
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

آغاز فعالیت واحدهای 
 نمونه گیری تست کرونا 

در مبادی ورودی کشور
     ســخنگوی وزارت بهداشــت، درمــان و 
آموزش پزشــکی اظهار کرد: فعالیت واحدهای 
نمونه گیری تست کرونا در همه مبادی ورودی 
هوایــی، زمینــی و دریایــی کشــور بــا توجــه بــه 
همه گیــری مــوج جدیــد کرونــا در کشــورهای 

مختلف تحت رصد است...

معاون احزاب و تشکلهای شورای ائتاف نیروهای انقاب اسامی:

شاهد ارتباط موثر شورای 
ائتالف با مردم و نقش قوی تر 

کمیت   احزاب  در حا

خواهیم بود
     معاونــت احــزاب و تشــکل های سیاســی 
گفــت:  بــا  شــورای ائتــاف نیروهــای انقــاب 
اجرایــی شــدن برنامــه هــای معاونــت احــزاب 
شــاهد ارتبــاط منســجم تــر شــورای ائتــاف بــا 
آحاد مردم و نقش موثر تر احزاب در حکمرانی 

خواهیم بود...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 77  

کره باز می گردند؟ ایران و مصر به میز مذا

تالش عراق برای وساطت در منطقه
   حســین امیرعبداللهیــان وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در اظهاراتــی گفــت: در گفت  
ح کرد  وگویی که با شــیاع الســودانی، نخســت وزیر عراق داشــتیم، وی ایده  هایی را مطر
که عراق بتواند نقش منطقه  ای خود را برای تقویت همکاری  های منطقه  ای ایفا کند.

وی افــزود: نخســت وزیر عــراق پیشــنهادی دربــاره آغــاز گفــت  وگوهای ایــران و مصر در 
ســطوح امنیتی و سیاســی ارائه کرد که به تقویت روابط تهران و قاهره منجر شــود و من 
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   روح اله کهن هوش نژاد

کارشناس نفت و انرژی 
اقتصاد انرژی آمریکا ماجرای انقالب 
غیرمنتظره شــیل را روایت می کند 
کــه می تواند جایــگاه آمریکا را در 
جهان متحــول و بازارهای انرژی را 

بازآرایی کند.
عرضــه و جریان هــای جهانــی انرژی درحــال رویارویی با 
دگرگونی هایی گسترده هستند. این دگرگونی ها عمدتاً ناشی 
از تغییر قابل توجه جایگاه ایاالت متحده در دنیای انرژی، نقش 
روبه رشد انرژی های تجدیدپذیر در سطح جهان و سیاست های 
جدید آب و هوایی و اقلیم اســت. در اینجا نیروهای مختلفی 
حضور دارند. یکی از این نیروها قدرت ملت هاست که به وسیله 
اقتصاد، توانمندی های نظامی و جغرافیا شکل می گیرد. نیروی 
دیگر از نفت، گاز و زغال ســنگ، از انرژی بادی و خورشــیدی 
و از شــکافتن اتم و نیز از نیروی حاصل از سیاســت های ایجاد 
نظم جدید در سیستم جهانی انرژی و حرکت به سمت کربن 

خالص صفر به نام تغییر اقلیم ناشی می شود.
تبیین و توضیح روندهای جدید در عرصه اقتصاد سیاســی 
بین المللی انرژی نیازمند پاســخ به چند سوال است؛ چگونه 
انقــالب نفت شــیل جایــگاه آمریکا را در جهــان تغییر داد. 
جنگ های ســرد جدید چگونه و چرا میان ایاالت متحده از 
یک سو و روسیه و چین از سوی دیگر درحال گسترش بوده 
و نقش انرژی در این میان چیســت. چگونه رابطه کلی میان 
ایاالت متحده و چین به ســرعت از رویارویی به ســمت رقابت 
استراتژیک درحال تغییر بوده به گونه ای که این رابطه درحال 
نمایاندن خود به شکل یک جنگ سرد نوظهور است. بنیان های 
غرب آسیا که همچنان سومین تأمین کننده کل نفت جهان 
بــوده و ذخایــر قابل توجهی گاز طبیعی دارد، چگونه متزلزل 
است. چگونه زیست بوم شناخته شده نفت و خودرو که برای 
بیش از یک قرن برقرار بوده، با انقالب جدید در وسائط نقلیه 
به چالش کشیده شده است. نگرانی های اقلیمی چگونه درحال 
شــکل دهی مجدد به اقتصاد انرژی هستند و چگونه موضوع 
گذار انرژی از سوخت های فسیلی به انرژی های تجدیدپذیر 
واقعاً عملیاتی خواهد شد. نهایتاً اینکه نقش آتی سه غول فعلی 
بازار نفت-ایاالت متحده، عربستان سعودی و روسیه- چگونه 

خواهد بود.
درخصــوص نقــش ایاالت متحده آمریکا، اقتصاد سیاســی 
انــرژی ماجرای انقالب غیرمنتظره شــیل را روایت می کند 
کــه جایگاه آمریــکا را در جهان متحول ســاخته بازارهای 
انــرژی جهــان را وارونه و ژئوپلیتیک جهانی را بازآرایی کرده 
اســت. در قرن بیســت ویکم، تاکنون، نفت شیل و گاز شیل، 
درکنارهم، مهم ترین نوآوری های شناخته شده انرژی به شمار 
می آیند. انرژی بادی و انرژی خورشــیدی، هردو نوآوری های 
دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ هستند، هرچند تنها در دهه اخیر 
قابلیت های خود را نشــان دادند. ایاالت متحده برای تبدیل 
شدن به تولیدکننده شماره یک جهان، هم در نفت و هم در 
گاز، از روسیه و عربستان سعودی پیشی گرفته و اکنون یکی 
از صادرکنندگان اصلی هردو در جهان می باشد. هرچند برخی 
سیاستمداران به دنبال ممنوعیت استفاده از نفت شیل بوده اند، 
اما این انقالب رشــد اقتصادی آمریکا را افزایش داده، جایگاه 
تجاری آن را تقویت کرده، سرمایه گذاری و اشتغال زایی پدید 
آورده، و از هزینه خدمات عمومی برای میلیون ها مصرف کننده 
کاسته است. زنجیره های تأمین حامی شیل به سراسر ایاالت 
متحده می رســند، به تقریباً تمــام ایالت ها، و حتی در ایالت 
نیویورک که به سبب تقابل زیست محیطی، از گسترش شیل 
درون مرزهای خود جلوگیری به عمل می آورد، اشتغال زایی 

می کنند.
بحث درباره نقش روســیه در مورد آتش افروخته شده ناشی 
از تعامــل جریان های انــرژی، رقابت ژئوپلیتیکی و نزاع های 
دائم بر ســر مرزهای پرتنش اســت که نتیجه فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی در سه دهه پیش – و تمایل والدیمیر پوتین 
به بازگرداندن روسیه به جایگاه خود به عنوان یک قدرت بزرگ 
می باشــد. شاید روسیه یک ابرقدرت انرژی باشد، اما به لحاظ 
اقتصادی، وابســته به صادرات نفت و گاز نیز هســت. امروزه، 
همانند عصر شوروی، آن صادرات موجب جدال سخت درباره 
نفوذ سیاســی احتمالی بر اروپا می شود. بااین حال، تغییرات 
موجود در بازارهای گاز اروپا و جهان هرگونه نفوذ بالقوه ای را 
به تدریج از میان برده اســت. پیامدهای تبدیل ناگهانی اتحاد 
جماهیر شــوروی به پانزده کشور مستقل، همچنان نامعلوم 
است. این نا طمینانی به ویژه در روابط میان روسیه و اوکراین 
که جدال سختی بر سر گاز طبیعی دارند، بیشتر است. در پی 
الحاق کریمه به روســیه در ســال ۲۰۱۴، کشمکش به عرصه 
نبرد در جنوب شرقی اوکراین انتقال یافت و در نهاین نیز جنگ 
با اوکراین شــعله ور شــد که تاکنون ادامه دارد. روابط ایاالت 
متحده و روسیه به سطحی از خصومت تنزل یافته که از زمان 
شــوروی در اوایل دهه ۱۹۸۰ دیده نشده است. درعین حال، 
روسیه به سوی غرب آسیا برگشته و درحال چرخش به سوی 
شــرق یعنی چین اســت. مسکو و پکن در تأکید بر حاکمیت 
مطلق و مخالفت خود با آنچه به عنوان هژمونی آمریکا محکوم 
می کنند، متحدند. همچنین، مالحظاتی عملی نسبت به رابطه 
روبه رشد آنها وجود دارد چرا که چین نیازمند انرژی و روسیه 

نیازمند بازار است.
جایــگاه چین در دســتاوردهای عظیــم آن به عنوان قدرت 
اقتصــادی و نظامــی جهانی طی دو دهه اخیر ریشــه دارد، و 
مبتنی بر نیازهای انرژی کشوریست که به بزرگترین اقتصاد 
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یادداشت

نماینده مجلس:
 وزیر اقتصاد باید پاسخگوی تورم 

و نوسانات ارز باشد
طــراح اســتیضاح وزیر اقتصاد گفت: طرح اســتیضاح 
خانــدوزی در مرحله جمع آوری امضا در مجلس اســت 

و بنده به طور جدی پیگیر این کار هستم.
محمدحســن آصفری، با اشــاره به اینکه بنده طراح 
اســتیضاح سید احســان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور 
دارایــی هســتم و این موضوع را بــه صورت جدی در 
مجلس پیگیری می کنم، اظهار داشت: طرح استیضاح 
وزیر اقتصاد در مرحله جمع آوری امضاســت و پس از 
آن برای طی کردن روند قانونی تقدیم هیئت رئیســه 

مجلس می شود.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس نمی توانند نسبت 
به گرانی های شــدید بی تفاوت باشــند، گفت: مردم از ما 
مطالبه می کنند که بر وضعیت اقتصادی کشــور نظارت 
کنیم و بر این اساس ما پیگیر استیضاح خاندوزی هستیم.
نماینده اراک در مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: 
تورم شدید و افسارگسیخته مشکالت زیادی را برای مردم 
ایجاد کرده است. تسهیالتی که بانک ها به مردم می دهند 
با سودهای هنگفت است و وزیر اقتصاد باید در این زمینه 

پاسخگو باشد.
عضو کمیســیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس 
گفــت: افزایــش شــدید قیمت ارز و طال و نوســانات در 
این بازارها، وضعیت نابســامان بازار بورس و عدم تحقق 
وعده هــای وزیــر اقتصاد در جلســه رأی اعتماد از جمله 

محورهای این استیضاح است.
آصفری با بیان اینکه البته بخشــی از ســواالت ما مربوط 
به مســائل بانک مرکزی اســت، گفت: از آنجایی که وزیر 
اقتصاد عضو شورای پول و اعتبار است، باید درباره وضعیت 

اقتصادی کشور پاسخگو باشد.

مقام ارشد روسیه به تهران می آید
یــک منبع مطلع مدعی شــد که رئیــس دومای دولتی 
روســیه قرار اســت در ماه میالدی آتی سفری رسمی به 

ایران داشته باشد.
یک منبع مطلع در گفت وگو با خبرگزاری اســپوتنیک 
مدعی شــد که ویاچســالو ولودین، رئیس دومای دولتی 
روســیه قرار اســت در ماه ژانویه ســفری رسمی به ایران 

داشته باشد.
این منبع مطلع گفت: ولودین در ژانویه به ایران سفر می کند 

که در آن جا با رئیس جمهور ایران دیدار خواهد کرد.
روز دوشنبه، حزب حاکم روسیه واحد اعالم کرده بود که 
والدیمیر واسیلیف، رئیس فراکسیون این حزب در دومای 
دولتی و حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران 
در مورد وضعیت منطقه غرب آسیا و نیز مسائل همکاری 

در سطح پارلمانی گفت وگو کردند.
این منبع مطلع به اسپوتنیک گفت که دیدار امیرعبداللهیان 

و واسیلیف مقدمه ای برای سفر ولودین بوده است.

اخبار كوتاه
آذربایجان و ایران؛  چین، ترکیه، جمهوری 

اضالع قدرت کریدورهای اوراسیا
  تهمینه غمخوار 

ایران جایگاه خود را به عنوان یک چهارراه بین آسیای 
مرکزی، قفقاز و خلیج فارس برای جانشینی روسیه که 
در اثر جنگ در اوکراین تضعیف شــده، به عنوان یک 
مرکز بین منطقه ای برای کشــورهای آســیای میانه 

مطرح کرده است.
در حالــی که نظــم تک قطبی در حال حاضر ضعیف 
شــده است، شــبکه های حمل و نقل اوراسیا نه تنها 
کریدورهــای حمــل و نقلی با هزینه و زمان کارآمدتر 
ایجــاد کرده، بلکــه اتصالهایی قابل اعتماد را در قالب 
چند قطبی احیا می کنند؛ به عبارتی به تدریج، قدرت 
های زمینی اوراسیا مزیت رقابتی قدرت های اقیانوسی 
را جایگزین می کنند و با پایان یافتن نظم تک قطبی، 
ادغام اوراسیا دنیای چندقطبی را تسهیل می کند که 
در آن مــی تــوان اعتماد را در کریدورهای حمل و نقل 

جدید احیا کرد.
در اواسط قرن نوزدهم چین و روسیه هر دو در نتیجه 
عدم کنترل بر کریدورهای حمل و نقل اســتراتژیک 
شکست های تحقیرآمیزی را متحمل شدند. اما زمان 
افول نظام هژمونی به پایان رسیده و جهان شاهد خیزش 
چین و روسیه است. از آنجایی که ظهور چین به تدریج 
این کشور را به چالشی برای برتری ایاالت متحده تبدیل 
کرد، پکن شروع به اعمال کنترل بیشتر بر کریدورهای 
حمل و نقل برای اطمینان از دسترسی مطمئن به منابع 
و بازارها کرد. در همین راستا، شرکت های دولتی چین 
هم تشویق شدند تا دارایی های حمل و نقل خارجی را 
تهیه کنند، در حالی که اصطالح راهبرد رشته مروارید 
به تالش های چین برای ایجاد زیرساخت های دریایی 
در سراســر اقیانوس هند اشاره دارد. همچنین، طرح 
چنــد تریلیون دالری یک کمربند_یک جاده چین، 
در حالــی کــه جهــان را از طریق زمین و دریا به چین 
متصل می کند، با مســیرهای حمل و نقل ســریع تر و 
ارزان تر، به نقاط کلیدی آســیب پذیر در برابر تهاجم 

آمریکا دسترسی پیدا می کند.
زمانی که کشورهای اروپایی مانند یونان و مجارستان به 
گره های مهمی در ابتکار کمربند_جاده تبدیل شدند، 
اتحادیه اروپا و ایاالت متحده این واقعیت را دوباره کشف 
کردند که وابستگی های اقتصادی، وفاداری سیاسی را 
به دنبال دارد، ضمن اینکه با بلوغ کریدورهای حمل و 

نقل اوراسیا، وفاداری بلوک به اتحادیه اروپا تضعیف شد.
در همین راستا، چین نیز انتظار نداشت تا جنگ اوکراین 
بر آسیای مرکزی تأثیر ذره بینی بگذارد و این منطقه را 
به نقطه کانونی برای ترانزیت کاالهای مقصد بازارهای 
اروپایی تبدیل کند. پکن که از سال ۲۰۱۳ پروژه جاده 
ابریشم جدید خود را اجرا می کند، دو هدف را در آسیای 
مرکزی دنبال می کند. از یک طرف، چین قصد دارد 
شبکه های حمل ونقل محلی را ایجاد یا بهبود بخشد، 
از این رو خطوط راه آهن انگرن_پاپ )ازبکستان( و ژان 
اوزن_برکت-گرگان )همان کتای( و دوشنبه-چانک 
)تاجیکستان( و کاشغر_ایرکشتم_اوش_ اندیجان 
)چین_ قرقیزستان_ ازبکستان(، بزرگراه های سین 

کیانگ را به قرقیزستان و ازبکستان متصل می کند.
از ســوی دیگر، این کشــور قصد دارد زیرساخت های 
منطقــه ای را بــا کریدورهای حمل ونقل چندوجهی 
بزرگ تــر ادغــام کند تا شــرایط مناســبی را برای 
مناطــق ویژه اقتصادی مانند بندر آکتائو قزاقســتان 
ایجــاد کنــد. در حقیقت، زمینه جنــگ در اوکراین، 
چین را به ســمت اولویت دادن به کریدور اقتصادی 
چین_آســیای مرکزی_غرب آسیا نسبت به کریدور 
چین_ قزاقستان_ روسیه_ اروپا، مسیر اصلی دیگر 

پروژه جاده ابریشم جدید خود در آسیای مرکزی که 
از روســیه می گذرد، ســوق می دهد. در همین حال، 
پکن همچنین به دنبال گســترش مسیرهای تجاری 

خود به سمت بازارهای جنوب آسیای مرکزی است.
در هر صورت، این همان موضوعی اســت که از اعالم 
از سرگیری کار در خط راه آهن چین_قرقیزستان_

ازبکســتان یا ســی کی یو در پاییز ۲۰۲۲ و همچنین 
بحث های آغاز شده بین مقامات این سه کشور در مورد 
پروژه کریدور حمل و نقل چند وجهی با هدف اتصال 
شهرهای کاشغر )سین کیانگ( و حیرتان )افغانستان( 

مطرح شده است.
دو کشور ترکیه و جمهوری آذربایجان نیز استفاده از 
شــبکه های حمل و نقلی را که از آســیای مرکزی می 
گــذرد، از ابتدای جنــگ در اوکراین افزایش داده اند. 
ترکیه که با آســیای مرکزی هم مرز نیست، همسایه 
خــود جمهوری آذربایجان را که مانند قزاقســتان و 
ترکمنستان دارای خط ساحلی در دریای خزر است، 
به عنوان سکوی پرشی برای منطقه می بیند؛ به ویژه 
از زمانــی که جمهوری آذربایجان در طول جنگ بین 
این دو کشور در سال ۲۰۲۰، قره باغ کوهستانی را از 

ارمنستان گرفت.

در حالی که ترکیه در سال ۲۰۱۸ یک کریدور حمل و 
نقل را برای اتصال به ترکمنستان و افغانستان از طریق 
گرجســتان و جمهوری آذربایجان )کریدور ترانزیتی 
الپیس الزولی( راه اندازی کرده بود، پیکربندی مجدد 
منطقه ماوراء قفقاز به این کشــور فرصت دسترســی 
مستقیم بیشتری به دریای خزر و آسیای مرکزی را می 
دهد. ایجاد کریدور حمل و نقل زنگزور که ارمنستان 
را دور می زند، همچنین عالقه تاشــکند را برانگیخته 
اســت که در حال مذاکره ســه جانبه با آنکارا و باکو در 

این مورد است.
دیگر کشــور آسیای مرکزی که به دقت به جمهوری 
آذربایجان و ترکیه نگاه می کند، قزاقســتان است که 
جنگ در اوکراین اهمیت کریدور ترانس خزر یا میانی 
را کــه چیــن، جمهوری آذربایجان، ترکیه و اروپا را به 
هم پیوند می دهد، افزایش می دهد. در مارس ۲۰۲۲، 
قزاقســتان یک کریدور حمل ونقل شرق به غرب را با 
جمهوری آذربایجان، ترکیه و گرجســتان افتتاح کرد 
و ســپس یــک قطار باری در ماه ژوئــن از پاولودار به 
پایاس، در جنوب ترکیه، از طریق خاک ترکمنستان 

و ایران فرستاد.
ایران جایگاه خود را به عنوان یک چهارراه بین آسیای 
مرکزی، قفقاز و خلیج فارس برای جانشینی روسیه که 
در اثر جنگ در اوکراین تضعیف شــده، به عنوان یک 
مرکز بین منطقه ای برای کشــورهای آســیای میانه 
مطرح کرده و افزایش داده است. توافقنامه امضا شده 
با قزاقستان در ماه مه ۲۰۲۲ همچنین امکان هدایت 
بار در نظر گرفته شده برای مسیر چین- روسیه- اروپا 
را به سمت مسیر جدید چین- قزاقستان- ایران- اروپا 

فراهم می کند.
بنــدر انزلی که ایــران از طریق آن در نوامبر ۲۰۲۱ با 
سایر بنادر دریای خزر ارتباط برقرار کرد تا یکپارچگی 
اقتصادی خود را در منطقه تسهیل کند، اکنون برای 
انتقال کانتینرها از ســواحل قزاقستان و ترکمنستان 
در نظر گرفته شــده برای بازارهای جنوب آســیا مورد 

استفاده قرار می گیرد.
این بازارها همچنین عالقه ازبکستان را برانگیخته که 
کنفرانــس بیــن المللی را در ۱۵ و ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۱ در 
تاشکند با عنوان خاطره انگیز آسیای مرکزی و جنوبی: 

اتصال منطقه ای، فرصت ها و چالش ها برگزار کرد.
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سیاست 2
یادداشت

مراسم عشای ربانی با حضور 
پاپ فرانسیس به مناسبت 

كریسمس در كلیسای سنت 
حمالت روسیه به شهر پترز واتیکان/ گتی ایمجز

خرسون اوكراین/ 
خبرگزاری فرانسه

گزارش تصویری

کره باز می گردند؟ ایران و مصر به میز مذا

تالش عراق برای وساطت در منطقه
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
کشــورمان در اظهاراتی گفت: در گفت  
وگویی که با شیاع السودانی، نخست وزیر 
عراق داشــتیم، وی ایده  هایی را مطرح 
کرد که عراق بتواند نقش منطقه  ای خود 
را برای تقویت همکاری  های منطقه  ای 

ایفا کند.
وی افزود: نخست وزیر عراق پیشنهادی 
درباره آغاز گفت  وگوهای ایران و مصر در 
سطوح امنیتی و سیاسی ارائه کرد که به 
تقویت روابط تهران و قاهره منجر شود و 
من از این ایده استقبال کردم. قرار است 
این موضوع را در راســتای نقش منطقه  
ای عراق برای کمک به تقویت گفت  وگو 

و همکاری  ها پیگیری کنیم.
حســن هانی زاده، کارشــناس مسائل 
بین الملــل درباره رایزنــی های ایران و 
مصــر در عراق برای کلیــد زدن روابط 
دیپلماتیــک دوجانبه به  راهبرد معاصر  
گفــت: مصــر یکی از کشــورهای مهم 
عربی و اســالمی به شــمار می رود که به 
دلیــل جایگاه خود نقش تأثیرگذاری در 
حوادث منطقه به ویژه شــمال آفریقا و 

غرب آسیا ایفا می کند.
وی افزود: تاریخ مصر و وجود جریان های 
اســالمگرا، دانشگاه االزهر و کانال سوئز 
که آبراه بســیار مهمی اســت و دریاهای 
مدیترانه و ســرخ را بــه هم مرتبط می 
کند، جایگاه ویژه این کشــور را نشــان 
می دهد. موضوع حائز اهمیت این است 
که در یکصد ســال گذشته روابط مصر و 
ایران همــواره تحت تأثیر فضاهای بین 
المللی بوده است؛ به گونه ای که از سویی 
قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در 
سیاســت گذاری مصر و تقسیم سیاست 
های منطقه ای و بین المللی این کشــور 
نقش مؤثری دارند و از سوی دیگر شاهد 
نفوذ آمریکا و عربســتان در این کشــور 

هستیم.
کارشناس مسائل بین الملل عنوان کرد: 
بــه دلیل اینکه مصــر نیروی کار فراوان 
دارد و عمدتاً به کشورهای حاشیه جنوبی 
خلیج فارس و به ویژه عربستان اعزام می 
کند، ارزآوری  دارد، ولی همواره شــاهد 
ارتباط این کشــور با رژیم صهیونیستی 
بوده ایم که تابعی از قرارداد کمپ دیوید 
است. عالوه بر این، آمریکا کمک کننده 
مالــی اصلــی مصر به شــمار می رود و 
عربستان نیز تأمین کننده بخش دیگری 

از نیازهای اقتصادی مصر است.
هانــی زاده توضیــح داد: مصر باالجبار 
ناچار اســت با آمریکا، عربســتان و رژیم 
صهیونیســتی ارتبــاط خوب و نزدیکی 
داشته باشد، به همین دلیل شاهد نوعی 
تضاد در رفتار سیاسی این کشور نسبت 

به ایران هســتیم. وزارت امور خارجه و 
دســتگاه دیپلماسی مصر ایران را کشور 
مهم و تأثیرگذار می دانند که باید رابطه 
قابل قبولی با یکدیگر داشــته باشند، اما 
برخی نهادهای دیگر این کشور به شدت 

نسبت به نفوذ ایران حساس هستند.
وی افــزود: بیــش از ۳ میلیون شــیعه 
مسلمان در مصر حضور دارند که نگاهی 
عاطفی نســبت به ایران دارند، به همین 
دلیل دستگاه های مصری تصور می کنند 
اگــر روابــط ایران و مصر به حالت عادی 
برگردد، طبعاً بخش زیادی از جامعه مصر 
آماده پذیرش الگوهای انقالب اســالمی 
اســت واین موضــوع چالش جدی برای 

حاکمیت مصر به شمار می رود.
هانی زاده تأکید کرد: دستگاه دیپلماسی 
مصر معتقد اســت روابــط دیپلماتیک 
قاهــره و تهران می تواند موجب شــود 
مصر گام بیشــتری به سمت کشورهای 
آســیای میانه و جنوب بردارد، لذا ایران 
را حلقه اتصال میان غرب آســیا و شمال 
آفریقا تا شرق آسیا می دارند. در مقابل، 
برخی دســتگاه های امنیتی مصر اعتقاد 
دارند رابطه با ایران می تواند نفوذ ایران 
را در جامعه مصر گســترش دهد و باعث 
کاهش نفوذ آمریکا، رژیم صهیونیســتی 
و عربســتان در مصر شود، بنابراین الزم 
است این تناقضات در روابط مصر و ایران 

حل و فصل شوند.
وی فزود: باید مذاکرات با مصر ازسر گرفته 
شــود، اما انتظار نمــی رود در فرآیندی 
کوتاه مدت به دلیل پیچیدگی هایی که 
وجود دارد، مذاکرات شــکل بگیرد یا به 

سرانجام برسد.
سرانجام روابط تهران و ریاض

اردن هفتــه گذشــته میزبــان دور دوم 
کنفرانس همکاری و مشارکت بغداد بود 
که با حضور مقامات رده باالی کشورهای 

منطقه و اروپا برگزار شد. امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانســه، در بیانیه ای 
که در آغاز دور اول گفت و گو در ســال 
۲۰۲۱ ایراد کرد، هدف از این کنفرانس 
را  حمایــت از ثبــات، امنیت و رفاه عراق  
خواند. محمد شــیاع السودانی، نخست 
وزیــر دولــت جدید عراق، هــم در دور 
دوم کنفرانــس بغداد در اردن، از تمایل 
کشــورش برای پیشــبرد همــکاری و 

مشارکت منطقه ای سخن گفت.
رهبران و مقامــات عراق، اردن، ترکیه، 
مصر، کویت، عربستان سعودی، امارات 
متحــده عربی، قطر، عمــان، بحرین و 
ایران به عــالوه امانوئل ماکرون، رئیس 
جمهوری فرانســه و نمایندگان اتحادیه 
اروپا و سازمان ملل متحد در این مراسم 
حضــور داشــتند. دور اول کنفرانس در 
مــاه اوت ۲۰۲۱ در بغداد برگزار شــد و 
عمان به دور اول دعوت نداشــت و عضو 
جدید کنفرانس قلمداد می شود. سوریه 
و لبنان، دو کشور عربی دیگر منطقه، به 

هیچ یک از این دو دوره دعوت نشدند.
طبق بیانیه منتشــر شــده توسط دفتر 
رســانه ای نخســت وزیر عراق، هدف از 
این کنفرانس ایجاد بســتری برای بحث 
درباره سازوکارهای همکاری و مشارکت 
در مواجهــه با چالش هــای اقتصادی، 
امنیتی و اقلیمی کنونی و دســتیابی به 
همگرایــی با کشــورهای منطقه از نظر 
خدمــات و مشــارکت اقتصادی به گونه 
ای است که امنیت و ثبات در کل منطقه 

ارتقاء یابد.
در حاشــیه ایــن کنفرانس، عراق، اردن 
و مصــر نیز نشســتی ســه جانبه برای 
پیشــبرد همــکاری و مشــارکت میان 
خود برگزار کردند. عراق ســال گذشته 
میزبان کنفرانســی با این دو کشــور بود 
و آن دیدار با امضای چندین یادداشــت 

تفاهم در زمینه های انرژی و حمل و نقل 
و همچنین توافقنامه هایی درباره پروژه 
های صنعتی مشترک به پایان رسید. این 
ســه کشور ســال ها درباره پروژه انتقال 
نفت از شــهر بصــره عراق از طریق خط 
لولــه بــه عقبه اردن و ســپس به مصر و 
ســایر بازارهای جهانی گفت و گو کرده 
انــد، اما این پــروژه به دلیل هزینه های 
باالی اجرا و اختالفات داخلی بر سر آن در 
داخل عراق، هنوز راه اندازی نشده است.

