
مجلس هر دو روی سکه مهریه را ببیند؛یادداشت

روی سرخ سکـــــه های »مهریه«
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   پس از دی ماه ۹۹ که جمعی از محکومان مهریه و خانواده هایشان در مقابل مجلس 
شــورای اســامی تجمــع کــرده و خواســتار  تغییــر قوانیــن مهریــه شــدند، تجمــع ۲۷ مهــر 
امســال، دومیــن تجمعــی بــود کــه حاضــران در آن خواســتار کاهــش »تعــداد پرداخــت 

ســکه های مهریه که منجر به حبس می شــود«، بودند.بعد از تجمع مردان در دی ماه  
ح نحوه اجرای محکومیت های مالی مهریه در  ۹۹ مقابل مجلس شــورای اســامی، طر

 | صفحه 7 مجلس اعام وصول شد...

فقر مطلق یک سوم ایرانی ها و 7 نکته

کجاست؟!   مسؤوالن، حواس تان 
صفحه 3 
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قالیباف:

 مشکالتی که امروز 
در حوزه اجرایی داریم 

ناشی از حذف مردم است
کید کرد: ما       رئیس مجلس شورای اسامی تا
در اداره کشور مردم را از عرصه های مختلف یا 
حذف کردیم یا دسته بندی و گروه بندی کردیم 
و مشــکاتی کــه امــروز در حــوزه اجرایی داریم 

ناشی از حذف مردم است...

 رئیس جمهور در جلسه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

 تأمین انرژی پایدار 
برای رشد اقتصاد ایران 

ضروری است
اجرایــی  دســتگاه های  گفــت:  رئیســی       
برنامه های پیشنهادی خود را در زمینه اصاح 
الگــوی مصــرف و رعایــت عدالــت اجتماعی هر 

چه زودتر ارائه دهند...  | صفحه 2  | صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 خودرو ارزان می شود!
3

محدودیت تردد شبانه 
برقرار است

7

 »بازی مرکب«
 الگوواره »پینوکیو« را 

در شکل مدرن تکرار می کند
8

با توجه به هماهنگی  دولت 
ح رتبه بندی  و مجلس طر

معلمان شدنی است
2

شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

 نوبت دوم

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد پــروژه هــای آبرســانی خــود را طبــق جــدول زیــر از طریــق 
مناقصــه عمومــی توســط اشــخاص حقیقــی و حقوقــی تعییــن صاحیــت شــده بــه اجــرا بگــذارد. لــذا متقاضیــان 
مــی تواننــد بــرای اخــذ اســناد مناقصــه از تاریــخ درج نوبــت دوم آگهــی بــه مــدت 8 روز بــا شــماره مناقصــه هــای 
ــا شــماره تلفــن ــا جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــه اســتثنا روزهــای تعطیــل ب  ذیــل بــه ســامانه ســتاد مراجعــه و ی

8254930-0833 تمــاس حاصــل نماینــد. در ضمــن آگهــی مذکــور در ســایت ملــی مناقصــات کشــور و ســایت 
شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمانشــاه )www.abfaksh.ir( منعکــس مــی گــردد.  

وزارت نیرو
کرمانشاه شرکت آب و فاضالب استان 

#من-مراقب-آب-هستم

مناقصه/ عنوان
تجدید

موضوع 
عملیات

حجم 
مبلغ برآورد اولیه شهرستانواحدعملیات

) ریال(
مبلغ تضمین شرکت 

در مناقصه ) ریال(
حداقل رتبه 

مورد نیاز
 شماره مناقصه 

سامانه  ستاد
 محل 

تامین اعتبار

تجدیدآبرسانی

کف شکنی و توسعه چاههای 
نیمه عمیق دستی آب شرب 

به عمق 30 متر با احداث 
گالری به همراه میله چاه ها 

)پ ش 3(

سطح 
5 کاووشهای 12,249,497,416612,474,870استان

ح عمرانی2000007008000290زمینی طر

تجدیدآبرسانی

کف شکنی و توسعه چاه های 
نیمه عمیق دستی آب شرب به 
عمــق 30 متــر با احداث گالری به 

همراه میل چاهها )پ ش2(

سطح 
5 کاووشهای 16,030,413,435801,520,673استان

ح عمرانی2000007008000291زمینی طر

عملیات حفاری چاه نیمه تجدیدآبرسانی
5 کاووشهای 497,394,88524,869,744هرسینعمیق آب شرب مجتمع پاسار

ح عمرانی2000007008000292زمینی طر

بهسازی و سیم پیچی الکترو  تجدیدآبرسانی
7,125,000,000356,250,000کرمانشاهموتورهای افقی و لجن کش

تاسیسات 
وتجهیزات-نیرو-
خدماتی رسته 

امور تاسیساتی- 
کارگاههای 
 تخصصی 
سیم پیچی

ح عمرانی2000007008000293 طر

اجرای خط انتقال آب از تجدیدآبرسانی
ح عمرانی52000007008000294 آب4,708,026,137235,401,307کرمانشاهمیدان رفعتیه تا پارک شیرین طر

تکمیل آبرسانی و بهره برداری مناقصهآبرسانی
ح عمرانی52000007008000295 آب74,615,238,3033,730,761,915کرمانشاهمجتمع شادمان طر

اجرای خط انتقال آب ) از مناقصهآبرسانی
ح عمرانی52000007008000296 آب39,371,862,1581,968,593,108کرمانشاهمیدان ایثار تا پمپ گازوییل( طر

گهی مناقصه عمومی  شماره: )) 5-) 50-58-59(/ م/1400(   آ
و  )3-78 (/م/1400 ( و )1- 126/ م /1400(( و ))140-141( / م / 1400( (

ک و اراضی  گهی فراخوان و عرضه امال  آ
شماره یک مورخ 1400/8/5

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان ) شاهرود(

اداره کل راه و شهرســازی شــرق اســتان ســمنان ) شــاهرود ( بــه عاملیــت از ســازمان ملــی زمیــن و مســکن در نظــر دارد بــر اســاس مصوبــه شــماره 
24182/ ت 42428 ک مــورخ 88/2/7 هیــات محتــرم وزیــران نســبت بــه عرضــه امــاک تجــاری ، خدماتــی  و ورزشــی بــر اســاس دســتورالعمل هــای 
مربوطــه اقــدام نمایــد ، لــذا از کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه تمایــل بــه شــرکت در مزایــده را دارنــد جهــت بازدیــد و اطــاع از وضعیــت امــاک و 
اطــاع دقیــق از مســاحت و شــماره پــاک و قیمــت پایــه بــا مراجعــه بــه ســامانه ســتاد ایــران بــه آدرس اینترنتــی www.setadiran.ir  عــاوه برتکمیــل 
و ارســال اســناد مربوطــه و درج در ســامانه مذکــور مطابــق بــا برنامــه زمــان بنــدی در ســایت مذکــور نســبت بــه ارســال اصــل مــدارک از طریــق پســت 
پیشــتاز حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز پنــج شــنبه مــورخ 1400/8/20 بــه دبیرخانــه ایــن اداره کل بــه نشــانی : شــاهرود – سرچشــمه -کیلومتر یک 

جــاده مشــهد – اداره کل راه و شهرســازی شــرق اســتان ســمنان )شــاهرود( ارســال نماینــد.

یادداشت

ماجرای دالر 280 هزار تومانی چه بود؟

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به 
بیــان توضیحاتی درباره ماجرای دالر ۲۸۰ هزار تومانی 

پرداخت.
 اخیرا گزارشــی از پیش بینی نرخ دالر در دو ســناریو تا 
ســال ۱۴۰۶ منتشــر شد که در آن ها ادعا شده بود نرخ 

دالر تا این سال به بیش از ۲۸۰ هزار تومان می رسد.
محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگویی درباره ماجرای 
دالر ۲۸۰ هــزار تومانــی می گوید: این پیش بینی برای 
افزایش قیمت دالر تا ســال ۱۴۰۶ به ۲۸۰ هزار تومان 
کار یک کارشناس در سازمان برنامه دولت قبل بوده است.  
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلس  افــزود: آن ها 
مفروضاتی بر اســاس پیــش بینی های دولت دوازدهم 
داشــته اند. مفروضات دولت دوازدهم از کسری بودجه 
۳۰ درصدی شــروع شــده و تا ۶۰ درصد رسیده است. 
مسلم است که اگر کسری بودجه به ۶۰ درصد برسد و 
آن را تبدیل نکنیم سال بعد به ۷۰  و ۸۰ درصد می رسد 

و در مرحله بعد کل بودجه کشور استقراض می شود.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه در این حالت دیگر چیزی از 
ارزش پول ملی باقی نمی ماند، اضافه کرد: با این مفروضات 
می توانستیم عدد و رقم های عجیب و غریب در بودجه 
داشته باشیم فارغ از اینکه مفروضات و اطالعاتی که بر 
مبنای آن ها این گزارش تدوین شده را در دست نداریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  در ادامه خاطر نشان 
کرد: سازمان برنامه و بودجه هم این گزارش را تکذیب 
کرده و نمایندگان مجلس هم مثل سایر مردم این گزارش 
را در شبکه های اجتماعی دیده اند. جمع بندی ما این است 
که اگر تغییر سیاست های اقتصادی در دولت سیزدهم 
داشته باشیم که بنا هم در این دولت بر این است قطعا 

این اعداد در اقتصاد ایران دیده نخواهد شد.
پورابراهیمــی افــزود: امیدواریم کــه این تغییر جهت 
اقتصادی رقم بخورد و اولین اقدام هم بحث اصالح ساختار 
بودجه ۱۴۰۱ بود که آن را شروع کرده ایم و امیدواریم 
ایــن اتفاق مثبت بتواند پیامد های مثبتی برای اقتصاد 
کشــور  به عنوان اولین تجربه اصالح ساختار اقتصادی 

ایران، داشته باشد.  

