نماید.  شرکت آب وفاضالب خوزستان درنظردارد مطابق قانون برگزاری مناقصات  پروژه زیر
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد قیمــت مناقصــه گــران و گشــایش پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد( بــه آدرس 
www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد. و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در 

مناقصــه محقــق ســازند

شماره 
مناقصه در 

روزنامه

شماره فراخوان در سامانه تدارکات 
مبلغ تضمین شرکت عنوان مناقصهالکترونیکی دولت

در فرایند ارجاع کار
مهلت دریافت اسناد مناقصه 

از طریق سایت ستاد

تاریخ وساعت
کت های مناقصه  از  گشایش پا

طریق سایت ستاد

ح های فاضالب آبادان و بهبهان و شوش و بندر امام و 1401/۳010۲00100۵۷440001۳۵ خرید الکتروپمپ لجن کش مربوط به طر
خ        ۷،160،000،0001401/0۵/01اندیمشک و ماهشهر و دزفول و شوشتر و خرمشهر و شادگان و دشت آزادگان 11 /1401/0۵تا مور

ساعت 10:00

ح آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی پروژه شهر 1401/۳006۲00100۵۷440001۳6 خرید لوله گالوانیزه 1۵0 و 100 م.م مربوط به طر
لب- چلچلک - برول( خ        ۳،۲00،000،0001401/0۵/01باغملک)ال 11 /1401/0۵تا مور

ساعت 11:00

ح آبرسانی به روستاهای استان و آب و فاضالب 1401/۳004۲00100۵۷440001۳۷ خرید لوله پلی اتیلن ۲00 و 160 م.م مربوط به طر
خ        1،66۳،000،0001401/0۵/01روستایی 11 /1401/0۵تا مور

ساعت 1۲:00

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 021-41934
- اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد قابل دریافت می باشد. و براساس زمانبندی قید شده در سامانه ستاد، پس از تکمیل توسط مناقصه گر تحت بستر سامانه ستاد تحویل خواهد شد.

تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقررات مربوطه اعالم شده در این سامانه می باشد.
آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت 09:00 روز گشایش پاکت ها می باشد.

محــل تحویــل پاکــت )الــف( اســناد مناقصــه: عــالوه بــر ارائــه تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار در بســتر ســامانه ســتاد، مناقصه گــر می بایســت اصــل تضمیــن را در یــک پاکــت مناســب بــا عنــوان 
پاکــت "الــف" قــرار داده و الک و مهــر نمایــد. روی " پاکــت الــف" ، عنــوان و موضــوع مناقصــه، نــام و مشــخصات مناقصه گــران، ذکــر گــردد و طبــق برنامــه زمانــی اعــالم شــده بــه شــرکت آب و فاضــالب 

ـ کیانپــارس ـ فلکــه اول ـ  شــرکت آب و فاضــالب خوزســتان ـ طبقــه پنجــم دبیرخانــه حراســت و امــور محرمانــه ، تحویــل دهــد. خوزســتان بــه آدرس اهــواز
گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دفتر مدیریت قراردادها این شرکت میباشدوحضورپیشنهاددهندگان درجلسه گشایش، بالمانع است .

آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصا ت کشورhttp://iets.mporg.ir  و سایت اینترنتی شرکت :www.abfakhz.irمی باشد .

شناسه اگهی 1352400

 نوبت دوم

کل بانک مرکزی: رییس 

 دیگر یورو و دالر تعیین کننده 
نخواهد بود

صالــح آبادی با بیان اینکه بازار ارز کشــور 
از ایــن بــه بعد محدود به روبل نخواهد بود، 
اظهار داشــت: دیگر ارز یورو و دالر تعیین 

کننده نخواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی از ورود ارز روبل به 
بازار داخلی خبر داد و گفت: با این کار حجم 
معامالت به مرور افزایش می یابد و فقط ارز 

دالر و یورو تعیین کننده نخواهد بود.
 علــی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی 
در حاشــیه جلســه هیات دولت و در جمع 
خبرنــگاران افزود: طبق برنامه ریزی انجام 
شــده از ایــن به بعد روبــل وارد بازار ارزی 

کشور می شود و موجودیت پیدا می کند.
صالــح آبادی با بیان اینکه بازار ارز کشــور 
از ایــن به بعــد محدود به روبــل نخواهد 
 بــود، اظهار داشــت: دیگــر ارز یورو و دالر 

تعیین کننده نخواهد بود.
رییــس بانک مرکزی با بیان اینکه از این به 
بعد سایر ارز ها هم اضافه می شود، گفت: قرار 
شد ارز های دیگر هم اضافه شود تا سبدی از 
ارز های مختلف داشته باشیم تا از این طریق 

اثرگذاری دالر و یورو کاهش یابد.

یادداشتویترین  پیشنهاد

 ۳ پیشنهاد 
برای رفع موانع احیای برجام

  جلیل بیات )پژوهشگر روابط بین الملل(
در حالی که برخی ها گمان می کردند با از ســرگیری 
مذاکرات هســته ای در قطر، احیــای برجام بیش از 
گذشته در دسترس باشد، شواهد و قرائن حاکی از آن 
است که اختالفات همچنان پابرجاست. به نظر می رسد 

احیای برجام حداقل با سه مانع اصلی روبرو است.
نخستین مانع مربوط به ارائه تضمین از سوی امریکا 

برای عدم خروج دوباره از این توافق می شود.
مانــع دوم مربــوط به خارج کردن ســپاه از لیســت 
سازمان های تروریستی خارجی وزارت خارجه امریکا 

)FTO( است.
و مانع سوم درخواست ایران برای لغو کلیه تحریم های 

اعمال شده از زمان خروج ترامپ از برجام است.
در مورد اول بایدن مدعی است که طبق قوانین امریکا 
نمی تواند تضمینی بــرای عدم خروج رئیس جمهور 
بعدی امریکا از توافق برجام بدهد. در مورد دوم نیز با 
توجه به هزینه های سیاسی باالیی که برای او در داخل 
امریکا دارد رســما عنوان کرده حتی به قیمت مرگ 
برجام، سپاه را از لیست سیاه خارج نمی کند. در مورد 
ســوم نیز امریکا عنوان کرده درخواست ایران فراتر از 

تعهدات برجامی امریکا است.
این شــرایط باعث شــده شانس احیای برجام بیش 
از هــر زمــان دیگر کاهش یابــد. با این حال به نظر 
می رسد با برخی ابتکارات شاید بتوان این توافق را 
از مــرگ نجــات داد و در عین حال از امکان خروج 
مجــدد امریــکا از آن و شــکل گیری دوباره بحران 

جلوگیری کرد.
احتماال نخستین مانع ذکر شده در باال مهم ترین مانع 
احیــای برجام حداقل از دیدگاه ایران اســت؛ چراکه 
امــکان خــروج دوباره امریــکا از این توافق به معنای 
تمســخر و مــورد مضحکه قــرار دادن ایران و فراهم 
آوردن بحران سیاســی –اقتصــادی بزرگتری برای 
کشــور خواهد بود. همچنیــن از آنجا که محبوبیت 
بایدن در میان روســای جمهور امریکا به پایین ترین 
ســطح در 70 سال گذشته رسیده و احتمال پیروزی 
ترامپ یا کاندیدای جمهوری خواه دیگری در انتخابات 
2024 وجــود دارد، ایــن مالحظه برای رهبران ایران 

مهم تر می شود.
از آنجــا که بایدن به لحاظ قانونی نمی تواند تضمینی 
برای عدم خروج رئیس جمهور بعدی امریکا از برجام 
بدهد، یک راه حل این اســت که همانطور که ترامپ 
با اقدامات خود امکان احیای برجام را ســخت کرد، 
اقداماتــی انجــام داد که امکان خروج مجدد امریکا از 

این توافق را تا حدودی غیرممکن ساخت.
در این ارتباط پیشنهاد می شود در متن توافق این بند 
اضافه شــود که خروج امریکا یا متحدین اروپایی آن 
از برجــام بــه منزله اعطای مجوز قانونی به ایران برای 

ساخت سالح هسته ای خواهد بود.
در واقــع چنانچــه امریکا بخواهــد در آینده از برجام 
خارج شود عمال به این معنا خواهد بود که با ساخت 
سالح هسته ای توسط ایران موافق است و حق هرگونه 

اعتراض را از خود سلب می کند.
به این ترتیب هزینه خروج رئیس جمهور بعدی امریکا 
از برجام بسیار باال خواهد رفت و تقریبا چنین تصمیمی 
را غیرممکن می ســازد. البته نگارنده این هزینه را در 
باالترین سطح گرفته، وگرنه می توان در مذاکرات آن 
 NPT را به اعطای مجوز قانونی به ایران برای خروج از

نیز تغییر داد.
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سیاست 22
یادداشت

دستگیری 120 پناهجوی 
غیرقانونی از سوی گارد مرزی 

ایاالت متحده آمریکا در 
تخریب خانه یک خانواده تگزاس/ زوما

فلسطینی در حومه شهر 
الخلیل از سوی نیروهای 
اسراییلی/ رویترز

گزارش تصویری

کشور برای رفع تروریسم؛ رایزنی سران سه 

اتحادی در پایتخت دیپلماسی
هفتمیــن اجــالس آســتانه در مورد 
سوریه شــامگاه سه شــنبه به میزبانی 
ایران و با حضور ســیدابراهیم رئیســی، 
رئیس جمهور ایران، رجب طیب اردوغان 
رئیس جمهــور ترکیه و والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روســیه در محل ســالن 

اجالس سران برگزار شد.
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روســیه، 
روز دوشــنبه وارد تهــران شــد تــا در 
نشست مذاکرات آستانه با حضور سران 
کشورهای ایران، روسیه و ترکیه شرکت 
کند و به جنگ احتمالی ترکیه به شمال 

سوریه و دیگر مسائل رسیدگی شود.
همچنیــن برنامه ریــزی برای توســعه 
همکاری های اقتصادی ایران و روســیه 
اولویت رایزنی های رؤســای جمهور دو 
کشــور بوده است. این در حالی است که 
جدیت روس ها نســبت به گذشــته در 
زمینه همکاری هــای اقتصادی با ایران 

باالتر است.
پــس از ســفر اخیــر آیت اهلل رئیســی 
رئیس جمهور کشــورمان به روســیه، 
فضای مثبتی نســبت به همکاری های 
اقتصــادی با ایــران در روســیه ایجاد 
شده اســت، همچنین توافق های بسیار 
خوبی در آن ســفر امضا شــده اســت. 
رئیس جمهور کشــورمان فصل جدیدی 
از مــراودات اقتصــادی بیــن ایــران و 
روســیه را رقــم زد و روس ها را مطمئن 
کرد کــه دولت جمهوری اســالمی در 
همکاری های اقتصادی با روســیه جدی 
اســت. همچنین تحریم روس ها توسط 
آمریکا و اروپا موجب شد که روسیه بیش 
از پیش نیازمند همکاری های اقتصادی 

با ایران شود.
حضــور پوتین در تهران که در بحبوحه 
جنــگ اوکراین و پس از ســفر بایدن به 
منطقه انجام می شــود نشان می دهد که 
روس ها تالش می کنند مناســبات خود 
را بــا ایران تقویت کننــد و ابتکار عمل 
منطقــه ای را به دســت بگیرند و اجازه 
جــوالن به آمریــکا و متحدانش ندهند. 
نوزدهمین دور مذاکرات آســتانه درباره 
بررســی بحران ســوریه روز گذشــته 
_سه شــنبه بیست وهشتم تیرماه_ در 
تهــران برگزار شــد و والدیمیر پوتین و 
رجــب طیب اردوغان، رؤســای جمهور 
روسیه و ترکیه هم به تهران سفر کردند 
تا درباره اوضاع کنونی سوریه با یکدیگر 

رایزنی کنند.
این نشست در حالی برگزار شد که ترکیه 
در هفته های اخیر بارها اعالم کرده است 
که قصد دارد عملیاتی را در شمال سوریه 
انجام دهد و نگرانی ها نســبت به تشدید 

تنش ها افزایش یافته است.
دولت ایران هم که میزبان نشست صلح 
آســتانه است پیش از این درباره هرگونه 
تنش زایــی با آغاز این عملیات و افزایش 
بی ثباتی در ســوریه هشــدار داده است. 

این ســه کشور که دیدگاه های متفاوتی 
درباره سوریه دارند قصد دارند در نشست 
تهران دیدگاه های خود را هماهنگ کنند 
از تنــش و بی ثباتی بیشــتر در منطقه 

جلوگیری کنند.
روسیه، ترکیه و ایران در سال های اخیر 
مذاکراتــی را دربــاره ســوریه به عنوان 
بخشی از »روند صلح آستانه« برای پایان 
دادن به بیش از ۱۱ سال درگیری در این 
کشور خاورمیانه برگزار کرده اند. هرچند 
۱۸ دور برگزاری مذاکرات درباره سوریه 
تاکنون نتایج ملموســی در پی نداشــته 
اســت، اما رؤســای سه کشــور تالش 
می کننــد از افزایش تنش ها در ســوریه 
در برهــه کنونی جلوگیری کنند. دیدار 
روز سه شنبه همچنین باعث خواهد شد 
اردوغان اولین دیدار چهره به چهره خود 
را با رئیس جمهور روســیه از زمان آغاز 
عملیات ویژه نظامی مســکو در اوکراین 

برگزار کند.
هفتمین اجالس آستانه در مورد سوریه 
شــامگاه سه شــنبه به میزبانی ایران و با 
حضور سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
ایران، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور 
ترکیــه و والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
روســیه در محل ســالن اجالس سران 

برگزار شد.
سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران 
در این اجالس با اشاره به گذشت حدود 
۱۱ ســال از آغاز بحران ســوریه گفت: 
ایران همچنان معتقد اســت تنها راه حل 
بحران ســوریه سیاســی اســت و اقدام 
نظامی نه تنها راهگشــا نیســت، بلکه به 

وخامت اوضاع منجر می شود.
رجب طیــب اردوغــان رئیس جمهور 
ترکیه هم دیشــب در هفتمین نشست 
ســران کشورهای ضامن روند آستانه در 
ســالن اجالس سران، گفت: روند آستانه 
تنها پلت فرمی است که گام های الزم را 
برای حل بحران ســوریه برداشته است. 
ما از ســال 20۱۹ اجازه ندادیم از برخی 

گروه ها استفاده ابزاری شود و اکنون هم 
به مبارزه با گروه های تروریســتی ادامه 
می دهیــم. از روســیه و ایران هم انتظار 
داریم در این مبارزه کنار ترکیه باشند.

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه 
نیز در این نشســت گفت: بســیار مهم 
اســت که ایران، روســیه و ترکیه تالش 
فراوانــی برای کمک رســاندن به مردم 
ســوریه برای ساخت وساز پسا اختالفی 
داشــته باشــند، اقتصاد کشــور سوریه 
را احیــا کننــد، بخــش اجتماعــی را 
برگرداننــد و مهاجــران و پناهجویان و 
 آوارگان داخلی را به خانه های خودشان

 بازگردانند.
بهبود شرایط برای همکاری دو کشور 

ایران و روسیه
ســیدرضا صدرالحســینی، کارشناس 
خصــوص  در  بین الملــل،  مســائل 
ســفر والدیمیر پوتیــن رئیس جمهور 
روســیه به ایــران اظهــار می کند: در 
ایــن ســفر گفت وگوهــای دوجانبــه 
بــه ویــژه گفت وگوهــای مقامــات 
اهمیــت  دارای  روس  و   ایــران 

خواهد بود.
وی ادامه می دهد: گرچه ســفر پوتین به 
تهران برای اولین بار انجام نمی شــود و 
پیــش از این هم مقامــات عالی رتبه دو 
کشور ســفرهایی به کشورهای یکدیگر 
داشته اند، اما این سفر در شرایط بحران 
اوکراین و تشــدید تحریم های اقتصادی 
غــرب علیــه روســیه، فضــای مثبت 
همکاری ها، به خصوص در حوزه اقتصاد 
را بین دو کشــور تشــدید کرده و تجربه 
تهران برای دور زدن تحریم ها و همچنین 
وجود ظرفیت هایی برای پاسخگویی به 
نیازهای اقتصادی روسیه از سوی ایران، 
شرایط را برای همکاری بیشتر دو کشور 

بهبود بخشیده است.
ایــن کارشــناس مســائل بین الملــل 
خاطرنشــان می کند: تــالش مقامات 
آمریکایــی برای القای اســتفاده ابزاری 

مســکو از تهــران در جنــگ اوکراین و 
همچنیــن فضاســازی منفــی جریان 
غربگــرای داخلی بــرای ایجاد هراس از 
روســیه در افــکار عمومی کشــورمان، 
گویای اهمیت این سفر در شرایط فعلی 
و نتایج مثبت آن برای خنثی سازی خط 
فشــار تحریم ظالمانه کشورهای غربی 
روی ایران و روســیه و کمانه کردن این 
تحریم ها به سمت خود کشورهای غربی 

است.
وی تصریــح می کنــد: امــا نکته مهم 
موقعیت و وزن ژئوپلیتیک ایران اسالمی 
در تحوالت و معادالت راهبردی منطقه 
اســت که هم برای دوســتان ایران و هم 
برای دشــمن کاماًل شناخته شده است 
و از ایــن رو آمریکایی هایی که از گرفتن 
یــک عکس تبلیغاتــی با طرف ایرانی به 
بهانه ادامه مذاکرات هســته ای مأیوس 
و عصبانی هســتند، تالش دارند با سایه 
انداختن بر ماهیت و ابعاد اقتصادی این 
ســفر که از روز گذشته تأثیر روانی خود 
را بر بازار ارز و طال گذاشته است را ناچیز 
قلمداد کنند و تاریخ این ســفر را که از 
ماه ها قبل و با برگزاری چندین جلســه 
کارشناسی کارشناسان پیش بینی شده 
بــود را در واکنش به ســفر نمایشــی و 
التماس های نفتی او جلوه دهند که این 
جای تأسف بسیار برای کشوری دارد که 

هنوز خود را ابرقدرت می پندارد.
معادالت منطقه ای و مناسبات بین 
ایران، ترکیه و روسیه نیازمند حل و 

فصل است
مصیــب نعیمی، کارشــناس مســائل 
بین الملــل، در خصوص ســفر پوتین و 
نشست مذاکرات آستانه اظهار می کند: 
دیدار سه گانه رؤسای جمهوری اسالمی 
ایران، روسیه و ترکیه در چارچوب مسائل 
شمال سوریه است که با تنش های جدید 
و تهدیدهایی از جانب ترکیه مطرح شده 
و بنا اســت در این دیدار راهکار مناسبی 
برای حل موضوع با حفظ تمامیت ارضی 

سوریه عنوان شود.
وی ادامه می دهد: انتظار می رود با توجه 
به نوع روابط سه کشور با همدیگر، راهکار 
مشترکی برای جلوگیری از تنش بیشتر 
بین ترکیه و ســوریه ایجاد شود. اگرچه 
مباحــث دیگــری که منطقه و جهان در 
آن درگیر است در این دیدار مورد توجه 

قرار خواهد گرفت.
این کارشناس مسائل بین الملل تصریح 
می کند: با توجه به نوع رابطه و ســوابق 
دیدارهــا و گفت وگوهایــی کــه عمدتاً 
می توانســت نســبت بــه دیدگاه های 
مشــترک تأثیرگذار باشــد انتظار است 
که این نشســت دستاوردهای مطلوبی 

به همراه داشته باشد.
وی بــا بیــان اینکــه ادامــه تنش بین 
ســوریه و ترکیه به نفع ترکیه نیســت، 
خاطرنشــان می کند: معــادالت جدید 
منطقه ای و مناســبات بین سه کشور با 
همدیگر نیازمند حل وفصل اســت چرا 
که شــرایط منطقه ای به حدی مســاعد 
 نیســت که با تنش هــای جانبی مواجه

 باشد.
نعیمی اضافه می کند: وقتی ســه کشور 
ایــن موضوعــات را می پذیرند که با هم 
بــه گفت وگو بپردازنــد، نقطه رضایت 
جدیــدی بــه وجــود خواهــد آمد که 
می تواند تا حد زیادی راهگشــا باشد؛ از 
این رو باید منتظر بود و دید در این دیدار 
 به چه راهکارهای جدیدی دســت پیدا 

می کنند.
وی یادآور می شود: هم ایران هم سوریه و 
تا حدی ترکیه با توجه به موقعیت ترکیه 
و تنش های باالیی که بین روسیه و غرب 
رخ داده است، مصلحت نیست که جبهه 

جدیدی داشته باشند.
ایــن کارشــناس مســائل بین الملــل 
می  گویــد: ایران از ابتدا راهکار شــمال 
سوریه را مسالمت آمیز دانست و روسیه 
نیز تقریباً چنین نگاهی دارد و نمی خواهد 
کشورهایی که با آن ها ارتباط خوبی دارد 

درگیر مسائل جنگ شوند.
وی ادامــه می دهــد: موضــوع جنگ 
اوکراین و تنش های روزافزون و پیامدها 
و تصمیماتی کــه غربی ها اتخاذ کردند 
همچنین تصمیم چند روز پیش روسیه 
در قطــع گاز بــه کشــورهای اروپایی 
می توانــد مورد بحــث و تبادل نظر قرار 
بگیــرد. اما اینکــه در روند گفت وگوها 
بین روســیه، ترکیه و ایران مطرح شده 
حل وفصل بحران شــمال ســوریه است 
که هنوز به رغم گذشــت ۱۱ سال ادامه 
دارد و ترکیه خواســتگاه هایی داشته که 
مورد قبول ســوریه قرار نگرفته و تنش 
جدیدی را ایجاد کرده اســت، از این رو 
عنوان نشســت آســتانه به شکل اصلی 
ســوریه است اما مســائل دیگر منطقه 
 هــم مورد بحث و بررســی قرار خواهد 

گرفت.

خبر ویژه

حجت االسالم رئیسی از مسئوالن اجرایی خواست تا در تبیین عملکرد و اقدامات مجموعه تحت مدیریت خود فعال تر 
عمل کنند.

رئیس جمهور هیات دولت به مذاکرات سران کشورهای ضامن روند آستانه و دیدار با روسای جمهور روسیه و ترکیه 
اشاره کرد و گفت: بحمداهلل حرکتی که در زمینه تقویت سیاست همسایگی در دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران، از 
سوی دولت مردمی آغاز شده در حال نتیجه دادن است؛ در دیدارهای دوجانبه، هم آقای پوتین و هم آقای اردوغان بر 

اجرای توافقات صورت گرفته با کشورمان ُمِصر بودند که این مساله پیگیری مجدانه دستگاه های مربوطه را می طلبد.
حجت االسالم رئیسی با اشاره به درخواست رئیس جمهور روسیه از ایران برای تکمیل خط راه آهن رشت-آستارا، به 
معاون اول خود ماموریت داد تا با همکاری وزارت راه و شهرسازی، روند اجرای این کریدور مهم ترانزیتی را پیگیری و 

زمانبندی دقیق آغاز و تکمیل آن را ارائه کند. 
حجت االســالم رئیســی در بخش دیگری از ســخنانش ضمن تقدیر از دســت اندرکاران برگزاری مراسم میهمانی ۱0 
کیلومتری در روز عید غدیر تصریح کرد: این اقدام ارزشمند که جلوه باشکوهی از آوردن غدیر به متن جامعه و خانواده 
است، الگوی بسیار خوبی برای مناسبت ها و دیگر مفاهیم ارزشمند دینی خواهد بود که جامعه را در برابر بسیاری از 

تهاجمات مخرب ضددینی مصون خواهد کرد.
حجت االسالم رئیسی همچنین پس از استماع گزارشی از وزارت جهاد کشاورزی، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی 
گندم و پرداخت مطالبات گندم  کاران، با قدردانی از کوشش ارزشمند کشاورزان در تامین این کاالی استراتژیک برای 

کشور، به مسئوالن مربوطه دستور داد تا اجازه ندهند در پرداخت مطالبات گندم کاران وقفه ای ایجاد شود.