بغــداد همچنیــن در اکتبــر گذشــته 
توافقنامــه ای را بــرای واردات بــرق از 
اردن از طریــق اتصال به شــبکه با امان 
امضا کرد و دو کشور در حال برنامه ریزی 
برای توسعه اتصاالت شبکه برق به مصر 

هستند.
محمد شــیاع الســودانی، نخســت 
وزیر عراق، روز ســه شــنبه در جریان 
کنفرانس بغــداد تاکید کرد که عراق 
مایل اســت حامی ارتباطات و گفت و 
گــو در منطقه با هدف آرام کردن فضا 
و نزدیــک کردن دیدگاه های طرفین 
باشد. او همچنین تاکید کرد که بغداد 
تالش هــای دیپلماتیک خود را برای 
خنثــی کــردن بحران هــا در منطقه 
افزایــش داده اســت و گفت:  عراق به 
ایجــاد روابط متوازن همکاری با همه 
شرکای منطقه ای و بین المللی متعهد 
است و از قرارگیری در صف بندی ها، 
محورها و فضای تشــدید فاصله گرفته 
و به دنبال سیاســت آرامش و کاهش 
تنش است.  او همچنین هدف کشورش 
از تشــویق سرمایه گذاری خارجی در 
عراق از طریق ساخت  شهرهای صنعتی 
مشترک  با همسایگان منطقه ای و راه 
انــدازی  پروژه اقتصادی غول پیکر  به 
منظــور مقابله با چالش های اقتصادی 
کنونــی پیش روی منطقه به طور عام، 

و عراق به طور خاص، را یادآور شد.
مکرون با اشاره ضمنی به ایران بدون نام 
بردن صریح از آن، از مداخله خارجی در 
عراق انتقاد کرد و گفت:  مسیری وجود 
دارد که نوعی از هژمونی یا امپریالیســم 
نیســت، اما الگویی اســت که از بیرون 

دیکته می شود. 
در ایــن کنفرانــس عالوه بــر مکرون و 
الســودانی، ملک عبداهلل، پادشــاه اردن 
و عبدالفتاح السیســی، رئیس جمهوری 
مصر، نیز حضور داشتند. از دیگر کشورها 
عمدتــا یا وزرای خارجه شــرکت کرده 

بودند یا مقاماتی در سطوح دیگر.
از طرف ایرانی، حسین امیرعبداللهیان، 
وزیــر امــور خارجه این کشــور، در این 
کنفرانس حضور داشت. امیرعبداللهیان 
پیش از این کنفرانس گفته بود که نشست 
اردن )بــا توجه به حضور نمایندگانی از 
اتحادیه اروپا و ســازمان ملل(، همچنین 
فرصت بزرگی برای پیشــبرد مذاکرات 
هســته ای ایران است. سرنوشت توافق 
هســته ای سال ۲۰۱۵ ایران، موسوم به 
برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام(، از 
ســال ۲۰۱۸ که دونالــد ترامپ، رئیس 
جمهوری ســابق آمریکا، کشــور خود را 
از ایــن توافق خــارج کرد، در هاله ای از 

ابهام بوده است.
امیرعبداللهیــان در حاشــیه کنفرانس 
بغــداد ۲ با جوزپ بــورل، نماینده عالی 
اتحادیــه اروپــا در امور خارجی، دیدار و 
درباره وضعیت کنونی مذاکرات هســته 
ای و موانــع باقیمانــده بر ســر توافق، و 
همچنیــن اتهامات مطرح شــده علیه 
ایــران در رابطه با نقض حقوق بشــر، و 
همچنین ادعاها درباره پهپادهای ایرانی 
مورد استفاده روسیه در جنگ با اوکراین، 

گفت و گو کرد.
بــورل در این کنفرانــس تاکید کرد که 
عراق نباید میدان نبرد نیابتی باشد، چرا 
که درگیری های نیابتی نشــان دهنده 
چالش های جدی و بزرگی هســتند که 
عراق با آنها مواجه است. بورل همچنین 
از تمایــل اتحادیــه اروپا برای حمایت از 

عراق سخن گفت.
السودانی به محض بازگشت از کنفرانس 
و ورود به بغداد در صفحه خود در توئیتر 
نوشت:  اجالس بغداد ۲ به میزبانی اردن 
بر نقش محوری عراق در منطقه و جهان 
تاکید داشــت و به لطف همه کشورهای 
شــرکت کننده در این نشست، سکوی 
پرشی برای توسعه اقتصادی و مشارکت 
جــدی خواهد بود و ما برای دســتیابی 
به اهداف اقتصادی و توســعه در خدمت 
مردم شــریفمان به همکاری با برادران و 

دوستان خود ادامه خواهیم داد. 

خبر ویژه

رئیس جمهور با اعالم اینکه آغوش ملت برای همه آنهایی که دچار فریب شــدند باز اســت، گفت: به معاندین 
رحم نخواهیم کرد.

ســید ابراهیم رییســی در مراســم تشییع شــهدای گمنام در تهران در جمع تشییع کنندگان پیکر شهدا با بیان 
اینکه پیامبر)ص( مردم را به علم، تعقل، اندیشه، دوست داشتن یکدیگر و کنار گذاشتن فکر جاهلی دعوت کرد، 
اظهار کرد: با این حال کسانی  دنبال قومیت گرایی و نفسانیت بوده و قصد به انحراف کشاندن جامعه اسالمی را 
داشتند، اما فاطمه اطهر)س( به میدان آمد تا نقاب را از چهره نفاق کنار بزند. فاطمه)س( با خطبه های آتشینش، 
روشنگری کرد. خیلی ها گفتند خانم شما خودتان را ناراحت نکنید، مگر اتفاقی افتاده است؟ اما او می دید چه 

اتفاقی برای بشر در حال رخ دادن است.
رئیس جمهور با بیان اینکه اســتعمارگران شــعار خوب می دهند، اما ملت ها را به بدبختی و فالکت می اندازند، 
تصریح کرد: آنها کجا رفته اند که شــعار آزادی و حقوق انســان ها نداده اند؟ در این بین فاطمه)س( می خواهد 
انسان ها با بصیرت زندگی کنند. کسی که دوست را از دشمن نشناسد، بی بصریت گفته می شود. پیامبر)ص(، 
امیرمومنان علی )ع( و فاطمه )س(از ما خواسته اند که چشم خود را باز کرده و با بصیرت باشیم. اینکه چشم سر 

نداشته باشیم، آسان تر از این است که چشم دل نداشته باشیم، چون در این صورت دوست و دشمن و راه و بی راه 
تشخیص داده نمی شود. او فکر می کند  در سپاه دوست است، اما در سپاه دشمن است و سخن دشمن را می گوید.

رییسی اضافه کرد : آنها می گویند باالترین فشارها را در تاریخ به کشوری وارد کردیم، اما مجبوریم اعالم کنیم 
که این فشارها شکست خورده است. دشمن امروز با ملتی مواجه است که قصد پیشرفت دارد. ما نه می توانیم 
 به عقب برگردیم و نه می توانیم در جا بزنیم. ما یک راه بیشتر نداریم و آن راه پیشرفت است. ملت ما به رهبری
امام خامنه ای تصمیم گرفته که پیشرفت کند. ما حق عقب گرد نداریم. رمز پیروزی ما در مقاومت و ایستادگی است.

رئیس جمهور با خاطرنشان کردن این مساله که دشمن بارها تجربه کرده که با شایعه سازی و بلواکردن نمی تواند 
موفق شود، خطاب به دشمنان گفت: شما این را چندبار تجربه کرده اید پس چرا دوباره تکرار کردید؟ چرا بعد 
از پایان یافتن ناآرامی ها با کمک مردم و نیروهای جان بر کف به ما پیام دادید که آماده صحبت هســتید؟ چه 
کسی گفته ما دنبال براندازی هستیم؟ اما ما شما را می شناسیم. شما می خواهید ما را گول بزنید؟ برو آن دام بر 
مرغ دگر نِه که عنقا را بلند است آشیانه. ما شما را می شناسیم. آغوش ملت به روی کسانی که فریب خورده اند 

باز است اما ما به معاندین رحم نخواهیم کرد.

رییسی در مراسم تشییع شهدای گمنام تهران :

گرد نداریم حق عقب 

معاون احزاب و تشکلهای شورای ائتاف نیروهای 
انقاب اسامی:

 شاهد ارتباط موثر شورای ائتالف

 با مردم و نقش قوی تر احزاب 

کمیت خواهیم بود در حا
معاونت احزاب و تشــکل های سیاســی شورای ائتالف 
نیروهــای انقالب گفت:  با اجرایی شــدن برنامه های 
معاونت احزاب شاهد ارتباط منسجم تر شورای ائتالف 
با آحاد مردم و نقش موثر تر احزاب در حکمرانی خواهیم 

بود.
جلســه معاونت احزاب و تشــکل های سیاسی شورای 
ائتالف نیروهای انقالب با حضور دبیران کل و نمایندگان 

احزاب عضو شورا برگزار شد.
عبدالحســین روح االمینی معاون احزاب و تشکلهای 
شــورای ائتالف نیروهای انقالب اســالمی در جلسه با 
دبیران و نمایندگان احزاب سیاسی، ضمن ارائه گزارشی 
از وضعیت کشور، به بررسی آخرین تحوالت و مسائل 

روز پرداخت.
در این نشست پس از سخنان اولیه روح االمینی، دبیران 
و نمایندگان احزاب جریان انقالب حاضر در نشســت، 
پیشــنهادات خود برای کمک بهتر به مجلس و دولت 
ارائه کرده و درخواست هایی که داشتند را مطرح نمودند.

در ادامه جلســه، کارگروه های تخصصی زیرمجموعه 
معاونت احزاب شورای ائتالف تعیین و هرکدام از احزاب 
حاضر در نشســت ضمن ســازماندهی در هر کارگروه، 
نســبت به تشــریح وظایف هر بخش هماهنگی بعمل 
آمد و در انتها مسئول هر کارگروه نیز به تایید و تصویب 

اعضای حاضر رسید.
در انتهای نشســت، عبدالحسین روح االمینی نماینده 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی و معاونت احزاب 
و تشکل های سیاسی شورای ائتالف نیروهای انقالب، با 
اشاره به فعالیت این کارگروها مطابق برنامه ریزی های 
صورت گرفته گفت: این تصمیم و اقدام منجر به تقویت 
شورای ائتالف در جهت ارتباط قوی تر و منسجم تر با 
آحاد مردم خواهد شــد که در آینده نزدیک شــاهد این 

نتایج خواهیم بود. 

سخنگوی کمیسیون فرهنگی خبر داد؛
طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان 

تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد
رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس 
از ارائه طرح اســتیضاح وزیر ورزش و جوانان به هیئت 

رئیسه مجلس خبر داد.
احمد راستینه، از ارائه طرح استیضاح حمید سجادی، 
وزیر ورزش و جوانان به هیئت رئیســه مجلس شورای 

اسالمی خبر داد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: این استیضاح در ۱۲ محور و با ۵۱ امضا تقدیم 
هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی شد. پس از اعالم 
وصول طرح اســتیضاح ســجادی در صحن مجلس، 

محورهای استیضاح را مطرح خواهم کرد.
رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس 
شــورای اســالمی ادامه داد: بر اساس آئین نامه داخلی 
مجلس شورای اسالمی، هیئت رئیسه مکلف است نسبت 
به اعالم وصول اســتیضاح و ارســال آن به کمیسیون 

فرهنگی اقدام کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه:
سیاه نمایی علیه ایران ماهیت 

واقعی مدعیان حقوق بشر را 
پنهان نمی کند

 ســخنگوی وزارت امــور خارجه در توییتی نوشــت: 
ســیاه نمایی علیه جمهوری اســالمی ایران، ماهیت 

واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر را پنهان نمی کند.
 ناصر کنعانی با اشــاره به ســیاه نمایی دشمنان علیه 
جمهور اسالمی ایران در توییتی نوشت: همه اتهاماتی 
را کــه برخــی رژیم ها به دروغ به ایران وارد می کنند، 
خودشــان در عمل در طول تاریخ و در تاریخ معاصر 
بــه شــنیع ترین وجه در حق ملت هــا و مردم خود 
مرتکب شده و هنوز هم می شوند. سخنگوی وزارت 
امور خارجه تأکید کرد: ســیاه نمایی علیه جمهوری 
اسالمی ایران، ماهیت واقعی مدعیان دروغین حقوق 

بشر را پنهان نمی کند؛ نفاق تا ِکی!

توییت رابرت مالی درخصوص 
ناآرامی های اخیر در ایران

نماینــده ویژه آمریکا در امور ایران توییتی در رابطه 
با اشــخاصی که در ناآرامی های اخیر ایران بازداشت 
شده اند، منتشر کرد. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایران در توییتی نوشت: از ماه سپتامبر ایران 
صدها معترض مســالمت آمیز به حبس در زندان تا 
ســقف یک دهه محکوم کرده اســت. تاکنون دو نفر 
اعدام شده اند و جان بسیاری در خطر است. مطابق با 
گزارشات هزاران نفر به دلیل اعتراضات مسالمت آمیز 
حبس شده اند. وی در انتهای توییت خود از هشتگ  
برای حقوق بشــر بلند شــوید   استفاده کرده است. 
کنعانی، ســخنگوی وزارت خارجه، درباره اظهارات 
مقامــات خارجی درباره امور داخلی ایران گفته بود: 
متاســفانه در طول تحوالت داخلی شاهد اظهارات 
مداخله جویانه و اقدامات غیر سازنده برخی از کشورها 
بودیم که عمال درخواست های مسالمت جویانه برخی 
از اقشار جامعه ایران را با اقدامات نسنجیده و تحریک 
آمیز خود به اغتشــاش و آشــوب کشاندند و شرایط 
نامناســبی را ایجاد کردند کــه حتی زمینه را برای 
شنیدن صدای افرادی که دارای دیدگاه های انتقادی 

مسالمت آمیز بودند تغییر دادند .

آینده نفت چه خواهد شد؟
ادامه از صفحه اول:

... چین درحال گسترش دامنه دسترسی خود در تمام 
ابعاد جغرافیایی، نظامی، اقتصادی، فناوری، و سیاسی 
اســت. این کشــور درحال حاضر در پی ارتقای زنجیره 
ارزش و تبدیل شــدن به رهبر جهان در صنایع جدید 
قرن بیســت و یکم می باشــد. چین همچنین از نقشه 
خــود برای مالکیت تقریباً کل دریای جنوب چین که 
مهم ترین مســیر تجاری اقیانوسی در جهان و درحال 
حاضر آشکارترین نقطه تقابل راهبردی با ایاالت متحده 
است، دفاع می کند. انرژی بخش مهمی از آن ادعاست.

هدف از طراحی برنامه کمربند و جاده چین ترســیم 
مجدد نقشه اقتصادی آسیا و اوراسیا و فراتر از آن است، 
تــا بدین ترتیــب آنچه را زمانی امپراتوری چین بود، در 
وسط اقتصاد جهانی با نظم جدید قرار دهد. این برنامه 
ابتکاری به دنبال تضمین برخورداری چین از بازارهایی 
برای کاالهای چینی و دسترســی آن به انرژی و مواد 

خام مورد نیاز می باشد.
مرزهای جغرافیایی غرب آسیا در تمام دوران باستان، 
همراه با ظهور و ســقوط امپراتوری های بســیار زیاد، 
دائماً بازترسیم می شدند. با وجود شش قرن حکومت 
امپراتوری عثمانی، مرزهای آن اغلب تغییر می کردند. 
نقشــه امروزی غرب آسیا در طول جنگ جهانی اول و 
پس از آن، روی کاغذ و در نتیجه فروپاشــی عثمانی ها 
ایجاد گردید و با این حال بر خطوط استانی به جامانده 
از عثمانی ها واقع شد. از آن زمان تاکنون، این نقشه ها 
توسط ملی گرایی پان عربی و اسالم سیاسی، مخالفان 
دولــت رژیم صهیونیســتی، و نیز توســط گروه هایی 
همچون گروهک تروریستی داعش به چالش کشیده 
شــده است. البته نه تنها نقشه های نواحی مرزی، بلکه 
انواع مختلف نقشه ها – زمین شناسی، چاه های نفت و 
گاز، خطوط لوله و مسیرهای نفت کش- در شکل گیری 
منطقه غرب آســیا مؤثر بوده اند. نفت و گاز، و درآمدها 
و ذخایر و قدرت ناشــی از آنها، همچنان محور هویت 
منطقه هســتند. با وجود این، سقوط بهای نفت که در 
سال ۲۰۱۴ آغاز شد، بحث تازه ای را در خصوص آینده 
نفت به راه انداخته است. حداکثر یک دهه پیش، جهان 
نگران نقطه اوج نفت بود. نقطه اوج نفت تصور حاکی از 
اتمام ذخایر نفت است. امروزه تمرکز به اوج تقاضا تغییر 
یافتــه، یعنــی اینکه مصرف نفت تا چه مدت همچنان 
افزایش خواهد یافت و چه زمانی شروع به کاهش خواهد 
کرد. آیا نفت ارزش و اهمیت خود را در دهه های پیش 
رو از دســت خواهد داد؟ افت تقاضا برای نفت در ســال 
۲۰۲۰، برای صادرکنندگان نفت ضرورت بیشتری برای 
متنوع کردن و مدرن ســازی اقتصادهایشان به وجود 
آورده است. این متنوع کردن و مدرن سازی را ابوظبی 
در سال ۲۰۰۷ با چشم انداز ۲۰۳۰ خود آغاز کرده بود، 
و عربستان سعودی اکنون در تالش است تا آن را هرچه 

سریع تر انجام دهد.
چنانچه یک عامل عمده وجود داشــته باشــد که به ما 
بگوید تقاضا، نه عرضه، محدودیت آینده است، آن عامل 
مربوط به پیوند سیاست های اقلیمی و فناوری است. تنها 
بازاری که به نظر می رسید برای مدتی طوالنی برای نفت 
تضمین شده باشد، بازار حمل ونقل و به ویژه خودرو بود. 
اما این مسأله دیگر در آینده نقشی ندارد، چراکه اکنون 
نفت با چالشــی ناگهانی ناشی از سه گانه جدید مواجه 
اســت. این ســه گانه عبارت است از: اتومبیل برقی، که 
اصاًل از نفت استفاده نمی کند؛ حمل و نقل اشتراکی(؛ 
و اتومبیل های خودران. نتیجه می تواند کشمکشی برای 
سیطره در یک صنعت جدید چند تریلیون دالری به نام 

صنعت فناوری اتومبیل باشد.
بحث پیرامون اینکه جهان با چه سرعتی می تواند و باید 
با تغییر اقلیم سازگار شود، و اینکه این امر چقدر هزینه 
خواهد داشــت، بعید اســت که در این دهه خاتمه یابد. 
اما هرقدر افکار عمومی بیدارتر می شود و سیاست های 
جدیــد درصدد پیاده ســازی هدف کربن خالص صفر 
برمی آینــد، ایــن تالش لزوم بیشــتری می یابد. تمام 
این ها ما را به مفهوم گذار انرژی می رســاند: انتقال از 
جهــان امــروز، که برای بیش از ۸۰ درصد انرژی خود، 
وابســته به نفت، گاز طبیعی، و زغال ســنگ است، به 
جهانــی که به طورفزاینده بــا انرژی های تجدیدپذیر 
کار می کنــد. انرژی هــای خورشــیدی و بادی به ابزار 
منتخب برای کربن زدایی از صنعت برق بدل شــده اند. 
آنها زمانی انرژی های جایگزین بودند، اما اکنون جریان 
اصلی هستند. با این حال، هم چنان که سهم تولید آنها 
افزایش می یابد، آنها با چالش تناوب مواجه می گردند. 
آنها می توانند هنگام تابش خورشید یا وزش باد شبکه 
را سرشار از برق کنند، اما در یک روز ابری یا هنگامی که 
تنها نسیمی می وزد، تقریباً از میان می روند. این مسأله 
به چالش های فناورانه از جمله حفظ پایداری شبکه و 
یافتن روش هایی به منظور ذخیره برق در مقیاس بزرگ 

برای مدتی بیش از چند ساعت اشاره دارد.
اقلیم عامل تعیین کننده بسیار مؤثری در اقتصاد سیاسی 
بین الملی انرژی خواهد بود. تاریخ به خوبی نشان می دهد 
که چگونه اقلیم از موضوع مورد عالقه تعدادی دانشمند 
در اروپــای اوســط قرن نوزدهــم، که از پیدایش عصر 
یخبندان دیگری که تمدن را نابود می سازد در هراس 
بودند، به اجماعی در مورد گرمایش رســید که ۱۹۵ 
کشــور را در ســال ۲۰۱۵ در پاریس جهت ایجاد یک 
توافق اقلیمی گردهم آورد. اکنون به نظر می رسد شتاب 
سیاست های اقلیمی که توسط پژوهش های مختلف، 
الگوهای اقلیمی، بسیج سیاسی و توان مقررات گذاری، 
فعالیت های اجتماعــی، نهادهای مالی و نگرانی های 
عمیق افکار عمومی تقویت می شــوند، نظام انرژی را 

تغییر خواهد داد.

اخبار كوتاه
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3اقتصاد
گفت و گو

یک کارشناس اقتصادی:
 عمده ترین دلیل گرانی ارز

تورم ساختاری است
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نوسانات 
ارزی اخیــر گفــت: گرانــی ارز موضوعــی 
چندوجهی است و به دالیل مختلفی مربوط 

می شود.
میثم مهرپور اظهار کرد: نزدیک شدن به پایان 
ســال، کاهش درآمدهــای ارزی، ناامیدی از 
برجــام و ناآرامی هــای اخیر در کنار هم قرار 
گرفتند و موجب نوسانات ارزی فعلی شده اند.

وی اضافــه کرد: امــا عمده ترین دلیل برای 
این شرایط، وجود تورم ساختاری در اقتصاد 

کشور است.
این کارشــناس اقتصادی افزود: در اقتصادی 
که دارای تورم ســاالنه ۴۰ درصدی اســت 

نوسانات ارزی امری کاماًل واضح است.
این اقتصاددان تصریح کرد: در این شــرایط، 
به طورمعمــول دولت هــا بــا ابزارهای خود 
می توانند زمان افزایش قیمت ارز را به تأخیر 
اندازند اما وقتی تورم ســاختاری بر سرجای 
خود باشد درنهایت دوباره پس از چند سال، 

با گرانی ارز روبرو خواهیم بود.
مهرپــور توضیح داد: مانند اتفاقی که در دهه 
۸۰ شــاهد آن بودیم، دولت طی ۱۰ ســال با 
سیاســت های خود نرخ ارز را به طور تقریبی 
ثابت نگه داشــت به طوری که فقط ۲۰ درصد 

افزایش پیدا کرده بود.
وی گفــت: دلیل موفقیت دولت در آن زمان 
برای ثبات تقریبی نرخ ارز آن بود که ابزارهای 
زیادی در دســترس داشــت، به عنوان مثال 
تحریمــی وجــود نداشــت و نــرخ نفت هم 
قابل توجه بود، ازاین رو توانســت افزایش ارز 

را به تأخیر اندازد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: به هرحال 
در اقتصادی که دارای تورم ســاختاری است 
خواه ناخــواه پــس از مدتی گرانی ارز خود را 
نشــان خواهد داد و اگر ابزارهای دولت برای 
مهار گرانی کمتر باشد افزایش قیمت، زودتر 
اتفــاق می افتد مانند شــرایطی که در حال 
حاضر در کشور ما برای ارز به وجود آمده است.
وی با اشــاره به نوســانات ارزی اخیر گفت: 
گرانــی ارز، موضوعی چندوجهی اســت و به 

دالیل مختلفی مربوط می شود.

رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف 
سرویس خبر داد : 

افت ۲۰ تا ۳۰ درصدی فروش 
غذاهای رستورانی

رئیس اتحادیه دارندگان رســتوران و ســلف 
ســرویس خاطر نشان کرد: عدم استقبال از 
غذای رســتورانی بعد از شیوع بیماری کرونا 
آغــاز، تورم موجود و افزایــش نرخ غذاهای 
رستورانی موجب کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی 

تقاضا شده است.
علی اصغر میرابراهیمی با اشــاره به افزایش 
نــرخ کاالهای اساســی و تاثیــر آن بر قیمت 
غذاهای رســتورانی، گفــت: تورم موجود در 
کشور بر قیمت روغن، برنج، رب گوجه فرنگی، 
انواع ادویه، زعفران و .... تاثیر گذاشته است؛ 
رســتوران داران نیز مصرف کننده محسوب 
می شوند و باید مواد اولیه پخت را با قیمت باال  
خریداری کنند.وی در پاســخ به این پرسش 
که نرخ یک پرس غذا در رســتوران ها چگونه 
محاســبه می شــود؟ تصریح کرد: اتحادیه بر 
عملکرد واحدهــای صنفی نظارت دارد نرخ  
غذای رســتورانی بعد از محاسبه قیمت مواد 
اولیه )باتوجه به فاکتور روز(، حقوق کارگری، 
بیمه، مالیات و ۲۰ درصد ســود قانونی و ..... 

به دست می آید.
ایــن فعــال صنفــی ادامه داد: نــرخ غذا در 
واحدهایی که برنج طارم و هاشــمی مصرف 
مــی کنند با نرخ واحدهایی که برنج خارجی 

استفاده می کنند باید متفاوت باشد.
رئیس اتحادیه دارندگان رســتوران و ســلف 
ســرویس با اشــاره به افت ۲۰ تا ۳۰ درصدی 
فروش رســتوران ها، گفت: عدم اســتقبال از 
غذای رســتورانی بعد از شیوع بیماری کرونا 
آغــاز، تورم موجود و افزایــش نرخ غذاهای 

رستورانی این کاهش تقاضا را تشدید کرد.
این فعال صنفی با بیان اینکه رستوران  دارانی 
که با نرخ های اقتصادی اقدام به عرضه خوراک 
می کننــد از مــواد اولیه مرغوب اســتفاده 
نمی کنند، گفت: با آنالیز ابتدایی قیمت ها به  
نرخ هــای که برخــی واحدهایی صنفی برای 
غذاهای خود درج می کنند نخواهیم رســید 
چگونه ممکن اســت که مرغ کیلویی ۴۵ تا 
۵۰ هــزار تومانــی و برنج کیلویی ۵۰ تا ۱۰۰ 
هزار تومانی برای طبخ غذا اســتفاده کرد اما 
از ســوی دیگرقیمت یه پرس غذا حدود ۵۰ 
تا ۶۰ هزار تومان شــود؟ اینجاست که تایید 
می شــود این واحدها از مواد اولیه نامرغوب 

استفاده می کنند.

گزارش

خ سود بانکی با دالر پرواز نر
  فرشته بابایی / گروه اقتصاد

افزایش نرخ سود بانکی اقدامی اجتناب ناپذیر 
اســت چراکه انتظارات تورمی افزایش یافته 
و مردم دارایی های خود را به ســمت ســایر 
بازارهــا انتقال می دهند که خود این موضوع 

تورم زاست.
رحمان سعادت، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه 
سمنان، درباره ارسال درخواست افزایش نرخ 
سود بانکی به شورای پول و اعتبار، می گوید: 
افزایش نرخ ســود بانکــی، همزمان تأثیرات 
مثبت و منفی دارد؛ با افزایش نرخ بهره بانکی، 
پول از بازارهای موازی همچون طال، دالر جمع 
شــده و در بانک ها قــرار می گیرد؛ به عبارت 
دیگــر، پول ها در تله بانک می افتد، نقدینگی 
جمع می شــود و می توان گفت افزایش سود 

بانکی بر کاهش تورم تأثیرگذار است.
وی اضافــه می کنــد: از طرفــی افزایش نرخ 
بهــره بانکی بر هزینه تمام شــده بخش مولد 
تأثیرگــذار بــوده و باعث افزایش این هزینه و 
قیمت تولید می شــود که بر تورم تأثیر منفی 
دارد. درمجموع تعیین تأثیرات مثبت یا منفی 
این طرح به نحوه اجرایی کردن آن بســتگی 
دارد. اگر دولت با جمع کردن نقدینگی بتواند 
تقاضــا را کاهش دهد و در مقابل اجازه ندهد 
هزینه تولید افزایش یابد، افزایش نرخ ســود 
بانکــی اقدام نســبتاً خوبی برای کنترل تورم 
خواهد بود اما اگر این اقدام موفق نباشــد به 

تورم دامن خواهد زد.

 کنترل بازار سکه و ارز 

به همراهی مردم بستگی دارد
بــه گفته این اقتصــاددان امکان کنترل بازار 
سکه و ارز با اجرای این سیاست نیز به میزان 
همراهی مردم با دولت بستگی دارد؛ متأسفانه 
طی دهه های گذشــته، فعــاالن اقتصادی، 
ســرمایه گذاران و مردم اعتمــاد چندانی به 
دولت نداشــته اند و عماًل سیاســت ها در اجرا 
با مشــکل مواجه بوده است. افزایش نرخ سود 
بانکی روی کاغذ، سیاســت درستی است اما 
در عمل بعید به نظر می رســد با شرایط فعلی 

نتیجه مثبتی داشته باشد.
ســعادت ادامه می دهد: افرادی که نقدینگی 
دارند، ســود بازار را با ســود بانکی مقایســه 
می کنند و اگر ســود خرید دالر و یورو بیشتر 
باشــد، این اقدام نیز تأثیرگــذار نخواهد بود 
مگر آنکه ســود بانکی به ۳۰ درصد یا بیشــتر 
از آن برسد تا برای سرمایه گذاران و صاحبان 
نقدینگــی انگیــزه ایجاد کند. بعید اســت با 
نرخ هایی در محدوده ۲۳ درصد، افزایش سود 
بانکی تأثیر مثبتی بر کاهش تورم داشته باشد.

تأثیر ارائه نشدن بودجه در ابهامات بازار
وی با اشاره به سود ۲۳ درصدی اوراق گواهی 
گام، تصریح می کند: واقعیت آن اســت که در 
چند ماه گذشــته، ابهام در بازار افزایش یافته 
است. دولت نیز همچنان الیحه بودجه را ارائه 
نکرده است که می توانست بسیاری از ابهامات 
را رفع کند. اگر دولت برنامه های سال آتی خود 
را ارائــه کنــد، افزایش نرخ این اوراق می تواند 

تأثیرگذار باشد.
شــهرام معینــی، عضو هیئــت علمی گروه 
اقتصــاد دانشــگاه اصفهان نیــز درخصوص 
ارســال درخواســت افزایش نرخ بهره بانکی 
بــه شــورای پول و اعتبار، بــه خبرنگار ایمنا 
می گوید: نرخ های متنوعی برای ســود و بهره 
وجــود دارد که از جملــه آن می توان به نرخ 
ســود سپرده، نرخ سود تسهیالت و نرخ بهره 
بین بانکی اشــاره کرد. به طور کلی زمانی که 
کشورهای مختلف با تورم باال مواجه می شوند 
ایــن نرخ را افزایــش می دهند تا به کمک آن 
در کوتــاه مدت به دنبال کاهش مصرف، تورم 

کاهش یابد.

خ بهره در کوتاه مدت   افزایش نر

منجر به کنترل تورم می شود
وی اضافــه می کنــد: این روشــی اســت که 
کشــورهای غربــی نیز اخیــراً اتخاذ کردند و 
پــس از آن تــورم کاهش یافــت. در ایران نیز 
اکنــون با نرخ تورم باالیی مواجه هســتیم و 
بــا توجــه به کمتر بودن نرخ بهره نســبت به 
نرخ تورم، ســپرده گذاران ضرر می کنند. نرخ 
ســود بانکی تنها نرخ بهره کشــور ما نیســت 
و ابزارهایــی همچــون اوراق خزانه و گام نیز 

نرخ های باالتری دارد.
به گفته این اقتصاددان تغییر نرخ بهره بانکی 
در ایران تأثیر چندانی ندارد؛ اما اگر نرخ سود 
بانکــی افزایــش یابد، با کاهش فشــار تقاضا 
می توانــد تــا حدودی در کوتاه مدت منجر به 
کاهش تورم شــود، البته تأمین مالی در این 

شرایط مشکل تر می شود.
معینی خاطرنشان می کند: این اقدام به ضرر 
بورس اســت، زیرا بــا افزایش نرخ بهره بدون 
ریســک، ســرمایه گذارانی که ریسک پذیر 
نیســتند، سرمایه های خود را از بورس خارج 
کــرده و بــه بانک ها انتقال می دهند. بنابراین 
افزایــش نرخ ســود بانکی منجــر به کاهش 
سرمایه گذاری در بورس می شود. در مجموع 
می توان گفت افزایش قابل مالحظه نرخ بهره 

بانکی برای بورس خبر خوبی نیست.

گزارش  »روزگار « از علل رشد نجومی قیمت خودرو

ضعفنهادهایمتولی،قیمتسازیدالالنورکودبازار
 با وجود اینکه از ابتدای ســال روند افزایش قیمت خودرو نســبتا کند بود 
اما در یک ماه گذشته باوجود رکود حاکم بر بازار،  قیمت خودرو ها  افزایش 

شدیدی یافته است. 
  دالیل افزایش قیمت خودرو از نظر کارشناسان؛ 

از رشد قیمت ارز تا  بورس کاال
کارشناسان نظرات مختلفی درباره علت افزایش قیمت خودرو دارند برخی 
معتقدند افزایش قیمت خودرو در بازار ناشــی از افزایش قیمت ارز و عدم 
تناسب بین عرضه و تقاضا و همچنین تقاضای سفته بازی و داللی است.

 برخی دیگر  معتقدند که عرضه خودرو در بورس کاال موجب افزایش اخیر 
قیمت های خودرو شده است، به اعتقاد آنها با توجه به عرضه خودرو در بورس 
کاال دیگر قیمت کارخانه ای خودرو، قیمت پایه محسوب نمی شود و قیمت 
عرضه در بورس تبدیل به قیمت پایه شده است بنابراین پیرو افزایش قیمت 

پایه خودرو در بورس کاال، قیمت خودرو در بازار نیز افزایش یافته است.
 ناهماهنگی در عرضه و تقاضا عامل رشد قیمت خودرو 

 سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ناهماهنگی در عرضه 
و تقاضــا را علــت افزایش قیمت خودرو در بازار  می داند و می گوید: با توجه 
به اینکه واردات خودرو عملیاتی شــده اســت با عرضه زیاد خودرو قیمت 

خودرو در بازار آزاد کاهش می یابد. 
وزیر صمت همچنین به عدم افزایش قیمت کارخانه ای خودرو اشاره می کند 
و می گوید: متأسفانه قیمت گذاری، در بازار آزاد خودرو صورت می گیرد در 
حالی که ســوال من این اســت که چند خودرو با قیمت های افزایش یافته 

خرید و فروش شده است؟ 
 مردم فریب قیمت های بازار نخورند

از ســوی دیگر، امید قالیباف، ســخنگوی وزارت صمت در صفحه شخصی 
خود به مساله داللی و قیمت سازی در بازار خودرو اشاره می کند و  در این 

رابطه به مردم تاکید دارد که فریب قیمت سازها را نخورند. 
وی در حساب کاربری خود در توئیتر عنوان می کند:  قیمت خودرو متاثر 
از نرخ ارز در بازار )نه در کارخانه( افزایش یافته اســت، اما چقدر؟ معتقدم 
با معامالت صوری قیمت ســازی می کنند. اثبات این مدعا کشــف قیمت 
۴۰۰۰ دستگاه شاهین و هایما در بورس که به طور میانگین ۲۰۰ میلیون 
تومان زیر قیمت بازار بود. مردم فریب قیمت  ســازها را نخورند. عرضه ها 

در بورس ادامه دارد. 
 رشد کاذب قیمت ها موجب رکود در بازار خودرو شده است

براین اساس، عالوه بر مولفه های  اصلی که همواره به نوعی در افزایش قیمت 
انواع کاال موثر بوده اســت،  پدیده  قیمت ســازی و قیمت گذاری در بازار که 
وزیر صمت نیز به آن اشــاره دارد به شــدت منجر به افزایش قیمت ها در 
بازار شده است و اتفاقا با توجه به این افزایش کاذب قیمت ها رکود در بازار 

خودرو حاکم شده است. 
 ســخنگوی وزارت صمت درباره   قیمت ســازی خودرو در کف بازار، در 
قالب کلیپ تصویری  عنوان می کند: در حالی که رکود تقریبا سنگینی 
بر بازار خودرو حاکم است اما قیمت خودرو از بورس کاال تا بازار آزاد 
فاصله بسیار زیادی دارد و معلوم هم نیست که چه کسی این قیمت ها 

را در بازار آزاد تعیین می کنند؟
  نکته قابل مالحظه در این فیلم آن است که فعاالن بازار خودرو نیز قیمت های 
مورد معامله در بازار را غیرمنطقی عنوان می کنند و افزایش این قیمت ها 

را متاثر از قیمت ارز  می دانند.
براســاس گــزارش مذکور، در حالی کــه قیمت آخرین عرضه پژو ۲۰۷ در 
بورس کاال ۴۶۹ میلیون تومان بود اما قیمت عرضه آن در بازار آزاد نزدیک 

به ۶۰۰ میلیون تومان است.
همچنین قیمت آخرین عرضه هایما اس ۷ مدل ۱۴۰۱ در بورس کاال ۸۱۴ 
میلیون تومان بود  اما قیمت عرضه این خودرو در یکی از سایت های عرضه 
خودرو تا یک میلیارد و ۳۱۵ میلیون تومان هم از ســوی قیمت ســازهای 

بازار تعیین شده است.
کارشناســان معتقد هســتند این قیمت های بازار مشتری ندارد و  خرید و 
فروش عمدتا از سوی نمایشگاه داران ماشین و دالالن خودرو بین خودشان 

انجام می شود.
  ضرورت ورود نهادهای ناظر و متولی 

لی و رشد نجومی قیمت خودرو   بابت مقابله با دال
اما به هر حال قیمت خودروهای تولید داخل )و البته خودروهای چینی و 
خارجی( این روزهای در سایت های خرید و فروش و نمایشگاه های اتومبیل 
سطح شهر، قیمت هایی نجومی و غیرقابل دسترسی برای مردم عادی شده 
است و ضرورت دارد در این حوزه نهادهای نظارتی ورود کرده و نسبت به 

مدیریت این بازار سفته بازی و داللی اقدام کنند  

کی خانوار « از رقم سبد خورا گار گزارش »روز

«، دامن گیر قشر کارگر شد »گرانی دالر
  نسرین هزاره مقدم/ گروه اقتصاد

  تکلیف ترمیم مزد و عقب ماندگی معیشتی 
چه شــد؛ مگر قرار نبود راهکارهایی برای 
جبران قدرت از دســت رفته ی کارگران 
ارائه شود ؛ این سوالی ست که برای کارگراِن 
بسیاری پس از پایان نشسِت بیست و نهم 
آذرماهِ شورایعالی کار، پررنگ شده است؛ 
این نشســت با ورود به مسائل فرعی مثل 
آیین نامه ی دادرســی کار یا گزارش مزد 
منطقــه اِی مرکز پژوهش های مجلس به 
کار خــود خاتمــه داد و تنها بحث مرتبط 
با دســتمزد، قراِر ورود به مزد ۱۴۰۲ در 
نشســت بعدی بود؛ به این ترتیب،  ترمیم 
حداقل دســتمزد ۱۴۰۱  بــه کلی کنار 

گذاشته شد!

گرانی در آذر ادامه یافت
و این در حالیســت که در آبان ماه، تورم 
خوراکی ها، مرزهای قبلی را پشــت ســر 
گذاشت و رکورد جدیدی به نام خود ثبت 
کرد؛ نرخ تورم ساالنه غذا )خوراکی ها( در 
آبان ۱۴۰۱ به ۶۳.۴ درصد رســید؛ یعنی 
در طول یکســال منتهی به آبان، ســبد 
خوراکی های خانوار – آنهم ســبد تقلیل 
یافتــه و تا حــدودی دور از واقعیِت مرکز 
آمار ایران- ۶۳.۴ درصد گران شده است؛ 
این رقم برای تورم ســاالنه ی خوراکی ها، 
در هشتاد سال اخیر سابقه نداشته است.

روند گرانی ها در آذرماه نیز ادامه داشــت 
و متوقف نشد؛ مرکز آمار ایران اعالم کرد 
که نرخ تورم نقطه ای در آذر ماه ۱۴۰۱ به 
عدد ۴۸.۵ درصد رســیده است. نرخ تورم 
نقطه ای آذر ماه ۱۴۰۱ در مقایســه با ماه 
قبل ۰.۴ واحد درصد افزایش یافته است. 
نرخ تورم نقطه ای گروه عمده  خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات  با کاهش ۲.۴ 
واحد درصدی به ۶۵.۳ درصد رســیده و 
گــروه  کاال های غیرخوراکی و خدمات  با 
افزایش ۲.۰ واحد درصدی به ۳۸.۹ درصد 
رسیده است. با این حساب، همچنان روند 
گرانی خوراکی ها ادامه دارد، با شتابی که 
کجدار و مریز و گاهی کمی کندتر است، 
همچنان به پیش می تازد. دامنه تغییرات 
نرخ تورم ســاالنه در آذر ماه ۱۴۰۱ برای 
دهک هــای مختلف هزینــه ای از ۴۲.۵ 

درصــد برای دهک دهــم تا ۵۱.۷ درصد 
برای دهک اول اســت. بازهم فرودستان، 
بیشــترین بار تورمی، رقمی بیش از ۵۱ 

درصد را بر دوش می کشند.
در آخرین ساعات روز سوم دیماه، دالر مرز 
۴۰ هزار تومان را پشت سر گذاشت و الجرم 
تاثیرپذیری سنگین سبد معیشت –تمام 
اقالم آن از خوراکی ها و مســکن گرفته تا 
دارو و آموزش- از نرخ دالر، می تواند تورم 
سنگین دیگری به معیشت طبقه ی کارگر 
در دیماه تحمیل کند؛ در چنین شرایطی 
که توصیف آن با عدد و رقم چندان دشوار 
نمی نماید و چند نمودار ســاده ی تورمی 
شرایط را به خوبی ترسیم می کند، خبری 

از  ترمیم حداقل دستمزد  نیست.

کی ها در آبان:   سبد خورا

۵ میلیون و ۳۵۹ هزار تومان
ببینیم ســبد خوراکی هــای خانوارهای 
کارگری با احتســاب تورم ساالنه در آبان 
ماه و با در نظر گرفتن سبد پایه ی رسمِی 
شورایعالی کار به چه رقمی رسیده است؛ 
در مذاکرات مزدی۱۴۰۱، سبد معیشت 
با احتساب داده های تورمی دیماه ۱۴۰۰ 
محاســبه شد؛ در آن زمان، سبد حداقلی 
خوراکی ها برای یک خانوار متوســط ۳.۳ 
نفره،  ۳۲۸۶۶۱۴۳ ریال نرخ گذاری شــد. 
در نتیجه، در آبان ۱۴۰۱ با احتساب تورم 

رســمی ســاالنه ی ۶۳.۴ درصدی، سبد 
خوراکــی ۳ میلیــون و ۲۸۰ هزار تومانِی 
دیماه سال قبل، به رقِم ۵ میلیون و ۳۵۹ 

هزار تومان رسیده است.
در واقــع در آبان ماه با در نظر گرفتن نرخ 
تورم رسمی که فاصله ی غیرقابل اغماضی 
با تورم واقعی و ملموس زندگی مردم دارد؛ 
سبد خوراکی های یک خانواده ی کارگری 
۳.۳ نفره به تنهایی، ۵ میلیون و ۳۵۹ هزار 

تومان شده است!
وقتــی در نظــر می گیریم کــه حداقل 
دستمزد با تمام ملحقات و مخلفات، برای 
یک کارگر با یک فرزند حدود ۷ میلیون 
است، اوضاع بغرنج تر می شود؛ به عبارتی 
بعد از هزینــه کردن برای خوراکی های 
بسیار حداقلی و ساده، مبلغی حدود یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای خانواده 
کارگــری باقــی می ماند که بــا آن باید 
بتواند تمام هزینه های مســکن )متوسط 
اجاره خانه حتی در شهرســتان ها ۲.۵ تا 
۳ میلیــون تومان اســت(، حمل و نقل، 
درمــان و آموزش را بپردازد؛ حال چطور 
قرار اســت دو طرف این معادله ی نابرابر 
با هم جفت و جور شــود، اساساً مشخص 
نیســت؛ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
باقیمانده از ســبد خوراکی ها، کرایه خانه 
را به تنهایی کفاف نمی دهد چه برسد به 

سایر خرج های ضروری زندگی!

گرانی غذا ادامه می یابد
گران شدن خوراکی ها به خصوص رکورد 
جدید آبــان ماه، هزینه هــای زندگی را 
تصاعدی افزایش داده اســت؛ احســان 
سلطانی )کارشناس مسائل اقتصادی( در 
ارتباط با تورم سنگین خوراکی ها در آبان 
۱۴۰۱ می گوید: با در نظر گرفتِن نرخ تورم 
خوراکی های ۶۱.۱ درصد در مهر ۱۴۰۰، 
بــرای اولین بــار در فاصله ۱۳ ماه در یک 
دوره، مردم دو مرتبه شــوک قیمت غذا را 
تجربه می کنند. در ۵ سال گذشته قیمت 
غذا بیش از ۷.۵ برابر شده که به مفهوم ۵۰ 
درصد نرخ تورم ساالنه غذا یا بروز ابرتورم 
قیمت غذا است. باید بپذیریم دولت جهت 
تامین منافع رانتی های وابســته و بودجه، 
قیمــت دالر را بیش از ۳۰ درصد باال برده 
اســت که با روند صعودی قیمت ارز نیما، 
ســبب خواهد شد تا روند صعودی قیمت 

مواد غذایی ادامه پیدا کند.
فرامرز توفیقی ، رئیس کمیته دســتمزد 
کانون عالی شــوراهای اسالمی کار کشور 
نیــز در ارتباط با تورم خوراکی ها در آبان 
ماه می گوید: دولت ها سه اهرم برای تامین 
کســری نقدینگی از محــل درآمدهای 
مردم دارند، اولی نشــر اوراق قرضه است 
که در دولت احمدی نژاد در دســتور کار 
قــرار گرفت؛ دو عامــل بعدی، دامپینگ 
قیمت مســکوکات و ارز اســت که توسط 

آن، دولت هــا از جیــب مردم برمی دارند، 
قدرالســهم خود را کنار می گذارند و باقی 
را خــرج هزینه های جاری می کنند مثاًل 
حقوق کارمندان را می پردازند؛ در همین 
چنــد مــاه اخیر، همین اتفــاق افتاده؛ با 
جهــش نــرخ دالر، همه کاالها چند برابر 
گران شده؛ یک کیلو گوشت به ۲۸۰ هزار 
تومان رســیده است؛ من اخیراً در استان 
همدان یک بررســی میدانی انجام دادم؛ 
همدان زمانی مهد گوشــت ایران بود؛ اما 
امروز آنجا هم گوشــت بسیار گران بود به 
گونــه ای که قصابــان می گفتند دیگر ما 
کشــتار روز نداریم چون مشتری گوشت 

بسیار کم شده.
او با بیان اینکه تورم ســبد غذایی بعد از 
جنگ جهانــی بی نظیر بوده؛ تاکید دارد 
کــه این تورم به ســادگی پایین نمی آید:  
چراکــه مولفه های تاثیرگــذار بر تورم، 
قیمت مسکوکات، قیمت ارز و نرخ سفته 
بازی و داللی در کشور است؛ ارز همچنان 
صعودی ســت، نرخ مسکوکات رو به رشد 
است و داللی و سفته بازی بیداد می کند؛ 
چطور انتظار داشــته باشیم از تورم سبد 
خوراکی ها کاسته شود؛ از طرفی  کاهش 
عددی تورم  به معنای این نیست که همه 
چیز ارزان شده و مِن مشتری دیگر گران 
نمی خــرم؛ تنها در صورتی که تورم منفی 
شــود و مسیر منفی شدن چند ماه ادامه 
داشته باشد، ارزانی و بازگشت آرام و بطئی 
قیمت ها رخ خواهد داد؛ تا زمانی که تورم 
مثبت اســت، گرانی سبد خوراکی ها نیز 

ادامه خواهد داشت. 
در چنیــن شــرایطی برخی مســئوالن 
دولتی بازهم دســت از حمله به دستمزد 
ناچیــز کارگران برنمی دارند، رئیس بانک 
مرکزی می گوید  امســال از افزایش مزد 
شــبیه پارســال خبری نیست!  و در عین 
حال، در شــورایعالی کار خبری از ترمیم 
مزد نمی شود؛ حاال وقتی اعداد و ارقام حتی 
با سریش و چسب با هم نمی خوانند، وقتی 
ســبد خوراکی ها به تنهایی به ۵ میلیون 
و ۳۵۹ هزار تومان رسیده، چطور باید دو 
ســوی معادله ی دستمزد- معیشت را به 
هم نزدیک کرد، کارگران چگونه باید سایر 

هزینه های زندگی را تامین کنند؟

خبر ویژه

دبیــر کار گــروه صدور مجوزهای کســب و کار وزارت اقتصاد از صدور 
۱۶۶ هزار مجوز کســب و کار از طریق ســامانه ملی مجوزها از ابتدای 
امســال تاکنون خبر داد و گفت: فاز اول ســامانه ملی مجوزهای کســب 
و کار تا پایان ماه جاری بهره برداری کامل می شود.ســیدامیر ســیاح در 
مورد آخرین وضعیت درگاه ملی مجوزهای کســب و کار اظهار داشــت: 
در حال حاضر ۷۵ درصد از ســامانه ملی کســب و کارها کامل شــده و 
امیدوارم تا آخر دی   ســال جاری فاز اول این ســامانه آماده بهره برداری 
شود.وی افزود: البته از اول امسال از سامانه ملی مجوزهای کسب و کار 
به طور نیمه کاره بهره برداری شــد  و تاکنون حدود ۱۶۶ هزار مجوز هم 

صادر شده است، ولی تا آخر دی   فاز اول به بهره برداری کامل می رسد.
دبیــر کار گــروه صدور مجوزهای کســب و کار وزارت اقتصاد گفت:  فاز 
دوم  زمانی آغاز می شــود که شــامل صدور آنی مجوزهای کســب و کار 
باشد وقتی که مدارک متقاضی در درگاه ملی کامل باشد که به صورت 
اتوماتیک مجوزها صادر می شود، در حال حاضر این گونه نیست و فقط 

مجوزهای ثبت محور به شکل اتوماتیک صادر می شود.
سیاح عنوان کرد: بخش دیگری از درگاه ملی مجوزها که از دی ماه شروع 
می شــود، این اســت که همه اســتعالمات از دستگاه ها به طور خودکار 
و از طریق درگاه ملی مجوزها انجام می شــود و امیدواریم تا پایان ماه 

جاری،  فاز اول درگاه ملی کســب و کارها تکمیل شــود.وی در مورد 
دســتگاه هایی که بیشــترین و کمترین همکاری را با سامانه ملی مجوز 
کسب و کارها داشته اند، توضیح داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در بخش مشــاغل خانگی همکاری خوبی داشــته اند، بعد از آن وزارت 
نیرو، ســازمان انرژی اتمی و ســازمان ملی استاندارد بیشترین همکاری 
را داشــته اند و دســتگاه هایی که بدتر از همه جواب متقاضی را داده اند، 
بخش های وزارت کار به جز مشاغل خانگی، وزارت صنعت، وزارت ورزش 
و جوانــان، وزارت میــراث فرهنگی و وزارت علوم اســت ، این ارگان ها و 

سازمان ها باالی ۴۰ درصد تأخیر در بررسی درخواست ها داشته اند.

