
رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

تورم خط قرمز دولت است
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   رئیــس جمهــور تــورم را خــط قرمــز دولــت دانســت و گفــت: دســتگاه های اجرایــی از هرگونه 
اقدامی که منجر به افزایش تورم می شود، پرهیز کنند.  حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم 
رئیسی روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در راستای کنترل تورم، بانک 

مرکزی را موظف کرد سیاست های پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری 
کند. رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه موظف است بودجه سال 

کید بر اصالح ساختار و حذف هزینه های غیرضرور بودجه تدوین کند...  | صفحه 2 ۱۴۰۱ را با تا

غ هم نداریم! کارگران و بازنشستگان: دیگر توان خریدن شیر و ماست و تخم مر

 سقوط آزاد 
به زیر خط فقر
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کنش وزارت خارجه  وا
  به اظهارات

 رئیس جمهور آذربایجان
     جمهــوری اســالمی ایــران، حضــور هرچنــد 
نزدیکــی  در  صهیونیســتی  رژیــم  نمایشــی 
مرزهای خود را تحمل نخواهد کرد.  سخنگوی 
وزارت امــور خارجــه بــه مطالــب بیــان شــده از 
ف، رئیس جمهور آذربایجان 

ُ
سوی الهام علی ا

کنش نشان داد... وا

وزیر بهداشت:

کشور   ۷۰ درصد جمعیت 
 تا ۲ هفته آینده 

کسینه می شوند وا
      وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی گفــت: تــا ۲ هفتــه آینده ۷۰ درصد 
کســینه  وا کرونــا  علیــه  کشــور  جمعیــت 
کسیناسیون  می شوند و جشن پیروزی وا

را خواهیم گرفت...  | صفحه 8  | صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 فرونشست زمین در پایتخت
از افسانه تا واقعیت

4

 دو بازیگر پنهان 
در بازار لوازم خانگی

5

کره خواهی و فشار سیاسی غرب؛ نمایش مذا

کور کردن گره های موجود
2

آرد سه نرخی بازار نان را 
بهم ریخته است

5

تعرفه برق در مناطق 
گرمسیر، پاییز تغییر می کند

4

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66917312      66915268 

بــا همــکاری  مســیر گشــایی ارتــش) کمربنــدی ارتــش(  
صمیمانــه فرماندهــی محتــرم تیــپ 264 شــهید عبــدی 
شــورای  اعضــای  همــت  بــا  و  صادقــی  امیــر  ســلماس 
اســامی شــهر ســلماس و شــهردار محتــرم ســلماس قــادر 
علیــزاده دیــوار ضلــع شــمالی پــادگان ارتــش برداشــته 

شــد.
در ایــن مراســم بــا حضــور مســئولین شــهری  و نیروهــای 
خــدوم خدمــات شــهری شــهرداری و همــکاری نیروهــای 
کمربنــدی  گشــایی  مســیر  نشــانی  آتــش  کــش  زحمــت 

ارتــش افتتــاح شــد.
امیدواریــم در روزهــای آتــی بــا همــت و اتحــاد مســئولین 

مربوطــه شــاهد پیشــرفت ایــن پــروژه ســنگین باشــیم.

 روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر سلماس

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید

www. ins tagram.com/rozegarnews

www.jaaar.com/kiosk/archives/rozgar

تبریك

که جانان می شناسند / طریق عشق و ایمان می شناسند خوشا آنان 
گفتند از شهیدان / شهیدان را شهیدان می شناسند گفتیم و  بسی 

هــر ملتــی کــه بــه خودبــاوری نرســد، به شــکوفایی نخواهد 
رســید و هر جامعه ای که به فکر شــکوفایی نباشــد؛ الجرم به 

گی و وابستگی تن خواهد داد. دریوز
بــی تردیــد هفتــه »دفــاع مقــدس« که بــه فرموده ی مقام 
معظــم رهبری مد ظله العالی »اوج افتخارات ملت ایران 
اســت« فرصت ارزشــمند و مغتنمی اســت تا ملت ســرافراز و 
غیور ایران اسالمی بار دیگر با مرور خاطرات و حماسه های 
ســرداران دلیــر خــود در جبهه هــای حق علیه باطل، ضمن 
تجدید میثاق با آرمان های شهدا، از رزمندگان، ایثارگران 
و یــادگاران هشــت ســال جنــگ تحمیلــی، تجلیــل و تکریــم 

نمایند.
لذا فرا رسیدن هفته دفاع مقدس که نمودار مجموعه ای 
از برجسته ترین افتخارات ملت ایران در دفاع از مرزهای 
میهن اسالمی و جانفشانی دالورانه در پای پرچم برافراشته 
اســالم و قرآن اســت را به ســاحت مقدس حضرت بقیة ا… 
االعظم )عج(، رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت ا… 
العظمــی خامنــه ای )مــد ظله العالی( و تمامی دالورمردان 

و زنان تبریک عرض می نمایم.

امور فرهنگی و روابط عمومی دانشگاه پیام نور سلماس
وحید رحیمی

اتفاق مهم برای بازار ارز مهر ماه سال 1400

سیگنال مهم ریاض  برای دالر تهران
از یک طرف رئیس جمهور دستور داده بانک مرکزی پول های 
ایران را به کشور برگرداند و از طرف دیگر گمرک اعالم کرده 
حجم واردات ماهانه شهریور امسال به ۶٫۶ میلیارد دالر رسیده 
که این رقم در دهه ۹۰ بی سابقه است. حاال هم سیگنال جدید 

دیگری برای بازار ارز قابل مشاهده است.
مدتی است که قیمت دالر در کانال ۲۷ هزار تومان نوسان دارد. 
پس از آنکه پادشاه عربستان در مجمع سازمان ملل چراغ سبز 
نسبت به مذاکرات با ایران نشان داد و بعد هم سخنگوی وزارت 
خارجه ایران از مثبت بودن روند مذاکرات ایران و عربســتان 

سخن گفت، این بار خبر جدید دیگری منتشر شده است. 
یک مسئول عراقی فاش کرده که بغداد میزبان مذاکرات ایران 
و عربســتان درخصوص پرونده های دارای اختالف و ســطح 
نمایندگی دیپلماتیک بین دو کشور در نخستین نشست پس 
از روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید ایران بوده است. این 
مسئول که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس گفت: نمایندگانی از ایران و عربســتان، دور 
جدیدی از مذاکرات را هفته گذشــته برگزار کردند. دو طرف 
مسائل دارای اختالف بین دو کشور را براساس نقشه راهی که 
پیشتر توافق کرده بودند از جمله سطح نمایندگی دیپلماتیک 
بین دو کشــور بررســی کردند. این مسئول عراقی دور جدید 

مذاکرات بین دو کشور را مثبت اعالم کرد.)تسنیم(
پیش از این نیز، آسوشیتدپرس به نقل از دو منبع عراقی ادعا 
کرده بود که ایران و عربستان هفته گذشته نشستی در بغداد 
برگزار کرده اند. به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتدپرس، یک 
مقام عراقی در این رابطه گفت که طی دیدار هفته گذشته » 
مشــکالت میان دو کشــور طبق نقشه راهی که از پیش بر سر 
آن توافق شــده بود از جمله از طریق نمایندگی دیپلماتیک 
میان دو کشــور« مورد بحث قرار گرفت. این مقام عراقی که 
نخواسته نامش فاش شود گفت که این نشست در سطح وزرا 
نبوده اما مذاکرات در کل مثبت بوده اســت. آیا این مذاکرات 
جدید می تواند به معنای گشایش دیپلماسی و تاثیر بر قیمت 

دالر شود؟

یادداشت
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سیاست 2

حاجی دلیگانی:

گزارش هایی در مورد »اهمال دولت 
تدبیر« در تامین واکسن به مجلس رسید

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: 
گزارش هایی به دست ما رسیده است که نشان 
می دهد دولت روحانی در تأمین واکســن کرونا 
قصور داشته است و ما این ترک فعل را بررسی 

می کنیم. 
حســینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به تسریع در 
رونــد واکسیناســیون کرونا با آغــاز به کار دولت 
ســیزدهم، اظهار داشت: اقدامات جهادی رئیس 
جمهور و دولت ســیزدهم باعث شــد که واردات 
واکســن کرونا به کشــورمان افزایش پیدا کند و 
فرایند واکسیناســیون تسریع یابد. وی بیان کرد: 
وزارتخانه های بهداشت و امور خارجه برای تسهیل 
واردات واکســن کرونا به کشورمان اقدامات بسیار 
خوبی انجام دادند و در نهایت، تالش های آنان منتج 
به افزایش واکسیناسیون عمومی کرونا شد.  عضو 
هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در واکنش به 
ادعای برخی از اصالح طلبان مبنی بر اینکه سفارش 
خرید واکســن کرونا در دولت روحانی انجام شده 
بود، گفت: برخالف ادعای برخی از شخصیت های 

اصالح طلب، افزایش واردات واکســن کرونا هیچ 
ربطــی به اقدامات دولــت روحانی ندارد. حاجی 
دلیگانــی ادامه داد: دولــت روحانی اراده جدی و 
توان الزم برای فراهم کردن واکسن کرونا را نداشت 
و اگر آنان توانایی انجام واکسیناسیون را داشتند، 
لحظه ای دریغ نمی کردند و نمی گذاشتند که این 
کار مهم، به دولت ســیزدهم محول شود. نماینده 
مردم شــاهین شــهر در مجلس شورای اسالمی 
متذکر شــد: دولت تدبیر و امید در ماه های پایانی 
از عمر کاری خود به کل کشــور را رها کرده بود 
و آنان هیچ اقدامی جهت ســفارش خرید واکسن 
کرونا هم انجام ندادند. حاجی دلیگانی با بیان اینکه 
ادعای جریان اصالح طلب درباره تالش های دولت 
روحانی برای واردات واکســن کرونا به کشورمان 
بی اســاس اســت، اظهار داشت: دولت روحانی نه 
اراده ای برای مقابله با بیماری کرونا داشــت و نه 
اقدامی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم انجام 
داد و همه به خوبی دیدند که این دولت تا چه حد 

فشل و ضعیف بود.

یک نماینده:

  یکی از خطرات طرح شفافیت آرا
تحت تاثیر قرار دادن رای نمایندگان است

ســیدعلی یزدی خواه عضو کمیسیون فرهنگی با 
بیان اینکه عده ای تالش دارند از خارج از مجلس 
آرای نماینــدگان را جهت دهی کنند، گفت: یکی 
از خطرهای شفافیت آرا افزایش تالش برای تحت 

تاثیر قرار دادن رای نمایندگان است.
به گزارش خبرداغ به نقل از انتخاب، عضو کمیسیون 
فرهنگی با بیان اینکه عده ای تالش دارند از خارج از 
مجلس آرای نمایندگان را جهت دهی کنند، گفت: 
یکی از خطرهای شفافیت آرا افزایش تالش برای 

تحت تاثیر قرار دادن رای نمایندگان است.
ســیدعلی یزدی خــواه نماینده مــردم تهران با 
اشــاره به تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان 
در کمیســیون آئین نامه داخلی گفت: شفافیت 
یــک مطالبه عمومی برای دســتگاه های اجرایی 
و مجلس اســت. طرح تسهیل صدور مجوزها در 
همین راستا تدوین شده است که به ایجاد شفافیت 

در دستگاه های اجرایی کمک می کند.
وی بــا تاکیــد بر اینکه طرح شــفافیت آرا با رای 
خوبی درمجلس تصویب خواهد شد، افزود: عده ای 

تــالش دارند از خارج از مجلس آرای نمایندگان 
را جهت دهــی کنند.در موضوعــات مختلف در 
شــبکه های اجتماعی و پیامکی، پیام هایی را به 
صورت سازمان یافته به نمایندگان ارسال می کنند 
تا رای نمایندگان را تحت تاثیر قرار دهند. مشابهت 
این پیام ها نشان دهنده سازماندهی آنها از طرف 
اصحــاب قدرت و ثروت اســت. یزدی خواه ادامه 
داد: یکی از خطرهای شــفافیت آرا این اســت که 
تالش برای تحت تاثیر قرار دادن رای نمایندگان 

افزایش یابد.
نماینده مردم تهران گفت: برای جلوگیری از این 
گونه مشکالت باید سازوکاری اندیشیده شود. به 
عنوان مثال جلسات دولت و مصوبات آن به صورت 
کامل پخش نمی شــود. فقط مصوبات مورد نیاز 
مردم منتشــر می شود. رای اعتماد نمایندگان به 
وزرا نیز طبق آئین نامه داخلی مخفیانه است. وی 
تصریح کرد: شــفافیت آرا در تمام ابعاد قابل اجرا 
نیســت اما باید در بخش هایی که قابل اجراســت 

ساماندهی شود.

اخبار كوتاه

والدیمیر پوتین كه 
تعطیالت خود را 
به همراه سرگئی 

شویگو وزیر دفاع 
در سیبری سپری 

كرد، در این 
تصاویر ماهیگیری 

می كند./فرارو

خیابان های كابل پایتخت افغانستان دیگر 
شبیه گذشته نیست. پس از قدرت گرفتن 
طالبان اگرچه اوضاع به طور نسبی آرام 
شده اما گوشه و كنار شهر سربازان این 
گروه دیده می شوند و شرایطی ویژه بر 
زندگی مردم حاكم شده است./ ایرنا

گزارش تصویری

کره خواهی و فشار سیاسی غرب؛  نمایش مذا

کور کردن گره های موجود
اقدامــات آژانــس و طرف هــای غربی بدون 
هیچ گونه اســتدالل حقوقــی و فنی به طور 
قطع در محاســبات ایران در ارزیابی وضعیت 

پیِش رو در مذاکرات اثرگذار خواهد بود.
 بنا به اعالم نورنیوز، اظهارنظر اخیر مدیرکل 
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی در گزارش 
مغرضانــه ای که علیه ایران ارائه داد گمانه ها 
درباره عزم جدی او برای حرکت در مســیری 
کامال سیاســی و غیر فنی در قبال کشورمان 
را بیش از پیش به واقعیت نزدیک تر ساخت.

 »رافائــل گروســی« در این گــزارش گفته؛ 
تصمیم ایران مبنی بر عدم اجازه دسترسی به 
کارگاه ساخت قطعات سانتریفیوژ تسای کرج 
بر خالف شــرایط توافق شده بیانیه مشترک 

در تاریخ ۱۲ سپتامبر )۲۱ شهریور( است.
 این در حالی است که او به خوبی می داند که 
تفاهم صورت گرفته در قالب بیانیه مشترک، 
مشمول تجهیزات نظارتی )دوربین ها( مجتمع 
کرج به این دلیل که در نتیجه خرابکاری تیرماه 
این مجتمع همچنان تحت تحقیقات امنیتی 

قرار دارد، نمی شود. 
ادعا های بی اســاس و بــدون منطق »رافائل 
گروسی« که هر از چندگاهی و کامال هم سو 
بــا منویات کاخ ســفید علیــه فعالیت های 
صلح آمیز هســته ای ایران ایراد می شــود، نه 
تنها در مســیر روان سازی مناسبات فنی فی 
مابین هیچ کمکی نمی کند، بلکه بیان گر آن 
است که اراده ای جدی در مقامات آژانس برای 
مشکل آفرینی هدایت شده برای ایران در حال 
پیگیری است.  این در حالی است که ایران بار ها 

اعالم کرده به اصل همکاری در قبال همکاری 
و تعهد در قبال تعهد پایبند است و این مهم را 
در خصوص اجرای برجام و همچنین مناسبات 
با آژانس به اثبات رسانده، چنانچه گزارش های 
قبلی آژانس به ویژه در دوره مدیرکل قبلی این 

گزاره را تائید می کند.
از ســویی؛ اساســا هدف از تشــکیل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی موضوع عدم اشــاعه، 
نظارت بر فعالیت های هســته ای، حمایت از 
همکاری های صلح آمیز هسته ای و صیانت و 
پشتیبانی از اعضاء بوده که تعهدات متقابلی 
را بر اســاس معاهدات امضاء شــده به دنبال 
دارد، در این خصوص، اما هیچ نشــانه مثبتی 

از سوی آژانس در قبال ایران به ویژه در دوره 
مسئولیت گروســی مشاهده نشده است. به 
عنوان مثال؛ مقامات رژیم صهیونیســتی از 
جمله »یوســی کوهن« رییس سابق موساد 
بار ها به تصریح و تلویح مسئولیت خرابکاری 
در تاسیسات هسته ای ایران را پذیرفته اند، اما 
تاکنون آژانس و کشور هایی که رویکرد فشار به 
ایران را برای پذیرش زیاده خواهی های آژانس 
در پیش گرفته اند حتی حاضر به محکومیت 
این اقدامات هم نشــده اند.  در همین راســتا؛ 
ســوال مشخص تهران دستِ کم درباره اقدام 
تروریستی صهیونیست ها در روز یکشنبه ۱۱ 
آوریل ۲۰۲۱ در نطنز که می توانست به یک 

فاجعه انســانی تبدیل شود، این است که چرا 
آژانــس عامدانــه از این موضوع غفلت کرده و 
ســعی می کند با بهانه تراشی شانه از وظیفه 

صیانتی خود خالی کند؟
 به طور قطع تالش برای تحمیل درخواست های 
زیاده خواهانه و غیر پادمانی در شــرایطی که 
آژانــس و اعضاء غربــی آن به وظایف قانونی 
ابتدائی خود عمل نمی کنند، نوعی زورگویی 
مضاعــف و بهره گیــری ابزاری از آژانس برای 
اهداف سیاسی است که البته از زمان حضور 
رافائل گروســی در جایگاه مدیرکلی آژانس 
تبدیل به رویه ای ثابت از سوی او شده است.

بیانیه مشــترک ایران و آژانس که در ســفر 

اخیر گروســی به ایران منتشــر شــد بر این 
امــر صراحت دارد کــه انتظار انجام تعهدات 
بــه صورت یک طرفه از ســوی ایــران بدون 
انجام تعهدات ذاتی آژانس اساســا امری غیر 
منطقی و خالف رویه های همیشگی است و 
درخواست تعمیم تعویض کارت های حافظه 
به دوربین های مجتمع تسای کرج نیز با عنایت 
به بی توجهی آژانس به نگرانی های ایران بابت 
خرابکاری های با منشاء مشخص از همین اصل 
پیروی می کند.  به بیان دقیق تر؛ آژانس، آمریکا 
و سه کشور اروپایی باید متوجه این نکته باشند 
که سناریوی هماهنگ آن ها برای تشدید فشار 
بر ایران جواب نخواهد داد، زیرا آن ها نمی توانند 
هم زمان با سکوت در برابر اقدامات تروریستی 
رژیم اسرائیل، خواهان تداوم نظارت و حضور 
دوربین های آژانس در تأسیســاتی باشند که 
مورد خرابکاری تروریستی صهیونیست ها قرار 
گرفته اســت.  قطعا تداوم این رفتار از ســوی 
آژانس که کامال گویای استفاده ابزاری طرف 
غربی از این نهاد حقوقی و بین المللی اســت، 
هیچ اتفاق تازه ای معطوف به حل مســئله را 
رقــم نخواهــد زد و گرهی بر گره های موجود 

خواهد افزود.
بدون شــک رفتار هایی از این دســت نه تنها 
تاثیری در اراده ایران برای حفظ و دفاع از منافع 
و حقوق قانونی اش نخواهد داشت بلکه موجب 
ضخیم تر شــدن دیوار بی اعتمادی ناشــی از 
بدعهدی آمریکا، بی مسئولیتی و فریب کاری 
اروپا و رفتار سیاسی آژانس شده و پیچیدگی 

وضعیت موجود را افزایش خواهد داد.

خبر ویژه

رئیس جمهور تورم را خط قرمز دولت دانســت و گفت: دســتگاه های اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به 
افزایش تورم می شــود، پرهیز کنند.  حجت االســالم و المســلمین سید ابراهیم رئیسی روز گذشته در جلسه 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت در راســتای کنترل تورم، بانک مرکزی را موظف کرد سیاســت های پولی را 

متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند.
رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: ســازمان برنامه و بودجه موظف اســت بودجه ســال ۱۴۰۱ را با تاکید بر 

اصالح ساختار و حذف هزینه های غیرضرور بودجه تدوین کند.
رئیســی با بیان اینکه حمایت از تولید داخل در اولویت سیاســت ها و برنامه های اقتصادی دولت قرار دارد، 
گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ریزی و سیاست های متناسب با این اولویت بویژه توسعه تولیدات 

داخلی و بی نیازی از واردات کاالی خارجی و اعمال محدودیت و ممنوعیت برای ورود کاال های خارجی دارای 
مشابه داخلی یا کاال های وارداتی غیرضروری را در دستور کار خود قرار دهد.

در این جلســه ســازمان برنامه و بودجه و ســتاد اقتصادی دولت گزارشــی از منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۰ 
ارائه کردند که بر اســاس این گزارش ظرفیت های قانونی برای تامین منابع بودجه عمومی مشــخص و مقرر 
گردید همه دستگاه های اجرایی نسبت به انجام تکالیف مندرج در بودجه سال ۱۴۰۰ به نحوی اقدام نمایند 

که منابع بودجه، تامین شود و از این محل مخاطره ای که نتیجه آن افزایش نقدینگی باشد، ایجاد نگردد.
در این جلســه همچنین ســازمان برنامه و بودجه موظف شــد با اولویت بندی هزینه ها، حداکثر صرفه جویی 

در اعتبارات هزینه ای را به عمل آورد.

رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

تورم خط قرمز دولت است

مرکل می رود، میراث آنگال می ماند

 خداحافظی اروپا 
با» مادر آلمان«

آنگال مرکل از آن زمان که عضو ساده ای در حـــزب 
حرکت دموکراتیک بود تا آن گاه که بر صندلی صدرات 
آلمــان متحــد تکیه زد حداقل برای همه آنان که او را 
شناختند یک نظر واحد ایجاد می کرد و آن این بود که 
»دسـت کم گرفتن انگال مرکل اشتباه بزرگی است«.

هیــچ گاه لقــب بانوی آهنین نگرفت و هیچ جنگی به 
راه نیانداخت، اما به یکی از مهم ترین زنان سیاستمدار 
عصر حاضر تبدیل شد و توانست نگاه ها به حضور زنان 
در سیاســت را برای همیشــه تغییر دهد؛ در آلمان به 
عنوان »رهبر جهان آزاد« شناخته شد و برای ۱۶ سال 
در خاطره مردمانش با کت های رنگارنگش به یاد آورده 
خواهد شــد و از همه مهم تــر »آنگال مرکل« میراثی 
جاودانــه برای زنانی کــه رویای قدم نهادن در عرصه 
سیاســت را در سر داشــتند از خود به جای گذاشت، 
میراثی به وسعت این مفهوم که شما می توانید )برگرفته 
از »ما می توانیم« جمله مشهور مرکل در بحران سال 

.)۲۰۱۵

مرکل، قوی ترین زِن قرنی که بانوی آهنین نبود
»آنــگال مرکل« ۲۶ ســال پــس از آن که »مارگارت 
تاچر« طلســم ریاســت زنان به نخســت وزیری در 
بریتانیا را شکست، این بار از آلمان موفق شد به جایگاه 

صدراعظمی دست یابد.
البته که ۳۰ سال پیش، کمتر کسی تصور می کرد زن 
جوانی از آلمان شــرقی نه تنها به صدراعظمی آلمان 
برســد که شــاید کمتر کسی حتی تصور می کرد این 
زن بتواند برای ۴ دوره پرقدرت این تخت را برای خود 

حفظ کتد.
اما مرکل نه تنها سقف شیشه ای حضور زنان بر کرسی 
صدرات آلمان را شکست، بلکه موفق شد بلندمدت ترین 
دوره ریاست را در اتحادیه اروپا در اختیار بگیرد.مرکل، 
اما حاال تبدیل به یکی از تاثیرگذارترین رهبران در تاریخ 
آلمان شده است. زنی که در طول ۱۸ سال ریاست بر 
حزبش و ۱۶ سال صدراعظم بودن، برای آلمان و اروپا 
دست آورد های بسیاری را نیز به ارمغان بیاورد و شاید در 
میان ناباوری بسیاری که دیگر حضور زنی در قد و اندازه 
»مارگات تاچر« را به سادگی برای کشور دیگر اروپایی 
گمان نمی بردند نیز تبدیل به یک شگفتی بزرگ شود.

