
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران:

وزارتخانه های نیرو و 
جهادکشاورزی در مورد 

سیل امام زاده داوود 
پاسخگو باشند

     رئیــس کمیتــه عمــران شــورای شــهر 
کیــد کــرد کــه وزارت نیــرو و جهــاد  تهــران تا
کشــاورزی بایــد در مــورد ســیل امامــزاده 

داوود پاسخگو باشند...

معاون وزیر کار :

صیانت و حمایت این بار 
به فقرا رسید

از  حمایــت  و  صیانــت  منظــور  بــه       
ح  اقشــار و گروه هــای هــدف در فرآینــد طــر
ح  »طــر کشــور،  اقتصــاد  مردمی ســازی 
ضعیــف  اقشــار  از  حمایــت  و  شناســایی 
جامعــه« تحــت راهبری شــورای عالی رفاه و 

تأمین اجتماعی اجرا می شود...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 44  

گار «   از ورود »میر  مسکو « به ایران  گزارش  »روز

دالرمنزویمیشود
کثری آمریکا علیه ایران بسیاری     از سال های گذشته و تا قبل از شروع دور جدید فشار حدا
امیــدوار و منتظــر بودنــد کــه سیســتم بانکــی ایــران و روســیه بــه زودی بــه یکدیگر متصل شــده و 
کارت های بانکی ایرانی  و روسی بین مردم دو کشور مورد استفاده قرار گیرد. این قضیه به دلیل 
آنچه اشکاالت فنی خوانده می شد در طول این سال ها روند مناسبی طی نکرد و تقریبا متوقف 

شــد تا اینکه چندی پیش معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه طی مصاحبه ای با 
تشــان پیشــنهاد  خبرگزاری اســپوتنیک روســیه گفت که تهران و مســکو برای  دالزدایی  از مبادال
کنون تقریبا به توافق خوبی در این راســتا  ح کردند و ا سیســتم جدید به جای ســوئیفت را مطر

  || صفحه  صفحه 33  رسیده اند تا به زودی در ایران فعال شود...

توافق نهایی در گرو پذیرش ۲ مطالبه کلیدی ایران است؛

کراتوینحوالیخطپایان کراتوینحوالیخطپایانمذا مذا

صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 وقتی قفل حرفه  »مشاوره و روانشناسی« 
راحت باز می شود

بازیباروانمردم
7

 رزمایش چین در نزدیک تایوان 
کنش های بین المللی و وا

جنجالشرقی
2

صرفهاقتصادیاحیای
چاههایکمبازده

4

تورمحذف
۴۲۰۰تومانی ارز
نبود مزمنوپایدار
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یوسفنصیری-شهردارنسیمشهر

پــروژه  اجــرای  بــه  نســبت  دارد  نظــر  در  شــهر  نســیم  شــهرداری  بدینوســیله 
جدولگــذاری ، زیرســازی و آســفالت معابــر موســوم بــه بــاغ امامــی بــه شــماره 
۲۰۰۱۰۹۳۹۸۰۰۰۰۰۱۳ را از طریــق مناقصــه عمومــی اقــدام نمایــد. لــذا اشــخاص 
واجــد شــرایط جهــت دریافــت اســناد فراخــوان و اطالعــات بیشــتر می تواننــد از 
تاریــخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ بــا مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( 

نماینــد. شــرکت  فراخــوان  در   )www.setadiran.ir( آدرس  بــه 

تاریخ چاپ نوبت اول: ۱۴۰۱/۵/۸
تاریخ چاپ نوبت دوم: ۱۴۰۱/۵/۱۵

گهیفراخوانمناقصهعمومی گهیفراخوانمناقصهعمومیآ آ
شمارهشماره۱۳۱۳/سیزده/سیزده

 نوبت دوم

www.roozgarpress.ir

پایگاه خبری

گهیتجدیدمناقصهعمومی گهیتجدیدمناقصهعمومیآ آ
یکمرحلهایباارزیابیکیفییکمرحلهایباارزیابیکیفی

شرکتتعاونیآبراندشتثمرین

زیابــی کیفــی بــه کلیــه متقاضیــان واجــد  شــرکت تعاونــی آبــران دشــت ثمریــن در نظــر دارد پــروژه هایــی بــا اطالعــات مشــروحه ذیــل را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــا ار
شــرایط )دارای شــرایط الزم اســناد مناقصــه( واگــذار نمایــد. 

1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اردبیل - جاده قدیم اردبیل مشگین روستای ثمرین شرکت تعاونی ایران دشت ثمرین - تلفن ۳۳7۴۹6۸۲-۰۴۵
2- نــام و نشــانی واحــد خدمــات مهندســی مشــاوره: شــرکت مهندســین مشــاور آبگســتران میهــن - تهــران، بزرگــراه شــهید ســتاری بلــوار ناصــر حجــازی خیابــان پروانــه جنوبــی کوچــه ۳۲ 

پــالک ۳۱ 
3- شرایط متقاضی شرکت در مناقصه: 

داشتن رتبه ۵ و یا باالتر در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه
HSE ۳-۱- داشتن گواهی صالحیت ایمنی

۴-۱- ظرفیت خالی جهت اجرای پروژه 
4- موضوع مناقصات: 

راعی روستای ثمرین به طول ۱۱۵۰۰ متر  عملیات اجرایی خط انتقال اصلی آب کشاورزی اراضی ز
ی از مشخصات و مقادیر کار:  5- شرح مختصر

- تحویــل از کارفرمــا بارگیــری و بارانــدازی و لولــه گــذاری بــا لولــه هــای پلــی اتیلنــی بــه اقطــار لولــه هــای پلــی اتیلــن در اقطــار 7۵، ۹۰، ۵۰۰ میلیمتــر از جنــس PE۸۰ ،PE۱۰۰ فشــار کاری 6 
الت و اتصــاالت مطابــق مشــخصات فنــی منــدرج در  اتمســفر و SDR۲6 لولــه هــای پلــی اتیلــن بــه قطــر ۵۰۰ میلیمتــر از جنــس PE۱۰۰ بــا فشــار کاری 6 اتمســفر و SDR۲6 و همچنیــن شــیرآ

اســناد مناقصــه و مطابــق لیســت منضــم بــه اســناد مطابــق نقشــه هــا و مشــخصات فنــی 
- برچیدن لوله پلی اتیلن لوله گذاری شده به اقطار 7۵، ۹۰، ۵۰۰ میلیمتر شامل کلیه کارهای الزم به طول تقریبی ۱۱۵۰۰ متر 

- تحویل از کارفرما و بارگیری و حمل و باراندازی و برشکاری و نصب لوله های کاروگیت به عنوان غالف دور شیر به اقطار ۲۵۰ و ۳۱۵ میلیمتر و به ارتفاع ۰/۸۰ و ۱ متر در طول 
- اجرای حوضچه های تخلیه آب و هوا در طول مسیرهای لوله گذاری مطابق نقشه ها و مشخصات فنی 

6- محل اجرای کار: استان اردبیل - جاده قدیم اردبیل مشگین روستای ثمرین 
7- مدت پیمان: یک )6( ماه 

8- مبلغ برآورد اولیه: برآورد اولیه ۵۱/776/67۴/7۱۰ ریال )پنجاه و یک میلیارد و هفتصد و هفتاد و شش میلیون و ششصد و هفتاد و چهار هزار و هفتصد و ده ریال( 
9- مبلــغ تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار: مبلــغ تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار مناقصــه ۲/6۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریــال کــه مناقصــه گــران الزم اســت اصــل ضمانــت نامــه بانکــی 
یــا فیــش واریــزی بــه حســاب شــماره ۱۳۰۰۲۱۱۵۴۱7۳7۵۱ بــه نــام شــرکت تعاونــی ایــران دشــت ثمریــن را بــه صــورت فیزیکــی قبــل از اتمــام مهلــت تحویــل شــرکت تعاونــی آبــران دشــت 

ثمریــن نماینــد. 
ــهرک اداری  ــان - ش ــل - کارشناس ــناد اردبی ــت اس ــل دریاف ــد مح ــی باش ــه ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ م ــا مورخ ــوان ت ــخ درج فراخ ــه: از تاری ــناد مناقص ــت اس ــل دریاف ــغ و مح ــت، مبل ــخ، مهل 10- تاری

ــران  ــاک ته ــاور آب خ ــین مش ــرکت مهندس ــوم - ش ــه س ــاورزی - طبق ــعه کش ــت از توس ــدوق حمای ــاختمان صن ــه س ــه و بودج ــازمان برنام ــروی س - روب
11- تاریــخ، مهلــت و محــل تحویــل اســناد مناقصــه: مناقصــه گــران پــس از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ســاعت آخــر وقــت اداری مورخــه ۱۴۰۱/۰6/۰6 اســناد مربوطــه را تکمیــل و همــراه 

پاکــت حــاوی ضمانــت نامــه راه الک و مهــر شــده بــه شــرکت تعاونــی آبــران دشــت ثمریــن و رســید دریافــت نماینــد. 
12- تاریخ و ترتیب گشایش پیشنهادات: پاکات مناقصه در صبح روز مورخه ۱۴۰۱/۰6/۰7 در محل اتاق جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل باز خواهد شد. 

وژه: از محل اعتبارات عمرانی، به صورت نقد و اعتباری )اسناد خزانه اسالمی دارای خط قدرت خرید( خواهد بود.  13- محل تامین اعتبار پر
۱۴- هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/13      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/15
گهی  1360669 شناسه آ

 نوبت دوم

گهیمناقصهعمومییکمرحلهای-مرحلهاول گهیمناقصهعمومییکمرحلهای-مرحلهاولآ آ
پروژهپروژه7۰7۰واحدینهضتملیمسکنشهرستانبیلهسوارواحدینهضتملیمسکنشهرستانبیلهسوار

بنیادمسکنانقالباسالمیاستاناردبیل

بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی اســتان اردبیــل در نظــر دارد پــروژه 7۰ واحــدی نهضــت ملــی مســکن شهرســتان بیلــه ســوار )اجــرای فونداســیون و اســکلت بتنــی بــا بتــن ریــزی 
ســقف طبقــات ،دیــوار برشــی و راه پلــه بصــورت دســتمزدی و بــدون مصالــح(  را بشــرح جــدول ذیــل و  بــر اســاس مشــخصات فنــی منضــم بــه اســناد مناقصــه از طریــق برگــزاری 

مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــه مناقصــه گــران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد:

برآورد اولیهشهرستاننام پروژه
مبلغ تضمین

شرکت در
مناقصه) ریال(

نوع تضمین شرکت 
در مناقصه

مدت 
اجرای 
پروژه

مساحت محل اعتبار پروژه
زیربنای پروژه

پروژه نهضت مسکن  
ضمانتنامه بانکی /1.750.000.000 ریال35.000.000.000 ریالبیله سوارملی )70 واحد(

اعتبارات داخلی 365 روزواریز وجه نقد
بنیاد مسکن

 10051.0۲
مترمربع

۱- نوع فراخوان: فراخوان عمومی یک مرحله ای
2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل

3- موضــوع مناقصــه: اجــرای فونداســیون ، اســکلت بتنــی بــا بتــن ریــزی ســقف ، دیــوار برشــی و راه پلــه )مرحلــه ســفت کاری( پــروژه 7۰ واحــدی نهضــت ملــی مســکن 
شهرســتان بیلــه ســوار  براســاس نقشــه هــا و مشــخصات فنــی اجرایــی منضــم بــه اســناد مناقصــه.

وش اســناد مناقصــه: از ســاعت ۸:۰۰ روز شــنبه  مــورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ الــی ســاعت ۱۴:۰۰ روز چهارشــنبه مــورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹  در واحــد امــور قراردادهــا و  4-  زمــان و محــل فــر
کنتــرل پــروژه بنیــاد مســکن اســتان اردبیــل واقــع در دروازه آســتارا فلکــه جهــاد جنــب فروشــگاه شــماره یــک رفــاه 

(طبــق  5- مهلــت تحویــل پیشــنهادات از ســوی مناقصــه گــران : از روز پنــج شــنبه  مــورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ تــا پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه مــورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ )حداقــل۱۰ روز
بند)ب(ماده۱۵قانــون برگــزاری مناقصــات

6- محــل دریافــت اســناد مناقصــه: دبیــر خانــه بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی اســتان اردبیــل. شــرکت کننــدگان مــی تواننــد بــا در دســت داشــتن معرفــی نامــه بــه آدرس فــوق 
مراجعــه نمایند.

7- تضمین شرکت در مناقصه : 
۱-7( ضمانتنامه بانکی.

۲-7( واریز وجه نقد به حساب۱۳۰۹6۲۹۸۱۳ نزد بانک تجارت شعبه آزادی اردبیل)کد۱۳۰۹۰( بنام بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل
( معتبر باشد. 8- مدت اعتبار پیشنهاد ها: از آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادات به مدت سه ماه )قابل تمدید برای یک دوره سه ماه دیگر

زیابی کیفی : ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز سه شنبه  مورخ ۱۴۰۱/۰6/۰۱ 9- تاریخ بازگشایی پاکت )الف،ب و ج( و ار
وژه: از محل اعتبارات داخلی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل میباشد. 10- اعتبار پر

11- شــرایط مناقصــه گــران: کلیــه شــرکتهای تشــخیص صالحیــت شــده دارای رتبــه ابنیــه  از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان و پیمانــکاران حقیقــی، کــه ارائــه یــک نســخه 
از گواهــی رتبــه بنــدی و آخریــن آگهــی تغییــرات اساســنامه در روزنامــه رســمی شــده در زمــان خریداســناد الزامــی می باشــد.

۱۲- جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید به سایت زیر و  اداره کل بنیاد مسکن استان اردبیل مراجعه نمایید:
    http://bonyadmaskan.ir

سفر نانسی پلوسی به تایوان؛

 پایانی بر مالحظات راهبردی تدافعی
   نوذر شفیعی

کارشناس مسایل بین الملل 
اگرچــه ممکــن اســت انگیزه های 
مختلفی در پشت سفر نانسی پلوسی به 
تایوان وجود داشته باشد اما در سیاست 
بین الملل منطقه شرق آسیا این سفر 
معنای خاصی پیدا می کند. در واقع سفر پلوسی تعریف عملی 
سیاست آمریکا نسبت به تایوان است. سیاست آمریکا نسبت 
به تایوان اصطالحا "سیاست سرزمین اصلی" خوانده می شود. 
منظور از این اصطالح آن است که در نهایت رابطه دو سوی تنگه 
تایوان چگونه باید باشد. دو چین مستقل یا یک چین واحد؟ 
البته این اصطالح می تواند در مورد سیاست هر کشور دیگری 
نیز به کار رود. حتی چین و تایوان نیز چنین توصیفی را در باره 

سیاست خود نسبت به یکدیگر به کار می برند.
 به عنوان مثال سیاست تایوان نسبت به سرزمین اصلی یعنی 
چین واحد، طیفی از این موارد را در بر می گیرد: بازپس گیری 
سرزمین چین و رسیدن به وحدت، استقالل تایوان و جدایی 
از چین، و در نهایت ابتکار "یک کشور و دو سیستم" با برداشتی 
که تایوان از آن دارد. سیاست چین نسبت به سرزمین اصلی 
نیز طیفی از الحاق مســالمت آمیز یا آزادی بخش مســلحانه 
تایــوان بــه چین، مقابله با اســتقالل طلبی تایوان و در نهایت 
ابتکار "یک کشــور و دو سیســتم" با برداشــتی که چین از آن 

دارد، را در بر می گیرد.
سیاست آمریکا در قبال تایوان طیفی از موارد مختلف را در 
برمی گیــرد که مهمترین آنها عبارتنــد از: حمایت از تایوان 
جهت بازپس گیری ســرزمین چین تحت عنوان سیاســت 
"یک چین"، تحت قیمومیت قرار دادن تایوان شبیه و متاثر از 
الگوی تاریخی رابطه تایوان و چین، حمایت از استقالل تایوان 
با عنوان سیاست »دو چین« یا »یک چین -یک تایوان«، دفاع 
از تایوان در مقابل تهاجم چین بر اساس قانون رابطه با تایوان، 
عدم مداخله در مســاله تایوان در قالب "ســه بیانیه" - یعنی 
به رســمیت شــناختن چین واحد با مرکزیت پکن، حمایت 
نکردن از استقالل تایوان، حمایت نکردن از تایوان در مجامع 
بین المللی- و بازدارندگی مضاعف با ســه هدف عدم وحدت 
چین و تایوان، عدم استقالل تایوان، و عدم توسل به زور توسط 

چین برای الحاق تایوان.
این گزینه ها سالهاست که ماهیت روابط آمریکا و چین را شکل 
داده است. در میان گزینه مختلفی که در سیاست آمریکا وجود 
دارد منهای "سه بیانیه"، هیچکدام برای پکن قابل قبول نیست. 
با اینحال مالحظات کلی روابط دو کشور در سایه دیپلماسی و 
همکاری های اقتصادی مانع از سر برآوردن اختالفات و تعارضات 
می شد. با سفر پلوسی به تایوان که یکی از خطوط قرمز چین 
بود، در کنار فضای عمومی حاکم بر نظام بین الملل که جنگ 
ســرد جدیدی را رقم زده اســت، احتماال مالحظات راهبردی 
محافظه کارانه و تدافعی در روابط چین و آمریکا فرو می ریزد 
و نقطه عطف موعود برای آغاز منازعه اصلی در روابط چین و 
آمریکا پایه گذاری می گردد. به عبارت دیگر از سفر پلوسی به بعد، 
روابط آمریکا و چین دایما به سوی منازعه و نه همکاری حرکت 
خواهد کرد و در نهایت در شکل جنگ گرم )تله توسیدید(  و 

جنگ سرد )تله چرچیل( خود را نشان خواهد داد.

یادداشت

ح اصالح  شده آمریکا درباره برجام مخالفت روسیه با طر
سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد توافق هسته ای با ایران باید بدون حذفیات و اضافات به 
شکل اولیه خود بازیابی شود. الوروف در یک کنفرانس مطبوعاتی در پایتخت کامبوج گفت: »موضع ما بسیار 
روشن است و هرگز تغییر نکرده است: این طرح باید منحصراً به شکلی که توسط شورای امنیت سازمان 
ملل تصویب شده و بدون هیچ گونه اضافات یا حذفیات بازیابی شود.« . به گفته وزیر امور خارجه روسیه ، 
»آمریکایی ها تالش می کنند طرح اصالح شده را موضوع توافق جدید قرار دهند، در حالی که ایرانی ها اصرار 
دارند که همه چیز طبق مصوبه سال ۲۰۱۵ باشد«. الوروف گفت: »من معتقدم که موضع ایران کامالً مشروع 
است. آمریکایی ها از این طرح خارج شدند که همه و خود آمریکایی ها زمانی آن را تایید کرده بودند. از آنجایی 
که واشنگتن تالش کرده بود آن را نابود کند، البته واشنگتن باید صرفاً موضع خود را پس بگیرد و بازگردد و 
در حال حاضر مسئله این است«.  مذاکرات ایران و ۱+۴ در سطح معاونان و مدیران سیاسی وزیران خارجه 
از روز پنجشنبه در وین پس از یک دوره طوالنی وقفه در گفت وگوهای مستقیم از سر گرفته شد. آخرین 
بار ایران و آمریکا با حضور نماینده اتحادیه اروپا در دوحه با یکدیگر مذاکره کردند اما نتیجه ملموسی از این 
مذاکرات به دست نیامد. رایزنی ها و تماس ها در این مدت به صورت تلفنی و مکتوب میان ایران و آمریکا با 
هماهنگی نماینده اتحادیه اروپا انحام شده است و گفته می شود در این دور از مذاکرات پیشنهاد و ایده ای از 

نماینده اتحادیه اروپا به ویژه روی میز قرار دارد.
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سیاست 2
اخبار کوتاه

 سفر تحریک آمیز
" نانسی پلوسی" رییس مجلس 

نمایندگان کنگره آمریکا به 
تایوان و حضور او در مجلس 

تایپه/ رویترز

نمایش آکروباتیک هوایی 
تیم نیروی هوایی مصر 
در کنار نیروی هوایی 
کره جنوبی در نمایشگاه 
 هوایی 2022 اهرام 
در مصر/ رویترز

گزارش تصویری

توافق نهایی در گرو پذیرش ۲ مطالبه کلیدی ایران است؛

کراتوینحوالیخطپایان مذا
پیــش بینی فرجام برجام و احتمال توافق یا 
عدم توافق بر سر احیای آن، همواره دشوار بوده 
و اکنــون که طرف های مذاکره ، بدون اعالم 
قبلی و ناگهانی ، راهی وین شده اند تا مذاکرات 
را پس از مدت ها تعلیق ، ادامه دهند ، این پیش 
بینی دشوارتر از همیشه بنظر می رسد. دراین 
میان ، اغلب کارشناسان تاکید دارند با لحاظ 
استانداردها و عرف دیپلماتیک جهانی ، می 
توان به چشم انداز مثبت توافق نهایی امیدوار 
بود زیرا بعید است تیم های مذاکره طرفین ، 
ریســک سفر به وین و آغاز مذاکرات را بدون 
اطمینان از توافق در دســترس مهیا شــده از 

سوی میانجی اروپایی بپذیرند.
امیرعلی ابوالفتح پروهشــگر حوزه آمریکا، از 
جمله کارشناسانی است که برخالف دیگران 
، بــه توافق بی دردســر ، چندان خوش بین 
نیســتند و معتقدند ، دیوارهای بی اعتمادی 
بین ایران آمریکا بسیار بلند است و در چنین 
شرایطی ، نمی توان به توافق نهایی امیدوار بود 
. او تاکید دارد تامین دو خواسته ایران توسط 
آمریکا نیازمند نرمش چشمگیر آمریکاست.

ابوالفتح دو مطالبه اصلی را شــامل اطمینان 
از بهره مندی از مزایای اقتصادی برجام و نیز 
پایداری و دوام توافق حتی در دولت جمهوری 
خواهان ، برمی شمرد و اتوافق نهایی را در گرو 
تحقق این دو خواست ایران می داند. گفت و 
گو با این کارشناس روابط بین الملل و سیاست 

خارجی آمریکا را بخوانید :
پیشــتر گفته بودید مذاکرات به جایی 
نمی رسد. اکنون دو طرف برجام به وین 
رفته اند. بورل اعالم کرده مذاکرات وین 
بر اساس طرح اروپا آخرین فرصت است، 
باقری هم از آمادگی ایران برای جمع بندی 
مذاکرات خبــر داده، در این میان ایرنا 
ادعای وال استریت درباره اینکه ایران از 
شرط حذف سپاه از فهرست تروریسم 
منصرف شده را بالفاصله تکذیب کرد و 
این در حالی است که مرندی ، مشاور تیم 
مذاکــره ، طی روزهای اخیر دو بار تاکید 
کرده که حذف سپاه از فهرست تروریسم 
، هرگز شرط ایران نبوده . در نبود اطالع 
رسانی رســمی دقیق ، به ویژه از سوی 
طــرف ایران و با اتکا به معدود خبرهای 
کلی منتشر شده از سوی طرفین مذاکره 
، فضای مذاکرات ناگهانی وین را چگونه 

ارزیابی می کنید ؟
بــا توجــه به مواردی گفتیــد باید بگویم در 
اختالفــات اصلی هنوز تحول آن چنانی رخ 
نداده و مشــکالت و دیوار بی اعتمادی میان 
ایران و آمریکا به قوت خود باقی است. از این 
رو در نظر من تغییری ایجاد نشده ، پیشنهادی 
را جوزف بورل داده که قابل بررســی اســت، 
طــرف آمریکایی مدعی اســت متن جوزف 
بــورل ، همان متن ماه مارس و آمریکا آماده 
امضاء آن اســت. آقای باقری توئیت کرده که 
پیشــنهاد خودش را داده و آماده است جمع 
بنــدی مذاکرات را در کوتاه ترین زمان انجام 
بدهــد. بــاز هم تاکید می کنم با توجه به این 
مواضع، باید بگویم که تغییر اساســی هنوز 
انجام نشده و این وضعیت ادامه پیدا می کند. 