ح کرد: دبیر کار گروه صدور مجوزهای کسب و کار وزارت اقتصاد مطر

 صدور 166 هزار مجوز کسب   وکار در درگاه ملی مجوزها
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نفت و انرژی 4

گاز مشهود است سوء مدیریت در مصرف 

، خانه ای گرم برای همه مدیریت مصرف گاز

كوتاه از انرژی

بین الملل

مهمترین وقایع سال ۲۰۲۲ بازار 
انرژی  از نگاه اویل پرایس

اغلب، وقوع یک رویداد به اشــکال متعدد بر 
بخش انرژی تاثیر می گذارد. در سال ۲۰۲۰، 
شــیوع ویروس کرونــا و پیامدهای متعاقب 
پاندمــی کووید ۱۹ بود که اثر آبشــاری بر 
وقایع انرژی ســال داشت. تاثیر این پاندمی، 
امســال همچنان ادامه داشــت زیرا مسائل 
زنجیــره تامین بــه همراه احیای اقتصادی، 
باعث افزایش قیمت های انرژی شدند. با این 
حال، در سال ۲۰۲۲ واقعه دیگری اتفاق افتاد 
کــه تاثیر مختل کننده ای بر همه بازارهای 
انرژی داشــت و مهمترین اتفاق ســال بود و 
بر وقایع مهم متعدد دیگر، تاثیر مســتقیمی 

گذاشت.
۱- حمله نظامی روسیه و اوکراین، بازارهای 
انــرژی را مختل کرد:حمله نظامی روســیه 
بــه اوکراین، بزرگتریــن تاثیر را بر انرژی در 
سال ۲۰۲۲ داشت. روسیه یکی از بزرگترین 
تولیدکنندگان نفت جهان به شــمار می رود. 
حملــه نظامی این کشــور به همســایه اش 
و متعاقــب آن، تصمیم دولــت آمریکا برای 
متوقف کردن واردات نفت روســیه، بازارهای 
انرژی را در سال ۲۰۲۲ به شدت مختل کرد. 
ایــن اختالل، به نوبه خــود پیامدهایی را به 

دنبال داشت.
۲- افزایــش قیمت های انرژی:طی هفته ها و 
ماه های پس از حمله نظامی روســیه، قیمت 
نفت در بازار جهانی به ســطحی صعود کرد 
که از سال ۲۰۰۸ بی سابقه بود. دولت آمریکا 
تصمیم گرفت واردات نفت روسیه را متوقف 
کند و این امر باعث اختالالت قابل توجهی در 
بخش پاالیش شــد. عمده نفتی که از روسیه 
وارد می شــد، فرآورده های پاالیشی نهایی یا 
نفت نیمه فرآوری شــده بود. از دســت رفتن 
واردات نفت روسیه، باعث مختل شدن عرضه 
بنزین و ســپس تولید دیزل در دوره تقاضای 
باال برای این ســوخت شــد. همه این موارد 
بــه باالترین میانگین هفتگی قیمت دیزل و 
بنزین در آمریکا منتهی شد. افزایش قیمتهای 
انــرژی همچنین عامل اصلی در صعود تورم 
آمریکا بود که به باالترین رکورد در ۴۰ سال 

گذشته رسید.
۳- برداشت تاریخی از ذخایر نفت استراتژیک 
آمریکا:دولــت بایدن بــرای مقابله با افزایش 
قیمت های انرژی، بزرگترین برداشــت نفت 
از ذخایر نفت اســتراتژیک در تاریخ آمریکا را 
اعالم کرد. آمریکا، ذخایر نفت استراتژیک را 
در سال ۱۹۷۵ و پس از تحریم نفتی ۱۹۷۳-
۱۹۷۴ به منظور جلوگیری از شوک اختالالت 
آتــی که در رونــد عرضه نفت روی می دهد، 
ایجاد کرد. اگرچه این ذخایر برای استفاده در 
موارد اختالالت شدید عرضه ایجاد شده است 
اما سیاستمداران آمریکایی معموال برای مهار 
افزایش قیمت بنزین به خصوص در سالهای 
برگزاری انتخابات، از آن اســتفاده کرده اند. 
سطح ذخایر نفت استراتژیک در اوج خود در 
سال ۲۰۱۰ به ۷۲۶.۶ میلیون بشکه رسیده 
بود. از سال ۱۹۸۴، سطح این ذخایر کمتر از 
۴۵۰ میلیون بشکه نبوده است اما این ذخایر 
ســال ۲۰۲۲ را در سطح ۳۷۸ میلیون بشکه 
به پایان می برند که حدود ۴۰ درصد کاهش 

از ابتدای سال نشان می دهد.
۴- تصویــب قانون کاهش تــورم در کنگره 
آمریکا:الیحــه قانون کاهــش تورم با وجود 
نامی که دارد، در واقع بیشتر به عنوان الیحه 
تغییــرات اقلیمی دیده می شــود. مجموعه 
ســرمایه گذاری  هدف گذاری شده، آمریکا 
را در مسیر کاهش ۴۰ درصدی آالیندگی تا 
سال ۲۰۳۰ قرار می دهد. این الیحه بزرگترین 
سرمایه گذاری اقلیمی در تاریخ آمریکاست. 
بزرگترین برندگان این الیحه شــرکت های 
انرژی تجدید پذیر هستند اما تمهیداتی هم 
در نظر گرفته شــده که به شــرکت های نفت 
و گازی کــه می توانند در فناوری های جدید 
جــذب متان و کربن ســرمایه گذاری کنند، 

کمک می کند.
۵- نشــت نفت از خط لوله کی اســتون:خط 
لوله کی استون که در چند سال اخیر به دلیل 
تصویب و لغو مکرر توسعه آن، مرتب در تیتر 
اخبار قرار داشته است، در دسامبر با نشت نفت 
روبرو شــد. این سومین نشت بزرگ این خط 
لوله در پنج ســال گذشته بوده و به مخالفان 
آن خوراک بیشتری برای مخالفت با خطوط 
لولــه آینده می دهــد. مخالفان این خط لوله 
می گویند نشــتی یــک خط لوله بزرگ، یک 
فاجعه زیســت محیطی خواهد بود. شرکت  
تی سی انرژی  که اپراتور این خط لوله است، 
هفتم دسامبر اعالم کرد ۱۴ هزار بشکه نفت 
از این خط لوله به ظرفیت ۶۲۲ هزار بشــکه 
نفت در مناطق روستایی ایالت کانزاس نشت 
کرده است. این سومین نشت بزرگ این خط 
لوله در پنج ســال گذشته بوده و به مخالفان 
آن خوراک بیشتری برای مخالفت با خطوط 

لوله آینده می دهد.

 همزمان با موج جدید سرما 
و افزایش مصرف گاز در کشور؛
 1۰ میلیون مترمکعب 

به تولید گاز کشور اضافه شد
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
از اضافه شدن تولید روزانه ۱۰ میلیون مترمکعب 
گاز خبر داد.علیرضا دانشی اظهار کرد: با پیگیری 
و تاکید مدیرعامل شــرکت ملــی نفت ایران و 
تالش های شــبانه روزی کارکنان شرکت نفت 
و گاز آغاجــاری و کمک های مجموعه مدیریت 
تعمیرات ســتاد مناطق نفت خیز جنوب در ۴۵ 
روز گذشــته، تعمیرات اساسی ان جی ال ۱۰۰۰ 
به پایان رسید و گاز وارد شبکه سراسری شد.وی 
با اشــاره به اینکه این اقدام جهادی در کمترین 
زمان ممکن و در چهار جبهه انجام شــد، ادامه 
داد: اورهال ان جی ال ۱۰۰۰ در ابتدا در دستور 
کار قرار گرفت و در مســیر آن تعویض خطوط 
لوله  و بازســازی ایستگاه مجتمع تفکیک نیز با 
موفقیت به پایان رسید.دانشــی افزود: در چند 
سال گذشته به تعمیرات اساسی مجتمع و ایمن 
ســازی این خطوط توجه نشده بود که با اجرای 
این طرح ها شاهد پایداری تولید و انتقال گاز با 
هدف تامین بخشــی از سوخت زمستان کشور 

خواهیم بود.

 مدیرکل اچ اس ئی و پدافند غیرعامل 
وزارت نفت :

 در همه کالنشهرهای کشور 

 بنزین و گازوئیل یورو ۴ و ۵ 

توزیع می شود
مدیــرکل اچ اس ئی و پدافنــد غیرعامل وزارت 
نفــت با تشــریح صفر تا صــد اقدام های وزارت 
نفــت برای اجــرای قانون هــوای پاک گفت: 
هم اکنون در همه کالنشــهرهای کشور بنزین 
و گازوئیــل یورو ۴ و ۵ توزیع می شــود.مظاهر 
انصــاری با بیان اینکــه قانون هوای پاک برای 
کاهــش آلودگی هوا تکالیف متعدد و متنوعی 
را به عهده دستگاه های مختلف از جمله وزارت 
نفت گذاشــته است به خبرنگار شانا گفت: فارغ 
از اینکــه اجــرای بخش مهمــی از این تکالیف 
به ســرمایه گذاری کالن و منابع مالی گسترده 
نیــاز دارد و صنعــت نفت به دلیــل تحریم ها با 
محدودیت های مالی روبه روســت، با این حال 
وزارت نفت اقدام های پرشــمار و مهمی را برای 
عمل به مفاد این قانون فراتر از محدودیت های 
اعمال شده انجام داده یا در حال انجام دارد.وی 
ادامه داد: با وجود افزایش هشت درصدی مصرف 
سوخت معادل نیروگاه ها در پاییز ۱۴۰۱ نسبت 
به پاییز ۱۴۰۰ شــاهد افزایش تحویل سوخت 
پــاک گاز طبیعــی به نیروگاه هــا به میزان ۲۳ 
میلیــون مترمکعــب در روز )معادل ۱۴ درصد 
افزایش نســبت به پارســال( بوده ایم، از این رو 
مصرف ســوخت مایع نفت گاز و نفت کوره در 
نیروگاه هــا ۴ میلیون لیتر در روز کاهش یافته 
و به این ترتیب ســهم ســوخت مایع نفت گاز و 
نفــت کــوره از ۲۴ درصد در پاییز ۱۴۰۰ به ۲۰ 
درصد در پاییز ۱۴۰۱ کاهش یافته است. افزون 
بر این تحویل گاز به صنایع پتروشیمی در پاییز 
۱۴۰۱ نســبت به پاییز ۱۴۰۰، معادل ۴ درصد 
افزایش یافته است.مدیرکل اچ اس ئی و پدافند 
غیرعامل وزارت نفت اظهار کرد: اجرای ماده ۱۸ 
قانــون هوای پاک، ارتقای کیفیت فرآورده های 
نفتی و ســوخت تولیدی پاالیشگاه های موجود 
و افزایش ظرفیت تولید ســوخت با اســتاندارد 
یورو در وزارت نفت پیگیری شــده اســت. در 
همین زمینه امسال پنج پروژه افزایش ظرفیت 
و کیفی ســازی فرآورده ها در پاالیشــگاه های 
اصفهان، شیراز، الوان، آبادان و تبریز در دولت 
سیزدهم به بهره برداری رسیده است، یا به زودی 
به بهره برداری می رســد.انصاری افزود: در پاییز 
امسال طرح ارتقای کیفی پاالیشگاه اصفهان با 
ظرفیــت تولید ۱۶ میلیون لیتر در روز نفت گاز 
)گازوئیل( با کیفیت یورو ۵ به بهره برداری رسید 
و وارد مدار تولید شد که هنوز به صورت رسمی 
افتتاح نشــده اســت، همچنین طرح تثبیت و 
نوســازی پاالیشــگاه آبادان که در نتیجه آن ۴ 
میلیــون لیتــر در روز از تولیــد نفت کوره آن 
پاالیشــگاه کاسته شــده و با محصوالت سبک 
با ارزش افزوده بیشــتر جایگزین می شــود، نیز 
پاییز امسال به بهره برداری رسید. این طرح نیز 
یکی از بزرگ ترین پروژه های نوســازی بود که 
با سرمایه گذاری خارجی اجرا شد و فاز دوم آن 
برای افزایش تولید فرآورده های با ارزش و کیفی 
نیز در دستور کار قرار دارد.وی گفت: همچنین 
 PSA تا پایان امســال واحد تولید هیدروژن و
پاالیشــگاه تبریز بــرای افزایش ظرفیت واحد 
تصفیه نفت گاز با کیفیت یورو آماده بهره برداری 
خواهد بود. افزون بر این، واحد ایزومریزاسیون 
پاالیشــگاه شــیراز با هدف ارتقای کیفیت ۵.۱ 
میلیون لیتر در روز بنزین تولیدی این پاالیشگاه 
به استاندارد یورو ۵ تا پایان امسال به بهره برداری 
خواهد رسید. پیش از این نیز طرح بهینه سازی و 
افزایش ظرفیت پاالیشــگاه الوان به بهره برداری 
رسیده و حدود ۱.۱ میلیون لیتر به تولید بنزین 
با اســتاندارد یورو در کشــور اضافه کرده است.  
افزون بر ایــن طرح ها، مجموعه ای از طرح های 
دیگر ارتقای کیفی سوخت و فرآورده های نفتی 
تولیدی همچون ارتقای کیفی نفت کوره تولیدی 
در ۶ پاالیشگاه کشور نیز در دست پیگیری است.

از اواخر آذر با ورود سامانه بارشی و سرد شدن هوا 
مصرف گاز شــدت گرفت تا جایی که مصرف گاز 
در روز شــنبه افزایش ۹ درصدی گاز را نســبت به 
مدت مشــابه داشته است. اما موضوع به همین جا 
ختم نمی شــود، زیرا افزایش مصرف گاز دامن گیر 
سیمانی ها هم شده به طوری که اکنون از سوخت 
جایگزین اســتفاده می کننــد. در رابطه با افزایش 
مصــرف گاز در بخــش خانگی محمدرضا جوالیی 
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفته بود: 
با ورود یک جبهه هوای ســرد از شــمال و شــمال 
غرب کشور که به سرعت گسترش یافته و حتی به 
اســتان های جنوب غرب، خوزستان، لرستان و… 
نیز رســیده و ماندگاری بیــش از حد آن، مصرف 
گاز شــنبه ســوم دی، به ۵۹۰ میلیون مترمکعب 
رسید.به گفته جوالیی این مقدار مصرف در ابتدای 
هفته جاری به نســبت ابتدای هفته گذشــته، ۹ 
درصــد افزایش را نشــان می دهــد که با اطالعات 
هواشناســی، پیش بینی می شود این روند افزایش 
مصرف، تا پایان هفته ادامه داشــته باشــد؛ به این 
ترتیب پیش بینی می شــود مصرف گاز طبیعی تا 
اواخــر هفتــه جاری به ۶۵۰ میلیون مترمکعب در 
روز برسد. حاال باید دید این رقم در روزهای پایانی 

هفته از این رقم عدول می کند یا خیر!

افزایش محدودیت گازی برای پتروشیمی ها
البتــه افزایــش مصــرف گاز در بخــش خانگی 
و تجــاری تبعاتــی هــم برای صنایع ســیمانی و 
پتروشــیمی ها داشــت به طوری که سوخت یکی 
قطــع و محدودیت هایی برای پتروشــیمی ها در 
نظر گرفته شــد اگرچه ایــن محدودیت ها در آذر 
ماه ایجاد شــد اما گویا همچنان ادامه دارد، احمد 
مهــدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی 
صنعت پتروشیمی ایران در رابطه با محدودیت های 
جدید پتروشــیمی ها به مهر می گوید: محدودیت 
ایجاد شــده منجر به کاهــش ۳۰ درصدی تولید 

پتروشیمی های گازی شده است.
وی ادامه داد: تمامی پتروشیمی های گازی کاهش 

تولید داشته اند از خراسان گرفته تا یاسوج تمامی 
پتروشــیمی های متانولی و اوره ای ظرفیت تولید 
شأن به ۷۰ درصد رسیده است.مهدوی ابهری اضافه 
کرد: امیدواریم در سال جاری از این مساله متضرر 
نشویم زیرا بر اقتصاد کشور تأثیر گذار است، چرا که 
با کاهش صادرات، ارزآوری به کشور نیز کاهش پیدا 
می کند.دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
پتروشیمی ایران در پاسخ به این سوال که امسال 
نســبت به سال گذشــته چه وضعیتی دارد، اضافه 
کرد: ســال گذشــته ۶۸۰ میلیون دالر عدم و نفع 
برای پتروشیمی ها وجود داشت و هیچ پیش بینی 
از این مســاله وجود ندارد و ممکن است ضرر سال 
جاری نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند، زیرا 

تولید هم افزایش چندانی نداشته است.
 CNG احتمال سهمیه بندی گاز 

با افزایش مصرف خانگی
به گفته مدیر دیســپچینگ شرکت ملی گاز ایران 
با توجه به محدودیت های اعمال شــده در صنایع 
و نیروگاه هــا برای مصــرف گاز و اینکه تنها منبع 
تأمیــن افزایش مصرف گاز در بخش های خانگی و 
تجــاری، اعمــال محدودیت در بخش نیروگاهی و 
صنایع است، از همه هم وطنان می خواهیم با رعایت 

الگوی مصرف بهینه، ما را در گازرســانی به دیگر 
بخش ها یاری کنند. اما اینطور که به نظر می رسد 
وخامت اوضاع به قدری اســت که گمانه زنی هایی 
برای قطعی گاز CNGها وجود دارد. در این راستا 
اردشیر دادرس، رئیس انجمن صنفی سی ان جی 
در این زمینه به مهر گفت: خوشــبختانه تا کنون 
کاهش یا قطعی گاز برای جایگاه های سوخت وجود 
نداشته است.وی ادامه داد: البته باید در نظر داشت 
که این مســاله به ما ابالغ شــده است که در صورت 
کمبود گاز پس از صنایع، پتروشــیمی و سیمان ها 
در صورت کســری گاز، گاز ســی ان جی ها هم 
ســهمیه بندی شود.دادرس در پاسخ به این سوال 
که سهمیه بندی به چه شکل انجام می شود، گفت: 
با توجه به اینکه هنوز اعمال محدودیت نشده است 
اطالعات دقیقی از این مســاله در دســت نیست و 
به نظر می رســد با توجه به عرضه و تقاضا ســهمیه 

بندی اعمال شود

۸۴1 مورد قطعی گاز در ارگان های دولتی
اگرچــه مســئوالن از مردم خواســته انــد تا با 
اســتفاده از وسایل گرمایشی در صرفه جویی گاز 
همراهیشــان کنند چرا که کاهش ۱۰ درصدی 

در بخــش خانکــی و تجاری معــادل ۶۰ میلیون 
مترمکعب، یعنی معادل دو فاز پارس جنوبی است 
و در صورت بهینه سازی می توان از آن در نیروگاه ها 
و صنایع بهره برد. اما حاال مســلم رحمانی، مدیر 
هماهنگی امور گازرســانی شرکت ملی گاز ایران 
هم در این راســتا گفته بود: با آغاز روزهای ســرد 
ســال همه کارکنان تأسیســات شرکت ملی گاز، 
وزارت نفت، تأسیسات باالدستی تولید، پاالیش، 
انتقال و توزیع با همه توان اقدام های الزم به منظور 
توزیع مناســب گاز به ویژه برای مشترکان بخش 
خانگی و تجاری را انجام می دهند. خوشــبختانه 
شــبکه گاز در کشــور پایدار اســت و هیچ قطعی 
گازی نداشــتیم.به گفته رحمانی تولید و عرضه 
ســوخت از مهم ترین موضوعاتی است که وزارت 
نفت مدنظر دارد، اما بحث مدیریت مصرف انرژی 
باید از سوی دستگاه های مختلفی پیگیری شود، با 
این حال وزارت نفت و شــرکت ملی گاز ایران هم 
اقدام های بســیار خوبی در این باره انجام داده اند. 
بــا همکاری دولت مصوبه ای در بحث کاهش ۱۰ 
درصدی مصارف بخش دولتی و پایش مصرف گاز 
اداره ها و دستگاه های دولتی داشتیم. همکاران ما 
تاکنون بیش از ۷۲ هزار مورد بازرســی در ســطح 
کشــور و ارگان های دولتی از ابتدای آذرماه انجام 
دادند که به ۸۴۱ مورد قطع گاز رســیده اســت.

مدیر هماهنگی امور گازرســانی شرکت ملی گاز 
ایران معتقد اســت در کشــور ما کمبود گاز وجود 
ندارد بلکه مشکل تراز نبودن بین مصرف و تولید 
اســت.حاال باید دید با شــرایط پیش رو و کاهش 
دمــای هوا همچنان باید منتظر کاهش تخصیص 
گاز به پتروشیمی ها بود و چه وضعیتی در انتظار 
جایگاه های سوخت خواهد بود چرا که در صورت 
افزایــش مصرف بخش خانگی برای جلوگیری از 
قطع گاز در این بخش این احتمال وجود دارد که 
جایگاه های سوخت سی ان جی برای مدت زمانی 
به صورت ســهمیه بندی گاز دریافت کنند، باید 
منتظر ماند و دید شــرکت ملی گاز چه تدبیری 

برای مسائل موجود در نظر می گیرد.

بــه دنبــال بحث های اخیر درباره آنکه تمام کارخانه های ســیمان 
فعال اند اما جوســازی های رسانه ای می کنند، رئیس هیات مدیره 
انجمن صنفی صنعت سیمان با اشاره به اینکه تالش صنعت سیمان 
علیرغــم محدودیت های اعمالی قابل تقدیر اســت، تخصیص ۲۱ 
میلیون مترمکعب کمتر از نیاز گاز صنعت را متفاوت از قطعی گاز 
واحدهای ســیمانی ندانســته و تاکید کرد که سیمانی ها در تامین 
مازوت هم دچار چالش هایی هستند.حمید فرمانی- رئیس هیات 
مدیره انجمن صنفی صنعت ســیمان با بیان اینکه صنعت ســیمان 
صنعتــی نجیــب و تنها وجه مثبت عملکرد وزارت صمت اســت و 
قیمــت آن تحــت کنترل مانده تصریح کرد: این در حالیســت که 

حتی اگر همکاری و تالش ســیمانی ها نبود، شــرایط مثبت فعلی 
برای این صنعت محقق نشده بود. مسئوالن، وزارت صمت بایستی 
از تولیــد و صنایــع حمایت کننــد.وی در رابطه با بحث ها پیرامون 
قطعی گاز ۵۴ کارخانه که وزارت صمت آن را ادعایی کذب خوانده 
است، روشنگری کرد: تولیدکننده بازی با کلمات را بلد نیست؛ در 
شــرایط عادی، مصرف روزانه گاز برای صنایع ســیمان ۲۷ میلیون 
متر مکعب اســت اما در حال حاضر حداکثر گاز تخصیصی به کل 
صنعت ســیمان، شــش میلیون متر مکعب است. گفته می شود که 
این محدودیت گاز است نه قطعی آن. این ها بازی با کلمات است.

رئیس هیات مدیره انجمن سیمان تصریح کرد: در حال حاضر ۵۴ 

شــرکت ســیمانی، کامال با قطعی گاز مواجه و الباقی تحت شرایط 
اعمال محدودیت هســتند. فرمانی ضمــن تاکید براینکه در حال 
حاضر تامین مازوت نیز با مشــکل همراه اســت، گفت: این مازوت 
مورد نیاز به جهت اینکه اولویت با نیروگاه ها و... اســت، آنطور که 
باید و شــاید در اختیار قرار نمی گیرد. ضمن اینکه دردســرهایی 
هم دارد. بطور مثال مازوت مورد نیاز یک شــرکت ســیمانی توسط 
یک شــرکت در اســتان یا شهر دیگر تامین می شود؛ قیمت مازوت 
به عنــوان نمونــه ۶۰۰ تومان قیمت دارد اما هزینه حمل آن ۱۳۰۰ 
تومان اســت. مازوت تخصیص داده می شــود اما با این شــرایط که 
هزینه تولید سیمان با آن، دو برابر هزینه تولید )سیمان( با گاز است.