میراث آنگال برای آلمان
مرکل در ۱۶ سالی که در راس اداره بزرگترین اقتصاد 
اروپا قرار داشــت، به سربازی اجباری پایان داد، آلمان 
را در مســیر آینده ای بدون اتکا به انرژی هســته ای و 
سوخت های فسیلی قرار داد، امکان قانونی شدن ازدواج 
همجنســگرایان را فراهم کرد، مزایایی از جمله حق 
مرخصی برای نگهداری از کودکان برای پدر شــدن 
تعیین کرد، اما بیش از همه به عنوان »به عنوان لنگر 

ثبات در زمان وقوع طوفان« شهرت یافت.
مرکل نخســتین آزمایش خود را در سال ۲۰۰۸ پس 
داد؛ زمانی که در اوج بحران مالی جهانی نه تنها ثبات 
نشبی اقتصاد آلمانی را حفظ کرد بلکه یکی از موثرترین 
چهره ها برای نجات یورو، پول واحد اروپایی بود و موفق 
شد با حمایت از طرح نجات اعضای بحران زده منطقه 
یورو ضمن اعطای کمک های مالی به این کشــور ها 
آن ها را به کاهش دردناک هزینه ها و انجام اصالحات 
اقتصادی دشــوار وادار کند. او در گرگ و میش دوران 
صدراعظمی خود و کمی پس از آن که در سال ۲۰۱۸ 
اعالم کرد که قصد ندارد برای پنجمین بار متوالی نامزد 
احراز سمت صدراعظمی آلمان شود، وارد چالش تازه 

مدیریت همه گیری کرونا شد.
در این زمان او در دو جبهه ملی و منطقه ای با حمایت 
از تصویب بسته کمک های مالی نقش غیرقابل انکاری 
در برقراری آرامش اقتصادی آلمان و اتحادیه اروپا در 
دوره شــیوع شــتابان ویروس کرونا و اجرای سیاست 
قرنطینه های عمومی داشت. خانم مرکل با حمایت از 
طرح تامین واکســن از ســوی کمیسیون اروپا در آمار 
امروز اتحادیه که نشــان از واکسینه شدن بیش از ۷۰ 
درصد جمعیت آن دارد، نقش غیرقابل انکاری داشت. 
همچنین در بعد ملی نیز آلمان در مقایسه با کشور های 
همسطح خود همچون بریتانیا و فرانسه تعداد مرگ و 

میر کمتری را به خود دید.

باور به برابری جنسیتی
مرکل چشــم انداز های تازه ای را در آلمان خلق کرد. 
او بــا ُمدرنیزه کردن جامعه آلمان، ظرفیت های نوینی 
را بــه ویــژه برای زنان آن جامعه فراهم کرد. مرکل به 
برابری جنســیتی بسیار اهمیت می داد و این موضوع 
در انتخاب نزدیک ترین و قابل اعتمادترین مشاوران زن 
خود را به رخ کشید. مرکل مهارت خاصی در دیپلماسی، 
داشــتن پشــتکار، عزم و اراده و انجام وظیفه دارد. او 
به گردآمدن مردم در کنار هم اعتقاد بســیاری دارد 
و همان طور که خودش هم یکبار گفته اســت: »من 
 بیشتر به دنبال در کنار هم بودن هستم تا رو در روی

 هم بودن.«
این مســاله در رهبری مرکل همیشــه نقطه آغاز به 
خصوص در ســطح جهانی اســت. آنگال در مسایلی 
مانند تغییرات جوی، فشار های مهاجرتی، تنش های 
تجاری یا نگرانی هایی در خصوص حفاظت از داده ها، 
ایــن نکته را به خوبــی درک می کند که نمی توان به 
 تن هایــی عمــل کرد و نیاز اســت تا بخشــی از گروه 

بین المللی باشد.
آنگال مرکل از آن زمان که عضو ساده ای در حـــزب 
حرکت دموکراتیک بود تا آن گاه که بر صندلی صدرات 
آلمــان متحــد تکیه زد حداقل برای همه آنان که او را 
شناختند یک نظر واحد ایجاد می کرد؛ و آن این بود که 
»دسـت کم گرفتن انگال مرکل اشتباه بزرگی است«.

کنش وزارت خارجه  وا
  به اظهارات

 رئیس جمهور آذربایجان
جمهوری اسالمی ایران، حضور هرچند نمایشی 
رژیم صهیونیســتی در نزدیکی مرزهای خود را 

تحمل نخواهد کرد.
 سخنگوی وزارت امور خارجه به مطالب بیان شده 
از ســوی الهام علی اُف، رئیس جمهور آذربایجان 

واکنش نشان داد.
بــه گزارش روابط عمومــی وزارت امور خارجه، 
ســعید خطیب زاده در پاسخ به سوال خبرنگاران 
درخصوص مطالب بیان شده از سوی رئیس جمهور 
آذربایجان در فضای رســانه ای، اظهار داشت: در 
حالیکه روابط خوب و محترمانه  ای میان دو کشور 
وجود دارد و مســیرهای معمول ارتباطات میان 
دوطرف در باالترین ســطح وجود دارد، بیان آن 

به این شیوه مایه تعجب است.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه افــزود: در این 
زمینــه و موضوعات دیگر مرتبط با آن، در دیدار 
دو وزیر امور خارجه در حاشــیه نشســت اخیر 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، 
رایزنی های جدی و دقیقی صورت گرفت و توافق 
شــد در یک بســتر مناســب این گفتگوها ادامه 

پیدا کند.
خطیــب زاده در ادامــه خاطرنشــان ســاخت: 
جمهوری اســالمی ایــران همواره مخالفت خود 
با هرگونه اشــغال ســرزمینی را اعالم داشته و بر 
لزوم احترام به تمامیت ارضی کشورها و مرزهای 
شناخته شده بین المللی تاکید کرده است. ضمن 
آنکه رعایت حســن همســایگی و همجواری از 
مهمترین موضوعاتی اســت که انتظار می رود از 

سوی همه همسایگان مورد توجه قرار گیرد.

اسالمی در مسکو:

 آژانس سیاسی برخورد می کند
رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت: ادعای آمریکا 
درباره ضرورت دسترسی آژانس به کارگاه ساخت 
قطعات سانتریفیوژ ستای کرج مردود و بی اعتبار 

است.
معــاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان انرژی 
اتمــی ایران برای گفتگو با مقامات روســی وارد 

مسکو شد.
اسالمی برای دیدار و رایزنی با آلکسی لیخاچوف 
رئیس شــرکت دولتی روس اتم، روزسه شنبه با 
اســتقبال کاظم جاللی، ســفیر ایران درمسکو و 
مسئولین شرکت دولتی روس اتم وارد مسکو شد.

وی در بدو ورود به مســکو گفت: ادعای آمریکا 
درباره ضرورت دسترسی آژانس به کارگاه ساخت 
قطعات سانتریفیوژ ستای کرج مردود و بی اعتبار 
است. رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: واشنگتن 
در جایگاهی نیســت که در زمینه نحوه همکاری 
ایران و آژانس اظهارنظر کند. متاسفانه آژانس نیز 
تحت فشــار آمریکا و رژیم صهیونیستی، برخورد 

سیاسی را جایگزین همکاری فنی کرده است.
اسالمی تصریح کرد: این سفر در تداوم رایزنی های 
منظم بین تهران و مسکو و با هدف توسعه و تقویت 
همکاری های دو کشور در زمینه انرژی صلح آمیز 

هسته ای انجام می شود.

 افزایش نگرانی 
 رژیم صهیونیستی نسبت به
کرات وین  از سرگیری مذا

رســانه هــای رژیم صهیونیســتی اعــالم کردند که 
نگرانی های ســران این رژیم نســبت به ازســرگیری 

مذاکرات وین افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، اسرائیل تالش دارد که مذاکرات 
وین را به چارچوب زمانی مشخصی محدود کند و برای 
آن سقف تعیین شود، این رژیم با توجه به نگرانی هایش 
نسبت به تماس قدرت های بزرگ با تهران به منظوری 
احیای برجام، تالش می کند کشورهای شرکت کننده 
در مذاکرات را قانع کند تا مذاکرات را در یک چارچوب 

زمانی مشخص قرار دهند.
در این راســتا، ایال حوالتا، رئیس شــورای امنیت 
رژیم صهیونیستی هفته آینده سفری به واشنگتن 
خواهد داشت تا با جیک سلیوان، همتای آمریکایی 
خود و دیگر مسئوالن دولت آمریکا در این خصوص 
رایزنی کند. حوالتا تالش می کند که با واشنگتن 
هماهنگی داشته باشد و از رویکرد واشنگتن نسبت 
به برنامه هســته ای ایران و راهبردی که در مرحله 
پیش رو به کار می گیرد، مطلع شود. از سوی دیگر، 
مشــاور امنیت ملی آمریکا نیز قرار است سفری به 
آمریکا و امارات داشــته باشد و در خصوص آخرین 
تحوالت منطقه از جمله آنچه که »تهدید مشترک« 
)ایران( خوانده شده رایزنی کند، این درحالی است 
که عربســتان اخیرا به منظور اعتمادســازی گفت 
وگوهای دوجانبه با تهران آغاز کرده است. همچنین 
یک مسئول عالی رتبه در دولت رژیم صهیونیستی 
تاکید کرده است: کشورهای جهان تمایل قوی برای 
رسیدن به توافق درخصوص برنامه هسته ای ایران 
دارنــد، اما این امر چــه ابرقدرت ها بخواهند و چه 
نخواهند به موضع ایران بستگی دارد و مقامات رژیم 
صهیونیستی تالش دارند در این خصوص با دولت 

آمریکا هماهنگ باشند.

بین الملل
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3اقتصاد

 »ما سال هاســت وعده می شــنویم و عمل 
در کار نیســت« این را یک کارگر شهرداری 
می گوید در پاسخ به اینکه چقدر امید داری 
کوچک شدن ســفره های کارگران باالخره 
جایی متوقف شــود؛ به اعتقــاد این کارگر 
ســاده، به نظر می رســد »مهار تورم« نیز از 
آن دست وعده هایی است که با عمل همراه 
نمی شــود. در این آشفته بازار اقتصاد و با در 
نظــر گرفتن مولفه های معیوبی مثل حجم 
باالی پول و شــبه پول در دســت خواص و 
نزدیکان به بلوک های قدرت و ســودجویی 
انبوه واسطه ها و دالالن، »مهار تورم« چطور 
می خواهد امکانپذیر باشــد؛ آیا اساساً توان 

عمل به این وعده وجود دارد؟
بــه یک ماه قبل بازمی گردیــم، به روزهای 
ابتدایی شهریورماه؛ وزیر کار با بیان اینکه از 
میزان دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان 
باخبر است، تاکید کرد برای آنکه دخل و خرج 
کارگران و بازنشستگان با هم بخواند و سفره 
آن ها رنگین تر شــود باید »کاهش و کنترل 
نــرخ تورم« اتفاق بیفتد. او گفته اطالع دارد 
که کارگران درآمد کمی دارند و میزان حقوق 
بازنشستگان هم نسبت به قبل افزایش داشته 
ولی باید کاهش و کنترل تورم رخ دهد تا دخل 
و خرج این اقشــار با هم بخواند و ســفره های 
آن ها رنگین تر می شود. اما چند روزی  است 
که مرکز آمار ایران، »نرخ های رسمی تورم« 
در شهریورماه را اعالم کرده است؛ نرخ هایی 
که قطعا تمام رنج های مردمان فرودســت از 
محــل گرانی ها از جمله گرانی اجاره خانه و 
هزینه های مسکن و درمان را دربر نمی گیرد.

آمارهای رسمی و تقلیل یافته نشان می دهد 
که »باز هم« نرخ تورم در شهریورماه رکورد 
زده اســت و نمودارهای صعودی تورم که از 
ابتدای سال با سرعت باال پیشتازی می کردند، 
هنــوز بــر همان منوال ماه های قبل در حال 

افزایش و صعود هستند.
مرکز آمار ایران اعالم کرد: منظور از نرخ تورم 
نقطه ای، درصد تغییر عدد شــاخص قیمت، 
نســبت به ماه مشابه ســال قبل است. نرخ 
تورم نقطه ای در شــهریور ماه ۱۴۰۰ به عدد 
۴۳.۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای 
کشــور به طور میانگین ۴۳.۷ درصد بیشتر 
از شهریور ۱۳۹۹ برای خرید یک »مجموعه 
کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند. نرخ 
تورم نقطه ای شــهریور ۱۴۰۰ در مقایسه با 
ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش یافته است. 
در واقع تورم نقطه ای در شهریورماه امسال، 
یک رکورد جدید حداقل در چند سال اخیر 
به ثبت رسانده است. نرخ تورم نقطه ای گروه 
عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
با افزایش ۳.۲ واحد درصدی به ۶۱.۶ درصد 
و گروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« با 
کاهــش ۰.۷ واحد درصدی به ۳۵.۴ درصد 

رسیده است.
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد 
شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ 
تورم ماهانه شــهریور ۱۴۰۰ به ۳.۹ درصد 
رســیده که در مقایســه با همین اطالع در 
مــاه قبل ۰.۷ واحد درصد افزایش داشــته 

اســت که بازهم یک رکورد جدید محسوب 
می شــود. تورم ماهانه برای گروه های عمده 
»خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و دخانیات« 
و »کاالهــای غیرخوراکــی و خدمــات« به 
ترتیب ۵.۰ درصد و ۳.۳ درصد بوده اســت. 
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای 
خانوارهای شهری ۴ درصد است که نسبت به 
ماه قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است. 
همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 
۳.۶ درصد بوده که نســبت به ماه قبل ۰.۴ 

واحد درصد افزایش داشته است.
منظــور از نــرخ تورم ســاالنه، درصد تغییر 
میانگین اعداد شــاخص قیمت در یک سال 
منتهی به ماه جاری، نســبت به دوره مشابه 
قبل از آن است. نرخ تورم ساالنه شهریور ماه 
۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۵.۸ درصد 
رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، 
۰.۶ واحد درصد افزایش نشــان می دهد که 
بازهم در نوع خود یک رکورد جدید اســت. 
هم چنین نرخ تورم ســاالنه برای خانوارهای 
شــهری و روستایی به ترتیب ۴۵.۱ درصد و 
۴۹.۷ درصد است که برای خانوارهای شهری 
۰.۶ واحــد درصد افزایش و برای خانوارهای 
روســتایی یک واحد درصد افزایش داشــته 

است.
امــا نگــران کننده تریــن مولفــه تورمی 
شــهریورماه »افزایش قیمت ها به خصوص 
در بخش خوراکی ها در یک ماه« اســت؛ در 
ماه شــهریور، اقالم اساسی زندگی مردم به 
شدت گران شده اند؛ در ماه پایانی تابستان، 
نان و غالت ۵.۲ درصد، گوشت قرمز، سفید 
و فرآورده هــای آن ها ۱.۲ درصد، گوشــت 
قرمز و گوشت ماکیان ۰.۸ درصد، ماهی ها و 
صدف داران ۴.۲ درصد افزایش قیمت داشته 
اســت. همچنین شــیر، پنیر و تخم مرغ ۱۰ 
درصد، روغن ها و چربی ها ۱.۹ درصد، میوه 
و خشکبار ۵.۷ درصد و سبزیجات )سبزی ها 
و حبوبات( ۹.۹ درصد افزایش قیمت داشته 

اســت. جدول زیــر، پراکندگی گرانی ها در 
بخــش خوراکی ها را نشــان می دهد؛ براین 
اســاس، شــیر، پنیر و تخم مرغ، رکورددار 
گرانــی بوده انــد و در عرض فقط یک ماه، ده 
درصد گران شده اند! بعد از آن، سبزیجات قرار 
دارند که ۹.۹ درصد گرانی را تجربه کرده اند.
یک املت ساده با ماست ۳۰ هزار تومان

گرانی لبنیات و تخم مرغ، به شــدت نگران 
کننده است؛ گروه هایی که دیگر مدتهاست 
گوشــت قرمز و گوشــت مرغ را به اجبار از 
ســفره های خود حذف کرده اند حاال با اجبار 
ســنگین دیگری روبرو شده اند؛ حذف تخم 
مرغ از سفره ها آن هم به دلیل گرانی سرسام 
آور، مشاهدات میدانی نشان می دهد که هر 
عدد تخم مرغ در بازار به حدود ۲ هزار تومان 

رسیده است!
و اما در بخش لبنیات؛ آخرین گزارش مرکز 
آمار از قیمت لبنیات حاکی از آن اســت که 
قیمت هر لیتر شــیر پاستوریزه از ۱۱ هزار و 
۵۳۸ تومان در تیرماه امســال به ۱۲ هزار و 
۱۵۵ تومان افزایش یافته است. قیمت ماست 
هر کیلو پاستوریزه از ۱۳ هزار و ۸۵۴ تومان 
به ۱۴ هزار و ۶۳۳ تومان تغییر کرده اســت. 
این تنها مربوط به دو قلم از محصوالت لبنی 
است. در این میان، مشاهدات بازار حاکی از 
آن اســت که قیمت هرقالب کره ۵۰ گرمی 
از ۵۰۰۰ تومــان در ماه هــای قبل به ۷۰۰۰ 
تومان و قیمت هر قالب کره ۱۰۰ گرمی نیز 
از حــدود ۱۰ هــزار تومان به حدود ۱۴ هزار 
تومان رسیده است. اما این قیمت ها، نرخ های 
رسمی هستند و گاهاً در فروشگاههای سطح 
شــهر با ارقامی بسیار باالتر روبرو می شویم؛ 
کما اینکه در نیمه شــهریورماه، سخنگوی 
انجمــن صنایع فرآورده های لبنی از افزایش 
حــدود ۲۰ درصدی قیمت محصوالت لبنی 
خبــر داد. پس افزایش رســمی ده درصدی 
چندان با واقعیت های ملموس بازار همخوانی 
نــدارد و قیمت های واقعی باالتر از این ارقام 

جای می گیرند.
حذف لبنیات و تخم مرغ را می توان آخرین 
مرحله از حذف اقالم مفید سفره ها دانست؛ از 
ابتدای ۹۷ به دلیل شوک درمانی های ارزی، 
اقالم باکیفیت و پروتئینی شــروع به غیب 
شــدن از سفره های فرودستان کردند؛ اول، 
گوشت قرمز، بعد گوشت سفید و در مرحله 
بعد، برنجی که امروز هر کیلو ۵۰ هزار تومان 
است، حذف شدند و امروز لبنیات و تخم مرغ 
نیز در حال پرکشیدن از سفره ها هستند؛ به 
طوریکه یک املت ساده با یک کاسه ماست، 
غذایی الکچری است، یک املت با پنج عدد 
تخم مرغ و نان، در کمترین حالت ۱۵ یا ۱۶ 
هزار تومان هزینه دارد )گوجه فرنگی را هم 
حذف می کنیم( و یک کیلو ماســت نیز ۱۵ 
هزار تومان اســت، بنابراین یک املِت بدون 
گوجه و یک کاســه ماست برای یک خانواده 
کوچک ســه نفره، الاقل ۳۰ هزار تومان آب 

می خورد!
در ارتبــاط با دالیل این تورم سرســام آور، 
کارشناســان اقتصادی و فعــاالن کارگری 
بارها سخن گفته اند؛ افزایش سرسام آور پول 
و شبه پول در دست خواص، پایین بودن نرخ 
تولید واقعی و ســقوط GDP، عدم نظارت بر 
بازار و ســودجویی پایان ناپذیر واســطه ها و 
البته گرانی افسارگســیخته نرخ ارز و حذف 

ارز دولتی، دالیل اصلی هستند.
برای نمونه، احســان ســلطانی )کارشناس 
اقتصادی( از ضرورت واقعی ســازی نرخ ارز و 
کاستن از سود انبوه رانتخوران و خصولتی ها 
به عنوان اساســی ترین راهــکار برای مهار 
تــورم یــاد می کند و یا بهرام حســنی نژاد 
)فعال مســتقل کارگری( می گوید تا زمانی 
که این حجم انبوه از پول بادآورده در دست 
یــک درصدی ها باشــد، نود و نه درصدی ها 
باید تاوان بپردازند، باید بار گرانی را بر دوش 

بکشند تا خواص یک درصدی سود ببرند.
امــا رنــج واقعی را خانواده هــای کارگری و 

الیه هــای پایین مزدبگیران )چه رســمی و 
چه غیررســمی( بر دوش می کشند؛ همانها 
که وقتی پای صحبت هایشــان می نشینیم، 
مسیر کوچک شدن سفره ها را با زبان ساده 
توصیــف می کنند و کاری بــه اعداد و ارقام 
رســمی و نمودارهای صعــودی مرکز آمار 
ندارند؛ حرف شــان ســاده است: دیگر توان 

خرید ماست و شیر و تخم مرغ هم نداریم!
یک کارگر شــهرداری مریوان در این رابطه 
به ایلنا می گوید: گوشــت قرمز ماههاســت 
نخورده ایم؛ ماســت و شــیر هم همیشــه 
نمی خریــم؛ یعنــی ماســت را فقط وقتی 
مهمان داریم یا می خواهیم ولخرجی کنیم، 
می خریم؛ اما شیر برای بچه هایم الزم است؛ 
می خریــم ولی نمی توانیم به اندازه کافی به 
بچه ها بدهیم، مجبوریم در مصرف شیر هم 
صرفه جویی کنیم؛ یک زمانی املت گوجه یا 
املت ســیب زمینی، غذایی بود که هفته ای 
چند بــار می خوردیم، حاال تخم مرغ آنقدر 
گران شده که دیگر گاهی سیب زمینی سرخ 
کرده یا آب پز می خوریم و از خیر گذاشــتن 

تخم مرغ کنارش می گذریم!
سقوط طبقه متوسط

فقط پایین ترین الیه های مزدی نیستند که 
از این وضعیت رنج می برند؛ طبقه متوســط 
مزدبگیران نیز با این گرانی ها در حال سقوط 
بــه زیر خــط فقر و از دســت دادن جایگاه 
طبقاتی خود هستند؛ علی جوشکار فنی که 
در پروژه های جنوب کار می کند و ماهی ۱۵ 
میلیــون تومان درآمد دارد؛ می گوید: ما هم 
از سر و ته سفره هایمان زده ایم؛ اگر مسافرت 
نرویم؛ لباس و تفریح نداشــته باشیم؛ کرایه 
خانه را که بپردازیم، می توانیم برای ماه یکی 
دو کیلو گوشت و یک شانه تخم مرغ بخریم؛ 
ما هم دیگر مثل ســابق زندگی نمی کنیم، 
چه می کشــند آن هایی که فقط ۴ میلیون 
حقوق می گیرند و مســتاجرند و یکی دو تا 
فرزند محصل در خانه دارند؛ در این ســال ها 
زندگِی همه سخت تر شده، سال ۹۳ حقوق 
من ۲ میلیون تومان بود اما زندگی ام از االن 
خیلی بهتر بود؛ وقتی فروشــگاه می رفتیم، 

دست و دل مان نمی لرزید!
اینها حرف های مردم است؛ مردم زحمتکشی 
که حــق یک زندگی شایســته دارند؛ حق 
برخــورداری از دســتمزد شایســته و امید 
نسبت به آینده؛ مردم مدتهاست که به طعنه 
می گویند »شب می خوابیم و صبح که بیدار 
می شــویم، باز همه چیز گران شده«؛ بدون 
شــک این روند معیــوب باید جایی متوقف 
شــود؛ اما تا زمانی که سیاســت های کالن 
بر مبنای آزادســازی هرچه بیشــتر نرخ ارز، 
افزایش پول و شبه پول در دست رانتخواران 
و ایجــاد حباب هــای کاذب قیمتی با هدف 
ســودجویی )از جمله حباب مسکن در چند 
ســال اخیر( استوار است، صعود نمودارهای 
تورمــی ادامه خواهد داشــت؛ این معادله ی 
پیچیــده، خیلــی ســاده حل نمی شــود؛ 
قطــار تورم را با یک دســتور فرمایشــی و 
 بــا یک فرمان ایســت، نمی تــوان متوقف

 کرد!

کارگران و بازنشستگان: دیگر توان خریدن شیر و ماست و تخم مرغ هم نداریم!

