
نماینده مجلس:

گرانی و  کنترل  دولت در 
تورم منسجم تر عمل کند

     نماینده مردم کوهدشــت و رومشــکان در 
مجلــس گفــت: دولــت بایــد در مهــار گرانــی به 
گونه ای عمل کند که همراه با فشار طاقت فرسا 
به مردم عزیز نباشــد؛ پیشــنهاد می شود برای 
مهــار گرانی هــا دامنــه مشــورت های تخصصی 
خــود را افزایــش دهــد و نیــز از ظرفیت هــای 
و  منســجم تر  نهــادی،  صــورت  بــه  مجلــس 

گیرتر بهره بگیرد... فرا

رئیس کل بانک مرکزی:

خ ارز نیما   اختالف نر
 و بازار آزاد به مرور 

کاهش خواهد یافت
     رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه 
خ نیما و بازار آزاد به مرور کاهش  اختالف نر
خ ســود بین بانکی  خواهد یافت، گفت: نر
در چارچــوب سیاســت های پولــی بانــک 

مرکزی کنترل می شود...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 22  

کرات رفع  تحریم ها « از تکاپوی پاریس برای احیای  مذا گار تحلیل »روز

»منفعت  طلبی« فرانسوی
   بــا امضــای برجــام بســیاری از کشــورهای جهــان بــه ویژه دولت هــای غربی به دنبال 
حضور در بازارهای ایران و جذب ســرمایه های تهران به ســوی کارخانه ها و مشــاغل 
ملی خود بودند. شــاید در صدر کشــورهای متقاضی برای گســترش روابط اقتصادی با 

کرات، همواره  ایران، دولت فرانســه قرار داشــت. این در حالی اســت که در دوران مذا
کــره کننــده فرانســوی در نقــش »پلیــس بــد«، شــدیدترین  وزیــر امــور خارجــه و تیــم مذا

  || صفحه  صفحه 22  مواضع هسته ای و تندترین حمالت را علیه تهران دنبال می کردند...

اثر تورمی حذف ارز ترجیحی تخلیه شد

 کاهش تورم  کاهش تورم 
در ما ههای آینده قطعی استدر ما ههای آینده قطعی است
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روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه خلیج فارس

مناقصه گزار : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه خلیج فارس
موضوع مناقصه : پیمان رنگ آمیزی سطوح داخلی مخزن 1311 مرکز انتقال نفت مهرآران

مبلغ برآورد مناقصه : 25.479.423.158 ریال
محل و مکان اجرای کار: بندرعباس ، منطقه خلیج فارس مرکز انتقال نفت مهرآران 

مدت اجرای کار: 120 روز
نام دستگاه نظارت: واحد خوردگی و حفاظت از زنگ شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه خلیج فارس

قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار : مبلــغ 1.273.971.158 ریــال  )یــک میلیــارد و 
دویســت و هفتــاد و ســه میلیــون و نهصــد و هفتــاد و یــک هــزار و یکصــد و پنجــاه و هشــت ریــال( بصــورت 
یــک یــا ترکیبــی از ضمانــت نامــه هــای منــدرج در بنــد هــای الــف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ مــاده 4 آییــن نامــه 
تضمیــن معامــات دولتــی بــه شــماره 5069/123402 مــورخ 94/9/22 هیئــت محتــرم وزیــران میباشــد. 
ــه  ــزی  ب ــک مرک ــبا IR 320100004101046871202043  بان ــماره ش ــه ش ــت ب ــد میبایس ــه نق ــن وج تضمی
نــام شــرکت خطــوط لولــه ومخابــرات نفــت ایــران منطقــه خلیــج فــارس- تنخــواه گــردان منطقــه خلیــج فــارس 

واریــز گــردد ضمنــا" ضمانتنامــه یــا رســید وجــه آن در ســامانه بارگــزاری گــردد . 
درج کــد اقتصــادی و شناســه ملــی جهــت اشــخاص حقوقــی در پیشــنهاد قیمــت منــدرج در ســامانه ســتاد 

الزامــی مــی باشــد. 
دارا بــودن و بارگــذاری گواهــی تاییــد صاحیــت ایمنــی معتبــر از وزارت تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی الزامــی 

مــی باشــد.
دارا بــودن و بارگــذاری گواهینامــه صاحیــت پیمانــکاری معتبــر در رشــته نفــت و گاز بــا رتبــه 5 صــادره از 

ســازمان برنامــه و بودجــه الزامــی اســت.  
ــاعت 13:30  ــا س ــد  ت ــت دارن ــدگان مهل ــرکت کنن ــامانه: ش ــه  از س ــناد مناقص ــد اس ــوه  خری ــان و نح زم
نشــانی بــه  ســتاد(  دولــت)  الکترونیکــی  تــدارکات  ســامانه  بــه   مراجعــه  بــا  و   1401/05/19  مــورخ 

 www.setadiran.ir نســبت بــه خریــد اســناد و پرداخــت هزینــه از طریــق اتصــال بــه درگاه پرداخــت 

الکترونیــک اقــدام نماینــد.
الزم بــه ذکــر اســت کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از فرخــوان تــا انتخــاب برنــده از ســایت مزبــور انجــام 
خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی در ســامانه ســتاد ، نســبت بــه 
ثبــت نــام و اخــذ گواهــی امضــاء الکترونیکــی  اقــدام نماینــد و جهــت  عضویــت با پشــتیبانی ســامانه ســتاد 

بــه شــماره 02141934 تمــاس حاصــل فرماینــد. 
زمــان و مهلــت تکمیــل و بارگــزاری پیشــنهادات در ســامانه :شــرکت کننــدگان مــی بایســت تــا ســاعت 
تــدارکات  ســامانه  در  بارگــزاری  و  مربوطــه  اســناد  تکمیــل  بــه  نســبت   1401/05/30 مــورخ   13:30
الکترونیــک دولــت) ســتاد(  و تحویــل اصــل پاکــت الــف )ضمانتنامــه شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار/ اصــل 
رســید واریــز وجــه نقــد ( الک و مهــر شــده بــه دفتــر کمیســیون مناقصــات در مهلــت مذکــور و دریافــت 

ــد. رســید مربوطــه اقــدام نماین
در   1401/06/05 مــورخ   09:30 ســاعت  در  واصلــه  پیشــنهادهای   : پــاکات  گشــایش  محــل  و  زمــان 
 محــل کمیســیون مناقصــات بــه آدرس:  تهــران- خیابــان ســپهبد قرنــی- نرســیده بــه خیابــان ســپند
پــاک 188-  طبقــه  هشــتم از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت ) ســتاد( بازگشــایی و خوانــده 
خواهــد شــد.حضور شــرکت کننــدگان در مناقصــه  در محــل کمیســیون مناقصــات در روز بازگشــایی 

پــاکات الزامــی مــی باشــد.
زمــان و مــکان جلســه توجیهــی: جلســه توجیهــی بــا شــرکت کننــدگان جهــت بازدیــد از محــل انجــام کار، در 
تاریــخ 1401/05/24 ســاعت 10:00 صبــح بــه نشــانی تهــران - کیلومتــر 220 جــاده بندرعبــاس /ســیرجان 

- مرکــز انتقــال نفــت مهــرآران - واحــد خوردگــی برگــزار میگــردد.
زیابــی مالــی: دســتورالعمل ارزیابــی و فرآینــد قیمــت متناســب در مناقصــات صنعــت نفــت بــه  روش ار

شــماره 796-20/2 مــورخ 99/12/11 وزارت نفــت.
جهــت کســب اطاعــات بیشــتر درخصــوص موضــوع کار مناقصــه بــا تلفــن  32469034-076تمــاس 

حاصــل فرمائیــد.
                        www.shana.ir                                    www.setadiran.ir                              www.ioptc.ir    

 نوبت اول

گهی1354756 شناسه ا

فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای اقالم مازاد فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای اقالم مازاد 
حوزه ستـادی وزارت آموزش و پرورش در سال حوزه ستـادی وزارت آموزش و پرورش در سال 14011401

وزارت آموزش و پرورش

وزارت آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان دســتگاه مزایــده گــزار در نظــر دارد مزایــده عمومــی یــک مرحلــه ای "اقــام مــازاد حــوزه ستـــادی "خــود را از طریــق 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده از دریافــت اســناد مزایــده تــا ارائــه پیشــنهاد مزایــده گــران و 
بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجــام خواهــد شــد و الزم 
اســت مزایده گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در 
مناقصــه محقــق ســازند. پیشــنهاد دهنــدگان موظــف مــی باشــند اســناد مزایــده را از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت دریافــت و بــا توجــه بــه 
مندرجــات اســناد مزایــده مــدارک الزم شــامل پــاکات الــف،ب و ج تهیــه و بــه صــورتPDF در ســامانه فــوق االشــاره درج نماینــد. ســایر جزئیــات و 

شــرایط در اســناد مزایــده درج شــده اســت.
مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت: از روز چهارشنبه مورخ 1401/05/05 حداکثر تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1401/05/10

ی پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1401/05/24 مهلت بارگذار
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/05/25

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
جهــت ارائــه پاکــت الــف: آدرس تهــران، خیابــان خــاوران، خیابــان نبــرد جنوبــی، خیابــان شــهید بجســتانی »مســلم« پــاک 160 انبــار تبصــره وزارت 

آمــوزش و پــرورش تحویــل نمائیــد.
تمامــی مراحــل مزایــده مذکــور صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس www.setadiran.irصــورت خواهــد گرفــت. شــماره 

پشــتیبانی ســتاد  021-41934
میم الف1692

 نوبت اول

گهی 1355570 شناسه ا

گهی فراخوان عمومی  گهی فراخوان عمومی تجدیدآ تجدیدآ
سرمایه گذاری مشارکتیسرمایه گذاری مشارکتی

  محمدرضا سبطی - شهردار گرگان

مصوبــه  برابــر  مشارکت مردمی شــهرداری  و  ســرمایه گذاری  امــور  به شــیوه نامه  اســتناد  بــه  دارد  نظــر  شــهرداری گرگان در 
آیین نامه معامات شهرداری از طریق مشــارکت  مــاده 30  و   1400  /09 به تاریــخ 17/  ســرمایه گذاری  دومین  جلســه هیات عالی 
مدنی بــا سرمایه گذاری اشــخاص حقیقی یا حقوقــی نســبت بــه احــداث مجتمــع مســکونی ، خدماتــی وتجــاری در قطعــه زمینــی بــه 
مســاحت 773 متــر مربــع واقــع در خیابــان شــهید بهشــتی جنــب اســتخر ســیدین بــا ضابطــه پیوســت ) بــا روش اعــام  توانمنــدی 
لذا کلیه اشــخاص حقیقی یا  نمایــد.  پایــه(،  اقــدام  درصــد  اعــام  بــدون  و  مشــارکتی  و  پیشــنهادی  هــای  فنی،مالی،طــرح 
تــدارکات  ســامانه  بــه   1401  /05  /25 لغایت پایان وقت اداری مــورخ   1401  /05  /04 تاریــخ   حقوقی واجدالشــرایط می توانند از 
مدارک فراخــوان  و  مراجعه وضمن دریافت اســناد    WWW. Setadiran. Ir دولت( به آدرس اینترنتــی  ســتاد   ( دولــت  الکترونیکــی  
به شرکت درســرمایه گذاری بار صورت تمایــل   در  و  نحوه ســرمایه گذاری موضوع آگهی اطاع حاصل نموده  شــرایط و  از 

فراخــوان در  آگهــی  نسبت به ارایه تضمین شــرکت در  دریافــت و  ســرمایه گذاری را  نیــاز  مدارک مــورد  و  عایت شرایط ،اســناد 
تکمیل فرم هــای  منــدرج در  فراخــوان ،  شــرکت در  شــرایط   مربوط به توانمندی مالــی ،  اســناد  و  )پاکت الــف(  بارگــذاری  ســامانه 
تاریخ آگهی فراخوان به قبــل ،  ماهــه از   6 پرینت حســاب  بانکــی   ، )شامل ســوابق قراردادهای منعقده (  صفحات 1 الی 5 رزومــه 
مدارک هویتی اشخاص حقیقی شــامل )کارت ملــی و شناســنامه ( و برای اشــخاص  حقوقــی شــامل : اساســنامه و آگهی آخرین تغییــرات  
در  ســامانه )پاکت ب(  به صــورت الک و مهر شــده تا تاریــخ  25/ 05/ 1401 ) الزم بــه ذکــر اســت فقــط پاکــت الــف مربــوط بــه تضمیــن 

بصــورت الک و مهــر بــه واحــد  دبیرخانــه  شــهرداری  بــه  آدرس  گــرگان - میــدان  شــهرداری - شــهرداری گرگان تحویــل نماینــد.
تلفن تماس امور قراردادها : 2240752 0173 -تلفن تماس دفتر معاونت سرمایه گذاری : 01732685501

گهی 1355459 شناسه ا

گهی مزایده  عمومی  گهی مزایده  عمومی آ آ

      محمد چگینی نژاد - سرپرست  شهرداری چهارباغ

شــهرداری چهاربــاغ در نظــر دارد بــا توجــه بــه بودجــه مصــوب ســال 1401 خــود نســبت بــه اجــرای پــروژه ذیــل از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده، بــا بهــره گیــری 
از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )www.setadiran.ir(  ثبــت شــده در ســامانه بــه صــورت الکترونیکــی اقــدام نمایــد.

زمان انتشار در سامانه  1401/05/05 ساعت 8:00 صبح       آخرین مهلت دریافت اسناد 05/12/ 1401 ساعت 08/30  
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 1401/05/22 ساعت  10/00  زمان بازگشایی 1401/05/23 ساعت 13/30

شماره ثبت در سامانهمحل اجراسپردهقیمت هر پروژهاندازهشماره مجوز شورانام حق انتفاعردیف

گذاری پایه  های 1 وا
تبلیغاتی سطح شهر

01/255/ش ش چ
ماهیانه 341/700/000 ریال30 پایه1401/04/14

سطح شهر چهارباغ 205/020/000سالیانه 4/100/400/000ریال
2001005317000001و نواحی

)مهــم و حائــز اهمیــت( *معــادل 5% مبلــغ اولیــه پیمــان بــه عنــوان ســپرده شــرکت در مزایــده بــه یکــی از صــور ذیــل قبــل از ارائــه قیمــت بــه شــهرداری  بــه صــورت حضــوری مــی بایســت 
تســلیم گــردد:*

الف( واریز وجه نقد به حساب سپرده شهرداری
ب( ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل 3 ماهه

1-برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
2- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

3- سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1-برگــزاری مزایــده صرفــا از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایــده ، پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزایــده ،  
ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن مزایــده گــران محتــرم از ایــن طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد.

2-عاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه:021-41934

اطاعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه)www.setadiran.ir( بخش " ثبت نام/ پروفایل مزایده گر" موجود است.    

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/05     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/12

 نوبت اول

اقتصــاد تــک محصولی بخش خصوصی 
ج می کند را از مــدار خار

   علی نوید،  سرپرســت معاونت اقتصادی و 
سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس 

اقتصاد تک محصولی بخش خصوصی را 
از مــدار خارج می کند و اجازه نمی دهد 
بخــش خصوصی قوی و تاثیرگذاری در 
اقتصاد به وجود آید؛ چراکه امکانی را به 
اقتصاد دولتی می دهد که این امکان و امتیازات هیچگاه برای بخش 
خصوصی فراهم نیست و اجازه داده نمی شود که در فضای برابر با 

بخش دولتی رقابت کرده و بتواند خود را بزرگ کند.
اقتصاد نتیجه محور نیست و به هرحال بودجه ای است و کارنامه ای 
بررســی نمی شود. اقتصاد دولتی نقاط مثبت و منفی عملکردی 
ســازمان را ارزیابی نمی کنــد. در مقابل بخش خصوصی همواره 
درحــال بازخوردگیــری از هزینه ها، نقاط ضعف و بهینه ســازی 
فرآیندها و افزایش ســود و درآمد ســالیانه است. در اقتصاد رانتی 
اساساً بخش خصوصی پیمانکار بخش دولتی است و منابع مالی 
از سرچشمه ای بنام اقتصاد دولتی به خصوصی سرازیر می شود؛ 
این وابســتگی که بخش خصوصی به اقتصاد رانتی پیدا می کند، 
هیچ وقت اجازه نمی دهد که که به طور مستقل و در فضای واقعی 
بتوانــد نقــش خود را ایفا کند. بنابراین در چنین اقتصادی انتظار 
شایسته پروری و تخصص گرایی و نگاه کارشناسانه به موضوعات 
نداریم، بلکه خیلی وقت ها روابط و انتصابات هستند که بسیاری از 
موضوعات را رقم می زنند. آسیبی که درآمدهای ناشی از فروش نفت 
که به عنوان پشتوانه اصلی تحقق بودجه در طول سالیان طوالنی 
در ایران به اقتصاد زدند، فقط از این حیث نبوده که ما منابع ملی 
خود را فروخته ایم و آن را در بودجه جاری یا در زیرساختها هزینه 
کرده ایم؛ بلکه از این حیث هســت که تولید ناخالص ملی نادیده 
گرفته شده است. تولید ناخالص ملی متفاوت از درآمد حاصل از 
فروش نفت اســت. تولید ناخالص داخلی درونزاســت، اما درآمد 
حاصل از فروش نفت درونزا نیست. درونزایی بدین معنی است که 
وقتی تولید انجام می دهیم، تمامی عناصر دخیل در تولید را وادار 

به تحرک اقتصادی می کنیم... 
 ادامه در صفحه 2

یادداشت
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سیاست 2

رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت: دوربین های برجامی 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی توســط این نهاد جمع  
و پلمب شــده و در تأسیســات نگهداری می شــود و اگر 
طرف هــای مقابل به برجام بازگردند دوباره همان کار را 

انجام می دهند.
محمد اســامی معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
انرژی اتمی در حاشــیه بازدید از نمایشــگاه هم افزایی 
مدیریــت ایــران ۱۴۰۱ درباره آخریــن اخبار در حوزه 
فعالیت های صنعت هســته ای کشــور اظهار داشت: در 
طول این ۲۰ ســال؛ همه دولت های گذشــته مذاکره 
کرده انــد و حاصل این مذاکرات تبدیل به ســند برجام 
در چارچوب خاص خود شده است، اکنون این کشورها 
دوباره اتهامات قبلی را در قالب اســناد جعلی و مکان ها 
و مدارک ادعایی بر روی میز گذاشته اند. اساس پذیرش 
جمهوری اسامی ایران در برجام، این بوده است که رفع 
اتهامات صورت گیرد و اعتمادســازی شــود و جمهوری 
اســامی پذیرفته که فعالیت های غنی سازی اورانیوم را 
محدود کند، ظرفیت و ســرعت حرکت خود را کاهش 
دهد تا اعتمادسازی اتفاق بیفتد، اما طرف مقابل پایبند 
نبوده است. وی تصریح کرد: هنگامی که نظارت ها تشدید 

شــده و جمهوری اســامی ایران موارد را پذیرفته، برای 
رفع اتهامات علیه کشور بوده است. رئیس سازمان انرژی 
اتمــی درباره نصب دوربین های برجامی نیز توضیح داد: 
دوربین های برجامی با هدف رفع اتهامات نصب شد و اگر 
قرار بود اتهامات پابرجا بماند، دلیلی نداشت تا دوربین های 
برجامی وجود داشته باشد. بنابراین این دوربین ها به دست 
آژانس بین المللی انرژی اتمی جمع و پلمب شــده و در 
تأسیسات نگهداری می شود.  رئیس سازمان انرژی اتمی 
ایران گفت: دوربین های فراپادمانی که به اصطاح برجامی 
نامیده می شود در اصل به توافقنامه برجام مرتبط است و 
اگر طرف های مقابل به این توافقنامه بازگشتند، همان طور 
که در برجام با شرح و بسط PMD را بستند، دوباره همان 
کار را انجام دهند، حتم بدانند ما نیز زمانی که اطمینان 
حاصل کنیم که شیطنتی قرار نیست انجام شود، نسبت 

به اتخاذ تصمیم مناسب اقدام خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز  به اقدام متقابل ایران 
در قبــال تداوم اتهام زنی ها علیه برنامه هســته ای خود 

واکنش نشان داد.
ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن 
مدعی شــد ما در گذشــته نیز اعام کردیم که تصمیم 

ایران برای خاموش کردن دوربین های آژانس بین المللی 
انرژی مرتبط به برجام و پاسخ شفافیت کمتر این کشور 
به خواسته آشکار جامعه جهانی مبنی بر شفافیت بیشتر 

بسیار تاسف آور است.
وی بــدون اشــاره به اتهام زنی ها و زیــاده خواهی های 
واشــنگتن و حامیانش علیه برنامه هســته ای ایران ادعا 
کرد این اقدامات تنها چالش های بازگشــت متقابل به 
برجام و حل بحران هســته ای را که ایران مســوول ایجاد 

آن است، پیچیده تر خواهد کرد.
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شــد بر اساس 
بخشی از هرگونه توافق مذاکره شده، ایران باید هرگونه 
اطاعات و شــفافیت را که از نظر آژانس ضروری باشند، 

ارائه دهد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد ما یک تصمیم 
سیاسی گرفته ایم مبنی بر اینکه اگر ایران آماده بازگشت 

به برجام باشد، آمریکا نیز این کار را انجام خواهد داد.
این مقام آمریکایی مدعی شد ما مدت ها پیش این تصمیم 
را گرفته ایم، یک توافق چندین ماه است که بر روی میز 
قرار دارد، و اگر ایرانی ها جدی باشند با این توافق موافقت 

خواهند کرد، اما ممکن است این کار را انجام ندهند.

وی ادعا کرد که در هفته های اخیر ایرانی ها اقدامی انجام 
نداده اند که نشــان دهد آن ها عاقه مند به بازگشــت به 
برجام هستند. هر روزی که آن ها تاخیر کنند به ما نشان 

می دهد که ایرانی ها آماده و جدی نیستند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در عین حال مدعی شد 

که آمریکا در این زمینه تاخیر نکرده است.
وی تصریح کرد ما همزمان برای هر دو سناریوی بازگشت 
متقابل یا عدم بازگشت متقابل به برجام آماده می شویم.

ایــن مقام آمریکایــی درباره گفتگو های امانوئل مکرون 
رئیس جمهوری فرانســه با سید ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهوری اســامی ایران و بیانیه کاخ الیزه مدعی شــد: 
برداشتن گام رو به جلو بر عهده ایران است تا آمادگی خود 
برای تعامل سازنده و کنارگذاشتن خواسته های خارج از 
برجام و همچنین گفتگو با حسن نیت در مورد توافقی را 

که مدتی است روی میز قرار دارد، نشان دهد.
وی ادعا کرد که بیانیه رئیس جمهوری فرانســه مانند 
پیام های ما به ایران است که بطور مستقیم به آن ها اعام 
کرده ایم. ما برای بازگشت به برجام بر اساس اقدام متقابل 
آماده ایم. ایرانی ها باید اقدام مشابه انجام دهند، اما تا امروز 

چنین چیزی را از ایرانی ها شاهد نبوده ایم.