بنابراین به شخصه خیلی خوشبین نیستم که 
وضعیت به سمت بهبودی برود چون چیزی 
که ایران از آمریکا می خواهد آمریکا یا دولت 
بایــدن نمــی تواند و یا نمــی خواهد آن ها را 
محقق کند، از این رو فاصله دو طرف بیشتر 
از آن چیزی اســت که امکان یک مصالحه از 

طریق آن فراهم شود.
خواسته های ایران و آمریکا از یکدیگر 

چیست؟
آمریکا هر آنچه که می خواهد بر اساس متن 
پیش نویس محقق شده است. بر اساس متن 
وضعیت تعداد سانتریفیوژها، ذخایر اورانیوم، 
درصد غنی ســازی اورانیوم، کاربری فوردو 
و اراک، دقیقا مشــخص اســت. بر این اساس 
بازرس های آژانس وسایل سنجشان را به ایران 
می آورند و در هر حوزه ســنجش های الزم 
را صورت می دهند. برای همین آمریکایی ها 
برای امضای متن اعالم آمادگی کرده اند. زیرا 
نگرانی آمریکا از زمان گریزهسته ای ایران و 
خواهان بازرسی های دقیق است که اگر توافق 

حاصل شود اجرایی خواهد شد.
اما مطالبات ایران ، توافق را دشوار کرده است. 
ایران دو مطالبه اصلی دارد: ۱- اطمینان از بهره 
مندی از مزایای اقتصادی برجام است. به این 
معنا اگر ایران تعهداش را انجام داد انتظار دارد 
مشکالت تحریمی اش به صورت عملیاتی و نه 
روی کاغذ رفع شود. بر این اساس ایران انتظار 
دارد شــرکت های خارجی ترسی از سرمایه 
گذاری در ایران نداشته باشند. برای ایران تنها 
خرید و فروش کاال و تجارت کفایت نمی کند، 
ایران دنبال جذب سرمایه گذاری و بازگشت 
شرکت های اروپایی چون توتال، پژو و ... است. 
به عبارت دیگر ایران می خواهد اطمینان یابد 
که با بازگشت آمریکا به برجام، از مزایای برجام 

به لحاظ اقتصادی منتفع شود.
۲- خواســته دوم ایران آن اســت که بر روی 
پایداری و دوام این توافق اطمینان پیدا بکند. 
به این معنا که اگر دمکرات ها تا ۶ سال آینده 
در قدرت باشــند، توافق، پایدار بماند. یا در 
صورت روی کارآمــدن جمهوری خواهان، 
مکانیــزم هایی پیش بینی بشــود تا دولت 
بعدی به راحتی ترامپ قادر نباشــد از توافق 

بیرون برود. این دو موضوع برای ایران بسیار 
حایز اهمیت است .

بخش مهمی از اقتصاد ایران در اختیار 
قرارگاه خاتم االنبیاء است، باالخره آیا 
رفع تحریم ها شامل سپاه و خاتم االنبیاء 

خواهد شد؟
صرف تحریم بودن سپاه اعم از سپاه قدس، یا 
قرارگاه خاتم االنبیاء فی نفسه اهمیتی ندارد 
چون فرماندهان سپاه در هر حال هیچ رغبتی 
برای مسافرت به آمریکا ندارند ضمن این که به 
بانک چیس مانهاتان از نظر روابط مالی وابسته 
نیســتند. امــا ایران تاکیــد دارد که از منافع 
اقتصادی برجام بهرمند شــود و ارتباط با این 
نهاد نظامی که در فهرست نهادهای تروریستی 
قرار گرفته ، شامل شرکت های خارجی برای 
عقد قرار داد نشــود. زیرا عقد قرارداد شــرکت 
های خارجی با نیروهایی که رسما و آشکارا به 
سپاه نزدیک هستند، مانند بخشی از مدیران، 
و مدیران عامل که بســیجی بوده اند، ســابقه 
ســپاهی داشته اند، جبهه رفته اند، یا مردانی 
که ســربازی شــان را در سپاه گذرانده اند، در 
مظان ارتباط با تروریســت ها قرار می گیرند. 
به همین دلیل اســت که ایران اصرار می کند 
از فواید اقتصادی برجام برخوردار بشــود و به 
بهانه سپاه ایران تحریم نشود. برای مثال یک 
شرکت هواپیمایی ایران ، یک فروند هواپیما را 
به ونزوئال اجاره داده ، هواپیما به آرژانتین رفته 
و در آن جا توقیف شده است، کادر پرواز هم در 
آرژانتین مانده اند، اعالم شده که یا جزو سپاه 
قدس هستند، یا تشابه اسمی دارند، ...آمریکا 
در صدد اســت هواپیمــا را مصادره کند. این 
گرفتاری برایشان ایجاد شده است، این شیوه 
رفتار آمریکا این پیام را به دنیا مخابره می کند 
که هر کمپانی سرمایه گذار که به ایران بیاید، 
باید در انتظار رفتار مشابه آمریکا باشد. ایران 
خواهان آن اســت که رفتار آمریکا به صورت 

پایدار و مستمر اصالح شود.
پس بحث جمع بندی مورداشاره آقای 

باقری ناظر به بحث شماست؟
ایــران از مــدت ها قبل اعالم کــرده که اگر 
آمریکایــی ها خواســته های ایران را محقق 
بکنند رسیدن به توافق خیلی سریع خواهد 

بــود و نیــاز به مذاکرات طوالنــی ندارد. این 
موضوع از زمان حســن روحانی اعالم شــده 
ظرف نیم ساعت، قابل تحقق است، در دولت 
آقای رئیسی هم عنوان شده که ما آماده ایم 
و توافق در دســترس است. اگر آمریکایی ها 
اراده داشته باشند، ما به سرعت به توافق می 
رسیم. االن هم که از واژه جمع بندی استفاده 
شده به این معنا است که از نظر ایران امکان 
جمع بندی وجود دارد، پیشنهادها داده شده 
و آمریکایی ها نمی پذیرند. من فکر نمی کنم 
که جمع بندی مساله خاصی باشد، ولی باید 
دید که آمریکایی ها جمع بندی ایران را می 
پذیرند یا نمی پذیرند، که تا کنون نپذیرفته 
اند، جمع بندی آمریکایی ها را هم ایرانی ها 

نپذیرفته اند.
بــورل ، مدام مطرح مــی کند که این 
آخرین فرصت اســت، عده ای هم می 
گویند احتمال این که پرونده ایران بعد 
از ایــن مرحله و امتناع ایران از پذیرش 
طرح اروپا، امکان دارد به شورای امنیت 

برود، آیا این گونه است؟
حدود ۸ ماه است که دائم دارند می گویند این 
آخرین فرصت اســت، یادم است اواخر سال 
۲۰۲۱ که آذرماه ایران می شود، می گفتند که 
اگر مذاکرات تا فوریه به نتیجه نرسد، مکانیسم 
ماشــه فعال می شود. بعد گفتند ۱۵ فوریه، 
بعد گفتند اول مارچ، در هر مرحله این کلید 
واژه »آخریــن فرصت« به عنوان یک بازی با 
واژه ها به کار می رود. قبل و بعد از مذاکرات 
دوحــه هم همین را گفتند. بورل هم که این 
یادداشت را نوشته است باز همین موضوع را 
مطرح می کند. من بعید می دانم که شکست 
رسمی مذاکرات اعالم بشود، چون قبال عرض 
کردم که پلن B وجود ندارد و هیچ کسی مایل 
نیست به دوران بدون برجام برگردد. حتی اگر 
برجام کارکردی هم نداشته باشد، اما فقدان 
برجــام این خطــر را ایجاد می کند که ایران 
بمب بســازد، و آمریکایی ها چاره ای نداشته 
باشــند جز این که وارد یک جنگ نظامی با 
ایران بشــوند که هیچکدام از طرفین چنین 
سناریویی را دوست ندارند. نه ایران مایل است 
بمب بسازد و نه آمریکا مایل است اقدام نظامی 

انجام بدهد. از این جهت این داستان کج دار و 
مریز را همچنان ادامه می دهند .

ارجاع موضوع به شورای امنیت هم تصور نمی 
کنم انجام شود به دو دلیل: ابتدا تحریم های 
کنونی آمریکا به مراتب فراگیرتر، گسترده تر، و 
قوی تر از تحریم های سازمان ملل است. از این 
رو ارجاع به شورای امنیت چیزی را اضافه تر از 
تحریم هایی که در جریان است مطرح نمی 
کند. و فشاری بیشتر از این به ایران وارد نمی 
کند. تا ایران را به نحوی بترساند تا بخواهد با 

آمریکایی ها کنار بیاید.
همچنیــن ایران پیام هایی را ارســال کرده 
است که اگر اقدامات رادیکال صورت بگیرد، 
و موضوع به شورای امنیت ارجاع شود، یا اگر 
بخواهند از طریق مکانیزم ماشــه بخواهند 
قطعنامــه های پیشــین را علیه ایران فعال 
کنند، ایران هم ممکن اســت از »ان پی تی« 
خارج شوه، که از نظر غربی ها، معنای این اقدام 
ایران حرکت به سوی ساخت بمب اتمی است 
. بنابراین اگر واقعا امریکایی ها می خواستند به 
شورای امنیت مراجعه بکنند تا به حال کرده 
بودند. اگر تا کنون به شــورای امنیت ارجاع 
نداده اند، می دانند که ممکن اســت عواقب 

وخیمی داشته باشد.
اگر آمریکا و نظام بین الملل تصیم شان 
این باشــد که ایران را شورای امنیت یا 
به زیر فصل ۷ منشور ملل متحد ببرند، 
فکر می کنید نظمی که در حال شــکل 
گیریه یعنی اروپا و آمریکا در یک طرف 
و ایران و روســیه و چین در طرف دیگر 
قرار دارد، اجازه می دهد ما وارد جنگی 

مانند افغانستان، و یا عراق بشویم؟
این احتمال وجود دارد که سه کشور اروپایی 
عضو برجام به مکانیزم ماشه متوسل بشوند. 
یعنــی موضــوع را به شــورای امنیت ارجاع 
بدهنــد، و رای گیری قطعنامه معکوس را به 
اجــرا بگذارند و تمــام ۶ قطعنامه قبلی را بر 
ایــران اعمــال کنند که در آن قطعنامه ها به 
بند ۴۱ منشــور ملل متحد ذیل فصل هفتم 
نیز ارجاع شده است. در آن بند کشورها برای 
رفع تهدیدات صلح و امنیت جهانی متوسل به 
تحریم می شوند. اما این که از بند ۴۱ بخواهند 
به بند ۴۲ بروند که در آن جا استفاده از اقدام 
نظامی علیه کشور خاطی پیش بینی کرده، 
نیاز به قطعنامه جدید دارد. این قطعنامه جدید 
به رای مثبت نیاز خواهد داشت. مکانیزم ماشه 
به گونه ای تنظیم شده است که نیازی به رای 
روسیه و چین ندارد و از این طریق قدرت وتوی 
روسیه و چین را سلب کرده اند. اما برای مرحله 
دوم به رای مثبت روسیه و چین نیاز دارند که 
احتمال قریب به یقین نه روســیه و نه چین 
چنین رای مثبتی را به قطعنامه ای نمی دهند 

تا ایران را ذیل بند ۴۲ منشور قرار بدهد. 
ضمن این که آمریکایی ها شیوه جنگیدن را 
تغییر داده اند و با پایان جنگ عراق، جنگ های 
قرن بیستمی شان را کنار گذاشته اند. از این 
رو حمالت نظامی شان را از طریق جنگ های 
اقتصادی ، تحریم، جنگ های نیابتی، آشوب 
و شورش از درون انجام می دهند که در حال 
حاضر ما با آمریکا در این وضعیت قرار داریم.

خبر ویژه

در گفت وگوی تلفنی حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با فواد حسین وزیر خارجه عراق برخی 
موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی مورد رایزنی قرار گرفت.

امیرعبداللهیان در این تماس از تالش های وزیر امورخارجه عراق در کمک به برگزاری حج تمتع اخیر زوار 
ایرانی قدردانی کرد.

وزیر امور خارجه ایران همچنین در این تماس سرنوشــت یک هموطن ایرانی بازداشــت شــده در ایام حج در 
عربستان را پیگیری و خواستار انتقال پیام برای آزادی وی شد.

امیرعبداللهیــان در ادامــه بــا توجــه بــه وجود آتش ســوزی در مناطق نیــزار جنوب عراق کــه به دلیل 
گرمای شــدید و خشکســالی منطقه رخ داده اســت، تاکید کرد: متاســفانه دود ناشــی از آتش ســوزی 

 نیزار هــای عــراق، مناطــق مســکونی دشــت آزادگان اســتان خوزســتان را تحت تاثیر جــدی قرار داده
 است.

وی افزود: جمهوری اسالمی ایران آماده کمک مشترک برای مهار فوری این آتش است.
فواد حســین وزیر خارجه عراق آمادگی و موافقت دولت عراق برای اقدام مشــترک دو کشــور در مهار آتش 

نیزار های واقع در اراضی عراق را حسب هماهنگی کمیساران مرزی اعالم داشت.
وزیر خارجه ایران همچنین خواستار بازگشایی مرز کیله سردشت برای تردد مردم منطقه شد.

وزیر خارجه عراق بر پیگیری موضوع گشایش مرز مسافری کیله تاکید کرد.
طرفین در این تماس آخرین وضعیت مذاکرات در حال انجام وین را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

امیرعبداللهیان خواستار آزادی ایرانی بازداشت شده در عربستان شد

کرات   جزئیاتی از دور جدید مذا
از زبان رئیس سازمان انرژی اتمی

رئیس سازمان انرژی اتمی به جزئیاتی از برگزاری دور 
جدید مذاکرات وین پرداخت و گفت: در این دور مباحث، 
یک طرح ترکیبی شامل مباحث فنی و تحریمی است. 
در مباحث فنی گفت وگو صورت گرفته و یک ســری 
مباحث تکمیلی وجود دارد که مهمترین آن بحث اسناد 
و مکان های ادعایی اســت که مجددا مانند دوره قبل 
که بسته شده بود همچنان با همان ترکیب و با همان 

شرایط بسته شود.
 محمد اسالمی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
انرژی اتمی در گفت وگو با شــبکه العالم اظهار داشــت: 
نصب هزار ماشین IR۶ و سایر ماشین ها، طراحی راکتور 
اراک و تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد از جمله موارد 
مورد تاکید مجلس بود، که همه آنها مطابق قانون انجام 
شد و می توان گفت قانون اقدام راهبردی تا این تاریخ 

به نسبت زمان صددرصد اجرا شده است.

گری عجیب آذری جهرمی   افشا
از دوره وزارتش

آذری جهرمی نوشت: به نظر می رسد که دنبال ساخت 
USB ملی هم بروند، اما درگاه اتصال آن را سه ضلعی 

یا مثلثی دربیاورند!
آذری جهرمی در توییتی نوشت:

به نظر می رسد که دنبال ساخت USB ملی هم بروند، 
اما جای شکل مستطیلی درگاه اتصال، آن را سه ضلعی 

یا مثلثی دربیاورند!
این که عرض کردم مزاح نبود؛ واقعا در دوره مسئولیت 

چنین پیشنهادی دریافت کردم.

کاخ سفید، تهران را تهدید کرد
مقام ارشــد کاخ سفید گفت: زمان برای تهران در حال 

سپری شدن است!
یک مقام ارشــد کاخ ســفید با بیــان اینکه مذاکرات 
هســته ای با ایران تقریباً کامل شده، ادعا کرد که زمان 
 برای تهران جهت پذیرش توافق در حال سپری شدن 

است!
علی رغم حضور تیم های ایرانی و کشــورهای ۱+۴ به 
همراه تیم آمریکایی در وین جهت از سر گرفتن مذاکرات 
رفــع تحریم های ایران، واشــنگتن هنوز به بیانیه های 

دوپهلو ادامه می دهد.
»جان کربی« هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک در 
شورای امنیت ملی کاخ سفید بامداد جمعه مدعی شد 
که زمان برای تهران جهت بازگشت به توافق هسته ای 

در حال تمام شدن است.
بر اساس گزارش العالم، کربی طی نشست خبری در کاخ 
ســفید، مدعی شد: »مذاکرات هسته ای با ایران تقریباً 
کامل شده اما زمان برای تهران جهت پذیرش توافق در 

حال سپری شدن است«.
هیــأت مذاکــره کننده جمهوری اســالمی ایران به 
ریاست »علی باقری« مذاکره کننده ارشد جمهوری 
اســالمی ایران برای شــرکت در دور جدید مذاکرات 
رفــع تحریم ها پنجشــنبه وارد شــهر وین پایتخت 

اتریش شدند.
بــر خــالف ادعای طرف آمریکایی مبنی بر اینکه ایران 
تمایلی جهت نهایی کردن توافق نشــان نداده اســت، 
اما در ماه های گذشــته، چه در مکاتبات و تماس های 
غیرحضوری با هماهنگ کننده و چه در ســفرهای وی 
به تهران و چه در جریان نشست دوحه، هیأت ایرانی در 
مورد موضوعات باقی مانده با رویکردی ســازنده و رو به 

جلو حاضر بوده است.

بلینکن: 

 شلیک های موشکی چین 
توجیه ناپذیر است

وزیــر امــور خارجــه آمریــکا  گفت، شــلیک 
موشــک های چین به اطراف تایوان "تشــدید 
تنش نامتناســب، قابل توجه و غیرقابل توجیه" 
اســت و ایاالت متحده بارها به چین اعالم کرده 

است که به دنبال بحران نیست.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در یک 
نشســت خبری در حاشــیه اجالس منطقه ای 
کشورهای عضو مجمع جنوب شرق آسیا )آ.سه.
آن( در پنوم پن، کامبوج گفت: ایاالت متحده از 

اقدامات چین تحریک نمی شود.
وی ادامه داد: واشــنگتن به شــدت نگران است. 
هیچ توجیهی بابت اقداماتی که چین در اطراف 

تایوان انجام داده، وجود ندارد.
ارتــش چیــن مانورهای نظامی را در پی ســفر 
اخیر نانســی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان 
 آمریــکا بــه تایوان در اطراف ایــن جزیره انجام 

داده است.
بلینکــن در واکنش به ایــن اقدامات همچنین 
گفت: چین واکنش بیش از حد را انتخاب کرده 
و از سفر پلوسی به عنوان بهانه ای برای افزایش 
فعالیت هــای نظامــی تحریک آمیــز در تنگه 
تایوان و اطراف آن اســتفاده کرده است. آمریکا 
در پی اقدامات خطرناک چین، با ژاپن همچنان 

همبستگی قوی دارد.
وزیــر خارجه آمریکا هم چنین ادامه داد: ایاالت 
متحــده به حمایــت خود از تایوان ادامه خواهد 
داد و ناو یو اس اس رونالد ریگان را برای نظارت 

بر وضعیت در منطقه نگه می دارد.
پیش از نشســت پنوم پن، وزارت خارجه آمریکا 
اعــالم کرده بود که بلینکن هیچ برنامه ای برای 
دیدار رو در رو با وانگ یی و ســرگئی الوروف، 

وزرای خارجی چین و روسیه ندارد.

 رزمایش چین در نزدیک تایوان 
و واکنش های بین المللی

جنجال شرقی
رزمایش چین در نزدیک تایوان در حالی ادامه دارد که 
نخست وزیر ژاپن خواستار توقف شلیک موشک در این 
رزمایش شده است و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز 
در تازه ترین اظهارات خود اعالم کرد که پکن نمی تواند 

تایوان را منزوی کند.
 به نقل از خبرگزاری کیودو، فومیو کیشیدا روز جمعه بعد 
از یک ضیافت صبحانه با نانســی پلوسی رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا، گفت: رزمایش چین در نزدیک تایوان، 

صلح و امنیت منطقه و جهان را تضعیف می کند.
وی در واکنش به اصابت پنج موشک رزمایش چین در 
یک جزیره متعلق به ژاپن، خواستار توقف فوری شلیک 

موشک در این رزمایش شد.
پلوســی نیز پس از دیدار با کیشــیدا تصریح کرد: چین 
نمی تواند با ممانعت از سفر مقام های آمریکایی به این 

جزیره، آنرا منزوی کند.
وی پیش از این، در دیدار با مقام های تایوانی تاکید کرده 
بود: هدف سفرش به این منطقه تغییر وضعیت آن نیست.
سخنگوی سازمان ملل نیز در واکنش به رزمایش چین 
اعــالم کرد که آنتونیو گوترش دبیر کل ســازمان ملل 
رزمایش چین در نزدیکی تایوان را با نگرانی دنبال می کند.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی 
تحریک آمیز، شامگاه سه شنبه ۱۱ مرداد ماه وارد تایوان 
شد. پلوسی به محض ورود با انتشار بیانیه ای ادعا کرد که 
سفرش نقض بیانیه های مشترک آمریکا و چین نیست.
پلوسی گفت: سفرش به هیچ وجه با بیانیه های مشترک 

ایاالت متحده و چین در تضاد نیست.
وزارت خارجه چین سه شــنبه شب در اعتراض به سفر 
پلوسی به جزیره تایوان، سفیر این کشور را احضار کرد.

وزارت خارجه چین در بیانیه ای که پس از ورود پلوسی 
به جزیره تایوان منتشر شد، هشدار داد که سفر رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا به شدت بر روابط سیاسی چین 

و آمریکا تأثیر می گذارد.
یک روز پس از ســفر نانســی پلوســی رییس مجلس 
نمایندگان آمریکا به جزیره تایوان، چین روز پنجشنبه 
بزرگ ترین رزمایش نظامی خود را در تنگه تایوان برگزار و 

در نزدیکی این جزیره چند موشک شلیک کرد.
ارتش چین شلیک چندین موشک متعارف در آب های 
نزدیک تایوان را به عنوان بخشی از برنامه این رزمایش 

که تا ظهر روز یکشنبه ادامه دارد، اعالم کرد.
مقام های دفاعی تایوان اعالم کرده اند که روز پنجشنبه 
جنگنده هــای نیــروی هوایی این جزیره برای اخطار به 
۲۲ فرونــد جنگنده چین کــه وارد حریم هوایی تایوان 
شــده بودند به پرواز درآمدند.  این مقام ها افزودند که 
موشک های شلیک شده از سوی چین برای این جزیره 

تهدیدی ایجاد نکرده اند.
وزارت امور خارجه چین روز پنجشــنبه تاکید کرد که 
رزمایش نظامی این کشور تهدیدی علیه تایوان نیست.

تلویزیون چین، این رزمایش را بزرگترین رزمایش تاریخ 
این کشور در نزدیکی تایوان اعالم کرد که از گلوله های 

واقعی در آن استفاده می شود.

 التهابات عراق 
به کدام سو می رود؟

چارچوب هماهنگی سیاسی شیعی عراق به موضع گیری 
صدر در زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور 

واکنش نشان داد.
چارچوب هماهنگی گروه های شــیعی تاکید کرد از هر 
روند قانونی برای حل بحران های سیاسی و تحقق منافع 
مردم از جمله انتخابات زودهنگام بعد از حصول اجماع 
ملــی بر ســر آن و تامین فضای امــن برای برگزاری آن 

حمایت می کند.
در ایــن بیانیه همچنین آمده اســت: پیش از همه این 
موارد، باید به نهادهای قانونی احترام گذاشــت و مانع از 
فعالیت آن نشد. چهارچوب ما، قانون و منافع مردم است.
مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق پیش از این خواستار 
انحــالل پارلمان کنونی و برگزاری انتخابات زودهنگام 

شده بود.
توافق بر روی عدم انتخاب الکاظمی

»ابو االء الوالئی«، دبیرکل کتائب سید الشهدا، گفت که 
چارچوب هماهنگی بر سر عدم انتخاب مجدد مصطفی 

الکاظمی، نخست وزیر عراق توافق کرده است.
الوالئی در توئیتی گفت: پیش از این گفتیم و اکنون بر 
آن تاکید می کنیم، الکاظمی تحت هیچ شرایطی نباید 

مجددا نخست وزیر شود.
وی افزود: به برادران چارچوب هماهنگی بخاطر شجاعت 
مسئوالنه شان در نشست اضطراری  که توافق بر سر عدم 
انتخاب مجدد الکاظمی به عنوان نخست وزیر و مخالفت 
بــا ابقــای آن در مرحله آتی از مهم ترین مصوباتش بود، 

درود می فرستیم.
عراق شاهد بحران سیاسی بی سابقه ای است به طوری 
کــه بیش از 3۰۰ روز از برگزاری انتخابات زودهنگام در 
۱۰ اکتبر گذشته می گذرد اما گروه های سیاسی تاکنون 
موفق به تشکیل دولت جدید نشده اند و همچنان دولت 

پیشبرد امور مصطفی الکاظمی سرکار است.
رایزنی العامری با پالسخارت

»هــادی العامری«، رئیس ائتالف فتح و جنین هنیس 
پالســخارت، نماینده ســازمان ملل در عراق درباره حل 
بن بست سیاسی کشور براساس چارچوب های قانونی 

رایزنی کردند.
العامــری در دفتــر خود در بغداد میزبان جنین هنیس 

پالسخارت بود.

