
رئیسی در جلسه هیات دولت:

 همه دستگاه ها 
 به صورت جهادی 

برای اربعین فعال باشند
کید بر ضرورت پیش بینی       رئیس جمهور با تا
همــه تمهیــدات و زیرســاخت های الزم بــرای 
تســهیل حضور زائران اربعین، از دســتگاه های 
ذیربط خواســت با روحیه جهادی و اســتفاده 
از همه ظرفیت ستادهای مردمی در این مسیر 

فعال باشند...

وزیر امور اقتصاد و دارایی:

بدهی مالیاتی فعاالن 
اقتصادی در هفته دولت 

بخشوده می شود
     وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی گفــت: 
اقتصــادی  فعــاالن  مالیاتــی  بدهی هــای 
تــا ســقف ۲۰۰ میلیــون تمــان بــرای فعــاالن 
حقیقی و تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای 
فعــاالن حقوقــی به مناســبت هفته دولت 

بخشوده می شود...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 22  

گشت ارزان قیمت به توافق است « از  برنامه آمریکا که به  دنبال باز گار تحلیل  »روز

 رمزگشایی از 
نیاز واشنگتن به توافق

کرات رفع تحریم ها علیه ایران از اواخر هفته گذشــته در وین، پایتخت اتریش ازســر     دور تازه مذا
گی در دوحه، پایتخت قطر با حضور نمایندگان طرف های حاضر  گر از نشستی که به تاز گرفته شد. ا
کــرات ایــن روزهــا در ویــن، پس از چندین مــاه تنفس یا به  در برجــام برگــزار شــد صــرف نظــر کنیــم، مذا
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 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگیسرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

کریدور شمال-جنوب؛

شریان تجاری هند و روسیه از ایران می گذرد
کریدور حمل ونقل بین المللی شــمال-جنوب 
)INSTC( طی ســه ماه گذشته در بحبوحه 
تحریم هــای غــرب علیه مســکو پس از جنگ 
اوکراین، حجم بیشــتری از تجارت میان هند 

و روسیه از طریق ایران را تسهیل کرده است.
کریدور حمل ونقل بین المللی شــمال-جنوب 
)INSTC( طی ســه ماه گذشــته در جریان 
تحریم هــای غــرب علیه مســکو پس از جنگ 
اوکراین، حجم بیشــتری از تجارت میان هند 

و روسیه از طریق ایران را تسهیل کرده است.
خطوط کشــتیرانی ایران حدود ۳ هزار تن کاال 
و ۱۱۴ کانتینر را در امتداد کریدور حمل ونقل 
بین المللی شمال-جنوب، بین ماه می تا جوالی 

)اردیبهشت تا تیر( حمل کرده است.
شــبکه بزرگراه ها، مسیرهای دریایی و ریلی به 
طول ۷۲۰۰ کیلومتر زیر نظر کریدور حمل ونقل 
بین المللی شــمال-جنوب، کوتاه ترین مسیر 
ارتباطــی بین روســیه و هنــد را ارائه می کند. 
به گفته کارشناســان، این امر همچنین هزینه 
حمل و نقل بین دو کشــور را حدود ۳۰ درصد 

کاهش می دهد.
بــه گفته منابــع آگاه، در حال حاضر بیشــتر 
کاالهایی که از طریق ایران در این مسیر حمل 
می شــود، محموله های تجاری بین روســیه و 

هند است.
خطوط کشتیرانی ایران در اوایل آپریل )فروردین 
مــاه( کارگروه عملیاتی توســعه حمل ونقل در 
مســیر کریدور حمل ونقل بین المللی شمال-
جنوب، تشــکیل داده بود و این شرکت تاکنون 
۳۰۰ فروند شــناور را برای حمل و نقل کاال از 

این کریدور اختصاص داده است.
هند و روسیه برای استفاده بهینه از گریدور برای 
افزایش تجارت دوجانبه و همچنین تجارت بین 
هند و اوراسیا پیشنهاد کرده اند. دولت هند در 

واقع تالش کرده اســت که کریدور حمل ونقل 
بین المللی شــمال-جنوب را به بندر چابهار که 

به توسعه آن کمک کرده است، اضافه کند.
جــدای از گســترش تجــارت،  کریــدور 
حمل ونقــل بین المللــی شــمال-جنوب، به 
توســعه زیرساخت های بیشــتر از جمله ایجاد 
پســت های بازرســی مرزی جدید، پایانه های 
تجمیع محموله و تعامل نزدیک تر بین گمرک 
و ســایر تنظیم کننده های کشورهای مختلف 

ذینفع کریدور کمک خواهد کرد.
در مــاه ژوئیه )تیر(، والدیمیــر پوتین، رئیس 
جمهور روســیه، کریدور حمل ونقل بین المللی 
شمال-جنوب را به عنوان حلقه ارتباطی کلیدی 
بین هند و روسیه از طریق ایران توصیف کرد.

پوتین در ششــمین اجالس سران دریای خزر 
در ماه ژوئیه اشــاره ویژه ای به INSTC کرد، 
و آن را »شــریان حمل ونقل از ســن پترزبورگ 
بــه بنــادر ایران و هند« توصیف کرد. هدف این 
کریدور اتصال کشــورهای منطقه دریای خزر 

از جمله قزاقستان است.
حمــل و نقــل کاال بین روســیه و هند از طریق 
کریدور حمل ونقل بین المللی شــمال-جنوب، 
کمتــر از ۲۵ روز طــول می کشــد که از حدود 
۴۰ روز از طریق مســیرهای قدیمی، زمان آن 

کمتر است.
عــالوه بر کاهــش زمان، کریــدور حمل ونقل 
بین المللــی شــمال-جنوب،  بــه عنوان یک 
گزینه مناســب برای تجارت هند و روســیه در 
میان چالش های رو به رشد ژئوپلیتیکی در نظر 

گرفته می شود.
به گفته منابعی که نخواســتند نامشــان فاش 
شــود، در درازمــدت،  کریــدور حمل ونقــل 
بین المللــی شــمال-جنوب، جایگزینی برای 
کانال سوئز و دریای مدیترانه )که تحت تسلط 
برخی کشــورها است( و تنگه بسفر خواهد بود. 
همچنین جایگزینی برای طرح کمربند و جاده 

چین )BRI( در منطقه خواهد بود.
پروژه های کمربند و جاده در منطقه اوراســیا-

اروپا را از طریق کشــورهای آســیای مرکزی و 
روسیه به چین متصل می کند و به پکن امکان 
دسترســی به منابع اوراســیا را می دهد. پکن 
برنامه هایی برای اتصال ترکیه و ایران از طریق 
جاده و کمربند دارد، در اسناد سازمان همکاری 
شانگهای )SCO(، هند خود را از تایید پروژه 

کمربند و جاده، مصون نگه داشته است.
به گفته هند، پروژه چینی هنگام عبور از مناطق 
مورد مناقشــه میان دو کشور، حاکمیت هند را 
نقض می کند و عالوه بر این، BRI کشــورها 
را به سمت بدهی های بزرگ سوق داده است.
کریــدور حمل ونقــل بین المللی شــمال-

جنوب،  اقیانوس هند را از طریق خلیج فارس 
به روســیه و اروپای شــمالی به دریای خزر 
متصل می کند و کوتاه ترین مسیر ارتباطی 
را بیــن آنها ارائه مــی دهد. همچنین برنامه 
هایی برای اتصال مسیر شمالی از طریق قطب 
شــمال روســیه از طریق این کریدور، برای 

حمل و نقل کاال وجود دارد.
شــالوده کریــدور حمــل و نقــل شــمال به 
جنوب در ۱۲ ســپتامبر ۲۰۰۰ )۲۲ شــهریور 
۱۳۷۹(، بر اســاس توافقنامــه بین دولتی که 
بین روســیه، ایران و هند امضا شــد، گذاشته 
شــد. آذربایجان در ســال ۲۰۰۵ )۱۳۸۵( به 
این قرارداد ملحق شــد. این توافقنامه توســط 
۱۳ کشــور )آذربایجان، بالروس، بلغارســتان، 
ارمنستان، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، 
عمان، روســیه، تاجیکستان، ترکیه و اوکراین( 
به تصویب رســید. این پروژه مســیرهای چون 
اروپای شمالی و غربی، فدراسیون روسیه، قفقاز، 
خلیج فارس )مســیر غربی(، آســیای مرکزی، 
خلیــج فارس )مســیر شــرقی( و دریای خزر، 
 ایران، خلیج فارس )مسیر مرکزی( را به یکدیگر 

متصل می کند.

ویترین  پیشنهاد

 پس از توافق وین 
بر سر دالر چه  می آید؟

  سعید اشتیاقی
عضو اتاق بازرگانی ایران و چین

دیروز بــه جهت قرار مالقات 
با یکی از دوســتان در  مرکز 
تجــارت جهانی راهی خیابان 

فردوسی تهران شدم.
همــان ازدحام همیشــگی روزهای قبــل و همان 
صف هــای طوالنی جلوی برخــی مغازه ها به جهت 
دریافــت ۲۰۰۰ دالر با کارت ملی به نام مســافری 
برقرار بود و معلوم نیســت این رویه اشــتباه تا کی 
می خواهد ادامه پیدا کند. آن هم در کشــوری که از 
طرفی تحریم هست و مشکل تامین ارز دارد و برای 
مصــارف با اهمیت تر محدودیت قایل می شــود و از 
طرفی دیگر، ارز خود را روزانه بین مردمی که چهره 
آنها به همه چیز میخورد، اال مسافر، خیرات می کند.
از  این موضوع که بگذریم، روند اصلی خرید و فروش 
ارز نقطــه مقابل ایــن صف های طوالنی بود. به طور 
واضح معلوم بود که خبر توافقات ســایه سنگینی بر 
بازار نقدی ارز گذاشته بود که فروشندگان این کاال 
بر خریداران پیشــی گرفتــه بودند و حجره داران از 
خرید دالر با قیمت تابلو خود بر ۲۸۷۰۰ تومان نیز 

امتناع می کردند.
در بازار حواله نیز وضع بر همین منوال است. بیشتر 
فعالین اقتصادی نیز دســت نگه داشتند تا خبرهای 
خوب توافق برای آنها ارمغان نرخ های بهتری بیاورد.

اگرچه به نظر بنده به عنوان یک فعال اقتصادی که 
در یادداشــت های متعدد به آن اشــاره کردم، ثبات 
بهترین ارمغانی اســت که فعالین اقتصادی به دنبال 
آن هســتند و روشن ساختن چشم اندازی روشن از 
آینده اقتصاد برای فعالین بخش خصوصی توســط 
حاکمیــت تا بتوانند چــراغ راه خود قرار دهند و در 

این جنگ اقتصادی فائق آیند.
اگرچه انتظار نرخ ارز پایین عدد ۲۳ هزار تومان که در 
بودجه آمده است را باید خوشبینانه دانست، اما برخی 
کارشناسان برای مدت کوتاه محتمل دانسته اند. اما 
به نظر می رســد با توجه به ظرفیتهای اقتصاد ایران 
عــدد نــرخ ۲۵ الی ۵۰۰/۲۶ بــرای دالر با توجه به 
واقعیت هــای اقتصادی حال حاضر ایران همخوانی 

دارد و واقع بینانه است.
اگر توافق تا هفته اول شهریور نهایی شود، این انتظار 
هست که سیر نزولی به این عدد پیش بینی شده برسد
و این جاســت کــه بایــد تدابیر هوشــمندانه برای 
ثبــات نــرخ بــه وجــود آمــده انجــام شــود و نه 
 این کــه نــرخ بعــد از توافق دوباره ســیر صعودی

 بگیرد.
در پایان باز هم باید تاکید کنم که در شــرایط فعلی 
اقتصاد کشــور عامل پیش برنده تولید ثبات قیمت 
ارز اســت و نه کاهش آن. در شــرایط مذکور پس 
از یــک دوره ثبــات دولت می تواند با مابه التفاوت به 
دست آمده از بازار و فروش ارز برنامه هایی همچون 
ایجــاد رقابت در بخش های صنعت و تولید، کاهش 
تدریجی رانت، افزایش شــفافیت، کاهش مداخالت 
در نظام قیمت گذاری و از همه مهم تر مبارزه با فساد 
مالی و اداری را در دستور کار قرار دهد. از این مسیر 
اســت که به تدریج حرکت در مســیر بهبود کشــور 

آغاز خواهد گشت.

 اعالم آمادگی ایران 
 برای اجرای فوری توافق با آمریکا 

درباره »زندانیان«
ســخنگوی وزارت خارجه گفت: جمهوری اسالمی 
ایران به صورت مستقل از برجام، بارها از کانال های 
مختلــف آمادگی خود را برای پرداختن به مســأله 

زندانیان، به طرف آمریکایی اعالم کرده است.
 ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ 
به سوال خبرنگاران در خصوص نظرات مطرح شده 
از سوی وزیر امور خارجه آمریکا و همچنین نماینده 
ویژه این کشــور در امور ایران در ارتباط با مســئله 
زندانیان اظهار داشــت: جمهوری اســالمی ایران به 
صورت مستقل از برجام، بارها از کانال های مختلف 
آمادگی خود را برای پرداختن به مسأله زندانیان، به 

طرف آمریکایی اعالم کرده است.
ســخنگوی دستگاه دیپلماسی ضمن اعالم آمادگی 
کشورمان برای اجرای فوری توافق موجود، اعالم کرد: 
آمــاده ایم با اجرای این توافق ایرانیان بیگناه زندانی 
شــده در آمریکا که به اتهام واهی نقض تحریم های 
ظالمانه و غیرقانونی آمریکا، قربانی بی عدالتی نظام 
قضایی آن کشــور شده اند، امکان رهایی و بازگشت 

سریع بِه آغوش خانواده های خود را داشته باشند.
کنعانی افزود:جای تعجب اســت که طرف آمریکائی 
بــه جــای عمل و رفع موانــع در این زمینه، صرفا به 
اجرای نمایش های تبلیغاتی علیه جمهوری اسالمی 

ایران می پردازد.

وزیر ورزش و جوانان: 

 نامه فیفا برای حضور زنان 
در ورزشگاه ها در حد پیشنهاد است

وزیــر ورزش و جوانــان تاکید کرد نامــه فیفا برای حضور 
زنان در استادیوم ها برای رقابت های باشگاهی تنها در حد 

پیشنهاد است.
 حمید سجادی در حاشیه جلسه هیات دولت درباره حضور 
زنان در استادیوم های ورزشی گفت: ما اصال به دنبال تفکیک 
بحث فوتبال از ســایر رشــته ها و به قول قدیمی ها به دنبال 
طناب کشیدن بین دریای مازندران و گیالن نیستیم. در حال 
حاضر در بیشتر رشته های ورزشی خانواده ها قصد حضور 
دارند و برای انجام این کار نیازمند یکســری هماهنگی ها 
هستیم. این هماهنگی  گاهی سهل تر و قابل وصول تر است 
و گاهی مثل فوتبال ســازوکار، جمعیت و محل برگزاری 
آن رویــداد متفاوت اســت. وقتــی ۵۰۰، ۱۰۰۰ یا حتی ۳ 
هزار خانم قصد حضور در یک رویداد فوتبالی را دارند، باید 
دستورالعمل ها را بیشتر رعایت کنیم، هماهنگی ها بیشتر 
باشد و آن چه به آن محیط انتظام می دهد، باید دیده شود. 
در برخی از رشــته ها خیلی راحت وارد ســالن می شوند و 

مسابقه را نگاه می کنند اما سازوکار فوتبال متفاوت است.
وی اضافــه کــرد: در حال حاضر جلســاتی برگزار کردیم. 
خودمان این حضور را دوست داریم و نمی خواهیم خدایی 
ناکرده نگاه ها در بیرون از ایران این طور باشــد که بگویند 
ایرانی ها مخالف ورود زنان به استادیوم ها هستند. خیر اصال 

چنین تفکری وجود ندارد.
وزیر ورزش در ادامه خاطرنشــان کرد: یکســری اطالعات 
از ایــران بــه بیرون می دهند و می گویند در فالن رشــته 
زنان و تماشــاگران را راه نمی دهند. در حالی که چندســال 
است که خانم ها با عزت و احترام به استادیوم ها می آیند و 
بازی هــای تیم ملی فوتبال را می بینند. حتی بازی ایران و 
عراق شب هنگام برگزار شد ولی برای تردد خانم ها اتوبوس 
گذاشتیم و ورودی مستقل و خوبی داشتند. در جریان این 
دیدارها همه تیپ آدمی حضور داشتند و هیچ ایرادی هم به ما 
گرفته نشد؛ حاشیه ای ایجاد نشد و مشکلی خاصی نداشتیم.
ســجادی در واکنــش به نامه فیفا بــرای حضور زنان در 
اســتادیوم ها در جریان رقابت های باشــگاهی هم گفت: 
فیفا در نامه خود حضور زنان در رقابت های باشــگاهی را 
پیشنهاد داده است. تاکید می کنم نامه فیفا در حد پیشنهاد 
بوده. ما در حال پیگیری برای شناسیایی استادیوم هایی 
هســتیم که زیر ساخت مناســب دارند و شرایط شورای 
تامین، دستورالعمل های امنیتی و انتظامی در آن ها فراهم 
است. از قبل جلساتی در این خصوص شروع شده و اصال ما 
کاری به نامه فیفا نداشتیم. وقتی استارت این کار را زدیم 
گفتند، یکی دو سال پیش توافقاتی برای حضور زنان در 
رقابت های تیم ملی و باشــگاهی انجام شده. ما هم همان 
دســتورالعمل ها را جلو می بریم و اگر تعهدی ایجاد شده 
و چیزی امضا شــده از طرف ایران بوده. باالخره این اســم 
ایران اســت و فرقی ندارد بنده وزیر باشــم یا فرد دیگری. 
در این خصوص صحبت کرده اند. چون دستورالعمل های 

فیفا یک به یک جلو می رود. 
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سیاست 2

کارشناســان آمریکایی معتقدند ادعای ترامپ مبنی بر 
از طبقه بندی خارج بودن اســناد کشــف شــده توسط 

اف بی آی، دفاعیه محدودی برای او ایجاد می کند.
کارشناســان آمریکایی معتقدند اگر وزارت دادگستری 
قصد پیگیری حقوقی پرونده ترامپ را داشته باشد، ادعای 
ترامپ مبنی بر از طبقه بندی خارج بودن اسناد کشف شده 
توسط اف بی آی، دفاعیه محدودی برای او ایجاد می کند.
گروهی از کارشناســان در مصاحبه با نشریه هیل اظهار 
کردند ترامپ مانند هر رئیس جمهور دیگری قدرت کافی 
برای از طبقه بندی خارج کردن اسناد را دارد اما این قدرت 
زیاد این اجازه را به او نخواهد داد تا انبوهی از اسناد ریاست 

جمهوری را در خانه اش نگه دارد.
این در حالی است که دو روز پیش دونالد ترامپ رئیس 

جمهور سابق آمریکا از اف بی آی خواست اسنادی را که 
از عماراتش در فلوریدا برده است، بازگرداند.

وی در شــبکه اجتماعی خود موســوم به سوشال تروث 
اظهار کرد اف بی آی اسنادی را از عمارت ماراالگو برده که 
تحت حفاظت قانون محرمانه بودن گفتگوها بین وکیل و 
موکل و نیز تحت حفاظت قانون مصونیت رئیس جمهور 
و حق قوه مجریه بوده، و اف بی آی این حق را نداشته که 

اسناد را ببرد.
ترامــپ افزود: من محترمانه از اف بی آی می خواهم این 
اســناد را به ســرعت به همان جایی که از آن برده است، 

بازگرداند. متشکرم.
ترامپ پیش از این نیز با دفاع از خود مدعی شده بود این 
اسناد را از طبقه بندی دولتی خارج کرده و اف بی آی هیچ 

حقی برای بردن آنها نداشته است.
کل مک کالناهان مدیر مشاوران امنیت ملی در این باره 
اظهار کرد تصمیم ترامپ مبنی بر طبقه بندی کردن این 
اسناد از طریق دستگاه های اطالعاتی منعکس شده که 
این اسناد را به دقت رصد کرده و باید آنها را به شیوه ای 

درست دسته بندی کنند.
وی افزود: وقتی که شــما ســندی را از طبقه بندی خارج 
می کنید از همه جا از طبقه بندی خارج می شود یعنی 
هر نســخه از این ســند در سیا، شورای امنیت ملی و هر 
نهاد و ارگان دیگری از طبقه بندی خارج می شــود و باز 
هم این بدان معناست که همه متوجه می شود این سند 

از طبقه بندی خارج شده است.
مک کالناهان تاکید کرد که هنوز هیچ شخصی در تیم 

ترامپ به هیچ نوشــته ای از ســوی رئیس جمهور سابق 
مبنی بر از طبقه بندی خارج شــدن اســناد اشاره نکرده 
است. دستور شفاهی برای خارج کردن این اسناد از طبقه 
بندی تا زمانی که برای آن سندی ارائه نشود کافی نیست.
وی تصریــح کــرد ترامپ باید دفاعیه تمام عیاری را ارائه 
دهد تا توضیح دهد چرا اسناد طبقه بندی شده دولتی را 

در عمارت ماراالگو نگه داری کرده است.
این در حالی اســت که انتشــار این فهرست جنجالی از 
وسایل توقیف شده با واکنش ترامپ روبه رو شده است و 
او در پستی نوشته است: شماره یک، همه از طبقه بندی 
خارج شد. شماره دو، آنها نیازی به توقیف نداشتند. آنها 
می توانســتند هر زمان که می خواستند، بدون سیاست 
بازی کردن و نفوذ به ماراالگو، آن را در اختیار داشته باشند.

کارشناسان پس از کشف اسناد طبقه بندی شده توسط اف بی آی چه می گویند؟

دردسرهای ادامه دار پرزیدنت جنجالی

بین الملل

ناگا های هند سالگرد اعالم 
استقالل خود را جشن گرفتند/ 

اعتراضات معترضان به فرارو
نتایج انتخابات ریاست 
جمهوری در شهرهای 
نایروبی و کیسومو کنیا/ 
رویترز

گزارش تصویری

گشت ارزان قیمت به توافق است که به  دنبال باز آمریکا  « از  برنامه  گار تحلیل  »روز

رمزگشایی از نیاز واشنگتن به توافق
دور تازه مذاکرات رفع تحریم ها علیه ایران 
از اواخــر هفته گذشــته در وین، پایتخت 
اتریش ازسر گرفته شد. اگر از نشستی که 
به تازگی در دوحه، پایتخت قطر با حضور 
نماینــدگان طرف های حاضــر در برجام 
برگزار شــد صرف نظر کنیم، مذاکرات این 
روزهــا در ویــن، پس از چندین ماه تنفس 
یــا به عبارت بهتر وقفه، بار دیگر به جریان 

افتاده است.
ارزیابی های به نسبت متفاوتی از فضای 
کنونــی مذاکرات از ســوی طرف های 
حاضر در وین شــنیده می شــود. در حالی 
که جمهوری اســالمی ایــران در تحلیل 
چشــم انداز مذاکــرات موضع متعادلی را 
در پیش دارد، طرف روســی از دســتیابی 
بــه توافــق تا هفته آینده مــی گوید و در 
آن ســوی مذاکرات، طرف غربی و عمدتاً 
نمایندگان دولت آمریکا از نزدیک شــدن 
مهلــت پایبندی بــه برجام به نقطه پایانی 

می گویند.
واشــنگتن تالش می کند با اندک نشان 
دادن فرصــت هــای باقی مانــده برای 
بازگشــت به برجام، طــرف ها و به طور 
خاص جمهوری اسالمی ایران را به توافق 
مطلوب خود ترغیب کند، هر چند موضع 
جمهوری اســالمی در این زمینه شفاف، 
بدون تغییر و همانی اســت که از ابتدای 
شــکل گیری مذاکرات عنوان شد؛ اینکه 
توافقــی از ســوی جمهوری اســالمی 
پذیرفتــه اســت که منافــع اقتصادی 
حاصــل از برجام بــرای ایران ملموس و 

قابل حصول باشد.
محســن محمودی، کارشناس امور هسته 
ای دربــاره آخرین تحوالت مذاکرات رفع 
تحریم ها علیه ایران گفت: منطق و گزاره 
ای وجــود دارد، اینکــه بــرای تروئیکای 
اروپایــی و نیز آمریکای دموکرات ها هیچ 
قــراردادی بهتــر از برجام وجــود ندارد. 
اساســاً این موضوع برای باقی کشورها هم 

صحت دارد، اما آنها خواســتار برجام ارزان 
هستند، یعنی برجام گران قیمت و توافقی 
که بخواهند برای آن بهای زیادی بپردازند، 

نمی خواهند.
وی افزود: متأســفانه مذاکراتی که تاکنون 
انجام شده، این موضوع را اثبات کرده است 
که آنها تمام قد از برجام دفاع می کنند؛ اما 
برجامی که طرف غربی از آن دفاع می کند 
منافــع حداقلی دارد و این بزرگترین نقطه 
ضعفی است که طرف اروپایی و آمریکایی 
در مذاکرات وین بر سر رفع تحریم ها علیه 

ایران دارند.
ایــن کارشــناس امور هســته ای درباره 
اظهــارات میخائیــل اولیانــوف، نماینده 
روســیه در وین  درباره توافق تقریباً همه 
کشورها برسر متن ارائه شده اخیر از سوی 
اروپــا در مذاکرات رفــع تحریم ها عنوان 
کرد: موضع اولیانوف خیلی مشخص نیست 
و موضع روســیه به این صورت نیســت که 
قطعی باشد و البته جنگ اوکراین وضعیت 

را پیچیده تر کرده است.