دوربین  های برجامی آژانس جمع آوری و پلمب شد
آور است آژانس تاسف  کردن دوربین های  آمریکا: تصمیم ایران برای خاموش  کنش  وا

یادداشت

نظامیان اسرائیلی بامداد 
دیروز به شهرک قراوه بنی 

حسان فلسطین یورش برده 
و منزل اسیر یوسف عاصی و 

یحیی مرعی را منفجر کردند/ 
رویترز

برگزاری مانور مقابله با 
حمالت هوایی در تایوان/ 
آسوشیتدپرس

گزارش تصویری

با امضای برجام بسیاری از کشورهای جهان 
بــه ویژه دولت های غربی به دنبال حضور در 
بازارهای ایران و جذب سرمایه های تهران به 
ســوی کارخانه ها و مشاغل ملی خود بودند. 
شــاید در صدر کشــورهای متقاضی برای 
گســترش روابط اقتصادی بــا ایران، دولت 
فرانسه قرار داشت. این در حالی است که در 
دوران مذاکــرات، همواره وزیر امور خارجه و 
تیم مذاکره کننده فرانسوی در نقش »پلیس 
بد«، شدیدترین مواضع هسته ای و تندترین 

حمات را علیه تهران دنبال می کردند.
میزان شــیطنت های پاریس به اندازه ای بود 
که حتی اگر طرف آمریکایی نیز در موضوعی 
خاص عقب نشینی می کرد، تیم فرانسوی بود 
که با سخت گیری فزاینده، تهران را زیر فشار 
قرار می داد. حال پس از گذشت چندین سال 
از توافق هســته ای میان ایران و قدرت های 
جهانی، بار دیگر رئیس جمهور فرانسه به امید 
جبران بدعهدی متحد قدیمی خود در کاخ 
سفید، با رئیس دولت سیزدهم تماس گرفت 
و به دنبال دلجویی از ایران بود. امانوئل مکرون 
در تماس تلفنی با آیت اهلل رئیســی بار دیگر 
بر بازگشــت به برجــام تأکید کرد و از ایران 
خواســت در به ســرانجام رسیدن مذاکرات 

موضع مثبتی اتخاذ کند.
بحران انرژی

بــا آغاز بحران اوکرایــن و وضع تحریم های 
گســترده علیه صنعت نفت و گاز روسیه، به 
ویژه توقف پروژه »نورد استریم ۲« بسیاری 
از کارشناســان حوزه انرژی نوید زمستانی 
ســخت برای قاره سبز دادند. تا پیش از آغاز 
جنگ اوکراین، فدراسیون روسیه ۴۰ درصد 
گاز طبیعــی، ۲7 درصــد نفت و ۴7 درصد 
زغال ســنگ اتحادیه اروپا را تأمین می کرد. 
با آغاز عملیات ویژه مسکو در خاک اوکراین، 
کشورهای غربی به رهبری آمریکا برای ضربه 
زدن به اقتصاد روسیه تصمیم گرفتند با وضع 
تحریم های فلج کننده )مشابه تحریم ها علیه 
جمهوری اسامی ایران( والدیمیر پوتین را 

زمین گیر و اقتصاد ملی روسیه را نابود کنند.
با وجود این، در دوران تحریم های غرب علیه 
مسکو نه تنها صادرات انرژی این کشور به سایر 
نقاط جهان دو برابر شد، بلکه با ایجاد خأل نبود 
منابع هیدروکربنی روسیه در بازارهای غربی، 
قیمت نفت و گاز افزایش چشــمگیری پیدا 
کرد. در چنین شرایطی کشورهای غربی به 
دنبال افزایش تولید نفت و گاز در غرب آسیا 
هستند تا به این وسیله قیمت ها در بازارهای 
جهانی را تعدیل کنند. برهمین اساس سفر 
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به منطقه و 
دیــدار با حکام عــرب خلیج فارس و تماس 
مکرون با آیت اهلل رئیســی برای بازگشت به 
برجــام را می توان در قالب تاش غرب برای 

کاهش بحران انــرژی و تعدیل قیمت های 
جهانی انرژی تحلیل کرد.

بازگشت مجدد به بازار ایران
پاریس یکی از بزرگ ترین برندگان اقتصادی 
برجام بود. با امضای توافق هســته ای ایران، 
دولت گذشته بسیاری از منابع آزاد شده کشور 
را به ســمت صنعت هوایی و خودروســازی 
فرانسه هدایت کرد و اقتصاد این کشور را از 
رکود نجات داد. همچنین با رفع تحریم های 
هســتای ایران، این فرصت به شرکت توتال 
داده شد تا در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه 

گذاری کند.
با وجود این، پس از گذشت زمان و بازگشت 
تحریم های یکجانبــه آمریکا علیه تهران، 

شرکت های فرانسوی به تدریج از بازار ایران 
خارج شدند و سرمایه های خود را از کشور 
خارج کردند. بدعهدی بهترین توصیف برای 
نوع کنش اقتصادی فرانسوی ها در رابطه با 
ایران بود. اکنون با افزایش روابط اقتصادی 
ایــران با قدرت هــای نوظهور جهانی مانند 
چین، روســیه و هند از ســویی و گسترش 
روابط اقتصادی با همسایگان از سوی دیگر، 
فرانسوی ها خود را بازنده بزرگ وضع موجود 
می دانند. آنها به خوبی می دانند اگر تحریمها 
علیه تهران رفع نشــود، شــانس بازگشت 
مجدد به بازار ایران را از دســت می دهند 
و بایــد گــوی و میدان را به رقبای تازه نفس 

خود واگذار کنند.

کرات پاریس؛ صدای اعراب در مذا
در دو دهــه اخیــر یکــی از مطالبات اصلی 
اعــراب در رابطه با ایران، حضور در مذاکرات 
هسته ای بود. ادعای این بلوک منطقه ای آن 
بود که برنامه هسته ای ایران در وهله نخست 
تهدیدی علیه آنها و سایر کشورهای منطقه 
غرب آسیاســت. با وجود ایــن ادعا، تهران 
اتهامات واهی علیه برنامه صلح آمیز خود را 
رد و هرگونه حضور کشــور جدید در فرآیند 

مذاکرات هسته ای را تکذیب کرد.
به نظر می آید فرانســه قصد دارد با نزدیک 
شــدن به اعراب منطقه همچون عربستان، 
رژیم صهیونیســتی و امارات عربی متحده 
نقش »نماینده نیابتی« در مذاکرات هسته ای 
را برعهده بگیرد. ایفای چنین نقشی به پاریس 
این فرصت را می دهد بتوانند عاوه بر افزایش 
قدرت چانه زنی در مذاکرات هسته ای، نفوذ 
تاریخی خود را در منطقه غرب آســیا احیا 

کنند.
بهره سخن

»منفــت طلبی« کلید واژه اصلی در توضیح 
سیاست خاورمیانه ای پاریس است. ورود به 
پرونده هسته ای ایران، دخالت در امور داخلی 
لبنان، فروش تسلیحات پیشرفته و حمایت از 
جریان های سیاسی علیه مقاومت در عراق، 
میانجی گــری میان تشــکیات خودگران 
فلســطین-رژیم صهیونیســتی و تأکید بر 
نقــش فرهنگی پاریس در منطقه شــامات 
نشــان دهنده برنامه پاریس برای گسترش 

نفوذ کاخ الیزه در منطقه است.
در میان پرونده های مهم منطقه غرب آسیا، 
بازگشــت به برجام نفع بســیار بزرگی برای 
فرانســوی ها خواهد داشت. به زعم پاریس، 
ایــن موضوع جلوی رقابت تســلیحاتی در 
منطقــه را می گیرد و فرصت های اقتصادی 
زیادی برای فرانسه فراهم می کند. شاید جای 
تعجب نداشته باشد پلیس بد مذاکرات برجام 
نقــاب از چهره بــردارد و نیت اصلی خود از 

احیای توافق هسته ای آشکار کند.

خبر ویژه

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بدون توجه به سنگ اندازی آژانس در مذاکرات رفع تحریم ها گفت دسترسی به نیروگاه های 
هسته ای ایران محدود شده است. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه با شبکه سی ان ان هر گونه 
گزارش اخیر در مورد فعالیت های ایران روی ساح های هسته ای را رد کرد و گفت در شرایط فعلی الزم است تمامی بازرسی های 
پیشین احیا شود، زیرا در حال حاضر آژانس اطاعات جدیدی در مورد اینکه ایران بر روی ساح اتمی کار می کند یا خیر در 
اختیار نیست. گروسی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه برنامه هسته ای ایران با سرعت در حال پیشروی است اظهار کرد: من باید 
بگویم که آژانس تا به حال چنین ارزیابی هایی را انجام نداده است. این تحلیل های خبرنگاران است. گزارش های ما صرفاً در مورد 
فعالیت های هسته ای یک کشور و نحوه پیشبرد آنهاست. مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاسخ به سوال دیگری در 

این باره که ایران در حال غنی سازی اورانیوم در سطوح باالست تاکید کرد: ایران در حال راه اندازی سانتریفیوژ های نسل جدید 
است که تمام آن ها برای غنی سازی الزم و ضروری هستند. اما بار دیگر تاکید می کنم ما هیچ اطاعات دقیقی که آن ها در حال 
ساخت ساح هسته ای هستند یا خیر در اختیار نداریم. ایران دسترسی آژانس را محدود کرده و نظارت ما بر روی فعالیت های 
هسته ای ایران قطع شده است. آنها هم تاکید کرده اند که تعدادی از دوربین های نصب شده ما را برداشته اند. وی در پاسخ به 
سوال دیگری که غنی سازی اورانیوم ایران تا چه اندازه تا رسیدن به درجه ساح هسته ای فاصله دارد عنوان کرد: آنچه اهمیت 
دارد این است که واقعیت را همان گونه که هست نگاه کنیم. مواد هسته ای که می تواند منجر به ساخت ساح اتمی شود در 

حال حاضر در جهان فراوان است. ولی موضوع اصلی این است که آیا نظارتی بر آن ها وجود دارد یا خیر.

ادعای جدید مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی:

 نمی دانیم در برنامه هسته ای ایران چه می گذرد!

گفت و گو

عضو هیئت رئیسه مجلس:

بر افزایش قیمت ها نظارت شود
یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی تأکید 
کرد:  قیمت ها هر روز در بازار در حال افزایش اســت و 

باید نظارت جدی بر بازار اعمال گردد.
محمد رشــیدی در تذکری شــفاهی در جریان جلسه 
علنی مجلس بیان کرد: حق مناطق جنگی و نظامیان 
و بازنشســتگان باید پرداخت شود. در بودجه اعتبارات 
الزم تخصیص داده شده است. در خصوص عدم اجرای 
رتبه بنــدی معلمــان به وزیر آمــوزش و پرورش تذکر 

می دهم.
وی در ادامــه در تذکــری خطاب به هیئت دولت بیان 
کرد: تورم افسارگسیخته قدرت خرید مردم را نابود کرده 
اســت. قیمت ها هر روز در بازار در حال افزایش اســت و 

باید نظارتی بر بازار صورت گیرد.
وی همچنین ضمن تشکر از رئیس جمهور بابت سفر 
به اســتان کرمانشــاه تأکید کرد: هم اکنون مدیریت 
اجرایی در کرمانشاه پشل است و منتظر وعده تحولی 

رئیس جمهور در سیستم مدیریتی استان هستیم.

نماینده مجلس:

دولت در کنترل گرانی و تورم 
منسجم تر عمل کند

نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس گفت: 
دولت باید در مهار گرانی به گونه ای عمل کند که همراه با 
فشار طاقت فرسا به مردم عزیز نباشد؛ پیشنهاد می شود 
برای مهار گرانی ها دامنه مشــورت های تخصصی خود 
را افزایــش دهد و نیز از ظرفیت های مجلس به صورت 

نهادی، منسجم تر و فراگیرتر بهره بگیرد.
 محمدرضا مبلغی نماینده مردم کوهدشت و رومشکان 
در مجلس شــورای اســامی در نشست علنی مجلس 
شورای اسامی در نطق میان دستور خود، سام و درود به 
روح و پاک شهیدان انقاب اسامی و فلسطین و روح پاک  
پر فتوح امام انقاب)ره( گفت: سخنان خود را در چند 
موضوع مطرح می کنم؛ نخست مسئله گرانی و تورم؛ بی 
تردید دولت باید در مهار گرانی به گونه ای عمل کند که 
همراه با فشار طاقت فرسا به مردم عزیز نباشد؛ پیشنهاد 
می شود برای مهار گرانی ها دامنه مشورت های تخصصی 
خود را افزایش دهد و نیز از ظرفیت های مجلس به صورت 

نهادی، منسجم تر و فراگیرتر بهره بگیرد.

سخنگوی وزارت خارجه:

رسیدن به توافق به اراده آمریکا 
بستگی دارد

سخنگوی وزارت خارجه در توئیتی نوشت: ما همچنان 
به دســتیابی به توافقی خوب، قوی و پایدار که منافع 
پیش بینی شــده در برجام را برای ایران تضمین کند، 
متعهد هستیم. رسیدن به چنین توافقی، به تصمیم و 
اراده آمریکا بستگی دارد.  ناصر کنعانی سخنگوی وزارت 
خارجه جمهوری اسامی ایران در توئیتی نوشت: ایران 
در برجام بوده و هســت، طرفی که برای بازگشــت، باید 
حسن نیت و التزام خود را ثابت کند، دولت آمریکاست.

ما همچنان به دستیابی به توافقی خوب، قوی و پایدار 
که منافع پیش بینی شده در برجام را برای ایران تضمین 
کند، متعهد هستیم. رسیدن به چنین توافقی، به تصمیم 

و اراده آمریکا بستگی دارد.

بوریس جانسون:

 می خواهم نخست وزیر انگلیس 
باقی بمانم

در حالــی که حزب محافظه کار انگلیس درگیر فرآیند 
انتخاب جانشین نخست وزیر مستعفی این کشور است، 
رســانه ای این کشــور گزارش دادند که او می خواهد 

همچنان رهبر حزب و نخست وزیر انگلیس باشد.
در حالی که قرار است حزب محافظه کار انگلیس تا چند 
هفته دیگر رهبر جدید این حزب و نخست وزیر آینده این 
کشور را انتخاب کند، »بوریس جانسون«، نخست وزیر 
مســتعفی گفته می خواهد همچنان نخست وزیر باقی 
بماند. آنگونه که وب سایت تلگراف گزارش داده جانسون 
که چند هفته پیش استعفا داده در یک مهمانی خصوصی 
به »لُرد کراداس«، از نمایندگان مجلس اعیان انگلیس 
گفته است »نمی خواهد از نخست وزیری استعفا بدهد 
و می خواهــد در انتخابــات آینده حزب، به عنوان رهبر 

حزب، مبارزه کند«

کنش وزیر اقتصاد به شایعه  وا
استعفای رئیس بانک مرکزی

احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره شایعه استعفای 
رئیس کل بانک مرکزی ناشــی از فشار ها برای کاهش 
نرخ ســود بین بانکی گفت: لطفا به این شــایعات دامن 
زده نشود. این شایعات بی پایه هستند. استعفایی در کار 
نبوده است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره شایعه 
استعفای رئیس کل بانک مرکزی ناشی از فشارها برای 
کاهش نرخ سود بین بانکی گفت: لطفا به این شایعات 
دامن زده نشود. این شایعات بی پایه هستند. استعفایی 
در کار نبوده اســت. او گفت: تا این لحظه که صحبت 
می کنیم سیاست مصوب و رسمی دولت همانی است 
که در بهمن ماه سال گذشته توسط آقای معاون اول اباغ 
شد که تکالیف متعددی در آن اباغیه برای دستگاه های 
مختلف وجود داشت، از جمله برای نرخ سود بین بانکی 
مصوبه وجود داشــت. او گفت: ما غیر از این سیاســت 
رسمی از طرف خودمان و شخص بنده و وزارت اقتصاد 
چیز بیشتر و علی حده ای دنبال نمی کنیم. البته بناست 
که موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود، 
اگر نتیجه آن جلســه متفاوت شــد حتما اطاع رسانی 

صورت خواهد گرفت.

اقتصاد تک محصولی بخش خصوصی 
ج می کند را از مدار خار

ادامه از صفحه اول:
از عوامــل تولید، نیروی کار، بخشــی کــه مواد اولیه را 
تامین می کند، بخشی که محصول به آن وصل می شود، 
موضوعات ترانزیتی و بســته بنــدی وحتی خدماتی و 
پشتیبانی تولید و بازاریابی، همه و همه درگیر می شوند 

و زنجیره ای از کسب و کارها شکل می گیرد.
تولید، کل اقتصاد را به صورت واقعی درگیر می کند. اما 
فروش نفت اینگونه نیســت؛ بخش کوچکی از اقتصاد 
درگیر استخراج و فروش می شود و مابقی اقتصاد منتظر 
می شوند که به عنوان سرچشمه این منابع مالی سرازیر 
شود و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و بخش خصوصی 
به عنوان پیمانکاران ریز و درشت، از جریان مالی نشات 

گرفته از نفت، اقتصاد را می چرخانند.
راهکار مناطق آزاد و ســرزمین اصلی می تواند این باشد 
که ما به بازنویســی مجدد اقتصاد برمبنای مزیت های 
ســرزمینی بپردازیم. نفت، پتروشیمی، فوالد، سیمان، 
معــادن مختلف و ذغال ســنگ و مــس برای ما مزیت 
سرزمینی هستند که همه باید بازنویسی شوند. نه تنها 
درمورد نفت، بلکه در موضوعات دیگر نیز باید اقتصاد را 
از خام فروشی به سمت ایجاد ارزش افزوده پیش ببریم. 
اجــازه دهیم بخش خصوصی بــه طور واقعی از جریان 
خود این کاالها، تولید ناخالص داخلی را شکل دهند، نه 
اینکه از جریان پول حاصل از خام فروشی آنها، تولید و 
فعالیت های اقتصادی کاذب ایجاد شوند. بدین صورت که 
محصوالت پتروشیمی را به جای اینکه ارزان و به صورت 
مستقیم در اختیار کشورهای همسایه قرار دهیم و ارزش 
افزوده آن را دو دستی تقدیمشان کنیم، اجازه دهیم به 
جای صف های طوالنی بورس کاال برای خرید محصوالت 
پتروشیمی، توسط صنایع داخلی به راحتی این منابع در 
اختیار تولیدکنندگان داخلی بدون واسطه و بدون افزودن 
هیچ گونــه هزینه رقابــت در بورس قرار گیرد تا بتوانیم 

مزیت های صادراتی در بازارهای جهانی داشته باشیم.

روبل روی صندلی دالر نشست؛ 

سوغات سفر پوتین به تهران 
همین چند روز پیش بود که کاظم جالی سفیر ایران در 
روسیه از ایجاد سیستم تبادل ارزی مشترک بین ایران 

و روسیه خبر داد.
البته از همان زمانی که خبر از این حضور روبل به جای 
دالر در مبادالت دو کشــور انجام شــد. بسیاری از ایجاد 
سیاه نمایی هم جا نماندند. صحبت هایی که باعث شد 
به سراغ روح اهلل مدبر کارشناس مسائل اوراسیا برویم و 

درباره چند و چون این ماجرا بیشتر جویا شویم.
 بــه طور کلی حضور روبل روســیه در مبادالت 
دو کشــور را چطــور ارزیابــی می کنید و چه 

دستاوردهایی برای کشورمان دارد؟
مدبر: یکی از دســتاورد های مهم اجاس آستانه و سفر 
والدیمیر پوتین به تهران خصوصا در دیداری که با رهبر 
معظم انقاب داشــت تاکید بر تبادل مالی مشــترک بر 
مبنای پول مشترک بین ایران و فدراسیون روسیه بوده 
است، موضوعی که بر مبنای سیاست های ضد تحریمی 

اعمال شده است.
از ســال ۲۰۱۴ و پس از شــرایطی که بعد از ابتکار عمل 
نظامی روســیه در اوکراین صورت گرفت، با وجود تمام 
تحریم هایی که توســط غرب بر ضد روســیه ایجاد شد 
شــاهدیم که روســیه ارزش پول ملی خود را به شــدت 
حفظ کرده و هرروز نیز بر ارزش پول ملی روسیه یعنی 

روبل افزوده می شود.
امروز هر دالر آمریکا معادل ۵۳ روبل است، البته ارزش 
پول روســیه پیش از شــروع عملیات علیه اوکراین هم 
بســیار باال بوده اســت. روس ها سال هاست پیش بینی 
می کنند مبنی بر اینکه آمریکا شرایط تحریمی متنوعی 
را برای آن ها ایجاد خواهد کرد و آمادگی این را داشتند 
که جنگی بین روســیه و ناتو صورت بگیرد. از همین رو 
نیز سیاســت تبادالت مالی خود را با کشور های دوست 

بر مبنای پول ملی انجام دادند.
االن تبادل یوان به روبل بین روسیه و چین باالی ۵۰ درصد 
است، این یعنی سیاست دالر زدایی باالی ۵۰ درصد بین 
روسیه و چین شکل گرفته و بخشی از کشور های اتحادیه 
اوراسیا بر مبنای پول ملی با روسیه تبادل می کنند و این 
اتحادیه هم در حوزه شکستن تحریم ها  و هم در راحتی 
تبادل بین ایران و روســیه هم در اشــتیاق تجار ایرانی و 
روســی برای انجام مبادالت باالتر از شرایط فعلی ما که 

رقم قابل توجهی نیست صورت می گیرد.
همانطور که می دانید ما یک نقشه راهی داریم که براساس 
آن تبادالت مالی ما با روســیه باالتر از ۱۰ میلیارد دالر 
است. البته اینکه من از واژه دالر استفاده می کنم به این 
دلیل است که باید معادل سازی این با ریال انجام شود.

معــادل آن یعنــی ۱۰ میلیارد دالر ضربدر ۵۳ . طبعا 
وقتــی مــا تبادالت خود را بر مبنــای پول ملی انجام 
دهیم  اشــتیاق تجار ما در راســتای راحت تر شــدن 

تباالت افزایش می یابد. 
ما به خاطر تحریم های غیر قانونی آمریکا، امکان دریافت و 
جا به جایی وجه  از طریق دالر از طریق شبه های مختلف 
بانکی را نداشــتیم که این یک گشایش اساسی برای ما 
ایجاد خواهد کرد. ناگفته نماند که این موضوع در حوزه 
تجارت ما با روسیه و البته تجارت ما با کلیه کشور های 
عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا عضویت و ورود ما به شبکه 
بانکی روسیه هم در حوزه تقویت و توانمندی حوزه بانکی 

ما هم میتواند موثر باشد .

اخبار کوتاه

کرات رفع  تحریم ها « از تکاپوی پاریس برای احیای  مذا گار تحلیل »روز

»منفعت  طلبی« فرانسوی



w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

روزنامه اقتصادی صبح ایران

چهارشنبه 5 مرداد 1401  شماره پیاپی 272160 ذی الحجه 1443   27 جوالی 2022

3اقتصاد کوتاه از اقتصاد

 بورس نزولی شد
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به طرح تنظیم 
بازار کاالهای مشمول الزام به عرضه در بورس های 
کاالیــی گفــت: این طرح منجر می شــود تا قیمت 
گذاری دســتوری، انحطاط اقتصاد کشــور را رقم 
بزند.همایــون دارابــی به برخی عوامــل اثرگذار بر 
روند حرکتی بازار ســرمایه در روزهای اخیر اشــاره 
کرد و گفت: حضور فصل مجامع، افزایش نرخ دالر، 
حواشی مرتبط با بورس کاال، کاهش عوارض گمرکی 
و تعیین آن با نرخ ارز نیمایی در نزول بازار سرمایه 
اثر گذاشته است.این کارشناس بازار سرمایه افزود: 
شــرایط اقتصادی کشــور موجب شده تا این روزها 
نقدینگی در بازارهایی جز بازار سرمایه حضور داشته 
باشد که البته با توجه به نشانه هایی که از رکورد در 
اقتصاد و این بازارها دیده می شــود، می توان انتظار 
حرکت نقدینگی به ســمت بازار ســرمایه را داشت.

دارابی، بازار ســرمایه را مهجور در نزد مســئوالن، 
دولتمردان و حتی اصحاب رســانه دانســت و ادامه 
داد: ضعف اطاع رسانی از سال های گذشته در بازار 
سرمایه دیده می شود و از سوی دیگر حضور بورس 
و کارشناســانش در نهادهای تصمیم گیری بســیار 
کم بوده است. حتی برخی جریان ها وجود دارد که 
تاش می کنند ســطح رئیس سازمان به حد هیات 
دولت نرسد تا از این بخش حمایت بیشتری نشود.

وی گفت: بر اساس آمارها می توان به یکی دیگر از 
خصوصیات بازار ســرمایه اشــاره کرد؛ به طوری که 
ایــن بازار به لحاظ رفتار شــاخص، پایداری دارد و 
پس از چند روز مثبت یا منفی شدن به رفتار واقعی 
خــود باز می گردد.دارابی همچنین به طرح تنظیم 
بازار کاالهای مشمول الزام به عرضه در بورس های 
کاالیی اشاره کرده و افزود: این طرح منجر می شود 
تا قیمت گذاری دســتوری، انحطاط اقتصاد را رقم 
بزند.وی افزود: زمانی که شورای بورس وجود دارد، 
تشکیل و ایجاد شورای جدید که پر از کمیسیون و 
... است و موازی کاری نیز دارد، بی معنا خواهد بود.

ایــن فعال بازار ســرمایه با انتقاد از رشــد بی رویه 
بوروکراسی ها در کشور و بدنه اقتصاد گفت: سیستم 
بورکراتیک موجودی زنده است و سعی می کند هر 
جا که پول و تصمیم ســاز اســت را به دســت آورد. 
بنابرایــن بــه بــازار آزاد حمله و آن را نابود می کند. 
این سیستم و اعضای آن تاش دارد تا رانت عظیم 
خود را حفظ کند. از این رو قیمت گذاری آزاد تحت 
فشــار قرار می گیرد و منفعت به ســمت رانت سوق 

داده می شود.
این فعال بازار ســرمایه طرح مذکور را غیراصولی، 
ناشــیانه، محافظ منفعت برخی اشخاص دانست و 
اعام کرد: امیدوارم بورس کاال از گردنه این قوانین 

بگذرد.
دارابی یادآور شــد: اگر پتروشــیمی و فوالد سیمان 
پس از ســال ها رکود، اســتهاک و  استهمال رونق 
داشته و زنده شده اند، مدیون بورس کاال هستند.