اخبار کوتاه
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توصیه جالب صرافان به خریداران ارز:

 سرمایه گذاری بر روی دالر 
توصیه نمی شود

فعاالن بازار ارز اعتقاد دارند بازار ارز در وضعیت 
آرامی اســت و پیش بینی می شور شرایط تغییر 
چندانی را شاهد نباشد. از این رو سرمایه گذاری 

بر دالر سایر ارزها به کسی توصیه نمی شود.
صرافان در خیابان فردوسی در پاسخ به سوال 
در خصوص وضعیت عرضه ارز می گویند طی 
روزهای اخیر ارز به میزان کافی به بازار عرضه 
شــده اســت اما آنچه اهمیت دارد این اســت 
که بســیاری از ســرمایه گذاران خرد از ترس 
ردگیری و ثبت مشخصاتشان در هنگام خرید 
ارز نســبت به خرید قانونی اقدام نمی کنند و 
ترجیــح می دهند دالر را از بازار غیر رســمی 

خریداری کنند.
یــک فعال بــازار در این خصوص گفت: بازار ارز 
با وضعیت نابســامانی روبروســت. در حالی که 
خریــداران ارز از صرافی های بانکی مورد رصد 
ســازمان مالیاتــی و ... قــرار می گیرند و حتی 
یارانه آنها ممکن است در این پروسه قطع شود 
اما در بازار آزاد و روبروی مغازه ما به ســادگی 
خریــد و فــروش ارز صورت مــی گیرد و هیچ 
کســی نیز مقابل آنها نمی ایستد. طبیعی است 
ســرمایه گذاران خرد ترجیح بدهند از بازار آزاد 

خریداری کنند تا مورد رصد قرار نگیرند.
وی با تاکید بر این که خرید دالر در شرایط فعلی 
صرفــه چندانی ندارد، گفــت: بازار در وضعیت 
آرامی است و پیش بینی می کنیم شرایط تغییر 
چندانی را شاهد نباشد. از این رو سرمایه گذاری 

بر دالر سایر ارزها به کسی توصیه نمی شود.

یک کارشناس بازار سرمایه:

قیمت گذاری دستوری باعث 
کاهش سودآوری شرکت های 

بورسی شد
یک کارشــناس بازار ســرمایه گفت: اقدامات دولت 
مانند قیمت گذاری دســتوری موجب شده است تا 
ســود آوری شرکت های بورســی کاهش یابد و در 

برخی مواقع دچار زیان نیز شده اند.
یک کارشــناس بازار ســرمایه اظهار داشت: ناشران 
)شــرکتهای بورسی و فرابورسی( در سال های اخیر 
ناشران زیر فشار سیاست های اشتباه دولت نتواستند 
خواسته های حقوق صاحبان سهام را محقق کنند، 
زیرا که اقدامات دولت مانند قیمت گذاری دستوری  
موجب شده است تا سود آوری شرکت های بورسی 
کاهــش یابــد و در برخی مواقع حتی دچار زیان نیز 
شــده اند. علیرضا مهدی زاده حکاک گفت : تا کنون 
دست ناشران برای مقابله با برخی سیاست های ضد 
تولید دولت کوتاه بوده است، به طوری که تا کنون 
نتوانسته اند به دولت فشار بیاورند تا مطالبه به حق 
خود را از دولت کسب کنند.این کارشناس اقتصادی 
گفت: با توجه به این که ناشران قدرتی برای مقابله با 
فشارهای بی حد و حصر برخی مقامات دولت ندارند، 
الزم اســت تا اصحاب رســانه به کمک سهام داران و 
ناشــران بشــتابند و مطالبه به حق ناشران و حقوق 
صاحبان سهام را به دولتی ها گوشزد کنند.وی ابراز 
داشت: هرچه قدر که اطالع رسانی اصحاب رسانه در 
این حوزه بیشتر شود و مردم و سرمایه گذاران بیشتر 
در جریــان امور قرار گیرند، می توان اهرم فشــاری 
قدرتمند برای دولت ایجاد کرد تا دولت دخالت های 
خود را در شرکت های بورسی و کلیت بازار سرمایه 
کاهــش دهد. این موضــوع در نهایت باعث خواهد 
شــد تا ناشران دیگر تاوان هزینه های اشتباه دولت 
را پرداخت نخواهند کرد. مهدی زاده گفت: یکی از 
مزیت های اصحاب رسانه این است که روشنفکری 
که در مردم و مسئوالن ایجاد می کنند، خود به خود 
جلوی تصمیم های یک شــبه دولت گرفته خواهد 
شــد تا دولت دیگر شــوکی به اقتصاد و بازار سرمایه 
وارد نکند، بنابراین روشنگری که اصحاب رسانه در 
اقتصاد انجام خواهند داد، موجب می شود تا دولت 

تصمیم های درست را اتخاذ کند.

غ گوشتی: رئیس انجمن پرورش دهندگان مر

غ در ایام تاسوعا   قیمت مر
و عاشورا نوسانی ندارد

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشــتی 
گفــت: بــا توجه با فراوانــی عرضه، قیمت مرغ 
در ایام تاســوعا و عاشــورا تغییری ندارد.محمد 
یوســفی گفت: با توجه به آنکه هیئت و تکایای 
مذهبی مصرف مرغ چندانی در ایام  تاســوعا و 
عاشــورا ندارند که ازدیاد تقاضا منجر به نوسان 
قیمت شــود.او قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده 
را 3۰ تــا ۴۰ هــزار تومــان و مرغ گرم ۵۰ تا ۶۰ 
هزار تومان اعالم کرد.  با توجه به کاهش تقاضا 
در برابــر عرضه، بخشــی از مــرغ های تولیدی 
توســط پشتیبانی امور دام از سطح بازار ذخیره 
ســازی و جمع آوری می شــود.رئیس انجمن 
پرورش دهندگان مرغ گوشــتی گفت: با وجود 
زیــان تمامی مرغداران اعــم از تولیدکنندگان 
جوجــه یکروزه، مرغ گوشــتی و تخم گذار باید 
تمهیدات اساســی برای تعــادل بازار و کاهش 
زیــان تولیدکنندگان اتخاذ شود.بررســی ها از 
ســطح بازار نشان می دهد که قیمت کنونی هر 
کیلــو مــرغ ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان، ران مرغ ۴۰ تا 
۵۰ هزار تومان، ســینه ۱۲۰ هزار تومان و فیله 

مرغ ۱3۰ هزار تومان است.

گزارش

کاهش تورم ماهانه تیرماه 

 تورم حذف ارز 4۲00 تومانی 
مزمن و پایدار نبود

 یک کارشــناس اقتصــادی گفت: حــذف ارز 
ترجیحی، شــوک در ســمت عرضه بود، زیرا با 
حذف آن، تقاضا برای خرید کاال در بازار افزایش 
پیدا نکرد. در چنین شرایطی از لحاظ تئوریکی 
تورم ادامه پیدا نمی کند و صرفاً شوک در سطح 
قیمت ها ایجاد می شــود که کاهش تورم ماهانه 

تیرماه نیز موید این موضوع است.
»علی افضلی« با اشــاره به عدم تداوم تورم بعد 
از حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصــاد، اظهار 
کرد: به لحاظ تئوریکــی دو نکته درباره افزایش 
قیمت ها بعد از حــذف ارز ترجیحی وجود دارد؛ 
تورم سطحی قیمت ها و رشد آنها. تورم در سطح 
قیمت ها خیلی تاثیر گذار و مهم نیســت، اما در 

مقابل رشد قیمت ها دارای اهمیت است.
وی افزود: زمانی که شــوک های اقتصادی مانند 
حذف ارز دولتی ایجاد می شــوند، سطح قیمت 
کاالها باال می رود اما رشد آنها ادامه پیدا نمی کند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: شوک های 
اقتصادی در سمت عرضه کاالها به طور معمول 
ماندگار نیســتند، بلکه در بخــش تقاضا پایدار 
می مانند؛ این در حالی است که حذف ارز دولتی، 
شــوک در ســمت عرضه بود، زیرا با حذف آن، 
تقاضا برای خرید کاال در بازار افزایش پیدا نکرد. 
در چنین شرایطی از لحاظ تئوریکی تورم ادامه 
پیدا نمی کند و صرفاً شــوک در سطح قیمت ها 

ایجاد می شود.

حذف ارز 4۲00 تومانی سیاست درستی بود
افضلی با اشــاره بــه اینکه حــذف ارز دولتی از 
کاالهای اساســی سیاست درســتی بود، گفت: 
اکنون به واســطه حذف ارز دولتی نرخ بعضی از 
کاالها افزایش پیدا کرده و در قدرت خرید مردم 
تاثیر گذاشــته اســت و نمی توان این موضوع را 
کتمان کرد اما اگر این سیاست حذف نمی شد و 
همچنان ادامه پیدا می کرد در آینده اقتصاد کشور 

به شدت دچار مشکل می شد.
وی با بیان اینکه سیاست ارز دولتی باعث به هدر 
رفتن منابع ارزی کشور شده اســت، ادامه داد: 
هنوز آمارهای رســمی از میزان صرفه جویی در 
منابع ارزی عنوان نشده است، اما شواهد حاکی 
از این است که تقاضای ارز برای واردات کاالهای 
اساسی کاهش پیدا کرده اســت، زیرا تا قبل از 
حذف این سیاست بخشی از کاالهای اساسی با 
ارز ترجیحی به کشور وارد می شدند، اما به مقصد 
کشــورهای همسایه صادر می شــدند ولی حاال 

صادرات این کاالها کاهش داشته اند.

 پرداخت یارانه به انتهای زنجیره
کارایی بیشتری دارد

کارشــناس اقتصادی دربــاره تخصیص یارانه 
دولتی  برای حمایت از اقشار مختلف مردم در 
ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد: با حذف 
این سیاست یارانه به طور مستقیم به مردم داده 
می شود، زیرا هرچقدر یارانه به انتهای زنجیره 
مصرف نزدیک شود، کارایی و عدالت بیشتری 

خواهد داشت.
افضلی تاکید کرد: در گذشــته یارانه در زنجیره 
مصرف به افراد مختلفی داده می شد که یا کارایی 
خود را از دست می داد و یا به صورت رانت جذب 
می شــد و به درنهایت بــه مصرف کننده نهایی 

نمی رسید.
وی با اشــاره به نحوه تخصیص یارانه به اقشــار 
مختلف مردم گفت: هنــوز تصمیم قطعی برای 
پرداخت یارانه نقدی یــا کاالیی در دولت گرفته 
نشــده اســت و هر کدام از این روش هــا دارای 
موافقان و مخالفانی اســت، زیرا هر کدام از این 

روش ها دارای مباحث مختلف اجرایی هستند.
ایــن کارشــناس اقتصــادی تصریح کــرد: اما 
بنده موافق پرداخت یارانه نقدی هســتم، زیرا 
مصرف کننــده یارانه نقدی را صــرف کاالهای 
موردنیاز خــود و به هر اندازه ای کــه الزم دارد، 

می کند.    
افضلی با اشاره به افزایش قیمت جهانی کاالهای 
اساســی بیان کرد: به علت بروز خشکسالی ها و 
جنگ میان روسیه و اوکراین قیمت های جهانی 
مواد غذایی رشــد 3۰ درصدی داشته است. در 
چنین شــرایطی اگر قرار بود به میزان قبل ارز 
دولتی به واردات کاالهای اساسی اختصاص داده 

می شد، منابع ارزی بیشتری صرف می شد.

کسری بودجه دولت یکی از مشکالت اصلی 
اقتصادی کشور است

وی افزود: اگر آن شرایط تداوم پیدا می کرد دولت 
مجبور بود مابه التفاوت ارز دولتی با ارز نیمایی را 
از بازار تامین کند که این موضوع به کسری بودجه 

دولت منجر می شد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: کسری بودجه 
دولت یکی از مشــکالت اصلی اقتصادی کشور 
اســت که منجر به افزایش پایه پولی و درنتیجه 
تورم در کشــور می شــود؛ بنابراین با حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی جلوی کسری بیشتر بودجه کشور 

گرفته شد.  

گار «   از ورود »میر  مسکو « به ایران  گزارش  »روز

منزویمیشود دالر
از ســال های گذشته و تا قبل از شروع دور 
جدید فشــار حداکثری آمریکا علیه ایران 
بسیاری امیدوار و منتظر بودند که سیستم 
بانکی ایران و روســیه به زودی به یکدیگر 
متصل شــده و کارت های بانکی ایرانی  و 
روســی بین مردم دو کشور مورد استفاده 

قرار گیرد.
ایــن قضیه به دلیل آنچه اشــکاالت فنی 
خوانده می شــد در طول این سال ها روند 
مناســبی طی نکرد و تقریبا متوقف شــد 
تا اینکه چندی پیش معاون دیپلماســی 
اقتصــادی وزارت امــور خارجــه طــی 
مصاحبه ای با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه 
گفت که تهران و مســکو برای  دالزدایی  
از مبادالتشان پیشنهاد سیستم جدید به 
جای ســوئیفت را مطرح کردند و اکنون 
تقریبا به توافق خوبی در این راستا رسیده 

اند تا به زودی در ایران فعال شود.
مهدی صفری صفری از توافق برای استفاده 
از کارت بانکی  میر  روســیه در ایران هم 
خبر داده و گفته که این سیستم  به زودی 

در ایران راه اندازی خواهد شد. 
راه اندازی میر کارت در ایران درحالی اتفاق 
می افتد که شهروندان و شرکت های ایرانی 
به دلیل تحریم های آمریکا از دسترسی به 
سیســتم بین المللی بانکــی و کارت های 
اعتباری مانند ویزا و مســترکارت محروم 

هستند.
امــا تصمیــم ایــران برای پیوســتن به 
سیستم های پرداخت روسی عالوه بر اینکه 
با هدف کنارگذاشتن و کاهش تاثیر دالر در 
مبادالت بین المللی انجام شد علت دیگری 
هم داشت و به دلیل خلف وعده هایی بود که 
آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر مسئله سوئیفت 

دچار ایران کردند.
سوئیفت به معنای انجمن ارتباط مالی بین 
بانکی بین المللی به مرکزیت بلژیک است 
و هــدف از ایجاد آن جایگزینی روش های 
ارتباطی غیر استاندارد کاغذی یا از طریق 
Telex در ســطح بین المللی با یک روش 

استاندارد شده جهانی شده است.
در حــال حاضر، بیش از یازده هزار عنوان، 
بانک و مؤسسه مالی در ۲۰۹ کشور جهان 
عضو سوئیفت هستند و روزانه بیش از 3۰ 
میلیون پیام بانکی از این طریق در جهان 
مبادله می شــود، اما با این وجود انتقادات 
مهمی به سوئیفت وارد است از جمله آنکه  
مکانیــزم تبدیــل ارز مبدأ به دالر و بعد از 
آن تبدیــل آن از دالر به ارز مقصد اســت 
که باعث می شود آمریکا بر همه مبادالت 
و نقــل و انتقال هــای مالی موجود در این 
شبکه تســلط داشته باشد و انتقاد بعدی 
هم این اســت که هیات مدیره آن اکثرا از 
مقامات آمریکایی هستند و همین مسئله 
بر تصمیم گیری های این نهاد براســاس 

منافــع آمریکا تاثیر می گذارد. به طوریکه 
آمریکا با ســوء استفاده از این قضیه سعی 
در امتیازگیری از ایران در مذاکرات برجام 
نمــود به نحوی که در ژانویه ۲۰۱۲، گروه 
اتحاد علیه ایران هسته ای موسوم به یوآنی 
از ســوئیفت خواست به همه روابط خود با 
بانک های ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران 

را متوقف کند.
درپــی این درخواســت در فوریه ســال 
۲۰۱۲، کمیته بانکداری سنا به اتفاق آراء، 
تحریم هایی علیه ســوئیفت اعمال کرد تا 
این شبکه ارتباط مالی بلژیکی را به پایان 
دادن به روابط بانکی با ایران ترغیب کند.

ایــن نهاد مالی مدتی بعد بانک های ایرانی 
را در فهرســت ســیاه خود قرار داد. بانک 
صادرات، بانک ملت و پســت بانک و بانک 
ســپه از اولین بانک های مشــمول قطع 
دسترسی به سوئیفت بودند. در ۱۷ مارس 
۲۰۱۲، ۲۷ عضو شورای اتحادیه اروپا توافق 
کردند که دسترسی همه بانک های ایرانی 

به سوئیفت قطع شود.
تحریــم ایران توســط ســوئیفت، عمال 
بانک هــای ایرانــی را از دسترســی بــه 
میلیارد هــا دالر درآمــد و صرف هزینه از 
طریق ســوئیفت محروم کــرد. در فوریه 
۲۰۱۶ بعــد از امضــای برنامه جامع اقدام 
مشترک موسوم به برجام، اکثر بانک های 
ایرانی به ســوئیفت وصل شدند، اما اعمال 
تحریم های یــک جانبه آمریکا مربوط به 
ممنوعیت دسترســی ایران به دالر آمریکا 
که ارز مرجع در ســوئیفت اســت، ارتباط 

مجدد بانک های ایرانی با ســوئیفت بی اثر 
شد.

ایــن بی اثر بودن ادامه داشــت تا اینکه با 
خروج آمریکا از برجام در ســال ۲۰۱۸ و 
بازگرداندن تحریم های ایران بار دیگر این 
سیســتم فعالیت خود در ایران را متوقف 

کرد.
اما کشــور های غربی بــه رهبری آمریکا 
همزمــان با پیگیری پروژه منع اســتفاده 
ایران از سیســتم بانکی سوئیفت، مشابه 
همین قضیه را با روســیه آن هم به دلیل 
الحاق کریمه به این کشور دنبال می کردند.  
روس ها که از سال ها پیش به دنبال استقالل 
از سیســتم های مالی تحت سیطره غرب 
بودند به دنبال بومی سازی سوئیفت رفتند 
و سیستم   میر  را در سال ۲۱۰۴ طراحی و 
ایجاد کردند تا عالوه بر ایجاد یک سیستم  
مالی مستقل از سوئیفت، راهی برای غلبه 
بر بلوک بالقوه پرداخت الکترونیک طراحی 
شــده از سوی کشور های غربی مثل  ویزا  

یا  مستر  باشد.
همانطور که اشاره شد، تصمیم به طراحی 
این سیستم مالی پس از آن جدی شد که 
چندین بانک روسی به دلیل کارشکنی ها 
و تحریم هــای آمریکا پس از الحاق کریمه 
به روســیه نتوانستند از ویزا و مستر کارت 

استفاده کنند.
کارت هــای میر در ابتدا بیشــتر توســط 
شرکت های داخلی روسیه مانند  آئروفلوت  
و راه آهن روسیه پذیرفته شد، اما به تدریج 
در بین شــرکت های خارجی مســتقر در 

روســیه محبوب شد و تاجایی پیش رفت 
کــه آوریــل AliExpress ،۲۰۱۶ اولین 
شــرکت خارجی بود کــه میر را به عنوان 
سیســتم پرداخت پذیرفت و به دنبال آن  
ســه ماه بعد نیز حتی  مک دونالد  اولین 
شرکت آمریکایی به استفاده از این سیستم 

پرداخت روی آورد.
تا پایان ســال ۲۰۱۶، ۱.۷۶ میلیون کارت 
میر توســط ۶۴ بانک صادر، اما پنج ســال 
بعد، تا پایان دسامبر ۲۰۲۱، بیش از ۱۱3.۶ 
میلیون میر کارت در سیســتم پرداخت 

بین الملل درحال گردش بود.
در خود روســیه نیز تا تابســتان ۲۰۲۱، 
بیــش از ۵۰ درصد از روس ها حداقل یک 
کارت  میر  داشــتند؛ به طوریکه تا پایان 
ســه ماهه سوم سال ۲۰۲۱، این سیستم 
۲۵.۲ درصد از کل پرداخت های روســیه 

را به خود اختصاص داد.
روند افزایشــی اســتفاده از میر کارت در 
روســیه و سراســر جهان همچنان ادامه 
داشــت تا اینکه در ماه مارس ۲۰۲۲ و در 
نتیجه تحریم های بین المللی که به دلیل 
جنگ روسیه و اوکراین بر مسکو اعمال شد، 
 Apple خدمــات کیف پول دیجیتال اپل
Pay پشتیبانی از کارت های میر را متوقف 
کرد و به دنبال آن ویزا و مسترکارت نیز از 
بازار روسیه خارج شدند که همین مسئله 
باعــث افزایش بیش از پیش اســتفاده از 
سیستم پرداخت میر روسیه در فدراسیون 

روسیه شد.
اما همزمان با خبر راه اندازی این سیستم 

مالی و فعالیت کارت های بانکی روسی در 
ایران مطابق معمول برخی این شــائبه را 
مطــرح کردند که همکاری بانکی ایران و 
روســیه می تواند به اســتقالل مالی ایران 

ضربه بزند و وابستگی ایجاد کند.
علیرضا تقوی نیا کارشناس مسائل سیاسی 
وقوع چنین مســئله ای را بعید دانســته و 
می گوید: هر دو کشور ایران و روسیه تحت 
تحریم های یکجانبه آمریکا قرار گرفته اند 
و در این راستا برای شکست هژمونی دالر 
از هیچ تالشــی از جملــه بحث راه اندازی 
ســوئیفت روسی و اســتفاده از میر کارت 
فروگذاری نمی کننــد چراکه مهم ترین 
بحــث در رابطه با مبــارزه با اعمال قدرت 
و سلطه آمریکا بر جهان شکست هژمونی 
دالر اســت و این تعامــالت مالی تهران و 
مسکو که با هدفی مشترک دنبال می شود 
می توانــد در آینده در قالب عضویت ایران 

در گروه بریکس تقویت شود.
این کارشناس مسائل سیاسی هدف روسیه 
از ایجاد چنین سیستمی را برخالف آنچیزی 
که آمریکا در اجرای سوئیفت پیگیری می 
کند می داند و در توضیح علت آن می گوید: 
روس ها به دنبال استقالل از سیستم های 
مبادالت تجاری بین المللی تحت نفوذ غربی 
ها هســتند اما کشورهای غربی به رهبری 
آمریکا منهای بحث روان ســازی تبادالت 
مالی در جهان فعلی مصادیقی مثل سیستم 
سوئیفت یا کارت های اعتباری مثل ویزا یا 
مســتر را در جهت به سلطه کشیدن ملت 

ها تعریف کردند.
به غیر از این، هم اکنون کارت میر در حدود 
۱۵ کشور از آسیا، اروپا، آمریکای مرکزی 
کار می کنــد و افرادی کــه آن را دارند به 
راحتــی می توانند نقل و انتقاالت پولی را 

در این کشور ها انجام دهند.
جمهوری آبخازیا، ارمنســتان، بالروس، 
ویتنــام، قزاقســتان، کوبا )بــه تازگی(، 
قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه، ازبکستان، 
کره جنوبی )به تازگی(و اوستیای جنوبی 
از جمله کشور هایی هستند که کارت های 
میر به صورت رســمی در آن ها راه اندازی 

شده است.
کارت میر همچنین در برخی کشــور های 
اروپایی هم کار می کند و امارات نیز به عنوان 
اولین کشور عربی اعالم کرده به زودی به 

این سیستم خواهد پیوست.
در  شــرایطی که حتی شرکای کشورهای 
غربی به استقبال سیستم های بانکی روسی 
رفته اند شایسته است ایران هم که روابط 
سیاسی و اقتصادی گسترده ای با همسایه 
شــمالی خود دارد بیــش از پیش به این 
مســئله توجه کرده و شرایط الزم را برای 
فعالیت ســوئیفت روســی و میر کارت در 

ایران فراهم کند.

خ ظروف یکبار مصرف! سناریو تکراری افزایش نر

افزایش قیمت مواد اولیه، عامل گرانی ظروف یکبار مصرف 
با نزدیک شدن به ایام محرم و یا عید های مناسبتی 
شــاهد افزایش قیمت ظروف یکبار مصرف بوده ایم 

که این سناریو هرساله اتفاق می افتد.
با فرا رسیدن ماه محرم برخی از صنوف و واحدهای 
تولیدی به طور مستقیم و غیر مستقیم در برگزاری 
هیئت ها و عزاداری ها دخیل هستند  و به بیان دیگر 

بازارشان تکان می خورد.
بر اســاس مشاهدات میدانی در روزهای اخیر شاهد 
افزایــش قیمت ظروف یکبار مصرف در بازار بودیم. 
افزایــش قیمتــی در این روزها به عوامل مختلفی از 

جمله کمبود مواد اولیه بازمیگردد.
رضا خلج  عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
ظــروف یک بار مصرف  گفت: تولید و عرضه ظروف 
یک بار مصرف  شامل قاشق، چنگال، لیوان و ظرف 
دردار برای  اســتفاده در هیأت های مذهبی نســبت 
به پارســال افزایش یافته به دلیل ثبات نســبی مواد 

اولیــه قیمت ظروف یکبار مصــرف تغییر چندانی 
نداشته است. 

او می گوید: از مشــکالتی که تولیدکنندگان با آن 
مواجه هستند روش تهیه مواد اولیه از بورس است؛ 
چــرا کــه به میزان مورد نیــاز نمی تواند این مواد را 
تهیه و کاال تولید کند و ناگزیر است برای کمبود مواد 
اولیــه اقدام بــه خرید از بازار آزاد کند که در نهایت 
باعث افزایش نرخ کاالی تولید شده می شود و نیاز 
مند این اســت که خرید از پتروشــیمی ها تسهیل  و 

نظارت قیمتی از سوی دولت انجام شود.