ارزیابی اقدام دیپلماتیک وزیر امور خارجه

 ایران، آذربایجان
 و ضرورت نگاه به آینده

   باقر محسنی ساروی- اقتصاد دان
»حســین امیرعبداللهیــان« با وزیر امــور خارجه جمهوری 
آذربایجان تماس گرفته و ضمن قدردانی از موضوع آزادی دو 
راننده ایرانی، از ضرورت نگاه دو کشور به آینده  تلویحاً فراموشی 

آنچه طی یک ماهه اخیر بین دو کشور گذشت- گفته است.
اقدام وزیر امور خارجه درست و منطقی است هرچند پیشتر هم 
نوشته بودیم الزم بود خیلی زودتر انجام شود تا کار به اینجا یا 
حتی اجرای مانور نظامی هم نرسد. نکته ای که موجب نگرانی 
استراتژیست های اسراییلی است و گاه این را غیرمستقیم بر 
زبان می آورند این است که اگر ده »پیمان ابراهیم« و معاهده 
دوستی با رهبران کشورهای عربی و آذربایجان ببندند، نه هیچ 
کشور عربی موضوع اشغال فلسطین را فراموش می کند و نه 
بین ایران و آذربایجان و کشورهای عربی دشمنی معنی دار و 
مستمری ایجاد خواهد شد و برای همین است که اسراییل در 
خارِج نزدیک خود که مطابق با مرزهای جمهوری اسالمی ایران 
است تنش های ساختگی ایجاد می کند تا به تصّور خود ما را 
مشغول نگاه دارد و به هدف خود مبنی بر ناامن کردن مرزهای 
ما برسد. پاسخ منطقی در برابر این طرح اسراییل، هوشیاری 
و فعال ترشدن دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی است به 
شکلی که باید در گام نخست، دیپلماسی پیشگیرانه اتخاذ کند 
و قبل از آنکه رژیم صهیونیستی به اهداف خود از نزدیکی به 
کشوری شیعه چون آذربایجان در مرزهای شمالی و دولت های 
عرب مسلمان در مرزهای جنوبی برسد، با آنان روابط نزدیک 
برقرار کند و تالش کند هرنوع سوءتفاهم ساختگی دشمنان را 
از بین ببرد نه این که از همسایگان خود فاصله بگیرد و نام آن را 
»عزت« بگذارد و خود به دشمن در رسیدن به اهدافش کمک 
کند.  برای اثبات این مدعا چند روز قبل و در پی جدی شدن 
مذاکراِت نیم بنِد عربســتان و اظهارات مســئوالن سیاسی دو 
کشــور مبنی بر تمایل به نزدیکی، روزنامه »هاآرتص« چاپ 
تل آویو تیتر زد »نزدیکی ایران و عربســتان، جبهه ضد ایرانی 
در منطقه را تضعیف می کند«. در همین دو سه روز گذشته نیز 
این واقعیت که نزدیکی این دو کشور بزرگ اسالمی، اسراییل را 
عمیقاً نگران کرد، در ستون تحلیل رسانه های جهانی، به کّرات 
مشاهده شد. ماجرای تنش و اختالف بین جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری آذربایجان نیز در همین بستر تحلیل می شود. 
اشتراکات فرهنگی و دینی این دو کشور همسایه بیش از آن 
است که اسراییل یا هر کشور دیگری بتواند آن را نادیده بگیرد 
و تبدیل اختالفات عادی و معمول به دشمنی بین این دو کشور 

همسایه دشوار و حتی غیرممکن است.
متاســفانه در ماجرای یک ماه اخیر شــاهد فعالیت طیفی از 
»جنجال ســازان« بودیم که یا نادانســته یا ناخواسته در بازی 
اسراییل افتادند و موجی از دشمنی با آذربایجان را در شبکه های 
اجتماعی و رسانه های داخل به راه انداختند و انگیزه خود را نیز 
»ایران دوستی« نشان دادند، برخی از احیای مرزهای صدسال 
قبل منطقه گفتند و برخی نیز به تمســخر و ریشــخند رئیس 
دولت آذربایجان پرداختند و همین رویکرِد غیردیپلماتیک، 
به ســطح مدیران رســمی نفوذ و تنش را تشدید کرد و حتی 
برخی فعاالن رسانه ای در توییت های آتشین خود از احتمال 
درگرفتن جنگ بین دو کشــور همســایه سخن گفتند و باز 
متاســفانه سکوت و انفعال و گاه همراهی دستگاه دیپلماسی 
جمهوری اسالمی ایران با »جنجال سازان« موجب شد تنشی 
بی ســابقه بین دو کشــور باال بگیرد، دو کشوری که در سابقه 
خود چیزی جز دوستی و مرادوات فرهنگی عمیق و اقتصادی 
نداشتند و رهبران اسراییل هم تصور کردند که به هدف خود 
رسیده یا نزدیک شدند چون استمرار همین فعل و انفعاالت 
غیردیپلماتیک موجب می شود آذربایجان به سمت اسراییل 
ُهل داده شود.  در این مدت چند بار تماس های دیپلماتیک در 
سطح پایین بین دو کشور انجام گرفت که هوشمندانه نبود اما 
تماس روز گذشته »حسین امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران با »جیحون بایراُمف« وزیر امور خارجه 
آذربایجان و جمله کلیدی وی به همتای آذری خود، گامی مهم 

در آب زدن به این آتِش ساختگی بود.
 جا دارد در موضوعات منطقه ای و در پیوند با کشورهای عربی 
نیز همین استراتژی را پیش ببرند چون ماندن در سطح محکوم 
کردن ها، اتفاقاً هدف اسراییل است ضمن این که در کشورهای 
همسایه ما نیز زمینه برای مقاومت و مقابله را فراهم می سازد.
منبع : عصر ایران



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

کتبر 2021 19 ربیع االول 1443  26 ا سه شنبه 4 آبان 1400  شماره پیاپی 1950

سیاست 2

قالیباف:
که امروز در حوزه اجرایی داریم ناشی از حذف مردم است مشکالتی 

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به نقش بی بدیل مردم در نهضت امام خمینی )ره( و پیروزی انقالب اسالمی تاکید 
کرد: ما در اداره کشور مردم را از عرصه های مختلف یا حذف کردیم یا دسته بندی و گروه بندی کردیم و مشکالتی که 
امروز در حوزه اجرایی داریم ناشی از حذف مردم است. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در پنجمین 
اجالسیه سراسری اساتید شبکه تربیتی بسیج صالحین گفت: بحث تربیت در این مقطع زمانی که جبهه اصلی حزب 
خدا و حزب شیطان با تمام قوا در مقابل هم قرار گرفته اند، موضوع مهمی است. طرح صالحین از این جهت مهم است 
که جهاد تبیین مهم اســت و این دســتور مقام معظم رهبری اســت. قالیباف  با بیان این پرســش که چرا امروز تبیین 
موضوع اول ماســت و تبیین چقدر مهم اســت؟ گفت: تبیین همان قدر مهم اســت که مردم مهم هســتند، اگر مردم 
نباشند؛ انقالب اسالمی کجاست؟ افکار بلند و اندیشه سیاسی امام کجاست؟ وقتی از اول اسالم تا امروز هر جا اسالم 
آسیب دیده؛ همه مشکالت از این بود که مردم نبودند. نباید مردم را از هم جدا کنیم و وقتی تشکیل حکومت دادیم 
مردم از هر مذهب، قوم، دین و طایفه ای مهمند، مخصوص وقتی در سایه نظامی مانند نظام جمهوری اسالمی قرار 

دارد. البته همراه کردن مردم کار سختی است، پس صالحین مهم هستند.
وی ادامه داد: امام خمینی )ره( در سال ۱۳۴۲ به این نکته ایمان داشتند که سنت های الهی پابرجاست و در مقابل 
ظلم برای تحقق دین ایستاد و باید برای دین خدا هزینه داد، درست در زمانی که دو قطبی مطلق در جبهه غرب و 

شرق وجود داشت ولی امام با تمام وجود باور داشتند که سنت های الهی نه تبدیل می شوند و نه تحویل و امام در آن 
زمان نه به سراغ توده ای ها و نه نیروهای مسلح رفتند و امام خودش بود و خدای خودش و مردم و همه مردم پای کار 
آمدند تا در نهایت انقالب پیروز شد. رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: بعد از پیروزی انقالب تا امروز هم حزب 
شیطان و استکبار در مقابل انقالب اسالمی ایستادند و از هیچ اقدامی فروگذار نکردند ولی انقالب تا امروز با قدرت به 
مسیر خود ادامه داده است. قالیباف افزود:  قدرت انقالب در دل ۸۰ میلیون جمعیت است و اگر دل مردم با انقالب 
همراه نبود ما دچار مشکل می شدیم. ما در اداره  کشور مردم را از عرصه های مختلف یا حذف کردیم یا دسته بندی و 

گروه بندی کردیم و مشکالتی که امروز در حوزه اجرایی داریم ناشی از حذف مردم  است.
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: دشمن بعد از دفاع مقدس فهمید که باید با باورهای ما مبارزه کند و از سویی 
دیگر وارد جنگ اقتصادی و رسانه ای شد و در این مسیر بسیار سازماندهی شده پیشرفته است و باورهای جوانان ما 
را تغییر داد در برخی از موارد امثال بنده و مدیریتهایی که در کشــور بودیم و با تصمیمات اشــتباهی که داشــتیم هم 
مردم را از صحنه حذف کرده و هم کشور را بد اداره کردیم. دشمن این مشکالت را بزرگنمایی می کند و خوبی ها را 
کنار گذاشته است و این موضوعات را با استفاده از فعالیت رسانه ای به مردم ارائه می دهد، اینجاست که مجاهدت و 

جهاد تبیین اهمیتش مشخص می شود.

خانه ملت

برگزاری نماز جمعه در مسجد 
حامع »بیت المکرم« در شهر 

استقبال از ورود »اََمل«  داکا بنگالدش/ زوما
عروسک نماد دختر 
پناهجوی سوریه ای- به 
شهر لندن/ گاردین

گزارش تصویری

ریاض در آذربایجان به دنبال چیست؟
کشورهای مختلف با توجه به سطح قدرت 
ملی خود، همواره در صدد توسعه دامنه نفوذ 
و اثــر گذاری خود در ماوراء مرزهای خود و 
بویژه در مناطق و کشورهای بااهمیت جهان 
هســتند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
در اوایــل دهــه 9۰میالدی، ایاالت متحده 
آمریکا، ناتو، اروپا، ترکیه، رژیم صهیونیستی 
و بعدها عربستان سعودی را برآن داشت تا 
با اســتفاده از خالء قدرت موجود در قفقاز 
جنوبی ، بدنبال حضور بیشتر در کشورهای 
این منطقه و به ویژه مهمترین کشــور آن 
یعنی آذربایجان، به منظور رسیدن به اهداف 
مختلف خود باشــند. جمهوری آذربایجان 
واقع در منطقه قفقاز جنوبی، بدالیلی مانند 
قرار گیری در همســایگی روســیه و ایران، 
داشــتن ذخایر بزرگ نفت، قرار گیری در 
حاشــیه خزر و ... مورد توجه فراوان قدرت 
های منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است.