محمودی درباره ارزیابی اش از چشم انداز 
مذاکــرات رفــع تحریم ها گفت: روســیه 
مالحظاتــی دارد که بقیه کشــورها ندارد. 
بــه طــور کلی در ارتباط با همه طرف های 
برجــام ازجمله روســیه باید محتاط بود و 
باید در خطی حرکت کرد که بتوان با کارت 
روســیه بازی کرد. باید با این کارت طوری 
برخــورد کرد که بیشــترین منافع ملی را 

برای کشورمان تأمین کند.
وی دربــاره موضع گیــری اخیر نماینده 
آمریــکا درباره نتیجه مذاکرات رفع تحریم 
ها عنوان کرد: آمریکا هم به دنبال بازگشت 
ارزان قیمت به برجام اســت و جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا نمی خواهد قراردادی 
به وجود بیاید که دولت را با کنگره و ســنا 
دربیندازد. آمریکا به دنبال این اســت که 
فعاًل به برجام بازگردد و طرفها تثبیت شوند 
تا بتواند در موضوعاتی که به مجوز کنگره 
و ســنا نیاز ندارنــد، به تدریج تحریم ها را 

لغو کند.
این کارشناس امور هسته ای افزود: دولت 

آمریکا نمی خواهد خود را از ابتدا با کنگره 
درگیر کند و لذا موضع واشــنگتن از ابتدا 
ایــن بود تا زمانی که دولت دموکرات روی 
کار باشد، وضعیت به همین منوال خواهد 

بود و تغییر چندانی نخواهد کرد.
محمــودی درباره ارزیابی متفاوت طرف 
روســی و آمریکایــی از فضــای کنونی 
مذاکــرات رفع تحریم هــا تصریح کرد: 
اولیانوف بر فضای مثبت مذاکرات تأکید 
دارد و اتحادیه اروپا هم سعی می کند به 
ایران فشــار بیــاورد که به نحوی  تهدید 
غیرمســتقیم به شــمار می رود تا شاید 
آخرین پنجره به سوی توافق باشد. آمریکا 
نیز در این فضا ســعی دارد موضع خود را 
نســبت به مذاکــرات حفظ کند. موضوع 
این است به دلیل اینکه به متن مذاکرات 
دسترســی وجود ندارد، نمی توان درباره 
اینکه توافق کنونی با دور قبل چه تفاوت 

هایی دارد، ارزیابی داشت.
وی افزود: بخشی از فضای به دست نیامدن 
توافــق را باید بــه این پیوند داد که فضای 

مذاکرات ســال ۲۰۱۵ مــالدی با فضای 
۲۰۲۲ بســیار متفاوت اســت و نمی شود 
انتظار داشــت دوباره با همان دستورکارها 
و اولویت ها مذاکره انجام شود. دولت بایدن 
تمایل دارد قبل از انتخابات میان دوره ای 
آمریکا در عرصه سیاست خارجی پیروزی 
به دست آورد و قطعاً بازگشت به برجام به 
نفع بایدن تمام خواهد شــد و نکته مثبتی 

در سیاست خارجی وی خواهد بود.
محمودی عنوان کرد: در آمریکا سیاست 
خارجــی به اندازه سیاســت داخلی و به 
ویژه اقتصاد حائز اهمیت نیست، بنابراین 
فکر می کنم با توجه به اینکه سیاســت 
دولت بایدن به لحاظ سیاست اقتصادی 
موفق نبوده و نارضایتی زیادی به دنبال 
داشته است، با موفقیت در حوزه سیاست 
خارجی احتمال اینکه بتواند شکســت 
هــای داخلی را جبران کند، دور از ذهن 
نیســت؛ مگر اینکه بایــدن تا انتخابات 
بتواند وضعیت کســب و کارها در آمریکا 
را بهبود ببخشد، مالیات ها را کاهش دهد 
و به صورتی طبقه متوسط را بیشتر از خود 
راضی نگه دارد که با توجه به نتیجه آخرین 
نظرسنجی ها که حاکی از عدم محبوبیت 

وی است، بعید به نظر می آید.
وی افزود: بایدن تنها با دو ســال حضور در 
کاخ ســفید در حــال حاضر یکی از پایین 
تریــن میــزان محبوبیت هــا را در تاریخ 
رؤســای جمهور آمریــکا دارد و این خود 
یکی از عجایب تاریخ سیاسی آمریکاست.
این کارشــناس مسائل سیاسی گفت: باید 
منتظر اتفاقات اینده بود. موضوع این است 
کــه آمریکا تمایل دارد توافق موجود را به 
سرانجام برساند و بعد طبق توافقی که انجام 
می شــود، گزینه هــای دیگری را تنظیم 
کند. منطق آمریکا این اســت که فعاًل این 
توافق امضا شــود تا بعد بر آن مبنا رابطه 
خــود را بــا ایران تنظیم کند و گام به گام و 

عملگرایانه جلو برود.

خبر ویژه

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت پیش بینی همه تمهیدات و زیرساخت های الزم برای تسهیل حضور زائران اربعین، 
از دستگاه های ذیربط خواست با روحیه جهادی و استفاده از همه ظرفیت ستادهای مردمی در این مسیر فعال باشند.

سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسالمی گفت: آزادگان 
نماد مقاومت، صبر، استقامت و ایستادگی ملت ایران هستند و برای کشور در سخت ترین روزها افتخار آفریدند. رئیس 
جمهور قدردانی و تبیین رشادت های آزادگان برای مردم و نسل جوان کشور را ضروری برشمرد و تاکید کرد: کسانی 
که در اوج غربت و سختی پیام امام و انقالب اسالمی را حفظ کردند از آرمان های اسالمی عدول نکردند، قهرمانان واقعی 
ملت هستند. رئیسی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت های مردمی در اجتماع  عظیم مردمی اربعین تاکید کرد و 
افزود: همه دستگاه های دولتی به وظایف خود در تسهیل گری حضور مردم با همه توان عمل کنند و ستادهای مردمی 

را یاریگر خود بدانند. وی با تاکید بر ضرورت پیش بینی همه تمهیدات الزم برای برگزاری هر چه باشکوه تر آئین اربعین، 
افزود: الزم اســت همه دســتگاه ها به صورت جهادی چه در بُعد رایزنی های دیپلماتیک با کشــور عراق و چه در تامین 
زیرساخت های الزم، در زمینه تسهیل زیارت اربعین برای زائران فعال باشند. رئیس جمهور همچنین به استانداری ها 
ماموریت داد تا با حمایت از گروه های مردمی و جهادی در استان ها، از ظرفیت عظیم این گروه ها در برگزاری راهپیمایی 

اربعین بهره ببرند. پیگیری مصوبات سفرهای استانی، محور بعدِی سخنان رئیس  جمهور در جلسه هیات دولت بود.
رئیسی با اشاره به پایان دور اول سفرهای استانی، پیگیری و اجرای مصوبات این سفرها را گام مکمل در تحقق اهداف 
سفرها دانست و از معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر کشور خواست بر روند اجرایی 

کردن مصوبات سفرهای استانی به دقت نظارت کنند.

رئیسی در جلسه هیات دولت:

همه دستگاه ها به صورت جهادی برای اربعین فعال باشند

وزیر صمت:

 مسیر تفکیک وزارت صنعت
معدن و تجارت باید در مجلس 

طی شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت هرگونه تصمیم گیری برای 
تفکیک این وزارتخانه را منوط به اقدام مجلس شورای 

اسالمی دانست.
رضا فاطمی امین در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع 
خبرنگاران درباره تفکیک وزارتخانه اظهار کرد: بهتر است 
من درباره این موضوع صحبت نکنم. اما در مجموع باید 

گفت که تصمیم الزم را مجلس باید بگیرد.
وی افزود: چیزی که االن مصوب شــده این اســت که 
طرحــی در مجلــس بوده و دولــت با آن طرح موافقت 

کرده است. یعنی باید آن مسیر در مجلس طی شود. 

عضو کمیسیون امنیت مجلس:

خطوط قرمز ایران در توافق نهایی 
رعایت خواهد شد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی گفت: تیم مذاکره کننده در تمام طول 
مذاکرات منافع ملی را مدنظر قرار داده است و خطوط 
قرمز جمهوری اسالمی در توافق نهایی رعایت خواهد 

شد.
شــهریار حیدری با اشــاره به جلسه کمیسیون امنیت 
مجلس با شــورای عالی امنیت ملی گفت: تیم مذاکره 
کننده در تمام طول مذاکرات منافع ملی را مدنظر قرار 
داده اســت و خطوط قرمز جمهوری اسالمی در توافق 
نهایی رعایت خواهد شد. مصلحت نظام در توافق نهایی 

مدنظر است. 
وی ادامه داد : متن توافق در حال رد و بدل شدن برای 
دست یابی به نتیجه نهایی است.لذا جلسه آینده وزاری 
امور خارجه ۱+۴ منتج به توافق هسته ای خواهد شد. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
تصریح کرد: ایران هیچ گونه مذاکره مستقیمی با آمریکا 

در جریان توافق نهایی نخواهد داشت.

 شکست سنگین مخالف ترامپ 
در انتخابات جمهوری خواهان

 لیز چنی، نماینده جمهوریخواه و دشمن قسم خورده 
دونالد ترامپ که برای کسب کرسی نمایندگی سنای 
این کشور گام برداشته بود، در ایالت وایومینگ شکست 
خورد. لیز چنی همچنین در سخنانی قول داد هر کاری 
انجام دهد تا دونالد ترامپ بار دیگر رئیس جمهور نشود.

لیــز چنــی همچنیــن پیش تــر از رهبــران حزب 
جمهوری خواه انتقاد کرده بود و دونالد ترامپ و حامیان 
جمهوری خواهش را به دنبال کردن مسیری متهم کرد 

که دموکراسی آمریکا را تضعیف می کند.

نماینده مجلس:

  جلسه آینده ۴+۱ 
منتج به توافق هسته ای می شود 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
گفت: متن توافق در حال رد و بدل شدن برای دست یابی 
به نتیجه نهایی است؛ لذا جلسه آینده وزاری امور خارجه 

۱+۴ منتج به توافق هسته ای خواهد شد.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به جلسه کمیسیون 
امنیت مجلس با شورای عالی امنیت ملی گفت: تیم 
مذاکــره کننده در تمام طول مذاکرات منافع ملی 
را مدنظر قرار داده اســت و خطوط قرمز جمهوری 
اسالمی در توافق نهایی رعایت خواهد شد. مصلحت 
نظام در توافق نهایی مدنظر است. شهریار حیدری 
ادامه داد: متن توافق در حال رد و بدل شدن برای 
دســت یابی به نتیجه نهایی است؛ لذا جلسه آینده 
وزاری امور خارجه ۱+۴ منتج به توافق هســته ای 
خواهد شد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس تصریح کرد: ایران هیچ گونه مذاکره 
مستقیمی با آمریکا در جریان توافق نهایی نخواهد 

داشت.

رئیس مجلس:

  آمریکای امروز همان آمریکای 
۲۸ مرداد است

محمدباقر قالیباف گفت: آمریکای امروز همان آمریکای 
۲۸ مرداد است و سطح و عمق نگاه مستکبرانه آن ها به 

دیگر کشور ها هیچ تغییری نکرده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شــورای اســالمی 
در آغاز جلســه علنی مجلس شــورای اسالمی ضمن 
گرامیداشــت ۲۶ مرداد، سالروز ورود آزادگان سرافراز 
در سال ۱۳۶۹ به میهن اسالمی گفت: در آستانه کودتای 
آمریکایی ۲۸ مرداد نیازمند تاکید است که ملت ایران 
هرگز فهرســت بلند باالی دشــمنی، پیمان شکنی، 
بدعهدی، غارت، جنایت و دخالت دشــمنان خارجی 
به خصوص ایاالت متحده آمریکا را بعنوان سند افشای 
ماهیت مســتکبرین همواره مقابل چشم خود خواهد 
داشــت. وی ادامه داد: کودتــای ۲۸ مرداد از مصادیق 
غیرقابل انکاری است که یادآوری می کند هنگامی که 
نظام ســلطه منافع خود را در خطر می بیند، بی ارزش 
بودن دموکراســی و آزادی آشــکار می شود و استقالل 

کشور ها به بازی گرفته می شود.
قالیبــاف تاکید کرد: آمریــکای امروز همان آمریکای 
۲۸ مرداد اســت و ســطح و عمق نگاه مستکبرانه آن ها 
به دیگر کشــور ها هیچ تغییری نکرده بلکه روز به روز 
طراحی هــای پیچیده تر و بی رحمانه تری برای به زانو 
درآوردن ملت های مستقلی، چون ملت ایران در دستور 

کار این کشور قرار گرفته است.

آمریکا در شرق فرات به دنبال چیست؟
یک تحلیلگر ارشد مسائل منطقه با اشاره به ادامه فعالیت 
پایگاه های نظامی آمریکا در نزدیکی  مرز عراق با سوریه 
گفت: اخراج آمریکایی ها از منطقه آن ها را از رسیدن به 
اهداف شــومی مانند احیای داعش و حفظ امنیت رژیم 
صهیونیســتی بازمی دارد اما مسئله مهم تر آن است که 
حضور آمریکا در منطقه امنیت ایران را کاهش می دهد.
جعفر قنادباشی، در خصوص تاکید رهبر معظم انقالب 
بر لزوم اخراج نیروهای آمریکا از شــرق فرات در ســوریه 
اظهار کرد: آمریکایی ها از زمان ایجاد ائتالف صوری به نام 
ضد داعش در زمان اوباما، سعی کردند به بهانه سرکوب 
داعش و گروه های تروریستی که در سوریه حضور نظامی 
داشــتند، پایگاه های نظامی در نزدیکی مرز عراق ایجاد 
کند که این پایگاه ها همچنان به کار خود ادامه می دهند.
وی با اشاره به وعده ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی 
از سوریه، افزود: پس از اتمام دوره اوباما، ترامپ با اعالم 
هزینه بر بودن حضور آمریکا در منطقه غرب آسیا وعده 
داد که نیروهای آمریکایی را هرچه ســریع تر از ســوریه 
خارج کند اما البی های صهیونیستی در آمریکا و گروهای 
بــا نفــوذی که منافع خود را در گروی ارتجاع در منطقه 
می دانند، با دستور ترامپ مخالفت کردند و باعث تجدید 

نظر او در این زمینه شدند.
تأمین امنیت رژیم صهیونیستی با احیای داعش

این تحلیلگر ارشد مسائل منطقه با اشاره به ادامه حضور 
نیروهای آمریکایی در ســوریه به بهانه سرکوب داعش 
خاطرنشــان کرد: این نیروها هر از گاهی یک عملیات 
نظامــی انجــام می دهند، در حالی که هدف اصلی آن ها 
حفظ امنیت اسرائیل است و تالش می کنند با جلوگیری 
از قدرتمند شدن سوریه به وسیله احیای داعش به تأمین 

امنیت رژیم صهیونیستی کمک کنند.
وی احیــای داعش را یکــی از برنامه های اصلی آمریکا 
دانســت و افزود: پس از آنکه هیمنه داعش فروریخت، 
پرچمش به زیر کشیده شد و نتوانست حکومتی به نام 
داعش در شمال سوریه و عراق تشکیل دهد، آمریکایی ها 
تالش کردند آن را دوباره احیا کنند، حتی در زمان اوباما 
نیز تصاویری وجود داشت که از داعش حمایت می کند.
قنادباشــی هــدف آمریکایی ها از حضور در ســوریه را 
جلوگیری از قدرتمند شدن سوریه دانست و گفت: این 
هدف در جهت سیاســت حفظ رژیم صهیونیســتی در 
دستور کار قرار دارد، البته جنایت دیگری که آمریکا در 
منطقه شرق فرات در سوریه انجام می دهد، دزدیدن نفت 
سوریه و فروش غیرقانونی آن برای تأمین هزینه های خود 
است، هدف استراتژیک دیگری که آمریکا دنبال می کند 
و بستن مرزهای بین عراق و سوریه و جلوگیری از اتحاد 

این دو کشور در مقابل اشغالگری ها است.
 سنگرهای در حال ریزش

مقدمه اخراج آمریکایی ها از منطقه
وی با اشاره به اهمیت اخراج آمریکایی ها از این منطقه 
اظهار کرد: اخراج آمریکایی ها از دو جهت دارای اهمیت 
است، نخست اینکه آن ها را از رسیدن به اهداف شومی 
مانند احیای داعش و حفظ امنیت رژیم صهیونیستی در 
منطقه بازمی دارد اما مسئله مهم تر این است که حضور 

آمریکایی ها در منطقه امنیت ایران را کاهش می دهد.
این تحلیلگر ارشد مسائل منطقه اخراج نیروهای نظامی 
آمریکا از افغانســتان را باعث قرار گرفتن آنها در موضع 
انفعالی دانست و گفت: اگر این نیروها از سوریه نیز اخراج 
شوند در موضع انفعالی تری قرار می گیرند و زمینه برای 
اخراج کامل آنها از دیگر کشورها نیز فراهم می شود، به 
عبارت دیگر هر سنگری که از آمریکایی ها فرو بریزد و از 
هر کشوری اخراج شوند، برای اخراج آنها از دیگر کشورها 

گام مثبت بلندتری برداشته می شود.
وی با یادآوری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی طی 
دهه اخیر در سوریه تاکید کرد: در حال حاضر سوریه از 
درآمد پایینی برخوردار است و اگر قرار باشد بخش بزرگی 
از نیروی انسانی و بودجه این کشور صرف مقابله با گروه 
داعش شود که پیوسته توسط آمریکا تغذیه تسلیحاتی 
می شود، توان سوریه در تمام ابعاد کاهش خواهد یافت.

قنادباشی اخراج آمریکا از سوریه را زمینه ساز کمک 
به برقراری آرامش و خشــکاندن ریشه های تروریسم 
در منطقه دانست و افزود: در همان قسمت هایی که 
آمریکا حضور دارد شــاهد تربیت و تجهیز نیروهای 
مخالف دولت ســوریه از جمله داعش هســتیم، اگر 
تربیت و تجهیز این نیروها متوقف شود باعث رشد و 
توسعه سوریه همچنین تأمین دوباره تمامیت ارضی 

این کشور خواهد شد.

آمریکا: 

موانع بزرگ بر سر راه توافق با ایران 
رفع شدند

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهاراتی عنوان کرد 
که واشــنگتن درحال بررسی پاسخ ایران به متن نهایی 

توافق احیای برجام است.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانسی 
خبری در رابطه با مذاکرات وین گفت: بر سر هر آنچه که 

می شد مذاکره شود، مذاکره انجام گرفته است.
وی ادامــه داد: ما پاســخ ایــران در رابطه با متن نهایی 
پیشــنهادی اتحادیه اروپا )در رابطه با احیای برجام( را 
دریافت کرده ایم و درحال بررسی آن هستیم. ما در عین 
حال به رایزنی با اتحادیه اروپا و متحدان اروپایی در مسیر 

پیش رو ادامه خواهیم داد.
ند پرایس افزود: ما از مســائل بزرگ بر ســر ازسرگیری 
پایبندی ها به برجام توسط ایران و رفع تحریم ها توسط 
آمریکا عبور کرده ایم. ما باور داریم که مشــکالت بزرگ 

عمدتا حل وفصل شده اند.

اخبار کوتاه
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3اقتصاد
یادداشت

 ضرورت حمایت از
 انجمن های صنفی مستقل

وحید حاج سعیدی/ گروه اقتصاد
انجمن های صنفی در همه کشورهای دنیا نقشی 
تاثیرگذار و اساسی در حمایت از حقوق شهروندان، 
جلوگیری از قاچاق کاال، جلوگیری از سوء استفاده 
های اقتصادی شــرکت هــای دولتی و خصوصی 
دارند و مانع از آنارشیســم یا هرج و مرج در قیمت 
گذاری،کمیــت و کیفیت محصــوالت تولیدی و 
خدمات می شــوند. در واقع این انجمن ها با رصد 
محصوالت و خدمات ارائه شده توسط سازمان ها و 
نهاد ها به طور مستمر کیفیت و کمیت محصوالت 
و خدمات را بررسی می کنند و در صورت بروز هر 
گونه بی نظمی و سوء استفاده با اعالم قبلی به شرکت 
مورد نظر زمینه برخورد با شرکت مورد را در اشکال 
مختلف نظیر فراهم می کنند که موثر ترین و قوین 
ترین این تنبیهات تحریم است. این تحریم ها ممکن 
است ساعتی و یا حتی چند ماه طول بکشد و از مردم 
بخواهند از خدمات یا محصوالت آنها استفاده نکنند. 
از آنجایی که اکثر شــرکت ها در سیستم یکپارچه 
اقتصادی در اختیار بخش خصوصی هستند و سهام 
آنها نیز در بورس ارزشگذاری می شود، به شدت از 
انجمن های صنفی هراس دارند و همواره سعی در 
کسب رضایت مشتریان دارند. انجمن های صنفی 
نیز دارای رویکردهای خاصی هســتند که به هیچ 
عنوان از آنها عدول نمی کنند. داشــتن اســتقالل، 
عدم وابستگی به جریان های سیاسی مطرح کشور 
و عدم ورود به سایر حوزه های غیر مرتبط با اهداف 
و وظایف  تعیین شــده بــرای انجمن های صنفی 
مــی تواند در جلوگیری از کژتابی های گســترده 
اقتصادی در واحد های صنفی کشــور موثر باشــد. 
در کشــور ما نیز انجمن های صنفی فعال هســتند 
ولی به دالیــل گوناگون اثرگذاری مطلوبی ندارند 
و ســاختار اقتصادی و فرهنگی جامعه به گونه ای 
 اســت که این انجمن ها را در ســایه قرار می دهد. 
متاسفانه ما در سال های اخیر در کشورمان شاهد 
تولید محصوالت متنوعی هستیم که همه روزه از 
غلظت، ســایز، حجم، اندازه و کیفیت آنها کم می 
شود و بدون هیچ توجیهی قیمت آنها افزایش پیدا 
می کند. این بی احترامی به مشــتری در خدمات 
برخی شرکت ها و موسسات نظیر بانک ها و بیمه نیز 
مشاهده می شود که قوانین دست و پاگیر آنها گاهی 
اوقات موجبات ورشکستگی افراد یا شرکت ها خرد 
را فراهم می سازد. در واقع شرکت های مختلف با 
انواع و اقسام بهانه ها نظیر افزایش قیمت جهانی مواد 
اولیه، باال و پائین شدن نرخ دالر، باالرفتن نرخ بیمه 
و ... مبادرت به افزایش قیمت می کنند و وقتی بهانه 
ای جدید برای این افزایش قیمت نمی یابند اقدام 
به کاهش کیفیت، اســتفاده از مواد اولیه نامرغوب 
و ارزان، کوچکتــر یــا رقیق تر کردن محصوالت و 
حتی حذف برخی از وســایل جانبی می کنند که 
در آخرین مورد از این جنایت های اقتصادی شاهد 
حذف زه بغل درب پراید بودیم که به نوعی توهین 
 به شــعور و آگاهی خریداران محســوب می شود! 
گســترش روز افزون موارد تخلفات صنفی در اکثر 
تولیدات به ویژه های شــرکت های بزرگ و اسمی 
حاکی از آن است که نظارت و مبارزه دولتی در قالب 
فعالیت های ادارات اماکن، تعزیرات، انجمن حمایت 
از مصرف کننده و ... صدور جریمه های میلیونی و 
حتی میلیاردی چاره کار نیست ؛ بلکه این جریمه 
 چند صباح دیگر از جیب مردم برداشته خواهد شد. 
بــا توجه به ضــرورت وجود انجمن های صنفی در 
کنترل ناهنجاری های اقتصادی جا دارد مسئوالن 
نوع نگاه خود را به مقوله انجمن های صنفی تغییر 
داده و از آنها به عنوان اهرم کنترل مصائب اقتصادی 
بهره ببرند. چرا که وجود این انجمن ها و پیگیری 
مطالبات صنفی از طریق مبادی قانونی و همکاری 
توده مردم عالوه بر رضایمندی شــهروندان، مانع 
از شــکل گیــری تجمعات صنفــی پراکنده و غیر 
 واحد و خطر آفرین برای امنیت کشور خواهد شد.
مستقل بودن انجمن های صنفی اولین اصل و رکن 
این رویکرد محسوب می شود. هر چند در حال حاضر 
دســتور العمل و نحوه ثبت این انجمن ها از ســوی 
وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری و مدیریت 
می شود که شاید به نوعی شائبه دخالت دولت یا شبه 
 دولتی شدن این انجمن ها را در ذهن متبادر سازد!
از ســوی دیگــر اگر انجمن های صنفــی با نگاه و 
رویکرد صنفی و اســتقالل طلبانه در مسیر اصالح 
امــور گام بردارنــد، نقش آنان پایدار و موثر خواهد 
بود و گاه از عهده اموراتی برخواهند آمد که شــاید 
 انجــام آن در تــوان دولت و حاکمیت نیز نباشــد. 
بدوت تعارف باید بپذیریم مبارزه با مافیای اقتصادی 
اعم از مافیای خودرو، دخانیات ، واردات انواع و اقسام 
محصوالت به ســادگی امکان پذیر نخواهد بود و با 
نفوذ اعضای این باند ها به بدنه قوای سه گانه کشور 
عماًل مبارزه فرسایشــی و نمایشــی خواهد بود. اما 
وجود یک انجمن صنفی مســتقل منشاء برکات و 
مزایای گسترده اقتصادی به ویژه در مبارزه با قاچاق 
کاال و حمایــت از کاالی ایرانــی خواهد بود و این در 
صورتی محقق خواهد شد که در وهله اول حاکمیت 
در خصــوص فعالیــت های انجمن های صنفی در 
زمین گیر کردن و از رده خارج کردن شرکت های 
متقلب و کم کار مانع تراشی نکند و فعالیت انجمن 

های صنفی را با موضوعات سیاسی نیامیزد!