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

رویکرد جدید دستگاه دیپلماسی در حال ثمردهی است

بین الملل

کنش وزیر ارتباطات   وا
به موضوع قفل کودک اینترنت

وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت به موضوع 
قفل کودک اینترنت واکنش نشان داد.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات 
دولــت در جمع خبرنگاران درباره موضوع قفل کودک 
اینترنت، اظهار داشت: وجود محتوا های غیر اخالقی و 
دسترسی آسان به این محتوا ها باعث شد تا خانواده ها 

به ما از نگرانی جدی در این باره سخن بگویند.
وی افــزود: ایــن یک نگرانی جدی اســت که با کمک 
اپراتور های ارتباطی سرور هایی معین کردیم تا نگرانی 
خانواده ها برطرف شــود. دسترسی به محتوا های غیر 

اخالفی و خشونت که خطوط قرمز است برطرف شد.

وزیر امور خارجه:

 هیچگاه پنجره دیپلماسی را 
نخواهیم بست

امیر عبداللهیان گفت: ما متعهدترین طرف در این توافق 
بوده و هستم و از توافق خوب، قوی و پایدار تا لغو تحریم ها 
از مسیر دیپلماسی استقبال می کنیم و هیچگاه پنجره 

دیپلماسی را نخواهیم بست.
وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران در پیامی به 
اولین اجالس منطقه ای وحدت اسالمی که در سنندج 
در حال برگزاری است، گفت: ایران در موضوع گفتگو ها از 
مسیر دیپلماسی و منطق مذاکره فاصله نخواهد گرفت و 
عزتمندانه ترین راه را برای توافق درست ادامه خواهد داد.

حسین امیر عبداللهیان در پیام ویدئویی برای مهمانان 
داخلی و خارجی اجالس »کردستان، نماد تحقق وحدت 
امت اسالمی و همزیستی اقوام و مذاهب« اظهار داشت: 
طرف آمریکایی می گوید به دلیل مشکالت داخلی قادر 
نیســت چیزی بیشــتر از مذاکرات را بپذیرد، ولی در 
دولت سیزدهم تالش می کنیم تا بتوانیم مزایای کامل 
اقتصادی و منافع کامل توافق هســته ای را برای ملت 
ایران داشته باشیم که در کنار آن باید خطوط قرمز ما 

کامل رعایت شده باشد.
وی تاکید کرد: ما متعهدترین طرف در این توافق بوده 
و هستم و از توافق خوب، قوی و پایدار تا لغو تحریم ها 
از مسیر دیپلماسی استقبال می کنیم و هیچگاه پنجره 

دیپلماسی را نخواهیم بست.

سخنگوی وزارت خارجه: 

 زمینه برای توافق هسته ای 
فراهم است

ســخنگوی وزارت خارجه کشــورمان با تأکید بر اینکه 
نشست سران روند آستانه در تهران نشست سازنده ای 
بــود، اظهــار کرد:  ابراز تمایل مقامات امارات برای اعزام 

سفیر به ایران را به فال نیک می گیریم.
ســخنگوی وزارت خارجه در نشســت رسانه ای خود با 
خبرنــگاران داخلــی و خارجی که در محل وزارت امور 
خارجه برگزار شــده بود در پاســخ به سوالی در ارتباط 
با اظهار نظر مقامات آمریکایی در ارتباط با ســفر روز 
گذشته پوتین به تهران و همچنین روابط تهران-مسکو 
خاطر نشان کرد:  روابط ایران و روسیه یک روابط کامال 
دوجانبه و بر اساس منافع مشترک است و اساسا ربطی 

به دولت آمریکا ندارد.
کنعانی در این نشســت در پاســخ به ســوال دیگری 
درخصوص ادامه مذاکرات برای رفع تحریم ها و نتایج 
گفت وگوی تلفنی اخیر امیر عبداللهیان و جوزپ بورل 
مســوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این ارتباط 
تصریــح کرد :  برخــالف ادعای طرف آمریکایی مبنی 
بر ناکام بودن مذاکرات دوحه، این مذاکرات راه را برای 
تداوم گفتگوها میان طرف های مختلف توافق هسته ای 

باز گذاشت و مذاکرات خوبی بود.
وی با بیان این که آقای جوزپ  بورل با حســن نیت و 
جدیت پیگیره آماده سازی زمینه برای ادامه مذاکرات 
در دور بعدی هســتند، ادامه داد : طرف ایرانی هم در 
این زمینه موضوع را با حسن نیت و جدیت دنبال می 
کند. زمینه برای توافق فراهم اســت و مشــکل اساسی 
برای توافق وجود ندارد، جز اینکه طرف آمریکایی باید 
تصمیم  سیاسی خود را به صراحت و با جدیت اتخاذ کند.

رییس سازمان انرژی اتمی:

 ایران برای پیشبرد اهدافش 
اجازه نمی گیرد 

معاون رییس جمهور و رییس ســازمان انرژی اتمی در 
جمع مدیران ارشد صنعت هسته ای کشور اظهار کرد: 
با الطاف الهی جمهوری اســالمی ایران در مسیر اقتدار 
آفرینی قرار دارد و باید همواره شاکر خداوند متعال باشیم 

که کشور امروز در این تراز قرار گرفته است.
معــاون رئیس جمهور درباره مذاکرات برجام بیان کرد: 
برجام در اصل تفاهمی اســت برای رفع ابهامات درباره 
فعالیت های صنعت هسته ای، که 20 سال است تکرار 
می شود. آن ها خودشان به تعهدات برجامی عمل نکردند 
و از توافق خارج شــدند و حال برای جمهوری اســالمی 
ایران خط ونشان می کشند. باید توجه داشت که مدارک 
و مکان هــای ادعایــی از قبل بوده و مجدد با بیانی دیگر 
آن ها را طرح می کنند. در برجام این موارد مختومه شده 
است دوباره طرف مقابل قصد دارد تا ایران را در موضوع 
هسته ای در منگنه ای بدتر از سال های گذشته قرار دهد.
اسالمی عنوان کرد: دستاورد های کنونی سبب اقتدار 
جمهوری اسالمی ایران شده و بستری را فراهم کرده 
تا نشــانه آن این موضوع باشــد که بگویند ایران از 
آمریکا نمی ترسد و پیام واضح این است که جمهوری 
اسالمی ایران برای پیشبرد اهداف خود از کسی اجازه 
نمی گیرد و محتاج کسی نیست بلکه تالش های خود 
را مضاعــف می کند تا ســهم خــود را در این عرصه 

افزایش دهد.

۳ پیشنهاد برای رفع موانع احیای برجام
ادامه از صفحه اول:

اما ظاهرا رفع مانع دوم بدون مسامحه ایران کمی مشکل 
به نظر می رســد. از آنجا که وزیر امور خارجه امریکا هر 
زمان که بخواهد می تواند ســازمانی را از لیســت سیاه 
مذکــور خــارج کند، یک راه حل آن اســت که در توافق 
قید شــود امریکا در یک بازه زمانی مشــخص )به طور 
مثال سال 2025 که تکلیف انتخابات ریاست جمهوری 
هم مشخص شده است( با نظر مثبت این اقدام را مورد 
توجه و بازبینی قرار دهد. بدیهی است که در توافق باید 
قید شود خروج سپاه از لیست مذکور جزو الینفک توافق 
بوده و عدم اجرای آن پس از تاریخ تعیین شده به منزله 
عدم اجرای تعهدات و خروج امریکا از توافق می باشد که 

پیامدهای راه حل نخست را در پی خواهد داشت.
بدین ترتیب بایدن می تواند ادعا کند ســپاه را از لیســت 
سیاه خارج نکرده و با توجه به رفتار سپاه در آینده صرفا 
آن را به تعویق انداخته است. لذا در سال 2025 اگر دولت 
دموکرات روی کار باشد راحت تر از اکنون می تواند سپاه را 
از لیست سیاه خارج کند و اگر دولت جمهوری خواه روی 
کار باشد باید هزینه عدم انجام چنین کاری که به منزله 
خروج امریکا از توافق و اعطای مجوز به ایران برای ساخت 
سالح هسته ای است را بپذیرد. در واقع با فرض پیروزی 
جمهوری خواهــان در انتخابــات 2024، دولت بایدن با 
پذیرش چنین ابتکاری می تواند هزینه خارج کردن سپاه 

از لیست مذکور را به دوش جمهوری خواهان بیاندازد.
اما در مورد رفع مانع سوم که احتماال تا حدود زیادی با مانع 
دوم مرتبط است می توان به روشی غیرمستقیم توسل 
جست. هدف ایران از پافشاری بر رفع همه تحریم ها قاعدتا 
انتفاع کامل اقتصادی از قَِبل پذیرش برجام است. لذا اگر 
بتوان شرایطی ایجاد کرد که این انتفاع اقتصادی نه لزوما 
از طریق رفع تمام تحریم های وضع شده توسط ترامپ، 
بلکه از ُطرق دیگر حاصل شود برای ایران رضایت بخش 

خواهد بود. 
یک راه حل آن است که آن بخش از تحریم هایی که بایدن 
نمی تواند یا نمی خواهد لغو کند باقی بماند، اما در مقابل 
با سرمایه گذاری های کالن در ایران جبران مافات شود.

ترجیح این اســت که این سرمایه گذاری های اقتصادی 
توسط شرکت های امریکایی نیز انجام شود، اما از آنجا که 
احتماال این موضوع ممکن است با مخالفت هایی در داخل 
روبرو شود، می توان کنسرسیومی بین المللی )از جمله 
سایر کشورهای عضو برجام و کشورهایی همچون ژاپن، 
کره جنوبی، کانادا و ... ( برای این موضوع مدنظر قرار داد.
البته خصوصی بودن اقتصاد کشــورهای غربی مانع از 
تبعیت بی چون و چرای شــرکت های غربی از توافقات 
و تعهدات دولت هایشــان می شود؛ با این حال دولت ها 
می توانند شــرایط حضور بلندمدت )حداقل ۱0 ساله( 
سرمایه گذاران و شرکت های مذکور را در ایران تسهیل 
کنند. به نظر می رسد این 3 راه حل که البته در مذاکرات 
قابل چانه زنی و چکش کاری است می تواند بن بست توافق 
را بشکند. به هرحال باید در نظر داشت که شرایط احیای 
برجام آنقدر پیچیده شده است که برای اجرای مجدد آن 
می بایست هر دو طرف بیشترین تالش و در عین حال 

مسامحت را به کار بگیرند.

صف آرایی چین و روسیه در برابر بلوک غرب 

دیگران کجای این دوقطبی اند؟
جنگ اوکراین، رقابت ژئوپلیتیکی میان غرب و اردوگاه 
روسیهـ  چین را تثبیت و تشدید کرده و دیگر کنشگران 
را در موقعیت دشــواری قرار داده است. برخی تحت 
فشار برای موضع گیری به نفع روسیه یا غرب هستند 
و برخی دیگر، در تالش برای حفظ موضع بی طرفی 
خود؛ اما به نظر می رسد که طرفداران موضع روسیه 
و چین، بیشتر از غرب هستند. در رأی گیری مجمع 
عمومی ســازمان ملل در محکومیت حمله روســیه 
بــه اوکراین در تاریــخ 5 مارس، مطابق انتظارات، 5 
کشور: روسیه، اریتره، سوریه، بالروس و کره شمالی 
رأی منفی دادند؛ اما موضوع جالب تر، تعداد رأی های 
ممتنع بود که 35 کشور در یک محدوده جغرافیایی 
جهانی و وسیع از السالوادور تا گینه استوایی و نامیبیا 
و مغولســتان را شامل می شد، مناطق و کشورهایی 
که به شــدت تحت ِتأثیر پیامدهای منفی جنگ در 
حوزه هــای تأمین انرژی، امنیت غذایی، و انســداد 

زنجیره تأمین قرار گرفته اند.
در حقیقــت و برخــالف اروپا و آمریکا، بســیاری از این 
کشــورها نه تهدید اســتراتژیکی از جانب روسیه علیه 
خود احساس می کنند و نه مسئولیت اخالقی برای خود 
در قبال اوکراین قائل هستند. آنها این جنگ را جنگی 
اروپایی می دانند و استداللشان این است که همان طور 
که اروپایی ها و آمریکایی ها نسبت به درگیری در جنوب 
جهانــی بی تفاوت انــد، جنوب جهانــی نیز باید چنین 

موضعی در قبال اوکراین داشته باشد.
افزون بر این، روایت غرب از ماجرای اوکراین، دیگر روایت 
مسلط بر دستورکار جهانی نیست و روایت ها و تحلیل ها، 
از تالش برای شکســت روسیه به جست وجوی راه حلی 
برای پایان دادن به درگیری، البته با پذیرش شرایط روسیه 
تبدیل شده اند. همچنین، جنگ در شرق و جنوب اوکراین 
برخالف نبرد در کیف، موفق پیش می رود و روایت روسیه 
و چین از نئوامپریالیســم ناتو و نقش تحریم های غرب 
در بحران انرژی و غذایی حاضر، بیش از پیش پذیرفته 
می شود. در کنار اینها، حمایت مردم روسیه از این جنگ 
نیز کماکان باالست و بنا بر آخرین نظرسنجی ها، هشتاد 
درصد مردم روسیه از کشورشان در این جنگ حمایت 

می کنند. 

اخبار كوتاه
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3اقتصاد گفت وگو

ح کرد؛ یک کارشناس اقتصادی مطر

تک نرخی شدن ارز منجر به حفظ 
قدرت خرید مردم می شود

یک کارشــناس اقتصادی با اشاره به ضعف عدم 
اختیار خریداران در کاالبرگ هــا یارانه نقدی را 
راهکار مناسب تری دانســت و گفت: در صورت 
تخصیص کاالبرگ به مردم، باید شــبکه  توزیع 
گسترده باشد و منحصر به فروشگاه های بزرگ 

نشود.
علی اکبر باغســتانی عضو هیات علمی موسسه 
پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشــاورزی؛ 
درباره میــزان اصابت یارانه به هــدف در روش 
مســتقیم و اصالح رفتار و طرح هــای حمایتی 
دولت سیزدهم در تخصیص ارز ترجیحی گفت: 
ارز 4200 تومانی ابزاری بود که رانت را هدفمندتر 
به انحصارگر یا همان واردکننده رساند و انحصار 
در کاالی وارداتی مانند کاالی اساســی، گندم و 
خوراک دام ایجاد کرد، ولی اگر ارز 4200 تومانی 
هم نبود، بازهم در این شرایط اقتصادی، کشور ما 

دچار آن انحصار می شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر هــم که این ارز در 
آســتانه حذف شدن اســت، باز هم با نگاهی به 
شرایط کاالهای اساســی می بینیم که دچار آن 
انحصار هستیم، ولی ارز 4200 تومانی بستری 
را فراهم می کرد که این رانت بهتر و بیشتر ایجاد 

شود و گسترش یابد.
عدم برنامه ریزی دقیق در تخصیص یارانه، 
اینبار موجب برداشت سودجویان از جیب 

مردم خواهد شد
وی با اشــاره به اینکه دریافت ارز 4200 تومانی 
بر اساس بعضی از ارتباطات شکل گرفت، گفت: 
این طور نبود که هر شرکت واردکننده ای بتواند ارز 
دریافت کند، ولی واقعیت امر این است حاال که 
ارز 4200 تومانی حذف شده  است، اگر سیاست 
درستی اتخاذ نشود و مسیر درست تدبیر نگردد، 
دوباره این رانت برای انحصارگر ایجاد می شود. به 
این معنا که انحصارگر تابه حال از طریق ارز 4200 
تومانی رانت دریافت می کرد و بعدازاین از جیب 

مردم دریافت می کند.
 اولویت دهک های 

یک تا سه مصرف لبنیات نیست
وی اضافه کرد: این ســه طرح با سه روش اعمال 
شدند. یک روش موضوع آزادسازی آرد صنعتی 
بود که در پی آن محصوالت هم گران می شدند، 
درحالی کــه بــه ازای آن یارانه ای هــم دریافت 
نمی شد. روش دیگر موضوع چند کاالی اساسی 
اســت که هنوز چگونگی عملکردشان برای این 
اقالم مبهم است. فعاًل مبلغی را به مصرف کننده 
پرداخت کرده اند تا قدرت خرید داشته باشد، اما 
به طورقطع اگر این روند ادامه داشته باشد، مصرف 
لبنیات در ایران به شــدت کاهش می یابد، چون 
اولویت دهک های یک تا ســه مصــرف لبنیات 

نیست بلکه اولویتشان خرید روغن و برنج است.
باغســتانی ادامه داد: طرح دیگر هم موضوع نان 
است که بدون واردشدن فشــار روانی به مردم، 
یارانه به حلقه  یکــی مانده به آخــر یعنی نانوا 
پرداخت شد. برخی کارشناســان معتقدند که 
قیمت نان هم باید آزاد شــود زیرا مجدداً شاهد 

مفاسد اقتصادی خواهیم بود.  
وی اجرای هم زمان این ســه طرح را باعث بروز 
سردرگمی عنوان کرد و افزود: مردم و متخصصان 
متوجه  چگونگی انجام طرح نشدند، عالوه برآن 
نیز مشخص نشــد که 300 و 400 هزار تومان 
یارانه بابت چه اقالمی به مردم پرداخت شــده  
اســت. به همین علت انتقادات زیادی به لحاظ 
نشدن مشتقات کاالها مطرح گردید. در مجموع 
به نظر می رسد منطقی ترین اقدام در حوزه  نان 
صورت گرفته است و این طرح آینده  بهتری دارد، 
اما طرح های دیگر دارای ابهام هستند که کار را با 

مشکل همراه می کند.  
تک نرخی شدن ارز منجر به حفظ قدرت 

خرید مردم می شود
باغســتانی با اشــاره به اقدام دولــت در انتقال 
مســتقیم یارانه به مصرف کننــده در پی حذف 
ارز 4200 تومانی گفت: نکته مهم اینجاســت 
که هنوز ارز نیمایــی و ارز آزاد وجود دارند که به 
معنای بقای ارز چندنرخی  است. تک نرخی شدن 
موضوع مهمی اســت که منجر به حفظ قدرت 

خرید مردم می شود.
باغســتانی در پایان درباره پرداخت کاالبرگ یا 
یارانه نقدی در ازای حذف ارز 4200 تومانی گفت: 
شرایط کاالبرگ یا یارانه  نقدی موضوعاتی هستند 
که هنوز شرایط آنها مشخص نشــده است، اما 
مهم ترین ضعف کاالبرگ این است که مشخص 
می کند کــدام کاال از کاالبــرگ قابل خریداری 
اســت، مثاًل زمانی که کوپن وجود داشت مردم 
با کوپن شکر نمی توانستند کاالی دیگری را تهیه 
کنند. ضمن اینکه باید شبکه  توزیع گسترده باشد 
و منحصر به فروشگاه های بزرگ نباشد. اگر دولت 
نتواند شبکه  توزیع را گسترده کنند، فروشگاه های 
خرد و سوپرمارکت ها حذف می شوند. از طرفی 
قدرت اختیــار خرید کاالهای اساســی از مردم 
گرفته می شود و از طرفی نیز با گذر زمان، ممکن 
اســت کاالها محدودتر و درنهایت کلیه کاالها 
کوپن حذف شوند؛ بنابراین پرداخت یارانه نقدی 
از این نظر بهتر از کاالبرگ است. درضمن کیفیت 
کاال نیز در حالت کوپنی بسیار مورد تهدید قرار 

می گیرد.

گزارش

بحران پیش خرید مسکن در پایتخت

کیسه دوزی تعاونی ها برای 
سرمایه مردم بی سرپناه

 مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد
 بــا تغییرات قیمتــی در بازارمســکن فضای 
سوءاستفاده برای عده ای ارتقا پیدا کرده است؛ 
به طوری که تخلفات گســترده در مناطقی از 
شــهرتهران واکنش های زیــادی را به همراه 
داشته اســت. این افراد با رشد افسار گسیخته 
تبلیغات وعده خرید خانــه در بهترین منطقه 
پایتخت با تبلیغ وسوســه کننده مبلغ پیش 
فروش 300- 400 میلیونی، برای جیب مردم 

تهران کیسه دوخته اند.
برخی شــرکت ها با نــام تعاونی بــا تبلیغات 
گسترده پایتخت نشینان را تشویق به سرمایه 
گذاری در برخی مناطق آن هم بامبالغ پیش 
فروش بســیار کم کرده اند که هر روز پرونده 
تخلفات این تعاونی ها در مراکز قضایی از سوی 

مال باختگان قطور تر می شود.
حاال همزمان با موج تبلیغات این شرکت ها و 
متضرر شدن مردم سرمایه گذار در این بخش، 
این سوال مطرح می شود که چرا جلوی چنین 

تخلف هایی گرفته نمی شود؟
در همین رابطه خشــایار باقرپــور مدیرعامل 
اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران در گفتگو با 
اقتصاد 24 گفت: ساختار تعاون بر اساس قانون 
یکی از ایمن ترین بســتر برای سرمایه گذاری 
محســوب می شــود؛ چون الیه های نظارتی 
متعددی برای عملکرد شــرکت های تعاونی 

تعریف شده و شأن نظارتی دارند.
وی ادامه داد: در بنــد ۸ ماده 43 قانون بخش 
تعاونی هــا، اتحادیه ها موظف هســتند که بر 
اســاس این ماده قانون بر عملکــرد تعاونی ها 
نظارت داشــته باشــند. از ایــن رو اتحادیه 
تعاونی های عمرانی تهران از اســفند ۱400 
نســبت به این موضوع اطالع رســانی کرده و 
در ۱0 خرداد سال جاری طی نامه مکتوب به  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراتب این 

تخلفات گزارش شده است.
باقر پور گفت: در موضوع پیش رو دایره تخلفات 
بسیار گسترده است و با سلسله جرایم سازمان 
یافته و هماهنگ مواجه هســتیم که به نوعی 
اخالل در نظــام اقتصادی کشــور هم تلقی 

می شود.
وی تصریح داشــت: این تخلفــات به گونه ای 
است که دســتگاه های مختلف در این حوزه 
عملکرد شــائبه بر انگیزی دارند. در واقع این 
شــرکت ها بر اســاس اصول قانونی تأسیس 
شــده اند، اما ماهیت آن ها بر خــالف قانون و 

متقلبانه می باشد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران 
با تأکید بــر اینکه شــرکت های تعاونی نما با 
آگهی های پیش فروش اقدام به سوء استفاده 
از ســرمایه های مردم می کنند، گفت: در این 
بخش تعاونی ها دارای قانون مستقل می باشند؛ 
که در قانون سامان دهی پیش فروش مسکن و 
ساختمان مصوبه سال ۱3۸۹ به صراحت اعالم 
می کند که وزارت راه و شــهر سازی در جای 
مدعی العموم باید با این نوع تخلفات ورود کند.
وی تصریح داشت: اما متأسفانه وزارت راه علی 
رغم حجم باالی تخلفات و تبلیغات گســترده 
این شــرکت های تعاونی نما ها در بخش پیش 
فروش مســکن در برخی مناطــق تهران در 
راستای توقف فعالیت این شرکت ها هنوز ورود 

نکرده است.
باقر پــور ادامه می دهد؛ اگر از گســترش این 
بحــران )پیش فروش های تقلبی مســکن در 
تهران( پیشگیری نشود و ســرمایه چند هزار 
میلیــاردی مردم از بیــن برود، قاعدتــاً باید 
ســازمان ها و ارگان های متولی پاســخگوی 
تعلل در اجرای وظایف و حکمی که قانون در 
این بخش تعیین کرده، باشــند. البته در ۱7 
اسفند ۱400 آقای محبت خواه- مدیرکل راه 
و شهرسازی اســتان تهران اعالم کرد که هیچ 
مجموعه ای در شهر تهران مجوز پیش فروش 

مسکن اخذ نکرده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران 
در پاسخ به این ســوال که چطورمردم نسبت 
به این تخلفات آگاه شوند، گفت: عزم جدی و 
هماهنگی با رسانه ها در آموزش مبانی جدی 
به مردم در زمینه تخلفات گســترده از سوی 

شرکت های تعاونی نما ضرورت دارد.
وی تأکید داشت: در این برهه از زمان به جای 
وقت کشی باید ســریعاً به مردم اطالع رسانی 
شود؛ چراکه بر اساس مانور های عوام فریبانه 
و شو های تبلیغاتی از ســوی این تعاونی نما ها 
با وعده واهی خانه دار شــدن مــردم، تنها با 
300 میلیون تومان پیــش پرداخت ومابقی 
به طور اقســاط، آن هم برای مسکنی با متری 
۱5 میلیون تومــان در بهترین منطقه تهران، 
مردم را به سمت سرمایه گذاری بدون در نظر 
گرفتن ضوابط قانونی، تشویق و ترغیب کرده 
و در نهایت چند هزار میلیارد از سرمایه همین 

مردم از بین رفته است.