سقوط آزاد به زیر خط فقر

مالحظاتی که در افزایش حقوق ها مغفول مانده است
 شاید بتوان »افزایش حقوق« را یکی از مهمترین مطالبات مردم در ماه های 
گذشته دانست. در حالی که شرایط نامساعد اقتصادی در سال های قبل، سفره 
مردم را روز به روز کوچک تر کرده، به عقیده بسیاری تنها راه نجات آنها، افزایش 
حقوق آن هاســت. اما ابعاد گســترده این اقدام موجب آن شــده که بسیاری از 
کارشناسان به بررسی تبعات آن در اقتصاد بپردازند. به عقیده صاحب نظران، 
ایجاد بار مالی سنگین برای دولت نه تنها نمی تواند به بهبود شرایط معیشتی 
مــردم کمکــی کند بلکه در جهت وخیم تر کردن اوضــاع گام بر می دارد. لذا 
کارشناسان پیشنهاد می دهند دولت ها به رفع ریشه این معضل پرداخته و به 

شیوه ای اصولی رفاه مردم جامعه را افزایش دهند.
در این باره موسی شهبازی، معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس 
در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه اغلب تصمیماتی که در خصوص افزایش 
حقوق ها گرفته می شود، صرفاً برای مجموعه کارکنان دولت است. به این معنا 
که به دستگاه ها اجازه داده شد که بتوانند بر اساس مجموعه ای از اختیارات، 
از ردیف بودجه استفاده کنند و فوق العاده هایی را برای کارکنان خود در نظر 

بگیرند. بر همین مبنا از ابتدای سال ۹۸ تا اواسط ۹۹، به طور متوسط شاهد 
افزایش ۸۰ درصدی افزایش حقوق در دستگاه های دولتی بوده ایم.

شکافی عمیق میان درآمدها و هزینه های دولت
وی ادامــه داد: بایــد بــه این نکته توجه کنیــم که از آن جا که دولت بودجه ای 
محدود دارد و باید بر اساس همین ساختار بودجه برای افزایش حقوق ها تصمیم 
بگیرد، نگرانی های جدی در خصوص این اقدام شکل گرفته است. برای نمونه 
در سال های اخیر شرایط بدین گونه رقم خورد که درآمدهای دولت به دالیلی 
چون کاهش درآمدهای نفتی و پیش بینی نشدن درآمدهای جایگزین از جمله 
مالیات، درآمدی پایدار و قابل اتکا نبود. از طرفی دیگر فرارهای مالیاتی جدی 
نیز در کشور اتفاق افتاد. لذا اصالحات ریشه ای در درآمدهای دولت رخ نداد و 
درآمدها روز به روز کوچک تر شد. این در حالی بود که بخش هزینه های دولت 
هر روز رو به افزایش بود و ناترازی شدیدی برای بودجه کشور ایجاد کرد. تا آن 
جا که برآورد کارشناسان از کسری بودجه برای امسال حدود ۴۰۰ میلیارد تومان 
تخمین زده می شــود.وی افزود: بنابراین در چنین شرایط اقتصادی، اقتضای 

سیاســت گذاری در حوزه مخارج دولت این نکته را می طلبد که ما نســبت به 
مخارج دولت به ویژه مخارج جاری مانند حقوق و دستمزد حساسیت مضاعفی 
داشته باشیم. به دلیل آنکه عدم دقت در این حوزه، کشور را در ریلی می اندازد 
که در آن هزینه ها به طور مداوم رو به افزایش باشد ولی درآمدها روند کاهشی 
داشــته باشد.شــهبازی بیان کرد: لذا درآمدهای دولت با ایرادات جدی مواجه 
است و اگر امروز هم در آن اصالحی صورت بگیرد، با زمان بیشتر و یک فرایند 
طوالنی تــر بــرای دولت ایجــاد می کند. در حالی که هزینه ها بالفاصله پس از 
تصویب اجرایی می شوند. نکته دیگر این است که وقتی حقوق یک قشر را زیاد 
می کنیم دیگر نمی توان از آن عقب نشینی کرد. این افزایش حقوق در همان 
سال تبدیل به درآمد ثابت افراد می شود و حتی انتظارات برای افزایش آن در 
سال های بعد شکل می گیرد.شهبازی در پایان از دو مالحظه اساسی در فرایند 
افزایش حقوق ها نام برد و گفت: در وهله توجه داشته باشیم که تصمیمات ما 
باید با عدالت همراه باشد. یعنی معموالً سیاست های اعمال شده در سال های 

گذشته از کارمندان دولت حمایت کرده است.

کارشــناس اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: ســهم تحریم در وضعیت اقتصاد 
امروز کشــور خیلی کم اســت چرا که ما تجربه دوران دفاع مقدس را هم 
داشتیم. ابراهیم احمدی کارشناس و محقق اقتصاد مقاومتی گفت: جنگ 
تحمیلی دقیقاً یک ســال و نیم بعد از پیروزی انقالب اســالمی و آن هم 
در شــرایطی که هنوز انســجام و هماهنگی های داخلی شکل نگرفته بود 
توسط دشمنان علیه ایران آغاز شد.وی افزود: با وجود اینکه در آن زمان، 
مدیریــت اصلــی و تصدی گری اقتصاد با دولت بود اما مردم نقش آفرینی 
و اثرگذاری بیشــتری در حل مشــکالت و مسائل کشور داشتند که این به 
رویکرد رهبری و ســکانداری نظام اســالمی برمی گردد.    محقق اقتصاد 

مقاومتــی درمــورد مولفه های موثر در تبدیل دفاع مقدس به الگوی قابل 
بهره برداری در دوره های دیگر انقالب اسالمی به ویژه مقطع کنونی گفت: 
مولفه نخست، اندیشه ها و رویکرد امام خمینی )ره( بود که باعث شد شور 

انقالبی در رزمندگان و همه مردم ایجاد شود.
وی با بیان اینکه اســاس تشــکیل نظام انقالب اســالمی بر پایه شعار »نه 
شــرقی نه غربی« و »اســتقالل، آزادی جمهوری اســالمی بود گفت: عدم 
ســلطه پذیری کافران در همه ابعاد اعم از ابعاد نظامی، دفاعی، اجتماعی، 

فرهنگی، سیاسی و اقتصادی باید باشد.
احمــدی هماهنگی و یکپارچگی همه دســتگاه هــا برای مقابله با جنگ 

اقتصادی و فرهنگی را از ضروریات دانست و افزود: سهم تحریم در وضعیت 
اقتصاد امروز کشور خیلی کم است چراکه ما تجربه دوران دفاع مقدس را 
هم داشتیم؛ زمانی که مقابل ۸۰ کشور دنیا ایستادیم از کمترین امکانات 
هم محروم بودیم اما منتظر کســی نماندیم و روی پای خود ایســتادیم.
کارشناس اقتصاد مقاومتی بر لزوم تعریف الگوهای نوین حکمرانی و نقش 
آفرینی مردم و دولت به معنای سیاست گذار و ناظر و نه به معنای تصدی 
گــر تأکیــد و اظهارکرد: ایجاد زمینه برای میــدان داری جوانان، حمایت 
جدی از جوانان و ایده ها و کمک به رشــد خالقیت ها و تبدیل ایده ها به 

محصوالت ضروری است.

کارشناس اقتصاد مقاومتی:

سهم تحریم در وضعیت اقتصاد امروز ناچیز است

خبر
افت دنباله دار قیمت ها در بازار خودرو

 پیش بینی کاهش
4۰ درصدی نرخ ها

پیگیری طرح ســاماندهی خودرو و واردات خودرو در 
مجلس باعث افت قیمت ها در بازار خودرو شده و این 
کاهش قیمت ها همچنان ادامه دارد. در این شــرایط 
نمایندگان مجلس از کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت ها 
در بازار با اجرایی شدن مصوبه مجلس خبر می دهند. با 
پیگیری موضوع واردات خودرو و تصویب آن در مجلس، 
روند نزولی قیمت ها در بازار خودرو همچنان ادامه دارد.
طبق مصوبه مجلس، قرار شــد، هر شخص حقیقی یا 
حقوقی بتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو 
یا ســایر کاالها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو 
محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به 
واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی )هیبریدی( و یا 
واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب 
)b( و باالتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا باالتر 
بر اســاس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش 
صادراتی خود اقدام کند.همچنین واردات خودروهای 
کارکرده در چارچوب این ماده ، به شرطی که بیش از 
۳ ســال از تاریخ تولید آنها نگذشــته باشد، مجاز است.

ایــن مصوبــه که با ۱۷۲ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و 
۳ رأی ممتنع از ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن مجلس 
به تصویب رسید، برای تایید نهایی به شورای نگهبان 
ارسال شد و حاال شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد 
دانسته و نمایندگان در حال اصالح این مصوبه هستند.

 ادامه کاهش قیمت خودرو در بازار
به گفته کارشناسان بازار خودرو و نمایندگان مجلس 
در صورت عملی شــدن مصوبه مجلس برای واردات 
خــودرو، حباب قیمتی موجود در بازار خودرو تا حد 
زیــادی از بین می رود. بــا این حال، هنوز این طرح 
نهایی و اجرایی نشده، شاهد افت قیمت های نجومی 
در بازار خودرو هستیم.بررســی بازار خودرو نشــان 
می دهــد، هــم اکنون قیمت پژو ۲۰۶ صندوق دار با 
افت ۱۱ میلیون تومانی نسبت به ۲۰ روز پیش به ۳۰۰ 
میلیون تومان و قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با کاهش ۱۱ 
میلیون تومانی به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده است.
همچنین در بازار قیمت پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک با 
افــت ۳ میلیون تومانی معادل ۴۲۳ میلیون تومان، 
تندر۹۰ مدل E2 بدون تغییر معادل ۳۴۲ میلیون 
تومان، تندر پالس اتوماتیک بدون تغییر معادل ۴۶۲ 
میلیون تومان است.در همین حال، سمند LX با افت 
یک میلیون تومانی به قیمت ۲۴۴ میلیون تومان، پژو 
۴۰۵ مــدل جی ال ایکس بدون تغییر قیمت معادل 
۲۳۰ میلیــون تومان، پژو پارس با رشــد ۵ میلیون 
تومانــی معادل ۲۷۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ 
۵ با افت ۱۰ میلیون تومانی نسبت به ۲۰ روز پیش 
با قیمت ۲۹۰ میلیون تومان در بازار عرضه می شوند.

امــروز در بازار قیمت تیبــا با افت ۶ میلیون تومانی 
معادل ۱۴۲ میلیون تومان، تیبا ۲ با افت ۴ میلیون 
تومانی معادل ۱۵۶ میلیون تومان و کوییک دنده ای 
بــا کاهــش ۵ میلیون تومانی به قیمت ۱۶۸ میلیون 
تومان روبرو شده است.در مورد قیمت پراید در بازار 
نیــز بایــد به ثبات قیمــت این خودرو و عرضه آن به 
قیمت ۱۳۷ میلیون تومان اشاره کنیم.همچنین در 
بازار قیمت سایپا ۱۱۱ با کاهش یک میلیون تومانی 
به ۱۵۲ میلیون تومان رســیده اســت. قیمت سایپا 
۱۳۲ مــدل ۹۸ نیز یک میلیون تومان پایین آمده و 

به ۱۳۱ میلیون تومان رسیده است.

  افت ۳۰ تا 4۰ درصدی قیمت خودرو 
با اجرای طرح مجلس

روح اهلل ایزدخواه، عضو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلــس در مــورد وضعیت طرح آزادســازی واردات 
خــودرو در مجلس گفت: طرح ســاماندهی واردات 
خودرو در دوره دهم مطرح شــد، اما شــورای نگهبان 
بــه آن ایراداتــی وارد کرد. در حال حاضر نیز شــورای 
نگهبان واردات را خالف سیاست کلی صنعت دانسته 
که ایراد به حقی بود و اکنون آن را در قالب یک تنظیم 
گری اصالح کرده ایم. در برخی رسانه ها به غلط اعالم 
شد که قرار است موضوع آزادسازی واردات خودرو در 
مجلس مطرح شــود که در اصل طرح تنظیم واردات 
در جهت حمایت از تولید اســت.وی ادامه داد: اکنون 
طرح تنظیم واردات بر این اساس اعالم شده است که 
واردات خودرو به اندازه کمبود تقاضای موثر هر ۶ ماه 
یکبار با ســقف معینی انجام شود. شاخصی مشخص 
برای واردات گذاشــته ایم، یعنی چه نوع خودرویی، با 
چه مصرف ســوختی و با چه کیفیتی می تواند بدون 
فشــار ارزی به کشــور وارد شود. این موضوع را هم قید 
کرده ایم که از محل صادرات یا از محل ارز بدون منشا 
خارجی بدون فشار این واردات انجام شود.ایزدخواه با 
تاکید بر اینکه بازار کشور به شدت ملتهب است، گفت: 
طبق آمارهایی که داریم، برخی خودرو های خارجی در 
کشور تا ۹ برابر قیمت جهانی خرید و فروش می شوند 
که این اجحاف به کشور است، چرا که بازار را بسته ایم 
و از طرفی خودروساز داخلی تعهدات را به خوبی انجام 
نداده و بازار ملتهب شده است.وی معتقد است: برای 
کاهش التهابات نباید واردات انجام شود بلکه نیاز است 
در شــرایط کنونی کشور، تنظیم واردات برای کاهش 
التهابات انجام شــود.عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلــس گفــت: اگر این مصوبه در مجلس به تصویب 
برسد حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت ها افت می کند، 
چرا که نرخ ها اکنون کاذب اســت، اگر قیمت ها را با 
مقیاس جهانی بسنجیم این قیمت ها واقعی نیست و 
می توان آن را محدود کرد. این طرح را اکنون به عنوان 

اصالحیه طرح مجلس دهم داریم.

گزارش

چرا ایرانی ها در ترکیه ملک می خرند؟

 خطرات مهاجرات
 سرمایه انسانی

به گفته مســعود خوانســاری، رئیس اتاق 
بازرگانی تهران، در ســال ۲۰۲۰ ایرانیان در 
بین خارجی ها رتبه نخســت خرید مسکن 
در ترکیه و در ۷ ماهه سال جاری رتبه دوم 
را بــا خرید ۴۶۰۰ خانه به دســت آورده اند 
که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل ۲۱ 
درصــد افزایش یافته. دلیــل این وضعیت 
تورم افسارگسیخته، نبود چشم انداز روشن 
از آینده و وضعیت بد سرمایه گذاری است.

یکی از مهم ترین مسائلی که در حال حاضر 
باعث شــده شــاهد فرار سرمایه گسترده از 
کشــور باشــیم عدم امنیت سرمایه گذاری 
و ریســک مربوط به آن اســت، این موضوع 
حداقــل در دو دهه اخیر بــا افزایش روبرو 
بوده، به طوریکه در گذشــته ســرمایه های 
ایرانی جذب دوبی می شدند و بعد از آن نیز 
کشور های آســیای میانه بازار جذابی برای 

سرمایه های ایرانی بودند. 
امــا در چنــد ســال گذشــته بــه دلیــل 
جذابیت هایــی که ترکیه و بخصوص شــهر 
اســتانبول برای ایرانی ها داشــت، این شهر 
به بهشــت ســرمایه گذاری در بین ایرانی ها 
تبدیل شد و هر ساله ده ها هزار خانه، ملک 
و زمین توســط مردم کشــورمان خریداری 
شد، از سویی بر اساس آماری که اعالم شده، 
ایرانی ها در صدر افراد خارجی که در ترکیه 
ملــک می خرند، قرار دارند، که این موضوع 

نیز جای تعجب ندارد.
وحید شــقاقی شهری کارشــناس مسائل 
اقتصــادی  بــا اشــاره بــه اینکــه علیرغم 
هشدار های بسیار زیادی که در مورد خروج 
ســرمایه از کشــور داده شــد، شاهد شدت 
گرفتن این موضوع هســتیم، اظهار داشت: 
بدتر از خروج سرمایه، شاهد خروج سرمایه 
انسانی از ایران هستیم، ضرر مهاجرت افراد 
تحصیلکرده و نخبه از کشور بیشتر از خارج 

کردن دالر و ارز است.
وی افزود: ضرری که مهاجرت به کشور می 
زند بســیار جبران ناپذیر اســت، زیرا کشور 
از ســرمایه انســانی تهی شده و روند توسعه 
مختل می شــود، در این راســتا باید برای 
جلوگیری از ادامه این روند آسیب شناســی 
صــورت گیــرد، در غیر این صورت این روند 
ادامه پیدا خواهد کرد، از ســویی در گذشته 
ایرانیان به کشور هایی نظیر کانادا مهاجرت 
می کردند، اما نکته قابل تامل این اســت که 
در یــک مــورد افرادی که به جزیره کوچک 
کاله در فرانسه مهاجرت کردند که در حدود 
۱۲۵ هــزار نفــر بودند، نیمی از آن ها ایرانی 
بــوده اند که به این جزیره کوچک مهاجرت 
کرده اند که این آمار بسیار تکان دهنده است.
شــقاقی با بیان اینکه دالیل بســیار زیادی 
از لحــاظ اقتصادی برای خروج ســرمایه از 
کشــور و خرید ملک در کشور های همسایه 
از جمله ترکیه وجود دارد، گفت: بحث آینده 
اقتصــادی و پیش بینی ناپذیر بودن اقتصاد 
ایران یکی از دالیل عمد های است که باعث 
می شــود افراد ســرمایه خود را برداشته و از 
کشور خارج شوند، در این رابطه خرید ملک 
در ترکیه به عنوان یک آپشن طی سال های 

اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
این اســتاد دانشــگاه اضافه کرد: ناامیدی از 
اصالحات اقتصادی و عدم چشم انداز مناسب 
برای بهبود وضعیت معیشــت مردم، تشدید 
بحران های اقتصــادی از جمله بحران آب، 
بحران زیست محیطی، زلزله، صندوق های 
بازنشستگی و... نیز از دالیلی است که باعث 
به وجود آمدن فرار ســرمایه از کشــور شده 

است.
وی با اشــاره به اینکه نا معلوم بودن آینده 
تحریم ها و مذاکرات هســته ای و عدم حل 
مسائل بین المللی در به وجود آمدن چنین 
وضعیتــی بســیار موثر بوده اســت، ادامه 
داد: وجــود فســاد و نابرابری های اقتصادی 
و اجتماعــی طی یــک دهه ی اخیر از دیگر 
مواردی است که روند خرید خانه در کشور 
مختلف از سوی ایرانیان و خروج سرمایه را 
تســریع کرده اســت، همچنین با بی ارزش 
شــدن ریال در برابر دیگر ارزها، دارایی های 
افــراد در ایــران از جمله ملک و زمین گران 
شده اند و برابری ارزش این امالک با قیمت 
خانه های مشابه در ترکیه باعث شده که افراد 
خانــه خــود را در ایران فروخته و پول آن را 
بــه ترکیــه ببرند و در آنجــا به راحتی ملک 

خریداری کنند.
شــقاقی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش 
افسارگســیخته تورم طی ســال های اخیر 
دارایی های ســرمایه ای در ایران چند برابر 
شــده اند، در چنین شــرایطی افراد به دلیل 
نااطمینانــی از شــرایط موجــود ترجیح 
می دهند، در کشــوری دیگر سرمایه گذاری 
کننــد، بنابراین آن هــا از این فرصت صرف 
نظر نکرده و برای فراهم کردن آینده بهتر و 
بــا ثبات برای خانواده خود اقدام به اقدام به 
مهاجرت و خرید ملک در کشــور های دیگر 

می کنند

گفت و گو
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نفت و انرژی 4

مدیرعامل شرکت برق حرارتی:

۳۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید برای تابستان سال آینده وارد مدار می شود
مدیرعامل شــرکت برق حرارتی گفت: در صورت تامین منابع مالی 
و رفع مشــکالت موجود ۳۵۵۴ مگاوات نیروگاه جدید حرارتی برای 
پیک مصرف برق تابســتان ســال آینده وارد مدار خواهد شد. محسن 
طرزطلب در نشســت با مدیران عامل مالک و بهره بردار نیروگاه های 
خصوصی با اشــاره به اینکه برای دوره اوج بار ســال آینده تعداد ۲۲ 
واحــد جدید نیروگاهی به بهره برداری خواهد رســید، افزود: میزان 
منابــع باقــی مانده مورد نیاز تــا راه اندازی این واحدها حدود ۵۳۴۸ 
میلیارد تومان منابع ریالی و ۶۰۹ میلیون یورو منابع ارزی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت نیروگاه های حرارتی کشور به ۶۹ هزار 
مگاوات رســیده اســت، گفت: تاکنون ۵۸۳ واحد تولید برق حرارتی 

در ۱۲۹ نیروگاه کشــور احداث شــده اســت که ۶۷ درصد از مجموع 
ظرفیــت تولیــد برق حرارتی در اختیار بخش خصوصی و ۳۳ درصد 
آن در اختیار بخش دولتی است.مدیرعامل برق حرارتی اضافه کرد: 
هم اکنون ظرفیت منصوبه تمامی نیروگاه های کشور اعم از حرارتی، 
برق آبــی، اتمــی، تولید پراکنده، تجدیدپذیر و دیزلی هم به ۸۵ هزار 
و ۵۵۹ مگاوات رسیده که حدود ۸۱ درصد از این ظرفیت مربوط به 
نیروگاه های حرارتی است.طرزطلب افزود: واحدهای سیکل ترکیبی 
با ظرفیت ۳۱ هزار و ۱۷۹ مگاوات )۳۶.۴ درصد(، واحدهای گازی با 
ظرفیت ۲۱ هزار و ۹۹۲ مگاوات )۲۵.۷ درصد( و واحدهای بخاری با 
ظرفیت ۱۵ هزار و ۸۲۹ مگاوات )۱۸.۵ درصد(، نیروگاه های حرارتی 

کشور را تشکیل می دهند.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی با اشاره به اینکه بخش 
عمده تامین برق پیک تابستان امسال بر عهده نیروگاه های حرارتی 
دولتی و خصوصی کشور بوده است، گفت: میزان تولید برق واحدهای 
یاد شده طی نیمه نخست امسال با افزایش ۹ درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته از مرز ۱۸۳ میلیارد کیلووات ساعت گذشته است.
مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی برق حرارتی تاکید کرد: در همین 
راســتا طی ۶ ماهه دوم امســال نیز با همکاری نیروگاه های حرارتی 
بخش خصوصی در تالشــیم تا برقی پایدار طی فصول ســرد سال در 

اختیار مشترکان صنعت برق قرار بگیرد.

کنید  برداشت  غیرمجاز آب را متوقف 

فرونشست زمین در پایتخت ؛ از افسانه تا واقعیت

كوتاه از انرژی

بین الملل

معاون شرکت برق حرارتی:

کشور  ۱۰ واحد بخار جدید نیروگاهی در 
وارد مدار می شود

معاون توســعه طرح های شــرکت برق حرارتی 
گفــت: بــرای دوره اوج بار ســال آینده تعداد ۱۰ 
واحــد نیروگاهی بخار به ظرفیت یک هزار و ۷۵۲ 
مگاوات وارد مدار خواهد شــد.حمیدرضا عظیمی 
در نشســت بــا مدیران عامل مالــک و بهره بردار 
نیروگاه هــای خصوصی افزود: افتتاح این واحدها 
عالوه بر افزایش ظرفیت تولید برق کشــور، رشد 
بازده نیروگاه های حرارتی را به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: با بهره برداری از این واحدها سالیانه 
حدود ۲.۵ میلیارد مترمکعب در مصرف ســوخت 
نیروگاه هــا صرفه جویی خواهد شــد.معاون برق 
حرارتی گفت: ســاخت هر واحد بخار سالیانه بین 
۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب در مصرف سوخت 
صرفه جویی خواهد کرد، این ۱۰ واحد نیروگاهی در 
نیروگاه های جهرم، هریس، ارومیه، چابهار، داالهو، 
سبالن، فردوسی و عسلویه در حال ساخت است.

عظیمــی ابراز امیــدواری کرد: با هماهنگی انجام 
شده بتوان بخشی از این منابع را از محل مطالبات 
نیروگاه ها از مدیریت شــبکه برق تامین کرد.وی 
گفت: همچنین در تالشــیم تا برای نیروگاه های 
دارای قرارداد بیع متقابل منابعی را از محل سوخت 

صرفه جویی شده و برای نیروگاه های دارای قرارداد 
خریــد تضمینی برق، منابعی را از محل مطالبات 
آن ها تامین کرده و در اختیار سرمایه گذاران قرار 
دهیم.این مقام مسوول اضافه کرد: همچنین برخی 
نیروگاه هــا دارای مطالبات ارزی از بانک مرکزی و 
صندوق توسعه ملی هستند که در هفته های اخیر 
اتفاق های خوبی در این زمینه افتاده و افزون بر ۱۰۰ 
میلیون یورو از محل ال.ســی نیروگاه ها به آن ها 
پرداخت شــده است و در تالشیم مانده مطالبات 
آن ها نیز پرداخت شــود تا برنامه ای که برای اوج 
مصرف برق سال آینده در نظر گرفته به موقع محقق 
شود.معاون توسعه طرح های شرکت برق حرارتی 
گفت: نکته مهم در ساخت بخش بخار نیروگاه های 
ســیکل ترکیبی، اجرای به موقع واحدهای بخار با 
حداقل فاصه زمانی از دوره احداث واحدهای گازی 
است. عظیمی معاون توسعه طرح های شرکت برق 
حرارتــی افــزود: تاخیر در بهره برداری از هر واحد 
بخار سیکل ترکیبی )با احتساب قیمت ۱۳ سنت 
بــرای هر مترمکعب گاز طبیعی( روزانه هزینه ای 
معادل با ۹۰ هزار یورو به سرمایه های ملی تحمیل 

خواهدکرد.