چشم بازار ارز خیره به مذاکرات هسته ای

دالر عقب نشینی کرد
 ســخنگوی کمیســیون اروپا پس از دریافت 
پاســخ ایران در ســاعت ۲۴ روز ۲۴ مرداد ماه 
اعالم کرد که در حال »مطالعه« پاســخ ایران 
به »متن نهایی« تدوین شده از سوی اتحادیه 
اروپا برای احیای برجام اســت. او در گفتگو با 
خبرگزاری فرانسه تصریح کرده که: »ما پاسخ 
ایران را دوشنبه شب دریافت کردیم. در حال 
بررســی آن هســتیم. اروپا در حال رایزنی با 
ســایر شرکای توافق )ایاالت متحده، بریتانیا، 
چین، فرانسه، آلمان و روسیه( درباره چگونه 

پیشرفت در این مسیر قرار داریم.«
در حالــی که طرف هــای اروپایی می گویند 
پاسخ ایران را درباره متن نهایی برجام از ایران 
دریافت کرده اند و حال در حال رایزنی با طرف 
آمریکایی هســتند، اما بازار ایران با تکانه های 
شدید مواجه شده است و به نظر می رسد تاثیر 
مذاکرات برجام و به نتیجه رسیدن یا نرسیدن 
آن را نمی توان بی تاثیر بر بازار های ســرمایه 

ایران دانست.

آماده باش شبانه در بازار سکه
در اولین مرحله شــب گذشته، جوزپ بورل، 
مســئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا اعالم 
کرد که پاســخ ایران را دریافت کرده اســت و 
پــس از آن بود که به نظر می رســید بازار ارز 
و ســکه به حالت آماده باش در آمده باشــد و 
لحظات نفس گیر برجامی فرا رسیده است و 
معامله گران در انتظار سیگنال های جدید از 
سوی مهره های اصلی برجام هستند تا مسیر 

حرکت خود را تعیین کنند.
در همان حال نیز عده ای از عده ای از ســکه 
بازان معتقد بودند در صورتی که قیت ســکه 
نتواند به باالی محدوده ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان برسد احتمال برگشت تا نیمه کانال ۱۳ 

میلیون تومان وجود دارد.

 عقب نشینی و پایداری دالر 
روی کانال ۳۰ هزار تومان

اما از ســوی دیگر این بازار ارز بود که دیشــب 
بازگشت دالر تا کانال ۳۰ هزار تومان را پیش 

روی خود می دید.
این در حالی است که قیمت دالر در بازار آزاد 
که تا ۳۳ هزار تومان پیش روی کرده بود در 
معامالت روز ســه شنبه روی کانال ۳۰ هزار 
تومان و رقمی بین ۳۰ هزار و صد تومان تا ۳۰ 

هزار دویصت تومان معامله می شد.

آیا دالر تا کانال ۲۵ هزار تومان عقب 
نشینی خواهد کرد؟

این شــرایط در حالی است که »عباس علوی 
راد«، اقتصــاددان به »اقتصاد ۲۴« گفته بود 

که: »اگر توافق هســته ای انجام شود، در گام 
اول و در کمترین زمان قیمت دالر به کانال ۲۹ 
هزار تومان سقوط خواهد کرد و در صورتی که 
بند های توافق به ویژه رفع انسداد های بانکی و 
ورود ایران به بازار انرژی در سطح جهان بدون 
وقفه عملیاتی شود قیمت دالر به حوالی ۲۷ 

هزار تومان عقب گرد خواهد داشت.«
ایــن اقتصاد دان هم چنین پیش بینی کرده 
بــود کــه: »با این همه تصور دالر زیر ۲۵ هزار 

تومان بسیار دشوار است.«
در این میان باید توجه کرد که بازار ارز تهران 
از روز چهارشنبه هفته گذشته ۱۹ مرداد ماه و 
همزمان با خبر آغاز دور جدید مذاکرات برجام 

شاهد عقب نشینی قیمت دالر بود.
اما آن چه که اکنون از بازار ارز مشخص است 
از بین رفتن انتظارات افزایشــی و جایگزینی 

آن با انتظارات کاهشی است.
تنش های سیاسی همواره یکی از ریسک های 
مهم در اقتصاد کشــور از ســال ۹۷ بوده که 
اثــر خــود را به وضوح در قیمت دالر منعکس 
کرده چرا که با افزایش ریســک های سیاسی 
و افزایــش محدودیت های اقتصادی بر بازار 
ایران، میزان ارز و درآمد در دســترس ایران 
در بحران قرار گرفت و با پیش بینی ســخت 
شــدن روند واردات و کاهش درآمد کشــور و 
اعمال محدودیت هایی که اقتصاد را نشــانه 
می گرفت، این وضعیت نیز تشــدید شد و در 
شرایطی که درآمد ها محدود شده بود تقاضای 
احتیاطی و ســرمایه گــذاری نیز به تقاضای 
ارزی در بازار آزاد اضافه شد و به همین دلیل 
نــرخ دالر آزاد افزایش قابل توجهی را در این 

مدت تجربه کرد.
امــا حاال ورق انتظارات در بازار ارز برگشــته 
اســت، احتمال احیای برجام توسط مقامات 

رسمی تأیید شده و تاکنون هیچ مقام رسمی 
احیای برجام را نفی نکرده است.

در شــرایطی که قیمــت جهانی نفت نیز در 
محدوده خوبی اســت؛ امکان ورود نفت ایران 
به بازار های جهانی و دسترســی به پول های 
بلوکه شــده انتظارات درآمدی مثبت را برای 
مردم ایجاد می کند که همزمان هم تقاضای 
احتیاطــی و ســرمایه گــذاری از بازار ارز کم 
می شــود و هم منجر به افزایش عرضه ارز به 

خاطر انتظارات کاهشی خواهدشد.

کاهش پیش بینی قیمت دالر تا ۲۸ هزار 
تومان ممکن است؟

در این میان برخی کارشناســان انتظار دارند 
قیمت دالر در صورت توافق با افزایش هیجانات 
فــروش تا کانــال ۲۸ هزار تومان کاهش پیدا 
کند، ولی در ادامه با فروکش کردن هیجانات 
کاهشی مانند دوره قبل حصول برجام آرام تا 

محدوده های قبلی بازگردد.
ایــن نکتــه نیز باید مورد توجه قرار بگیرد که 
تقریبا هیچ کارشناس زبده بازار ارز و سرمایه 
و یا هیچ اقتصاددانی پیش بینی نمی کند که 
بــا امضای مجــدد توافق برجام معجره ای در 

قیمت ارز رخ دهد.

برجام بدون FATF فایده دارد؟
چرا که همواره مسایل متعدد اقتصاد ایران تنها 
تک بحرانی نبوده است بلکه عوامل متعددی 
که بســیاری از آن وابســته به برجام است در 

میان بود.
بایــد توجــه کــرد که امضای برجــام بدون 
پیوســتن به FATF تقریبــا حاصل چندانی 
برای ایران نخواهد داشت و هم چنان بخشی 
از محدودیت هــای انتقال پول برای کشــور 

وجود دارد.
در همین رابطه نیز »بهمن عشقی« عضو اتاق 
بازرگانی در گفتگو با فراز، با اشــاره به اینکه 
اگر برجام به توافق نرســد وضعیت اقتصادی 
چگونه می شــود گفت: »می خواهم به طور 
معکــوس جواب دهم. اگــر برجام هم اتفاق 
بیفتد شــاید خیلی حادثه بزرگی در اقتصاد 
ایــران اتفاق نیفتد. فکر نکنید که بروز برجام 
یک معجزه ای در اقتصاد ایران ایجاد می کند 
اصال چنین تصوری نداشــته باشید. بنابراین، 
به طور متقابل فکر کنید که عدم بروز امریکا 
بــه توافق ۵ بعالوه ۱ باعث این می شــود که 

مصیبت ایجاد شود.«
ایــن عضو اتــاق بازرگانی ایــران هم چنین 
می گویــد که: »به نظــر من، اگر آمریکایی ها 
دوباره به برجام برنگردند تفاوت معنی داری در 
وضعیت اقتصادی ایران بروز نمی کند. ظرفیت 
تولید نفت ما عدد خیلی بزرگی نیســت و در 
کوتاه مدت هم نمی توانیم سرمایه گذاری های 
بزرگی را برروی نفت داشته باشیم. بنابراین، 
تراز صادراتی نفتی کشــور تغییر معنی داری 
نمی کند و فقط یک مقدار انتقال پول به کشور 
ســخت تر می شــود که آن هم با مالحظات 
FATF خیلــی تغییرات معنــی داری ایجاد 
نخواهــد کرد. بنابراین، نمی شــود گفت اگر 
امریکایی هــا بــه برجام برنگردند و این توافق 
جدید توسط ما و اروپا و امریکا امضا نشود یک 

اتفاق خیلی بزرگی خواهد افتاد.«

ارتباط برجام با کاهش و در ادامه افزایش 
قیمت دالر

بــه نظر می رســد که بر اســاس نظرات این 
کارشــناس اقتصادی، در شــرایط فعلی اگر 
توافق برجام به نتیجه نیز برســد احتماال هم 

چنان نرخ های ارزی کشور توسعه پیدا کند و 
همچنین قیمت دالر افزایش یابد.

برجام ممکن است در ابتدا یک کاهش ارزش 
انتظاری در دالر به وجود بیاورد، ولی این یک 
فرایند بلند مدت نیســت و تنها تاثیر آن در 

کوتاه مدت دیده خواهد شد.
در این میان باید توجه کرد که با ورود آمریکا 
به برجام و احیای این توافق، این امکان وجود 
دارد کــه بخشــی از واحد هــای ذیل تحریم 
دوبــاره فعالیت خود را شــروع کنند که این 
یعنی احتیاج به ارز خواهند داشت و به همین 
دلیل نیز نیاز جدیدی در بازار ایجاد خواهدد 
شــد و آن چه که از عرضه دالر در بازار ایران 
به دلیل ورود امریکا به برجام فراهم می شود 
به اندازه افزایش تقاضا نیســت و برای همین 
یک عدم توازن به وجود می آید و ممکن است 

اتفاقا بار دیگر دالر گران می شود.

رابطه تحریم ها و افزایش قیمت دالر
نکته مهم دیگر مورد اشاره برخی کارشناسان 
این اســت کــه اکنون در اقتصــاد جهانی و 
مناســبات آن موضوع تنها رفتار دولت ایران 
به تنهایی نیست، چون رخداد های جهانی نیز 
مطرح هستند و معنای این مساله این است که 
عمال تمام کارت ها و امتیاز ها و موقعیت ها در 
اختیــار دولتمردان و مذاکره کنندگان ایرانی 
نیست چرا که وقایع و اتفاقات پیرامونی ما نیز 
تاثیرات مهمی دارند. برای مثال به موقعیت و 
وضعیت و تاثیری که جنگ روسیه و اوکراین 

بر ایران داشت باید توجه کرد.
عشقی به عنوان عضو اتاق بازرگانی در همین 
باره به فراز گفته بوده است که: »مساله اساسی 
این است که جمهوری اسالمی و غرب حتی 
اگر برجام اتفاق بیفتد چالش های اساسی شان 
حل نمی شــود کما این که حل نشد و خروج 
آقای ترامپ از برجام یک امر کامال قابل پیش 
بینی بود. کما اینکه االن هم خروج دولت بعدی 
امریکا یک امر کامال قابل پیش بینی اســت. 
بنابرایــن، موضوع اقتصاد مقاومتی و اقتصاد 
درون زا و بــرون نگر روشــی که دولت ایران 
باید برای آن برنامه ریزی روشنی کند. دولت 
ایران دو راه موازی باید پی بگیرد. یکی اینکه 
دولــت باید مداخــالت خود را کاهش دهد و 
دوم اینکه باید ابعاد دولت را کوچک کند. اگر 
دولت این دو سیاســت موازی یعنی کاهش 
مداخالت و کاهش اندازه دولت را پیگیری کند 
فساد و هزینه های عمومی دولت کاهش پیدا 
می کند و تحرک در بخش خصوصی افزایش 
پیــدا می کند. همچنین تحــرک در بخش 
خصوصی بخشــی از چالش هــای تحریمی 

اقتصادی ایران را برطرف می کند.«

افزایش 30 درصدی تولید برنج

 کاهش قیمت برنج با آغاز برداشت
 طی ماه های اخیــر قیمت برنج در بازار نوســان 
شــدیدی را تجربه کرد؛ به طــوری که قیمت هر 
کیلوگرم این محصول در اســتان های شــمالی 
کشور بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار تومان و در شهرهای 
بــزرگ از جمله تهران توســط برخــی دالالن و 
ســودجویان بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان نیز به 
فروش می رســید؛ اما با شــروع فصل برداشت از 
اواخر تیرماه قیمت ها روند کاهشی به خود گرفت 
تا جایی که نرخ این محصول در اســتان مازندران 
به تازگی بــه کیلویی ۸۰ هزار تومان نیز رســیده 
و قیمت برنج در اســتان گیالن نیز اکنون نیز در 

حدود ۱۰۰  هزار تومان است.
کاهش قیمت برنج در اســتان های شمالی کشور 
روی قیمــت این محصول در اســتان های بزرگ 
و مصرف کننــده اثر مطلوبی گذاشــته اســت و 
اکنون شــاهد عرضه برنج ایرانی در فروشگاه های 

زنجیره ای با قیمت کیلویی ۶۴ تا ۸۶ هزار تومان و 
برنج هندی درجه یک با قیمت هایی بین ۳۰ تا ۳۷ 

هزار تومان هستیم.
براســاس این گزارش، با وجود وفور برنج ایرانی 
و خارجی در بازار، برخی فروشــندگان سودجو با 
اختالط برنج این کاالی اساســی را با قیمت هایی 
بیــش از این نیــز می فروشــند که اجحــاف به 

مصرف کنندگان است.
»جمیل علیزاده شــایق« دبیر انجمن برنج ایران 
گفت: برخالف آنچه که تصور می شــد تا امسال با 
کاهش تولید برنج روبرو شــویم، اما بارندگی های 
اخیر موجب افزایش کمی و کیفی تولید برنج در 
شمال کشور شــد که همین امر در روند کاهش 

قیمت این محصول اثرگذار است.
وی اظهار داشــت: طبق آمارها عمده تولید برنج 
کشور مربوط به استان های شمالی کشور )گیالن، 

مازندران و گلستان( است، یعنی از ۶۰۰ هزار هکتار 
اراضی برنج کشور، به طور قطع ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار 
هکتار مربوط به استان های مذکور است؛ بنابراین 
روند تولید این اســتان ها در قیمت این محصول 

تاثیر بسزایی دارد.
دبیر انجمن برنج ایران یکی دیگر از دالیل افزایش 
تولید برنج را عالوه بر شرایط آب وهوایی مناسب، 
استقبال کشــاورزان از کشــت دوم برنج )برنج 
رتون( دانســت و افزود: به دلیــل افزایش قیمت 
این محصول در کشور بخش عمده ای کشاورزان 
مازندرانی اقدام به کشت دوم این محصول کرده اند 

که موجب افزایش تولید شده است.
علیزاده شــایق بیان کرد: بر اســاس برآوردها به 
نظر می رسد امســال میزان تولید برنج بیش از دو 

میلیون و ۲۵۰ هزار تن باشد که رقم خوبی است.
وی اضافــه کرد: برای کشــت دوم برنــج به طور 

معمــول کشــاورزان در اســفندماه خزانه برنج 
می گیرند، البته امسال این اقدام در بهمن ماه رخ 
می دهد و برداشت این محصول در اوایل مردادماه 
صورت می گیــرد؛ بنابراین کشــاورز بالفاصله به 
کشــت دوم می پردازد و حتی برای سرعت عمل 
به جای نشاکاری، کشت مستقیم انجام می دهد و 
اواخر مهر و آبان ماه برنج کشت دوم نیز روانه بازار 
می شــود.به گفته دبیر انجمن برنج ایران، استان 
گیالن به دلیل شــرایط آب وهوایی خاص امکان 
کشت دوم برنج را ندارد و بیشتر کشت دوم مربوط 

به استان های مازندران و گلستان است.
علیزاده شایق گفت: برداشــت مکانیزه برنج، ماه 
گذشته در استان مازندران و دو هفته قبل در استان 
گیالن آغاز شده و اکنون با برداشت سنتی برنج با 
وفور عرضه روبرو خواهیم شــد که باعث کاهش 

روند قیمت ها می شود.

خبر ویژه

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: بدهی های مالیاتی 
فعاالن اقتصادی تا ســقف ۲۰۰ میلیون تمان برای 
فعاالن حقیقی و تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای 
فعاالن حقوقی به مناســبت هفته دولت بخشوده 

می شود.
سید احســان خاندوزی اظهار داشــت: به منظور 
مســاعدت با تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی که 
نتوانســتند بدهی مالیاتی خود را بپردازند، از ۲۹ 
مرداد تا ۱۰ شــهریور مشــروط بر پرداخت اصل 

بدهی مالیاتی تا ســقف ۲۰۰ میلیون تومان برای 
فعاالن حقیقی و تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای 
فعاالن حقوقی بخشودگی ۱۰۰ درصد مالیاتی انجام 

خواهد شد.
وی افــزود: فعاالن اقتصــادی در این بــازه زمانی 
می توانند تسویه حساب مالیاتی خود را انجام دهند.

وزیر امور اقتصادی و داریــی درباره واگذاری اموال 
دولت گفت: آسیب شناسی های الزم برای واگذاری 
اموال دولت  انجام شده و موفق شدیم مصوبه ای از 

شورای عالی هماهنگی اقتصادی بگیریم که طبق 
این مصوبه کمیته ای با عنوان »هیأت مولد ســازی 
داراهایی دولت« با اختیارات ویژه شکل بگیرد و در 
فروش  دارایی های مازاد دولتی اختیار کامل وجود 

داشته باشد.
وزیر اقتصاد، یکی از بهترین روش های تأمین کسری 
دولت را همین فروش اموال آزاد و دارایی ها عنوان 
و خاطرنشــان کرد: به تبع آن هیچ آســیبی هم به 

وضعیت اقتصادی مردم وارد نمی شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی:

بدهی مالیاتی فعاالن اقتصادی در هفته دولت بخشوده می شود

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

 سرعت اینترنت 
چند صد برابر می شود

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در حاشیه نشست 
هیــات دولت، درباره علت اختالل و کندی ســرعت 
اینترنت در کشور توضیح داد و گفت: سرعت اینترنت 
چند صد برابر می شود. وزیر ارتباطات گفت: وضعیت 
اینترنت بهتر خواهد شــد و مردم وضعیت چندده و 
بلکه چندصد برابری نسبت به امروز را تجربه خواهند 
کرد. همچنان که در شــهرهایی که تاکنون راه افتاده 
این افزایش سرعت انجام شده است. با افزایش سرعت 
اینترنت ثابت بخشــی از بــار از روی اینترنت موبایل 
برداشته می شود و سرعت اینترنت موبایل نیز بیشتر 
خواهد شد.عیســی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در حاشــیه نشســت هیــات دولت درباره 
وضعیت اینترنت در کشور گفت: دیروز نتیجه جدید 
منتشــر شده و رتبه ما در speedtest دو پله افزایش 
داشــته است و ســرعت نیز بهتر شده است. البته در 
حوزه ارتباطات ثبات وضع ما خوب نیســت و این را 
بارهــا اعالم کردیم. پــروژه زیربنایی را در این زمینه 
دنبال می کنیم که بحث فیبر نوری منازل و کســب 
و کارهاست که الحمداهلل کارش خوب جلو می رود و 
و انشــاهلل در هفته دولت نیز شــاهد افتتاح پروژه فیبر 
نوری منازل و کسب وکارها در چند شهر خواهیم بود.

وضعیت اینترنت بهتر خواهد شد
زارع پور ادامه داد: این روند اگر شتاب بگیرد وضعیت 
اینترنت بهتر خواهد شــد و مردم وضعیت چندده 
و بلکــه چندصد برابری نســبت بــه امروز را تجربه 
خواهند کرد. همچنان که در شهرهایی که تاکنون 
راه افتاده این افزایش ســرعت انجام شــده است. با 
افزایش ســرعت اینترنت ثابت بخشی از بار از روی 
اینترنت موبایل برداشته می شود و سرعت اینترنت 
موبایل نیز بیشتر خواهد شد.وزیر ارتباطات درباره 
ارتبــاط تحریم ها و اختالالت فعلی اینترنت گفت: 
طبق گزارشی که امروز دادم ۲ سایتی که ما را دنبال 
می کننــد از جملــه گیتا یا کورآ ما را تحریم کردند. 
یعنی از آن طرف تحریم هستیم. البته در حال پیش 
بینی مکانیزمی هستیم که دسترسی سایت هایی 
کــه مــا را تحریم کردند را برای مردم باز کنیم. این 
اتفاق درباره سایت های برنامه نویسی رخ داده است. 
چند ده هزار سایت هستند که به دلیل تحریم های 
آمریکا برای کاربران ما تحریم شده که عمده  آن ها 
نیز مورد نیاز برنامه نویس ها و توسعه دهندگان است 
که دسترســی بخشــی از این ها را با تدابیری که در 
شرکت ارتباطات و زیر ساخت داریم فراهم کردیم.

او دربــاره برنامه های وزارت ارتباطات برای فراهم 
کردن زیرساخت های الزم افزود: مهم ترین پروژه 
که داریم که در حوزه ارتباطات ثبات است که پروژه 
فیبر نوری منازل را دنبال می کنیم و پیشرفت آن 
را در ســایتiranfttx.ir می توانید مشاهده کنید. هر 
ماه آپیدت می شود و مردم می توانند ببینند منطقه 
آن را تحت پوشش قرار گرفته و از طریق کد پستی 
نیز می توانند زمان پوشــش فیبر نوری در منطقه 
خود را ببینند. این پروژه اصلی ماســت بارها گفتم 
که نســخه شــفابخش اینترنت در کشور ارتباطات 
پرســرعت ثابت اســت. در حوزه ارتباطات موبایل 
هم برنامه مفصلی پیش بینی کردیم. هم در حوزه 
افزایش پوشش ۴ جی و نسل های جدید در کشور 
و هم در حوزه واگذاری فرکانس هایی جدیدی که 
مورد نیاز اپراتورهاســت که بتواتیم افزایش سرعت 
در ارتباطات سیار را داشته باشیم. دیروز هم طبق 
نتایج speedtest نشان از افزایش سرعت و ارتقای 
دو پله ای ماست. ما در وزارت ارتباطات هستیم که 

کیفیت شبکه را افزایش دهیم. 

گزارش

صمت

با مشارکت و سرمایه گذاری ایمیدرو و سه سازمان 
دولتی دیگر صورت گرفت؛

امضای تفاهم نامه ۴ جانبه احداث 
خط و پست ۴۰۰ کیلو ولت تامین برق 

صنایع و معادن نهبندان
تفاهم نامه چهار جانبه احداث خط و پســت ۴۰۰ 
کیلو ولت بــه ظرفیت ۲۰۰*۱ مــگا ولت آمپر به 
منظــور تامین بــرق صنایع و معادن مســتقر در 
شهرستان نهبندان امضا شد. این تفاهمنامه بین 
ایمیدرو، استانداری خراسان جنوبی، شرکت توانیر 
و ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 

ایران اجرایی می شود.
 در آیین امضای این تفاهمنامه  جواد قناعت استاندار 
خراســان جنوبی، وجیه اهلل جعفری معاون وزیر و 
رئیس هیات عامل ایمیــدرو، آرش کردی رئیس 
هیأت مدیــره و مدیرعامل شــرکت توانیر و علی 
رسولیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران حضور 

داشتند.
این طرح در راستای توسعه زیرساخت های منطقه 
خراسان جنوبی و ایجاد بستر استقرار صنایع معدنی 
همجوار معادن و ذخایر اکتشــاف شده که بسیار 

امیدبخش است؛ اجرا می شود.
ایمیدرو طی سنوات گذشته در راستای شناسایی و 
تعیین ذخایر قطعی، فعالیت های گسترده ای را در 

استان خراسان جنوبی دنبال کرده است.
نهبندان از شهرستان های استان خراسان جنوبی 
و در شــرق کشــور واقع شده اســت که در شمار 

شهرستان های کم برخوردار قرار دارد.



