
سخنگوی دولت: 

رکورد سفرهای زائران 
اربعین شکسته شد

     ســخنگوی دولت با اشــاره به حضور 
زیــارت  آییــن  در  هموطنــان  میلیونــی 
اربعیــن گفــت: تــا امــروز رکــورد ســفرهای 
زائران ایرانی به مراســم اربعین شکســته 

شده است...

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران :

خ انرژی   سقف نر
 در بازار برق ایران 

افزایش یافت
     مدیرعامل شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران 
گفت: سقف قیمت انرژی در بازار عمده فروشی برق 
ایران برای حمایت از بخش خصوصی و به منظور 
پوشــش هزینه هــای بخش تولیــد  و افزایش انگیزه 
بــرای ســرمایه گذاری در صنعــت نیروگاهــی و تولید 

برق، افزایش یافت...   || صفحه  صفحه 44    || صفحه  صفحه 22  

گار «  انجام واردات با  رمز ریال را بررسی کرد  »روز

آغاز انتشار رمز ریال
   رئیس کل بانک مرکزی از اجرای مرحله پیش آزمایشی رمز ریال بانک مرکزی خبر داد.  علی صالح 
آبــادی بــا بیــان اینکــه در حــوزه رمزارزهــا مجموعــه اقداماتی که باید در بانک مرکزی انجام می شــد به 
سرانجام رسیده است و در حال حاضر در حوزه وزارت صمت بخش های دیگر کارها در حال انجام 
گــر کســی مجــوزی را بــرای اســتخراج رمــز ارز دریافت کرده اســت می تواند رمز ارز  اســت، تصریــح کــرد: ا
اســتخراج شــده را در ســامانه مشــخصی عرضه کند و واردکننده با ثبت سفارشــی که از وزارت صمت 

  || صفحه  صفحه 33  دریافت می کند این رمز ارز را دریافت کند و از محل آن واردات انجام دهد...

ویترین   پیشنهادی

انرژیجامعه

صفحه 3 

صفحه 4  صفحه 7 

اقتصاد

ضعف  از معلم است  یا کتاب درسی؟

 سهم ۲۰ درصدی 
دانش آموزان  از یادگیری

 ایجاد منطقه انرژی خزر بدون اجازه روس ها امکان پذیر نیست

 همیشه پای نفت
در میان است

بهترین  سرمایه گذاری  در سال ۱۴۰۱

 دالر و طال بخریم
یا مسکن و خودرو؟

صفحه 2 

سفر رئیس جمهور به سمرقند و آغاز پروسه تثبیت ایران در سازمان همکاری های شانگهای؛

مقابله با هژمونی غرب  مقابله با هژمونی غرب  

گذاری به صورت اجاره غرفه های  گهی تجدید مزایده عمومی وا گذاری به صورت اجاره غرفه های آ گهی تجدید مزایده عمومی وا آ
شماره شماره 33 و  و 1۰1۰ واقع در زیر زمین مجتمع تجاری درخشان  واقع در زیر زمین مجتمع تجاری درخشان 

مرحله دوم مرحله دوم 

علی یعقوبی  - شهردار هشتگرد

شــهرداری هشــتگرد در نظــر دارد واگــذاری بــه صــورت اجــاره غرفــه هــای شــماره 3 و 10 واقــع در زیــر زمیــن مجتمــع تجــاری درخشــان را از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد 
مزایــده بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت  )www.setadiran.ir( بــه شــماره 5001005769000015 بــه صــورت الکترونیکــی واگــذار نماید. 

زمان انتشار در سایت: 1401/06/27 ساعت 11:00 صبح 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/07/04 ساعت 14:30

تاریخ بازدید: 1401/06/27 ساعت 11:00 صبح 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/07/17 ساعت 14:30

زمان بازگشایی: 1401/07/18 ساعت 14:30
زمان اعالم برنده مزایده: 1401/07/19

رعایت موارد ذیل الزامی است: 
1- برگــزاری یــک مــورد مزایــده صــدر االشــاره صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل فراینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایــده پرداخــت 

تضمیــن شــرکت در مزایــده ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن مزایــده گــران محتــرم از ایــن طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد. 
2- کلیه اطاعات موارد اجاره شامل مشخصات شرایط و نحوه فروش در برد اعان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده بررسی و انتخاب می باشد. 

ونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:  3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکتر
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

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

ح ردیف  شماره ثبت مورد اجاره در سایت آدرس شر
ستاد ایران 

مبلغ 5% سپرده شرکت در مزایده 
به ریال 

500100576900005227/300/000زیر زمین مجتمع تجاری درخشان واقع در خیابان شهیدان بغدادی واحد تجاری شماره 3 1

500100576900005327/300/000زیر زمین مجتمع تجاری درخشان واقع در خیابان شهیدان بغدادیواحد تجاری شماره 10 2

گهی 1۴01/6/31 گهی 1۴01/6/2۴      نوبت دوم چاپ ا  نوبت اول چاپ ا

 نوبت اول

گهی تجدید مناقصه عمومی به شماره ۲۰۰1۰۰5769۰۰۰۰54۲۰۰1۰۰5769۰۰۰۰54 گهی تجدید مناقصه عمومی به شماره آ آ
مرحله چهارم مرحله چهارم 

علی یعقوبی  - شهردار هشتگرد

شــهرداری هشــتگرد در نظــر دارد بــه اســتناد بودجــه مصــوب ســال 1401 نســبت بــه برگــزاری و انجــام تشــریفات قانونــی مناقصــه عمومــی جدولگــذاری ضلــع جنــوب شــهر 
)جانعلــی آبــاد، تــرک آبــاد، راه آهــن و دخانیــات( از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت بــه شــرح ذیــل اقــدام نمایــد. 

1- نام و نشانی مناقصه گزار: شهرداری هشتگرد واقع در شهر هشتگرد - بلوار آیت اله خامنه ای - سایت اداری - ساختمان اداری شهرداری 
وژه: جانعلی آباد، ترک آباد ، راه آهن و دخانیات  2- نشانی محل اجرای پر

3- موضوع مناقصه: جدولگذاری ضلع جنوب شهر )جانعلی آباد، ترک آباد، راه آهن و دخانیات( 
4- مبلغ مناقصه: 18/348/000/000 )به حروف هجده میلیارد و سیصد و چهل و هشت میلیون ریال( 

وشــهای ذیــل  وف نهصــد و هفــده میلیــون و چهارصــد هــزار ریــال( مــی باشــد کــه مــی بایســت بــه یکــی از ر 5- ســپرده شــرکت در مناقصــه مبلــغ ۹1۷/4۰۰/۰۰۰ )بــه حــر
ارائــه گــردد: ضمانتنامــه بانکــی معــادل مبلــغ 5% کــه از تاریــخ درج آخریــن آگهــی مناقصــه دارای حداقــل 120 روز اعتبــار و قابــل تمدیــد باشــد  یــا واریــز فیــش نقــدی بــه حســاب 

0105612974005 بانــک ملــی شــعبه شــهرداری هشــتگرد کــد شــعبه 2658
6- متقاضیان می بایست دارای حداقل رتبه 5 رشته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند. 

7- مناقصه گران جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست از تاریخ 1401/06/24 لغایت 1401/07/02 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند. 
8- مدت اعتبار پیشنهادها )موضوع بند ی ماده 2 و بند الف ماده 21 قانون( می بایست از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت ها به مدت یک ماه اعتبار داشته باشد. 

9- مناقصه گران جهت ارائه پیشنهادات می بایست از تاریخ 1401/07/02 لغایت 1401/07/16 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند. 
10- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است. 01/06/22

شماره مناقصه در سامانه میزان تضمین شرکت در مناقصه موضوع مناقصه ردیف 

تجدید مناقصه عمومی جدولگذاری ضلع جنوب شهر )جانعلی آباد، ترک آباد و 1
917/۴00/000200100576900005۴ ریال راه آهن و دخانیات( )مرحله چهارم( 

گهی 1۴01/6/31 گهی 1۴01/6/2۴      نوبت دوم چاپ ا نوبت اول چاپ ا

 نوبت اول

رویترز ادعا کرد:

پوتین توافق صلح با اوکراین را نپذیرفت

خبرگزاری رویترز با استناد به منابع آگاه خود 
مدعی شد که والدیمیر پوتین رییس جمهوری 
روســیه در همان شــروع جنگ توافق صلح با 
اوکراین را که از ســوی مشــاورش ارائه شده 

بود نپذیرفت.
 رویترز با اســتناد به ســه منبع آگاه نوشــت: 
دیمیتری کوزاک نماینده ارشد پوتین در امور 
اوکراین به رییس جمهوری روسیه گفته که به 
باور وی توافق حاصل شده، روسیه را از اشغال 

گسترده اوکراین بی نیاز می کرد. 
این افراد مطلع از روند مذاکرات اضافه کردند 
کــه برغم حمایت اولیــه از مذاکرات، پوتین 
هنگام ارائه توافق تنظیم شده از سوی کوزاک، 
تاکید کرد که امتیازات مذاکره شــده توســط 
مشــاورش کافی نیســت و به اهداف خود از 
جمله انضمام یک نوار ارضی از خاک اوکراین 

اضافه کرد. 
دو تن از این منابع آگاه بیان کردند که فشــار 
برای نهایی کردن توافق بالفاصله پس از شروع 
جنگ در ۲۴ فوریه )۵ اســفند ۱۴۰۰( اتفاق 
افتــاد. آنها افزودند: در عرض چند روز کوزاک 
اعتقاد داشــت توافق اوکراین با شروط اصلی 
روســیه را به دست آورده و به پوتین پیشنهاد 

داده تا این توافق را امضا کند.
اما دیگر منبع آگاه در مورد زمان این مســاله 
نظر متفاوتی داشــت و گفت که کوزاک توافق 
را به پوتین پیشــنهاد داده و درســت پیش از 

شروع جنگ رد شده بود. 
پوتیــن پیش از شــروع جنگ بارهــا تاکید 
کرد که ســازمان پیمان آتالنتیک شــمالی و 
زیرســاخت های نظامی اش با پذیرش اعضای 
جدید از کشــورهای شــرق اروپــا، در حال 
نزدیک شدن به مرزهای روسیه است. رییس 
جمهوری روســیه به صورت علنی اعالم کرد 

که تهدید موجود از ســوی ناتو وی را مجبور 
به واکنش کرده است.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین در 
خصــوص گزارش رویترز گفت: این قطعا هیچ 
رابطه ای با واقعیت ندارد. چنین چیزی هرگز 
اتفاق نیافتاده اســت. قطعا اطالعات نادرستی 

است.
کوزاک مشــاور پوتین در این خصوص اظهار 
نظری نکرد. از سوی دیگر میخایلو پودولیاک 
مشاور رییس جمهوری اوکراین هم به سواالت 
درباره مذاکرات پاسخ نداد و دستیابی به یک 
توافــق ابتدایــی در آن زمــان را تایید نکرد. 
پودولیــاک گفت: امــروز درک می کنیم که 
طرف روســی هرگز عالقمنــد به توافق صلح 

آمیز نیست.
رویترز در ادامه به نقل از یک شــخص مرتبط 
با مذاکرات پس از جنگ، نوشــت که گفت و 
گوها در اوایل ماه مارس از هم پاشیدند زمانیکه 
مقامات اوکراینی متوجه شدند پوتین اصرار به 

ادامه حمله همه جانبه دارد.
این خبرگزاری درباره شخصیت کوزاک، وی را 
یک مرد ۶۳ ساله متولد اوکراین توصیف کرد 
کــه از زمان همکاری با پوتین در دهه ۱۹۹۰ 
در دفتر شــهردار سن پترزبورگ، یک شخص 

وفادار به وی بوده است.
کوزاک در موقعیت مناسبی برای مذاکره بر سر 
یک توافق صلح با اوکراین قرار داشت. از سال 
۲۰۲۰ پوتین او را موظف کرده بود تا با همتایان 
اوکراینی خود درباره منطقه دونباس در شرق 
اوکراین که تحت کنترل جدایی طلبان است، 
گفتگــو کند. اما اکنــون به گفته ۶ منبع آگاه 
رویترز، با گذشــت ۶ ماه از جنگ کوزاک در 
سمت معاون ستاد کل باقی مانده اما دیگر به 

پرونده اوکراین رسیدگی نمی کند.

یادداشتویترین  پیشنهاد

 ارزش ها و چالش ها 
در پیاده روی اربعین

  غالمرضا فدائی، استاد دانشگاه
بزرگتریــن حادثــه ای کــه میرود 
از مراســمات عاشــورا پیشی گیرد 
پدیــده پیاده روی اربعین حســین 
بن علی علیه السالم است. این سنت 
استحبابی قطعاً بیشتر برای زمانهایی 

بوده است که حکام جور از زیارت آن حضرت ممانعت به عمل 
میآورده و زایران را مورد سرزنش و تعقیب قرار می داده اند.

امروزه که عاشقان زیارت آنحضرت سر از پا نمی شناسند باید 
دید تا چه اندازه و تا کجا و به چه صورت این سنت حسنه باید 
اجرا شــود. از نظر معرفتشناســی و به ویژه جامعه شناسی هم 
باید این پیاده روی مورد تحلیل قرار گیرد و اثرات و ثمرات آن 
باز بینی شود. قطعاً بسیاری با عالقه به زیارت واقعی میروند، 
و بســیاری دیگر به خاطر همراهی با دوســتان و دیدن صحنه 
یا پژوهش میدانی در یک کاروان یا موکب به سفر میپردازند. 
شاید امسال شرایط ویژه بود و دو سال تعطیلی این برنامه به 

خاطر کرونا این ازدحام را بیشتر کرده باشد.
چنین برنامة بینظیر که بر حسب آمارهایی که داده می شود 
حدود ۲۰ میلیون در طول مدت قریب به ۲۰ روز یا بیشتر در 
جاده ها تردد دارند اگر در دیگر کشــورها اتفاق میافتاد همه 
رسانههای دنیا به پخش برنامه، بزرگداشت و تجزیه و تحلیل 
آن می پرداختند. نمونه آن برنامه حج است که کشور سعودی 
برای حدود یک و نیم تا دو میلیون زایر چه هزینه هایی میکند 
و گاهی حوادثی چون حوادث منا را پیش میآورد که نســبت 
به آن هم پاسخگو نیست. در هر حال این حادثه بزرگ ملی و 
جهانی که می رود هر ساله تکرار شود، و نمونه کوچکتر آنهم 
برای زیارت امام رضا )ع( در دهه آخر صفر در ایران اتفاق میافتد 
دارای مزایا و چالشهایی است که نباید از آن غافل بود. با توجه 
به اعتقاد به اصل زیارت نکاتی به نظرم رسید که ذیال در مقوله 

ارزشها و چالشها بیان میکنم.
ارزشها

۱. نمایش قدرت.
اولین امتیاز این واقعه نشان قدرت شیعی و اسالمی است. عالقه 
بسیاری از برادران اهل تسنن و حتی پیروان سایر ادیان به امام 
حســین گواه بر آن اســت. عالوه بر آن دولتهای مدعی اسالم و 
تشــیع از آن در برابر دنیا میتوانند بهره برداری کنند و قدرت 

دینی و مذهبی را به نمایش بگذارند.
2. وفاق و رزمایش مشترک فرهنگی و دینی دو کشور.

این برنامه به ویژه برای دو کشور ایران و عراق به منزله رزمایشی 
بزرگ دینی و فرهنگی است و همانند رزمایشهای نظامی که 
همه جوانب کار را می نگرند و با برنامه ریزی قبلی سعی میکنند 

تا به همه اهدافشان برسند اینجا هم باید چنین کنند.
3. سبکبالی در سفر.

 از امتیازات این سفر به ویژه برای کشورهای زایر فرست سبکبالی 
و سبکباری در سفر است. هر کس با اندک مایه ای که دارد به 
ســفر میرود و از هزینههای آنچنانی خبری نیســت و زائران از 

ریخت و پاش جلوگیری میکنند.
4. ابراز عشق و ارادت به امام حسین.

معنویت این سفر یکی دیگر از ویژگیهاست. عاشقان امام حسین 
همانند همه برنامه های عزاداری وی با شور و عشقی زاید الوصف 

در همسفری یا همراهی با دیگران مشارکت دارند.
۵. میهمان نوازی و تمرین عاطفه و گذشت.

از ویژگی دیگر این پدیده میهمان نوازی مردم عراق است که 
بنا بر آنچه میبینیم و میشنویم عده ای عاشق او هر چه در طول 
سال برای خود ذخیره کرده اند را در این ایام خالصاً و مخلصاً 

خرج زوار امام میکنند.
۶. کم توقعی و کم انتظاری برای پذیرایی.

مزیت دیگر این سفر عدم توقع زایران است. البته ممکن است 
بعضی از پذیراییها راضی نباشند ولی قطعاً توقعات پایین است 
و البتــه کــه باید مراعات کننــد، اگر آموزش دیده و در نظافت 

و پرخوری و احترام به میزبانان ادب الزم را آموخته باشند.
7. تمرین خدمتگذاری به مردم.

از نکات مثبت این برنامه تمرین خدمتگذاری مسئوالن ونیز 
موکب و کاروان داران در خدمت به مردم است. این وظیفه که 
هر مسئول و کارمندی آن را در مواقع عادی هم انجام میدهد، 
در این ایام با توجه به حضور بی حد مردم مضاعف میشود و هر 
صنف و سازمانی در بهتر نمایان شدن وعرضه خدمت سنگ 

تمام میگذارد.
چالش ها

نگرانی دو کشور از نبود امکانات.
یکی از چالشها نبود امکانات و آماده نبودن زیرساختهاست. 
درحمــل و نقــل، در تأمین آذوقه، در آموزش و بهداشــت، و 
ایجاد امنیت الزم نگرانی های فراوانی اســت. هر دو کشــور یا 
کشــورهای زایر فرســت و زایر پذیر باالتفاق و هماهنگ باید 
تفاهم و خدمت رســانی کنند. اغلب به این موارد توجه الزم 
نمیشود و اگر بشود به موقع نیست. در همین برنامه امسال 
شنیده شد که طرف عراقی امکانات زیرساختی و خدماتی الزم 
را ندارد یا نتوانسته فراهم کند. وضعیت سیاسی و اجتماعی 
طرفین هم باید مد نظر باشد. آنهایی که در عراق به زوار خدمت 
میکنند نسبت به کل جمعیت آن اندک اند. آیا پشتیبانی از 
جانب دولت برای آنها با اشتیاق و اولویت انجام میشود یا خیر. 
در عراق و چه بسا در ایران، البته کمتر، شهرهای مذهبی از 
امکانات کمتری برخوردارند اگر به استانهای برخوردار عراق 
چون اربیل و موصل در مقایســه با کربال و نجف دقت شــود 

آنوقت این عدم توجه بیشتر معلوم می شود. 
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سیاست 2
بین الملل

انتقال تابوت ملکه 
انگلیس از اسکاتلند 

از حواشی مراسم تحلیف رییس به لندن/ رویترز
جمهوری جدید کنیا در ورزشگاهی 
در شهر نایروبی کنیا. تالش نیروهای 
امنیتی برای جلوگیری از ورود 
بی ضابطه هواداران به ورزشگاه / 
رویترز و آسوشیتدپرس

گزارش تصویری

آغاز پروسه تثبیت ایران در سازمان همکاری های شانگهای؛ سفر رئیس جمهور به سمرقند و 

مقابله با هژمونی غرب  
سفر رئیس جمهور به سمرقند و آغاز پروسه 
تثبیت ایــران در ســازمان همکاری های 
شــانگهای، تداوم مســیری در دیپلماسی 
اســت که دولت ســیزدهم ترســیم کرده 
است؛ مســیری که به وین ختم نمی شود؛ 
اما ظرفیت بازار ۲۰ تریلیون دالری حاصل 
از آن می تواند نقش اساسی در اقتصاد ایران 

ایفا کند.
 آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی دیروز -۲۳ 
شــهریور - به منظور شــرکت در بیست و 
دومین اجالس ســران ســازمان همکاری 

شانگهای به سمرقند ازبکستان سفر کرد.
این دومین حضور رئیسی در نشست این 
ســازمان است. در این سفر رئیس جمهور 
بــا همتای ازبک خود و برخی از ســران 
کشــورهای حاضر در نشست دیدارهای 
دوجانبه داشــت. نشســت بیست و دوم 
شــانگهای بــرای ایران به عنــوان عضو 
ناظری که در حال تبدیل شــدن به عضو 
رسمی است، اهمیت دارد و تهران امیدوار 
است، فرایند عضویت رسمی در این سازمان 
اســتراتژیک در این دوره تثبیت و مشخص 

شود.

سازمانی برای مقابله با هژمونی غرب  
فلســفه تأسیس ســازمان همکاری های 
شانگهای )SCO( حل وفصل چالش های 
مــرزی و منطقه ای میان چین، روســیه و 
جمهوری های تازه تأسیس پس از فروپاشی 
شوروی بود. فلسفه ای که سال های ۱۹۹۶ و 
۹۷ این چالش ها را حل وفصل کرد و انگیزه 
ایجاد »گروه شــانگهای ۵« با حضور چین، 
روسیه، قرقیزستان، تاجیکستان و قزاقستان 
شــد. سال ۲۰۰۱ با پیوســتن ازبکستان، 
پســوند پنج از نام این گروه برداشــته شد و 
این گروه با ســه هدف مشــخص مبارزه با 
تروریسم، افراط گرایی و جدایی طلبی رسماً 

وارد معادالت روابط بین الملل شد.
بعدها )سال ۲۰۱۷( هند و پاکستان هم به 
عضویت این سازمان درآمدند و فرایندپذیرش 
جمهوری اسالمی ایران در این نهاد به عنوان 
عضو رسمی سال گذشته )۲۰۲۱( آغاز شد. 
افغانستان، بالروس و مغولستان عضو ناظر 
سازمان همکاری شانگهای بوده و جمهوری 
آذربایجان، ارمنستان، کامبوج، نپال، ترکیه 
و  سریالنکا شرکای گفت وگوی این سازمان 

همکاری هستند.
این ســازمان آرام آرام در عرصه بین الملل 
قــدرت یافــت و امــروز به عنــوان یکی از 
مهم ترین نهادهای جهان اســت که دولتی 
از غرب عضو آن نیست، تحت تأثیر هژمونی 
آمریــکا قرار ندارد و حتــی خود به یکی از 
ابزارهای مقابله با این زیاده خواهی ها تبدیل 
شــده است. اهمیت شانگهای اما محدود به 
عالم سیاست نیست و این گروه را می توان 
از مهم تریــن نهادهای اقتصادی جهان هم 
برشمرد، وقتی بدانیم که حدود ۲۵ درصد 
تولید ناخالص جهان به کشورهای عضو این 
سازمان تعلق دارد و حجم اقتصاد کشورهای 
عضو ســازمان، ۲۰ تریلیون دالر اســت که 

نســبت به ۲۰ سال گذشته، ۱۳ برابر شده 
است.

شــانگهای گرچه از ابتــدا ماهیت مبارزه با 
غرب نداشــت؛ ماجراجویی هــای آمریکا 
و فشــار به دو عضو مهم آن یعنی روســیه 
و چین از ســوی واشــنگتن، سبب شد که 
جهت گیری سیاسی در این سازمان پررنگ 
شــود. سازمانی که بزرگ ترین تولیدکننده 
و مصرف کننده انرژی در جهان و نیز چهار 
دولت دارنده سالح اتمی عضو آن هستند.

ائتالف منطقه ای شــامل بیش از ۴۰ درصد 
جمعیــت جهان که مجموع تجارت اعضای 
آن حدود۶/۶ تریلیون دالر بوده که در ۲ دهه 
گذشــته صد برابر شده است. تنها چین در 
کشورهای عضو این سازمان ۸۵ میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری کرده و تجارت بین اعضای 
ســازمان در سال ۲۰۱۸ با رشد قابل توجه 
۱۷ درصدی به ۲۵۵ میلیارد رسیده است. بر 
اساس گزارش صندوق جهانی پول، طی پنج 
ســال منتهی به ۲۰۲۳، ظرفیت اقتصادی 
کشورهای عضو سازمان از اقتصادهای گروه 

G۷( ۷( پیشی خواهد گرفت.
شــورای تجاری، انجمن بین بانکی و باشگاه 
انرژی ســه نهاد غیردولتــی زیرمجموعه 
ســازمان شانگهای هستند. شورای تجاری 
ســال ۲۰۰۵ تأســیس و مقر آن در مسکو 
اســت که باهــدف گــرده آوردن فعالین 
بازرگانی کشــورهای عضــو و ایجاد فضای 
ایده برای پروژه های مشــترک تشکیل شد. 
در همان ســال و به منظور ایجاد ســازوکار 
تأمین مالی و ســرمایه گذاری در پروژه های 
مشــترک انجمن بانکی تشــکل شــد که 
تاکنون به ۶۳ پروژه حدود ۱۵ میلیارد دالر 
بودجه اختصاص داده اســت. باشگاه انرژی 
هم به صورت رســمی سال ۲۰۱۳ به منظور 
شــکل دهی به مدل جدید تبادل و تدوین 
استراتژی مشترک انرژی اوراسیایی تشکیل 

شد.  
توســعه کریدورهای حمل ونقل، همکاری  
در حوزه کشــاورزی هوشمند، پارک های 
فناوری و حوزه های دیجیتال، به کارگیری 
ارزهایــی جز دالر، منطقه تجــارت آزاد و 

کمربند ســبز، از ابتکارات اجرایی شــده یا 
در حال اجرای سازمان شانگهای بوده است.