وی همچنین تخصیص و چند نرخی شــدن ارز را 
یکــی از تجربه های ناکارآمد و ناشــی از حاکمیت 
رانت دانســت و با بیان این که اجرایی شــدن طرح 
تنظیــم بازار کاالهای مشــمول الــزام به عرضه در 
بورس هــای کاالیی عقبگرد بزرگ بورس و اقتصاد 
اســت، گفت: این اتفاق باعث خواهد شد تا تاش ها 
برای ورود ســیمان، فوالد، محصوالت کشاورزی به 
بــورس، حذف یارانه های پنهــان به همراه رانت و 
قیمت گذاری های ناشی از اتصال به قدرت و داللی 

و ... از بین برود.
دارابی حذف مشــارکت مــردم را یکی دیگر از آثار 
این مصوبه عنوان کرد و گفت: با این رخداد سرمایه 
مردمی از ریل بورس خارج می شــود. بنابراین اگر 
برخی رانت ها از صنایع با عرضه در بورس کاال از بین 
رفته، با این مصوب شــدن این طرح مجددا شرایط 

تاریک و به نفع سوداگران و رانت بازان می شود.

بازار ارز به کما رفت
گزارش هــا از رونــد بازار ارز، از افــت و خیز اندک 
قیمت ها حکایت دارد و نوســان قیمتی در روزهای 

اخیر در حد ۲۰، ۳۰ تومان بوده است.
 آن طــور که فعاالن بــازار ارز می گوید، در حال 
حاضر بازار در یک شــرایط تقریبا آرامی به ســر 
می بــرد، بــه طوری که نه تقاضــای آن چنانی 
وجود دارد که قیمت ها را به اوج برســاند و دالر 
کانال شــکنی کند و نه آن قدر فروشنده ای دیده 
می شود که زیر خم قیمت ها را بگیرد.از نگاه آنها، 
بازار ارز در حالت کما قرار دارد و خروج از حالت 
کما، به سیاســت های اقتصادی و یا تصمیم های 

سیاسی بستگی دارد.
اصغر ســمیعی، رییس اســبق کانــون صرافان در 
اظهارنظری تازه درباره شــرایط بازار ارز گفت: بازار 
ارز در دو هفته اخیر با آرامش نســبی همراه بود و 
شاهد وجود تاطم های بسیار کم در این بازار بودیم.

وی با تاکید بر اینکه طی چند روز گذشــته شــاهد 
وجود نوســانات شــدید در بازار ارز نبودیم، افزود: 
زمانی می توان به وجود آرامش در بازار خوشــبین 
بود که اختیار آن آرامش با مسووالن مربوطه باشد 
و اقداماتی انجام شود که باعث جلوگیری از نوسانات 
شود.سمیعی به وضعیت بازار ارز در ایران اشاره کرد 
و ادامــه داد: وجــود تحریم های ظالمانه علیه بانک 
ها توسط آمریکا باعث شده است تا بانک ها نتوانند 
چندان اقدام اثرگذاری را نســبت به بازار ارز ایران 

انجام دهند.
رییس اسبق کانون صرافان خاطرنشان کرد: از سوی 
دیگر شبکه های صرافی توسط بانک مرکزی تحریم 
شــده است و شــبکه صرافی ها قادر به ارائه توانایی 

های خود در این بازار نیستند.

گزارش

 وقتی معامله با  دالالن برای کشاورز
 شیرین تر است

الن نقد و دولت نسیه ! دال
رئیس اتاق اصناف کشــاورزی ایران خاطر نشــان 
کرد: تعلل دولت در پرداخت مطالبات باعث شــد 
دالل ها ارزان تر از نرخ مصوب کیلویی ۱۲ تا ۱۳ هزار 
تومان از کشاورزان خریداری کنند. خرید دالل ها 
نقدی اســت این در حالیســت که دولت ۱۰ تا ۳۰ 
روز زمان می برد که مطالبات کشاورزان را پرداخت 
کند و از آنجایی که کشــاورز برای امرار معاش نیاز 
به نقدینگی دارد نمی تواند منتظر دریافتی دولت 
باشــد و راضی به فــروش محصول با نرخ پایین تر 

می شود.
قاســم پیشــه ور با بیان اینکه دولت در پرداخت 
مطالبات کلزاکاران تعلل کرده است، گفت: شورای 
قیمت گذاری قیمت کلزا در سال زراعی جاری را 
کیلویــی ۱۵ هزار تومان تصویــب کرد. اما بعد از 
افزایش نرخ خرید تضمینی گندم، این انتظار برای 
کلزاکاران نیز ایجاد شد که در نرخ خرید کلزا دولت 

تجدید نظر کند.
وی ادامه داد: در نهایت شــورای قیمت گذاری بعد 
از ۲ مــاه نــرخ اصاحیه کلزا را اعام کرد بنا به این 
اصاحیــه بــه ازای هر کیلو محصول کلزا عاوه بر 
۱۵ هزار تومان، ۸ هزار و ۵۰۰ تومان به کلزاکاران 
پرداخت می شــود؛ اما متاسفانه این مابه  التفاوت 
هنوز به کشاورزان پرداخت نشد و کشاورزان نسبت 
به عدم پرداخت حق و حقوق خود اعتراض دارند.

پیشــه ور با اشــاره به ورود دالل ها در خرید کلزا، 
تصریح کرد: اصاحیه نرخ خرید تضمینی کلزا در 
حالی  تصویب شد که کشاورزان محصول را برداشت 
کرده بودند و از آنجایی که کلزا محصول فاسدشدنی 
و به محض برداشــت باید تحویل کارخانه ها برای 

روغن کشی تحویل داده شود.
رئیس اتاق اصناف کشــاورزی ایران با بیان اینکه 
دالل ها پیش از دولت کلزا را از کشاورزان خریداری 
کردنــد، افزود: تعلــل دولت در پرداخت مطالبات 
باعث شــد دالل ها ارزان تر از نرخ مصوب کیلویی 
۱۲ تا ۱۳ هزار تومان از کشاورزان خریداری کنند. 
خرید دالل ها نقدی است این در حالیست که دولت 
۱۰ تا ۳۰ روز زمان می برد که مطالبات کشاورزان 
را پرداخت کند و از آنجایی که کشــاورز برای امرار 
معــاش نیــاز به نقدینگــی دارد نمی تواند منتظر 
دریافتی دولت باشــد و راضی به فروش محصول 

با نرخ پایین تر می شود.
به گفته وی؛ دالل ها در نهایت با قیمت مصوب کلزا 
را به دولت می فروشند و این مابه التفاوت به جیب 

دالل ها می رود نه کشاورزان.
پیشه ور خوزستان، مازندران، گلستان و خوزستان 
را به عنوان استان های کلزا خیر ایران معرفی کرد و 
افزود: امکان کشت کلزا در استان فارس، کهگیلویه 

و بویراحمد و دیگر مناطق گرمسیر وجود دارد.
رئیس اتاق اصناف کشــاورزی در پاســخ به این 
پرســش که آیا کلزا محصول آب بری است؟ گفت: 
کشــت کلزا در استان های شمالی به آب چندانی 

نیاز ندارد و آب بری کلزا شبیه گندم آبی است.
وی بــا بیــان اینکه ۸۰ درصد از نیاز ما در زمینه 
دانه های روغنی وارداتی است، تصریح کرد: کلزا 
همزمان با دانه های روغنی ســویا باید کاشــته 
شــود که مکمل هم باشــند که بخشی از روغن 
کشور و خوراک دام سبک و سنگین تامین شود 
از ایــن رو دولــت باید با پرداخت تســهیات به 
کشــاورزان انگیزه کشت کلزا در بین کشاورزان 
را تقویت کند و در زمســتان کلزا و در تابســتان 
و بهار دانه های روغنی ســویا بکارند.رئیس اتاق 
اصناف کشاورزی ایران با اشاره به لزوم دریافت 
پروانه کشــاورزی از سوی کشــاورزان، تصریح 
کرد: اهلیت کشــاورزان با پروانه کشاورزی ثابت 
می شود و اینگونه کشاورزان و نوع محصولی که 

کشــت می کند قابل شناسایی است.
رئیس اتاق اصناف کشــاورزی ایران خاطر نشــان 
کرد: تعلل دولت در پرداخت مطالبات باعث شــد 
دالل ها ارزان تر از نرخ مصوب کیلویی ۱۲ تا ۱۳ هزار 
تومان از کشاورزان خریداری کنند. خرید دالل ها 
نقدی اســت این در حالیســت که دولت ۱۰ تا ۳۰ 
روز زمان می برد که مطالبات کشاورزان را پرداخت 
کند و از آنجایی که کشــاورز برای امرار معاش نیاز 
به نقدینگی دارد نمی تواند منتظر دریافتی دولت 
باشــد و راضی به فــروش محصول با نرخ پایین تر 
می شود.در سال جاری دولت مسئولیت خرید کلزا 
از تعاونی روســتایی را ســلب و به شرکت بازرگانی 
دولتی اعطا کرد. در همین رابطه جهان نژادیان مدیر 
کل غله اســتان خوزستان در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، در پاسخ به این پرسش که شرکت 
بازرگانــی دولتــی چه میزان کلزا از کشــاورزان 
خریداری کرده اســت؟ گفت: ۱۰۰ هزار تن کلزا 
در ســال زراعی ۱۴۰۱ از کشاورزان خریداری شد 
که از این میان 7۸ هزار تن آن از کشاورزان استان 

خوزستان خریداری شد.
وی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد مطالبات کشــاورزان 
کلزاکار در اســتان خوزستان پرداخت شده است، 
تصریح کرد: نرخ کلزا از ۱۵ هزار تومان تغییر کرد و 
بنا شد به ازای هر کیلو دولت ۸ هزار و ۵۰۰ تومان به 
صورت تشویقی به کشاورزان پرداخت کند که هنوز 
این نرخ تشویقی را کشاورزان وصول نکردند و در 
هفته  آینده این مابه التفاوت را دریافت خواهند کرد.

 اثر تورمی حذف ارز ترجیحی تخلیه شد

کاهش تورم در ماه های آینده قطعی است
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران، 
قیمت کاالهای اساســی در اردیبهشت ماه 
افزایش شــدید یافت و حاال بانک مرکزی 
از کاهش بی ســابقه تورم در تیــر ماه خبر 

می دهد.
 بانک مرکزی اعام کــرد تورم ماهانه اقام 
خوراکی از ۲۵.۴ درصد در خردادماه به ۵.7 
درصد در تیرماه کاهش یافت. کاهش حدود 
۲۰ واحد درصدی تورم اقــام خوراکی از 
خرداد تا تیر، به وضوح پایان اثر تورمی حذف 

ارز ۴۲۰۰ را نشان می دهد.
بانک مرکــزی در توضیحاتی اعام کرد: در 
خصوص ادعای مطرح شده مبنی بر تناقض 
کاهش رشد پایه پولی و افزایش تورم الزم به 
توضیح اســت که مهم ترین اجزای تشکیل 
دهنده تورم شامل تورم از ناحیه عرضه، تورم 
از ناحیه تقاضا و انتظارات تورمی هستند و 
بنابراین کنترل متغیرهای پولی اعم از پایه 
پولی و نقدینگی که از اجــزای مهم تورم از 
ناحیه تقاضا به شمار می روند بخشی از روند 

کنترل تورم به شمار می روند.
بر این اســاس و همان گونه که پیش از این 
توسط مقامات اقتصادی دولت و کارشناسان 
اقتصادی بیان شــده بود، سیاســت حذف 
ارز ترجیحی با ایجاد شوک از جانب عرضه 
به صورت موقت در ماه های اردیبهشــت و 
خرداد موجب افزایش نرخ تورم ماهانه شد. 
اما بر اساس گزارش مرکز آمار در تیر ماه با 
تخلیه اثر حذف ارز ترجیحی شاهد کاهش 
کم سابقه نرخ تورم ماهانه از ۱۲.۲ خرداد به 
۴.۶ در تیرماه هســتیم؛ لذا تفکیک اجزای 
تورم شامل تورم از ناحیه عرضه و تقاضا امر 

مهمی است.

پیش بینی تورم در ماه های آینده
الزم به توضیح است پیش از این و در گزارش 

تورم خرداد ماه مرکز آمار، اثر تورمی حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شده بود، چراکه 
نرخ تورم ماهانه به عنوان سریعترین نشانگر 
تورم از ۳.۵ درصد در اردیبهشــت به ۱۲.۲ 

درصد در خرداد افزایش یافته بود.
به طور خاص تورم اقــام خوراکی که مرکز 
ثقل تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ بود، پس 
از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها از ۳. ۳ 
درصد به ۲۵.۴ افزایش یافت. گزارش اخیر 
مرکز آمار نشان داد تورم ماهانه که به نوعی 
حسگر آنی تورم است، به ارقام پیش از حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی بازگشته و در نتیجه پیش 
بینی دولــت مبنی بر موقتی بودن شــوک 

تورمی این طرح، درست بوده است.
بر اســاس این گزارش تورم اقــام خوراکی از 
۲۵.۴ درصــد در خرداد ماه بــه ۵.7 درصد در 
تیر ماه کاهش یافت. کاهــش حدود ۲۰ واحد 
درصدی تورم اقام خوراکی از خرداد تا تیر ماه، 

به وضوح پایان اثر تورمی حــذف ارز ۴۲۰۰ را 
نشان می دهد. همچنین تورم اقام غیرخوراکی 
از ۴.۴ درصد در خرداد به ۳.۸ درصد در تیرماه 
کاهش یافت. در نهایت تورم ماهانه کل از ۱۲.۲ 
درصد در خرداد به ۴.۶ درصد در تیر ماه کاهش 
یافت. همچنین در تیر ماه سالجاری تورم نقطه 
به نقطه معادل ۵۴ درصد و تورم ساالنه معادل 

۴۰.۵ درصد به ثبت رسید.

چشم انداز تورم در ماه های پیش رو
با توجه به پایان تدریجی شوک تورمی حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی، اکنون مولفه های پولی 
مهم ترین عامل باقی مانده تورم در کشــور 
هســتند. نقدینگی و به ویژه پایه پولی در 
شرایط فعلی اقتصاد ایران، عامل عمده تورم 
باالی فعلی هستند که کنترل آنها، کاهش 

تورم در ماه های آینده را تضمین می کند.
این موضــوع البتــه از ابتدا مــورد توجه 

دولــت بوده، به طــوری که دولــت پس از 
واکسیناســیون عمومی و کنتــرل کرونا، 
مهم ترین اولویت خود را کنترل تورم عنوان 
کرده اســت. دولت در مســیر کنترل رشد 
شاخص های پولی البته تاکنون موفق بوده به 
طوری که آمارهای بانک مرکزی هم از کند 
شدن آهنگ رشد نقدینگی و پایه پولی در 

ماه های اخیر حکایت دارد.
در همیــن رابطه به طور خاص کند شــدن 
سرعت رشــد پایه پولی در ماه های اخیر از 
جمله نشــانه های توفیق دولت در مســیر 
کنترل تورم در ماه های آینده است. کاهش 
سرعت رشد پایه پولی از ۹.۲ درصد در سه 
ماهه ابتدایی سال گذشته به ۶ درصد در سه 
ماهه ابتدایی سال جاری، جدیدترین شاهد 

از میسر صحیح دولت در کنترل تورم است.
تداوم این مسیر و کاهش بیشتر سرعت رشد 
پایه پولی و نقدینگی، تورم را در نیمه دوم سال 

ناگزیر از کاهشی شــدن می کند. همچنین 
خاطرنشــان می شــود، طبق پیش بینی ها 
اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و سیاست 
حذف ارز ترجیحی در ماه های نخست اجرای 
طرح موجب اصاح و افزایش قیمت کاالهای 
اساسی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی شد، 
لیکن با توجه به تقلیل و حتی حذف مولفه های 
افزایش دهنده نرخ تــورم از این محل، روند 
افزایشی تورم ماهانه شاخص بهای کاالها و 
خدمات مصرفی در تیرماه متوقف و معکوس 
شد و لذا انتظار می رود این روند کاهشی تورم 

ماهانه استمرار داشته باشد.
عاوه بر این با توجه به اینکه نرخ تورم ساالنه 
معادل میانگین تورم ۱۲ ماهه است، با کند 
شدن روند افزایشــی تورم ماهانه ناشی از 
تخلیه اثر حذف ارز ترجیحی، کاهش تورم 

ساالنه نیز محتمل خواهد بود.

روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی
از آنجا که کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به 
عنوان یکی از ارکان ایجاد تورم مطرح است، 
بانک مرکزی با همکاری دولت ســیزدهم 
اقدامات موثری را برای کنترل رشد این دو 
متغیر مهم انجام داده است که بر اساس آن 
حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به 
رقم پایان اردیبهشــت )۲۸.۴ هزار میلیارد 
ریال( کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی 
نیز در خردادماه ســالجاری منفی )معادل 
۰.۴ - درصد( بوده اســت و همچنین رشد 
نقدینگی در سه ماهه اول امسال در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش 

یافته است.
براساس گزیده آمارهای اقتصادی خردادماه 
۱۴۰۱، بررسی رشــد نقدینگی در این ماه 
حاکی از تــداوم روند کاهشــی این متغیر 

همچون ماه های گذشته بوده است.

چالشهایتبعیضدرتوزیعنقدییارانهها

خطا در دهک بندی مردم
  میناسادات حسینی/ گروه اقتصاد

 »من کارمندم خانمم هم خانه دار و یک فرزند. من را 
اعام کردند دهک دهم، آخه چرا شــفاف دلیل دهک 
دهم بودن ما را اعام نمی کنند؟ آخه چطوری حساب 

کردن؟ چرا سازمان هدفمندی جواب منو نمیده؟«
این پیام یکی از مخاطبان است که به شیوه توزیع یارانه ها 
انتقاد جدی دارد. در اعتراضات مردم به صورت مشخص، 
مشکات اصلی به نحوه دهک بندی وزارت رفاه، روند 
رســیدگی به اعتراض جامانــدگان و معترضان، واریز 
نشدن معوقات یارانه جدید و پاالیش دوره ای فهرست 
یارانه بگیران وزارت رفاه مربوط می شود. این در حالی 
است که مردم انتظار داشتند حداقل در دریافت یارانه 
جدید عدالت و برابری برقرار باشد نه اینکه افرادی که 

جزو دهک دهم هستند این یارانه را دریافت کنند، اما 
افراد متوسط از دریافت آن محروم شوند.

زمان واریز یارانه مرداد ۱۴۰۱
تجربه نشان داده در طول سه ماه گذشته یارانه نقدی 
جدید دولت ۲۰ یا ۲۱ هر ماه میان مشموالن توزیع شده 
است؛ اما در این میان هنوز سازمان هدفمندی یارانه ها 

زمان دقیق واریز یارانه مرداد را اعام نکرده است.
چرا یارانه ها به درستی توزیع نمی شود؟

یک اقتصاددان با بیان اینکه مشــکل اصلی ســازمان 
هدفمندی یارانه ها در داشتن یک پایگاه داده از سطح 
رفاه مردم اســت، گفت: گایه بسیاری از مردم از واریز 

نشدن یارانه های جدید کاما بحق است.
سید کمیل طیبی با بیان اینکه اهمیت پایگاه داده ها برای 

هر جامعه و کشوری و حتی هر صنعتی پوشیده نیست، 
ادامه داد: داده ها براساس پایگاه داده ها و کارآمدی پایگاه 
قابل حصول است. براساس شاخص های مختلف اعم از 
شاخص های اقتصادی و غیر اقتصادی مثل شاخص های 
اجتماعی و فرهنگی داده کاوی شــکل می گیرد، چون 
مبتنی بر داده کاوی اســت که می توان تخصیص های 
یارانه ای درستی را با توجه به واقعیت هایی که براساس 
آنالیز و تحلیل از شاخص های مربوط به داده ها به دست 
می آید انجام داد.عضو هیات علمی دانشــگاه اصفهان 
گفت: پایگاه داده ها در حال حاضر عاوه بر نقصانی که 
دارد، بستر الزم را ندارد، زیرا بستر مناسب الزم است تا 
ساختار و بستر براساس سرمایه گذاری و پیاده سازی 
تجهیزات شــکل بگیرد، چون ایــن پایگاه داده ها باید 

در وســعت یک کشــور خدمات رسانی کند و این کار 
زمان بر است. عاوه بر آن، پایگاه داده ها باید مجهز به 
فناوری های نوین باشد و ماشین داده ها بتواند به خوبی 
و در کمترین زمان کار خودش را انجام بدهد و هم آنکه 

نیروی انسانی بتواند تحلیل و سیاست گذاری کند.
طیبی ادامه داد: پس کمبود تجهیزات، نقصان در شکل 
تجهیزات و همین طور نبود امکانات مربوط به نیروی 
انسانی ماهر و الزم که بتواند به موقع داده کاوی را انجام 
دهد، باعث شده سیستم یارانه ها دچار مشکل شود. از 
طرفی کندی تخصیص منابع ریالی مورد نیاز یارانه ها 
وعدم تحقق درآمد های دولت موجب انحراف در منابع 
دولتی شده است.وی افزود: پس عجیب نیست که شاهد 

نابرابری در تخصیص یارانه ها باشیم.

خبر ویژه

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اختاف نرخ نیما و بازار آزاد به مرور 
کاهش خواهد یافت، گفت: نرخ سود بین بانکی در چارچوب سیاست های 
پولی بانک مرکزی کنترل می شــود.علی صالح آبادی گفت: دغدغه بازار 
سرمایه، دغدغه بانک مرکزی است، نرخ بهره بین بانکی با سیاست مشخصی 
کنترل خواهد شد و تصمیماتی در روز گذشته در این خصوص اتخاذ شده 
است.وی با بیان اینکه روند کاهشی نرخ بهره بین بانکی به زودی آغاز خواهد 
شد، گفت: صنعت بانکداری که در بورس نیز فعال است با مشکاتی همراه 
اســت. نرخ فعلی بهره بین بانکی ناشــی از عرضه و تقاضای عادی ذخایر 
بانک ها بوده که در شرایط تورمی اجتناب ناپذیر است. کنترل این نرخ در 

کریدور مشخص دنبال خواهد شــد تا از افزایش بیشتر پیشگیری و روند 
کاهشی آغاز شود.صالح آبادی خاطرنشــان کرد: تسهیل در صدور مجوز 
صندوق های وابسته به بانک ها در دستورکار کمیته مشترک بانک مرکزی 
و بازار سرمایه قرار خواهد گرفت.وی ادامه داد: اختاف نرخ نیما و بازار آزاد 
به مرور کاهش خواهد یافت.صالح آبادی همچنین با اشاره به موضوع نرخ 
سود بین بانکی به عنوان یکی از دغدغه های فعاالن بازار سرمایه گفت: نرخ 
سود در بازار بین بانکی طبیعتاً متناســب با عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار 
تعیین می شود، اما بانک مرکزی به عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست 
پولی ضدتورمی که به تأیید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد 

و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی، کنترل می کند و در همین 
راستا نیز در جلسه روز گذشته، تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شده که با 
اجرای این تصمیمات، نرخ سود در بازار بین بانکی کنترل خواهد شد.رئیس 
کل بانک مرکزی با بیان اینکه رویدادهای اثرگذار بر بازار سرمایه موضوعات 
چندگانه اســت که باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: دغدغه فعاالن بازار 
سرمایه، مورد توجه تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی است و تدابیر الزم 
در این خصوص اتخاذ خواهد شد، البته باید توجه داشت که هرگونه سیاست 
در زمینه حمایت از بازار سرمایه می بایست هم راستا با سایر سیاست های 

دولت به ویژه سیاست کنترل تورم و اصاح نظام بانکی باشد.