کرد؛ « حذف تدریجی دالر از مناسبات اقتصادی را بررسی  گار »روز

شروعی بر پایان سلطه دالر
  علیرضا ریاضی/ کارشناس بانکی

 بانک مرکزی ایران مایل است تجارت را به 
سمت ارزهای ملی حرکت دهد و با حذف 
تدریجی دالر ریســک ارزی را برای فعاالن 
اقتصادی و سیستم بانکی کشور به حداقل 

برساند.
تهران میزبــان هفتمین اجالس ســران 
کشورهای ضامن روند آستانه بود، در دیدار 
پوتین با رهبر انقالب نکته قابل توجه تاکید 
بر پیمان های پولی دوجانبه و حذف دالر در 
سیســتم معامالتی خارجی دو کشور بود، 
هم زمان با دیدار اجالس سران کشورهای 
ضامن روند آستانه، در ساختمان شیشه ای 
میرداماد نماد معامالتی ریال- روبل در بازار 
متشــکل ارزی با حضور رئیــس کل بانک 
مرکزی گشــایش یافت، در این یادداشت 
ضمن ذکر پیشینه تاریخی انعقاد پیمان های 
پولی دوجانبــه در جهان و ایــران به لزوم 
اینگونه پیمان ها و نقش آن در خنثی سازی 

عامل سیاسی دالر می پردازیم.
اصوالً معاوضه ارزی در دهه ۱۹۹0 میالدی 
با توجه بــه عمق بازار ارز خارجی با رشــد 
چشمگیری مواجه شد به طوری که حجم 
معامالت روزانــه در این بــازار به صورت 
چشمگیری افزایش یافته است. البته باید به 
این نکته نیز اشاره کرد که عموماً سوآپ ارزی 
میان بانک های مرکزی و بانک های تجاری 
کشورها صورت می گیرد و کشورهایی که 
توانسته اند سیاست های تثبیت اقتصادی 
خود را بــه ثمــر برســانند و وارد مرحله 
آزادسازی مالی شوند از این پیمان ها بهره 
بردند. بــه عبارت دیگــر پیمان های پولی 
همان استفاده از ارزهای ملی دو کشور در 

روابط تجاری است.
بانک مرکزی ایران بعد از تشدید تحریم ها 
از نیمه دوم سال ۱3۸۹ با یکسان سازی نرخ 
ارز در بهمن ماه و در گام بعدی با راه اندازی 
مرکز مبــادالت ارزی به نوعی اســتفاده از 
ارزهای ملی را در دستور کار خود قرار داد. 
امروز هم در بازار بین بانکی ارز کشور که در 
چارچوب پرتال ارزی انجام می گیرد به هیچ 
عنوان دالر مورد اســتفاده قرار نمی گیرد، 
ضمن این که اصوالً هیــچ بانک مرکزی و 
سیســتم بانکی در دنیا تنها از یک ارز برای 
مبادالت خــود بهره نمی بــرد و به صورت 
عامیانه این که تخم مرغ های خود را در یک 
سبد قرار نمی دهد. رســم جهانی است که 
بانک های مرکزی و اصــوالً بانک ها تالش 
می کنند سبدی از ارزهای مختلف تشکیل 
دهند و ارزهای جهــان روا با توجه ارزش و 
میزان ریسک آن ها می توانند سهمی در این 

سبد داشته باشند. با این تفاسیر و با توجه به 
شرایط و مختصات اقتصادی و غیراقتصادی 
کشــور بدیهی بود بانک مرکزی در جهتی 
حرکت کند که قدرت تبدیل ارزی را افزایش 
دهد و جریان با ثبات واردات کاال و خدمات را 
برای کشور به وجود آورد. به این منظور هم 
باید به سمت ارزهای ملی حرکت می کرد 
حرکتی که از ســوی بانــک مرکزی انجام 
گرفت که درنتیجه از سال ۱3۹2 پیمان های 
پولی آغاز شده و مذاکراتی با 20 کشور جهان 
تاکنون صورت گرفته است که در مواردی 
به امضای تفاهم نامه منجر شــد و از میان 
این تفاهم نامه ها هم ســرانجام دو قرارداد 
با کشــورهای ترکیه و پاکســتان به امضاء 
رسید. ضمن آنکه نمونه عملیان را دیروز در 
گشایش نماد معامالتی ریال- روبل در بازار 

متشکل ارزی شاهد هستیم.
البته باید بــه این نکته هم اشــاره کرد که 
هر کشــوری در بخش پیمان های پولی و 
برای اســتفاده از ارزهای ملی برای واردات 
و صادرات کاال، خدمات و ســرمایه گذاری 
می تواند از الگوهای مختلفی بهره ببرد که 
یکی از آن ها قراردادهای دوجانبه اســت. 
همین قراردادها هم در قالب چند نوع تعریف 
می شــوند و به عبارت دیگر انواع مختلفی 
دارند، از جمله آن ها هم می توان به ترتیبات 
بانکی و پرداخت اشاره کرد که از سوی بانک 
مرکزی ایران مورد استفاده قرار می گیرد، 
مدل دیگر مورد اســتفاده از ســوی بانک 

مرکزی هم سوآپ ارزی است.

نقش سیاست در پیمان های پولی
باید یادآور شد که پیش شرط ها و ضرورت ها 

انعقاد پیمان های پولی باید مورد توجه قرار 
گیرد این پیش شرط ها و عوامل اثرگذار گاه 
غیراقتصادی و مشخصاً سیاسی هستند. به 
عنوان مثال اراده سیاسی محکم میان ایران 
و روســیه برای ایجاد چنین پیمانی وجود 
داشت که درنهایت به انعقاد قرارداد نیز منجر 
شد. این اراده و میل میان ایران و ترکیه هم 
دیده می شود و به همین دلیل مذاکرات به 

نتایج مطلوب نزدیک شده است.
نکته دیگر این کــه اگر به دنبــال تحقق 
پیمان های پولــی و امضــای قراردادهای 
سوآپ ارزی هستیم باید الزاماتی مانند مهار 
نرخ تورم و تک نرخی شــدن بازار ارز را نیز 

محقق کنیم.
 بانک مرکزی توانســته با اعطای مجوز به 
بانک ها برای حضور در بازار آزاد ارز و ایجاد 
ثبات در این بازار درواقع بسترهای الزم برای 
انعقاد پیمان های پولــی را فراهم کند؛ زیرا 
قطعاً کشورهایی که به دنبال ایجاد چنین 
پیمان هایی هستند مؤلفه های اقتصادی از 
این دست را مورد توجه جدی قرار می دهند. 
اما این تمام الزامات نیست این واقعیت را هم 
باید در نظر گرفت که ما در سال های گذشته 
با مشــکل عدم پذیرش عواقب تحریم های 
بانکی از سوی شــرکای تجاری هم روبه رو 

هستیم.
درواقع پیمان هــای پولی متکی به ســه 
ستون اصلی هســتند. یعنی صادرکننده و 
واردکننده ای باید وجود داشــته باشند که 
اقدام به انعقاد قرارداد بــا یکدیگر کنند. از 
سوی دیگر برای ادامه این مسیر باید میان 
بانک های دو کشــور هم روابط کارگزاری 
برقرار باشد، تا آن ها بتوانند با پول های ملی 

نزد یکدیگر حساب افتتاح کنند. درنهایت 
هم بانک های مرکزی دو طرف قادر باشند 
حســاب های مخصوص ایجاد کنند. تنها 
با تحقق هم این شــروط ســوآپ ارزی یا 
پیمان های پولی در انتهای مسیر به مرحله 
تسویه ارزی می رسند یا در اعتبار در اختیار 

یکدیگر قرار می دهند.
در تمام دنیا از سوآپ ارزی به عنوان ابزاری 
در کنار دیگر ابزارهای پرداخت بین المللی 
مانند اعتبارت اســنادی، بروات اســنادی 
و حواله هــای ارزی برای تســهیل تجارت 
اســتفاده می کنند و این تنها ابزار ممکن 
نیست، با این تفاسیر بانک مرکزی در مسیر 
اســتفاده کارا از ابزارهای گفته شد حرکت 
کرده و به نظر می رســد با توجه به شرایط 
این حرکت از سرعت مناسبی هم برخوردار 
بوده است. در حال حاضر در بازار بین بانکی 
ایران به هیچ عنوان از دالر استفاده نمی شود 
و سهم ارزهای ملی در این مبادالت باالست، 
اما در اقتصاد و بازار شبکه صرافی های مجاز 
از دالر و ارزهای وابســته به آن اســتفاده 
می کنند. هدف بانک مرکــزی هم انتقال 
تدریجی عملیات ارزی به سیســتم بانکی 
اســت تا بتوان در این سیســتم از ارزهای 
ملی، پیمان های پولی و اعتبارات اسنادی 
اســتفاده کرد درنهایت هم این به معنای 

حذف صرافی ها نخواهد بود.

قرار گرفتن ریال در پرتفوی ارزی شرکای 
تجاری از اهداف اصلی است

هدف بانک مرکــزی جای گرفتــن ریال 
در ســبد ارزی دیگر کشورهاســت، یعنی 
همان طور که ایران در واردات خود از شرکای 

تجاری از ارزهای ملی آن ها استفاده می کند، 
کشورهای طرف عمده تجاری ما هم برای 
واردات از ارز ملی ایران یعنی ریال بهره ببرند. 
به عبارت دیگر بانک های این کشورها برای 
بانک تجاری ایرانی با ارز ملی حساب افتتاح 

کنند و البته عکس آن هم صادق است.
بانک مرکزی برای دستیابی به این هدف 
مقــررات الزم را با همــکاری بخش های 
نظارت و ارزی تعریف کــرده تا بانک های 
ایرانی بتوانند حساب ریالی برای بانک های 
خارجی افتتاح کنند. یعنــی گامی که در 
مســیر تحقق پیمان های پولی برداشــته 
شده و در این راه پیشــرفت قابل توجه و 
مناسبی هم به دســت آمده، اما درنهایت 
همانطور کــه از نام پیمان هــا می توان به 
روشنی دریافت این تفاهم نامه ها دوجانبه 
هستند و تمایل و ســرعت حرکت طرف 
مقابل هم در دسترسی به هدف به اندازه ما 
از اهمیت برخوردار است از سوی دیگر در 
برقراری این پیمان ها باید به تراز تجاری دو 

طرف و شرایط آن هم توجه کرد.
با توجه به همه آنچه گفته شد امروز شرایط 
کشــور، بانک مرکزی و سیســتم بانکی و 
نهادهای ذی ربط در خصوص به ســرانجام 
رســیدن پیمان های پولی به مراتب بهتر 
از گذشته اســت، به عبارت دیگر در سایه 
این شــرایط مســاعدتر قطعــاً می توانیم 
مدل های قــراردادی بهتــری ارائه کنیم و 
درنتیجه قراردادهای بهتــر و موثرتری به 
امضاء برســانیم. همه آنچه گفته شــد هم 
نتیجه به تالش های گذشته و ارائه تدریجی 

زیرساخت هاست.
در خصوص جایگاه ارزهای ملی و جهان روا 
در پرتفوی ارزی بانک مرکــزی ایران باید 
گفت، بانک های مرکزی همیشه در تالش 
هستند ارزهای جهان روا را در پرتفوی و سبد 
ارزی خود حفظ کنند. بانک مرکزی ایران اما 
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و روابط 
تجاری که با کشورهای اطراف خود به ویژه با 
کشورهای طرف عمده تجاری منطقه، مایل 
است تجارت را به سمت ارزهای ملی حرکت 
دهد و با حذف تدریجی دالر ریسک ارزی را 
برای فعاالن اقتصادی و سیستم بانکی کشور 

به حداقل برساند.
موفقیت در انعقاد پیمان های پولی مستلزم 
ایجاد تعامل ســازنده بین بانک مرکزی با 
دســتگاه های ذی ربط و بخش خصوصی 
اســت، ضمن این که ضروری است تعاملی 
نزدیــک و ســازنده با بانک هــای مرکزی 
دیگر کشورها به وجود آید که ما در همین 

چارچوب در حال حرکت هستیم.

چادر ملو در آستانه تحول جدید
  روزگار / گروه اقتصاد 

مدیرکل حوزه مدیر عامل و معاون مالی و سرمایه انسانی 
شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو با اشاره به ضرورت 
تحول ســاختاری در جهت نیل به اهداف توسعه گفت 
: تغییر و تحوالتی که در چند سال اخیر در دنیا اتفاق 
افتاده نقش بنگاه های صنعتی را با رویکرد جدید روبه رو 
ساخته که نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی بنگاه 
ها نسبت به قبل می باشد. هم اکنون بعنوان یک اصل 
مســلم پذیرفته شده که سازمانهای موفق سازمانهایی 
هســتند که تغییر و تحول را جهت رســیدن به توسعه 

پایدار در اهداف و برنامه های خود لحاظ می کنند.
مهندس فرهاد آذرین فر افزود: نگرش جدید در چادرملو 
بر این باور است که برنامه ریزی سنتی مبتنی بر وضع 
موجود می بایســت بــه برنامه ریزی راهبردی مبتنی 
بر شــناخت و اســتقبال از اتفاقات آینده تبدیل شود و 
بدون توجه به مسائل راهبردی قادر به اجرای رسالت و 

مسئولیت های خویش نخواهیم بود. از همین رو تغییر 
در ســاختار و تقســیم کار و منطقی کردن و مناســب 
ســاختن وظایف در ســاختار جدید و برنامه راهبردی 
شــامل چشــم انداز  ماموریت  ارزشها  اهداف راهبردی  
اســتراتژی ها و برنامه عملیاتی، بعنوان ضرورت و عزم 
جدی متمرکز گردیده است. از این رو مهندسی مجدد 
ساختار سازمانی و نمودار تفصیلی، معطوف به اهداف 
توسعه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تهیه، مصوب 

و اجرا گردید.
معاون مالی و سرمایه انسانی چادرملو در خصوص برنامه 
و طرح های شرکت تصریح کرد: سعی گردیده در پروژه 
های توسعه شرکت، هماهنگی الزم با برنامه های توسعه 
ای کشور و اسناد باالدستی به عمل آید ، به همین منظور 
نقطه نظرات مدیران و خبرگان نیز اخذ گردد که نتایج 
مرحله اول مربوط به ماموریت  چشــم انداز  ارزشــها و 
اهداف راهبردی تعیین شده است و قطعاً آغازی است 

در تحقق اهداف تحول . وی مدیریت متوازن و یکپارچه 
زنجیره اصلی و پشتیبانی صنعت فوالد با تاکید بر بهره 
گیری از فناوری های نوین و هوشمند و سرمایه انسانی 
خالق و متخصص در جهت کمک به توسعه پایدار، بهره 
وری و نوآوری کشور را از ماموریت کالن این شرکت کرد 
و چشم انداز آن را ، برترین ارزش آفرینی در بین شرکت 
های معدنی و صنعتی کشور برای کلیه ذینفعان دانست .

مدیــر کل حــوزه مدیر عامل و معاون مالی و ســرمایه 
انســانی چادرملو همچنین از جمله اهداف راهبردی 
شرکت را مشتری مداری  شایسته ساالری  حفظ کرامت 
انسانی  مسئولیت اجتماعی و صیانت از محیط زیست 
بــر شــمرد و افزود: افزایــش کمی و کیفی محصوالت 
در زنجیــره فــوالد- کمک به افزایش اشــتغالزایی در 
منطقــه و کشــور- کمــک به بهبود ســالمت جوامع 
محلــی- کمک به ارتقــای توانمندیهای مردم جوامع 
محلی- کمک به ارتقای ســطح زیســت محیطی در 

مناطق همجوار- توسعه همکاریها با شرکتهای دانش 
بنیان و نوآور- افزایش فروش محصوالت با ارزش افزوده 
باال در هلدینگ- توســعه توانمندیهای سرمایه انسانی 
هلدینگ- توســعه فعالیتهای معدنی شامل اکتشاف، 
استخراج و فرآوری- توسعه زنجیره پشتیبانی با تمرکز 
بر انرژی، آب و حمل و نقل- توسعه زنجیره صنعتی با 
رویکرد متوازن و یکپارچه منطبق با سیاستهای کالن 
در بخش معــدن- افزایش بکارگیری تجهیزات بومی 
شــده در هلدینگ- توسعه انتقال تکنولوژیهای نوین 
به هلدینگ- حرکت به ســمت هوشمندسازی کسب 
وکارهای هلدینــگ- ارتقای هم افزایی در هلدینگ- 
ارتقای نظام شایســته ساالری در انتصابات هلدینگ- 
افزایش رضایت ذینفعان محلی از فعالیت هلدینگ در 
راستای مسئولیت اجتماعی- افزایش رضایت مشتریان 
هلدینــگ، از مهمترین محورهای های تدوین شــده 

راهبری چادرملو است .

خبر ویژه

رئیس مرکز فنــاوری اطالعات، آمار و محاســبات 
ســازمان تأمین اجتماعی گفت: رویکرد ما استقرار 

تامین اجتماعی هوشمند است.
عبداهلل حسینیان با اشاره به توسعه طرح های فناورانه 
در این سازمان گفت: بنا داریم هر دو ماه یک بار، یکی 
از گام هایی که در این زمینه برمی داریم را عملیاتی 
کرده و رونمایــی کنیم که گام نخســت راه اندازی 

اپلیکیشن »تامین اجتماعی من« بود.

وی با بیان اینکه باتوجه به تاکید مدیرعامل سازمان 
مبنی بر تسهیل گری و بهبود فرایند ارائه خدمت به 
ذی نفعان، مرکز فناوری اطالعــات تصمیم گرفت 
که طرح تامین اجتماعی هوشمند را در دستورکار 
قرار دهد گفت: اپلیکیشن، بخش کوچکی از طرحی 
است که در دست اقدام قرار دارد و ذی نفعان سازمان 
می توانند با مراجعه به آدرس هایی که در پنل اعالم 
می شود از خدمات ارائه شده به صورت غیرحضوری 

بهره مند شوند.

رئیس مرکز فنــاوری اطالعات، آمار و محاســبات 
ســازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: نزدیک به ۱۱ 
خدمت به بیمه شدگان، پنج خدمت به کارفرمایان، 
شش خدمت به مســتمری بگیران و شش خدمت 
عمومی در اپلیکیشــن قابل دریافت اســت. از این 
تعداد، دو خدمت در حوزه درمان مربوط به استحقاق 
ســنجی و نســخه الکترونیک اســت و ذی نفعان 
می توانند نســخه خود را از این طریــق رویت و از 

جزئیات آن مطلع شوند.

رئیس مرکز فناوری اطالعات سازمان تأمین اجتماعی خبر داد:

امکان مشاهده »نسخه الکترونیک« از طریق موبایل
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نفت و انرژی 4

کند ایران  از مسیرهای قانونی دیپلماسی و بین المللی  برای  حق خود استفاده  می 

نقش  حقابه هیرمند در  تعامل  ایران با  افغانستان 

كوتاه از انرژی

بین الملل

آخرین آمار واردات نفت 
چین از ایران

آمــار گمرکــی نشــان داد چین ماه 
میالدی گذشــته، 2۶0 هزار تن نفت 
خــام از ایران وارد کرد.این چهارمین 
آمــار واردات نفت ایران اســت که از 
دســامبر سال میالدی گذشته به این 
طرف، توسط گمرک چین منتشر می 
شود. با وجود تحریمهای آمریکا علیه 
ایران، چین به خرید نفت ایران ادامه 
داده اســت و نفت ایران معادل حدود 
هفــت درصــد از کل واردات نفت به 
چین بوده است. با این حال، نفت ایران 
با رقابت از ســوی نفت ارزان روســیه 
روبرو شــده اســت.طبق آمــار اداره 
کل گمــرک چین، روســیه در ژوئن 
برای دومیــن ماه متوالی، بزرگترین 
صادرکنده نفت به چین شــد. واردات 
نفت از روسیه شامل واردات از طریق 
خط لوله شــرق سیبری اقیانوس آرام 
و واردات دریابــرد از بنــادر اروپایی و 
خاوردور روسیه، به 7.2۹ میلیون تن 
معادل ۱.77 میلیون بشکه در روز بالغ 
شد که حدود ۱0 درصد باالتر از مدت 
مشــابه سال گذشــته بود اما کمتر از 
دو میلیــون بشــکه در روز در ماه مه 
بود.چیــن 5.0۶ میلیــون تن معادل 
۱.23 میلیــون بشــکه در روز نفت از 
عربستان سعودی وارد کرد که کمتر 
از ۱.۸4 میلیون بشــکه در روز در ماه 
مــه و 30 درصد کمتر از ژوئن ســال 
202۱ بود.واردات نفت از روســیه به 
چین از ابتدای ســال میالدی جاری 
تاکنــون، به 4۱.3 میلیون تن معادل 
۱.۶7 میلیون بشــکه در روز رســیده 
است که چهار درصد بر مبنای ساالنه 
افزایش داشته است اما همچنان کمتر 
از میزان صادرات عربســتان سعودی 
بــوده که 43.3 میلیــون تن معادل 
۱.75 میلیــون بشــکه در روز نفــت 
به چین عرضه کرده اســت.مجموع 
واردات نفــت به چین در ژوئن تحت 
تاثیــر قرنطینه های ســخت گیرانه 
برای مقابله با شــیوع ویروس کرونا، 
به پایین ترین میزان چهار ســال اخیر 
رســید. رشــد واردات از روسیه هم 
واردات از آنگــوال و برزیــل را محدود 
کرد.آمــار گمرک چیــن، واردات از 
ونزوئال را صفر نشــان داد. شرکتهای 
نفتــی دولتی به دلیل نگرانی از نقض 
تحریمهــای ثانویه آمریــکا، از اواخر 
ســال 20۱۹ خرید نفــت ونزوئال را 
متوقــف کرده اند.بر اســاس گزارش 
واردات نفت از مالزی که در دو ســال 
گذشــته به نقطه انتقال نفت ایران و 
ونزوئال تبدیل شــده است، بر مبنای 
ساالنه ۱2۶ درصد رشد کرد و به 2.۶5 

میلیون تن رسید.