روند پذیرش ایران در شانگهای  
عضویــت در شــانگهای بر اســاس قوانین 
ســازمان، نیازمند گذار از مراحلی است که 
دستکم دو ســال طول می کشد، عضویت 
جمهوری اســالمی ایران اما در این سازمان 
بیش از یک دهه زمان برد و ســال گذشــته 
و هم زمــان بــا ســفر آیت اهلل رئیســی به 
تاجیکستان و حضور در اجالس بیست ویکم 
این سازمان، روند عضویت رسمی ایران در 
شــانگهای آغاز شد و بر اساس اعالم »ژانگ 
مینــگ« دبیرکل این ســازمان همکاری 
ایران با طی مراحل عضویت می تواند ســال 
۲۰۲۳ به عضویت کامل ســازمان همکاری 
شــانگهای درآید.  تهران در راستای ارتقای 
ســطح مشارکت در این سازمان از عضویت 
ناظــر به عضویت دائــم، باید نزدیک به ۵۰ 
سند امضا کند که سند تعهدات و ترتیبات 
اجرایی الحاق یکی از مهم ترین آنهاســت. 
تعیین ســفیر حسن نیت و توافقنامه حسن 
همسایگی از مهم ترین دستور کارهای این 

دوره از اجالس خواهد بود.

 منافع تهران از عضویت 
در شانگهای چیست؟

این پرسشــی است که هم زمان با جدی تر 
شدن عضویت جمهوری اسالمی در سازمان 
شانگهای در اذهان عمومی شکل می گیرد 
و در پاســخ به آن می توان به دودســته از 

انگیزه های سیاسی و اقتصادی اشاره کرد.
واقعیت آن اســت کــه عضویت در یکی از 
مهم ترین ســازمان های بین المللی، نشان 
شکســت سیاســت های تحریمی و فشار 
غرب علیه جمهوری اســالمی است. تهران 
بــا این عضویــت ثابت می کند که برخالف 
پروپاگاندای رسانه ای غرب، انزوای سیاسی 

موردنظر آنها ایجاد نشده است.
بخش دیگری از اهمیت پذیرش آغاز عضویت 
ایران در شانگهای از سوی اعضای این نهاد، 
اقتصادی اســت. بر اساس آمار گمرک، در 

سال ۱۴۰۰ تجارت ایران با اعضای شانگهای 
۵۴ میلیــون و ۸۵۶ هــزار تن کاال به ارزش 
۳۷ میلیارد و ۱۶۸ میلیون دالر رســید که 
حدود ۳۰ درصد کل تجارت خارجی کشور 
را تشکیل می دهد. سهم اعضای این سازمان 
۴۵ میلیــون و ۳۴۹ هزار تن و به ارزش ۲۰ 
میلیــارد و ۵۹۶ میلیــون دالر بود و واردات 
ایران از اعضای سازمان همکاری شانگهای 
برابر با ۹ میلیون و ۵۰۷ هزار تن کاال به ارزش 
۱۶ میلیارد و ۵۷۲ میلیون دالر بوده است.

ســه میلیارد جمعیت کشورهای عضو این 
سازمان، با وجود پیشینه فرهنگی که ایران 
با بســیاری از آنها داراست، فرصت مناسبی 
برای بخش های اقتصادی و گردشگری ایران 
خواهد بود. در میان هشــت شــریک عمده 
صادراتــی ایران، چین، هند، پاکســتان، به 
ترتیب جایگاه اول، پنجم و هشتم جای دارند 
و در میان شرکای وارداتی ایران نیز چین و 
هند رده های اول و چهارم را در اختیار دارند. 
»مهدی صفری« معاون اقتصادی وزیر امور 
خارجه در تشــریح جزئیات عضویت ایران 
در ســازمان شــانگهای گفته  است: حضور 
ما به عنوان عضو پس از این ســفر مشخص 
خواهــد بــود. در این نشســت حدود ۱۹ 
کشور حضور دارند. اگر شانگهای را حتی با 
ناظران مقایسه کنیم از لحاظ وزن، جمعیت 
و وسعت خاک و سهم اقتصادی قابل مقایسه 
با جایی نیست. مثاًل به لحاظ جمعیت هند و 
چین، از نظر انرژی ایران و روسیه و به لحاظ 
ترانزیت چین، روســیه و قزاقستان اعضای 

این پیمان هستند.
وی ادامه داد: در این اجالس فارغ از مسائل 
مالی، ۲ عامل اصلی یعنی ترانزیت و انرژی 
برای ما در اولویت باالیی قرار دارد و اولویت 
اول ما ترانزیت اســت. معاون دیپلماســی 
اقتصادی وزارت امور خارجه افزود: همچنین 
موضوع انرژی هم برای ما از اهمیت باالیی 
برخوردار است چرا که مشتریان خاص خود 
را خواهیم داشــت. کشــورهای چین، هند 
و پاکســتان مصارف انــرژی باالیی دارند و 
ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان هم از 

مشتریان انرژی ما هستند.

نگاه متوازن ساز به عرصه دیپلماسی
اولویت های سیاســت خارجــی در دولت 
ســیزدهم توان بخشی به دیپلماسی است و 
در راستای اجرای این اولویت، از همان ابتدا 
تصمیم گرفته شد که روابط با جهان تنها به 
غــرب و اروپــا محدود نمانده و امور اجرایی 
هم معطل مذاکرات هسته ای و ۴+۱ نشود.

در راســتای ایــن سیاســت، عضویت در 
ســازمان هایی چون شانگهای و اکو و توجه 
ویژه به همسایگان به صورت جدی در دستور 
کار دیپلمات های ایران قرار گرفت. پویایی 
این سیاست روند پذیرش ایران در شانگهای 
را کلید زد و این نگاه جدید به جهان از سوی 
کشورهای منطقه و آسیا هم مورد استقبال 

قرار گرفت.

رئیسی پیش از عزیمت به ازبکستان : 
ایران به دنبال نقش آفرینی و حضور 

فعال در منطقه است
رییس جمهور اسالمی ایران توسعه روابط با 
همسایگان و کشورهای منطقه را از سیاست 
های اصولی دولت سیزدهم برشمرد و گفت: 
در گام نخســت توانستیم اعتماد سیاسی 
متقابــل را تقویت کنیم و در گام دوم نقش 
آفرینی جمهوری اســالمی ایران و حضور 

فعالش در منطقه را دنبال می کنیم.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی قبل از سفر 
به ازبکستان در پاویون فرودگاه مهرآباد در 
جمع خبرنگاران اظهار داشــت: این سفر به 
دعوت رئیس جمهور ازبکستان برای دیدار 
دو جانبه رسمی و شرکت در اجالس سران 
ســازمان همکاری های شــانگهای انجام 

می شود.
وی ادامــه داد: هدف از این ســفر تقویت 
سیاست همســایگی، تقویت همگرایی و 
عمق بخشیدن به چندجانبه گرایی است؛ 
بدون تروید در سیاست همسایگی در گام 
نخســت توانستیم اعتماد سیاسی متقابل 
را تقویت کنیم و در گام دوم نقش آفرینی 
جمهوری اســالمی ایران و حضور فعالش 
در منطقــه را دنبال مــی کنیم به نحوی 
که بتوانیم با زیرســاختهایی که در آسیا و 
کشــورهای همسایه وجود دارد و قدرت و 
تــوان اقتصادی، نظام پولی و بانکی و همه 
پیشــرفت های امروز منطقه و ظرفیت ها 
را کنار هم قرار دهیم و بهترین استفاده را 
برای منافع ایران داشــته باشیم. رئیسی با 
بیان اینکه دیدارهای دوجانبه در حاشــیه 
اجالس ســران شانگهای به توسعه روابط 
منطقــه کمــک می کند، ادامــه داد: در 
ایــن دیدارها با ســران کشــورهای عضو 
سازمان همکاری  شانگهای درباره مسائل 
منطقه ای، و توســعه بین المللی گفت وگو 
می کنیم تا ایران در منطقه و جهان بیش 
از قبل نقش آفرینی کند و اثر بخش باشد.
وی ابــراز امیــدواری کرد که این ســفر در 
راستای سفرها و ارتباطاتی که با کشورهای 
همسایه داریم، گامی برای توسعه و تقویت 
هر چه بیشــتر روابط ایران و کشــورهای 

همسایه و منطقه باشد.

خبر ویژه

رییس دفتر رییس جمهور گفت: رئیس جمهور در سفر به سمرقند با همتای ازبکستانی و سایر سران اجالس 
دیدار خواهد کرد.

غالمحســین اســماعیلی در حاشــیه نشســت هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره سفر رئیس جمهور به 
ازبکستان، گفت: سفر به ازبکستان یک سفر چند وجهی است، ابتدا سفر دوجانبه به ازبکستان انجام می شود 
و بر اساس قواعد سفر دیدارها و مالقات های روسای جمهور دو کشور ایران و ازبکستان انجام می شود و سپس 

وزرا با همتایان خود دیدار و جلسات کمیسیون مشترک دو کشور برگزار می شود. 
وی ادامه داد: ۱۸ ســند و تفاهم نامه همکاری به امضاء خواهد رســید که در حاشــیه اجالس، دیدارهای 
دوجانبه با رئیس جمهور روســیه، چین و هند و ســایر کشــورهایی که در اجالس شــانگهای حضور خواهند 

داشت، انجام خواهد شد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری بیان کرد: بعد ســوم ســفر که اصل ســفر اســت، اجالس سازمان همکاری های 
شــانگهای اســت که به عنوان یک ســازمان بین المللی نقش موثری می تواند داشــته باشد. فرآیند عضویت 
جمهوری اسالمی ایران در شانگهای بر اساس مصوبه هیات وزیران، سند اصلی بنیادین توسط وزیر امور خارجه 

ایران و کشورهای عضو شانگهای به امضاء می رسد که موفقیت خوبی برای جمهوری اسالمی ایران است.
اســماعیلی در خصوص صدور ویزا برای نیویورک برای رئیس جمهوری نیز گفت: اجازه دهید اخبار مربوط 
به ســازمان ملل را پس از ســفر ازبکســتان اعالم کنیم. آقای رئیس جمهور قصد ســفر به نیویورک را دارد اما 

جزئیات پس از سفر ازبکستان اعالم خواهد شد.

رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه نشست هیات دولت:

 رئیس جمهور به نیویورک می رود

سخنگوی دولت: 

رکورد سفرهای زائران اربعین 
شکسته شد

سخنگوی دولت با اشاره به حضور میلیونی هموطنان در 
آیین زیارت اربعین گفت: تا امروز رکورد سفرهای زائران 

ایرانی به مراسم اربعین شکسته شده است.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در حاشیه هیات 
دولت در جمع خبرنگاران گفت: تا امروز رکورد سفرهای 
زائران ایرانی به اربعین در مدت زمان مشابه شکسته شده 
است و بیش از سه میلیون زائر به عراق سفر کرده اند.

وی ادامــه داد: حدود ۱.۵ میلیون نفر از زائران تاکنون 
به کشور بازگشته اند که امیدواریم با مشارکت مردم، 
خیرین و موکب داران، این مراســم پرفیض باشکوه تر 

برگزار شود.
ســخنگوی دولت در ادامه دربــاره گزارش امروز وزیر 
صمت از احیای معادن در حوزه اکتشاف و بهره برداری 
در هیــات دولــت گفت: مقام معظم رهبری در دیدار با 
اعضای دولت در این حوزه بیاناتی را مطرح کردند که 
گزارش این اقدامات ارائه شــد و قرار اســت کارگروهی 
در دولت،  راهکارهای حل مشکالت معادن را بررسی 

و موانع را برطرف کند.

وزیر امور خارجه:

 آژانس انرژی اتمی وظیفه خود را 
به دور از سیاسی کاری دنبال کند

وزیر امور خارجه با بیان اینکه آژانس بین المللی انرژی 
اتمی وظیفه خود را در قالب فنی و به دور از سیاســی 
کاری دنبــال کنــد، گفت: توافق در صورت واقع بینی 

طرف آمریکایی دست یافتنی است.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان، در 
گفتگوی تلفنی با »جفری اونیاما«، همتای نیجریه ای 
خود، در خصوص آخرین وضعیت مناســبات دوجانبه 
ایران و نیجریه و نیز تحوالت بین المللی به تبادل نظر 

پرداخت.
وزیر امور خارجه کشــورمان نیم قرن ســابقه تاریخی 
مناســبات دو کشور را سرمایه ای بزرگ و محکم برای 
توســعه روابط سیاســی، اقتصادی و فرهنگی ایران و 

نیجریه بر مبنای منافع مشترک دانست.
امیرعبداللهیان برگزاری ششمین نشست کمیسیون 
مشــترک همکاری های دو کشور را موفق ارزیابی کرد 
و اجرایی شدن اسناد به امضا رسیده در این نشست را 

مهم قلمداد کرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی در بخش دیگری از این گفتگو 
با اشاره به آخرین وضعیت مذاکرات برای لغو تحریم ها، 
بر پایبندی کشــورمان به تداوم گفتگوها با طرف های 
مقابل و اراده کشــورمان برای رســیدن به یک توافق 

قوی و پایدار تاکید کرد.
امیرعبداللهیان با ابراز امیدواری نسبت به اینکه آژانس 
وظیفه خود را در قالب فنی و به دور از سیاســی کاری 
دنبــال کند تصریح کــرد، توافق در صورت واقع بینی 

طرف آمریکایی دست یافتنی است.

رابرت مالی برای توضیح درباره 
کرات وین به کنگره می رود مذا

رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران قرار است 
امروز در جلسه ای محرمانه با اعضای کنگره این کشور، 
توضیحات الزم را درباره تحوالت مذاکرات احیای توافق 

هسته ای به آن ها ارائه کند.
یک وبگاه خبری-تحلیلی گزارش داد که نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران قرار اســت امروز در جلســه ای با 
اعضــای کنگــره آمریکا توضیحاتــی درباره وضعیت 

مذاکرات احیای توافق هسته ای ارائه دهد.
 وبگاه خبری فارین بریف نوشت، رابرت مالی، نماینده 
ویژه آمریکا در امور ایران قرار است امروز در جلسه ای 
محرمانه با اعضای کنگره این کشــور، توضیحات الزم 
را درباره تحوالت مذاکرات احیای توافق هســته ای به 

آن ها ارائه کند.
ند پرایس، ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در 
کنفرانس خبری شب گذشته اش در پاسخ به سوالی 
مبنی بر این که قرار است به زودی مقامات آمریکایی 
کــه رابرت مالی، نماینده ویــژه آمریکا در امور ایران 
یکی از آن ها خواهد بود، در جلسه ای با کنگره آمریکا 
توضیحاتی درباره وضعیت مذاکرات وین ارائه دهند، 
با توجه به این، از نظر او، دولت آمریکا در حال حاضر 
چــه چیــزی می تواند به کنگره بگوید که آن ها راغب 
شوند فرصت بیشتری بدهند یا بیشتر به این مذاکرات 
باور داشته باشند، گفت: ما جلساتی توجیهی با اعضای 

کنگره داشته ایم.

رمز رسیدن به »نقطه مطلوب 
توافق« از نگاه امیرعبداللهیان

در تماس تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران و عمان آخرین تحوالت مذاکره برای رفع تحریم 

ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
حســین امیرعبداللهیان در ایــن گفت وگوی تلفنی 
با تاکید بر پایبندی جمهوری اســالمی ایران به روند 
گفت وگو و تبادل پیام برای رفع تحریم ها و با اشاره به 
تالش همه طرفها طی چند ماه گذشــته، رمز رسیدن 
به نقطه مطلوب توافق در شرایط حاضر را  تمرکز ایاالت 
متحده بر واقع بینی و نشــان دادن داشــتن اراده الزم 

دانست.
وزیر امور خارجه کشــورمان با اشاره به نشست جاری 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین افزود: صدور بیانیه 

غیرسازنده در نشست وین هیچ ثمری ندارد.
امیرعبداللهیان در این گفت وگو بار دیگر  اراده و حسن 
نیت الزم  از سوی کشورمان برای رسیدن به گام نهایی 

توافق خوب، قوی و پایدار را مورد تاکید قرار داد.

 افزایش نارضایتی های عمومی 
در نتیجه بحران انرژی در آلمان

لمان التهاب؛ میراث مرکل برای آ
این روز ها تورم در کشور آلمان به باالترین نرخ خود در 
۴۰ سال گذشته رسیده است. افزایش قیمت حامل های 
انرژی )آب، برق و گاز( موجی از التهاب عمومی را در جامعه 
آلمان به همراه داشته است. تجمعات اعتراضی نسبت به 
افزایش قیمت ها در برخی شهر ها برپا شده و احزاب چپ 
و راست شهروندان را به برگزاری تجمعات بزرگ ترغیب 
می کنند. مخالفت احزاب با سیاست های اقتصادی دولت 

تحت رهبری اوالف شولتس در حال افزایش است.
 این ها مجموعه ای از وضعیت سیاسی و اقتصادی آلمان در 
چند هفته اخیر است. هر چند برلین در ماه های گذشته با 
پیامد های اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین دست وپنجه 
نرم کرده بود، اما بعد از اعالم تصمیم روســیه مبنی بر 
قطع کامل صادرات گاز به اروپا در ۱۲ شهریور )۱۰ روز 
قبل( بحران و التهاب های ناشــی از بحران انرژی ابعاد 

جدیدتری به خود گرفت.
از یــک ســو، مــوج انتقادات احزاب و افــکار عمومی از 
سیاســت های حزب سوســیال دموکرات افزایش پیدا 
کرد و محبوبیت اوالف شــولتس با کاهشــی چشم گیر 
به حدود ۱۷ درصد رســیده اســت. از سوی دیگر، دولت 
با معرفی سیاســت های اشتباه دولت مرکل را به عنوان 
بانی وضعیت موجود، طرحی ۶۵ میلیارد یورویی، را برای 
جبران خســارات ناشــی از افزایش حامل های انرژی را 

ارائه کرده است.

 وخامت اوضاع اقتصادی در آلمان 
و افزایش نارضایتی شهروندان

تمامی ناظران سیاسی و حتی افکار عمومی آلمان نسبت 
به این پذیرش این واقعیت اجماع دارند که مشــکالت 
اقتصادی چند ماه گذشــته این کشــور، متاثر از تبعات 
جنگ روسیه علیه اوکراین است. نوع مواجهه آمریکا و 
اروپا با حمله نظامی روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ 
)۵ اسفند ۱۴۰۰( عامل اصلی بحران فراگیر اقتصادی در 
آلمان بوده است. سیاست غرب مبنی بر تحریم و رساندن 
کمک های مالی و تسلیحاتی به دولت کی یف، تصمیم 
مسکو برای کاهش صادرات انرژی و در نهایت قطع گاز 

آلمان را به همراه داشت.
روسیه در ماه های گذشته حجم صادرات گاز به اروپا را 
به مقدار ۲۰ درصد کاهش داده بود، اما اخیرا این کشور 
در ۳۱ آگوست )۹ شهریور( صادرات گاز به اروپا از طریق 
نورداستریم ۱ را تعلیق کرد. سپس در سوم سپتامبر )۱۲ 
شــهریور( شــرکت گازپروم از قطع کامل صادرات گاز از 
طریــق این خط لوله خبــر داد. روس ها اعالم کردند تا 
زمانی که تحریم ها لغو نشــود عرضه گاز به اروپا از ســر 

گرفته نخواهد شد.
در ایــن میــان، آلمان به عنوان کشــوری که ۵۱ درصد 
از نیاز های گازی اش را از طریق روســیه تامین می کرد، 
بزرگ ترین ضررمند این تصمیم مســکو بود. این اقدام 
باعث شد تا قیمت های بین المللی گاز در میان نگرانی ها 
از کمبود انرژی، دوباره جهش پیدا کند. افزایش قیمت 
مولد های انرژی باعث ایجاد تورم و باال رفتن قیمت دیگر 
کاال ها و خدمات در آلمان و سایر کشور های حوزه اتحادیه 

اروپا را به همراه داشت.
در چند روز گذشــته نیز گزارش ها از برپایی تجمعات 
خیابانی شــهروندان آلمانی در شــهر های مختلف در 
اعتــراض به افزایش نجومی قیمت هــا و قبوض انرژی 
حکایت دارد. بخشــی از معترضان خواســتار استعفای 
فوری صدراعظم این کشور شده اند. دو حزب عمده چپ 
و "آلترناتیو برای آلمان" در کنار گروه های راست گرا مردم 
را به برپایی اعتراض خیابانی در روز های آتی فراخوانده اند.
نظرسنجی حزب سبز آلمان نیز از این امر حکایت دارد 
کــه محبوبیت روبرت هابک، وزیر اقتصاد فدرال روندی 
نزولی را تجربه کرده است؛ چراکه ۴۹ درصد شهروندان 
مدیریــت او را نامناســب ارزیابی می کنند. همچنین، 
کریستین سووینگ، مدیرعامل دویچه بانک، این هفته 
هشــدار داده که موتور توسعه اقتصادی اروپا، آلمان، در 

حال انقباض است.
البته پیش بینی ها حاکی از آن است که با نزدیک شدن 
به فصل ســرما اعتراضات علیه گرانی در صورت عدم 
چاره اندیشی دولت ابعاد گسترده تری به خود می گیرد. 
در مجموع افزایش قیمت حامل های انرژی، مسکن و 
مواد غذایی فشــار زیادی را بر شــهروندان آلمانی وارد 

کرده است.

 بسته ویژه دولت شولتس 
برای محافظت از شهروندان در برابر تورم

تنهــا چنــد روز پس از اعالم تصمیم مســکو برای قطع 
کامل صادرات گاز به اروپا، تکاپو های دولت شولتس برای 
مقابله با تبعات آن آغاز شــد. در همین چارچوب، در ۴ 
سپتامبر )۱۳ شهریور( سومین بسته اقتصادی کمک به 
شهروندان برای مقابله با پیامد های تورم را به ارزش ۶۵ 

میلیارد یورو اعالم کرد.
در تشریح جزئیات این بسته بزرگ اقتصادی، خبرگزاری 
دویچه وله در ۵ سپتامبر )۱۴ شهریور( نوشت: راهکار های 
دولت آلمان برای کمک به شهروندان در وضعیت تورم 
و افزایــش هزینــه انرژی مجموعــه ای از کمک هزینه 
انرژی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه کودک، انجام 
اصالحات مالیاتی و تعیین سقف قیمت برای برق و گاز 

طبیعی را شامل می شود.
در ادامه گزارش دویچه وله چنین آمده اســت: »در ماه 
سپتامبر )ماه جاری( کمک هزینه ۳۰۰ یورویی به همه 
کارمندان صرف نظر از درآمد شــخصی آن ها پرداخت 
می شــود و مقرر شــده این مبلغ حمایت به ۲۱ میلیون 

مستمری بگیر کشور تعمیم داده شود.«

اخبار کوتاه
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3اقتصاد
گزارش

سرنوشت بازار بعد از واردات خودرو

 حباب قیمتی خودرو
 کاهش می یابد

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس با 
بیــان اینکه با واردات خــودرو بار روانی در 
بــازار از بین رفته و ســوداگران نمی توانند 
در ایــن بازار فعالیــت کنند بنابراین حباب 
قیمتی خودرو کاهش می یابد، گفت: تعرفه 
واردات خودروهــای اقتصادی و خودروهای 
هیبریدی و برقی باید نزدیک صفر باشــد تا 
این خودروها با قیمت های مناسب به دست 

مردم برسد.
سیدجواد حسینی کیا درباره ضرورت تامین 
خودروهای اقتصادی موردنیاز مردم، گفت: 
نیاز کنونی بازار، تولید خودروهای اقتصادی 
است تا عامه مردم توانایی خرید آن را داشته 
باشــند بنابراین وزارت صمــت باید عالوه 
براینکه خودروســازان را ملزم به تولید این 
خودروهــا کنــد، در حوزه واردات نیز توجه 
ویژه ای به خودروهای اقتصادی داشته باشد.