گاز تخصیصی به سیمانی ها 21 میلیون مترمکعب کمتر از نیاز است

صنعت سیمان حمایت می خواهد نه تهدید

خبر  ویژه

رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی:

 بودجه بخش پژوهش 

باید بر اساس برنامه ای مدون افزایش یابد
رئیس پژوهشــگاه پلیمر و پتروشیمی در مورد 
بودجــه بخش پژوهش گفت: باید برنامه مدونی 
برای پژوهش داشته باشیم و بدانیم کشور چطور 
می تواند تولید را با کمک پژوهش افزایش دهد. 
ابتــدا نقشــه راهی تدوین کنیــم و بعد برای آن 
بودجه درنظر بگیریم.رئیس پژوهشــگاه پلیمر 
و پتروشــیمی ایران در مورد بودجه ســال آینده 
پژوهشــگاه ها اظهار داشــت: با توجــه به تورم 
موجود در کشور که بر اساس آمار رسمی حدود 
۴۰ درصد اســت، اگر بخواهیم پژوهشــگاه ها به 
فعالیــت معمولی خود ادامه دهند باید این تورم 
در بودجه پژوهشــگاه ها لحاظ شود در حالی که 
سال گذشــته این امر رخ نداد.مهدی نکومنش 
ادامه داد: متوســط افزایش بودجه پژوهشگاه ها 
در سال جاری ۸.۲ درصد بود در حالی که بودجه 
دانشگاه ها حدودا بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت 
که به دلیل حضوری شدن کالس ها بعد از حدود 
۲ سال مورد نیاز آنها بوده است.نکومنش با اشاره 
به بودجه بخش پژوهش در قانون برنامه توسعه 
ششــم که باید به چهار درصد از تولید ناخالص 

داخلی می رســید و بودجه این بخش در قانون 
بودجه ســال ۱۴۰۱ گفت: مقام معظم رهبری 
بارهــا در دیدارها با مســئوالن بــر بودجه این 
بخــش تاکیــد کرده اند؛ ولی هیچ دولتی این امر 
را محقق نکرده و البته این ســوال بســیار بزرگی 
است.رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی گفت: 
نباید بودجه بخش پژوهش را به شکل احساسی 
افزایش دهیم، قبل از آن باید برنامه مدون برای 
پژوهش داشــته باشــیم و بدانیم کشور چطور 
می تواند تولید را با کمک پژوهش افزایش دهد. 
باید نقشــه راهی داشــته باشــیم و بعد برای آن 
بودجه درنظربگیریم.وی تصریح کرد: تولید از راه 
پژوهش به زیرساخت و برنامه ریزی نیاز دارد و اگر 
اکنون بودجه پژوهشگاه را دوبرابر کنند، خروجی 
ما به  سرعت دوبرابر نخواهد شد.نکومنش در مورد 
جلســات مجمع پژوهشگاه ها با مدیران سازمان 
برنامه و بودجه برای تدوین بودجه پژوهشگاه ها 
نیز خاطرنشان کرد: این جلسات بیشتر به چانه 
زنی می گذرد و نه برنامه ریزی یا کار عمیق. کار 

عمیق این است که بررسی کنیم .

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب تهران:

 با وجود بارش ها

مشکل آب تهران حل نشد
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران گفت: 
علی رغم اینکه در روزهای اخیر شــاهد بارش 
باران و برف در تهران بودیم اما باتوجه به اینکه 
عمده بارش ها در باالدســت ســدها به شکل 
برف بوده، مشــکل آب تهران حل نشده و الزم 
است که مشترکان همچنان به موضوع مدیریت 
مصرف حســاس باشند.محمدرضا بختیاری ، 
بــا بیان اینکه ذخایر ســدهای تهران وضعیت 
مناسبی ندارند، اظهار کرد: بارندگی هایی که 
اتفــاق افتاد خوب اســت، امــا نکته ای که در 
مورد بارندگی ها وجود دارد این اســت که این 
بارش ها عمدتا در سرشاخه و باالدست سدها 
عمدتــا به شــکل برف بــوده و تبدیل به روان 
آب نمی شــود که بتواند مشــکل را در کوتاه 
مــدت حل کند.وی تاکید کرد: بی شــک این 
بارش ها نعمت هستند و برای فصول گرم سال 
ذخیره خواهد شد اما نکته ای که وجود دارد، 
باتوجه به اینکه در پاییز بارندگی نداشــتیم و 
روان آب ایجاد نشــد، بارش های اخیر خیلی 
به مخازن سدها کمک نخواهند کرد و آوردی 

بــرای رودخانه ها ندارند.وی افزود: باتوجه به 
این شــرایط در کوتاه مدت یعنی تا شــب عید 
دچار مشــکل هستیم و می بایست هموطنان  
تهرانــی به موضوع مدیریت مصرف توجه ویژه 
ای داشته باشند چراکه در غیر این صورت دچار 
مشــکل خواهیم شد.بختیاری با اشاره به نیاز 
آبی تهران، گفت: شهر تهران روزانه بین ۲۹۰۰ 
تا ۳ میلیون مترمکعب مصرف آب شرب دارد 
که بخشی از آن از منابع آب سطحی و بخشی 
از منابع آب زیرزمینی تامین می شود، ذخایر 
ســدهای تهران کامــال در حالت بحرانی قرار 
گرفته و ذخایر نامناســبی دارند، اگرچه حجم 
مخزن ســدهای تهران ۲۷۴ میلیون است اما 
کل این آب قابل برداشــت نیســت.وی با بیان 
اینکه بخشی از این منابع حجم مرده سد است 
و نمی توان روی آن حساب کرد، ادامه داد: به 
همین دلیل وضعیت تهران مناســب نیست و 
ایــن بارندگــی هایی که اتفاق افتاده نباید این 
تصور را ایجاد کند که مشــکل آب تهران حل 

شده است .
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5بانک و بیمه

 با موضوع بررسی نظام تعلیم و تربیت 
در استان خوزستان؛

هشتادمین جلسه شورای فرهنگ 
عمومی استان خوزستان برگزار شد

خوزســتان / گروه اســتان ها:  حجت االسالم رضا 
کاله کج در هشــتادمین جلسه شــورای فرهنگ 
عمومــی خوزســتان، که با حضــور میهمان ویژه 
حجت االســالم مجتبی مصباح یزدی وبا ریاســت 
نماینده ولی فقیه در اســتان برگزار شد، با تسلیت 
ایام فاطمیه اظهار کرد: این جلسه با موضوع بررسی 
نظام تعلیم و تربیت در اســتان خوزستان و وحدت 
حوزه و دانشگاه برگزار شده است. مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خوزستان، با گرامیداشت ۲۷ آذرماه 
سالروز عروج ملکوتی شهید آیت ا... مفتح، منادی و 
پایه گذار وحدت حوزه و دانشگاه، افزود: امام راحل 
)ره( در وصف این شــهید فرمودند: »شهید مفتح، 
شهید حوزه و دانشگاه است«.وی با بیان اینکه شهید 
مفتح شخصیتی است که مجاهدت های ایشان در 
مسیر پیوند جایگاه رفیع روحانیت و دانشگاه، معنای 
واقعی دانش و بینش را متجلی ساخت، اضافه کرد: به 
فرموده مقام معظم رهبری: »وحدت حوزه و دانشگاه 
گمشده ای است که باید آن را بیابیم تا مجموعه نظام 
آموزشــی و علمیـ  فرهنگی کشــور به عنوان پیکر 
واحد در راستای مصالح عالیه اسالمی قرار گیرد«.

حجت االســالم کاله کج، همچنین با تبریک هفته 
پژوهش به کلیه اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان 
و کلیه تالشگران عرصه علم و فرهنگ ابراز امیدواری 
کرد: با عنایات پروردگار متعال، اساتید و پژوهشگران 
با نظر به نیازهای روز جامعه، در راه تعالی فرهنگ 
پژوهش و پژوهش های فرهنگی نیز بکوشند. در این 
جلسه اعضای حاضر به بیان مباحث و نظرات مرتبط 

با موضوع جلسه پرداختند.

بازدید دانشجویان آموزشگاه 
 فنی و حرفه ای سمنان 

از شرکت برق منطقه ای استان 
ســمنان / گروه استان ها: تعدادی از دانشجویان 
آموزشگاه فنی و حرفه ای سمنان  از تاسیسات 
انتقال و فوق توزیع برق شــرکت برق منطقه ای 
سمنان بازدید کردند. در این بازدید دانشجویان 
رشــته برق آموزشــگاه فنی و حرفه ای سمنان 
از تاسیســات پست ۶۳کیلوولت جنوب سمنان 
دیدن نموده و با مراحل انتقال انرژی الکتریکی 
آشــنا شدند .بازدید کنندگان همچنین ازسالن 
کنترل و تجهیزات پست ۶۳ جنوب سمنان دیدن 
کــرده و اطالعــات الزم در مورد تجهیزات ، بهره 
برداری و ســرویس ونگهداری پست ها، توسط 
کارشــناس مربوطه ارائه گردید. محمد مهدی 

وحدتی / مدیر دفتر روابط عمومی
در نشست هم اندیشی مدیران ادوار روابط عمومی 

ح شد؛ و رسانه شورای شهر مشهد مطر

 لزوم ایجاد سیاست یکپارچه 

در حوزه انعکاس اخبار مدیریت 
شهری مشهد

مشهد / سمیرا رحمتی
در نشست هم اندیشی مدیران ادوار روابط عمومی 
و رسانه شورای اسالمی شهر مشهد ضمن اشاره 
به کمبود سیاســت یکپارچه در اطالع رسانی و 
انعکاس اخبار مدیریت شــهری بر ملزم شــدن 
پروژه ها به داشــتن پیوســت رســانه ای تأکید 
شد.حسن موحدیان رئیس شورای اسالمی شهر 
در این نشســت که بــا حضور جمعی از اعضای 
شورای اسالمی شهر برگزار شد گفت: معتقدیم 
برگزاری چنین نشســت هایی مفید اســت زیرا 
خود را نیازمند استفاده از تجربیات فعاالن حوزه 
روابط عمومی می دانیم.وی افزود: روابط عمومی 
عرصه گســترده ای است که هرچه در مورد آن 
سخن گفته شود کم است؛ روابط عمومی ها تأثیر 
بســیاری بر افــکار عمومی و آگاهی مردم دارند 
لــذا بایــد این حوزه مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

همچنین در این نشســت مدیران ادوار گذشته 
روابط عمومی و رســانه شــورای اسالمی شهر 
مشــهد به ابراز نظرات و تجربیات خود پرداخته 
و بر لزوم توجه روابط عمومی شــورای اسالمی 
شهر به مردم و شنیدن حرف ها و مطالبات آنان 
تأکید و نبود سیاســت یکپارچه رســانه ای را در 
ادوار مختلــف یکــی از کمبودهای حوزه روابط 
عمومی برشمردند.گفتنی است در این نشست 
ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره مرحوم "داوود 
پارســا نیک" مدیر روابط عمومی در دوره سوم 

از خانواده وی تجلیل شد.

مشهد / سارا رحمتی
تولیت آستان قدس رضوی بر ضرورت 
ایجــاد ارتباط مؤثر میان روحانیون و 
جوانــان تأکید کرد و گفت: روحانیت 
در کنار بیان مشــکالت مردم، عزت و 
اقتدار ایران اســالمی سربلند را تبیین 
کنند.حجت االســالم والمســلمین 
احمد مــروی در دیدار اعضاء مجمع 
خطبای حوزه علمیه خراسان رضوی 
کــه در تاالر والیت حــرم مطهر امام 
رضا)ع( برگزار شــد، ضمن تســلیت 
ایــام ســوگواری حضــرت صدیقه 
کبــری فاطمه زهرا)س( با اشــاره به 
این روایت امام حســن عســکری)ع( 
کــه می فرمایند: »نحن حجج ا... علی 
خلقــه و جّدتنا فاطمة حّجة ا... علینا: 
مــا حجت های خداونــد بر مخلوقات 
هســتیم و جد ما حضرت فاطمه)س( 
حجــت خدا بر ماســت«. ابــراز کرد: 
حضرت فاطمه زهرا)س( مصداق اَتم 
و اَکمل همه فضیلت های انسانی بوده 
که این فضائل را باید از ســیره زندگی 
پاک آن حضرت استخراج و به جامعه 
معرفــی کــرد؛ هنگامی کــه صدیقه 
کبری)س( بــر ائمه اطهار)ع( حجت 
هستند پس نمی توانیم آن حضرت را 

تنهــا الگوی بانوان بدانیم، آن حضرت 
الگوی بشریت در تمام ادوار تاریخ اند.

وی بــا بیان اینکه اگــر جهاد تبیین 
حضــرت فاطمه)س( در دفاع از دین 
نبود، مطمئنا سرنوشت اسالم به گونه  
دیگری رقم می خورد؛ خاطرنشان کرد: 
خطبه های شجاعانه، منطقی و محکم 
برگرفته از آیات قرآن و ســیره پیامبر 
عظیم الشــأن)ص(، رفتن درب خانه 
اصحاب و انصار و مهاجرین، گریه های 
افشاگرانه بر غربت و سرنوشت اسالم و 
وصیت مخفی ماندن قبر مطهرشــان، 
هرکــدام دنیایی پیــام به همراه دارد 
که بــا آن هــا صدیقه طاهــره)س( 
نقشــه های شوم دشــمنان را خنثی 
کرد.مروی گفت: نقل اســت آیت اهلل 
میرزای شیرازی پس از فتوای تاریخی 
تنباکو و شکســت قرارداد استعماری 
انگلیس؛ بســیار متأثر و نگران بودند، 
هنگامــی که دلیل را از ایشــان جویا 
می شــوند می گویند، »دشمنان دین 
تاکنون نمی دانستند قدرت اسالم در 
کجاســت، اکنون به قدرت روحانیت 
پــی بردند و از امروز برای آن نقشــه 
می کشند.« و گذشت زمان اثبات کرد 
که نگرانی آیت ا... میرازی شیرازی بی 

دلیل نبوده است.تولیت آستان قدس 
رضــوی با تأکیــد بر لزوم ارتباط مؤثر 
روحانیــت با اقشــار مختلف مردم به 
ویژه نســل جوان، ابراز کرد: حضرت 
امیرالمومنیــن علــی)ع( نبی گرامی 
اســالم)ص( را به طبیب و پزشکی که 
خــود به دنبــال نیازمندان به طبابت 
می گشــت و به آن ها مراجعه می کرد، 
تشبیه کرده است؛ پیامبر اکرم)ص( به 
انتظار افراد نمی نشست تا به او مراجعه 
کننــد بلکه این پیامبر)ص( بود که به 
ســراغ مــردم برای دعوت به اســالم 
می رفــت؛ امروز نیز روحانیون باید راه 
هایی برای ایجاد ارتباط مؤثر با نســل 

جوان ایجاد کنند؛ جوانان ســخن حق 
را می پذیرند، گاهی یک ساعت سخن 
گفتن چهره به چهره با جوانان می تواند 
ســاعت ها ســاعت ها تبلیغات منفی 
رســانه های دشــمن را خنثی سازد.
وی با اشــاره بــه اینکه یکی از اهداف 
راهبردی دشــمن در جنگ نرم علیه 
انقالب اسالمی، ایجاد یأس و ناامیدی 
در جامعه و به ویژه نســل جوان است؛ 
ابراز کرد: باید خدمات انقالب و مسائل 
کالن را تببین کرد، باید گفت: انقالب 
اسالمی با تمام امکاناتش چه خدمتی 
به مردم و محرومین کرده است. پیش 
از انقالب چه تعداد دانشگاه و دانشجو 

داشته ایم و امروز به چه تعداد رسیده 
اســت. دســتاوردهای حوزه آموزش 
عالــی، تحقیقــات و فنــاوری پس از 
انقالب اســالمی بســیار گســترده و 
چشــم گیر اســت؛ پیش از انقالب در 
چه حوزه های وابســتگی داشــته ایم 
و امــروز علــی رغم همــه تحریم ها و 
شیطنت های دشمن از چه خودکفایی 
برخــوردار هســتیم.احمد مروی در 
بخش دیگری از سخنان خود در جمع 
خطبای خراسان و شهر مشهد، افزود: 
سخنوری و خطابه در مشهد و خراسان 
تاریخ درخشــانی دارد اما متأسفانه تا 
حدودی از جایگاه درخشــان تاریخی 
خــود در تربیت خطیب فاصله گرفته 
و از این حیث کاســتی هایی احســاس 
می شــود که باید برای استعدادیابی و 
تربیت خطبای توانمنــد برنامه ریزی 
شــود.تولیت آســتان قــدس رضوی 
همچنین از اهتمام و توجه ویژه آستان 
قدس رضوی به مسائل فرهنگی خبر داد 
و گفت: امور فرهنگی برای آستان قدس 
رضوی مهم و اساسی بوده و اعتقادمان بر 
این است که تمام این صحن ها، رواق ها و 
ابنیهی زیبا مقدمه ای برای کار فرهنگی 

فاخر است.

آستان قدس رضوی: تولیت 

روحانیت در کنار بیان مشکالت مردم، اقتدار ایران اسالمی را تبیین کنند

5  نسخه تحت وب همراه 

 بانک تجارت در اختیار مشتریان 

قرار گرفت
 به منظور تکمیل ســبد 
خدمــات غیرحضوری و 
ریســک های  پوشــش 
 IOS احتمالــی نســخه
نســخه تحت وب همراه 
 hb.tejaratbank.ir بانک تجارت از طریق نشــانی

در اختیار مشتریان این بانک قرار گرفت.
همراه بانک تجارت پیش از این در قالب دو نسخه 
اندروید و IOS ارائه می شد که از این پس با هدف 
تکمیل ســبد خدمات غیرحضوری و ســهولت 
کاربری مشتریان نسخه تحت وب این اپلیکیشن 
نیز فعال شــد. مشــتریان برای کسب اطالعات 
بیشتر درباره نحوه استفاده از همراه بانک تجارت 
 می تواننــد به تارنمــای بانک تجارت به آدرس

www.tejaratbank.ir مراجعــه کــرده و یا با 

مرکــز ارتباط مشــتریان این بانک به شــماره 
۱۵۵۴ تماس حاصل کنند.

گروه مالی دی نزد سازمان بورس 
و اوراق بهادار ثبت شد

 به منظور اجرای مأموریت 
ابالغی و اســتراتژی های 
کالن بانک دی و با تمرکز 
بر اصالح ســاختار مالی و 
شــرکت ها،  سهامداری 
اقدامات اولیه برای ثبت گروه مالی دی به عنوان 
نهاد مالی طی سال گذشته آغاز شد و در نیمه 

آذر ماه سال جاری به نتیجه رسید.
تبدیــل گروه مالی به نهاد مالی، ضمن افزایش 
شفافیت، زیرساخت الزم برای پذیرش و عرضه 
ســهام این گروه در بازار ســرمایه در راســتای 
رعایت مفاد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید را 
فراهم خواهد کرد. با افزایش شفافیت و انتشار 
اطالعات، سهامداران بانک، دسترسی سریعتر و 
آسانتری به مجموعه اطالعات شرکت ها و روند 

پیشرفت آن ها خواهند داشت.
همچنین گروه مالی دی با ثبت نزد ســازمان 
بــورس و اوراق بهادار، امــکان پذیرش ارکان 
مختلف را در ابزارهای نوین بازار سرمایه خواهد 
داشــت که این روند به توسعه فعالیت ها و ارائه 
خدمــات مختلف در حوزه هــای مرتبط با این 

بازار منجر خواهد شد.

اخبار

 خادمی آستان مقدس 

علی بن موسی الرضا)علیه السالم( 
برگ زرینی بر افتخارات بیمه سینا

  عبدالــه ســلطانی ثانی 
مدیرعامل بیمه ســینا با 
اشاره به خدمت رسانی به 
زائران رضوی که توفیقی 
الهی بــوده و شایســته 
شــکرگزاری اســت. عبدالــه ســلطانی ثانی 
مدیرعامل بیمه سینا با اشاره به خدمت رسانی 
به زائران رضوی که توفیقی الهی بوده و شایسته 
شــکرگزاری است گفت: بر اساس این قرارداد، 
ارائــه خدمات بیمه مســئولیت مدنی عمومی 
آســتان قدس رضوی در قبال کلیه مراجعین و 
زائرین حرم مطهر امام رضا)ع( و اماکن متبرکه 
اطراف آن بر عهده شــرکت بیمه ســینا خواهد 
بود. نائب رئیس هیئت مدیره بیمه سینا افزود: 
جبران خســارت های مالی زائرین، هزینه های 
پزشکی ناشی از حوادث و غرامت فوت و نقص 
عضو تا ســقف دیه مصوب قوه قضاییه در سال، 
از جمله تعهدات بیمه سینا در این قرارداد است.
وی بــا تاکیــد بر اینکه آســتان قدس رضوی 
بیمه گــزار زائــران حرم امام رضا)ع( اســت، 
اظهــار امیدواری کرد این نــوع بیمه در دیگر 
اماکن مذهبی کشور نیز اعمال شود تا عاشقان 
اهلبیــت)ع( با خیالی آســوده وارد این اماکن 
مقدس شــوند. مدیرعامل بیمه ســینا تاکید 
کرد: بیمه ســینا همواره در تالش اســت تا با 
ارائه بهترین خدمات و پوشش های بیمه ای در 
راستای افزایش رضایتمندی بیمه شدگان گام 
بردارد، از این رو کسب افتخار خدمت به زائران 
محترم آستان مقدس امام الرئوف را به فال نیک 
گرفتــه و امیدواریــم تا با ارائه خدمت بی منت 
به میهمانان این آســتان نورانی، زیارتی بدون 
دغدغــه برای عاشــقان خاندان آل اهلل حاصل 
شــود. سلطانی ثانی تصریح کرد، وجود نعمت 
امام رضا)ع( و همسایگی مردم ایران و خراسان 
با این امام، توفیقی است که شکرگزاری آن در 
گرو تالش در جهت توســعه و تقویت ظرفیت 
وجــودی خود بــرای بهره مندی از این نعمات 

و گنجینه های فرهنگ و سیره امامان است.

الحاقیه تفاهمنامه بانک تجارت و بانک قرض الحسنه رسالت منعقد شد
  بانک تجارت با گســتره جغرافیایی در سراســر کشــور و امکانات 
شرکت های ابزاری و تنوع مشتریان و ذینفعان خود شبکه توانمندی 
را در اختیار دارد و این ظرفیت ها در همکاری با شرکای تجاری همواره 

کارگشا بوده است.
مدیرعامل این بانک در مراســم انعقاد الحاقیه تفاهمنامه همکاری با 
بانک قرض الحسنه رسالت گفت: بانک تجارت با گستره جغرافیایی در 
سراسر کشور و امکانات شرکت های ابزاری و تنوع مشتریان و ذینفعان 
خود شبکه توانمندی را در اختیار دارد و این ظرفیت ها در همکاری با 

شرکای تجاری همواره کارگشا بوده است.
دکتــر هــادی اخالقی فیض آثار با اشــاره به حوزه هــای فعالیت بانک 
قرض الحسنه رسالت و فرصت های گسترش تعامل بین دو طرف تاکید 
کرد: ظرفیت های ارزشــمندی در بانک قرض الحســنه رسالت به وجود 
آمده که می تواند بستری برای گسترش همکاری دو مجموعه باشد و ما 
در زمینه هایی همچون اعتبارسنجی خدمات ارزی و بانکداری بین الملل 
و سایر حوزه های مالی و اعتباری می توانیم با انعقاد تفاهم نامه های جدید 

با هدف هم افزایی از این ظرفیت ها بهره مند شویم.

مدیرعامل بانک قرض الحســنه رســالت هم با اشــاره به عملیاتی 
شــدن بانکــداری بــدون شــعبه در این بانک گفت: از چند ســال 
گذشــته جمع آوری شــعب بانک قرض الحسنه رسالت کلید خورد 
و خوشــبختانه امروز تمام خدمات این بانک در یک مرکز عملیات 

بانکی ارائه می شود.

محمدحســین حســین زاده با ارائه گزارشی از وام های پرداختی این 
بانک در ســال گذشــته گفت: در سال ۱۴۰۰بیش از یک میلیون فقره 
وام با میانگین ۳۲میلیون تومان به صورت غیرحضوری به مشــتریان 

پرداخت شده است.
مدیرعامل بانک قرض الحســنه رســالت با اشاره به همکاری مشترک 
بــا بانــک تجارت گفت: قرار گرفتن دو بانک در کنار هم می تواند برای 
دو مجموعــه و همچنیــن بــرای مردم خلق ارزش کند و از جمله ارائه 
ضمانت نامه بانکی از سوی بانک تجارت به مشتریان بانک قرض الحسنه 

رسالت در این همکاری مورد تاکید خواهد بود.
حمیدرضا شریفیان معاون مدیرعامل بانک تجارت در امور مشتریان 
شرکتی و تجاری با بیان اینکه بانک قرض الحسنه رسالت در چندسال 
گذشــته به ویژه در بانکداری نوین بســیار متمایز عمل کرده اســت 
گفت: با انعقاد الحاقیه جدید تفاهمنامه همکاری بانک تجارت و بانک 
قرض الحســنه رســالت امکان صدور ضمانتنامه با تخفیف ویژه برای 
مشتریان و معرفی شدگان بانک رسالت و همچنین همکاری در قالب 

تامین مالی زنجیره تامین SCF فراهم شده است.

اخبار

»رضــا رزمــی« معــاون اداره کل ســازمان و برنامه ریزی بانک با 
حضور در برنامه گفت وگوی اقتصادی »رادیو گفت وگو« به تبیین 
خدمات بانک  های قرض الحسنه و راهکارهایی برای توسعه فرهنگ 

قرض الحسنه در جامعه پرداخت.
رزمی با اشــاره به اینکه بانک های قرض الحسنه کار بانکداری خرد 
انجــام می دهند، گفت: بر اســاس آخرین مجوز بانک مرکزی این 
بانک هــا می تواننــد تا ۲۰۰ میلیون تومان به اشــخاص حقیقی و 
۵۰۰ میلیــون تومان به اشــخاص حقوقی پرداخت کنند. افزایش 
سقف مبالغ وام ها از سوی بانک مرکزی حرکت بسیار مثبتی بود.
وی افزود: وام های ازدواج، فرزندآوری، اشتغال مددجویان کمیته 
امداد و… نیز جزو تکالیف بانک های قرض الحسنه است که با روند 

بسیار خوبی در حال پرداخت آن هستند.
 بانک های قرض الحسنه 

در حوزه خدمات الکترونیک پیشرو هستند
رزمی اظهار داشــت: ســقف بازپرداخت این وام های قرض الحسنه 
نیز ۷ ســال اســت. هیچ پولی نیز در حســاب های مشتریان بلوکه 
نمی شود و مشتریان بر اساس کارکرد حساب خود می توانند نسبت 

به دریافت وام قرض الحســنه اقدام کنند. وی با اشــاره به ضرورت 
توســعه بانکداری قرض الحسنه، گفت: اگر بانک های قرض الحسنه 
توســعه یابند و بیش از پیش در جامعه شــناخته شوند، می توانند 

بخش زیادی از نیازهای افراد به خدمات بانکی را پوشش دهند.