 اتحادیه اروپا آماده 
 کاهش 1۵ درصدی 
مصرف گاز می شود

اتحادیــه اروپا همزمــان با نگرانی از 
توقــف عرضه گاز روســیه، در حال 
بررســی طرحــی بــرای کاهش ۱5 
درصدی داوطلبانه مصرف گاز طبیعی 
در کشــورهای عضو این بلوک است.
قرار است اتحادیه اروپا طرح مربوط به 
نحوه کاهش مصرف گاز در کشورهای 
عضو این بلوک را به زودی منتشر کند. 
میــزان دقیق کاهــش هدف گذاری 
شــده مصــرف گاز در پیــش نویس 
طرحی که توســط رویترز مشــاهده 
شــد، قید نشــده بود.اروپا در تالش 
بــرای پر کردن مخــازن گاز پیش از 
فرا رسیدن زمســتان و ایجاد ذخایر 
کافی برای اجتناب از بحران در صورت 
محدود شــدن بیشتر عرضه از سوی 
روســیه به تالفی تحریمهای اتحادیه 
اروپا بر ســر جنگ در اوکراین است. 
شرکت دولتی گازپروم روسیه تحویل 
گاز بــه بعضی از کشــورهای اتحادیه 
اروپا را متوقف کرده اســت و مقامات 
اروپایی هشدار داده اند احتمال قطع 
بیشــتر عرضه وجود دارد.کمیسیون 
اروپــا از کشــورهای عضــو اتحادیه 
اروپا خواســت با کاهش مصرف گاز، 
خود را برای چنین ســناریویی آماده 
کنند. طبق طرح جدید اتحادیه اروپا، 
مصرف گاز کشورهای عضو باید ظرف 
هشــت ماه آینده به صورت داوطلبانه 
کاهش پیدا کند و اگر اروپا با شرایط 
گازی اضطراری روبرو شــود، چنین 

الزامی، اجباری خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس :

هیچ پولی برای هوشمندسازی 
کنتور از مردم اخذ نمی شود

ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلــس 
شــورای اسالمی با اشــاره به تکلیف دولت 
به هوشمندســازی کنتورهــا، بیان کرد: بر 
اســاس مصوبه مجلس نباید هیچ پولی برای 
هوشمندســازی کنتورها از مردم اخذ شود.
مالک شــریعتی با اشــاره به تاثیر طرح مانع 
زدایی و توســعه صنعت برق  بر صنایع، بیان 
کــرد: بر اســاس قانون طــرح مانع زدایی از 
صنعــت برق که به تصویب نهایی در مجلس 
رســید، تعرفه بــرق صنایع به نحوی اصالح 
شد که متوسط هزینه ای که از صنعت برای 
تامین برق گرفته می شــود بر اســاس نرخ 
ECA خواهــد بــود.وی در ادامه اظهار کرد: 
ایــن امر دســت دولت را بــاز می گذارد تا از 
صنایعی که نیازمند حمایت هستند نرخ کم 
تــری اخــذ کرده، اما از صنایع پردرآمد مثل 
صنایــع بزرگ فوالد، مس و پتروشــیمی ها 
هزینه باالتری بگیرد. به طور کلی متوســط 
 ECA دریافت تعرفه برق از صنایع بر اساس
خواهد بود و درآمد دولت از این محل افزایش 
خواهــد یافــت تا بتواند طــرح نیمه تمام را 
تکمیل و شــبکه فرســوده توزیع را نوسازی 
کند.نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اســالمی، تصریح کرد: از ســوی دیگر نصب 
شمارشــگرهای هوشــمند از ایــن محل به 
مدیریت بار شبکه و خاموشی کمک خواهد 
کرد. اگر این مصوبه اجرایی شود منابع خوبی 
پیش بینی شده تا سالیانه حداقل دو میلیون 
شمارشــگر هوشمند نصب گردد. نکته مهم 
این است  که هیچ پولی برای هوشمندسازی 
کنتور از مردم اخذ نخواهد شد و از محل منابع 

پیش بینی شده تامین می گردد.

 عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی:

فصل جدیدی از مناسبات 
ایران و روسیه در حوزه انرژی 

آغاز شده است
عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون انرژی 
مجلس شــورای اســالمی گفت: بدون شک 
امضــای تفاهم نامه 40 میلیارد دالری ایران 
و روسیه در صنعت نفت، آغاز فصل جدیدی 
از مناسبات دو کشور در حوزه انرژی خواهد 
بود.حسین حسین زاده ، به امضای تفاهم نامه 
همــکاری راهبردی بین شــرکت ملی نفت 
ایران و شرکت گازپروم روسیه به ارزش 40 
میلیارد دالر اشــاره کرد و گفت: بدون شک 
این تفاهم نامه به توسعه روابط اقتصادی دو 
کشــور کمک می کند، همچنین سبب رونق 
و توســعه صنعت نفت ایران در بســیاری از 
ابعــاد به ویژه میدان های مشــترک خواهد 
شــد.وی افزود: ایران و روســیه دو کشوری 
هســتند که از ســوی کشــورهای غربی با 
تحریم های اقتصادی مواجه شــده اند، از این 
رو همکاری های دو کشــور در حوزه نفت و 
گاز می توانــد بازی غــرب را در حوزه انرژی 
بر هم بزند.عضو هیئت رئیســه کمیســیون 
انرژی مجلس شــورای اسالمی اظهار کرد: 
بدون شــک امضــای تفاهم نامه 40 میلیارد 
دالری ایران و روســیه در صنعت نفت، آغاز 
فصــل جدیدی از مناســبات دو کشــور در 
حــوزه انرژی خواهد بــود که امیدواریم این 
تفاهم نامه ها هرچه ســریع تر اجرایی شوند 
تا شــاهد تأثیرات مثبت آن بر صنعت نفت و 
گاز کشورمان باشیم.شرکت ملی نفت ایران 
و گازپروم روســیه تفاهم نامــه ای به ارزش 
حــدود 40 میلیارد دالر در زمینه توســعه 
میدان هــای گازی کیش و پارس شــمالی، 
فشــارافزایی میدان پارس جنوبی، توسعه ۶ 
میدان نفتی، ســوآپ گاز و فرآورده، تکمیل 
طرح هــای ال ان جی، احــداث خطوط لوله 
صــادرات گاز و دیگر همکاری های علمی و 

فناورانه امضا کردند. 

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خبر داد؛

بهره برداری از ۳ فاز دیگر 
پاالیشگاه 14 پارس جنوبی 

مدیرعامــل شــرکت ملــی نفت ایــران از 
بهره برداری ســه فاز دیگر از پاالیشــگاه ۱4 
پــارس جنوبی با ارزش 2 و نیم میلیارد دالر 
تا پایان امسال خبر داد.محسن خجسته مهر 
اظهار داشت: با شروع به کار دولت سیزدهم 
عملکرد مناســبی در توســعه بخش ایرانی، 
بزرگتریــن میــدان گازی جهان داشــتیم 
بطــوری که عالوه بر تأمین و خریداری تمام 
کاالهای مورد نیاز، حفاری چاه ها رو به اتمام 
اســت و به زودی با جابجایی ســکوی مورد 
نیاز، در زمســتان امســال از این فاز شــاهد 
تولیــد گاز خواهیم بــود.وی افزود: این فاز 
۱۱ پــارس جنوبی مرزی تریــن فاز ایران با 
کشور قطر است.مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران همچنین از بهره برداری ســه فاز دیگر 
از پاالیشــگاه ۱4 پارس جنوبی با ارزش 2 و 

نیم میلیارد دالر تا پایان امسال خبر داد.

ســخنگوی طالبان در پیامی از تشــکیل هیاتی 
تحت سرپرســتی وزارت آب و انرژی این کشــور 
با هدف تکمیل ســاخت ســد کمال خان و بخش 
آباد خبر داد. ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان 
در صفحــه توییترش اعالم کــرد: هیئتی تحت 
سرپرســتی وزیــر انــرژی و آب موظف گردید تا 
جریــان کار بندهای کمــال خان و بخش آباد را 
از نزدیــک برســی کــرده و جریان کامل آن را به 
مجلس آینــده کابینه ارایه نماید.او افزود: هدف 
این است که کارهای باقی مانده هردو بند هرچه 
زودتر تکمیل گردیده و به بهره برداری برسند.این 
خبر از ســوی سخنگوی طالبان در حالی مطرح 
می شــود که حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجه ایران پیش از این در اردیبهشــت ماه در 
جلسه علنی مجلس، و در پاسخ به پرسش نماینده 
زابــل، و زهــک، هیرمند، نیمروز و هامون درباره 
علــت عدم اقدام جدی در خصوص رودخانه های 
مــرزی از جمله هیرمنــد اظهار کرد: در موضوع 
هیرمند از هیات حاکمه افغانستان رضایت نداریم 
با این حال در گفت وگوهایی که با سرپرست وزارت 
خارجه افغانســتان داشته ایم توانسته ایم چندین 
مرتبــه در مذاکــرات دیپلماتیک و همچنین در 
عرصه رســانه ای این عبارت را که حق جمهوری 
اســالمی ایــران در خصوص حق آبــه رودخانه 
هیرمند محفوظ است مورد تاکید قرار دهیم.وی 
با اشــاره به برگزاری نشســت کمیسارای مرزی 
ایران و افغانســتان خاطرنشان کرد: این نشست 
چندی پیش و در دوره سرپرستی هیات حاکمه 
موقت افغانســتان برگزار شــد و باالخره بخشی 
از آب ســد کمال خان آزادســازی شد.وزیر امور 
خارجه کشــورمان گفت: در این زمینه با وجود 
کارشــکنی هایی که در افغانســتان انجام شــده 
تالش های زیادی از ســوی جمهوری اســالمی 
ایران صورت گرفته اســت. ما وقتی که آب ســد 
کمال خان پر شــد درخواست بازگشایی این سد 

را مطرح کردیم اما افغانستانی ها اعالم کردند که 
به جهت اینکه مسیر این سد الیروبی نشده است 
اگر آب در مســیر رها شود این آب بازگشت داده 
شــده و توربین های موجود در مســیر را تخریب 
می کند؛ در این خصوص ما اعالم آمادگی کردیم 
کــه ایــن الیروبی را انجام خواهیــم داد و دولت 
مربوطه در وزارت نیرو در این خصوص ماموریتی 
داد اما طرف افغانستانی با مخالفت با این موضوع 
اعــالم کرد که خودمان امکانات انجام الیروبی را 
داریم اما ســه میلیــون دالر در این زمینه اعتبار 
الزم اســت. ایــن پول را به مــا بدهید تا خودمان 
موضــوع را پیگیری کنیم.امیر عبداللهیان تاکید 
کرد: نکته مهم و مثبت این است که هیات حاکمه 
موقت افغانستان پذیرفته که باید این حقآبه را به 
جمهوری اسالمی ایران بدهد و االن کمبود آب را 
دلیل این مسئله عنوان می کنند، اما باید به این 
نکته اشــاره کنم که این موضوع برای ما یکی از 
شاخص ها و مصادیق راستی آزمایی هیات حاکمه 
موقت افغانســتان اســت که آیا در موضوع حقآبه 
آب از هیرمنــد صادقانــه و طبق قرارداد ۱35۱ 

عمل خواهند کرد؟ این یکی از شــاخص ها برای 
نحوه تعامل در آینده با این هیات است.وی افزود: 
در کنار اقداماتی که ما در دســتگاه دیپلماســی 
وظیفــه داریم انجام دهیــم، طرحی وجود دارد 
درخصوص رویین تن ســازی سیســتان که یک 
موضوع داخلی اســت و ما وظیفه خود را در قبال 
آب هیرمند انجام خواهیم داد، اما در مورد هیرمند 
به جهت اینکه قرارداد رســمی داریم اگر تخلفی 
انجام شود می توانیم از مجامع بین المللی پیگیری 
کنیــم، امــا االن در نطقه ای قرار داریم که طرف 
افغانســتانی نســبت به حقآبه ما اعتراف می کند 
و مــی گویــد این کار را انجام می دهد. ما در این 
مســیر توافقاتی داشــتیم االن فصل آبی سال رو 
به پایان اســت، ولی امیدواریم با تالش هایی که 
انجام می شود بتوانیم در ادامه در سال آبی آینده 
با مشــکلی مواجه نباشیم و تا آن زمان همه تمام 
اقداماتمان را انجام خواهیم داد.وزیر امور خارجه 
خاطرنشــان کرد: البته علی رغم پیگیری ها، دو 
هفته پیش در تماس تلفنی با سرپرســت وزارت 
خارجه افغانستان گفتم کارشناسان ما قرار است از 

رودخانه باالدستی سد کجکی بازدید کنند. تا االن 
هیات حاکمه موقت افغانســتان در عمل کمکی 
نکرده است، اما آقای متقی سرپرست وزارت امور 
خارجه افغانســتان قول داد تا کمتر از چند هفته 
امکان این بازدید را فراهم کند؛ بنابراین امیدوارم 
طرف افغان در این موضع حساسیت ها، نگرانی و 
جدیت جمهوری اسالمی ایران را درک و نسبت 
بــه آنچــه قبول دارد بر مبنــای قرارداد ۱35۱ و 
توافقاتــی که وجود دارد، بــا جدیت و متعهدانه 
عمــل کند.امیرعبداللهیــان تاکید کرد: موضوع 
قــرارداد هیرمند و قــرارداد ۱۹73 یک قرارداد 
ثبت شــده بین المللی و رســمی بین جمهوری 
اســالمی ایران و افغانستان اســت، از این منظر 
در دســتگاه دیپلماسی خرسندیم هیات حاکمه 
موقت افغانستان برداشت و درک درستی نسبت 
به این موضوع دارد. کما اینکه آنها در توضیحاتی 
که ارائه می دهند به دلیل ناهماهنگی ها و برخی 
آشــفتگی ها در وضعیت فعلی افغانستان برخی 
اقدامات در این زمینه انجام نشــده اســت و اگر 
انحرافاتی ایجاد شده عواملی در آن دست داشتند، 
امــا مــا آب را آزاد کردیم.وزیر امورخارجه تاکید 
کرد: چنانچه هیات حاکمه موقت افغانستان قادر 
به اجرای این مسئله نباشد، ما از تمام مسیرهای 
قانونی دیپلماسی و بین المللی استفاده خواهیم 
کــرد، بنابراین یکبــار دیگر از نمایندگان و آقای 
دهمرده که تالش های زیادی در این مورد انجام 
داده اند، انتظار داریم در این مســیر به ما کمک 
کنند. ما مذاکرات فشــرده ای در سطوح مختلف 
با مقامات فعلی افغانستان داریم و بدانید یکی از 
اصلی ترین موضوعات ما با طرف افغانســتانی در 
حوزه منافع ملی، آب اســت. مسئله حقآبه ایران 
یکی از مصادیق راســتی آزمایی نســبت به نحوه 
تعامــل ایران با هیات حاکمه موقت افغانســتان 
اســت که نقش تعیین کننده در سیاســت های 

راهبردی نسبت به این موضوع خواهد داشت.

رئیس جمهور ترکیه در دیدار با والدیمیر پوتین، همتای روسی 
خود، درباره پرداخت پول واردات انرژی روسیه به ارزهای دیگری 
به جز دالر آمریکا، گفت وگو کرد.بلومبرگ به نقل از منابع آگاه 
گزارش کرد دو کشور سرگرم کار روی پیشنهادی برای تسویه 
مبادالت تجاری شامل قراردادهای انرژی به ارزهای ملی هستند. 
چنین اقدامی به آنکارا کمک خواهد کرد جلوی کاهش ذخایر 
ارزی خارجی خود را بگیرد. انتظار می رود اردوغان و پوتین در 
حاشــیه نشســت تهران، درباره این پیشــنهاد گفت و گو کنند.

روسیه منبع مهمی برای تامین انرژی ترکیه مانده و سال میالدی 
گذشــته، یک چهارم از نفت و حدود 45 درصد از گاز طبیعی 

مورد نیاز این کشــور را تامین کرده اســت که  مســکو را صاحب 
مازاد تجاری عظیمی در تجارت دو جانبه کرده اســت.صادرات 
ترکیه به روسیه سال میالدی گذشته به ۶.5 میلیارد دالر رسید 
در حالی که واردات این کشــور از روســیه، 2۹ میلیارد دالر بود. 
همچنین میلیونها شــهروند روســی تعطیالتشان را در سواحل 
مدیترانــه ترکیــه می گذرانند و میلیاردها دالر در این ســفرها 
خرج می کنند.به گفته یکی از مقامات آگاه، این مکانیزم تحت 
بررسی، می تواند به ترکیه اجازه دهد از لیر برای پرداخت پول 
واردات انرژی اســتفاده کند و در مصرف ذخایر ارزی خارجی 
خود صرفه جویی بیشــتر کند. هر گونه پرداخت به ارز ترکیه 

می تواند از ســوی مســکو برای تامین خرید کاالها و خدمات از 
ترکیه مورد اســتفاده قرار گیرد. روبل هم می تواند بخشــی از 
توافق میان دو کشور باشد.الکساندر ایساکوف، اقتصاددان روسی 
در این باره گفت: روسیه در سال 202۱ حدود 20 میلیارد دالر 
مازاد تجاری با ترکیه داشــت و تحت شــرایط فعلی، استفاده از 
ارزهــای ملی برای پرداخــت پول معامالت تجاری برای هر دو 
کشور منطقی است. از نقطه نظر روسیه، این اقدام به معنای آن 
است که صادرکنندگان روسی به جای یورو یا دالر، لیر بیشتری 
جمع می کنند که از جهت تحریمها، امن تر به نظر می رســد. 

برای ترکیه هم به معنای فشار کمتر روی لیر خواهد بود .

بلومبرگ  گزارش کرد؛

کرات ترکیه برای حذف دالر در واردات انرژی روسیه مذا

خبر  ویژه

ح کرد؛ کارشناس انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطر

کشور   رشد ارزش افزوده 
با ایجاد پاالیشگاه های فراسرزمینی

کارشــناس حــوزه انرژی مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام با اشــاره به قدرت بازارســازی 
پاالیشــگاه هایی در خارج از کشــور گفت: اگر 
ایــن اتفــاق رخ دهــد ما به کشــوری تبدیل 
می شــویم که عالوه بر نفت خام توان صادرات 
محصــوالت و خدمات دانش بنیان را نیز داریم 
که ارزش افزوده  قابل توجهی هم برای کشــور 
به همراه دارد.محمدرضا اکبری درباره یکی از 
راهکارهــای بی اثر کردن تحریم فروش نفت با 
ایجاد پاالیشگاه های فراسرزمینی، اظهار کرد: 
این راهکار ایده  خوبی  است و مختص به زمان 
حال نیســت، بلکه در زمان قبل از انقالب هم 
مطرح و حتی عملیاتی هم شــد و بخشــی از 
سهام پاالیشگاه های هند خریداری شدند.وی 
اضافه کرد: نکته مهم در موضوع پاالیشگاه های 
فراسرزمینی این است که کشور مقابل با توجه 
به شــرایط خاص و تنش های کشور ما، بتواند 
در برابــر فشــارهای احتمالی غــرب و آمریکا 
بایســتد، لذا اگر این نکته موردتوجه ویژه قرار 
بگیرد و کشورهای موردنظر با این شرایط کنار 
بیایند، راهکار درســتی خواهد بود و بسیار به 
کشور کمک می کند.کارشناس انرژی تصریح 

کرد: در غیر این صورت ممکن اســت حتی ما 
ســرمایه کشور را از دست بدهیم، مثل اتفاقی 
که در هندوســتان افتاد و هند تحت فشارهای 
آمریــکا قبــول کرد که از ایران نفت وارد نکند.

اکبــری با اشــاره به امکان صــادرات خدمات 
فنی و مهندســی ایران برای بازسازی و تعمیر 
پاالیشگاه های تولید بنزین در کشورهایی نظیر 
ونزوئال و نیکاراگوئه و اخذ ســهام شرکت های 
پاالیشــی این کشورها و فروش تضمینی نفت 
ایران گفت: اینکه ما با توجه به توانمندی های 
داخل، توان و قدرت بازســازی پاالیشگاه هایی 
در خارج را داریم بســیار خوب اســت و اگر این 
اتفاق بیفتد ما به کشوری تبدیل می شویم که 
عــالوه بر نفت خام تــوان صادرات محصوالت 
و خدمــات دانش بنیــان را نیــز داریم که این 
اقدام بســیار ارزشمندی است و ارزش افزوده  
قابل توجهی هم برای کشــور به همراه خواهد 
داشــت.وی تصریح کرد: باید در این مناسبات 
حتی االمکان منافع کشــور در نظر گرفته شود 
و چنانچــه فعالیــت پاالیشــگاه ها به گونه ای 
بازطراحی شــود که نیاز به نفت کشــور ما را 

بیشتر کند، عالی خواهد بود.

بر اساس  گزارش ها 

تهرانی ها بیش از 4 هزار و ۸00 مگاوات برق 
کردند مصرف 

به دنبال مصرف حدود 5 هزار مگاواتی برق 
در شــهر تهران، مدیرعامل برق پایتخت از 
مشــترکان این شــرکت درخواست کرد تا 
حداکثــر صرفه جویی را طی روزهای آتی 
به منظور عبور از گرمای تابســتان به عمل 
آورند.کامبیز ناظریان با اشاره به این که طی 
هفته جاری، ضمن شکســته شدن رکورد 
مصرف برق کشــور، مصرف برق در ساعات 
اوج بار در شــهر تهران نیز به رقمی بالغ بر 
4 هزار و ۸23 مگاوات رسیده است گفت: با 
پیش بینی های انجام شده طی سال ۱40۱ 
انتظار رشد حداقل پنج درصدی مصرف برق 
را داشــتیم که با همکاری و همراهی مردم 
فهیم شــهر تهران، تنها نیمی از این رشــد 
محقق شد اما آن چه که مسلم است با توجه 
بــه گرمای هوا و میزان باالی مصرف برق، 
همچنان برای عبور از فصل تابستان نیازمند 
همراهی مشــترکان تهرانی هستیم.وی با 
بیــان این که به ازای هر یک درجه افزایش 
دمای هوا، مصرف برق در شهر تهران ۱50 
مــگاوات افزایش می یابــد افزود: در عین 
حال ســاالنه حدود 250 مگاوات ظرفیت 

جدیــد به بخش مصرف این شــهر افزوده 
می شــود که این دو عامل در کنار یکدیگر 
نشــان دهنده نیاز ما به همکاری مشترکان 
در مدیریت بار در ساعات اوج مصرف است.
ناظریان خاطرنشــان کــرد: با تدابیر پیش 
بینی شده، امسال ۱00 برنامه عملیاتی به 
منظور جلوگیری از بروز خاموشی در کشور 
و شهر تهران، اجرایی شده که مجموع این 
اقدامــات به همراه توجــه ویژه و همراهی 
مشــترکان، تاکنون، پایداری کامل شبکه 
برق پایتخت را به همراه داشــته است.  وی 
بــا تاکید بر این که عامــل اصلی موفقیت 
در حفظ پایداری شــبکه تاکنون، همکاری 
مشترکان فهیم برق بوده است از شهروندان 
تهرانــی درخواســت کرد با خــودداری از 
اســتفاده از وسایل برقی پرمصرف همچون 
جاروی برقی، ماشــین لباسشویی و اتو در 
ســاعات ۱2 تا ۱۸، اســتفاده از دور کند 
کولرهــای آبی و تنظیم کولرهای گازی بر 
روی دمای 24 تا 2۶ درجه سانتی گراد به 
حفظ شــرایط موجود تا گذر از فصل گرما 

کمک کنند.
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55بانک و بیمه
پســت بانک ایران در ارزیابی دولت الکترونیک 
در میان ۱70 دستگاه اجرایی کشور رتبه ششم 

را کسب کرد

پســت بانــک ایران در ارزیابــی دوره نهم دولت 
الکترونیکی و بر اســاس ارزیابی مستمر کیفیت 
وب گاه ها و خدمات الکترونیکی دســتگاه های 
اجرایی دارای شناسنامه خدمات مصوب سازمان 
اداری و اســتخدامی کشور ، رتبه ششم را کسب 
کرده اســت که نســبت به دوره قبلی ۶ پله ارتقاء 

پیدا کرده است.
مطابق اعالم دبیرخانه شــورای اجرایی فناوری 
اطالعات، رتبه کســب شــده این بانک بر اساس 
ارزیابــی صورت گرفته در میان ۱70 دســتگاه 
اجرایی صورت گرفته و پســت بانک ایران را در 
میان ۱0 دســتگاه برتر اجرایی کشــور قرار داده 

است.
بنابرایــن گزارش در ارزیابی صورت گرفته دوره 
نهم، پســت بانک ایران در شــاخص های دولت 
کاربر محور، دولت شفاف، دولت یکپارچه، دولت 
مشارکتی به ترتیب امتیاز 0.۹۶، 0.۸3 ، ۱ و ۱ و در 
مجموع کلی، امتیاز ۹4.۸۹ را کسب کرده است.