رئیس کل بانک مرکزی:

کاهش خواهد یافت آزاد به مرور  خ ارز نیما و بازار  اختالف نر

از سوی سازمان امور مالیاتی
مهلت صاحبان خانه های خالی برای پرداخت مالیات اعالم شد

سازمان امور مالیاتی اعام کرد که مالیات خانه های خالی شناسایی شده 
در ســال ۱۴۰۰ محاســبه و به اطاع صاحبان این خانه ها رسیده که آن ها 
برای پرداخت مالیات تا پایان مردادماه فرصت دارند. در راســتای اجرای 
قانون مالیات بر خانه های خالی معادل ۵۶۸ هزار خانه خالی شناسایی شد 
که مربوط به ۹ ماهه سال گذشته بود.اما اجرای این قانون در سال گذشته 
باید تکمیل می شــد که ســازمان امور مالیاتی تا پایان تیرماه امســال برای 
اعام خانه های خالی شناسایی شده در ۱۲ ماهه سال گذشته و محاسبه 
مالیات آن ها، فرصت داشــت که با گذشــت سه روز از مهلت قانونی، امروز 
این لیست را منتشر کرده است.  بدین منظور، امروز سازمان امور مالیاتی 
در اطاعیه ای اعام کرد: حسب اطاعات واصله از وزارت راه و شهرسازی، 

مالیات واحدهای مسکونی خالی برای سال ۱۴۰۰ در اجرای مقررات ماده 
۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم محاسبه و از طریق پیامک و بارگذاری 
در درگاه خدمــات الکترونیکی مالیاتی به اطاع مالکین واحدهای مذکور 
رسیده است، بنابراین مالکین واحدهای یاد شده حداکثر تا پایان مردادماه 
۱۴۰۱ فرصت دارند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی ســازمان به 
نشانی my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام کنند. در غیر 
اینصورت برابر مقررات نسبت به مطالبه و محاسبه جرایم مقرر در قانون اقدام 
خواهد شد.در صورت عدم پذیرش مالیات تعیین شده )از جمله خالی نبودن 
ملک یا عدم مالکیت(، این اشخاص با انتخاب گزینه عدم پذیرش و انتخاب 
دلیل آن به درگاه ســامانه اماک و اســکان کشــور وزارت راه و شهرسازی 

هدایت شده تا نسبت به ثبت، اصاح و بروز رسانی اطاعات اماک خود در 
سامانه اقدام کنند.بدیهی است حذف یا تعدیل مالیات اعام شده منوط به 
اعام مراتب اصاح و یا غیرخالی بودن واحد مسکونی از طریق وزارت راه و 
شهرسازی است.طبق این گزارش، بر اساس قانون مالیات خانه های خالی 
مصوب آذرماه ســال گذشــته، اگر واحد مسکونی در شهرهای باالی ۱۰۰ 
هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از ســکنه باشــد،  مشــمول مالیات می شود 
و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور،  ماهانه مشــمول مالیاتی بر مبنای 
مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات 
متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل 

۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.  
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نفت و انرژی 4

اروپا از برجام چه نفعی می برد؟

حفظ منافع نفتی از مسیر یک توافق برد-برد

کوتاه از انرژی

بین الملل

چین و هند نفت کمتری از 
روسیه خریدند

 آمارهای بلومبرگ نشان داد صادرات 
نفت روسیه با کاهش تقاضای چین و 
هند، در چهار هفته گذشته ۱۳ درصد 
کاهش پیدا کرده اســت.چین و هند 
۵۵ درصــد از صــادرات نفت دریابرد 
روسیه را دریافت می کنند. با این حال 
تقاضای چین در چهار هفته گذشته به 
میزان ۵۲ هزار بشــکه در روز کاهش 
پیــدا کــرده و تقاضــای هند هم ۱۸ 
درصد کاهش داشــته است.شرکت 
دولتی ســینوپک چین که بزرگترین 
پاالیشــگر نفت در آسیاســت، پس از 
ایــن که حاضر نشــد قیمت باالتری 
از خریــداران هندی پیشــنهاد دهد، 
خریــد نفت اســپوی روســیه را ماه 
میــادی جاری کاهش داد.رویترز به 
نقــل از منابع آگاه نوشــت: این اقدام 
ســینوپک کاما محاســباتی بوده و 
انگیزه ژئوپلیتیکی نداشــته اســت.

ســینوپک در ماه های مه و ژوئن، ۲۰ 
میلیون بشــکه نفت اسپوی روسیه را 
خریــداری کرده بود اما انتظار می رود 
در ژوئیه خرید کمتری داشــته باشد 
زیــرا پاالیشــگاه های هندی قیمت 
خرید باالتری را پیشــنهاد کرده اند. 
قیمت پیشــنهادی ســینوپک برای 
خرید نفت اســپوی روسیه، ۲۰ دالر 
در هر بشــکه کمتر از قیمت پایه نفت 
خاورمیانه بود. خریداران چینی دیگر 
شامل شرکتهای دولتی CNOOC و 
پتروچاینــا، در ژوئیــه، قیمت خرید 
باالتری نســبت به سینوپک پیشنهاد 
کردند.ســینوپک نفت روســیه را در 
ماه هــای مــه و ژوئن بــا ۲۰ دالر در 
هر بشــکه تخفیــف دریافت کرد اما 
خریــداران در ژوئیــه، دریافت نفت 
اسپوی روسیه را ۱۳ دالر در هر بشکه 
تخفیف پیشنهاد کردند و بعضی از آنها 
حتی به هشت دالر در هر بشکه تخفیف 
هم راضی بودند.حمله نظامی روسیه 
بــه اوکرایــن در فوریه و متعاقب آن، 
تحریمهای غربی علیه مســکو، رقابت 
چیــن و هند برای خرید ارزان تر نفت 
روســیه را کلید زد و درآمدهای نفتی 
روســیه را در ماه های مارس، آوریل و 
مــه تقویت کرد. اما از ماه مه، چین به 
دلیل تجدید قرنطینه های کووید که 
تقاضا برای ســوخت را محدود کرده 
است، خرید نفت روسیه را ۱۴ درصد 

کاهش داده است.
 

آمریکا بزرگترین صادرکننده 
LNG جهان شد

اداره اطاعــات انــرژی آمریکا اعام 
کرد صــادرات LNG آمریکا در نیمه 
اول ســال ۲۰۲۲ به میزان ۱۲ درصد 
در مقایســه با نیمه دوم ســال ۲۰۲۱ 
رشــد کرد و بــه ۱۱.۲ میلیارد فوت 
مکعب در روز رسید. افزایش ظرفیت 
صــادرات LNG، قیمتهــا و تقاضای 
باالتــر به خصوص از ســوی اروپا، به 
تقویت صــادرات آمریکا کمک کرد.

صادرات LNG آمریکا طی چند ســال 
گذشــته که کشورهای سراسر جهان 
بــه دنبال متنوع کردن منابع انرژی و 
حذف نیروگاههای زغال ســوز بودند، 
به طرز چشمگیری رشد کرده است. با 
این حال ساخت تاسیسات جدید چند 
سال طول می کشد و انتظار نمی رود 
آمریکا حداقل تا ســال ۲۰۲۴ بتواند 
ظرفیــت جدید قابــل توجهی اضافه 
 LNG کند.حدود 7۱ درصد از صادرات
آمریکا در پنج ماه نخست سال میادی 
جاری به مقصد اتحادیه اروپا و انگلیس 
بود.همزمان با محدود شدن عرضه گاز 
از ســوی روسیه به تافی تحریمهای 
آمریکا و اتحادیه اروپا علیه مســکو بر 
ســر جنگ در اوکراین، اروپا در تاش 
برای ذخیره ســازی کافی گاز پیش از 
 LNG زمستان است.ظرفیت صادرات
آمریکا حدود ۱.۹ میلیارد فوت مکعب 
در روز از نوامبر ســال ۲۰۲۱ توســعه 
پیدا کرده اســت. طبــق برآورد اداره 
اطاعات انرژی آمریکا، ظرفیت مایع 
سازی گاز تا ژوئیه ۱۱.۴ میلیارد فوت 
مکعــب در روز بود و حداکثر ظرفیت 
در کوتــاه مــدت، ۱۳.۹ میلیارد فوت 
مکعــب در روز بوده اســت.آمریکا در 
ژوئن ۱۱ درصد LNG کمتری نسبت 
به میانگین صــادرات ۱۱.۴ میلیارد 
فوت مکعب در روز در پنج ماه نخست 

سال ۲۰۲۲ صادر کرد .

توصیه های برقی توانیر ویژه ایام محرم؛

المپ ها و وسایل سرمایشی 
کم مصرف در هیئت ها استفاده شود

شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق 
ایران )توانیر( به برگزارکنندگان مراسم عزاداری 
و سوگواری شهادت اباعبداهلل الحسین )ع( توصیه 
کرد: از المپ ها و وســایل سرمایشی کم مصرف 
در چادرها و خیمه های عزاداری استفاده کنند.
توانیر اعام کرد: باتوجه به آغاز مراسم عزاداری 
و ســوگواری شهادت اباعبداهلل الحسین )ع( در 
روزهای آتی، از هیئت ها و دســته های عزاداری  
که نسبت به تدارک محل های عزاداری و برپایی 
خیمه اقدام می کنند درخواست می شود نسبت 
به رعایت مصرف برق  توجه داشته باشند. توصیه 
می شــود در مورد حوادث یا اتفاق های برق در 
طول شــبانه روز با تلفن ۱۲۱ تماس گرفته شود 
همچنین  به هنگام برپایی چادرها و خیمه های 
عزاداری اهل بیت )ع( توسط هیئت های مذهبی 
الزم اســت حریم شبکه های برق مدنظر گرفته 
شــود. توصیه می شــود در هنگام نصب علم یا 
پرچم هــای مخصــوص عــزاداری از هر لحاظ 
تأسیســات و شــبکه های برق را در نظر داشته 
باشــند و  از نصــب علــم و پرچم های عزاداری 
بر روی شــبکه ها، پایه ها و تأسیســات برق جدا 
خودداری شــود شبکه های برق عایق نیستند، 

به آنها نزدیک نشوید.

نخستین نیروگاه ها خورشیدی 
شناور در ایران وارد مدار شد

بررســی و ارزیابی اولیه سدهای دارای نیروگاه 
برق آبی کشــور نشــان می دهد با در نظر گرفتن 
ســطح موثر دریاچه سدها ظرفیت نظری قابل 
نصب در ســدهای فاقد ســایه و یا با میزان سایه   
خیلــی کم در کشــور حــدودا ۱۰۸۸ مگاوات 
است.توسعه انرژی های تجدیدپذیر به خصوص 
توســعه نیروگاه هــای خورشــیدی و بادی از 
برنامه های وزارت نیرو در دولت سیزدهم است. 
ایــن وزارتخانــه برنامه احداث ۱۰ هزار مگاوات 
نیروگاه هــای تجدیدپذیر را طی چهار ســال به 
مجلس شــورای اســامی اعام کــرده که این 
موضوع مهم در دســتور کار سازمان انرژی های 
تجدیدپذیــر و بهره وری انرژی برق ســاتبا قرار 
گرفتــه بــه طوری که اخذ مجــوز برای احداث 
7۰۰۰ مــگاوات نیروگاه خورشــیدی و ۳۰۰۰ 
مگاوات نیروگاه بادی، در دســتور کار شــورای 
اقتصاد قرار دارد که شــورای اقتصاد در گام اول 
ایجــاد ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشــیدی را 
برای دو سال آینده مصوب کرده است.در حوزه 
نیروگاه های خورشیدی شناور نیز در حال حاضر 
یک نیروگاه فتوولتائیک شناور کوچک مقیاس 
در پتروشــیمی مهاباد با بهره گیری از توانمندی 
داخل در تولید سازه شناور به بهره برداری رسیده 
است. محمدعلی رمضانی معاون فنی و مهندسی 
ســازمان ساتبا، در این رابطه گفت: برای توسعه 
نیروگاه های خورشــیدی به مقدار قابل توجه و 
وســیعی از زمین نیاز بوده که در بیشتر مناطق 
قابل ســکونت و شهرها که مصرف کننده عمده 
برق هســتند، قیمت زمین برای احداث مزرعه 
خورشــیدی بســیار باال اســت. البته درچنین 
مکان هایی می توان از ســامانه های خورشیدی 
که اصطاحا به آنها پشــت بامی گفته می شود، 
نیز اســتفاده کرد.وی با بیان اینکه برای احداث 
نیروگاه های خورشیدی در مقیاس بزرگ، الجرم 
باید از زمین های بکر و بایر که اتفاقا وسعت آنها 
در کشور ایران بسیار باال هم است، استفاده کرد، 
گفــت: از یک طرف به دلیل باال بودن وســعت 
چنین زمین هایی در کشور در مقایسه با بسیاری 
از کشورها به ویژه کشورهای اروپایی و همچنین 
تابش خوب خورشــید در ایران، می توان گفت 
که کشــور از پتانسیل بسیار باالیی برای احداث 
نیروگاه هــای خورشــیدی و تولیــد برق از آن 

برخوردار است.

سخنگوی صنعت برق:

40 درصد مشترکان خانگی 
 مشمول پاداش 

صرفه جویی شدند
ســخنگوی صنعت برق گفت: امسال ۴۰ درصد 
از مشــترکان خانگی مشــمول پاداش مدیریت 
مصرف شدند.مصطفی رجبی مشهدی افزود: از 
۲۸ میلیون قبض صادره در بخش خانگی بیش از 
۱۱ میلیون و ۱۱۰ هزار مشترک مشمول پاداش 
صرفه جویی یا پاداش مدیریت مصرف شدند که 
این عدد در قســمت چــپ قبض دریافتی آنان 
بــا عنوان های "تخفیف مدیریت مصرف، پاداش 
صرفه جویــی و یا پاداش مدیریت مصرف "درج 
شــده است.وی ادامه داد: همکاری خوب مردم 
در تیــر و مرداد  در بخش خانگی به خصوص در 
ساعت اوج مصرف، به پایداری شبکه کمک  شد 
و از طرف دیگر این همکاری سبب شد مشترکان 
مشمول پاداش مدیریت مصرف شوند.سخنگوی 
صنعــت برق درباره چگونگــی نحوه برخورد با 
مشــترکان پرمصرف خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر ۴ درصد از مشــترکان پرمصرف هستند 
که مصرف برق آنان بیش از ۲ برابر اســت که به 
میزان ۱۴ تا ۲۰ درصد از یک مشترک متعارف 

در یک منطقه مصرف دارند. 

کارشــناس حوزه بین الملل انرژی گفت: اروپا تمایل 
دارد موضوع برجام حل شود تا نه تنها بتوانند در ایران 
ســرمایه گذاری کنند بلکــه از منابع نفت و گاز ایران 
بهره برداری و اتکای خود را به روسیه کم کنند.علی اصغر 
زرگر ، درباره لزوم به سرانجام رسیدن برجام برای توسعه 
میادین نفتی و گازی کشور اظهار داشت: شکی نیست 
که ما در حال حاضر تحت تحریم ســخت امریکا قرار 
داریم، ســرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز ما مشــکل 
دارد، هیچ شرکتی از جمله اروپایی ها حاضر نیستند 
در میادین نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنند و هر 
گونه همکاری با ایران مستلزم جرایمی می شود، ۶ سال 
پیش زمانی که برجام را امضا کردیم فورا سرمایه گذاران 
اروپایی و هیات های مختلف اقتصادی از جمله شرکت 
فرانســوی توتال وارد ایران شدند اما به محض خروج 
امریکا از برجام و بازگشــت تحریم ها و بخصوص در 
حوزه انرژی که گفته شد در نظر دارند صادرات انرژی 
را به صفر برســانند از ایران خارج شــدند. وی افزود: در 
این شکی نیست که اگر شرکت های اروپا و امریکایی 
بخواهند در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنند 
ابتدا باید برجام امضا و تحریم های بانکی رفع شود. باید 
این سد شکسته شود و اکنون موقعیت خاصی است، 
هنوز طرفین متوســل به دیپلماسی هستند، امریکا 
می گوید همه چیز برای امضای برجام آماده اســت و 
وزیــر خارجه ایران هم اعــام کرده ۹۵ درصد قضیه 
آماده اســت، فقط امریکا باید تضمین هایی بدهد اگر 
دولت در این کشــور تغییر کرد کســی زیر میز برجام 

نزند، در این شرایط اگر اروپا؛ امریکا را تحت فشار قرار 
دهد امضای برجام غیرممکن نیست زیرا ایران اعام 
کرده میز مذاکره را ترک نکردیم و فقط بنا داریم یک 
قرارداد مطمئن داشــته باشیم. این کارشناس حوزه 
بین الملل انرژی تصریح کرد: کشــورهای اروپایی هم 
اگر بر اســاس برجام بخواهند در ایران سرمایه گذاری 
کنند باید مطمئن باشند تحریم ها برنمی گردد و قرارداد 
پایدار خواهد بود. در هر حال در شرایط امروز با توجه 
به شرایط روسیه و اوکراین نقش اروپایی که به منابع 
نفت و انرژی نیاز مبرم دارد بســیار پررنگ خواهد بود 
و می تواند فشــار الزم را بر امریکا داشــته باشند حتی 

بنظر می رسد شرایط به گونه ای است که اگر امریکا از 
برجام خارج شود اروپا به هیچ وجه پیروی نخواهد کرد 
و به راه خود ادامه خواهد داد این تضمین خاصی است 
که اگر اروپا به ایران بدهد موجب می شود کشورهای 
طرف برجام؛ آن را امضا کنند، از طرف دیگر روس ها هم 
باتوجه به جنگ اوکراین در انزوا قرار گرفته و بنا دارند 
۴۰ میلیارد دالر در منابع انرژی ایران سرمایه گذاری 
کنند و در صورت توافق در برجام شرایط برای حضور 
آنها هم تســهیل خواهد شد.وی گفت: ما در سیاست 
خارجی سیاســت نه غربی و نه شــرقی را دنبال کرده 
و مستقل هستیم، از نظر اقتصادی هم مصلحت ملی 

کشــور را در نظر می گیریم، اکنون مصلحت ملی این 
اســت که هم با روس ها در ارتباط باشــیم و هم اینکه 
ســرمایه های اروپا و امریکا را در کنار خودمان داشــته 
باشیم تا بتوانیم استقال سیاسی و اقتصادی کشور را 
حفظ کنیم، این بستگی به دیپلماسی فعال و در نظر 
گرفتن منافع ملی دارد که به امریکا فشار وارد کنیم تا 
وادار به ارائه تضمین شده، برجام به سرانجام برسد و راه 
برای سرمایه گذاری باز شود. زرگر خاطرنشان کرد: به 
نظر بنده اروپا تمایل دارد موضوع برجام حل شود تا نه 
تنها بتوانند در ایران سرمایه گذاری کنند بلکه از منابع 
نفت و گاز ایران بهره برداری و اتکای خود را به روسیه 
کم کنند، آنها اکنون فهمیده اند که اتکا به یک قدرت 
و منبع خطا است و باید منابع انرژی خود را به نحوی 
مدیریت کنند که از نظر سیاسی و اقتصادی استقال 
داشته باشد.وی تاکید کرد: در این شکی نیست که اگر 
قــرارداد خــوب که منافع ملی ما را حفظ کند و تداوم 
داشته باشد نه تنها ایران بلکه اروپا هم سود خواهد برد 
بنابراین یک سیاست برد-برد خواهد بود، اگر تحریم ها 
رفع شود حتی روس ها هم راحت تر می تواننند از نظر 
بانکی و اقتصادی با ایران تعامل کنند، اکنون دســت 
روس ها هم در تعامل با ایران بسته است، بنابراین امریکا، 
اروپا و روسیه هم به اندازه ایران از این سیاست برد-برد 
سود می برند، زیرا عاوه بر منافع اقتصادی بخصوص 
در حوزه انرژی منجر به کاهش تنش ها خواهد شد و 
چراغ سبزی در حوزه خلیج فارس برای افزایش تعامل 

با ایران است.

خبر ویژه

رئیس جمهور ترکیه از قصد این کشــور برای افزایش خرید نفت و گاز از ایران 
خبر داد. رجب طیب اردوغان در پاســخ به ســوالی درباره نشســت اخیر ایران، 
روســیه و ترکیه که در چارچوب مذاکرات آســتانه در تهران برگزار شــد، گفت 
که در جریان این ســفر فرصت داشــته اســت تا با مقامات ایرانی درباره تمامی 
جنبه های روابط دوجانبه میان دو کشور بحث و رایزنی کند.اردوغان همچنین 
درباره امضای هشــت ســند همکاری میان ایران و ترکیه در زمینه های مختلف 
اقتصــادی، امنیتــی و اجتماعی تصریح کرد: در طول گفت وگوهای مان تصمیم 
گرفتیم که حجم تبادالت تجاری میان دو کشــور به ۳۰ میلیارد دالر در ســال 

برســد اما این مبادالت به دلیل همه گیری کرونا و مســائل دیگر کاهش داشــته 
اســت. حجم مبادالت اکنون هفت ونیم میلیون دالر اســت و باید هرچه زودتر 
به ۳۰ میلیون دالر برســد.وی ادامه داد: ما برای رســیدن به این هدف )با ایران( 
همکاری خواهیم کرد.  رجب طیب اردوغان درنشســت خبری پس از برگزاری 
هفتمین نشســت روند آســتانه در سالن اجاس ســران تهران گفت: ما در این 
نشســت فعالیت های خود را برای ایجاد فضای صلح و ثبات در ســوریه بار دیگر 
مرور کردیم تا راه حل سیاسی میسر شود. فرمت روند آستانه موثرترین اقدامی 

است که راه حل سیاسی را در این زمینه تسهیل می کند.

گاز ایران را افزایش خواهیم داد اردوغان: خرید نفت و 

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد:

راهکارهای پیشنهادی برای افزایش 
همکاری های نفتی ایران و روسیه

مدیــر پژوهش و فناوری شــرکت ملی نفت 
ایران ظرفیت های پژوهش و انتقال فناوری 
در تفاهمنامه نفتی ایران و روسیه را تشریح 
کــرد و گفت: حوزه تعامــات فناورانه بین 
شــرکت ملی نفت ایران و گازپروم روســیه 
مشــتمل بر ســه دسته از فناوری ها است که 
در قدم اول لیســت فناوری های شناســایی 
شده در این سه حوزه تکمیل و در مذاکرات 
قراردادی نهایی خواهد شــد.مهدیا مطهری 
، با بیان اینکه یکی از مؤلفه های اصلی برای 
توسعه و تولید از میادین نفتی و گازی کشور، 
جذب ســرمایه اســت، اظهار کرد: هر چقدر 
میزان جذب ســرمایه بیشــتر باشد، تعداد 
بیشــتری از میادین را می توان توسعه داد و 
حتی پروژه های ازدیاد برداشــت را عملیاتی 
کرد. بر این اساس، به تولید حجم بیشتری از 
نفت و گاز هم می توان دست یافت. همچنین، 
در کنار دستیابی به اهداف تولید نفت و گاز 
در شــرکت ملی نفت ایران این تاش وجود 
دارد کــه از ظرفیت ســرمایه گذاری ها برای 
توانمندســازی شــرکت های دانش بنیان و 
فناور داخلی هم اســتفاده شود به نحوی که 
بتوان در افزایش ســهم پنج درصدی اقتصاد 

دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی قدم های 
مؤثرتــری را برداشــت.وی با تاکید بر اینکه 
شرکت ملی نفت با حمایت سایر ذیربطان از 
ظرفیت این تفاهم نامه برای دستیابی به این 
مهم اســتفاده خواهد کرد، ادامه داد: حوزه 
تعامات فناورانه بین شرکت ملی نفت ایران 
و گازپروم روســیه مشــتمل بر سه دسته از 
فناوری ها اســت، یک دســته فناوری هایی 
اســت که گازپروم در آنها بــه بلوغ فناورانه 
رســیده و در ایــن حوزه کســب فناوری از 
طریق فعال سازی ظرفیت پیوست فناوری در 
قراردادهای توسعه ای دنبال خواهد شد.مدیر 
پژوهــش و فناوری شــرکت ملی نفت ایران 
افزود: دســته دوم فناوری هایی خواهند بود 
که با توجه به ظرفیت زیســت بوم فناوری و 
نوآوری در داخل کشــور، به دنبال تســهیل 
به کارگیری آنها توسط طرف روسی خواهیم 
بود. در دســته سوم به دنبال توسعه فناوری 
در حوزه های مشــترک مورد عاقه دو طرف 
از طریق تعریف و اجرای پروژه های پژوهش 
و فناوری مشترک خواهیم بود.در این حالت 
ریســک هزینه های توسعه فناوری برای هر 

دو طرف کاهش خواهد یافت .

ح کرد: وزیر نیرو مطر

 ارتقاء زیرساخت تبادل برق ایران و ترکیه
با استفاده از شیوه نوین 

وزیر نیرو گفت: ارتقاء زیرســاخت تبادل برق 
بین ایران و ترکیه یکی از مهم ترین توافقاتی 
بود که اخیراً در جریان ســفر رئیس جمهور 
ترکیــه بــه تهران با نظر مثبت دو کشــور به 
دســت آمد.علی اکبر محرابیان ضمن اشاره 
به اهمیت توســعه دیپلماســی برق در کانال 
روابط اقتصادی میان کشــورها گفت: امروز 
مسئله دیپلماســی انرژی خصوصاً در حوزه 
برق به یک راهبرد برای حل مســئله، کسب 
انتفــاع اقتصــادی و حفظ منافع ملی تبدیل 
شــده اســت و ما برای توســعه این بخش با 
اولویت کشورهای همسایه برنامه ریزی داریم.