افزایش قیمت مواد اولیه عامل گرانی ظروف 
یکبار مصرف شد

آقای رحیم مقیمی، رئیس سابق اتحادیه سازندگان 
و فروشــندگان پالستیک و نایلون گفت: عدم توازن 
در میزان عرضه مواد اولیه از سوی پتروشیمی ها و 

افزایش قیمت مواد اولیه از دالیلی اســت که ســبب 
افزایــش قیمت ظروف یکبار مصرف می شــود این 
موضوع به خصوص به هنگام نزدیک شــدن به ایام 

محرم و اعیاد مناسبتی شدت می یابد. 
رئیس ســابق اتحادیه ســازندگان و فروشــندگان 
پالســتیک و نایلون می گوید: مواد اولیه به راحتی 
در دســترس نیست و توازن نبودن میزان عرضه در 
زمانی که تقاضا زیاد است سبب می شود تولید کننده 
با قیمت بیشــتری کاالی خود را به فروش برسانند. 
بایــد بــه این نکته توجه کرد گران فروشــی و گران 
شــدن کاال دو مقوله کامال متفاوت است. انتظار می 
رود قیمت مواد اولیه ای که پتروشــیمی ها تعیین 
می کنند نظارت بیشتری باشد مخصوصا زمانی که 

تقاضا برای آن افزایش می یابد.
بــه گفتــه این فعال صنفی اینکه پتروشــیمی مواد 
اولیه را با قیمت باالتر به تولیدکننده بفروشد که در 

پــی آن قیمــت کاال افزایش می یابد مبنی بر گران 
فروشــی نیســت بلکه گران فروختن آن نسبت به 
قیمت خریداری شــده گران فروشی است که البته 
در ایــام محــرم صنف ها ایــن موضوع را رعایت می 
کنند .خریداران توجه داشــته باشند کاالهای یک 
بار مصرف  را حتما از فروشگاه های معتبر خریداری 

کنند. 
ایران جزو ۱۰ کشور اول جهان در استفاده از ظروف 
یکبار مصرف اســت و ســالیانه حدود ۱۸۵ هزار تن 
پالســتیک در کشور تولید می شــود.۸۰ درصد از 
ظروف یک بار مصرف کشــور در اســتان تهران و 
شــهریار تولید که از این میزان حدود ۴۰ درصد به 

کشورهای همسایه صادر می شود.
یکی از بزرگترین خریداران این کاال از ایران کشــور 
عراق است، به گونه ای که ۸۰ درصد واردات ظروف 

یک بار مصرف عراق از ایران انجام می شود.

خبر ویژه

به منظور صیانت و حمایت از اقشار و گروه های هدف در فرآیند طرح 
مردمی ســازی اقتصاد کشور، »طرح شناســایی و حمایت از اقشار 
ضعیف جامعه« تحت راهبری شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی 
اجرا می شود.داریوش ابوحمزه معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی رفاه 
گفت: تشکیل و تقویت پایگاه »اطالعات رفاه و بهره مندی ایرانیان« 

در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل سه زیربخش است.
وی گفت: یکی از این زیربخش ها، بانک اطالعات خدمات حمایتی به 
منظور انسجام بخشی به خدمات حوزه حمایتی، شامل سطح بندی 

خدمات، گروه هدف، معیارهای مشمولیت، دستگاه ارائه خدمت و 
نوع خدمت اســت.ابوحمزه دومین زیربخش را بانک اطالعات رفاه 
افراد و خانوارها مشتمل بر اطالعات مورد نیاز برای تشکیل پرونده 
رفاهی برای افراد و خانوارها دانســت و در تشریح سومین زیربخش 
تصریح کرد: بانک اطالعــات بهره مندی رفاهی نواحی شــهری و 
روستاهای دارای سکنه به منظور تشکیل پرونده رفاهی در مقیاس 

پهنه های جغرافیایی هدف در نواحی شهری و آبادی هاست.
وی خاطرنشان کرد: این برنامه به طور مشترک در وزارت تعاون ،کار 
و رفاه اجتماعی، وزارت کشــور و کمیته امداد امام خمینی)ره( اجرا 

می شود و دستورالعمل اجرایی طرح با امضای سه جانبه دستگاه های 
مذکور الزم االجراست.ابوحمزه تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی مکلف است با هماهنگی دســتگاه های ذیربط نسبت به 
تکمیل اطالعات مربوط به وضعیت شغلی و کسب وکارهای تمامی 
ایرانیان اعم از نیروهای مسلح، کارمندان، کارگران، دانشجویان و ... 
اقدام و آن را در قالب شناســنامه الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی 

تلفیق و به روزرسانی کند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: همه 

دستگاه های دخیل موظف هستند در این زمینه مشارکت کنند.

معاون وزیر کار :

صیانت و حمایت این بار به فقرا رسید
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نفت و انرژی 4

کم بازده ؛ میانبری برای  تولید  نفت هستند چاه های 

صرفهاقتصادیاحیایچاههایکمبازده

کوتاه از انرژی

بین الملل

عربستان و امارات به 
ظرفیت تولید اضطراری 

نفت دست نمی زنند
عربستان ســعودی و امارات متحده 
عربــی که از تولیدکننــدگان بزرگ 
اوپک هستند، در صورتی که جهان با 
بحران وخیم تامین انرژی در زمستان 
امسال روبرو شود، آماده افزایش قابل 
مالحظه تولید نفت هستند.هنگامی 
کــه اوپــک و متحدانش در دیدار روز 
چهارشنبه تصمیم گرفتند تولید نفت 
در ســپتامبر را به میــزان ۱۰۰ هزار 
بشکه در روز افزایش دهند، تابوشکنی 
کرده و در اقدامی کم سابقه، به ظرفیت 
مازاد تولید این گروه اشاره کردند. در 
بیانیه اوپک پالس با اشاره به محدود 
ماندن شــدید ظرفیت مــازاد تولید 
موجــود، اعالم شــد باید این ظرفیت 
برای اختالالت عرضه شــدید حفظ 
شــود.در نگاه نخســت، این اظهارات 
تایید می کند که عربســتان سعودی 
همان طور که امانوئل مکرون، رئیس 
جمهور فرانســه، در صحبت اخیرش 
با جو بایــدن، رئیس جمهور آمریکا، 
اشــاره کرده بود، فضا برای باال بردن 
سطح تولید نفت ندارد.سه منبع آگاه 
که مایل نبودند نامشــان فاش شود، 
به رویترز گفتند: عربســتان سعودی 
و امــارات متحــده عربی مــی توانند 
تولیدشــان را به میزان قابل توجهی 
افزایش دهند اما این کار را در صورتی 
انجــام خواهنــد داد که بحران تامین 
انرژی وخیمتر شود.یکی از این منابع 
آگاه گفت: با این احتمال که زمستان 
امســال، اروپــا بــدون گاز می ماند و 
احتمــال اعمال ســقف قیمت روی 
فروش نفت روسیه در نیویورک، نمی 
توانیم در حال حاضر هر بشکه نفتی که 
داریم را روانه بازار کنیم.این منابع آگاه 
به میزان افزایش تولید اشــاره نکردند 
اما گفته می شود عربستان سعودی و 
امارات متحده عربی و بعضی از اعضای 
دیگــر اوپک، حدود ۲ تا ۲.۷ میلیون 
بشکه در روز ظرفیت مازاد تولید دارند

نفت به قیمت پیش از 
جنگ اوکراین سقوط کرد

قیمــت نفت در معامالت بازار جهانی 
تحــت تاثیر دورنمای رکود اقتصادی 
و آســیب دیدن تقاضا برای سوخت، 
بــه پایین ترین حد از زمان آغاز حمله 
نظامی روســیه به اوکراین در فوریه، 
سقوط کرد بهای معامالت نفت برنت 
بــا دو دالر و ۶۶ ســنت معادل ۲.۷۵ 
درصد کاهش، در ۹۴ دالر و ۱۲ سنت 
در هر بشکه بسته شد که پایین ترین 
قیمــت از ۱۸ فوریــه اســت. بهای 
معامالت وســت تگزاس اینترمدیت 
آمریکا با دو دالر و 3۴ ســنت معادل 
۲.۱۲ درصــد کاهــش، در ۸۸ دالر و 
۵۴ دالر در هر بشــکه بســته شد که 
پایینترین قیمت از دوم فوریه اســت.

ریــزش قیمت نفت، مایه آســودگی 
خاطر کشورهای مصرف کننده بزرگی 
مانند آمریکا و کشــورهای اروپاست 
کــه از تولیدکنندگان خواســته اند 
تولیدشــان را بــرای جبــران عرضه 
محــدود، افزایــش داده و در مقابله با 
رشد نرخ تورم کمک کنند.نفت اوایل 
ســال میالدی جاری پــس از بهبود 
یکباره تقاضــا از تاریکترین روزهای 
پاندمــی کووید ۱۹ و اختالالت عرضه 
ناشــی از اعمال تحریم ها علیه روسیه 
بر ســر جنگ در اوکراین، به بیش از 
۱۲۰ دالر در هر بشکه صعود کرده بود.

ریزش قیمت ها در روز پنج شــنبه به 
دنبال افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت 
آمریکا طی هفته گذشــته، روی داد. 
ذخایر بنزین آمریکا که معیار سنجش 
تقاضاست، با گرانی قیمتها که حدود 
پنج دالر در هر گالن هســتند و باعث 
ضعیف شــدن تقاضا شده اند، افزایش 
پیدا کرد.آمــار اداره اطالعات انرژی 
آمریکا نشان داد ذخایر نفت خام این 
کشور در هفته منتهی به ۲۹ ژوییه، به 
میزان ۴.۵ میلیون بشکه رشد کرد و به 
۴۲۶.۶ میلیون بشکه رسید؛ در حالی 
که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز، 
کاهش این ذخایر به میزان ۶۰۰ هزار 
بشکه را پیش بینی کرده بودند. ذخایر 
نفت در کاشــینگ اوکالهاما که قطب 
تحویل معامالت نفت آمریکاســت، به 
میزان ۹۲۶ هزار بشکه افزایش پیدا کرد. 

کارشناس حوزه آب تشریح کرد:

سوءاستفاده از شرایط سیالب 
برای ساخت سد

یک کارشــناس حوزه آب گفت: سیالب های 
این چنینی دوباره برای کسانی که دنبال ساخت 
و ســاز هستند این فرصت را ایجاد می کند که 
ایجاد ســد مخزنی را مطرح کنند، اما واقعیت 
این اســت که باتوجه به شــرایط طبیعی که 
کشــور ما دارد ساخت ســد جواب نمی دهد.

انوش نوری اســفندیاری دربــاره پیامدهای 
مثبت و منفی ســیالب اخیر در کشــور اظهار 
داشــت: کامال واضح اســت که ما حریم الزم را 
برای گذر ســیالب ایجاد نکرده ایم، در نتیجه 
ســیل به مکان های تجمع زیستی ما خسارت 
می زند.وی با بیان اینکه جهت گیری ما نسبت 
به طبیعت و محیط زندگی تهاجمی بوده است، 
افزود: باید با رفتارهای طبیعت سازگار شویم، 
اما شاهدیم سیالب های این چنینی دوباره برای 
کســانی که دنبال ســاخت و ساز هستند این 
فرصت را ایجاد می کند که ایجاد ســد مخزنی 
را مطرح کنند، اما واقعیت این است که باتوجه 
به شــرایط طبیعی که کشــور ما دارد ساخت 
ســد جواب نمی دهد. باید با منطق درســتی 
نســبت به توســعه مناطق زیستی  و استفاده 
از طبیعــت اقدام کنیم، چراکه محیط طبیعی 
به خاطر کم بودن پوشــش گیاهی نســبت به 
این وقایع آســیب پذیر اســت.این کارشناس 
حوزه آب تصریح کرد: با وقوع ســیالب خیلی 
امکان ذخیره ســازی در پشت سدها نداریم اما 
امکان ذخیره سازی برای منابع آب زیرزمینی 
تــا حدی وجــود دارد، البته در موضوع تغذیه 
آب زیرزمینی هم شیوه ذخیره سازی، پوشش 
گیاهی و شکل بیولوژیک منطقه اهمیت دارد، 
ما باید جنگل ها و مراتع را حفظ کنیم و از زوال و 
نابودی خاک جلوگیری کرده و فرسایش خاک 
را که خود عاملی برای خسارت بار شدن سیالب 
است کم کنیم.وی تاکید کرد: متاسفانه شکل 
طبیعی مناطق کوهســتانی و کمبود پوشش 
گیاهی باعث شــده با وقوع ســیالب، آب به 
ســرعت از دســترس خارج می شود و چندان 

امکان ذخیره سازی وجود ندارد.

اسقاط فرسوده ها چگونه باعث 
کاهش مصرف سوخت می شود؟

طی ســالیان اخیــر معافیت خودروســازان 
داخلی از گواهی اسقاط از طرفی و ممنوعیت 
واردات خــودرو به منظور جلوگیری از خروج 
ارز از طرف دیگر منجر به کاهش چشــمگیر 
اســقاط خودرو شــده است. این روند کاهشی 
همچنیــن تعطیلی مراکز بازیافت و اســقاط 
خودروهای فرســوده را به همراه داشته است 
که به اعتقاد کارشناســان، کاهش چشمگیر 
بازار تقاضای گواهی اسقاط، عدم انگیزه کافی 
در بازار عرضه اســقاط، عدم وجود ســازوکار 
جامع قانونی در خصوص اسقاط وسایل نقلیه 
فرســوده، عدم تعهد تولیدکنندگان خودرو به 
امتداد مسئولیت تولیدکننده جهت مدیریت 
و بازیافت محصوالتشان و عدم تناسب ماهیت 
نظارتی ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت با 
جایگاه ساختاری کنونی از جمله دالیل اصلی 
رکود چرخه اســقاط در کشور هستند.این در 
حالی اســت که بر اســاس گزارش حسابرسی 
زیســت محیطی نحوه اجرای قانون هوای پاک 
دیوان محاسبات کشور، ۱۰.۴۲۹.۵۵3 وسیله 
نقلیه در مرز فرســودگی در کشــور )سواری 
دولتی: ۷.۶۶3، ســواری شخصی: ۶۵۰.۰۹۲، 
 ،۵۱۷.۷۲۱: وانــت   ،۱3۱.۸۹۹ تاکســی: 
اتوبــوس درون شــهری :۹.۴۸۷، مینی بوس: 
کامیــون:   ،۴۴.۸۹۱ کشــنده:   ،۶۵.۶۰۶
۱۸۹.۶۴۹، کامیونت :۱۵.۶۰۹، موتورسیکلت: 
۸.۷۸۲.۲۵۶( وجــود دارد که بیانگر اهمیت و 
ضرورت اقدام عاجل در این حوزه است.در این 
بیــن یکی از مهم تریــن بخش هایی که متأثر 
از تردد خودروهای فرســوده در ســطح کشور 
دچار چالش شده، تولید و مصرف سوخت است 
زیرا هر یک از خودروهای فرســوده نســبت به 
یــک خــودروی غیرفرســوده ۱۴.3 درصد 
مصرف بنزین بیشــتری دارد.آنطور که مرکز 
پژوهش های مجلس گزارش داده اســقاط هر 
خودروی فرسوده در شرایط فعلی سبب کاهش 
مصرف ۲۰۰۰ لیتر بنزین در ســال می شــود. 
ارزش صادراتــی ایــن میــزان بنزین بیش از 
۱۸۰۰ دالر معادل با ۵۴ میلیون تومان است.

با فرض اسقاط 3۰۰ هزار خودرو در سال، بیش 
از ۵۴۰ میلیــون دالر معــادل ۱۶.۲ هزار میلیارد 
تومــان به صورت ســاالنه در مصرف بنزین صرفه 
جویی می شود.همچنین با احتساب قیمت هر لیتر 
بنزین ۰.۶ دالر، تردد هر خودروی فرسوده سالیانه 
موجب خسارت ۶۰۰ دالری در حوزه سوخت خواهد 
شــد.میزان مصرف بنزین کشــور به بیش از ۱۱۰ 
میلیون لیتر در روز رسیده و از میزان متوسط تولید 
پیشی گرفته است. با توجه به روند کند افزایش تولید 
بنزین در کشــور و رشــد ساالنه ۵ الی ۱۰ درصدی 
مصرف بنزین در صورت تداوم شرایط فعلی کشور 
به واردکننده بنزین تبدیل خواهد شد. بنابراین شاید 
بتوان اصلی ترین مزیت اقتصادی طرح های اسقاط 
وسایل نقلیه فرسوده را کاهش مصرف سوخت در 

بخش حمل و نقل کشور دانست.

رئیــس پارک نــوآوری و فناوری صنعت نفت با 
بیان اینکه احیای چاه های کم بازده راهی میانبر 
برای تولید نفت است، گفت: اگر تنها ۱۰ درصد از 
این پروژه به موفقیت منجر شود، ۸ تا ۱۰ درصد 
افزایش تولید نفت در کشور حاصل می شود که 
به معنای افزایش 3۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشــکه ای 
تولیــد نفت ایران خواهد بود.محمد اســماعیل 
کفایتی ضمن اشاره به اهمیت صنعت نفت و گاز 
و زنجیره آن به عنوان بزرگ ترین صنعت کشور 
گفــت: پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت در 
سال ۹۸ شکل گرفته و از این منظر یک نهاد نوپا 
به شمار می آید که می تواند نقطهای مثبت باشد. 
پویایی و چابکی و امکان تغییر ســریع نســبت 
به شــرایط روزآمد جهان از ویژگی های مهمی 
است که در پارک در دسترس بوده، تا جایی که 
توجه به نوآوری باز، هم رســانی دانش بنیان ها، 
فرهنگ ســازی، حتی توجه به مواردی همچون 
بهینه سازی و حرکت در مسیر کسب بیشترین 
بهره دهــی از رویکردهــای دانش محــور برای 
شــرکت ها و استارت آپ ها در دستور کار پارک 

قرار  دارد.

رویکرد نوآوری باز در پارک صنعت نفت
وی افــزود: در دنیای امروز به اســتارت آپ ها با 
رویکرد نوآوری باز توجه می شود و در این فرآیند 
سرعت عمل اهمیت بسیاری پیدا می کند. یکی 
از ســاده ترین مســیرها برای حمایت از نوآوری 
را در رویکردهایی همچون به هم رســانی تعریف 
کرده ایم. یعنی بســیاری از اســتارت آپ های 
برجسته به این دلیل که با بازار واقعی یا همکاران 
و فرصت های تجارت و سرمایه گذاری موردنیاز 
خود روبه رو نشــده اند، توســعه مورد انتظار و 
درخور جایگاه خود را به دست نیاورده، بنابراین 
یکی از نخستین رویکردها را همین به هم رسانی 
استارت آپ ها تعریف کرده ایم. به عنوان نمونهای 
مشخص چند شــرکت تولیدکننده کاتالیست 
در چند به هم رســانی ســاده هم اکنون نه تنها 

بــه فروش داخلی قدرتمندی دســت یافته اند، 
بلکه صادرکننده کاتالیســت به برخی کشورها 
شــده اند.رئیس پارک نوآوری و فناوری صنعت 
نفت به بحث نوآوری باز اشــاره کرد و گفت: در 
کشــور ما موارد تحقیقاتی مورد نیاز موســوم به 
پتنت )patent( چندان گسترده نیست که یک 
نقیصه بســیار جدی اســت و به جرات می توان 
گفت در مقایســه با دنیا و شــرکت های هم تراز 
منطقه ای به شــدت عقب هســتیم. برای نمونه 
هم اکنون در آرامکو ۵۸۰۰ پتنت مطرح اســت 
کــه رقمی برجســته و قدرتمند اســت، اینکه 
نــوآوری باز را در دســتور کار قــرار دادیم یک 
نکته مهم اســت و از استارت آپ ها در این حوزه 
بــه صورت قدرتمندانه ای حمایت می کنیم، اما 
در کنار آن در پارک چند طرح پیشــران بســیار 
مهم طرح ریزی شــده که موفقیت  آنها محرک 

بزرگی برای صنعت نفت و گاز خواهد بود.

ح احیای چاه های کم بازده طر
کفایتی به طرح احیای چاه های کم بازده قدیمی 
یــا متوقف اشــاره کــرد و آن را به عنوان یکی از 
مهم ترین طرح های پیشــران پارک معرفی کرد 

و افــزود: بــرای حفر و احــداث هر چاه جدید تا 
۱۲ میلیــون دالر هزینه نیاز اســت، اما احیای 
چاه هــای قدیمــی، کم بازده یا متوقف به یک تا 
حداکثــر یــک و نیم میلیون دالر ســرمایه نیاز 
دارد. این در حالی اســت که در کشــور نزدیک 
بــه ۸۵۰ چــاه در این حالت قرار دارد. به صورت 
دقیق تر از ۴۰۰۰ چاه در کشور که باید کمتر از 
۱۰  درصد آنها کم بازده یا متوقف باشــند، بیش 
از ۱۵ درصد در این شــرایط قرار دارند. از سوی 
دیگــر با فناوری های نو می توان تعداد چاه های 
قدیمــی را که با بازده کم روبه رو بوده یا متوقف 
هســتند، به زیر ۵ درصد رســاند. این مطلب را 
می توان یکی از طرح های پیشران مهم در پارک 
به شمار آورد که مورد پیگیری جدی قرار دارد، 
آن هم در شــرایطی که ظرفیت ترک تشریفات 
مناقصه در پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت 

وجود دارد که شایسته توجه است.

تمرکز بر چاه محوری به جای مخزن محوری
وی اظهــار کرد: نکته مهم آنکه تاکنون پروژه ها 
بــر پایه میدان هــای نفت و گاز مورد توجه قرار 
گرفته و توجه بر بحث مخزن محوری بوده است. 

به عنوان یک نمونه مشخص ۷ میلیون دالر پروژه 
بــرای یک مخزن خاص تعریف شــد که نتایج 
آن کمتر از انتظار بود. با توجه به بررســی های 
پیشــین به جای مخزن محوری به چاه محوری 
و تمرکــز بر چاه های با بــازده کمتر پرداختیم. 
برآورد ما این اســت که ایــن رویکرد با نظارت 
بیشتر بر تولید و نظارت بر چاه ها در سازندهای 
زمین شناسی، هزینه کمتری و بازدهی باالتری 
دارد. اگــر برآیندها مطابق پیش بینی پیش رود 
که هم اکنون تنها بر چاه های نفت تمرکز دارد، 
از یک ســو ریســک کمتری داشــته و از سوی 
دیگر بازدهی باالتری برای شــرکت ها به همراه 
خواهد داشــت، تا جایی که می توان این قبیل 
 چاه هــا را در حکــم آزمایشــگاهی برای دیگر 

چاه ها لحاظ کرد.

صرفه اقتصادی احیای چاه های کم بازده
رئیــس پــارک نوآوری و فنــاوری صنعت نفت 
تصریح کرد: در پارک نوآوری و فناوری صنعت 
نفت فضا را برای ورود شــرکت های دانش بنیان 
و حمایت از آنها با هم رسانی سرمایه گذار فراهم 
می کنیم و پس از کســب بازده بهتر از چاه های 
کم بازده یا تولید نفت از چاه های متوقف، بخشی 
از درآمدهای آن را مستقیم به شرکت فعال در 
پروژه پرداخت خواهیم کرد. با توجه به تقاضای 
موجود برای ســرمایه گذاری به جرات می توان 
گفــت هم اکنون این قبیل پروژه ها توجیه دارد، 
تــا جایی که برآورد ما این گونه بوده اســت که 
حتــی اگــر نفت به ۲۰ دالر برای هر بشــکه نیز 
کاهش نرخ پیدا کند، باز هم شاهد توجیه فنی 
این پروژه ها هســتیم که نکته مهمی به شــمار 
می رود.کفایتــی ادامه داد: این در حالی اســت 
کــه اگــر تنها ۱۰ درصد از این پروژه به موفقیت 
منجر شــود، چیزی بین ۸ تا ۱۰ درصد افزایش 
تولید نفت خام در کشور حاصل می شود که به 
معنی رشــد 3۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشــکه ای تولید 

نفت خام ایران خواهد بود.

دولــت ســیزدهم بــا مدیریت تولیــد نفــت و گاز و همچنین 
فرآورده هــای نفتی در کشــور، امنیت انــرژی را تقویت کرده تا 
آنجا که در زمســتان گذشــته قطع گازی در کشور رخ نداد و در 
تابستان نیز با سوخت رسانی پایدار به نیروگاه ها شبکه برق پایدار 
ماند. امنیت انرژی در هر کشوری از اولویت های اصلی دولت ها به 
شمار می رود زیرا تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی 
به دنبال دارد.از همین رو زمانی که دولت سیزدهم بر روی کار 
آمــد، توجــه به تقویت امنیت انرژی را در دســتور کار قرار داد. 
تامین ســوخت زمســتانی اولین مواجه جدی دولت سیزدهم با 
این چالش بود. مخازن سوخت مایع نیروگاه ها با کمبود روبه رو 

بودنــد و تامیــن گاز نیز با توجه به افزایش مصرف بخش خانگی 
به ســختی انجام می شــد.با این حال تامین پایدار گاز موردنیاز 
بخش های مختلف و جلوگیری از قطع گاز و خاموشی در فصل 
سرد سال در اولین سال دولت سیزدهم محقق شد.افزایش تولید 
گاز خام کشــور و تأمین پایدار گاز موردنیاز بخش  های خانگی، 
تجاری و صنایع غیر عمده با وجود افزایش مصرف این بخش ها 
با توجه به راهکارهایی که مورد توجه قرار گرفت انجام شــد.در 
این میان افزایش تولید میدان گازی پارس جنوبی و رســیدن 
بــه رکورد تاریخی ۷۰۵ میلیون مترمکعب گاز با انجام اقداماتی 
نظیر رفع گلوگاه  های موجود در پاالیشگاه های گازی، راه اندازی 

ایســتگاه  های جدید تقویت فشــار و نیز تکمیل و بهره  برداری از 
برخی چاه  های گازی میدان مشترک پارس جنوبی سهم زیادی 
در عبور از زمستان داشت.زمستانی که در برخی از روزهای آن 
دمای هوا در ۲۸ مرکز اســتان به زیر صفر رســید. بر  اســاس این 
گزارش با این حال نه تنها گاز در هیچ نقطه ای از کشور قطع نشد، 
گازرسانی به صنایع و نیروگاه ها نیز در این مدت ادامه داشت.این 
در شــرایطی بود که آن گونه که جواد اوجی در روزهای ابتدایی 
تکیه بر مسند وزارت نفت اعالم کرده بود نا ترازی ۲۰۰ میلیون 
مترمکعبی گاز کشــور وجود داشــت اما با اجرای اقدامات موثر 

وزارت نفت این نا ترازی به خوبی مدیریت شد.