شــایان ذکر اســت : در دوره قبلی ارزیابی ، پست 
بانک ایران با کسب ۹0.0۸ در رتبه ۱2 قرار گرفت 
کــه در ارزیابــی دوره نهم رتبه بانک ۶ پله ارتقاء 
یافته و در میان شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات بعد از سازمان فناوری اطالعات 
و و شرکت ارتباطات زیر ساخت ، رتبه سوم را به 

دست آورده است.

 سرپرست شعبه بیمه آرمان 
در استان قم معارفه شد

حمید نیاستی به عنوان سرپرست شعبه قم بیمه 
آرمان منصوب شــد .گفتنی اســت : سوزنگر در 
این جلســه ضمن دیدار با نمایندگان این استان 
بــه تحلیل روند شــعبه و همچنیــن ارائه برنامه 

راهبردی پرداخت.
وی در ادامه و در جمع همکاران این شعبه

بــه نحــوه همکاری با سرپرســت جدید، جذب 
پرتفوی ها با ریســک مناسب و وصول مطالبات، 
همچنین شرکت نمایندگان در طرح های فروش 

اشاره و در پایان توضیحاتی ارائه کرد.
همچنین در جریان این معارفه حمید نیاســتی 
ضمن تشکر از حضور نمایندگان گفت: امیدوارم با 
توجه به اهداف تعیین شده بتوانیم تحولی عظیم 
در روند رو به رشــد شــعبه قم ایجاد کرده و این 

مهم را به مرحله اجرا در آوریم.
روابــط عمومی بیمه آرمان ضمن تبریک جهت 
انتصاب سرپرســت جدید ، برای کلیه همکاران 
ساعی و پرتالش شعبه استان قم آرزوی موفقیت 

دارد.

گفتگوی بی واسطه مدیرعامل 
بانک دی با همکاران 

مدیرعامــل بانــک دی با حضور در مرکز ارتباط 
با مشتریان، پاسخگوی سواالت همکاران شد.

در سومین نشست از مجموعه سلسله برنامه های 
»حضور مدیران در مرکز ارتباط با مشتریان« در 
ســال جاری، علیرضا قیطاسی، مدیرعامل بانک، 
یکشــنبه 2۶ تیرمــاه با حضــور در این مرکز به 

صورت مستقیم به گفتگو با همکاران نشست.
در ایــن برنامــه که بیش از یک ســاعت به طول 
انجامید همکارانی از ستاد و شعب سراسر کشور به 
بیان سواالت و دغدغه های خود در زمینه طوالنی 
بودن فرایندهای پاســخگویی ســتاد به شعب، 
طوالنی بودن فرایند تصویب و رد پیشــنهادات 
در نظام پیشــنهادات، تبدیل وضعیت نیروهای 
پول رســان، افزایــش تعداد باجه ها در سراســر 
کشــور، طبقه بندی مشاغل و بازنگری مصوبات 

اعتباری ارزی  پرداختند.
همچنین واریز به موقع حقوق همکاران شرکتی و 
بانکی، توسعه خدمات رفاهی و معیشتی همکاران 
و بازنگری در تسهیالت کارکنان مهم ترین موارد 

قدردانی همکاران از مدیرعامل بود.
گفتنی است در ادامه مجموعه سلسله برنامه های 
»حضور مدیران در مرکز ارتباط با مشــتریان« 
در روز سه شنبه 2۸ تیرماه، احسان استاد علی، 
رییــس اداره مبارزه با پولشــویی و تأمین مالی 
تروریســم با حضور در مرکز ارتباط با مشــتریان 
پاســخگوی ســواالت همکاران در باب مسائل 
مرتبط با قوانین و دســتورالعمل های مرتبط با 

مبارزه با پولشویی خواهد بود.

اخبار

تحقق تولید و اشتغال در سایه 
حمایت های بانک توسعه تعاون

با مشارکت بانک توسعه تعاون و صندوق توسعه 
ملی تســهیالت ۱00 میلیارد ریالی بانک برای 
ساخت کارخانه کیک و کلوچه بهفر برای پنجاه 

نفر اشتغال ایجاد شد.
سرپرســت بانک توســعه تعــاون در بازدید از 
کارخانه چای رفاه اســتان گیالن گفت: بســته 
های حمایتی بانک توسعه تعاون زمینه و بستر 
مناســبی را جهــت بهره منــدی صنعتگران و 

تولیدکنندگان فراهم نموده است.
شــیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون به 
همراه تعدادی از مدیران ســتادی و استانی این 
بانک در بازدید از هولدینگ برادران ابراهیمی ، 
کارخانجات چای رفاه ، و کارخانه کیک و کلوچه 
بهفر و چای تیمن اســتان گیالن در شهرستان 
الهیجان با اعالم این مطلب گفت: بانک توسعه 
تعاون بر اساس رسالتی که بر دوش دارد همواره 
در کنــار تولیدکننــدگان و کارآفرینان بوده تا 
بــا حمایت های همــه جانبه خود ضمن حفظ 
اشتغال موجود، توسعه اشتغال و کارآفرینی را به 
عنوان یکی از ارکان مهم در جامعه، رونق بخشد.
سرپرســت بانک توسعه تعاون، استان گیالن را 
یکی از استان های برخوردار، صنعتی و کشاورزی 
، گردشــکری کشور دانست و خاطرنشان کرد: 
وجود منابع انســانی پرتالش، با انگیزه و خوش 
فکر و نیز و وجود محصوالت نظیر برنج و چای، 
و منابع طبیعی، مرز بین الملی مواصالتی از راه 
زمینی و دریایی اســتان گیالن را به پتانســیل 
خوبی جهت سرمایه گذاری کشور تبدیل کرده 

است .
محمد شیخ حسینی با تبیین و تشریح خدمات 
حمایتی بانک توســعه تعاون از صنایع تبدیلی 
کشــاورزی بنگاه های تولیدی، به ظرفیت های 
این بانک در حمایت از تولید اشاره کرد و افزود: 
بسته های حمایتی و تسهیالتی ویژه ای در سبد 
خدمــات این بانک وجــود دارد که صنعتگران 
استان می توانند در تعامل با بانک توسعه تعاون 

از این بسته ها و خدمات بهره مند گردند.
حسن شریفی معاون مدیر عامل در امور عملیات 
بانکی، بانک توسعه تعاون نیز در جلسه منعقده 
با مدیرعامل کارخانه رفاه بر حمایت های بانک 
توسعه تعاون از سرمایه انسانی و پرسنل شرکت 
هــا و صنایع تبدیلی اشــاره و افزود: طرح های 
متنوعی برای کمک به معیشت کارگران و پرسنل 
زحمتکش کارخانجات و صنایع تولیدی داریم که 
بر اساس نظرسنجی صورت گرفته مورد رضایت 

مراجعین و مشتریان بانک بوده است.
وی با اشاره به میزان و تنوع تسهیالت پرداختی 
به عموم مشــتریان بخصوص تولیدکنندگان و 
کارآفرینان، رسالت بانک توسعه تعاون را کمک 
به تولید دانســت و افزود: عاملیت بانک توسعه 
تعاون در بسیاری از طرح ها و برنامه های ملی 
و دولتی نشان از توان باال و ویژگی های بارز این 

بانک در حمایت از اقشار مختلف جامعه دارد.
محمدی مدیر امور شــعب بانک توسعه تعاون 
نیز با بیان اینکه اســتان گیالن بر اســاس آمار 
و مســتندات قطب تولیدکننده چای کشــور 
محســوب می شــود و وجود صنایع تبدیلی و 
کارخانه های معتبر و برند مهم در این اســتان 
زمینه مناســبی برای ارائه خدمات بانک توسعه 
تعاون فراهم نموده است، یادآور شد: بانک توسعه 
تعــاون از محل تفاهم نامه با صندوق حمایت از 
صنعت چای در استان گیالن تسهیالت متنوعی 
را به کارخانه های چای برای بهســازی و تعمیر 
کارخانه پراخت کرده که امکان توســعه بیشتر 
این صنایع تبدیلی را به دنبال خواهد داشت و این 
مسئله برای بانک توسعه تعاون زمینه ای فراهم 
نموده تا خدمات حمایتی بیشتری را ارائه نماید.

ح شد کرمان مطر کارکنان شعب حوزه  دردیدار مدیرعامل موسسه اعتباری ملل با 

با ارائه تسهیالت به بخش های تولیدی اشتغال زایی راافزایش دهید
 مدیرعامل موسســه اعتباری ملل در 
جمــع کارکنان حــوزه کرمان ،ضمن 
تبریــک عید غدیــر خم از تالش های 
همــکاران حوزه در تســهیل خدمات 
رسانی به مردم تشکر و قدردانی کرد.

در این جلســه که دکتر پورابراهیمی 
نماینــده محترم مردم کرمان و رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی ایــران نیز حضور داشــت، 
مدیرعامل موسسه ضمن بیان حدیثی 
از امــام رضــا)ع( گفت :در بحث امر به 
معــروف و نهــی از منکر می بایســت 
آبروی افراد حفظ شــود و این مهم با 
روی گشاده به اجرا درآید، تا اثرگذاری 

الزم را داشته باشد.
ایشــان در خصــوص ارائه خدمات به 
مردم بیان داشت: خدمات را در اسرع 
وقــت و به بهترین نحــو به مردم ارائه 
دهیــد و حق الناس را در نظر داشــته 
باشید، که این امر تا جایی اهمیت دارد 
که شهدا با تمام مقام و مرتبه ای که در 
نزد خداوند دارند، نمی تواند در صورت 
داشتن حق الناس وارد بهشت شوند.

حجــت االســالم جــوادی ضمــن 
گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای 
انقالب اســالمی تصریح کرد، شــهدا 
بــا ایثــار جــان خــود باعــث ایجاد 
امنیت در کشــور شــده اند،که یکی از 

شاخص ترین شهدا، سردار شهید حاج 
قاســم سلیمانی می باشد، شهیدی که 
یکی از محبوب ترین چهره های انقالب 
اســالمی و نماد مبارزه با نظام سلطه و 
ظلم جهانی شــناخته می شود که در 
شهادت این سردار تمامی مردم آزادی 
خواه جهان برای شهادتش گریستند.

ایشــان بــا اشــاره به ظرفیــت های 
اقتصادی، گردشگری و صنعتی استان 
کرمان افزود: دراین استان شرکتهای 

مختلفی که از منابع خوبی برخوردارند 
فعالیــت می کنند، لذا می توان با ارائه 
بسته های تسهیالتی و خدماتی نسبت 

به جذب آنها اقدام کرد.
مدیرعامــل موسســه خاطرنشــان 
کــرد: تمام همــکاران با همه توان در 
راســتای ارتقاء خدمات بانکی و جذب 
مشتریان و منابع جدید تالش کنند و 
از فرصت اســتثنایی صندوق سرمایه 
گذاری اعتماد ملل نیز غافل نشــوند. 

وی بــا توجــه به رقابت در سیســتم 
بانکی،عنــوان کردنداحتــرام به کلیه 
بانکها که ســرمایه کشــور عزیزمان 
هستند جزء وظایف ماست و باید باتمام 
وجــود از آن صیانت کنیم ولی درکار 
در عیــن رفاقت،باید رقابت ســالم نیز 
باشد، بنابراین برای افزایش سهم بازار، 
کارکنان صف و ســتاد باید توجه ویژه 
 ای به امر بازاریابی و مشــتری مداری 

داشته باشند.

در ادامه جلســه دکتــر پورابراهیمی، 
نماینده محتــرم مردم کرمان، ضمن 
تشــکر از موسســه اعتبــاری ملــل 
گفت:پــروژه هایی که با پشــتیبانی 
موسســه اعتباری ملل به بهره برداری 
رســیده اســت باعث مباهــات مردم 
شــده اســت و امیدواریم که این امر 
مثل گذشــته ادامه داشــته باشــد. 
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس 
شــورای اســالمی افزود: بــا توجه به 
تحریم هــای ظالمانــه ای که به ایران 
تحمیل شــد ،توانســتیم بــا حرکت 
تیمــی و مجاهدانه پروژه های بزرگی 
 را در کشور با موفقیت به بهره برداری 

برسانیم.
دکترپورابراهیمــی بــا تاکید به ارتقاء 
رتبــه هــای بین المللی ایــران اظهار 
داشــت: به فضــل الهــی جمهوری 
اسالمی ایران با توجه به این تحریم ها 
و شــرایط سخت،دراکثرحوزه ها، رتبه 
های یک رقمی را کسب نموده است،که 
آمریکایی هــا امروزه اقرار می کنند که 
ایــران تحریم ها را با موفقیت گذرانده 
و تحریم ها اثر خود را از دست داده اند.
در پایان جلســه آقای طحان معاونت 
امور شــعب، به ایراد سخن پرداخت و 
نکاتــی را در راســتای بهبود عملکرد 

استان بیان کرد.

معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمانی بانک منصوب شد
با حکم دکتر احمد بهاروندی مدیرعامل بانک کارآفرین ، اصغر طاهر 
پور اصل بعنوان معاون برنامه ریزی و توســعه ســازمانی مدیرعامل 

منصوب شد.
دکتــر احمد بهاروندی در مراســم معارفــه معاونت برنامه ریزی و 
توســعه ســازمانی ضمن تاکید بر با اهمیت خواندن برنامه ریزی 
بلند مدت برای ســازمان ها خاطر نشــان کرد: برنامه ریزی یکی از 
مهم ترین ارکان رســیدن به هدف اســت و باید با برنامه ریزی های 
بلند مدت از مخدوش شــدن و تحت شــعاع قرار گرفتن برنامه های 

سازمان جلوگیری کرد.
وی خطاب به طاهر پور گفت: باید با نگاه زیر ســاختی به ســمت 
برنامــه ریــزی های بلند مدت برویم تا بانک را از موضوعات و تکانه 

های تحمیلی دور کنیم.
محمدرضا خورســندی عضو هیات مدیره بانک نیز، معاونت برنامه 
ریزی و توســعه ســازمانی را موتور محرک سیســتم خواند و تاکید 
کــرد: همــکاری و هماهنگی با بخش فناوری اطالعات زمینه ســاز 
بهترین تصمیمات ســازمانی اســت و استفاده از تجربیات گذشته 
موجب می شود موفق تر عمل کرد.تلفیق تجربه گذشته و نوآوری 

موجب تحول در بانک خواهد شد.
در ادامه این مراسم مهدی سیف علیشاهی دیگر عضو هیات مدیره 
بانــک گفــت: با حضــور طاهر پور هیات عامل بانک در حال تکمیل 

شــدن اســت.در روزهایی که بخش فناوری اطالعات بانک در حال 
پوســت اندازی اســت، حضور افراد با تجربه در بخش برنامه ریزی 
کمــک زیــادی بــه بانک خواهند کردکه ازایــن حیث باید از دکتر 

بهاروندی تشکر کرد.
وی با اشاره به نیاز بانک به تغییر در برخی فرآیندهای اجرایی تاکید 
کرد: در برخی مواقع فرآیندهای حال حاضر بانک به قدر ی زمان بر 
هســتند که رقابت پذیری بانک در مقابل ســایر بانکها را کاهش می 
دهنــد، به همین جهــت برنامه ریزی در جهت کاهش فرآیندهای 
اجرایی در خدمت رسانی بسیار موثر است. به این جهت نیازمندیم 

تــا بــا همفکری و همیاری معاونت های مربوطه فرآیندهای مهم در 
بانک را تسهیل کنیم.

ســید جالل مســعودیان معاون مدیرعامل در فناوری اطالعات نیز 
ضمــن خوش آمدگویــی به دکتر طاهرپــور معاونت برنامه ریزی و 
توســعه ســازمانی گفت: حوزه برنامه ریزی و توسعه سازمانی ابعاد 
گســترده ای دارد و از بخش هایی در ســازمان است که همه بخش 
هــا مخصوصــا فناوری اطالعات از آن نفــع می برند، در این مقطع 
نیز باید دو معاونت فناوری و برنامه ریزی در کنار یکدیگر کارهای 

مشترک و جامعی انجام دهیم.
وی ادامه داد: برنامه های توسعه ای برای بهبود جامعه مهم هستند، 
برای شناخت آسیب ها، مشکالت و چالش های فرارو تنظیم برنامه 
مدون کوتاه مدت که در آن وظابف همه بخش ها مشــخص شــده 
باشد بسیار با اهمیت تر است، و زمانی که این تمرکز صورت گیرد 
فرآیندهــا و هزینــه های جاری کاهــش خواهند یافت، چرا که در 
برخی مواقع عدم شــفافیت ســهم هر واحد در اجرا موجب زمان بر 

شدن فرآیندهای اجرایی می شود.
در این مراســم دکتر اصغرطاهر پور معاونت برنامه ریزی و توســعه 
سازمانی نیز ضمن برشمردن سوابق پیشین خود در بانک صادرات، 
ابراز امیدواری کرد بتواند گام موثری در راســتای توســعه سازمانی 

در بانک کارآفرین بردارد.

خبر ویژه

بر اساس دستورالعمل اعالم شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور تعیین شد.
اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حســاب های ســپرده اشــخاص کمتر از 7 ســال تمام، ممنوع بوده و از روز شــنبه ۱ مردادماه ۱40۱ تمامی 

ابزارهای پرداخت برای این گروه از مشتریان غیر فعال خواهد شد.
ضمنا اختصاص هر گونه ابزار پرداخت به حســاب های ســپرده اشــخاص 7 تا ۱2 ســال تمام تنها در قالب اعصای کارت پرداخت فیزیکی مقدور 

خواهد بود و از روز شنبه ۱ مردادماه ۱40۱ تمامی ابزارهای پرداخت برای این گروه از مشتریان نیز غیر فعال خواهد شد.

تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور

اخبار

مفقودی
کار  ســواری  مالکیــت  شناســنامه  و  ســندکمپانی 
مشــکی  رنــگ  بــه   2015 مــدل  توســان  تیــپ  هیونــدای 
بــه   46 74-ایــران  ق   954 پــالک  شــماره  بــه  متالیــک 
شاســی  شــماره  بــه   G4KEEU337727موتــور شــماره 
KMHJU81C7FU914047 متعلــق بــه جواهــر ندیمــی شــرح 
ــار ســاقط مــی باشــد. طلــب شــالکوهی مفقــود وازدرجــه اعتب

مفقودی
ســندکمپانی و شناســنامه مــدارک و کلیــه اســناد و مــدارک 
ســفید  رنــگ  بــه  ایکــس  تــی  جــی  صبــا  پرایــد  ســواری 
روغنــی  مــدل 1381 بــه شــماره انتظامــی 346 ط 21-ایــران 
شاســی  شــماره  بــه   00360118 موتــور  شــماره  بــه   46
کالشــمی  نیکــدل  ســاری  بــه  متعلــق   S1412281824142
زنــد حســین مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. فر

کارشناسی نظریه 
ارائــه کننــده: مهــدی رضائــی ســروعلیا فرزنــد حســین -موضوع:اعــالم نظریــه تکمیلــی مــدارک 1-نــوع مــدرک: ابالغیــه- 
شــماره مــدرک :140134100010683507   تاریــخ صــدور مــدرک:1401/04/21 -مقــام محتــرم ریاســت شــعبه دوم اجــرای 
احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان رشــت -بــا ســالم و احتــرام عطــف بــه پرونــده شــماره 970887 محکــوم لــه شــهرام 
ــاری تحــت تصــرف  نجفــی سوســفی بــه طرفیــت محکــوم علیــه مســعود مــرادی مهــره مبنــی بــر تعییــن قطعــات واحــد و انب
موضــوع حکــم بــه نشــانی رشــت یــخ ســازی بلــوار شــهدای گمنــام نرســیده بــه فلکــه جهــاد کوچــه ششــم ســاختمان بــاران 
حســب دســتور بــا توجــه بــه درخواســت اینجانــب از شــعبه محتــرم اجــرای احــکام بمنظــور اســتعالم مســتقیم از اداره ثبــت 
ناحیــه دو رشــت و پاســخ ان اداره محتــرم در مــورد وضعیــت ثبتــی پــالک هــای 10363 الــی 10366 مفــروز از 2367 فرعــی از 
40 اصلــی بخــش 04 ناحیــه 55 طــی نامــه شــماره 140185618603007047 مــورخ 1401/04/18 صــورت مجلــس تفکیکــی 
بــه شــماره 139920418603000014 مــورخ 1399/02/01 بــه پرونــده فــوق الحــاق گردیــد لــذا گــزارش تکمیلــی بــه شــرح 
ذیــل بــه اســتحضار مــی رســد: قطعــه اول تفکیکــی: واقــع در طبقــه اول بــا شــماره مســتند مالکیــت 126437 و بــه مالکیــت 
زنــد ســید جــالل بــه پــالک ثبتــی 10363 فرعــی از 40 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از  ســیده مهــری موســوی چوبــری فر
2367 فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در بخــش 04 ناحیــه 55 حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه 2 رشــت اســتان گیــالن بــه مســاحت 
78.79 مترمربــع وبــا منضمــات انبــاری قطعــه 1 بــه مســاحت 2.14 مترمربــع و پارکینــگ قطعــه 1 بــه مســاحت 12.5 مترمربــع 
واقــع در طبقــه همکــف. 2-قطعــه دوم تفکیکــی: واقــع در طبقــه دوم فاقــد ســند مالکیــت بــه پــالک ثبتــی 10364 فرعــی از 
40 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 2367 فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در بخــش 04 ناحیــه 55 حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه 2 
رشــت اســتان گیــالن بــه مســاحت 78.79 مترمربــع و بــا منضمــات : انبــاری قطعــه 2 بــه مســاحت 2.18 مترمربــع و پارکینــگ 
قطعــه 2 بــه مســاحت 12.5 مترمربــع واقــع در طبقــه همکــف 3-قطعــه ســوم تفکیکــی واقــع در طبقــه ســوم ســند مالکیــت 
آن در شــرف صــدور بــه پــالک ثبتــی 10365 فرعــی از 40 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 2367 فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع 
ــات  ــا منضم ــع و ب ــاحت 78.79 مترمرب ــه مس ــالن ب ــتان گی ــت اس ــه 2 رش ــک ناحی ــت مل ــوزه ثب ــه 55 ح ــش 04 ناحی در بخ
: انبــاری قطعــه 3 بــه مســاحت 2.17 مترمربــع و پارکینــگ قطعــه 3 بــه مســاحت 12.5 مترمربــع واقــع در طبقــه همکــف. 
4-قطعــه چهــارم تفکیکــی: واقــع در طبقــه چهــارم فاقــد ســند مالکیــت بــه پــالک ثبتــی 10366 فرعــی از 40 اصلــی مفــروز 
و مجــزی شــده از 2367 فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع دربخــش 04 ناحیــه 55 حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه 2 رشــت اســتان 
گیــالن بــه مســاحت 78.79 مترمربــع و بــا منضمــات : انبــاری قطعــه 4 بــه مســاحت 2.35 مترمربــع وفاقــد پارکینــگ. لــذا 
بــا عنایــت بــه مــوارد صدراالشــاره قطعــه دوم تفکیکــی واقــع در طبقــه دوم بــه همــراه منضمــات انبــاری قطعــه 2 و پارکینــگ 

قطعــه 2 منظــور گردیــده اســت. )ظــرف ســه روز بعــد از تاریــخ انتشــار هرگونــه اعتراضــی داریــد اعــالم نماییــد(.
دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری رشت)اجرای احکام شعبه 1۳ حقوقی رشت( 
محمدرضا شادمان هرستانی
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کشوری و استانی؛  با حضور مسئوالن 

اختتامیه اولین جشنواره ملی قصه گویی تبیین در مشهد برگزار می شود
مشهد / سمیرا رحمتی