وزیر نیرو در تشــریح دالیل ضرورت توســعه 
دیپلماســی برق گفت: ایران بر اســاس آمار 
بین المللــی قدرتمندترین کشــور منطقه از 
منظر تولید و توســعه زیرســاخت برق است. 
از ســوی دیگر موقعیت ژئوپلیتیک کشور ما 
به نحوی اســت که امکان اتصال به کشــورها 
و شــبکه های متعددی را فراهم می کند، این 
قدرت تولید برق در کنار موقعیت استراتژیک 
جغرافیایــی فرصــت بی نظیری در توســعه 
دیپلماســی برق را در اختیار ما قرار خواهد 
داد.وی ضمــن بیان رویکــرد دولت مردمی 

در حــوزه دیپلماســی برق افزود: اســتقرار 
دیپلماســی قدرتمند برق با اولویت همکاری 
با کشورهای منطقه جزء راهبردهای اساسی 
دولت مردمی به حســاب می آید و ما از این 
طریق قصد داریم، زمینه ارتقاء منافع کشــور 
را فراهم کنیم.محرابیان با اشاره به سفر اخیر 
روســای جمهور روســیه و ترکیه به تهران و 
محورهای مذاکره شده در این دیدارها گفت: 
مســئله توسعه روابط دیپلماسی برق یکی از 
مهمترین محورهای مذاکره شــده در قالب 
گفت وگو میان روسای جمهور ایران، روسیه و 
ترکیه بود و بر این مبنا و به توافق های مثبتی 

با کشور ترکیه رسیدیم.
وزیر نیرو گفت: ارتقاء زیرســاخت تبادل برق 
بیــن ایران و ترکیه یکی از مهم ترین توافقاتی 
بود که اخیراً در چهارچوب سفر رئیس جمهور 
ترکیه به تهران با نظر مثبت دو کشور به دست 
آمد.عضو کابینه دولت مردمی ضمن تشــریح 
جزئیات ظرفیت تبادل برق ایران و ترکیه گفت: 
با توجه به توافقات صورت گرفته، اتصال برقی 
میان ایران و ترکیه از طریق ســه زیرســاخت 
خــوی-وان، خــوی- باش قلعه و بــازرگان-

دغوبایزید انجام می پذیرد.

عضو اتاق بازرگانی تهران پاسخ داد:

چرا امسال برق خانه ها قطع نشد؟
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید، با برنامه ریزی 
انجام شــده از ســوی دولت، بار مصرفی برق در پیک تابســتان 
مدیریت شده، اما خطر رفع نشده است.حمیدرضا صالحی اظهار 
کرد: متاسفانه در ۱۰ سال گذشته، ما عما سرمایه گذاری جدید 
در حوزه تولید نیروگاه و تولید برق را متوقف و فراموش کرده ایم 
و همانطور که کارشناســان از ســال ها قبل هشدار داده بودند، این 
موضوع ســرانجام گریبان ما را گرفت و کار را به جایی رســاند که 
میزان مصرف برق از ظرفیت تولید باالتر رفت و از ســال گذشــته 
ما تبعات این موضوع را دیدیم و خاموشــی های گســترده تحت 

تاثیر این شرایط به وجود آمد.

وی با بیان اینکه در ســال جاری دولت و وزارت نیرو از چند ماه 
قبل برنامه ریزی ها برای مدیریت عرضه برق را در دستور کار قرار 
داده بودند، توضیح داد: برای آنکه خاموشــی ها به حداقل برســد، 
چند موضوع به شکل همزمان در دستور کار قرار گرفت. نخست 
اعام شــد که ســاعات کار ادارات، زودتر از زمان همیشگی تمام 
خواهــد شــد و به این ترتیب از ظهر بــه بعد، مصرف برق نهادها، 
ســازمان ها و شرکت های عمومی به حداقل رسید که به مدیریت 
مصــرف کمــک مهمی کرد. از ســوی دیگر یــک جدول از پیش 
طراحی شده در اختیار واحدهای صنعتی قرار گرفت تا قطعی یا 
مدیریت شــبکه از پیش برای آنها مشــخص شده باشد و بر اساس 

آن تصمیم بگیرند. در نهایت بخشی از نیروگاه های نیمه تمام نیز 
توانستند بخشی از ظرفیت خود را فعال کرده و به شبکه برسانند.
عضــو اتــاق بازرگانی تهران ادامه داد: مجموع این اقدامات و البته 
برنامه ریزی برای واردات برق از ترکمنستان که البته در سطحی 
محدود انجام شد، باعث شد که میزان خاموشی ها در سال جاری 
به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند و دیگر موقعیت سال گذشته 
تکرار نشــود.صالحی تشریح کرد: تا زمانی که ما سرمایه گذاری ها 
در صنعــت بــرق را افزایش نداده و در یک فرایند مداوم، ظرفیت 
جدید تولید نکرده و به مدار وارد نکنیم، نمی توان انتظار داشــت 

که مشکل حل شود.
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55بانک و بیمه
بانک ایران زمین پیشرو در عرصه 

بانکداری دیجیتال

توانایــی و امکانات بانک ایران زمین در فناوری 
اطاعات مثال زدنی و در خور تقدیر اســت. از 
جمله اقدامات و خدمات انجام شده به مشتریان 
که در ساختمان هلدینگ فناوری اطاعات این 
بانک در ارائه تعریف جدید بانکداری دیجیتال، 
شــخصی سازی ســرویس در بانکداری است و 
این مشــتریان هستند که سرویس ها را تعریف 

می کند.
بانکداری دیجیتال، مفهوم جدیدی اســت که 
بانک ایران زمین پیشــتاز در این موضوع است 
و به این نکته متمرکز شــده است که مشتریان 
می توانند بر اســاس درخواســت و نیاز خود، 
محصــوالت مخصوص خــود را دریافت کنند. 
سرعت تغییرات و پیشرفت در عرصه بانکداری 
دیجیتال و اهمیت توجه ویژه به روزآمدی ارائه 
خدمات نوین در دنیای دیجیتال موضوعی است 
کــه با تغییر نیاز ها در بازار رقابتی، همواره باید 
ارائه محصوالت و فعالیت در این بازار به روز شود.

مشتری مداری و کسب رضایت مشتریان برای 
شــعب و مدیران بانــک ایران زمین دغدغه ای 
اصلــی به شــمار می رود. در ایــن باره و بر پایه 
مسئولیت های اجتماعی، خدمات ویژه ای را در 
جهت تســهیل خدمات ارائه شده به مشتریان 
را در دســتور کار خود قرار داده اســت که این 
خدمات فناورمحور بوده و در روند این فناوری 

به روزرسانی ها انجام می شود.
در حال حاضر، اکثر بانک های ســنتی خدمات 
دیجیتال ارائه می کنند و دولت مردم را تشویق 
می کنــد تــا از پرداخت های بدون وجه نقد در 
زندگــی روزمره خود اســتفاده کنند، به ویژه 
در طــول همه گیری که تقاضا برای اجتناب از 
برخوردهای فیزیکی در حال افزایش است. روند 
رو به رشــدی در توســعه بانک های دیجیتالی 
وجود دارد، موج فناوری جدید که صنعت مالی 
را فرا گرفته بســیاری از ساختارهای بانکداری 

سنتی را تغییر داده است.
رشــد تکنولوژی، ظهور شبکه های اجتماعی و 
تغییــر در نیاز های مشــتریان از جمله عواملی 
هســتند که فعالیت در این حوزه را با تغییراتی 
مواجــه کرده اســت. این بســتر جدید، نظام 
بانکــداری را بــا چالــش و در نتیجه  آن تحول 
بنیادیــن مواجه کرد زیرا جذابیت بهره برداری 
از شعبه های بانکی بر پایه نرم افزارهای موبایل، 
به دلیل ارائه یکپارچه نقاط قوت و حذف نقاط 
ضعف، به مراتب بیش از مراجعه به شــعبه های 

سنتی خواهد بود.
مدیرعامــل بانــک ایران زمیــن در مورد ارائه 
خدمــات مالی و بانکی بــا محوریت بانکداری 
دیجیتال، در این باره می گوید: »نگاه مجموعه 
بانک ایران زمین خلق ارزش در راســتای ارائه 
خدمات نوین بانکی و مالی به مشــتریان است 
و در این راســتا حضــور مجموعه های بزرگی 
همچــون های وب می تواند تســریع کننده و 

راه گشا باشد.«
مفهوم بانک دیجیتال به معنای یک بانک کاما 
مکانیزه به همراه شعب و ادارات مرکزی و تمامی 
خدمــات بانکی اســت و نئوبانک گزیده ای از 
خدمات پرمصرف و ضروری بانک اســت که در 
اختیار مشتری قرار می گیرد. ارتباط مشترک 
بانک و شــرکت های وب موجب ارائه سرویس 
های پایه و خدمات مطلوب به مشتری خواهد 

شد که ارزشمند است.
عواملــی مانند بانکداری آناین، ماشــین های 
سلف سرویس، یکپارچگی مالی و دسترسی ۲۴ 
ساعته، چشم انداز نیاز به بانکداری دیجیتال را 
تغییر داده اســت. بانکداری دیجیتال نوآوری 
مرزی فعالیت های بانکی و خدمات مالی اســت 
که از نظر تاریخی فقط در شعبه فیزیکی بانک 

برای مشتریان در دسترس است.
نرم افزارهــای پایــش ابزارهــای پرداخــت و 
خودپردازهــا، ابزارهــای مدیریت دیواره های 
آتــش، ابزارهای مدیریت دامین و پهنای باند، 
ابزارهای مدیریت پیشخوان خدمات، ابزارهای 
مدیریت تماس و … می بایســت به درســتی و 
یکپارچگی به عملکرد خود بپردازند تا مشتری 
از دریافــت خدمات، تجربه خوبی را به دســت 

آورد.
به گفته معاون فناوری اطاعات بانک ایران زمین 
میــزان تراکنش های غیرحضوری مشــتریان 
این بانک ۹7 درصد اســت و اکثر تراکنش های 
مشــتریان بانک به صورت الکترونیک و خارج 
از شــعبه از طریق همراه بانک، اینترنت بانک، 
خودپردازها و دستگاه های ……… انجام می شود.
بانک ایران زمین با ارائه سادگی استفاده، تجربه 
مشــتری را افزایــش می دهد. اعتبار ســنجی 
مجازی با تأیید حســاب بیومتریک و آناین به 
عنوان جایگزینــی برای فرآیند تأیید فیزیکی 
ارائه می شــود و در وقت مشــتریان که قبًا به 
تعامــات حضوری نیاز داشــت، صرفه جویی 

می کند.

اخبار

 در سفر یک روزه مدیرعامل 
 موسسه اعتباری ملل در استان مرکزی 

ح شد   مطر

 مشتری مداری و احترام 
به مشتریان را سرلوحه کار 

خود  قرار دهید 

مدیرعامل موسسه اعتباری ملل در سفر 
بــه اراک و در جمــع همکاران شــعب و 
ستاد اســتان های لرستان،قم و مرکزی 
ضمن تبریــک روز مباهله، روز حقانیت 
دیــن مبین اســام گفت: دین اســام 
از کاملتریــن ادیان خداوند می باشــد و 
خداوند متعال نیز برای هدایت انسانها سه 
کتاب فرستاد، که آخرین آنها قرآن مجید 
می باشد، که روش زندگی و قانون زیستن 
را به طور کامل به مردم آموزش داده است. 
بــه گزارش  “فرازنیوز”   ایشــان با تاکید 
به احترام به حقوق دیگران بیان داشــت: 
در ارائه خدمات به مشــتریان سعی شود 
حقی از کسی ضایع نگردد و به این نکته 
نیز دقت خاص داشته باشید که مشتری 
مداری و احترام به مشتریان در تمام امور 
باید صورت پذیرد و رفع نیازهای آنها باید 
به گونه ای باشد که مشتریان حس کنند 
که در ملل تمامی کارکنان برای رفع نیاز 
آنها در تاشــند. حجت االسام جوادی، 
ضمن برشمردن ظرفیت های حوزه اراک 
گفت: با توجه به اینکه حوزه مرکزی مهد 
مفاخر و مشــاهیر ایران و استان لرستان 
مظهــر غیــرت و تعصــب و اســتان قم 
مظهر تدین میباشــد، لذا ازظرفیت های 
اســتانهای مــورد نظــر در جهت تحقق 
اهداف موسســه و ارتقاء شــاخص های 
عملکردی در جهت افزایش ســهم بازار 
و اشتغال زایی و تولید کاالی ایرانی بهره 
ببرید. ایشــان با بیان پیشرفتهای نظامی 
و قدرت بازدارندگی ایران در دنیا تصریح 
کــرد بــرای ناامید کردن دشــمنان می 
بایســت، همانند پیشرفت های علمی و 
نظامی در بسترهای اقتصادی نیز موفقیت 
هایی را کسب کنیم، که می توان با فراهم 
کردن فضا و تســهیل امور در جهت رونق 
اشــتغال و تولیــد داخلی که مورد تاکید 
مقام معظم رهبری می باشــد نیزبه این 
مهم دســت یافت و موسســه می تواند 
در ایــن امر نقش آفرین باشــد. در ادامه 
جلســه آقای مروجی قائم مقام موسسه، 
با تشریح نقدینگی کشور گفت: نقدینگی 
در جامعه می تواند خوب یا بد باشــد اگر 
نقدینگی به ســمت تولید و اشتغال سوق 
داده شــود خوب، ولی چنانچه به ســمت 
واســطه گری هدایت شــود باعث ایجاد 
تورم خواهد شــد لذا می بایست با تاش 
مضاعف، ضمن جذب ســپرده های مردم 
نســبت به ارائه تسهیات ،اشتغالزایی و 
تولیــد کاالی ایرانــی را افزایــش دهیم. 
درادامه جلســه آقایــان طحان معاونت 
امــور شــعب و خدمتی مدیــر منطقه ، 
 سخنانی را به منظور بهبود عملکرد حوزه 

بیان داشتند.

 مرکز ارتباط با مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران 
با حضور وزیر اقتصاد افتتاح شد

وزیر امــور اقتصادی و دارایی ضمن 
حضور در مرکز ارتباط با مشــتریان 
بانک قرض الحسنه مهر ایران و افتتاح 
ایــن مرکز، بــر حمایت های دولت از 
بانکداری قرض الحســنه در کشــور 

تأکید کرد.
»ســید احسان خاندوزی« وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در مراســم مرکز 
ارتباط با مشتریان بانک قرض الحسنه 
مهر ایران گفت: حمایت دولت از بانک 
قرض الحسنه یک حمایت نمادین و به 
منظور گسترش نقش قرض الحسنه 
در اقتصاد کشــور است. برنامه جدی 
دولت، کمک به رفع نیازهای مردم به 

وسیله وام قرض الحسنه است .
وی اظهــار داشــت: بــر اســاس 
شــاخص های متعــارف بانکداری و 
جهانــی، بانک قرض الحســنه مهر 
ایران بهترین نرخ کفایت ســرمایه را 
دارد و پائین ترین نرخ وام در این بانک 
اعمال می شود و وام های معوق بانکی 
کمترین میزان در بانک قرض الحسنه 

مهر ایران است.
خانــدوزی افــزود: وزارت اقتصاد در 
ســال جاری با همــکاری بانک های 
دولتــی و ســایر نهادهــای فعال در 
شــبکه بانکی کمک کرد که سرمایه 
بانــک قرض الحســنه مهر ایران به ۲ 
برابر افزایش یابد و تاش بر این است 
که با هدف افزایش قدرت اعتباردهی 
این بانــک و همچنین رفع نیازهای 
مردم به وام خرد، تا پایان سال و برای 
دومین  بار سرمایه بانک قرض الحسنه 

مهر ایران مجدداً افزایش یابد.

وزیر اقتصاد با اشــاره به اینکه نسبت 
کفایت ســرمایه بانک قرض الحسنه 
مهر ایران یکی از بهترین نســبت ها 
در میــان بانک های فعال در شــبکه 
بانکی کشــور است، افزود: با قطعیت 
می تــوان گفــت که این بانک یکی از 
پایین ترین معوقات را در شبکه بانکی 

کشور دارد.
وی در ادامــه گفــت: در یک ســالی 
که از شــروع به کار دولت گذشــته، 
بیــش از ۸۰ درصد بــه منابع بانک 
قرض الحســنه مهر ایران اضافه شده 
و بیش از ۲ میلیون و 7۰۰هزار فقره 
وام قرض الحسنه پرداخت شده است.

خاندوزی افزود: وام این بانک در زمانی 
که فشــار اقتصادی بر مردم افزایش 

یافته، می تواند کمک بسیار خوبی در 
کاهش این فشارها برای رفع نیازهای 
ضروری خانواده ها باشد و امیدواریم 
بتوانیم به بانک های قرض الحســنه 
کشــور کمــک کنیم تــا توانمندی 
 آن ها در زمینه ارائه وام قرض الحسنه 

افزایش یابد.
وی خاطرنشــان ساخت: با توجه به 
اینکه موضوع توسعه وام قرض الحسنه 
رئیــس جمهــوری  تأکیــدات  از 
محتــرم نیز هســت، مذاکراتی را با 
بانــک مرکــزی انجــام داده ایم که 
بتوانیم بســیار بیــش از این، زمینه 
و فرصــت فعالیت و خدمت رســانی 
قرض الحســنه  بانک هــای  در   را 

فراهم کنیم.

خانــدوزی ادامــه داد: بــر اســاس 
اخباری که به وزارت اقتصاد ارســال 
شــده، بانک ها برای کنترل هایی که 
بر افزایش نقدینگی در کشــور اعمال 
شــده، با محدودیت های بیشــتری 
در اعطــای وام، به ویــژه وام خــرد و 
قرض الحسنه مواجه شده اند و با توجه 
به تکالیفی که بر اساس قانون بودجه 
برای وام ازدواج و امثالهم وجود دارد، 
بانک هــا از نظــر منابع دچــار تنگنا 
شده اند، اما با توجه به تأکیدات مکرر 
رییس جمهوری محترم در خصوص 
افزایش سهم وام قرض الحسنه، تاش 
می کنیــم با افزایش منابع بانک های 
قرض الحســنه این مشکل را برطرف 

کنیم.

وزیــر اقتصــاد در ادامــه گفت: در 
این زمینه نیــز تاش خواهیم کرد، 
شــرکت های دولتی و دستگاه های 
دولتــی نیز گــردش مالی خود را در 
بانک های قرض الحسنه بیاورند تا این 
منابع برای پرداخت وام مورد استفاده 

مردم قرار گیرد.
بانک پیشرو در پرداخت وام ازدواج

در ادامــه دکتــر »ســید ســعید 
شمســی نژاد« مدیرعامــل بانــک 
قرض الحسنه مهر ایران در این مراسم 
گفت: پرداخت وام ازدواج در این بانک 
ظرف یک سال گذشته با ۱۵۰ درصد 

رشد همراه شده است.
وی اظهــار کــرد: منابــع بانــک 
قرض الحســنه مهر ایــران در طول 
فعالیت دولت ســیزدهم بیش از ۸۰ 
درصد رشــد کرده و بانک به باشگاه 
۱۰۰هزار میلیارد تومانی ها پیوسته 

است.
شمســی نــژاد افزود: در یک ســال 
گذشــته تعداد وام های این بانک به 
عــدد ۲میلیــون و 7۰۰هزار فقره به 
ارزش 7۳هزار میلیارد تومان رسیده 
که در چهار ماه سال جاری ۸۳۰هزار 
فقــره وام بــه ارزش ۲7هزار میلیارد 

تومان پرداخت شده است.
مدیرعامــل بانــک قرض الحســنه 
مهر ایران گفت: در ســال گذشــته 
۴۸هــزار فقــره وام ازدواج پرداخت 
شده و در چهار ماهه سال جاری نیز 
۱۱ هــزار و 7۵۰ فقــره وام به ارزش 
 ۱۵هــزار میلیــارد ریــال پرداخت 

شده است.

اخبار

مفقودی
زنــد احمــد  کارت هوشــمند اینجانــب بابــک زنــد فر
کارت  شــماره  و   4219947051 ملــی  شــماره  بــه 
3491302 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.
لرستان

مفقودی
 1395 مــدل  پــارس  پــژو  ســواری  خــودروی  ســبز  بــرگ 
و   65 ط   994  _  10 پــاک  شــماره  بــه  ســفید  رنــگ  بــه 
شاســی  شــماره  و   124K0770537 موتــور  شــماره 
درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود   NAAN01CE7FH273622

باشــد. مــی  ســاقط  اعتبــار 
لرستان

مفقود شده
( خــودرو ســواری هــاچ  اصــل شناســنامه مالکیــت )بــرگ ســبز
بــک سیســتم ســایپا تیــپ تیبــا 2  مــدل 1399 بــه رنگ ســفید - 
روغنــی بــه شــماره موتــور M15/9067938 و شــماره شاســی 
MAS821100L1288761   و شــماره پــاک 248 س 47 ایــران 
40 بــه نــام احســان رحیمــی بــه شــماره ملــی  4490130155 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

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

برابــر رای شــماره 140160324001000511  مــورخ 1401/2/20 هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی آقــای احمــد غامــی فرزنــد 
محمــد قلــی بــه شــماره شناســنامه 378 کدملــی 3539429999 صــادره از گنــاوه را نســبت 
بــه 21728/50 ســهم مشــاع از 86914 ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کشــاورزی بــه 
مســاحت 86914 متــر مربــع قســمتی از پــاک 232 فرعــی از 1362 اصلــی واقــع در قریــه قلعــه 
ز گردیــده  قائــد حیــدر گنــاوه خریــداری مــع الواســطه از آقــای آرای قطعــی مراجــع قضایــی محــر
اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد صــدور ســند 

ر بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی نمــی باشــد.  مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/05 
گناوه  ک شهرستان  رئیس اداره ثبت اسناد و امال
م / الف 150 
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هدفگذاری بانک توسعه تعاون برای پرداخت 2۸5 هزار میلیارد ریال تسهیالت
سرپرســت بانک توســعه تعاون با اعام هدف ۲۸۵ هزار میلیارد ریال 
تسهیات در سال جاری، از برنامه های ویژه بانک برای تجهیز منابع 

خبر داد.
محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در جلسه با برخی 
مدیران ســتادی و تعداد ۹ نفر از مدیران اســتانی بانک اظهار داشــت: 
مهمترین قاعده در فعالیت بانکی، مدیریت منابع و مصارف اســت و 
تمامی فعالیت ها و سرویس های بانکداری متکی به رعایت مدیریت 

این جریانهای مالی هستند.
وی افــزود: کنتــرل نقدینگی و وصول بموقــع مطالبات حائز اهمیت 

هستند و به مدیریت صحیح منابع و مصارف کمک می کنند.
سرپرســت بانک توســعه تعاون با اشاره به هدفگذاری پرداخت ۲۸۵ 
هزار میلیارد ریال تســهیات در ســال ۱۴۰۱ گفت: الزمه تحقق این 
هدف ، تجهیز منابع به میزان کافی می باشد تا تکالیف دولتی، تبصره 

ای و بانک مرکزی نیز اجرایی شود.
شیخ حسینی حاضرین در جلسه را سردمداران مساله تجهیز منابع در 
بانک دانست و گفت: بسیاری از سیاست ها و دستور العمل ها مطابق 
پیشــنهاد واحدهای صف مورد بازبینی قرار گرفته و جاذبه های مورد 
نیاز برای مشتری فراهم شده است و مدیران استانی بزرگترین نقش 

را در اجرا بر عهده دارند.
وی خاطر نشان کرد: ضروری است مدیران استانی در جریان عملیات 
بانکی ارائه شده به مشتریان قرار داشته باشند و با آگاهی از نحوه ارائه 
خدمات به مشــتریان، در رفع کمبودها و پوشــش دهی نقاط ضعف و 

برجسته سازی نقاط قوت ، مداخات الزم را صورت دهند.

وی گفت: نحوه فعالیت و جنس کار بانک توســعه تعاون کمی متمایز 
با بانک های قدیمی اســت و بانک های پر ســابقه تر، با اتکا به برخی 
مشتریان سازمانی و سنواتی، دغدغه کمتری برای جذب و ماندگاری 
منابــع دارنــد، ضمن آنکه فعالیت بانک های قدیمی تر در ابعاد بزرگتر 
موجــب گردیــده هــر گونه ورود و خروج منابع، اثــر زیادی بر کلیت 

منابع نداشته باشد.
شــیخ حســینی با اشــاره به اهمیت نحوه بازاریابی روســای شعب و 
واحدهای اجرایی گفت: همزمان با مذاکرات و معرفی خدمات، معموال 
در خصوص نیازهای اعتباری و تسهیاتی مشتری پیشنهادهایی ارائه 
می گردد که با توجه به حجم انبوه بازاریابی و مشتری مداری در سطح 
سراســر کشــور، جریانی از نیاز اعتباری و تمایل برای مصرف منابع به 
وجود می آید، که چنانچه رشد منابع تناسبی با این تقاضای مصرفی 

نداشته باشد، مدیریت جریان منابع و مصارف دشوار می شود.
وی خاطر نشــان کرد: در تنظیم سیاســت ها و اعطای ابزار به مدیران 
استانی و روسای شعب تاش شده است جاذبه های کافی برای جذب 

مشتریان و تجهیز منابع فراهم آید.
سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: مدیران استانی این ابزار را در اختیار 
دارند که بخش مهمی از پرداخت حقوق کارکنان را نیز مطابق عملکرد 
و بهره وری شــعب و کارکنان مدیریت نمایند تا ابزارها و مولفه های 

انگیزشی برای کارکنان ساعی تر وجود داشته باشد.
شــیخ حســینی با بیان اهمیت خدمات ارزی برای جذب بســیاری از 
واحدهای تولیدی گفت: برنامه های توسعه خدمات ارزی به زودی در 
بانک اجرایی می گردد و مشتریانی که نیازهای ارزی دارند، با اطمینان 

بیشتر جذب بانک می شوند.
در ایــن نشســت محمد ذوالفقاری معــاون مدیر عامل در امور مالی و 
پشتیبانی، سعید معادی معاون مدیر عامل در امور بازاریابی و استانها، 
حمید رضا البرزی مدیر امور اعتباری، احمد محمدی مدیر امور استانها 
و شــعب، هادی بخت یار رییس اداره کل نظارت و هماهنگی اســتانها 
و شــعب، مصطفی منتظری رییس اداره کل مدیریت ریســک، حمید 
بختیــاری معــاون اداره کل هوش تجــاری و طراحی محصول به بیان 
اقدمات و تدابیر ستاد پرداختند و عالی محمودی، کافی زاده، حسانی 
زاده، اسدی، احمدی، کرمی، غیاثی مدیران استانهای اصفهان، کرمان، 
فارس، مازندران، خوزســتان، البرز و صادقی رییس شــعبه مســتقل 
مرکزی نیز مطالب مهمی درباره نیازها و خواســته های مشــتریان و 

نحوه ارائه خدمات ارائه دادند.