کارشناس ارشد حوزه انرژی :

 همکاری ایران و چین در نفت
کجا پیش خواهد رفت؟ تا 

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: برای 
توســعه همکاری ها با چین و روسیه و یا هر 
کشــور دیگری در حوزه نفت نیازمند اجرای 
برجــام و تحقق چهار حلقــه مهم در حوزه 
صنعــت نفت هســتیم.مرتضی بهروزی فر 
اظهار کرد: ایران می تواند با کشــوری مانند 
ونزوئــال قرارداد امضا کند، چون دو دولت با 
هم هســتند و شاید تحریم ها تاثیر چندانی  
نداشــته باشــد اما در همین کشور اگر این 
قرارداد با شرکت خصوصی منعقد شود، آن 
شــرکت تمایل چندانی برای ادامه فعالیت 
نخواهد داشــت مگر اینکه شرکت کوچکی 
باشد و هیچگونه ارتباطی با دنیا نداشته باشد.

او ادامه داد: هرچند در این شرایط مشکالت 
زیادی وجود دارد و شــرکتهای کوچک در 
حــوزه صنعت نفت ســرمایه چندانی برای 
ســرمایه گذاری ندارند و حتی اگر ســرمایه 
کافی نیز داشــته باشد تکنولوژی و امکانات 
کافی برای انجام پروژه ها را ندارد، از ســوی 
دیگــر بایــد به این موضوع نیز توجه کرد که 
برای خرید نفت نیز از هر کجا نیازمند چهار 

حلقه هســتیم که اگر هر کدام از آن حلقه 
ها دچار مشــکل شــود، عمال صادرات دچار 
مشــکل می شــود.این کارشناس ادامه داد: 
این چهار حلقه شامل یک شرکت برای خرید 
نفت، کشــتی برای حمل نفت، یک شرکت 
برای بیمه و آخرین حلقه وجود شرایطی برای 
دریافت پول است، اواخر دولت احمدی نژاد 
دولت ایران پولی را برای بیمه کشــتی های 
نفت کش درنظر گرفت، خوشبختانه اتفاقی 
رخ نداد.او با بیان اینکه تمام مواردی که در 
مورد افزایش تعامل با چین و حتی روســیه 
مطرح است مسلما بعد از حل شدن مشکل 
برجــام خواهد بــود و تا زمانی که تحریم ها 
وجــود دارد، حتــی چین هم امکان افزایش 
تعامل با ایران را نداشــته و نمی تواند آنطور 
که موجب توســعه صنعت نفت ما شود.وی 
تاکید کرد: شــرکت های کوچک چینی که 
در این دوره از ما خرید می کردند شــرکت 
هایی هستند که پاالیشگاه های کوچکی در 
مناطــق دور افتاده در چین دارند که ارتباط 

مالی بسیاری با دنیا ندارد .

خبر ویژه

 سیاست های سبز 
عامل افزایش قیمت 

انرژی نیست
 قیمتهــای گاز و بــرق در اروپا طی 
ماههای اخیر که مشکالت عرضه گاز 
با افزایش تقاضا در اقتصادهای رو به 
بهبود از پاندمی کووید ۱۹ همزمان 
شده، افزایش پیدا کرده است.افزایش 
قیمتها باعث شــده اســت دولتهای 
اروپایی شــامل اســپانیا هشــدار 
دهند صورتحســابهای باالی انرژی 
حمایــت عمومی از سیاســت های 
تغییرات اقلیمی بلندپروازانه اروپا را 
تضعیــف خواهد کرد به خصوص اگر 
رای دهنــدگان ایــن تدابیر را عامل 
افزایــش قیمتها بدانند.فاتح بیرول، 
مدیــر اجرایی آژانــس بین المللی 
انــرژی در نشســت کمیته انرژی و 
محیط زیســت پارلمــان اروپا این 
ایده که سیاســت های اقلیمی عامل 
افزایــش قیمتهای انرژی هســتند 
را رد کــرد و گفت: این نادرســت و 
غیرمنصفانه است که قیمتهای باالی 
انرژی را نتیجه سیاست های گذار به 
انرژی پاک بدانیم. این اشتباه است.

بیرول گفت: در دوره های پرنوسان، 
دولتهــا نباید از هدف محدود کردن 
گرمایش جهانی به ۱.۵ درجه غفلت 
کنند و از بدترین پیامدهای تغییرات 
اقلیمی اجتناب کنند. قیمتها تحت 
تاثیر عواملی نظیر سطح اندک ذخایر 
گاز و قطعی های برنامه ریزی نشده 
در تاسیســات تولید قرار دارند.وی 
بــدون نام بــردن از تولیدکنندگان 
خاص افزود: بعضی از صادرکنندگان 
بزرگ تمایلی به عرضه گاز بیشــتر 
در روزهای دشــوار بــه اروپا و نقاط 
دیگــر ندارند هر چند که از نظر من 
ایــن فرصتی برای نشــان دادن آن 
اســت که آنها تامین کنندگان قابل 
اطمینانی هستند.آژانس بین المللی 
انــرژی هفته پیــش اعالم کرده بود 
روســیه می تواند اقدامات بیشتری 
بــرای رفع مشــکالت تامین گاز در 
اروپــا انجام دهد.بر اســاس گزارش 
رویتــرز، گروهــی از نماینــدگان 
پارلمان اروپا ماه جاری از کمیسیون 
اروپا خواســتند درباره نقش شرکت 
گازپــروم در افزایــش قیمتهای گاز 

اروپایی تحقیق کند .

نفت با عبور از مرز ۸۰ دالر 
رکورد ۳ ساله را شکست

قیمــت نفت برنت بعد از ۳ ســال از 
۸۰ دالر در هر بشــکه عبور کرد. این 
در شــرایطی اســت که در سال های 
اخیر، قیمت نفت تحت تاثیر شــیوع 
کرونا، کاهش چشــم گیری را تجربه 
کرد و برای تنظیم قیمت ها در بازار، 
کشــورهای عضو اوپک و ۱۰ کشور 
تولیــد کننده نفت غیر اوپکی، توافق 
کردنــد تا در مجمــوع ۹.۷ میلیون 
بشــکه از تولید نفــت خود را از بازار 
خــارج کنند.بــا این اقــدام اگرچه 
بخشــی از قیمت از دست رفته نفت 
در بازارهای جهانی جبران شــد اما 
مقاومت ۸۰ دالری برای طالی سیاه 
همچنان پا برجا بود.اکنون در آستانه 
ورود به فصل ســرد سال در نیمکره 
شــمالی زمین و پیش بینی افزایش 
تقاضای سوخت از یک سو و کنترل 
نسبی بیماری کرونا با واکسیناسیون 
گســترده از سوی دیگر، تقاضا برای 
نفــت در جهان افزایــش پیدا کرده 
اســت.در کنار این عوامل، احتمال 
کمبود گاز در اروپا در زمســتان نیز 
باعث شده تا توجه به نفت به عنوان 
ســوخت جایگزین بیشتر شود.این 
عوامل باعث شــد تــا نفت مقاومت 
۸۰ دالر در هر بشکه را بشکند.نفت 
برنت ۰.۸ درصــد افزایش قیمت را 
تجربه کرد و ۸۰ دالر و ۱۷ سنت در 
هر بشــکه معامله شد.نفت شاخص 
آمریکا نیز با رشــدی ۰.۸ درصدی، 
۷۶ دالر و ۱۱ ســنت قیمت خورد. 
پیش بینی ها نشــان می دهد قیمت 
نفت در ســال جاری به طور متوسط 
۸۷ دالر در هــر بشــکه خواهد بود. 
آنگونه که مقامات بهداشــتی جهان 
اعــالم کرده اند، کرونا تا بهار ســال 
آینده تا حد زیادی کنترل می  شــود 
که این  نشــان دهنده بازگشت کامل 

فعالیت های اقتصادی است .

ح بهینه سازی   مجری طر
مصرف برق توانیر خبر داد؛

گازی  کولر  طرح تعویض 
گازی  کولرهای  فرسوده با 

راندمان باال
 مجــری طــرح بهینه ســازی مصرف برق 
شــرکت توانیر، از انتشار نخستین فراخوان 
ارزیابی کیفی متقاضیان شــرکت در طرح 
»تأمین یکصد هزار کولر گازی راندمان باال 
و تعویض آن با کولرهای گازی فرســوده« 
خبر داد.به گفته مســعود خانی ، متقاضیان 
می توانند در مدت مقرر مدارک و مستندات 
را از طریق ســامانه ســتاد ایران بارگذاری 
نمایند.وی با بیان این که اســناد مذکور در 
https://ef.tavanir. ســایت توانیر به آدرس
org.ir قابل رویت اســت، خاطرنشان کرد:با 
جایگزینی یک میلیون دســتگاه کولرگازی 
راندمــان باال عالوه بر کاهش توان مصرفی 
بــه میزان ۱۶۰۰ مگاوات در زمان اوج بار و 
صرفه جویی ساالنه ۲ میلیارد متر مکعب گاز 
در نیروگاه ها، منجر به افزایش حدود ۱۰۰ 
برابــری تولید کولرگازی در داخل کشــور 
خواهد شد.خانی ادامه داد: طرح »جایگزینی 
یک میلیون کولرگازی فرسوده با کولرهای 
گازی راندمان باال« براســاس مجوز شورای 
اقتصاد و در راستای استفاده از ظرفیت های 
مــاده »۱۲« قانون رفع موانع تولید رقابت 
پذیــر و ارتقای نظام مالی کشــورانجام می 
شــود.مجری طرح بهینه سازی مصرف برق 
شــرکت توانیر افزود: در این طرح کولرهای 
گازی فرسوده مشترکان در مناطق جنوبی 
کشور با انواع بهینه و کارا جایگزین خواهد 
شــد و فقط یک ســوم هزینه آن به صورت 
اقســاطی از مشــترک دریافت و باقی مانده 
هزینــه اجرای طــرح از محل صرفه جویی 
ســوخت حاصله و منابع داخلی صنعت برق 

به سرمایه گذار پرداخت می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق البرز 
اظهار کرد : 

گالیه از افزایش چند برابری 
هزینه برق در تابستان

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق البرز 
گفت: از اردیبهشــت ماه هم شاهد افزایش 
هفت درصدی بهای برق برای مشــترکین 
عــادی و ۲۳ درصــدی برای مشــترکین 
پرمصرف بوده ایم.حســن کریمی با اشاره 
به گالیه برخی از شــهروندان در خصوص 
افزایــش چند برابری هزینــه برق اظهار 
کرد: آخرین قبضی که مشترکین دریافت 
کرده اند مربوط به فصل تابســتان اســت 
که به علت گرمی هوا وســایل سرمایشــی 
در بیشــتر ســاعات روز مورد استفاده قرار 
می گرفتند.وی ادامه داد: طبق آمار مصرف 
برق مشــترکین البرزی در فصل تابستان 
حــدود ۴۰ درصد افزایش داشــته که این 
مساله در فیش های برق این فصل نمود پیدا 
می کند.وی توضیح داد: البته از اردیبهشت 
ماه هم شاهد افزایش هفت درصدی بهای 
برق برای مشــترکین عادی و ۲۳ درصدی 
برای مشــترکین پرمصــرف بوده ایم.این 
مســئول با اشــاره به اعمال تخفیف برای 
برخی مشــترکین اضافه کــرد: جانبازان 
باالی ۲۵ درصد مشــترکینی هستند که 
بــرای ۸۰کیلــووات از هزینه برق مصرفی 

آنها تخفیف اعمال می شود. 

کاهش تلفات شبکه برق با بکارگیری 
ترانس های پربازده

انتقــال و توزیع نیروی بــرق ایران)توانیر( 
تلفات شــبکه های توزیع نیروی برق درصد 
باالیی از کل تلفات شــبکه الکتریکی است. 
باتوجــه به ایــن موضوع، ســرمایه گذاری 
در جهــت کاهــش تلفات انــرژی می تواند 
باعث آزاد ســازی ظرفیت تولید شــود به 
ایــن معنی که بــا انجام ســرمایه گذاری 
مناسب و مهندسی شــده می توان به جای 
ساخت نیروگاه های پرهزینه، تلفات شبکه 
الکتریکــی را کاهش داد.یکی از جنبه های 
مهــم طراحی شــبکه های توزیع، طراحی 
بهینه شــبکه به منظور کاهش تلفات است. 
عوامل متعددی از قبیل عدم توزیع متناسب 
بار، باال بودن نســبت مقاومت و تعداد زیاد 
مدارها و ترانســفورماتورها نسبت به شبکه 
انتقال، باعث افزایش تلفات در این شبکه ها 
می شــود. کم توجهی به این تلفات و دقت 
نکردن در انتخاب مناسب ظرفیت ترانس و 
بهره برداری ناصحیح از آنها به عنوان آخرین 
نقطه تحویل انرژی بسیار گران تمام می شود.
در محل هــای توزیــع برای اینکه ولتاژ قابل 
استفاده برای مصارف عمومی و کارخانجات 
باشد، باید ولتاژ پایین آورده شود. این افزایش 
و کاهش ولتاژ توســط ترانسفورماتور انجام 
می شود.هم اکنون تعداد ۷۷۴ هزار دستگاه 
ترانســفورماتور تنها در شــبکه توزیع برق 
کشــور وجود دارد که از این میان ۷۷ هزار 
و ۹۱۱ دســتگاه ترانســفورماتور در مناطق 
روستایی و بقیه در مناطق شهری قرار دارند.

 رخشانی مهر، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: قبوض برق مشترکان 
از مهرماه سال ۹۸ به صورت الکترونیکی برای مشترکان صادر شده که مشترکان 
با مراجعه به سامانه برق من می توانند قبوض خود را مشاهده کنند.او ادامه داد: 
تمامی قبوض از نحوه مصرف و ... برای مشــترکان پیامک می شــود تا مشترکان 
از جزئیــات کامــل قبوض خود با خبر شــوند، حتی لینک هایی هم وجود دارند 
که امکان پرداخت را برای مشــترکان فراهم می کنند.معاون هماهنگی توزیع 
شرکت توانیر بیان کرد: ساالنه از اردیبهشت ۷ درصد به حساب برق مشترکان 
اضافه می شود که البته برای پرمصرف ها ۱۶ درصد به جمع این ۷ درصد اضافه 

خواهد شــد.او با اشــاره به اقســاطی شدن قبوض برق مشترکان گفت: امسال با 
توجه به افزایش دما در کشــور و افزایش مصرف برق این موضوع مطرح شــده 
که مشــترکان می توانند قبوض خود را به صورت اقســاطی در ۳ الی ۴ قســط با 
مراجعه به برق منطقه ای خود پرداخت کنند. همچنین مشــترکان می توانند 
با شــماره گیری شــماره  ۱۲۱ یا ۱۵۲۱ قبوض خود را اقساطی کنند.وی اضافه 
کرد: در حال حاضر وارد فصل پاییز شده ایم که تعرفه برق در مناطق گرمسیر 
تغییر می کند و اگر به این نکته مشــترکان توجه نکنند، متاســفانه با صورت 

حساب های باالیی مواجه می شوند. 

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر :

گرمسیر، پاییز تغییر می کند تعرفه برق در مناطق 

فرونشست، فروچاله، تهدید منابع آبی و خشکسالی کلید 
واژه های است که در بسیاری از رسانه ها و محافل شنیده 
می شــود؛ فرونشست یا مرگ تدریجی زمین، وقتی رخ 
می دهد که آب خوان ها یا ســفره های آب زیرزمینی به 
شدت افت می کنند و با از دست رفتن مقاومت الیه های 
باالیی زمین، شکاف های عمیق و یا در موارد شدیدتر، 
چاله هایــی بــا عمق بیش از ۶۰متــر و قطری بیش از 
همین میزان را در زمین ایجاد می کنند.میانگین میزان 
فرونشســت زمین در ایران براســاس برخی تحقیقات، 
ســاالنه به بیش از ۲۵سانتیمتر می رسد، آماری که در 
واقع آژیر خطری برای حیات فالت مرکزی ایران است.

براســاس آنچه مسئوالن وزارت نیرو پیشتر اعالم کرده 
انــد، حــدود ۳۰۰ هزار چاه غیرمجاز و حدود ۵۰۰ هزار 
چاه مجاز در کشــور وجود دارد، آماری که کارشناسان 
آن را رد کرده اند و معتقدند تعداد چاه های کشور بیشتر 
از آمارهای رســمی اعالم شده است.کارشناسان بر این 
باورند که در هر ۲ کیلومتر مربع یک چاه در کشور حفر 
شده است که با یک تقسیم بندی با مساحت کشور به 
عدد یک میلیون حلقه چاه در سراسر کشور می رسیم.در 
استان تهران نیز ساالنه حدود چهارمیلیارد مترمکعب از 
چاه های زیر زمینی برداشت  می شود که حدود ۱۰ درصد 
توسط چاه های غیر مجاز است. به عبارت دیگر چیزی 
حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب از چاه هایی برداشت 
 می شود که هیچ نظارتی روی آن نیست.کارشناسان با 
این وجود، با ارائه این آمار معتقدند که راهکارهای ساده 

ای برای کاهش و جلوگیری از فرونشست زمین وجود 
دارد که ما از آن ها غافل هســتیم. این راهکارهای ساده 
می توانند کمک کنند تا حداقل از این شــرایط بحرانی 
پیــش تر نرویم و بتوانیــم آن را مدیریت کنیم.معاون 
حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اســتان 
تهران، با اشــاره به شناســایی ۲۸ هزار و ۹۰۰ حلقه چاه 
غیرمجاز در سطح استان به ایرنا گفت: عمده چاه های غیر 
مجاز را در حوزه کشاورزی ذکر کرد و بالغ بر ۱۷۳ میلیون 
متر مکعب از این چاه ها مورد استفاده بخش کشاورزی 
قرار می گیرد.احمد علی قربانیان، بخش دیگر برداشت 

آب از چاه های غیرمجاز را مربوط به حوزه آب شــرب، 
باغچه ها و ویالهای استان تهران دانست که رقمی حدود 
۱۴ هزار حلقه چاه را شامل می شود.او عنوان کرد: در این 
راستا ۵۵ میلیون متر مکعب آب از چاه های غیر مجاز 
هم برای فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد.قربانیان 
همچنین به تعداد چاه های مجاز در سطح استان اشاره 
کرد و بیان داشت: تعداد ۱۳ هزار و ۴۹۰ حلقه چاه مجاز 
در استان وجود دارد که یک میلیارد و ۸۷۰ متر مکعب در 
سال از این چاه ها آب برداشت می شود.معاون حفاظت و 
بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان تهران با بیان 

این مطلب همچنین تاکید کرد: در راستای جلوگیری از 
حفر چاه های غیر مجاز ۶۰ اکیپ بازرسی متشکل از ۴۵ 
اکیپ بخش خصوصی و ۱۵ اکیپ بخش دولتی در سطح 
استان فعالیت دارند و به صورت شبانه روز و در ایام تعطیل 
و غیر تعطیل در امر شناسایی و همچنین جلوگیری از 
حفر چاه های غیرمجاز فعالیت دارند.قربانیان در تشریح 
عملکرد مجموعه شرکت آب منطقه ای وزارت نیرو برای 
شناسایی و انسداد چاه های غیرمجاز هم گفت: از سال 
۹۴ تا پایان سال ۹۹ بالغ بر هشت هزار چاه پُر و مسدود 
شده است که از این تعداد ۲۷۵ میلیون متر مکعب در 

سال، آب صرفه جویی می شود.

فرونشست زمین در تهران ۳۶ سانتی متر در سال
قربانیان به نرخ فرونشســت در تهران که ۳۶ سانتمیتر 
در ســال اعالم شــده است اشاره کرد و گفت : سال های 
اخیر اقدامات خوبی در زمینه جلوگیری از حفر و فعالیت 
چاههای غیر مجاز در استان صورت گرفته اما حفاظت 
از منابع آبی بویژه ســفره های زیرزمینی نیازمند توجه 
بیشتر و استفاده از ابزارها و روش های مختلف حفاظتی، 
مدیریتی است.وی با بیان اینکه یکی از دالیل فرونشست 
با منشأ انسانی محصول برداشت و استخراج بی رویه آب 
از سفره های زیرزمینی است، ادامه داد: کاهش بارش ها، 
تداوم خشکسالی و نبود منابع آب کافی برخی کشاورزان 
استان را به حفر و استفاده از چاه های غیرمجاز ترغیب 

می کند.
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در اربعین سرور و ساالر شهدای کربال ؛

کشاورزی   یادواره شهدای بانک 
و دوران ۸ سال دفاع مقدس برگزار شد

در اربعین سرور و ساالر شهدای کربال و همزمان با پنجمین روز 
از از هفته دفاع مقدس،یادواره شهدای بانک کشاورزی ودوران 
دفاع مقدس روز یکشــنبه چهارم مهرماه در محل ســاختمان 
مرکزی بانک کشاورزی برگزار شد.در این مراسم که با حضور 
روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی، سردار سرتیپ 
پاسدار علیرضا افشار از فرماندهان سرافراز دوران دفاع مقدس 
و جمعی از مدیران و کارکنان این بانک برگزار شــد، ســردار 
افشار طی سخنانی با اشاره به نقش و جایگاه شهدا، ایثارگران 
و جانبازان در به ثمر رسیدن اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ، رشادت ها و جانفشانی های 
این عزیزان را ستود و بر عمل به همان باورها و تبعیت از فرهنگ بسیجی در شرایط حساس امروز جامعه تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی، مداحان اهل بیت)ع( 
در رثای شهدای کربال و همچنین شهیدان هشت سال دفاع مقدس نوحه سرایی کردند.

بازدید مدیرعامل شرکت بیمه دی از شعبه مشهد
مدیرعامل شرکت بیمه دی با همراهی تعدادی از مدیران، از شعبه مشهد 

بازدید به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومی بیمه دی؛  محمدرضا کشــاورز مدیرعامل شرکت 
بیمه دی در این نشست ضمن تقدیر از خدمات همکاران شعبه مشهد در 
جهت ایجاد تحول و روند رو به رشد این شعبه، به دستاوردهای شرکت در 
سال های اخیر پرداخت و افزود: یکی از نقاط قوتی که شرکت در ماه های 
گذشــته کســب کرده است افزایش سرمایه از ۲۵۰ به ۵۹۵ میلیارد تومان 

از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت بوده است.
مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره بیمه دی در ادامه سیاســت های شــرکت در ســه ســال گذشته را تشریح نمود و تاکید کرد: 
با وجود تمام مزیت های معنوی و مادی که از مگا پروژه قرارداد جبران عاید شرکت شده است، همکاران باید در راستای برنامه 
های کالن شــرکت، همت مضاعفی درخصوص افزایش نســبت فروش غیر جبران بگمارند. البته خوشــبختانه این مهم در ســال 
های گذشته از نسبت ۷ به ۱ در انتهای سال ۹۶ به نسبت ۳ به ۱ در انتهای سال ۹۹ رسیده که به نوبه خود موفقیت مهمی در 

دستیابی به اهداف بلند مدت شرکت در زمینه افزایش فروش به حساب می آید.
وی در پایان با تاکید بر خدمات رسانی شایسته به مشتریان و ارتقای کیفیت ارائه خدمات، مشتری مداری را یکی از مهم ترین 

اصول شرکت دانست و از همه همکاران و شبکه فروش خواست تا این مهم را در همه فرآیندهای کاری مد نظر قرار دهند.