نماینــده مردم ســنقر در مجلس شــورای 
اســالمی بــا بیان اینکــه از آنجا که تقاضا و 
عرضه خودرو متناسب نیست، واردات یکی 
از الزامات اســت، افــزود: وزارت صمت باید 
بســتر الزم بــرای واردات خودروهای ایمن 
بــا قیمت هــای ارزان و کیفیت مناســب را 

فراهم کند.
وی بــا بیان اینکه بــا واردات بار روانی بازار 
خودرو از بین رفته و سوداگران نمی توانند در 
این بازار فعالیت کنند بنابراین حباب قیمتی 
خودرو کاهش می یابــد، اضافه کرد: تعرفه 
واردات خودروهــای اقتصادی و خودروهای 
هیبریدی و برقی باید نزدیک صفر باشد تا این 
خودروها با قیمت های مناسب به دست مردم 
برســد، تحقق این مهم انگیزه واردکنندگان 
را برای واردات خودروهای اقتصادی بیشتر 

می کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح 
کرد: تعرفه واردات خودرو باید پلکانی باشد 
بــه این معناکه هرچه قیمت خودرو افزایش 
یافت، تعرفه نیز بیشتر شود و هرچه خودرو 
ارزان تر و به نوع اقتصادی آن نزدیک تر باشد، 
تعرفه کمتر شــود تا نیاز اقشــار کم درآمد و 
متوسط جامعه نیز تامین و بازار تنظیم شود 

تا در نهایت قیمت ها کاهش یابد.

بورس باز هم سقوط کرد

 درد بورس تهران چیست؟
 شاخص بورس تهران پس از رشد نه چندان 
چشمگیر روز سه شنبه ، دیروز با افتی اندک 
به کار خود در ســومین هفته شهریور پایان 

داد.
شاخص کل بورس تهران دیروز ۲۳ شهریور 
۱۴۰۱ با افتی بیش از چهار هزار واحدی به 
پایین ترین سطح در سال جاری رسید. این 
افت شــاخص باعث ثبت رقم یک میلیون و 
۳۸۹ هزار واحدی روی تابلوهای بازار سهام 
شــد. شــاخص هم وزن نیز با افتی اندک در 

محدوده ۴۰۴ هزار واحدی تثبیت شد.
بازار ســرمایه در ســومین هفته شــهریور 
۱۴۰۱ با اتفاقات ناخوشــایندی همراه شد. 
سهامداران در روزهای اخیر شاهد افت قابل 
توجه شاخص بورس تهران بودند. به نحوی 
که تابلوهای بورس این هفته کمترین رقم 
شــاخص را در طول ســال جاری به ثبت 
رســاندند. این شــرایط باعث دلســردی و 
نگرانی ســهامداران نســبت به آینده بازار 
شــده است. به گونه ای که جمعی از فعاالن 
بازار ســرمایه روز دوشــنبه گذشته مقابل 
ســاختمان ســازمان بورس و اوراق بهادار 

تجمعی را برگزار کردند.
مطالبه ای که از ســوی سهامداران معترض 
در این تجمع مطرح شــد رســیدگی هرچه 
ســریعتر به وعده هایی اســت کــه ابراهیم 
رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ ارائه می کرد. ده 
وعده اساســی که از دید اهالی بازار سرمایه 
با وجود گذشت بیش از یکسال تقریبا هیچ 

یک اجرایی نشده است.
حــاال به نظر می رســد با توجــه به اتفاقاتی 
کــه پیرامــون پرونده هســته ای ایران رقم 
می خورد اوضاع به ســود بازار رقم نخواهد 
خــورد. از همین رو ســهامداران نیز انتظار 
دارند دولت سیزدهم طبق وعده جلوگیری 
از گره خوردن اقتصاد به برجام، اقدام به رفع 

مشکالت بورس کند.
البته از دید کارشناسان ایجاد رونق در بورس 
بــدون حصول توافق و رفع تحریم ها تقریبا 
غیرممکن اســت. اما سهامداران این انتظار 
را دارند که ابراهیم رئیســی روی قولی که 
به طرفداران بورســی اش داده بود را تحقق 
بخشــد. هرچند به نظر می رسد اوضاع بازار 
ســرمایه به گونه ای رقم خورده که گشودن 
هر یک از گره های افتاده در کار بورس تهران 
به این ســادگی ها امکان گشایش نخواهند 

داشت.

بهترین  سرمایه گذاری  در سال ۱۴۰۱

دالر و طال بخریم  یا مسکن و خودرو؟
  میناسادات حسینی/ گروه اقتصاد

 به بن بست رسیدن مذاکرات برجامی موجب شده دالر 
و سکه سودای گرانی را در سر بپرورانند و خودرو نیز با 
آنها هم مســیر شود. در چنین شرایطی سرمایه گذاری 
شیوه خاص خود را دارد. اما در این شرایط در چه بازاری 

سرمایه گذاری کنیم تا ضرر نکنیم؟ 
بحران تورم کاالهای مصرفی

پیمان مولوی، فعال ســرمایه گذاری می گوید: بر کسی 
پوشــیده نیست که شرایط فشار اقتصادی حداکثری بر 
عموم مردم اســت و بعد از ۵ ســال و تجربه کردن تورم 
عمومی ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی که در ماه های اخیر هم به 
دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کاال های اساسی شرایط 
تورمی ســخت تری را تجربه می کنیم، بسیاری از مردم 

به نقطه ای رسیده اند که پولی برای پس انداز ندارند.
او ادامه می دهد: بخشی از مردم که پیش از این به دنبال 
پس اندازی بودند و دغدغه این را داشتند که این پول را 
چگونه حفظ کنند، در حال حاضر دخل و خرجشــان با 

هم نمی خواند و قادر به سرمایه گذاری نیستند.
بازار داغ سرمایه گذاری در مسکن

این اقتصاددان با بیان اینکه این مساله ناخوادآگاه روی 
بازار های موازی تاثیرگذار اســت، گفت: گذشــته از این 
موضوع، بخش دیگری از مردم که هنوز توان ســرمایه 
گــذاری دارنــد ترجیح می دهند پول خود را به ســمت 

بازار هایی که ریسک کمتری دارند، ببرند.
مولوی ادامه می دهد: در نزد افکار عمومی، مسکن بازاری 
است که ریسک کمتری دارد. به همین دلیل در صورت 

ابهام در به نتیجه رســیدن برجام و دســتیابی به توافق، 
ترجیح داده اند در این بازار سرمایه گذاری کنند. همین 
مســاله موجب شده مســکن بیشترین رشد را در میان 
بازار های دارایی طی شــش ماهه نخست امسال داشته 

باشد.
بورس در فاز استراحت

این اقتصاددان با طرح این سوال که »چرا سرمایه مردم 
به سمت بورس یا دالر در این مدت نرفته است؟«، گفت: 
این بازار ها ریســک های زیادی دارند. به عنوان مثال در 
بورس، موضوع اقتصاد )قیمت گذاری( دســتوری و در 
بازار ارز، ورود دولت به بازار و سرکوب ارزی یا برعکس، 
جهش ارزی و نوسانات بسیار موجب ریسک زیاد در این 

بازار ها شده است.
مولــوی بــا بیان اینکه این موارد باعث رکود در بازار های 
بورس و ارز شــده اســت، ادامه داد: با همه این تفاســیر، 

باید بگوییم الزاما قرار نیست گذشته تکرار شود. به طور 
مثال، بازار سرمایه در فاز استراحت است و در این شرایط 
سرمایه گذار حقوقی وارد این بازار نمی شود، ولی از جایی 

به بعد آن ها هم به مرور وارد می شوند.
طال و دالر همچنان پرریسک

بــه توصیه این فعال ســرمایه گــذاری، افراد مبتنی بر 
ساختار سرمایه و قدرت پس اندازشان در بازاری حضور 
پیدا کنند و این گونه نباشد که تنها برای عقب نماندن از 
تورم به این سمت بیایند و سرمایه گذاری های پرریسک 
انجام بدهند. مولوی ادامه داد: به همین دلیل در حوزه 
امالک و مســتغالت می توانند وارد شــوند یا اگر کسی 
می خواهد وارد بازار ســرمایه شــود تنها با ۳۰ درصد 
سرمایه آن هم به صورت ممتد از سهم هایی که بنیادی 
و قوی هستند خریداری کند؛ ولی در حوزه ای مثل دالر 
و طال توصیه ای برای سرمایه گذاری نداریم مگر اینکه 

رویکرد افراد تنها حفظ ارزش پولشان باشد.
دالر و طال ابزار حفظ ارزش پول

این اقتصاددان گفت: ســرمایه گذاران در بازار مسکن از 
تورم عمومی جلوتر می افتند و در کنار آن، این بازار ارزش 
افــزوده اقتصادی باالیی هــم دارد. همچنین بورس در 
طوالنی مدت ارزش افزوده اقتصادی باالیی دارد هرچند 
دو ســال اســت که در رکود به ســر می برد، ولی روزی از 
آن خارج خواهد شد. این در حالی است که در بازار دالر 
و طال شــما ارزش افزوده اقتصادی ندارید و تنها از تورم 
عقب نمی افتید، چون دولت در آن راحت می تواند ورود 
کند و روی قیمت تاثیرگذار باشد. مولوی تاکید کرد: به 
همین دلیل است که دالر و طال ابزاری برای حفظ ارزش 
است؛ ولی ابزار سرمایه گذاری نیست. ابزار سرمایه گذاری 
چیزی مثل امالک و مســتغالت و زمین و خود کســب و 
کار ها و سرمایه گذاری روی آن ها و سرمایه گذاری روی 

شرکت های خوب در بورس هستند.
مسکن رکورددار بیشترین بازدهی در میان بازار ها

این فعال سرمایه گذاری با بیان اینکه در طول تابستان 
امسال بیشترین بازدهی متعلق به بازار مسکن بوده است، 
گفت: در رده دوم، بازار دالر و پس از آن به ترتیب، بازار 

طال و بورس قرار دارد.
مولوی در مورد بازار خودرو نیز توضیح داد: به نظر من، 
بازار خودرو، بازار ســفته بازی و داللی اســت نه سرمایه 
گذاری، چون یک دفعه دولت تصمیم می گیرد ماشین 
وارد کند و به همین دلیل صاحبان خودرو دچار مشکل 

می شوند.

گفت و گو

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران:

 موافق معامالت اینترنتی 
 طال نیستیم

مگر به شرط فراهم شدن بسترها
 ابتدای هفته جاری علیرضا شاه میرزایی-معاون 
تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( - با بیان اینکه معتقدم به جای فروش 
طال در شــبکه های اجتماعی غیرمجوزدار، این 
خرید و فروش در بســتر ســایت های اینترنتی 
مجوزدار انجام شود، اعالم کرد: دالیل مخالفت 
برخی پیرامون منع خرید و فروش طال در بستر 
اینترنت، بایستی مورد بررسی قرار گیرد و ظاهر 
و باطن این مباحث ســنجیده شــود؛ اما طبق 
برنامه ریزی های صــورت گفته با اتحادیه های 
مربوطه، تصمیم گرفته شد به زودی مجوزهای 
الزم در حوزه خرید و فروش طال در بستر اینترنتی 

فراهم شود.
وی تصریــح کرد: چنانچــه تضامینی از طریق 
نهادهــای مالــی همچون بیمه، بانک و ســایر 
نهادهای مالی ایجاد شود، اعتماد ما به بسترهای 
اینترنتی در حوزه فروش طال نیز فراهم خواهد 
شــد. بانک ها از خرید و فروش طال منع شده اند 
و نــه از تضمیــن آن. نهادهای مالی نظیر بانک 
باید در بحث تضمین کمک کننده ســایت های 
اینترنتی مجوز دار باشند. در مقابل از همین اوراق 
طــال، برای توثیق موردنیاز بانک ها نیز می توان 

استفاده کرد.
در این رابطه، ابراهیم محمدولی- رئیس اتحادیه 
طال و جواهران تهراناظهار کرد: این روزها بحث 
فضای مجازی برای صنعت طال مطرح شــده و 
پیرامون آن بحث بسیار است؛ اظهار کرد: امروزه و 
در تمام دنیا، بسیاری از فعالیت ها و حتی معامالت 
در فضــای مجازی صورت می گیرد؛ بنابراین ما 
نمی توانیــم مانع برای فعالیت در فضای مجازی 

باشیم.
تا زمانیکه ســاختارهای پیش نیاز ایجاد و مهیا 
نشــود، خرید و فروش طال در فضای مجازی به 
صالح نیست که انجام شودوی تصریح کرد: اما 
در حــوزه صنعت طال، بــرای خرید و فروش در 
بستر فضای مجازی و بصورت اینترنتی، هنوز آن 
ساختار و بستری پیش نیاز و قانونی که بایستی 
در بحث فضای مجازی برای خرید و فروش طال 
تدوین شود، بصورت کامل و جامع مهیا و تدوین 
نشده است. از همین روی، ما به عنوان فعاالن این 
صنعت )همانطور که در گذشته نیز تاکید شده 
اســت(، معتقد هستیم "تا زمانیکه ساختارهای 
پیش نیاز ایجاد و مهیا نشود، خرید و فروش طال 
در فضای مجازی به صالح نیست که انجام شود".
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران، خاطر نشان 
کرد: طی سال های گذشته، تخلف هایی گزارش 
شده که مستندات آن در اختیار اتحادیه نیز قرار 
دارد. البته به تعداد محدود است که همین هم زیاد 
است. در کشور، حتی تعداد تخلف های کمتر از 
انگشتان یک دست نیز، زیاد محسوب می شود که 
این معدود موارد نیز به دلیل همین فراهم نبودن 
زیرســاخت ها رخ داده اســت. بالغ بر ۹۰ درصد 
افرادی که در فضای مجازی خرید و فروش طال 
انجام می دهند، یا از صنعت طال نیستند یا واحد 
صنفی بصورت فیزیکی و پروانه کسب طال ندارند؛ 
بنابراین زمانیکه مشکلی پیش می آید، از سوی 
اتحادیه و هیچ نهاد دیگری قابل پیگیری نیست.
محمدولــی تصریح کرد: این ها دالیلی اســت 
که اعتقاد ما این اســت، خرید و فروش طال در 
بســتر فضای مجازی نباید اتفــاق بیفتد، مگر 
آنکه زیرســاخت ها فراهم شــود. در این راستا 
پیشــنهادهایی نیز ارائه کرده ایم. اما در مجموع 
هنوز مجوزی به اتحادیه طال و جواهر داده نشده 
کــه بتوانــد به افراد یا واحدهایی، مجوز  فعالیت 
در فضــای مجازی بدهد. صحبت هایی بصورت 
شــفاهی انجام شــده اما بصورت رسمی تایید 

نشده است.
ایــن مقام صنفی ادامــه داد: همچنین از جمله 
دالیلی که ما پیشــنهاد می دهیم فعال خرید و 
فروش طال در بستر فضای مجازی انجام نشود، 
این است که برخی مصنوعات طال که مشتریان 
انتخــاب می کنند، جواهر یا دارای ســنگ های 
قیمتی است که بایستی از نزدیک دیده شود و تنها 
به عکس آن اکتفا نکرد؛ بایستی از نزدیک مورد 
بررسی قرار گیرد و لمس شود. طال ویژگی هایی 
دارد که عکس آن در یک مانیتور رایانه یا تلفن 
همراه با دیدن و لمس آن از نزدیک متفاوت است.
وی خاطر نشــان کرد: ضمن اینکه بحث عیار، 
وزن، ســنگ، کیفیت و... نیز مطرح اســت. طال 
کاالیی است که بسیاری از افراد به عنوان سرمایه 
خریــداری می کننــد، بنابرایــن هرگونه ایراد 
در اصالــت و کیفیــت و... زیان به همراه خواهد 
داشت؛ لذا شرایط خرید آن با سایر کاالها بسیار 
متفاوت است.رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران 
تاکید کرد: : برای اجرای این اقدام نیز بهتر است 
مسئولیت اعطای مجوز به اتحادیه های مربوطه 
سپرده شود و رسیدگی بهتری می توان انجام داد. 
در نتیجه مشکالت کمتری هم ایجاد خواهد شد؛ 
چراکه اتحادیه ها به هر فردی مجوز نخواهند داد 
و قطعا صالحیت ها بررســی قرار خواهد گرفت. 
قطعــا اتحادیه طال بــه افرادی مجوز فعالیت در 
فضای مجازی می دهد که دارای پروانه کسب و 
واحد صنفی بصورت فیزیکی باشند و در حقیقت 
قابلیت حداکثری برای فعالیت در فضای مجازی 

را داشته باشند.

گار «  انجام واردات با  رمز ریال را بررسی کرد  »روز

آغاز انتشار رمز ریال
رئیس کل بانک مرکزی از اجرای مرحله 
پیش آزمایشــی رمز ریال بانک مرکزی 

خبر داد.
 علی صالح آبادی با بیان اینکه در حوزه 
رمزارزهــا مجموعه اقداماتی که باید در 
بانک مرکزی انجام می شــد به سرانجام 
رســیده اســت و در حال حاضر در حوزه 
وزارت صمــت بخش های دیگر کارها در 
حال انجام است، تصریح کرد: اگر کسی 
مجوزی را برای استخراج رمز ارز دریافت 
کرده اســت می تواند رمز ارز اســتخراج 
شــده را در سامانه مشخصی عرضه کند 
و واردکننده با ثبت سفارشی که از وزارت 
صمــت دریافت می کنــد این رمز ارز را 
دریافــت کند و از محل آن واردات انجام 

دهد.
وی افــزود: ایــن ســامانه بــه صورت 
مشــترک میان بانــک مرکزی و وزارت 
صمت طراحی شــده که در آن ســامانه، 
رمز ارز ارائه می شــود و واردکنندگان با 
دریافت رمز ارز اقدام به واردات می کنند. 
ضمــن آنکه هم اکنون آیین نامه مربوط 
به استخراج رمز ارز در دولت به تصویب 
رســیده اســت و عرضه آن نیز در بازار با 

هدف انجام واردات خواهد بود.
آخرین وضعیت صادرات با رمز ارز

رئیــس کل بانک مرکزی با اشــاره به 
اینکــه هرچند پیش از این هم همین 
فرایند در مورد رمز ارز وجود داشــت 
اما اصالحاتی در این بخش انجام شــد، 
گفت: بر این اساس به افرادی که مجوز 
اســتخراج رمز ارز را دریافت کرده اند 
اجازه داده می شــود تا از محل رمز ارز 
استخراج شــده واردات انجام دهند و 
 هم اکنون کار در وزارت صمت در حال 

پیگیری است.
صالح آبادی با بیان اینکه هم اکنون زیر 
ســاخت الزم در بانک مرکزی مهیا شده 
اســت، گفت: اما مجموعه اقداماتی باید 
در وزارت صمت نهایی شود تا این امکان 

فراهم شود، چون در گذشته فقط امکان 
خرید ارز در سامانه وزارت صمت فراهم 
بــود و حــاال باید امکان خرید رمز ارز نیز 
فراهم شــود که فرایندی زیرســاختی و 

فنی است.  
وی افزود: طی روزهای اخیر فرایند پیش 
از راه اندازی آزمایشی رمز ریال با رقم یک 
میلیارد تومان و با ارائه رمزریال به تعداد 
محدودی از افراد شــروع و عمال مرحله 
پیــش آزمایشــی آن در دو بانک ملی و 
ملت  اجرایی شــده اســت و دو فروشگاه 
هم برای استفاده از این رمز ریال تعیین 
شــدند و کار در مرحله قبل از آزمایشی 
را آغــاز کرده اند تا پس از برطرف کردن 
مشــکالت احتمالی، وارد مرحله رسمی 
آزمایشــی آن اجرایی شود که امیدواریم 

تا پایان شهریور به این مرحله برسیم.
صالح آبادی با اشاره به اینکه بانک مرکزی 
مجموعه اقداماتی را که در این زمینه باید 
انجام می داد را آغاز کرده است،  افزود: این 
موضوع باید در هیئت نظارت بر اندوخته 
اســکناس به تصویب می رسید تا امکان 

آغاز رســمی کار فراهم می شــد، لذا هم 
اکنون آغاز کار با مبلغ یک میلیارد تومان 
در این هئیت به تصویب رســید و کار از 
هفته گذشــته آغاز شــد و امیدواریم تا 
پایان شــهریور ماه روند فرایند آزمایشی 
کار با رمرز ریال با وســعتی بیشــتر از 

شرایط کنونی آغاز شود.
افزایش شفافیت با حکمرانی ریال 

رئیــس کل بانک مرکــزی با بیان اینکه 
بــا حکمرانی ریال شــفافیت در اقتصاد 
افزایش پیدا می کند و ســرمایه هایی که 
در اقتصاد ملی کشور وجود دارد به سمت 
فعالیت هــای مولد هدایت می شــوند، 
افزود: بر این اســاس مشــوق هایی باید 
پیش بینی شــود که این ســرمایه ها به 
سمت بخش های مولد اقتصادی هدایت 

شوند.
وی افــزود: ایــن حرکــت زمینه ســاز 
رشــد اقتصادی می شــود ضمن اینکه  
فعالیت هایی که در راســتای پولشویی 
اســت مــورد رصــد قرار می گیــرد و با 

فعالیت های پولشویی مبارزه می شود.

صالح آبادی با بیان اینکه تاکنون اقدامات 
زیادی در این زمینه انجام شــده است و 
تقریبا بخش عمده کار در این زمینه انجام 
شده است تاکید کرد: یکی اقدامات انجام 
شده در این زمینه به مقوله چک مربوط 
است، امروز خوشبختانه در موضوع چک 
تحول بســیار خوبی اتفاق افتاده است، 
در گذشــته چک هایی که مبادله می شد 
بعضا وصول نمی شــد و گیرنده چک از 
صادرکننده چک اطمینان نداشت که در 

سررسید چک وصول می شود یا خیر؟
وی افزود: لذا اگر تصمیم بر این است که 
فعالیت های اقتصادی شــفاف شود باید 
افــراد هنگام دریافت چک از طرف های 
تجاری اطمینان داشــته باشــند که در 
تاریخ تعیین شــده به مبلغ چک دست 
پیدا می کند، در این راســتا قانون جدید 
چک در مجلس به تصویب رســید و بر 
این اساس سامانه های مختلفی در بانک 

مرکزی طراحی و پیاده سازی شد.
رئیــس کل بانــک مرکزی با اشــاره به 
پیچیده ترین بخش اجرای قانون جدید 

چک که اخیرا اجرا شده است، گفت: اگر 
کســی به طرف تجاری خود چک بدهد 
و هنــگام وصول چــک در بانک صاحب 
چک کســری موجودی داشته باشد اگر 
فرد صادر کننده چک در حســاب هایش 
در دیگر بانک ها موجودی داشته باشد از 
موجودی او در دیگر حســابهایش امکان 

وصول چک فراهم می شود.
وی افــزود: بنابراین با اقدامات متعددی 
که در زمینه اجرایی شــدن قانون چک 
در بانــک مرکزی اجرایی شــد در حال 
حاضر اگر شخصی از طرف تجاری خود 
چک دریافت کند این امکان وجود دارد 
که با وارد کردن شــماره چک در سایت 
بانک مرکزی اعتبار صادر کننده چک را 
کنترل کند و بررســی کند که فرد صادر 
کننده چک فرد معتبری اســت یا خیر؟ 

چک برگشتی دارد یا خیر؟
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه 
این فرایند خوشــبختانه شفافیت خوبی 
را در حوزه ریال در کشــور ایجاد کرد به 
طوری که طی یکماه گذشــته رفع سوء 
اثر چک به ســه روز کاهش پیدا کرد و 
تعداد چک های برگشتی نیز ۲۰۰ هزار 
فقره کاهش یافته است، افزود: به عبارتی 
امروز کار به گونه ای شده که صادرکننده 
چک پیش از برگشت خود چک با دریافت 
کننده چک رایزنی می کند که در صورت 
کافــی نبودن موجودی چک را به بانک 
نبرد و یا پیش از فرارســیدن موعد چک 
موجودی حســاب خــود را برای وصول 

چک صادرشده تکمیل می کند.
وی افزود: براســاس قانــون در صورت 
ناکافی بودن حســاب صادر کننده چک، 
موجودی حسابهای صادرکننده چک به 
میزان کســری موجودی تا سقف مبلغ 
چک در دیگر حســابها و بانکها مسدود 
می شــود و در صورت تکمیل موجودی 
امکان رفع مســدودی حساب او فراهم 

خواهدشد.