رزمــی گفــت: مشــتریانی کــه از خدمات و وام هــای بانک های 
قرض الحســنه استفاده می کنند، مجدداً تمایل به ادامه استفاده از 
وام ها و استمرار در دریافت خدمات از این بانک ها دارند. این افراد 
کســانی هســتند که نیازشان دریافت وام های خرد است و این نیاز 

دقیقاً از سوی بانک های قرض الحسنه پاسخ داده می شود.
معاون اداره کل سازمان و برنامه ریزی بانک قرض الحسنه مهر ایران 
خاطرنشــان ســاخت: بانک های قرض الحسنه بر مبنای اساسنامه 
خود اصاًل مجوز بنگاه داری ندارند و باید منابع خود را صرف پرداخت 
وام های قرض الحســنه کنند که در این بخش نیز عملکرد بســیار 
مناســبی دارند. وی خواســتار تغییر نگاه به حوزه قرض الحسنه از 
وضعیت سنتی به بانکداری مدرن توسط مردم و مراجع باالدستی 
شــد و هزینه بانکداری الکترونیکی را بســیار پایین تر از بانکداری 
حضوری و ســنتی ارزیابی کرد. رزمــی همچنین گفت: بانکداری 
فیجیتال تلفیقی از بانکداری فیزیکی و دیجیتال اســت و باید در 
مســیری حرکت کنیم که وظیفه شــعب تنها راهنمایی مشتریان 
برای اســتفاده از خدمات الکترونیکی باشد. خوشبختانه بانک های 

قرض الحسنه در این حوزه پیشرو هستند.

بانک های قرض الحسنه در حوزه خدمات الکترونیک پیشرو هستند

خبر  ویژه

استانها

گهی فقدان سند مالکیت آ
مالکیــت  ســند  کــه  هســتند  مدعــی  فــرد  مدنــی  گلبــدن  /آقــای  خانــم 
ــام  ششــدانگ پــاک 43 فرعــی از 15 اصلــی واقــع در بخــش 20 کوماســی بن
مالــک فــوق صــادر و تســلیم گردیــده اســت و بــه علــت جابجایــی از بیــن رفتــه 
و تقاضــای المثنــی ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا بنــا بــه دســتور تبصــره 1 
مــاده 120 اصاحــی آییــن نامــه قانــون ثبــت مصــوب 80/11/8 مراتــب جهــت 
اطــاع عمــوم در یــک نوبــت آگهــی میشــود تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاصی 
نســبت بــه ششــدانگ پــاک مرقــوم مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند 
از تاریــخ  مالکیــت یــا ســند معاملــه نــزد خــود میباشــد ظــرف مــدت 10 روز 
انتشــار ایــن آگهــی اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند 
ر اعتراضــی  معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد و اگــر ظــرف مهلــت مقــر
نرســد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود ســند مالکیــت المثنــی 
ــام مالــک صــادر و تســلیم خواهــد شــد و در صــورت ارائــه ســند مالکیــت  بن
یــا ســند معاملــه صــورت جلســه ای مبتنــی بــر وجــود آن نــزد معتــرض در دو 
نســخه تنظیــم و یــک نســخه آن بــه متقاضــی المثنــی تســلیم و اصــل ســند 

مالکیــت بــه ارائــه دهنــده مســترد خواهــد شــد.
ک مریوان نگاری م الف 1۰۵ رئیس ثبت اسناد و امال

گهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  آ
آیین نامه قانون تعیین تکلیف رسمی برابر ماده ۳ وماده 1۳ 

برابــر آرا ءصــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بامعــارض1- آقــای علیرضــا ابراهیمــی بشــماره 
کاســه   متقاضــی  موســی   زنــد  فر رامیــان  48۷۹335258صــادره  ملــی  بشــماره   10۷5 شناســنامه 
پرونــده 1401114412480000422در یــک و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن 
ــی  ــماره مل ــنامه 48۷00301۹5 بش ــماره شناس ــی بش ــن ابراهیم ــای محس ــت 2- آق ــده اس ــا ش ــداث بن اح
زنــد علیرضــا متقاضــی کاســه پرونــده 140111441248000042۷در  48۷00301۹5 صــادره از رامیــان فر
ــا شــده اســت 3-آقــای  یــک و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن
محمــد مهــدی ابراهیمــی بشــماره شناســنامه 48۷0184486بشــماره ملــی 48۷0184486صــادره علــی 
زنــد علیرضــا متقاضــی کاســه پرونــده 1401114412480000428در یــک و نیــم دانــگ مشــاع از  آبــاد فر
ــا شــده اســت 4_ آقــای ابولفضــل ابراهیمــی بشــماره  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه درآن احــداث بن
زنــد علیرضــا متقاضــی  فر آبــاد  علــی  ملــی 48۷01844۹4 صــادره  شناســنامه 48۷01844۹4 بشــماره 
ــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن  کاســه پرونــده 140111441248000042۹ در یــک و نی
کــه در آن احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت 10۹.06متــر مربــع از پــاک 3_ اصلــی واقــع در اراضــی 
ــذا  ــه  2 گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ل اوزینــه بخــش 3_حــوزه ثبــت ناحی
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز آگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی 
کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی،دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی 

تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد
تاریخ انتشار نوبت اول1۴۰1/۰۹/۲1   تاریخ انتشار نوبت دوم  1۴۰1/1۰/۰۷         م.الف:1۳6۷۸
گرگان    ک منطقه دو  حجت اهلل تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امال

 نشست خبری رئیس کمیسیون حمل و نقل 

شورای شهر هشتگرد برگزار شد 
البرز / راضیه دارابی

با دعوت مهندس جواد فالحتکار نایب رئیس شورا و رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی 
و شــهرداری هشــتگرد ، نشســت خبری با محوریت موضوع حمل و نقل و ترافیک شهری با اصحاب رسانه 
برگزار شد .رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک  با عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه 
زهرا)س( و گرامیداشت ۲۶ آذر روز ملی حمل و نقل از تصمیم مدیریت شهری برای برگزاری همایشی با 
شکوه جهت تجلیل از زحمات تاکسی داران و دست اندرکاران ناوگان حمل و نقل عمومی خبر داد و افزود :  
به دلیل تقارن روز ملی حمل و نقل با ایام فاطمیه این برنامه در پایان هفته جاری در سالن همایش های ۹دی 
با حضور رانندگان و خانواده آنها ، دست اندرکاران حمل و نقل شهری ، مسئولین شهرستان و عموم مردم 
برگزار خواهد شد .مهندس فالحتکار در ادامه این نشست با اشاره به برنامه های این کمیسیون در راستای 
رفع ترافیک ، توجه به وضعیت معیشت رانندگان و ساماندهی ایستگاه های تاکسی به پیگیری های صورت 
گرفته در این خصوص اشاره کرد .وی گفت : احداث پارکینگ های طبقاتی در نقاط مختلف شهر ، تهیه طرح 
جامع مطالعاتی ، اصالح هندسی معابر و جانمایی ایستگاه های تاکسی از جمله مواردی است که در دوره 
شورای ششم با جدیت پیگیری شده و امیدواریم نتایج حاصل از این پیگیری ها در آینده نزدیک به ثمر برسد .
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با حضور جمعی از مسئوالن استانی خوزستان انجام شد؛

افتتاح طرح آبرسانی به ۴ روستای بخش مرکزی شهرستان کارون
خوزســتان / گروه اســتان ها: با حضور 
ســید کریم حســینی نماینــده مردم 
اهواز،کارون،باوی و حمیدیه در مجلس 
شورای اسالمی، محمد رضا کرمی نژاد 
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضالب 
خوزســتان،فرماندار و مسئولین محلی 
طــرح آبرســانی به ۴ روســتای بخش 
مرکزی شهرستان کارون افتتاح شد.با 
حضور ســید کریم حســینی نماینده 
مــردم اهواز،کارون،بــاوی و حمیدیه 
در مجلس شــورای اســالمی، محمد 
رضــا کرمــی نژاد مدیر عامل شــرکت 
آب و فاضــالب خوزســتان،فرماندار و 
مســئولین محلی طرح آبرســانی به ۴ 
روســتای بخش مرکزی شهرســتان 
کارون افتتــاح شــد.محمد رضا کرمی 
نــژاد در مراســم افتتاحیــه این طرح 
آبرســانی اظهار داشت: طرح آبرسانی 
به ۴ روســتای بخــش مرکزی کارون 
که شــامل ســه روستای خویسه و یک 
روستای حاج راضی در مدت زمان ۴ ماه 
وارد مدار بهره برداری شــد. وی افزود: 
بــرای اجرای این پروژه ۷ کیلومتر خط 

انتقال و ۲ کیلومتر شــبکه توزیع اجرا 
شــده اســت.  مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب خوزســتان بیــان کرد: پروژه 
آبرســانی به این ۴ روســتا امروز افتتاح 
شــد و محل تامین آب این روســتاها از 

تصفیه خانه آبرســانی یادگار امام )ره( 
صورت گرفته است و این پروژه آبرسانی 
با اعتبار ۸ میلیارد تومان اجرایی شــده 
اســت. کرمی نژاد تصریــح کرد: پروژه 
آبرســانی به این روستاها از پروژه های 

ضربتی شرکت آب و فاضالب خوزستان 
در راســتای آبرســانی به روستاها اجرا 
شده است و این در حال است که هفته 
گذشــته آبرسانی به ۱۲ روستای بخش 
سوســیه برای جمعیت تحت پوشــش 

۱۵ هزار نفری افتتاح شــده بود. مدیر 
عامل آبفا خوزستان به اعتبار تخصیص 
داده شــده ویژه فاضالب شهرســتان 
کارون اشــاره کرد و گفت: برای اجرای 
پروژه فاضالب شهرســتان کارون ۴۵۰ 
میلیارد تومان از محل صندوق توســعه 
تخصیــص پیــدا کرده اســت و پروژه 
فاضالب این شهرســتان با ســرعت در 
حال اجرا است. کرمی نژاد خاطر نشان 
کــرد: میزان پیشــرفت فیزیکی پروژه 
فاضالب شهرستان کارون  در بخش لوله 
گذاری ۷۰ درصد، ایســتگاه های پمپاژ 
۶۰ درصــد و در مجموعه پروژه فاضالب 
ایــن شهرســتان  ۵۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکی دارد. سیدکریم حسینی نماینده 
اهواز،کارون،حمیدیــه و باوی در مجلس 
شورای اســالمی نیز در مراسم افتتاحیه 
آبرســانی به ۴ روســتای بخش مرکزی 
شهرســتان کارون اظهار داشت: از روحیه 
جهادی مدیرعامل آبفا خوزســتان تشکر 
میکنم امیدوارم با همت دکتر کرمی نژاد 
و رویکرد دولت سیزدهم مشکالت استان 

در زمینه آب و فاضالب حل شود.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان گلستان:

 نوسازی ناوگان راهداری 

موضوع مهم ایمنی راه ها است 
گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرکل راهداری 
و حمــل و نقل جاده ای گلســتان با بیان تاثیر 
نوسازی ناوگان راهداری و حمل و نقل در ارتقای 
ایمنی راهها گفت: ابالغ ۶۰ میلیارد تومان اعتبار 
مصوب ســفر ریاست جمهوری به این موضوع 
تاثیر بســزایی در توسعه فعالیت های راهداری 
و ایمنــی راهها و خدمــات حمل و نقل خواهد 
گذاشت که ضرورت دارد تخصیص مربوطه هر 
چه ســریعتر تحقق یابد . عادل مصدقی مدیر 
کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان در 
هفتمین جلســه شــورای هماهنگی امور راه و 
شهرســازی با حضور مدیران حوزه حمل و نقل 
اســتان در اداره کل راه و شهرســازی، گفت: 
افزایش روشــنایی جاده هــا موضوع با اهمیت 
دیگری در ارتقای راههاست که نیازمند پیگیری 
است و در طول حداقل یکصد کیلومتر دیگر از 
راههای استان با اولویت نقاط پرتصادف و مناطق 
مسکونی اجرایی شود.وی از بهسازی، لکه گیری 
و روکش آســفالت محورها بعنوان موضوع مهم 
دیگــر نــام برد و گفت: در حالی که این موارد از 
محــل اعتبارات ابالغی بطور مســتمر در حال 
انجام است اما در مسیرهای اصلی ۱۱ شهرستان 
مورد تقاضای شهرداران است که با تامین قیر و 
یا اجرای مشارکتی آنها کمک شایان توجهی به 
ارتقای ایمنی راهها می کند.مصدقی،اعتبارات 
مورد نیاز این عملیات را در حوزه های شــهری 
دست کم ۵۰ میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: 
ارتقای ایمنی تقاطع های غیرهمسطح همچون 
سه راهی کالله بخشی دیگر از مطالبات استان 
است که ضرورت پیگیری از حوزه ساخت راهها 
دارد .مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
گلســتان اظهارداشت: تائید نهایی طرح جامع 
پایانــه مــرزی اینچه بــرون از موضوعات مهم 
دیگری اســت که در ایجاد و توسعه زیرساخت 
های آن و توســعه تجارت خارجی استان نقش 
ارزنــده ای ایفــا خواهــد کرد.مصدقی از اتمام 
کریدورهــای نیمه تمام ماننــد گردنه خوش 
ییالق،جاده آزادشــهر- شــاهرود،گالیکش- 
تنگراه و تامین قطعات یدکی،سوخت و الستیک 
ناوگان حمل و نقل هم بعنوان موضوعات دیگر 
مــورد نیاز اســتان نام برد.موضوعــات تغییر 
کاربــری و الحاق به بافت قطعه دوم کمربندی 
گرگان،تجهیز ایســتگاههای هواشناسی،اتمام 
کریدورهای نیمه تمام،تکمیل راه آهن گرگان-

شاهرود،توجه به تسهیالت بانکی ساخت مسکن 
خودمالکــی در طــرح نهضت اقدام ملی،تامین 
تجهیزات و نوســازی ناوگان آزمایشــگاهی از 
موارد مهم دیگری بود که دســتگاههای تابعه 
وزارت راه و شهرســازی اســتان در این جلسه 
بیان کرده و مقرر شد در سریع ترین زمان جمع 
بندی تا در جلسه هفته آینده وزارتخانه مطرح 
شــود و با دســتورات مقام عالی وزارت اتفاقات 
خوبی در حوزه راهها و ســایر موارد مطرح شده 
بیفتد .همچنین در این نشســت جهت افزایش 
هــم افزایــی و هماهنگی هــای روابط عمومی 

دستگاههای تابعه پیشنهاداتی ارایه شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان دامغان خبر داد؛

ح پایش در مراتع  اجرای طر
ییالقی شهرستان دامغان

سمنان / تبیانیان
علی اکبر عباسی راد رئیس اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهرستان دامغان از اجرای طرح 
پایش در مراتع ییالقی شهرســتان دامغان خبر 
داد.وی گفت:  در نیمه نخست سال ۱۴۰۱  بیش 
از   ۹۶ هــزار  هکتــار از مراتع ییالقی , ومیانبند 
شهرســتان در دو قالــب پروانــه چرای یا طرح 
مرتعــداری مورد پایــش و ارزیابی قرار گرفت.

عباسی راد اضافه کرد:  در راستای حفظ وصیانت 
از  مراتع و عملیات مدیریت مراتع  و نظارت بر 
پروانه چرای دام  با هدف حفظ وتقویت پوشش 
گیاهی  وتعیین استمرار بهره برداری طرح پایش 
مراتع تابستانه ومیانبند  در این شهرستان  اجرا 
گردید.وی با اشــاره بــه اینکه مراتع در اقتصاد 
کشــور از لحــاظ تامین علوفه مورد اســتفاده 
دام و از دیــدگاه حفاظــت آب و خــاک  وایجاد 
اشــتغال جایگاه ویــژه  اي را به خود اختصاص 
داده  انــد افــزود: در خصوص اهمیت مراتع مي 
 توان ویژگي هاي بســیار دیگري منجمله اثرات 
زیســت محیطی را برشمرد که مدیریت اصولي 
این اراضي را ضروري مي  سازد.وی لزوم  کنترل 
های الزم در ســامانه هــای مرتعی را ضروری 
برشــمرد و خاطرنشان ساخت: بررسی حضور 
مســتمر مرتعداران ذی حــق در مراتع  ضمن 
جلوگیری از تخلفات احتمالی در ورود و خروج 
غیر قانونی دام های غیر مجاز می تواند دراینده 
درخصوص بهره برداری ازمراتع تصمیمات الزم 
را اخذ نمود وتا حد قابل توجهی مانع از تخریب 

و تصرف در این عرصه ها می شود. 

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان البرز اظهار کرد: 

کاهش ۷۵ درصدی  تصادفات 
جاده ای در 6 ماهه سال جاری 

نسبت به سال گذشته
البرز / مهدی فالح رفیع  

پایگاه خبری همبستگی ملی : مدیرکل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای البرزدر نشســت خبری 
در حضــور خبــر نگاران گفت : در خصوص آمار 
تصادفات جاده ا ی گفت : در ۶ ماهه سال جاری 
نسبت به سال گذشته ۷۵ درصد کاهش داشته 
و امیدواریم این آمار کشته شدگاه به صفر برسد 
.در طی یک ســال ۱۲۰ پــروژه با اعتباری بالغ 
بر ۵۵۰ میلیارد تومان در اســتان در حال اجرا 
است ،  ۸۵ درصد بودجه عمرانی راهداری استان 
البرز محقق شده که بیانگر تبدیل البرز به کارگاه 
عمرانی در بخش راهداری اســت.علی زندی فر 
تصریــح کــرد : بودجه راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای البرز در مقایسه با سال ۹۹ حدود ۷۶۰ 
درصد رشد داشته است.وی افزود :  ۱۲۰ پروژه 
با اعتباری بالغ بر ۵۵۰ میلیارد تومان در البرز در 
حال اجرا است،سال گذشته بودجه  صد درصد 
افزایش داشت و امسال ۸۵ درصد بودجه عمرانی 
راهداری اســتان البرز محقق شــده  و همچنین 
بودجه ملی نیز افزایش داشته  که بیانگر تبدیل 
البرز به کارگاه عمرانی در بخش راهداری است.

زندی فردر خصوص پروژه های در دســت اقدام  
گفت : در حوزه معاونت فنی و راه های روستایی 
ســاخت قرارگاه پلیس راه  ، پاســگاه پلیس راه 
کرج قزوین و ســاختمان اداری که آماده بهره 
برداری است .وی اظهار داشت : در حوزه راه های 
روستایی که مطالبات حق شهروندان است پروژه 
های مطلبوبی در دســت احداث است .زندی فر 
گفت  :  اســتان البرز مناطق گردشــگری بسیار 
خوبی دارد در عین حال راه های دسترسی این 
مناطق مناسب نیست که در این راستا پروژهایی 
در دست احداث است که از جمله پروژه علی خان 
ســلطان ، کمربندی برغان ، محورتهران دشت 
، محور ســعید آباد ، محوراســکول دره ، محور 
نظرآباد به اشتهارد در دست احداث می باشد.  در 
ادامه با اشاره به اینکه نیروهای راهداری در تمام 
طول شبانه روز در جاده های البرز مستقر هستند 
تا هموطنان بدون خطر سفر کنند، گفت: برای 
زمســتان امســال ۲۳۰ نفر در ۱۸ راهدارخانه 
ثابت و سیار مشــغول خدمت هستند.زندی فر 
همچنین درباره انسداد محور هشتگرد- طالقان 
توضیح داد و گفت: این محور گردشگری است و 
در ۹ ماه از سال امکان تردد در آن وجود دارد ولی 
در فصل زمســتان به خاطر حفظ جان مسافران 
تــردد در آن امکان پذیر نیســت.وی ابراز کرد: 
باید برای این محور تونلی احداث شود که طبق 
برآوردهــای صورت گرفته حدود ۲۰۰ میلیارد 
تومان نیاز دارد که تامین آن از طریق بودجه های 
استانی ساده نیست.مدیرکل راهداری و حمل و 
نقــل جاده ای البرز تصریح کرد: البته رانندگان 
نیز ســرعت مطمئنه را در این مسیرکوهستانی 
رعایت نمی کنند که این امر هم ریســک تردد 

زمستانی در این محور را باالتر می برد

شهردار گرگان:
وضعیت تله کابین گرگان تا یک ماه 

آینده مشخص می شود
گلستان / گروه استان ها: شهردار گرگان گفت: 
پیگیر راه اندازی تله کابین گرگان با نمایندگان 
مجلس و اســتاندار هســتیم و تا یک ماه آینده 
وضعیــت تلــه کابین گرگان مشــخص خواهد 
شد.ســید محمدرضــا ســیدالنگی اظهارکرد: 
درحال حاضــر ۹۰ درصد قطعه اول کمربندی 
گرگان پیشرفت فیزیکی و قابلیت بهره برداری 
دارد و با افتتاح قطعه اول ترافیک کمتر خواهد 
شــد. وی ادامــه داد: برای تکمیــل قطعه دوم 
کمربندی که ۱۲ و نیم کیلومتر اســت ۲ هزار 
میلیــارد تومان اعتبار نیاز اســت و برای تامین 
این اعتبار با نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
پیگیر هستیم.ســیدالنگی تصریح کرد: با ایجاد 
کمربندی گرگان ترمینال مینی بوس و اتوبوس 
جابه جایی می شــود که در حال مطالعات این 
طرح هســتیم و در این مورد زمین هایی به ما 
پیشنهاد شده و به زودی تصمیم گیری می کنیم. 
وی با بیان اینکه موضوع تله کابین گرگان تا یک 
ماه آینده مشخص خواهد شد، تصریح کرد: ایجاد 
تله کابین گرگان خواســته مردم اســت که باید 
رعایت الزامات زیست محیطی ایجاد شود و باید 
تالش کنیم گرگان مقصد گردشــگری گلستان 
شود. شهردار گرگان بیان کرد: با همکاری اداره 
کل منابع طبیعی گلســتان پارک های جنگلی 
النگــدره و ناهارخوران با وســعتی بالغ بر ۵۰۰ 
هکتار به شــهرداری گرگان به مدت ۱۵ ســال 
واگذار شد. وی اضافه کرد: پارک جنگلی النگدره 
و پارک ناهارخوران کتابچه طرح جامع دارد که 
به تأیید سازمان ملی جنگل ها نیز رسیده است؛ 
ایجاد فضایی برای تفریحگاه و گردشگری در آن 
دیده شده است و پیش بینی می شود این پروژه 
در بازه زمانی ۱۵ ســاله اجرایی شــود. شهردار 
گرگان با بیان اینکه نصب تله کابین منع قانونی 
ندارد، گفت: در ســفر رئیس جمهور به اســتان 
گلســتان، موضوع نصب تله کابین در شهرستان 

مطرح شد.

استانها 6

مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه:

کرمانشاه است  »خودکشی« از آسیب های اولویت دار استان 
کرمانشــاه / گروه اســتان ها: مدیرکل بهزیســتی استان کرمانشاه از 
خودکشــی به عنوان یکی از آســیب های اولویت دار در استان یاد کرد 
که کاهش و کنترل آن نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه اســت.دکتر 
فرحناز محمدی در نشســت تخصصی پیشــگیری از خودکشی که  با 
حضور معاون پیشــگیری از آســیب های اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشور برگزار شد، با بیان اینکه همه در حوزه پیشگیری مسئولیت دارند، 
گفت: آسیب های اجتماعی در هر حد و اندازه ای که باشد زیاد است و 
حتی اگر در جامعه ای وضعیت مطلوبی در زمینه آسیب های اجتماعی 
وجود داشته باشد، باید برای حفظ این وضعیت مطلوب تالش شود.

وی افــزود: بنابرایــن اگر آمار کمی در زمینه آســیب های اجتماعی 
داشته باشیم باید برای پایداری این وضعیت و جلوگیری از افزایش 
آن تالش شود.محمدی با اشاره به رابطه علت و معلولی آسیب های 
اجتماعــی، گفــت: نمی توان بر روی یک آســیب به تنهایی کار کرد 
و مجموع آســیب ها باید با هم دیده شــوند، چرا که برای یک فرد 
اعتیاد علت طالق اســت و برای فرد دیگر طالق علت اعتیاد و باید 
این آســیب ها در کنار هم دیده شــده و برای آنها راهکار پیدا شــود.
وی با اشــاره به معضل خودکشــی در اســتان گفت: حتی یک مورد 

خودکشــی هم زیاد اســت و باید همه نســبت به آن حساس بوده و 
به دنبال کاهش آن باشــیم.وی افزود: خوشــبختانه در استان تعامل 
خوبی میان دســتگاه های مربوطه در این زمینه وجود دارد و تالش 
کرده ایم در جلسات مختلف از نظرات اساتید دانشگاه در این زمینه 
بهره مند شویم.محمدی با تاکید بر لزوم تخصیص اعتبارات ویژه از 
سوی استانداری در زمینه کنترل و کاهش معضل خودکشی، گفت: 

خودکشی یکی از آسیب های اولویت دار در استان است و امیدواریم 
اســتانداری در ایــن زمینه همکاری کــرده و اعتبارات خاصی را در 
حوزه کنترل آسیب های اجتماعی اختصاص دهد.وی با بیان اینکه 
خودکشی چند عاملی است، یکی از علل اصلی خودکشی در استان 
را مشــکالت خانوادگی عنوان کرد.بر اســاس این گزارش، مســعود 
پایدار معاون پیشــگیری اداره کل بهزیســتی اســتان کرمانشاه هم 
دراین نشســت از خودکشــی به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی 
اولویت دار در استان یاد کرد و افزود: رصد آسیب های اجتماعی در 
اســتان که از ســال ۱۳۸۶ درصد حال انجام است نشان می دهد که 
خودکشــی یکی از آسیب های اولویت دار در استان کرمانشاه است.

وی از تدوین اطلس خودکشــی اســتان خبر داد و افزود: پژوهش ها 
و تحقیقــات بســیاری در قالب این اطلس صــورت گرفته که نتایج 
آن به ادارات اســتان ارســال شده است.پایدار گفت: طبق تحقیقات 
و بررســی های صورت گرفته یکی از مهمترین علل خودکشــی در 
استان مسائل و مشکالت خانوادگی است و همین امر نشان می دهد 
که کانون خانواده باید بیش از پیش تقویت شده و بر روی این نهاد 

باید متمرکز شویم.