در سال زراعی 400-1399 صورت گرفت؛

 تحقق ۹۸ درصدی 
 برنامه بیمه طیور  

توسط صندوق  بیمه کشاورزی
صندوق بیمه کشاورزی تاکنون با ارائه طرح های نوین 
بیمه ای و راهبری برخط از کشاورزی کشور پشتیبانی 
کرده اســت که تحقق ۹۸درصدی برنامه ابالغی سال 
زراعــی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در بخش طیور نمونه ای از این 
پشتیبانی ها اســت.مدیریت هوشمندانه مخاطرات 
بخش کشــاورزی به لحاظ نقشی که در تأمین امنیت 
غذایی کشور دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و 
صندوق بیمه کشاورزی تاکنون با ارائه طرح های نوین 
بیمه ای و راهبری برخط این بخش مهم از کشاورزی 
کشــور پشــتیبانی کرده است که تحقق ۹۸ درصدی 
برنامه ابالغی سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در بخش طیور 
نمونه ای از این پشــتیبانی ها اســت.عملکرد صندوق 
بیمه کشــاورزی در ۳۲ اســتان کشور در سال زراعی 
۴۰۰-۱۳۹۹ نشان دهنده بیمه بیش از یک میلیارد و 
۲۸۰ میلیون قطعه در بخش طیور و تحقق ۹۸ درصدی 
پرتفوی ابالغی در این بخش است. این در حالی است 
که صندوق بیمه کشاورزی با بیمه بیش از ۲ میلیون 
و ۳۰۰ هزارهکتــار در بخــش زراعــت و بیش از ۲۹.۵ 
میلیون واحد دامی عملکرد قابل قبولی داشــته است.
بر اســاس این گزارش، در بررســی ها و ارزیابی های به 
عمل آمده، مدیریت های شــعب بانک کشــاورزی در 
استان های اردبیل، چهارمحال و بختیاری و خوزستان 
عملکرد مطلوبی را در زمینه بیمه کشاورزی داشته اند 
و با کسب امتیاز مطلوب، به ترتیب رتبه های نخست 

تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

با ارسال لوح سپاسی صورت پذیرفت؛

قدردانی مدیر کل آموزش و پرورش 
 استان خوزستان 

از مدیرعامل بانک ملت
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان خوزســتان، با 
ارسال لوح سپاسی خطاب به مدیرعامل بانک ملت، 
از اقدامات این بانک در زمینه اعطای تســهیالت به 
فرهنگیان این اســتان قدردانی کرد.کوروش مودت 
در این لوح با اشاره به موافقت نامه یکساله فی مابین 
اداره کل آموزش پرورش اســتان خوزســتان و بانک 
ملت برای اعطای تســهیالت اقســاطی خرید کاال به 
جامعه فرهنگیان این استان، از مساعدت های دکتر 
بیگدلــی مدیرعامل بانک ملــت و همیاری مدیران 
و کارکنــان ایــن بانک در اجرای دقیق و ســریع این 
توافقنامه سپاســگزاری کرده است.مودت همچنین 
ابراز امیدواری کرده اســت، همکاری های دوطرفه 
در راستای اعتالی اقتصاد خانواده های معلمان این 

استان در آینده نیز ادامه داشته باشد.

5صمت

بانک و بیمه

مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران 
گفت: شــعبه اصفهان بانک توســعه صادرات تا پایان 
مردادماه ۱۴۰۰ در بخش خرید ارز از مشتریان، با رشد 
۵۲۵ درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل، رتبه 
دوم را در میان شعب این بانک کسب کرده است.حبیب 
احمدی در مراسم بازدید مجازی مدیرعامل و مدیران 
ارشــد بانک توســعه صادرات از شعبه اصفهان، افزود: 
شعبه اصفهان از شعب فعال بانک توسعه صادرات بوده 
که توانســته مشــتریان بزرگی از حوزه های مختلف، 

اعم از فوالد، پتروشــیمی و ذوب آهن را جذب کند.
وی افزود: شــعبه اصفهان بانک توسعه صادرات ایران 
در بخــش حواله های وارده و صادره عملکرد مطلوبی 
داشــته و با صدور بالغ بر ۱۲ هزار و ۷۴۸ دالر حواله، 
رشــد ۳۴۴ درصدی را طی یکســال منتهی به مرداد 
جاری داشــته باشد.احمدی به توفیق شعبه اصفهان 
در ارائه خدمات بانکداری شرکتی به ۵ مشتری بانک 
توســعه صادرات ایران در اســتان اشاره کرد و گفت: 
این مشــتریان از صادرکننــدگان مهم حوزه صنعت 
این استان هستند؛ در این زمینه شعبه اصفهان رتبه 
دوم را در میان شعب بانک توسعه صادرات ایران دارد.

مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران 
خاطر نشــان کرد: شــعبه اصفهان در زمینه کاهش 
مصوبات ارجاعی به کمیته اعتبارات موفق عمل کرده 
اســت.به گفته احمدی، امور شــعب و بازاریابی بانک 
توســعه صادرات ایران، طی دو ســال اخیر با شــیوع 
ویروس کرونا، بالغ بر ۵ نشست و وبینار تخصصی در 
حــوزه های بازاریابی، آموزش خدمات بانک، گزارش 
ادواری و دانــش بنیان را با همکاری شــعبه اصفهان 

برگزار کرده است.

کرد: مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران مطرح 

 شعبه اصفهان پیشگام 
در خرید ارز از مشتریان

مدیرعامل بانک توسعه تعاون اظهار کرد : 

 ارائه خدمات ویژه بانک توسعه تعاون
به شرکت های صنعتی و معدنی

مدیرعامل بانک توسعه تعاون با بیان اینکه این بانک به شرکت 
هــای صنعتــی و معدنی خدمات ویژه ای ارائه می کند گفت : 
خدمات و محصوالتی برای اشــخاص حقوقی و شــرکت های 
بزرگ و کوچک صنعتی ومعدنی طراحی شــده اســت .حجت 
اله مهدیان در نشســت بررســی عملکرد شــعب بانک توسعه 
تعاون استان زنجان که با حضور رئیس هیات مدیره و مدیران 
بانک در ســتاد مرکزی بانک برگزار شــد، گفت: شــعب بانک 
دراستان زنجان به واسطه حضور شرکت های صنعتی و معدنی 
و صنایع دســتی می توانند جزو اســتان های پیشرو در کشور 
در جذب مشتریان بزرگ و اشخاص حقوقی باشند.حجت اله 
مهدیان افزود: منابع بانک توســعه تعاون در اســتان زنجان تا 
پایان شهریور ۳۲۵۰ میلیارد ریال بوده است که باید این رقم 
تا پایان ســال جاری به ۵۰۰۰ میلیارد ریال برســد.وی ادامه 
داد:هر استان باید مزیت های نسبی خود را شناسایی کرده و 
خدماتی متناســب با این ظرفیت ها را تعریف کند.وی با بیان 
این که بانک توســعه تعاون ســال گذشــته ۲۱ هزار میلیارد 
تومان تســهیالت پرداخت کرده که سهم استان زنجان ۲۱۵ 
میلیارد تومان بوده اســت افزود : منابع صندوق توســعه ملی ، 
تبصره ۱۸ و منابع دیگر امکان خوبی برای بانک توسعه تعاون 
در تمام اســتان ها فراهم می کنند تا محصوالت متنوعی به 
شــرکت ها ارائه دهیم.وی بیان کرد:همکاران بانک در استان 

زنجــان مــی توانند پرونده ای بزرگ اعتباری را به مرکز ارجاع 
دهنــد و هیــات مدیره بانک درباره آنها تصمیم گیری خواهد 
کرد.مهدیان یادآور شد: بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک 
توسعه ای می تواند در حوزه بانکداری شرکتی موفق عمل کند.
وی به مدیر شعب استان زنجان، معاون و رئیس شعبه مرکزی 
زنجان گفت: خدمات و محصوالتی همچون LC ریالی، خرید 
دین و ضمانت نامه باید در اولویت همکاران در استان زنجان 
قــرار گیرد.مدیرعامــل بانک با تاکید بر موضوع آموزش گفت: 
نیروهــای جــوان و تحصیل کرده بانک با آموزش می توانند به 

نیروهای با تجربه تبدیل شوند.

یک مقام مسئول:

 آرد سه نرخی بازار نان را 
بهم ریخته است

رئیــس اتحادیه نانوایــان فانتزی تهران گفت: بی 
نظمی موجود در بازار آرد ونان نتیجه ســه نرخی 

بودن قیمت آرد است.
 محمدجواد کرمی درباره دالیل گرانی نان در برخی 
از واحدهــای صنفی، گفــت: هزینه های تولید در 
سال های اخیر افزایش نرخ داشتند از اینرو طبیعی 

است که شاهد افزایش نرخ نان باشیم.
وی بــا بیــان اینکه ابتدای هر ســال دولت درآمد 
کارگر، بیمه و مالیات را مشــخص می کند، افزود: 
هر ســاله ما شــاهد افزایش ۱۰ درصدی هزینه ها 
هســتیم، اما تمامی دولت ها در ایران تالش دارند 
که با ثابت نگه داشــتن نرخ آرد قیمت نان را ثابت 
نگــه دارنــد. این در حالی اســت که ۷۵ درصد از 
دالیل گرانی نان به هزینه های تولید بر میگردد.

این فعال صنفی در ادامه با اشــاره به نرخ فروش 
آرد، افــزود: دولــت گندم را ۷ هزار و ۵۰۰ تومان از 
کشاورزان خریداری میکند، اما کیلویی ۶۶۵ هزار 
بــه نانوایی هــا یارانه بگیرهای نوع یک«، ۲ هزار و 
۷۰۰ تومــان بــه بخش صنف و صنعت، و کیلویی 
۹۰۰ تومان به آزاد پزها عرضه میکند. تجربه ثابت 
کرده است همین عدم نرخ ثابت باعث بینظمی در 

بازار آرد و نان شده است.
وی در ادامه با اشاره به لزوم تک نرخی شدن نرخ 
گندم و آرد، گفت: قیمت گندم و آرد در تمام دنیا 
ثابت اســت ما هم باید با تصمیمات درست قیمت 

آرد را واقعی کنیم.
کرمی، ســال ۱۳۸۹ را ســال شــکوفایی صنعت 
نانوایی خواند و افزود: در این سال پول به حساب 
مردم واریز شــد و اصالح قیمت به بهترین شــکل 
ممکن انجام گرفت.وی در ادامه با اشاره به تعداد 
واحدهای صنفی فعال در کشــور، گفت: در حال 
حال حاضر ۹۹ هزار واحد صنفی در کشور فعالیت 
دارند که بیش از نیمی از این تعداد در بحث تولید 
نان تبحر الزم را ندارند. دولت هم اکنون ۵۰ هزار 
میلیارد تومان، یارانه به بخش آرد و گندم پرداخت 
میکند که اگر این یارانه درست هزینه شود نه تنها 
شــاهد ثبات قیمت خواهیم بود بلکه درجه کیفی 

نان نیز بهتر خواهد شد.

گفت و گو

 واردات برنج خارجی تاثیری 
بر قیمت برنج ایرانی ندارد

در حالــی که برخی فعاالن بــازار برنج معتقد 
هســتند کــه واردات برنــج خارجی بر قیمت 
برنج داخلی تاثیری نخواهد داشــت، این سوال 
پیش می آید که سرنوشت برنج های موجود در 

گمرکات کشور به کجا خواهد رسید.
قیمت برنج ایرانی طی مدت اخیر روند صعودی 
داشــته و براســاس برخی مشاهدات به رقمی 
بین ۳۸ تا ۴۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم 

رسیده است.
این افزایش قیمت ســبب شــده تا تقاضا برای 
برنج ایرانی کاهش یابد و بخشی از برنج تولیدی 
داخل به فروش نرسد. قاسمعلی حسنی، دبیر 
اتحادیــه بنکــداران مواد غذایــی در همین 
خصــوص گفته بود: »به دلیــل گرانی ها برنج 

روی دست بنکداران مانده است.«
در ایــن بین دو ایــده عرضه برنج ایرانی در 
بورس و آزادســازی صادرات برای تحریک 
تقاضا و فروش برنج ایرانی مطرح شده است 
که این مسئله خود با نظرات موافق و مخالف 
و گاها متناقضی همراه اســت.برخی معتقد 
هســتند که ورود برنج به بورس سبب رشد 
قیمت ها خواهد شــد و از طرف دیگر برخی 
معتقد هستند با ورود برنج به بورس داللی ها 
کاهش می یابد و فروشــندگان و خریداران 
مســتقیما با یکدیگــر معامله خواهند کرد.
پیش از این ســید جواد ســعادتی نژاد، وزیر 
جهاد کشــاورزی در خصوص واردات برنج 
گفتــه بود: کمبودی در حوزه برنج خارجی 
وجود ندارد. با توجه به خشکســالی ها، برنج 
تولیــد داخل کاهش ۱۸ درصدی داشــته 
اســت، امــا با عرضه برنج خارجــی به بازار 
ســعی بر این اســت که این کمبود جبران 
شود.وی افزود: براساس قانون در زمان کشت 
برنج داخلی، واردات ممنوع اســت و تنها از 
محل ذخایر راهبردی برنج خارجی وارد بازار 
می شود که در این مورد نیز کمبودی وجود 
ندارد و براساس قانون این ممنوعیت واردات 
تا زمان مقرر ادامه می یابد.الزم به ذکر است، 
طی ۱۵۰ روز ابتدایی ســال گذشته نزدیک 
به ۵۰۰ هزار تن برنج وارد کشــور شــده بود 
و این در حالی است که این رقم برای مدت 
مشابه سال جاری کمتر از ۲۰۰ هزار تن بوده 
است، این مسئله بیانگر کاهش ۶۰ درصدی 

واردات برنج به کشور است.

تحریم و نرخ ارز؛

دو بازیگر پنهان در بازار لوازم خانگی
بازار لوازم خانگی ایران بر اساس برآوردهای 
تقریبی ارزشــی ۸ میلیارد دالری دارد که 
اگر با احتساب نرخ ارز آزاد امروز، ارزش آن 
را محاسبه کنیم، چیزی حدود ۲۱۶ هزار 
میلیارد تومان ارزش خواهد داشت و ورود 
به آن می تواند سهم قابل توجهی را نصیب 
هر یک از بازیگران این عرصه نماید؛ زمین 
بــازی که یک ســوی آن تولیدکنندگان 
هستند و ســوی دیگر آن، واردکنندگان 

عمدتا کره ای.
بازار لــوازم خانگی ایران این روزها زمین 
بازی اســت که رقابت فشــرده ای در آن 
میان تولیدکنندگان و واردکنندگان شکل 
گرفته اســت. یک سوی این زمین بازی، 
تولیدکنندگانی هستند که در غیاب رقبای 
خارجی خود، توانسته اند رشد چشمگیری 
را در تولید و کیفیت داشته باشند و سوی 
دیگر، واردکنندگانی هستند که سال های 
سال، نبض بازار پرمنفعت ایران را در دست 
گرفته بودند و تالش کردند تا بتوانند سهم 
عمده ای از این بازار را حتی در شــراکت با 
برخــی از برندهای لوازم خانگی ایرانی به 

دست آورند.
البته باید به این بازیگران، دو بازیگر پنهانی 
و پشت پرده را هم اضافه کرد: تحریم و نرخ 
ارز که به نوعی باز هم معلول شکل گیری 
تحریم ها بر علیه جمهوری اسالمی ایران 
بوده اســت. واقعیت آن است که با خروج 
آمریــکا از برجام و بــر هم خوردن توافق 
هسته ای، اقتصاد ایران صحنه زورآزمایی 
میــان ایــران و آمریکا قرار گرفت و در آن، 
فروش نفت به عنوان یکی از منابع اصلی 
درآمدی کشور، با مشکل مواجه گردید و 
بــه روایت برخی از آمارها، رقم آن به صفر 

هم نزدیک شد.
اینجا بود که به دلیل قطع شــدن منبعی 
ارزی که درآمدهای سرشــاری را به طور 
سنتی همواره در اختیار ایران قرار داده بود، 

بــازار ارز به مرور متالطم گردید و بازتاب 
سیاست غلطی را در کنار آثار تحریم از خود 
بروز داد که ناشی از سیاستگذاری اشتباه 
دولت در فشرده کردن فنر قیمتی ارز بود. 
همان رویکرد اشــتباهی که به دلیل وفور 
درآمدهای ارزی از ســوی دولت در پیش 
گرفته شــد و به طور مرتب، قیمت ارز را 
در زمان فروش حداکثری نفت، سرکوب 

نمود.
با این روش مشتری های داخلی و 

صادراتی داشته باشید؟
حــاال بــا تحریم فروش نفــت ایران، این 
منابع سرشار در اختیار سیاستگذار پولی 
و ارزی قرار نداشت و به همین جهت، فنر 
فشــرده نرخ هم کم کم باز شــده و قیمت 
به مرور سر به فلک گذاشت، اما مهمتر از 
آن ذخایر ارزی بانک مرکزی بود که یا در 
نقاط مختلف دنیا بلوکه شــده بود و یا به 
دلیل تحریم امکان جابجایی نداشــت؛ به 
همیــن دلیل، دولت دیگر ارزی در اختیار 
نداشت که صرف واردات کاالهایی از جمله 
لوازم خانگی یا حتی مواد اولیه و تجهیزات 
و ماشین آالت آن کند و مجبور بود که هر 

طور که شده، به منابع داخلی متکی باشد 
تا از بحران ارزی به سالمت بتواند عبور کند.
اینجــا بود که بــه دلیل باال رفتن نرخ ارز، 
قاچاق نیز دیگر برای کشور مقرون به صرفه 
نبود، یعنی همان عکس العملی که برخی 
از تجار گمنام و غیررســمی، در مقابل ارز 
ارزان به آن متوســل می شدند و به خیال 
خود، بخشی از نیاز بازار را تامین می کردند؛ 
حاال آنها هم دیگر از صحنه بازی بازار لوازم 
خانگی کنار رفته بودند و به موازات، به دلیل 
تشدید تحریم ها و مراودات چندجانبه ای 
کــه برندهای خارجی در بازارهای جهانی 
تحت ســلطه آمریکا داشتند از یک سو و 
عدم امکان جابجایی منابع ناشی از فروش 
کاالهایشــان از ســوی دیگر، برندهای 
خارجی نیــز فعالیت تولیدی و بازرگانی 
خــود در ایران را متوقف کردند و به نوعی 

خطوط تولیدی را خالی نگه داشتند.
اینجا بود که کم کم، تولیدکنندگان لوازم 
خانگی که ســال های سال تحت سیطره 
برندهای خارجی قدرت نفس کشــیدن 
نیافتند، شروع به برنامه ریزی برای افزایش 
تولیــد و باال بردن ســطح تنوع و کیفیت 

محصوالتشان شدند و به نوعی عرصه برای 
خودنمایی مهیا دانستند.

اما این تمام داستان لوازم خانگی نیست؛ 
چراکه برخی از تولیدکنندگان باورشــان 
بر این اســت که در این عرصه تا حدودی 
جمع و جور برای رقابت و در ســایه نبود 
رقبای جدی خارجی که در سراسر دنیا نام 
و نشانی ماندگار دارند، می توانند هر آنطور 
که می خواهند با مصرف کنندگان تا کنند 
و نسبت به قیمت و کیفیت محصوالتشان 
بی تفاوت باشــند؛ در حالیکه واقعیت آن 
است که درهای کشور تا حدودی می تواند 
بر روی برندهای خارجی بسته بماند و اگر 
قرار باشد همین تولیدکنندگان، بمانند و 
در بازار ایران نفس بکشــند، باید خود را 
برای یک نبرد سخت و بی امان با همتایان 
خارجی خود آماده کرده و شرایط را به نوعی 
مهیا کنند که در کنار آنها بتوانند رشد کرد 
و مصرف کننده داخلی را با کاهش قیمت 
تمام شده محصوالت و تنوع بخشی به آن، 
منتفع گردانند که اگر چنین باشد، آنها در 
بازار ایران ماندگار خواهند بود؛ در غیر این 
صورت با هر تلنگری از ســوی خارجی ها 

در سایه حضور در بازار ایران، باید از عرصه 
رقابت کنار بروند.

نکتــه حائــز اهمیت دیگر آن اســت که 
تولیدکننــدگان داخلی باید به خوبی این 
موضوع را هم مدنظر داشــته باشند که به 
جای تقابل با برندهای خارجی، راه شراکت 
سازنده و همکاری های مشترک با همتایان 
خارجــی خــود را در پیش گیرند و تالش 
کنند تا با تمرکز هر چه بیشــتر بر تولید 
کیفی تر و حضــور در بازارهای صادراتی، 
زمینــه را برای ورود تکنولوژی ها و دانش 

فنی روز دنیا فراهم نمایند.
در ایــن میــان برگ برنــده دیگری که 
در اختیــار تولیدکننــدگان داخلی برای 
بهره بــرداری حداکثــری از این بازار قرار 
گرفته، خروج دولت از قیمتگذاری در این 
عرصه و تعیین قیمت در بازار و بر اساس 
مکانیزم های رقابتی است که شاید صنعت 
لوازم خانگی ایران را نسبت به سایر صنایع 
داخلی جلو رانده است؛ چراکه هر چه باشد، 
موضوع قیمت گذاری از سوی دولت برای 
هر محصولی از لوازم خانگی گرفته تا مرغ 
و تخم مــرغ، صنعت را بــه ورطه نابودی 
کشــانده و شــرایط را برای رقابت بسیار 
ســخت می کند؛ بنابراین تولیدکنندگان 
نیز باید با اســتفاده از فرصت پیش آمده، 
تالش کنند تا با باال بردن کیفیت و کاهش 
قیمت تمام شده در سایه بهره وری خطوط 
تولید، جانب مصرف کننده را نگاه دارند و 
کار را به نوعی مدیریت کنند که همچون 
بســیاری از صنایع در ایران، اگرچه حتی 
رقبــای خارجی نیز در بازار ایران به وفور 
حضور دارند، اما کیفیت آنقدر باال و قیمت 
مناسب است که مصرف کنندگان ایرانی 
ترجیح می دهند نســبت به خرید کاالی 
ایرانــی اقدام نمایند و در این بازار رقابتی، 
حتــی نیم نگاهی هم به کاالی مشــابه 

خارجی نداشته باشند.

گزارش
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توسط شرکت چند وجهی فوالد لجستیک؛ 

رکورد ۱۰ ساله حمل مواد اولیه شکسته شد
شــرکت چند وجهی فوالد لجســتیک با بی اثر 
کــردن تحریم های ظالمانه، توانســت رکورد 
حمل شــش ماهه مواد اولیــه را جابجا نماید.

دکتر علی قبادی مدیرعامل شرکت چند وجهی 
فوالد لجستیک با اعالم این خبر افزود: در چند 
سال اخیر تشدید تحریم ها باعث به وجود آمدن 
مشکالت بسیاری شده بود، به طوری که شرکت 
فوالد لجســتیک در تامین تجهیزات مورد نیاز 

با موانعی روبرو شد. 
اگر تســلیم شرایط می شدیم، بیم آن می رفت 
که اهداف شــرکت و حتی فعالیت های روزمره 

بــه خطــر بیفتد. در چنین شــرایطی و با عزم 
مثال زدنی کارکنان تالشــگر و تعهدی که در 
تامیــن مواد اولیه شــرکت فوالد خوزســتان 
برایمان ایجاد شــده بود و همچنین با در نظر 
گرفتن شــرایط ویژه ای که به  واسطه ی شیوع 
بیماری کرونا بر کشور حاکم شد، شرکت چند 
وجهی فوالد لجستیک توانست در سال جاری 
رکورد حمل روزانه، ماهیانه و شــش ماه اول را 
بشــکند؛ موردی که در تاریخ ده ساله  بی نظیر 
بود. قبادی دستیابی به این موفقیت را نشان از 
بلوغ کاری، مسئولیت پذیری و تبلور همکاری 

مجموعه ی فوالد لجســتیک دانســت و افزود: 
کارکنــان جهادگر این مجموعه توانســتند با 
تــالش شــبانه روزی و تکیه بر تــوان داخلی، 
بیشترین حجم بارگیری در طول ده سال اخیر 
را داشته و موفق شدیم، در شش ماهه نخست 
سال ۱۴۰۰، سه میلیون و ششصد هزار تُن مواد 
اولیه را جابجا کنیم.مدیرعامل شــرکت فوالد 
لجستیک در ادامه  گفت: کارکنان مجموعه در 
مســیر تحقق شعار  تولید، پشتیبانی ها و مانع 
زدایی هــا  ندای رهبر معظــم انقالب را لبیک 
گفتند. این مجموعه از ابتدای امسال، رشد ۲۵ 

درصدی در زمینه ی حمل و نقل را تجربه کرد 
که در ده سال گذشته بی نظیر بود. همچنین با 
برنامه ریزی مدون و اجرای سیاست های تدوین 
شده، توانستیم ۳۰ درصد از اهداف تعیین شده 
سال ۱۴۰۰ پیشی بگیریم.قبادی ادامه داد: در 
۴ ماهه نخست امسال با حمل دو میلیون و ۲۴۲ 
هزار تُن ســنگ آهن، رکورد جدیدی در فصل 
تابســتان به دســت آمد. از طرفی رکورد حمل 
روزانه نیز در بیســت و ســوم مرداد ماه با حمل 
۳۳ هزار و ۲۱۶ تن کنسانتره، رکورد جدیدی 

را ثبت نماید.