خبر ویژه

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ممکن است کسی از حساب 
شخصی برای کارهای تجاری استفاده کند که دفعات کارت به کارت 

و مجموع مبلغ واریزی، مورد رصد قرار می گیرد.
 داوود منظور  در همایش تبیین نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مودیان برای شرکت های پذیرنده در بورس و فرابورس اظهار کرد: 
بانک مرکزی نظارت های خود گسترش داده اســت، از این رو اگر 
شخصی قصد اســتفاده تجاری از حســابی را دارد باید به سازمان 

مالیاتی اعالم کند.
وی ادامه داد: ممکن است کسی از حســاب شخصی برای کارهای 

تجاری اســتفاده کند که دفعات کارت بــه کارت و مجموع مبلغ 
واریزی، مورد رصد قرار می گیرد.رئیس سازمان امور مالیاتی کشور 
با بیان اینکه براساس رفتارهای فعاالن اقتصادی ضوابط را پیگیری 

می کنیم، گفت: هدف ما عدالت مالیاتی است.
منظور با بیان اینکه قانون پایانه های فروشگاهی گسترده ترین نماد 
هوشمندسازی مالیاتی است، گفت: از روستا تا شهر از تولیدکننده 
تا فعاالن اقتصادی تمام مراحل را در سامانه انجام می دهند که این 
امر منجر به شفافیت و عدالت مالیاتی می شود و هر فردی به میزان 
کسب درآمد مالیات پرداخت می کند.همچنین پیش از این عباس 

مزیکی، مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان  اظهار کرد: گردش 
دستگاه های پوز برای بررسی عملکرد فعاالن اقتصادی در محاسبه 
مالیات در نظر گرفته شد. با اجرای این طرح مشخص شد که گردش 
مالی واقعی فعــاالن اقتصادی بیش از آنچه پیش از این محاســبه 

می شد بوده است.
وی افزود: برخی از اصناف بدون اطالع از این قانون از دستگاه های 
پوز برای عملیات هایی غیر از خریدوفروش استفاده می کردند. برای 
رســیدگی به اعتراض این دســته از فعاالن اقتصادی، در محاسبه 

ضریب سود، تخفیفاتی داده شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی:

دفعات کارت به کارت و مجموع مبلغ واریزی مورد رصد قرار می گیرد
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نفت و انرژی 4

 ایجاد منطقه انرژی خزر بدون اجازه روس ها امکان پذیر نیست

همیشه پای نفت در میان است

کوتاه از انرژی

بین الملل

اوپک به دورنمای تقاضا 
برای نفت خوش بین ماند

ســازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپــک( در گزارش ماهانه خود پیش 
بینی کرد تقاضا برای نفت به میزان ۳.۱ 
میلیون بشــکه در روز در سال ۲۰۲۲ 
و به میزان ۲.۷ میلیون بشــکه در روز 
در ســال ۲۰۲۳ رشد خواهد کرد که 
در مقایســه با پیش بینی ماه گذشته 
این گروه تغییری نداشت.مصرف نفت 
نســبت بــه اوج دوران پاندمی کووید 
بهبــود پیدا کرده اســت اما قیمتهای 
بــاال و موجهای شــیوع ویروس کرونا 
در چیــن، باعث بازنگری نزولی پیش 
بینی های ســال ۲۰۲۲ شده است. از 
نظر اوپک، این موانع، روند احیای تقاضا 
برای نفت و رسیدن آن به باالی سطح 
مصرف سال ۲۰۱۹، را تا سال ۲۰۲۳ به 
تاخیر می اندازد.در گزارش اوپک آمده 
اســت: انتظار می رود تقاضا برای نفت 
در ســال ۲۰۲۳ با عملکرد اقتصادی 
مطلوب کشــورهای مصــرف کننده 
بــزرگ نفت و همچنیــن بهبودهای 
احتمالــی در محدودیتهــای کووید 
۱۹ و کاهــش ابهامــات ژئوپلیتیکی، 
حمایت شــود. این گــروه انتظار دارد 
مصرف نفت جهان در ســال ۲۰۲۳ به 
۱۰۲.۷۳ میلیون بشــکه در روز برسد 
که باالتر از ســطح مصرف در ســال 
۲۰۱۹ خواهــد بــود که هنوز پاندمی 
آغاز نشده بود.اوپک اوایل امسال پیش 
بینــی کرده بود تقاضــا برای نفت در 
ســال ۲۰۲۲ به سطح دوران پیش از 
پاندمی کووید ۱۹ بازخواهد گشــت.

اوپک با اشــاره به سیگنال هایی شامل 
ثابــت ماندن فعالیت هــای اقتصادی 
مانند هزینه خرده فروشــی در آمریکا 
و منطقــه یــورو، پیــش بینی خود از 
رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۲ 
و ۲۰۲۳ را تغییر نداد و همچنان نرخ 
۳.۱ درصــد را پیش بینی کرد.اوپک و 
متحدانش شــامل روسیه که به اوپک 
پالس معروف هســتند، امسال تولید 
نفت را برای خاتمه دادن به محدودیت 
عرضه ای که در ســال ۲۰۲۰ به اجرا 
گذاشــتند، افزایش دادند. با این حال، 
اوپــک پــالس در ماه های اخیر موفق 
نشده است افزایش تولید برنامه ریزی 
شــده را عملی کند که ناشــی از عدم 
سرمایه گذاری در میادین نفتی برخی 
از اعضای اوپک و از دست رفتن تولید 

روسیه بوده است. 

 نگرانی بزرگترین 
 شرکت نفتی جهان 

از تهدید حمالت سایبری
رئیس و مدیرعامل آرامکوی سعودی 
اعالم کرد حمالت ســایبری به همراه 
فجایع طبیعی و حمالت فیزیکی، یکی 
از اصلی ترین ریسک هایی هستند که 
این غول نفتی با آنها روبروســت.امین 
ناصر در اجــالس هوش مصنوعی در 
ریــاض گفت: اگرچــه این حمالت از 
لحاظ گســتردگی و شدت، گسترش 
پیدا می کننــد اما هوش مصنوعی به 
آرامکــو کمــک کرده که بعضی از این 
تهدیدها را دفع کنیم. بنابراین تالشها 
نباید تنها به بهره وری بیشتر یا بینش 
عمیق تر مشــتری متمرکز شــود و از 
امنیــت و تاب آوری هــم نباید غافل 
شــویم.آرامکو که بزرگترین شرکت 
نفتی جهان اســت، در سال های اخیر 
هدف حمالت ســایبری متعددی قرار 
گرفته کــه معروف ترین آنها، بدافزار 
شامون در سال ۲۰۱۲ بود که اطالعات 
تمامی رایانه های این شــرکت نفتی را 
پاک کرد. کارشناسان امنیت سایبری 
در ســال ۲۰۱۸ درباره ظهور نســخه 
جدیدی از بدافزار شــامون هشــدار 
دادند.آرامکو سال گذشته با یک رخنه 
اطالعاتی روبرو شــد که درخواســت 
باجی به مبلغ ۵۰ میلیون دالر در قالب 
رمزارز را به دنبال داشــت. این شرکت 
ژوییه سال گذشته به آسوشیتدپرس 
اعــالم کرد به تازگی از واقعه لو رفتن 
میزان محدودی از اطالعات شــرکت 
که در اختیار پیمانکاران شخص ثالث 
بوده، مطلع شده است. یک هفته پیش 
از آن، پایگاه خبری بلیپینگ کامپیوتر 
گزارش کرده بود آرامکوی سعودی با 
درز اطالعات روبرو شــده و نفوذگران، 
یک ترابایت اطالعات این شرکت را به 
ســرقت برده و در دارک وب به فروش 

گذاشته اند. 

نفت سنگین ایران ارزان تر شد
جدیدتریــن گزارش ماهانه اوپک نشــان داد 
قیمت نفت سنگین ایران در اوت برای دومین 
ماه متوالی کاهش پیدا کرده است.قیمت هر 
بشکه نفت سنگین ایران در اوت به ۱۰۲ دالر 
و ۲۴ ســنت در هر بشــکه رسید که پنج دالر 
و ۳۹ ســنت معادل پنج درصد در مقایســه با 
قیمت ۱۰۷ دالر و ۶۳ سنت در ژوییه، کاهش 
داشت. میانگین قیمت نفت سنگین ایران از 
ابتدای ســال میالدی جاری تاکنون، به ۱۰۵ 
دالر و شش سنت رسید که باالتر از ۶۵ دالر و 
۷۰ سنت در مدت مشابه سال میالدی گذشته 
است.ارزش سبد نفتی اوپک در اوت به میزان 
شش دالر و ۶۵ سنت در هر بشکه معادل ۶.۱ 
درصد نســبت به ژوییه کاهش پیدا کرد و به 

۱۰۱ دالر و ۹۰ سنت در هر بشکه رسید.

 زیرساخت های تأمین برق 
 در یک سال گذشته 

چه رشدی کرده است؟
یکــی از برنامــه و سیاســت های وزارت 
نیــرو در دولت ســیزدهم تقویــت و ارتقای 
زیرســاخت های تأمین برق است.از زمانی که  
علی اکبر محرابیان  به عنوان وزیر نیروی دولت 
سیزدهم سکان هدایت وزارت نیرو را بر عهده 
گرفــت تالش برای تقویت زیرســاخت های 
تأمین برق را به عنوان اولویت اصلی برنامه های 
خود قرارداد تا مردم کشــور دیگر شاهد بروز 
خاموشــی ها که در دو ســال قبــل از دولت 
ســیزدهم امان آنها را بریده بود نباشند.برای 
تحقق این هدف اقدام های اساســی از همان 
ابتــدای کار به صورت عاجل در صدر برنامه ها 
قرار گرفت که منجر به تقویت زیرساخت های 
صنعت برق شد تا تابستان امسال دیگر شاهد 
خاموشی نباشیم.اهم این اقدام ها فهرست وار 
شــامل بهره برداری از ۱۳ نیروگاه حرارتی به 
ظرفیت ۲ هزار و ۳۲۴  مگاوات، ارتقای توان 
نیروگاه هــای موجــود به ظرفیــت ۱ هزار و 
۱۳ مگاوات اســت.عالوه برآن وزارت نیروی 
دولت ســیزدهم برنامه تعمیرات نیروگاهی را 
به عنــوان عامل اصلــی حفظ و پایداری روند 
تأمین برق به جد موردتوجه قرارداد به گونه ای 
که تعمیــرات دوره ای نیروگاهی )دوره ای و 
اساســی( جمعاً به میزان ۱۱۱ هزار مگاوات 
تا پایان اردیبهشــت ماه با  پیگیری مستمر و 
بدون وقفه حتی در تعطیالت نوروزی محقق 
شــد تا مردم در تابســتان امســال خاموشی 
برنامه ریزی شــده را حس نکنند.عالوه برآن 
وزارت نیروی دولت ســیزدهم اقدام به تعمیر 
نیروگاه هایــی کرد کــه در دولت قبل بدون 
هیچ رسیدگی رها شده بودند که براین اساس 
در تابســتان امســال خاموشی بروگاهی را به 
عنــوان عامــل اصلی حفــظ و پایداری روند 
تامیــن برق به جد مــورد توجه قرارداد به - 
تعمیر اساســی واحدهای نیروگاه گازی ری 
در دستور کار قرار گرفت.این نیروگاه به دلیل 
اشکاالت فنی حدود ۵ سال از مدار خارج بود 
و بــه دلیل اعمــال تحریم ها امکان تعمیر آن 
وجود نداشت، درعین حال برای نخستین بار 
بــا اســتفاده از توان فنــی داخلی تعمیر و در 
مــدار قرار گرفت.همچنیــن  اتمام عملیات 
بازســازی نیروگاه های دارای آسیب جدی از 
جملــه واحدهــای گازی ۳ و ۴ یزد و واحد ۳  
نیروگاه شــهید عباس پور در دولت سیزدهم 
محقق شــد.یکی از اقدام هــای وزیر نیروی 
دولت ســیزدهم برای تأمین برق بهره برداری 
از مولدهای تولید پراکنده با حداکثر ظرفیت 
از طریق نوسازی و تعمیرات بود که با جدیت 
تمام تا رسیدن به نتیجه دنبال شد و تابستانی 
بدون خاموشی برای مردم ایران رقم زد.عالوه 
بر این ها تالش برای افزایش تعداد و ظرفیت 
پســت ها و طول خطوط انتقال برق از جمله 
اقدام هایی اســت که در وزارت نیروی دولت 
سیزدهم به جد دنبال شد.وزیر نیرو همچنین 
از محقق شــدن وعده افزایش ۶هزار مگاواتی 
تولیــد برق خبــر داد که باالترین افزایش در 
تولید برق در یک ســال در ســال های پس از 
انقالب محســوب می شــود.در همین رابطه 
علی اکبر محرابیان اظهار کرد: در سال گذشته 
حدود ۱۵ هزار مگاوات ناترازی داشــتیم که 
اگر اقدامی صورت نمی گرفت با رشــد ساالنه 
انــرژی، این رقم ناترازی به ۲۰ هزار مگاوات 
می رسید.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
بدون برق تصور زندگی سخت است، تابستان 
امســال را تابستانی گرم عنوان و اضافه کرد: 
متوســط دمای تابستان امســال ۳۸ درجه 
سانتی گراد است که سال گذشته ۱.۱ درجه 
کمتر از این مقدار بود. این در حالی است که 
بــه ازای هر درجه افزایش دما ۱۵۰۰ مگاوات 
به مصرف برق کشور اضافه می شود.محرابیان 
با تقدیر از عملکرد صنعت برق کشــور گفت: 
امسال صنعت برق در دو جبهه  تأمین و توزیع 
برق کشــور  و  اقدامــات عملیاتی در مناطق 
ســیل زده  فعالیت داشــت. حدود ۲۱ استان 
کشــور امسال درگیر سیل شدند و تالشگران 
صنعت بــرق هم زمان مشــغول تأمین برق 
 پایــدار کشــور و خدمات رســانی به مناطق 

سیل زده بودند.

یک کارشــناس منطقه قفقاز گفت: ایجاد منطقه 
انــرژی خــزر و آذربایجــان بدون اجــازه روس ها 
امکان پذیــر نخواهــد بود، چــون روس ها ذی نفع 
هســتند و همیشــه به دنبال این بودند که قره باغ 
را ماننــد کریمــه به خاک خود ملحق کنند و به این 
ترتیب هم با ایران هم مرز شوند و هم اینکه در منطقه 
معادالت انرژی حضور داشته و منطقه را در کنترل 
داشته باشند.میرقاسم مومنی ، درباره درگیری اخیر 
در منطقه قره باغ بین ارمنستان و آذربایجان و نقش 
انرژی در این زمینه اظهار داشــت: این درگیری ها 
ادامه همان سیاســتی است که آذری ها در ۲۰۲۰ 
آغاز کردند، هدف آنها از حمله ایجاد کریدور زنگزور 
برای ارتباط آذربایجان- نخجوان- ترکیه بوده است 
اما این میسر نشد، چون روسیه اجازه نداد. روسیه 
قره باغ را پایگاه اســتراتژیک خود می داند، چراکه 
قفقــاز جنوبی نقش مهمی در ترانزیت انرژی دارد.

وی ادامــه داد: آذربایجــان تولیدکننده نفت و گاز 
اســت و از طریق باکو-تفلیس-جیحان نفت صادر 
می کنــد و در بســیاری از بازارهــای جهانی تاثیر 
دارد، اروپــا نیــز به نفــت و گاز آذربایجان نیاز دارد 
و به همین دلیل از این کشــور حمایت کردند، اما 
از دیگر ســو مســئله اینکه جنگ اوکراین و روسیه 
باعث شــد معادالت بهم بریــزد، یعنی پیش بینی 
کــه آذربایجــان و ترکیه داشــتند که بعد از جنگ 
۲۰۲۰ و آزادسازی مناطق بتوانند کانال زنگزور را 
باز کنند و ترانزیت انجام شــود، محقق نشــد، زیرا 
روســیه اجازه نمی دهد. اگر تحریم های اروپا کامل 
شود و اتحادیه اروپا نفت و گاز را از آذربایجان تامین 

می کند و روســیه بیشتر کنار گذاشته می شود، به 
همین جهت هم مانع اجرای کانال زنگزور اســت. 
آذری ها هم در یک عمل انجام شــده قرار گرفتند 
از یک طرف جنگ شده و از یک طرف هم روس ها 
به عنوان حافظان صلح در قره باغ مســتقر شــدند و 
عمال منطقه در اختیار روس ها قرار گرفته و از دیگر 
ســو اجازه ندادند کانال زنگزور اجرایی شــود. مثال 
شاهدیم که هفته گذشته نیز آذری ها منطقه الچین 
را تصرف کردند که ارتباط ارمنســتان و قره باغ را 
قطع کنند، اما چون روس ها ذی نفع هســتند این 
اقدامات تاثیری در معادالت ندارد. این کارشــناس 
منطقه قفقاز گفت: بنابراین ایجاد منطقه انرژی خزر 
و آذربایجان بدون اجازه روس ها امکان پذیر نخواهد 

بود، چون روس ها ذی نفع هستند و همیشه به دنبال 
ایــن بودنــد که قره باغ را مانند کریمه به خاک خود 
ملحق کنند و به این ترتیب هم با ایران هم مرز شوند 
و هم اینکه در منطقه معادالت انرژی حضور داشته 
و منطقه را در کنترل داشــته باشــند، این موضوع 
در بلندمدت شکســت بزرگی برای آذربایجان بوده 
است، زیرا هم قره باغ را از دست دادند و شعار همه 
روســای جمهور آذربایجان برای آزادسازی قره باغ 
محقق نمی شود و هم اینکه قره باغ به دست روس ها 
می افتد، ضمن اینکه اینکه زنگزور هم آزاد نمی شود 
که بتوانند با نخجوان و ترکیه ارتباط داشته باشند.
وی تاکید کرد: این اهداف زمانی محقق می شود که 
روس ها اجازه بدهند و تا اجازه ندهند ارمنی ها اجازه 

ترانزیــت نخواهند چون تمام مرزهای ارمنســتان 
دســت روسیه اســت، به همین جهت باید منتظر 
باشــیم که تحوالت اوکراین به کجا می رســد، اگر 
تحوالت اوکراین روس ها را راضی کند شاید مذاکره 
کننــد و در غیــر این صورت هیــچ کدام از اهداف 
امکان پذیر نخواهد شــد.مومنی با اشــاره به هدف 
روس ها برای نزدیک شدن به مرزهای ایران گفت: 
حضور روس ها در این مرزها هم تهدید است و هم 
فرصــت؛ زیرا حضور قدرتی مثل روســیه در کنار 
مرزهای ایران خود به خود فشــارهایی به کشــور 
وارد می کند. روســیه قدرت اتمی است، در شورای 
امنیــت حق وتــو دارد و می تواند معادالت ما را در 
منطقه سنگین کند و از سوی دیگر هم آذری ها هم 
ضرر خواهند کرد، قفقاز دچار تشــنجات بیشتری 
خواهد شــد، چراکه روس ها دنبال الحاق بخشی از 
خاک کشــورهای قبلی خود هستند و حتی ممکن 
اســت آذربایجان و گرجســتان را ضمیمیه کنند و 
اگر قره باغ دســت روســیه بیفتد ما از نظر تاریخی 
و سیاســی تشنج خواهیم داشت.وی تاکید کرد: ما 
باید پیش بینی های الزم را داشته باشیم چون این 
مشکالت ۱۰ سال دیگر تبعات دارد، به همین جهت 
تحوالت قفقاز وابسته به تحوالت روسیه و اوکراین 
و سیاســتی اســت که امریکا دنبال می کند. در هر 
حال مســئله این است که ما هیچ نقشی در مسئله 
قره باغ نداریم در حالی که آذربایجان و ارمنســتان 
جزئــی از تاریخ تمدن ایران بوده اند، اما امروز هیچ 
نقشــی در صلح و نه تحوالت سیاســی و مذاکرات 

برای ایران قائل نشده اند.

خبر ویژه

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: در بحث بهینه سازی مصرف گاز می توان 
مؤلفه هــای متعددی از جمله فرهنگ ســازی، اســتفاده از خالقیت و نوآوری، 
بهره گیری از ظرفیت های فناورانه، هوشمندســازی و ... را در دســتور کار قرار 
داد.مجیــد چگنی توجه به فرهنگ ســازی به منظور بهینه ســازی مصرف گاز 
را مهــم خوانــد و اظهار کرد: بحث فرهنگ ســازی در مصــرف بهینه با تکیه بر 
مفاهیم ارزشــی و دینی قابل جهت دهی اســت، منتهی نحوه این فرهنگ سازی 
در مجامع و گروه های مختلف تفاوت دارد. برای مثال، با دیدگاه مخاطب شناسی، 
فرهنگ سازی مصرف بهینه در مدارس به یک نحو و در اداره ها و صنایع و بخش 

خانگی به شکلی دیگر انجام می شود.وی با اشاره به توجه به ظرفیت های فناورانه 
و هوشمندسازی مدیریت مصرف افزود: اقدام بعدی که برای بهینه سازی مصرف 
بسیار مهم و مفید است و در شرکت ملی گاز ایران به آن توجه شده، ایجاد توان 
اعمال حاکمیت بر مصرف از ســوی شــرکت با نصب کنتورهای هوشمند است. 
در واقع ما دنبال آن هســتیم که با نصب کنتورهای هوشــمند، ضمن افزایش 
دقت و ســرعت کار، مصرف را نیز به صورت هدفمند پایش، کنترل و مدیریت 
کنیم.مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران توجه به مقوله پاداش بهره وری هدفمند 

را دیگر مؤلفه مؤثر در فرآیند بهینه سازی مصرف گاز دانست.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:

گاز ضرورت دارد  فرهنگ سازی  به منظور مصرف بهینه  

رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر :

آینده وارد مدار می شود ٥٠٠مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا 3ماه 
رییس ســازمان انرژی های تجدیدپذیر گفت: برنامه احداث ۵۰۰ مگاوات نیروگاه را در دســتور کار داشــتیم، 
۱۲۰ مگاوات به انتها رسید و امیدواریم ظرف سه ماه آینده ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار شود. 
محمود کمانی گفت: اینگونه نیســت که پروژه ها متوقف شــده باشــند، اما با توجه به اینکه تعهد کار بر عهده 
بخش خصوصی است اجرای کار بنا به دالیلی با تاخیر مواجه شده است.وی با بیان اینکه از طرف دیگر تولید 
پنل در داخل به میزان کافی صورت نمی گیرد و مشکالتی همچون کرونا واردات از چین را بامشکالتی مواجه 
کرده، ادامه داد: مسایل و چالش های تامین کاال نیز اجرای کار را دچار وقفه کرد.وی با اشاره به برنامه تولید 
۲۰ هــزار مــگاوات بــرق از نیــروگاه تجدیدپذیر در دو پروژه ۱۰ هزار  مگاواتی نیروگاه جدید و ۱۰ هزار مگاوات 
ازمسیر بهینه سازی،   گفت:  برای این اهداف مباحث علمی و فناوری اهمیت دارد.   در حوزه انرژی تجدیدپذیر 
پتانسیل احداث ۱۰۰ هزارمگاوات نیروگاه خورشیدی و ۴۰ هزار مگاوات نیروگاه بادی در کشور وجود دارد و 

همچنین ظرفیت نیروگاههای زیست توده و زمین گرمایی هم استفاده می کنیم.رییس سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر با بیان اینکه اســتفاده از انرژی تجدیدپذیر روز به روز در دنیا در حال افزایش اســت،   گفت: طی 
۱۵سال گذشته تنها ۲۰ درصد ظرفیت ساالنه ایجاد شده از انرژی های تجدیدپذیر بود اما طی ۲ سال گذشته 
این عدد به ۷۰ درصد رسیده است.وی با بیان اینکه در کشور ما علیرغم وجود سوخت فسیلی ظرفیت احداث 
نیروگاه با سوخت فسیلی محدود است و باید به سمت افزایش راندمان در نیروگاه های سیکل ترکیبی و در کنار 
آن تجدیدپذیرها برویم،   گفت: برنامه احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه را در چند مرحله دردستور کار داریم 
که برای احداث ۴۰۰۰ مگاوات خورشیدی در انتهای سال گذشته مجوز گرفتیم،   لذا با شناسایی ساختگاه 
ها مناقصه برگزار شد که حدود ۱۴۳۴ مگاوات برای ساختگاه موجود در مرحله عقد قرارداد هستیم و ۲۶۰۰ 

مگاوات هم به مناقصه می رود.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب خبر داد؛

 مجازات مالی سنگین برای ساخت سازه 
در بستر رودخانه ها

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع 
آب از تدوین مجازات مالی تا چهار برابر ارزش 
ســازه برای ساخت  در حریم بستر رودخانه ها 
خبــر داد و گفــت: در الیحه جدید مجازات را 
منطبق بر مجازات اسالمی در نظر گرفته ایم.
زمانی با اشاره به قوانین موجود در حوزه مقابله 
با ســاخت و ســاز در حریم و بستر رودخانه ها 
اظهــار کرد: در قانون فعلی احداث در بســتر 
رودخانه هــا ممنوع بوده مگــر این که اجازه 
وزارت نیرو وجود داشــته باشــد. طبق قانون 
توزیــع عادالنــه آب اعیانی کــه مزاحم آب و 
برق باشــند و این مزاحمت تایید می بایســت 
قلع شــود.به گفته وی، در تبصره چهار ماده 
۲ با اجازه دادســتان اگر اعیانی در مســیر آب 
و بــرق مزاحمت ایجاد کند می بایســت قلع 
شــود و اکنون نیز این مســاله اجرایی می شد 
امــا در الیحــه جدیــد موضوعــی را در نظر 
گرفته ایم که در صورت خسارت به منابع آب 
و بیت المال شــرایط ویژه تری در نظر گرفته 
شــود.مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت 
منابع آب  در ادامه با بیان این که این مســاله 

برای دستگاه های اجرایی نظام مند شده است، 
تصریح کرد: شــهرداری ها نمی توانند اقدام به 
احداث یا دخل و تصرف در حریم رودخانه ها 
 کننــد. مجازات ها به نوعی تدوین شــده که 
بازدارندگی داشــته باشــند و این الیحه یک 
الیحه جامعی اســت.زمانی با تاکید بر این که 
در خصوص آب به دنبال قانون جامع بوده ایم، 
اظهــار کرد: باید مســائل در قانون خالصه تر 
اضافــه شــوند و در الیحه جدیــد مجازات را 
منطبــق بر قانون مجازات اســالمی در نظر 
گرفته ایــم بــه گونه ای که اگر یک نفر تصرف 
در حریم رودخانه ها داشته باشد به جز مجازات 
ملزم به پرداخت خسارت نیز تا چهار برابر ارزش 
سازه براساس گزارش های رسمی خواهد شد. 
مدیرکل دفتر حقوقی شــرکت مدیریت منابع 
آب با بیان این که قوانین باید بروز و جامع باشد، 
ادامه داد: در کشــور منابع آبی زیادی نداریم 
که بتوانیم به دنبال توزیع بی  حد و اندازه آب 
باشــیم. در حال حاضر ساختار مدیریت منابع 
آب را بازنویســی کرده ایــم تا بتوانیم از منابع 

موجود استفاده بیشتری را ببریم.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران :

خ انرژی در بازار برق ایران   سقف نر
افزایش یافت

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: 
ســقف قیمت انرژی در بازار عمده فروشــی برق 
ایــران برای حمایت از بخش خصوصی و به منظور 
پوشــش هزینه های بخش تولید  و افزایش انگیزه 
برای ســرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی و تولید 
برق، افزایش یافت.مصطفی رجبی مشهدی افزود: 
براین اساس سقف قیمت پیشنهادی انرژی در بازار 
برق ایران از ۶۴۲ ریال به ازای هر کیلووات ساعت به 
۸۰۳ ریال افزایش یافته است که از رشد حدود ۲۵ 
درصدی در سقف قیمت خرید برق از نیروگاه های 
حاضــر در بازار برق ایران حکایــت دارد.وی ادامه 
داد: این افزایش صرفاً برای خرید برق از نیروگاه ها 
بوده و به هیچ عنوان تعرفه برق مصرفی مشترکان 
تغییــری نخواهد کــرد و مصرف کنندگان برق، 
کماکان بر اساس تعرفه های تعیین شده نسبت به 
پرداخت بهای برق مصرفی خود اقدام خواهند کرد.