ریاض در آذربایجان به دنبال چیست؟
 این یک واقعیت است که عربستان سعودی، 
یکی از بزرگترین حامیان و پرورش دهندگان 
تروریسم در جهان به شمار می رود. طی سال-

هــای اخیر، هزاران تن از جوانان قفقازی با 
هزینه و تشــویق مادی رژیم ســعودی، از 
کشــورهای خود عازم دانشگاه های وهابی 
عربســتان شده  اند تا برای تبلیغ وهابیت و 
ترویج تروریسم به کشورهای خود باز گردند. 
از جمله اهداف عربســتان از سرمایه گذاری 
و ترویج وهابیت در آذربایجان، زمینه سازی 
برای حضور وهابی های جمهوری آذربایجان 
در ســوریه برای نبرد با ارتش ســوریه است 
کــه در این خصوص به ســاماندهی انتقال 
وهابی هــا از شــهرهای زاگاتاال و گوســار 
جمهــوری آذربایجان به ســوریه می توان 

اشاره کرد.
تبلیغ گسترده آموزه  های وهابیت و افراطی 
گری دینی که برای اعمال فشــار به کشور 
روســیه) و البته در تقابل با ماهیت شــیعی 
ایران( نیز انجام می شــود تا از این کشــور در 
پرونده ســوریه وهمچنیــن در برابر ایران، 
امتیازگیــری کند؛ مــی تواند تهدید عمده 

ای علیه امنیت ملی کشــور باشد. و حضور 
شرکت های عربستانی که از پشتوانه های مالی 
نیرومنــدی نیز بهره می گیرند می تواند باعث 
در تنگنا قرار گرفتن شرکت های ایرانی برای 
فعالیت در آذربایجان شود. این در حالیست 
که عربستان سعودی همواره ایران را متهم 
بــه محاصره خود از طریق حمایت از آن چه 
شورشــیان در یمــن می خواند و همچنین 

حمایت از قطر می  کند.
آذربایجــان نیز به نوبه خــود نگران روابط 
نزدیک ایران با ارمنستان است؛ آذربایجان 
و ایران چند دهه اســت که درگیر بن بست 
نخجوان – قره باغ هســتند، مناقشه ای که 
ارمنســتان را تحت محاصره آذربایجان در 
می آورد، و نمود آن در جنگ اخیر قره باغ و 
چالش های مرزی به وجود آمده در مرز ایران 

و ارمستان نمایان شد.
هدی الحسینی، ســتون نویس العربیه در 
مقالــه ای منافع ســعودی در آذربایجان را 
برجســته کرده. الحســینی، در این مقاله 
مدعی می شود که آذربایجان از حضور ایران 
در همســایگی خود نگران دارد. در فضای 
رسانه ای العربیه که به نظر می آید به جای 

بیان حقیقت ها توســط حامیان اغلب فرقه-
گرای حکومت ســعودی و سیاست های ضد 
ایرانی اشغال شــده است؛ خانم الحسینی 
مدعی می شود که حضور الهام علی اف در 
فســتیوال فرهنگی در عربستان به دعوت 
ملک ســلمان بخشــی از تــالش ها برای 
مقابله با حضور ایران بوده اســت. در همین 
راستا رسانه های آذربایجان در سال ۲۰۱5 
گزارش دادند هیات های نظامی آذربایجان 
و ســعودی بر سر همکاری های نزدیک تر 
نظامی با یکدیگر از جمله برگزاری رزمایش 
مشــترک نظامی  و برخی منافع مشــترک 
دیگر مذاکره کرده اند.آذربایجان همچنین 
طی ســال های اخیر روابط امنیتی-نظامی 
نزدیکی با رژیم صهیونیســتی برقرار کرده 
است که در کنار عربستان به عنوان اصلی-
ترین دشــمنان ایران در منطقه محسوب 
می شــوند. این درحالیســت کــه به ادعای 
ویکی لیکــس، اســرائیل و آذربایجان پیش 
از توافق هســته ای در ســال ۲۰۱5، بر سر 
استفاده از پایگاه های هوایی باکو برای حمله 
به تاسیســات هسته ای ایران مذاکره کرده 
بودند. در این راســتا تحلیل گران معتقدند: 

تل آویو درصدد استفاده از آذربایجان، برای 
تکمیــل دکترین پیرامونی خود حول ایران 
است. این بدان معنی است که تل آویو قصد 
دارد منطقه پیرامونی تازه ای درست کند و 
ایران را از طریق حضور در منطقه کردستان 
عراق، پاکســتان، امارات عربی و آذربایجان 

محاصره کند.
گذشــته از انگیزه های سیاســی و امنیتی، 
تالش برای ســرمایه گذاری های اقتصادی و 
زمینه سازی برای حضور بیشتر شرکت های 
اقتصادی در آذربایجان، از دیگر انگیزه های 
عربستان در آذربایجان است. در این راستا، 
نخستین مجمع تجاری عربستان سعودی و 
جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱5 با عنوان 
»جریان سرمایه های عربی بسوی جمهوری 
آذربایجان« برگزار شــد. در مجمع تجاری 
عربســتان در باکو حدود یکصد شــرکت 
عربستانی خواهان سرمایه گذاری های عربی 
در جمهوری آذربایجان بوده اند. ســرمایه-
های عربی می توانند در بخش های ساختمان 
ســازی، خدمات و هتل ســازی و توریسم و 
تولید مواد غذایی و صنعتی این کشور جریان 
انداخته شوند. با گذشت ۲۷ سال از فروپاشی 

شــوروی که بر اثر آن جمهوری آذربایجان 
اســتقالل ملی خود را کسب کرد و فرصت 
برقراری نســباتا مستقل ارتباط سیاسی و 
اقتصادی با همه کشــورها را به دست آورد، 
تعامالت اقتصادی دولت باکو با کشورهای 
عربی در سطح قابل توجهی جلو نرفت، در 
حالــی که طرف ها بارها بر وجود ظرفیت های 
زیادی برای توســعه روابط اقتصادی تاکید 
کردنــد. بــه همین علت تا به حال هیچ یک 
از کشــورهای عربی نتوانستند در صادرات 
و واردات در میــان شــرکای تجاری عمده 
جمهــوری آذربایجان قــرار گیرند .با این 
حال شــاخص های اقتصادی رســمی نشان 
می دهند، با وجود این که ســهم کشورهای 
عربی در مجموع تجارت خارجی جمهوری 
آذربایجــان چنــدان بزرگ نیســت، ولی 
امارات متحده عربی و عربســتان نسبت به 
سایر کشــورهای عربی تعامالت اقتصادی 
بیشتری با  جمهوری آذربایجان دارند و در 

این راستا پیشگام هستند.
کارشناســان یکی از دالیــل اصلی چنین 
شــرایطی را مشابه بودن عمده محصوالت 
صادراتــی جمهــوری آذربایجــان و اغلب 
کشورهای عربی شامل نفت و فرآورده های 
نفتــی و در واقع رقابتــی بودن اقتصاد این 
کشورها می دانند . با  این حال در سال های اخیر 
باکو در راستای گسترش روابط اقتصادی با 
کشورهای عربی اقدامات زیادی را انجام داده 
و در چند حوزه از جمله جذب سرمایه گذاری 
کشــورهای عربی به حوزه های غیر نفتی، 
جلب گردشــگران عربی برای مسافرت به 
جمهــوری آذربایجــان  و نیــز صــادرات 
محصوالت غیر نفتی به این کشــورها این 
اقدامات به وضوح قابل مشــاهده است. اما 
همانگونه که گفته شد، در تعامالت اقتصادی 
جمهوری با کشورهای عربی امارات متحده 
عربی و عربســتان، بیشتر فعال هستند چرا 
کــه دولت جمهوری آذربایجان بر این باور 
اســت که ظرفیت های زیادی برای افزایش 
حجم گردش تجاری با عربســتان و امارات 

وجود دارد .

خبر ویژه

رئیســی گفت: دســتگاه های اجرایی برنامه های پیشــنهادی خود را در زمینه اصالح الگوی مصرف و رعایت 
عدالت اجتماعی هر چه زودتر ارائه دهند.

 جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
برگزار شد و در آن موضوع حمایت از محرومان و رعایت عدالت اجتماعی در زمینه توزیع انرژی بین قشر های 
مختلف مردم مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شــد تیم اقتصادی دولت جهت گیری ها و برنامه های 

پیشنهادی خود را در این زمینه ارائه دهند تا هر چه زودتر درباره آن تصمیم گیری شود.

در این جلسه همچنین موضوع تأمین انرژی پایدار برای اقتصاد ایران با ۲ محور منطقی کردن مصرف انرژی 
و تأکید بر عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر و محروم در دستور جلسه قرار گرفت.

در ادامه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از بحث و بررسی در خصوص گزارش وزارت نفت درباره 
برنامه هایش برای تولید و تأمین گاز با توجه به در پیش بودن فصل ســرما و زمســتان، شــیوه های تأمین و 
عرضه انرژی پایدار برای بلندمدت بررسی و مقرر شد دستگاه های اجرایی حداکثر یک هفته آیین نامه های 

الزم را در این خصوص تدوین و تقدیم دولت کنند.

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

 تأمین انرژی پایدار برای رشد اقتصاد ایران ضروری است

 هشتگ »اردوغان استعفا« 
در ترکیه ترند شد

در پــی ایجــاد نارضایتی های گســترده اجتماعی در 
ترکیه، ســقوط شــدید ارز لیر در برابر دالر و همچنین 
کمبود بســیاری از مواد غذایی مردم ترکیه هشــتگ 
#ERDOĞANİSTİFA را بــه ترنــد اول این 
کشــور تبدیل کردند و هشــتگ اردوغان اســتعفا در 

ترکیه ترند شد.

یک کارشناس مسائل منطقه تشریح کرد

 نخست وزیر بعدی عراق 
از کدام دو جریان خواهد بود؟

به نظر می رســد کابینه جدید خیلی تفاوتی با قبلی 
نداشته باشد منوط به اینکه نخست وزیری که انتخاب 
می شــود نگاه و رویکردش شــبیه الکاظمی یا عادل 

عبدالمهدی باشد.
یک کارشــناس مسائل منطقه گفت: اگر نخست وزیر 
بعدی عراق به رویکرد مقاومت نزدیک تر باشد منطقه 
شاهد تحوالتی خواهد بود و روز های جدیدی را برای 

جبهه مقاومت شاهد خواهیم بود.
ســیدجعفر رضوی در خصوص تحوالت عراق پس از 
برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشــور اظهار کرد: 
جریــان صدر به خاطر طرفــداران عمومی که در بین 
شــیعیان عراق دارد و اســتقبال عمومی نسبت به این 
خاندان موفق شــد تا کرســی باالیی به دست آورد، اما 
در مورد انتخاب نخست وزیر جدید خود شخص صدر 
هم خیلی مایل نیست تا شخصیتی را به عنوان نخست 

وزیر معرفی کند.
وی تصریح کرد: گرچه معموال جریاناتی که با کرسی 
باال وارد پارلمان می شــوند منتقد دولت ها بوده اند، اما 
جریان صدر هیچ گاه نخســت وزیر را به طور مســتقل 
معرفــی نکــرده و در برخی موارد نیز تأیید و یا حمایت 
داشــته است. در حال حاضر نیز شخصیتی که مقبول 
همه جریانات شــیعه و یا در میان جریان صدر باشــد 

وجود ندارد.
این کارشناس مسائل منطقه خاطر نشان کرد: با توجه 
به این شرایط به نظر می رسد کابینه جدید خیلی تفاوتی 
با قبلی نداشته باشد منوط به اینکه نخست وزیری که 
انتخاب می شــود نگاه و رویکردش شــبیه الکاظمی یا 

عادل عبدالمهدی باشد.
رضوی در مورد انتخاب نخســت وزیر جدید عراق نیز 
گفت: الکاظمی در دوره ای که مســئولیت را بر عهده 
داشت رویکردی متفاوت نسبت به عادل عبدالمهدی 
در پیــش گرفــت و با توجه به نزدیکی به غرب گرایان 
عراق متفاوت تر عمل کرد، اما باید ببینیم کابینه بعدی از 
کدام دو جریان عراق یعنی غرب گرا و مقاومتی انتخاب 
خواهد شد.وی تصریح کرد: برخی اعتراضات نسبت به 
انتخابات از سوی گروه های مقاومتی مثل حشدالشعبی 
و صدر وجود داشته که معتقد بودند انتخابات مهندسی 
شده است برای اینکه جریان مقاومت را تضعیف کند.