به طور همزمان انجام شد؛

افتتاح آزمایشگاه میکروبیولوژی آب غرب اصفهان و طرح آبرسانی به نجف آباد
اصفهــان / گروه اســتان ها: همزمان با 
گرامی داشــت  هفته دفاع مقدس و با 
هزینــه ای بالــغ بر ۵۴ میلیارد ریال دو 
طرح بزرگ در حوزه تامین آب شــرب 
پایــدار در نجــف آباد بــه بهره برداری 
رســید.  آزمایشگاه میکروبیولوژی آب 
نجف آبــاد که بزرگترین آزمایشــگاه 
میکروبیولــوژی آب اســتان اصفهان 
محســوب مــی شــود یکــی از طرح 
هاســت که با صــرف۲۴ میلیارد ریال 
در ســاختمان شــماره ۲ آبفای نجف 
آباد تجهیز و راه اندازی شــده اســت.
این آزمایشــگاه با هــدف پایش روزانه 
میکروبــی آب شــرب منابع، مخازن و 
 PH ، شبکه توزیع، میزان کلر باقی مانده
و کدورت آب شهرهای نجف آباد ،دهق 
، علویجه ،فوالدشهر و روستاهای تحت 
پوشش راه اندازی شده و نقش به سزایی 
در حفظ سالمت و ارتقاء کیفی آب شرب 
مناطق یاد شــده دارد.طرح آبرسانی به 
جنوب شهر  نجف آباد دیگر طرحی بود 
که در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس 
در این شهرستان به بهره برداری رسید.
این طرح با هدف تامین آب شرب پایدار 
۵۳ هزار نفر ازســاکنان محالت جنوبی 
شــهر نجــف آباد و با صــرف هزینه ای 
بالــغ بر ۳۰ میلیارد ریال اجراء شــده 

اســت.در طرح آبرسانی به جنوب شهر 
نجــف آبــاد ۴۳۰۰ مترلوله و اتصاالت 
با قطره هــای ۲۵۰ و ۳۰۰ میلیمتردر 
حدفاصل بلوارشریعتی غربی و خیابان 
های ســاحل ، بیشــه ، فــر هیختگان 
ماندگار ، حکیم ســنایی و بهارســتان 
این شــهر  در مدت ۷۷ روز به اجراء در 
آمد تا مشــکل کاهش شدیدفشار آب 
ســاکنان این مناطق در ماه های گرم 

سال برطرف شود. در مراسم افتتاح این 
طرح ها، نماینده مردم شهرستان های 
نجــف آباد وتیــران و کرون در مجلس 
شــورای اســالمی با ابراز خشنودی از 
اجرای طرح  آبرســانی به جنوب نجف 
آباد گفت: هم اکنون دغدغه مســئوالن 
کشــوری و اســتانی تامین پایدار آب 
شــرب مردم است و در چند سال اخیر 
آبفــای اســتان اصفهــان در این مورد 

بسیار خوب عمل کرده است.ابوالفضل 
ابوترابی اظهار داشــت: انتظار می رود 
در ماه های آینده ســامانه دوم آبرسانی 
اصفهــان بزرگ وارد مدار بهره برداری 
شود تا دسترسی مردم به آب شرب در 
شــهرها و روستاهای استان به صورت 
پایدار باشــد. وی به نیاز شهر نجف آباد 
به بهره مندی از پساپ اشاره و بیان کرد: 
کشاورزان، صنعت گران ، شهرداری ها 

و دیگر واحدهای فعال خدماتی در شهر 
نجف آباد نیاز به پساب تولیدی در نجف 
آبــاد دارند و درصدد هســتند با ایجاد 
کنسرســیومی متشکل از شهرداری ها 
و فعــاالن اقتصادی و صنعتی، تکمیل 
شبکه جمع آوری، خط انتقال و توسعه 
فاز دوم تصفیه خانه فاضالب را با سرعت 
عملیاتی کرده تا بتوانند از پساب تصفیه 
شده استفاده کنند.  در ادامه مدیرعامل 
آبفای استان اصفهان با بیان این که سال 
آبی۱۴۰۰-۱۳۹۹ خشــک ترین سال 
ها در ۵۲ سال گذشته بوده است اعالم 
کرد: بحران آب در نیمه نخســت سال 
جاری موجب کاهش شدید فشار و قطع 
آب  بســیاری از مشترکین شد.هاشم 
امینی به اجرای شبکه فاضالب در شهر 
نجف آباد اشــاره کرد و افزود: تا قبل از 
ســال ۱۳۹۰ تنها ۲۷ کیلومتر شــبکه 
فاضالب در این منطقه اجراء شده بود در 
حالی که در سال های اخیر بیش از ۲۵۰ 
کیلومتر در این منطقه شــبکه فاضالب 
اجراء شــده است. وی اظهار امیدواری 
کــرد با بهره بــرداری از فاز دوم تصفیه 
خانه فاضالب نجف آباد و اجرای بخشی 
از خط انتقال فاضالب، بســتر واگذاری 
هفت هزار انشــعاب جدید فاضالب در 

نجف آباد فراهم شود. 

كوتاه از استان ها

گرگان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: 
طوفان در گلســتان ســبب خارج کردن ۱۰۰ فیدر از مدار بود که با تالش 
مأموران امدادی برق، اکثر قطعی ها برطرف شده است.۱۰۰ فیدر را از مدار 
خارج کرد و همین مســأله ســبب قطعی برق در برخی از نقاط اســتان بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان افزود: وزش باد شدید تا ۱۰۰ 
کیلومتر بر ســاعت موجب ســقوط درختان و شکستگی تیرهای برق شده و 
پیمانکاران فراخوان شدند تا نواقص را برطرف کنند.وی با بیان اینکه از دیگر 
شهرستان ها باالبر تقاضا کردیم، اضافه کرد: با تالش نیروهای امداد برق اکثر 

فیدرها به مدار برگشته و تنها ۱۴ فیدر خارج از مدار است که بزودی مشکل 
آنها برطرف می شــود.نصیری ادامه داد: شــدت وزش باد و باران در گرگان 
و علی آبادکتول بیشــتر از ســایر نقاط بود لذا قطعی برق اکثراً در این نقاط 
و در رامیــان اتفــاق افتاده اســت.وی یکی دیگر از دالیل قطعی را دررفتگی 
بــاالی جمپــر در خطــوط برق اعالم کرد و گفت: چندین اکیپ اقدام به رفع 
قطعی ها کردند و در حال حاضر مشــکل برق در اکثر مناطق برطرف شــده 
اســت.طبق گفته مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق گلستان خسارت ها 

بعد از برآورد اعالم خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان: 

کرد طوفان به شبکه برق خسارت وارد 

خبر ویژه كوتاه از استان ها

مدیر کل راهداری استان کرمانشاه:

ناوگان حمل و نقل عمومی آماده 
جا به جایی زائرین اربعین است 

کرمانشــاه / گروه اســتان ها: مدیر کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اســتان کرمانشاه گفت: طبق 
برنامه ریزی های انجام شده در ایام بازگشت زائرین 
اربعین حســینی )ع( ناوگان عمومی حمل و نقل 
مسافر استان با توان حداکثری آماده خدمت رسانی 
به زائرین است.فریبرز کرمی گفت: طبق تمهیدات 
و برنامه ریزی های انجام شده در جهت پشتیبانی از 
مرز مهران و انتخاب استان کرمانشاه به عنوان نقطه 
عزیمت به اســتان ها دیگر در ایام بازگشــت زائران 
اربعین، ناوگان حمل و نقل مسافری استان با توان 
حداکثری آماده خدمت رســانی به زائران است.وی 
گفــت: با هماهنگی های صــورت گرفته با انجمن 
صنفی شرکتهای حمل و نقل مسافر و برنامه ریزی 
های انجام شــده قبلی هیچ مشــکلی در جابجایی 
زائرین اربعین حســینی نداریم و تمامی مراجعین 
به پایانه مسافربری استان می توانند در اثر وقت به 
استان های خود انتقال داده شوند.کرمی خاطرنشان 
کرد: تیم ها گشت و کنترل اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان کرمانشــاه نسبت به نظارت 
مضاعف و کنترل اتوبوس های اعزامی و ایمن بودن 
آنها درکنار صنوف و تشــکل ها در راســتای اجرای 
مطلوب طرح جابجایی زائرین اربعین حضور مستمر 
خواهند داشت.وی افزود: هماهنگی های الزم و آماده 
سازی محیط در پایانه مرزی خسروی نیز انجام شده 
است که در صورت نیاز و اعالم ستاد اربعین این پایانه 
مرزی آماده خدمات رسانی به زائرین اربعین باشد.

 با حضور مسئول کمیسیون فرهنگی 
شورای شهر هشتگرد انجام شد؛

برگزاری نشست اعضای انجمن 
خوشنویسان ساوجبالغ 

ساوجبالغ / راضیه دارابی
نشســت صمیمی  ریاســت ،بازرس و شــورای 
انجمن خوشنویســان شهرســتان ساوجبالغ با 
مسئول کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر 
هشتگرد.طی جلسه ای با حضور مسول کمیسیون 
فرهنگی شــورای اسالمی شهر هشتگرد جناب 
آقــای واحدی ،  برنامه های هفته خوشنویســی 
برسی و تشریح شد .استاد حمیدرضا نادری مدیر 
انجمن خوشنویسان شهرستان ساوجبالغ ، بهمراه 
بازرس و شــورای انجمن خوشنویســان   در این 
جلسه که با حضور جناب آقای  رضا واحدی مسول 
کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر هشتگرد 
و معاونت فرهنگی شهرداری هشتگرد جناب آقای  
رضــا میرغفاری در دفتر انجمن خوشنویســان 
ســاوجبالغ حضور بهم رســاندند .در ابتدا استاد 
حمیدرضــا  نــادری و شــورای انجمن  با تبریک 
انتخاب جناب آقای  رضا واحدی به عنوات نماینده 
مردم شــریف شهر هشتگرد ومسول کمیسیون 
فرهنگی شــورا ،از تمایل انجمن خوشنویســان 
ســاوجبالغ برای تعامل و همکاری با شــهرداری 
خبر داد.ســپس در ادامه جناب آقای امیرحسین 
فراهانی از اعضای شورای انجمن خوشنویسان به 
نمایندگی از اعضای انجمن،  افزودند :با توجه به 
این که اســتان البرز مهد خوشنویسی میباشد و 
ستارگان درخشانی اعم از استاد حسن و حسین 
میرخانی،اســتادعبدالدرویش طالقانی ،اســتاد 
امیرخانی،... در این اســتان نامشان جادوانه است 
تاکید کرد نگاه ویژه ای شورا و شهرداری به این هنر 
قدسی داشته باشند و از ظرفیت ها و هنرمندان این 
انجمن اســتفاده شود.ایشان افزودند: در سیمای 
شهری هشــتگرد جای المان های خوشنویسی 
،تندیس های اســاتید برجســته البرزی  خالی 
اســت و امیدواریم شورا وشهرداری محترم شهر 
هشــتگرد نســبت به اجرای این پروژه ها اقدام 
کنــد. در مقابل،جناب آقــای واحدی فرمودند  : 
برگزاری مراســمات فرهنگــی از جمله وظایف 
ذاتی مدیریت شهری می باشد و شهروندان عالوه 
بــر کارهــای خدماتی و عمرانی و امورات روزانه و 
مستمر در سطح شهر ، انتظار برگزاری مراسمات  
فرهنگی و هنری از سوی مدیریت شهری دارند.و 
خوشبختانه انجمن خوشنویسان ساوجبالغ جز 
انجمن های نمونه بوده و دارای توانایی های بسیار 
باالیی اســت .وی از برگزاری مراســم  هم نویسی 
و تبلیغات شــهری  در هفته خوشنویسی سخن 
گفت و خواســتار استفاده از ظرفیت هاو امکانات 
شهرداری و مجموعه ۹دی  خبر داد و بر با شکوه 
برگزار کردن  هفته خوشنویسی  تاکید کرد.مسول 
کمیســیون فرهنگی شورا به تشکیل  دبیرخانه 
دائمی خوشنویسی برای برگزاری هر چه بهتر روز 
فرهنگی هشــتگرد که ۱۹ آذر میباشد، خبر داد.

در ادامه جناب آقای  میرغفاری افزود: شهرداری 
هشــتگرد در برگزاری باشکوه هفته خوشنویسی 

حمایت ومشارکت خواهد کرد.

 رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
شهرستان گرگان: 

 جانبازان مظهر اقتدار 
ملت ایران هستند 

گلستان / گروه استان ها: رئیس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران شهرســتان گرگان گفت؛ شهدا 
و جانبازان مظهر اقتدار، اســتقالل و سربلندی 
کشــور هســتند که بــا رشــادت کم نظیر و 
مثال زدنــی خود عزت و امنیت را برای انقالب 
بــه ارمغــان آوردند.علی رضایــی در دیدار با 
خانواده معظم شــهیدان  رمضان صفرخوانی 
،  یحیی شــاکومحلی  و  حســین سیاه مرگوئی  
ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدا گفت: 
تکریــم خانواده معظم شــهدا وظیفه همگانی 
و ملی اســت و ملت قدرشــناس ایران هرگز 
رشــادت ها، فداکاری  و ایثارگری های شهدای 
انقالب و هشــت ســال دفاع مقدس را از یاد 
نخواهنــد برد.وی افزود: خواســته ما از پدر و 
مادر شهیدان این است که مسئولین را از دعای 
خیــر خود بی نصیــب نگذراند تا درراه خدمت 
صادقانــه به مردم توفیق پیــدا کنیم.رضایی 
پاسداشت رشادت ها و دالورمردیهای جانبازان 
و ایثارگران را رسالتی همگانی برشمرد و گفت: 
همه ما مدیون شهدا و ایثارگران هستیم و برای 
تکریم خانواده های آنان از هیچ کوششی دریغ 
نمی کنیم.گفتنی اســت، سند هویت انقالبی 
مردم شهرستان گرگان،پرونده  ۱۲۵۰ شهید، 
۴۶۱۷ جانباز و ۲۹۸ آزاده اســت که به نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران عزت بخشیدند

مدیرکل اوقاف استان گلستان:

 پیاده روی نمادین اربعین 
گلستان برگزار شد در استان 

گلســتان / گروه استان ها: مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه گلستان گفت: تعزیه خوانی و قرائت زیارت 
اربعین، برپایی ایستگاه های صلواتی و توزیع ماسک 
و پیاده روی نمادین اربعین در گلستان برگزار می 
شود.حجت االســالم روح ا... سلیمانی فرد  اظهار 
کرد: آن چیزی که در مراسم اربعین برای ما مهم 
بوده زنده نگه داشــتن فرهنگ اربعین برای همه 
نسل ها است.مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان 
با اشاره به اینکه جوانان ما همه پیرو مکتب امام 
حسین )ع( هستند، تصریح کرد: باتوجه به شرایط 
کرونایی که وجود دارد اوقاف امور خیریه تالش 
کرده با رعایت شــیوه نامه های بهداشتی مراسم 
اربعین را در بقاع متبرکه شاخص سراسر استان 
برگزار کند.سلیمانی فرد ادامه داد: تعزیه خوانی 
و قرائــت زیارت اربعین، برپایی ایســتگاه های 
صلواتی و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی در بین 
عزادارها، پیاده روی نمادین و دیگر موارد از جمله 
برنامه هایی که در روز اربعین در برخی از بقعه های 
متبرکه برگزار می شــود.وی افزود: مراسم ظهر 
امامزاده عبــداهلل گرگان با قرائت زیارت اربعین 
به همراه مداحی از سیمای مرکز گلستان پخش 
خواهد شد.مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان 
به ضرورت شورآفرینی و معرفت آفرینی و حفظ 
وحدت رویه در برگزاری مراسم اربعین تاکید کرد 
و گفت: امســال برای بســیاری حضور در مراسم 
پیاده روی اربعین مقدور نیست اما همه تالش ما 
بر این است که بتوانیم با برگزاری مراسم باشکوه 
در این ایام عشــق و ارادت خود را به مکتب امام 

حسین )ع( نشان دهیم.

سرپرست شهرداری رشت:

  بسیاری از مشکالت شهری
 ریشــه در عدم مدیریت 

واحد شهری دارد
گیالن / گروه اســتان ها: بهارمســت در جلسه 
شــورای اداری شــهرداری گفت: مدیران ارشد 
شــهرداری اهتمام بیشــتری در رسیدگی به 
موضوعات شهری و حوزه کاری تحت مدیریت 
خود داشــته باشــند.علی بهارمست در جلسه 
شــورای اداری شهرداری رشت با بیان اینکه تا 
زمان انتخاب و شروع به کار شهردار آینده هیچ 
یک از وظایف خدماتی شــهری متوقف نشده و 
اخاللی در خدمات  رســانی به شهروندان ایجاد 
نخواهد شــد، گفت: خدمات شهرداری تعطیل 
بــردار نیســت و در همــه حوزه های کاری این 
انتظــار از شــهرداری وجــود دارد که با قوت به 
خدمات رسانی خود ادامه دهد و با درایت و تالش 
معاونین و مدیران ســازمانها و مناطق پنجگانه 
و ســایر کارکنان شــهرداری هیچ خدمتی در 
دوران سرپرستی متوقف نخواهد شد.سرپرست 
شــهرداری رشت عدم مدیریت واحد شهری را 
عامل بســیاری از گره های شــهر عنوان کرد و 
اظهار داشــت: در صورت وجود مدیریت واحد 
شــهری در شهرها بســیاری از مشکالت وگره 
هــای کاری موجود در شــهرداریها به راحتی 
قابل گشــایش خواهد بود.سرپرست شهرداری 
رشــت در بخش دیگری از سخنان خود ضمن 
تبریــک ۷ مهرماه روز آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی گفت: آتش نشــانان ارتش همیشــه در 
صحنه شــهرداری هســتند که در بسیاری از 
ماموریــت هــای محوله آگاهانه جان خود را در 
خدمت به شهروندان در طبق اخالص می نهند. 
فداکاری و از خودگذشــتگی آتش نشانان مایه 

فخر و غرور است.

استانها 6

برگزاری سوگواره جهانی دهه آخر صفر در حرم مطهر رضوی 
مشــهد / گروه اســتان ها: همزمان با دهه پایانی ماه صفر، پوشش 
گســترده برنامه های حرم مطهر رضوی در رســانه های گروهی 
آغاز خواهد شــد تا همه مردم ایران خود را در این صحن و ســرا 
حاضر ببینند و از راه دور زائر این بارگاه ملکوتی باشند.آســتان 
قدس رضوی تدارک ویژه ای برای پوشــش رسانه ای مراسم دهه 
آخر صفر دیده و شــرایطی را فراهم کرده اســت که عاشــقان و 
دلدادگان حضرت رضا)ع( که امســال به دلیل شــرایط کرونایی، 
توفیــق زیــارت از نزدیک این بارگاه نورانــی را ندارند، از راه دور 
زائر آقا باشــند و از برنامه های ایام عزاداری این دهه بهره ببرند.
مدیر رسانه های صوتی و تصویری آستان قدس رضوی از تدارک 
بیش از ۲۷۰ برنامه در دهه پایانی ماه صفر خبر داد و گفت: این 
برنامه ها با همکاری صداوســیما، اتحادیه رادیو و تلویزیون های 
اسالمی و همچنین شبکه های مستقل بین المللی، در بیش از ۳۰ 
شــبکه داخلی و خارجی پخش می شود.به گفته سیدمحمدرضا 
موسوی کیا اکثر برنامه های این ایام از ششم مهرماه آغاز و تا ۱۵ 
مهرماه ادامه خواهد داشت.وی جزئیات این برنامه ها را نیز تشریح 
و اظهار کرد: ویژه برنامه  تشــرف  و  حســینیه ایران  از شــبکه یک 
سیما،  به تو از دور سالم  در دو بخش از ساعت های ۱۳ و ۲۲:۱۵ 
از شــبکه دو ســیما و  مخاطب خاص  از ســاعت ۲۲:۱۵ دقیقه از 
شــبکه ســه ســیما روی آنتن خواهد رفت.به گفته او،  مناجات 
خوانی ســحرگاهی  شــبکه سه از جمله برنامه های ویژه این ایام 

اســت که از ۵ مهرماه آغاز می شــود و تا ۳۰ مهرماه ادامه خواهد 
داشــت. همچنین  ســمت خدا  از شــبکه سه،  بی کران  از شبکه 
چهار،  تا نیایش  و  قرار  از شــبکه پنج ســیما، از دیگر برنامه های 
این ایام خواهد بود.مدیر رســانه های صوتی و تصویری آســتان 
قدس رضوی افزود: شبکه قرآن در این ایام با ویژه برنامه  آستان 
مهربانی  و شبکه افق با پخش برنامه  رواق  و پوشش ویژه برنامه های 
صحــن پیامبر اعظــم)ص( حرم مطهر رضوی میهمان  خانه های 
مخاطبان خود خواهد بود. ســیمای خراســان رضوی نیز از ۱۳ تا 
۱۵مهرماه ویژه برنامه دهه آخر صفر را از صحن انقالب اســالمی 
روی آنتــن می بــرد و شــبکه های پویا و هدهد هــم با  قطار قم 

مشهد  میزبان مخاطبان کودک و نوجوان خواهند بود.وی با اشاره 
بــه برنامه هــای رادیویی از بــارگاه منور رضوی در دهه آخر صفر 
گفــت: در ایــن ایام رادیو زیارت، رادیو جوان، رادیو معارف، رادیو 
اقتصاد و رادیو ســالمت با برنامه های ویژه انعکاس دهنده طنین 
عاشقی از بارگاه منور رضوی خواهند بود.مدیر رسانه های صوتی 
و تصویری آستان قدس رضوی با اشاره به حضور فعال شبکه های 
بین المللی در این ایام گفت: شبکه االهواز با برنامه  غریب الغرباء 
، شــبکه الکوثر با  برنامه  ثامن الحجج ، شــبکه های سحر آذری و 
اردو با ویژه برنامه های دهه آخر صفر، شــبکه کربال با ویژه برنامه  
انیس النفوس  و شــبکه های والیت به زبان هوســا و فارسی نیز با 
برنامه های  سالم آقا  و  اقلیم هشتم  دل های شیفتگان اهل بیت 
عصمت و طهارت را از راه دور روانه بارگاه منور رضوی خواهندکرد.
موسوی کیا پوشش گسترده برنامه های شاخص معاونت تبلیغات 
اســالمی آســتان قدس رضوی شامل برنامه های فارسی و عربی 
در حــرم مطهــر را از دیگر فعالیت های این مجموعه عنوان کرد و 
گفت: تصاویر ویژه از حرم مطهر رضوی نیز هر روز از ساعت ۱۸ 
تا یک بامداد به منظور بهره مندی شــبکه های مختلف در اختیار 
آن هــا قــرار خواهد گرفت.وی زیارت تصویری از صحن آزادی را 
از دیگر برنامه هایی ذکر کرد که طی ارتباط با شــبکه های ملی، 
اســتانی و برون مرزی چون پلی برای زیارت دلدادگان حضرت 

رضا)ع( خواهد بود.
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كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها در نشست هماهنگی شورای سالمندان استان خراسان رضوی در بهزیستی مطرح شد؛

کرونا و ضرورت ارائه خدمات آنالین به سالمندان 
مشهد / گروه استان ها: به گفته ی رئیس 
دبیرخانه شــورای سالمندان خراسان 
رضوی، بر اســاس تصمیمات اخیر این 
شورا، ایده ی حرکت به سمت سالمندی 
سالم بر عملکرد درمان ناتوانی ها و رفع 
مشــکالت ســالمندان مقدم می شود.
مســعود فیروزی در حاشیه ی نشست 
هماهنگــی برگزاری هفتــه ی تکریم 
سالمندان که در بهزیستی استان برگزار 
گردید با اعالم این مطلب افزود: در این 
نشســت، دانشگاه علوم پزشکی، صدا و 
سیما، استانداری، بهزیستی، شهرداری 
و انجمــن بازنشســتگان، عزم جمعی 
خود بــرای اولویت دادن به برنامه های 
پیشــگیرانه به منظور تحقق سالمندی 
سالم را اعالم کردند.وی یادآور شد: مقرر 
شــد اعضای شورا، برنامه ها و طرح های 
خود برای پیشــگیری از بیمار و ناتوان 
شــدن ســالمندان را ارائه دهند تا در 
شــورا مورد بررسی قرار گیرد.فیروزی 
با تأکید بر اینکه شــورای ســالمندان، 
یک تشــکیالت دائمی اســت گفت: ما 
در هفتــه تکریم ســالمندان، فعال تر 
از ســایر مواقع ســال وارد می شویم اما 
این شــورا در تمام ســال فعالیت دارد 
و همــه ی مــردم می توانند در زمینه ی 
تکریم سالمندان، پیشگیری از بیماری 
و ناتوانی در سالمندان، وظایف دولت و 
ســازمان های مردم نهاد در این زمینه و 
ســایر موضوعات مرتبط، با نظرات خود 