سخنگوی صنعت برق گفت: همچنین نرخ آمادگی 
قابل پرداخت به نیروگاه ها بدون تغییر نسبت به سال 
گذشــته به ازای هر کیلووات ظرفیت آماده معادل 
۱۸۵ ریال تعیین شد.رجبی مشهدی مدیرعامل 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران ادامه داد: وزارت 

نیرو با برنامه ریزی های انجام شــده به دنبال رونق 
بورس اســت و  در این باره  با مشــارکت مشترکان 
یک مگاوات به باال در بورس حدود یک ســوم کل 
مصرف برق کشور از طریق بورس معامله و قیمت برق 
از این طریق تعیین خواهد شد. مدیرعامل شرکت 
مدیریت شــبکه برق ایران افــزود: در این صورت 
مصرف کنندگان برق می توانند انرژی موردنیاز خود 
را از این طریق خریداری کنند و قدرت نقدشوندگی 
فروش برق تولیدکنندگان برق نیز افزایش می یابد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق  افزود: وزارت 
نیرو در نظر دارد با کاهش نقش خود در خریدوفروش 
برق، زمینه حضور بخش خصوصی را در این معامالت 
هموار کند.رجبی مشــهدی، مدیرعامل شرکت 
مدیریت شبکه برق ایران از پشتیبانی تأمین برق 
صنایعــی که برق خود را از بورس انرژی خریداری 
می کننــد خبــر داد و گفت: وزارت نیرو برنامه دارد 
با توســعه زیرساخت های صنعت برق، شبکه برق 
پایدار و بدون محدودیت را برای مبادله برق تولیدی 
نیروگاه های کشور به مصرف کنندگان تجهیز کند 
تا عرضه کنندگان و مصرف کنندگان برق در شرایط 

پایدار تجارت برق داشته باشند.
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مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه خراسان رضوی خبر داد؛

افتتاح یکصد و چهل و پنجمین 
 جایگاه عرضه سوخت 

در منطقه خراسان رضوی
مشهد / سمیرا رحمتی

افتتاح و بهره برداری از جایگاه عرضه سوخت در 
مسیر مشهد به چناران با حضور مدیر و مسئولین 
اســتانی ومحلی  برگزار گردید.مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی  
دراین مراســم گفت : جایگاه اختصاصی ۱۷۹ در 
مسیر مشهد به چناران در روستای شیرحصار با 
مســاحت ۳۰۰۰ متر مربع و یک مخزن ذخیره 
سازی نفتگاز  به ظرفیت ۵۰ هزار لیتر و دو مخزن 
بنزیــن بــه ظرفیت هر کــدام ۵۰ هزار لیتر و نیز  
اشتغال زایی مستقیم برای ۱۰ نفر افتتاح گردید 
.علی اصغر اصغری اقزود : با احداث این جایگاه با 
توجه به عدم وجود جایگاه در روســتاهای اطراف 
ضمن جلوگیری از تردد و طی مســافت طوالنی 
برای سوختگیری موجب رفاه بیشتر مردم عزیز 
و مجاوران مشــهد الرضا علیه السالم خواهد شد 
.وی ضمن تشریح وضعیت سوخت رسانی منطقه 
از آمادگی کامل جایگاههای سطح منطقه و تمام 
نواحی برای سوخت رسانی به مسافرین و زائرین 
در ایام اربعین حســینی علیه السالم و نیز در ایام 
شــهادت امام هشتم علیه السالم خبر دادوادامه 
داد:این جایگاه یکصد و چهل و پنجمین جایگاه 
در سطح منطقه خراسان رضوی بوده و با ۲ سکوی 
بنزین و یک سکوی نفتگاز و نیز ۶ نازل بنزین و ۲ 
نازل نفتگاز  به بهره برداری رسیده که در آن هر ۳ 

مرحله طرح کهاب اجرا شده است.

 با حضور جمعی از مسئوالن شهری 
و استانی اصفهان:

 تاالرهای خانه معلم شماره 2 
به بهره برداری رسید

اصفهان / گروه استان ها:  با حضور  معاون 
توســعه منابع  و رئیس اداره رفاهی اداره 
کل  آموزش و پرورش اســتان اصفهان، 
مدیرعامل سازمان پایانه های شهرداری 
اصفهان، شهردار منطقه ۸ و جمعی دیگر 
از مســئوالن تاالرهای خانه معلم شماره 
۲ بــا ظرفیــت ۴۰۰ نفر با هزینه ای بالغ 
بــر ۲۰ میلیــارد ریال  بــه بهره برداری 
رسید.سیدعلی مدینه، معاون پژوهش، 
برنامه ریزی و توســعه منابــع اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان در این 
باره اظهار داشت: تمامی نهاد و ارگان ها 
بایــد به آموزش و پرورش در جهت نیل 
به هدف اصلی که رساندن دانش آموزان 
به مراتب حیات طیبه است، کمک کنند.
وی افزود: در راســتای ارتقای منزلت و 
رفاه فرهنگیان اســتان تمام ظرفیت ها و 
تــوان خود را بــه کار گرفته ایم و در نظر 
داریــم بــا تقویت مراکــز رفاهی خود و 
همچنین انعقــاد قراردادهای مختلف، 
زمینه بهره  بــرداری همکاران فرهنگی 
اســتان را از امکانات فراهم کنیم.مهدی 
منتجب، رئیس اداره پشــتیبانی و امور 
رفاهی اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان نیز در این مراسم اظهار داشت: 
تقویت و بهســازی مراکــز ۵ گانه خانم 
معلم شهر اصفهان در اولویت ماست که 
در گام نخست با همت دوستان توانستیم 
در کمتــر از ۳ مــاه، تاالرهای خانه معلم 
شــماره ۲ را به بهره برداری برسانیم.وی 
تصریح کرد: ســایر مراکز نیز طرح های 
عمرانــی خود از قبیل بهســازی فضای 
اسکان، بهســازی محیط بیرونی مراکز 
و ... در حــال انجــام اســت که به زودی 
به بهره برداری خواهد رســید.غالمرضا 
علیمحمــدی، مدیرعامــل خانه معلم 
شــماره ۲ اصفهان نیز در این باره اظهار 
داشــت: دو تاالر خانه معلم شــماره دو 
به همراه نمازخانه این مرکز و بهســازی 
کامل ســرویس های بهداشــتی امروز با 
مبلغــی بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال امروز به 
بهره برداری رسید.وی افزود: این دو تاالر 
بــه ظرفیت هرکدام ۲۰۰ نفر و مجموعا 
۴۰۰ نفر آماده اســتفاده فرهنگیان عزیز 

خواهد بود.

هرمــزگان / گروه اســتان ها: معــاون تولید 
شــرکت نفت ستاره خلیج فارس گفت: تولید 
بنزین پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس به عنوان 
اصلی ترین تأمین کننده بنزین کشــور، نسبت 
به مدت مشــابه در ســال گذشته بیش از ۲۰ 

درصد افزایش داشته است.
ســروش ذیگلری بیان کــرد: از جمله گام ها 
و دســتاوردهای مهم شــرکت نفت ســتاره 
خلیج فارس به عنوان نگین صنعت پاالیشــی 
کشور در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱، افزایش 
تولید فرآورده استراتژیک بنزین بوده است، به 
نحوی که با وجود افزایش سفرهای تابستانی و 
متعاقباً افزایش مصرف روزانه کشور، هیچ گونه 
خللی در موازنه تولید و مصرف بنزین کشور به 

وجود نیامده است.
وی با اشــاره به تحریم های ظالمانه اســتکبار 
جهانی و دشــمنان قســم خورده ملت بزرگ 
و شــریف کشــور عزیزمان ایران و قرار گرفتن 
شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس در لیست 
تحریم های اخیر که با اهداف شوم ایجاد اختالل 
در تأمین سوخت مصرفی لجستیک و ناوگان 
حمل و نقل، نیروگاه های برق و زیرساخت های 
کشــور و نهایتاً ســلب امنیت و آسایش خاطر 
هم وطنــان عزیزمان صورت پذیرفته اســت، 
گفت: یکی از اهداف کالن پاالیشــگاه ســتاره 

خلیج فارس تولید فرآورده های پاک با کیفیتی 
باالتر از حدود مجاز مؤلفه های زیست محیطی 
اســتاندارد یورو ۵ در کالس جهانی به شــمار 
مــی رود بــه نحوی که میــزان گوگرد بنزین 
تولیدی پاالیشــگاه با حــدود ۲۰ برابر کمتر 
از مقــدار مجــاز، تأثیر بســزایی را در کاهش 
آالیندگی های زیســت محیطــی ایفا نموده 
که خدمتی ارزشــمند به حفظ محیط زیست 
و سالمت هم وطنان می باشد لیکن معاندین و 
بدخواهان ملت این موضوع را نیز بر نتافته اند 

و با اعمال تحریم ها به دنبال خدشه دار کردن 
ســالمت هم وطنان و محیط زیســت هستند.
معاون تولید شــرکت نفت ستاره خلیج فارس 
افزود: بــا برنامه ریزی های صورت گرفته طی 
اجــرای مراحل آتی پــروژه افزایش ظرفیت و 
طرح های توســعه زنجیــره ارزش فرآورده ها، 
در آینده ای نزدیک پاالیشــگاه ســتاره خلیج 
فارس به پتروپاالیشــگاهی بزرگ و مدرن به 
منظور تولید محصوالت مورد نیاز کشور و ایجاد 
ارزش افزوده بیشتر تبدیل خواهد شد.ذیگلری 

خاطرنشــان کرد: فرزندان نخبه، متخصص و 
غیرتمند این مرز و بوم در قامت مدافعان امنیت 
سبد سوخت کشور با گمنامی در شرایط سخت 
عملیاتی به  صورت بی وقفه و شــبانه روزی در 
گرمــای طاقت فرســا و با ازخودگذشــتگی، 
جان فشانی و فداکاری، دوشادوش یکدیگر در 
ابرپاالیشــگاه ستاره خلیج فارس در تالش اند 
تــا ضمن تأمین امنیت انــرژی، خودکفایی و 
استقالل کشور، رفاه و اطمینان خاطر را برای 
هم میهنــان عزیزمان ارمغان آفرین باشــند و 
پرچم پر افتخار کشــور عزیزمان را بر بلندای 
قله های ترقی و پیشــرفت به اهتزاز در آوردند.
وی در پایان افزود: در ســخت ترین شــرایط 
بــا وجود اعمــال تحریم های همه جانبه علیه 
کشــور عزیزمان لیکن با تبدیل هوشــمندانه 
تهدیدهــا بــه فرصت های بی نظیــر و با اتکا 
بــه توان فنی و ظرفیت هــای منحصر به فرد 
دانش بنیان داخلی، افق های روشــنی در راه 
خودکفایی، پیشرفت های چشمگیر و روزآمد 
در همــه حوزه های تخصصی صنعت پاالیش 
کشــور گشوده شده اســت که در پرتوی آن، 
استمرار عملیات تولید بیش از ۴۰ درصد بنزین 
ســبد سوخت کشور در ستاره خلیج فارس به 
عنوان بزرگ ترین پاالیشــگاه میعانات گازی 

جهان حاصل گردیده است.

کرد؛ ح  معاون تولید شرکت نفت ستاره خلیج فارس مطر

افزایش ۲۰ درصدی تولید بنزین پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

5
گام دوم افزایش سرمایه بیمه 

سرمد کلید خورد
 هیات مدیره بیمه سرمد، 
افزایــش  دوم  مرحلــه 
ســرمایه این شرکت را از 
ارزیابی ها  محل تجدیــد 

کلید زد.
افزایــش ســرمایه این شــرکت در مجمع عمومی 
فوق العاده اســفند ۱۴۰۰ به تصویب رسیده بود که 
مرحله نخست آن، در خرداد ماه ۱۴۰۱ به ثبت رسید 
تا بیمه سرمد، سرمایه خود را از ۲۵۰۰ میلیارد ریال 
بــه مبلــغ ۴۸۰۰ میلیارد ریال افزایش دهد.  پس از 
انجام مرحله اول افزایش سرمایه، هیات مدیره بیمه 
سرمد در نظر دارد بر اساس تفویض مجمع عمومی 
فوق العاده، مرحله دوم افزایش سرمایه را کلید بزند 
و ســرمایه ثبتی خود را بــا افزایش ۴۹ درصدی به 
۷,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برســاند. بر اســاس 
تصمیــم هیات مدیره، انجــام مرحله دوم افزایش 
ســرمایه از مبلــغ ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به 
مبلــغ ۷,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، از محل مازاد 
تجدید ارزیابی دارایی ها، به منظور افزایش ظرفیت 
نگهداری مجاز شرکت، ثروت سازی براي سهامداران 
شــرکت و نیز افزایش ظرفیت شرکت جهت خرید 

دارایی های ثابت صورت می گیرد.

بازدید مسئوالن بلندپایه از مرکز 
عملیات بیمه سامان درکربالی معلی

 حجت االسالم والمسلمین 
ســید عبدالفتــاح نــواب 
نماینــده ولی فقیه در امور 
حج و زیارت، ســیدصادق 
حســینی، رئیس سازمان 
حج و زیارت ومجتبی شــصتی کریمی سرکنسول 
جمهوری اســالمی ایران در کربالی معلی از مرکز 
ستاد اجرایی عملیات شرکت بیمه سامان مستقر 
در کربالی معلی بازدید کردند. براساس این گزارش، 
درجریــان این بازدید،گزارشــی از نحوه خدمات 
رسانی شرکت بیمه سامان به زائران اربعین حسینی 
بــه بازدیدکنندگان ارایه شــد. همچنین، مقامات 
ارشــد بازدیدکننده از مرکز ستاد اجرایی عملیات 
شــرکت بیمه سامان مســتقردرکربالی معلی در 
جریان آخرین وضعیت صدور بیمه نامه برای زائران 
ورودی و نحوه کمک رسانی به متقاضیان خدمات 

درمانی توسط شرکت بیمه سامان قرار گرفتند.

اخبار

کید مدیرعامل بانک دی  تا
بر لزوم رعایت بهداشت 
اعتباری در همه واحدها

مدیرعامــل بانــک دی ضمن بازدید از 
اداره های »بررســی طرح ها«، »نظارت 
بــر مصــارف و ارزیابــی«، »اعتبارات و 
اعتبارسنجی« و »وصول مطالبات«، بر 
لزوم رعایت قوانین و مقررات ابالغی در 

این حوزه تاکید کرد.
 بــه گــزارش تجارت گــردان به نقل از 
روابط عمومی بانک دی، علیرضا قیطاسی 
پیگیــری روزانــه پرونده های مطالبات 
غیرجــاری و نظارت بــر عملکرد دقیق 
شعب در پرداخت تسهیالت را خواستار 
شد و گفت: توجه ویژه به اعتبارسنجی و 
نظارت دقیق قبل، حین و بعد از پرداخت 
تســهیالت باید مد نظــر همه کارکنان 
حوزه اعتباری باشــد.وی با تاکید بر این 
که در زمان پرداخت تســهیالت، اصل 
بر برگشــت سرمایه آن توسط مشتری 
است، اظهار کرد: رعایت چارچوب های 
قانونــی و بخشــنامه های مصوب حوزه 
 اعتبارات به کاهش مطالبات غیرجاری 

کمک می کند.
مدیرعامــل بانــک دی همچنین لزوم 
تسلط کارشناسان بر محتوای پرونده ها 
و بررســی تخصصــی آن هــا را یادآور 
شــد و اظهار کرد: بهداشــت اعتباری 
از اولویت هــای بانک دی اســت و همه 
کارکنان باید به قواعد آن پایبندی کامل 

داشته باشند.
در جریان این بازدیدها، مســئوالن هر 
بخش با ارائه گزارش، روند فعالیت خود 

را تشریح کردند.

اخبار

گزارش های کدال نوین موفق شده است تا با کارآمد سازی شبکه 
فروش و تعیین ســبد پرتفوی بیمه ای خود بر اســاس مدیریت 
ریســک، حق بیمه تولیدی خود را در پنج ماه نخســت امســال به 
۱۱,۴۵۳,۵۱۲ میلیون ریال برســاند و نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته رشدی بالغ بر ۶۵ درصد را تجربه کند.
بر اســاس گزارش های کدال این شــرکت موفق شــده اســت تا با 
کارآمد ســازی شــبکه فروش و تعیین سبد پرتفوی بیمه ای خود 
بر اســاس مدیریت ریســک، حق بیمه تولیدی خود را در پنج ماه 
نخســت امســال به ۱۱,۴۵۳,۵۱۲ میلیون ریال برساند و نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته رشدی بالغ بر ۶۵ درصد را تجربه کند.
بر اســاس این گزارش، شــرکت بیمه نوین در پنج ماه نخست سال 

۱۴۰۰، ۶,۹۲۵,۷۵۹ میلیون ریال پرتفوی کسب کرده است.
افزایش۶۵ درصدی حق بیمه نوین درپنج ماه نخست سال جاری
همچنین عملکرد مالی بیمه نوین نشــان می دهد که این شــرکت 
طی پنج ماه نخســت ســال جاری در رشته بیمه های باربری ۱۳۶ 
درصد، آتش سوزی ۵۳ درصد، بدنه اتومبیل ۵۱ درصد و مسئولیت 
۴۶ درصد رشد در پرتفوی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

تجربه کرده است.

افزایش65 درصدی حق بیمه نوین درپنج ماه نخست سال جاری

خبر  ویژه

استانها

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

بخش 2 شاهرود
باغزندان - یک اصلی

برابــر رای شــماره 1416032910001799 مــورخ 1401/05/26 هیــات اول / دوم موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــاهرود تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای / خانــم 
هــادی عامریــان فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 25 صــادره از شــاهرود در ششــدانگ 
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 323/27 متــر مربــع قســمتی از پــاک 393 فرعــی از یــک 
اصلــی واقــع در باغزنــدان بخــش 2 شــاهرود خریــداری از محمــد عامریــان احــدی از ورثــه 

ز گردیــده اســت. محمــود عامریــان محــر
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 

و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1۴01/06/9
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1۴01/06/2۴
ک شهرستان شاهرود سرپرست ثبت اسناد و امال

کشور ک  سازمان ثبت اسناد و امال
حوزه ثبت ملک - ناحیه سه

ج کر ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
پــاک  مربــع  متــر   119.22 مســاحت  بــه  مســکونی  آپارتمــان  دســتگاه  یــک  ششــدانگ 
169/26798 بــه نــام نعمــت الــه ظهیــر فــرد ثبــت و ســند 882774 صــادر گردیــد ســپس 
 12 شــعبه   99/9/24 مــورخ   9909972692600526 وراثــت  حصــر  گواهــی  برابــر  نامبــرده 
ــر فــرد  حــل اختــاف کــرج فــوت نمــوده وراث حیــن الفــوت وی عبارتنــد از مریــم و مینــو ظهی
و رســول ظهیــری فــرد فرزنــدان متوفــی حــال مینــو ظهیــر فــرد احــدی از وراث وی نســبت بــه 
ســهم االرث خــود تقاضــای صــدور ســند نمــوده انــد و اعــام نمودنــد اصــل ســند مالکیــت 
نــزد رســول ظهیــری فــرد ورثــه دیگــر نامبــرده مــی باشــد . بــا توجــه بــه اینکــه در اجــرای 
تبصــره 3 مــاده 120 مراتــب بــه مشــارالیه جهــت ارائــه اصــل ســند مالکیــت اخطــار گردیــده و 
ر مراجعــه ننمــوده و بــا توجــه بــه اینکــه اخطــار ابــاغ واقعــی گردیــده  نامبــرده در موعــد مقــر
لــذا در اجــرای تبصــره 3 مــاده 120 قانــون ثبــت یــک نوبــت در روزنامــه کثبراالنتشــار آگهــی 
ر اصــل ســند مالکیــت  ــر مــی گردد.بدیهــی اســت چنانچــه پــس از ســپری شــدن مهلــت مق
ــه  ــبت ب ــدام و نس ــررات اق ــق مق ــن اداره وف ــردد ای ــال نگ ــن اداره ارس ــه ای ــور ب ــاک مذک پ
صدورســند مالکیــت بــه نــام وراث درخواســت کننــده وفــق مقــررات اقــدام خواهــد نمــود .
م الف/521
حسین رضانوری شاد
ج کر ک ناحیه سه  کفیل اداره ثبت اسناد وامال
از طرف الهه عزیزی

به گزارش اختصاصی رصد روز، درآمدهای تســهیالتی جزو مهمترین ارکان درآمدهای عملیاتی بانک 
هســتند کــه بــه صــورت اختصاصی در چهارچوب عملیات بانکی حاصل می شــود و یکی از مهمترین 
پارامترهای ارزیابی عمل به انجام وظایف بانکیست. بررسیها نشان می دهد که بانک ایران زمین در سه 

ماهه نخست سال جاری رکورد درآمدهای تسهیالتی خود را شکست.
بانک ایران زمین که در حال حاضر با سرمایه ۴ هزار میلیارد ریالی و در بازار فرابورس مشغول به فعالیت 
است ارزش بازار خود را ۳۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال می بیند در سه ماهه نخست سال جاری ۸۹ هزار 

و ۶۴۱ میلیارد ریال تسهیالت به بخش خصوصی ارائه داد که درآمد حاصل از این تسهیالت ۳ هزار 
و ۲۳۱ میلیارد ریال دیده می شــود که نســبت به مدت مشــابه ســال قبل ۱۶۳ درصد افزایش نشان 
می دهد. بانک ایران زمین در ســه ماهه ســال قبل ۶۷ هزار و ۲۳۲ میلیارد ریال تســهیالت به بخش 
خصوصــی پرداخــت کــرده بود که از محل این تســهیالت درآمد یک هزار و ۲۲۷ میلیارد ریالی برای 
بانک تحقق پیدا کرد. گفتنی است درآمد تسهیالتی بانک ایران زمین در سه ماهه نخست سال جاری 

بیشترین میزان درآمدهای تسهیالتی این بانک در سه ماهه نخست از سال ۹۹ تا ۱۴۰۱ می باشد.