این کارشــناس مسائل منطقه افزود: اگر نخست وزیر 
بعدی به رویکرد الکاظمی نزدیک باشــد باید منتظر 
تحول در میان گروه های مقاومتی باشیم گرچه مقاومت 
در داخل جامعه عراق ریشــه دارد و حذف آن مقدور 
نیســت و اگر چنین شــود عراق می تواند نقشی را در 

کنار کشور هایی مثل امارات پیدا کند.
وی در پایان خاطر نشــان کرد: در صورتی که نخســت 
وزیر بعدی عراق نزدیک به رویکرد مقاومت باشد شاهد 
توسعه روابط عراق با کشور های حوزه مقاومت خواهیم 
بود و منطقه نیز شاهد تحوالتی مانند آنچه در سوریه، 
یمن و لبنان اســت را شــاهد خواهد بود و در نتیجه 
روز های جدیدی را برای جبهه مقاومت خواهیم دید.

 افشای تالش بن سلمان
 برای ترور ملک عبداهلل

الجبری با بیان اینکه »من انتظار دارم روزی کشــته 
شوم«، ولیعهد سعودی را متهم کرد که در تالش برای 
ترور وی تیمی را به کانادا فرستاده و دو فرزندش »ساره 

و عمر« را در عربستان بازداشت کرده است.
سعد الجبری، مشاور امنیتی سابق عربستان فاش کرد 
که شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه محمد بن سلمان، 
ولیعهد سعودی قصد ترور ملک عبداهلل بن عبدالعزیز، 

پادشاه فقید این کشور را داشته است.
 به نقل از عربی ۲۱، الجبری روز یکشنبه در مصاحبه 
بــا برنامــه »۶۰ دقیقه« در کانال خبری  CBS آمریکا از 
جزئیــات مالقاتی در ســال ۲۰۱۴ خبر داد که در آن 
شــاهزاده بن ســلمان به محمد بن نایف، رئیس وقت 
سازمان اطالعات گفت »می خواهم ملک عبداهلل را ترور 
کنم، من یک انگشتر سمی از روسیه دارم و کافی است 

که با او دست بدهم و کار تمام می شود.«
الجبری در اولین مصاحبه رســانه ای پس از فرارش از 
عربســتان در ســال ۲۰۱۷ همزمان با بر ولیعهد شدن 
محمد بن ســلمان، گفت: »این همان چیزی است که 
)بن سلمان( گفت صرف این که الف می زد یا نه، اما آن را 
به زبان آورد و بنابراین ما آن را بسیار جدی می گیریم.«

وی تأکید کرد که دو نســخه از فیلم ضبط شــده از 
سخنرانی بن سلمان در این دیدار وجود دارد و او می داند 
که این دو نسخه کجا هستند. وقتی مجری از او پرسید: 
»فکر می کنی محمد بن سلمان از تو می ترسد؟« جبری 

پاسخ داد: »او از اطالعاتی که دارم می ترسد.«
الجبری با بیان اینکه »من انتظار دارم روزی کشــته 
شوم«، ولیعهد سعودی را متهم کرد که در تالش برای 
ترور وی تیمی را به کانادا فرستاده و دو فرزندش »ساره 
و عمر« را در عربستان بازداشت کرده است. وی خواهان 
کمک آمریکا برای آزادی دو فرزندش شد و گفت: »من 
از مــردم آمریکا و دولت آن درخواســت می کنم تا در 
نجــات فرزندانم به مــن کمک کنند و زندگی آن ها را 

بازگردانند.«

ح رتبه بندی معلم ها سیرتاپیاز طر

  با توجه به هماهنگی
 دولت و مجلس طرح رتبه بندی 

معلمان شدنی است
عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه رتبه بندی فرهنگیان طرحی شدنی است و انجام 
می شــود گفت: بر اســاس سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش تمام دســتگاه ها و نهاد ها موظف هســتند در 
چارچوب این سند، همکاری الزم با نظام تعلیم و تربیت 
رسمی و عمومی را برای تحقق اهداف بنیادین آموزش 

و پرورش داشته باشند.
علی حدادی عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای 
اســالمی و قاســم احمدی الشکی معاون حقوقی و امور 
مجلــس وزارت آمــوزش و پرورش با حضور در برنامه به 
وقت ایران شبکه آموزش به بررسی آخرین وضعیت طرح 

رتبه بندی معلمان پرداختند.
عضو فراکســیون فرهنگیان مجلس شــورای اسالمی 
گفــت: رتبه بنــدی فرهنگیان مبتنی بر ســند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش و سیاســت های کلی ابالغی 

مقام معظم رهبری است.
وی اظهار داشت: اجرای طرح رتبه بندی معلمان ۳۰ هزار 
میلیارد تومان برآورد مالی شده که مبلغ ۱5 هزار میلیارد 
تومان از آن برای شش ماهه امسال در نظر گرفته شده 
اســت که با توجه به هماهنگی و همدلی که امروز بین 
دولت و مجلس وجود دارد این حرکت انجام شدنی است 

و آن را انجام خواهیم داد.
حدادی ارتقاء جایگاه شان و منزلت اجتماعی و حرفه ای 
معلمان، مهندســی نیروی انسانی و سنجش معلمان و 
به روزرســانی آن ها را را از ویژگی های طرح رتبه بندی 
فرهنگیان خواند و گفت: رتبه بندی، فقط بحث معیشت 
نیست بلکه یکی از مؤلفه های آن بحث معیشت فرهنگیان 
است. وی افزود: رتبه بندی معلمان یک فرآیند مستقل از 

قانون استخدام اداری کشور و دانشگاه هاست.
حدادی با بیان اینکه اگر بخواهیم کشور آبادانی و رونق 
پیدا کند باید توجه ویژه ای به امر آموزش و پرورش داشته 
باشیم گفت: امروز هماهنگی، همدلی و انسجام خوبی بین 
کمیسیون های آموزش، برنامه و بودجه و همچنین مرکز 
پژوهش های مجلس و دولت وجود دارد تا بتوانیم طرح 
رتبه بندی معلمان را برای افزایش سطح علمی، آموزشی 
و حرفه ای آن ها اجرا کنیم. عضو فراکسیون فرهنگیان 
مجلس شورای اسالمی ضمن اشاره به اینکه رتبه بندی 
معلمان ناترازی در پرداخت ها را عادالنه و اصالح خواهد 
کرد اظهار داشــت: یکی از مواد اصلی این الیحه ماده ۷ 
است که مربوط به امتیازات و مبلغ افزایش در هر رتبه 
می شود و آنچه که امروز در الیحه دیده شده باید اصالح 
شود که قطعا پیشنهاداتی از سوی نمایندگان ارائه خواهد 
شد. وی با بیان اینکه مجلس به تنهایی نمی تواند در بهبود 
وضعیت آموزش و پرورش و فرهنگیان موفق عمل کند 
گفت: بر اســاس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
تمام دستگاه ها و نهاد ها موظف هستند در چارچوب این 
سند، همکاری الزم با نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی 
را برای تحقق اهداف بنیادین آموزش و پرورش داشــته 
باشند. حدادی تصریح کرد: بحث دریافتی ها تنها یکی 
از مشکالت جامعه فرهنگیان ماست، مشکالت عدیده 
دیگری هم وجود دارد که باید توجه ویژه ای به آن ها شود 

و قطعا این موضوعات را مورد توجه قرار خواهیم داد.
احمدی الشــکی نیز با تاکید بر اینکه بحث رتبه بندی 
فراتر از مسائل مالی است گفت: در این طرح موضوعات 

فراوانی دیده شده که یکی از آن ها مسائل مالی است.
معــاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش 
بیــان کرد: طرح رتبه بنــدی معلمان به دنبال کیفیت 
بخشــی به فرآیند تعلیم و تربیت اســت و به اعتالی 
کرامــت و منزلــت اجتماعی معلمان نگاه واال دارد و در 
بحث استقرار نظام پرداخت ها هم که یکی از موضوعات 
است دو موضوع تخصص و شایستگی و عملکرد رقابتی 
معلمــان مورد توجه قرار خواهد گرفت. معاون حقوقی 
و امــور مجلس وزارت آمــوزش و پرورش با بیان اینکه 
ما مجری چیزی هســتیم که قانونگذار به ما می گوید 
گفت: ممکن اســت این قانون از سوی مجلس، شورای 
عالی انقالب فرهنگی و یا اسناد باالدستی باشد؛ در سند 
تحول بنیادین در راهکاری که تحت عنوان ۲_۱۰ ارائه 
شــده به بحث تعلیم و تربیت معلمان و تقویت انگیزه 
برای ارتقای شــغلی آنان اشــاره شده که باید آن را اجرا 
کنیــم. ضمن آنکــه در بند ۲ بخش ۱۲ ماده ۶۳ قانون 
برنامه ششم توسعه نیز به صراحت اعالم شده که باید در 
بحث تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش بهترین ها را 
گزینش کنیم. لذا دولت الیحه ای تنظیم و در اسفند ماه 
سال 99 آن را تقدیم مجلس شورای اسالمی کرد. وی 
با تاکید بر اینکه در طرح رتبه بندی معلمان، مهندسی 
نیروی انســانی کامال دیده شــده گفت: واقعیت امر این 
است که امروز از وضع موجود راضی نیستیم؛ حرف ما 
این است نباید معلمی که فیزیک تحصیل کرده درس 
ادبیــات عرب بدهد بعد هم رقابت بین دانش آموزان از 
طریق کنکوری باشــد که آن هم خودمان قبول نداریم 
و باید اصالح شــود. احمدی الشــکی با تاکید بر اینکه 
ساماندهی و مهندسی نیروی انسانی را جزء ضرورت ها 
می دانیم گفت: مقام معظم رهبری در ۱۱ شــهریورماه 
99 به صراحت فرمودند، معلمان سراســر کشور صرفا 
باید از طریق دو دانشــگاه فرهنگیان و شــهید رجایی 
وارد آموزش و پرورش شــوند، اما آیا االن با محدودیت 
و کمبود معلمی که وجود دارد، دانشــگاه فرهنگیان و 
شــهید رجایی ظرفیت این را دارند که علی رغم وجود 
ایــن کمبودهــا، این همه نیرو تربیــت کند؟ طبیعتا 
 نمی تواند و باید در بحث ساماندهی نیروی انسانی فکر

 اساسی کرد.