ما را یاری کنند.رئیس دبیرخانه شورای 
ســالمندان استان خاطر نشان کرد: در 
جلســه امروز ضمن تأکید بر هم افزایی 
ســازمان های عضو، از اعضا خواسته شد 
ظرفیت هــای خــود در این زمینه را به 
شــورا معرفی کنند تا از این ظرفیت ها 
بــرای تجمیــع تالش هــا بهره گیری 
نماییم.معاون توانبخشــی بهزیســتی 
خراســان رضوی نیز در این نشســت با 
بیان اینکه سالمندی در سال های اخیر 
اهمیت ویژه ای برای مســؤوالن کشور 
یافتــه گفت: دوران کرونا زمینه ی ارائه 

خدمــات آنالین به ســالمندان را مورد 
توجه قرار داد و ما را در جهت تقویت این 
بخش، هوشیار نمود.حمیدرضا علیزاده 
گفت: تالش می کنیم بســتر مجازی را 
تقویــت و ارائه ی خدمات آنالین و غیر 
حضوری به سالمندان و خانواده هایشان 
را افزایــش دهیم.وی در زمینه خدمات 
بهزیســتی به ســالمندان استان گفت: 
بهزیســتی ۱۶۰۰ ســالمند را در ۴۱ 
مرکز غیــر دولتی شــبانه روزی تحت 
پوشــش خدمات بهداشــتی، درمانی، 
توانمندســازی، توانبخشی و مراقبتی 

قــرار داده اســت.علیزاده اضافــه کرد: 
همچنین ۱۷۵ نفر از سالمندان عزیزمان 
که در میان خانواده هایشــان هستند از 
خدمات روزانه ۵ مرکز بهره مند هستند 
که شامل تفریح، آموزش، گفتگو، گروه 
درمانی، برنامه هــای فرهنگی هنری و 
افزایــش فعالیت هــای فیزیکی، روانی 
و اجتماعــی بــرای دور ماندن از ناتوانی 
می باشــد.معاون توانبخشی بهزیستی 
خراســان رضــوی گفــت: ۳۰ درصد 
ســاکنین مراکز اقامتی ســالمندان را 
مجهول الهویه ها تشــکیل می دهند که 

بنا بر استدالل علمی، نباید این موضوع 
واقعیت داشــته باشد و به همین جهت، 
تمهیداتی برای شناســایی خانواده های 
این عزیزان و بازگشت شــان به خانواده 
اندیشیده شده است.وی با اشاره به اینکه 
شورای سالمندان، اقدامات و برنامه های 
سازمان ها و دستگاه های مختلف در این 
زمینه را هماهنگ و تجمیع می کند خاطر 
نشان کرد: در هفته ی تکریم سالمندان، 
بیشــتر بر پیشگیری از سالمندی ناتوان 
تأکیــد داریم و از فضاهای شــهرداری، 
دانشــگاه علوم پزشــکی، صدا و سیما و 
بهزیستی برای اطالع رسانی و تبلیغات 
در این زمینه اســتفاده می کنیم.وی با 
بیــان اینکه آخرین اطالعــات آماری 
ســالمندان مربوط به ســال ۹۵ است 
گفت: به جهت اینکه وزارت بهداشت در 
برنامه ی واکسیناسیون، تمام اطالعات 
ســالمندان را در سامانه واکسیناسیون 
ثبت کرده، از معاونت بهداشتی دانشگاه 
خواســته شد این اطالعات را در اختیار 
شــورا قرار دهد تا امکان رصد وضعیت 
فعلی سالمندان اســتان و برنامه ریزی 
برای اجــرای برنامه های پیشــگیرانه 
فراهــم گــردد. همچنین مقرر شــد 
شــهرداری از ظرفیت هــای خود مانند 
شــوراهای اجتماعــی محــالت برای 
اجــرای برنامه هــای اجتماع محور در 
زمینه پیشــگیری از ســالمندی ناتوان 

استفاده کند.

 مدیرعامل شرکت آبفای استان گیالن 
کید کرد؛ تا

 لزوم تکمیل پروژه رینگ 
شهر الهیجان

گیالن / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان گیالن گفت: با تکمیل پروژه 
رینگ شهر الهیجان، خانوارهای باقیمانده در 
خیابــان های گلســتان از تصفیه خانه بزرگ 
آب گیالن بهره مند می شوند.به گزارش دفتر 
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و 
فاضالب اســتان گیالن؛ سید محسن حسینی 
در جلسه ای با حضور فرماندار و نماینده مردم 
شهرستان الهیجان در مجلس شورای اسالمی 
ضمن تاکید بر تکمیل رینگ شــهر الهیجان 
در کوتاه مدت توســط شــرکت آب منطقه ای 
افزود: با اجرای این پروژه، خانوارهای باقیمانده 
خیابان های گلســتان تحت پوشــش تصفیه 
خانــه آب گیــالن قرار مــی گیرند که با انجام 
این کار ظرفیت تامین آب شــرب روســتاهای 
شهرستان الهیجان از مجتمع آبرسانی شهید 
خوش ســیرت نیز افزایش می یابد.مدیرعامل 
آبفای گیالن با اشاره به لزوم اجرای خط انتقال 
مجتمع آبرسانی روستایی شهید خوش سیرت 
بطول ۷ هزار و ۵۰۰ متر گفت: انتظار اســت با 
هماهنگی و پیگیری نماینده محترم شهرستان 
الهیجان در مجلس شورای اسالمی از سازمان 
برنامــه و بودجــه، تأمین اعتبــار این پروژه از 
ردیــف اعتبارات محرومیــت زدایی افزایش 
داشــته باشــد.وی با بیان اینکه طرح تکمیلی 
مجتمع آبرســانی سرچشمه و نواحی پنجگانه 
میانی شامل روستاهای دیزبن باال و پایین در 
دستورکار شرکت آبفای گیالن قرار دارد، افزود: 
پس از انتخــاب پیمانکاران مربوطه، عملیات 
تکمیلی تاسیســات آبرسانی این مناطق آغاز 

می شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان گیالن 
خبر داد؛

تأمین ۱۱۰ میلیون متر مکعب آب 
گیالن از سد بیجار شرب 

گیالن / گروه اســتان ها: مدیر عامل شــرکت 
آب منطقــه ای گیــالن از تأمین ۱۱۰ میلیون 
متر مکعب آب شرب استان از سد مخزنی شهر 
بیجار)آیت ا... بهجت ( در سال آبی۱۴۰۰-۹۹ 
خبــر داد .وحید خّرمی با اعالم این خبر گفت: 
میزان ورودی به مخرن سد شهر بیجاردر سال 
آبی  گذشته  ۱۵۵ میلیون متر مکعب و میزان 
خروجی آن ۱۷۵ میلیون متر مکعب بوده که از 
این میزان خروجی ، ۱۱۰ میلیون متر مکعب 
جهت مصارف آب شرب ، حدود ۲ میلیون متر 
مکعب جهت مصارف کشاورزی و مابقی جهت 
مصارف زیست محیطی بوده است .مدیر عامل 
شــرکت آب منطقه ای گیالن به آبگیری ۴۰ 
درصدی سد مخزنی شهر بیجاردر حال حاضر 
اشاره کرد و گفت : هم اکنون ۴۲ میلیون متر 
آب در مخزن ســد شــهر بیجار ذخیره سازی 
شده است .خّرمی در خصوص تولید برق پاک 
از نیروگاه آبی سد شهر بیجار)آیت اهلل بهجت 
(  اظهار داشــت : در ســال آبی گذشــته )۹۹-
۱۴۰۰(  ، ۲۶ هزار مگاوات ســاعت برق از این 

نیروگاه تولید شد .

سرپرست مخابرات منطقه مرکزی:

 دستگاه های اجرایی 
 استان مرکزی ۱۰۰ میلیارد ریال 

به مخابرات بدهی دارند
مرکزی / گروه اســتان ها: سرپرست مخابرات 
منطقه مرکزی گفت: میزان بدهی دستگاه های 
اجرایی این اســتان به مخابرات ۱۰۰ میلیارد 
ریال برآورد شــده و محقق نشــدن مطالبات، 
طرح های توســعه ای را با کندی مواجه کرده 
اســت.  علیرضا لطفی  افــزود: تعرفه خدمات 
مخابراتی در تمام بخشــها اعم از صوت و دیتا 
از سال ۱۳۸۲ تاکنون، یعنی ۱۸ سال افزایش 
نیافتــه و این در حالی اســت که در این مدت 
عالوه بر تورم روزافزون ســاالنه، میزان تعرفه 
تمــام حامل های انرژی چندین برابر افزایش 
داشــته است. وی بیان داشت: میزان مطالبات 
مخابرات منطقه مرکزی از مشترکان نیز ۱۰۰ 
میلیارد ریال اســت که امید اســت شهروندان 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامات الزم را 
انجام دهند.سرپرست مخابرات منطقه مرکزی 
اظهار داشــت: خصوصی شــدن این شرکت، 
باعــث کاهش ســودآوری و مخابرات ایران را 
بــا زیان های جبران ناپذیری مواجه ســاخته 
است و همچنین مصوبات و قوانین ناقص و یک 
طرفــه و عدم تغییر تعرفه ها و افزایش بی رویه 
قیمت تجهیزات مخابراتی را به همراه داشــته 
است.لطفی با اشاره به افزایش سرقت تجهیزات 
مخابراتــی به ویژه کابل های تلفن تاکید کرد: 
افزایش ســرقت تجهیــزات مخابراتی در کنار 
شــرایط تحریمی، مشــکالت زیادی را برای 
مخابرات در تامین مجدد این تجهیزات ایجاد 
کرده که در این راســتا همکاری و مســاعدت 
مردم در صورت مشــاهده سرقت ها در اطالع 
رســانی به پلیس ۱۱۰ وسایر نیروهای امنیتی 

در کشف سرقت ها نقش آفرین است.

با هدف کشف انشعاب های غیرمجاز و 
مــزارع بدون مجوز رمزارز صورت گرفت؛

انجام عملیات بازرسی ۱۲۰ هزار 
ک برق در استان سمنان  اشترا

ســمنان / گــروه اســتان ها: دومین جلســه 
کمیته اســتانی کشف مراکز غیر مجاز رمزارز، 
در شــرکت توزیع نیروی برق اســتان سمنان 
تشــکیل شد.مدیرعامل شــرکت توزیع برق 
اســتان در این نشســت بیان کرد: به منظور 
شناســایی مزارع استخراج رمزارز بدون مجوز 
و انشعاب های غیرمجاز، توسط ماموران تست 
لوازم اندازه گیری این شــرکت، بیش از ۱۲۰ 
هزار بازرســی موردی و دوره ای از مشــترکان 
اســتان انجام شده است.سید محمد موسوی 
زاده گفــت: پیگیری جهت تشــکیل شــعبه 
تخصصی رســیدگی به پرونده های اســتفاده 
کننــدگان غیرمجاز از انرژی، بررســی میزان 
مصرف مشــترکان برای تشــخیص افزایش یا 
کاهــش بیــش از حد مصــرف پس از هر دوره 
قرائــت، بارگیری و بررســی جریان خروجی 
ترانس های توزیع به منظور شناسایی مناطق 
دارای مصــارف نامتعارف در ســاعات مختلف 
شــبانه روز، اطالع رســانی درخصوص پاداش 
در زمینه معرفی مراکز اســتخراج فاقد مجوز 
رمزارز، هماهنگی با دادستانی و نیروی انتظامی 
و دستگاه های ذیربط و استفاده از روش های 
پردازش داده جهت شناســایی رفتار مصرفی 
مشــکوک اشــتراک های دارای کنتورهــای 
هوشمند، برخی از اقدامات صورت پذیرفته در 
راستای شناسایی و کشف بیت کوین است.وی 
با اشاره به این که در شش ماهه نخست امسال، 
۷۵ مزرعه رمزارز غیرمجاز کشف و جمع آوری 
شــده افزود: از ابتدای سال ۹۹ تا زمان حاضر، 
۱۶۱ مزرعه رمزارز های دیجیتالی شناسایی و 
با همکاری نهادهای ذی ربط جمع آوری شده 
اســت.وی تصریح کرد: تا پایان سال گذشته، 
دو هزار ۶۷۶ دستگاه ماینر و در شش ماهه اول 
امســال، ۷۰۴ دستگاه و در مجموع سه هزار و 
۳۸۰ دســتگاه کشف شده است. موسوی زاده 
با عنوان این که مصرف برق هر دستگاه ماینر 
در حدود یک و نیم کیلووات در ساعت برآورد 
می گردد یادآور شــد: مصرف برق رمزارزهای 
دیجیتال غیر مجاز در استان، حدود پنج درصد 
برآورد شده و امیدواریم با تمهیدات اتخاذ شده، 
دستگاه های غیرمجاز کنترل، مدیریت و رصد 
شــوند. خاطرنشان می ســازد: این نشست با 
حضور نمایندگانی از اداره اطالعات، دادستانی، 
پلیــس اقتصادی، تعزیرات حکومتی، صنعت، 
معــدن و تجارت، مخابــرات، گاز، برق منطقه 
ای، شرکت شــهرک های صنعتی، ارتباطات 
زیرســاخت استان و پخش فرآورده های نفتی 
منطقه شــاهرود در شرکت توزیع برق استان 
برگــزار و گزارش الزم پیرامــون صدور جواز 
تاسیس و پروانه بهره برداری صادر شده جهت 
استخراج رمزارز و مشکالت احتمالی این بخش 
و همچنیــن هماهنگی درخصوص عدم عودت 
دســتگاه های مکشــوفه به استفاده کنندگان 
فاقــد پروانــه بهره برداری بحث و تبادل نظر به 

عمل آمد.

معاون مخابرات منطقه سمنان:

تالش مخابرات برای حل 
مشکالت ارتباطی روستاهای 

مؤمن آباد، اروانه و افتر ادامه دارد
ســمنان / گروه اســتان ها: مهندس مرتضی 
مثبت شــاهجویی، معاون مخابــرات منطقه 
سمنان، در دیدار با اهالی روستاهای مؤمن آباد، 
اروانــه و افتــر شهرســتان ســرخه، از تالش 
حداکثری مخابرات در راســتای حل مشکالت 
ارتباطی این روستاها خبر داد.دکتر عباس گلرو 
نماینده مردم شــریف شهرستان های سمنان، 
مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسالمی، 
با همراهی فرماندار، بخشدار و جمعی از مدیران 
دستگاه های اجرایی استان و شهرستان سرخه، 
در روســتاهای مؤمن آباد، اروانه و افتر حضور 
یافت و از نزدیک در جریان طرح ها و اقدامات 
توسعه ای و مسائل و مشکالت این منطقه قرار 
گرفت.مهنــدس مثبت شــاهجویی که در این 
دیــدار دکتر گلــرو را همراهی می کرد، اعالم 
کــرد: توجه ویژه مخابرات منطقه ســمنان به 
ارائــه خدمات مطلوب و بــا کیفیت ارتباطی 
و مخابراتی به روســتاهای استان می باشد.در 
دیدارهــای جداگانــه ای که با اهالی این ســه 
روســتا انجام شــد، معاون مخابــرات منطقه 
سمنان گزارشــی از شاخص های مخابراتی و 
ارتباطی و همچنین اقدامات مخابرات اســتان 
در این روستاها ارائه داد.در این نشست ها اهالی 
روســتاهای مؤمن آباد، اروانــه و افتر، موارد و 
مشــکالت مخابراتی و ارتباطی این روستاها را 
مطرح کردند و مهندس مثبت شاهجویی ضمن 
پاسخگویی، عنوان کرد: مجموعه مخابرات در 
چارچــوب ضوابــط، حداکثر تالش خود را در 
راستای حل مسائل عنوان شده به کار خواهد 

بست.

7استانها

نماینده مردم ساوجبالغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس:

کار و پیگیری است  کارآمدی نظام دینی در تالش، 
ساوجبالغ / راضیه دارابی

نماینــده مردم ســاوجبالغ، نظرآباد، 
طالقان و چهارباغ در مجلس شــورای 
اســالمی اظهار داشت: کارآمدی نظام 
دینی در تالش، کار و پیگیری اســت و 
دولت و مجلس باید باشنیدن مشکالت 
مــردم در جهت رفع آنهــا گام بردارد. 
علی حدادی در مراسم پرفیض زیارت 
عاشورای جاماندگان اربعین حسینی 
که با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت 
مدیره شــرکت عمران ، اعضای شورای 
اســالمی شهر و شهردار و نماینده امام 
جمعه شهر جدید هشتگرد و جمعی از 
عاشقان سیدالشهدا گفت: تقارن دفاع 
مقــدس با اربعین حســینی فرصتی 
بــرای ترویج فرهنگ ایثارو شــهادت 
اســت، همان فرهنگی که امنیت امروز 
ما مدیون آن فرهنگ است.وی با اشاره 
بــه فلســفه گرامیداشــت هفته دفاع 
مقدس و جاودانگی اربعین حســینی و 
قیام عاشورا گفت: انسجام، وحدت، هم 
افزایی و آماده شدن برای ایجاد تمدن 
اســالمی از جمله دالیل گرامیداشت و 
جاودانگی اربعین است.حدادی اظهار 
داشت: این مراسم میثاق نامه ای است 
که با شــهدا بسته می شود که همواره 
رهرو شــهدا و محب اهل بیت باشــیم 
و بســتر حکومــت جهانــی حضرت 

ولیعص)عج( را فراهم ســازیم.نماینده 
مــردم ســاوجبالغ، نظرآباد، طالقان و 
چهارباغ در مجلس شــورای اسالمی با 
اشــاره بهانه های واهی که هشت سال 
برای توجیه کاســتی ها و ترک فعل ها 
در دولت گذشــته مطرح می شد گفت: 
خوشــبختانه در مدت کوتاه اســتقرار 
دولت ســیزدهم شاهد اتفاقات خوب 
در کشــور بوده ایم و عضویت ایران در 

ســازمان همکاری شانگهای از اهمیت 
بسیار زیادی برخوردار و می تواند مسیر 
مهمی جهت پیشبرد اهداف اقتصادی 
و امنیتــی باشــد.حدادی با اشــاره به 
تفکر پلید آمریکا مبنی بر نفوذ شــدید 
رژیم غاصب صهیونیستی گفت: ایران 
اســالمی باید در برابــر این افکار پلید 
بایســتد و با اعتقــاد و باوری که دولت 
و مجلــس مردمــی و انقالبی دارد و با 

انســجام و وحدت، مشکالت اقتصادی 
مــردم را مرتفع نموده و مانع از هجمه 
دشــمنان گردد.وی افزود: در دستور 
کار دولت ســیزدهم و مجلس یازدهم 
خدمــت به مــردم در اولویت قرار دارد 
که این یعنی مدیریت جهادی و انجام 
مطالبــات به حق مردم محروم اســت.
حــدادی گفت: امروز اولویت کشــور 
بخش سالمت و واکسیناسیون سنین 
مختلف جامعه اســت و واکسنهایی که 
در گذشته اعالم می شد امکان ورود به 
کشــور ندارند وارد شده و عالوه بر آن ۶ 
میلیون واکسن تک دوز نیز برای سنین 
۳ تا ۱۷ سال به کشور وارد شده است.وی 
با بیان اینکه اتصال به اوراسیا امتیاز ویژه 
برای کشــور ایران است گفت: اتصال به 
اوراسیا اقتصاد جهانی را هموار می کند 
و ما میتوانیم با تکیه به جوانان کشــور 
و اســتفاده از ظرفیتهای فراوانی که در 
کشور وجود دارد و با اراده، باور و اعتقاد 
موفقیتهای خوبی کسب نماییم.نماینده 
مردم ســاوجبالغ، نظرآبــاد، طالقان و 
چهارباغ در مجلس شــورای اســالمی 
با اشــاره به طرحهای تصویب شده در 
مجلــس گفت: طرح تامین مســکن، 
جلوگیری از فرار مالیاتی برخی افرادی 
کــه عایدات خوبــی دارند از جمله این 
طرح هاهستند که با اجرایی شدن آنها 

بسیاری از مشکالت مردم مرتفع خواهد 
شد.وی در پایان اظهار داشت: کارآمدی 
نظام دینی در تالش، کار و پیگیری است 
و امیدواریم دولت ســیزدهم در بخش 
قیمــت ثبات ایجاد کرده و آرامش را به 
بازار برگرداند.مراســم پرفیض زیارت 
عاشورای جاماندگان اربعین حسینی و 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس به همت 
شــرکت عمران شهرجدید هشتگرد با 
حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره 
شرکت عمران، شهردار و اعضای شورای 
اسالمی و نماینده امام جمعه شهر جدید 
هشتگرد و جمعی از عاشقان سیدالشهدا 
با رعایت پروتکل بهداشتی در محوطه باز 
شرکت عمران شهر برگزار شد. در ادامه 
این مراســم نماینده مردم ساوجبالغ، 
نظرآبــاد، طالقان و چهارباغ در مجلس 
شورای اسالمی در نشستی با مدیرعامل 
و اعضای هیئت مدیره شــرکت عمران 
شهرجدید هشتگرد مسائل و مشکالت 
پروژه های ســطح شــهر اعــم از آماده 
ســازی، روبنایی، زیربنایی، مترو، اقدام 
ملی، مســکن مسکن مهر، پروژه های 
مشــارکتی مورد بحث و بررســی قرار 
گرفــت و ســپس از پروژه های در حال 
اجرای شــرکت از جمله آماده ســازی 
معابــر، درمانــگاه و مجتمع ورزشــی 

بازدید بعمل آمد.

ح کرد؛ مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه مطر

رونمایی از جدیدترین دستاوردهای نظامی در فوالد مبارکه
اصفهان / گروه استان ها: مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه 
گفت: هفته دفاع مقدس فرصت ارزشمندی برای ماست تا بتوانیم 
از طریق برپایی نمایشگاه فرهنگی گوشه ای از حال و هوای معنوی 
دوران دفاع مقدس را برای بازدیدکنندگان یادآوری کنیم و بیش از 
گذشته به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بپردازیم.هادی نباتی نژاد 
در آیین افتتاحیه نمایشــگاه دفاع مقدس شــرکت فوالد مبارکه 
با عنوان  در مســیر ایســتادگی  اظهارکرد: همه ما مدیون ایثار، 
فداکاری ها و رشــادت های رزمندگان دوران دفاع مقدس هستیم 
و گرامیداشــت یاد و خاطره ایثارگران و شــهدای گرانقدر ۸ ســال 
جنگ تحمیلی را جزو وظایف خود می دانیم.وی افزود: در راستای 
حفظ ارزش های دفاع مقدس، بر آن شدیم تا با برپایی نمایشگاهی 
درخور شأن و منزلت ایثارگران و شهدای دفاع مقدس در شرکت 
فوالد مبارکه بتوانیم به بهترین شکل ممکن، دستاوردهای نظامی 
که به دســت جوانان متخصص ایرانی ســاخته شــده را به نمایش 
بگذاریم.مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشــان 
کرد: با اختصاص فضای وســیعی برای برپایی این نمایشگاه، محل 
بازدید به گونه ای طراحی شده تا شرایط بازدید چندین هزار نفر از 

کارمندان و پیمانکاران شرکت فوالد فراهم باشد؛ این نمایشگاه یکی 
از بزرگترین نمایشــگاه های دفاع مقدس در ســطح استان اصفهان 
می باشد.وی اذعان داشت: در کنار برپایی نمایشگاه دفاع مقدس، 
مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه کارمندان و پیمانکاران شرکت فوالد 
مبارکــه بــا معرفی کتاب  ســالم بر ابراهیم۱  شــامل زندگی نامه 
و خاطرات پهلوان بی مزار شــهید ابراهیم هادی که از پنجشــنبه 

هفته گذشــته آغاز شــده و تا ۳۰ مهرماه ادامه خواهد داشــت، در 
حــال برگزاری اســت.نباتی نژاد ادامه داد: در بخش تجهیزات این 
نمایشــگاه، جدیدترین دســتاوردهای نظامی تولیدشده به دست 
متخصصــان جوان ایرانی رونمایی شــده که این تجهیزات نظامی 
از ۴ یگان لشــگر ۱۴ امام حســین)ع(، منطقه ۵ رعد، مرکز شــاهد 
و پدافنــد هوایی ارتش بــه بازدیدکنندگان معرفی می گردند.وی 
در پایــان تأکیــد کرد: بخش دیگر این نمایشــگاه شــامل ۸ غرفه 
دســتاوردهای انقالب اســالمی، تبیین گام دوم انقالب، تیراندازی 
شبیه ساز، عملکرد ۱۳ پایگاه های بسیج، غرفه سالمت، آتش نشانی، 
غرفه رادیو مقاومت، غرفه فضای مجازی و غرفه نمایشگاه کتاب های 
دفاع مقدس است.الزم به ذکر است، آیین افتتاحیه نمایشگاه دفاع 
مقدس شــرکت فوالد مبارکه با عنوان  در مســیر ایستادگی  صبح 
روز شنبه ۳ مهرماه ۱۴۰۰ با حضور حجت االسالم والمسلمین سید 
مهدی موسوی امام جمعه محترم شهرستان مبارکه، خانم پروین 
صالحی نماینده محترم مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای 
اسالمی و سرهنگ پاسدار علی اصغر عطایی فرمانده محترم ناحیه 

مقاومت بسیج شهرستان مبارکه برگزار گردید.
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وزیر بهداشت:

 ۷۰ درصد جمعیت کشــور تا ۲ هفته 
کسینه می شوند آینده وا

 وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
تــا ۲ هفته آینــده ۷۰ درصد جمعیت کشــور 
علیه کرونا واکســینه می شوند و جشن پیروزی 
واکسیناسیون را خواهیم گرفت.دکتر بهرام عین 
اللهــی افزود: تاکنون ۵۳ میلیون نفر از جمعیت 
ایران علیه کرونا واکســینه شده اند که این تعداد 
تا ۲ هفته آینده به ۶۰ میلیون نفر خواهد رسید.