بانک ایران زمین رکورد درآمدهای تسهیالتی خود را شکست

شــعب بیمه معلم جهت ارائه خدمات ســریع و مطلوب در حالت آماده باش 
قرار دارند تا در کمترین زمان بهترین تسهیالت را به زائرین عزیز ارائه نمایند.

شعب این شرکت بیمه ای جهت ارائه خدمات سریع و مطلوب در حالت آماده 
باش قرار دارند تا در کمترین زمان بهترین تسهیالت را به زائرین عزیز ارائه نمایند.

گزیده ای از اقدامات بیمه معلم در ایام اربعین حسینی :
تشکیل ستاد اربعین بیمه معلم و نصب بنر توسط نمایندگان جهت پرداخت 
خسارت فوری / اعزام گروه های ارزیاب خسارت در مسیر جاده های: ایالم به 

مهران / ایالم-بدره-دره شهر/ ایالم-سرابله و جاده های منتهی به مرز
اعزام کارشناســان خســارت به محورهای مواصالتی در مرزهای غربی کشور / 
تعیین خسارت و تهیه گزارش جهت مراجعه زیاندیده به مرکز استان یا استان 

مدنظر زیاندیده

استقرار اکیپ سیار خسارت بصورت گشت زن و آنکال از اهواز تا مرز چزابه / 
تحت پوشش قرار گرفتن تعداد قابل توجهی موکب در مسیر حرکت زائرین 

در مرز چزابه
صدور بیمه آتش سوزی به خودروهای مستقر در پارکینگ بزرگ اربعین در 
مرز شــلمچه/ تحت پوشــش قرار گرفتن تعداد قابل توجهی موکب در مسیر 
حرکت زائرین در مرز شلمچه / استقرار واحد خسارت سیار در پایانه شلمچه

استقرار کارشناسان در مرز باشماق مریوان و نقاط عبور زائرین جهت شناسایی 
و کمک رسانی در صورت بروز حاد ثه

این گزارش می افزاید، شعبه بغداد و کربال بیمه معلم در کشور عراق طی ۱۲ 
سال متوالی در همه رشته های بیمه ای فعال می باشد و به ویژه در ایام اربعین 

حسینی خدمت رسانی به زائرین را در دستور کار دارد.

بیمه معلم همراه زائرین در مراسم معنوی اربعین

مدیر کل زندان های استان البرز عنوان کرد؛

آزادی 181 زندانی بدهکار مالی در 5 ماهه نخست سال جاری
کرج / مهدی فالح رفیع 

در ۵ ماهه نخســت ســالجاری و با همت اداره کل زندان های اســتان البرز، ســتاد دیه و خیرین ۱۸۱ 
زندانی بدهکار مالی از زندان های البرز آزاد شــدند.علی چهارمحالی مدیر کل زندان های اســتان 
با اشــاره به تعداد زندانیان آزاد شــده بدهکار مالی و جرائم غیر عمد از ابتدای ســالجاری گفت: ۱۸۱ 
زندانی بدهکار مالی از طریق منابع ســتاد دیه اســتان، کمک خیرین، تالش مددکاران جهت اخذ 
رضایت و تخفیف از شــکات و قبول اعســار از ســوی مقامات قضایی از زندان های اســتان آزاد و به 
آغوش گرم خانواده بازگشــتند.چهارمحالی در خصوص میزان بدهی زندانیان آزاد شــده افزود: کل 
بدهی این زندانیان بیش از ۱ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال بوده که با پرداخت مبلغ ۷۲ میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون ریال از منابع در اختیار ســتاد دیه مراتب آزادی آنان فراهم شــد.مدیر کل زندان های اســتان 
البرز افزود: اعســار، گذشــت شــکات، نقدینگی زندانیان از دیگر مواردی است که در آزادی زندانیان 
بدهکار مالی نقش اساسی دارد که با همکاری خوب مقامات قضایی و همچنین فعالیت شورای حل 
اختالف مســتقر در زندان ها و تالش مددکاران زندان ها در امر دعوت از شــکات و اصالح ذات البین 

این مهم به خوبی انجام می شود.
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مدیر عامل شرکت برق حرارتی:

رکورد افزایش ظرفیت نیروگاه های حرارتی شکسته شد
مدیرعامل شــرکت برق حرارتی گفت: 
افزایــش چهــار هــزار و ۳۰۰ مگاواتی 
ظرفیــت نیروگاه های حرارتــی، انجام 
۹۴ هــزار مــگاوات برنامــه تعمیراتی، 
نصــب و راه انــدازی یک واحــد جدید 
نیروگاهــی در مدت هشــت ماه و ثبت 
بیشــترین میزان تولید برق ســاالنه از 
جمله رکوردشــکنی های صنعت برق در 
نخستین ســال فعالیت دولت سیزدهم 
است.عبدالرسول پیشاهنگ در نشستی 
خبری با اشاره به ثبت چهار رکورد جدید 
در صنعت برق حرارتی کشورمان، افزود: 
ظرفیت نیروگاه  های حرارتی از شهریورماه 
ســال گذشته تاکنون چهار هزار و ۳۰۶ 
مگاوات افزایش یافته است که این رقم از 
طریق احداث ۲۰ واحد جدید نیروگاهی 
به ظرفیت ســه هــزار و ۲۷۱ مگاوات و 
ارتقای توان و رفع محدودیت تولید ۲۸۶ 
واحد نیروگاهی موجود به ظرفیت هزار و 
۳۵ مگاوات به دست آمده است.وی ادامه 
داد: پروژه های سنکرون شده در این بازه 
زمانی شامل واحدهای گازی نیروگاه های 
هنگام، پاســارگاد قشم، میانرود، آریان 
زنجان)دو واحد(، ایران ال ان جی)ســه 
واحد(، مهتاب کویر)دو واحد(، شــهید 
باکــری و مقیاس متوســط زاهدان)دو 
واحد( بوده است. همچنین در این مدت 
واحد بخــار نیروگاه های جهرم، هریس، 
ارومیه، چابهار، بعثت اســت. پیشاهنگ 
بــا تاکید بر اینکــه ظرفیت نیروگاه های 
حرارتی با اجرای این پروژه ها از مرز ۷۲ 
هزار مگاوات عبور کرده است، ادامه داد: 
براســاس برنامه ریزی صــورت گرفته با 
ســنکرون واحدهای جدید نیروگاه های 

دوکوهــه، راشــد تربت حیدریه، فوالد 
بوتیــا، زاهدان ۳، فردوســی و... میزان 
افزایش ظرفیت نیروگاه های حرارتی به 
حــدود پنج هزار و ۳۵۷ مگاوات خواهد 
رسید.وی خاطرنشان کرد: بدین ترتیب 
بــا احتســاب تمامی اقدامــات صورت 
گرفتــه در بخــش صنعت برق حرارتی و 
انرژی های تجدیدپذیــر میزان افزایش 
ظرفیــت نیروگاه هــای ایــران در طی 
یکســال اخیــر به رقم ۶ هــزار مگاوات 
مــورد اشــاره در برنامه هــای وزیر نیرو 
که در تاریخ صنعت برق کشــورمان این 
میــزان افزایش ظرفیت بی ســابقه بوده 
اســت.مدیرعامل شرکت برق حرارتی با 
تاکید بر اینکه رکورد تعمیرات نیروگاهی 
در پیک تابســتان امســال شکسته شده 

اســت، گفت: امســال برای نخستین بار 
حــدود ۹۴ هزار مگاوات برنامه تعمیرات 
و آماده ســازی نیروگاه هــای حرارتی را 
پیش از شروع پیک مصرف برق تابستان 
به پایان رســاندیم تا در زمینه تعمیرات 
نیروگاهــی نیز رکورد جدیدی را به ثبت 
برسانیم.پیشــاهنگ اضافه کرد: انجام به 
موقع برنامه های تعمیراتی و آماده سازی 
این واحدها موجب شد تا ضریب آمادگی 
نیروگاه هــای حرارتی کشــور از مرز ۹۸ 
درصد عبور کند و در روزهای اوج مصرف 
برق کشــور شــاهد تولید بــرق پایدار و 
مطمئن برای مشــترکان سراسر کشور و 
عدم تکرار تجربه تلخ خاموشی های چند 
ســال اخیر در فصل تابستان باشیم.وی 
یادآور شــد: همچنین در جریان برنامه 

تعمیــرات نیروگاه هــای حرارتی حدود 
۱۴۰ هــزار قطعه مورد نیــاز نیروگاه ها 
برای تکمیــل فرآیند تعمیرات از جمله 
پره هــای توربیــن  گازی، روتور توربین 
بخــار، کنترل توربین گازی و تجهیزات 

ابزار دقیق بومی سازی شده است.

رکورد تولید برق نیروگاه های حرارتی 
شکسته شد

مدیرعامــل بــرق حرارتــی افــزود: 
نیروگاه های حرارتی کشــورمان از زمان 
شــروع بــه کار دولت ســیزدهم)نیمه 
مردادمــاه ۱۴۰۰( تا مردادماه امســال 
بیش از ۳۴۸ میلیارد کیلووات ســاعت 
انــرژی تولیــد کرده اند کــه این میزان 
تولیــد ســاالنه نیروگاه هــای حرارتی 

در تاریــخ صنعــت برق بی ســابقه بوده 
اســت.وی ادامه داد: از سوی دیگر پیرو 
تفاهم نامــه وزارتخانه های نیرو و صمت 
به منظــور احداث نیروگاه های حرارتی 
توسط صنایع، پروژه ساخت واحد گازی 
جدید نیروگاه شــهید باکری سمنان نیز 
در دستور کار گرفت و متخصصان داخلی 
کشورمان در گروه مپنا توانسته اند فرایند 
نصب و راه انــدازی یک واحد گازی این 
مجموعه را در مدت زمان هشــت ماه به 
پایان برسانند. پیشاهنگ تاکید کرد: به 
طور معمول بازه زمانی ســاخت چنین 
واحدهایــی در حــدود ۱۲ تــا ۱۴ ماه 
اســت که با این اقدام رکورد جدیدی در 
پروسه ســاخت واحدهای نیروگاهی به 

نام کشورمان ثبت شده است.

 برنامه های برق حرارتی 
برای پیک تابستان 1۴02

مدیرعامــل بــرق حرارتی با اشــاره به 
برنامه هــای صنعت بــرق حرارتی برای 
پیــک تابســتان ســال آینــده، گفت: 
براســاس برنامه ریــزی صورت گرفته از 
نیمه شهریورماه امسال برنامه تعمیرات 
نیروگاه های حرارتی آغاز خواهد شــد. 
به منظــور افزایش آمادگی این واحدها 
برای تولید برق پایدار تابســتان ســال 
آینــده بیش از ۱۰۷ هزار مگاوات برنامه 
تعمیراتی در قالب ۷۳۵ پروژه در دستور 
کار قــرار گرفته تا پیش از شــروع پیک 
مصرف برق تابســتان سال آینده توانیم 
تمامــی واحدهای تولیــد برق حرارتی 
کشــور را با آمادگی حداکثری در مدار 

تولید داشته باشیم.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

سرپرست شهرداری گرمدره: 

 پزشکان  متعهد 
 در جهت سالمت جامعه 

همواره پای کار هستند
کرج / مهدی فالح رفیع 

 کاوه نعمتی سرپرست شهرداری گرمدره از 
استقرار دو روزه همکاری مرکز نیکوکاری 
ایران اســالمی در مصلی شهید سلیمانی 
شــهر گرمدره با همکاری دفتر امام جمعه 
شــهر گرمدره، شهرداری گرمدره،کمیته 
امداد، اصناف و …. و ارایه خدمت پزشکی 
در ایــن مرکــز به نیازمنــدان بیمار خبر 
داد.سرپرست شــهرداری گرمدره  گفت: 
مرکز نیکوکاری ایران اســالمی متشــکل 
از پزشــکان خیــر در بخش های مختلف 
اســت و انجام و ارایــه خدمات درمانی به 
قشــرهای نیازمند ســبب امید و نشاط در 
بین شهروندان خواهد شد.وی تصریح کرد 
: پزشــکان متعهد و مومن سرزمین مان در 
کنار دیگر نهادهای کشور در جهت سالمت 
جامعــه همواره پــای کار بوده و به عنوان 
بــازوی کمکــی در جهت ســالمت مردم 
ســرزمین مان همواره در میدان حضوری 

پر رنگ و پر تالش دارند.
کاوه نعمتــی اظهار کرد: مرکز نیکوکاری 
ایران اســالمی بــه مــدت دو روز با حضور 
در مصلــی شــهید ســلیمانی گرمدره به 
ارایــه خدمــات در بخش هــای مختلف 
از جمله:دنــدان پزشــکی عمومــی و 
زنان،متخصص طب  تخصصی،متخصص 
فیزیکی،فــوق تخصــص ریه،متخصص 
داخلی،متخصص طب اورژانس،متخصص 

روانشناسی سالمت و … پرداخت.
نعمتــی بیــان کــرد: حضور و اســتقبال 
شهروندان نیازمند و ارائه خدمات با کیفیت 
مناسب از جمله موارد مهمی بود که حضور 
چنین تشــکلی را در بیــن جامعه بیش از 
پیش ضروری ساخته و کمک خواهد کرد 
که جامعه از ســالمت جسم و روان بهتری 
برخوردار گردیده و احساس امید به آینده 
در بین شــهروندان تقویت شود.وی ادامه 
داد: شــهرداری گرمدره از چنین فعالیت 
های ارزشمندی بدون شک حمایت خواهد 
کرد.سرپرست شهرداری گرمدره تصریح 
کرد:کاری ارزشی شکل گرفته که می تواند 
به عنوان الگو مطرح گردد و در دیگر شهرها 
نیز اجرایــی گردد.نعمتی گفت:انجام این 
برنامــه با همراهــی و همکاری امام جمعه 
گرمــدره، بســیج منطقــه، شــهرداری 
گرمــدره، کمیته امداد امــام خمینی ره 
و … شــکل گرفته اســت وامیدواریم این 
کار تداوم داشــته باشد تا بتوانیم خدمات 
ارزنــده ای را در بخش ســالمت به مردم 
ارائــه دهیم.وی اظهــار کرد:بیش از ۳۰۰ 
بیمار خدمات درمانی و دارویی برایشــان 
در مــدت دو روز مــورد انجام قرار گرفت.
نعمتــی با بیان این مهم کــه این خدمات 
بــرای افراد نیازمند و قشــر کم برخوردار 
انجام گردید تصریح کرد:این افراد توســط 
مراکز نیکوکاری مساجد و کمیته امداد به 
این مرکز معرفی شده و خدمات مورد نیاز 

به آنها ارایه شد.

ح بهارستان انجام شد؛ در راستای طر

اجرای مرحله نخست پروژه 
بهینه سازی شبکه توزیع برق 

روستای دشت شاد میامی
ســمنان / گروه اســتان ها: مرحله نخست 
اصالح و بهینه ســازی شــبکه توزیع برق 
روستای دشــت شاد شهرستان میامی در 
راستای طرح بهارستان و در قالب رزمایش 
خدمــت متعالی به اجرا درآمد.مدیر توزیع 
برق شهرســتان میامی با عنوان این مطلب 
گفت: اصالح شــبکه فشــارضعیف هوایی 
روســتای دشــت شــاد با حضور ۳۵ نفر از 
نیروهای عملیاتی و ســیمبان های شبکه 
از برق میامی، شــاهرود، دامغان و سمنان، 
به مدت دو روز اجرایی شــد.عباس ربیعی 
با اشــاره به این که در این طرح، ســه هزار 
و ۱۰۰ متر شــبکه فشــارضعیف سیمی به 
کابل خودنگهدار تبدیل شــده تصریح کرد: 
تعویض و نصب ۳۳ اصله پایه فشارضعیف، از 
دیگر اقداماتی است که در این برنامه به انجام 
رسیده است.وی اظهار کرد: جابه جایی پایه 
های برق از معابر، مقاوم سازی و تعویض پایه 
های فرسوده، پیشگیری از سرقت شبکه و 
تجهیزات، اصالح فرســودگی شبکه و کابل 
ســرویس های مشترکان، به عنوان اهداف 
اجرای این رزمایش به شمار می رود.وی با 
بیان این که مرحله دوم و پایانی اجرای این 
طرح برای پایان شــهریور ماه برنامه ریزی 
گردیده یادآور شد: برای مرحله اول اجرای 
این طرح، مبلغ سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

ریال هزینه شده است.

 معاون دفتر خدمات ارزی 
ح کرد؛ سازمان توسعه تجارت مطر

 کسب رتبه ممتاز 
گشت ارز حاصل   در باز

 از صادرات 
توسط استان اصفهان

اصفهان / گروه اســتان ها:  ناهید دشــتدار 
در نشســت با فعــاالن اقتصادی اصفهان 
اظهار داشــت: در واقع نسبت بازگشت ارز 
حاصل از صادرات اســتان اصفهان به کل 
تعهدات سررسید شده آن ۹۶ درصد است، 
درحالی که میانگین کشوری ۸۷ درصد می 
باشــد.وی با بیان اینکه از سال ۹۷ تاکنون 
بســیاری از اســتان ها به دلیل مشکالتی 
ماننــد تحریم و شــیوع بیمــاری کرونا با 
کاهش صادرات مواجه شده اند، ادامه داد: 
این در حالی است که استان اصفهان پس 
از کاهش نامحسوس صادرات در سال ۹۹ 
نسبت به سال ۹۸ در ادامه با جهش بسیار 
خوبی در صادرات مواجه شــد که نشــان 
دهنده فعالیت مناسب صادرکنندگان این 
استان است.دشتدار با بیان اینکه ۶۲ درصد 
از ۱۱۸۸ بازرگان اســتان اصفهان از بخش 
تولیدی هســتند، افزود: کل تعهدات ارزی 
استان از سال ۹۷ تاکنون ۷,۵ میلیارد یورو 
اســت که ۶,۸ میلیارد یورو آن سررســید 
شــده و ۷۱۰ میلیون یورو هنوز سررسید 
نشــده است. میزان بازگشت ارز حاصل از 
صادرات صادرکنندگان استان اصفهان از 
سال ۹۷ تاکنون بیش از ۶,۵ میلیارد یورو 
و بــه میزان ۹۶ درصد بوده اســت.معاون 
دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه 
تجارت درباره نحوه بازگشــت ارز حاصل 
از صادرات صادرکنندگان استان اصفهان 
گفت: ۵۵ درصد بازگشت این ارز از طریق 
واردات، ۲۸ درصــد از طریق فروش ارز در 
سامانه نیما و درصد جزئی تری نیز از سایر 
روش ها بوده اســت. در اســتان اصفهان 
صادرکنندگانــی که برابــر یا بیش از صد 
درصــد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند، 
حدود ۴۱۳ میلیون یورو مازاد ایفای تعهد 
دارند که نشــان از توجــه صادرکنندگان 
اصفهان به این امر اســت.وی تصریح کرد: 
بر اساس مصوبه هیئت وزیران رفع تعهدات 
ارزی صادرکنندگان از ۲۲ فروردین ماه ۹۷ 
آغاز شــد. در ســال ۹۷ با مشکالت زیادی 
مواجه بودیم و بســیاری از صادرکنندگان 
تا پایان آن ســال اطالعــی از این مصوبه 
نداشتند. صادرکنندگان سال ۹۷ تا پایان 
اســفندماه ۱۴۰۰ برای رفع تعهدات ارزی 
مهلت داشتند و افرادی که این کار را انجام 
نداده اند با مشکل عدم ایفای تعهدات ارزی 
مواجه هســتند. برای رفع این مشــکل در 
کمیتــه اقــدام ارزی پیشــنهاد دادیم که 
میــان صادرکننده و دولت مصالحه ریالی 
صــورت گیــرد و معادل یورویــی مانده 
تعهدات ارزی صادرکنندگان متعهد سال 
۹۷ به صورت ریالی تعیین و به خزانه دولت 
واریز شــود که اجرایی شــدن این مصوبه 
نیازمند مصوبه کمیته ماده ۲ می باشــد.

دشــتدار با بیان اینکه مهلت رفع تعهدات 
ارزی صادرکنندگان ســال های ۹۸، ۹۹ و 
۱۴۰۰ تا پایان شــهریورماه ۱۴۰۱ تمدید 
شــد، اضافه کــرد: این مهلت دیگر تمدید 
نمی شــود و از صادرکنندگان درخواست 
می کنم حتماً تا پایان شهریورماه نسبت به 
ایفــای تعهدات خود اقدام کنند.وی افزود: 
تمدیــد مهلت برای رفــع تعهدات ارزی 
صادرکنندگان سال ۱۴۰۰ با برخورداری 
از معافیــت مالیاتی همراه بود که شــامل 
ســال های ۹۸ و ۹۹ نمی شود.معاون دفتر 
خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت 
در ادامــه به تشــریح دســتورالعمل های 
مالیاتــی مربــوط به رفع تعهــدات ارزی 

صادرکنندگان پرداخت.

استانها 6

ج: سرپرست شهرداری کر

سپردن 2 ناحیه از فضای سبز به یک پیمانکار منطقی نیست
البرز /  اکبر حیدری 

سرپرســت شــهرداری کرج با بیان اینکه حفظ و نگهداری فضای سبز 
شــهری کرج با چالش هایی مواجه اســت، گفت: یکی از این چالش ها 
ســپردن دو ناحیه از فضای ســبز شهر به یک پیمانکار است.منوچهر 
غفــاری کــرد: آلودگی هــوا، از بین رفتن منابع طبیعی و ... که حاصل 
افزایش روزافزون جمعیت است، موجب شده تا شهرها زیست پذیری 
مطلــوب را برای زندگی ســالم از دســت بدهنــد.وی افزود: بر همین 
اســاس ارائه راهکارهایی جهت توســعه فضای سبز شهری و حفاظت 
از آن ضروری به نظر می رسد.سرپرســت شــهرداری کرج با بیان اینکه 
حفظ و نگهداری فضای سبز شهری کرج با چالش هایی مواجه است، 
گفت: یکی از این چالش ها ســپردن دو ناحیه از فضای ســبز شــهر به 
یک پیمانکار اســت.این مســئول اضافه کرد: با این اقدام، امکانات و 

تجهیزات و نظارت پیمانکار بین دو ناحیه تقســیم می شــود و همین 
امر از کیفیت نهایی کار کم می کند.غفاری ادامه داد: درصورتی که هر 
ناحیه فضای ســبز شــهری یک پیمانکار داشته باشد، تسلط، نظارت، 
توزیع خدمات و بهره گیری از تجهیزات در زمان الزم به تبع آن افزایش 
یافته و شاهد بازخورد مناسب و دلخواه در این خصوص خواهیم بود.

سرپرست شهرداری کرج پیشنهاد داد تا با مدیریت قوی، مناقصه ای 
برگزار شــده و برای هر ناحیه از فضای ســبز شهری کرج یک پیمانکار 
باتجربه و توان باال در حفظ و نگهداری از فضای سبز انتخاب شود.طبق 
تأکید غفاری، شــرکت کنندگان در مناقصه باید هم از لحاظ تجربه و 
هم تجهیزات از توان باالیی برخوردار باشــند و با کارنامه درخشــان در 
رقابت شــرکت کنند.گفتنی اســت کالن شهر کرج دارای ۱۰ منطقه و 

۲۰ ناحیه فضای سبز است.

مشهد / سمیرا رحمتی
شهردارمشــهد گفت: براســاس پیش بینی هایی انجام شده در دهه 
پایانی ماه صفر، شــاهد حضور زائران زیادی در شــهر مشهد خواهیم 
بود. رسیدگی به این زائران وظیفه کمیته اسکان ستاد اجرایی خدمات 
سفر استان است اما با توجه به شرایط خاص شهرداری به عنوان مسئول 
کمیته خدمات شــهرداری، در بحث اســکان اضطراری به این کمیته 
کمک خواهد کرد، لذا در حال تهیه زیر ســاخت های الزم و ضروری 
هستیم.سید عبدا... ارجائی در بازدید از بوستان های منطقه هفت اظهار 
کرد: براساس پیش بینی هایی انجام شده در دهه پایانی ماه صفر، شاهد 
حضور زائران زیادی در شهر مشهد خواهیم بود. رسیدگی به این زائران 

وظیفه کمیته اسکان ستاد اجرایی خدمات سفر استان است اما با توجه 
به شرایط خاص شهرداری به عنوان مسئول کمیته خدمات شهرداری، 
در بحث اسکان اضطراری به این کمیته کمک خواهد کرد، لذا در حال 
تهیه زیر ساخت های الزم و ضروری هستیم.وی افزود: امیدواریم سطح 
اســکان اضطراری در مشهد و آنچه توسط شهرداری تامین می شود، 
به عدد قابل مالحظه ای ارتقا یابد و امیدوارم بتوانیم به ۷۰ تا ۸۰ هزار 
اســکان اضطراری در شــب برسیم، لذا تمام ظرفیت شهرداری اعم از 
اماکن اداری، ورزشی، سالن های بحران و پارک هایی که قابلیت تبدیل 
به کمپ اســکان زائران دارند درحال آماده ســازی است تا در خدمت 

زائران سواره و پیاده در دهه پایانی صفر قرار گیرد.