تقویت امنیت انرژی کشور با مدیریت تولید گاز و فرآورده های نفتی 

گاز و خاموشی ها نشد وقتی خبری از قطعی 

خبر  ویژه

کارشناس حوزه انرژی:

 تحریم ایران 
آزار می دهد  کننده نفت را  کشورهای مصرف  

یک کارشــناس حوزه انرژی گفت: صادرات 
نفت و فراورده های نفتی روسیه به اروپا حدود 
۴ میلیون بشکه بوده، اتحادیه اروپا دنبال این 
اســت که این میزان را کم و یا حذف کنند، 
در این صــورت ایران می تواند تمام افزایش 
تولیــد خود را روانه بــازار اروپا کند.مرتضی 
بهروزی فر  با تاکید بر اینکه دنیا به نفت ایران 
نیاز دارد، اظهار داشــت: تحریم ها نفت ایران 
را تحت فشار قرار می دهد زیرا امکان توسعه 
ذخایــر و صــادرات نفت و گاز را نداریم و این 
موضوع روی کســب درآمد ما تاثیر دارد اما 
از ســوی دیگر مســلما غیبت نفت ایران هم 
روی بازارهــای جهانی تاثیر می گذارد چون 
کشــوری که حجم قابل توجهی نفت و گاز 
دارد متناسب با ذخایر؛ امکان تولید و صادرات 
ندارد و این تاثیرگذاری کامال طبیعی است، 
یعنــی تحریــم فقط کشــور تحت تحریم را 
تحت تاثیــر قرار نمی دهــد بلکه روی همه 
کشورها تاثیر دارد، به عبارت دیگر کاری که 
این تحریم های اروپا و امریکا روی نفت روسیه 
اعمال می کنند، هم روســیه را آزار می دهد 

و هــم طرف مقابــل را.وی تاکید کرد: قطعا 
اگر تحریم های ایران برداشــته شود و بتواند 
ســرمایه گذاری مناسب داشته و تکنولوژی 
مناســب را وارد کند حجم تولید و صادرات 
افزایــش پیدا می کنــد و می تواند بازارها را 
تحت تاثیر قرار دهد، مســلما در شرایطی که 
اکنــون اروپا و غرب دنبال این هســتند که 
روســیه را تحت فشــار قرار دهند نفت ایران 
می تواند بخشی از فشار بازار را بردارد. اکنون 
شــرایط برای ورود نفت ایران ســهل و آسان 
است، اگر مسئله برجام حل شود، نفت ایران 
براحتی وارد بازار می شــود، بازار اروپا هم به 
اندازه کافی تشنه است که بتواند کل صادرات 
نفت ایران را جذب کند ولی مسئله این است 
که ایران بتواند مسئله برجام را حل کند.وی 
خاطرنشان کرد: صادرات نفت و فراورده های 
نفتی روســیه به اروپا حدود ۴ میلیون بشکه 
بوده، اتحادیه اروپا دنبال این اســت که این 
میزان را کم و یا حذف کنند، در این صورت 
ایــران می تواند تمــام افزایش تولید خود را 

روانه بازار اروپا کند.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران:

وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی در مورد 
سیل امام زاده داوود پاسخگو باشند

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران تاکید 
کــرد که وزارت نیرو و جهاد کشــاورزی باید 
در مورد ســیل امامزاده داوود پاسخگو باشند.

حجــت الســالم آقامیــری ، در مورد وضعیت 
ســیالب در تهــران گفت: هفــت رودخانه در 
باالدست شهر تهران فعال هستند که به لحاظ  
وضعیت توپولوژی تهران از باالدست تهران که 
کوهستانی است، وارد شهر می شوند.وی با بیان 
اینکــه این رودخانه ها نیاز  به اتخاذ تمهیداتی 
دارنــد، تصریح کرد: باید این رودخانه ها که از 
باالدست و از خارج شهر وارد تهران می شوند به 
طور مستمر کنترل،  الیروبی و نگهداشت شوند 
تا از نظر میزان ورودی و خروجی آب مشکلی 
ایجاد نکنند.وی با بیان اینکه براســاس برنامه 
ریزی ها مقرر شــد که ۷۰۰ کیلومتر ، شــبکه 
هدایت آبهای ســطحی در تهران ساخته شود 
که تاکنون ۵3۰ کیلومتر شبکه آبهای سطحی 
ساخته شده است، افزود: ۱۷۰ کیلومتر از این 
پروژه باقی مانده است که حدود ۷ هزار میلیارد 
تومان برای تکمیل، اعتبار الزم دارد و این شبکه 
موجب شــده که در ســیالب های اخیر میزان 

تلفات کاهش یافته و ســیالب به آب گرفتگی 
ســطح تهران تبدیل شــود، اما رودخانه های 
باالدست تهران خارج از شهر تهران است و باید 
وزرات نیرو و جهاد کشاورزی نسبت به الیروبی 
و نگهداشت رودخانه پاسخگو باشند.آقامیری 
بــا بیان اینکه وزارت نیرو و جهاد کشــاورزی 
بایــد در مورد عدم الیروبی، عدم نگهداشــت 
و رصــد وضعیت آب رودخانه های باالدســت 
پاســخگو باشد نه اینکه حاال شهرداری متهم 
شــود، گفت: این در حالی است که شهرداری 
تهران تنها در محدوده مرزی شــهر تهران می 
تواند فعالیت کند و بعد از کمربندی تهران نیز 
خارج از حیطه فعالیت شهرداری تهران است و 
می بینید که در سالهای اخیر شهرداری،  تمام 
گلوگاه های سیالبی در داخل شهرتهران را رفع 
کرده است و حتی در حال کنترل و هدایت روان 
آب و سیالب های احتمالی تهران در محدوده 
بزرگراه فتح اســت.وی افزود: شهرداری طبق 
برنامه جامع مدیریت آبهای سطحی،  مرتب و 
منظم کار خود را انجام می دهد و مشکلی در 

این حوزه نداریم .
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55بانک و بیمه
»همراه بانک پاسارگاد«، رتبه 
اول در بین همراه بانک های 

کشور را از آن خود کرد
 بانــک پاســارگاد در 
نهمین دوره جشنواره 
محبــوب  برنــد 
مصرف کنندگان موفق 
به کســب رتبه اول در 

گروه “همراه بانک )موبایل بانک(” گردید.
در مراســم اختتامیۀ نهمین جشنوارۀ برند 
محبــوب مصرف کنندگان که در روز ســه 
شنبه مورخ ۱۱اَمرداد۱۴۰۱ در محل سالن 
همایش های صداوسیما برگزار گردید، بانک 
پاســارگاد به انتخاب مشتریان نظام بانکی 
به عنوان برترین ارائه دهنده خدمات در گروه 
“همراه بانک” موفق به کسب رتبه نخست و 

تندیس زرین جشنواره گردید.
همراه بانک پاســارگاد نرم افزاری است که با 
دانش بومی جوانان با استعداد کشورمان در 
مجموعه  گروه مالی پاســارگاد تهیه شده و 
دارای امکانات بی نظیری است، که در واقع 
این نرم افزار یک بانک همیشه بیدار و همواره 
در دســترس است. انتخاب این محصول به 
عنوان برترین همراه بانک کشور به انتخاب 
مصرف کننــدگان، مهر تأییدی بر عملکرد 
مناســب، امنیت، سرعت، سهولت استفاده 
از این نرم افزار و تطابق آن با نیاز مشــتریان 

می باشد.
گفتنــی اســت جشــنواره برنــد محبوب 
مصرف کنندگان هر ســاله به همت انجمن 
ملــی حمایت از حقــوق مصرف کنندگان 
برگــزار مــی شــود و در این نظرســنجی 
مردمــی، محبوب ترین برندهای کشــور با 
رأی و نظــر مصرف کنندگان در بخش های 
مختلف خدماتی و تولیدی انتخاب و معرفی 

می گردند.
بر اساس اعالم دبیرخانۀ این رویداد، نهمین 
دوره این نظرســنجی از تاریخ ۵اردیبهشت 
تــا ۱۵تیــر ۱۴۰۱ بــا حضــور ۱۵۰۰ نام 
تجــاری معتبــر کشــور در ۱۰۲ گروه کاال 
و خدمات برگزار شــد و در این نظرســنجی 
مصرف کنندگان و مشتریان بر اساس تجربه 
خود در اســتفاده از کاالها و خدمات نسبت 
بــه انتخاب برند محبوب خود اقدام و اظهار 
نظــر کردند. بانک پاســارگاد در این دوره 
ضمن کسب رتبه اول در گروه های خدمات 
بانکداری حضــوری، بانکداری اینترنتی و 
اپلیکیشن های پرداخت )پی پاد(، در بخش 
“همراه بانک” نیز جایگاه اول و محبوب ترین 

نام تجاری را به خود اختصاص داد.

بانک دی متحول می شود

 مدیرعامل بانک دی گفت: همان طور که کار 
جهادی به برگزاری دو مجمع مهم و سخت 
اما شــیرین و موفق طــی ۵۰ روز انجامید، 
ادامــه مســیر بانک نیز بــا همین روحیه و 
تالش شبانه روزی به کاهش زیان انباشته، 
وصول مطالبات معوق، سوددهی و در نهایت 

تحولی بنیادین منتهی خواهد شد.
علیرضا قیطاسی در جمع معاونان، مدیران 
ارشــد و مدیران عامل شــرکت های تابعه 
ایــن بانک با قدردانــی از همه تالش هایی 
که باعث شــد مجمع عمومی عادی سالیانه 
۱۴۰۰ بانک در مهلت قانونی برگزار شــود، 
اظهــار کرد: در ایــن مجمع نه تنها به همه 
سواالت سهامداران پاسخ داده شد، بلکه به 
خوبی مشــخص شد بانک دی ظرفیت حل 
همه مســائل و مشــکالت خود را با اتکا به 

توان داخلی دارد.
وی تشــکیل کارگروه های متعدد و متنوع 
برای حل مسائل داخلی بانک، یک ضرورت 
دانســت و اعالم کرد در مسیر تحولی بانک 
اقدامــات این کارگروه ها می تواند اثر گذار 

باشد
مدیرعامل بانک دی با تاکید بر این که همه 
ارکان بانــک باید برای ارتقای جایگاه بانک 
تــالش مضاعف کنند ادامه داد: با برگزاری 
موفق مجامع اخیر، اکنون این توقع از بانک 
ایجاد شــده که مشــکالت دیرینه را نیز با 
سرعت و دقت حل کند، بنابراین بانک باید 

با حداکثر توان، مسیر خود را ادامه دهد.
نایب رئیــس هیئت مدیره بانک دی نیز در 
این جلسه گفت: اصالح ساختار مالی بانک 
دی در اولویت اســت و همه برنامه ها با این 

هدف اجرایی خواهند شد.
امیرعبــاس هاشــمی نژاد با بیــان این که 
برگزاری موفق مجمع اخیر بانک، افتخاری 
بــرای همــه کارکنان بــود، ادامه داد: همه 
فعالیــت های بانک باید به ســودآوری آن 
منتهی شــود و امیدواریم همه اجزای بانک 

در همین جهت حرکت کنند.

اخبار

 معاونت فنی بیمه های زندگی بیمه سامان 
از بیمه نامه ارزی خبر داد:

، برای  بیمه نامه ارزی عمر
ج از کشور ایرانیان خار

نیاز اســت که شــرکت های بیمه به ســمت 
طراحــی محصوالت مســتمری مطلوب تر 

بروند.
تا االن نیاز احســاس نمی شد، ولی از االن به 
بعد این نیاز احساس می شود که در آیین نامه 
۶۸  یک بازنگری داشته باشیم همچنین روی  
نرخ بهره فنی هم، با وجود این که در آیین نامه 
اشاره شده، اما شاید الزم باشد ،یک بازنگری 
انجام و دســت شــرکت ها در این قضیه یک 

مقدار بازتر شود.
معاونت فنی بیمه های زندگی بیمه ســامان 
تاکید کرد: شاید تا االن نیاز احساس نمی شد، 
ولی از االن به بعد این نیاز احساس می شود که 
در آیین نامه ۶۸  یک بازنگری داشــته باشیم 
همچنیــن روی  نــرخ بهره فنی هم، با وجود 
این که در آیین نامه اشاره شده، اما شاید الزم 
باشــد ،یک بازنگری انجام و دست شرکت ها 

در این قضیه یک مقدار بازتر شود.
عواملی که نشان می دهد آیین نامه ۶۸ باید 

بازنگری شود
شیما آرا معاونت فنی بیمه های زندگی بیمه 
ســامان در خصوص اولویت های اولیه برای 
توســعه بیمه های رندگی در ســال ۱۴۰۱ 
گفــت: نیاز اســت که شــرکت های بیمه به 
سمت طراحی محصوالت مستمری مطلوب 
تر بروند. اگرچه یکســری محصوالت وجود 
دارد، اما نیاز جامعه را کامل پوشش نمی دهد.
وی به ضرورت بازنگری جداول مستمری اشاره 
کرد و گفــت: همچنین بحث بیمه نامه های 
یونیت لینک و سایر بیمه نامه هایی که متصل 
به بازار ســرمایه است باید بیشتر مورد توجه 

قرار گیرد.
معاونت فنی بیمه های زندگی بیمه ســامان 
تاکید کرد: شاید تا االن نیاز احساس نمی شد، 
ولی از االن به بعد این نیاز احساس می شود که 
در آیین نامه ۶۸  یک بازنگری داشــته باشیم 
همچنیــن روی  نــرخ بهره فنی هم، با وجود 
این که در آیین نامه اشاره شده، اما شاید الزم 
باشــد، یک بازنگری انجام و دست شرکت ها 

در این قضیه یک مقدار بازتر شود.
آرا در ادامه به توزیع ســود مشــارکت اشاره 
کــرد و گفت: آیین نامــه تقریبا این قضیه را 
پوشــش می دهد، اما شاید الزم باشد این هم 

بازنگری شود.
معاونت فنی بیمه های زندگی بیمه ســامان 
در ادامــه به ضــرورت بازنگری  طبقه بندی 
بیمه نامه های زندگی در آیین نامه ۶۸ اشــاره 

کرد.
وی افزود: بحث دیگری که به ذهنم می رسد، 
روی افزایش یکسری سقف ها و حدودهااست، 
تورمی که وجود داشــته و نیازی که هست، 
شــاید الزم باشد  سرمایه فوت های باالتری 
عرضــه شــود که اگر این امــر در آیین نامه 
بازنگری شود، دست شرکت های بیمه بازتر 
می شــود. آرا در ادامه به ضرورت بررســی  
ارزیابی ریســک در آیین نامه اشــاره کرد و 
گفت: فکر می کنم االن دیگر زمان این است 
که با توجه به رســالتی که شرکت های بیمه  
در توســعه بیمه های زندگــی دارند، اولین 
گام ایجــاد یک آیین نامه جامع و کامل تری 
هســت، به طوریکه حتما در دست بازنگری 
قرار بگیرد. وی با اشــاره به برنامه های بیمه 
ســامان در ســال ۱۴۰۱ گفت: کار ما  برای 
سال ۱۴۰۱ سخت تر می شود، چون پرتفوی 
ســامان  رشد خیلی خوبی را در سال ۱۴۰۰ 

تجربه کرد.

در نهمین جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان؛

کسبرتبهنخستدر»خدماتبانکیحضوری«مایهافتخارماست
بانک پاســارگاد در نهمین جشنواره 
برند محبوب مصرف کنندگان، ضمن 
کســب موفقیــت در تمام بخش های 
نظرســنجی، رتبــه نخســت بانک 
محبوب را در گروه “خدمات بانکداری 

حضوری” از آن خود کرد.
ایــن بانک بــا اتکا بــر فرهنگ غنی 
پاسارگادی و توجه مستمر بر شناسایی 
و رفع نیاز مشتریان نظام بانکی و با تکیه 
بر دانش جوانان کشــورمان، همواره 
در راســتای کمک به توسعه کشور در 
بخش های مختلف اقتصادی، تولیدی، 
آموزشــی و… اقدامــات ارزنده ای را 
انجام داده اســت. بانک پاســارگاد با 
گذر از شــعار ” و عینیت بخشــیدن به 
باور “مشتری ذات بانک است” توانسته 
در ارائه خدمات گسترده بانکی موفق 
عمــل کنــد و رضایــت و احتــرام به 
مشــتریان را همواره سرلوحه کار خود 
قرار دهد. کسب رتبه نخست” خدمات 

بانکی حضوری” به انتخاب مردم عزیز 
کشــورمان و مخاطبین محترم نظام 

بانکی، نشان از اعتماد و رضایت قلبی 
مشتریان از خدمات این بانک دارد.

جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان 
که هرســاله توسط انجمن حمایت از 

مصرف کنندگان به صورت نظرسنجی 
عمومــی برگزار می گردد، در ســال 
جــاری نیز طبق روال هشــت ســال 
گذشــته، انتخاب برنــد محبوب را به 
عهده مخاطبان و اســتفاده کنندگان 
کاالهــا و خدمــات گذاشــت و بدین 
ترتیــب، مصرف کنندگان بر اســاس 
تجربه دریافت خدمات و اســتفاده از 
محصوالت نسبت به درج نظرات خود 
در مورد نام های تجاری اقدام کردند.

در مراســم اختتامیه این جشنواره که 
در تاریــخ ۱۱اَمــرداد۱۴۰۱ در محل 
سالن همایش های صداوسیما برگزار 
گردید، بانک پاســارگاد ضمن کسب 
رتبــه اول در گروه هــای همراه بانک، 
بانکداری اینترنتی و اپلیکیشــن های 
پرداخت )پی پاد(، در بخش “خدمات 
بانکــداری حضــوری” نیــز موفق به 
کسب جایگاه محبوب ترین نام تجاری 

گردید.

خبر ویژه

رحیم مصدق به عنوان مشاور مدیرعامل و عضو شورای فنی بیمه پاسارگاد منصوب شد.
»رحیم مصدق« که پیش از این سمت معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی را بر عهده داشت بر اساس حکم آقای دکتر مجید قاسمی 

رئیس هیأت مدیره شرکت بیمه پاسارگاد به عنوان مشاور مدیرعامل و عضو شورای فنی این شرکت منصوب شد.
در متن این حکم آمده است:

جناب آقای رحیم مصدق
نظر به شایستگی، قابلیت و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم در اجرای بند ۲مصوبه مورخ ۹/۵/۱۴۰۱ هیأت مدیره به عنوان 

مشاور مدیرعامل و عضو شورای فنی منصوب می گردید.
امید است با اتکال به الطاف واسعه الهی در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

انتصاب رحیم مصدق به عنوان مشاور مدیرعامل و عضو شورای فنی بیمه پاسارگاد

اخبار

گهیفقدانسندمالکیت آ
خانــم مریــم  مــرادی رکابدارکالیــی بــا ارائــه ۲ بــرگ استشــهادیه المثنــی کــه در دفتــر 
خانــه بابــل تصدیــق امضــا شــده وطــی درخواســت ۱۴۰۱۲۱7۱۰۰۰۴۰۱۲7۸۵مــورخ 
۱۴۰۱/۵/۵ تقاضــای صــدور ســند المثنــی یــک ونیــم دانــگ از ششــدانگ پــالک ۴6 
فرعــی ۲6۱۳ –اصلــی بخــش یــک  بابــل کــه ســند مالکیــت آن ذیل دفتــر ۲۱۵ صفحه 
۵۴6وثبــت ۴۴۲۲ بــه نــام خانــم  مریــم  مــرادی رکابــدار کالیــی صــادر وتســلیم شــد 
ودر اثــر جابــه جایــی مفقــود دشــده اســت در اجــرای مــاده ۱۲۰ اصالحــی آئیــن نامــه 
ثانــون ثبــت وتبصــره هــای ذیــل ان اعــالم مقتضــی اســت چنانچــه اســناد مالکیــت 
مذکــور هــر عنــوان بــه ان دفترخانــه ارائــه گــردد از انجــام هرگونــه اقــدام خوئــداری 

والشــه ســند را از اورنــده اخــذ وبــه ایــن اداره ارائــه نمایــد .
ضمنا شماره سریال سند مفقودی ۵۵۴۱۰۱میباشد 

تاریخ انتشار : 1401/5/15 
کریمی  سید مهدی حسینی 
ک بابل  ریسس ثبت اسناد و امال
م الف 1357663

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13  آ  "
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی"

برابــر رای شــماره  ۱۴۰۰6۰۳۱۸۰۰۱۰۰۳6۹۸ مــورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم معصومــه اخــوان 
زنــد  فر تهــران  از  ۰۰۴۵۹۲7۸۵۵صــادره  کدملــی  و   ۲۹۰۴ شناســنامه  شــماره  بــه  قصــاب 
محمدرضــا در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه 
بــه مســاحت ۴۴۴.۲۴ مترمربــع بــه شــماره پــالک فرعــی ۱۱۳ از پــالک شــماره ۱و۳ و۵ متصــل 
بهــم فرعــی از اصلــی ۲۲  واقــع در گیلــوا بخــش ۹ گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام 
مالــک رســمی اولیــه حســینعلی رنجبــر شهرســتان احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع  تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــر
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ونوبــت دوم:۱۴۰۱/۰۵/۳۰
ک ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13  آ  "
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی"

برابــر رای شــماره  ۱۴۰۰6۰۳۱۸۰۰۱۰۰۳6۹7 مــورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای علــی اکبــر ســعیدی 
کتیــک الهیجانــی بــه شــماره شناســنامه ۴6 و کدملــی ۲7۳۹۱6۸۳۲۲ صــادره از آســتانه اشــرفیه 
زنــد مختــار در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه  فر
بــه مســاحت ۴۴۴.۲۴ مترمربــع بــه شــماره پــالک فرعــی ۱۱۳ از پــالک شــماره ۱و۳ و۵ متصــل 
بهــم فرعــی از اصلــی ۲۲  واقــع در گیلــوا بخــش ۹ گیــالن  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنــام 
مالــک رســمی اولیــه حســینعلی رنجبــر شهرســتان احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع  تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــر
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ونوبــت دوم:۱۴۰۱/۰۵/۳۰
ک ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال

مستند تاریخ شفاهی بیمه البرز منتشر شد
مســتند تاریخ شــفاهی شــرکت بیمه البرز ) ۱3۹۸-۱33۸(، روایت 
بالندگی و رشد بیمه البرز طی ۶۰ سال فعالیت از زبان مدیران عامل 

و پیشکسوتان این شرکت، منتشر شد.
مستند تاریخ شفاهی این شرکت ثبت گوشه ای از تالش های مدیران 
و کارکنان این شــرکت طی شــش دهه اســت و در این فیلم مســتند 
مدیران عامل اســبق و برخی از پیشکســوتان که هم اکنون از مدیران 
ارشد و موفق صنعت بیمه هستند، ویژگی ها و برتری های بیمه البرز 

را بازگو میکنند.
ساختار و ترکیب بهینه و کم ادعایی کارکنان، مشتری مداری، مشتریان 
وفادار و قدیمی، ســرمایه، ذخایر و اندوخته کافی، بدنه کارشناســی 
حرفه ای، ســرعت در پرداخت خســارت در تمام طول دوران فعالیت، 
حد اعالی حسن نیت در هنگام پرداخت خسارت، پایبندی به اخالق 
حرفه ای و ارتباط گســترده با بازار بیمه جهان از جمله ویژگی های 
بیمه البرزاست که به گفته آنها در طول شش دهه فعالیت این شرکت 

موجب توسعه فرهنگ بیمه در سطح کشورنیز شده است.
بنا براین گزارش در بخشی از این مستند، به اولین ابتکارات و فعالیت 
هایی که توسط شرکت بیمه البرز انجام یافته، از جمله بیمه رزمندگان 

در دفاع مقدس ، ارایه بیمه آتش سوزی منازل مسکونی در برابر خسارت 
های ناشی از جنگ و بیمه محموله های کشتی ها در مقابل حمالت 

دشمنان اشاره شده است .
به گفته مدیران عامل سابق شرکت بیمه البرز در این مستند تاریخی، 
راه اندازی اولین اینترانت در بین شرکت های بیمه، تبدیل قراردادهای 
نسبی به غیر نسبی در صنعت بیمه کشور، پرداخت سود مشارکت به 

شبکه فروش غیرمستقیم و تبیین اولین مرام نامه شرکتی در صنعت 
بیمه کشور از دیگر فعالیت هایی بوده که برای اولین بار در تاریخ فعالیت 
صنعت بیمه کشور از سوی شرکت بیمه البرز پایه گذاری شده است.