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

گوست 2022 20 محرم  1444   18 آ پنجشنبه 27 مرداد 1401  شماره پیاپی 2177

نفت و انرژی 4

بررسی ها نشان می دهند ؛

ایران، صادرکننده اصلی گاز به همسایگان خود است

کوتاه از انرژی

خبر ویژه

ح آبرسانی غدیر   طر
به کجا رسید؟

آبرسانی غدیر برای تامین آب خوزستان 
به ۸۳ درصد پیشــرفت فیزیکی رسیده 
اســت؛ اجرای طرح میــان مدت غدیر 
ســبب خواهد شــد مردم خوزســتان 
برای همیشــه با خشکســالی و کم آبی 
خداحافظــی کننــد و آنطــور که وزیر 
نیــرو اعالم کرده این طرح در هفته های 
پیش رو به بهره برداری می رســد.طرح 
آبرسانی غدیر خوزستان از سال ۱۳۸۸ 
با هدف اولیه تامین آب برای شــهرهای 
آبادان، خرمشــهر و شادگان مطرح شد، 
اما بعد از مدتی مقرر شــد چند شــهر 
دیگر به مجموع شــهرهای برخوردار از 
طرح غدیر افزوده شود، اما در طول این 
سال ها به پایان نرسید.با روی کار آمدن 
دولت ســیزدهم طرح میان مدت برای 
غدیر از ســوی وزیر نیرو مطرح شــد تا 
با اجرای آن مشــکالت طرح بلندمدت 
کاهش یابد؛ در طرح غدیر مقرر اســت 
برای ۲۶ شــهر و ۱۶۰۸ روستای استان 
خوزستان آبرســانی صورت بگیرد.این 
طــرح حداکثــر ۲۴ مترمکعب بر ثانیه 
می تواند آبرســانی داشــته باشد که در 
عمــل ۴۶۵ میلیون مترمکعب ظرفیت 
آبرسانی اتفاق خواهد افتاد. ویژگی این 
طرح آن است که برای ۴.۷ میلیون نفر 
از جمعیت اســتان خوزســتان تامین 
آب خواهــد داشــت. همچنیــن با این 
تنوع سازی اگر حوضه های آبریز کرخه، 
دز و کارون با شــرایط تغییر اقلیم دچار 
خشکسالی شــوند، تامین آب مشکلی 
با تنوع لحاظ شــده نخواهد داشــت.در 
طرح میان مدت غدیر بخشــی از آب با 
کیفیت از سد دز تامین خواهد شد. این 
طرح حــدود ۵۰ درصد ارتقای کیفیت 
تامیــن آب را به همراه خواهد داشــت. 
افق در نظر گرفته شــده برای طرح اولیه 
ســال ۱۴۲۵ بود که باهدف زودتر اجرا 
شدن طرح میان مدت از سوی وزیر نیرو 
مطرح شد. مشاوران طرح زمانی را برای 
اجــرا در نظر گرفتند که با موافقت وزیر 
روبرو نشد و درنهایت برنامه زمان بندی 
۳۶ ماهــه مطــرح شــد.آنطور که علی 
اکبــر محرابیــان - وزیر نیرو - به تازگی 
اعالم کرده در اســتان خوزســتان چند 
طرح آبرســانی وجــود دارد که یکی از 
این طرح ها غدیر اســت؛ این اســتان با 
دو مشکل اساسی، کمیت و کیفیت آب 
روبرو بود. در شهرهای جنوبی آب کافی 
نمی رســد که در این ســال ها نیز شاهد 
آن بودیم. بــه همین دلیل با طرح های 
اضطراری مسئله را حل کردیم. موضوع 
دوم تامیــن آب از کرخــه یا کارون بود 
کــه باعث می شــد آب با کیفیت وجود 
نداشــته باشد. در این سال ها طرح هایی 
مطرح شد؛ طرحی را که مصوب کردیم، 
موجب می شود که کمیت آب تا ۲۵ سال 
تضمین شود و کیفیت آب نیز به سد دز 
برســد که باالترین کیفیت آب سدهای 
کشور است. همچنین در حداقل ممکن 
زمــان اجرا خواهد شــد.او با بیان اینکه 
ایــن طرح در مراحــل پایانی قرار دارد 
و ۴.۷ میلیــون نفر را پاســخگو خواهد 
بود، اظهار کرد: امیدواریم در هفته های 
آینده این طرح به بهره برداری برسد اما 
با اجرای این طرح در خوزستان موضوع 
آب شــرب به پایان نمی رسد چراکه در 
شرق و جنوب شرق استان نیز طرح هایی 
را در دست اجرا داریم که جزو طرح های 
اولویت دار وزارت نیرو به حساب می آید.

محمــد جوانبخت - معاون وزیر نیرو در 
امــور آب و آبفــا - نیز در مورد این طرح 
گفت: در تابســتان امسال شرایط کمی 
و کیفی آب شــهر اهواز، شهرهای پایین 
دست استان و روستاهای حاشیه کرخه 
بــا بهره برداری از طرح میان مدت غدیر 
بهبــود پیدا خواهد کرد.وی اظهار کرد: 
طــرح میــان مدت آبرســانی غدیر در 
راســتای سیاســت های دولت جدید و 
جهــت تامین کمی و کیفی آب شــرب 
مردم خوزستان، از ماه های گذشته آغاز 
شده است.وی با بیان اینکه سال هاست 
بحث طرح آبرســانی غدیر در خوزستان 
مطرح است، افزود: متاسفانه مشکالتی در 
بحث آب شــرب خوزستان وجود داشت 
که با رویکرد جدید در دولت ســیزدهم 
تحــت عنــوان پروژه های طــرح میان 
مدت آبرســانی غدیر، این مشــکالت در 
حال حل شــدن اســت.طرح میان مدت 
آبرسانی غدیر از ماه های گذشته آغاز شده 
و خوشبختانه پیشرفت بسیار خوبی دارد. 
اکنون در ایســتگاه پمپاژ w۲ از کانال دز 
 w۲ و خطــوط انتقــال آب از بخش آبگیر
به اهواز اقدامات خوبی انجام شده است. 

درآمد نفتی دولت عربستان 
دو برابر شد

درآمد نفتی عربســتان ســعودی در ســه 
ماهه دوم ســال میــالدی جاری، با وجود 
عــدم تغییر میزان ســود نقدی که آرامکو 
بــه دولت پرداخت می کند، تقریبا دو برابر 
شــد.اظهارنامه های مالی که هفته جاری 
منتشر شد، نشــان داد آرامکوی سعودی 
به دولت که ۹۴ درصد ســهم این شــرکت 
را در اختیار دارد، بیش از ۶۵ میلیارد دالر 
پرداخــت کرد که باالتر از ۳۵ میلیارد دالر 
در مدت مشــابه ســال گذشــته بود. این 
پرداخت شــامل سود نقدی سهام، مالیات 
بــر درآمد و حق امتیــاز تولید نفت بود.با 
وجود تالش ها برای متنوع ســازی اقتصاد 
عربســتان ســعودی، نفت خام همچنان 
بزرگتریــن منبع درآمد این کشــور مانده 
اســت. افزایــش قیمت نفــت کمک کرد 
عربســتان ســعودی برای نخستین بار در 
حدود یک دهه گذشته بدون افزایش میزان 
پرداخت سود نقدی از سوی آرامکو، به مازاد 
بودجه دست پیدا کند.تحت سیستمی که 
در ژانویه ســال ۲۰۲۰ معرفی شد، آرامکو 
در قیمت نفت برنت که باالتر از ۱۰۰ دالر 
در هر بشکه است، حق امتیاز ۸۰ درصدی 
و در قیمت نفت بین ۷۰ تا ۱۰۰ دالر، ۴۵ 
درصــد حق امتیاز پرداخت می کند. بهای 
معامــالت نفت برنــت، اواخر فوریه پس از 
حمله نظامی روســیه به اوکراین، به بیش 
از ۱۰۰ دالر در هر بشــکه صعود کرد و تا 
اواخر ژوییه، در همین حدود ماند.برخالف 
بعضی از بزرگترین شرکتهای نفتی جهان 
که در زمان ریزش قیمت، پرداخت ســود 
نقدی ســهام را کاهش دادنــد، آرامکو به 
پرداخت ۷۵ میلیارد دالر ســود نقدی در 
ســال در زمان سقوط قیمت نفت در سال 
۲۰۲۰ و متعاقبا بهبود آن، پایبند ماند.امین 
ناصــر، مدیرعامل آرامکو، احتمال افزایش 
پرداخت سود نقدی تا پایان سال را رد نکرد 
بــا این حال بر ضــرورت حفظ برنامه های 
هزینــه، تاکید کرد و گفت: ما نمی خواهیم 
ارزش بلندمدت را برای ســود کوتاه مدت، 

به خطر بیاندازیم.  

فرصت صادرات نفت 
خاورمیانه به اروپا

به دنبال جنگ اوکراین و تحریم واردات نفت 
روســیه از سوی آمریکا و اروپا، خاورمیانه 
به عنــوان مهم تریــن منبع جایگزین نفت 
روسیه محسوب می شد. پیش بینی کمبود 
عرضــه نفت در فصل رانندگی نیز ســبب 
شــد رئیس جمهور آمریکا طی سفری که 
به عربستان داشت، خواستار افزایش تولید 
نفت شــود. آمارهای منتشرشده تاکنون 
نشان می دهد که همراه با کاهش صادرات 
نفت روسیه به اروپا، شاهد افزایش صادرات 
نفت برخی از کشورهای خاورمیانه هستیم.
صادرات خاورمیانه به اروپا در ماه ژوئیه به 
بیشــترین مقدار خود پس از شــیوع کرونا 
رســید. بیشترین افزایش مربوط به امارات 
متحده عربی بوده که طبق آمار کپلر در ماه 
ژوئیه ۲۱۱ هزار بشکه در روز به اروپا نفت 
صادر کرده اســت. این کشــور تا قبل از ماه 
مه ۲۰۲۲ صادرات نفت به اروپا نداشت و در 
ماه ژوئن نیز صادرات آن تنها ۳۱ هزار بشکه 
در روز ثبت شــده اســت. باید توجه داشت 
که پاالیشگران اروپایی به دنبال جایگزینی 
نفت متوســط و ترش اورال روسیه هستند 
و از این رو پیش بینی می شود که تقاضای 
آنها برای خرید نفت امارات در آینده زیادتر 
شــود. ذکر این نکته نیز ضروری اســت که 
برخــی از شــرکت های بین المللــی نفت 
مانند توتال انرژی، بی پی، اکســون موبیل، 
انی ایتالیا، سپســا اسپانیا و اوام وی اتریش 
کــه قراردادهای امتیــازی با دولت امارات 
برای توســعه میدان های نفتی دارند دارای 
سهم از نفت تولیدی بوده و می توانند سهم 
نفت خود را به پاالیشگاه های خود در اروپا 
منتقل کنند.عراق دومین کشــور منتخب 
برای صادرات نفت به اروپا است. عراق برای 
مدتی بزرگ ترین صادرکننده نفت به هند 
بــود، اما به دنبــال تحوالت اخیر و افزایش 
ســهم بازار روســیه در بازار هند، عراق با 
چالش مواجه شــده است. در عوض عراق 
به دنبال این اســت که بخشی از بازار اروپا 
را بــه تصاحب خود درآورد، اما با مشــکل 
گوگردزدایی نفت خام مواجه شــده است. 
هزینه گوگردزدایی در اروپا برای شــرکت 
ملی نفت عراق بسیار باالست و این کشور 
مجبور اســت برای صــادرات نفت به اروپا 
قیمت نفت خام خود را کاهش دهد. عراق 
با اتکا به این راه حل توانست صادرات نفت 
خــود به اروپــا را در ماه ژوئن به ۸۶۰ هزار 
بشــکه در روز برســاند که از ابتدای سال 
۲۰۱۹ بی ســابقه بوده است، اما روند رشد 
صــادرات نفت عراق بــه اروپا در ماه ژوئیه 
متوقف شــده و این کشــور تنها ۸۱۹ هزار 
بشکه در روز نفت به اروپا فروخته است. 

اولویت نخســت ایران پس از تامین نیازهای داخلی، 
برای حضور در بازارهای گاز، صادرات به کشــورهای 
همســایه و مقاصد نزدیک اســت تا آنجا که زمستان 
سرد سال گذشته بدون قطع گاز عبور کردیم و صادرات 
نفت و درآمدهای نفتی کشــور افزایش یافت. ایران به 
عنــوان یکی از بزرگ ترین دارنــده ذخایر گاز جهان، 
توســعه میدان های گازی را با تمرکز بر توســعه پارس 
جنوبی از سال ۱۳۷۷ آغاز کرده و سال گذشته موفق 
به برداشت روزانه بیش از یک میلیارد مترمکعب گاز از 
ذخایر خود شده است و به همین دلیل در عین توسعه 
روزافزون گازرســانی شــهری و روستایی و تامین گاز 
مصرف کنندگان داخلی، به تمامی تعهدات بین المللی 
خود در قبال صادرات گاز عمل نمود که درآمدهای آن 
طبق قراردادهای جاری، وصول شد.تجارت گاز صرفاً 
شامل صادرات گاز تولیدی کشور نیست، بلکه ترانزیت 
مستقیم و یا سوآپ گاز سایر عرضه کنندگان با استفاده 
از تاسیسات موجود، از جمله پتانسیل های قابل توجه 
برای نقش آفرینی در بازار گاز است. از همین رو در دولت 
سیزدهم، این راهبرد نه به زعم نویسنده گزارش »رقیب 
تراشــی«، بلکه به منظور تقویت جایگاه ایران در بازار 
گاز منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و بر همین اساس 
تاکنون قراردادهایی برای ترانزیت و سوآپ منعقد شده 
اســت و از این ظرفیت برای توســعه نقش آفرینی در 
تجارت گاز استفاده شده است،موضوعی که در دولت 
قبل متروک و متوقف شده و دست ایران را از این حیث 
بسته بود. وزارت نفت در دولت سیزدهم با اعمال دهک 
بندی مصرف و تعیین مشوق برای مصرف کنندگانی که 

مطابق الگوی بهینه مصرف می کنند و همچنین اعمال 
جرایم برای مصرف کنندگان مســرف، تالش می کند 
تا به تدریج فرهنگ مصرف داخلی را مطابق الگوهای 
بهینه، تعدیل کند. از ســوی دیگر نیز با بســیج تمامی 
امکانــات و بهره مندی از تــوان داخلی و بدون معطل 
ماندن برای »رفع تحریم« فعالیت های توســعه ای به 
منظور افزایش تولید گاز را کلید زده اســت.در همین 
راســتا، با پایان لوله گذاری زیردریایی فاز ۱۱ پارس 
جنوبی ظرف روزهای گذشــته، تولید از این میدان تا 
پایان سال برنامه ریزی شده است و برای توسعه سایر 
میادیــن نیز تفاهم نامه های امضا و مذاکرات قراردادی 
را مطابق رویه بین المللی پیش می برد.بر اساس منطق 

اقتصادی و بدیهی بازاریابی گاز اولویت نخســت ایران 
پس از تامین نیازهای داخلی، برای حضور در بازارهای 
گاز، صادرات به کشــورهای همسایه و مقاصد نزدیک 
اســت.در حال حاضر قرارداد صادرات گاز به ترکیه و 
عراق و همچنین قرارداد ســوآپ گاز ترکمنســتان و 
آذربایجان عملیاتی اســت. با توجه به گران بودن و در 
دسترس نبودن تکنولوژی ال ان جی به منظور صادرات 
گاز به مقاصد دوردست، حضور در بازارهای دوردست 
فعاًل اولویت صادرات اصلی گاز محســوب نمی شــود و 
صادرات با خط لوله به کشــورهای منطقه در اولویت 
اســت.بنابراین اطالق »دست خالی ایران از بازارهای 
جهانی گاز« یا ناشــی از عدم اشــراف به سازوکارهای 

بازار جهانی گاز و ندیدن واقعیت است و یا اینکه به هر 
جهت باید به دولت سیزدهم بتازند که چرا ظرف کمتر 
از یک سال نتوانسته ایران را جزو ۱۰ صادرکننده بزرگ 
گاز جهان کند.وزارت نفت در دولت ســیزدهم به فکر 
»حماسه سرایی« و دستاوردسازی نیست، تمام تالش 
مدیران و کارکنان خدوم صنعت نفت، تامین نیازهای 
کشور به انرژی و کسب درآمد و قدرت بین المللی برای 
جمهوری اســالمی است.با این نگاه جهادی بود که از 
زمستان سرد سال گذشته بدون قطع گاز عبور کردیم، 
صادرات نفت و درآمدهای نفتی کشور افزایش یافت، 
برای ســرمایه گذاری در پاالیشگاه های فرا سرزمینی 
توافق شد، قفل ۵ سال مبادالت گازی با ترکمنستان 
و دیگر کشورهای منطقه در کمتر از ۵ ماه شکسته شد، 
مطالبات معوق نفتی و گازی وصول شد و در دشوارترین 
شــرایط تحریمی  برای میلیاردها دالر سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی، مذاکره و توافق شد که گزارش این 
فعالیت ها و توفیقات امیدآفرین به پیشگاه ملت سرفراز 
ایران عرضه شده است. بر  اساس این گزارش وزارت نفت 
در دولت سیزدهم با اعمال دهک بندی مصرف و تعیین 
مشوق برای مصرف کنندگانی که مطابق الگوی بهینه 
مصرف می کنند و همچنین اعمال جرایم برای مصرف 
کنندگان مســرف، تالش می کند تا به تدریج فرهنگ 
مصرف داخلی را مطابق الگوهای بهینه، تعدیل کند. از 
سوی دیگر نیز با بسیج تمامی امکانات و بهره مندی از 
توان داخلی و بدون معطل ماندن برای »رفع تحریم« 
فعالیت های توســعه ای به منظور افزایش تولید گاز را 

کلید زده است.

وزیــر نیــرو گفت: در توافق اخیری که با هیات حاکمه افغانســتان 
داشــتیم قــول دادنــد که قطره ای آب به ســمت "گــود زره" که 
منطقه ای لم یزرع اســت جاری نشــود. علی اکبر محرابیان درباره 
وضعیت دریاچه ارومیه و تاالب های کشــور در حاشــیه نشســت 
هیــات دولت گفت: دربــاره تاالب ها مهم ترین موضوعی که دنبال 
می کنیم این اســت که حقابه تاالب ها طبق ســند آب پویا برایشان 
تامین شــود، البته برخی از نقاط کشــور به خاطر خشکســالی ها 
ممکن اســت امکان تامین آب مانند شــرایط نرمال فراهم نباشد، 
 اما حقابه ها را متناســب با ســهم محیط زیســت و این تاالب ها 

رها سازی می کنیم.
وی ادامه داد: برداشــت های غیرمجازی بعضا اتفاق می افتد و 

کشــت های غیرقانونی در مســیر تاالب ها اتفاق رخ می دهد که 
باید پیگیری شود تا حق محیط زیست ضایع نشود. محرابیان 
درباره ســفر به افغانســتان و نتایج آن خاطرنشــان کرد: هم در 
هیرمند و هم درباره ترکیه در دستور کار دولت است که حقابه 
قانونی کشــور تامین شــود از نظر حقوقی با افغانستان معاهده 
۱۳۵۱ را داریم و دنبال آن هستیم که مطابق با آن رفتار شود 
و مانــع بزرگــی برای اجرای این معاهده ایجاد شــده بود و آن 
ســازه الحاقی به بند کمال خان بود که باعث انحراف آب شــده 
بود و در توافق اخیر با هیات حاکمه افغانســتان قول دادند که 
قطره ای آب به ســمت "گود زره" که منطقه ای لم یزرع اســت 

جاری نشود.

وزیر نیرو : 

کشور از ترکیه و افغانستان هستیم  به دنبال تامین حقابه قانونی 

خبر  ویژه

بررسی بازار  نشان داد؛

 امیدواری بازار جهانی 
گشت نفت ایران برای باز

تالش اخیر اروپا برای احیای توافق هســته ای 
ایــران، ایــن گمانــه را ایجاد کرده اســت که 
میلیون ها بشکه نفت ممکن است به بازارهای 
جهانی سرازیر  شوند.آژانس بین المللی انرژی 
اعالم کرده اســت اگر توافق هســته ای حاصل 
شود، ایران می تواند در مدت چند ماه، فروش 
نفــت را افزایش دهد و میــزان تولید را پیش 
از پایان ســال، چند صد هزار بشــکه در روز 
افزایــش دهد. چنیــن اتفاقی می تواند کمبود 
عرضــه شــدیدی که در بازار بــه دنبال حمله 
نظامی روســیه به اوکراین ایجاد شده است را 
برطرف کند.هنگامی که تحریمها پس از توافق 
هسته ای سال ۲۰۱۵ تسهیل شدند، تولید نفت 
ایران ســریع تر از آنچه تحلیلگران پیش بینی 
کــرده بودنــد، احیا شــد. با توجــه به این که 
شواهدی از آسیب دیدن میادین یا تاسیسات 
نفتــی وجود ندارد، بهبود ســریع تولید ایران 
ممکن اســت تکرار شود. برآورد می شود ایران 
۱۰۰ میلیون بشکه نفت و میعانات در مخازنش 
دارد که می تواند تقریبا به شکل فوری به بازار 
عرضه شود.ایران هفته جاری به پیشنهاد نهایی 

برای احیای توافق ۲۰۱۵ پاسخ داد و اتحادیه 
اروپا اکنون ســرگرم مشورت با آمریکا درباره 
مسیر پیش رو است.چشم انداز بازگشت نفت 
ایران، در سقوط نفت برنت به پایین ۱۰۰ دالر 
در هر بشــکه در ماه میالدی جاری، موثر بود. 
نفت برنت از آغاز جنگ اوکراین در اواخر فوریه، 
باالی ۱۰۰ دالر در هر بشکه معامله شده بود.به 
گفته ایمان ناصری، مدیرکل شــرکت مشاوره 
انرژی FGE در دوبی، از ۱۰۰ میلیون بشــکه 
نفتــی که در ذخایر ایــران وجود دارد، حدود 
۴۰ تا ۴۵ میلیون بشــکه، نفت خام و باقی آن 
میعانات است.بمحض این که نفت ذخیره شده، 
به بازار عرضه شود، چالش بزرگتر، احیای تولید 
میادیــن نفتــی و انعقاد قرارداد و فراهم کردن 
کشــتی و بیمه برای حمــل نفت خواهد بود. 
ایران در سالهای غیبت در بازار جهانی، فعالیت 
بسیاری از میادین نفتی و همچنین مشتریان 
مهم خود را حفظ کرده اســت.ناصری در این 
باره گفت: ایران می تواند در مدت سه ماه پس 
از تســهیل تحریم ها، حداکثر ۹۰۰ هزار بشکه 

در روز به تولیدش اضافه کند 

کارشناس حوزه انرژی:

وقتی ما آب های زیرزمینی را تخلیه می کردیم 
کرد آغاز  ترکیه برنامه نفت در برابر آب را 

یک کارشناس حوزه انرژی اظهار داشت: در 
همان دوران که ما از خشکسالی غافل بودیم و 
مرتب آب های زیرزمینی را تخلیه می کردیم، 
دولــت ترکیه برنامه های سدســازی را با دو 
منظور تولید برق و کاهش وابستگی به واردات 
گاز از ایران و حتی روسیه دنبال می کرد، دیگر 
اینکه بزودی اهمیت آب بیش از نفت خواهد 
بــود و ترکیه با این ابزار خواهد توانســت در 
ایران، عراق، سوریه و قفقاز نقش جدی تری 
را ایفــا کند.محمود خاقانی ، درباره همکاری 
ایــران و آذربایجــان در مواجهه با پروژه داپ 
و سدســازی ترکیه روی ارس اظهار داشت: 
ترکیه یک سیاست بلندمدت تعریف کرده که 
بتواند به لحاظ انرژی محور اروپا، خاورمیانه، 
دریای خزر و خلیج فارس باشــد، این برنامه 
از ۲۵ ســال پیش طراحی شــده و ترکیه در 
این رابطه حمایت امریکا و روســیه را دارد و 
یکی از هدف ها این اســت که ایران محوریت 
منطقه را پیدا نکند.وی افزود: در همان دوران 
کــه ما از خشکســالی غافــل بودیم و مرتب 
آب های زیرزمینی را تخلیه می کردیم، دولت 