وی با اشاره به سرعت مطلوب واکسیناسیون در 
کشــور ادامه داد: طی یک هفته گذشــته هشت 
میلیون و ۲۰۰ هزار ُدز واکســن در کشور تزریق  
شد که این عدد در دنیا بی سابقه و منحصر به  فرد 
بوده اســت.وزیر بهداشت گفت: به زودی جشن 
پیروزی در انجام واکسیناسیون را خواهیم گرفت 
ولی باید توجه داشت که واکسیناسیون به  منزله 
عدم نیاز به رعایت پروتکل های بهداشتی نیست.
وی همچنین با اشــاره به بازگشــایی مدارس و 
دانشــگاهها افزود: دانشگاههای علوم پزشکی از 
۱۵ مهر ماه امســال و دیگر دانشــگاههای کشور 
نیز آبان ماه بازگشایی می شوند.دکتر عین الهی 
ادامه داد: هم اکنون اغلب دانشــجویان، اساتید 
و حتی خانواده دانشــجویان علیه کرونا واکسینه 
شده اند.وی گفت: پوشش فراگیر واکسیناسیون 
مهم ترین اقدام در پیشــگیری از ورود احتمالی 

موج ششم شیوع کروناست.
وزیر بهداشت افزود: در این  راستا کمیته علمی، 
شــرایط شــیوع ویروس در کشــور و پوشــش 
واکسیناســیون را تحت کنترل و بررســی دارد و 
طبق بررسی ها تمام واکسن های مورد استفاده 
در کشــور ایمنی ســازی مطلوب دارند و از  ورود 

موج جدید شیوع کرونا جلوگیری می کنند.
وی با اشــاره به عملیاتی شــدن طرح قرنطینه 
هوشــمند ادامه داد: با اجــرای این طرح نیازی 
نیســت کــه مردم بیش  از ایــن در خانه بمانند، 
مســافرت نروند و تردد خودروها ممننوع باشــد 
بلکــه می توان محدودیت ها را رفع نمود و باعث 
رونق کســب و کار و بهبود شــرایط اقتصادی در 

جامعه شد.

کرونا  احتمال بومی شدن ویروس 
وجود دارد

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناســی دانشگاه 
علوم پزشــکی شهید بهشتی گفت: این احتمال 
وجــود دارد که ویروس کرونا در آینده به عنوان 
یــک ویروس آندمیک »بومــی« در جهان باقی 
بماند و همانند آنفلوآنزا هرساله با شدت کمتری 
شیوع یابد.دکتر علیرضا ناجی افزود: ریشه کنی 
ویــروس کووید۱۹ بعید اســت، اما اگر ســطح 
مناســبی از واکسیناسیون در دنیا داشته باشیم، 
سرعت و گردش انتقال ویروس کاهش می یابد و 
با افزایش میزان واکسیناسیون بیماری به صورت 
آندمیک درمی آید و مانند آنفلوآنزا می شــود.وی 
ادامه داد: در صورتی که کرونا هم مانند آنفلوآنزا 
به یک بیماری آندمیک یا بومی تبدیل شود، در 
واقع گــردش ویروس کاهش می یابد و می توان 
تدابیــری به کار بــرد و افرادی که دارای فاکتور 
خطر هســتند و احتمال مرگ و میر آن ها وجود 
دارد، ســاالنه علیه ویروس کرونا واکسینه شوند.
این ویروس شناس اظهار داشت: البته تا این مسیر 
راه درازی در پیش اســت، چون همه کشــور ها 
سیاست یکنواختی ندارند و برخی کشور ها هنوز 
واکسیناسیون را شروع نکرده اند و منابع الزم برای 
این اقدام را ندارند. ناجی تصریح کرد: کشــور ها 
در برابر واکســینه کردن مردم دارای نقاط قوت 
و ضعف هســتند، البته باید اقدامات غیردرمانی 
شامل تقویت سطح بهداشت اجتماعی و استفاده 
از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و شیوه نامه های 
بهداشــتی و تدابیر دیگر را هم انجام داد تا این 

ویروس به شکل بومی درآید.
وی همچنیــن گفت: میزان واکسیناســیون را 
بایــد افزایش داد تا ویــروس کرونا بهتر کنترل 
شــود، امــا معتقدیم اگر جهــش جدیدی پیش 
نیایــد، می تــوان ایــن ویــروس را کنترل کرد.
رییس مرکز تحقیقات ویروس شناســی دانشگاه 
علوم پزشــکی شهیدبهشتی خاطرنشان کرد: در 
برخی کشور ها به دلیل نداشتن سرعت عمل در 
واکسیناســیون، ویروس کرونا می تواند با جهش 
خطرناک، کشنده تر و گریزتر از واکسن ایجاد شود 
که امیدواریم همه دنیا بدانند که در یک کشتی 
نشسته ایم و از این اتفاقات ناگوار جلوگیری کنند 
و دلیلی برای جهش جدید کرونا در جهان نباشند.
ناجی تاکید کرد: ممکن اســت ویروس کرونا در 
آینده به عنوان یک ویروس بومی در دنیا بماند، 
اما این مساله بستگی به این دارد که همه کشور ها 
آن را کنترل کنند و ســرعت واکسیناسیون را تا 

حد زیادی باال ببرند.
برخی دانشمندان معتقدند بیماری »کووید ۱۹« 
در آینــده نزدیــک تبدیل به یک بیماری فصلی 
دیگــر می شــود و ویروس کرونــا را به یک عامل 

دیگر سرماخوردگی مبدل می کند.

سالمت 

شاهین فرهت نخستین سمفونی 
کرونا را می سازد ایرانی 

شــاهین فرهت از خلق نخســتین ســمفونی 
کالســیک ایرانی با موضوع کرونا خبر داد که با 

حضور یکصد هنرمند اجرا می شود.
جلســه گروه تخصصی موســیقی فرهگستان 
هنر با ریاســت شــاهین فرهت، عضو پیوسته 
فرهنگســتان هنر و بــا همراهی اعضای گروه 
تشکیل شد. این نشست درخصوص برنامه های 
آینده و برنامه ریزی های اجرایی آن برگزار شد. 
پس از این جلســه اعضــای این گروه با بازدید 
از اســتودیوی ضبط صدای این فرهنگستان به 
بررسی امکانات و شرایط اجرا در آن پرداختند.
شاهین فرهت، عضو پیوسته فرهنگستان هنر، 
در بازدید از استودیو با اشاره به اوضاع همه گیری 
کرونا گفت: بر خالف بســیاری از مردم، اوضاع 
و شــرایط قرنطینه و همه گیری کرونا برای من 
مزیت هایی هم داشت و سبب شد در خانه بمانم 
و بــه کار مــداوم و باتمرکز بپردازم. من کرونا را 
تراژدی کرونا می نامم که ســوژه ای دراماتیک و 
دینامیک برای ساخت اثر است و راحت می تواند 
مورد الهام واقع شود. تم اصلی این سمفونی نیز 
مانند خود کرونا تراژیک اســت. پشتیبانی ویژه 
آقای نامورمطلق هم سبب خلق سمفونی جدید 
کرونا شد. این اثر سمفونی شماره ۲۱ من است 
و قســمت اول آن با موفقیت به پایان رســیده 
است. از نظر من قسمت اول سمفونی که تمام 
می شود، نوشتن باقی آن طبق روال است.رئیس 
گروه تخصصی موسیقی فرهنگستان هنر درباره 
نقطه اشتراک میان کرونا و موسیقی کالسیک 
گفت: موســیقی سمفونیک و کالسیک گویای 
دراماتیسم در زندگی است و پَستی و بلندی های 
آن دارای دینامیکی جذاب اســت و هر اپیزود 
در زندگی می تواند سوژه و الهامی برای ساخت 
اثر در این حوزه شــود. در ایران، تا آنجا که من 
شنیده ام، تجربه موسیقی سمفونیک با موضوع 
کرونا نداشته ایم و این اولین اثر کالسیک ایرانی 
با الهام از این موضوع اســت.این عضو پیوســته 
فرهنگستان هنر درباره چگونگی ضبط این اثر 
گفــت: این اثر با همــکاری آرش امینی، رهبر 
ارکســتر سمفونیک صداوســیما، ضبط و اجرا 
خواهد شــد که ارکســتری بزرگ اســت که 
ارکســتراتور آن شــامل دو فلوت، دو اوبوا، دو 
کالرینت، دو فاگوت، چهار هورن، سه ترومپت، 
تیمپانی و طبل بزرگ، تام تام و ســازهای زهی 
شــامل ۶ـ۱۴ ویلن اول، ۱۲ـ۱۴ ویلن دوم، ۸ 
آلتو، ۶ـ۸ ویلن سل و ۴ـ۶ کنترباس و مجموعاً 

صد هنرمند است.

 »اولئانا«
 به صحنه باز می گردد

نمایش »اولئانا« پس از  سه روز تعطیلی اجراهای 
خود را ادامه می دهد.نمایش »اولئانا« نوشــته 
دیوید ممت با ترجمه علی اکبر علیزاد و کارگردانی 
کیارش دستیاری ُرست، که در روزهای نخست 
با استقبال بسیار خوب مخاطبان روبرو شده بود، 
پس از سه روز تعطیلی به مناسبت ایام اربعین 
حســینی، اجراهای خود را از روز سه شــنبه در 
سالن کوچک مرکز تئاتر مولوی ادامه می دهد.
کیارش دســتیاری ُرست، کارگردان این اثر از 
کارگردانان جوان و خالق اهل خوزستان است 
کــه در کارنامه خود نویســندگی و کارگردانی 
نمایش هــای »آنهــا«، »هذیان های داریوش 
ســعادت« و »ماجرای پارک« را دارد و از ســال 
۱۳۹۸ و پیــش از آغــاز پاندمی کرونا، به همراه 
گــروه بازیگرانش تمرینات نمایش »اولئانا« را 
آغــاز کــرده بود.در خالصه ایــن نمایش آمده 
اســت؛ کارول، دانشــجوی جــوان، برای رفع 
ابهامات درســی به دفتر اســتادش در دانشگاه 
مراجعه می کند. اتفاقاتی که در دفتر استاد رخ 
می دهــد، تغییراتی در زندگی هر دونفر ایجاد 
می کند، ولی این پایان این ماجرا نیست.نمایش 
»اولئانا« از حضور بازیگرانی همچون؛ اشــکان 
افشاری، ویدا لیراوی، شهراد حسامی و مرضیه 

بازیار بهره می برد.

 »شرایط ناپایدار«
گالری  در یک 

دهمین نمایشگاه انفرادی نقاشی های زینب 
موحد با عنوان »شرایط ناپایدار« روز جمعه، 
نهم مهر ماه ساعت ۱۶ در گالری شیرین افتتاح 
می شود. »شرایط ناپایدار« ۱۰ اثر از کارهای 
اخیــر ایــن هنرمند نقاش اســت که نگاهی 
متفاوت و نقاشــانه به اجتماع پیرامون خود 
دارد.زینب موحد که سال هاســت محوریت 
آثــارش را زنان تشــکیل می دهند و همواره 
دغدغــه بازگویی ویژگی ها و گاه وجوه پنهان 
مانــده زندگی آنــان را دارد این بار با رویکرد 
تصویری بسیار متفاوت از قبل نقاشی هایش را 
به معرض نمایش می گذارد.عالقمندان برای 
بازدید از این نمایشــگاه می توانند تا بیست و 
هفتم مهرماه، در ایام هفته به غیر از روزهای 
دوشــنبه از ســاعت ۱۱ الی ۱۹ و جمعه ها از 
ســاعت ۱۶ الی ۲۰ به گالری شیرین واقع در 
خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه 

۱۳، شماره ۱۵ مراجعه کنند.

سیگاری هایی که به بیماری کرونا مبتال می شوند به احتمال ۸۰ درصد 
در نهایت مجبور به بستری شدن در بیمارستان خواهند شد.

طبق نتایج یک مطالعه ، سیگاری هایی که به کرونا مبتال می شوند ۸۰ 
درصد بیشــتر از کســانی که به ســیگار لب نمی زنند کارشان به بستری 
شــدن در بیمارســتان می کشد.این تحقیق ، توسط دانشگاه آکسفورد ، 
تصویر واضح تری در مورد موضوع گیج کننده ســیگار و ویروس کرونا 
ایجاد می کند.در ابتدای کرونا شــایع شــده بود که سیگاری ها کمتر به 
کرونا مبتال می شــوند اما هرچقدر زمان بیشــتر پیش رفت عکس این 
قضیه ثابت شــد.در آغاز همه گیری ، دانشــمندان با داده هایی که نشان 
می داد افراد ســیگاری کمتر احتمال دارد در بیمارســتان بستری شوند، 

گیج شــدند. برخی از تجزیه و تحلیل ها حتی نشــان می دهد که آنها در 
وهله اول با خطر کوچکتری برای آلوده شدن روبرو هستند. .اما مطالعه 
جدید که بر روی بیش از ۴۲۰ هزار بیمار انجام شد ، نشان داد که افراد 
ســیگاری در صورت ابتال به این بیماری بســیار بیشتر بیمار می شوند.با 
این حال این مطالعه  به این نتیجه نرســید که آیا احتمال ابتالی افراد 

سیگاری در ابتدا کمتر است یا خیر.
به هر حال نتایج این مطالعه نشان می دهد که اگر سیگاری ها مبتال به 
کرونا شوند نرخ بستری شدن آنها باالست. تجزیه و تحلیل بیشتر  که در 
مجله Thorax منتشر شد ، نشان داد سیگار کشیدن واقعاً خطر بیماری 
های شــدید را افزایش می دهد.افراد ســیگاری سبک-که حداکثر ۹ نخ 

سیگار در روز مصرف می کردند-دو برابر بیشتر از افراد غیرسیگاری بر اثر 
این ویروس جان خود را از دست می دادند.افراد سیگاری متوسط   - که 
۱۰ تا ۱۹ نخ سیگار در روز مصرف می کردند - پنج برابر بیشتر در معرض 
ابتال به این ویروس بودند.و ســیگاری های شــدید - که به عنوان دمیدن 
بیش از ۲۰ نخ ســیگار در روز طبقه بندی می شــوند - شــش برابر بیشتر 
در خطر مرگ هستند.دکتر اشلی کلیفت  سرپرست تیم تحقیق  گفت: 
نتایج ما نشــان می دهد که ســیگار کشیدن با خطر ابتال به کووید شدید 
ارتباط دارد.همانطور که سیگار کشیدن بر افزایش ابتال به بیماری های 
قلبی ، سرطان های مختلف و سایر بیماری های خطرناک تاثیرگذار است، 

به نظر می رسد شرایط یکسانی هم برای کووید وجود دارد.

هشدار به سیگاری ها در رابطه با کرونا

دریچه علم

این آقا می خواد 
 با كرونا 

ازدواج كنه!
علی رادمند با انتشار 

كارتونی در صفحه 
اینستاگرام خود به 

مخالفت كوركورانه 
برخی افراد با 

واكسیناسیون كرونا 
كه تنها باعث افزایش 

آمار ابتال و تلفات 
ناشی از كرونا میشود، 

پرداخت.

كارتون 

ریشه های روانی »خودتحقیری« چیست؟
امروز در ایران کمتر کسی است که کاربر شبکه های اجتماعی 
نباشــد و همچنین کمتر کســی است که تاثیر این شبکه ها 
بر زندگی مردم را منکر شــود.تعداد زیاد استفاده کنندگان از 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در ایران، در حالی است 
که هنوز کاربران این شبکه ها با آزمون و خطا و تجربه کردن، 
راه و رسم حضور در آن ها را یاد می گیرند و در اصطالح علمی 
تر، »ســواد رســانه ای« را می آموزند.  هر چند که مدتی است 
آموزش هایی عمومی برای فرهنگ ســازی سواد رسانه ای از 
ســوی برخی نهاد های فرهنگی مسوول در جامعه آغاز شده 
است، اما چنین اقداماتی به مرور نتیجه خواهد بود و منطقی 
است که انتظار اثر یکباره را از آن ها نداریم.در این مطلب به یک 
پدیده اجتماعی مهم در جامعه پرداخته ایم. موضوعی که در 
فضای واقعی وجود دارد و اتفاقا در فضای مجازی هم خبر ساز 
شده است. تالش داریم که به بررسی پدیده »خودتحقیری« 

از ابعاد مختلف ورود کنیم.
منظور از تصور خودتحقیری در فضای مجازی چیست؟
با توجه به تجربه های متعدد کاربران در فضای مجازی، حدس 
دربــاره منظور از خودتحقیــری در فضای مجازی از دیدگاه 
شخصی سخت نیست. اما این پدیده عالوه بر جنبه شخصی، 
دارای بعدی اجتماعی هم است.محمدرضا محبوب فر، آسیب 
شناس اجتماعی به خودتحقیری در فضای مجازی بعد از انتشار 
خبر های ملی اشاره می کند. عده ای از کاربران فضای مجازی 
پس از اعالم اخبار مربوط به رویداد های مهم ملی، با ناباوری 
بــا این اخبار برخورد می کنند و به نوعی حس خودتحقیری 
را در میــان افــکار عمومی در فضای مجازی ترویج می دهند. 

این موضوع از جنبه سواد رسانه ای هم قابل بررسی است.
برای بررسی پدیده خودتحقیری در جامعه واقعی و مجازی 
ایران باید از نظر روانشناسان یا کارشناسان جامعه شناسی بهره 
ببریم.  اگرچه برای بررسی بحث خودتحقیری از نگاه کالن در 
جامعه باید به سراغ جامعه شناسان برویم، اما ابتدا باید بدانیم 
که از نظر روان شناسی در روان افراد چه جریانی رخ می دهد 
که فرد دچار خود تحقیری می شــود و علم روان شناســی در 

این باره چه پاسخ هایی دارد؟
چه عللی باعث بروز خودتحقیری در افراد می شود؟

برای پی بردن به ریشــه های روانی خودتحقیری در انســان 
که باعث بروز این احســاس در افراد می شــود، به سراغ مجید 
صفاری نیا، رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران، رییس 
کمیسیون روان شناسی اجتماعی سازمان نظام روانشناسی 
و مشــاوره ایران و مدیر کل دفتر ســالمت روان وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری رفته ایم.او رواندرمانگر و مشاور خانواده و 

استاد تمام روانشناسی دانشگاه پیام نور است.
صفاری نیا در پاســخ به این ســوال که چه ریشــه های روانی 
در افراد، می تواند به بروز احساس خودتحقیری منجر شود، 
توضیح داد: خودتحقیری واژه ای است که با مفهوم عزت نفس 

و احساس حقارت ارتباط مستقیم دارد.  
وی گفت: برخی از روانشناســان روی ۲ مفهوم عزت نفس و 
احساس حقارت کار کرده اند.  از جمله آلفرد آدلر که می گوید 
همه انســان ها با یک مشــکل حقارت عضوی به دنیا می آیند 
که برای مثال یک نفر چهره خوبی ندارد و یک نفر قد بلندی 
ندارد و به هر نوعی مشــکل را در خود احســاس می کند. این 
حقارت عضوی باعث می شود که افراد احساس حقارت کنند.  
به گفته وی، همچنین در نظریات دیگری صحبت از عزت نفس 
می شود. یعنی افرادی که عزت نفس کمی دارند، بسیار سرزنش 
یا تحقیر می شوند یا در مقابل خیلی به آن ها توجه می شود 

و خواسته های آن ها برآورده می شود،  ممکن است توانایی ها 
و استعداد های خود را نادیده بگیرند و خود را تحقیر کنند.

صفــاری نیا افزود: عامل دیگر خود تحقیری، می تواند برخی 
از اختالالت روانشــناختی باشــد. در واقع این عامل به نقش 
بیماری های روانی بر خودتحقیری و عزت نفس اشــاره دارد.  
برای مثال افرادی که مبتال به اختالل افسردگی یا اضطراب 
هستند ممکن است خود را قبول نداشته باشند،  خود را کوچک 
بشمارند و نتوانند خود را ابراز کنند؛ بنابراین کسانی که مبتال 
به افســردگی یا اضطراب هستند ممکن است با فقدان عزت 

نفس و خود تحقیری روبرو شوند.
چه افرادی در جامعه بیشــتر مستعد خودتحقیری 

هستند؟
وی در پاســخ بــه این ســوال که آیا رونــد موجود در فضای 
مجــازی، می تواند در افرادی که زمینه های خودتحقیری را 
دارند، سبب افزایش خودتحقیری شود؟  گفت: بله؛ به دلیل 
اینکه در شبکه های اجتماعی افراد تصویر واقعی از خود را نشان 
نمی دهند و تصویری ایده آل و کمال طلبانه از خود و زندگی 
خود را به نمایش می گذارند،  گاهی افرادی که دچار احساس 
حقارت هستند با دیدن این تصویر ها نسبت به خود و شرایط 

زندگی شان احساسات منفی پیدا می کنند.

رئیــس انجمن روانشناســی اجتماعی ایــران تصریح کرد: 
واژه مخالــف خودتحقیری، خودشــیفتگی اســت. در واقع 
خودتحقیری در برابر خودشــیفتگی قرار می گیرد. همچنان 
که کسی که احساس حقارت می کند ممکن است احساس 
انزوا کرده، تعامالت اجتماعی برقرار نکند و از جمع دور شود، 
خودشیفتگی هم مطلوب و پسندیده نیست و مشکالت خاصی 

به همراه خود دارد.  
فضای مجازی باعث افزایش خودتحقیری می شود؟

وی در پاسخ به این سوال که بنابراین این گفته که رویه موجود 
در فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی باعث افزایش خود 
تحقیری در جامعه می شود، نمی تواند یک قاعده کلی باشد؟ 
اظهارداشت:  نمی توانیم این طور بگوییم که فضای مجازی و 
شــبکه های اجتماعی باعث افزایش خود تحقیری در جامعه 
می شوند.  زیرا درباره بسیاری از افراد شبکه های اجتماعی هیچ 
تأثیری روی آن ها ندارد.  ممکن اســت فردی دارای شــرایط 
اقتصادی پایینی باشــد،  اما از عزت نفس مطلوبی برخوردار 
باشد و بنابراین برای او تصاویر شبکه های اجتماعی اصاًل مهم 
نیست.صفاری نیا ادامه داد: در عین حال ممکن است فردی جز 
افرادی باشد که درگیر اختالالت روان شناختی مثل افسردگی 
هســتند و این افراد در هر شــرایطی احساس حقارت را تصور  
می کنند.  یعنی برای آن ها فضای مجازی و فضای واقعی تفاوتی 
ندارد.وی توضیح داد: این طور نیست که فضای مجازی بتواند 
اثر بیشتری روی این افراد بگذارد.  این افراد در فضای واقعی 
زندگی هم ممکن اســت با این احســاس مواجه شوند.  برای 
مثال اگر این فرد به یک ســوپرمارکت برود و چیزی بخرد و 
صاحب مغازه باقی پول او را به کندی پرداخت کند، او تصور 
می کنــد کــه، چون وضع پایینی داشــته ام پولم را به کندی 

پرداخت کرده است.
صفاری نیا افزود: بنابراین کسی که احساس حقارت می کند 
در هر فضایی احساس حقارت می کند و فضای مجازی یکی 
از این فضا ها است. این طور نیست که فکر کنیم حتماً فضای 
مجازی ایجاد احساس حقارت را در این افراد افزایش می دهد 
یا این طور نیســت که بتوانیم بگوییم فضای مجازی باعث 

احساس حقارت در افراد شده است.

جامعه 

فرهنگ و هنر