بین الملل
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گفت و گو

 با 10 میلیون تومان هم 
زندگی نمی چرخد

یک مقام مسئول کارگری می گوید: دستمزد ۱۴۰۱ 
بایــد به گونه ای باشــد که هــم زندگی کارگران با آن 
بچرخد و از آن راضی باشند هم به کارفرما فشار وارد 

نشود و توان پرداخت آن را داشته باشد.
هــادی ابوی بر ضرورت تشــکیل جلســات کمیته 
دســتمزد شــورای عالی کار تاکید کرد و گفت: اگر 
می خواهیم از دستمزد ۱۴۰۱ رونمایی کنیم باید به 
گونه ای باشد که کارگر و کارفرما از آن راضی باشند 
و شرکای اجتماعی در جریان کار قراربگیرند و خیال 
جامعه کارگری را از بابت دستمزد ۱۴۰۱ راحت کنند. 
اینطور نباشد که به شب عید موکول شود و کارگران 

نگران حقوق سال آینده خود باشند.
وی ادامــه داد: بــا توجه به آنکه دولت جدید ســرکار 
آمده کارگران را امیدوار کردیم که اتفاقات خوبی رقم 
خواهد خورد لذا از باب مطالبه گری انتظار داریم در 
شــش ماهه دوم ســال که یک ماه آن گذشت، کمیته 
دســتمزد شــورای عالی کار فعال شــود و وزارت کار 
به بحث حداقل مزد و بررســی کارشناســی دستمزد 

کارگران ورود کند.
دبیــرکل کانون عالی انجمن هــای صنفی کارگران 
درباره تاخیر در برگزاری جلســات دســتمزد شورای 
عالی کار اظهار کرد: ســکوت و ســکونی که در حوزه 
روابط کار می بینیم و تمایلی به برگزاری جلسات مزد 
دیده نمی شــود ممکن اســت به دلیل احتمال برخی 
تغییرات در حوزه مدیران روابط کار یا زیرمجموعه های 
وزراتخانه باشــد لذا انتظار داریم شورای عالی کار در 

حوزه روابط کار فعال باشد.
بــه گفته این مقام مســئول کارگری، حضور رئیس 
جمهور در کارخانه ها نشــان از دغدغه ایشان نسبت 
به مسایل جامعه کارگری دارد در حالی که فرایندی 
که در وزارت کار در پیش گرفته شــده با آن انطباق 

و هماهنگی ندارد.
ابوی با بیان اینکه تعیین حداقل دســتمزد ساز و کار 
خاص خود را دارد و یک شــبه نمی  توان مزد تعیین 
کرد، گفت: هم اکنون با ۱۰ میلیون تومان هم زندگی 
نمی چرخد ولی آیا کارفرما توان پرداخت ۱۰ میلیون 

تومان حقوق را دارد؟
وی ادامه داد: متاسفانه معیشت کارگران با این دریافتی 
اندک به سختی می گذرد و ناچار به مشاغل دیگر روی 
می آورند اما با گســترش پدیده دو شــغله و سه شغله، 
اشــتغال جوانان و افراد جویای کار دچار مشــکل می 
شود.دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
تصریح کرد: فلســفه وجود تشــکل های کارگری و 
نماینــدگان کارگران این اســت کــه به این مباحث 
پرداخته شــود و فضــای تصمیم گیری در حوزه کار 
بهبود یابد لذا باید از این ظرفیت برای برقراری ارتباط 
بیــن کارگــران و کارفرمایان به ویژه در بحث تعیین 
دســتمزد استفاده کنیم.ابوی با تاکید بر واقعی شدن 
دســتمزد کارگران، گفت: ســالهای سال است که بر 
واقعی شــدن دستمزدها تاکید داریم و معتقدیم که 
هزینه های زندگی کارگران باید منصفانه دیده شود. 

  جعفر محمدی : گزارش رسمی وزارت 
رفاه می گوید: بیش از یک سوم ایرانیان، 
نــه در فقــر، که در فقر مطلق زندگی می 
کنند.طبــق این گزارش تکان دهنده که 
اخیراً منتشــر شــده، تعداد افرادی که تا 
یک ســال پیش زیر خط فقر مطلق بوده 
اند، ۲۶ میلیون نفر بوده اســت و در یک 
سال اخیر، ۴ میلیون نفر دیگر به زیر خط 
فقر مطلق ســقوط کرده اند تا تعدادشان 
به ۳۰ ملیون نفر برسد!  یعنی هر دقیقه 
بیــش از ۷.5 نفــر به زیر خط فقر مطلق 
پرت می شــوند! اگر اسم این، "فاجعه" و 

سکوت مسووالن در برابر آن چیست؟
دقــت کنید کــه داریم درباره فقر مطلق 
و نــه فقر صحبت می کنیم، یعنی درباره 
افرادی که درآمدشان تنها قوت الیموت 

شان را کفایت می کند.
طبق آمارهای جدید، قیمت مواد غذایی 
در یک سال اخیر بین ۳5 تا ۱۰۷ درصد 
افزایش داشــته اســت و این، یعنی روند 
فقیرتر شدن مردم با سرعت ادامه دارد.

برای اثبات اوضاع بسیار وخیم اقتصادی 
مــردم ایــران، البته نیــازی به آمارهای 
رســمی نیســت و جیــب هــای تهی و 
ســبدهای خالــی خریــد و چهره های 
شرمســار و نگران سرپرستان خانواده ها، 
 محکــم تریــن دلیــل روزانــه اســت.
)تمــام دولت ها نیز در این فرایند مقصر 
هستند، چه اصالح طلب و چه اصولگرا(

حال چه باید کرد؟ 
مختصر و مفید می گویم و می دانم آنچه 
می نویســم بدیهیات اســت، اما دردا که 
یکی از بنیادی ترین مشکالت ایران این 
اســت که در همین اولیــات و بدیهیات 
مانده ایم و باید مدام آنها را فریاد بزنیم:

۱ - مســووالن کشــور این نکته ساده را 
بفهمند که اقتصاد با شــعار، آرمانگرایی، 

سخنرانی و دستور درست نمی شود.
نکته ســاده تر: نه تنها درست نمی شود 

که بدتر هم می شود.
پس: شــعار و جمله ســازی را نگه دارید 
بــرای خودتان. باور کنید بخش مهمی از 
مشــکالت اقتصادی و سرخوردگی های 
ملی، ناشــی از حرف هــای غیرعلمی و 
بی ارزش شــما مسووالن است. پس هر 

چه کمتر حرف بزنید، لطف بیشــتری به 
کشور کرده اید.

۲ - اقتصاد علم است و با کسی هم تعارف 
ندارد.

نکته ساده تر: اقتصاد، ایدئولوژی نیست.
پــس: به جای انتصاب سیاســیون و هم 
باندی ها به ســمت های کالن اقتصادی، 
کار را به اقتصاددانانی که این علم را می 

فهمند، بسپارید.
حاشیه: اگر هم نمی توانید دل از سمت ها 
بکشید، الاقل مشاوران متخصص به کار 
بگیرید و به حرف شان گوش کنید. کاری 
هم به ریش و لباس و باورهای مذهبی و 

سیاسی شان نداشته باشید.
۳ - اقتصاد هیچ کشــوری بدون تعامل با 

دنیا حرکت و رشد نمی کند.
نکته ساده تر: تکرار این نکته که "اقتصاد 
هیچ کشوری بدون تعامل با دنیا حرکت 

و رشد نمی کند."
پس: با دنیا دوســت باشــید. به قول آیت 
اهلل صافی گلپایگانی "اینکه با بسیاری از 
کشــورها قهر باشــیم صحیح نیست و به 

ضرر مردم عزیزمان است."
اصــالح روابــط با همســایه ها و ســایر 
کشورهای جهان و تنش زدایی از روابط 
بیــن الملل، فوری ترین نیاز ایران امروز 
اســت. اقتصاد مانند آب است، اگر درون 
یــک برکه ثابــت بماند، مرداب و گنداب 

می شــود و اگر وصل به رود و دریا شــود، 
منشا زندگی و سرزندگی است.

اقتصاد ایران، در حال مردابی شدن است. 
چندغــاز پولــی که از "فروش باری به هر 
جهــت" نفت گیر دولــت می آید، فریب 
تان ندهد. برکه اقتصاد ایران را به جریان 
جهانــی آب متصــل کنید و اال روز به روز 
بر تعداد ایرانیانی که فقیرتر می شــوند 

افزوده خواهد شد.
دادن چنــد امتیاز سیاســی در مذاکرات 
در قبال گشــایش اقتصادی، هم پیروزی 
سیاسی اســت و هم دستاورد اقتصادی. 
از شــعارزدگی بیرون بیایید و شــجاعت 
تصمیمات بزرگ و درســت داشته باشید. 
اگر به روز جزا اعتقاد دارید، بدانید که در 
مرگ و بیماری و گرسنگی و حتی فحشای 
ناشی از فقر شهروندان این کشور، سهیم 

هستید و مجازات خواهید شد.
۴ - رشــد اقتصادی بدون جذب سرمایه 

گذار میسر نیست.
نکته ســاده تر: مهم تر از جذب ســرمایه 
گــذار، فــراری ندادن ســرمایه گذاران 

موجود است.
پس: قوانین سرمایه گذاری و راه اندازی 
کســب و کارها را تسهیل کنید. نگذارید 
وقتی کســی می خواهد جایی ســرمایه 
گذاری کند، افرادی در نهادهای مسوول 
به جای مســاعدت به او، دورش را مانند 

گرگ های طمع کار بگیرند و سهم و باج 
بخواهنــد و آنقدر اذیــت اش کنند و به 
صــد جا و دنبال صد امضا بفرســتند که 
عطای ســرمایه گذاری و اشتغال زایی را 

به لقایش ببخشد.
تا روند سرمایه گذاری را به معنای واقعی 
کلمه تسهیل نکنید، نه تنها سرمایه های 
خارجی جذب نمی شود که سرمایه های 

داخلی هم هرز می روند. 
اگــر اصالحــات و انعطاف هــای بزرگ 
نداشته باشید، حتی در مزیت های فعلی 
مانند صــادرات گاز نیز دچار بحران می 
شویم و تبدیل به وارد کننده می شویم. 

5 - دولت بنگاه داری نکند.
نکته ساده تر: کار دولت، تدبیر امور کالن 

است نه رقابت با بخش خصوصی.
پس: تمام تصدی های دولتی در اقتصادی 
را حــذف کنیــد. بخش خصوصی را آزاد 
بگذاریــد و تنها نظارت کنید. دولتی که 
وارد تولید محصولی می شــود، در واقع 
دارد بــا بخــش خصوصــی رقابت می 
کنــد و نتیجه اش هــم هدر رفت منابع 
در بخش دولتی اســت و ورشکســتگی 
بخــش خصوصی. دولت از رســانه داری 
تا خودروســازی، باید عرصه را به مردم 
واگــذار کنــد. این راهی اســت که تمام 
اقتصادهــای موفق دنیا رفته اند. شــما 

چرا مقاومت می کنید؟!

۶ - اقتصــاد دیجیتــال را به رســمیت 
بشناسید و به آن احترام بگذارید.

نکته ساده تر: در دنیای امروز بدون بهره 
منــدی از ظرفیت های دیجیتالی، هیچ 
اقتصادی رشــد نخواهد کرد. )راســتی 

دنیای امروز را می شناسید؟!(
پــس: پهنای باند و ســرعت اینترنت را 
افزایــش دهید. حتی یک ســانتی متر 
از ایران نباید خارج از پوشــش اینترنت 
پرسرعت قرار گیرد. آموزش های مرتبط 
بــا اقتصاد دیجیتال را گســترش دهید. 
دســت از افکار و طــرح های خطرناکی 
ماننــد طرح صیانــت بردارید و بگذارید 

مردم به کار و زندگی شان برسند.
۷ - اولویــت های اقتصادی را بازتعریف 

کنید.
نکته ساده تر: کسی که ترتیب گام ها را 

نداند، به جایی نمی رسد.
پــس: به کمک متخصصان و بر اســاس 
شــرایط جدیــد، آمایش ســرزمینی، 
ظرفیت ها و محدودیت ها، فناوری های 
جدیــد و ... اولویــت های اقتصاد ایران را 
بازتعریف کنید. اگر تا دیروز کشــاورزی 
ســهم باالیی در اقتصاد داشــت یا تولید 
فوالد مهم بود، امروز می تواند گردشگری 
و تولیدات یارانه ای را جایگزین آن کرد. 
اگر تا دیروز فکر می کردید همه چیز - از 
سوزن تا توربین های نیروگاهی - را باید 
در داخل تولید کرد، شاید امروز بهتر باشد 
۸۰ درصد از این ها را از خارج خرید و روی 
۲۰ درصد متمرکز شــد تا در این بخش 

ها در جهان حرفی برای گفتن داشت.
مسووالن جمهوری اسالمی ایران!