ترکیه برنامه های سدســازی را با دو منظور 
تولید برق و کاهش وابســتگی به واردات گاز 
از ایران و حتی روســیه دنبال می کرد، دیگر 
اینکه بزودی اهمیت آب بیش از نفت خواهد 
بــود و ترکیه با این ابزار خواهد توانســت در 
ایران، عراق، سوریه و قفقاز نقش جدی تری 
را ایفا کند.این کارشــناس حوزه بین الملل 
انرژی تصریح کرد: بر اســاس آنچه گفته شد 
ترکیــه ســرمایه گذاری های بزرگی را حتی 
در همکاری با ســرمایه گذاران صهیونیست 
روســی، امریکایی و اروپایی آغاز کرده است.
وی در ادامــه درباره امکان همکاری ایران و 
آذربایجان تاکید کرد: متاســفانه دو کشــور 
امــکان همکاری و اجرای پروژه مشــترک 
ندارنــد زیرا اکنون روابط ترکیه و جمهوری 
آذربایجان ویژه اســت، و این را در جنگ قره 
بــاغ شــاهد بودیم. از ســوی دیگر اردوغان 
سیاســت نه شــرقی، نه غربی، منافع ملی را 
دنبال می کند که در همین حال  هم با روسیه 
در قضیه اوکراین، هم با اروپا و امریکا و هم با 

کشورهای منطقه همکاری می کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه مجلس با افزایش قیمت گاز مصرفی صنایع مخالف است، گفت: 
جزیره ای عمل کردن و اینکه هر وزارتخانه ای خودش تصمیم بگیرد و بخواهد تولید و صنعت را دچار بحران 
کند به ضرر کشور است.قاسم ساعدی در مورد افزایش قیمت گاز مصرفی صنایع گفت: مجلس و نمایندگان 
همواره بر این مسئله تاکید دارند که باید تسهیل گر خوبی برای تولید باشند. اگر چرخه تولید را از پیچیدگی 
ها و سنگ اندازی ها نجات دهیم و فرآیند تولید را تسهیل کنیم یقینا بر اقتصاد کشور و بهبود وضعیت اقتصادی 
مردم اثر مستقیم دارد. مجلس با افزایش قیمت نه تنها در حوزه گاز صنایع بلکه در همه حوزه ها مخالف بوده 
است و همواره تذکراتی را به برخی بخش های اقتصادی دولت و حتی رئیس جمهور داده است.ساعدی اضافه 
کرد: تصمیماتی که در دولت گرفته می شــود برگرفته از یکســری سیاســت های خاص و ویژه ای اســت که در 

خود دولت بنا به مقتضیات و شــرایط وجود دارد و قرار نیســت مجلس در هر امری دولت را همراهی کند.وی 
ادامه داد: به هر حال مجلس با هرگونه افزایش قیمتی که فشار آن به مردم وارد می شود مخالف است و آن را 
نمی پذیرد. اگر قیمت گاز صنایع افزایش یابد یقینا بر قیمت تولیدات ما نیز افزوده می شود و سرمایه گذاری 
که پشت چرخه تولید نشسته است تعرفه و نرخ ها خودش را افزایش می دهد و فشار این افزایش قیمت متوجه 
مردم است و این مردم هستند که در این تصمیمات متضرر می شوند.وی تاکید کرد: ما نباید آنچه را که با تولید 
داخل ســروکار دارد افزایش قیمت دهیم چراکه این افزایش قیمت باعث رهاســازی قیمت می شــود و به ضرر 
اقتصاد کشور است. وی بیان داشت: اینکه افزایش قیمت ها و  بویژه قیمت گاز مصرفی صنایع به صورت بخشی 
و جزیره ای در دولت اتخاذ می شود و کالن دولت در این زمینه تصمیم گیری نمی کند را مجلس نمی پذیرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

مجلس با افزایش قیمت گاز مصرفی صنایع مخالف است
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5بانک و بیمه

ح کرد؛ رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مهران مطر

پلمپ ۴ واحد قصابی متخلف 
ایالم / گروه اســتان ها: رییس اداره دامپزشــکی 
مهــران از پلمــپ ۴ واحد قصابی متخلف در این 
شهرســتان خبر داد.فاطمه احمدی با اعالم این 
خبر اظهار داشت: در راستای  وظایف نظارتی و 
مبارزه با کشتار غیرمجاز دام در سطح شهرستان 
طی شکواییه این اداره به مراجع قضایی و دستور 
مقــام محتــرم قضایی تعــداد ۴ واحد از قصابی 
های سطح شهرستان پلمپ شدند.وی افزود: این 
تعداد قصابی مبادرت به کشــتار دام در خارج از 
کشتارگاه و بدون رعایت ضوابط بهداشتی نموده 
بودند.رییس اداره دامپزشــکی مهران در ادامه 
از عموم مردم شهرســتان درخواســت گوشت و 
فرآورده های گوشتی مورد نیاز خود را از مراکز 
تحت نظارت دامپزشکی تهیه نمایند.وی اضافه 
کرد: همشــهریان در صورت مشــاهده هرگونه 
تخلف بهداشــتی مراتب را به اداره دامپزشــکی 

شهرستان گزارش کنند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم:

اولویت اصلی شرکت برق تأمین 
برق پایدار در ایام اربعین است

ایالم / گروه استان ها:  مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان ایالم در حاشــیه بازدید از 
روند انجام پروژه های توزیع برق در شهرســتان 
مهــران جهت ارائه خدمــات مطلوب به زوار در 
ایــام کنگره بــزرگ اربعین، گفت: جهت تأمین 
برق ۴۱ دســتگاه آبسردکن، تعداد ۱۸ دستگاه 
ترانســفورماتور نصــب و ۱۴۰۰ متــر شــبکه 
فشــارضعیف هوایی و نیز ۴۰۰ متر شبکه فشار 
متوسط در حال احداث است.»ولی ا... ناصری« 
در جلســه ســتاد عتبات عالیات وزارت نیرو در 
شهرســتان مهران با اشاره به نصب سه دستگاه 
ترانســفورماتور و ۵۰۰ متر شبکه فشار متوسط 
جهت تأمین برق مواکب در شــهر مهران، اظهار 
داشت: ۴۲۰۰ متر شبکه روشنایی معابر عالوه بر 
شبکه روشنایی موجود جهت بهبود روشنایی در 
مسیر پیاده روی زوار احداث خواهد شد.وی لزوم 
توسعه سیستم روشنایی معابر در مهران را بسیار 
مهم ارزیابی کرد و افزود: در همین ایام ۱۵۳ پایه 
بتونی برای ایجاد خطوط تأمین برق و نیز ۲۶۳ 
دســتگاه چراغ روشــنایی معابر، احداث خواهد 
شد. مدیر ارشد صنعت برق استان ایالم تصریح 
کرد: در راستای تأمین برق پایدار خط دومداره 
از پســت فوق توزیع مهران تا میدان امام)ره( به 
طول ۳۵۰۰ متر شبکه فشار متوسط نیز از دیگر 
پروژه های توزیع برق در این شهرستان است که 

به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر کل استاندارد استان ایالم:

 تمامی وسایل بازی متعلق 
به شهرداری های استان ایالم 

غیراستاندارد هستند
ایالم / گروه اســتان ها: مدیرکل اســتاندارد 
ایالم با اشــاره به اینکه از ابتدای سال جاری 
تاکنــون ۲۸ فقــره گواهی تایید زمین های 
بازی کودکان در ایالم صادر شده است، گفت: 
تمامی وسایل بازی مستقر در زمینهای بازی 
متعلق به شهرداریها غیراستاندارد می باشند 
و به مردم عزیز توصیه می شود از این وسایل 
تا حد امکان استفاده ننمایند.“مهناز همتی” 
اظهار داشت: شهربازی های استان، در طول 
ســال و بر اساس برنامه زمان بندی مشخص 
توسط شرکت های بازرسی تایید صالحیت 
شــده سازمان ملی استاندارد مورد بازرسی 
فنی و ایمنی قرار می گیرند.وی یادآورشــد: 
اســتاندارد برخــی از تجهیــزات تفریحی 
بر اســاس مصوبه شــورای عالی استاندارد 
مشمول اســتاندارد اجباری بوده و فعالیت 
تجهیــزات تفریحی که مشــمول مقررات 
اســتاندارد اجباری اســت اعم از تجهیزات 
شهربازی، زمین بازی و …. بدون تاییدیه از 
ســازمان ملی استاندارد ممنوع است.همتی 
از همشــهریان خواســت: هنگام استفاده از 
دســتگاه ها و تجهیزات بازی مستقر در شهر 
بازی ها از وجود گواهی بازرســی استاندارد 
اطمینان حاصل کنند.مدیرکل اســتاندارد 
ایــالم افــزود: در این بازه زمانی نیز ۶۹ فقره 
بازرســی توسط شــرکتهای بازرسی تایید 
صالحیت شــده ســازمان ملی اســتاندارد 
ایران از تجهیزات بازی در ســطح اســتان 
انجام شد.وی اعالم کرد: تمامی وسایل ذکر 
شده مربوط به بخش خصوصی بوده و تمامی 
وسایل بازی مستقر در زمینهای بازی متعلق 
به شــهرداریها غیراستاندارد می باشند و به 
مردم عزیز توصیه میشود از این وسایل تا حد 
امکان اســتفاده ننمایند.همتی تاکید کرد: 
از همشــهریان خواستاریم هنگام استفاده از 
دستگاه ها و تجهیزات بازی مستقر در شهر 
بازیها از وجود گواهی بازرســی اســتاندارد 
اطمینــان حاصــل کرده و بدون مشــاهده 
گواهی های بازرسی استاندارد از استفاده از 
این تجهیزات خودداری کنند.وی همچنین 
اضافه کرد: همشــهریان مواردی نظیر عدم 
مشــاهده گواهی استاندارد در شهربازی ها 
را به سامانه شکایات ۵۰۰۰۱۱۵۱۷ پیامک 
 و یــا به اداره کل اســتاندارد اســتان ایالم 

اطالع رسانی کنند.

ایالم / گروه اســتان ها: فرمانده انتظامی اســتان ایالم در حاشــیه 
ششمین جلسه هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه وزارت تعاون 
، کار ورفــاه اجتماعــی گفت: هرچقدر مدیران برنامه های خود رابه 
سمت اشتغالزایی پیش ببرند نتیجه آن کاهش جرائم وباعث افزایش 
امنیت در ســطح جامعه می باشد.ســردار »دالور القاصی مهر« در 
این باره اظهار داشت: پلیس با عنوان متولی ایجاد امنیت در جامعه 
عالوه بر انجام وظایف ذاتی خود اقدامات موثری در راســتای رفاه 
اجتماعی و ایجاد شــغل در جامعه انجام داده اســت.وی با اشاره به 
اینکــه هــر کدام از مدیران اســتانی می توانند به نوبه خود باری را 
از دوش پلیــس بردارند،افزود: پلیس ایالم در راســتای ایجاد رفاه 
اجتماعی در پنج ماهه ابتدایی سال جاری معتادان متجاهر زیادی را 
شناسایی و با کمک اداره بهزیستی استان به کمپ های ترک اعتیاد 
معرفی و اعزام کرده است.فرمانده انتظامی استان ایالم با تاکید بر 
اینکه بیشــتر جرائم خرد در استان توسط همین معتادان متجاهر 

انجام می شود بیان داشت: پلیس در صدد است تا با همکاری سایر 
دســتگاههای مرتبط ،ضمن جمع آوری معتادان متجاهر امنیت و 
آرامش را برای شــهروندان به ارمغان بیاورد.سردار »القاصی مهر« 
در ادامه استان ایالم را یکی از امن ترین استان های کشور دانست 
و یــادآور شــد: با تالش شــبانه روزی همــکاران بنده در مجموعه 
انتظامی اســتان ایالم جرائم خرد در اســتان کاهش ۵۲ درصدی 
داشــته اســت که این امر از نتایج اجرای طرح جمع آوری معتادان 
متجاهــر بــوده و ایــن طرح را با جدیدت دنبال خواهیم کرد. وی با 
اشــاره به اینکه اقدامات پلیس در مقابله با معتادان متجاهر باعث 
شده که احساس ناامنی در بین خانواده ها از بین برود، خاطرنشان 
ســاخت: امیدواریم که بتوانیم با همکاری خوب و ســازنده با اداره 
بهزیستی در امر نگهداری معتادان متجاهر رضایتمندی شهروندان 
را بدست بیاوریم.فرمانده انتظامی استان ایالم در بخش دیگری از 
ســخنان خود با اشــاره به اقدامات پلیس در راستای ایجاد شغل در 

جامعــه تصریح کرد: بــا اقدامات همکاران بنده در اداره گزینش و 
اســتخدام بیش از ۱۷۵ درصد افزایش ســهمیه جذب برای جوانان 
این استان داشته ایم و هم اکنون این عزیزان در حال گذراندن دوره 
هــای آموزش هســتند و بــه زودی به چرخه خدمت در فرماندهی 
انتظامی اضافه خواهد شد.سردار »القاصی مهر« در ادامه به اجرای 
برنامه های مهارت آموزی برای کارکنان وظیفه اشاره کرد و  ادامه 
داد: پلیس با همکاری اداره فنی و حرفه ای در استان توانسته است 
برای بیش از ۵۷۸ پرسنل وظیفه در ۵رشته کالس آموزشی برگزار 
کنیم ودر پایان دوره به آنها گواهینامه مهارت داده می شــود که 
می توانند از تســهیالت بانکی اســتفاده کنند. وی در بخش پایانی 
سخنان خود با اشاره به نزدیک بودن ایام اربعین در استان از همه 
ارگانهــا و نهادهــای دخیل در ماموریت بزرگ اربعین خواســت تا 
پلیــس را در انجــام این ماموریت که همانا ارائه خدمات مطلوب به 

زائران اباعبداهلل الحسین است یاری کنند.

مرکزی / گروه استان ها: معاون توسعه 
مدیریــت و منابع اداره کل راهداری و 
حمــل و نقل جاده ای اســتان مرکزی 
در راســتای ضرورت خدمت رســانی 
به محرومین و مســتضعفین، از ســه 
خانــواده تحت پوشــش کمیته امداد 
حضــرت امام خمینی )ره( در شــهر 
اراک دیــدار کرد.»عبــدا... عبیاوی« 
معاون توسعه مدیریت و منابع این اداره 
کل در دیــدار بــا خانواده محرومین و 
مستضعفین شهر اراک، ضمن دلجویی 
از ایشــان از اقدامات بعمل آمده برای 

محرومیت زدایــی از خانواده های کم 
برخوردار خبر داد.وی افزود: از ابتدای 
ســال جاری تاکنون در راستای اجرای 
اهداف طرح رایحه خدمت با همکاری 
اســتانداری مرکزی و اداره کل کمیته 
امداد حضرت امام خمینی )ره( استان 
در دو نوبــت از خانواده های محرومین 
دلجویی و برای رفع مشکالت آن ها در 
چارچوب وظایف اجتماعی ســازمانی 
اقدام شــده اســت.عبیاوی با تأکید بر 
ضرورت خدمت رســانی به محرومین 
و نیازمنــدان خاطر نشــان کرد: برای 

حمایت از خانواده های مســتضعفین 
و مناطق کم برخوردار باید با اشــتیاق 
تمام گام های موثری برداشــته شود تا 
نــور امید در دلهــای این عزیزان تأللو 
یافتــه و به ادامه حیات دنیوی امیدوار 
شوند.وی دیدار مسئولین با محرومین 
را موجــب دلگرمــی و ایجاد انگیزه در 
میان خانواده هــای نیازمندان عنوان 
کــرد و گفت: همه مــردم می توانند با 
کمک های نقــدی و غیرنقدی در حد 
توان موجب جاری شــدن لبخند روی 

لبهای این عزیزان باشند.

در راستای ضرورت خدمت رسانی به محرومین صورت پذیرفت؛ 

اجرای طرح رایحه خدمت توسط اداره کل راهداری استان مرکزی

فرمانده انتظامی استان ایالم:

اقدامات پلیس در راستای رفاه اجتماعی و ایجاد شغل در جامعه است

5
بانک توسعه تعاون گواهینامه 

 استاندارد ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰۴ را 
دریافت کرد

بانک توســعه موفق به دریافت گواهینامه بین 
المللــی اســتاندارد ISO ۱۰۰۰۲ )سیســتم 
مدیریت رســیدگی به شــکایت مشــتری( و 
ISO ۱۰۰۰۴ )سیســتم مدیریت رضایتمندی 
مشــتری( از سوی شرکت آرین توف پاسارگاد 

نماینده TUV INTERCERT آلمان شد.
معــادی معاون مدیر عامل در امور اســتان ها 
و بازاریابــی در مراســم دریافــت گواهینامه 
گفت:بانک توسعه تعاون به عنوان یک سازمان 
بالغ به این باور رسیده است که برای دستیابی 
به تعالی ســازمانی بایــد از ظرفیت های برون 
سازمانی همچون موسسات ارزیابی استاندارد 

استفاده کند.
وی افزود: اگر می خواهیم بقا داشــته باشــیم 
باید به ذینفعان درون و بیرون ســازمان توجه 

داشته باشیم.
وی افزود:تمرکز اصلی ما در بانک بر این است 
تا صدای مشــتری به عنوان مهم ترین ذینفع 
شنیده شود بر همین اساس با به روزرسانی نرم 
افزار مرکز تماس مشتریان،ســعی بر آن شــده 
است تا هوشمندسازی در این بخش اتفاق افتد.
معادی با تقدیر ازاقدامات ادارات کل بازرسی 
و رســیدگی به شــکایات،امور مشتریان و 
توســعه بازار واداره کل ســازمان و روش ها 
گفت:به عنوان یک ســازمان پیشرو وظیفه 
داریم در مســیر استاندارد حرکت کنیم.اگر 
یاد بگیریم با مشتری به عنوان ذینفع برون 
سازمانی و با کارمندان به عنوان ذینفع درون 
ســازمانی به دنبال تبادل اطالعات و آگاهی 
رســانی باشــیم،پس در مسیر درستی قرار 

گرفته ایم.
معاون مدیرعامل در امور اســتان ها وبازاریابی 
بیــان کرد:اگــر صحبت ها و انتقــاد ذینفعان 
ســازمان در ابتدا شــنیده شود میزان شکایات 

کمتر می شود.

اخبار

برگزاری جشنواره آموزشی سازمان 
نظام پزشکی کشور با حمایت 

بانک شهر

جشنواره آموزشی سازمان نظام پزشکی کشور با 
حمایت بانک شــهر و در محل همایش های بین 
المللی رازی برگزار می شــود. جشنواره آموزشی 
سازمان نظام پزشکی کشور در بخش های مختلف 
از جمله تازه ها و اورژانس های طب داخلی، تازه ها 
و اورژانس های جراحی، تازه های زنان، مامایی و 
اطفال، تازه های نورولوژی و روانپزشکی، تازه ها و 
اورژانس های دندانپزشکی، تازه ها و اورژانس های 
دارویی و تازه های طب ایرانی از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ 
مــرداد در محــل همایش های بین المللی رازی 
برگزار می شــود.بانک شهر نیز در راستای توجه 
به حوزه مســئولیت اجتماعی و کمک به جامعه 
پزشکی کشور؛ از برگزاری این جشنواره آموزشی 

حمایت می کند.

مهر تایید بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران بر افزایش توانگری مالی بیمه معلم
توان بیمه معلم بر مدار افزایش

 بــا تایید بیمــه مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران 
برای دومین سال پیاپی ، 
توانگری مالی بیمه معلم 
معــادل ۱۲۴درصــد در 
سال ۱۴۰۱ و با افزایش معنادار نسبت به سال 

۱۴۰۰ ،بار دیگر در سطح یک قرار گرفت.
طبــق اعالم بیمه مرکزی جمهوری اســالمی 
ایــران، توانگــری  مالــی بیمه معلم در ســال 
۱۴۰۱معادل ۱۲۴ درصد و در سطح یک تائید 
شده  است که نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش قابل 

توجهی را تجربه کرده است.

رضایت مشتریان چالش همیشگی بانک کارآفرین است
توســعه کاربردهای فناوری اطالعات در 
صنعت بانکداری و ارائه خدمات باکیفیت 
در کوتاه ترین زمان ممکن به مشتریان بر 

کسی پوشیده نیست.
امروزه دیگــر فناوری اطالعات به عنوان 
یک ابزار و یا تسهیل کننده سایر عملیات 
و فرآیندهای ســازمان تلقی نمی شــود، 
بلکــه موتــور محرکه همــه بخش های 
ســازمان اســت و نقش اســتراتژیک و 
عملیاتــی در پیشــبرد برنامه های بانک 
دارد. نظر به اهمیت موضوع در خصوص 
اقدامات صورت گرفته در بخش فناوری 
اطالعات، با خانم شــبنم شجاعی مشاور 
معاون مدیرعامل و مدیر پیشین فناوری 
اطالعات بانک گفتگویی انجام دادیم که 

در ادامه می خوانید.
مهم تریــن دلیــل ضرورت توجه ویژه به 
بخــش فنــاوری اطالعــات در بانک هــا 

چیست؟
اهمیت حوزه فناوری بر هیچ کس پوشیده 
نیست و همه ناگزیر به قدم برداشتن در 
مســیر ارتقاء سیستم ها و تصمیم گیری 
بــر اســاس تحلیل داده ها هســتند. در 
دنیایی که تکنولوژی با ســرعت بســیار 
زیادی درحال توســعه و پیشرفت است 
در بانکهــا هم می بایســت تصمیم ها بر 
پایه اطالعات و داده های منتج شــده از 
عملکرد واحدها و رفتار مشــتریان اخذ 
شــود که ناگزیر ســرمایه گذاری در این 

حوزه را طلب می نماید.
خوشــبختانه نگاه مدیران ارشــد بانک 
کارآفرین هم به سمت این حوزه معطوف 
شــده و با جدیت ارتقای زیرســاختها و 
اصالح سامانه ها در دستور کار قرار گرفته 

است.
در  انجام شــده  اقدامــات  مهم تریــن 
ســال ۱۴۰۱ در بخــش فنــاوری اطالعات 

را تبیین فرمایید.
بانــک مرکــزی در ســال های اخیر به 
راه انــدازی ســامانه های متعدد نظارتی 
اقدام کرده است و بی شک تمامی بانک ها 

هــم باید با این جریان هماهنگ باشــند 
و البته تولید ســامانه ها و ســرویس های 
درخواســتی حجم کار بســیار زیادی را 
متوجــه بدنه فنــاوری اطالعات بانک ها 
کرده است و انجام آن ها در مهلت زمانی 
مشخص شده نیز یکی دیگر از دغدغه های 
بانک هاست که بانک کارآفرین هم از این 
قاعده مســتثنی نیســت. مواردی مانند 
سامانه احکام قضایی )محچک( – فازهای 
تکمیلــی صیــاد و پیچــک – اصالحات 
مربــوط بــه کد ســیاح و … از نمونه این 
موارد است که می توان به آن ها اشاره کرد.

عــالوه بر مواردی که عنوان شــد، بانک 
جهت ارائه خدمت به مشتریان و مشتری 
مداری در بازار رقابتی موجود، یک سری 
درخواســت های موردی دیگر هم دارد 
کــه بر حســب اولویت در دســتور کار 
فنــاوری اطالعات قــرار می گیرد. البته 
بخــش مهم اقدامات درحوزه پروژه های 
زیرســاختی است که از دید مشتریان و 
حتــی دیگرهمکاران پنهان اســت ولی 
انجام آن ها جهت نگهداشــت سیستم و 

امکان ارائه خدمت به صورت شبانه روزی 
و تــداوم ســرویس امری الزم و ضروری 
اســت ، از جملــه این مــوارد می توان به 
ایجاد بســتر مناسب ارائه سرویس های 
مختلف بانکداری ، ایجاد زیرساخت های 
الزم بــرای ایجــاد و اخــذ گزارش های 
ســامانه مبارزه با پولشــویی، تکمیل فاز 
۱ و ۲ ســامانه ریسک، اصالحات مرتبط 
با تســهیالت و رفع مغایرت ها، راه اندازی 
چند دســتگاه CASHLESS به صورت 
پایلوت، انجام نوســازی تجهیزات شعب 
که از اواخر سال ۱۳۹۹ آغاز و فاز تکمیلی 
آن امسال نهایی می شود و انجام فازهای 
تکمیلی ســامانه های مالی و اداری بانک 
مانند اتوماســیون اداری و ســام، سامانه 
منابع انســانی ، ســامانه Los و … اشاره 

کرد.
در تمامــی بخش هــا و حوزه هــا برخــی 
کوتاه مــدت  اقدامــات و برنامه هــا در 
نمود ظاهری ندارد و نتایج آن در بازه 
گــر  زمانــی طوالنی تــر آشــکار می شــود، ا
مــواردی ازاین دســت در زمان تصدی 

مســوولیت شــما به عنوان مدیر فناوری 
اطالعات انجام گرفته، بیان فرمایید.