مدیر امور استان ها و بازاریابی پست بانک ایران خبر داد:

 صدور چهار هزار و 252 کارت فعال مروارید
طی چهار ماهه ابتدایی سال جاری

مدیر امور استان ها و بازاریابی پست بانک ایران، از انعقاد ۹۰ 
فقره قرارداد و صدور چهار هزار و ۲۵۲ کارت فعال مروارید، 
طی چهار ماهه ابتدایی سال جاری در شعب سراسر کشور 
خبر داد.علیرضا واحدپور مدیر امور اســتان ها و بازاریابی با 
اعــام ایــن خبر افزود: در چهار ماهه ابتدایی ســال جاری، 
تعداد ۴.۲۵۲ عدد کارت فعال مروارید صادر شده است که 
بیشترین تعداد کارت های مروارید در شعبه مستقل ۸۹۶، 
منطقه شــرق تهران ۵۶۵، اســتان البرز ۳۵۹، منطقه غرب 
۲7۰، اســتان قزوین ۲۶۰ و اســتان بوشــهر ۲۲۹ بوده است که این شش استان و مناطق در 
مجموع ۶۰ درصد از کارت ها را به خود اختصاص داده و ۲7 اســتان دیگر ســهم ۴۰ درصدی 

را به خود اختصاص داده اند.
 مدیر امور اســتان ها و بازاریابی گفت: کارمزد غیر مشــاع قراردادهای مروارید در چهار ماهه 
سال ۱۴۰۱، مبلغ ۸۱.۰۱۹ میلیون ریال محقق شده که از این مبلغ استان های البرز، منطقه 
شــرق، هرمزگان، قزوین، منطقه غرب و بوشــهر در مجموع ۵۵ درصد از کارمزد حاصله را به 

خود اختصاص داده اند.
 واحدپور در پایان تصریح کرد: شــعب تجریش، مســتقل، کیش و رباط کریم در ســال جاری 
باالترین میزان کارمزد و شعب مستقل و تجریش باالترین تعداد کارت صادره را داشته اند.

گفتنی است: خدمات کارت اعتباری مروارید از آبان ماه سال ۱۳۹۸ با هدف جذب شرکت ها 
و فروشگاه های ارائه کننده کاال و خدمات در شعب بانک راه اندازی شده است.
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مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه خبرداد:

تامین سوخت مورد نیاز بیش از 32 هزاردستگاه ادوات کشاورزی استان کردستان
سنندج- مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کردستان 
گفت: در سه ماهه نخست سال  جاری۴۰ میلیون لیتر نفتگاز در بین 

بهره برداران بخش کشاورزی استان کردستان توزیع شده  است . 
جهانبخــش نوکانــی  دردیدار با فرماندار شهرســتان دیواندره بابیان 
این مطلب اظهار داشــت : این شــرکت با تهیه زیر  ســاخت های الزم 
و هماهنگی های صورت گرفته ســوخت بخش کشــاورزی اســتان را 
به صورت  الکترونیکی توریع می نماید نوکانی ســپس به فعالیت۳۲ 
هزار دســتگاه ادوات کشــاورزری در اســتان و قابلیت های کشاورزی 
 شهرستان دیواندره اشاره کرد و افزود: ۵۸۰۰ دستگاه ادوات کشاورزی 
در شهرستان دیواندره  فعال بوده که در سه ماهه نخست سال جاری 
بیش از ســه میلیون و چهارصد هزار لیتر ســوخت در  بخش کشاورزی 
این شهرستان توزیع شده است  . مدیر شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتــی منطقه کردســتان از فعال بــودن 7 باب جایگاه عرضه  فرآورده 

های نفتی و ۵ باب جایگاه ســی ان جی در ناحیه دیواندره خبرداد و 
اظهار کرد :عملیات  احداث یک باب جایگاه عرضه فرآورده های نفتی 

نیز در دست اقدام می باشد که با توجه به  تعداد مجاری عرضه موجود 
و گســتردگی جغرافیایی مطلوب این جایگاهها ،زمینه ارائه خدمات 
 مطلوب و دسترســی بهتر شــهروندان به فرآورده های نفتی به خوبی 

مهیا شده است. 
این مقام مسئول به آغاز تامین و ذخیره سازی سوخت موردنیاز بخش 
روســتایی شهرســتان و  توزیع الکترونیکی آن اشــاره کرد و افزود:هم 
اکنون ۱۲۰۰ خانوار نفت سفیدســوز در شهرســتان  وجود دارد که 
سهمیه سالیانه آنان بر روی کارت های بانکی متصل به شبکه شتاب 
شــارژ می شــود   . فرماندار دیواندره نیز با بیان شــرایط جغرافیایی و 
اقتصادی شهرستان خدمات و اقدامات شرکت  ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه را الزمه تحرک و پویایی چرخه اقتصادی این شهرستان 
 برشمرد و از زحمات و تاشهای کارکنان پخش منطقه کردستان در 

سوخترسانی مطلوب در این  شهرستان تشکر وقدردانی نمود.

مدیر دفترروابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان: 

برنامه های مدیریت مصرف برق مشکل مدیریت اضطراری بار را برطرف کرد
اصفهــان / گروه اســتان هــا: مدیر دفترروابط عمومی شــرکت توزیع 
برق اصفهان گفت: برنامه ریزی های امســال وزارت نیرو در راســتای 
به حداقل رســاندن خاموشــی ها در بخش خانگی و تجاری نتیجه داده 
است. سید مجتبی باطنی با بیان اینکه مدیریت مصرف برق از ۱۰ ماه 
پیش توسط وزارت نیرو آغاز شد  عنوان کرد: امسال با دستور وزیر نیرو 
قرار بود در بخش خانگی و تجاری خاموشی نداشته باشیم یعنی عموم 
مردم خاموشــی ها را احســاس نکنند و صنایع مدیریت شده و با برنامه 
مدیریت اضطراری بار را داشته باشند. باطنی تصریح کرد:  در سال جاری 
نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی تعمیرات الزم قبل از تابستان را 
به انجام رســاندند به عبارتی  تمام نیروگاه ها در مدار تولید قرار گرفت 
وموجب شد  ارتقا راندمان نیروگاه ها را شاهد باشیم .وی در ادامه افزود 
: به لحاظ مدیریت مصرف چند طرح در دســتور کار قرار داده شــد، در 
بحث صنعت دو برنامه برای مشترکین پرمصرف و مشترکین با مصرف 
پایین برنامه ریزی شــد . باطنی توضیح داد:  برای مشــترکین پرمصرف 
همچون سیمان و فوالد  نیز برنامه های مدونی ارائه شد به طوری که در 
فرجه پیک بار در دو بسته ۱۵ روزه ۵۰ و ۹۵ درصد  میزان  مصرف این 
صنایع باید کاهش  یابد و ســهمیه عنوان شــده  در این خصوص نوشته 
شــد به طوری که از ســاعت ۱۱ تا ۲۳ سهمیه ای به آنها اختصاص داده 
شــد و پس از این ســاعت میزان مصرف  برای این دســته از مشترکین 
آزاد اعام شــد مدیر دفتر روابط عمومی شــرکت توزیع برق اصفهان 
گفت: در بخش کشــاورزی طرحی را وزارت نیرو اعام کرده اســت که 

اگر  کشاورزان از ساعت ۱۲ تا ۱7 چاه های کشاورزی خود را مطابق با 
برنامه تنظیم کنند مابقی ساعات را با هزینه صفر یعنی به صورت رایگان 
می توانند از برق استفاده کنند. در ادامه باطنی عنوان کرد: کشاورزان 
همکاری مطلوبی در راستای کاهش مصرف برق داشته اند در این راستا 
۱۳ هزار چاه کشاورزی با رعایت زمان پیک مصرف و نحوه بهره برداری 
از آن در ساعات شب باعث شدند نمودارهای مصرف وضعیت خوبی را 
نشــان دهند. او با بیان اینکه صنایع و ادارات که دارای ژنراتور بودند و 
امکان تولید برق مصرفی خود یا وصل به شبکه را داشتند کاهش میزان 
مصرف را رقم زد  و از  ۴۲۳ دیزل موجود ۲۲۴ دیزل توانایی همکاری را 
داشتند .او در ادامه با بیان اینکه بانک ها بیش از سایر ادارات تحت تأثیر 

اعمــال قطعــی برق به دلیل پرمصرفی در ســاعات پیک قرار گرفته اند 
اظهار کرد: بانک ها در برخی مواقع میزان مصرف باالیی داشته اند و باید 
تعهد می دادند که مصرف خود را کاهش دهند و به دستورالعمل اباغی 
بازگردند. در مورد طرح خانگی و اصناف نیز باطنی توضیح داد: تبلیغ و 
فرهنگ سازی  یکی از مهم ترین اولویت های شرکت توزیع برق اصفهان 
بوده است که با همکاری شهرداری اصفهان در سطح شهر بیلبورد و بنر 
نصب کرده ایم و برای مشترکین که زیر الگوی مصرف برق مصرف کنند 
)برای مناطق مرکزی کشور ۳۰۰ کیلووات در ماه پیش بینی شده است( 
بــه ازای هــر کیلووات کاهش مصرف ۵۰۰ تومان تخفیف در نظر گرفته 
شده  که در قبوض اعمال می شود. مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع 
برق اصفهان گفت: اگر ۵۰ کیلووات مصرف مشــترکین  از الگو مصرف 
پایین تر باشد قبض رایگان خواهد شد و  در این حوزه  شاهد همکاری 
خوبی بودیم .وی همکاری شهرداری در راستای کاهش مصرف برق در 
روشنایی فضای سبز را مطلوب ارزیابی کرد و عنوان داشت: شهرداری 
تاش کرد متعادل سازی روشنایی فضای سبز شهری را در دستور کار 
قرار داهد و در این راســتا با تعویض المپ ها و جایگزینی با المپ های 
کم مصرف و  تغییر زمان اســتفاده از پمپاژ آب ها و آبیاری فضای ســبز 
در ساعات شب تا اندازه قابل توجهی در مدیریت مصرف برق در فضای 
شــهر تاش نمود از ســوی دیگر  شرکت توزیع برق اصفهان چراغ های 
بلوارهــای اصلــی را یکــی در میان خامــوش نمود و  با این اقدامات  ۳۰ 

درصد مصرف برق درحوزه روشنایی را کاهش داد. 

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

ج: سرپرست شهرداری کر
 ساالنه 7 میلیارد تومان 

برای ساماندهی  سگ های 
بالصاحب هزینه می شود

البرز /  اکبر حیدری 
سرپرســت شهرداری کرج با بیان اینکه روزانه 
حدود ۲۰ ســگ باصاحــب از مناطق مختلف 
شــهر جمع آوری می شود، گفت: ساالنه حدود 
7 میلیــارد تومــان اعتبــار برای ســاماندهی 
ســگ های باصاحب هزینه می شود.منوچهر 
غفــاری با اشــاره به اینکــه اولویت این دوره از 
مدیریــت شــهری محرومیت زدایی از محات 
کم برخوردار اســت، اظهارکرد: این محات در 
مناطق دهگانه شناسایی و نیازهای آنها احصاء 
شــده اســت.وی ادامه داد: توزیع آســفالت، 
اقدامات عمرانی، توســعه فضای ســبز و ایجاد 
زیرســاخت های فرهنگی و ورزشــی از جمله 
برنامه هــای اولویت دار شــهرداری در محات 
هدف است.سرپرســت شهرداری کرج توضیح 
داد: برخــی محات کــرج با محرومیت زیادی 
مواجه هستند و نباید انتظار داشت که مشکات 
آنهــا با صرف هزینه اندک و دربازه زمانی کوتاه 
مدت رفع شــود.وی اضافه کرد: ســال ها است 
مشکاتی در این محات انباشته شده که رفع 
آنها نیازمند پیگیری مداوم و تاش خســتگی 

ناپذیر است.
ساالنه 7 میلیارد تومان برای ساماندهی 

سگ های بالصاحب هزینه می شود
غفاری در بخش دیگری از صحبت های خود به 
دغدغه شهروندان در خصوص تجمع سگ های 
باصاحب در برخی مناطق اشــاره کرد و گفت: 
ســاماندهی ســگ های باصاحب هم دغدغه 
خانواده ها و هم گروه های حامی حیوانات است.
این مسئول با تاکید بر اینکه وجود این سگ ها 
در اغلب شــهرها مشــکل ســاز شده و مختص 
کرج نیســت، افزود:  در کرج دو مرکز نگهداری 
از سگ های باصاحب) در حلقه دره و باغستان( 
راه اندازی شده که ظرفیت هر کدام از آنها ۵۰۰ 
قاده است.سرپرست شهرداری کرج ادامه داد: 
در حال حاضر پنج پیمانکار برای ساماندهی این 
سگ ها با شهرداری همکاری دارند که دو پیمانکار 
وظیفه جمع آوری، دو پیمانکار نگهداری و یک 
پیمانکار هم وظیفه عقیم سازی آنها را به عهده 
دارد.وی با بیان اینکه روزانه حدود ۲۰ ســگ 
از مناطق مختلف شــهری جمع آوری می شود، 
گفت: ساالنه حدود 7 میلیارد تومان اعتبار برای 
ساماندهی سگ های باصاحب هزینه می شود.

غفاری با تاکید بر اینکه اقدامات شهرداری برای 
ساماندهی سگ های باصاحب به تنهایی کافی 
نیســت، افزود: بنا شــده این موضوع به صورت 
اســتانی مورد توجه قرار بگیرد و همه شــهرها 
بــه وظیفه خــود در این خصوص عمل کنند تا 
شــاهد کاهش جمعیت این ســگ ها در معابر و 

خیابان ها باشیم.

شهردار کرمانشاه عنوان کرد؛

 ساماندهی مناطق حاشیه ای 
شهر کرمانشاه تا یک ماه دیگر

کرمانشاه / گروه استان ها: شهردار کرمانشاه در 
بازدید از عملیات ســاماندهی مناطق حاشیه ای 
شهر کرمانشــاه گفت: ساماندهی کامل مناطق 
حاشــیه ای کرمانشــاه تا یک ماه دیگر به اتمام 
می رســد.دکتر نادر نوروزی در حاشیه بازدید از 
روند عملیات ساماندهی محات حاشیه ای شهر 
کرمانشاه )آقاجان، ما حسینی مراد آباد(، اظهار 
داشت: پیرو جلسات روزهای گذشته در خصوص 
ساماندهی محات حاشیه نشین شهر کرمانشاه 
فعالیــت عمرانی و خدمات شــهری در محات 
حاشــیه نشین کرمانشــاه آغاز شده است.وی با 
اشاره لزوم هماهنگی بین مجموعه های خدمات 
رسان در ساماندهی محات حاشیه نشین، افزود: 
با توجه به در دست اقدام بودن عملیات آسفالت 
در محات حاشــیه نشــین کرمانشاه الزم است 
مجموعه آب و فاضاب نســبت به رفع مشــکل 
فاضاب این محات و لوله کشی آب شهری اقدام 
کند تا پس از آســفالت معابر و کوچه ها شــاهد 
حفاری مجدد نباشیم.شهردار کرمانشاه تصریح 
کــرد: در خصوص خدمــات آب، برق و امنیتی 
اقدامات خوبی با هماهنگی آب و فاضاب، برق و 
سپاه کرمانشاه شده است.وی ادامه داد: فرماندار 
کرمانشاه در ساماندهی محات حاشیه نشین به 
کمک آمده و در حوزه جابجایی مشاغل مزاحم در 
این محات تصمیمات خوبی اتخاذ شــده است.
نوروزی خاطر نشان کرد: همه خدمات ارائه شده 
در راســتای ارتقاء کیفیــت زندگی در محات 
حاشیه نشین کرمانشاه است.شهردار کرمانشاه 
با بیان اینکه اعتبارات به کار گرفته شده در این 
محات از محل اعتبارات شــهرداری کرمانشاه 
بوده اســت، گفت: جمــع بندی کامل اعتبارات 
هزینه شده در محات حاشیه نشین پس از پایان 
کار اعام خواهد شد.نوروزی در پایان خاطرنشان 
کرد: با توجه به زمان بر بودن ارائه خدمات شهری 
و عمرانی، تا یک ماه آینده عملیات ســاماندهی 
مناطق حاشیه نشین کرمانشاه به پایان می رسد.

 تذکر نماینده ولی فقیه 
 در شهرستان فردیس به مسئوالن 

در خصوص بیمارستان آرین: 

 بهانه ها را کنار بگذارید
 و همکاری کنید

البرز / اکبر حیدری 
حجت االسام و المسلمین دکتر حسینی 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرســتان 
فردیــس در خطبه های نماز جمعه ســی 
تیــر ماه ۱۴۰۱ از مســکوت ماندن پروژه 

بیمارستان آرین به شدت انتقاد کرد. 
وی گفت :در جلســه ای که با اســتاندار 
محتــرم البرز داشــتیم به ایشــان عرض 
کردم که از تاش های جهادی شما تشکر 
می کنــم ولی مطالبه اصلی مردم فردیس 
چند مورد است که یکی از آن ها بیمارستان 
است اســتاندار محترم هم توضیحاتی را 
دادند که درحال پیگیری هستند ولی این 
قول کافی نیســت و باید مردم در صحنه 
عمل ببینند هنــوز پس از مدت ها دراین 
شهرستان شاهد افتتاح بیمارستان دولتی 

نیستیم .
حجت االســام ابراهیم حسینی در ادامه 
افزود: بازدیدی از بیمارســتان خصوصی 
آرین داشــتیم بیمارستانی که با بهترین 
تجهیزات و امکانات ساخته شــده و مدت 
هفت سال باتکلیف مانده ، واقعاً اگر عقل 
و درایت بود این امکانات پیشرفته باید در 
آن جــا خاک می خــورد؟ و بعد از مدت ها 
ما هنوز بگوییم بیمارســتان نداریم!! باید 
عرض کنم همین بیمارســتان سال های 
ســال برای بیماران ســرطانی اســتفاده 
می شــد همه مجوزهای قانونی را هم دارد 
ولی کمــاکان افتتاح نشــده. امام جمعه 
فردیس تصریح کرد من از مسئولین عالی 
اســتان و شهرستان و از شخص استاندار 
محترم و از شــهرداری و مقامات قضایی 
می خواهــم که همــکاری کنند تا هرچه 
ســریع تر شــاهد بهره برداری آن باشیم 
همچنین از رســانه ها هــم می خواهم تا 
به جد پیگیر مســئله بیمارستان باشند که 
چرا این بیمارستان متوقف شده بهانه ها را 
کنار بگذارید و هر چه ســریع تر موضوع را 
حل وفصل کنید تا مردم بیش از این دچار 

مشکات درمانی نباشند.

معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
سازمان بهریستی کشور خبر داد؛

تصویب سند صیانت از کودکان 
در فضای مجازی توسط 

شورای عالی فضای مجازی
مشهد / سمیرا رحمتی

معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی مرکز 
توسعه پیشــگیری سازمان بهزیستی گقت : 
ســند صیانت از کودکان در فضای مجازی به 
تصویب شــورای عالی فضای مجازی رسیده 
است و در حال حاضر کارگروه های اجرایی با 
محوریت مرکز ملی فضای مجازی با دستگاه ها 
جهت اجرایی شدن بندهای سند در حال شکل 
گیری است.به گفته آرزو ذکایی نتایج برنامه ی 
رصد آسیب های اجتماعی در سطح استان ها 
در ســال ۱۴۰۰ ضــرورت اجرای برنامه های 
خودمراقبتی زنان و دختران در ۱۴ اســتان را 
در اولویت قرار داد لیکن به دلیل اهمیت جایگاه 
خودمراقبتــی بعنوان یکی از ابزارهای مصون 
سازی در برابر آسیبهای اجتماعی در سالجاری 
کلیه اســتانها مجری برنامه خواهند بود.وی 
ادامه داد: یکی از این استان ها خراسان رضوی 
اســت که اجــرای برنامه های خودمراقبتی از 
ابتدای ســال جاری در این اســتان  آغاز شده 
اســت.ذکایی تأکیــد کــرد: برنامه ی رصد 
آســیب های اجتماعی با هدف اولویت بندی 
برنامه های مداخله در آسیب ها انجام می شود 
بــه این صورت که داده های ســامانه رصد به 
ما نشــان می دهد که وضعیت آســیب های 
اجتماعی در استان های مختلف به چه ترتیب 
است و ما بر اساس وضعیت موجود، برنامه های 
پیشــگیرانه و مداخله ای در سطح یک و دو را 
در این اســتان ها طراحی و اجرا می کنیم.وی  
تقویت مشارکت اجتماعی، اجرای برنامه های 
اجتماع محــور و توانمندســازی گروه هــای 
هدف توســط گروه هــای داوطلب را از جمله 
سرفصل های اجرایی برنامه های کاهش آسیب 
های اجتماعی عنوان کرد.معاون پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
با بیان اینکه برنامه های کنترل و کاهش آسیب 
های اجتماعی در هر استان مطابق فرهنگ و 
بوم آن استان تدوین می شود گفت: الگوهای 
هــر منطقه از نظر فرهنگی، تنوع آســیب ها، 
شــدت و عمق آســیب متفاوت اســت و از 
ســویی، برنامه های پیشــگیری در هر استان 
باید متناســب با ساختار بومی و فرهنگی آن 
منطقه باشد.ذکایی داوطلبان برنامه مشارکت 
اجتماعی در سال ۱۴۰۰ را هزار گروه ۱۵ تا ۲۵ 
نفره ذکر کرد و گفت: ۵۰۰ تســهیلگر در این 
طرح با بهزیستی همکاری کردند و ارزشیابی 
که توسط بخش های تخصصی صورت گرفت 
نشــان داد که اثربخشــی آن بویژه در مناطق 

کم برخوردار بسیار زیاد بوده است.

استانها 6

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان اظهار کرد:

کردستان افزایش 17 درصدی مصرف  CNG  در استان 
کردســتان / گروه اســتان ها: مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه کردســتان در دیدار با فرماندار ویژه  شهرســتان ســقز با 
تشــریح اقدامات و عملکرد شــرکت در ناحیه فوق در زمینه تامین و 
توزیع  فرآورده های نفتی به تببین اهداف و سیاســت های شــرکت در 
راســتای طرح دوگانه ســوز  نمودن رایگان خودروهای عمومی ،توزیع 

الکترونیک سوخت بخش کشاورزی و.. اشاره  نمود. 
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
کردستان، جهانبخش  نوکانی به مصرف بیش از ۵۱ میلیون مترمکعب 
ســی ان جی در ســه ماهه نخســت سال جاری  در جایگاههای سی ان 
جی استان اشاره کرد و افزود:این میزان مصرف نسبت به مدت  مشابه 

سال قبل با افزایشی ۱7 درصدی همراه بوده است . 
نوکانی با تاکید بر مزایای اقتصادی و محیط زیستی استفاده از سی ان جی 
به جای سوخت  مایع از فعالیت یک کارگاه تبدیل دوگانه سوز نمودن 

رایگان خودروهای عمومی در شــهر  ســقز خبرداد و خواستار همکاری 
و تعامل فرمانداری با این شــرکت در جهت فرهنگ ســازی  وترغیب 

شــهروندان جهت ثبت نام در ســامانه  https://gcr.niopdc.ir    شد.  وی 
از فعالیت۵۴ باب جایگاه سی ان جی در استان و استقبال شرکت جهت 
ورود بخش  خصوصی جهت احداث جایگاههای سی ان جی خبر داد و 
افزود:    با فعالیت۱۰ باب جایگاه  عرضه فرآورده های نفتی و 7 باب جایگاه 
ســی ان جی در ســقز ،ظرفیت مناسبی برای  سوخت   رسانی مطلوب و 

پایدار به شهروندان سقزی فراهم شده است . 
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان سپس 
به فعالیت ۴7۰۰  دســتگاه ادوات کشــاورزی و وجود ۱۸۰۰ خانوار 
نفت سفیدســوز در شهرستان اشاره کرد  وافزود:توزیع سوخت بخش 

کشاورزی و خانوار به صورت الکترونیکی انجام می شود . 
فرماندار ویژه سقز نیز با بیان نظرات خود در مورد خدمات صورت گرفته 
از ســوی شــرکت  ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان، از 

عملکرد شرکت در این شهرستان تشکر و  قدردانی نمود. 