یا این چند کار را انجام می دهید و به مردم 
ایران، رشد، اعتماد و حال خوب ارزانی می 
دارید؛ یا از کنار این چند نکته ســاده، به 
سادگی عبور می کنید که در آن صورت، 
نمی دانم از توفان خشم مردم گرسنه ای 
کــه چیزی برای از دســت دادن ندارند، 
توان عبور خواهید داشــت؟! حواس تان 
کجاست؟!  عملی کردن این ۷ نکته برای 
شما و خانواده های شما، برای مردم، برای 
نظام جمهوری اسالمی و برای ایران، بهتر 
اســت. الاقل در حــد توجه به بدیهیات، 

عاقالنه رفتار کنید.

فقر مطلق یک سوم ایرانی ها و 7 نکته

  مسؤوالن، حواس تان کجاست؟!

وزیر اقتصاد:

مطالبات بانکی موجب تعطیلی واحدهای تولیدی نشود
وزیر اقتصاد در نامه ای به وزیر صمت خواستار ارسال گزارش های 
ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید شــد درباره موارد احتمالی که 
وصول مطالبات بانک ها منجر به تعطیلی احتمالی واحدهای تولید 

فعال شده است.
 در راستای اجرای دستور رئیس جمهوری در سفر استانی به اردبیل 
مبنی بر جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی به خاطر ناتوانی 
در بازپرداخت تســهیالت بانکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در 
نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار ارسال گزارش های 

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این باره شد.
ســید احســان خاندوزی در این نامه بیان داشته است: با توجه به 
دستورات اکید مقام معظم رهبری در سنوات اخیر، مبنی بر لزوم 
حمایــت همــه جانبه از تولید ملــی و مانع زدایی به عنوان تکلیف 
شــرعی و قانونی و پیرو دســتور ریاست جمهوری در سفر اخیر به 
اســتان اردبیل مبنی بر اینکه "هیچ بانکی در سراســر کشور نباید 
واحــد تولیــدی را تعطیل یا نیمه تعطیــل کند "، ضمن تأکید بر 

الزام شــبکه بانکی به "وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشــه 
به روند تولید و اشــتغال کارگران واحدهای تولیدی"، خواهشمند 
اســت دستور فرمایید؛ ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید با نظارت 
مســتمر بر آخرین وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی، در صورت 
مواجهــه با مــواردی که وصول مطالبات بانک ها منجر به تعطیلی 
احتمالی واحد تولیدی فعال شــده اســت، عالوه بر عمل به تکالیف 
قانونــی منــدرج در مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی به قانون رفع موانع تولید 
رقابــت پذیــر و ارتقای نظام مالی کشــور و آیین نامه اجرایی آن، 
مواردی را که منجر به حصول نتیجه نشــده اســت به معاونت امور 
بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران گزارش کنند تا پیگیری های الزم حسب 

مورد صورت پذیرد.
وزیــر اقتصــاد همچنین در این خصوص طی ابالغی به معاون امور 
بانکی، بیمه و شرکت های دولتی خود، مأموریت دادبر روند وصول 
مطالبات بانک ها نظارت مستمر نموده و همچنین بانک ها در ابتدا 

تــالش کنند تا در صورتی که واحدهای تولیدی، دارای صالحیت 
کافی برای اداره و ادامه فعالیت بوده و توقف پرداخت بدهی ناشی 
از مشــکالت اقتصادی، تأمین مواد اولیه و امثالهم هســت، به جای 
تملک واحد تولیدی اعم از عرصه و اعیان، حســب ضوابط قانونی 
نســبت به امهال مطالبات یا اســتفاده از ســایر شیوه های وصول 

مطالبات )غیر از تملک واحد تولیدی( اقدام کنند.
این گزارش می افزاید همچنین در صورتی که تضامین و متعهدین 
متعدد برای دین واحد تولیدی وجود داشته باشد، بانک ها مکلف اند 
در ابتــدا از ســایر اموالی که توقف یــا مصادره آن ها خللی به روند 
تولید وارد نمی ســازد طلب خود را اســتیفاء کنند و در صورتی که 
واحدهــای تولیــدی به دلیل فنــی و اجرایی قابلیت ادامه فعالیت 
نداشته یا مالک فعلی، صالحیت یا توان ادامه فعالیت نداشته باشد، 
بانک ها صرفاً در صورتی می توانند نســبت به تملک واحد تولیدی 
اقــدام نماینــد که این امر به هیچ وجه منجر به تعطیلی خط تولید 

و بیکاری کارگران نشود.

ســیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت: ســال آینده تولید خودرو به 
قدری زیاد خواهد شد که دیگر نیازی به قرعه کشی نیست.به گزارش 
شــهرآرانیوز، وزیر صمــت در توییتی اعالم کرده که طرح هایی در 
صنعت خودرو طراحی کرده که سبب می شود قیمت خودرو تا پایان 
ســال ارزان شــود. او گفته با افزایش تولید خودرو، قرعه کشــی هم 
حذف می شود. اما آیا وعده وزیر شدنی است و خودرو امسال ارزان 
می شود؟این چندمین باری است که وزیر صمت وعده افزایش تولید 
و کاهش قیمت خودرو را داده اســت. رضا فاطمی امین گفته قرار 
است سه میلیون خودرو تولید کند و مدعی است که افزایش تولید 
می تواند به کاهش قیمت ها منجر شود. او وعده داده قیمت خودرو 
تا پایان سال کاهش پیدا می کند.از طرف دیگر او وعده داده که روند 
افزایش تولید خودرو به نحوی خواهد بود که روند قرعه کشی خودرو 

هم حذف شود. اما آیا وعده وزیز صمت شدنی است؟
فاطمی امین وعده افزایش تولید خودرو را داده و می خواهد از محل 
افزایــش تولیــد، قیمت ها را کاهش دهد. اما مســاله کنونی صنعت 
خودروسازی کمبود قطعه است. طبق اعالم سازمان بازرسی بیش 
از ۱۴۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان وجود دارد، 
اما چون خودروسازان با کمبود قطعه مواجهند، نمی توانند این تعداد 
خودرو را روانه بازار کنند.از طرف دیگر، تا پایان سال گذشته، زیان 
انباشــته خودروســازان از مرز 55 هزار میلیارد تومان گذشته است. 
بــه قــول معاون وزیر صمت، بــا این حجم از زیان چطور می توان از 
خودروسازان انتظار جهش تولید و کیفیت را داشت؟از طرف دیگر 
به گفته رئیس انجمن قطعه ســازان، خودروسازان ۶۰ هزار میلیارد 
تومان به قطعه سازان بدهی دارند. از طرف دیگر چندی پیش اعالم 

شد خودروسازان خط تولید برخی از خودرو های داخلی را متوقف 
کرده اند، چون قطعات الزم برای تولید و تکمیل خودرو را ندارند و 

تحریم ها مانع واردات قطعات الزم هستند.
از طرف دیگر، یکی از مهم ترین دالیل مخالفت با آزادسازی واردات 
خودرو ارزبری آن است. دولت حتی واردات لوازم خانگی را ممنوع 
کرده که ارز زیادی از کشــور وارد نشــود. اما حاال اگر مطابق وعده 
وزیر صمت قرار باشد سه میلیون دستگاه تولید شود، نیاز به واردات 
قطعات اســت.چند روز پیش هم مدیرعامل ایران خودرو گفته بود 
متوسط ارزبری یک خودرو ۱۷۱5 یورو است. این یعنی برای تولید 
سه میلیون دستگاه خودرو بیش از پنج میلیارد یورو نیاز است. این 
البته مشروط به این است که تحریم ها رفع شود و هم مشکل کمبود 
منابع ارزی ایران برطرف شود و هم واردات قطعات خودرو انجام شود.

توئیت عجیب وزیر صنعت؛

 خودرو ارزان می شود!

خبر
 اثر دو سویه وعده ساخت 1 میلیون مسکن 

بر  بازار سهام

 کدام صنایع برای سرمایه گذاری 
مناسب خواهد بود

کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه، بحران انرژی 
مستقیما روی کامودیتی ها اثر گذار است، گفت: با توجه 
به رشد قیمت گاز، قیمت محصوالت پایه گازی مانند 
متانول، اوره و محصوالت پتروشیمی افزایش می یابند 
و می توانیم شاهد ادامه رشد صنایع پتروشیمی باشیم.

مســعود بهمنی راد  با اشــاره به اینکه شرایط نوسانی 
بازار ســهام در ماه های اخیر و پس از رشــد شــتابان 
صورت گرفته در سال گذشته نشان از ترس عمومی و 
وجود ابهامات متعدد دارد، گفت: این ابهامات به دلیل 
تغییرات صورت پذیرفته در وزارت اقتصاد و نهادهای 
تصمیم ساز بازار سرمایه و احتمال تغییر در پارامترهای 
اثرگذار در این بازار اســت. یکی از مهمترین ابهامات 
کنونی بازار ســرمایه کســری بودجه دولت و احتمال 
رشد نرخ سود اوراق مشارکت )نرخ سود بدون ریسک( 
برای فروش اوراق و تامین کسری بودجه است که در 
صــورت رخــداد می تواند در کوتاه مدت بازار را تحت 

تاثیر قرار دهد.
این کارشــناس بازار سرمایه گفت: با تمام این اوصاف 
باید در نظر داشت که مهمترین عامل اثر گذار بر بازار 
سرمایه در سالهای اخیر در وهله اول تورم )رشد نرخ 
ارز( و پس از آن مزیت صنایع و شرکت ها در سودآوری 
بوده است. پس از روی کار آمدن دولت جدید همچنان 
شاهد رشد پایه پولی، حجم نقدینگی و سطح عمومی 
قیمت ها هستیم که می تواند بصورت مستقیم قیمت 
کاال و خدمات را افزایش داده و رشد سودآوری شرکت 

ها و صنایع را در پی داشته باشد.
وی گفــت: در رابطــه با نرخ ارز دو ســناریو پیش روی 
ماست، اگر مذاکرات ادامه پیدا کند و بنا بر توافق باشد، 
با توجه به فرایند مذاکرات )که زمان بر است( ،کسری 
بودجه و حجم نقدینگی، نرخ دالر در همین محدوده 
های فعلی تا پایان ســال ۱۴۰۰ ثابت می ماند. اما در 
صورت چالش در مباحث سیاست خارجی پیش بینی 
مــی شــود که قیمت دالر بــه محدوده ۳۰ تا ۳5 هزار 