بله. درســت اســت. ما هــم از این قاعده 
مستثنی نیستیم و اقداماتی را انجام داده 
ایم البته قبل از آن باید به این موضوع اشاره 
کنم که با بررسی تمامی بانک های کشور 
و همچنین تاسیس هلدینگ نگاه نیاز به 
معاونت فنــاوری اطالعات بیش از پیش 
احســاس شد و نهایتا با موافقت مدیریت 
ارشد بانک در اواخر سال ۱۴۰۰ با رویکرد 
یکپارچگــی و وحدت فرماندهی در حوزه 
فناوری اطالعات چارت ســازمانی بانک 
تغییر کــرده و معاونت فناوری اطالعات 
در بانک شکل گرفت که ۳ موضوع اصلی 
را از همان ابتدا در دستور کار خود قرارداد:
 Data( ۱- ایجــاد مرکــز داده بانــک
Centre( که حدود ۱۰ ســال با توجه به 

تغییرات مدیریتی به تعویق افتاده بود.
۲- ایجــاد پلتفرم بانکــداری دیجیتال 
به منظور یکپارچه ســازی اپلیکیشــن 
های متعدد موبایلی موجود و همســان 

با اینترنت بانک جدید

 )core banking( ۳- ارزیابی سیستم های
فعلی بانک و مقایسه با سیستم بانک های 

دیگر
در خصــوص بنــد ۳ باید عرض کنم که 
سیســتم های مورد اســتفاده در دیگر 
بانک هــا که هم انــدازه بانک کارآفرین 
هســتند و اهم آن ها محصول شرکتهای 
توســن، فناپ و کاســپین هستند، مورد 
ارزیابــی کارشناســی قرارگرفته و این 
ارزیابــی تاکنون بیــش از ۸۰ درصد نیز 
پیشــرفت داشــته اســت. ناگفته نماند 
کــه همزمان به صورت موازی بررســی 
ســامانه فعلی بانک )سامانه آفرین( نیز 
در خصــوص بحث ارتقا و تکمیل آن نیز 
در دســت اقدام اســت که چنانچه به هر 
دلیلی موضوع اول منتج به نتیجه نشــد 

این مهم به تعویق نیفتد.
در واقع این سه اقدام نتایج بسیار مهمی 
رابرای امســال و ســالهای آتی بانک به 
همراه خواهدداشــت و همچنین با ایجاد 
این معاونت جهت دهی و شفاف ســازی 
بودجــه بخش فناوری اطالعات بانک نیز 

انجام شده است.
طبق بررسی هزینه های سایر بانک های 
در سایز بانک کارآفرین، به جرات می توان 
گفت که برخی از بانک ها در ســال های 
گذشــته توجه و هزینه بیشــتری برای 
تقویــت بخش فنــاوری اطالعات خود 
صرف کرده بودند که خوشبختانه دریکی 
دو ســال اخیر تقویت این حوزه در بانک 
مــا مورد توجه ویژه ای قرارگرفته اســت 

که باعث تقویت این بخش شده است.
یکــی دیگراز اقدامات بانک مشــارکت 
و ســرمایه گذاری در تاســیس شرکت 
سنباد )ســکوی نوآوری باز داده محور) 
که متشــکل از مشــارکت چندین بانک 
کشــور جهت ارائه ســرویس های بانکی 
بر روی یک پلت فرم واحد یا به اصطالح 
یک بوم مشترک برای ارائه سرویس است 
که امیدوارم در این زمینه نیز موفیتهای 

خوبی کسب شود.

اخبار

استانها

گلستان / گروه استان ها: جلسه سازمان های هم خانواده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان به منظور 
تشریح برنامه های پیشنهادی سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به استان در عصر یکشنبه ۲۳ مرداد ماه 
تشــکیل شــد. به منظور هم اندیشــی و تشریح برنامه های پیشنهادی سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
اســتان  و برنامه های اربعین نشســتی با حضور دســتگاه های هم خانواده وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
برپا شد.در این جلسه حاضران در خصوص درخواست حمایت از احداث کتابخانه مرکزی و کتابخانه های 
ســطح اســتان، برپایی نشســت ســازمان های هم خانواده با وزیر محترم، نیازهای خبرگزاری ایرنا و رسانه 
های استان و پیشنهادهایی در خصوص برنامه های فرهنگی ویژه اربعین مواردی را مطرح و مورد بحث و 
تبادل نظر قرار دادند.در این جلسه محمد رعیت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان،گفت: تقویت 

ســازمان های هم خانواده وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی و رســیدن به اهداف تعیی ن شده مسئله مورد 
توجه وزارت اســت و امیدوارم در کنار یکدیگر بتوانیم این مهم را عملی نماییم. وی با تاکید بر اینکه برای 
رســیدن به اهداف باید نشســت های بیشــتری برپا شود،افزود: اولویت های تحولی وزیر محترم فرهنگ و 
ارشاد اسالمی تبیین شده و ساختارسازی، تقویت بدنه اجتماعی و توجه به نیروهای انقالبی و توجه خاصه 
به نوجوانان و جوانان در دستور قرار دارد.رعیت همچنین با تاکید بر وحدت و یکصدایی، گفت: در جلسات 
آتی می توانیم برای تمامی اهداف و برنامه های مطرح شده هم افزایی و تقسیم کار کنیم.در پایان جلسه 
پس از ارائه پیشنهادهایی در خصوص اربعین حسینی، مواردی مصوب و موضوعات مرتبط با سازمان های 

هم خانواده و ایجاد فضای هم افزایی آن ها در دستور جلسات آتی قرار گرفت.

به منظور تشریح برنامه های پیشنهادی سفر وزیر فرهنگ و ارشاد به استان گلستان؛

سازمان های هم خانواده وزارت فرهنگ و ارشاد تشکیل جلسه دادند
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رئیس مرکز وکالی دادگستری استان خراسان رضوی خبر داد؛

ارائه مشاوره حقوقی رایگان به بیش از ۱۰۴ هزار نفر توسط مرکز وکال
 مشهد / سمیرا رحمتی

رییس مرکز وکالی دادگستری خراسان 
رضوی از ارائه بیش از ۱۰۴ هزار مشاوره 
حقوقی رایگان توسط مرکز وکالی استان 
در سال جاری خبر داد.حمیدرضا آفرین 
در اولین نشست خبری رئیس و اعضای 
هیات مدیــره مرکز وکالی قوه قضائیه 
اظهــار کرد: مرکز وکالی قوه قضائیه به 
عنوان نهاد ملی وکالت عهده دار معرفی 
وکیــل در جامعه اســت. وکیل یکی از 
حقوق اساســی شــهروندی را مدیریت 
می کند و آن حق دفاع اســت. حق دفاع 
از حقوقی است که مستقیما توسط وکال 
هدایت می شود و ما نیز به شدت مراقب 
هســتیم اشــخاصی را برای دفاع از این 
حقوق معرفی کنیم که بتوانند به مردم 

خدمات الزم را ارائه دهند. 
وی در خصــوص خدماتــی کــه مرکز 
وکالی قــوه قضائیه ارائه می دهد، بیان 
کرد: یکی از خدمات ما، خدمات تلفنی 
رایــگان حقوقی اســت. ســامانه ۱۲۹ 
توســط قوه قضائیه برای همین منظور 
راه اندازی شده و مرکز وکالی قوه قضائیه 
عهده دار اصلی ارائه این خدمت اســت. 
ایــن خدمت از ســال ۱۴۰۰ راه اندازی 
شده و از ابتدای امسال با چند برابر شدن 
ظرفیــت خدماتی آن به فعالیت خویش 
ادامه می دهد.آفرین اضافه کرد: خدمات 
دیگر ایــن مرکز ارائه وکالت معاضدتی 
اســت. بسیاری از شهروندان نمی توانند 
از خــود دفاع کنند و توانایی الزم جهت 
گرفتن وکیل را نیز ندارند. اگر احراز شود 

کســی توان دفاع از خویش تکمن مالی 
جهت اســتخدام وکیل ندارد، به صورت 
رایگان بــرای او وکیل تعیین می کنیم.
رییس مرکز وکالی دادگستری خراسان 
رضوی بیان کرد: همچنین اگر کســی 
واجد شرایط استخدام وکیل معاضدتی 
و رایگان نباشد اما به هر دلیلی استطاعت 
کمی داشــته باشــد، برای او نیز وکیل 
معرفی می شود تا با دریافت حق الوکاله 
پاییــن و کمتر از تعرفــه به پرونده وی 
رسیدگی شــود.وی اضافه کرد: امسال 
بــرای ۱۳۰ پرونــده وکالت معاضدتی 
تعییــن و ۱۵۰ مورد وکیل تســخیری 
برای اشــخاص نیازمند نیــز برگزیده 

شــد.  آفرین با ارائه طرح پیشــنهادی 
تحــت عنوان »هر خبرنگار یک وکیل« 
ادامه داد: از آنحایی که خبرنگاری دفاع 
از مردم اســت، پیشــنهاد ما تعیین یک 
تیم تخصصــی حقوقی برای حمایت از 
خبرنگاران اســت؛ لذا طرح هرخبرنگار 
یــک وکیل برای ارائــه این خدمات به 

خبرنگاران پیشنهاد می شود.  
در ادامه این نشست، عضو هیات مدیره 
مرکــز وکالی دادگســتری خراســان 
رضوی، در پاسخ به پرسشی در خصوص 
افزایــش ظرفیت های آزمــون وکالت 
اظهار کرد: از ۲۰ سال گذشته که مرکز 
وکال در خدمت شهروندان است، اتفاقات 

خوبی در رابطه با افزایش پذیرش وکیل 
متناسب با استانداردهای جهانی رخ داد. 
در حال حاضــر ظرفیت پذیرش وکیل 
در مرکز وکال در ســطح کشــور شرایط 

مناسبی است.
رضــا حضرتــی ادامــه داد: البته من به 
عنوان وکیل نســبت به مســاله افزایش 
ظرفیت هــای پذیرش وکیل در قوانین 
مصــوب مجلس انتقــاد دارم. در واقع 
قانونگــذار ایــن موضــوع را به صورت 
تخصصــی بررســی نمی کنــد. به نظر 
می رسد نظرات قوه قضائیه و نهاد وکالت 
در این رابطه که چه مقدار وکیل در سال 
باید جذب شــود، می تواند در منطقی تر 

شــدن قوانین موثر باشــد. وکال مخالف 
جذب بیشتر وکیل نیستند اما آیا جامعه 
قضائی ظرفیت چند برابر شــدن تعداد 
وکال را دارد؟ در حال حاضر زیرســاخت 
چنین موضوعی فراهم نیست.مســئول 
کمیســیون آموزش و کارآموزی مرکز 
وکالی دادگستری خراسان رضوی نیز 
در ادامه این نشســت با اشــاره به ارائه 
مشــاوره های حقوقی در فضای مجازی 
اظهــار کــرد: بر این موضــوع نظارت و 
بازرســی اعمال می شود. در حال حاضر 
شــرایط به گونه ای اســت که هر کس 
می توانــد یک صفحه برای ارائه خدمات 
مشــاوره ای حقوقــی در فضای مجازی 
راه اندازی کنــد. توصیه ما به مردم این 
است که آن دسته از کسانی را که وکیل 
نیستند شناسایی کرده و از آنان مشاوره 
دریافت نکننــد. توصیه کانون دریافت 
مشــاوره حضوری است.علی ادبی  ادامه 
داد: البته اگر شــهروندان پیش از اقامه 
دعوا از خدمات حقوقی اســتفاده کنند، 
ایــن موضوع برای آنــان زمان و هزینه 
کمتــر و نتیجه بهتــری می تواند در بر 
داشته باشد. برای این منظور الزم است 
فرهنگ مراجعه مردم به خدمات وکالتی 
قبل از طرح دعوا نهادینه شود.مســئول 
کمیســیون آموزش و کارآموزی مرکز 
وکالی دادگستری خراسان رضوی بیان 
کرد: مشــهد تنها شــهری است که در 
حاشــیه آن ۱۲ پایگاه خدماتی حقوقی 
رایگان راه اندازی  شــده و توسط کانون 

وکالی استان مدیریت می شود.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 رئیس دانشگاه 
جامع علمی کاربردی اصفهان: 

رویکرد دانشگاه علمی کاربردی 
پاسخ به نیازهای جامعه است 

اصفهان / گروه استان ها :رئیس دانشگاه جامع 
علمــی کاربردی اســتان اصفهان بر ضرورت 
آشناکردن دانش آموزان و خانواده های آنها با 
رشــته های مهارتی تاکید دارد و معتقد است: 
نگاه درســتی به مشــاغل خدماتی در کشور 
وجود ندارد که این نیازمند فرهنگ ســازی و 
آشــنایی هرچه بیشــتر با این مشاغل است. 
از مهرماه ۱۳۷۰ که تأســیس دانشگاه  علمی 
کاربردی در کشــور مصوب شــد، تا امروز که 
حــدود ۶۰۰ مرکز فعال در سراســر کشــور 
مشــغول به آمــوزش رشــته های مهارتی و 
مســئله محور موردنیاز جامعه هســتند، این 
زیر نظام آموزشــی به دنبال افزایش ســطح 
مهارت شــاغالن بخش های مختلف صنعتی 
و اقتصــادی و افزایــش مهارت های حرفه ای 
به دانشــجویان اســت.راهبرد دانشگاه علمی 
کاربــردی، مهارت افزایــی بــرای بــازار کار 
تعریف شــده و ارائه رشــته های نو و جدید و 
متناســب با نیاز بازار در این دانشــگاه، راهی 
برای مهارت آموزی بیشــتر دانشجویان است. 
در همین راســتا استان اصفهان با داشتن ۲۲ 
مرکز آموزش علمی کاربردی هرســال با ارائه 
رشــته های جدید و مســئله محور موردنیاز 
جامعــه بــه دنبــال مهارت افزایی بیشــتر 
دانشــجویان است؛ از رشــته هایی همچون 
کاردانی فنــی باغبانی، تولیدات گلخانه ای و 
کاردانــی حرفه ای آشــپزی گرفته تا کاردانی 
فنی تولیــد محتوای دیجیتال، کاردانی فنی 
ربــات و یــا حتــی مربیگری ســوارکاری، از 
جمله رشته های جدیدی هستند که در سال 
تحصیلی پیش رو در اصفهان ارائه می شــود.

رئیس دانشــگاه جامع علمی کاربردی استان 
اصفهان، به تجربه کشورهای موفق در زمینٔه 
اشتغال جوانان اشاره و اظهار می کند: در دنیا 
بیش از ۸۰ درصد افراد از آموزش متوســطه 
وارد بــازار کار می شــوند و اگر نیاز به مهارت 
باشــد در کالج هــا و دوره هــای کوتاه مدت 
مهارت های متناســب با شــغل خود را کسب 
می کننــد و تنها ۲۰ درصد افراد که عالقه مند 
به تحقیق، توسعه و پژوهش هستند، به سمت 
تحصیالت کالسیک می روند، اما این روند در 
ایران برعکس اســت. در کشــور ما ۸۷ درصد 
دانش آموزان برای مدرک گرایی به دانشــگاه 
می روند و بر اساس آمار موجود، تنها ۱۳ درصد 

به دنبال آموزه های مهارتی هستند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو 
مشهد خبر داد؛

 تخفیف 7۰ درصدی اوقاف 
 به مردم در بافت فرسوده 

منطقه آبکوه 
مشهد / سمیرا رحمتی

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو مشهد 
گفت: در مجوزی که ویژه ی بافت های فرسوده 
صادر شده، اوقاف ۷۰ درصد از حقوق وقف را به 
نفع مردم تخفیف داده است ولی نگاه منفعت 
طلبانه و درآمد محور ســازمان بازآفرینی به 
بافت های فرسوده، مانع از پیشرفت امور است.

ابراهیــم صفرزاده افزود: بیشــترین توفیقات 
شهرداری، در بازآفرینی بافت فرسوده مشهد 
در مناطقی صورت گرفته که اراضی آنجا وقفی 
بوده اند و متولیان موقوفات همواره با نگاه گره 
گشــایی از مشــکالت مردم و موقوف علیهم، 
در مســائل شهری تعامل داشته اند. وی ادامه 
داد : در خصــوص بافــت آب کوه، چند نوبت با 
شــهرداری توافقات کتبی و قطعی انجام شده 
ولی متاســفانه تاکنون اراده ای در شهرداری 
برای انجام تعهدات وجود نداشــته و توافقات 
صرفا روی کاغذ باقی مانده اســت.رئیس اداره 
اوقاف ناحیه دو مشهد تصریح کرد: در مجوزی 
که ویژه ی بافت های فرســوده صادر شــده، 
اوقاف ۷۰ درصد از حقوق وقف را به نفع مردم 
تخفیف داده اســت ولی نگاه منفعت طلبانه و 
درآمد محور ســازمان بازآفرینی به بافت های 
فرسوده، مانع از پیشرفت امور است.صفرزاده 
اظهار کرد: اگر سازمان بازآفرینی، نفس احیای 
بافت فرســوده را به نفع شــهر و مردم بداند، 
انتظــارات درآمدی را از این مناطق کم کرده 
و تخفیفــات منــدرج در قانون حمایت از احیا 
و نوســازی بافت های فرســوده را به نفع مردم 
اعمال کند، شــاهد جهش در بازآفرینی بافت 
های فرسوده خواهیم بود. وی افزود: کمتر از 
۱۰ درصد از اراضی اوقافی در بافت فرســوده 
واقع شده اســت.رئیس اداره اوقاف ناحیه دو 
در پایان گفت: ســازمان بازآفرینی، سازمانی 
اســت که خودش نیاز به بازآفرینی دارد و تا 
نگاه درآمد محور در سازمان بازآفرینی اصالح 
نشود، بافت فرسوده در مشهد چه در ۱۰ درصد 
اراضی اوقافی و چه ۹۰ درصد غیر اوقافی تغییر 

چندانی نخواهد  داشت.

مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی اعالم کرد؛

 بهره برداری از 
۵ پروژه گازرسانی روستایی 

مرکزی / گروه اســتان ها: محمدرضا سمیعی مدیر 
عامل شرکت گاز استان مرکزی اعالم کرد: همزمان 
با هفته دولت پنج پروژه گازرسانی روستایی درسطح 
اســتان مرکــزی مورد بهره بــرداری قرارمی گیرد.
ســمیعی محل اجرا و بهره برداری این پروژه هارا در 
سطح شهرســتانهای اراک، ساوه، زرندیه و محالت 
عنوان کرد  و در این خصوص گفت: اعتبارصرف شده 
جهت گازرســانی به روســتاهای عباس آباد از توابع 
اراک، بایخــان و ملک آباد از توابع ســاوه، فیض آباد 
از توابع زرندیه، آتشکوه از توابع محالت، ۷۱ میلیارد 
و۳۸۲میلیون ریال شده است .مدیرعامل شرکت گاز 
استان مرکزی در ادامه افزود: با افتتاح این پروژه ها که 
در این پنج روستا صورت گرفته، ساکنین این روستاها 
به جمع مصرف کنندگان گاز طبیعی خواهند پیوست 

و از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.
 

 خبرنگاران شناسنامه دار نباید 
در سبد فیک نیوزها قرار گیرند

حجت االســالم والمســلمین محســنی اژه ای در 
دیــدار اصحاب رســانه، مدیران عامــل و تعدادی از 
خبرنگاران رســانه های کشور با ریاست قوه قضاییه 
نکاتی را مطرح نمودم و از مشکالت این قشر گفتم.
ضرورت خط کشــی میان »جریان های فیک نیوز« و 
»خبرنگاران شناسنامه دار« یکی از مهمترین این موارد 
بود؛ معتقدم نباید این دو طیف را در یک سبد قرار داد.
از آیت ا... اژه ای درخواست نمودم تا با افزایش آگاهی و 
ارتقاء سطح سواد رسانه ای قضات و مسئوالن اجرایی از 
افزایش ایجاد پرونده برای برخی خبرنگاران پیشگیری 
نمایند.امیدوارم با همت ریاست قوه و همکارانش شاهد 
تجدیدنظر و بازنگری در انتخاب اعضای هیئت منصفه 
سیاسی و مطبوعاتی  باشیم.در پایان این نشست در 
گفتگویی دو سویه آیت ا... اژه ای انتظار همراهی هرچه 
بیشتر بسیج رسانه با قوه قضاییه بویژه در استان ها و در 
مسیر راه اندازی شوراهای حل اختالف اصحاب رسانه 
را مطرح نمودند که نکته ای کامالً بجا است؛ با تمام 
توان در مســیر خدمت در کنار ایشــان و همکارانش 

خواهیم بود.

شهرداری منطقه 2 بوشهر عنوان کرد؛  

تشریح بخشی از عملیات عمرانی 
انجام گرفته در سطح محالت 

جنوبی شهر 
بوشهر / گروه استان ها: گوشه ای از عملکرد اجرایی، 
عمرانی انجام گرفته اخیر  در سطح محالت جنوبی 

شهر بوشهر توسط شهرداری منطقه دو عبارتند از:
 اجرای حفاری وکابل کشــی به طول ۱۰ متر جهت 
برقراری مجدد روشنایی رفیوژ میانی بلوار شهید قره 
نی)ترمیم کابل برق به سرقت رفته و بازسازی شبکه 

روشنایی(
مرمت برج نوری مربوط به روشنایی محوطه ، تعمیر 
برق و نصب المپ ســرویس های بهداشــتی واقع در 

آرامستان وادی الرحمه
ترمیم تابلو برق روشنایی پارکینیگ محوطه شهدای 
خوشنام واقع در پارک شغاب و نیز مرمت  پایه روشنایی 

واقع در بلوار خلیج فارس
اجــرای تابلــو برق جهت برق رســانی به پمپ کف 
کش اجراشده در کوچه دلیران ۷ و ترمیم برق چراغ 
راهنمایی واقع در محدوده تقاطع غیر همسطح شهدا 
و همچنین بازسازی برق مهمانسرای شهرداری واقع 

در ساختمان شهرداری منطقه دو 
اجرای حفاری و نصب پایه برق بتنی جهت جابجایی 
تیر برق فشار قوی واقع در مسیر گذر)انتهای خیابان 

دانشجو(
نصب راه بند )بوالرد بتنی( و همچنین نصب راه بند 
فلزی در پیاده رو خیابان بهمنی جهت حفظ حقوق 

عابران پیاده
همکاری با اداره آبفا جهت رفع شکستگی خط انتقال 

آب به شهر بوشهر
اجــرای الیروبی کانال اصلی دفع آبهای ســطحی 
محدوده تقاطع غیر همســطح شــهدا با همکاری 

سازمان مدیریت پسماند
ترمیم و بازســازی ۸ دهانه پل فلزی واقع در شهرک 
نیایش، بلوارهای خلیج فارس ،سلمان فارسی، خیابان 

های دانشجو و تنگک دوم
نصب داربست،کابل کشی و برق رسانی و تجهیز موکب 
شهرداری منطقه دو واقع در بلوار شهید ماهینی جهت 

پذیرایی از عزاداران حسینی
بازســازی و اصالح دریچه های فلزی به سرقت رفته 

واقع در خیابان های ریشهر و دانشجو
ترمیم و بازســازی تابلوهای ترافیکی و معابرشهرِی 

آسیب دیده در سطح منطقه دو
هماهنگــی و نظارت بر اجــرای لکه گیری و ترمیم 

آسفالت واقع در سطح معابر محالت جنوبی
جوشکاری و اجرای بازسازی درب انبار شهرداری واقع 

در کارخانه آسفالت 
بیس ریزی جهت پر نمودن و رفع خطر اضطراری از 

چاله ایجاد شده در بلوار شهید یاسینی
کنترل نقشــه و پروانه ساختمان های در دست اجرا 
و جلوگیری مستمر از ساخت و سازهای غیر مجاز و 
همچنین تالش در راســتای رفع ســد معابر واقع در 
محالت جنوبی شــهر بوشــهر توسط اداره کنترل و 

نظارت شهرداری منطقه دو
نظــارت بر اجرای حفــاری ها و پیگیری ترمیم نوار 
حفاری های صورت گرفته واقع در ســطح محالت 

جنوبی

استانها 6

سرپرست سازمان سیما و منظر شهری بوشهر اظهار کرد:

کمبود آب بخش فضای سبز شهری  تالش برای مدیریت چالش 
بوشــهر / گروه اســتان ها: ساسان محبی سرپرست سازمان 
ســیما ، منظر و فضای ســبز شــهری  عنوان کرد : با توجه به 
اینکه آب و مدیریت آبیاری  یکی از رکن های اساسی احیاء 
و سرســبزی فضای ســبز شهری می باشــد،  این سازمان با 
استفاده از زه آب ها و آبهای سطحی که  کیفیت الزم جهت 
آبیاری را دارند، با شناسایی و ردیابی چنین آبهایی و تامین 
اعتبــار و ادوات الزم  و همچنیــن اســتحصال و هدایت این 
آبها به فضای ســبز  گام موثری در تامین بخشــی اعظمی از 
کمبود آب فضای سبز برداشته و امید است که با  تسریع در 

این خصوص بتوانیم اب مورد نیاز را برای فضای سبز تامین 
و رضایت نســبی شــهروندان  را در احیاء  فضای سبز شهری 
را باعث شــویم و با مدیریت بهینه در ســالهای آینده شــاهد 
کمبود آب و نهایتا تاثیر منفی در فضای سبز را باعث  نگردد.
محبی افزود،: با توجه به شدت و حدت گرمای اخیر وکمبود 
آب ،  همکاری هدفمند و یکپارچه شــهروندان در نگهداری  
مراقبــت از درختــان و نهالها و گل و گیاهان زینتی در مقابل 
منازل و محل کســب و کار و  ادارات  در راســتای مشــارکت 

آگاهانه همگانی در مدیریت شهری خواستار شد.