اختتامیه اولین جشــنواره ملی قصه گویی 
تبییــن با حضور مســئوالن کشــوری و 
اســتانی بامعرفی برگزیدگان در مشــهد 
برگــزار می گردد.دبیر اولین جشــنواره 
ملی قصه گویی تبیین در این رابطه گفت: 
هدف از برگزاری این جشــنواره؛ تبلیغ و 
ترویج ســبک زندگی قرآنــی در جامعه، 
جریان ســازی تولید آثار قرآنی با استفاده 
از ظرفیــت مؤسســات قــرآن و عترت و 
تشکل های مردم نهاد دینی و توجه به کتاب 
قرآن به عنوان دســتورالعمل زندگی بیان 
کرد.وجیهه رفائی  بابیان اینکه متولی این 
جشنواره وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی است 
و دبیرخانه آن در اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی خراسان رضوی است، ادامه داد: 
تعمیق باورهای اعتقادی و دینی کودکان 
و نوجوانان از طریق پرداختن به قصه های 
قرآنی، پرورش حســن زیبایی شناسی در 
نوع بازآفرینی قصه های قرآنی و آشنایی با 
داستان های قرآن کریم از دیگر اهداف این 

جشنواره عنوان کرد.دبیر اولین جشنواره 
ملــی قصه گویی تبیین با اشــاره به قالب 
جشــنواره که به صورت تصویری و صوتی 
اســت، به موضوعات جشنواره اشاره کرد 
و افــزود: قصه های قرانی، مفاهیم معارفی 

برگرفته از قرآن )مضامینی مانند صداقت 
ترویج فرهنگ مهربانی و کمک به دیگران، 
اقامــه نمــاز و آثار آن، توجــه به فرهنگ 
معنویت( ازجمله موضوعاتی بوده اســت 
که عالقه مندان می توانستند با مراجعه به 

قرآن کریم و کتاب های داستانی قرآنی در 
این جشــنواره شرکت نمایند.وی با اشاره 
به اینکه 25۶۹ اثر به جشــنواره رســیده 
است و در سه رده سنی کودک، نوجوان و 
بزرگ سال در این جشنواره شرکت کردند، 

افزود: با توجه به آثار ارسالی در قالب صوتی 
و تصویری 2۸ نفر برگزیده داریم که در روز 
اختتامیه از آن ها تقدیر خواهد شــد.رفائی 
بابیــان اینکه شــرکت کنندگان از تمامی 
اســتان ها، شهرســتان ها و حتی روستاها 
از این جشــنواره به خوبی استقبال کردند، 
افزود: این جشــنواره با همکاری اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان رضوی، 
آموزش وپرورش اســتان خراسان رضوی، 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
موسسه آفرینش های هنری آستان قدس 
رضــوی، مرکز قرآن کریم آســتان قدس 
رضوی و ســازمان بســیج جامعــه زنان 
برگزارشده اســت.گفتنی است اختتامیه 
اولین جشنواره ملی قصه گویی تبیین روز 
پنج شــنبه 30 تیرماه  در سالن اجتماعات 
اداره کل تبلیغــات اســالمی خراســان 
رضوی با حضور و ســخنرانی معاون قرآن 
و عترت وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و 
مســئوالن اســتانی و تقدیر از برگزیدگان 

برگزار می گردد.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 برای اولین بار توسط شهرداری اصفهان 
محقق شد؛

 آبیاری فضای سبز شهری 
با روش آبیاری تحت فشار  

اصفهان / مریم کربالیی 
سازمان پارک ها و فضای سبز یکی از سازمان 
های شــهرداری اصفهان است که وظیفه آن 
نگهداری فضای سبزشــهری را دارد و وظیفه 
ایجاد محیط زیســت متناســب به عهده این 
ســازمان اســت.مدیر عامل سازمان پارکها و 
فضای ســبز ،مجید عرفــان منش گفت: در 
اصفهان 5۶00 هکتار فضای سبز وجود دارد 
که بخشــی از آن در اختیار ســایر نهاد ها و 
بخش عمده آن زیر نظر شــهرداری اســت . 
عرفان منش گفت : در اصفهان حدود ۱500 
هکتار تحــت نظر نهادهای مثل های نظامی 
، دانشــگاه ها و... اســت. مدیر عامل سازمان 
پارکهــا و فضای ســبز اصفهــان گفت : طبق 
قانــون هرکجایی که مربوط به فضای ســبز 
باشــد ، رسیدگی و مدیریت مربوط به آن زیر 
نظر ســازمان پارکها و فضای ســبز است. وی 
تصریح کرد : برای محاســبه نیاز فضای ســبز 
به آب شــیوه های علمی مد نظر قرار گرفته 
اســت . براســاس تحقیقات علمی این نیازی 
چیزی حدود ۶0 میلیون متر مکعب در سال 
اســت که فضای ســبز با نشاط داشته باشیم 
و فضای ســبز بتوانــد وظیفه اکولوژیک خود 
را ادا کند اما متاســفانه در چند ســال اخیر 
چیــزی بیــش از 25 میلیــون متر مکعب در 
ســال آب نداشــته ایم که حدود ۸ میلیون 
متر مکعب این آب ها از پســاب فاضالب بوده 
اســت.عرفان منش  در ادامه افزود: شهرداری 
اصفهان ، اولین شــهرداری اســت که بیش از 
۶0 درصد از عرصه های فضای ســبز شــهری 
با روش آبیاری تحت فشــار ،آبیاری می شود.

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز گفت: 
بعضــی از درختان کهن ســال از ابتدا به نوع 
آبیــاری غرقابی عادت کــرده اند بطور مثال 
درختانی که بصورت غرقابی آبیاری شــده اند 
را نمی توان به آبیاری  قطره ای نمود.به گفته 
ی وی طبق قرارداد هایی که با شــرکت های 
خصوصــی برنامه ای به اســم برنامه تفصیلی 
آبیاری وجود دارد که بیســت و ســوم هر ماه 
برای ماه بعدی برنامه ریزی می شود.از دیگر 
برنامه های سازمان پارک ها نگهداری فضای 
سبز منعقد شده است تقویم آبیاری است که 
هرگیاه در وقت مناسب و به اندازه الزم گردد 
، که با توجه به تنوع وجود  گونه ها در قطعات 

فضای سبز سعی در اجرای دقیق آن داریم.
: مدیر کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

پایانه بین المللی مسافری بندر بوشهر 
تا پایان مهرماه تکمیل می شود

بوشــهر / گروه اســتان ها: مدیــرکل بنادر و 
دریانوردی اســتان بوشــهر گفت: پایانه بین 
المللی مســافری بندر بوشهر تا پایان مهرماه 
تکمیــل و امکان پذیرش کشــتی های کروز 
دواطلب فعالیت در خط کشــتیرانی بوشهر _

قطر در آن فراهم می شود.محمد شکیبی نسب 
اظهار کرد: بخش دریایی پایانه مسافربری بین 
المللی دریایی بوشــهر شامل 2 پست اسکله 
شناور برای پذیرش شناورهایی به طول ۱40 
تا  ۱50 متر و با عمق ۸ متر تا پایان مردادماه به 
اتمام می رسد.وی بیان کرد: با اجرا این پروژه 
شرایط برای پذیرش کشتی های کروز و رورو 
پسنجر )ویژه حمل بار و مسافر( در بندر بوشهر 
فراهم خواهد شد .شــکیبی نسب یادآور شد: 
برای بخش سالن پایانه بین المللی مسافربری 
دریایی نیز تمام توان موردنیاز بکارگیری شده 
تا این پروژه تا اواسط مهرماه  آماده بهره برداری 
برای مســافران جام جهانــی فوتبال در قطر 
شــود.وی در خصوص مبادالت تجاری استان 
بوشــهر با کشــور قطر نیز عنوان کرد: در این 
زمینه یک ســری اقدامات در بنادر بوشــهر و 
دیر در حال انجام است.شــکیبی نسب ادامه 
داد: در بندر دیر یک دســتگاه ایکسری نصب 
و همچنیــن عملیات اجرایی محوطه ســازی 
به مســاحت ســه هکتار آغاز شده است که تا 
اوایل مهرماه آماده بهره برداری می شــود.وی 
ادامه داد: در بندر دیر همچنین احداث چهار 
پســت اســکله رمپ در دستور کار است که تا 
پایان این ماه پیمانکار پروژه انتخاب و عملیات 
اجرایی آن آغاز خواهد شد. همچنین مناقصه 
احداث ساختمان عملیات بندری نیز عنقریب 
برگزار خواهد شد.شــکیبی نســب ادامه داد: 
در موضوع تســهیل فرایندها نیز نشست های 
به منظور چابکی و ســرعت بخشــی در  انجام 
تشــریفات ترخیص کاال در بندر انجام شــده 
است تا کاال در کوتاه ترین زمان ممکن در بندر 
دیر ترخیص شــود.وی تصریح کرد: بندر دیر 
به واسطه موقعیت مکانی در بین بنادر ایرانی 
حوزه خلیج فارس و طول نوار ساحلی استان 
بوشهر  کمترین فاصله را با بندر الرویس کشور 
قطــر دارد کــه این موضوع منجر به جذابیتی 

ویژه برای بندر دیر شده است.

 تولیت آستان قدس رضوی 
در دیدار با وزیر آموزش و پرورش:

 نقش آموزش و پرورش 
 در کشف استعدادهای 

مناطق محروم حیاتی است    
مشهد / سمیرا رحمتی

تولیت آســتان قدس رضوی گفت: در مناطق 
محروم کشــور استعدادهای زیادی نهفته است 
که آموزش و پرورش می تواند موجب کشــف و 
بروز آنها شود.حجت االسالم والمسلمین احمد 
مروی در دیدار وزیر آموزش و پرورش که در حرم 
مطهر رضوی انجام شــد، قداست و اهمیت کار 
آموزش و پرورش را بســیار باال دانست و اظهار 
کرد: گستردگی وزارت آموزش و پرورش و نقش 
آن در شکل دهی به زیرساخت فکری، تربیتی، 
علمی و اخالقی نسل آینده کشور، موجب اهمیت 
این وزارتخانه است.وی مدیریت صحیح وزارت 
آموزش و پرورش را با توجه به عظمت و اهمیت 
آن، بسیار حیاتی دانست و با اشاره به فراهم بودن 
زمینه اســتعدادیابی کودکان در مدارس، ابراز 
کرد: اســتعدادهای فراوانی در مناطق محروم 
و کــم برخوردار کشــور وجود دارد که آموزش 
و پرورش می تواند نقش مهمی در شناســایی و 
فراهم آوردن زمینه پرروش آن ها داشته باشد.

تولیت آســتان قدس رضــوی مناطق محروم 
کشــور را سرشار از استعدادهای نهفته دانست 
و ابراز کرد: بســیاری از نخبگان بالقوه کشور در 
روستاها و مناطق کم برخوردار هستند؛ آموزش 
و پرورش می تواند در اســتعدادیابی و پرورش 
استعدادهای برتر مناطق محروم با هدف نخبه 
پروری و تربیت افراد متخصص برای آینده کشور 
ایفای نقش کند.وی در ادامه به اهمیت توجه به 
امام رضا)ع( در کتب درسی اشاره کرد و با بیان 
اینکه جای زندگینامه امام رضا)ع( در کتاب های 
درسی مدارس خالی است، گفت: در ایران تنها 
یک امام معصوم وجود دارد، اما جای زندگینامه، 
سیره و آموزه های این امام رئوف در کتب درسی 
خالی اســت.حجت االسالم والمسلمین مروی 
افزود: تهیه محتوای متناسب با فرهنگ رضوی و 
پرداختن به زندگینامه و معرفی الگوی اخالقی، 
زندگــی و آموزه های امام رضا)ع( در کتاب های 
درســی و محتوای آموزشی مدارس بسیار حائز 
اهمیت اســت.وی با بیــان اینکه در میان ائمه 
اطهار)ع(، امام رضا)ع( فرصت بیشــتری برای 
تبیین جایگاه امامت و والیت داشــته اند، اظهار 
کــرد: برای تبیین جایگاه والیت فقیه و تقویت 
مبانــی معرفتی، فرهنگی و حکومت اســالمی 
باید به آموزه های امام رضا)ع( برگردیم.تولیت 
آستان قدس رضوی با بیان اینکه چهارشنبه ها 
روز خــاص زیارتی امام رضا)ع( اســت، عنوان 
کــرد: خوب اســت در چهارشــنبه ها مدارس 
سراســر کشــور مراســمی برای توجه به امام 
رضا)ع( داشــته باشــند، به عنوان مثال دانش 
آمــوزان چنــد دقیقه پیش از رفتن به کالس ها 
در صفــوف صبحگاهی صلوات خاصه حضرت 
رضــا)ع( را قرائــت کنند؛ ایــن امر می تواند در 
ایجاد ارتباط قلبی میان آتیه ســازان کشــور و 
حضرت امام علی بن موسی الرضا)ع( مؤثر باشد.

وی معلمان را تربیت کنندگان نیروی انســانی 
آینده کشــور دانســت و با اشاره به مقام واالی 
معلم، اظهار کرد: معلمان قشر فرهیخته جامعه 
و مقام بسیار باالیی دارند که الزم است در کتب 
درسی به مقام و منزلت واالی معلمی پرداخته 
شود.حجت االسالم والمسلمین مروی در پایان 
ضمن اعالم آمادگی آســتان قدس رضوی برای 
همــکاری بــا وزارت آمــوزش و پرورش گفت: 
آســتان قدس وظیفه خــود می داند به میزان 
امکانــات و مقــدورات در حوزه های فرهنگی با 
وزارت آمــوزش و پرورش همکاری کند.گفتنی 
اســت، در ابتدای این دیدار یوسف نوری، وزیر 
آموزش و پرورش گزارشــی از شرایط آموزشی 
مدارس کشــور و برنامه  های این وزارتخانه در 

عرصه فرهنگی ارائه کرد.

استانها 6

اصفهان / گروه استان ها: جشن ملی ارتباطات و روابط عمومی، همزمان 
با بزرگداشت مقام شامخ پدر روابط عمومی و اختتامیه دومین جشنواره 
ایده های خالق روابط عمومی با حمایت شرکت فوالد مبارکه در دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.در این مراسم خسرو رفیعی رئیس 
انجمن روابط عمومی ایران در ســخنانی با اشــاره به فرارســیدن روز 
جهانــی روابــط عمومی گفــت: در این روز بزرگ، افرادی که از جنس 
روابط عمومی هستند باید همه تالش خود را برای شناساندن روابط 
عمومی به مردم کشــور و دنیا داشــته باشند.وی افزود: مفاهیم روابط 
عمومی باید از ســنین پایین به جامعه منتقل شــود و در این زمینه از 
سنین دبستان سرمایه گذاری صورت گیرد تا این فرهنگ در جامعه 
نهادینه شود.رئیس انجمن روابط عمومی ایران خاطرنشان کرد: دکتر 
نطقی، پدر روابط عمومی ایران یکی از بزرگترین استادان روابط عمومی 

و عامل اصلی تشــکیل انجمن روابط عمومی بوده که خدمات زیادی 
ازجمله تأســیس رشــته روابط عمومی را به جامعه تقدیم کرده است.

رفیعی تصریح کرد: توســعه پایدار نیازمند روابط عمومی اســت و باید 
در متن باشــد، نه در حاشــیه یک سازمان و باید بتواند وظایف خود را 
در کنار مدیران ســازمان انجام دهد.وی در پایان اذعان داشــت: روابط 
عمومی  شرکت های فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان به عنوان 2 صنعت 
بزرگ کشور، به فعالیت های شایسته و درخور توجهی مشغول هستند.

در این مراسم اختتامیه جشنواره ایده های خاّلق روابط عمومی که با 
شعار جهاد تبیین، روابط عمومی و امید اجتماعی برگزار شد، از فعالیت 
روابط عمومی استان و کشور تجلیل گردید.همچنین در این مراسم 
از واحد روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه تجلیل شد و جایزه ملّی 

روابط عمومی خاّلق به این شرکت اهدا شد.

در جشن ملی ارتباطات و روابط عمومی؛

جایزه ملی روابط عمومی خالق به فوالد مبارکه رسید

خبر  ویژه

کامپوزیت دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره  گهی تغییرات شرکت سینا  آ
ثبت ۸09 و شناسه ملی 10۷۸00۳۸۸۷0 

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 22/06/1400 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد : کلیــه ســرمایه تعهــدی شــرکت بــه مبلــغ 6.500.000 ریــال بــه موجــب گواهــی 
بانــک بــه شــماره 339 مــورخ 21/6/1400 نــزد بانــک ملــی شــعبه خیابــان طالقانــی 
دلیجــان توســط صاحبــان ســهام پرداخــت گردیــده اســت و شــرکت فاقــد ســرمایه 

تعهــدی مــی باشــد./ 
ک استان مرکزی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات  کل ثبت اسناد و امال اداره 
غیرتجاری دلیجان )1۳۵۳۸۷۲(

آرای ساوه به شماره ثبت  گهی تغییرات شرکت تعاونی خدماتی چمن  آ
1۸۵۲ و شناسه ملی 10۸61۳۳۵94۲ 

و   10/02/1401 مــورخ  عــادی  عمومــی  مجمــع  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
رفــاه  و  کار  تعــاون  اداره   16/3/1401 مــورخ   2580 شــماره  تاییدیــه 
ترازنامــه   1-  : شــد  اتخــاذ  ذیــل  تصمیمــات  ســاوه  شهرســتان  اجتماعــی 
و حســاب ســود و زیــان شــرکت در ســال مالــی 1400 بــه تصویــب رســید 
. -2 هــادی اســتاد محمــدی بــه شــماره ملــی 0569729386 ، امیــر رضــا 
اســتاد محمــدی بــه شــماره ملــی 0590582798 و محبوبــه محســنی فــرد 
بــه شــماره ملــی 0569391148 بــه ســمت اعضــای اصلــی هیئــت مدیــره 
ی بــه  ی بــه شــماره ملــی 0602330653 و رضــا زوار و مهــدی زارع اصغــر
البــدل هیئــت مدیــره  شــماره ملــی 0602291100 بــه ســمت اعضــای علــی 
بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب شــدند. -3 عطاالــه اســتاد محمــدی بــه 
اســتاد  مهــدی  و  اصلــی  رس  بــاز ســمت  بــه   0569751128 ملــی  شــماره 
رس علــس البــدل  محمــدی بــه شــماره ملــی 0569712882 بــه ســمت بــاز

شــدند./  انتخــاب  مالــی  یکســال  بــرای  شــرکت 
ک استان مرکزی مرجع ثبت شرکت ها و  کل ثبت اسناد و امال اداره 
موسسات غیرتجاری ساوه )1۳۵۳۸۷1(

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد؛

ترین اوج مصرف تاریخ برق  در استان خوزستان    ثبت باال
خوزستان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: پیک مصرف تاریخ شبکه برق خوزستان با رکورد مصرف ۸۶27 
مگاوات شکســته شد.محمود دشت بزرگ بیان کرد: پیک مصرف برق 
شــبکه تحت نظارت این شــرکت روز گذشــته )یکشــنبه 2۶ تیر( به 
رکورد تاریخی ۸۶27 مگاوات در دمای 5۱ درجه ســانتیگراد رســید 
که بیشــترین میزان مصرف شــبکه برق منطقه ای خوزستان تاکنون 
بوده اســت.وی تصریح کرد: پیش از این رکورد مصرف مربوط به ۱۱ 
مرداد ســال ۱3۹۹ با میزان مصرف ۸5۱۸ مگاوات بوده که در دمای 
50 درجه رخ داد.رئیس شــورای پایایی و عبور از پیک بار تابســتان 
۱40۱خوزســتان ادامه داد: افزایش دما و ماندگاری آن در چند روز 
گذشــته و پیش بینــی این افزایش دما بــرای روزهای پیش رو باعث 
افزایش مصرف شده و شبکه برق استان را پربار کرده است.دشت بزرگ 
با درخواســت از مشــترکین بخش خانگی برای رعایت الگوی مصرف، 
تاکیــد کــرد: بیــش از ۸0 درصد میزان مصرف برق در تابســتان در 
بخش خانگی بوده که مربوط به استفاده از بار سرمایشی و استفاده از 

وسایل خنک کننده است.وی افزود: کلید پایداری شبکه برق در دست 
مشترکین بخش خانگی است و شهروندان با تنظیم دمای کولر خود و 
از مــدار خــارج کردن کولرهای اضافی در اوج پیک، می توانند پایداری 
شــبکه را تضمین کنند.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با 

بیــان اینکــه با افزایش دما مصرف بــرق نیز به صورت پلکانی افزایش 
پیدا می کند، اضافه کرد: مشترکین با تعامل و همکاری با صنعت برق 
و کاهش مصرق خود کمک کنند که این پرباری شبکه در این گرمای 
طاقت فرسا باعث ایجاد حادثه در شبکه و خاموشی های ناخواسته نشود.

دشت بزرگ با تشکر از صنایع در همراهی و کنترل پیک بار شبکه در 
تابستان امسال با درخواست از مشترکین خانگی برای رعایت الگوی 
مصرف )ســاعت پرباری شــبکه ۱2تا ۱۸ و 20 تا 23( تاکید کرد: با 
درخواســت این شرکت و همکاری اســتانداری برای کنترل پیک بار 
ادارات و دســتگاه های اجرایی خوزســتان در روز سه شنبه )2۸ تیرما( 
تعطیل اعالم شــد اما باید بدانیم که برای پایداری شــبکه برق به رفتار 
مســئولیت پذیرانه و همکاری همه مشــترکین در کاهش مصرف برق 
در ســاعت های اوج پیک نیازمندیم تا بتوانیم تابســتان آرامی را پشت 
سر بگذاریم.شرکت برق منطقه ای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال 
برق در شبکه انتقال و فوق توزیع در دو استان خوزستان و کهگیلویه 

و بویراحمد را بر عهده دارد.

در شرکت برق منطقه ای سمنان صورت گرفت؛

کمیسیون برنامه ریزی   برگزاری جلسه 
شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی 

سمنان / گروه استان ها: کمیسیون برنامه ریزی شورای 
هماهنگی امور حقوقی دســتگاه های اجرایی اســتان 
و با حضور اعضاء و معاون دادســتان ســمنان و مدیر 
کل دفتــر مدیریــت عملکرد بازرســی و امور حقوقی 
اســتانداری سمنان به میزبانی شرکت برق منطقه ای 

سمنان برگزار گردید.
مهندس مجید وفایی ، مدیرعامل شرکت برق منطقه 
ای ســمنان با اشــاره به محدوده فعالیت های شرکت 
برق منطقه ای سمنان و وظایف این شرکت در انتقال 
و توزیــع برق گفت : با وجود گســتردگی جغرافیایی 
اســتان ســمنان ، خطوط انتقال و فوق توزیع شرکت 
برق منطقه ای سمنان به طول بیش از 2 هزار کیلومتر 
مدار ، وظیفه انتقال انرژی الکتریکی در سطح استان 

را انجام می دهند.
وی با اشاره به شرایط فصل تابستان و افزایش مصرف 
بــرق گفــت : برنامه ریزی های الزم از ماه های پایانی 
ســال گذشــته انجام شد تا با کمترین مشکل از پیک 

بار تابستان عبور نمائیم.مهندس وفایی شرایط اقلیمی 
استان  را مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در انرژی های نو و تجدیدپذیر دانست و افزود :  متولی 
انرژی های تجدید پذیر در وزارت نیرو ، شرکت ساتبا 
بوده و شــرکت برق منطقه ای ســمنان فقط تسهیل 
کننده در واگذاری زمین به سرمایه گذاربه عنوان عامل 

ساتبا می باشد.در ادامه الهه راستگو ، معاون پیشگیری 
و حقوق عامه دادستان مرکز استان با قدردانی از تالش 
های شرکت برق منطقه ای سمنان در تامین برق پایدار 
گفت :  از ظرفیت اســتان ســمنان در احداث نیروگاه 
های بادی و خورشــیدی باید بهره برداری مناســب 

صورت پذیرد.
محمــود قدرتــی ، مدیر کل دفتــر مدیریت عملکرد 
بازرســی و امور حقوقی اســتانداری ســمنان  نیز در 
این جلســه با اشــاره به اهداف تشکیل این کمیسیون 
گفت : نگاه اصلی این کمیسیون، اجرایی نمودن حق 
و حقوقی اســت که در قوانین تعریف شــده و بررسی 
روش های تحقق آن می باشد.مدیر کل دفتر مدیریت 
عملکرد بازرســی و امور حقوقی اســتانداری سمنان  
رضایتمنــدی مردم را اولویت کارها دانســت و افزود 
: هر چقدر هماهنگی بین دســتگاه ها بیشــتر شود به 

اهداف  تعیین شده بهتر خواهیم رسید. 
محمد مهدی وحدتی  مدیر دفتر روابط عمومی
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یاداشت

که نیاز به شنیده شدن دارند گار « به  جامعه ناشنوایان   نگاه  » روز

زندگی در سکوت
  سارا فهیم / روزگار

دنیایشــان با ســکوت می گذرد؛ با اشاره و 
لب خوانی. اما دنیای پر ازسکوت شان همیشه 
پر از غوغاست و سعی دارند در خاموشی ای 
کــه دارند، راهی بــرای دغدغه های ریز و 
درشت شان و بیان و انعکاس آنها به جامعه 
بیابند تا زندگی روزمره شان کمی راحت تر 
و بی دردســرتر طی شود.از جمله دغدغه 
ناشــنوایان در جامعه می توان به ســهمیه 
باتری سمعک، پشــت نوبتی های کاشت 
حلزون و نحوه تامین هزینه ســنگین آن، 
مشکالت دانش آموزان ناشنوا و بی توجهی 
صدا و سیما به ناشنوایان اشاره کرده است.
بهرحال آنچه مســلم اســت اینکه جهان 
ناشــنوایان جهانی آمیخته با سکوت است 
که مانند ســایر معلوالن مورد بی توجهی 

قرار می گیرند و دیده نمی شوند.