البرز / مهدی فالح رفیع
مدیر عامل شــرکت گاز اســتان البرز گفت: برای گازرســانی 
بــه محور کــرج به چالوس خط تغذیه به طول ۵۴ کیلومتر از 
جوســتان به گچســر در حال احداث بوده که از گردنه عسلک 
عبور می کند. سیدرضا غفاریان مدیر عامل این شرکت، گفت: 
برای گازرســانی به ۵۴    روســتا و تنها شــهر این اســتان که 
گازکشــی نشــده است خط تغذیه آن از جوستان به گچسر در 

حال اجراســت.وی افزود: این عملیات شــاید به خبر و گفتار 
آســان باشــد، اما در عمل ســخت و دشــوار بوده که پیوست 
جهادی برای این فعالیت برازنده و در خور این پروژه اســت.
مدیر عامل شرکت گاز استان البرز خاطر نشان کرد: این خط 
تغذیه با گذر از رشــته کوه البرز با ۵۴ کیلومتر مســافت در ۴ 
فاز اجرایی طراحی شــده که از گردنه عســلک عبور می کند و 
به محور کرج به چالوس می رسد.غفاریان بیان کرد: با اجرای 

این پروژه ۳۷ روســتا و شــهر آسارا از خدمت گازرسانی بهره 
مند شده و زیر پوشش قرار می گیرند.وی بیان کرد: به عنوان 
خدمتگزار در امور گازرســانی به مردم استان البرز حضور من 
میان شهروندان امری اجتناب ناپذیر بوده و محیطی در شرکت 
گاز البرز فراهم شده تا البرز نشینان بدون واسطه حرف های 
خود را مطرح کنند، اما برای گازرسانی به واحدهای مسکونی 

تابع قانون و مقررات هستیم.

مدیر عامل شرکت گاز استان البرز عنوان کرد؛

ج  به چالوس کر گازرسانی به محور  کیلومتری برای  احداث خط تغذیه ۵۴ 

خبر  ویژه

معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد استان آذربایجان شرقی:

آذربایجان شرقی راه اندازی می شود انجمن تبلیغات استان 
تبریز / روح اله عبدالعلی زاده 

معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان شرقی در 
دیدار با جمعی از مدیران مســئول کانون های تبلیغاتی تبریز، بر لزوم راه اندازی انجمن 
تبلیغات اســتان به منظور پیگیری مشــکالت و زمینه سازی جهت استفاده حداکثری از 
ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی و تبلیغی این حوزه تاکید کرد.حســن گلی، با توصیف 
کانون های تبلیغاتی به عنوان  بخش مهمی از نظام تبلیغ کشور، اظهار داشت  : کانون های 
تبلیغــی بــا توجــه به نــوع تبلیغی که برای مجموعه های اقتصــادی و تجاری انجام می 
دهند در شــکل گیری ذائقه عمومی مردم یا به عبارت دیگر در فرهنگ عمومی جامعه 
تاثیرگذاری دارند و لذا متولیان کانون های تبلیغاتی شایســته اســت در ارائه طرح و ایده 
برای تبلیغ بنگاه های اقتصادی و تجاری و انواع خدمات عمومی، پیوست فرهنگی مبتنی 

بر ارزش های ایرانی- اسالمی داشته باشند.دبیر کارگروه فرهنگ، هنر و رسانه شورای فرهنگ عمومی 
استان با اشاره به حوادث اخیر کشور و بیان رابطه مستقیم بین امنیت و کسب و کارهای اقتصادی و 
فرهنگی افزود : همه وظیفه داریم ضمن اســتفاده از موهبت ارزشــمند امنیت، پیرامون نقش خود در 
پایداری آن و ارتقاء امنیت روانی و فرهنگی جامعه نیز تامل کرده و به رســالت خود در این خصوص 
عمل نمائیم.گلی در بخش دیگری از ســخنان خود موضع اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
در قبال کانون های تبلیغاتی را موضع حمایتی توصیف نمود و اظهار داشــت: ما صرف صدور مجوز و 

نظــارت بــر طــرح های تبلیغاتی را وظیفه خود نمی دانیم، بلکه خود را موظف به حمایت 
همه جانبه از کانون ها دانسته و در این راستا آمادگی خود جهت کمک به ایجاد انجمن 
تبلیغات اســتان توســط مدیران این کانون ها به منظور پیگیری دقیق مشکالت و مسائل 
و استفاده حداکثری از ظرفیت کانون های تبلیغاتی را اعالم می نمایم.معاون فرهنگی و 
رســانه ای اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان در ادامه صحبت های خود از اجرایی 
شــدن طرح درجه بندی کانون های تبلیغاتی و امکان عضویت متولیان این کانون ها در 
صندوق هنر در آینده نزدیک خبر داد.وی همچنین ضمن تاکید بر لزوم هم افزایی بین 
رسانه های استان و کانون های تبلیغاتی ادامه داد : در نشست اخیر کارشناسان کانون های 
تبلیغاتی کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از کارشناس اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان تقدیر بعمل آمده و خوشبختانه هشت کانون تبلیغاتی استان نیز بعنوان 
کانون برتر معرفی شده و لوح تقدیر از وزارت خانه دریافت می کنند که از این حیث استان آذربایجان 
شــرقی حائز رتبه اول بین اســتان ها محســوب می شود.گفتنی است در این نشست صمیمی، مدیران 
کانون های تبلیغاتی با بیان مشــکالت و چالش های پیش روی خود، از پیشــنهاد معاون فرهنگی و 
رســانه ای اداره کل اســتقبال نمودند و در پایان مقرر شــد اعضای حاضر به همراه تعداد دیگری از 
مدیران مســئول کانون های تبلیغاتی به عنوان هیئت موســس انجمن تبلیغات اســتان، اقدامات الزم 

جهت تاسیس انجمن را انجام دهند.
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كوتاه از جامعه

کرد؛ « اخبار ضد و نقیض مربوط به تقلب در امتحانات نهایی را بررسی  گار »روز

تقلب؛ خبر داغ این روزهای امتحانات نهایی
  سارا فهیم / روزگار

با مصوبه کنکوری شــورای عالی انقالب 
فرهنگــی، نمرات امتحانات نهایی دوره 
دبیرســتان در پذیرش دانشگاه ها تأثیر 
گذاری قطعی دارد و در نخستین فاز برای 
کنکور ۱۴۰۲ ســهم نمــرات امتحانات 
نهایــی پایه دوازدهم، ۴۰ درصد اســت. 
با توجه به سهم قطعی نمرات امتحانات 
نهایــی در کنکور، موضوع تأمین امنیت 
در حوزه هــای امتحــان، جلوگیری از 
تقلــب و انتشــار ســواالت خصوصا از 
طریــق جلوگیری از ورود موبایل و ابزار 
جاسوسی و... دو چندان دارد. اهمیت این 
موضوع همچنین با توجه به اینکه کنکور 
۱۴۰۱ هم با حاشــیه های فراوانی درباره 
لو رفتن ســواالت گروه های آزمایشــی 
همــراه بود؛ پر رنگ تر می شــود.با این 
حال در نخســتین روز امتحانات نهایی 
دی ماه و ۱۰ دقیقه پس از شروع امتحان، 
تصویر ســواالت آزمون ریاضی ۳ رشته 
علوم تجربی در فضای مجازی منتشــر 
شد.البته روایت انتشار سؤاالت امتحان 
نهایی بعد از شروع آزمون، فقط به امتحان 
نهایــی دی ماه اختصاص ندارد، بلکه در 
امتحانــات نهایی خرداد هم شــاهد آن 
بودیم و این موضوع باعث اعتراض دانش 
آمــوزان و والدین آنها شــد.آنچه به نظر 
می آید این گونه است که برخی داوطلبان 
با ترفندهای مختلف، گوشــی موبایل و 
هندزفری به جلســه امتحان می برند، از 
روی برگــه ســؤاالت عکس می گیرند و 
ارســال کرده و پاســخ ها را هم دریافت 
می کننــد. عده ای هم فقط با خود فقط 
هندزفری به جلســه می برند که آنها هم 
در مدل هــا و قیمت های مختلف در بازار 
عرضه می شــوند. با این حال در کل این 
ابهامات مطرح است که امنیت حوزه های 
امتحانــی چگونه تأمین می شــود و اگر 
داوطلبی حیــن برگزاری آزمون، موفق 
به بردن موبایل به داخل حوزه و دریافت 
پاسخ ها شــود، چگونه می توان به سهم 
قطعی و ۴۰ درصدی ســوابق تحصیلی 

اطمینان داشت؟

داستان تقلب امتحانات نهایی 
دی ماه چه بود؟

بر اســاس این گــزارش، امتحانات نهایی 
دانش آموزان، سوم دی ماه با امتحان دروس  
ریاضیات گسســته  برای رشــته ریاضی و 
فیزیک،  ریاضی ۳  برای رشته علوم تجربی 
و  ریاضی و آمار ۳  برای رشــته های ادبیات 
و علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی آغاز 
شــد.کمتر از ۲۰ دقیقه از شروع آزمون که 
ساعت ۱۰ صبح باید آغاز می شد، پاسخ ها 
در کانال های فروش ســؤاالت منتشر شد؛ 
محســن زارعی، رئیس مرکز ارزشــیابی و 
تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در 
این خصوص گفت: زمان شروع امتحان در 
دی ماه ســاعت ۱۰ صبح است و در برنامه 
اعالمی، شروع فرایند را از ساعت  ۹:۳۰ صبح 
اعالم کردیم که داوطلبان در محل حوزه ها 
حضور داشته باشند و فرایند انجام شود اما 
بعضا این اتفاق افتاده بود که ساعت ۹:۳۰ را 
به عنوان شروع آزمون در نظر گرفته بودند و 
همین هم شد که برخی کانال ها در فضای 
مجازی ســاعت ۹:۳۰ پاسخ هایی را انتشار 
داده بودند و مدعی بودند پاســخ ســؤاالت 
امتحانی است اما هیچ کدام از این پاسخ ها 
مربــوط به ســؤاالت آزمون نبود.زارعی در 

پاســخ به این پرســش که در نخستین روز 
امتحانات نهایی، داوطلبی موفق به آوردن 
موبایل به جلســه امتحان شــد، چگونه در 
حوزه امتحان متوجه این موضوع نشــدند؟ 
بیــان کرد: باید به این نکته توجه داشــت 
که برخی افراد سودجود در فضای مجازی، 
کانال هایی را ایجاد کرده و دانش آموزان را 
اغفال می کنند که با این ترفندها می توانید 
موبایل یا ابزار جاسوسی را مخفی و در زمان 
امتحان پاســخ ها را دریافت کنید.وی ادامه 
داد: ســاعت ۱۰:۱۲ در حیــن برگــزاری 
امتحــان نهایی ریاضی علوم  تجربی، یکی 
از داوطلبــان از ســؤاالت عکس گرفت که 
بایــد در ابتدا بگویم بــه این اقدام لو رفتن 
ســؤاالت نمی گوینــد چرا کــه لو رفتن به 
معنای دسترسی به سؤاالت قبل از برگزاری 
امتحان است؛ البته این اقدام داوطلب تخلف 
است که فرد مورد نظر شناسایی شد و تمام 

دروسش هم صفر منظور شد. 

امکان لو رفتن سؤاالت امتحان 
نهایی وجود ندارد 

به گفته رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین 
کیفیت نظام آموزش و پرورش، امکان 
لو رفتن ســؤاالت امتحان نهایی وجود 

ندارد چــون فرایند طراحی آزمون در 
یک فضای قرنطینه انجام می شــود و 
۵ دقیقه قبل از شــروع آزمون در قالب 
فایل رمزدار به حوزه امتحانی ارســال 
می شــود.در یکی از کانال های فروش 
پاســخ امتحانی هم آمده است:  توجه 
کنید که ســؤاالت امتحان های نهایی 
قبل جلســه به هیچ عنوان لو نمی رود؛ 
این سؤاالت به صورت الکترونیکی و در 
قالب یک فایل رمزگذاری شــده و غیر 
قابل نفوذ است و اندکی قبل از برگزاری 
امتحان به حوزه ها و صرفا برای رئیس 
حوزه ارسال خواهند شد و فایل سؤاالت 
توسط رئیس حوزه بازگشایی و سپس 
چاپ می شــود .این کانال در ادامه به 
مخاطبانش می گوید:  تیم ما پاسخنامه 
تمامــی امتحانات نهایی  پایه دوازدهم 
دی مــاه را حین برگــزاری امتحانات، 
بــا نمره ۲۰ و بالفاصله پس از شــروع 
امتحــان، برای دوســتانی که توانایی 
تقلب ســر جلســه را دارند، با بهترین 
کیفیت و به عنوان اولین پخش کننده، 
ارسال خواهد کرد .البته بر اساس اخبار 
شــنیده، وزارت آموزش و پرورش بعد 
از امتحان اول، برنامه سخت گیرانه ای 

را بــرای حفاظت از امتحانات نهایی در 
پیش گرفته است.

درخواست از پلیس فتا برای جلوگیری 
از تقلب در امتحانات نهایی

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت 
نظــام آموزش و پــرورش درباره تأمین 
امنیت حوزه های امتحانات نهایی، گفت: 
برای قطــع اینترنت حوزه های امتحان، 
مکاتباتــی انجام شــده اســت اما هنوز 
مصوبه ای بــرای محدود کردن اینترنت 
نداریم.زارعــی افزود: بــرای جلوگیری 
از ورود موبایــل و ابزارهای الکترونیک، 
توصیه های الزم به داوطلبان ارائه شــده 
اســت، همچنیــن در مبــادی ورودی 
حوزه های اجــرا کنترل های الزم انجام 
می شــود.زارعی درباره اینکــه آیا برای 
شناسایی موبایل و ابزارهای جاسوسی به 
تجهیزات خاصی نیاز دارید؟ متذکر شد: 
بخشــی از این تجهیزات که دستگاه های 
ســیگنال  یاب اســت در برگزاری کنکور 
توسط سازمان سنجش استفاده می شود 
البته تعداد این دســتگاه ها محدود است 
همچنیــن حفاظت آزمــون باید مرتب 
در حوزه امتحانی تردد داشــته باشــد تا 
متوجه مبادله ســیگنال شود.وی ادامه 
داد: راهــکار اصلــی این اســت که تمام 
عوامل حوزه های امتحانی توجیه باشند، 
از ســوی دیگر با شــبکه های سودجو که 
ایــن اقدامات را در فضای مجازی تبلیغ 
می کنند برخورد جدی شود و درخواست 
خود را به پلیس فتا ارائه دادیم.وی متذکر 
شــد: در حوزه های امتحانــات نهایی از 
راکت هــای فلزیاب برای بازرســی بدنی 
اســتفاده می شود.بر اساس این گزارش، 
همانطــور که در ابتــدای گزارش گفته 
شــد با توجه به اهمیت امتحانات نهایی 
بــه دلیل تأثیر ۴۰ درصــدی قطعی در 
کنکــور، داوطلبــان از آموزش و پرورش 
توقع دارند تا شرایطی را فراهم کنند که 
هیــچ داوطلبانی نتواند تقلب کند. برخی 
داوطلبان هم درخواست دارند تا اینترنت 
در حوزه های امتحان نهایی قطع شود. 

7جامعه
ارائه تسهیالت به خانواده های 

متقاضی سرپرستی کودکان 
بیمار یا معلول

چندی پیش ســازمان بهزیســتی از وجود 
حــدود هــزار کــودک دارای معلولیت یا 
نیازمند درمان زیر ۱۶ ســاِل بی سرپرست 
یا فاقد سرپرســت مؤثر در مراکز بهزیستی 
خبر داد و اعالم کرد که در حال حاضر تعداد 
محدودی برای فرزندپذیری کودک دارای 
معلولیــت یا نیازمند درمان اقدام می کنند.

بررسی آمارهای سال گذشته بهزیستی نیز 
گواه همین موضوع بوده است به طوری که 
گفته شد سال گذشته حدود ۲۰۰ خانواده و 
امسال بالغ بر ۱۰۰ خانواده اقدام به پذیرش 
این کودکان که بعضاً دارای اختالل اتیسم، 
HIV، هپاتیت و فلج مغزی بودند، کردند. این 

درحالیست که مدیرکل کودکان و نوجوانان 
سازمان بهزیستی کشور بر این اعتقاد است 
که در برخی از این فرزندخواندگی ها دیده 
می شــود کودک پــس از ورود به خانواده، 
مراحل درمان را ســریع تر طی و شــرایط 
بهتری پیدا می کند و در همین راســتا هم 
اعالم شد خانواده های متقاضی این کودکان 
خــارج از نوبــت در اولویت قرار می گیرند.

ســعید بابائی، مدیرکل کودکان و نوجوانان 
ســازمان بهزیستی کشــور با این تفاسیر 
درخصوص ارائه تسهیالتی برای درمان این 
کودکان یا پرداخت کمک هزینه درمانی به 
خانواده های پذیرای کودک بیمار، می گوید: 
اصوال خانواده هایی که در سال های گذشته 
اقدام به پذیــرش کودکان نیازمند درمان 
جهت فرزندخواندگی کرده اند، هیچ مطالبه 
و درخواستی جهت حمایت مالی از سازمان 
بهزیستی نداشــته اند.در انتخاب خانواده 
برای فرزندپذیری این نکته برای بهزیستی 
حائز اهمیت اســت که خانواده توان مالی 
مــورد نیاز برای حمایت از کودک را در هر 
شــرایطی یعنی چه سالمت و چه نیازمند 
درمان داشــته باشــد.با این حال در برخی 
موارد که خانواده نیازمند حمایت بیشتری 
در امــر فرزند پذیری بوده، کمک هزینه ای 
جهت حمایت از این خانواده ها برقرار شده و 
همچنین ارجاعاتی به سیستم های درمانی 

صورت پذیرفته است.

کارت های ملی تا چه تاریخی 
تمدید شده اند؟

معاون امور اسناد هویتی ثبت احوال کشور 
گفــت: از مجموع ۶۱ میلیون نفر جمعیت 
بــاالی ۱۵ســال که بــرای دریافت کارت 
هوشمند ملی ثبت نام کرده بودند تاکنون 
کارت هوشمند ملی برای ۵۸ میلیون و ۳۰۰ 
هزار نفر صادر شده است.محمد باقر عباسی 
افزود: در حال حاضر مجموعه صدور کارت 
هوشمند سازمان ثبت احوال بر اساس زیر 
ســاخت های ایجاد شــده ظرفیت صدور 
ماهانه ۲.۵ میلیون کارت هوشــمند را دارد 
و تا پایان ســال بــرای دو میلیون نفر باقی 
مانــده ثبت نامی از ســری قبل کارت های 
هوشمند ملی صادر و امید می رود تا پایان 
امســال صدور کارت ملی به روز رســانی 
شــود.به گفته وی، در ســال های ۹۶ و ۹۷ 
صدور کارت های هوشــمند در مدت زمان 
یــک هفته یا دو هفته انجام می شــد، ولی 
به دلیل مســائل تحریم و مشــکل در ورود 
مــواد اولیه کارت خــام کارت ها تعویق در 
صدور ایجاد شــد.کارت های هوشمند ملی 
که اعتبار آنها تا آخر ســال ۱۴۰۳ و قبل از 
آن می باشــد تا پایان ســال ۱۴۰۵ تمدید 
شــده است.گفتنی است؛ با توجه به اینکه 
صدور کارت های هوشــمند ملی از ســال 
۱۳۹۳ آغاز و تاریخ اعتبار آن هفت ســال 
در نظر گرفته شــده بود اکنون تاریخ انقضا 
و پایان اعتبار برخی از آنها فرا رسیده است.

بنا به بررســی های صورت گرفته تصمیم 
به تمدیــد اعتبار کارت های مذکور گرفته 
شــد، بنابراین اعتبار کارت های هوشمند 
ملــی که تاریخ اعتبار آنها تا پایان ۱۴۰۳ و 
قبل از آن بوده اســت تا پایان ســال ۱۴۰۵ 

تمدید می شود.

بودجه تعرفه پرستاری در 
سرانه سالمت کشور قرار گرفت

رئیس کل ســازمان نظام پرســتاری، از 
قرار گرفتن اعتبار تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری در سرانه سالمت کشور و برنامه 
هفتم توسعه خبر داد. محمد میرزابیگی، 
در نامه ای خطاب به اعضای شورای عالی 
نظــام پرســتاری و اعضای هیئت مدیره 
های نظام پرستاری سراسر کشور، ضمن 
اعالم این خبر، از رؤسای قوا نیز به دلیل 
حمایــت از تالش هــای ســازمان نظام 

پرستاری تقدیر کرد.

چه گروه هایی باید ُدز یادآور 
کسن کرونا را تزریق کنند؟ وا

طغیــان مجدد کرونا در چین و همزمانی آن 
بــا تعطیالت ســال نوی میــالدی و افزایش 
سفرهای خارجی، نگرانی هایی را درباره شیوع 
مجدد این ویروس و بیماری مرگبار در کشور 
ایجاد کرده است، بیماری که براساس آخرین 
آمارهای وزارت بهداشــت تاکنون در کشور 
بیش از ۷.۵ میلیون نفر را مبتال کرده و ۱۴۴ 
هزار و ۶۷۵ قربانی نیز برجای گذاشته است.

از طرفــی بر اســاس آمارهای اعالمی وزارت 
بهداشــت تاکنون ۶۵ میلیون و ۱۵۰ هزار و 
۴۲۳ نفــر ُدز اول، ۵۸ میلیــون و ۵۶۱ هزار و 
۷۳۵ نفــر ُدز دوم و ۳۱ میلیــون و ۳۹۸ هزار 
و ۵۶۳ نفر، ُدز ســوم و باالتر واکســن کرونا را 
تزریق کرده اند. مجموع واکسن های تزریق 
شده در کشور در حالی به ۱۵۵ میلیون و ۱۱۰ 
هزار و ۷۲۱ ُدز رســیده که وزارت بهداشــت 
در ابالغی به معاونان بهداشتی دانشگاه های 
علوم پزشــکی کشور بر اجرای مصوبه کمیته 
ملی واکســن تاکید کرد. دکتر مختاری آزاد 
پزشــک و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران 
نیز با بیان اینکه خوشبختانه فعال این ویروس 
بــه صورت اپیدمی در نیامده اســت، افزود: 
درصــدی از موارد ابتــال به ویروس همزمان 
با فصل ســرما، شــامل کووید اســت.وی بر 
اســاس آخرین دستورالعمل وزارت بهداشت 
به تمام کســانی که شش ماه گذشته آخرین 
دز واکسن را دریافت کردند یا افرادی که در 
گروه حســاس جای دارنــد و دارای بیماری 
زمینه ای هســتند، توصیه کــرد که یک دز 
دیگر واکسن هم دریافت کنند.وی با انتقاد از 
خطر سهل انگاری نسبت به استفاده از ماسک 
مخصوصا از ســوی مبتالیان بر لزوم رعایت 
پروتکل های بهداشــتی از ســوی هموطنان 
تاکید کرد.براســاس ابالغ معاون بهداشــت 
وزارت بهداشــت و مطابق مصوبه کمیته ملی 
واکســن افراد باالی ۱۸ سال دارای بیماری 
زمینه ای که حداقل شش ماه از تاریخ آخرین 
نوبت واکسن آن ها گذشته است، نوبت یادآور 

واکسن کووید ۱۹ را دریافت کنند.

فرمانده کل انتظامی کشور:
هوشمند سازی در مجموعه 
انتظامی کشور ادامه می یابد

فرمانــده کل انتظامی کشــور به  طرح های 
تحولی هوشــمند ســازی پلیــس و اهمیت 
آن در مجموعه انتظامی کشــور اشــاره کرد 
و اظهــار داشــت: طی ســال هــای اخیر در 
مجموعه انتظامی کشور و همچنین در دوره 
های مختلف از جمله هفته فراجا ســال های 
۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اقدامات چشمگیری در حوزه 
هوشمندســازی در راستای تسهیل و تسریع 
در خدمت رســانی به مردم انجام شده است. 
ســردار حسین اشتری با تاکید بر اینکه ارائه 
خدمات رســانی به مردم با هوشــمند سازی 
پلیس بایســتی طی هر سال ارتقاء پیدا کند، 
عنوان کرد: در راستای پیشرفت در این حوزه، 
قرارگاه هوشمندسازی پلیس راه  اندازی شد 
که با راه  اندازی این قرارگاه شــاهد اقدامات 
تحولــی در مجموعه انتظامی کشــور بودیم. 
وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی از هوشمند 
ســازی در مجموعه انتظامی کشور تسهیل 
مضاعف در ارائه خدمات و سرعت حداکثری 
در اجرای دقیق ماموریت هاست، خاطر نشان 
کرد: برای رســیدن به اهداف مدنظر در این 
خصوص ضرورت دارد که تمامی ظرفیت های 
برون سازمانی و درون سازمانی ) بهره گیری 
از ظرفیــت نخبــگان و...( برای ایجاد تحول 
به کارگیری شــود چه بســا تاکنون اقدامات 
تحولی مطلوبی نیز در این رابطه انجام شــده 
به گونه ای که اثرات آن را طی سال های اخیر 
مشاهده کرده ایم.وی با بیان اینکه پیشرفت ها 
در حوزه هوشمندسازی بسیار قابل چشمگیر 
اســت اما به همین میزان نباید بســنده کرد، 
تصریح کرد: در حوزه هوشمندســازی پلیس 
طرح های تحولی در راستای تسهیل و تسریع 
در ارائه خدمات رسانی به مردم انجام شده که 
ســامانه موبایلی  پلیس من ، ســامانه  پلیس 
همراه ،  تبادل اطالعات با سازمان ها و نهادها 
،  تبادل اطالعات با کسب و کارها  و ... از جمله 
طرح های تحولی است. وی به سامانه موبایلی  
پلیس من  اشــاره کرد و گفت: با راه اندازی 
این ســامانه ۳۰ خدمت از جمله اســتعالم 
تخلفات رانندگی، اســتعالم آخرین وضعیت 
گواهینامه، اســتعالم نمره منفی گواهینامه، 
اســتعالم صدور کارت خودرو، ثبت ســرقت 
موتور سیکلت و ... انجام می شود.وی گفت: راه 
اندازی این قبیل سامانه ها در تسریع و تسهیل  
خدمت رسانی تاثیر مطلوبی دارد و تاکید بر 
این است که خدمات رسانی  هوشمندسازی 
طی ســال های آینده به دو برابر این میزان 
ارتقــاء یابد.وی به ســامانه پلیس همراه نیز 
اشــاره و خاطر نشــان کرد: در سامانه پلیس 
همراه خدماتی همچون اســتعالم موبایل و 
تبلت، کروکی الکترونیکی، اســتعالم خودرو 
براســاس شــماره موتور، اســتعالم قطعات 

خودروی کشف شده و... ارائه می شود.