تومان نیز برسد.
در بحث مسکن با توجه به وعده ی ساخت یک میلیون 
مسکن در سال توسط دولت عامل اثرگذار این است 
که محصوالت اولیه که برای ساخت مسکن نیاز است 
به چه صورت بدســت تولید کننده می رســد. برآورد 
ها بر این است که دولت سعی در کاهش بهای تمام 
شــده ســاخت مســکن دارد که این امر اگر با قیمت 
گذاری دستوری تحقق یابد، اتفاق مثتبی برای بازار 
نیســت. برای مثال اگر ســیمان مورد نیاز به صورت 
دســتوری توسط دولت قیمت گذاری شود می تواند 
حتــی تاثیــرات منفی نیز بگذارد. در غیر این صورت 
صنعت انبوه ســازی و صنایع مرتبط به این صنعت 
مثل صنعت ســیمانی یا صنعت کاشــی و سرامیک 
مــی توانند وضعیت بهتری پیدا کند.درمورد صنایع 
نیروگاهــی مــی توان گفت که این صنعت، می تواند 
صنعت مناســبی برای ســرمایه گذاری در آینده ی 
نزدیک باشــد. پیش بینی می شــود که در سال های 
آتی شاهد افزایش قیمت برق در داخل کشور باشیم. 
در همین راستا می توانیم قیمت برق در داخل کشور 
را با قیمت برق در کشــورهای منطقه مقایسه کنیم 
که به وضوح نشان از این دارد که متوسط قیمت برق 
در کشور ما نسبت به کشور های منطقه بسیار پایین 
تر است، بنابراین با رشد قیمت برق که انتظار دور از 
ذهنی نیســت می توانیم شاهد رشد سودآوری برای 
این صنعت باشــیم.صنعت دارویی در این برهه جزو 
صنایع کم ریسک بازار است، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
می تواند به رشد سود آوری این صنعت کمک کند که 
البته باید یک به یک بررســی کنیم که شــرکت های 
فعال در این حوزه چند درصد از مواد اولیه مورد نیاز 
خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می کنند. طبیعتا هر 
قدر درصد بیشتری از مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
تامین شود، با حذف آن انتظار سودآوری این شرکت 
ها افزایش می باید.صنعت بانکداری هم در گزارشات 
۶ ماهه، وضعیت جالبی را نداشته است. این امر می 
تواند دالیل مختلفی از جمله رشــد هزینه مالی )به 
سبب بدهی به بانک مرکزی و سایر بانک ها( یا افزایش 
هزینه های حقوق و دســتمزد داشته باشد. بنابراین 
بخش زیادی از ســود بانک ها با افزایش هزینه ها از 
بین رفته است. با این تفاسیر و ادامه ی همین روند، 
صنعــت بانکی نمی تواند صنعت جذابی در رقابت با 

مابقی صنایع بورسی در ۶ ماهه پایانی سال باشد.
بهمنــی راد گفــت: با این اوصاف وضعیت صنایعی که 
صادرات محور بوده، تســهیالت ارزی نداشــته و طرح 
های توســعه ای مناســبی را دنبال نمایند در نیمه 
دوم ســال برای ســرمایه گذاری مناسب خواهند بود. 
صنایعی مانند صنعت پتروشــیمی )خصوصا صنعت 
اوره(، صنعت پاالیشگاهی )به دلیل فرمول جدید قیمت 
گذاری خوراک و محصوالت که در بلندمدت ابهامات 
صنعت را کم می کند(، صنعت کانی های فلزی )سنگ 
آهن خصوصا شــرکت هایی که زنجیره کامل تولید را 
در اختیار دارند( و صنعت چند رشــته ای صنعتی که 
فاصله زیادی تا قیمت ذاتی خود دارند می توانند برای 

سرمایه گذاران مد نظر قرار گیرند.
امــا ســرمایه گذاری در صنایعی کــه تولید و فروش 
مناســبی ندارند و هزینه های باالی حقوق و دستمزد 
را متحمل می شــوند و یا درگیر نرخ گذاری دستوری 
از سوی دولت و یا نهادهای نظارتی هستند می تواند 

ریسکهای خاص خود را داشته باشد. 

بورس

 حذف ارز 4200 
به تعویق افتاد

اخیــرا بحث حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات 
کاالهای اساسی در محافل مختلف شنیده شده 
اســت. این موضوع بعــد از مصاحبه های وزیر 
اقتصاد و رئیس جمهور ضریب بیشتری گرفت. 
البته رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی خود 
نیز اعالم کرده بود که حذف ارز ترجیحی بدون 
اعالم قبلی،  و زمینه ســازی الزم انجام نخواهد 
شــد و در این مورد به صورت غافلگیرانه عمل 

نخواهد شد.
چند روز قبل نیز احسان خاندوزی وزیر اقتصاد 
در  نشســت شــورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصــی با بیان اینکه، مدت هاســت موضوع 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است اما اجرایی 
نمی شــود و این روند بایــد تغییر کند، تصریح 
کرد: ستاد اقتصادی دولت نیز موافق حذف ارز 

ترجیحی است.
بعد از این موضع گیریها، گمانه زنیهایی درباره 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در آبان ماه امســال در 
فضای مجازی مطرح شده بود. این موضوع باعث 
سوء اســتفاده هایی، در فضای اقتصادی کشور 
و رشــد قیمت برخی اقالم،  همچنین افزایش 
نوســانات در بازار ارز شــد.  این خبرســازیها تا 
جایــی پیش رفته بود کــه حتی جزئیاتی مثل 
حذف ارز دولتی واردات 5 قلم کاالی اساسی و 
ابقای ارز ترجیحی گندم و دارو در  رســانه ها و 

فضای مجازی منتشر شد.
در همین راستا پیگیری  از دولت نشان می دهد، 
فعــاًل موضوع حذف ارز دولتی در دســتور کار 
نبــوده و بــه طور حتم  روند فعلی تخصیص ارز 
به کاالهای اساسی در آبان ماه تغییری نخواهد 
کرد. به این ترتیب اگر تصمیم نهایی برای حذف 
ارز ترجیحی اتخاذ شود این موضوع با اعالم قبلی 
و زمینه سازی های الزم کارشناسی و رسانه ای 

تصمیم گیری و اجرایی خواهد شد.
گفتنــی اســت، ارز ۴۲۰۰ تنها بــرای واردات 
کاالهای اساســی )دانه هــای روغنی، کنجاله، 
روغــن، ذرت،  جــو، گنــدم( و دارو اختصاص 
می یابد. در ســال جاری حدود ۱۰ میلیارد دالر 
ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان، برای واردات کاالهای 

اساسی و واکسن تخصیص داده شده است.

گزارش
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نفت و انرژی 4

ضرورت مصرف بهینه انرژی در کشور

گاز ایران 6.7 برابر بیشتر از سرانه مصرف دنیاست مصرف 
کارشــناس ارشــد اقتصاد انرژی گفت: ایران ۶.۷ برابر بیشتر از سرانه 
مصرف گاز دنیا و سه برابر بیشتر از کل اتحادیه اروپا گاز مصرف می کند 
و ســاالنه حــدود ۸۲ تا ۸۳ میلیــارد دالر یارانه انرژی می دهیم.حامد 
حوری جعفری گفت:شاخص میزان مصرف انرژی در ایران به ازای هر 
مترمربع در ســطح زیربنا به طور میانگین ســه تا چهار برابر دنیاست و 
تلفات انرژی در بخش خانگی و گرمایش در فصول ســرد ســال بسیار 
باالست، همین موضوع سبب می شود ظرفیت های صادراتی، در بخش 

ارزش افزوده صنعت و دیگر بخش ها محدود شود.
حداکثر تولید گاز غنی ما ســال گذشــته یک میلیارد مترمکعب در 
روز بود که با کســر تلفات و تزریق ۸۶۰ میلیون مترمکعب به خطوط 

انتقال گاز ارسال شد و میزان مصرف گاز در بخش خانگی ۶۳۰ میلیون 
مترمکعب در روز بود. امسال هم طبق پیش بینی دیسپچینگ شرکت 
ملــی گاز ایــران روزانه ۸5۰ تا ۸۶۰ میلیون مترمکعب گاز به خطوط 

انتقال ارسال می شود که ظرفیت عظیمی است.
وی گفــت : یارانــه ای کــه به حامل های انــرژی پرداخت می کنیم بر 
اســاس آخرین آمار ترازنامه هیدروکربوری ســاالنه حدود ۸۲ تا ۸۳ 
میلیارد دالر اســت که قســمت عمده این یارانه به گاز طبیعی مربوط 
می شــود. این یارانه ضمنی اســت، هزینه فرصت است. هزینه فرصتی 
که می توانســتیم ســوخت را صادر کنیم، اما در داخل با قیمت داخلی 
فروختیم و مصرف کردیم، اختالف بین قیمت فروش با قیمت داخلی 

است. از طرفی هزینه های تمام شده برای گاز طبیعی به گونه ای است که 
با توجه به قراردادهایمان باید بتوانیم ظرفیت صادراتی مان را افزایش 
دهیم، اما معضل و چالش مصرف بی رویه نگذاشــته این اتفاق بیفتد. 
برای جلوگیری از مصرف بی رویه انرژی دو دســته راهکار وجود دارد؛ 
قیمتی و غیرقیمتی. قیمت بســیار مهم اســت، اما هیچ گاه به یک باره 
نمی توانیــم قیمت حامل های انــرژی را تغییر دهیم. باید راهکارهای 
قیمتی را به صورت تدریجی و بلندمدت مدنظر قرار دهیم. در ســند 
تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشــور تا افق ۱۴۲۰ پیشــنهاد شد 
افزایــش قیمــت گاز طبیعــی تا نصف قیمت صادراتی طی ۱5 ســال 

به صورت تدریجی انجام شود .

کوتاه از انرژی

بین الملل

با ظهور النینا؛

آسیا   بحران انرژی 
وخیم تر می شود

پدیده جوی النینا در اقیانوس آرام ظاهر شده و 
به معنای دمای سردتر از حد معمول در نیمکره 
شــمالی اســت و باعث شده است سازمانهای 
هواشناســی منطقه ای درباره زمستان سرد 
هشــدارهایی صادر کنند. چندین کشور و به 
خصوص چین که مصرف کننده انرژی بزرگی 
است، با افزایش قیمتهای سوخت، کمبود برق 
یا محدودیت عرضه برای صنایع سنگین دست 
و پنجه نرم می کنند. قیمتهای زغال ســنگ 
و گاز طبیعی باالتر رفته و زمســتان ســردتر 
بــه تقاضا بــرای گرمایش اضافه کرده و باعث 
افزایش بیشــتر قیمتها می شود.بلومبرگ در 
گزارشی به بررسی بعضی کشورهای مهم آسیا 

پرداخته که عبارتند از:
چین:طبق اعالم مرکز هواشناسی ملی چین، 
دما اوایل هفته گذشــته در اکثر مناطق شرق 
این کشــور کاهش یافت و در حال حاضر در 
بعضی مناطق شــمالی سردتر از حد معمول 
اســت. استانهایی شــامل هیلونگ جیانگ و 
شنکســی فصل گرمایش زمســتان را حدود 
۱۳ تا ۱۴ روز زودتر از ســالهای گذشــته آغاز 
کردند. ژاپن:ســازمان هواشناسی ژاپن پیش 

بینی کرد ژاپن احتماال ماه آینده دمای کمتر 
از حد معمولی خواهد داشــت. این ســازمان 
پیش تــر احتمال ۶۰ درصدی وقوع النینا در 
دوره پاییز زمســتان را پیش بینی کرده بود. 
ژاپن که نســبتا از بحران انرژی مصون مانده 
اســت، پس از سرمای شدید سال گذشته که 
افزایش قیمتهای عمده فروشی برق را به دنبال 
داشــت، محتاط مانده است. نیروگاه ها بدون 
ســوخت کافی در زمســتان گذشته غافلگیر 
شــدند در حالی که تقاضا به شــدت افزایش 
یافت و آنها را وادار کرد به خرید محموله های 
 )LNG( تــک گران قیمــت گاز طبیعی مایع