علل بروز کم شنوایی و ناشنوایی 
چیست؟

دکتر ســعید محمودیان، رئیس اداره 
سالمت گوش و شنوایی وزارت بهداشت 
گفــت: بر اســاس آمارهای ســازمان 
بهداشــت جهانی 4۶۶ میلیون نفر در 
جهان دچار کم شــنوایی معلولیت زا ) 
کم شــنوایی که فرد را ناتوان می کند( 
هســتند. وی افزود: بیش از 50 درصد 
از موارد کم شــنوایی یا ناشــنوایی در 
بزرگساالن و ۶0 درصد هم در کودکان 
قابل پیشــگیری اســت یعنی با اجرای 
برنامه های مراقبت بهداشــتی می توان 
جلــوی این ناتوانی را گرفت. از ســال 
20۱0 تاکنون بر اســاس گزارش های 
جهانــی رتبــه این بیمــاری از ۱3 به 
رتبه ســوم رســیده است که این نشان 
دهنده رشــد روزافزون این بیماری در 
کشورهاست.وی علل بروز کم شنوایی و 
ناشنوایی را به این صورت، تصریح کرد: 
آلودگی های صوتی، استفاده بی رویه از 
آنتی بیوتیک هــا و بــروز عفونت ها، و 
اســتفاده بی رویه از تجهیزاتی که سر و 
صدا ایجاد می کنند از عوامل مهم ایجاد 

ناشنوایی و کم شنوایی است.

وضعیت شیوع کم شنوایی و ناشنوایی 
در ایران

او دربــاره وضعیت ناشــنوایی در ایران، 
تصریح کرد: در کشــور ما نوزادانی که به 
کم شنوایی ناتوان کننده مبتال می شوند 
حدود 2.7 نفر در هر هزار تولد است. این 
متولدان جدید باید هرچه زودتر شناسایی 
شــوند تــا از مراقبت های تشــخیصی و 
درمانی به موقع اســتفاده کنند. بهترین 
زمــان غربالگری و شناســایی، زیر یک 
ماهگی است و والدین باید نسبت به این 
موضوع حســاس باشند. در حال حاضر 
یکی از دســتاوردهای مهم در کشــور ما 
غرباگری های شــنوایی نوزادان است که 
بــرای همه  نوزادان انجام می شــود تا در 
سن زیر سه ماهگی تشخیص قطعی کم 
شنوایی یا ناشنوایی انجام شود که بتوانیم 
قبل از شــش ماهگی اقدامات درمانی را 
آغاز کنیم.محمودیان بیان کرد: درمان در 
همه ابعاد انجام می شود؛ کودکی ممکن 
است نیاز به سمعک داشته باشد و کودک 
دیگر ممکن است نیازمند کاشت حلزون 
باشد و یا در مواردی ممکن است نیاز به 
دارو درمانی وجود داشته باشد. شناسایی 
و درمــان به موقع ســبب نجات زندگی 

آن کودک می شــود تا زندگی، تحصیل، 
اشــتغال و ازدواج خوبی داشــته باشند. 
در حال حاضر در تمام مراکز بهداشــتی 
کشــور، پزشک خانواده و مراقب سالمت 
وضعیــت نــوزاد از تمام جنبه ها از جمله 

شنوایی سنجی را پیگیری می کنند.

ازدواج های فامیلی عاملی برای تولد 
نوزاد با مشکل شنوایی

وی درباره ســهم اســتان ها در میزان بروز 
ناشنوایی در نوزادان، اظهار کرد: آمار کلی 
2.7 نفر در هر ۱000 تولد است اما در برخی 
از اســتان ها این عدد تا حدود ۶ نفر در هر 
۱000 تولد پیش رفته اســت. استان های 
کهکیلویه  و بویراحمد، کرمانشــاه، فارس، 
سیســتان و بلوچســتان و... شیوع باالتر 
ناشــنوایی و کم شــنوایی دارند و یکی از 
علل افزایش آمار کم شــنوایی و ناشنوایی، 
ازدواج های فامیلی اســت.او با اشــاره به 
اینکــه در حال حاضــر تمام تمرکز وزارت 
بهداشــت این اســت که تمام افرادی که 
شناسایی می شــوند وارد زنجیره دریافت 
خدمات شوند، افزود: یکی از موارد درمانی 
استفاده از سمعک است که از بدو شناسایی 

باید در اختیار کودک قرار داد.

چالش های کم شنوایی در سالمندان
وی با بیان اینکه در سالمندان عدد ناشنوایی 
گاهــی تا بــاالی ۶0 درصد هم می رود، بیان 
کرد: با توجه به هرم جمعیتی کشــور که با 
افزایش میزان سالمندان مواجه هستیم باید 
از مشــکالت کم شنوایی در این سنین آگاه 
باشیم که اگر زود شناسایی نشوند و مراقبت 
الزم دریافت نکنند، ممکن است سبب بروز 
مشکالت دیگری از جمله دمانس و یا آلزایمر 
شود. از سوی دیگر سالمندان با بیمای های 
زمینه ای مانند دیابت یا فشارخون هم مواجه 
هســتند و به دلیل کم شنوایی ممکن است 
خدمــات مربوط بــه این بیماری ها را هم به 
دلیل کم شنوایی به درستی متوجه نشوند. 
چالش هــای کم شــنوایی یا ناشــنوایی در 
ســالمندان زیاد است؛ زیرا برخی سالمندان 
از گذاشــتن ســمعک اکراه دارند که در این 
زمینه نیازمند فرهنگسازی بیشتری هستیم 
که اســتفاده از وســایل کمک شــنوایی در 

سالمت افراد موثر است.

 ساالنه 1000 عمل کاشت حلزون 
در 14 مرکز

او بــا تاکید بر لزوم توســعه عدالت محور 
ســمعک در میان افراد کم شــنوا یا ناشنوا 

در جامعه، تصریح کرد: زنجیره خدمت باید 
پیوســته باشد تا افراِد دچار این مشکل در 
سامانه های ما ثبت شده و خدمات مربوطه 
را دریافت کنند.وی افزود: یکی از تجهیزات 
کمک شــنوایی کاشت حلزون است که از 
طریــق عمــل جراحی برای افــرادی که 
کم شنوایی شدید یا عمیق دارند، استفاده 
می شــود. تاکنون بیــش از ۱5 هزار عمل 
جراحی در این زمینه انجام شــده اســت و 
بیش از ۱4 مرکز کاشــت حلزون در کشور 
فعال هســتند که به مردم خدمت رسانی  
می کنند تا ســاالنه حــدود ۱000 عمل 
کاشــت حلزون انجام شود. البته در مورد 
کودکان باید یک دوره شش ماهه استفاده از 
سمعک صورت گیرد تا وارد مرحله کاشت 
حلزون شوند.او تاکید کرد: در زمینه کاشت 
حلــزون میزان زیادی از هزینه را دولت از 
طریق هیئت امنای ارزی وزارت بهداشــت 
و درمان تقبل می کند و بخش دیگری هم 
توســط بهزیستی و خیریه های مردم نهاد  
تقبل می شــود. در زمینه کاشــت حلزون 
پوشــش خوبی وجــود دارد و بخش کمی 
از هزینه هــا توســط افــراد ) حدود 2 تا 3 
میلیــون تومان( پرداخت می شــود. البته 
اگر موردی وجود داشــته باشــد که از پس 
این هزینه هم برنیایند، خیریه ها به کمک 
می آیند.محمودیــان در زمینه هزینه های 
تعمیــر و نگهداری کاشــت حلزون، بیان 
کرد: کاشــت حلزون پروسه گران قیمتی 
اســت که نگهداری از آن بسیار مهم است. 
تعمیر یا تعویض قطعات مربوطه توســط 
وزات بهداشت از طریق هیئت امنای ارزی 
تامین می شود؛ تصور می کنم ساالنه حدود 
۶ میلیــون تومان هزینه تعمیر و نگهداری 
است. معموال افراد به مشقت نمی افتند اما 
به دلیل تحریم ها مشکالتی وجود دارد.وی 
افزود: در زمینه خرید ســمعک هم بیمه ها 
پرداختی هایــی دارند ولــی االن موضوع 
کمبودهایی اســت که وجود داشت که به 
سرعت در صدد رفع آن هستیم. در زمینه 
سمعک ها سازمان بهزیستی فعالیت جدی 
دارد تا از این طریق سمعک به مددجویان 

برسد.

7جامعه
چرا برخی جوانان معیاری 

برای ازدواج ندارند؟
  دکتر مژگان ناقل ، روانشناس

خودپنداره و خودآگاهی قوی در داشتن 
معیارهای واقــع گرایانه برای ازدواج، 
بسیار مهم اســت، نداشتن معیارهای 
واقع گرایانه برای ازدواج باعث می شود 
افراد ارتباطات خود را صرفا بر اســاس 
فوران عاطفی و هیجانی شــکل دهند، 
پــس از ازدواج برای شــناخت یکدیگر 
وقت گذاشته و تازه در آن زمان متوجه 
می شوند طرف مقابل فردی نیست که 
بتوانــد آنها را به آرامــش و اهداف مد 
نظرشــان در زندگی مشترک برساند.
افــراد باید تا حــدودی معیارهای کلی 
و واقــع گرایانه ای برای ازدواج مد نظر 
داشته باشند که الزمه آن نیز به دست 
آوردن خــود پنداره و خودآگاهی قوی 
نســبت به هداف و ارزش های مد نظر 
آنها برای زندگی اســت.در واقع  اینکه 
معیارهای ازدواج واقع گرایانه باشند به 
این معنا است تا چه میزان این معیارها 
به ما نزدیک و نه شبیه ما هستند البته 
تــا حدودی وجود تفاوت ها قابل درک 
اســت اما وقتی ایــن معیارها خیلی از 
خود ما فاصله بگیرند مشــکالتی را در 
ارتباط ما ایجاد خواهند کرد.همچنین 
معیارهای واقع گرایانه ازدواج باید کلی، 
محدود و انعطاف پذیرانه و نه ســخت 
گیرانه باشند.طبیعتا زن و مرد تا زمانی 
که به ثبات عاطفی برسند با چالش هایی 
در ارتباط خود مواجه خواهند شد که در 
این راستا باید تفاوت های خود با طرف 
مقابل را شــناخت و آنها را درک کرد.
بنابراین انتخاب درســت و واقع گرایانه 
برای ازدواج در تشــکیل خانواده سالم، 
تربیت فرزندان سالم و نهایتا داشتن یک 
جامعه ســالم تر موثر است. بعضا وقتی 
درباره معیارهای جوانان برای ازدواج از 
آنها ســوال می شود با این پاسخ مواجه 
می شویم که »نمی دانم و به این معیارها 
فکر نکرده ام«، علت آن این اســت که 
افراد به آگاهی و خود پنداره قوی نسبت 
به خود نرسیده اند. برای اینکه بدانیم چه 
شخصی برای ازدواج با ما مناسب است 
باید خود را بهتر بشناسیم و خود پنداره 
قوی نســبت به خود داشــته تا بتوانیم 
معیارهای دقیق و واقع گرایانه ای برای 
ازدواج داشــته باشیم. همچنین برخی 
افراد به دلیل ترس از ازدواج و بعضا برای 
فرار از آن اصال به ازدواج فکر نمی کنند 
و از این رو معیارهایی نیز در این راستا 
ندارند.وقتــی خود و اهداف خود را در 
زندگی بشناســیم، بهتر درک می کنیم 
که چه کســی با اهداف و ارزش های ما 
هم جهت اســت و می تواند در مســیر 
زندگی مشــترک مــا را همراهی کند، 
اینگونــه انتخاب های درســتی برای 

ازدواج خواهیم داشت.

سازمان وظیفه عمومی 
مشموالن اعزامی مرداد 1401 

را فراخواند
ســازمان وظیفــه عمومــی فراجا در 
اطالعیــه ای اعــالم کــرد: تمامــی 
مشــموالنی که برگ آماده به خدمت 
بــه تاریــخ مرداد ماه ســال ۱40۱ را 
دریافت کرده اند، باید با مراجعه به یکی 
از دفاتــر خدمات الکترونیک انتظامی 
)پلیــس+۱0(، بــرگ معرفی نامــه 
مشــموالن بــه مراکــز آموزشــی را 
دریافت و برابر اطالعات مندرج در آن 
اقدام کنند. این دســته از مشــموالن 
باید روز شــنبه یکم مرداد ماه ســال 
۱40۱ درســاعت، محل و مراکزی که 
در برگ معرفی نامه مشــموالن اعالم 
شــده، حضور یابند و به خدمت دوره 
ضرورت اعزام شــوند.بر این اســاس 
مشــموالن اعزامی باید کارت تزریق 
واکسیناســیون کووید ۱۹ و واکسن 
مننژیــت و دوگانــه را در روز اعزام به 
همراه داشــته باشــند و عالوه بر آن 
اصل برگ آماده به خدمت، برگ محل 
مراجعه، برگ واکسیناســیون، کارت 
ملی و شناســنامه، مدارک مربوط به 
شرایط خاص نیز باید همراه مشموالن 
باشد.بر اساس اعالم سایت پلیس، در 
این اطالعیه آمده اســت، عدم حضور 
به موقــع در زمان و محل های تعیین 
شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده 
۱0 و 5۸ قانون خدمت وظیفه عمومی 

با آنان رفتار خواهد شد.

 تکذیب اعمال 
 محدودیت های کرونایی 

در استان تهران 
در پی انتشار خبری مبنی بر اعمال محدودیت 
هــای کرونایی در اســتان تهران به دســتور 
اســتاندار، اداره کل اداره کل روابط عمومی و 
امور بین الملل اســتاندار تهران طی اطالعیه 
ای ایــن خبــر را تکذیب کرد؛ متن کامل این 
اطالعیه به این شــرح اســت: »در پی انتشار 
خبری در فضای مجازی مبنی بر اعمال برخی 
محدودیت های کرونایی در اســتان تهران به 
دستور اســتاندار تهران؛ به اطالع شهروندان 
شریف استان تهران می رساند، اعمال هرگونه 
محدودیت کرونایی در گرو طرح این موضوع و 
اتخاذ تصمیم در ستاد استانی مدیریت بیماری 
کرونا و تایید نهایی از سوی ستاد متناظر ملی 
اســت و هرگونه اخبار مربوطه از طریق پایگاه 
اطالع رســانی استانداری تهران و سایر رسانه 

های رسمی اطالع رسانی خواهد شد«.

کمک شاد به دانش آموزان 
کنکوری برای انتخاب رشته

مجری فنی شــبکه شــاد درباره فعالیت های 
تابســتانی شبکه دانش آموزی »شاد«، اظهار 
داشــت: همه رویدادها با عنوان تابســتان من 
در »شــاد« دســته بندی شده و دانش آموزان 
می توانند با مراجعه به صفحه تابستان من در 
شبکه شاد از برنامه های تابستانی مطلع شوند.

علــی کاظم زاده، با بیــان اینکه فعالیت های 
متنوعی برای دانش آموزان در شــبکه شاد در 
نظر گرفته شــده اســت، گفت: سکوی ایران 
قوی از جمله برنامه های تابســتانی اســت که 
ماننــد عصــر جدید دانش آمــوزی در بخش 
اســتعدادیابی برگزار می شود. دانش آموزان 
در این مســابقه ویدئوهایی از اســتعدادهای 
خود را به کانون فرهنگی شهرســتان ارسال و 
پس از ارزیابی این ویدئوها به دبیرخانه اصلی 
فرســتاده می شــود و با ساز و کارهای داوری 
این آثار بررسی می شــوند.آثار دانش آموزان 
پس از ارزیابی ها، برای ضبط استودیو انتخاب 
می شــود و در نهایــت پــس از انجــام ضبط 
استودیویی در ماه صفر، به صورت اختصاصی 
در »شــاد« این برنامه را خواهیم داشــت.وی 
افزود: اقدام دیگر شبکه شاد در تابستان برای 
کنکوری هاســت، با توجه بــه اینکه نتایج در 
مرداد مشــخص می شود، دانش آموزان برای 
انتخاب رشــته می توانند از بســته های تهیه 
شــده در »شاد« بهره مند شوند؛ این بسته ها 
با هماهنگی آموزش و پرورش آماده می شــود 
کــه هم والدین و دانش آمــوزان می توانند با 
آســودگی و بدون متحمل شدن هزینه های 

هنگفت به انتخاب رشته بپردازند.

ممنوعیت اهدای خون برای 
کسن کرونا را  کسانی که این ۲ وا

تزریق کرده اند
مدیر عامل سازمان انتقال خون اظهار داشت: 
هیچ شواهدی مبنی بر انتقال ویروس کرونا از 
طریق خون وجود ندارد چرا که ویروس کرونا 
یک ویروس تنفســی اســت و عمدتا دستگاه 
تنفســی یا گوارشــی افراد را مورد هجوم قرار 
می دهد.  وی افزود: در ماه های ابتدایی شیوع  
کرونــا به دلیل وجود نگرانی هایی که اغلب به 
خاطــر ناآگاهی و ســواالت به وجود آمده در 
ذهن مردم وجود داشــت، شاهد کاهش آمار 
اهدای خون در ایران و کشورهای دیگر  بودیم.

دکتــر مصطفی جمالی افزود: پس از مدتی با 
رفع ابهامات و اطالع رســانی مناسب با کمک 
همیشگی اهداکنندگان خون و بهره گیری از 
شبکه ملی خونرسانی نیاز همه بیمارستان ها 
و مراکــز درمانــی و بیماران نیازمند به خون و 
فرآورده های آن تامین شــد.وی اعالم کرد: با 
آغاز موج هفتم کرونا و ســرعت گرفتن مجدد 
واکسیناســیون علیه این بیماری و از آنجا که 
کرونا تا حدی تحت کنترل درآمده اســت، با 
توجــه به افزایش عمل های جراحی و افزایش 
نیاز به خون و فرآورده های آن، مردم شــریف 
باید مثل همیشــه اقبال بیشــتری نسبت به 
اهدای خون داشــته باشــند و دارندگان همه 
گروه های خونی در این امر حیاتی مشــارکت 
کننــد.وی بــا اشــاره به ابتالی شــماری از 
هموطنان اهدا کننده خون، به کرونا، یک ماه 
پــس از بهبودی را بهترین زمان اهدای خون 
پس از ابتال برشمرد به نحوی که نه برای اهدا 
کننده و نه برای گیرنده خون ضرری نداشته 
باشد.جمالی با اشاره به مدت منع اهدای خون 
پس از تزریق برخی واکســن ها، گفت: کسانی 
که واکســن اسپوتنیک و آســترازنکا تزریق 
کرده انــد، تــا ۱4 روز از اهــدای خون معاف 
هســتند و افرادی که انواع دیگر واکسن نظیر 
سینوفارم و برکت را دریافت کرده اند، معافیت 
اهدای خون ندارند.وی به شهروندان پیشنهاد 
کرد: برای جلوگیری از ازدحام در مراکز اهدای 
خون و اتالف وقت با مراجعه به سایت سازمان 
 https://www.ibto.ir انتقال خون به نشــانی
بــا دریافت نوبت اینترنتی در هر مرکز انتقال 
خون و زمان مورد نظر خود، خون اهدا کنند.

خبر ویژه

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: 
طبق مصوبه شورای عالی بیمه سالمت، افرادی که 
تحت پوشش بیمه نیستند و آزمون وسع هم انجام 
نداده اند، برای 3 ماه به صورت رایگان تحت پوشش 
بیمــه همگانی قرار می گیرنــد. بهرام عین اللهی در 
ادامــه توضیح داد: این افــراد تا 3 ماه فرصت دارند 
با انجام آزمون وســع، نســبت به پایدار شدن بیمه 

خودشان اقدام کنند. وزیر بهداشت ادامه داد: برای 
اجرای طرح دارویار به شکلی که باعث رضایتمندی 
همه مردم شود طبق مصوبه ای که در آخرین جلسه 
بیمه ها داشتیم، مقرر شد خدمات بیمه ای در طرح 
دارویار برای افراد فاقد بیمه به مدت سه ماه رایگان 
شود. وی در ادامه تصرح کرد: در طرح دارویار افرادی 
که نسخه دارند و تحت پوش بیمه هستند می توانند 

از خدمات دارویی با نرخ کم برخوردار شوند. در این 
طــرح افزایش قیمت دارو نخواهیم داشــت و حتی 
در برخــی موارد شــاهد کاهش قیمــت داروها نیز 
خواهیم بود. عین اللهی در پایان خاطر نشــان کرد: 
در قانون بودجه رقمی معادل سه میلیارد دالر برای 
مابــه التفاوت ارز ترجیحــی و ارز نیمایی در بخش 

سالمت لحاظ شده است.

وزیر بهداشت:

افراد فاقد بیمه برای ۳ ماه رایگان بیمه می شوند

تک خبر

اینفوگرافی 

پنج ماده 
 غذایی 

برای داشتن 
پوستی سالم

سالمت پوست گاهی 
مورد بی توجهی قرار 
می گیرد، در حالی كه 
با تغذیه سالم و رژیم 

غذایی مناسب می شود 
از پیر شدن پوست 

جلوگیری كرد. 