خبر ویژه

رئیــس ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر درخصــوص آموزش امداد و 
نجــات در قالــب طرح دادرس گفت این آموزش هــا به صورت دائمی ادامه 
دارد. محمد گلفشان با بیان اینکه آموزش افراد جامعه به ویژه دانش آموزان 
از اولویت های ســازمان جوانان اســت، گفت: آموزش های مربوطه در قالب 
طرح آموزشــی دادرس یک و دو ارائه می شــود. در این زمینه طرح دادرس 
پیشرفته نیز اجرا می شود و هدف از آن هم کاهش بروز آسیب هنگام وقوع 
بحران اســت. گلفشــان در خصوص آموزش مربیان نیز گفت: آموزش های 
امداد و نجات از ســوی ۱۰ هزار مربی ســازمان جوانان به جامعه هدف ارائه 

می شود. طرح هایی که در دستور کار قرار دارد طبق تفاهم نامه میان جمعیت 
هالل احمر و وزارت آموزش و پرورش است. به گفته رئیس سازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر، آموزش های مربوطه در قالب آموزش های آمادگی در 
انواع مخاطرات شــامل زلزله، حوادث جوی، حوادث جاده ای، آموزش های 
خود امدادی و دیگر امدادی دنبال می شود. گلفشان همچنین از به  روز رسانی 
کتب آشنایی کودکان و نوجوانان با هالل احمر خبر داد و گفت: محتوای ۱۷ 
کتاب درسی مرتبط با آشنایی کودکان و نوجوانان با حوزه فعالیتی جمعیت 

هالل احمر در حال به روز رسانی است.

: رئیس سازمان جوانان جمعیت هال احمر

آموزش  امدادی به دانش آموزان دائمی است

اینفوگرافی 

  چند نکته برای حفظ سالمت زنان
سالمت زنان در جوامع از اهمیت باالیی برخوردار است؛ چرا كه زنان محور سالمت خانواده نیز محسوب می شوند و باید یکسری نکات 
را برای حفظ سالمت شــان رعایت كنند. آنها عالوه بر مدیریت ســالمت اعضای خانواده، الگوی اصلی آموزش و ترویج شــیوه زندگی 

سالم به نسل بعدی هستند.

ســخنگوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: فعالیت واحدهای 
نمونه گیری تســت کرونا در همه مبادی ورودی هوایی، زمینی و دریایی کشــور با 
توجه به همه گیری موج جدید کرونا در کشورهای مختلف تحت رصد است. پدرام 
پاک آیین افزود: با توجه به احتمال ورود موج جدید کرونا به کشــور و افزایش ابتال 
به زیرســویه های جدید امیکرون در بســیاری از کشورها، به منظور کنترل مسافران 
ورودی به کشور، نظارت بر واحدهای نمونه گیری تست کرونا در همه مبادی ورودی 
هوایی، زمینی و دریایی کشــور تشــدید شــده است. وی اظهار داشت: در کشورهای 
افغانســتان، آفریقــای جنوبــی، آذربایجان، آرژانتین و برزیل روند افزایشــی از آمار 
مبتالیان به کرونا دیده شده است و در ترکیه و روسیه آمار تعداد مبتالیان نسبت به 
هفته های گذشته، روندی یکسان داشته و ثابت باقی ماند. سخنگوی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در ادامه بیان کرد: معموال یک ماه پس از شیوع سویه های 
جدید کرونا در اروپا این ســویه ها در ایران مشــاهده می شــد، اما هنوز سویه جدید 
BQ۱ در ایران مشاهده نشده است. پاک آیین اظهار داشت: وزارت بهداشت از مردم 
تقاضا دارد ســاالنه یک بار واکســن کرونا را تزریق کنند و اگر فردی امســال، واکسن 
کرونــا را تزریــق نکرده حتما به ایــن کار اقدام کند. همچنین مطابق آخرین مصوبه 
کمیته ملی واکسیناســیون کرونا، به کلیه افراد باالی ۱۸ ســال که دارای بیماری 
زمینه ای بوده و ۶ ماه از آخرین واکســن آنها گذشــته، توصیه اکید می شــود هر چه 
ســریعتر نســبت به تزریق دز یاد آور اقدام کنند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی، به همین منظور اقدامات اجرایی به دانشــگاه های علوم 
پزشــکی سراســر کشــور از لحاظ ایجاد واحدهای نمونه گیری جدید تست کرونا و 
افزایش نیروی انسانی در این واحد ها توسط ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی تحت رصد قرار دارد.

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

آغاز فعالیت واحدهای نمونه گیری 
کشور کرونا در مبادی ورودی  تست 
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تشدیدآسمکودکاندرفصلزمستان
هوای ســرد و خشک زمســتانی می تواند باعث تشدید 
آســم کودکان در فصل زمســتان شود. به گفته محققان 
بیمارســتان مینه ســوتا، در حالی که آسم یک بیماری 
ریوی اســت که می تواند تنفس را ســخت تر کند، برخی 
موارد می توانند عالئم را تشدید کنند، مانند بیماری های 
دیگر، هوای سرد و دود.برای جلوگیری از تشدید بیماری 
در هوای سرد، والدین باید مطمئن شوند که کودک شأن 
لباس مناســبی برای پوشیدن در بیرون از منزل دارد، از 
جمله شــال گردن که روی دهان و بینی را بپوشــاند. این 

روش می تواند به گرم کردن و مرطوب کردن هوای تنفسی 
آنها کمک کند.با شستن مکرر دست ها و اطمینان از اینکه 
کودک واکسن آنفلوانزا دریافت می کند، به پیشگیری از 
ابتــالء به آنفلوانزا کمک کنید.آنفلوانزا می تواند منجر به 
بســتری شــدن در بیمارستان در کودکان مبتال به آسم 
شــود. افراد مبتال به آســم در حال حاضر مجاری تنفسی 
متــورم و حساســی دارند، بنابرایــن در صورت ابتالء به 
آنفلوانزا احتمال بیشتری برای ابتالء به عوارض سالمتی 
جــدی ماننــد ذات الریه دارند. ویروس آنفلوانزا می تواند 

عالئــم آســم را حتی در آســم خفیف یــا مواردی که به 
خوبی با دارو کنترل می شوند، ایجاد کند.واکسن آنفلوانزا 
پیشگیری از ۱۰۰% عالئم آنفلوانزا را تضمین نمی کند اما 
می تواند شدت و مدت عفونت را محدود کند. همچنین 
ممکن است خطر بستری شدن در بیمارستان را کاهش 
دهد.هرگز در خانه یا ماشــین سیگار نکشید زیرا ممکن 
اســت باعث تشــدید آسم شــود. دود سیگار می تواند به 
ریه ها آسیب برساند. می تواند مشکالت تنفسی طوالنی 
مدت ایجاد کند و مشکالت تنفسی موجود را بدتر کند.

دریاچه توشن گرگان؛دریچه علم
 بهشت در تالقی جنگل و دریا 

دریاچه توشن که به سد خاکی توشن یا آب بندان هم 
شهرت دارد یکی از زیباترین جاهای دیدنی گرگان 
اســت که از ســه ناحیه به جنگل و مراتع منتهی می 
شود. این دریاچه که در واقع یک سد خاکی است هر 
سال از طریق آب چشمه دوبرار که در حوالی پارک 
جنگلی النگدره قرار دارد پر می شــود. آب و هوای 
معتدل، مناطق جنگلی و مراتع سرســبز، دریاچه و 
سد، ماهیان مختلف و امکان ماهیگیری، آب تنی و 
کمپین باعث شده تا گردشگران زیادی در طول سال 
برای دیدن دریاچه سد توشن عازم این منطقه شوند.

دریاچه توشن کجاست؟
از جاهای دیدنی گلستان که واقعا بی نظیر و بکر است، 
می توان به همین طبیعت دریاچه توشن شهر گرگان 
در دهستان زنجیرآب اشاره کرد. طبیعت بی نظیر و 
آب و هوای عالی، این منطقه را به لوکیشنی بی بدیل 
برای طبیعت گردی، کمپینگ و ماهی گیری تبدیل 
ساخته است. برای دسترسی به این دریاچه باید وارد 
خیابان صیاد شــیرازی گرگان شــوید. سپس از این 
خیابان و قبل از بلوار ناهارخوران گرگان، وارد جاده 
ارتباطی گرگان - توشن شده و خودتان را به روستای 
توشن برسانید. پس از آن باید کمی جاده خاکی و پر 
پیچ و خم را طی کنید تا این دریاچه زیبا را ببینید. 
با تاکســی یا آژانس هم می توانید به دریاچه توشــن 
برســید. بازدید کامال رایگان است و حتی می توانید 

در اطراف دریاچه هم ماشین خود را پارک کنید.
مســیر دریاچه توشن گرگان کامال صاف و آسفالت 
و پر از منظره های تماشــایی اســت و تنها در انتهای 
جاده، مســیر کمی خاکی خواهد شــد. ولی نگران 
نباشــید با ماشــین غیر آفرودی یا شاسی بلند هم به 

راحتی می توانید تردد کنید.
فاصله دریاچه توشن تا گرگان ۱۰ کیلومتر و حدود 

۱۷ دقیقه فاصله است.
آدرس دریاچــه توشــن: ۵ کیلومتــری جنــوب 
گرگان - بلوار شــهید صیاد شــیرازی- نرســیده به 
بلوار ناهارخوران - جاده گرگان به توشن - روستای 

توشن - دهستان زنجیرآب
ابعاد دریاچه: عمق دریاچه توشن در فصل سفر که 
بهار و تابســتان اســت بین ۲ تا ۲۶ متر متغیر خواهد 
بود. طول آن ۳۰۰ متر و عرض آن ۱۳۰ متر است.

 تفریحات و جاذبه های دیدنی 

دریاچه توشن گرگان
دریاچه سد خاکی توشن یا آب بندان به دلیل اینکه از 
سه طرف به مرتع و جنگل می رسد یکی از زیباترین 
دریاچه های گرگان و نمونه ای کم نظیر در کشــور 
است. تفریحات و جاذبه های دیدنی که انتظار شما 

را می کشند شامل موارد زیر هستند:

طبیعت و منظره بکر جاده گرگان به توشن
در کل مسیر با یک جاده جنگلی سرسبز و آرام همراه 

با زیبایی های طبیعی و بکر استقبال خواهید شد.

 کمپینگ، آب تنی، پیک نیک 

و تفریحات خانوادگی
شــما می توانیــد در دورتادور دریاچــه با برگزاری 
کمپینگ، پیک نیک و جمع خانوادگی دوستانه هم 
از فضای دریاچه و هوای خنک آن اســتفاده کنید و 
هم از دیدن درختان، مراتع سرســبز و جنگل بسیار 

زیبای اطرفش لذت ببرید.

ماهیگیری
ماهیگیــری از این دریاچه ممنوع نیســت ولی باید 
تجهیزات کامل همراه داشته باشید. تنوع ماهی های 
دریاچه باالســت و مــی توانید لذیذترین غذای این 
منطقــه را بــا کمی صبــر و تجربه، میل کنید. موقع 
برپایــی آتش حتما مــوارد ایمنی را رعایت کنید تا 
طبیعت منطقه آســیب نبیند. بد نیســت بدانید که 
از نظــر برخی افراد و ســاکنین، این دریاچه، قطب 

ماهیگیری استان گلستان است.

سوژه های عکاسی ناب
ثبــت تصاویــر و خلق یــادگاری هــای ماندگار در 
طبیعت دریاچه توشن قطعا نباید از دست عکاسان 
و هنرمندان و کسانی که به دنبال لحظه های تکرار 
نشدنی هستند، دور بماند. ضمنا بد نیست بدانید که 
این منطقه از لحاظ دسترسی به سرویس بهداشتی، 
آنتن دهی موبایل، فروشگاه های مواد غذایی مختلف، 
رســتوران، چایخانه ســنتی، حراست و سایر موارد 
رفاهی در وضعیت قابل قبولی قرار دارد. حتما برای 
بازدید دریاچه توشن گرگان لباس و کفش مناسب 
برای طبیعت گردی، کیسه زباله، عینک ضد آفتاب 

و کاله به همراه داشته باشید.

گردشگری

 بهترین  اپلیکیشن های گزارش

لودگی هوا  آ

مشــاهده  اطالعات آب وهوایی و گزارش آلودگی ها 
برای بسیاری افراد ضروری است. در این مقاله بهترین 
اپلیکیشن های بررسی وضعیت آلودگی هوا را معرفی 

می کنیم.
برنامه هــای مختلفــی وجــود دارند کــه عالوه بر 
پیش بینــی وضعیت آب وهوا، اطالعات مفید دیگری 
نیز ارائه می دهند. این روزها آن قدر به تغییرات سریع 
آب وهوا عادت کرده ایم که بهتر است همیشه زودتر از 
این تغییرات مطلع شویم. همه ی برنامه های آب وهوا، 
داده های یکسانی را گزارش نمی دهند؛ در این مقاله 
قصد داریم بهترین نمونه ها را به شما معرفی کنیم.

برخی افراد به دلیل حساسیت به برخی آلودگی هایی 
که معمواُل در هوا وجود دارد، به کسب اطالعات در این 
مورد نیاز مبرم دارند. فهرست بهترین اپلیکیشن های 
آب وهوایی اطالعات بسیار مفیدی دراختیارتان قرار 
می دهند تا بتوانید برنامه ریزی داشــته باشــید و با 
چک کردن وضعیت آب وهوا، برای همه ی شــرایط 

آماده باشید.
در ادامه بهترین برنامه های بررســی کیفیت هوای 
تهــران را معرفــی می کنیــم. البته بعضــی از این 
اپلیکیشــن ها میزان آلودگی را در سایر نقاط کشور 

نیز نشان می دهند.

سامانه  پایش کیفی هوای کشور
برنامه ســامانه  پایش کیفی هوای کشــور، شاخص 
کیفیت هوای کل ایســتگاه های محیط زیست ایران 
را به تفکیک استان ها ازجمله تهران نشان می دهد.

صفحه اول این برنامه میانگین شاخص ایستگاه های 
استان ها را نمایش می دهد و در صفحه ی دوم، شاخص 
آالینده های مختلف به تفکیک ایســتگاه و به صورت 
نمودار، نمایش داده می شــوند. بخش دیگری از این 
اپلیکیشــن برای ارائه ی اطالعات درمورد شــاخص 
کیفیت هوای هر ایســتگاه روی نقشه طراحی شده 
است. عالوه براین راهنمای مربوط به شاخص و زمان 
داده ها در بخش تنظیمات برنامه دردسترس است.

برنامه کیفیت هوای تهران
برنامــه کیفیت هوای تهران اطالعــات کیفیت هوا 
را به شــهروندان ارائه می کنــد. ازجمله قابلیت های 
اپلیکیشن مذکور می توان به نمایش شاخص کیفیت 
هوا به تفکیک ایســتگاه ها، نمایش شــاخص کیفیت 
ایستگاه ها روی نقشه ی شهر تهران، نمایش شاخص 
کیفیت هوا در روزهای هفته ی گذشته  و موارد دیگر 

اشاره کرد.
اپلیکیشــن کیفیت هوای تهران همچنین با توجه به 
شرایط شاخص آلودگی، تحلیل ها و پیش بینی هایی 
ارائه می دهد و عالوه براین تعداد روزهایی که هوا سالم 
بوده را با تعداد روزهایی که هوا ناســالم ارزیابی شده 
اســت مقایسه می کند. این برنامه همچنین وضعیت 
آب وهوا را به همراه نقشــه ی پیش بینی شاخص های 

هوا برای روز جاری ارائه می دهد.

 TehranAir App | برنامه هوای تهران 

برای آیفون
تهران به عنوان یکی از بزرگ ترین شــهرهای دنیا و 
جمعیت میلیونی که در آن زندگی می کنند همیشه 
با مشــکالت آلودگی هوا مواجه بوده است و بسیاری 
از روزهای ســال شــاهد آلودگی هــای زیاد و هوای 
ناسالم در این شهر هستیم. بدین ترتیب اطالع میزان 
آلودگی ها به طور لحظه ای می تواند به شما کمک کند 
اقدامات الزم را در راستای حفظ سالمت خود انجام 
دهید.برنامه ی هوای تهران )Tehran Air( به شــما 
کمــک می کند داده های مربــوط به میزان آلودگی 
هــوای تهران و میزان غلظت آالینده های مختلف را 
مشــاهده کنید. این برنامه همچنین نمودارهایی را 
به طــور ماهانه و هفتگی از کیفیت هوا ارائه می دهد. 
از دیگر ویژگی های جذاب این اپلیکیشــن می توان 
به هشــدارهای سالمت مربوط به وضعیت فعلی هوا، 
نــکات و واقعیت های علمی درمــورد آلودگی هوا و 

موارد دیگر اشاره کرد.

IQAir AirVisual

IQAir AirVisual قابل اعتمادتریــن اطالعــات 

مربوط به کیفیت هوا را از ارائه دهندگان پیشــرو 
داده هــای آلودگــی هوا در جهان دردســترس 
کاربــران قرار می دهد. پوشــش بیش از ۱۰ هزار 
مکان از شــبکه ی جهانی ایســتگاه های نظارتی 
 AirVisual دولتی و حســگرهای تأیید شــده ی
یکــی از ویژگی هــای جذاب این برنامه اســت.

 IQAir AirVisual ازجملــه قابلیت های جالــب
می تــوان به داده های تاریخی، داده های لحظه ای 
و پیش بینی آلودگی هوا اشــاره کرد. این برنامه  
همچنین وضعیت آب وهوا را برای هفت روز آینده 
پیش بینــی می کند تا بتوانید اقدامات احتیاطی 
 IQAir الزم را مطابــق آن انجــام دهید. برنامه ی
AirVisual نقشــه های دوبعدی و ســه بعدی از 

آلودگی هــای جهانی ارائــه می دهد و می توان با 
اســتفاده از آن، شاخص های آلودگی لحظه ای را 

در سرتاسر جهان مشاهده کرد.

  ظلمت در نیمروز ؛
 روایتی داستانی

 از واقعیتی تاریخی 
کتــاب ظلمــت در نیمروز نوشــته آرتور 
کوستلر اســت که با ترجمه روان و جذاب 
مژده دقیقی منتشر شده است. ظلمت در 
نیمروز اصطالحی ست که از انجیل گرفته 
شده و به معنای آن است که کسی به گناه 

ناکرده دم تیغ برود. 
درباره کتاب ظلمت در نیمروز

ظلمــت در نیمــروز یکــی از زیباترین 
رمان های سیاســی زمانه ماست. روایتی 
داســتانی از واقعیتــی تاریخی اســت به 

قلم یک عضو ســابق حزب کمونیست با 
نگاهی منحصربه فرد به وضعیت سیاســی 
ناپایدار اتحاد جماهیر شــوروی در اواخر 
دهه ۱۹۳۰. ویژگی هــای رهبران فکری 
انقالب بلشویکی و سیاستمداران برجسته 
شوروی در شــخصیت اصلی رمان به هم 
آمیخته است، و شــرح زندان و اعترافات او 
بازتاب آرای سیاسی روز است: توتالیتاریسم، 
سوسیالیسم، کمونیسم و فردگرایی. کوستلر 
مضامین سیاســی و فلســفی را در روایت 
روان شــناختی جذابی درهــم می تند و، 
به کمــک بحث های منطقــی و نمادهای 
مذهبــی، سیاســت را با روان شناســی و 
فردگرایی می آمیزد. شــاید یکی از دالیل 

موفقیت گسترده این رمان نیز همین باشد. 
ظلمت در نیمــروز را می توان بازســازی 
داســتانی گفت وگو بــا مرگ دانســت. 
صحنه های ســلول و زنــدان در این رمان 
برگرفته از تجربه شــخصی کوســتلر در 
زندان های اسپانیاســت. کتاب ظلمت در 
نیمروز داستان مردی به نام روباشوف است 
که یکی از رهبران انقالب ۱۹۱۷ است اما 
بعد از روی کار آمدن اســتالین خودش در 
دام دادگاه های تشریفاتی او اسیر می شود. 
این کتاب را به تمام عالقه مندان به ادبیات 

روسیه پیشنهاد می کنیم.
بخشی از کتاب ظلمت در نیمروز

روباشف روی تخت به بدنش کش وقوس داد 

و پتوی رویی را دور خودش پیچید. ساعت 
پنج بود و بعید بود که زمستان ها در این جا 
مجبور باشــی زودتر از هفت بیدار شوی. 
خیلی خوابش می آمد. جوانــب کار را که 
سنجید، به این نتیجه رسید که به احتمال 
زیاد تا سه چهار روز دیگر او را برای بازجویی 
نمی برند. عینک رودماغی اش را برداشت و 
روی موزاییک های کف سلول کنار ته سیگار 
گذاشت، لبخند زد و چشم هایش را بست. 
الی پتوی گرم ونرم احساس امنیت می کرد؛ 
پس از ماه ها، اولین بار بود که از خواب هایش 

نمی ترسید.
چند دقیقه بعد که زندانبان چراغ را از بیرون 
خاموش کرد و از سوراخ چشمی نگاهی به 

سلول روباشف انداخت، کمیسر سابق خلق 
پشت به دیوار خوابیده بود. سرش را گذاشته 
بود روی دســت چپش کــه درازش کرده 
بود و ســیخ از تخت بیرون زده بود؛ فقط 
انگشت های این دســت، ُشل وول، آویزان 

بود و در خواب تکان می خورد...

كتابکده 

عکس روز 

   جدال شهر با طبیعت / منبع : ایسنا

بازیگرنمایشعبدالرضامطرحکرد:

تعطیلی راه چاره نیست 
افشین زارعی ، بازیگر و کارگردان تئاترکه این روزها با بازی در نمایش  
عبدالرضا  روی صحنه است، گفت: طبیعتا شرایط فعلی جامعه همه 
ما را آزرده خاطر کرده ولی شــخصا با تعطیلی تئاتر موافق نیستم.او 
که به جز بازیگری تجربه کارگردانی چند اثر نمایشی را هم دارد، در 
پاسخ به این پرســش که بین کارگردانی و بازیگری، کدام یک برای 
اولویت دارد، توضیح داد: همیشه هم بازیگری و هم کارگردانی برایم 
در اولویت بوده است ولی ظاهرا بعد از ۳۰ سال فعالیت در تئاتر خدا را 
شکر هنوز حرفه ای نشده ایم و جزو اولویت های دوستان برای گرفتن 
نوبت اجرا نیستیم و به همین دلیل همه متونی که برای اجرا پیشنهاد 
داده ام، رد شده اند.زارعی، بازیگری را هم یکی از دغدغه های اصلی 
خود خواند و افزود: خوشبختانه در تمام این سال ها دوستان محبت 
داشتند و همیشه پیشــنهادهای بازیگری گوناگونی داشته ام ولی 
برایم مهم بوده که دغدغه دوســتاِن کارگردان چقدر با دغدغه های 
من هماهنگ بوده اســت. به هر حال جدای از بحث اقتصادی، همه 
بچه های تئاتر مشتاق کار هستند اما باید دید شرایط چقدر مساعد 

است.
این بازیگر که نقش محــوری نمایش  عبدالرضــا  را بازی می کند، 
درباره جذابیت های این نقــش گفت: اولین نکتــه ای که برای هر 
بازیگری مهم است، این اســت که نقش تازه اش با نقش های قبلی  
تفاوت داشته باشد. در دوره ای، همیشــه نقش هایی مشابهی بازی 
کردم که همه در یک ژانر خاص بود و این به بی تجربگی ام در انتخاب 
نقش بازمی گشت اما کم کم متوجه شدم باید نقش های متفاوتی را 
بازی کنم و در انتخاب نقش هایم دقت بیشتری داشته باشم.زارعی 

با اشاره به اینکه تعداد زیادی از آثاری که با موضوع دفاع مقدس اجرا 
می شوند، کیفیت چندان باالیی ندارند، ادامه داد: قبال در آثار حوزه 
دفاع مقدس بازی نکرده بودم چون معموال سطح کیفی قابل قبولی 
نداشــتند ولی بعد از خواندن نمایشنامه  عبدالرضا  متوجه شدم که 
با اندک تغییراتی، به یک اثر خوب تبدیل می شود و حاال به نمایشی 
تبدیل شده که می توانیم سرمان را باال بگیریم و به آن افتخار کنیم.

او درباره تجربه بازی در مقطع اجتماعی فعلی توضیح داد: اگر قرار 

است به جامعه ای آزاد برسیم، هر کس باید بتوان آزادانه دیدگاه خود 
را درباره مســائل گوناگون مطرح کند و دموکراسی، زاییده آزادی 
تفکرات اســت. بنابراین شــخصا با هیچ دیدگاهی مخالف نیستم 
چون عقاید ما هم در طول زمان ممکن است تغییر کند. اما مسلما با 
اتفاقاتی که رخ داده، هیچ انسان آزاد اندیشی نیست که آزرده نشود 
تا جایی که شــخصا گاهی تحمل پیگیری اخبار را ندارم و امیدوارم 
زودتر خردمندانی وارد عمل شوند و شرایط را به سمت و سویی ببرند 
که رضایت حداکثری حاصل شود و مردم به خواسته هایشان برسند 
اما کامال با تعطیلی تئاتر مخالفم.او در این باره گفت: اگر از روز اول 
اجاره نمی دادیم بابت هر اتفاقی تئاتر را تعطیل کنند، چه بسا امروز به 
جایی رسیده بودیم که می توانستیم خیلی از دغدغه های جدی مان 
را روی صحنه تئاتر بازگو کنیم اما متاســفانه فعــال چنین چیزی 
مقدور نیست در حالیکه در جنگ های جهانی هم تئاتر تعطیل نشده 
است. بنابراین تعطیلی آن اشتباه اســت. ما گاهی از سر احساسات 
تصمیم هایی می گیریم که کوتاه مدت را پوشش می دهد. پیش از این 
هم چنین تصمیم هایی گرفته بودیم مثل اینکه به مناسبت درگذشت 
استاد سمندریان که پدر تئاتر ایران است، تئاتر را تعطیل کردیم. در 
حالیکه این تعطیلی پیش برنده نیست بلکه همین صحنه های تئاتر 
می تواند محلی برای طرح مســائل اجتماعی باشد و چه بسا اگر این 
اتفاق درست افتاده بود، به این وضعیت نمی رسیدیم. شخصا معتقدم 
هر دو گروه در شکل گیری شــرایط اجتماعی امروز مقصر هستند، 
حال یا باید در صدد جبران خطاهای خود بربیاییم یا اینکه به همین 

وضعیت تنازع آمیز ادامه بدهیم.  

چهره ها 

فناوری