شهردار مشهد:

کمیته اسکان ستاد اجرایی خدمات سفر است رسیدگی به زائران وظیفه 

خبر  ویژه

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

موضــوع  اول/دوم  هیــات   1401/5/9 مــورخ   140160316001001383 شــماره  رای  برابــر 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی 
آقــای ســید محمــد ســجاد میرمعینــی فرزنــد ســید نجــات بشــماره شناســنامه 3918 کدملــی 
3258932913  صــادره از کرمانشــاه در ششــدانگ یــک در بــاغ و ســاختمان احداثــی در 
آن بــه مســاحت 1675.61 مترمربــع در محــدوده اراضــی پــاک 6 فرعــی از 145 اصلــی واقــع 
در بخــش یــک حومــه کرمانشــاه بــه آدرس میــدان آناهیتــا خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
ــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه  ز گردیــده اســت. ل کریــم فدائــی محــر
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دومــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴01/06/07
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴01/06/23
ک مهدی زارعی وش- رئیس ثبت اسناد و امال
1207/م الف/12

گان خبر داد؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمز

برگزاری همایش معرفی محصوالت سبد کودی در بندرعباس
هرمزگان / گروه اســتان ها: مدیر شــرکت خدمات حمایتی کشاورزی 
اســتان هرمزگان از آغاز برگزاری همایش آموزشــی ترویجی و معرفی 
محصوالت سبد کودی با حضور ۱۵ شرکت تولیدکننده داخلی کودهای 
کشاورزی و دانش بنیان در بندرعباس خبرداد.فرزاد استاد مدیر شرکت 
خدمات حمایتی کشاورزی هرمزگان گفت: همایش آموزشی ترویجی 
و معرفی سبد کودی با حضور ۱۵ شرکت تولیدکننده داخلی کودهای 
کشاورزی و دانش بنیان از امروز ۲۲ شهریور در بندرعباس آغاز شد.وی 
اظهارداشت: با توجه به این که مهمترین رسالت شرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی تامین و تدارک انواع نهاده های کشاورزی از جمله کودهای 

کشــاورزی اســت در این راستا همایش آموزشی،ترویجی و معرفی سبد کودی شرکت خدمات 
حمایتی کشــاورزی در کشــور با هدف اجرای طرح خودکفایی کودهای کشــاورزی و حمایت از 
تولید کنندگان داخلی در بندرعباس برگزار کردیم.استاد اضافه نمود: حمایت از تولیدکنندگان 
دانش بنیان کود شــیمیایی از مهمترین سیاســت های دولت جدید و شرکت خدمات حمایتی 

کشاورزی است.وی از اهداف دیگر این همایش را معرفی ظرفیت کشور 
در تولید و خودکفایی کودهای کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان 
دانش بنیان داخلی، قرار گرفتن کودهای زیســتی و آلی اســتاندارد و با 
کیفیت در ســبد کودی کشــاورزان، حذف دست دالالن و واسطه ها و 
توزیع مستقیم کود توسط تولیدکننده برای مصرف کننده و یا کشاورز 
از طرف شــبکه کارگزاری عنوان کرد.مدیر شــرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی استان هرمزگان گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 
مجری طرح خودکفایی کشور در کودهای کشاورزی در سال »تولید، 
دانش بنیان و اشــتغال آفرین« و در حمایت از تولیدکنندگان دانش 
بنیان کودهای شیمیایی، با تعداد بیش از ۸۰ تولید کننده  با بیش از ۱۴۰۰ تنوع کودی، تفاهم 
نامه همکاری امضا کرده است تا پل ارتباطی باشد بین تولیدکننده و مصرف کننده تا محصوالت 
تولیدی که تائیدیه استاندارد از آزمایشگاه مجهز شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را دریافت 

کرده اند، در اختیار کشاورز و باغدار قرار بگیرد.
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کوتاه از جامعه

کتاب درسی؟ ضعف  از معلم است  یا 

سهم ۲۰ درصدی  دانش آموزان  از یادگیری 
  مینا توکلی / گروه جامعه

مهم تریــن و مؤثرتریــن رکــن آموزش 
کتاب درســی اســت. اگر کتاب درســی 
استاندارهای الزم را نداشته باشد، جبران 
نقایص آن در کالس درس توســط معلم 
بســیار ســخت خواهد بود اما درصورت 
استانداردســازی کتاب های درسی، کار 
تدریــس معلم و یادگیری فراگیر بســیار 
آســان خواهد شــد.همچنین براساس 
ســند تحول بنیادیــن وزارت آموزش و 
پرورش کتاب های درســی تدوین شــده 
باید از استانداردهای خاص آموزشی بهره 
مند باشــند و با حفــظ جنبه های علمی 
در کتــاب هــای درســی از ابزار های نو و 
تغییرات جدید شــیوه های آموزشی نیز 
بهره شــد.در واقع کتاب های درسی باید 
متناســب با نیازهای دانش آموزان تدوین 
شود و در نتیجه با برنامه ریزی درسی موثر 
در راستای پیشرفت و تربیت چند ساحتی 
آنها براساس ســند تحول بنیادین پیش 
رفت.با توجه به ضرورت استانداردســازی 
و تناسب محتوای کتب کمک آموزشی با 
برنامه درسی با محمد فقیری، عضو هیات 
علمی دانشــگاه فرهنگیان در این باره به 

گفت و گو پرداختیم.

تالیف کتاب های درسی تا چه میزان به 
ضعف در آموزش مرتبط است؟

تدویــن و تألیف کتاب درســی در ایران 
بیشــتر به سلیقه و تجربة مؤلف یا مؤلفان 
وابســته اســت. نظریة آموزشی و الگو و 
ســبک کتاب های درســی برای معلمان 
روشن نیست. معلمان از چیستی، چرایی 
و چگونگــی اطــالع چندانی ندارند.برای 
مثال، به طور روشــن نمی توانند کد مبنا 
یا شــاه بیت درس را استخراج کنند. این 
تجربــه را بنده در کارگاه های کدگذاری 
و سبک شناسی که برای ۲ هزار معلم در 
۱۹ منطقة تهران برگزار کردم، به دســت 
آوردم. همچنیــن در بررســی ۲۴ کتاب 
دبســتان به همراه ۵۰ معلم دبســتان که 
تحت حمایت موسســة خیریــه یاوری 
صورت گرفت که یکسال طول کشید.این 
ضعف در تألیف کتاب های دانشگاهی در 

وزارت علــوم نیز وجود دارد و تقریباَ اکثر 
استادان از علوم مختلفی که می تواند در 
تألیف بهتر به آنها کمک کند، بی خبرند. 
بــرای مثال، از انواع ویرایش ســاختاری، 
محتوایی، دســتوری و ... اطالع چندانی 
ندارند و با مهارت های تدوین و تألیف یک 

متن پیراسته و ویراسته آشنایی ندارند.

مشکل اصلی در کجا است؟
تقریباَ یکی از مســائل و مشکالت اساسی 
آموزش در ایران، دشــواری متون درسی 
اســت؛ ایــن پیچیدگی اغلــب به خاطر 
ناپیراســتگی و ناویراســتگی کتاب های 
آموزشــی است؛ استاندارهای علوم تألیف 
کتاب مثل ســبک شناسی، زیباشناسی، 
کاربرشناســی و ... در آنها رعایت نشــده 
اســت؛ حیطه های شــناختی، عاطفی و 
حســیحرکتی و معیارهــای هرم بلوم در 
آنان مالحظه نمیگردد؛ در نتیجه، تدوین 
کتابی که بتواند این معیارها را به صورت 
کاربــردی به مؤلفان کتابهای آموزشــی 

معرفی نماید، یک ضرورت است.

چــرا پرداختــن بــه ایــن مســأله اهمیــت 
دارد؟

تألیف کتاب آموزشــی از دیرباز در ایران 

و جهان یک مســأله مهم تلقی میشــده و 
اســتانداردهای خاصــی را دنبال میکرده 
اســت. آگاهی از حوزه های مربوط به آن 
و تســلط بر مهارت هــای تألیف میتواند 
از دشــواری و پیچیدگی محتوای درسی 
بکاهــد، انتقــال مفاهیــم و موضوعات را 
آســانتر کند، موجب یادگیری بهتر شود 
و به پیشــرفت علمی کشور کمک شایانی 

کند.

بازار ســیاه کتاب های کمک آموزشــی به 
همین علت اینقدر رونق گرفته است؟

تقریبــاَ همینطور اســت. وقتی کتاب 
های درسی ویراسته و پیراسته نباشند 
و مفاهیم و مطالب را شفاف بیان نکرده 
باشند، به طور مثال کدهای اصلی را به 
روشــنی نشان ندهند یا خالصة مفید 
و مؤثــری ارائه ندهند، طبیعی اســت 
که دانش آموزان به ســراغ کتاب های 
کمک درســی می روند. جای تأســف 
بیشتر اینجا است که کتاب های کمک 
آموزشــی نیز اســتانداردهای الزم را 
ندارنــد و بچــه های ما باید کتاب های 
پر حجم کمک درســی را نیز بخوانند 
و هزینــه های مالی فراوانی را متحمل 

شوند.

در آموزش در ایران بیشتر انتقال مفاهیم 
ح است یا یادگیری؟ و مطالب مطر

به نظر اینجانب بیشتر ما به انتقال دانش 
مــی پردازیــم و یادگیری کــه عبارت از 
تغییر رفتار اســت به فراموشــی سپرده 
شــده اســت. یادگیری نیز در سه حوزۀ 
شــناختی، عاطفی و حسی حرکتی باید 
مورد توجه باشــد اما ما بیشــتر در حوزۀ 
شناختی و آن هم در سطح دانش و درک 

و فهم کار می کنیم.

کالس هــای درس  آمــوزان در  دانــش 
کتــاب هــای  چنــد درصــد از محتــوای 

درسی را یاد می گیرند؟
من کار تحقیقاتی در این زمینه انجام نداده 
ام اما بر طبق تجربة زیستی خودم می توانم 
بگویم که به طور میانگین دانش آموزان و 
حتی دانشــجویان دانشگاه در کالس های 
درس زیر ۲۰ درصد یاد می گیرند. من این 
مشکل را نیز بیشتر در ضعف تألیف محتوای 
کتاب درسی می بینم. متأسفانه این مسأله 
بسیار نگران کننده است و تمام هزینه ها و 
زحمات معلمان و استادان را هدر می دهد.

راه حل چیست؟
مؤلف کتاب آموزشی، باید با سپهر تألیف 

کتاب آموزشی آشنا باشد. دانستن مبانی 
کلــی برنامه ریــزی درســی و الگوهای 
آموزشی، مانند دانش محتوایی آموزشی 
)دمآ( میتواند دیدگاه وی را نسبت به تألیف 
تغییر دهد و او را با مبانی و مدلهای مطلوب 
آشنا ســازد؛ برای مثال، دانشهایی مانند 
دانش محتوایــی، موضوعی و معیارهای 
تدویــن محتوا، نــگاه مؤلف را به محتوای 
متناســب معطوف می دارد. بدین ترتیب 
دو مســأله اساسی دمآ یعنی چه تدریس 
کنیــم و چگونه تدریــس کنیم، در ابتدا 
مورد توجه خاص وی قرار خواهد گرفت.

برنامــه ریــزی درســی چــه جایگاهــی در 
تألیــف کتــاب هــای درســی و آموزشــی 

دارد؟
به جز آشــنایی با الگوها، مدل ها و نظریه 
هــای یادگیری، برنامه ریزی آموزشــی و 
برنامه ریزی درســی حوزه دیگری است 
که مؤلف کتاب درســی و آموزشــی باید 
با آن آشــنایی داشــته باشد. مورد اول به 
ارتباط رشــتة تحصیلی با جامعه، توسعة 
اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگی، فضای 
آموزشــی، اســتادان و مربیان، تجهیزات 
و همچنیــن الگوهــای رفتاری در دانش، 
نگــرش و گرایــش و چگونگــی کاربرد 
روش، محتــوا و ابزار می پردازد، مورد دوم 
نیز عبارت اســت از طراحی، هدفگذاری، 
طراحی فعالیت، روش شناســی تدریس، 
ارزشــیابی و ایجاد شرایط برای یادگیری 
به منظور تغییر رفتار اســت. برنامه ریزی 
درســی بــدون برنامه ریزی آموزشــی 
ممکن نیســت.برنامه ریزی درسی شامل 
ســازماندهی یک سلســله فعالیت های 
یاددهی یادگیری به منظور ایجاد تغییرات 
مطلوب در رفتار یادگیرنده ها و ارزشیابی 
میزان تحقق این تغییرات است. مراحل آن 
نیز شامل: نیازسنجی، هدفگذاری کلی و 
عینی، انتخاب محتوا، سازماندهی محتوا، 
انتخاب شــیوۀ یادگیری، ســازماندهی 
تجربه هــای یادگیری، پیش بینی فرایند 
اجرا و آزمایش آن، تعیین روش ارزشیابی، 
تعیین راهبرد و راهکار، مســئله یابی و ... 

است.

7جامعه
 انجام 12 نوبت 

 مراقبت بهداشتی 
برای کودکان زیر 2 سال 

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده 
و مــدارس وزارت بهداشــت، درمــان و 
آموزش پزشــکی گفت: ۱۲ نوبت مراقبت 
بهداشتی برای کودکان زیر ۲ سال و ۱۶ 
نوبت مراقبت برای کودکان زیر پنج سال 
انجام می شود.محمد رضا صائینی افزود: 
بــا توجه به اهمیت ســالمت کودکان در 
شکل دهی ســالمت عمومی جامعه ۱۲ 
نوبــت مراقبت برای همــه کودکان زیر 
۲ ســال و ۱۶ نوبــت مراقبت برای همه 
کودکان زیر ۵ ســال ساکن در جمهوری 
اسالمی، اعم از ایرانی و غیر ایرانی تعریف 
شده است.در این مراقبت ها بیش از ۲۲ 
خدمت بهداشتی مهم و کلیدی به صورت 
رایگان  ارایه می شــود. واکسیناسیون بر 
علیــه بیماری هــای واگیــردار یکی از 
مهمترین این خدمات اســت.   بهورزان 
در مناطق روستایی و عشایری برای ارایه 
این بسته های خدمتی با ساکنان منطقه 
تحت پوشــش خود در ارتباط هســتند و 
خدمات را به صورت فعال ارایه می دهند.
وی افــزود: از والدین ســاکن در مناطق 
شــهری کشور می خواهم ضمن مراجعه 
به موقع به پایگاه های ســالمت شهری و 
یا مراکز خدمات جامع ســالمت، با تلقیح 
به موقع واکسن ها سالمت فرزندان خود 

را تضمین کنند.

 12 هزار راننده پرخطر 
در لیست سیاه پلیس

فرمانده انتظامی پلیس راهور فراجا، اظهار 
کرد: ۱۲ هزار راننده پرخطر در لیست سیاه 
پلیس اســت. این عدد حدودی ۱۲ هزار 
شامل تعداد رانندگانی است که نمره منفی 
آنها از ۳۰ به ۲۰ و از ۲۰ به ۱۰ رسیده است 
و دیگر مشمول ابطال گواهینامه شده اند و 
در واقع دیگر گواهینامه ندارند.سیدکمال 
هادیانفر تصریح کــرد: پلیس گواهینامه 
راننــدگان پرخطــری که تخلفات خود را 
تکرار می کنند باطل  می کند و این اقدام به 
این دلیل است که رانندگان فوق احساس 
نکنند پلیس گواهینامه ما را نگرفته است؛ 
ابطــال گواهینامه ایــن قبیل رانندگان از 
طریق سیستم به ثبت می رسد و به عنوان 
راننده بدون گواهینامه تلقی می شوند.وی 
افــزود: اگر رانندگان پرخطر فوق تصادف 
کنند، برابر ماده قانونی ۷۲۳ این راننده ها 
راننده بدون گواهینامه به شــمار می آیند 
و مطابــق قانون با آن هــا برخورد خواهد 
شد.وی افزود: عده ای اینگونه فکر می کنند 
که مشــخصات پرخطر بودن راننده فقط 
شامل  سرعت و سبقت غیرمجاز یا حرکات 
مارپیچ و مواردی این چنینی اســت اما در 
تشــریح و تعیین رانندگــی پرخطر ۲۰ 
ردیف متفاوت مشــخص شــده اســت و 
عالوه بر جریمه، شامل نمره منفی نیز هم 
خواهــد بود.وی افزود: تخلفاتی که راننده 
را به عنوان راننده پرخطر معرفی می کند 
شــامل انجام هرگونه حرکات نمایشــی، 
تجاوز از سرعت مجاز، سبقت غیرمجاز در 
راه هــای دوطرفه، حرکت با دنده عقب در 

آزادراه ها و بزرگراه ها، و... است.

کنترل و تثبیت کانون های 
داخلی گرد و غبار 

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: کانون های 
داخلی منشــا گرد و غبار مطالعه و کاماًل 
شناســایی شده اســت و در قالب برنامه 
۱۰ ساله و با تخصیص اعتبارات، اقدامات 
مناســبی برای کنتــرل و تثبیت گرد و 
غبار در حال انجام اســت.علی ســالجقه 
اظهار داشــت: متاسفانه پدیده بیابانزایی 
در کشــور ما در حال پیش روی اســت و 
روند آن در حال پیشی گرفتن از سرعت 
بیابانزدایــی است.براســاس برنامه ۱۰ 
ســاله، دستگاه های ذیربط در حال عمل 
بــه تکالیف خود هســتند و با تخصیص 
اعتبــارات، ســازمان منابــع طبیعی و 
آبخیــزداری کشــور نیز در حــال انجام 
کار اســت، با این وجود برای ســرعت در 
انجام کار می بایســت تمامی فعالیت های 
دســتگاه های اجرایی به صورت یکپارچه 
انجام شود.وی با بیان اینکه تجربیات باید 
ساماندهی و از تمامی ظرفیت ها استفاده 
شود، اظهار داشت: سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشــور باید نقش اول را در 
مدیریت این کار داشــته باشد و سازمان 

برنامه و بودجه هم در کنار کار بایستد.

 حکمرانی نخبگان 
در عرصه های مدیریتی 

  وحید حاج سعیدی / روزگار 
توانایی انســان در استفاده از ظرفیت های 
متعــدد و بی شــمار مغز انســان، یکی از 
بحث هایی اســت کــه همــواره متوجه 
دانشــمندان بوده و هســتند.جالب اینکه 
با تمام پیشــرفت هایی که بشــر در علم و 
تکنولوژی داشته، تا به امروز توانسته تنها 
از ۱۰درصد تا نهایتاً ۲۰ درصد مغز خودش 
اســتفاده کند.خیلی ها بــر این باورند که 
دانشمندان و نخبگان، کسانی بوده اند که 
از حداکثر سلول های خاکستری مغزشان 
اســتفاده کرده اند؛ اما طبق بررسی هایی 
که انجام گرفته، مشــخص شــده که آنها 
هم تنها تا ۱۵درصد از ظرفیت مغزشــان 
را بــه کار گرفته اند.با این وجود خدمات و 
اثرات چشــمگیر نخبگان و دانشمندان در 
دنیا نشان می دهد استفاده همین ۱۰ الی 
۱۵ درصــد ظرفیت مغزی، دنیا را متحول 
ساخته اســت. بر همین پیوست استفاده 
از ظرفیــت فکری و مدیریتی نخبگان در 
توســعه جامعه در الیه های مختلف یک 
اصل محتوم و قطعی اســت و باورپذیری 
این مقوله گام های حرکت در مسیر توسعه 
پایدار را محکم تر و جدی تر می سازد.در 
واقع موتور محرکه توســعه یافتگی در هر 
کشوری نتیجه عمل و فکر نخبگان است.به 
دیگر سخن توسعه یافتگی در کشور ارتباط 
مستقیمی با دانش نخبگان دارد و معاشرت 
منطقی و سامان یافته میان نخبگان فکری 
و مدیران می تواند سرنوشت یک جامعه را 
رو به پیشرفت تنظیم کند و موجبات ثبات 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاســی و 
... در جامعه شــود.در حقیقت  اســتفاده 
از ظرفیــت های فکــری نخبگان در دنیا 
محدود بــه ابداعات و اختراعات در حوزه 
های مختلف علمی نمی شود بلکه در بحث 
اداره کشور نیز، از این ظرفیت تا رسیدن به 
باالترین کیفیت در حکومت داری استفاده 
می شــود.ظرفیت های این عرصه تا جایی 
گسترده و قابل اعنتا است که اهالی علم و 
دانایی تنها به حضور نخبگان اکتفا نکرده 
و مبحثــی به نام »گردش نخبگان« را نیز 
مطرح ساخته اند.چرا که بر این باورند که 
هر ســری دارای افکار نامحدود و سازنده 
فراوانی اســت و باید از تمام ظرفیت های 
موجود در جامعه نهایت اســتفاده را برد.
نظریــه های فراوانــی در خصوص حضور 
نخبــگان در اداره حکومت مطرح اســت.
شــاید مهمترین نظریــه حضور نخبگان 
در قــدرت ، نظریه گردش نخبگان باشــد.
این نظریه که توســط جامعه شــناس و 
فیلســوف ایتالیایي »ویلفردو پارتو« ارائه 
شــده نشــان مي دهد چگونــه نخبگان 
مي توانند در گردشــي حساب شــده ، به 
حاکمیت تعادل بخشــند و اداره جامعه را 
به دســت گیرند.نخبه گرایي به معناي باور 
داشتن به این اصل است که در هر جامعه 
افرادي به سبب توانمندي هاي شخصي و 
ظرفیت های فکری شان برتر از دیگران اند 
و حق آنهاســت که از امتیازات پیشــوایي 
و راهبــري در جامعــه برخوردار باشــند.
نخبگان به دو طبقه تقســیم مي شــوند: 
یکــي نخبگان حاکم، متشــکل از افرادي 
که به طور مســتقیم یا غیر مستقیم نقش 
قابل مالحظه اي  در حکومت و اداره جامعه 
ایفا مي کنند و دیگري نخبگان غیر حاکم 
مرکب از بقیه نخبگان که در سایر امورات 
مشغول فعالیت هســتند. پارتو، نخبگان 
را شایســته ترین و بهترین افراد در همه 
شــاخه ها و زمینه هایي که انسان ها فعال 
هســتند، مي داند.در طول این سال ها در 
کشــور ما نیز دولت هــای مختلف نیز بر 
ضرورت استفاده از توانمندی های نخبگان 
تاکید داشــتند و برنامه ریزی هایی برای 
پر رنگ تر شدن نقش نخبگان در تصمیم 
گیری ها و فعالیت های اجرایی و مدیریتی 
صادر شد ولی آنچنان که شایسته است از 
این ظرفیت اســتفاده نشد.نیروي انساني 
کارآمد و متخصص یکي از اساســي ترین 
شــاخص هاي توســعه یافتگي کشورها 
محسوب مي شود و هر چقدر که یک کشور 
از غناي نیروي انساني متخصص و متفکر 
برخوردار باشد، آن کشور توان باالتري در 
ارایه خالقیت، نوآوري را داراست.بنابریان 
نقش نخبــگان در قالب نیروی توانمند یا 
پرورش دهنده نیروی توانمند در توســعه 
کشور و پیشرفت جامعه انکارناپذیر است.
استفاده از سرمایه های علمی کشور به ویژه 
نخبــگان در عرصه های مختلف مدیریتی 
و عملیاتی شــاه کلید توسعه کشور و حل 
بســیاری از معضالت و مناقشــات در الیه 
های مختلف جامعه اســت.امید اســت با 
برنامه ریزی و ارائه راهکارهای هدفمند و 
اجرایی زمینه برای حضور بیشتر نخبگان 
در فــاز هــای تصمیم گیــری و مدیریتی 
و فعالیــت هــای اجرایی فراهم شــود و 
 جامعــه به تبع آن از اثرات این تصمیمات 

منتفع گردد.