همچنین مدیران ســابق شــرکت بیمه البرز در مستند تاریخ شفاهی 
ایــن شــرکت به ایــن نکته تاکید کرده اند که صداقت، ســعه صدر و 
ســالمت کاری همیشه ســرلوحه فعالیت کارکنان این شرکت بوده و 
هســت و به طور قطع می توان گفت شــرکت بیمه البرز نقش تربیت 
نیروی انســانی حرفه ای و تزریق نیروی متخصص به شــرکت های 
 بیمه را که ســبب رشــد و شــکوفایی صنعت بیمه کشــور شده است، 

داشته است .
این مســتند تاریخی که به مناســبت ۶۰ ســالگی بیمه البرز از سوی 
مدیریت روابط عمومی این شــرکت تهیه شــده ، گفت و گو محور و بر 

اساس رویدادهای تاریخی تنظیم شده است .
در این مستند با تعدادی از مدیران ارشد بیمه البرز در مقاطع مختلف 
تاریخی از جمله مرحوم دکتر ضیا رفیعیان ، نصراهلل طهماسبی ، سید 
محمد آسوده ، محمد ابراهیم امین ، سید رسول تاجدار ، هادی اویار 

حسین و حسین کریمخان زند گفت وگو شده است .

معاون حقوقی و امور مجلس و نماینده تام االختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان شمالی با ارسال تقدیرنامه 
های جداگانه از همکاری و مشــارکت فعال بیمه آســیا قدردانی کردند.هادی قوامی، معاون حقوقی و امور مجلس و نماینده تام االختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی 
و همچنین مجید درخشــانی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی این اســتان با ارســال لوح های تقدیر جداگانه، تشــکر و امتنان خود را از تعامل و همکاری صمیمانه، 
نقش بارز و نیز مشارکت ارزشمند بیمه آسیا با این اداره کل در ستاد اجرایی میز ارتباطات مردمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه در استان خراسان 
شــمالی، همزمان با ســفر اســتانی ریاســت محترم جمهور و هیات همراه اعالم کردند. بنابر این گزارش، در لوح تقدیر ارســالی آمده اســت: “خدمت به نظام جمهوری 
اسالمی و ملت شریف ایران زمین، توفیقی سترگ در مسیر آموزه های دینی و انقالب است و استقرار میز خدمت ارتباطات مردمی وزارت متبوع همزمان با ایام سفر 

استانی ریاست محترم جمهور و هیات همراه، جلوه ای از خدمتگزاری و مردمی بودن دولت سیزدهم است”.

تقدیر نماینده تام االختیار وزیر اقتصاد از همکاری بیمه آسیا در خراسان شمالی
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برگزاریمراسمسوگواریحضرتسیدالشهدادرشرکتتوزیعبرقاستانسمنان
ســمنان / گروه اســتان هــا: با حضور 
مدیرعامــل و جمع کثیری از همکاران 
شــرکت توزیع برق اســتان، مراســم 
ســوگواری حضرت ابا عبدا... الحســین 
)ع( و یــاران با وفــای آن امام ُهمام، در 
این شــرکت برگزار شد.مشاور استاندار 
و مدیر ســتاد اقامه نماز استان به عنوان 
خطیب این مراســم بیــان کرد: در قیام 
حضرت امام حسین)ع( وقایع مستتری 
است که می بایست نسبت به آن اهتمام 
نمود.حجت االســالم محمدرضا شمس 
الدین با اشاره به این که یکی از مواردی 
که در نهضت عاشورا مدنظر است موضوع 
توجه به خانواده می باشد گفت: در واقعه 
عاشورا، خانواده آن حضرت، در هر لحظه 
یــار و یاور امام بوده و همواره ایشــان را 
همراهــی نموده اند.وی با عنوان این که 
نهضت مقدس حسینی برای همه مردم 
عالم ســرمایه بزرگ و پایان ناپذیر است 

اظهار کرد: خون حســین علیه الســالم 
در رگهای هر مســلمانی جریان دارد و 
همواره مایه حیات و عزت و آزادگی است.

حجت االسالم شمس الدین با بیان این 
که بخشــی از فلســفه و قیــام حضرت 
سیدالشهدا )ع( همین اجتماعات مردمی 
است و زنده نگهداشتن این نهضت است 
افزود: شور حسینی تحت هیچ شرایطی 
متوقــف نمی شــود و این نهضت مظهر 
عظمــت الهی و قیامی برای عزت آدمی 
و گشودن راه تربیتی حقیقی بود تا پس 
از او، همــگان به راه و رســمش حرکت 
کنند و به عزت حقیقی برســند.گفتنی 
است: اجرای برنامه مداحی توسط مداح 
اهل بیت محمد ارزاقی و ســینه زنی ، از 
دیگر برنامه های این آئین اســت.یادآور 
می شــود: مراسم ســوگواری حضرت 
سیدالشــهدا )ع( در مدیریت توزیع برق 

شهرستان های استان نیز برگزار شد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

شهردار کرمانشاه:

شهرداری کرمانشاه از سرمایه گذاری 
در شهر استقبال می کند

کرمانشــاه / گروه اســتان ها: شهردار کالنشهر 
کرمانشــاه با اشــاره به اینکه مجموعه مدیریت 
شــهری کرمانشــاه برای رونق اقتصادی شهر 
برنامه دارد، گفت: در مجموعه مدیریت شهری 
از ســرمایه گذاری در شــهر کرمانشاه استقبال 
می کنیم.»نادر نوروزی« در نشســت صمیمانه 
با ســرمایه گذاران کشــوری و کرمانشــاهیان 
مقیم تهران در ســالن همایش های برج میالد 
اظهار داشــت: برای رونق اقتصادی کرمانشــاه 
در مجموعه مدیریت شــهری کرمانشاه برنامه 
ریــزی کرده ایم.وی ادامه داد: پروژه های جذاب 
از نظر سرمایه گذاری امروز برای سرمایه گذاران 
معرفی خواهد شد.شــهردار کرمانشــاه تصریح 
کــرد: مجموعــه مدیریت شــهری از هرگونه 
سرمایه گذاری در شهر کرمانشاه استقبال خواهد 
کرد و قطعا حامی سرمایه گذاران خواهیم بود.وی 
خاطرنشان کرد: همه زمینه های سرمایه گذاری 
ســرمایه گذاران را در شهر کرمانشاه با همکاری 
مجموعه اســتانداری فراهــم خواهیم کرد و به 
سرمایه گذاران قول می دهیم تمام تالش را برای 
تسهیل سرمایه گذاری آنان بکار گیریم.شهردار 
کرمانشاه با اشاره به اینکه تنوع ظرفیت ها ویژگی 
برجسته شهر کرمانشاه است، افزود: ظرفیت های 
طبیعی و غیرطبیعی کرمانشــاه امروز نیازمند 
ســرمایه گذاری برای شکوفایی است.وی با بیان 
اینکه کرمانشاه به واسطه ظرفیت های متنوعش 
از شــهرهای بی نظیر کشــور است، گفت: تنوع 
قومیتــی، مذهبــی، اقلیم، پیشــینه تمدنی، 
فرهنگــی و تاریخی شــهر کرمانشــاه ظرفیت 
بی نظیر این شــهر محســوب می شود.شهردار 
کالنشهر کرمانشاه در ادامه سخنانش جنگ در 
کرمانشــاه آغاز و در پنجم مرداد ســال ۱3۶۷ با 
عملیات مرصاد در این استان پایان یافت، اظهار 
کــرد: مقاومت و دالورمردی های مردم اســتان 
کرمانشــاه بر این شد که مقام معظم رهبری در 
سفر به استان کرمانشاه، این استان را سینه ستبر 
ایران اسالمی خواندند.وی ادامه داد: اگر استان 
کرمانشــاه را سینه ستبر ایران اسالمی بدانیم، 
شهر کرمانشاه قلب تپنده این سینه خواهد بود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان هرمزگان 
اظهار کرد:

احداث 1۲ هزار و 4۸۸ واحد 
گان  مسکونی در استان هرمز

هرمــزگان / گروه اســتان هــا: مدیرکل راه و 
شهرســازی اســتان هرمزگان در نشســت و 
تورخبــری بازدیــد از واحدهای نهضت ملی 
مســکن گفت: درصد پیشــرفت فیزیکی در 
پــروژه های در دســت ســاخت قریب به ۱ 
درصد و باالترین آن ۵۵ درصد اســت.عباس 
کمالی در حاشــیه این بازدیدها در نشســت 
خبری با خبرنگاران سهمیه استان در ساخت 
واحدهای نهضت ملی مســکن را اعالم کرد و 
اظهار داشــت: سهم استان هرمزگان از طرح 
ملی نهضت مســکن ۴۹ هزار و ۹۵۰ واحد در 
نظر گرفته شــده اســت، و بر اساس میانگین 
جمعیتی ســهم اســتان هرمزگان به صورت 
ســالیانه ۱۲ هــزار و ۴۸۸ واحد مســکونی 
اســت.مدیرکل راه و شهرســازی هرمزگان 
ادامــه داد: پــروژه هــای ۱۶۰ واحدی، ۲۵۶ 
واحدی و ۸۰۰ واحدی نهضت ملی مســکن 
از مهمتریــن پــروژه هایی بود که خبرنگاران 
از آنها در شــهر بندرعباس بازدید کردند.وی 
گفت: کل واحدهای مسکونی در حال ساخت 
در این پروژه ها بالغ بر ۱۶ هزار واحد است و 
درصد پیشــرفت فیزیکی آنها هم از ۱ درصد 
تا ۵۵ درصد اســت.مدیرکل راه و شهرسازی 
اســتان هرمزگان گفت: در حال حاضر طبق 
آخریــن آمارها بیــش از ۹۸ هزار و ۹۸۱ نفر 
برای طرح نهضت ملی مسکن در سطح استان 
ثبت نام کردند که تا کنون افزون بر ۲3 هزار 
نفر حائز شــرایط اولیــه بوده اند و بالغ بر ۱۰ 
هزار و ۴۰۰ نفر نیز تایید نهایی شدند.کمالی 
خاطرنشــان کرد: در بخش خودمالکین نیز 3 
هــزار و ۵۸۸ واحــد معرفی به بانک و پذیرش 
شــده اســت که از این تعداد ۱ هزار و ۶3۵ 
واحــد در قالب ۱۷۰ پــروژه دارای قرارداد و 
طی فرآیند پرداخت تسهیالت هستند.گفتنی 
است در پایان این نشست از اصحاب رسانه و 
خبرنگاران با اهداء لوح تقدیر و هدیه از سوی 
مدیر کل راه و شهرســازی اســتان هرمزگان 

تجلیل به عمل آمد.

مدیر مخابرات منطقه گلستان:

 موفقیت کسب و کارها 
 با به کارگیری شماره های رند 

تلفن ثابت محقق می شود

گلســتان / گروه اســتان ها: مدیر مخابرات 
منطقه گلســتان در جلســه کمیته فروش 
شــماره های رند از فرصت ایجاد شده برای 
رونق کســب و کارها با اســتفاده از شماره 
رنــد تلفــن ثابت خبــر داد.دکتر غالمعلی 
شــهمرادی کــه در جلســه کمیته فروش 
شــماره های رند ســخن می گفت : با اشاره 
به مزایای اســتفاده از شماره رند و تاثیر آن 
در رونق کسب و کار و شناخت مشتریان از 
کسب و کار افزود : مشتریان تجاری و کسب 
و کارها می توانند با تقاضای شــماره رند از 
مخابرات منطقه گلستان جهت دریافت آن 
اقــدام نمایند .وی آمادگی مخابرات منطقه 
گلســتان در جهت واگذاری شــماره رند و 
چهــار رقمی تلفن ثابت اعالم کرد و گفت : 
متقاضیــان می توانند به منظور بهره مندی 
از شــماره های رند تلفن ثابت و انتخاب آن 
بر اساس نیاز خود به مراکز امور مشترکین 
مراجعــه نمایند وبا دریافت شــماره رند از 
مزایای آن برای رونق و رشــد کســب وکار 

بهره مند شوند.

با حضور جمعی از مدیران استانی گلستان؛ 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان گلستان معرفی شد

گلســتان / گروه اســتان ها: آیین تکریم و 
معارفه ی    مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی 
برق استان گلستان با حضور سیدمحمدرضا 
ســیدالنگی معاون هماهنگی امور عمرانی 
اســتاندار و جمعی از مدیران استانی برگزار 
شــد.با حکم  آرش کردی مدیرعامل شرکت 
توانیر، ســیداحمد موسوی، به سمت مدیر 
عاملی شــرکت توزیع برق استان گلستان 
منصوب شــد.گفتنی است موسوی اسفند 
ماه سال ۱۴۰۰ به عنوان سرپرست شرکت 
توزیع برق استان گلستان منصوب شده بود.

رئیس اتاق بازرگانی استان گلستان: 

کشت زعفران، از جاذبه های 
سرمایه گذاری است

گلســتان / گروه اســتان هــا: رییس اتاق 
بازرگانــی، صنایــع، معادن و کشــاورزی 
گلســتان گفــت: این اســتان شــمالی با 
برخــورداری از ظرفیــت بکر در بخش های 
کشاورزی، صنعت، گردشگری و خدمات از 
جذب سرمایه گذاری بسیار باالی برخوردار 
است که کشت زعفران و تولید گوشت مرغ 
از جملــه آن اســت. علی محمد چوپانی در 
نشســت فعاالن اقتصادی استان با نماینده 
انجمن کارگزاری تجاری آلمان و کشورهای 
روبه توســعه در گرگان اظهار داشت: باید با 
معرفی ظرفیت های استان به سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی در مســیر حل مشــکالت 
رونــق تولید و صنایــع موردنیاز و باال بردن 
ارزش افــزوده تالش کنیــم.وی گفت: این 
اســتان شــمالی ظرفیت های بسیار خوب 
صادراتــی از جمله تولیــد زعفران، صنعت 
مرغ با تولید ساالنه ۲۵۰ هزار تُن و خشکبار و 
میوه جات دارد که باید بستر سرمایه گذاری 
برای این حوزه بیش از گذشته فراهم شود.
وی روزآمدکردن ماشــین آالت واحدهای 
تولیدی و رقابتی کــردن تولید محصوالت 
فــرآوری از جمله نســاجی )پنبه( ، تولید 
بذر کشــاورزی به ویــژه در حوزه تولیدات 
گلخانــه ای، اصالح نــژاد دام و رونق تولید، 
افزایش مکانیزاســیون کشــاورزی با بهره 
گیــری از تکنولوژی نویــن، حفظ محیط 
زیســت در تولیدات کشاورزی، استفاده از 
دانــش روز در شــیرین آب دریــای خزر و 
بکارگیری ماشین آالت در تولید کنستانتره 
میــوه را از جمله نیازهای ســرمایه گذاری 
گلســتان برشــمرد.مطابق گزارش  ، بیش 
از ۸۰۰ فعال اقتصادی در گلســتان دارای 
کارت بازرگانــی از ایــن اتــاق هســتند و 
عمده فعالیت فعاالن اقتصادی اســتان در 
کشــورهای آسیای میانه است.داشتن مرز 
خشــکی با کشور ترکمنســتان و ارتباط با 
کشــورهای آســیای میانه و چین از طریق 
زمینــی و ریلی، دسترســی به بنادر دریای 
خزر و ارتباط با کشورهای حوزه این دریا از 
طریق مازندران، وجود فرودگاه های گرگان 
و کاللــه و گمرک اینچه برون گنبدکاووس 
و تولید ســاالنه حدود پنج میلیون تُن انواع 
محصوالت کشاورزی، از جمله ویژگی های 
رونق مبادالت تجاری اســتان گلســتان به 

شمار می رود. 

استانها 6

مابین شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و دانشگاه صنعت نفت به امضا رسید؛ 

گاز طبیعی« انعقاد قرارداد پژوهشی »طراحی و ساخت پایلوت نم  زدایی 
خوزســتان / گروه اســتان ها: با اعالم نیاز و همکاری مدیریت تولید 
و راهبری پژوهش و فنآوری، قرارداد پژوهشــی با عنوان طراحی و 
ســاخت پایلوت نم زدایی گاز طبیعی و ایجاد بســته نرم افزاری به 
منظور بررســی فنی عملکرد جاذب های صنعتی فی مابین شــرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب و دانشــگاه صنعت نفت به امضا رســید.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اعالم این خبر توضیح 
داد: دستیابی به دانش طراحی و ساخت این پایلوت با استانداردهای 
صنعتی، مطابق فرآیند موجود یکی از کارخانجات نم زدایی شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب با هدف بررســی و پایش عملکرد جاذب 
های صنعتی تولیدی برای اولین بار در کشور در این قرارداد پژوهشی 
توسعه خواهد یافت.مهندس علیرضا دانشی افزود: با توجه به فرآیند 
جذب ســطحی در عملیات مهم نم زدایی، توســعه و ساخت پایلوتی 
مخصوص برای تست و ارزیابی جاذب های صنعتی مورد نیاز عملیات 
های مهندســی این شــرکت بوده و بر همین اساس می توان شرایط 
مختلف عملیاتی )شامل عملیات جذب و احیا( مانند سرعت و جریان 

گاز، دما و فشارهای جذب و احیا و غیره را برای جاذب های صنعتی 
پیشــنهادی تســت و ارزیابی نمود و بالطبع از هزینه های هنگفت 
تعویــض جــاذب یا تعلیق فعالیت هــای واحدهای عملیاتی، تنها با 
صــرف مــدت زمان محدود و کوتاه، جلوگیری کرد.رئیس پژوهش و 
فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز با تاکید بر این موضوع 
کــه اســاس برنامه های پیش رو در پژوهــش و فناوری، نگاه تحول 
آفرین در بســتر نقشــه راهبردی فناورانه و ضرورت ارتباط مستقیم 
کلیه فعالیت های پژوهشــی با ماموریت اصلی ســازمان و گره زدن 
به امر تولید است اضافه نمود: برنامه ریزی بر اساس اجرای پایلوت 
های فنآورانه، ســاخت، بومی ســازی و توسعه فناوری و دانش فنی 
در کلیه ســطوح و برمبنای نیازهای فناورانه و چالش های موجود 
سازمان در دستور کار پژوهش و فنآوری مناطق نفتخیز قرار گرفته 
که در همین راســتا انعقاد قراردادهای پژوهشــی، پژوهانه و فرصت 
مطالعاتی بر مبنای نیاز ســازمان با مراکز دانش بنیان و دانشــگاه ها 
در دست اقدام و پیگیری می باشد.دکتر محمدگلستان باغ با اشاره به 

قراردادپژوهشی اخیر، ضمن ضروری دانستن وجود پایلوت بررسی 
تجاری و تست عملکرد جاذب های سطحی تولید شده، شبیه سازی 
فرآینــد در ارزیابــی عملکرد واحد نــم زدا، طراحی پایلوت نم زدای 
گاز طبیعی، تولید مدارک مهندســی ســاخت پایلوت نم زدا و تهیه 
بســتر شــبیه ساز منطبق بر ارزیابی عملکرد پایلوت و واحد صنعتی 
را از مهم ترین مراحل این قرارداد پژوهشــی دانســت و اضافه نمود: 
دستآورد این پروژه در کلیه شرکت های بهره بردار صنعت نفت، گاز 
و پتروشــیمی قابل توســعه و استفاده خواهد بود. همچنین ساخت 
و توســعه این پایلوت امکان پایش و بهینه ســازی آنالین فرآیند از 
قبیــل کاهــش دفعات جذب و احیا و کاهش مصرف انرژی را ممکن 
خواهد ساخت.شایان ذکر است این پروژه با هدف طراحی و ساخت 
پایلوت نمزدایی گاز طبیعی به منظور بررســی فنی عملکرد جاذب 
های صنعتی توسط مدیریت تولید اعالم نیاز و با راهبری و پیگیری 
مجموعه پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب منجر 

به انعقاد قرارداد با دانشگاه صنعت نفت گردید.

خبر ویژه

خوزســتان / گروه اســتان ها: مدیرعامل ســازمان آب و برق خوزستان 
گفت: بارش های اخیر بیشــتر در شــرق اســتان بود و ســد های حوزه 
کارون همچنــان به میزان ۴ میلیارد متر مکعب خالی هســتند.عباس 
صدریان فر گفت: تاکنون ۵۲ میلیون متر مکعب آب بســمت آبادان و 
خرمشــهر رها ســازی شده است.وی افزود: طبق هماهنگی های صورت 
گرفته با وزیر محترم نیرو در صورتی که نیاز باشــد تا پایان شــهریورماه 
موج های دیگری نیز جهت پایداری شــرایط آبی در آبادان و خرمشــهر 

رها ســازی خواهد شــد لذا جای نگرانی برای نخلداران و کشــاورزان در 
این دو شهرســتان وجود ندارد.مدیر عامل ســازمان آب و برق خوزستان 
در خصوص بارش های موســمی مانســون بیان کرد: بارش های اخیر 
بیشــتر در شــرق اســتان بود و سد های حوزه کارون همچنان به میزان  
۴میلیارد متر مکعب خالی هستند.گفتنی است در  بارش های موسمی 
مانسون در  چند روز گذشته تنها ۱۷ میلیون متر مکعب آب به سدهای 

حوزه کارون اضافه شده است.

مدیر عامل سازمان آب و برق استان خوزستان:

کارون اضافه شد بر اثر بارش ها 17 میلیون متر مکعب آب به سدهای حوزه 

ح کرد؛ مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان مطر

ثار فاخر در حوزه دفاع مقدس آ گیری از ظرفیت جامعه هدف بهزیستی در تولید  لزوم بهره 
سمنان / گروه استان ها: »سالمی« گفت: با بهره گیری از ظرفیت 
جامعه هدف بهزیســتی می توانیم ضمن اســتفاده از توانمندیهای 
آنان در تولید آثار فاخر در حوزه دفاع مقدس، به ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت در جامعه نیز کمک کرد.سرهنگ پاسدار »محمدحسن 
ســالمی« مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 
ســمنان در دیدار با مدیرکل ســازمان بهزیســتی استان سمنان 
اظهار داشــت:  خدمت صادقانه، مســؤوالنه، دلســوزانه و جهادی 
برای مددجویان و ایجاد رضایت مندی در جامعه ی هدف، جوهره ی 
وظایف سازمانی بهزیستی و عین ارزش های انقالب اسالمی است.
وی ادامه داد:  بهزیستی استان  سمنان به عنوان مجمع پرتالش و 

فعال با جامعه هدف گسترده و کارکنان دلسوز و خدوم در جامعه 
هســتند که  با بهره گیری از ظرفیت جامعه هدف بهزیســتی می 
توانیم ضمن اســتفاده از توانمندیهای آنان در تولید آثار فاخر در 
حوزه دفاع مقدس، به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه نیز 
کمک کرد.وی گفت: دوران دفاع مقدس ارزشمندترین مقطع تاریخ 
انقالب اسالمی است، امروز هرچه داریم از همان روحیه جهادی و 
انقالبی رزمندگان دوران دفاع مقدس است و رزمندگان و ایثارگران 
و بســیجیان ســازمان بهزیستی در بسیاری از حماسه های انقالب 
اسالمی و دوران  دفاع مقدس نقش بسزایی داشتند.سالمی ادامه 
داد: قشر معلول  و کم توان نیز باید مفاهیم و ارزش ها دوران دفاع 

مقــدس را دریافــت کنند  و می توانیــم  با تدوین کتاب های دفاع 
مقدس با خط بریل  و تهیه متون برای ناشنوایان به عنوان یک اقدام 
ارزشمند ارزش های اصیل و  تفکر انقالبی و اسالمی را به آنان انتقال 
دهیم.سالمی در ادامه  حمایت معنوی از سالمندان ایثارگر،  انجام 
برنامه های فرهنگی ویژه آسایشگاه ، برگزاری جشنواره  اسوه های 
صبر و مقاومت در ســالروز میالد حضرت فاطمه زهرا)س(، تجلیل 
و تکریم از ایثارگران و پیشکســوتان، برگزاری دوره اموزش ضمن 
خدمــت معــارف دفاع مقــدس ویژه کارکنــان،  برگزاری محافل 
خاطره گویی دفاع مقدس در مراکز تحت پوشــش آن ســازمان را از 
برنامه های بزرگداشت هفته دفاع مقدس سال جاری عنوان نمود.

جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان عنوان کرد؛

کشف جسد در ارتفاعات گالیکش
گلستان / گروه استان ها: جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان از کشف جسد در ارتفاعات گالیکش 
خبرداد و گفت: متهم در مخفیگاهش دستگیر شد و به قتل اعتراف کرده است. سرهنگ فرزاد تاجره 
در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیســی مبنی بر پیدایش جســد 
در ارتفاعات گالیکش، بالفاصله مأموران انتظامی شهرســتان به محل اعزام شدند.جانشــین فرمانده 
انتظامی اســتان گلســتان افزود: با حضور پلیس و طی بررســی های تخصصی کارشناسان مشخص 
شــد جســد متعلق به مردی حدوداً ۴۰ ســاله بوده که با شلیک گلوله به قتل رسیده است.وی گفت: 
اقدامات میدانی پلیس در این راســتا آغاز و ســرانجام با تالش بی وقفه و اشــراف اطالعاتی مأموران، 
متهم شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر شد.تاجره تصریح کرد: متهم در تحقیقات مقدماتی پلیس 
به ارتکاب قتل اعتراف و انگیزه خود از این اقدام را اختالفات شخصی با مقتول عنوان کرد.جانشین 
فرمانده انتظامی استان گلستان بیان کرد: قاتل پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

ح شد؛  در کمیته بررسی نسخ درمانگاه تخصصی شهدای آزادشهر مطر

جایگزینی داروهای مایع با داروهای جامد، از اقدامات اصالحی 
مهم در حوزه دارو است

گلســتان / گروه اســتان ها: کمیته بررســی نســخ درمانگاه تخصصی شــهدای آزادشهر با حضور اعضای 
کمیته و رئیس مرکز فوق تشکیل و طی آن بر موضوع اهمیت اصالح فرایندهای دارویی تاکید شد.یکی 
از موضوعات مهم مطرح شده در این کمیته جایگزینی داروهای مایع با داروهای جامد به عنوان یکی از 
اقدامات اصالحی مهم در حوزه بود که از جمله مزایای آن می توان به اختالف قیمت زیاد و پایین بودن 
قیمت داروهای جامد در مقایسه با داروهای مایع ، قابلیت حمل و نقل و استفاده آسانتر  وبی دردسرتر ، 
کاهش زیانهای ناشــی از شکســتن شیشــه و ... ، صرفه جویی در اقتصاد کشور با کاهش تولید شیشه برای 
بسته بندی داروهای مایع ، کاهش دور ریز دارو ها چون معموال بخش استفاده نشده داروهای مایع دور 
ریخته می شود درحالی که داروهای جامد چنین نیستند  و نیز شیوه نگهداری آسانتر آن اشاره کرد.در 
این کمیته مصوب شد که داروهایی که مشابه جامد دارند و اختالفی از نظر تجویز ندارند ترجیحا شکل 

جامد دارو تجویز شود و خرید دارو در مرکز نیز به سمت خرید داروهای جامد بجای مایع حرکت کند.
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کوتاه از جامعه

وقتی قفل حرفه  »مشاوره و روانشناسی« راحت باز می شود

بازیباروانمردم
به موجب مصوبه هیات مقررات زدایی و 
بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، 
شــرط »داشــتن مدرک روانشناسی و 
مشــاوره در حداقل دو مقطع تحصیلی 
و نیــز قبولی در مصاحبه  حرفه ای برای 
اخذ پروانه اشــتغال تخصصی از سازمان 
نظام روانشناسی و مشاوره کشور حذف 
می شــود« و فــارغ التحصیالن مقطع 
کارشناسی ارشد این رشته ها می توانند 
با ارائه مدرک خود و بدون شــرکت در 
»مصاحبــه« احراز صالحیت تخصصی، 
»پروانه اشــتغال« خود را دریافت کند. 
این در حالیست که کارشناسان معتقدند 
حــذف مصاحبه  تشــخیص صالحیت 
حرفــه ای متقاضیان کــه از آن با عنوان 
»امضای طالیی« یاد می شود، کار دست 

»روان« مردم خواهد داد.

گر سازمان روانشناسی تمکین نکند با  ا
دادگاه طرف است

بــه گفته امیر ســیاح، رییس مرکز ملی 
بهبود فضای کســب وکار وزارت اقتصاد، 
شــرط دارا بــودن حداقــل دو مقطــع 
تحصیلی روانشناسی و مشاوره و موفقیت 
در مصاحبه هــای علمی و حرفه ای برای 
اخــذ پروانه اشــتغال تخصصی »ُجرم« 
اســت، چرا که ریشــه قانونی ندارد و اگر 
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور 
از مصوبــه هیات مقررات زدایی تمکین 
نکند با دادگاه »طرف« خواهد شــد.وی 
مصاحبــه را به مثابه »امضایی طالیی« 
می دانــد کــه طــی آن مصاحبه کننده 
تشــخیص می دهــد از یــک متقاضی 
دریافت پروانه ســوال آسان و از دیگری 
ســوال سخت بپرسد.سیاح معتقد است 
که ســازمان نظام روانشناسی و مشاوره 
کشــور عمال با حذف نکردن شروط یاد 
شــده »درهــای« فعالیت در حوزه ارائه 
خدمات روانشناسی و مشاوره را به روی 
رقبا بســته نگه خواهد داشــت و این امر 
ضربــه ای به متقاضیــان دریافت پروانه 
اشــتغال از ایــن ســازمان وارد می کند 
که بعضا چند ســال پشــت در مصاحبه 
تخصصی ســازمان نظام روانشناســی و 
مشــاوره کشور معطل مانده اند.به گفته 
وی، علیرغم اینکه در حال حاضر ۸۰۰۰ 
نفر از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 
کشــور پروانه فعالیت حرفه ای دریافت 
کرده اند اما کشور نیازمند تعداد بیشتری 

روانشــناس و مشاور است تا به مراجعان 
خدمــات ارائــه دهند.رییس مرکز ملی 
بهبود فضای کســب وکار وزارت اقتصاد 
همچنیــن با بیــان اینکه پروانه داران از 
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور 
نمی توانند پاســخگوی نیاز فعلی کشور 
باشــند، گفته بود: نتیجه این می شــود 
که فعالیت های مشــاوره و  روانشناسی 
زیــر زمینــی می شــود و در آنجا دیگر 
هیــچ نظارتی وجود نــدارد. از این رو ما 
از برادران )ســازمان نظام روانشناسی و 
مشــاوره کشور( خواهش کردیم نظارت 
های خود را »پسینی« کنند. درها را باز 
کنند و با شــرایطی که قانون گفته است 
مجــوز را صــادر کنند ولی در عین حال 
پس از صدور مجوز نظارت داشته باشند 

تا افراد درست عمل کنند.

روان مردم را فدای چه می کنیم؟
دکتر مجیــد صفاری نیا، رئیس انجمن 
روانشناســی اجتماعی ایــران و رئیس 
کمیســیون روانشناســی اجتماعــی 
ســازمان نظام روانشناســی و مشاوره 
کشــور، دربــاره قانون تســهیل صدور 
مجوزهای کســب وکار و اثرش بر صدور 

پروانه حرفه ای روانشناســی و مشــاوره 
ســازمان نظام روانشناســی و مشاوره 
گفــت: به نظر می رســد این اقدام برای 
باال بردن آمار ایجاد اشــتغال انجام شده 
اســت، با این حال ایجاد اشــتغال یک 
مســاله است و اینکه حرفه روانشناسی و 
مشــاوره جزء حرفه های یاری گر و یاری 
دهنده محسوب می شود، مساله ای دیگر 
اســت. در واقع اینکه برای افزایش آمار 
ایجاد اشــتغال، پروانه اشتغال حرفه ای 
از ســازمان نظام روانشناســی و مشاوره 
کشــور را تحت شــمول قانون یاد شده 
قــرار دهیم، اقدامی غیر کارشناســانه و 
غیر تخصصی اســت. باید توجه داشــت 
که ما روان مردم را فدای چه می کنیم؟.

این اســتاد تمام روانشناســی با تاکید 
بــر اینکه حرفه روانشناســی  با ســایر 
مشاغل و کســب وکارها متفاوت است، 
ادامه داد: برای مثال ممکن اســت یک 
پزشــک اختالل شخصیت داشته باشد 
اما با همان اختالل طبابت خود را انجام 
دهد و جراحی کند و یا دندان پزشکی از 
افسردگی رنج ببرد اما کارش را همزمان با 
این مشکل انجام دهد. حتی ممکن است 
یک وکیل افسرده یا مضطرب باشد اما با 

همــان اختالل روانی می تواند الیحه اش 
را بنویســد و در دادگاه از موکلش دفاع 
کنــد، اما حرفــه روانشناســی اینگونه 
نیست. روانشناسی که خود دچار اختالل 
روانی اســت، چگونه می تواند روان مردم 
را درمان کنــد؟. بنابراین اعطای پروانه 
حرفــه ای به صرف فــارغ التحصیلی از 
مقطع کارشناســی ارشد روانشناسی و 
مشــاوره اصال درســت و منطقی نیست 
و در عین حال خیانت بزرگی اســت که 
به روان مردم وارد می کنیم.به گفته این 
روانشــناس در تمام دنیا این امر مرسوم 
است که باید صالحیت حرفه ای و اخالقی 
و ارزشــی  فردی که قرار اســت به مردم 
خدمات حرفه ای و محرمانه روانشناسی و 
مشاوره ارائه دهد، احراز شود.وی معتقد 
اســت که پیچیدگی هــا و ظرافت های 
حرفه روانشناســی و مشاوره آنقدر زیاد 
اســت که نمی توان به صرف تحصیل دو 
ســاله در مقطع کارشناسی ارشد، پروانه 

گرفت و وارد کار درمان شد.

 عده ای آمده اند مدرکی بگیرند 
و حالشان خوب شود

صفاری نیا با اشاره به اینکه هدف برخی 

افراد از تحصیل در رشــته روانشناسی 
و مشــاوره صرفا گرفتن مدرک است، 
تصریح کرد: عــده ای آمده اند مدرکی 
بگیرند تا حالشــان خوب شــود. حتی 
برخی متقاضیان دریافت پروانه از نظر 
روانی بیمار هســتند. من دانشجویی 
دارم که بیمار است، پرونده قضایی دارد 
و در مصاحبه کمیسیون تخصصی هم 
رد شده است و پس از رد شدن  کلی سر 
و صدا هم ایجاد کرد. ما که نمی توانیم 
جلــوی ورودی دانشــگاه ها را بگیریم 
امــا می توانیــم جلوی ارائــه خدمات  
روانشناسی و مشاوره به مردم از سوی 
افــراد فاقد صالحیــت را بگیریم و این 
بــه نفــع مردم و در عیــن حال به نفع 
رشته و حرفه  ما است. اگر به این افراد 
پروانه داده شــود فردا روزی می شوند 
همان روانشناســان زردی که به مردم 
خدمــات مشــاوره بی کیفیــت ارائه 
می دهند.رئیس انجمن روانشناســی 
اجتماعــی  ایران ایــن را هم گفت که 
مصاحبه هــای دریافت پروانه حرفه ای 
از ســازمان نظام روانشناسی و مشاوره 
کشــور در کمیسیون های تخصصی و 
توســط اساتید دانشگاه انجام می شود 
و در هــر مصاحبــه ای حداقل ۴ الی ۵ 
استاد دانشگاه حضور یافته و نهایتا نظر 
جمع برای قبولی فرد متقاضی در نظر 

گرفته می شود.

جامعه ما در حوزه روانشناس و 
مشاوره به اشباع رسیده است

وی، در پاســخ به این ســوال که بعضا 
مطــرح می کنند متناســب با جمعیت 
ایــران با کمبود روانشــناس و مشــاور 
مواجه ایــم و برای رفع ایــن امر باید در 
صدور پروانه اشتغال روانشناسی تسهیل 
شود، توضیح داد: در کشورهای دیگر این 
حجم از گستردگی در حوزه روانشناسی و 
مشاوره وجود ندارد. خدمات روانشناسی 
و مشاوره در کلینیک هایی تحت نظارت 
دولــت ارائه می شــوند و از نظر اخالقی 
بســیار زیاد روانشناســان و مشاوران را 
تحت نظــر می گیرنــد. در حال حاضر 
تعــداد روانشناســان و مشــاوران ما در 
قیاس با ســایر کشورها بسیار زیاد است، 
به طوری که کشــور ما با جمعیت حدود 
۸۵ میلیونی به اندازه آمریکا روانشــناس 

و مشاور دارد.

7جامعه
اعالم تمهیدات هالل احمر 

برای اربعین 
معــاون حج و عمره مرکز پزشــکی حج 
و زیــارت هالل احمر دربــاره تمهیدات 
جمعیــت هــالل احمــر بــرای اربعین 
حســینی، گفت: جمعیــت هالل احمر 
جمهوری اســالمی ایرانی به عنوان یکی 
از کمیته های ستاد مرکزی اربعین، مانند 
ســال های گذشــته عملیات بهداشتی و 
درمانی خــارج از مرز و عملیات امدادی 
داخل مرز را در ایام اربعین انجام می دهد.
دکتــر طاهــر درودی افــزود: با توجه به 
اینکه امســال فکر می کنیم که جمعیت 
زائــران حضرت اباعبدا... )ع( به دلیل دو 
ســال تعطیلی ناشی از کرونا و... بیش از 
سال های قبل خواهد بود و تعداد مشتاقان 
بیشتر است، تمهیدات و پیش بینی های 
مــا هــم برای تامیــن دارو و تجهیزات و 
همچنین تیم پزشــکی و درمانی و مراکز 
درمانی به نســبت سال های قبل افزایش 
پیدا کرده است. در عین حال عمده مراکز 
و سازمان های مردم نهادی که در این ایام 
کار بهداشــتی و درمانی انجام می دادند، 
باتوجه به قراری که گذاشــته شــد، باید 
بــا هماهنگی جمعیــت هالل احمر ارائه 
خدمات داشــته باشــند و مراکزی که با 
جمعیت هالل احمر هماهنگ نشــدند، 
خدمــت خاصی را از هالل احمر دریافت 
نخواهنــد کرد.درودی دربــاره الزامات 
واکسیناســیون علیه کرونا برای ســفر 
اربعیــن، گفت: تمام واکســن های مورد 
تایید وزارت بهداشت جمهوری اسالمی 
ایران برای ســفر به عراق در اربعین قابل 
قبول است. باتوجه به مصوبه ستاد مرکزی 
اربعین، تزریق دو دز واکسن کرونا کفایت 
می کند، مگر اینکه از تزریق دز دوم بیش 
از شش ماه گذشته باشد که در این صورت 
الزام است که دز سوم واکسن کرونا را هم 
تزریق کنند. به طور کلی پیشنهاد می شود 
که همه زائران حداقل سه دز واکسن کرونا 
را تزریق کرده باشــند.وی درباره بیماری 
وبــا با توجه به فصــل گرما و توصیه ها و 
اقدامات انجام شده در این باره نیز گفت: 
باتوجه به همکاری که با وزارت بهداشت 
داریم، کارشناسان مبارزه با بیماری های 
وزارت بهداشت، همراه ما حضور داشته و 
درباره شیوع و کنترل بیماری های واگیر 
نظارت و کنترل مستقیم دارند. گزارش ها 
روزانه جمع آوری شــده، دســته بندی 
و تحلیل شــده و متناســب با آن اقدام 
می کنیــم. بنابراین نگرانی درباره کنترل 
بیماری هــای واگیر وجود ندارد.درودی 
همچنیــن گفت: فعــال باتوجه به مصوبه 
ســتاد مرکزی اربعین محدودیت سنی 
هم برای سفر به عراق در اربعین نداریم.

 وضعیت هوا تا سه شنبه 
چطور است؟

رئیس مرکــز ملی پیش بینی و مدیریت 
بحــران مخاطــرات وضع هوا اظهار کرد:  
براســاس تحلیــل آخرین نقشــه های 
پیش یابی هواشناســی، امروز شنبه )۱۵ 
مرداد( نیز در برخی نواحی شمال غرب، 
غــرب، ارتفاعــات و دامنه های زاگرس 
مرکزی، سواحل دریای خزر، ارتفاعات و 
دامنه های البرز غربی بارش باران، گاهی 
رعد و برق و وزش باد شدید موقت انتظار 
می رود.صادق ضیاییان با اشــاره به اینکه 
یکشــنبه )۱۶ مردادمــاه( این شــرایط 
در مناطــق ذکــر شــده و بخش هایی از 
ارتفاعــات و دامنه هــای البرز مرکزی و 
شــرقی و دوشنبه )۱۷ مردادماه( در نوار 
شمالی کشور ارتفاعات و دامنه های البرز 
و زاگــرس مرکزی و بخش هایی از مرکز 
کشــور حاکم است، گفت: سه شنبه )۱۸ 
مردادماه( رگبار پراکنده باران، در شــرق 
سواحل دریای خزر ارتفاعات و دامنه های 
البرز مرکزی و شــرقی و همچنین برخی 
مناطــق زاگرس مرکــزی دور از انتظار 
نیســت.به گفته ضیاییــان، طی امروز و 
چهار روز آینده در نواحی شــمال شرق، 
شرق )به ویژه منطقه زابل(، جنوب شرق 
و بخش هایــی از مرکز کشــور وزش باد 
شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش دید 
افقی پیش بینی می شــود. عالوه بر این با 
توجه به نفوذ گرد و خاک از کشــورهای 
همســایه غربی به بخش هایی از جنوب 
غــرب و غــرب تا دوشــنبه در نوار غربی 
کشــور کاهش کیفیت هوا در این نواحی 
دور از انتظار نیســت.وی بــا بیان اینکه 
طی امروز و چهار روز آینده شرق دریای 
عمــان مواج خواهد بود، افزود:  همچنین 
 از امروز شنبه تا دوشنبه دریای خزر مواج 

پیش بینی می شود.

با کودکان سرطانی چه رفتاری 
داشته باشیم؟

  مریم محمد علی، روانشناس
در بررسی نحوه معاشرت با کودکان بیمار، 
»نبایدهایی« وجود دارد که همواره ضمن 
آگاهــی از این موضوع باید این نبایدها در 
تمامــی برخوردهــای والدین و اطرافیان 
کــودک رعایت شــود تا تأثیــرات منفی 
رفتــار آنها متوجه کودکان نشــود. درباره 
رفتارهایــی که نباید در برخورد با کودک 
مبتال به سرطان اتفاق بیفتند، باید گفت که 
پس از مواجهه با بیماری کودک، نباید به 
او توجه بیش از حد نشان داد. محبت های 
افراطی ســبب می شــود او تصور کند در 
شــرایط غیرعادی قرار گرفته است و این 
مسئله حس حسادت، ترحم و دلسوزی های 
غیرمعمول را در خواهرها و برادرهایش به 
دنبال دارد. بنابراین توصیه می شود تمامی 
اعضای خانــواده در حین فرآیند درمان، 
رفتاری بســیار عادی داشــته باشــند. از 
طرفی انجام آزمایش های متعدد، بستری 
شــدن در بیمارســتان، دریافت داروهای 
شــیمی درمانی و غیره کودک را به فردی 
حســاس، زود رنج و آســیب پذیر تبدیل 
می کند، در این شرایط رفتار منطقی توأم 
با مهربانی و همدلی به همراه شفاف سازی 
وضعیت و همچنین ارائه توضیحات کامل 
در خصوص فرآیند درمان توصیه می شود. 
یکی از دغدغه های مهم کودکان مبتال به 
ســرطان، عدم پذیرش شان در گروه های 
دوســتانه و هم کالسی هاست، آگاه کردن 
دوســتان صمیمی از شــرایط آنها کمک 
می کنــد تــا مانند ســابق در این جمع ها 
حضور داشــته باشند. این موضوع کمک 
زیادی بــه روند بهبودی آنها خواهد کرد. 
حضور مکرر در بیمارستان و دریافت دارو، 
باعث می شــود کودک خود را شبیه سایر 
همسن و ســال هایش نبیند؛ به خصوص 
اگر مجبور باشــد به دلیل طول درمان تا 
مدت ها به مدرسه نرود؛ این امر در کاهش 
اعتمــاد به نفس کودک تأثیر می گذارد و 
همچنین جهت تســهیل در مسیر درمان 
و حفظ اعتماد به نفس بیمار، بهتر اســت 
در طول مســیر از راهنمایی  روانشناسان 
کمک گرفته شــود. اگر درمان بیماری با 
تغییرات ظاهری همراه باشــد، مهم ترین 
چالش کودک، پذیرش مجدد در جمع های 
دوســتانه خواهد بود، در این صورت بهتر 
است او را در گروه های متشکل از بیماران 

قرار دهیم.
در ایــن جمع ها او افراد شــبیه خودش را 
می بینــد، با آنها ارتبــاط برقرار کرده و از 

تجربیات وی استفاده می کند. 

گشت دانش آموزان تارک  باز
تحصیل به مدرسه 

مدیــرکل آموزش و پرورش شــهر تهران 
در مــورد دانش آمــوزان نخبه مدارس و 
برنامه ریزی برای هدایت آنها، گفت: یکی 
از وظایفــی که در مــدارس ما و مدیران 
به صــورت ویژه دنبــال می کنند، بحث 
شناسایی اســتعدادهای متنوعی دانش 
آموزان و هدایت آنها به ســمت مســیر 
اصلــی اســت که به عنــوان یک دغدغه 
همکارانــم این موضــوع را در نظر دارند.

علیرضــا کریمیان در ادامه در پاســخ به 
ایــن پرســش که برنامه هــای آموزش و 
پرورش شــهر تهران برای کودکان کار و 
دانش آموزان ترک تحصیل کرده پیش از 
بازگشایی مدارس چه بوده است، توضیح 
داد: یکــی از وظایــف معاونــت ابتدایی 
آموزش و پرورش شــهر تهران بررســی 
همین مســئله است و دانش آموزانی که 
احیانا تارک تحصیل هستند را شناسایی 
می کننــد و بــا ورود به این موضوع حتی 
با اســتفاده از ظرفیت های برون سازمانی 
موانعــی که موجب شــده این افراد ترک 
تحصیل کنند را رفع می کنند و این دانش 
آموزان را به مدرسه برمی گردانیم.  مدیر 
کل آموزش و پرورش شهر تهران در مورد 
۹3۰ اخطار آتش نشــانی به مدارس شهر 
تهران و طرح این مسئله از سوی دادستان 
تهران توضیح داد: آموزش و پرورش بهره 
بردار است و کسانی که باید فضای مناسب 
آموزشــی را در اختیار آموزش و پرورش 
بگذارند تا آموزش و پرورش بتواند خدمت 
ارائه دهد، دســتگاه های دیگری هستند 
به عنوان مثال اداره کل نوسازی،توســعه 
و تجهیــز مدارس بایــد فضاها را برای ما 
مهیــا کند یا مقاوم ســازی انجام دهد و 
یــا فضاهــای تازه ایجاد کند. بخشــی از 
موضوع هم برعهده شــهرداری و بخشی 
دیگر برعهده اداره راه و شهرسازی است. ما 
هم به عنوان دستگاه بهره بردار مطالباتی 
داریم و از اینکه محیط های آموزشی مان 
محیط هایی نو، ســالم، ایمن و بانشــاط 

باشند استقبال می کنیم. 

خبر ویژه

 ســخنگو و معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا 
درباره کاهش مدت زمان گذرنامه برای سفر به 
عتبات، گفت: در خصوص اعتبار گذرنامه قباًل 
روال این بود که گذرنامه ها ۶ ماه قبل از تاریخ 
انقضایشان باید تعویض می شد.سردار مهدی 
حاجیــان افزود: در حال حاضر با تســهیالت 
ویژه که در برای اربعین در نظر گرفته شــده 
این شــش ماه به یک ماه تقلیل پیدا کرده و 
مردم بررســی کنند و تاریخ گذرنامه شــان را 

از هنگامی که قصد خروج از کشــور دارند تا 
زمانی که به کشــور بــاز می گردند اگر از یک 
مــاه هم قبل از تاریخ انقضای گذرنامه شــان 
باشــد موافقت می شــود و نیازی به تعویض 
گذرنامه نیســت.وی گفت: برای تســهیل در 
تــردد زائران تاریــخ انقضا گذرنامه را از ۶ ماه 
فقــط برای اربعین به یک ماه تقلیل داده ایم.

وی درباره عدم مراجعه حضوری برای دریافت 
تا تعویض گذرنامه، گفت: با استفاده از برنامه 

اپلیکیشــن پلیس من این ظرفیت ایجاد شده 
اســت.وی افزود: افراد می توانند با بارگذاری 
اطالعات شــان پس از ورود به ســامانه پلیس 
من اپلیکیشن و پس از اینکه احراز هویت شد 
روند صدور یا تعویض گذرنامه انجام می شود.

همچنیــن مردم می توانند تمام مراحل را که 
توســط سامانه های هوشــمند اتفاق می افتد 
مالحظه کرده و در جریان سیر مراحل صدور 

قرار گیرند. 