ســمنان / گروه استان ها: مدیرتوزیع برق شهرستان مهدیشهر 
اعالم کرد: به مناسبت هفته دولت امسال، شش پروژه عمرانی 
برق رســانی در این شهرســتان به بهره برداری خواهند رسید.

حســین حافظی گفت: دو پروژه اصالح شــش هزار و ۵۷۰ متر 
شــبکه فشــارضعیف ســیمی و تبدیل به کابل خودنگهدار در 
شــهرهای مهدیشهر و شــهمیرزاد با اعتبار ۲۱ میلیارد و ۱۶۵ 
میلیون ریال از جمله پروژه های افتتاحی به شمار می روند.وی 
افزود: پروژه احداث دو هزار و ۳۰۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی 
جهت رینگ فیدر بیمارستان و چاه های آب شرب این شهرستان 
با مبلغ شــش میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال، پروژه دیگری اســت 
که درهفته دولت بهره برداری خواهد شــد.وی باعنوان این که 

پـروژه توسعه دو هزار و ۳۶۰ متر شبکه فشارضعیف هوایی برای 
تامین برق متقاضیان جدید در سطح شهرستان با هزیـنه یک 
میلیارد ریـــال افتتاح می شــود تصریح کرد: پروژه نصب یک 
دســتگاه ترانس با ظرفیت قدرت ۱۰۰ کیلوولت آمپر و احداث 
شــبکه فشارمتوســط هوایی برای تامین برق ساختمان جهاد با 
اعتبــار یــک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال و پروژه بهینه ســازی 
شــبکه فشارمتوســط منطقه لیتو با اعتبــار ۵ میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون ریال، در فهرست پروژه های افتتاحی هفته دولت سال 
جــاری قــرار دارند.حافظی اضافه کرد: به منظور بهره برداری از 
این تعداد پروژه ، ۴۴ میلیارد و ۱۶۵ میلیون ریال اعتبار پیش 

بینی و صرف شده است.

در هفته دولت صورت می گیرد؛

افتتاح 6 پروژه برق رسانی در مهدیشهر

خبر  ویژه

رئیس سازمان نظام پزشکی استان ایالم:

کشور عراق است سازمان نظام پزشکی آماده همکاری در حوزه توریست درمانی با 
ایالم / گروه اســتان ها: رئیس ســازمان نظام پزشــکی ایالم گفت: 
اســتان ایالم به دلیل همجواری با کشــور عراق و وضعیت کنونی 
عراق از نظر امکانات درمانی می تواند جایگاه ویژه ای برای پذیرش 
بیماران این کشور و ارایه خدمات گردشگری سالمت به آنها داشته 
باشد.علیرضا رمضانی در دیدار با شیخ حسین مهدی جانی، رییس 
کردهای فیلی کشــور عراق اظهار کرد: بیمارســتان های تخصصی 
اســتان ایالم می توانند میزبان گردشگران خارجی و به خصوص از 
اســتان های همجوار اســتان ایالم در کشور عراق باشد.وی افزود : 
اعزام بیماران از کشــور عراق به کشــورهایی نظیر ترکیه، هند و 
مالــزی هزینه های سرســام آوری را به آنــان تحمیل می کند که 
در صــورت انعقــاد تفاهمنامه درمانی با اســتان ایالم این هزینه ها 

به حداقل ممکن خواهد رســید.رئیس سازمان نظام پزشکی ایالم 
گفت: کیفیت باالی تجهیزات پزشــکی و حاذق بودن پزشــکان از 

جمله پتانسیل های است که می توان بیماران از کشور عراق برای 
درمان در استان حضور یابند.وی با بیان اینکه اعزام بیماران از کشور 
عراق به استان ایالم می تواند سبب کاهش هزینه های درمانی برای 
بیماران شود، افزود: ورود بیماران از طریق مرز بین المللی مهران با 
دارا بودن تمام پتانسیل ها و ظرفیت های ویژه، این امکان را فراهم 
می ســازد که پروســه درمان در کمترین زمان ممکن و بهره گیری 
از ظرفیت ویژه اســتان ایالم در مبحث درمان طی شــود.رمضانی 
یادآور شد: روابط حسنه و صمیمانه بین کشور عراق و استان ایالم 
و همچنین مشــترکات فرهنگی و مذهبی از ظرفیت های خوب و 
مثبتی اســت که باید به بهترین وجه از آن بهره برده و مناســبات 

بینابین را ارتقاء بخشیم.
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یادداشت

آبله میمون   ضرورت فعال شدن سپر دفاعی در مقابل 

باالخره پای آبله میمون به ایران رسید
  سارا فهیم / روزگار

آبله میمونی »Monkeypox« نام بیماری 
اســت که این روزهــا صحبت های زیادی 
درباره آن می شــود. عامــل این بیماری 
ویروســی کمیاب اســت  با عالئمی چون 
نشــانه های آنفوالنزا خود را بروز می دهد. 
این بیماری بثورات پوستی ایجاد می کند و 
در صورت و بدن گسترش می یابد. با توجه 
به شــیوع ناگهانی کرونا و مشــکالتی که 
ایجاد کرده، در حال حاضر مردم دنیا نگران 
شــیوع آبله میمونی نیز هستند.سازمان 
جهانی بهداشــت اخیراً به دلیل شــیوع 
باالتــر از حدانتظار این بیماری در جهان، 
وضعیت اضطراری بین المللی اعالم کرده، 
در چند ماه اخیر، تاکنون بیش از ۳۴ هزار 
مــورد بیماری از ۸۲ کشــور دنیا گزارش 
شده، در همسایگی ایران نیز قطر، امارات، 
عربستان، ترکیه، و لبنان این بیماری را در 
ماه های گذشــته گزارش کرده اند و این 
موضــوع بر نگرانی ها از ورود این بیماری 
به کشورمان افزود و  سرانجام همانطور که 
پیش بینی می شد، آبله میمونی هم وارد 
مرزهای جغرافیایی کشور شد و اولین فرد 
مبتال یک خانم میانسال است.پدرام پاک 
آیین، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در این باره و با تایید اولین 
مــورد ابتال به آبلــه میمونی، گفت: بیمار 
یک بانوی ۳۴ ســاله و اهل اهواز اســت و 
خانــواده او از طریــق مشــاهده ضایعات 
پوســتی بیمار، بالفاصله وی را  قرنطینه 
کــرده کــه با تایید آزمایــش های اولیه و 
نهایــی در حال طــی کردن دوره بیماری 
خود در منزل است.رحیم سروری، رئیس 
انســتیتو پاستور ایران با بیان اینکه اولین 
فرد مبتال به آبله میمونی در کشــور، پس 
از شــک به آبله میمونی توسط کیت های 
غربالگری تولیدی انســتیتو پاستور ایران 
در دانشــگاه علوم پزشــکی اهــواز مورد 
بررسی قرار گرفت و در نهایت نمونه بیمار 
مشکوک به انستیتو پاستور ایران ارسال و 
مورد تأیید قرار گرفت، گفت: متخصصین 
انســتیتو پاستور ایران در آزمایشگاه ملی 
آبله میمونی و تیم پاسخ سریع بیماری های 

عفونی، با اســتفاده از روش های مختلف 
از جمله آزمایشــات مولکولی مورد تأیید 
ســازمان جهانی بهداشت و تعیین توالی 
ژنــوم ویــروس، ابتالی این بیمار را به آبله 
میمونی تأیید کردند.وی افزود: آزمایشات 
تشــخیصی آبله میمونی از خرداد ســال 
جاری در انستیتو پاستور ایران راه اندازی 
شــده، بــا توجه به لزوم آمادگی شــبکه 
آزمایشــگاهی کشــور جهت تشــخیص 
بهنگام موارد مشکوک احتمالی، انستیتو 
پاســتور ایران کیت غربالگری ارتوپاکس 
ویروس را طراحی و همراه با آموزش های 
الزم، به آزمایشــگاه های منتخب شــبکه 
آزمایشــگاهی در ۱۴ قطب آزمایشگاهی 
کشــور ارسال کرده اســت.بر این اساس، 
دانشــگاه های علوم پزشــکی منتخب در 
صــورت تشــخیص موارد مشــکوک در 
آزمایشــات غربالگــری، نمونه ها را برای 
بررســی تکمیلی به انستیتو پاستور ایران 

ارسال می کند.

 آخرین اقدامات وزارت بهداشت 
 در حوزه مقابله با 

بیماری آبله میمونی چیست؟
بهرام عین الهی، وزیر بهداشت درباره مورد 

مشــاهده  شــده از ابتال به آبله میمونی در 
کشور، گفت: ما نگرانی هایی در این زمینه 
داشتیم و برای همین از افرادی که از نقاط 
آلوده به کشور وارد می شدند نمونه برداری 
می کردیم و تا به روزهای گذشته موردی 
نداشتیم و فقط چند روز پیش بود که یک 
خانم از اهواز مبتال شده که گویا همسرش 
به تازگی از کانادا بازگشــته بود. مشغول 
رصد کردن این مورد هستیم و پایگاه های 
مرزی خــود را هم تقویت کرده ایم چون 
متاسفانه در منطقه ای قرار گرفته ایم که در 
اطرافش شیوع بیماری ها نسبتاً زیاد است.

وی افزود: ما رصد و کنترل خود را اعمال 
می کنیــم و اگر مــوردی بود با آن مقابله 
خواهیــم کرد.وی درباره احتمال پاندمی 
آبلــه میمونی گفت: در هیچ جای دنیا به 
صــورت پاندمی در نیامده اســت و مانند 
کرونا نگران کننده نیســت، اما افرادی که 
بیماری مســتعدکننده دارند باید در این 

زمینه مراقبت بیشتری به عمل آورند.

 آبله میمونی 
هیچ ارتباطی با کرونا ندارد

مدیرگــروه  محمــدی،  گل  علــی 
بیماری های معاونت بهداشت دانشگاه 

علوم پزشکی ایران، با عنوان این مطلب 
کــه آبله میمونی هیچ ارتباطی با کرونا 
نــدارد و از خانواده ویروس های آبله ای 
است، گفت: ویروس آبله میمونی از ۷۰ 
ســال قبل در کنگو گزارش شــده بود. 
ایــن ویروس در مدت ۳۳ ســال از این 
کشور خارج نشده بود تا اینکه از طریق 
مســافران به آمریکا و دیگر کشــورها 
انتقال یافت.وی افزود: از اردیبهشــت 
سال ۱۴۰۱ شیوع این بیماری در برخی 
کشورها گزارش شد، عالئم این بیماری 
شامل تب، نشانه های پوستی، تورم غدد 
لنفاوی، ســردرد شدید، درد عضالنی، 
کمر درد و ضعف و بی حالی اســت.وی 
افــزود: تفاوت اصلــی عالئم آبله با آبله 
میمونــی در ایجاد تــورم غدد لنفاوی 
است، در حالی که در آبله اینگونه است.
وی افــزود: دوره کمون آبله میمونی ۷ 
تــا ۱۴ روز اســت که امــکان دارد ۵ تا 
۲۱ روز طول بکشــد، به صورتی که در 
مدت یک تا دو روز بعد بیمار دچار تب 
می شود و ۹۵ درصد صورت و ۷۵ درصد 
پاهــا را درگیر می کند. همچنین مخاط 
دهان نیز ۷۵ درصد درگیر این بیماری 
می شود و حتی ۲۰ درصد چشم ها را نیز 

درگیر می کند.وی در خصوص چگونگی 
انتقال این بیماری گفت: سطوح آلوده، 
انتقــال از طریق مایعــات بدنی بیمار، 
چنــگ زدگــی و گاز گرفتگی و قطرات 
تنفســی منجر به انتقال این بیماری از 
فردی به فرد دیگر می شــود.وی گفت: 
بهترین راه تشخیص این بیماری گرفتن 
نمونه پوســتی و PCR است، همچنین 
تزریق واکســن آبله به میزان ۸۵ درصد 
در پیشــگیری از آبله میمونی مصونیت 
ایجاد می کنــد، بنابراین متولدین قبل 
از سال ۱۳۵۵ در ایران که واکسن آبله 
تزریــق کرده انــد، در برابر آبله میمونی 
مصون تر هستند.وی افزود: عوارض آبله 
میمونی شامل ذات الریه، عفونت خونی، 
مشکالت مغزی و قرنیه و در نهایت مرگ 
اســت، بنابراین برای پیشگیری از این 
بیماری باید همچنان ماســک بزنیم و 

دست ها به خوبی شسته شود.

 تیم های بهداشتی 
 دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

در حال آماده باش هستند
یک مقام مســئول در وزارت بهداشــت 
هم گفــت: انتقال ویروس آبله میمونی 
زمانی اتفاق می افتد که از طریق حیوان، 
انسان یا مواد آلوده به ویروس تماس پیدا 
کنیم، ویروس می تواند از طریق پوست 
آســیب دیده  که حتی  این آسیب قابل 
مشــاهده نیســت از طریق چشم، بینی 
یا دهان وارد بدن شــود.وی تاکید کرد: 
انتقال از حیوان به انســان ممکن است 
از طریــق گاز گرفتــن یا زخمی کردن، 
فــراوری گوشــت، تماس مســتقیم با 
خون و ترشــحات بدن حیوان، یا تماس 
غیرمســتقیم با مــواد دفعی حیوان رخ 
دهد.بهــزاد امیری افزود: در حال حاضر 
تیم های بهداشــتی دانشگاه های علوم 
پزشــکی کشــور با مشاهده اولین مورد 
ابتال به آبله میمونی در حال آماده باش 
بوده و در صورت موارد مشکوک ابتال به 
این بیماری، موارد را به آزمایشگاههای 

مورد نظر ارسال می کنند.

7جامعه
فراخوان جذب امریه سربازی 
کاربردی در دانشگاه علمی -

معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه جامع 
علمــی کاربردی از جــذب نیروی امریه 
ســربازی در این دانشگاه برای اعزام آبان 
 در سال جاری خبر داد.علی صدر با اعالم 
این خبر گفت: در راستای اجرایی سازی 
توافــق فیمابیــن وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری و ســتاد کل نیروهای مســلح و 
با عنایت به سیاســت های جدید ســتاد 
کل و ســازمان وظیفــه عمومی مبنی بر 
اولویت اختصاص سهمیه امریه سربازی به 
دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی بزرگ 
کشــور، دانشگاه جامع علمی کاربردی با 
هماهنگی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت 
وزارت عتف نسبت به جذب نیروی امریه 
ســربازی ارتباط با جامعه و صنعت برای 
نوبت اعزام آبان ماه ســالجاری اقدام می 
کند.وی افزود: ثبت نام مشمولین متقاضی 
در فراخوان امریه سربازی ارتباط با جامعه 
و صنعت در دانشگاه جامع علمی کاربردی 
از ۲۷ مردادمــاه آغاز و تا ۴ شــهریورماه 
سالجاری ادامه خواهد داشت.وی تصریح 
کرد: امریه سربازی مورد نیاز این دانشگاه 
در مقطــع تحصیلــی دکتری تخصصی 
بــرای به کارگیری در حــوزه پژوهش و 
فناوری واحدهای اســتانی در رشته های 
مدیریت گرایش های کارآفرینی، اجرایی، 
بازرگانی، فناوری اطالعات، مهندســی 
کامپیوتر و مهندســی صنایــع در کلیه 
گرایش ها، وفق شــرایط و ضوابط وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری انجام می شود.

صدر افــزود: عالقمندان می توانند برای 
ثبت درخواســت خود به ســامانه جذب 
امریه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به 
نشانی https://amriye.msrt.ir مراجعه 
کنند.گفتنی اســت پــس از اتمام مهلت 
فراخوان، درخواســت متقاضیان توسط 
وزارت عتــف مــورد بررســی اولیه قرار 
گرفتــه و با انجــام مصاحبه اختصاصی و 
طــی فرآیند اجرایی ذیربط، منتخبان به 
ستادکل نیروهای مسلح معرفی خواهند 

شد.

ح »سنجش سالمت  طر
نوآموزان« تا اواسط شهریور 

تكمیل می شود
معاون وزیر و رئیس ســازمان آموزش و 
پرورش اســتثنایی کشور در مورد نوبت 
دهی ســنجش ســالمت به یک میلیون 
کالس اولی، اظهار کرد: پیش بینی ما از 
خردادماه که کار سنجش را آغاز کردیم 
این بود که ۱ میلیون و ۴۶۴ هزار و ۳۰۰ 
نفر نوآموز بدو ورود به دبستان را داشته 
باشــیم.دکتر حمید طریفی حســینی 
بــا اشــاره به وجــود ۱۲۰۰ پایگاه اولیه 
ســنجش، ۸۰۰ پایگاه تخصصی و ۴۲۷ 
پایگاه ســیار مخصوص مناطق عشایری 
و صعــب العبــور افزود: تــا به این لحظه 
۵۵ درصــد از کار نوبــت دهی و ارزیابی 
ســنجش کل جمعیت نوآموزان به طور 
کامل انجام شده است.وی گفت: در حال 
حاضــر نوبت گیری یک میلیون و ۱۷۹ 
هزار و ۷۳۱ نفر از نوآموزان انجام شــده 
و از ایــن تعــداد، کار ارزیابی ۸۱۱ هزار 
و ۴۰۰ نفــر انجام و بــه خانواده آنها نیز 
اطالع رســانی شده و می توانند ثبت نام 
خــود را قطعی کنند.وی گفت: برآورد ما 
این اســت که طرح ســنجش سالمت و 
غربالگری نوآموزان تا اواسط شهریور ماه 
بــه صورت کامــل و حدوداً صد درصدی 
انجام شود.وی با بیان اینکه طرح سنجش 
سالمت ۲۹ سال است که در مقیاس ملی 
اجرا می شــود و کارکرد های مهمی هم 
دارد، گفت: یکی از مهم ترین کارکردها، 
کیفیت سازی و کارآمدسازی برنامه های 
آموزشی و پرورشی متناسب با استعداد ها 
و توانمندی هــای دانش آموزان در طول 
سال تحصیلی است.وی پیشگیری از بروز 
معلولیت های ثانویه و مداخالت به هنگام 
در ســنین طالیی رشــد بچه ها و تعیین 
دقیق جایگاه آمورشی نوآموزان را نیز به 
عنوان دیگر کارکرد های طرح ســنجش 
ســالمت مطرح کرد و افزود: کمتر از نیم 
درصــد نوآموزانی که در طرح ســنجش 
شرکت می کنند به عنوان دانش آموزان 
استثنایی تشخیص داده می شوند.وی با 
بیان اینکه در حال حاضر ۹ گروه از دانش 
آموزان تحت پوشــش سازمان آموزش و 
پرورش اســتثنایی هستند گفت: امسال 
قرار اســت که دو گــروه از بچه ها یعنی 
کسانی که بیش فعالی دارند و بچه هایی 
کــه اختالل گفتــاری و زبانی دارند را به 

گروه های هدف اضافه کنیم.

؛ پیامک »سالم ریحان«  هشدار
کالهبرداری رمزارز است

رئیــس مرکز تشــخیص  و پیشــگیری از 
جرایم ســایبری پلیس فتــا گفت: پیامک 
»ســالم ریحــان« کالهبــرداری رمزارز 
اســت. ســرهنگ علی محمد رجبی در این 
بــاره اظهار کرد: اخیــراً پیامک هایی جعلی 
مبنی بر به روزرســانی حساب کاربری یک 
پلتفرم معامالتی رمزارز، به برخی از کاربران 
ایرانی ارســال شــده، که شناسه و رمز عبور 
ورود به پلتفرم، به همراه موجودی حســاب 
)تقریبــاً ۲۰۰ هزار دالر( در آن ذکر شــده 
اســت. وی افزود: در ابتدا به نظر می رسد که 
حســاب کاربری شــخصی به نام »ریحان« 
به روزرســانی شــده و اطالعات ورود جدید 
وی، به اشــتباه به شــماره شما ارسال شده 
اســت. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از 
جرایم سایبری پلیس فتا بیان کرد: حال در 
صورت مراجعه و ورود به وب ســایت جعلی 
usdtpky.com و اقدام به برداشت بخشی از 
تتر موجود در حساب، ممکن است موجودی 
قربانــی در کیف پولی که قصد انتقال تتر از 
این حســاب جعلی به آن را داشــته ، توسط 
مهاجم سرقت شود. رجبی تاکید کرد: توجه 
داشــته باشید که این روش کالهبرداری در 
بیــن کاربران ایرانی زیاد شــده و مهاجمان 
با ارســال پیام های مشابه در پیام رسان های 
مختلف، قصد ســرقت موجودی رمزارز شما 

را دارند.

تشریح آخرین وضعیت فعالیت 
زنان آتش نشان در تهران

مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنــی شــهر تهــران درباره زمــان ورود 
آتش نشــانان زن به ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهر تهران، اظهارکرد: در 
سال جاری باید ۱۶ آتش نشان زن را در میان 
نیروهای عملیاتی سازمان به کارگیری کنیم 
و در سال های آینده نیز تعداد آن را تکمیل 
کنیم. قدرت ا... محمدی با بیان اینکه نباید 
به این تعداد آتش نشــان زن بســنده کنیم، 
اظهار کرد:  کادر پرســنل خانم باید همپای 
آقایان تکمیل شــود و این روند تا زمانی که 
احســاس کنیم نیاز به آتش نشــان زن در 
پایتخت هنوز برطرف نشــده ادامه خواهد 
داشــت. وی افزود: درحال حاضر ســازمان 
ســنجش تعداد پذیرفته شدگان را بیش از 
ظرفیت اصلی به ما اعالم کرده اســت. افراد 
پذیرفته شده قرار است مرحله تست پزشکی 
را بگذراننــد که احتمــاال تعدادی از نفرات 
در این مرحله ریزش داشــته باشند، پس از 
آن نیز گزینش انجام می شــود و پیش بینی 
ما این اســت که تا ماه آینده آتش نشــانان 
زن تعیین تکلیف شوند و با انتخاب ۱۶ نفر 
دوره آموزشــی آنها را شروع کنیم.محمدی 
افزود: دوره آموزشی بعد از تعیین تکلیف آغاز 
خواهد شد و پس از آن آموزش فشرده برای 
آن ها صورت می گیرد. در کنار این آموزش، 
کارعملی هم اجرا خواهد شــد و ایستگاهی 
جدا در کنار ایستگاه آقایان در نظر گرفتیم 
تا همپای آقایان در عملیات شــرکت کنند 

تا خبرگی الزم را به دست آورند. 

۲۰ درصد پذیرش دانشجویان 
دکتری  از سال آینده استاد 

محور می شود
معاون آموزشــی وزارت علوم درباره اصالح 
آئین نامه های دکتری با رعایت اصول استاد 
محــوری، گفت: اولیــن مصوبه در خصوص 
موضوع مذکور برای ســال ۱۴۰۲ و مبنی بر 
این است که ۲۰ درصد از پذیرش دانشجویان 
دکتــری از ســال ۱۴۰۲ به صورت اســتاد 
محوری صورت گیرد.قاســم عمو عابدینی 
افــزود: یعنی اســاتید طرح های تحقیقاتی 
خــود را اعالم می کنند، ســپس شــورای 
دانشــگاه این طرح هــا را تصویب کرده و به 
وزارت علوم اعالم می کند. معاون آموزشــی 
وزارت علــوم گفت: ســپس وزارت علوم آن 
را به ســازمان سنجش آموزش کشور اعالم 
می کند، سازمان سنجش آموزش کشور آن 
را در دفترچه کنکور اعالم می کند و ســپس 
زمانی که دانشــجویان آزمون داده و رشــته 
انتخــاب کردنــد، ۴ الــی ۵ برابر ظرفیت به 
اســاتید معرفی می شوند، اساتید نیز از بین 
دانشــجویان یک نفر را انتخاب می کنند در 
حال حاضر این مسیر مهیا شده است. معاون 
آموزشــی وزارت علوم اضافه کرد: این برنامه 
در حال حاضر مصوبه شــورای گســترش و 
برنامــه ریزی آموزش عالــی را دارد و برای 
ســال آینده عملیاتی خواهد شــد. بر اساس 
این گزارش، با توجه به اهمیت جایگاه اساتید 
در فرایند شــاگرد پــروری و ارتقا تربیتی و 
علمی دانشجویان، آئین نامه و سازوکارهای 
کنونی پذیرش دانشــجویان دکترا با رعایت 
اصول استاد محوری و مبتنی بر تقاضا اصالح 
شده و شرایط حضور دانشجویان دکتری به 
عنوان پژوهشــگران تمام وقت در دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالی فراهم می شود.

خبر ویژه

معصومه صالحی نسبت به حمایت بیمه ای از خدمات توان بخشی مبتالیان به آلزایمر 
تاکید کرد. معصومه صالحی در توضیح بیشتر با اشاره به اینکه بیماران مبتال به آلزایمر 
مشکالت فراوانی دارند، اظهار کرد: یکی از مهم ترین مشکالت این بیماران نداشتن 
بیمه درمانی است که ما انتظار داریم سازمان بیمه سالمت ایران با کلینیک تخصصی 
آلزایمر قرارداد منعقد کند، البته برخی بیماران دارای بیمه هســتند، اما بیمه های 
آن ها قابل پذیرش نیســت. وی با بیان اینکه در حال حاضر ارائه خدمات به صورت 
سیستماتیک است، از همراهی سازمان بیمه سالمت با انجمن آلزایمر قدردانی کرد. 