مدیر شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه کردستان خبر داد:

کردستان برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران  آمادگی شرکت فرآورده  های نفتی منطقه    اعالم 
ســنندج- مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی منطقه 
کردستان از آمادگی جایگاههای عرضه فرآورده  های نفتی استان 
برای ارائه خدمات مطلوب به مســافران همزمان با شروع سفرهای 

تابستانی خبر  داد. 
جهانبخــش  نوکانی که در جلســه با انجمــن صنفی جایگاهداران 
اســتان ســخن می گفت افزود: به منظور ارائه  خدمات مطلوب و 
مناسب به همشهریان ومسافرینی که در ایام تعطیات تابستانی به 
کردستان  سفر می کنند،عملیات نظارت بر عرضه مطلوب فرآورده 
های نفتی در جایگاه های عرضه فرآورده  های نفتی وCNG  منطقه 
کردســتان همزمان با حضور اعضای گروه معین در نواحی ۹گانه 

منطقه  انجام شد. 
نوکانــی ضمــن تشــکر و قدردانی از زحمــات و عملکرد مطلوب 
مجاری عرضه منطقه در ســوخت  رســانی زمستانی سال گذشته و 
ایام تعطیات نوروزی ســال جاری افزود:با فعالیت ۸۳باب جایگاه 

 اختصاصی عرضه فرآورده های نفتی و ۵۴ باب جایگاه سی ان جی 
ظرفیت مناسبی جهت  سوخترسانی به شهروندان در استان فراهم 
شده است .  وی با اشاره به بازرسی و بازدیدهای منظم صورت گرفته 
از جایگاه های عرضه منطقه توسط گروه  بازرسین ویژه منطقه افزود 
:عرضه مطلوب فرآورده های نفتی از نظر کمی و کیفی، جلوگیری 

از  عرضه خارج از شبکه و قاچاق فرآورده های نفتی، کاهش مصرف 
فرآورده های نفتی، تحقق حقوق  شــهروندی و... از جمله مزایای 

اجرای این گشت ها و بازدیدهای دوره ای است.  
این مقام مســئول خواســتار توجه جدی مالکین مجاری عرضه به 
خرید به موقع فرآورده، فعال  بودن تمامی دوربین ها و تلمبه های 
جایگاه،جلوگیری از قاچاق ســوخت از طریق کارت های ســوخت 
 ســرگردان، نظافت نمازخانه و سرویس های بهداشتی جایگاه های 
بین راهی و آمادگی شرکت های  پشتیبان فنی و سامانه هوشمند 

سوخت جهت ارائه خدمات به شهروندان شد
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان با اشاره 
به ظرفیت مطلوب ذخیره  ســازی فرآورده های نفتی در تاسیسات 
منطقه، خاطرنشان کرد: عملیات تامین و توزیع فرآورده های  نفتی 
در تمامی جایگاه های عرضه منطقه در حال انجام است و هیچگونه 

مشکلی در عرضه سوخت  در مجاری عرضه وجود ندارد.
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کرد ؛ گردشگری سالمت را بررسی  « میزان توجه به  گار »روز

فرصت  سوزی در بازار توریسم درمانی
  سارا فهیم / روزگار

در عصر پزشکی حاضر که مسافرت های 
بین المللی و اطاعات پزشکی به سهولت 
و به صورت آناین در دســترس همگان 
قــرار می گیرد، توریســت درمانی یا به 
عبارتی گردشگری سامت به عنوان یک 
راهکار مهم و موثر برای سیســتم های 
مراقبتی - بهداشتی ملی و نیز بهداشت 
جهانی حائز اهمیت می باشد.به عبارتی 
بیمــاران در تمامی نقــاط جهان، قادر 
هستند تا با کسب اطاعات الزم از منابع 
نا محدود و مستقل از مرزهای جغرافیایی 
و همچنین منابع مالی، سیستم درمانی 
خــود را انتخــاب کرده و به آســانی در 
ســایر کشورها پیگیری نمایند و درصدد 
معالجه و درمان آن برآیند. از طرفی اگر 
بخواهیــم از جنبه اقتصادی به موضوع 
نگاه کنیم، توریسم درمانی )گردشگری 
ســامت(، از صنایع مطرح و مفید برای 
اقتصاد کشــور ها به حســاب می آید که 
در حوزه کارآفرینی، ایجاد اشتغال مولد 
و پایــدار، ارز آوری و ثروت آفرینی برای 
کشــور ها نقش بســیار موثری بازی می 
کند. امروزه ســرمایه گذاران بسیاری در 
دنیا به این سرمایه گذاری در این حوزه 
عاقه مند شــده اند.ایــن موضع قطعا 
برای کشــور ما هم صدق می کند. ایران 
بــه طور میانگین ســاالنه توانایی جذب 
حداقل یک میلیون توریســت پزشکی را 
دارد و ایــن یعنــی هفت میلیارد دالر به 
واسطه این صنعت وارد کشور خواهد شد. 
محقق شــدن این مسئله نیازمند انجام 
اقداماتی همانند تســهیل مقدمات ورود 
توریست به کشور، معرفی مراکز درمانی 
خــوب و نظــارت بر آنها و توســعه و به 
روز رســانی بیمارســتان ها و تجهیزات 
آنها مطابق با اســتانداردهای مورد نیاز 
برای این صنعت اســت.گفتنی است که 
گردشــگری ســامت در ایران شامل ۳ 
بخش گردشــگری پزشکی، گردشگری 
طبیعت درمانی و گردشگری تندرستی 

می شود. 

بیماران به دلیل پایین بودن 
هزینه های درمان به ایران می آیند

سید فرخ میرشاهزاده، کارشناس گردشگری 
پتانسیل ایران در زمینه گردشگری سامت 
را بسیار باال می داند و می گوید: ما در حوزه  
درمان های سنتی، داروهای گیاهی و منابع 
درمانی متنوع مثل چشــمه های آب گرم و 
معادن نمک و هزاران هزار شاخصه  دیگر در 
این حوزه قابلیت های بسیاری را در این مرز 
و بوم داریم. فقط کافی است آن را احیا کنیم 
و بهره برداری متناسبی از آن داشته باشیم. 
همه چیز در کشور ما مهیا است، فقط نیاز 
بــه تجمیع دارد. یعنی اگر پراکندگی اجزاء 
تجمیع بشــود، تسهیل گیری و بسترسازی 
مناســب اتفاق می افتد و امکان بهره برداری 
مناسب در این زمینه وجود خواهد داشت.
میرشاهزاده افزود: توریسم درمانی در کشور 
را نمی توان نوپا حســاب کرد. چون سال ها 
اســت که به خاطر پایین بودن هزینه های 
درمان در کشــور ما به لحاظ تبدیل نرخ ارز 
عمدتا افراد از کشــورهای خارجی ترجیح 
می دهند که مقصد ارزان قیمتی مثل ایران 
را انتخاب کنند. بیماران در حوزه های خاص 
بیشتر در حوزه هایی مثل ناباروری، زیبایی 

و دندانپزشــکی که هزینه های آن در کشور 
ما پایین اســت، کشور ما را به عنوان مقصد 

انتخاب می کنند. 

به لحاظ زیرساختی مشکل داریم
وی افزود: امکانات اولیه  جذب را داریم منتها 
به لحاظ زیرساختی همچنان مشکل داریم. 
متاسفانه پاندمی کرونا هم مشکل را مضاعف 
کرد. بازاری که تازه داشت راه می افتاد با این 
پاندمی وقفه  بسیار بزرگی در آن رخ داد که 
این وقفه به خودی خود مســلما در بازار آتی 
تاثیر منفی خود را خواهد گذاشت. کلیت امر 
درباره ی توریسم درمانی در ایران این است 
که متاسفانه ضعف زیرساخت وجود دارد و 
هم به لحاظ زیرساخت درمانی و هم به لحاظ 
زیرساخت اقامتی و خدماتی برای مخاطبین 
این عرصه با مشکل مواجه هستیم. به ویژه 
اینکه این عرصه یک عرصه  چند بعدی است، 
صرفا بیمار به مجموعه  ما مراجعه نمی کند 
بلکه همراهان بیمار هم به عنوان افراد سالم 
مراجعه می کنند و اینها صرفا قصد همراهی 
بیمار خود را ندارند، مسلما نوعی گردشگر به 
حساب می آیند که عناصر جانبی گردشگری 
را هــم طلــب می کنند. یعنی ســرگرمی، 

تفریحات، غذا و نوشــیدنی، اقامت و گشت 
می خواهند. متاسفانه در این زمینه ما یک 
مقداری ضعیف عمل کردیم ولی امیدواریم 
نقطه  قوتی برای آینده  تحول گردشــگری 

کشور باشد.

 اهمیت اعتبار بخشی بیمارستان ها 
در امر توریسم درمانی

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی ایران 
گفت: اعتبار بخشــی بیمارستان ها در امر 
توریســم درمانی حائز اهمیت است و باید 
مود توجه قرار گیرد.محسن توکلی افزود: 
ارزشــیابی و اعتباربخشی بیمارستان ها 
نقش به ســزایی در ارتقای کیفیت، ایمنی 
و اثربخشــی خدمات درمانی ارایه شــده و 
افزایش کارایی بیمارســتان ها داشــته و 
اثربخشی سیستم اعتباربخشی به کیفیت و 
هماهنگی روش اعتباربخشی، استانداردها 
و ارزیابــان اعتباربخشــی بســتگی دارد.

وی اظهار داشــت: اعتبار بخشی در ایران 
بــه عنوان مدل در حــوزه درمان به توجه 
خاصی نیاز دارد و بیمارستان ها را به شکل 
بومــی و ملی درجه بنــدی می کنند و بر 
اساس آن تعرفه بیشتری دریافت و خدمات 

بهتری ارائه می دهند و ســهم بیشتری در 
گردشگری سامت به خود اختصاص می 
دهند.توکلــی تصریح کــرد: برنامه اعتبار 
بخشی تحولی عظیم در مدیریت خدمات 
سامت کشور است که پیوند مدیریت ارشد 
با ارائه خدمات موثر پزشــکی را فراهم می 
کنــد، به عنوان یکــی از معتبرترین مدل 
هــای ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی با 
برخورداری از مقبولیت جهانی روزافزون در 
بخش سامت هماهنگ با سایر اولویت های 
وزارت متبــوع همچون حاکمیت بالینی، 
ایمنی بیمار و منشور حقوق بیمار، همگام 
با اســتانداردهای اعتباربخشی آموزشی 
و توجه به زیر ســاخت های پژوهشــی به 
ویــژه در زمینــه رعایــت ایمنی و حقوق 
بیمــار و ارتقــای کیفیت خدمات راهی نو 
جهت کســب اطمینان از عملکرد مناسب 
سازمان های ارائه دهنده خدمات سامت را 
فراسوی دست اندرکاران این حوزه قرار داده 
اســت.وی اظهار داشت: در اعتبار بخشی 
به استانداردهایی بر بهبود مداوم کیفیت، 
محــور بــودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و 
کارکنان تاکید دارد و  برای تشریح کیفیت 
خدمات بهداشتی درمانی  به عنوان مبنای 
تفکر آن به کار گرفته شــده و  خط مشــی 
مراقبت های سامت و درک آنچه به کیفیت 
مراقبت مربوط می شــود و تمرکز برروی 
اصول بنیادی برای یکپارچه کردن توسعه 
سیســتم بهداشــت و درمان و پویایی آن، 
اســاس اعتباربخشی را تشکیل می دهد.

توکلی ادامه داد: در روند فعلی برای اینکه به 
مراکز پذیرش بیمار بین المللی را بدهیم نیاز 
به مترجم و زیر ساخت های مناسب است، 
توجه ویژه به طور مشخص و مدون به مدل 
های اعتباربخشی در بیمارستان های کشور 
دیده نشده اســت.معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی ایران اضافه کرد: مدل اعتبار 
بخشــی بین الملی شامل هزینه های باال، 
تجهیزات پزشکی بوده و بحث زیرساخت 
های الزم در بیمارستان ها و تحریم که اثر 
خود را گذاشــته است که باید مورد توجه 

قرار گیرند.

7جامعه
 »سفره دلمان« را 

 پیش چه روانشناسی 
باز کنیم؟

  دکتر مژگان احمدپور ، روانشناس
در عصر کنونی بهترین مشــورت ها از 
سوی مشاوران و روانشناسان متخصص 
ارائه می شود چرا که بی طرفانه و بدون 
ســوء گیری شرایط مراجع را بررسی 
کــرده و راهنمایی درســتی به او ارائه 
می دهنــد. دربــاره ویژگی های یک 
روانشــناس و مشــاور خوب هم باید 
گفت که یک مشاور خوب همیشه در 
حــال یادگیری و به دنبال فرصت های 
آموزشــی است، چرا که می توان گفت 
علم روانشناسی در کشور ما نوین و نوپا 
بوده و یک روانشــناس و مشاور خوب 
باید اطاعات خود را دائما به روز کند 
بنابراین مشاور و روانشناس متخصص 
با علم روز روانشناسی آشنا و هماهنگ 
است. از طرفی مشاوران و روانشناسان 
باید »مهارت های ارتباطی« داشــته 
باشــند، گفتار یک روانشناس و مشاور 
خوب باید موثر باشــد تا بتواند ارتباط 
درســتی با مراجع برقرار کند. از سوی 
دیگــر انعطــاف پذیری و ســازگاری 
مشــاور نیز مهم اســت. روانشناس و 
مشــاور باید بتواند با شــرایط مختلف 
مراجعیــن کنار آیــد و در عین گوش 
دادن فعــال به مســاله ای که مراجع 
مطرح می کند، همدالنه شــرایط او را 
ارزیابی کنــد. همچنین »همدردی« 
از دیگر نشــانه های یک روانشــناس 
و مشــاور خــوب اســت تــا به کمک 
ایــن مهارت بتواند به درک درســتی 
از شــرایط و مســائل مراجع برســد. 
همچنین داشــتن »ثبات هیجانی« از 
دیگر نشــانه های مشاور و روانشناس 
خوب است، در واقع مشاور خوب باید از 
ثبات هیجانی خوبی برخوردار باشد، به 
این معنا که هیجانات زندگی شخصی 
خود را کنترل کرده و این هیجانات را 
با مســائل کاری ادغام نکند. از طرفی 
زیر پا نگذاشــتن »اصول اخاقی« از 
جمله مهم ترین مولفه هایی اســت که 
مشاور و روانشناس متخصص باید مد 
نظر داشــته باشــد، راز داری، داشتن 
مهارت های بین فردی خوب، توانایی 
بــر قــراری ارتباط با دیگــران، زیر پا 
نگذاشــتن قوانین و مقررات و اخاق 
حرفه ای، صبر و بردباری و معتمد بودن 
از جمله ویژگی های یک روانشناسی و 
مشاور خوب است. توجه شود که یک 
روانشناس باید به قدری اعتماد مراجع 
را جلب کند که مراجع بدون هیچ گونه 
ترس و واهمه ای راز دل خود را با مشاور 
در میان بگذارد چراکه می داند مشاور 
او رازدار اســت. بعضــا رازهای زندگی 
مراجعین به قدری مهم است که شاید 
نتوانند تمام آن را پیش مشاور مطرح 
کننــد و تنها گوشــه ای از آن را بیان 
می کنند بنابراین جلب اعتماد مراجع 
بسیار مهم است. بعضا مطرح می شود 
اساســا مراجعه به مشاور و روانشناس 
چه فایده ای دارد؟ در جواب باید گفت 
که مشورت با روانشناسان و مشاوران به 
شــرطی که به فرد شایسته ای مراجعه 
شود، احتمال تصمیم گیری درست را 
بیشتر و احتمال خطا در انجام امور را 
کمتر می کند، چراکه شــخص راهنما 
بدون هیچ تعمدی ما را کمک می کند. 
همچنیــن صداقت، مهــارت و تجربه 
کافی مشــاور و روانشــناس نیز بسیار 
مهم اســت و مراجعان باید این موارد 
را نیــز مد نظر قــرار بدهند. از طرفی  
تحصیات مرتبط، داشــتن تخصص 
و مجــوز فعالیت بــرای ارائه خدمات 
روانشناســی و مشــاوره مهم اســت 
و الزم هســت کــه مراجعیــن به این 
موارد، توجه داشــته باشند. همچنین 
دقت شــود که یک مشــاور خوب باید 
به ســخنان مراجع  به خوبی گوش و 
شــرایط او را درک کند. ســواالتی که 
از ســوی مشاور پرسیده می شود باید 
حکیمانه و مرتبط با موضوع مورد بحث 
باشد تا نهایتا مشاور به یک جمع بندی 
نهایی برای حل مساله برسد، همچنین 
این ارزیابی باید بی طرفانه باشــد. پس 
یادمان باشد که به فرادی بدون داشتن 
صاحیــت و تخصــص الزم، صرفا به 
دلیــل توانایی خوب حرف زدن، خود 
را مشاور و روانشناس معرفی می کنند 

اعتماد نکنیم.

 معاون امور زنان 
و خانواده ریاست جمهوری:

تبیین جایگاه خانواده از 
 ضروریات هویت بخشی 

به نسل جوان است
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
تبییــن جایــگاه خانواده و تقــدس آن را از 
ضروریات هویت بخشی به نسل جوان عنوان 
کرد.انسیه خزعلی در رشته توییتی در حساب 
کاربری خود نوشت: در نقشه مهندسی کشور 
یکــی از راهبردهــای کان فرهنگی تبیین، 
تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن سازی خانواده 
اســت. معاون امور زنان و خانواده ریاســت 
جمهوری ادامه داد: تاش جنگ شــناختی 
برای تغییر تعریف خانواده مقدمه اضمحال 
خانواده و نابودی نســل آینده است. خزعلی 
تصریح کرد: تشــکیل خانواده و تاش برای 
آســان کردن آن، چه در جنبه های معنوی و 
فراهــم کــردن زمینه وصال زوجین و چه در 
جنبه های مادی و فراهم کردن لوازم ضروری 
ازدواج از قبیل تسهیات، اشتغال و مسکن از 
مهمتریــن اولویت های مردم و دولت مردمی 
اســت. وی افزود: تحکیم خانواده با آموزش 
مهارت هــای ارتباطی، تمریــن تاب آوری، 
زندگــی برای دیگــری و با دیگری، مودت و 
گذشت و باال بردن توان مدیریتی در ارتباط 
موثــر بین اعضای خانواده شــکل می گیرد. 
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
خاطرنشــان کرد: ایمن سازی خانواده نیز با 
تعریف چارچوب هــای اخاقی و تقید اعضا 
بــه میثاق هــا در کنار پاک نمــودن جامعه 
از جلوه های جنســی مختــص به خانواده و 
پیشــگیری از دخالت عوامل بیرونی حفظ و 

حراست می شود.

مشموالن غیرغایب می توانند 
بدون وثیقه به عتبات بروند

رئیس ســازمان وظیفه عمومی گفت: تمامی 
مشــموالن غیر غایــب می توانند در ماه های 
محرم و صفر به ویژه در ایام اربعین حسینی 
بدون سپردن وثیقه از کشور به مقصد کشور 
عــراق به عتبات عالیات بروند.ســردار تقی 
مهری افزود: منظور از مشــموالن غیر غایب 
افرادی اســت که در حــال اعزام به خدمت 
ســربازی هســتند و هنوز وارد غیبت نشدند 
به عنوان مثال دانشــجو هســتند و از فرجه 
تحصیلی اســتفاده می کنند یا طابی که در 
حین تحصیل هســتند و برای آنها معافیت 
تحصیلی صادر شــده اســت.به گفته سردار 
مهــری این افراد می توانند از طریق ســایت 
https://epolice.ir درخواســت خــروج از 
کشــور را ثبت کنند و اســتثنائاً در محرم و 
صفر بدون ســپردن وثیقه می توانند از کشور 
به مقصد عتبات عالیات خارج شــوند.وی با 
اشاره به اینکه عدم سپردن وثیقه برای خروج 
از کشور مشموالن غیر غایب فقط برای سفر 
به عراق است و برای کشورهای دیگر نیاز به 
وثیقه هست، گفت: افرادی که گذرنامه دارند 
که بعد از ثبت در ســایت مربوطه می توانند 
از کشــور خارج شــوند و افرادی که گذرنامه 
ندارنــد و یــا باید تمدید کنند بعد از ثبت نام 
در ســایت باید برای طی کردن سایر مراحل 
به پلیس +۱۰ مراجعه کنند.وی در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه آیا شرایطی برای خروج 
از کشور مشموالن غایب در محرم و صفر در 
نظر گرفته نشده است، افزود: خیر، مشموالن 
غایب تحت هیچ شرایطی و طبق قانون اجازه 
خروج از کشور را حتی با سپردن وثیقه ندارند.

 نیاز فوری به اهدای خون 
در 7 استان کشور

ســازمان انتقال خون ایران با اشــاره به آمار 
روزانه اهدای خون در کشــور اعام کرد: هم 
اکنون در 7 استان کشور نیاز به اقدام فوری 
برای اهدای خون وجود دارد. بر اساس اعام 
ســازمان انتقال خون ایران، در اســتان های 
گیان، خراسان رضوی، قم و لرستان میزان 
ذخایر خون در جغرافیای ذخایر کشــور در 
وضعیــت قرمز قرار دارد، لــذا از هموطنان 
دعوت می شود در این استان ها اهدای خون 
را در برنامه روزانه خود قرار دهند.بر اســاس 
این گزارش استان های یزد، فارس و سیستان 
و بلوچستان نیز در همین دسته قرار دارند.در 
استان های اردبیل، زنجان، قزوین، مازندران و 
البرز وضعیت آبی است و استان های مرکزی، 
کرمانشــاه، اصفهان، خراسان جنوبی، چهار 
محــال و بختیــاری، کهگیلویه و بویر احمد، 
بوشــهروهرمزگان نیز در همین دســته قرار 
می گیرند؛ بدان معنا که خوب است مردم به 
روال معمــول اهدای خون را ادامه دهند.این 
گزارش حاکی است هم اکنون در ۱۳ استان 
دیگر وضعیت ذخایر خون مطلوب و وضعیت 
ســبز است.گفتنی است به کمک شبکه ملی 
خون رسانی، توزیع خون در تمامی استان ها 
مدیریت می شــود و متغیر هایی، چون آب و 
هوا، تعطیات، حوادث غیر مترقبه می توانند 

ذخایر خون را تحت تاثیر قرار دهند.

خبر ویژه

وزیر بهداشت، گفت: افرادی که می خواهند اربعین به کربا بروند حتما باید 
ُدز یادآور واکسن کرونا را تزریق کنند.بهرام عین اللهی، افزود: در جلساتی 
که با مســوالن عراقی داشــتیم و با هماهنگی هایی که با آنها انجام دادیم 
همه واکسن های ایرانی ما را قبول دارند.وی با بیان اینکه هیچ مشکلی در 
این رابطه وجود ندارد، گفت: زائران اربعین باید حتماً دوز یادآور واکســن 
کرونا را تزریق کنند.وی افزود: زائران اربعین راهپیمایی را در شــب انجام 
دهند. چرا که ممکن اســت گرما زده شــوند و افرادی هم که بیماری قلبی 
و…، دارند؛ از راهپیمایی اربعین منصرف شوند.به گفته وی، مراکز درمانی 

ما در اســتان هایی که ســفر اربعین از این نقاط آغاز می شود آمادگی کامل 
را دارند و در عراق نیز هال احمر و موکب ها برای ارائه خدمات بهداشتی 
و درمانی به هموطنان حضور خواهند داشــت.عین اللهی افزود: هر کدام از 
پرستاران وزارت بهداشت که در مراکز درمانی و موکب ها حضور یابند و به 
هموطنان خدمات بهداشتی و درمانی ارائه دهند، سفر آنان مأموریت حساب 
می شود.وی افزود: اگر مجموعه هال احمر برای ارائه خدمات بهداشتی و 
درمانی در کشور عراق درخواستی از وزارت بهداشت به منظور تأمین نیرو 

انسانی داشته باشند با افتخار می پذیریم.