منبع: خبرآنالین

تصمیمات جدید ستاد ملی کرونا اعالم شد؛

کسن   ۳ دوز وا
شرط استفاده از خدمات عمومی

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، به تصمیمات اخیر ستاد ملی 
مقابله با کرونا اشاره کرد و گفت: تزریق دوز یادآور، مهم ترین تصمیم ستاد است. از 
همین رو، افرادی که ۶ ماه از زمان تزریق دوز دوم و سوم واکسن آنها گذشته است، 
باید دوز یادآور را تزریق کنند.محسن فرهادی افزود: دوز یادآور بدون در نظر گرفتن 
دوز دوم و ســوم، تعریف شــده اســت.فرهادی با اشاره به افزایش موارد ابتالء به کرونا 
در کشــور، افزود: در طرح مدیریت هوشــمند مقابله با کرونا، دو موضوع برای کسانی 
که ارائه خدمت می کنند، الزامی اســت. نخســت، اینکه فرد واکسن زده باشد یا نزده 
باشــد و دوم اینکه، در شــرایط بیماری هســت یا نیست.وی افزود: تا کنون »سامانه 
من« برای کسانی که 2 دوز واکسن زده باشند، ارائه خدمات را مجاز می داند. اما، با 
توجه به شرایط بیماری، تصمیم گرفته شده از ۱5 مرداد ۱40۱، معیار ارائه خدمات 
ســامانه من بر اســاس 3 دوز واکســن باشــد.فرهادی در پاسخ به این سوال که با این 
اوصاف کسانی که هم اکنون سه دوز واکسن زده اند می توانند از خدمات سامانه من 
استفاده کنند، گفت: اولویت سامانه من، 3 دوز واکسن است. اما، توصیه بر این است 
که برای کســانی که مدت زمان تزریق 3 دوز واکســن آنها از ۶ ماه بیشــتر باشد، دوز 
یادآور بزنند.وی تاکید کرد: تمامی خدماتی که به ســامانه ایران من وصل اســت، از 
۱5 مرداد بر اســاس 3 دوز واکســن ارائه خواهد شد.وی افزود: بر اساس مصوبه ستاد 
ملی کرونا، به همه دســتگاه ها تاکید شــده هر چه زودتر به ســامانه ایران من وصل 
شــوند.وی افزود: در شــرایط کنونی، در شــهرهای قرمز و نارنجی، استفاده از ماسک 
در فضاهای باز و بسته الزامی است. در شهرهای زرد و آبی نیز، توصیه ما استفاده از 
ماسک در فضاهای بسته و شلوغ است.فرهادی در مورد اعمال محدودیت تردد بین 
شهرهای قرمز و نارنجی، گفت: در حال حاضر اعمال محدودیت های تردد بر اساس 

سامانه ایران من صورت می گیرد.
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 روستای گردشگری کزج ؛ 
شکوه پنهان بر بلندای کوه 

روستای کزج شهرستان خلخال جزو ۱0 روستای 
دارای معماری خاص کشور است که گفته می شود 

زادگاه اجدادی اهالی روستای ماسوله گیالن است.
روستای گردشــگری کزج در ۱5 کیلومتری شهر 
هشجین شهرســتان خلخال قرار دارد. این روستا 
در نزدیکی راه اصلی اردبیل به ســرچم قرار گرفته 
است. در مسیر این جاده اگر به سمت شهر هشجین 
بپیچید ، تابلوی روســتای کزج در اوایل راه فرعی 

مشخص است.
این روســتا در ارتفاع یکهزار و 250 متری از سطح 
دریا با موقعیت کوهستانی دامنه ای و با بافت متمرکز 
ساخته شده است و زمینهای زراعی و باغات بیشتر 
در حاشیه و پیرامون بافت مسکونی گسترش یافته 
است. رودخانه قزل اوزن از یک کیلومتری روستای 

کزج می گذرد.
 ارتفاعات عرب بیله دشت ، ورگان چوله و داغ یولی 
در سمت شرق روستا واقع شده و آن را احاطه کرده 
اند و بافتی شبیه روستای گردشگری ماسوله را در این 

روستا پدید آورده  است.
کریم حاجی زاده استاد رشته باستان شناسی دانشگاه 
محقق اردبیلی با بیان اینکه روســتای کزج یکی از 
نمونه های شــاخص مکان یابی حرفه ای در ایجاد 
روستا محسوب می شود گفت: این روستا در مکانی 
که شــیب کوه تند و خاک آن کیفیت پایین بوده 
ساخته شده است و فضای کالبدی توسط گذشتگان 
طوری تعریف شده تا از سایر اراضی با کیفیت باال برای 

تولیدات کشاورزی استفاده شود.
وی افزود: به علت نزدیکی این روســتا به ماسوله و 
براساس نظریه کارشناسی متخصصان آثار معماری 
تاریخی و بر اساس شواهد مستدل و مشابهت ساخت 
و ساز و نیز معماری خانه ها ، طریقه آرایش و سلیقه 
به کار رفته در ساخت و ســاز ابینه ، اهالی روستای 
گردشگری ماسوله از سکنه این روستا هستند که در 
گذشته های دور به علت کوچرو بودن مردم این روستا 
و استفاده از منطقه ماسوله به عنوان ییالق ، بخشی 
از جمعیت روستای کزج در آن منطقه ساکن شده و 

روستای ماسوله را به وجود آورده اند.
نام روستای زیبا و گردشــگری » کزج« برگرفته از 
کلمه »کزه« یعنی چوبدستی )دگنگ یا ال آغاجی( 

است.
روستای کزج حدود ۸00 نفر جمعیت دارد و اهالی 
آن به زبان ترکی آذربایجانی تکلم می کنند ولی گویا 
در گذشته های دور به زبان تاتی نیز سخن می گفتند. 
دین تمام آنها اسالم بوده و ۶5 درصد جمعیت را اهل 

سنت و 35 درصد بقیه را شیعیان تشکیل می دهند.
تا پیش از توسعه گردشگری روستا ، مهاجر فرستی 
از ویژگی های مهمی جمعیتی آن به شمار می  رفت 
و بیشتر جوانان این روستا به شهرهای تهران ، تالش ، 
رشت ، کاشان و یزد مهاجرت می کردند که این روند 

در حال حاضر کندتر شده است.
آنچه این روستا را حایز اهمیت ساخته است، معماری 
منحصر به فرد و عالقه اهالی به حفظ نوع معماری 
روستا و تاکید بر حفظ از ســنت ها ، آداب ، رسوم و 

فرهنگ گذشته این خطه است.
معماری روستا

روســتای کزج به علت بافت معماری از جمله نوع 
مصالح به کار رفته در ســاخت و ساز ، رنگ آمیزی 
دیوارها ، حیاط خانه ها ، درها و پنجره ها و نیز سلیقه 
منحصر به فرد در ساخت بنا ، هدایت فاضالب منازل و 
بکر بودن فرهنگ زندگی اجتماعی و حتی همزیستی 
مسالمت آمیز شیعیان و اهل تسنن ساکن در روستا 
از سوی ســازمان میراث فرهنگی کشور جزو ۱2 
روستای هدف گردشگری اســتان اردبیل تعیین 

شده است.
احیای بافت با ارزش معماری این روستا در سال ۸4 
آغاز و در سال ۸۶ به پایان رسید. این روستا نخستین 
روستای اســتان بود که همانند روستای ابیانه در 
اصفهان ، ماسوله در گیالن و کندوان در آذربایجان 

شرقی با استفاده از اعتبارات ملی احیا و مرمت شد.
نمای ظاهری این روستا از دید گردشگران جلوه ای 
جذاب و دیدنی به آن بخشیده است به طوری که در 
نگاه اول صدها واحد مسکونی به صورت مکعب هایی 
در کنار هم و همشکل دیده می شود که با رنگ آمیزی 
تزیینی ایوانها ، تیرهای چوبی ایوانها ، پله ها ، درها و 

پنجره ها منظره بدیعی را به وجود آورده است.
پشت بام اکثر خانه های این روستا کاهگلی است و به 
علت شیب تند محل ساخت و استقرار روستا ، پشت 
بام هر خانه ای حیاط خانه باالتر است. سقف و پشت 
بام خانه ها بیشتر با افزودن الیه های کاهگلی متعدد 
حدود نیم ســانتی متری در هر سال ، به روش ماله 
کشی های ساالنه ضخیم شده به طوری که بارشهای 

باران و برف موجب چکه کردن سقفها نمی شود.

گردشگری

! پلیس زبان  و انگلیسی نیم پز
  به  قلم وحید حاج سعیدی

خدا را صد هزار بار شکر ... خدا را کرور کرور شکر که 
ما اصالً پاســپورت نداریم چه برســد به اینکه خدای 
ناکرده مثل برخی مدیران دو تابعیتی باشــیم که تا 
تقی به توقی خورد، 3000 میلیارد پول زبان بســته 
بیت المال را هاپولی کنیم و از شــر پلیس اینترپل به 
کانادا پناه ببریم! باور بفرمائید ما اینجا همسایه داریم 
که پوست گوسفند خرید و فروش می کند ولی برای 
مغازه چهل متری اش دو تا قفل خریده کانه اندازه کتاب 
دو جلدی خاطرات سینوهه و کلید هر کدام دست یک 
شاگرد است که هر دو باید همزمان برای باز کردن مغازه 
حضور داشته باشند! آن وقت ما ریموت کنترل کرکره 

بزرگترین بانک مملکت را دادیم دست ... بگذریم...
راســتش را بخواهید شــفاف ســازی ما در خصوص 
یک تابعیتی بودن ما بدین علت اســت که درجریان 
باشید مسئولیت نوشته و گفته هایمان را ما خودمان 
راســاً و شــخصاً بر عهده داریم و اگر دو روز دیگر طرح 
سوفســطایی» پلیس زبان« که پیشنهاد آقای حداد 
عادل برای مقابله با واژه های بیگانه است، وارد فاز اجرا 
شد ما حواس مان بیشتر جمع باشد که چه بگوئیم و 

چگونه بنویسیم؟!
و امــا پلیــس زبان... ظاهراً جنــاب آقای حداد عادل 
رئیس بزرگترین فرهنگستان زبان و ادب فارسی دنیا، 
در توئیتی که معلوم نیست چگونه از تیر غیب فیلترینگ 
در امان مانده است، مرقوم فرمودند برای مقابله با ورود 
واژه های بیگانه پلیس زبان راه اندازی شود! مالحظه 
می فرمائید اوضاع تا کجا پشت و رو شده است. تا همین 
هفتصد هشتصد سال قبل، زبان، پلیس و پاسبان بدن 
بود» زبان در دهان پاسبان سر است« ، ولی االن قرار 

شده برای زبان پلیس استخدام کنند!
هر چند ما چندان به پلیس بازی و راه اندازی پلیس 
آب، پلیــس گاز، پلیــس برق، پلیس پیامک، پلیس 
گردشگری، پلیس گمرک، پلیس زائر و ... زیاد اعتقاد 
نداریم ولی قبول کنیم یک عده واقعاً مسخره اش را در 
آورده اند و با یک مشت چرندیات پست مدرن در حال 
وارد کردن لطمات اساســی به زبان فارسی هستند! 
قدیم ملت بچه آدم صحبت می کردند و خلق اهلل از 
معاشرت با یکدیگرحظ می بردند؛ به قولی »جوانی 
بیامد گشاده زبان . . . سخن گفتن خوب و طبع روان« 
ولی االن از این بیت فقط دهان گشادش باقی مانده 

است و بس...
البته این یک طرف داستان است و بخش دیگر معضل 
زبان و ادبیات،  به کار بردن واژه های انگلیسی و حتی 
گالب به رویتان انگلیسی نیم پز صحبت کردن برخی 
شخصیت ها به ویژه عزیزان سلبریتی در مجامع رسمی 
و گاهاً بین المللی است که آدم هوس می کند از این 
همه اعتماد به نفس و معلومات دوستان زوزه بکشد! 
مرد حســابی شما که در امتحانات چهارم دبیرستان 
برگه امتحانی زبان انگلیســی را با دوســت تان عوض 
کردید و در دانشــگاه با کلوچه نوشــین و نادری و رب 
انار گلوگاه محضر استاد بردن واحد انگلیسی را پاس 
کرده اید، چرا برای انگلیسی صحبت کردن بالتشبیه 
زور می زنید و ادای آدم های باسواد را در می آورید؟! 
باور کنید اگر همان فارسی را کامل یاد بگیرید و روان 
صحبت کنید، مردم به شایســتگی از شــما قبول می 

کنند! دم شما گرم...
در ضمن خدا کند دوســتان برای مقابله با ورود زبان 
بیگانه فقط به همین »طرح پلیس زبان« بسنده کنند 
و خدای ناکرده هوس نکنند، درس زبان انگلیســی را 
حــذف کنند. چون همیــن طوری در ترجمه و تایپ 
برخی قراردادها و پروتکل های بین المللی دچار مشکل 

هستیم! خدا به خیر بگذراند...

 برداشت خوشه های طالیی گندم - همدان منبع : ایسنا

عکس روز 

اختالل تیروئید ریسک زوال عقل را افزایش می دهد
میلیون ها سالمند سعی می کنند غده تیروئید کم کار را با داروهای روزانه 
مدیریت کنند، اما یک مطالعه جدید نشان می دهد که با افزایش سن، 

ممکن است همچنان در معرض ابتال به زوال عقل باشند.
 محققان دریافتند که در میان بیش از ۱5000 بزرگسال تایوانی مسن، 
کســانی که برای کم کاری تیروئید تحت درمان قرار گرفته بودند به 
طور قابل مالحظه ای بیشــتر در معرض ابتالء به زوال عقل بودند. کم 
کاری تیروئید زمانی اتفاق می افتد که بدن به اندازه کافی هورمون های 

تیروئیدی که متابولیسم را کنترل می کنند، تولید نمی کند.
ایــن کمبــود تولید می تواند باعث بــروز مجموعه ای از عالئم از جمله 

خســتگی، عدم تحمل ســرما، یبوست، بدن درد، افسردگی و افزایش 
وزن شــود. مطالعات نشــان می دهند که کاهش هورمون های تیروئید 
ممکن اســت مهارت های فکری فرد را نیز مختل کند به نحوی که با 

داروهای تیروئید قابل برگشت است.
اما اینکه آیا کم کاری تیروئید می تواند به زوال عقل غیر قابل برگشت 
کمک کند، مشخص نیست. و مطالعه جدید به این سوال پاسخ قطعی 

نمی دهد.
دکتر »چین سیانگ ونگ«، محقق ارشد از دانشگاه براون در رودآیلند 
آمریــکا، می گویــد: »ما دریافتیم که بــرای بیماران مبتال به کم کاری 

تیروئید که نیاز به دارو دارند، خطر زوال عقل بسیار بیشتر است.«
او تاکید کرد: »اما دانســتن علت آن دشــوار اســت. ما واقعاً نمی توانیم 

بگوییم که کم کاری تیروئید باعث زوال عقل می شود.«
این یافته ها بر اســاس ســوابق پزشکی بیش از ۱5000 سالمند است 
که نیمی از آنها به زوال عقل مبتال بودند. هر یک از این بیماران با یک 

بیمار فاقد زوال عقل مقایسه شد.
این مطالعه نشــان داد که در میان بیماران مبتال به زوال عقل، ٪0.۹ 
ســابقه کم کاری تیروئید داشــتند، در حالیکه 0.4٪ از بیماران بدون 

زوال عقل به کم کاری تیروئید مبتال بودند.

دریچه علم

نقدی بر فیلم »تی تی«؛

پادشاه کولی ها
   امیر عبداللهی / گروه فرهنگ 

»تی تی« اثری ملودرام با رگه هایی از تخیل 
اســت که فیلم ســاز آن تالش کرده است 
با نمایــش الیه های درونی انســان هایی 
با دنیایــی متفــاوت به ما یــادآوری کند 
که دنیای انسانی ما بســیار متنوع تر و گاه 
متناقض تر از آن است که گمان می کنیم؛ 
مثال آنجایــی که زندگی یک دانشــمند 
فیزیــک و یک زن کارگــر خدماتی و یک 
خواننده با هــم گره ســختی می خورد، 
دنیای صاف و صادق برخی آدم ها در مقابل 
دنیای پیچیــده و منفعت طلب آدم های 
دیگر قــرار می گیرد و تمام ســخن فیلم 
این می شــود که درنهایت، این ســادگی 
و صداقت و انسانیت است که با وجود تمام 
ضعف هایش بر پیچیدگی و منفعت طلبی 
و حرف آدم ها و سوءاستفاده گری هایشان 

پیروز و غالب خواهد شد.
»تی تی« ماجــرای آشــنایی یک دختر 
خیاالتی و کولــی وار با مــردی را روایت 
می کند که به طرز غیرمنتظره ای در حال 
کلنجــار رفتــن با مفهوم مــرگ و پایان 
زندگی اســت؛ دختــری که زندگی اش 
از طریق اجــاره رحم به زوج هــای نابارور 
می گذرد و نامزدی درب وداغان دارد. این 
آشــنایی، هم زندگی تی تی را تحت تأثیر 
قرار می دهد و هم اســتادی را که درحال 
کار کردن روی یک تز دانشــگاهی درباره 
پایان دنیاست. در سینمای ایران که دیگر 
عادت کرده ایــم به دغدغه های اجتماعی، 
فضا های خشــن و چرک و شخصیت های 
به ته خط رســیده، »تی تی« مسیر کامال 
متفاوتی را در پیش گرفته اســت و فیلمی 
گرم، دوست داشتنی و با مایه هایی از فانتزی 
در فضاســازی و شــخصیت پردازی است 
که  می تواند حال وهوای مخاطبش را عوض 
کند و حداقل به مفهوم زندگی، امیدوارانه 

نگاه می کند.
ایــن فیلم، حکایت انســان هایی اســت 
که از یک کاغذ صاف شــروع می شــوند، 
اما آن قدر مچاله و خط خطی می شــوند 
که بفهمند این دنیا چیز هــای مهم تری 

هم برای پیونــد دارد. ســیاه چاله هایی 
با میلیون ها ســال نــوری فاصلــه را باید 
فراموش کــرد وقتی همین جــا، جلوی 
رویمان و حتی درونمان، پر از ســیاه چاله 

است.
قصه فیلــم از خرده روایت هــای جالبی 
برخوردار اســت که به صــورت یکپارچه 
یکی پس از دیگری بــرای مخاطب قابل 
درک می شوند تا تماشاگر به خوبی بتواند 
با شــخصیت های فیلم تی تی همراه شود 

و در دل قصه فرورود.
پارســا پیروزفر ایفاگر نقش ابراهیم است 
که تومور مغزی دارد و بیماری او پیشرفته 
است؛ ابراهیم، اســتاد فیزیک، در آستانه 
کشفی بزرگ درباره یک سیاه چاله فضایی 
است و هنگامی که با تی تی -که خدمتکار 
بیمارستان است- آشــنا می شود، تالش 
می کند برای او که تحصیل کرده نیســت، 
از کشــف بزرگش درباره نزدیک شــدن 
به پایان جهــان بگوید و بگویــد که فقط 

او  می تواند بشــر را نجات بدهد. ســخنان 
ابراهیم در اعماق جان تی تی رسوخ می کند 
و یکباره تی تی تصمیم می گیرد جان ناجی 
آینده بشر را نجات دهد و  می خواهد این کار 
را با کمک نوعی طلسم جادویی انجام بدهد 
که به طور معجزه آســایی می تواند باعث 
درمان ابراهیم شود. هوتن شکیبا در فیلم 
تی تی، ایفای نقش امیر ساسان را برعهده 
دارد که نامزد تی تی و مردی الکلی اســت 
که  می خواهد عشــق تی تی را اســتثمار 
کند. او باعث شده اســت یکی از بهترین 
شخصیت های ضدقهرمان سینمای ایران 

شکل بگیرد.
فیلم نامه اثر از نظر روایت داســتان و قصه 
کلی، موفق عمل می کند و با طرح ایده ای 
متفاوت، توانسته اســت فضایی جادویی 
در دل درام و تصویــری بســازد که برای 
مخاطــب در ذهنــش شــکل می گیرد. 
اگر با شــخصیت اصلی و اتمســفر همراه 
شــوید، تی تی اثری محبوب شما خواهد 

شد و نکات مثبت آن به چشمتان خواهد 
آمد، وگرنه پی رنگ و شیوه گسترش خط 
داســتانی آن، چندان قانع کننده نیست 
و از همان اول، بین شــما و فیلــم فاصله 
می انــدازد و تا پایان هــم نمی توانید با آن 

همراه شوید.
خط داستانی تی تی، بیشتر بهانه ای است 
بــرای همراهی با شــخصیت های اصلی. 
بازی های عالی بازیگران هم موجب شده 
است این پرسه زدن با کاراکتر ها به تجربه ای 
لذت بخش تبدیل شــود و فراموش کنید 
که در خیلی از جاها، پرداخت شخصیت ها 
با اماواگر همراه است. در عین فضای مدرن 
و نزدیکی به الگو های رئالیســم جادویی، 
تی تــی از الگو هــای قدیمــی در فیلم ها 
و داســتان های ایرانی اســتفاده می کند 
که در آن، افراد ســاده و گاه شــیرین عقل 
به دلیــل معصومیــت خــود، جنبه ای 
فرا انســانی پیدا می کننــد، با این تفاوت 
که شــخصیت اصلی، یک دختر خیالباف 

و کولی، دور از هیاهوی زندگی شهری است 
که در کمال سادگی می خواهد زندگی همه 
اطرافیانش را بهتر کند و همین ســادگی 

و مهربانی به معجزه اش تبدیل می شود.
آیدا پناهنده به همراه همســرش ارسالن 
امیــری به عنــوان فیلم نامه نویــس )که 
هم اکنون »زاالوا« را بر پرده سینما ها دارد( 
کوشیده اند همچنان که فضایی نسبتا آرام 
را برای روایت داستان خلق می کنند، بتوانند 
جهان آدم های داستان را نیز در همین حد 
آرام نگه دارند. درواقع آثــار آیدا پناهنده 
از تنش هــای پرســروصدا دوری می کند 
که این شاید از شخصیت خود او که انسانی 

آرام است، نشئت گرفته باشد.
پناهنده در همه فیلم هایش همیشه به یک 
موضــوع دراماتیک می پــردازد و آن هم 
تشکیل یک مثلث عشقی در مرکز روایت 
داستان است که در  آثار دیگر این کارگردان 
نیز این موضوع به وضوح دیده می شــود. 
قهرمــان و شــخصیت های اصلــی تمام 
فیلم های پناهنده، زن ها هستند که اسم 
آن ها که در ایران ســاخته است را از همان 
شــخصیت ها می گیرد؛ ناهید، اســرافیل 

و تی تی.
امــا در بحــث کارگردانــی، پناهنــده 
باتوجه به تسلطی که بر فضای قصه و درام 
آن دارد، توانســته است فضایی در سراسر 
تی تی خلق کند که مخاطب با اینکه ریتم 
آن به آرامی پیش می رود، لحظه ای از فیلم 

دور نشود.
به طورکلی »تی تی« در کارنامه کارگردان 
آن، یک اثر روبه جلوســت و آیدا پناهنده 
و همســرش توانسته اند مســیر اسرافیل 
و ناهید را به درستی ادامه دهند و یک فیلم 
زنانه قدرتمند بســازند؛ اثری که تنها یک 
کاراکتر زن دارد و همین تک شــخصیت 
به تنهایــی می توانــد حال وهــوای فیلم 
را به تصاحب خــود دربیــاورد. پناهنده 
به انبوه شخصیت های رنگین نیازی ندارد 
تا داستانش را پیش ببرد و حرفش را بزند. 
او کارش را بلد اســت و آینده ســینمایی 

درخشان تری در  انتظارش است.

چهره ها 

توسط انتشارات معین؛

»نه تر و نه خشک« به چاپ 
چهاردهم رسید

داستان بلند »نه تر و نه خشک« نوشته هوشنگ 
مرادی کرمانی توســط انتشارات معین به چاپ 
چهاردهم رسید.چاپ اول این کتاب سال ۱3۸2 
عرضه شــد و چاپ ســیزدهم آن نیز سال ۹۹ به 
بــازار آمد.این کتاب هــم مانند دیگر آثار مرادی 
کرمانی درباره کودکی و نوجوانی اســت و بستر 
مکانی آن، باغ روســتای سیرچ کرمان است. در 
این داستان، راوی قصه ۸ ساله است و از ۸ سالگی 
تا 50 ســالگی زندگی کرده اســت.در قسمتی از 

این کتاب می خوانیم:
مــن پیش از دیــدن او تنها بودم. خجالتی بودم. 
غمگین بودم. اما دلم مال خودم بود. می دانستم 
چه کنم. با درد های خودم می ســاختم، اما حاال 
عاشق شدم. عشق مرا گرم کرد. از تنهایی درآورد. 
اما، غم عشــق با همه شــیرینی، سخت جانم را 
آزار می دهــد. جلوی درباریان و مردم فضول چه 
رسوایی راه انداختم با این عشقم. اگر عاشق پسر 
پادشاهی میشدم عیب نبود. اگر عاشق پسر وزیر 
میشــدم کسی چیزی نمیگفت. حتی اگر عاشق 
پســر چوپانی فقیر می شــدم، هیچ کس تعجب 
نمیکــرد و مرا دیوانــه نمیخواند. اما اینکه دختر 

سلطانی عاشق.
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