صالحی تاکید کرد: متاسفانه در اکثر موارد بیماران خود هزینه ها را پرداخت می کنند، 
ضمن اینکه انجمن آلزایمر با درآمد های این چنینی منابع مالی را تامین می کند؛ 
بدون شک انعقاد قرارداد بیمه سالمت با کلینیک تخصصی آلزایمر مشکالت بسیاری 
از بیمــاران را حــل می کنــد. رییس انجمن دمانس و آلزایمر ایران، با تاکید بر اینکه 
دارو های این بیماران تحت پوشــش بیمه نیســت، تصریح کرد: همچنین در بخش 
توان بخشی نیز خدمات باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد، پرداخت هزینه های این 

بخش نیز برای بیماران سختی ها و مشکالت فراوانی دارد.

ح کرد؛ رئیس انجمن دمانس و آلزایمر ایران مطر

لزایمر آ لزوم حمایت بیمه ای از خدمات توان بخشی مبتالیان به 

اینفوگرافی 

آسیب های 
ناشی از 

تصادفات شدید 
چیست؟

نکات الزم برای انجام 
امداد و کمک های اولیه 
در هنگام تصادف را در 

این اینفوگرافی مشاهده 
کنید.

 منبع: شهر آرا نیوز

کارش را   سامانه رتبه بندی معلمان 
کرد  آغاز 

سرپرست دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش ضمن اعالم 
 rtb.medu.ir آغاز به کار »سامانه رتبه بندی« معلمان، اظهار کرد: آدرس سامانه
است و آدرسی که پیش از این اعالم شده بود آی پی تستی سامانه بود که برای 
برخی اســتان ها در دســترس قرار گرفته بود. ســجاد سیاح در ادامه با بیان اینکه 
همکاران می توانند با نام کاربری و رمز عبوری که در ســامانه پروفایل داشــتند 
وارد شوند، گفت: اگر کلمه عبور را فراموش کرده باشند، دو قابلیت برای بازیابی 
رمز عبور پیش، بینی شــده اســت. ســیاح افزود: فرم ها و موارد دیگر در ســامانه 
طرح ریزی شــده و ســعی کردیم محیط کاربری ســاده ای داشته باشد. به زودی 
فیلم آموزشــی راهنما نیز بارگذاری و منتشــر می شــود. سرپرست دفتر فناوری 
اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش در پاســخ به اینکه در صورت بروز 
مشــکل، کدام بخش وزارتخانه پاســخگو اســت و فرهنگیان باید با چه شماره ای 
تماس بگیرند، گفت: تمام مناطق آموزش و پرورش موظف شده اند میزکار رتبه 
بندی داشــته باشــند. اطالعیه ای از ســوی امور اداری یا مرکز سنجش منتشر و 
شماره تماس و نحوه پشتیبانی قید شده تا همکاران بتوانند پیگیری کنند. الزم 
به ذکر است که صادق ستاری فرد، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش نیز در این 
باره گفته اســت که معلمان بر اســاس برنامه زمان بندی شــده و مبتنی بر شماره 
ملی خود می توانند مدارک و مســتندات خود را در این ســامانه بارگذاری کنند 
تا بر اســاس آن، نظام رتبه بندی و شایســتگی و صالحیت آنها مورد بررسی قرار 
گیرد و در بازه زمانی یک ماهه اقدامات الزم انجام شــود. به گفته وی، بر اســاس 
هماهنگی وزارتخانه با ســازمان برنامه و بودجه، تالش بر این اســت که بخشی از 
مطالبات فرهنگیان درخصوص موضوع رتبه بندی شــهریور ماه به صورت علی 
الحساب در اختیار فرهنگیان قرار داده شود تا از ماه های آینده و با صدور احکام 

بتوان نسبت به اجرای تمام و کمال نظام رتبه بندی اقدام کرد.
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 موزه عصر آهن تبریز
 خوابی عمیق به قدمت تاریخ

موزه  عصر آهن، گورستانی شگفت انگیز و البته مخوف، 
مدفن انسان ها در عصر آهن بوده است که سال ۱۳۷۶ 
طی یک عملیات خاک برداری برای ساخت مجتمع در 
تبریز کشف شد. این محوطه باستانی با قدمتی بالغ بر 
۳۵۰۰ سال در جوار مســجد کبود تبریز قرار دارد و به 

دلیل قدمت باال دارای ارزش جهانیست.
موزه عصر آهن پس از انجام کاوش و مرمت در ســال 
۱۳۸۶ به عنوان نخستین موزه صحرایی ایران شروع به 
فعالیت کرد. از آثار به دست آمده در این سایت می توان 
به ۳۸ گور که افراد در آنها به شیوه جنینی دفن شده اند 
به همراه اشیایی همچون سفال، ابزار جنگی، جواهر و... 
اشاره داشت. به دلیل قرارگرفتن صورت اجساد به سمت 
شمال و به طور کلی نحوه دفن آنها، این قوم را پیروی 
آئین مهرپرستی می دانند. نکته جالب دیگر که در مورد 
این اجساد نظرها را به خود جلب می کند این است که 
اکثر اجساد یافت شــده این محوطه در سنین پایین 
مرده اند و اســکلت ها به صورت جنینی دفن شده اند؛ 
در کنار هر اســکلت نیز ظروف های سفالی قرار داشت 

که عمدتا سفال های نخودی و خاکستری رنگ بودند.
از این کاوش تعدادی اسکلت کشف شد که ۲ اسکلت 
به موزه آذربایجان انتقال یافت؛ ۱۲۰ اثر در قالب ظروف 
در این موزه نگهداری می شــود و زیــورآالت زنان که 
اکثرا ســنگ های قیمتی بودند نیز در موزه آذربایجان 
نگهداری می شود. طبق پیش بینی باستان  شناسان ۵۰ 
درصد این گورستان حفاری شــده و باقی آن زیر خانه 
قدیمی جنب گورستان است که این خانه هم اکنون در 
تملک سازمان میراث فرهنگی است تا ادامه کاوش ها بر 

روی آن انجام گیرد. 
گورهایی که ویترین شدند

ورود به موزه عصر آهن تبریز در واقع ورود به مکانی نیمه 
تاریک و نَمور در دل زمین است؛ جایی که تاریخ با تمام 
خستگی هایش نفس می کشد و گذشته این آب و خاک 
را یادآوری می کند. به ساختمانی با دیوار ساده کاهگلی 
و راه پله های چوبی می رسیم؛ از حدود بیست پله پایین 
می رویم و در انتها به ورودی کوچک مجموعه می رسیم 
که باجه بلیت فروشــی هم آنجا قرار دارد. سپس وارد 
محوطه سایت خواهید شد. این سایت دارای دو بخش 
)قبور و اسکلت ها، ظروف و آثار( است که به وسیله پل ها 

به هم وصل شده اند.
قبور باستانی، اسکلت ها و ظروف سفالی )کوزه، خمره 
و...( در این موزه نگهداری می شود. شکل این گورستان 
همانند تپه است و این ویژگی باعث شده تا سطح گورها 
متفاوت باشد و اجســاد در سطح و عمق یکسانی دفن 
نشوند؛ ارتفاع قبور پایین تر از قدمگاه تعبیه شده است، 
تا بازدیدکنندگان اسکلت ها و نحوه دفن آنها را به خوبی 
ببینند.بازدید خود را از بخش اول که مربوط به اسکلت ها 
و گورهای تکی است، آغاز می کنیم. در اینجا اجساد به 
حالت جنینی دفن شده اند که نشاندهنده این باور بوده 
که انسان به همان شــکلی که در رحم مادر بوده است 
باید دفن شود؛ تنها یکی از اجساد این مجموعه به شکل 
طاقباز دفن شده که احتمال داده می شود انعطاف پذیری 
برای تدفین جنینی را نداشته است. پیشینیان بر این 
باور بودند که انسان ها پس از مرگ دوباره زنده می شوند 
و به زندگی خود ادامه می دهند پس مردگان خود را با 
ظروف آب و غذا دفن می کردند، همچنین مردان با ابزار 
جنگی، زنان با جواهرات و کودکان با لوازم بازی شان در 
این محوطه دفن شــده بودند. تعداد سفال ها و ظروف 
قبور متفاوت است و آنهایی که طبقه اجتماعی باالتری 

داشتند با تعداد ظروف بیشتری دفن شده اند.
نکته حائز اهمیــت تدفیــن ثانویه تعــدادی از این 
اجسادســت که نشــان دهنده اهمیت و قداست این 
قبرستان است؛ مردم کوچ نشین قبیله اجساد خود را 
که در محل های دیگری فوت کرده بودند در این محل 
دفن می کردند. می توان گفت یکی از دالیل متالشــی 
شدن اسکلت ها مسافت طوالنی و عدم توجه به سالم 
نگهداشتن جسد در طی مسیر بوده است. مردگان زن بر 
پهلوی چپ و مردان بر پهلوی راست دفن می شدند؛ در 
صورتی که اجساد قبل از ظهر به خاک سپرده می شدند 
د به سمت شــرق و پس از ظهر به ســمت غرب دفن 

می شدند؛ اما صورت همه آنها رو به شمال بوده است.
پس از عبــور از داالن وارد بخش دوم، بخــش آثار و 
اشیاء می شویم. در اینجا بخشی از دیوار را داخل کادر 
انداخته اند، کنار هر سوراخ و فرورفتگی را شماره گذاری 
کرده اند و کنار آن هم یک تابلو نوشــته شده از آثار با 
شــماره گذاری وجود دارد؛ از مســئول سایت علت را 
جویا شدم، گفتند همه فرورفتگی ها محل پیدا شدن 
آثار و سفالینه هایی است که در تابلو با شماره مشخص 
شده اند. تمامی آثاری هم که از میان دیوارها کشف شده، 
در همان جا و داخل محفظه های شیشــه ای نگه داری 
می شــود. به دلیل اینکه این ســایت پایین تر از سطح 
زمین و به شــکل غاری بدون نور است، برای نورگیری 
بهتر با استفاده از انواع روشنایی های زمینی و دیواری، 

روشنایی قابل توجهی به آن داده اند.

گردشگری

 » کتاب صوتی »خداحافظ ساالر
رایگان عرضه می شود

 کتــاب صوتــی »خداحافظ ســاالر« روایتی از 
زندگی شــهید حســین همدانی به قلم حمید 
حســام توسط نشــر ۲۷ بعثت و با همکاری نشر 
صــاد و خبرگزاری مهر به صورتی رایگان عرضه 

شده است.
این کتاب شــرح خاطرات پروانه چراغ نوروزی 
همسر شــهید سرلشکر حسین همدانی است و 
از ســال ۱۳۹۰ شــروع می شود که در آن زمان، 
شــهید همدانی خانواده خــود را در اوج بحران 
سوریه که دمشق در آستانه سقوط بود، آگاهانه 
بــه دمشــق می برد و پس از بازگشــت به ایران 
زمانی که سوریه امن و بحران سقوط دمشق کم 
می شــود، خانم چراغ نوروزی شــروع به نوشتن 
خاطــرات کودکــی خود می کند و به این صورت 
است که این کتاب با تکنیک بازگشت به گذشته 

به دهه ۴۰ بر می گردد.
»خداحافــظ ســاالر« روایتی از زندگی شــهید 
همدانــی که پر اســت از حادثــه، مجروحیت، 
گمنامــی و کارهای بزرگی که ناشــناخته مانده 
است. بخشی از این کتاب به خاطراتو نقش هید 
همدانی در تأسیس سه لشکر سپاه در سال های 
دفــاع مقدس و مأموریت های متعددی از جمله 
حضــور وی در آفریقــا و نهایتاً دفاع از حرم اهل 
بیت در ســوریه می پردازد. همــه اینها در کنار 
شنیدنی های قصه حرم و مقابله با تکفیری ها در 

این کتاب جمع شده است.
کتاب صوتی »خداحافظ ســاالر« با صدای صفا 
آقاجانــی در اپلیکیشــن کتابخوانی هم خوان و 
http://link.saadpub. همچنین از طریق نشانی

ir/khabarsalar در اختیــار عالقــه مندان قرار 
گرفته است.

اعالم سینماهای نمایش دهنده 
فیلم های گروه هنر و تجربه

نحوه نمایش فیلم ها و اسامی سینماهای نمایش 
دهنده فیلمهای گروه سینمایی هنر و تجربه در 

تهران و شهرستانها اعالم شد.
 محمد طیب سرپرســت گروه ســینمایی هنر 
و تجربــه با اشــاره به اینکه نمایــش فیلمهای 
هنر و تجربه در ۲۰ ســالن ســینما در تهران و 
شهرســتان قطعی شــده اســت گفت: تاکنون 
نمایش فیلم ها در پردیس های سینمایی هویزه، 
اطلس و ویالژتوریســت در شهر مشهد، مهدوی 
در شــهر نیشــابور، ساحل و سیتی سنتر در شهر 
اصفهان، بهمن در شــهر سنندج، عصر جدید در 
شــهر گرگان، ســتاره باران در شهر تبریز، مهر 
قدس در شــهر همدان، گلستان در شهر شیراز، 
آزادی در شــهر کرمانشاه، سینما سپهر در شهر 
ســاری، تماشاخانه پارس کرمان در شهر کرمان 
و پردیس های ســینمایی چارسو، ملت، کورش، 
نارسیس و سینماهای فرهنگ و موزه سینما در 

تهران قطعی شده است.
وی بــا تاکیــد بر اینکه در حــال مذاکره با تعداد 
بیشتری از سینماهای کشور برای نمایش فیلم ها 
هســتیم افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده 
فیلم ها در تمام ســینماهای انتخاب شده تهران 
هر روز در دو ســانس ســاعت ۱۶ و ۱۸ به نمایش 
در می آیــد. همچنیــن در شهرســتانها نیز روز 
چهارشــنبه به عنوان روز فیلمهای هنر و تجربه 
انتخاب شــده اســت و فیلم های هنر و تجربه در 
این روز در دو سانس ساعت ۱۶ و ۱۸ به نمایش 

در می آید.

تاثیر یک ویتامین در درمان کبدچرب
براســاس تحقیقات جدید، ویتامین هایی مانند B۱۲ و فوالت ممکن 

است بتوانند برخی از آسیب های کبد را معکوس کنند.
مشــکالت کبدی به دالیل مختلف ممکن اســت رخ دهد. کبد چرب 
اســت که می تواند باعث آســیب شدید کبد شده و بر سالمت کلی بدن 

تأثیر بگذارد.
در حال حاضر، هیچ درمان مؤثری برای بیماری کبدچرب وجود ندارد، 
اما یک مطالعه جدید نشان داد که ویتامین B۱۲ و فوالت می توانند به 

کاهش التهاب و زخم در افراد انسانی و مدل های حیوانی کمک کنند.
مطالعه جدید، مکانیسم های بیماری کبدچرب را مورد بررسی قرار داده 

و پی برده است که در این بیماری، از انجام فعالیت یک پروتئین خاص 
موسوم به "سینتاکسین ۱۷" در از بین بردن سلول های مرده و ناسالم 
جلوگیری می شــود. همچنین محققان دریافتند که ویتامین B۱۲ و 
فوالت برای افزایش سطح سینتاکسین ۱۷ عمل کرده و به از بین رفتن 

فیبروز )ضخیم شدن یا زخم( و التهاب کبد کمک می کنند.
کبدچرب می تواند باعث ایجاد زخم و آســیب دائمی کبد شــود و خطر 

ابتالء به سرطان کبد را افزایش دهد.
محققان مطالعه حاضر دریافتند که افزایش در اسید آمینه هموسیستئین 

)HCY( همزمان با التهاب کبدی و فیبروز وجود دارد.

آنها همچنین دریافتند که ســطح باالی هموسیستئین در کبد منجر 
به کبدچرب و تشدید آن می شود. سپس هموسیستئین روی پروتئین 
سینتاکســین ۱۷، که برای از بین بردن ســلول های آسیب دیده از بدن 

در فرآیندی به نام اتوفاژی مهم است، تأثیر می گذارد.
محققان توصیه می کنند که ویتامین B۱۲ و فوالت ممکن است مفید 
باشــند، به ویژه به عنوان یک روش پیشــگیرانه یا درمان خط اول برای 

بیماری کبد چرب.
مطالعات بالینی بیشتر می تواند بررسی کند که چگونه ویتامین B۱۲ و 

فوالت می توانند به افراد مبتال به کبدچرب کمک کنند.

دریچه علم

توفیق حیدری، بازیگرسریال »یاغی«:

آدم هایی که در لیان شامپو می بینید را از بچگی دیده بودم
توفیق حیدری با اشاره به اینکه خود زندگی در پایین 
شهر را تجربه کرده است، تأکید کرد: آدم هایی که در 

لیان شامپو می بینید را من از بچگی دیده بودم.
 ســریال »یاغی« به کارگردانی محمد کارت یکی از 
سریال های است که این روزها از شبکه نمایش خانگی 
در حال پخش است و بازیگران جوانی در این سریال 
ایفای نقش کرده اند که شــاید »یاغی« اولین تجربه 

حرفه ای شان باشد.
با توفیق حیدری بازیگر نقش »سعید سیم کش« در 
سریال »یاغی«، درباره نحوه انتخاب و حضورش در 
این سریال گفت وگویی داشتیم که در ادامه مشروح 

این گفتگو را می خوانید.

چطور برای بازی در سریال یاغی انتخاب شدید؟
من قبــل از یاغی، تجربه بازیگری نداشــتم. قبال در 
دوره های مستندســازی و فیلم کوتاه محمد کارت 
شرکت کرده بودم. آنجا یک پالن رپ خواندم و آقای 
کارت از کار من خوشش آمد و پرسید که می توانی به 
خوبی از پس رپ خواندن بربیایی و بعد از اینکه من 
توانایی ام را تایید کردم گفت که برای ســریالم با تو 
تماس می گیریم. من به دفتر ایشان رفتم و بچه های 
لیان شامپو آنجا بودند. مواردی که از من خواسته شد 
را اتود زدم و نقش »سعید سیم کش« را به من دادند.

قبال هم رپ کار کــرده بودید یا بــرای این نقش رپ 
خواندید؟

خیلی ســال پیش دو ترک رپ بیــرون داده بودم و 
قبل از اینکه وارد کالس های آقای کارت شوم، فری 
استایل های رپ را کار می کردم. در واقع از بچگی این 
سبک را دوست داشتم و نمی خواهم این کار را کنار 

بگذارم. 

مختصــات  و  فضــا  ایــن  از  خودتــان  شــناخت 
جغرافیایی و فرهنگی جنوب شهر چقدر بود؟

من در جنوب شهر قزوین به دنیا آمدم و آنجا زندگی 
کــردم. آدم هایی که در لیــان شــامپو می بینید را 

من از بچگی دیده بودم و با آن ها بزرگ شــده ام. به 
همین دلیل، فضــای کار در آن جغرافیا را به خوبی 
می شــناختم و هیچ استرســی برای اجرای نقش و 
شناخت محیط نداشتم و نیازی به تمرین برای درک 
فضا نداشتم اما نکات بازی را مدام با گروه و کارگردان 
تمرین می کردیم و تمرینات بیان و زبان بدن را انجام 

می دادیم.

بازی مقابل بازیگران باتجربه مثل علی شــادمان و 
امیر جعفری چطور بود؟ 

برای من باعث افتخار بود که این بازیگران حرفه ای و 
با تجربه را دیدم و با آن ها کار کردم. خیلی از آن ها یاد 
گرفتم. آقای کارت خیلی خوب بازیگران بی تجربه را 
هدایت می کند به طوری که بتوانند با اعتماد به نفس، 
روبروی بازیگران باتجربه بــازی کنند و کار را پیش 
ببرند. اما راستش من برعکس خیلی از تازه کارهای 
بازیگری، اســترس نداشــتم و با حس خوبی جلوی 
دوربین رفتم. در واقع با اینکه تــا به حال کار تصویر 
نکرده بودم امــا چون زادگاهم جنوب شــهر قزوین 
بود و فضــای کار و زندگی در جنوب شــهر را خوب 

می شناختم استرسی بابت اجرای نقش نداشتم. البته 
که کارگردان هم خیلی به من کمک کرد تا آنچه که 

مد نظرش بود را اجرا کنم.

گنگ جاوید در پشت صحنه هم این میزان صمیمت 
را دارند؟

ما هیچکدام مان از قبل، همدیگر را نمی شــناختیم. 
اما در اولین دیداری که بــرای اتود زدن رفتیم وقتی 
همدیگر را دیدیم آقای شادمان همه ما را بغل کرد و 
با همه شوخی می کرد طوری که انگار سال هاست ما 
را می شناسند. در واقع علی، سر دوستی را باز کرد و 
باعث شد ما هم راحت تر با هم ارتباط برقرار کنیم و 

صمیمیت بین مان ایجاد شود.
آقای کارت هم مــا را راهنمایی و هدایت می کرد که 
دوستی و صمیمیت این گنگ به خوبی شکل بگیرد. 
االن رفاقت و صمیمیت این گروه بیشتر شده و حالمان 

با هم خیلی خوب است.

چه بازخوردهایــی از مردم بعد از دیــدن بازی تان 
در یاغی گرفتید؟

مردم خیلی به ما لطف دارند و سریال را دوست دارند. 
البته مردم قزوین که همشهریانم هستند بیشتر من را 
می شناسند. در تعطیالت اخیر که قزوین بودم مردم 
خیلی به من لطف داشتند و برای عکس گرفتن با من 
ســمتم می  آمدند. من این حس را تا به حال تجربه 
نکرده بودم اما خیلی لذتبخش اســت و خدا را از این 
بابت شاکرم. مردم وقتی من را می بینند ابراز محبت 
می کنند و می گویند از لهجه ام خوششــان می آید. 
البته من االن کالس های بیان شرکت می کنم که اگر 
قسمت به ادامه بازیگری بود، بتوانم لهجه ای که دارم 
را کنار بگذارم تا در پروژه های بعدی به مشکل نخورم.

ل تان در بازیگری چیست؟ هدف و نقطه ایده آ
ســعی می کنم که در هر پروژه ای کــه از این به بعد 
می روم از پروژه قبلی قوی تر کار کنم. باید مســیر را 
درست بروم. مقصد که وجود ندارد، هدف، کل مسیر 
است. می خواهم هر لحظه بهتر از قبل باشم. میدانم 
که مســیر و راه طوالنی ای در پیــش دارم و تالش 
می کنم که یک روز جزء بهترین ها باشم. می خواهم 
مثل محمد کارت و علی شــادمان در جامعه و هنر، 

تاثیر گذار باشم.

دوست دارید در آینده با کدام کارگردان ها کار کنید؟
دلم می خواهد با اصغر فرهادی، ســعید روســتایی 
و در ژانــر کمدی با رضا عطــاران کار کنم چون فکر 
می کنم یک کمدی درون دارم کــه می توانم در این 

حوزه کار کنم.

نقشــی مــد نظرتــان هســت کــه مایــل باشــید آن را 
بازی کنید؟

دوســت دارم نقش یک دیوانه را بازی کنم. چون به 
نظرم دنیــای متفاوتی دارد و از خودم دور اســت. یا 
مثال نقش یــک آقازاده را تجربه کنــم که از من دور 
اســت. می خواهم در چالش بازیگری قــرار بگیرم و 
با نقش های متفاوت درگیر شــوم و تــالش کنم از 

پس شان بربیایم.

 »مسافرخانه بهشت گیالن«
یک منثوره  نوبنیاد

  

مجموعه شــعر »مســافرخانه ی بهشــت گیالن« 
ســروده علی رضا پنجه ای در ۸۸ صفحه و بهای ۵۰ 
هزار تومان در انتشــارات دوات معاصر منتشر شده 
اســت. علی رضا پنجه ای از شاعران شناخته شده و 
اثرگذار کشــور است. به خامه او پیشتر آثاری چون 
»کوچــه چهرزاد«، »پیامبــر کوچک«، »هم نفس 
ســروهای جوان«، »عشق اول«، »سوگ پاییزی«، 
»برشی از ستاره هذیانی«، »از خویش می دوم« و… 

منتشر شده اند.
اما تازه ترین آفرینه پنجه ای یعنی »مســافرخانه 
بهشــت گیالن« یک منثوره اســت نه البته مانند 
منظومه در شعر کهن. این مجموعه را می توان یک 
منثوره ی نوبنیاد و پیشــنهادهنده به شمار آورد، 
که با زبان نثر روایی، درون مایه ای شاعرانه و گاه با 
خطی داستانی سروده شده است. بنابراین می شود 
ســرنخ روایت ســیال ذهنی را در اطاق های این 
مســافرخانه استعاری و مجازی واجست؛ چاشنی 
این مجموعه نگاه تاریخی، ادبی و سیاســی است 
کــه در چند گونه، بــا بن مایه ای دراماتیزه، گاه با 
زبان نقد، مضمون طنز را در فرمتی چندریخته و 

چندشکلی وا می نماید.
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