کنند کرونا را تزریق  کسن  زائران اربعین حتما دز یادآور وا

اینفوگرافی 

 هنگام 
 قطع برق 

 در آسانسور 
چه کنیم؟

اگر در آسانسور 
بودید و برق قطع شد 

این موارد را انجام 
دهید

 پیامدهای افت تحصیلی 
کرونا زده سنگین است ناشی از 25 ماِه 

معاون اســبق وزارت آموزش و پرورش با اشــاره به کارکردها و جایگاه اوقات فراغت 
تابســتانه در ارتقای ســطح فرهنگ، دانش و هنر دانش آموزان به ویژه در ســال جاری، 
اظهار کرد: تابستان امسال برای آموزش وپرورش به منزله یک فرصت طایی محسوب 
شــده و می تواند افت تحصیلی آموزش غیر حضوری حدود ۲۵ ماهه ناشــی از کرونا 
را کــه تهدیدی برای ســال های آینده خواهــد بود را تا حدودی جبران کند.نصرت ا... 
فاضلــی افــزود: دانش آموزان به ویژه در مقاطــع تحصیلی ورودی، در دوران اپیدمی 
کرونا دروس پایه را به خوبی فرا نگرفتند و پس از از سرگرفتن آموزش های حضوری، 
آمــوزگاران دریافتنــد کــه  آموزش غیر حضوری چندان هم مفید فایده نبوده اســت.
وی با بیان اینکه به واقع می توان گفت که تابســتان امســال تنها فرصت جبران افت 
تحصیلــی دانــش آموزان خواهد بود، گفت: وزارت آمــوزش و پرورش بودجه ای را به 
منظــور برگــزاری کاس های جبرانی در تابســتان اختصاص داده اســت، اما به نظر 
می رســد از آنجا که اختیاری بوده دانش آموزان چندان رغبتی به مدرســه و آموزش 
نداشــتند و باید منتظر نتایج و بازخوردهای آن ماند.فاضلی افزود: در کشــور ما از ۵۲ 
تا ۵۳ هفته ای که در طول یک ســال داریم، بچه ها با احتســاب تعطیلی پنج شــنبه و 
جمعه حداکثر ۲۵ هفته به مدرســه می روند و این شــکاف آموزشــی، به مانند موریانه، 
منجر به پوکی ستون آموزش شده است.وی با بیان اینکه مدارس در کشور ما از نظر 
کالبدی توســعه خوبی یافته اند ولی نوســازی مدارس؛ مدرسه را برای سخنرانی معلم 
و انفعال دانش آموز روی نیمکت می ســازد، گفت: از حواس چندگانه، فقط چشــم و 
گوش دانش آموزان گاهی درگیر یادگیری  است و بچه ها دست  و پایشان در کاس ها 
از بی حرکتی به خواب رفته اســت.وی افزود: در واقع مدرســه به جای میدان عمل، 
نیمکت سکوت است و با چنین مدارسی، به نظر می رسد انگیزه بچه ها برای استقبال 
از برنامه های تابستانی چندان زیاد نباشد.بنابراین  آموزش و پرورش باید یک محیط 

یادگیری همراه با شادی، بازی  و شور و شوق را در مدارس رقم بزند. 
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 دره ارغوان ایالم ؛ 
بهشتی به رنگ ارغوان 

ورودی شمالی شهر ایام پس از اتمام راه پر پیچ و خم 
تونل آزادی به سمت چپ، تابلو دره ارغوان با کوه های 
زیبا به چشم می خورد که مسیر رویایی با درختان 

زیبای ارغوان را نشان می دهد.
درآمیختن رنگ های مختلف سبز و ارغوان و نمای 
زیبای تخته سنگ های براق که انعکاس نور خورشید 
را جلوگر است، زیبایی این دره را دو چندان می کند.
همان ابتــدای ورودی دره، زیبایی شــکوفه های 
صورتی و ارغوانــی درختان شــکوه خاصی به این 
منطقه بخشیده و آنرا به اوج زیبایی بکر و چشم نواز 

تبدیل کرده است.
وجود درختان ارغوان در اطراف جاده و لمس گلبرگ 
های ارغوانی از دل انگیز ترین خاطره رویایی در این 

دره بشمار می رود.
شمار زیادی از شــهروندان ایامی به صورت دسته 
جمعی در این دره زیبا در همه فصل ها به ویژه بهار 
و تابستان حضور پیدا می کنند و ساعات دلپذیر و به  

یادماندنی را برای خود و خانواده شان رقم می زنند.
یکی دیگر از زیبایی های چشــم نواز این دره وجود 
گله  های گوســفند دامداران بومی و عشایر منطقه 
است که بیشتر مواقع نظر تفرج کنندگان را به خود 

جلب می کند.
دره ارغوان یکی از مناطق حفاظت شده استان است 
که درختان ارغوانی آن در محــدوده ۱۶۰ هکتار از 
این منطقه بی نظیر رویش دارند، این دره زیبا مملو 
از درختانی با شکوفه ها و برگهای ارغوانی است که 
در میان درخت های بلوط و زالزالک به گونه بســیار 

حیرت آوری چشم را خیره می کند.
بوته های گون، گل ها و درختان بلوط در کنار ارغوان 
زیبایی  این دره را بیشتر کرده و موجب می شود تا در 
هر فصل از سال نقش زیبای خاطرات در گذر از این 

مسیر در ذهنت نقش ببندد.
یکی از زیبایی های این دره، شنیدن صدای پرندگان 
خوش الحان و نغمه سرایی انواع ساره  ها و کبک ها و 
قناری های زیبا است که با وجود هوای دلپذیر بهار 
به وجد می آینــد و دلپذیری حضــور در این دره را 

بیشتر می کنند.
تنگه معموال به گذرگاه هــای باریک و عمیق گفته 
می شود. اما در ایران ظاهرا در نام گذاری های چندان 
به معانی کلمات توجهی نمی کنند. با این حال فارغ 
از این نام گذاری ها، مکان های زیادی در کشورمان 
وجود دارد که نام تنگه به خود گرفته اند و هر کدام 

زیبایی های بی نظیری را در درون خود دارند.
تنگه ارغوان یکی از زیباترین دره های غرب کشــور 
به شمار می رود که از ویژگی های زیادی برای جذب 

گردشگر برخوردار است.
تنگه ارغوان کــه در واقع بایــد آن را دره ای بزرگ 
دانســت یکی از زیباترین مناطق حفاظت شــده  و 
جاهای دیدنی ایام محسوب می شود. تنگه ارغوان 
در گذشــته تنگه گاوز نامیده می شــد. این دره در 
فاصله ی ۳ کیلومتری شــمال شــرقی شهر ایام و 
در مســیر تنگه قوچعلی و در ورودی شمالی مسیر 
کرمانشاه به ایام و در حوزه ی استحفاظی دهستان 

میشخاص )میه خاص( واقع شده است.
عامل اصلی که ســبب نام گذاری این دره شــده 
است رشد درختان ارغوان در سراسر منطقه است. 
ارغوان درختی از سرده ارغوان به شمار می رود که 
ارتفاع رشد آن گاهی به ۱۲  متر هم می رسد. البته 
این گیاه را بیشــتر به صورت درختچه می توان 

مشاهده کرد.
برگ های ارغوان قلبی شــکل، بدون کرک و دارای 
کناره های صاف هســتند. گل های این درختچه در 
اوایل بهار )اردیبهشــت(، در گروه های۳ تا۶ تایی، 
روی شــاخه ها و حتی روی ســاقه اصلی، پیش از 
رشد برگ ها به وجود می آیند و چون بسیار پرتعداد 

هستند، روی درختان زیبا به نظر می رسند.
مزه گل ارغوان ترش و نسبتاً مطبوع است. خاک های 
آهکی و تابش مستقیم نور خورشید بهترین شرایط 
برای رشد ارغوان به شمار می رود. تنگه ارغوان با دارا 
بودن شرایط مناسب منزلگاه خوبی برای رشد و نمو 

این گونه ی گیاهی محسوب می شود.
از آنجایی کــه درختچه های ارغــوان معموال در 
اردبیهشت شــکوفه می دهند در این ماه از سال 
سرتاســر این دره مملو از شــکوفه های صورتی 
و بنفش گیاه ارغوان می شــود کــه در ترکیب با 
رنگ های متنــوع درخت هــا و گیاهــان دیگر 
چشم اندازی بسیار رویایی و خاطره انگیز را می توان 

در این منطقه تماشا کرد.
تنگه ارغوان حدود ۱7۰ هکتار وسعت دارد و میزبان 
گونه های کمیاب و در حال انقراضی همچون ارغوان 
و گونه های همراه شامل بلوط، دافنه، کیکم و زالزالک 
اســت. احتماال همان طــور کــه می دانید صنعت 

زنبورداری در این مکان رونق زیادی دارد.

 ادغام ایران خودرو 
و سایپا و بانک مرکزی!

  به قلم وحید حاج سعیدی 
از وزیر صنعت و معدن و تجارت پنهان نیست از شما 
دوســتان جان چه پنهان، ماجرای خودروسازی در 
مملکــت تمامی ندارد و تعداد صفحات کتاب آن از 
رمان دو جلدی برادران کارامازوف بیشتر شده است! 
البته تا همین چند سال قبل اینطوری نبود که بتوان 
به راحتی از آنها انتقاد کرد و حتی اگر به طنز مطلبی 
در خصوص این صنعت نوشــته می شد، عزیزان آن 
را یابو خطاب کردن اسب پادشاه قلمداد می کردند 

و تهدید و ارعاب و ... 
اما االن خدا را شــکر از این مرحله خارج شــدیم و به 
مقوالتی چون حلبی ســازان، ارابه نعش کش، ارابه 
مرگ،  کشتار این صنعت بیش از چنگیز خان مغول 

است و ... هم رسیده ایم. 
البته تنها کار به اینجا ختم نشده و همان پیشنهاداتی 
را ما ســال های قبل در قالب طنز ارائه می کردیم 
االن در فــاز اجــرا قرار گرفته و دوســتان در محافل 
رســمی از آنها به عنــوان راهبرد عملیاتی و راهکار 

اجرایی یاد می کنند. 
فی المثل سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور با 
اشاره به ضرورت تعطیلی این دو شرکت گفته است: 
با یک حســاب دو دو تا چهارتا، ایران خودرو و ســایپا 
اگر تعطیل شوند، ما با واردات خودرو خارجی تنها با 
صرفه جویی مصرف سوخت این خودروها حقوق تمام 
کارکنان آنان را می دهیم.تعطیلی این دو شرکت به 
نفع کشــور اســت. هر چند سردار فقط صرفه جویی 
در مصرف بنزین را محاسبه کرده است و اگر هزینه 
های تیمداری آقایان، سرمایه گذاری در سایر شرکت 
ها، حقوق و پاداش های آنچنانی مدیران این شرکت 
ها، خسارات آلودگی هوا و دیه متوفیان و مجروحان 
حوادث رانندگی را حســاب کنیم، شــاید بتوانیم 
حقوق و دستمزد کارگران شرکت های خودروسازی 
کشــور های طرف قرار داد را بدهیم و قیمت خودرو 
برایمان تقریباً به نصف برسد! نا گفته نماند که خود 
خودروسازان بیشتر تمایل دارند با وزارت نفت یا بانک 
مرکزی ادغام شوند تا بتوانند ضررهای انباشته شان 
را صاف کنند و همچنان به تولید خودروهایی ادامه 
دهند که در تصادفات به چندین تکه نامساوی تبدیل 
می شوند و کشته شدگان را باید با کاردک جمع کرد!
فقط خدا کند این طرح و طرح های مشــابه به گوش 
متولیان آموزش و پرورش نرسد. چون ممکن است دو 
روز دیگر به جای اجرای طرح رتبه بندی و اســتخدام 
معلم، با هزینه بسیار کم معلم چینی وارد کنند و مدارس 
را با آنها پر کنند و از محل صرفه جویی در حقوق، همه 

معلمان را بازخرید کنند! خدا به خیر بگذراند ...

 خیمه عزاداری محرم هیئت چهل اختران قم که قدمتی ۱۰۰ ساله دارد در صحن امامزاده موسی مبرقع فرزند امام جواد )ع( برافراشته شد./منبع : مهر

عکس روز 

کند کاهش اضطراب کمک می  مکمل ویتامین B6 به 
افزایش ســطح ویتامین B۶ ممکن اســت به کاهش احساس اضطراب 

و افسردگی کمک کند.
محققان می گویند دوزهای روزانه باال ویتامین B۶ و تا حدی ویتامین 

۱۲ می تواند به کاهش اضطراب و افسردگی کمک کند.
کارشناسان می گویند یافته ها مهم هستند اما تحقیقات بیشتری الزم 

است.
 B۱۲ و B۶ در ایــن مطالعــه، محققان اثرات مصرف دوز باالی ویتامین

به مدت یک ماه را بر کاهش افسردگی و اضطراب بررسی کردند.
محققان گفتند که یافته ها نشان می دهد که ویتامین B۶ به ویژه مواد 
مغذی ضروری را برای عملکرد صحیح تنظیم خلق و خو فراهم می کند.

بــه گفتــه محققــان، ویتامین B۶ باعث کاهش اضطراب در شــرکت 
کنندگان در مطالعه و همچنین روند کاهش افسردگی می شود.

آنها گفتند که ویتامین B۱۲ باعث ایجاد تغییراتی در ســطح اضطراب 
و افسردگی می شود.

»ایمی ســاپوال«، گفت: »داروهای ضد بارداری خوراکی باعث کاهش 
 C اســید فولیک، ویتامین ،B۱۲ ،B۶ ،ویتامین هایی مانند ریبوفاوین

و مواد معدنی مانند منیزیم، سلنیوم و روی می شوند.«
به گفته ســاپوال، افراد ممکن اســت به دالیل زیر دچار کمبود ویتامین 

شوند:
• دریافــت ناکافــی از طریــق رژیم هــای غذایی )رژیم هــای غذایی 

گیاهخواری(
• جــذب ناکافــی به خاطر ابتاء بــه بیماری های التهابی روده، کرون، 

سلیاک و کولیت اولسراتیو
• مصرف الکل

به گفته ساپوال، منابع گیاهی ویتامین B۶ عبارتند از:
• نخود• سیب زمینی• اسفناج• موز• آجیل• دانه آفتابگردان

• کشمش• پیاز• هندوانه
غات صبحانه غنی شده نیز می تواند منابع خوبی از ویتامین B۶ باشد.
به گفته ساپوال، منابع گوشتی شامل گوشت گاو، مرغ، ماهی قزل آال، 

ماهی تن و بوقلمون است.

دریچه علم

فیلم »طالخون«؛

نه درام پلیسی، نه فیلم روان شناسی
  نویسنده: افشین علیار/ منتقد سینما

ابراهیم شــیبانی در چهارمین اثر سینمایی اش به دنبال 
موضوع ملتهبی رفته که البته این التهاب می توانســت با 
چندین بار بازنویســی در فیلمنامه تاثیرگذاری بیشتری 
داشته باشد و »طاخون« را تبدیل به یک اثر سایکودرام 
کند. شیبانی سعی داشته در »طاخون« نگاهی به زندگی 
مهین قدیری اولین قاتل زن ســریالی داشــته باشد که 
سال ۸۹ اعدام شد. موضوع فیلم ظرفیت این را داشت که 
پردازش بیشتری داشته باشد، اما انگار طاخون مانند فیلم 
»عنکبوت« توضیح واضحات می دهد، ولی با چگالی کمتر 
از فیلم »عنکبوت«. هر دو فیلم می توانستند فضای یک 
فیلم روان شناسانه را به وجود بیاورند، اما آنچه در این دو 
فیلم دیده می شود گذری از یک خبر روزنامه ای است که 
نمی تواند به درام سینمایی تبدیل شود. اگرچه »طاخون« 
تا مقطعی مخاطب را همراه می کند، اما الزاما این همراهی 
باعث ایجاد خط روایی منسجمی نمی شود؛ بنابراین ایده 
»طاخون« فدای موقعیت های اشتباهی و دیر راه افتادن 
قصه می شــود. در صورتی که کارگردان می توانســت از 

ناهید یک کاراکتر دو وجهی بســازد که داخل خانه مادر 
است و بیرون خانه یک قاتل ســریالی، اما فیلمساز از این 
نشان دادن طفره رفته و ناهید را تا سکانس تولد یک مادر و 
زن زحمتکش نشان می دهد. از سکانس تولد به بعد یعنی 
گیرافتادن ناهید، آن ضربه ای که فیلمساز باید به مخاطب 

بزند جواب نمی دهد.
نه درام پلیسی، نه فیلم روان شناسی

به نظر می رسد شــیبانی قصد داشــته با ورود پلیس به 
خانه جوابی به تعلیق ساخته شــده بدهد و سیر عرضی 
قصه را به چالش بکشــاند، اما این فرآیند آن قدر دیر رخ 
می دهد که حتی از سکانس دستگیری ناهید به بعد هم 
نمی توانیم او را به عنوان یک قاتل سریالی باور کنیم. چرا 
که شیبانی )کارگردان( ناهید را معصوم نشان می دهد. این 
معصومیت با مخاطب ایجاد سمپاتی می کند و دیگر باور 
قاتل بودن او و چرایی اش ســخت و غیرقابل باور می شود. 
پس »طاخون« نه می تواند درام روان شناسانه باشد، نه 
یک اثر پلیسی، گره افکنی دیر ایجاد می شود که باید این 
گره خیلی زودتر در اوایل فیلم رخ می داد. یعنی ناهید به 

عنوان زنی که مشکات مالی و روانی دارد چطور در گیر 
و دار قتل زنان میانسال افتاده که البته در انتها توجیه او 
برای قاتل شدن هم متقاعدکننده نیست. رابطه او با مادرش 
می توانست تبدیل به یک چالش روان شناسانه شود که باز 
کارگردان از آن طفره رفته. یعنــی آنچه از رابطه ناهید و 
مادرش می بینیم حرکت در ســطح است، همان طور که 
رابطه ناهید با شوهرش نامعلوم است! در واقع اگر شوهری 
وجود نداشت اتفاقی برای اثر رخ نمی داد. نقش محمود به 
عنوان شوهر در فیلم به شدت خنثی بوده و بود و نبود او 
برای سیر موقعیت ها الزم نیست. از سوی دیگر فیلمساز 
می توانست در طول فیلم چند سکانس قتل توسط ناهید را 
به ما نشان هد. این که او می رود برای دو دخترش گردنبند 
می خرد برای مخاطب سؤال ایجاد می شود که پولش را از 

کجا آورده؟!
اگر شــیبانی از اواســط فیلم آن وجه دیگر ناهید را به 
مخاطب نشــان می داد و در ادامه نگاه روان شناسانه به 
ناهید داشت، فیلم می توانســت جذابیت ژانری خاص 
خودش را داشته باشد، اما در شرایط فعلی وقتی ناهید 

با سرگرد گفتگو می کند و پذیرفته که قاتل است باز در 
چهره و دیالوگ هایش معصومیت احساس می شود که باز 
شیبانی می توانست وجه دیگری از رفتار ناهید را در اتاق 
بازجویی نشان بدهد. اما ما فقط ناهیدی را می بینیم که 
در بازجویی خونسرد است و انگیزه های او از قتل مبهم 
می ماند و اضافه کنید که تصادف ناهید با ســرگرد در 
ابتدای فیلم اتفاقی غیرمنطقی است. اساسا »طاخون« 
می توانســت با فرآیند بهتری به مهین قدیری بپردازد 
و به نظر می رسد ایده حیف شده اســت. اگر فیلمنامه 
منسجم تر نوشته می شد این فیلم می توانست بهترین اثر 
شیبانی باشد، اما باید از بازی خوب و به اندازه بهار قاسمی 
و ترنم کرمانیان نام برد که چهره های جدید هســتند و 
بازی قابل قبولی را ایفا کرده اند. »طاخون« مانند دیگر 
فیلم هایی با چنین موضوعاتی در سطح حرکت می کند 
و توان نزدیک شدن به موضوع را ندارد. این گونه به نظر 
می رسد که فیلم هایی مثل »طاخون« یا »عنکبوت« 
در حد یک ایده می ماند و توان اضافی برای پرداختن به 

جزئیات را ندارد. 

پرده نقره ای 

طنز

گردشگری

کتابکده

»طعم اسکیس« منتشر شد
 ولع انســان ها برای پیوســتن به زندگی مدرن، 
گســترش افسارگسیخته شهرها و قد کشیدن 
ســاختمان ها در ســال های اخیر ســبب شده 
است تا آدمی بیش از هر زمان دیگری به نقش 
معماری در جهان امروز و پرورش معماران خاق 

و توانمند فکر کند.
و اما »طعم اســکیس« اثر »زینب ســلیمانی« 
یکی از کتاب هایی اســت که در حوزه معماری 
منتشــر شــده اســت. این کتاب دربرگیرنده 
مجموعه ای از طراحی ها است. وی با گردآوری و 
انتشار آن ها کوشیده تا شیوه های مختلف تهیه 
طرح های بهتر و ارائه آن را که می تواند الگوی 
مناسبی برای تمرین دانشجویان و عاقمندان 
باشــد در اختیار مخاطبان قرار دهد.این کتاب 
همچنین شــامل چنــد معرفی کوتاه از برخی 
آثار تاریخی استان گیان و بعضی استان های 

دیگر کشور است.
ســلیمانی که مدرس دانشگاه و دانش آموخته 
مهندســی معماری دانشــگاه گیان تا مقطع 
کارشناســی ارشد است اظهار کرد: اسکیس به 
معنای طراحی دســت آزاد اســت و این شیوه 
طراحــی ماننــد خاقیــت از جمله موضوعات 
مــورد توجه در معماری محســوب می شــود 
اما متأســفانه دانشــجویان به این موضوع مهم 
اعتنایی نمی کنند.وی اضافه کرد: در واقع امروزه 
وجود نرم افزارهای مدرن با کارآیی باال ســبب 
شده تا معماران و دانشجویان کمتر به اسکیس 
توجه نشــان دهند و عاقمند به فعالیت در این 

عرصه باشند.

»طعم اسکیس« منتشر شد
  ولع انسان ها برای پیوستن به زندگی مدرن، گسترش افسارگسیخته شهرها و قد کشیدن ساختمان ها 
در سال های اخیر سبب شده است تا آدمی بیش از هر زمان دیگری به نقش معماری در جهان امروز 

و پرورش معماران خاق و توانمند فکر کند.
و اما »طعم اســکیس« اثر »زینب ســلیمانی« یکی از کتاب هایی اســت که در حوزه معماری منتشر 
شــده اســت. این کتاب دربرگیرنده مجموعه ای از طراحی ها اســت. وی با گردآوری و انتشــار آن ها 
کوشــیده تا شــیوه های مختلف تهیه طرح های بهتر و ارائه آن را که می تواند الگوی مناســبی برای 
تمرین دانشجویان و عاقمندان باشد در اختیار مخاطبان قرار دهد.این کتاب همچنین شامل چند 

معرفی کوتاه از برخی آثار تاریخی استان گیان و بعضی استان های دیگر کشور است.
سلیمانی که مدرس دانشگاه و دانش آموخته مهندسی معماری دانشگاه گیان تا مقطع کارشناسی 
ارشد است اظهار کرد: اسکیس به معنای طراحی دست آزاد است و این شیوه طراحی مانند خاقیت از 
جمله موضوعات مورد توجه در معماری محسوب می شود اما متأسفانه دانشجویان به این موضوع مهم 
اعتنایی نمی کنند.وی اضافه کرد: در واقع امروزه وجود نرم افزارهای مدرن با کارآیی باال سبب شده تا 
معماران و دانشجویان کمتر به اسکیس توجه نشان دهند و عاقمند به فعالیت در این عرصه باشند.

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ایفراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سمنان

بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان ســمنان در نظــر دارد در چارچــوب قانــون برگــزاری مناقصــات و آییــن نامــه هــای اجرایــی مرتبــط ، جهــت انجــام پــروژه هــای مســکن )طــرح اقــدام ملــی(، بــه شــرح جــدول ذیــل از 
طریــق فراخــوان نســبت بــه برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای اقــدام نمایــد . 

دارا بودن حداقل شرایط ذیل الزامی می باشد .
1-گواهی صاحیت از سازمان مدیریت و  برنامه ریزی )ساختمان ، ابنیه(، انبوه سازی از مسکن و شهرسازی .

الت مورد نیاز و حسن سابقه در زمینه کاری مورد اشاره  2- داشتن توانایی مالی، تجربه کافی ، ماشین آ
3- داشتن شناسه معاماتی، کد شناسایی ملی و کد اقتصادی و ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده 

بدینوسیله از شرکت های واجد شرایط که مایل به شرکت در این فراخوان می باشند دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/05/04 اقدام نمایند . )تلفن : 31620248(
اسناد تکمیل شده باید حداکثر تا ساعت 14:00 مورخ 1401/05/18 تحویل گردد .

آدرس : سمنان بلوار 17 شهریور روبروی کلینیک دندانپزشکی ساختمان 123 بنیاد مسکن انقاب اسامی استان سمنان

حردیف محل اجرای پروژهمدت اجرای پروژهمبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(شر

شاهرود 4 ماه000’000’600تکمیل اجرای ساختمان )عملیات نازک کاری( پروژه 24 واحدی کوثر شاهرود   1
بدیهی است ارائه قیمت و مدارک تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد . 
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