خبر ویژه

رئیس مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشــکی دانشــگاه علوم پزشــکی شهید 
بهشــتی با بیان اینکه یکی از مهم ترین دغدغه هایی که توجه سیاســت گذران 
کالن جوامع مختلف را به خود اختصاص داده، مساله پیری جوامع است، گفت: 
کاهش زاد و ولد و افزایش ســن امید به زندگی یکی از دالیلی اســت که موجب 
سالخوردگی جمعیت شده است و به سبب آن جمعیت فعال کشور دچار مشکل 
خواهد شــد.دکتر محمود عباســی، با بیان اینکه مســاله پیری جمعیت یکی از 
مباحث مهم بحران زای همه کشورهاســت، گفت: این مســاله بر همه جنبه های 
مختلف زندگی فردی و اجتماعی اثر می گذارد و از همین رو است که متفکران 

و صاحب نظران از رشته های مختلف علوم انسانی به این موضوع پرداخته اند.وی 
با اشاره به اینکه با هماهنگی شورای ملی سالمندان و با توجه به صندوق حمایت 
جمعیت ســازمان ملل دو طرح ملی و تحقیقاتی در حوزه حقوق ســالمندان به 
اجرا گذاشته شده است، گفت: فاز نخست این طرح از دیدگاه اسناد بین المللی 
در قوانین کشورهای مختلف و از منظر آموزه های اخالقی و دینی اجرا  می شود. 
در فاز دوم نیز چارچوب کلی و مفهومی موضوع ســالمندان در دســتور کار قرار 
گرفته است. الیحه جامع حمایت از سالمندان تهیه و تدوین شده و امید داریم 

مورد تصویب قرار گیرد.

ح ملی در حوزه حقوق سالمندان  اجرای 2 طر

اینفوگرافی 

مشخصات کیف 
و کوله استاندارد 

چیست
با نزدیک شدن شروع 

مدارس، ویژگی های 
کیف و کوله مدرسه را در 
این اینفوگرافی مشاهده 

می کنید.

منبع: شهرآرا نیوز

کشور چیست؟ کمبود سرم در  علت 
طی روزهای اخیر بسیاری از بیماران و کادرهای درمانی در بیمارستان ها و سایر 
مراکز درمانی با کمبود سرم مواجه شده اند. چندی قبل هم سازمان غذا و دارو به 
ســهمیه بندی توزیع ســرم در کشور اقدام کرد.حسین شمالی، مدیرکل امور دارو 
و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در مورد وضعیتی که برای کمبود سرم در 
کشور به وجود آمده است، گفت: در حال حاضر تولید سرم در کشور بیش از نیاز 
معمول ما نسبت به سال های قبل بوده است و با تمام ظرفیت در حال تولید سرم 
هستیم.از سوی دیگر مصرف سرم به دلیل فصل گرما، شیوع برخی از بیماری ها و 
دالیل دیگر در کشور بیش از سال های قبل بوده و این از حد طبیعی مصرف خود 
فراتر رفته است.شمالی افزود: برای اینکه بتوانیم این کمبود را رفع کرده و مصرف 
سرم را مدیریت کنیم، در حال وارد کردن آن هسیتم. در حال حاضر محموله های 
زیادی از سرم وارد کشور شده و از گمرک ترخیص شده اند. امیدواریم طی یک یا دو 
هفته آینده با توزیع این سرم ها در کشور مسأله کمبود آن حل شود.شهاب الدین 
جنیدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان مصرف بیش از حد سرم در ماه های 
اخیر را از جمله دالیل کمبود سرم در کشور عنوان کرد و گفت: گرمای بی سابقه 
در کشور موجب افزایش تعداد افراد گرمازده و افزایش مراجعات به بیمارستان ها 
و مراکز درمانی شــد. نیاز این افراد به ســرم تراپی طبیعتا میزان مصرف ســرم را در 
کشور باال برد.از سوی دیگر همزمانی گرمازدگی این جمعیت با موج ششم کرونا 
و شیوع بیماری های گوارشی موجب شد تا بخشی از سرم های کشور برای بیماران 
بســتری و ســرپایی مورد مصرف قرار گیرند. افزایش این موضوعات موجب شد تا 
بازار دارویی کشور با کمبود سرم مواجه شود.جنیدی یادآور شد: تجویز و مصرف 
منطقی دارو تا امروز در کشــور مورد توجه قرار نگرفته اســت، می بایســت نظارت 
و پایش صورت بگیرد و بتوان نیاز دارویی کشــور در مقاطع مختلف را پیش بینی 

کرد این امر از طریق گایدالین های مختلف صورت می گیرد.
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 موزه آیینه یزد ؛ 
عمارتی از نور و روشنایی

موزه قصر آیینه یا موزه آیینه و روشــنایی یکی از 
جاذبه های دیدنی شهر یزد است که در سال ۱۳۷۷ 
به موزه تبدیل شد و یک سال بعد در فهرست آثار 
ملی ایران به ثبت رسید. هنرمندی هنرمندان در 
تمامی نقاط این بنا خودنمایی می کند. گچ بری های 
زیبا، آینه کاری هــای کم نظیــر، نقش ونگارهای 
خیره کننده، درهای چوبی و مشــبک کاری و... از 
زیباترین قسمت های این عمارت به حساب می آیند 
که خود همانند موزه ای جالب، هنر معماران را به 
نمایش گذاشــته اند. عالوه بر این، در موزه  آثاری 
مانند مجموعه  خطی ، اســلحه ، سکه ، تمبر، قفل  و 

نمونه هایی  از برنزهای  لرستان  و غیره وجود دارد.

معرفی موزه قصر آیینه یزد
موزه قصــر آیینه یکی از زیباترین آثــار تاریخی و 
جاهای دیدنی یزد است که از جمله موزه های خاص 
شهر در دل بنایی منحصربه فرد محسوب می شود و 
تاریخ ساخت آن به دوران پهلوی اول می رسد. این 
بنا فارغ از داشتن اشیای باارزش، نمونه ای از هنر و 
زیبایی است که با زیربنای  ۸۳۷ متر مربع  در باغی  

مصفا به  وسعت  ۸,۱۷۴ متر مربع قرار دارد.
در واقع، ســاختمان مــوزه به صورت کوشــکی 
در میان باغ اســت. حیاط وســیع با استخری در 
وسط، اتاق های گچ بری و آینه کاری رو به استخر، 
راهروهای تودرتــو و حوض خانــه، از جاذبه های 
چشم نواز این بنا هستند که در زمان پهلوی اول بنا 
شده اند. در این مجموعه بی نظیر، نه تنها تزیینات و 
هنر معماری هنرمندان ایرانی صورت گرفته؛ بلکه 
اشیای به نمایش گذاشــته در آن نیز هر فردی را 

مجذوب خود می کند.
بنای موزه پــس از انقــالب مصادره و بــه بنیاد 
مستضعفان تحویل داده شد. سپس با تغییر کاربری 
به موزه، از ســال ۱۳۷۷ هجری شمسی به عنوان 
یکی از جاذبه های یزد در فهرســت گردشــگری 
مسافران گنجانده شــد. این موزه دیدنی در سال 
۱۳۷۸ هجری شمسی در فهرست آثار ملی ایران 

قرار گرفت.

سازنده عمارت موزه قصر آیینه یزد
عمارت مــوزه قصر آیینه در ســال ۱۳۲۰ هجری 
شمســی به عنوان مهمانســرای خصوصی توسط 
صراف زاده ساخته شد. این بازرگان و وکیل مجلس 
که فرزند حاج علی صراف یزدی بود، در سال ۱۲۷۸ 
شمسی در یزد متولد شد و بعدها با افزایش ثروت 
و درستی و مساعدت به مردم، در زمره  مردان طراز 

اول شهر قرار گرفت.

معماری و تزیینات موزه قصر آیینه یزد
معماری موزه قصر آیینه ترکیبی سنتی و اروپایی 
دارد که از بخش های مختلفی همچون اتاق های رو 
به استخر یا نشیمن بهاری، اتاق خواب، شاه نشین 
و حوض خانه تشکیل شده اســت. تزیینات اتاق ها 
شــامل گچ بری و نقاشــی روی دیوار و آینه کاری 
می شود و حوض خانه بیشــترین تزیینات را دارد. 
درها و پنجره ها چوبی و مشبک دارای شیشه های 
رنگی هستند و پنجره ها به وسیله لوالی جداشونده 

به صورت ساده و رنگی در کنار هم قرار دارند.
بی دلیل نیست که لقب آیینه و روشنایی را بر این 
موزه نهاده اند؛ زیرا دیوارها و سقف های آینه کاری 
آن، نور را در فضای درون موزه به دام می اندازند و به 

تمامی نقاط موزه روشنی می بخشند.
حوض خانه این مجموعه که بزرگ ترین اتاق و البته 
جذاب ترین مکان موزه به حساب می آید، از لحاظ 
معماری و زیبایی با دیگر نقــاط این عمارت کامال 
تفــاوت دارد. این محیط زیبــا و تاریخی در طول 
سال محل برگزاری نمایشگاه های مختلف از جمله 
نمایشگاه های عکس، خط و نقاشی است. تصاویر 
زیبای دیوارها و سقف این بنا، فضایی کامال هنری 
و تاریخی را برای بازدیدکنندگان تداعی می کند. 
دلیل نام گــذاری این اتاق بزرگ، حوض ســنگی 

زیبایی در میان آن است.

ثار موزه قصر آیینه یزد آ
در موزه  قصر آیینه یزد آثــاری همچون مجموعه  
خطی ، اسلحه ، سکه ، کتب ، تمبر، قفل ، دهنه  اسب  
)متعلق  به  هزاره  دوم  قبل  از میالد( و نمونه هایی  از 

برنزهای  لرستان  و اشیای  دیگر وجود دارد.
از سال ۱۳۷۷ هجری شمسی تاکنون انواع آینه، ابزار 
وسایل روشنایی نظیر گونه های مختلف پیه سوز و 
چراغ های قدیمی، انواع کبریت، قلمدان و طپانچه 
در این موزه به نمایش گذاشته شده اند. قدیمی ترین 
شیء موزه، پیه سوزهای متعلق به دوره حکمرانی 

ساسانی است.

گردشگری

 خالق فیلم »مرد بازنده« 
در نگارش داستان باخته است

یک منتقد سینما گفت: هرچه در فیلم نامه »مرد بازنده« 
جلو می رفتیم، شاهد بازندگی بیشتر اثر بودیم.

 کوروش حسینی، کارشناس و تحلیلگر فیلم درباره فیلم 
»مرد بازنده« گفت: این فیلم نامه این قابلیت را داشت که 
در تاریخ ســینمای ایران به عنوان اثر ماندگار یادآوری 
شود. اما متمرکز نبودن نویسندگان، داستان های فرعی 
اضافه و کارگردانی ضعیف باعث شد که حرکت فیلم نامه 

کند پیش برود.
کوروش حسینی ادامه داد: هرچه در این فیلم نامه جلو 
می رفتیم، شاهد بازندگی بیشتر اثر بودیم. چراکه یک 
فیلم خوب باید فیلم نامه عالی داشته باشد. دیالوگ ها، 
حوادث و شخصیت پردازی منطقی داشته باشد. درحالی 
که ما در این فیلم نامه با دیالوگ به جایی نمی رسیم که 
اندکــی بــه ما تعلیق دهد. در فیلم نامه نباید همه چیز 
را بــه هم وصل کرد. بلکه باید با ترفندهای داســتانی 
اتفاقات به هم ربط دقیق داده شود. ما برای نوشتن یک 
فیلم نامه خوب و درســت ترفندها و نشانه گذاری های 

دقیقی داریم.
این منتقد ســینما با بیان اینکه وظیفه منتقد اثر این 
نیست که بایدها و نبایدهای فیلم نامه نویسی را گوشزد 
کند، افزود: فقط منتقد این نکات را به خالقین اثر می گوید 
که یا آن ها پند می گیرند و یا پند نمی گیرند. بعد خواندن 
فیلم نامه چه چیزی در شما مخاطبان ماندگار و ته نشین 
می شــود که شــما را حداقل چند روز از لحاظ معنایی 

سرپا نگه دارد؟
وی توضیح داد: آیا بار اضافه باعث کند شــدن و باختن 
فیلم نامه نشده است؟ آیا این همه موضوعات فرعی که 
به اصل داستان متصل شده، توان فیلم را نگرفته است؟ 
مشکل اساسی که در نگارش فیلم نامه های ایران وجود 
دارد، این است که گاهی از اصل موضوع پرت می شویم. 
باید پرسید که چرا تمرکز در پرداخت شخصیت ها و قصه 
جای خود را به حوادث داده است؟ بنابراین این جذابیت 
فیلم نیست که حوادث از این شاخه به آن شاخه بپرند، تا 
مخاطب مجذوب فیلم شود. ما پرش سینمایی نداریم، 
مــا گام به گام در امتــداد قصه فیلم نامه جلو می رویم. 
پرش های ناگهانی در فیلم باعث ســردرگمی مخاطب 
می شود و این موضوع در فیلم های ایرانی مد شده است.
این منتقد سینما خطاب به نویسندگان اثر گفت: آقایان 
نویسنده چه حد از کارگردانتان دستور گرفته اید؟ شما 
باید مســتقل عمل می کردید و اندیشــه مستقل خود 
را در فیلم نامه نویســی به کار می گرفتید. همانطور که 
شما نمی توانید در کارگردانی دخالت کنید که او از چه 
زاویه ای تصویر تهیه کند. کارگردان هم باید سعی کند 
در کار نویســنده دخالت نکند و پیشنهادی جلو بیاید. 
من احساس می کنم که حضور قدرتمند کارگردان شما 
را تقطیع کرده که این موضوع نباید برای فیلم نامه نویس 
اتفاق بیفتد. سوالم این است که آیا یک فیلم نامه خوب 
ما را تخلیه می کند و هیجان کاذب به ما می دهد یا ما 
را به شناخت متعالی می رساند؟ قطعا شناخت متعالی 

یک هنر ارزش واالیی دارد.

کنار بگذارید  مصرف خودسرانه آسپرین را 
اســتاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، در خصوص مصرف 
خودســرانه آسپرین بچه در افراد باالی ۵۰ سال، توصیه 

هایی دارد.
 مصرف قرص آسپرین که گفته می شود برای جلوگیری 
از انســداد رگ های قلب در افراد باالی ۵۰ ســال مفید 
است، حاال به گفته مسعود اسالمی فوق تخصص قلب و 
عروق و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، موضوع فرق 
کرده و افراد باالی ۵۰ ســال که هیچگونه مشــکل قلبی 
عروقی ندارند، بهتر اســت از مصرف خودسرانه آسپرین 

خودداری کنند.

اســالمی  گفت: ما تا چند ســال قبل به همه افراد باالی 
۵۰ ســال که حتی سالم بودند، توصیه می کردیم روزانه 
یک عدد آسپرین بچه بخورند تا از بروز سکته های مغزی 

و قلبی پیشگیری شود.
ایــن فوق تخصص قلــب و عروق، در خصوص اینکه چرا 
حاال توصیه می شــود که افراد باالی ۵۰ سال خودسرانه 
آسپرین نخورند، تاکید کرد: بررسی های چند سال اخیر 
نشــان می دهد که احتمال خونریزی دستگاه گوارش بر 
اثر مصرف آســپرین در افراد باالی ۵۰ ســال زیاد است. 
لذا، به افراد ســالم که در ســنین باالی ۵۰ سال هستند، 

توصیه می کنیم از مصرف آسپرین خودداری کنند. زیرا، 
ضرر آن بیشتر از منفعت آن است.

اســتاد دانشــگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: توصیه ما 
برای مصرف آسپرین، فقط برای افراد باالی ۵۰ سال است 
که دچار تنگی عروق کرونر هستند و در معرض ریسک 

باالی سکته قرار دارند.
اسالمی افزود: دیابت، فشارخون باال و چاقی، به عنوان چند 
فاکتور خطر در بروز ســکته هســتند که مصرف آسپرین 
برای این افراد سودمند است. اما، به افراد سالم باالی ۵۰ 
سال توصیه می کنیم از مصرف آسپرین خودداری کنند.

دریچه علم

علت دریافت پیام عدم تایید ایرپاد 
در گوشی های آیفون

ممکــن اســت هنگام تالش برای اتصــال ایرپاد های 
knockoff این هشدار را مشاهده کنید که »نمی توان 
ایرپــاد را متصــل کــرد« اما اگــر بخواهید همچنان 
می توانید آن هدفون های غیررسمی را متصل کنید.

آپدیت اخیر iOS ۱۶ اپل تعدادی ویژگی را از جمله 

یک مرحله تایید برای ایرپاد به آیفون اضافه کرده 
است. اگر ایرپاد های رسمی را وصل می کنید مانند 
هدفون های جدید AirPod Pro ۲ که هفته گذشته 
معرفی شد یا ایرپاد های شیک و با رنگ خنثی که با 
همکاری سایر دستگاه های هدفون بلوتوث سازگار 
ایجاد شده اند، احتماالً متوجه این موضوع نخواهید 
شــد.از سوی دیگر اگر سعی می کنید هدفون هایی 
را کــه به طور جعلی به عنــوان ایرپاد نمایش داده 

می شوند، وصل کنید، ممکن است پیام »نمی توان 
ایرپاد را تایید کرد« دریافت کنید که برای شما این 
تصور را ایجاد کند که هدفون ها احتماال ایرپاد های 
رســمی هستند. دکمه برجسته »اتصال نشود« در 
زیر هشدار ظاهر می شود، اما همچنان باید بتوانید 
از طریق تنظیمات بلوتوث متصل شوید.با این حال، 
اپل هشدار می دهد دستگاه های تایید نشده ممکن 
است مطابق انتظار عمل نکنند. مشخص نیست که 

کاربران در هنگام اتصال ایرپاد های غیر رسمی چه 
مشکالت عملکردی ممکن است داشته باشند و اپل 
در این باره تاکنون اظهار نظری نداشــته اســت. در 
کنار تایید ایرپاد، ویژگی های جدیدترین سیســتم 
عامل اپل برای آیفون، آی پد و موارد مشــابه شامل 
امکان ویرایش و »عدم ارسال« پیام ها، صفحه قفل 
قابل تنظیم و ارتقاء به حالت فوکوس و موارد دیگر 

است.

فناوری 

عکس روز 

 حرم امام علی )ع( در آستانه اربعین حسینی/ منبع:  تسنیم

 »ستون 1۴53« ؛اربعین 
به روایت یک تاریخ دان

کتاب »ستون ۱۴۵۳« نوشته مسلم ناصری است و 
توسط انتشارات کتاب »جمکران« به چاپ رسیده 
است. این کتاب روایتی سیال از گذشته به حال و 
از واقعیت تا خیال در بستر پیاده روی اربعین است.

ناصری که نویســنده ای تاریخ دان اســت، در این 
کتاب تاریخ را دست مایه داستان نویسی اش کرده 
است و از مرز های مکان و زمان عبور می کند تا به 
پاسخ هایی برای مسائل روز جامعه خود برسد. نام 
این کتاب برگرفته از آخرین ستون از ستون های 
مســیر پیاده روی نجف تا کربالست که منتهی به 
حرم ســید الشــهدا )ع( می شــود و بر این اساس 
حتــی نــام کتاب نیز چیزی میان واقعیت و خیال 
است؛ چرا که چنین ستونی وجود خارجی ندارد و 
اشاره ای است به خود بارگاه حضرت اباعبدا... )ع(.

ایــن نویســنده ضمن نقل وقایــع تاریخی و بیان 
حال و هوای راهپیمایی اربعین، ســفری به زمانه 
اثیب یمانی و شــرایط امروز داشــته است که در 
ادامه داســتان، این دو ســفر مکانی و زمانی با هم 
تالقی پیدا کرده است و در نهایت در عشق پاگیر 

خواهند شد.
در بخشــی از کتاب آمده اســت: »دو برادر نگاهی 
به هم می کنند. گویی میل ندارند چیزی بگویند. 
گوشــی ام را درمی آورم و می گویم: شاید بتوانم با 

او تماس بگیرم تا زودتر پیدایش کنیم...

کتابکده

کوروش تهامی: 

»کوزوو« نخواسته به هر قیمتی مخاطب را بخنداند
فیلم سینمایی »کوزوو« که یکی از جدیدترین ساخته های 
سینما محسوب می شــود از ۱۹ مرداد ماه به چرخه اکران 
اضافه شده است. نویسندگی و کارگردانی این فیلم را میثم 
هاشــمی طبا و تهیه کنندگی آن را حسن کالمی بر عهده 
داشته اســت. در این اثر که در ژانر کمدی است بازیگران 
مطرحی چون: کوروش تهامی، حمیــد ابراهیمی، فرهاد 
آئیش، بهاره کیان افشار، روشنک گرامی و... نقش آفرینی 
می کنند. به بهانه اکران این فیلم خبرگزاری برنا با کوروش 
تهامی بازیگر »کوزوو« گپ و گفتی داشته است که در ادامه 

می خوانید.
کوروش تهامی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در خصوص 
دلیل پذیرش نقش)جمشید( در »کوزوو« گفت: مهمترین 
چیزی که باعث شد بازی در فیلم »کوزوو« را بپذیرم تحول 
از ژانر جدی به ســمت کمدی بود. من اصوال بازیگر اهل 
چالشی هستم و دوســت دارم مدام خودم را محک بزنم. 
زمانی که کاری را می پذیرم نظر همکارانم، نظر مخاطبین و 
در کل آورده ای که آن نقش برایم دارد را در نظر می گیرم و 
پس از  آن تمام تالشم را می کنم تا به اتفاقی که می خواهم 

نزدیک  شوم.
تهامی در خصوص نقش آفرینی در ژانر کمدی عنوان کرد: 
پیش از »کوزوو« ژانر کمدی را در سریال »عصر پاییزی« 
تجربه کرده بودم . حقیقتا مدل اجرایی را در کمدی دوست 
دارم که مخاطب را به تفکر وادار کند. ممکن است تماشاگر در 
سالن بخندد اما بیش از آن دلم می خواهد وقتی از سالن خارج 

شد توانسته باشم بذر طنز و تفکر را در ذهن او کاشته باشم.
این بازیگر با تأکید بر اینکه تبلیغــات در فضای مجازی و 
رسانه ای نقش بســیار مهمی دارد افزود: به عقیده ی من 
تبلیغات در ایــن زمانه ای که در آن هســتیم حرف اول را 
می زند. من دوست داشتم یک مقدار شیوه ی آگهی دادن 
متفاوت تری را برای »کوزوو« انتخاب می کردیم. البته این را 
هم بگویم که تیم تبلیغاتی همه ی تالش خودشان را کردند 
اما چون  من کمی سخت  راضی می شوم در این امر هم توقعم 
این بود که کار تبلیغات خیلی پیش تر از اکران فیلم آغاز شود.
ســپس کوروش تهامی با بیان اینکه عمیقا معتقد است 

»کوزوو« اثری متفاوت با سایر کمدی هاست تشریح کرد: 
»کوزوو« اثری در ژانر کمدی است اما کمی با کمدی های 
مرسوم متفاوت است چرا که کمی خاص تر پیش رفته  است 
و به هر قیمتی نخواسته  تماشــاگر را بخنداند. این فیلم به 
طور رسمی اولین تجربه ی کارگردانی آقای هاشمی طبا بود 
بنابراین ایشان می توانستند برای اینکه فیلم مخاطبین عام 
بیشتری داشته باشد ترفندهای دیگری را به کار بگیرند اما 

عمال انتخاب های متفاوت تری را انجام دادند.
او درباره زمان اکران »کوزوو« و چینش فیلم های روی پرده 
گفت: برنامه ریزها زمان مناسبی را برای اکران فیلم انتخاب 

نکردند. از آنجایی که در ماه محرم به ســر می بریم ممکن 
است خیلی از خانواده ها به دلیل تعصبات خاصی که دارند 
ترجیحشان این باشد که فیلم های کمدی و مفرح را تماشا 

نکنند که این مسئله به فیلم ما لطمه می زند.
بازیگر سریال »زیرتیغ« درباره اهمیت گریم و تاثیر آن در 
باورپذیری مخاطب عنوان کرد: به یکی از چیزهایی که بسیار 
اهمیت می دهم گریم های متفاوت اســت. حقیقتا کمتر 
بازیگری را در سن و سال خودم  می شناسم که به اندازه ی 
من تجربه گریم های متفاوت را داشته باشد. برای مثال گریم 
من در سریال »تبریز در مه« هر روز حدود ۲ ساعت طول 
می کشــید. این یک انرژی و حوصله ی خاصی می خواهد 
که کمتر بازیگری زیر بار گریم هــای این چنینی می رود. 
در »کوزوو« هم با مشــورت آقای هاشمی طبا و سنجابی 
ســعی کردیم به گریمی مناســب برای نقش )جمشید( 

نزدیک  شویم.
بازیگر فیلم سینمایی »برف روی شــیروانی« اظهار کرد: 
متاسفانه این روزها کسی به خودش زحمت نمی دهد که از 
شما چیز متفاوتی را بخواهد. همه همان چیزی را می خواهند 
که قبال از شما دیده اند.  بازیگری با کار اداری متفاوت است. 
ما برای این وارد کار بازیگری شــده ایم که شخصیت های 
متفاوت را بازی و تجربه کنیم. یک روز خوب باشیم، یک روز 
منفی و یک روز دیگر هم خاکستری. ممکن است عده ای این 
را نپذیرند  و بگویند این کار از این شاخه به آن شاخه پریدن 

است اما من نگاه متفاوتی دارم.

چهره ها 

پرده نقره ای