تمهیدات ویژه پلیس برای سفر به عتبات 

تک خبر

اینفوگرافی 

چطور بعد از 
لود  غذا، خواب آ

نباشیم؟
خیلی از ما معموال بعد 

از غذا خوردن احساس 
سنگینی و خواب آلودگی 

می کنیم که آزار دهنده 
است، برای اینکه 

این حس کمتر باشد 
می توانید از این راهکارها 

استفاده کنید.
نبع: بهداشت نیوز

کامل »هزینه عینک«  پرداخت 
کودکان 3 تا 6 سال  به 

سرپرســت مرکز توســعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، با اشاره 
به اجرای برنامه غربالگری که از دهه ۷۰ توســط ســازمان بهزیســتی در سطح کشور 
اجرا می شــود ، گفت: در ابتدای آغاز این طرح، ضریب نفوذ خدمت ۶۰ درصد بود، 
اکنــون ضریــب نفوذ خدمــت غربالگری بینایی کودکان 3 تا ۶ ســال به حدود ۹۰ 
درصد رسیده است و باتوجه به جمعیت کودکان و گسترش خدمات، افراد بیشتری 
شناســایی می شــوند. فاطمه عباسی در ادامه به امضای تفاهم نامه ای که در راستای 
ارائــه خدمات غربالگری تنبلی چشــم و انجام حمایت هــای درمانی و تامین کمک 
هزینه خرید عینک برای کودکان 3 تا ۶ سال مناطق کم برخوردار کشور میان بنیاد 
پانزده خرداد ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام با ســازمان بهزیســتی کشور منعقد 
شد اشاره کرد و گفت: هدف از انعقاد این تفاهم نامه این است که کودکانی که دچار 
اختالل آمبلیوپی یا دیگر اختالالت بینایی انکساری هستند، شناسایی شوند. کاهش 
بروز و شیوع معلولیت ها از دیگر اهداف این تفاهم نامه است تا بتوان افراد مستقر در 
مناطق صعب العبور و مناطق دور از دســترس از این خدمات بهره مند شود.عباســی 
تصریح کرد: برای دسترسی به مناطق صعب العبور نیازمند نیروی سطح یک بودیم 
که قرار شــد بنیاد ۱۵ خرداد بســیجیان را به ســازمان معرفی کند تا به آنها آموزش 
دهیــم و پــس از آن در ایــن زمینــه به ما کمک کند. از دیگــر اهداف تفاهم نامه نیز 
مربوط به موضوع »عینک« اســت. ســاالنه حدود ۹۰۰۰ نفر از این فرزندان نیازمند 
عینک هســتند و این در حالی ســت که سازمان بهزیستی حدود ۱۵۰ هزارتومان به 
این موضوع اختصاص داده بود و امســال نیز رقمی حدود ۵۰۰ هزار تومان را برای 
کمــک هزینــه عینک پرداخت می کند که این رقم برای تهیه عینک کافی نیســت. 
طی این تفاهم نامه قرار شد بنیاد در این زمینه سازمان را یاری کند و هزینه عینک 

را به طور کامل پرداخت کند.
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چشمه سلیمانیه؛
 مقصدی مناسب برای گردشگری

اصفهان شــهر پر جاذبه اســت که گردشگران 
زیــادی را به خود جلب کرده اســت. چشــمه 
ســلیمانیه یکی از جاذبه هایی است که قدمتی 

سه هزار ساله دارد.
چشمه ســلیمانیه قدمتی ســه هزار ساله دارد 
و ابنیه های موجود در آن متعلق به دوره شــاه 
سلیمان صفوی اســت. این چشــمه با عبور از 
جنوب باغ فین زیبایــی و آبادانی را برای این باغ 
و زمین های کشــاورزی و باغهای منطقه فین 
کاشان به همراه دارد. چشمه سلیمانیه به همراه 
موزه، حمام ها، شاهنشــین ها و حوض خانه ها 
مجموعه باغ تاریخی فین را تشــکیل می دهند 
که ساالنه پذیرای بیش از یک میلیون گردشگر 

داخلی و خارجی است.
چشمه ســلیمانیه در ضلع جنوب شــرقی باغ 
تاریخی فین کاشــان واقع گردیده و فاصله آن 
تا مرکز شهر شش کیلومتر است و در واقع جزو 
قنوات است. چشمه ســلیمانیه مهم ترین منبع 
آبی زراعی و باغی دشت حاصلخیز فین است که 
از دل صخره های کوه »دندانه« و »هفت کتل« 
واقع در جنوب غربی کاشان می جوشد و در جوار 
باغ تاریخی فین ظاهر می شود. این چشمه عالوه 
بر باغات فین بزرگ و کوچک دشت حسن آباد، 
لتحر، دروازه فین را نیز مشــروب می کند. آب 
چشمه ســلیمانیه که با دانش و تکنیک سنتی 
و بومی بین باغات و مزارع فین و کاشان تقسیم 
می شود، در رونق اقتصادی منطقه نقش بسزایی 
دارد که از چند منظر درخور توجه است: از تولید 
محصول زراعــی و باغی گرفته تــا تاثیر جریان 
آب در سرسبزی منطقه فین و لطافت آب و هوا 
که باغات و معابر اصلــی در حوالی باغ فین را به 
تفرجگاه مبدل کرده است؛ بطوریکه ماندگاری 
باغ تاریخی فین روزانه هزاران نفر گردشــگر را 
به این منطقه جذب می کند. برای بهره برداری 
باغداران و زارعان، از دیربــاز با دانش و تکنیکی 
خاص، حقابه بین کشــاورزان تقسیم می شده 
است. در واقع، نوبت آبیاری و تقسیم آب و وجود 
تقسیم گاهها در مسیر جریان آب، نوعی دانش 
بومی است که ریشــه در خالقیت، ابتکار و ذوق 
گذشتگان دارد. دانش نظام آبیاری امروزه حکم 
قانون و مقرراتی دارد که همگان موظف اند از آن 

تبعیت کنند.
این چشمه که از قناتهای منطقه است، تعداد چاه  
های آن از مادر چاه تا مظهــر قنات به ۱۴ حلقه 
می  رسد. آبدهی قنات بسیار باالست و حدوداً به 
3۵۰ لیتر در ثانیه می  رسد و ازطرفی مظهر قنات 
به نحوی است که به نظر می  رسد آب از زمین می  
جوشد، از اینرو به چشمه معروف شده به خصوص 
آنکه در زمان صفویه اقدام به فضاسازی چشمه 
گردیده است. هر جوی ۱۴ شبانه روز گردش می 
 کند و هر روزی یک طاق و هر شبی را یک طاق 
می  گویند و هر طاق ۷۵ ســرجه می  باشد و هر 
شش سرجه و ۴/۱ سرجه را یک ساعت نجومی 
است. )سرجه کاسه  ای است از جنس مس و در 
ته آن سوراخی دارد که روی آب گذاشته می شود 
و به محض پرشــدن در آب فرومی  رود و هر ۱۲ 
ساعت ۷۵ نوبت کاســه مذکور پر شده و در آب 
فرو می  رود.( آب این چشــمه فوق  العاده صاف 
است ولی به واسطه داشــتن بعضی امالح برای 
آشــامیدن مناسب نیست. آب چشــمه فین به 
واسطه کیفیتهای خاص خود مانند صافی و پاکی 
و روشــنایی کم  نظیر و همچنین کیفیت ثابت و 
تغییر ناپذیرش همواره مشهور و زبانزد بوده  است 
و طبق نوشته فالندن »مردم برای این آب عقاید 

موهوم دارند و می  گویند خاصیت طبی دارد«.
زمان حفر قنات )چشمه( سلیمانیه را به حضرت 
سلیمان نبی نسبت می  دهند و نظر به اینکه آب 
قنات مزبور در زمان خشکســالی و پرآبی تقریباً 
برابر است اهالی عقیده دارند از معجزات پیغمبر 
نبی می  باشد. مورخین عقیده دارند قنات مذکور 
در زمان هخامنشــیان احــداث گردیده و آنچه 
مسلم است، قنات ســلیمانیه مربوط به قبل از 
اسالم می  باشد و در واقع شاهرگ حیات منطقه 
بشمار می  رود. شکل  گیری تمدن عظیم سیلک 
کاشان که حداقل قدمت آن به هزاره پنجم قبل از 
میالد می رسد، ناشی از وجود آب همین چشمه 
و امثال است.نامیدن این چشمه به نام سلیمانیه، 
منسوب بودن آن به سلیمان پیامبر است. برخی 
نیز اعتقاد دارند در دوران شــاه سلیمان صفوی 
در اطــراف این چشــمه صفه یا بنایی ســاخته 
شده اســت، به این ســبب آن را به نام سلیمان 

صفوی چشمه سلیمانیه خوانند.

گردشگری

معرفی 1۲ عنوان کتاب با موضوع 
محرم و امام حسین)ع( 

همزمان با محرم ۱۴۴۴، ۱۲ عنوان اثر با موضوع 
»محرم و امام حســین)ع(« که به همت مؤسسه 
بوســتان کتاب منتشــر شده است، به شرح ذیل 

معرفی می شود: 
 کتاب »امام حسن)ع( و امام حسین)ع( 

در روایات اهل سنت«
ایــن اثر به قلم مهــدی اکبرنژاد در ۲۶۰ صفحه 
منتشــر شــده و تاکنون ۲ مرتبه روانه بازار نشر 

شده است.
نوشتار حاضر تالشی در جهت معرفی شخصیت 
امام حسن)ع( و امام حسین)ع( بر اساس روایات 
اهل سنت است که بیشتر آنها در کتاب های معتبر 
و مورد قبول آنها ثبت شده در این اثر، مهمترین 
روایت در توصیف شــخصیت این بزرگوار و نیز 
روایات تفسیری و غیر تفسیری است که به ترتیب 

در فصول مجزایی ذکر شده است. 
کتاب »سبک زندگی حسینی«

ایــن اثــر به قلم رضا فرهادیــان در ۲۰۸ صفحه 
منتشر شده است.

کتاب حاضر بر اســاس منابع معتبر نمای کلی 
از ســبک زندگی حسینی را در سه بخش فردی 
خانوادگی و اجتماعی ترسیم کرده و مفاهیم باال 

را در هر سه حوزه توضیح می دهد.
کتاب »رسالت خواص«

این اثر به قلم سید احمد خاتمی در ۱۴۴ صفحه 
منتشــر شــده که تابحال ۱۵ بار روانه بازار نشر 

شده است.
ایــن اثــر نگاهی به بیانات مقام معظم رهبری در 
جمع فرماندهان لشــکر ۲۷ حضرت رسول)ص( 
دارد و مولف در این کتاب این سخنان را دستمایه 
خویش قرار داده و با استفاده از قرآن، نهج البالغه 
و نقل های تاریخی به شرح تفصیلی آن پرداخته 

است. 
کربال نقشه راه« کتاب »

ایــن اثــر به قلم محمدتقی رهبر در ۴3۲ صفحه 
منتشر شده است.

ایــن کتاب به بخشــی از تاریــخ حیات مقدس 
سیدالشــهدا)ع( و فدائیــان حضرت پرداخته و 
همچنین به مباحث امام حسین)ع(، قرآن و امام 
حســین)ع(، دفاع از والیت، عاشورا و مهدویت و 

غیره اشاره کرده است. 
 کتاب »ردپای خورشید امام حسین 

از والدت تا شهادت«
ایــن اثر به قلم مهــدی محدثی در ۱۷۶ صفحه 
منتشــر شده که تاکنون هشت مرتبه روانه بازار 

نشر شده است.
این کتاب ماجراهای خواندنی و آموزنده از والدت 

تا روز عاشورا و شهادت حضرت را در بر دارد. 
کتاب »امام حسین و قرآن«

این اثر مجموعه مقاالت پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی است که تاکنون در هشت نوبت به جاپ 

رسیده است. 
کتاب »قمه زنی زخمی بر چهره تشیع«

این کتاب اثر محمدعلی افضلی در ۱۴۶ صفحه 
منتشر شده است.

این نوشتار، بعد از بررسی سیر و منشاء پیدایش 
قمه زنی، به تبیین ادله عدم جواز قمه زنی پرداخته 
و کوشیده تا ادعاهای مدافعان این پدیده را ارزیابی 
و نقد کند و بخشــی از آســیب های قمه زنی در 

عرصه های مختلف را بررسی کرده است. 
کتاب »قمه زنی آبروداری یا آبروریزی شیعه«

این پژوهش به قلم محمود یزدانی در ۱3۶ صفحه 
منتشر شده و چهار مرتبه به چاپ رسیده است. 

کاروانی با سیزده کجاوه«  کتاب »
این اثر به قلم محبوبه زارع در ۱3۹ صفحه منتشر 
شده که تا کنون چهار مرتبه روانه بازار نشر شده 

است.
این اثر تجلی گاه سیزده گانه مادران عروج است: 
آمنه، خدیجه، فاطمه، بنت اسد، زهرا، شهربانو، 
فاطمه بنت الحســن، حمیــده، نجمه، خیزران، 

سمانه، حدیثه و نرجس.
کتاب »جلوه های عرفانی نهضت حسینی«

ایــن اثر به قلم محمدامیــن صادقی ارزگانی در 
3۹۶ صفحه منتشــر شــده که پنج نوبت چاپ 

مورد استقبال قرار گرفته است. 
این اثر در چهار بخش جلوه های بصیرت، معرفت 
عشق، محبت زیبایی ها و اسرار جاودانگی تألیف 

شده است. 
 کتاب »سیری در سیره اخالقی 

امام حسین)ع(«
ایــن اثر به قلم آیت اهلل احمد بهشــتی در ۲۸۸ 

صفحه منتشر شده است. 
کتاب »اسرار نهضت امام حسین)ع(«

این اثر به قلم آیت اهلل کلباســی اشتری در ۲۷۲ 
صفحه منتشر شده است.

کتاب حاضر اثری اســت در بیان نکاتی از تاریخ 
نهضت امام حســین)ع( و تحلیل قســمت های 
از آن با اســتناد به آیات قرآن کریم و احادیث 

اهل بیت)ع(. 

 مراسم سنتی مشق شمشیر نجفی های مقیم قم/ منبع : ایسنا

عکس روز 

گوشت قرمز ریسک بیماری قلبی را افزایش می دهد
تحقیقات جدید نشان می دهد که مصرف روزانه یک همبرگر ممکن است خطر ابتال 
به بیماری قلبی را افزایش دهد، اما نه لزوماً به دالیلی که مردم اغلب فکر می کنند.
 مطالعه حدود ۴۰۰۰ فرد مسن نشان داد افرادی که گوشت قرمز زیادی می خوردند 

در معرض خطر بیماری قلبی و سکته بودند.
اما هیچ مدرکی وجود نداشــت که این ارتباط به خاطر افزایش ســطح کلسترول 

"بد" خون است.
در عوض، محققان این خطر را تا حدی در مواد خاصی که توسط میکروبیوم روده 
تولید می شود ردیابی کردند. وقتی این باکتری ها گوشت قرمز را هضم می کنند، 
ماده شــیمیایی به نام TMAO تولید می کنند که می تواند التهاب و لخته شــدن 

خون را تحریک کند.

به گفته کارشناسان، برای یک فرد معمولی، این یافته یک پیام آشنا به همراه دارد: 
مصرف گوشت قرمز خود را محدود کنید.

به گفته محققان، این یافته ها به این معنا نیست که کلسترول خون اهمیتی ندارد. 
اما کلسترول خون ارتباط بین گوشت قرمز و بیماری قلبی را توضیح نمی دهد.

در عــوض، ایــن مطالعه »موضوع قوی تری« ارائه می کند که باکتری های روده و 
TMAO ممکن است یکی از مسیرهایی باشند که از طریق آن گوشت قرمز منجر 

به بیماری قلبی و سکته می شود.
»منگ وانگ«، عضو تیم تحقیق از دانشــگاه تافتس در بوســتون، گفت: »وقتی 
صحبت از گوشت قرمز و سالمتی به میان می آید، بیشتر تحقیقات بر روی چربی 

اشباع شده و اثرات آن بر کلسترول خون متمرکز شده است.«

اما در حالی که چربی اشــباع شــده می تواند کلســترول بد LDL را افزایش دهد، 
اختالف نظر وجود دارد که آیا مقادیری که مردم معموالً مصرف می کنند در نهایت 

بر خطر بیماری قلبی آنها تأثیر می گذارد یا خیر.
وانگ گفت: »یافته های جدید از نگاهی فراتر از چربی های اشباع شده نیز پشتیبانی 
می کند: گوشت قرمز ممکن است از طریق مکانیسم های دیگر بیماری قلبی را 

ایجاد کند.«
به طور کلی، تیم وانگ دریافتند هرچه مردم گوشت قرمز بیشتری مصرف کنند، 

خطر حمله قلبی یا سکته مغزی در آنها بیشتر می شود.
به طور متوســط، این خطر با هر وعده مصرف روزانه گوشــت قرمز ۲۲ درصد 

افزایش می یابد.

دریچه علم

دیدنی ترین مراسم محرم در شهرهای ایران

گلمالیتاتعزیهخوانی از
عزاداری محرم با فرهنگ و آداب شــهرهای مختلف 
درهم آمیخته شده است. هر یک از مناطق کشورمان 
هم سبک و سیاق خود را در عزاداری و برپایی مراسم 
سوگواری دارند. از سوی دیگر در بسیاری از سنت های 
عزاداری شهرهای مختلف، شباهت های فراوانی وجود 
دارد. برپایی دســته های عزاداری، تعزیه، گرداندن 
علم و نخــل و تهیه غذای نذری از جمله مراســمی 
است که در شهرهای کشور برپا می شود. گاهی این 
سنت ها به قدری جالب  توجه اند که مردم را نه تنها از 
سراسر کشور بلکه از کشورهای دیگر به تماشا دعوت 
می کنند. در این مقاله مجله جاباما به بررسی آداب و 
رسوم محرم در برخی از شهرهای کشور می پردازیم.

ِگل مالی خرم آباد
عزاداران آنقدر ناراحتند که از خود بی خود می شوند 
و بر ســر و روی خود گل و خاک می ریزند، سپس بر 
سر و ســینه می کوبند. این تصویری از عزاداران امام 
حسین)ع( در ماه محرم به خصوص روزهای تاسوعا 
و عاشورا اســت. این مراسم ســمبلیک از روز هفتم 
محرم شروع می شود. مردان از صبح این روز به حمام 
می روند و پس از اصالح ســر و صورت، با لباس های 

تمیز، عزاداری خود را آغاز می کنند.
از ســوی دیگــر در حوضچه های اطــراف تکیه ها و 
محل های عزاداری، گل درست می کنند. سپس گل را 
از سر تا پا به خود می مالند. بعضی ها هم به طور کامل 
داخل حوضچه می شــوند. بعد از اینکه سراپایشان 
گلی شد، عزاداری را با ســینه زنی و نوحه خوانی پی 

می گیرند.

چمر و چایینه ایالم
در ایالم آیین های نمادین جذابی در ایام سوگواری 
برگزار می شــود. یکی از این آیین ها، چمر اســت. 
البته چمر به غیر از روزهای ماه محرم، به مناســبت 
درگذشت افراد شــاخص و مهم نیز برگزار می شود. 
زمان و مکان برگزاری چمر از چند روز قبل به مردم 
اطالع داده می شود. همه در موعد مقرر دور هم جمع 
می شوند. در این زمان زنان ایالمی شروع به عزاداری 
مخصوص خود می کنند. آنها در حالی که بر سر و روی 
خود می زنند، آواهای مخصوص عزاداری را با صدای 
بلند می خوانند. این نواهــای هماهنگ زنان آداب و 
رسوم محرم را به شکلی متفاوت به نمایش می گذارد.

سپس اســبی آراســته و مجهز به خنجر و تفنگ به 

میدان آورده می شــود. زنان پس از دیدن این اسب، 
صدای خود را باال می برند و عزاداری خود را با شدت 
بیشتری انجام می دهند. مردم اگر نذر داشته باشند، 
غذا درست می کنند و پس از مراســم بین عزاداران 

توزیع می کنند.
اما در ایالم یک مراسم بسیار خاص و منحصر به فرد 
دیگری نیز برپا می شود؛ مراسمی که برای عزاداری 
اســت اما با تار و پود فرهنگ مردم گره خورده است. 
این آیین با نام چایینه شــناخته می شــود و بیشتر 
مخصوص زنان اســت. چایینه را در چند روز از ماه 
محرم و برای چند تــن از یاران امام حســین)ع( و 
خود ایشــان برگزار می کنند. چایینه قاسم، چایینه 
حضرت علی اکبر، چایینه حضــرت عباس و چایینه 
امام حسین)ع( هر کدام آیین مخصوص خود را دارد.

چایینه قاســم از خاص  ترین و جذاب ترین مراسمی 
است که در این ایام برگزاری می شــود؛ این مراسم 
تلفیق هماهنگ و درخشــانی از غم و شادی است. 
در چایینه قاسم دختری جوان و مجرد لباس سفید 
و رواندازی ســبز به تن می کند. زنان شــمع، نقل و 
نبات، حنا و عــود با خود می آورند. ســپس زنانی با 
عنوان چایینه خوان وارد میدان می شوند و شروع به 
مداحی می کنند. اما در بین مراسم، فردی یک کفن 

خونی با خود می آورد و از شهادت قاسم که داماد این 
مجلس اســت، خبر می دهد. در این زمان همه چیز 
تغییر می کنند و عروســی تبدیل به عزا می شود. بر 
سر عروس چادر سیاه می کشند و بر سر و روی خود 
می زنند. شمع ها خاموش می شود و به جای مداحی، 

نوحه خوانی می کنند.

شاه حسین تبریز
یکی دیگر از مراسم باشــکوهی که در ایام عزاداری 
امام حسین)ع( در ایران برگزار می شود، مراسم »شاه 
حسین« تبریز است. این آیین که در لهجه محلی به 
آن »شاخســی« می گویند، از چند روز قبل از محرم 
شروع می شود و تا ظهر عاشــورا ادامه پیدا می کند.
در این مراســم عزاداران ســیاه پوش کنار یکدیگر 
می ایســتند و با قرار دادن یک دستشان پشت کمر 
دیگری، زنجیره ای انسانی تشکیل می دهند. سپس 
با دســت دیگر چوبی مخصوص را در مســیر سر تا 
پای خود حرکــت می دهند. این حــرکات همراه با 
نوای »شــاه حسین« )شاخســی( و »وای حسین« 
)واخسی( عزاداران است. آیین شاه حسین، رفتاری 
نمادین است؛ گویا عزاداران در حال عزیمت به کربال 
و قرار گرفتن در کنار یاران امام حسین)ع( هستند.در 

سال های اخیر، استفاده از سنج، طبل و سایر ادوات 
موســیقی مذهبی نیز در این مراسم رواج پیدا کرده 
است. با این حال به نظر می رسد همان شکل سنتی 
آداب و رســوم محرم در تبریز که با صدای عزاداران 

هدایت می شد، دلنشین تر باشد.

نخل گردانی یزد
نخل گردانی از مهم ترین و معروف ترین آداب و رسوم 
محرم در روزهای تاســوعا و عاشــورا در شهرهای 
مختلف است. و در بین تمام شهرها، نخل  گردانی یزد 
شهرت بیشتری دارد. نخل یک ســازه چوبی بسیار 
بزرگ اســت که اطراف آن را با آیینه می پوشــانند 
و با شــال ها و پارچه هــای رنگی تزئیــن می کنند. 
نخل گردانی آیینی نمادین اســت که عموما در ظهر 
یا غروب عاشورا برگزار می شود. حمل کنندگان نخل 
گویا، پیکر امام حســین)ع( را پس از ظهر عاشورا بر 
دوش گرفته انــد تا آن را به خاک بســپارند.اما تمام 
مراســم عزاداری در یــزد به نخل گردانــی محدود 
نمی شــود. ســوگواری و عزاداری در حسینیه های 
معروف این شــهر همراه با نوحه خوانی و سینه زنی 
بخشی از این مراسم است. از دیگر آیین های روزهای 
محرم در یزد می توان بــه تعزیه خوانی، جغجغه زنی، 

کتل بستن و دسته سقا اشاره کرد.

تعزیه خوانی در تفرش
تعزیه خوانی از مهم ترین شکل های هنرهای نمایشی 
در ایران است. در واقع زمانی که می خواهند از نمایش 
و تئاتر در ایران صبحــت کنند، از تعزیــه  به عنوان 
نخســتین گام های این هنر در کشــور نام می برند. 
تعزیه با توجه به ویژگی های خاصش بارها مورد توجه 
کارشناسانی از سراسر جهان قرار گرفته است. اینکه 
بیننده ها تمام داســتان را می دانند اما با این حال تا 
پایان نمایش پای آن می نشــینند، بخشی از اهمیت 
تعزیه است. از سوی دیگر گره خوردن شدید احساسات 

بیننده با تعزیه، از دیگر نقاط قوت آن است.
در میان تمام شهرهای کشور، تفرش در تعزیه خوانی 
شهرت بیشتری دارد. حتی برخی نیز تفرش را مهد 
تعزیه ایران می داننــد. ضمن اینکــه قدیمی ترین 
نسخه های برگزاری تعزیه در کشور، در تفرش پیدا 
شده اســت. در تفرش تعداد زیادی حسینیه و تکیه 
وجود دارد که محل مناسبی برای برگزاری این هنر 

آیینی است. 

از  آیین تا  تاریخ 

کتابکده