مبادرت کنند.
کره جنوبی:اداره هواشناسی کره جنوبی اعالم 
کرد این کشــور در نیمه اول زمســتان هوای 
سردتری را شاهد خواهد بود و احتماال تحت 
تاثیر پدیــده النینا قرار می گیرد.. دولت کره 
جنوبی اقداماتی را برای تقویت تامین سوخت 
و مقابله با تاثیر قیمتهای باالتر برداشته است. 
لی ائوگ ویون، معاون وزیر دارایی کره جنوبی 
اعــالم کرد مالیات ســوخت و تعرفه واردات 

LNG، به طور موقت کاهش داده شد.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران:

به دنبال تغییر تعرفه ها برای مشترکان 
گاز هستیم پرمصرف 

مدیر دیســپچینگ شرکت ملی گاز ایران با 
تأکید بر اینکه هرگونه جریمه برای مشترکان 
پرمصــرف گاز طبیعی طبق مصوبه مجلس 
شــورای اسالمی اعمال می شود، اعالم کرد 
که شرکت ملی گاز به دنبال تغییر تعرفه  برای 
آنهاســت.محمدرضا جوالیی با اشاره به آغاز 
موج دوم سرما از ابتدای پاییز امسال، اظهار 
کرد: این موج سرما به احتمال زیاد ماندگار 
اســت و دمای هــوا در همین حد می ماند و 
حتــی پایین تر هم می آیــد.وی ادامه داد: با 
توجــه به بحث ناترازی بخش انرژی )که در 
گاز، برق و دیگر فرآورده ها وجود دارد( باید 
سه کار انجام دهیم. یکی بحث توسعه منابع 
تولیدی است که امسال آخرین سکوی گازی 
که سکوی فاز ۱۴ و پاالیشگاه مربوط به آن 
است زمستان آماده می شود و توسعه پارس 
جنوبی تکمیل خواهد شــد و دیگر در پارس 
جنوبی توسعه ای نداریم. مدیر دیسپچینگ 
شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: از سویی 
پس از اینکه منابع را به حداکثر رســاندیم، 
بهبــود بهره وری و تولید پایــدار باید مورد 
توجــه باشــد و اقدام هایی که در این زمینه 

در بخش هــای تعمیراتــی مانند تعمیرات 
پاالیشگاهی، تعمیرات سکوها، خطوط لوله 
و... است تقریباً تمام شده و در چند روز آینده 
تعمیرات همه این بخش ها تکمیل می شود و 
برای تولید ظرفیت کامل را در اختیار خواهیم 
داشــت. جوالیی با اشــاره ذخیره سازی گاز 
در مخــازت ســراجه و شــوریجه، گفــت: 
ذخیره سازی هم در حد توانی که مخزن جا 
داشته، انجام شده است و امیدواریم بتوانیم 
در زمستان از آنها با ظرفیتی که می خواهیم 
اســتفاده کنیم. وی با تاکید بر اینکه بخش 
سوم کار »مدیریت مصرف« است، افزود: در 
بخش مدیریت مصرف، دو بخش را تفکیک 
کرده ایم. یک قسمت کارهایی است که باید 
مصــرف را در بخش هــای دولتی مدیریت 
کنیم. در بخش های دولتی نخستین قسمت 
کار را انجــا داده ایــم؛ از وزیر نفت مصوبه ای 
گرفته ایم که همه ســاختمان های اداری و 
مراکز تفریحی و شهرک ها در همه کشور را 
پایــش کنیم و اگر مطابق الگوی مصرفی که 
اعالم شده، رعایت نکنند به انواع  مختلف این 

مصرف را تنظیم خواهیم کرد. 

خبر ویژه
 عربستان: 

بزرگترین صادرکننده 
هیدروژن جهان می شویم

شــاهزاده عبدالعزیز بن ســلمان، وزیر 
انــرژی عربســتان ســعودی اعالم کرد 
بخــش زیادی از گاز پروژه ۱۱۰ میلیارد 
دالری جفــوره بــرای هیــدروژن آبی 
اســتفاده خواهد شــد. این ســوخت با 
تبدیــل گاز طبیعی و جمــع آوری گاز 
دی اکســید کربن تولید می شــود.وزیر 
انرژی عربســتان سعودی در کنفرانس 
اقلیمی ابتکار ســبز سعودی گفت: ما در 
زمینه هیدروژن آبی بزرگترین ماجراجو 
هســتیم. ذخایر گازی فوق العاده ای در 
جفــوره وجود دارد که از آن برای تولید 
هیــدروژن آبی اســتفاده خواهیم کرد. 
عربستان سعودی می خواهد بزرگترین 
صادرکننــده هیــدروژن جهان شــود. 
بزرگتریــن صادرکننــده نفــت جهان 
قصــد دارد حــدود چهــار میلیون تن 
هیدروژن تا ســال ۲۰۳۰ تولید و صادر 
کند.این اظهارات بارزکننده این اســت 
کــه عربســتان ســعودی از برنامه های 
قبلــی خود برای تبدیل شــدن به یک 
صادرکننــده گاز طبیعــی مایع فاصله 
می گیرد. گاز در مقایســه با نفت و زغال 
ســنگ پاک تر است اما بعضی از دولتها 
اعالم کرده اند می خواهند استفاده از آن 
را کنــار بگذارند.امین ناصر، مدیرعامل 
آرامکو اوایل امســال اظهــار کرده بود 
این شــرکت به دنبال توافق خرید برای 
هیــدروژن در بازارهــای کلیدی برای 
توســعه تولید و مشاهده پتانسیل قوی 
رشد اســت.طبق گزارش بلومبرگ نیو 
انــرژی فاینانس، بازار هیدروژن در حال 
حاضر وجود دارد اما اگر تولیدکنندگان 
هزینه هــا را کاهش دهنــد، می تواند تا 
سال ۲۰5۰ ســاالنه ۷۰۰ میلیارد دالر 
ارزش داشته باشد.شرکت انرژی دولتی 
سعودی در حال بررسی گشودن میدان 
جفوره در شرق این کشور به روی سرمایه 
گــذاران خارجی اســت. آرامکو با یک 
مشــاور برای جذب سرمایه یا استقراض 
همکاری می کند.برآورد می شود جفوره 
۲۰۰ تریلیــون فوت مکعب گاز داشــته 
باشــد و آرامکو انتظــار دارد تولید را در 

سال ۲۰۲۴ آغاز کند. 

قیمت نفت خام آمریکا به 
ترین سطح 7 ساله رسید باال

 قیمــت نفــت خام ، دوبــاره تحت تأثیر 
کمبود بازار صعودی شــد و قیمت نفت 
خام آمریکا به باالترین سطح هفت سال 
اخیر رســید.قیمت پیش خرید هر بشکه 
نفت خام برنت، بنچ مارک جهانی قیمت 
نفت، تا ساعت ۸:۲۳ به وقت تهران، ۰.۸۳ 
درصد رشد کرد و به ۸۶.۲۴ دالر رسید. 
ایــن باالترین قیمت این شــاخص در ۳ 
سال اخیر اســت.قیمت پیش خرید هر 
بشــکه نفت خام نیمه ســنگین وســت 
تگــزاس آمریکا هــم تا این لحظه ۰.99 
درصــد جهــش کرد و بــه ۸۴.59 دالر 
رســید. این باالترین قیمت این شاخص 
از اکتبر ۲۰۱۴ تا کنون اســت.تقاضای 
نفت خام در بازارهای جهانی با بازگشت 
اقتصادهای جهان از بحران کرونا رشــد 
کرده است.توشــیکاتا تازاوا، تحلیل گر 
شــرکت اوراق فوجیتومــی، می گوید: 
حال وهوای بازارهای نفت مثبت اســت؛ 
درســت در زمانــی که تقاضــا در حال 
بازگشــت از پاندمی کرونا اســت عرضه 
نفت خام محدود باقی مانده است.عامل 
دیگــری که در روزهای اخیر قیمت های 
نفت خام را باال برده اســت نگرانی ها از 
کمبود زغال سنگ و گاز طبیعی در چین، 

هند و اروپا می باشد.

کسون موبیل قرارداد  قطر با ا
کتشافی امضا کرد ا

  شــرکت دولتــی نفــت و گاز قطــر 
)قطــر انــرژی( اعالم کرد قــراردادی با 
شــرکت اکسون  موبیل امضا کرده که بر 
اســاس آن ۴۰ درصد از ســهام یکی از 
اکتشــاف های دریایی اکسون در کانادا 
را در اختیــار می گیرد.این شــرکت در 
بیانیه ای اعالم کرد این قرارداد نخستین 
تالش قطر انرژی برای اکتشاف در آب های 
کاناداســت.بر اســاس این قرارداد، قطر 
انرژی اجازه اکتشــاف در آب های عمیق 
۴5۰ کیلومتــری ســاحل نیوفاندلند و 
البــرادور را خواهد داشــت، اکســون 
 موبیل کانادا بقیه ســهام این اکتشاف را 

در اختیار دارد.

ح کرد؛ مدیر عامل گروه مپنا مطر

ضرورت تنوع بخشی در 
مصرف سوخت نیروگاه ها

مدیر عامل گروه مپنا با اشــاره به آخرین 
وضعیت امکان سنجی استفاده از میعانات 
گازی در نیروگاه های کشور، گفت:  تالش 
ما برای تنوع بخشــی در مصرف سوخت 
نیروگاه هاســت و خوشــبختانه ظرفیت 
خوبــی هم در این حوزه وجود دارد و این 
امکان را داریم که به غیر از گاز طبیعی از 
سایر سوخت ها هم در نیروگاه ها استفاده 
کنیم.عبــاس علی آبادی ادامه داد: آنچه 
که وظیفه ماســت آماده کردن نیروگاه ها 
برای پذیرش تنوع ســوختی است، البته 
برخی از این نوع سوخت ها شرایط زیست 
محیطــی خاصی دارند.علی آبادی افزود: 
امــروز در جهانی زندگی می کنیم که هر 
قــدر در جهت بهبــود و افزایش راندمان 
واحد های نیروگاهی موفق تر عمل کنیم، 
از جهات اقتصادی و زیســت محیطی به 
سود بشر خواهد بود، به خصوص از زمانی 
که قیمت ســوخت های فسیلی افزایش 
یافته، ما ناچار هســتیم بیشــتر به لحاظ 
اقتصادی و البته به لحاظ محیط زیســتی 
در جهت افزایــش راندمان گام برداریم.
علی آبادی در پایان تصریح کرد: ما امروز 
برای پذیرش انواع ســوخت در نیروگاه ها 

آمادگی کامل داریم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
کید کرد؛ تأ

مدیریت مصرف؛ راهکار عبور 
از چالش تأمین گاز در زمستان

نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس 
شــورای اســالمی گفــت: بایــد ضمن 
استانداردســازی وســایل گرمایشی، در 
سوخت نیز صرفه جویی شود؛ زیرا مدیریت 
مصــرف، راهکاری مناســب برای عبور از 
چالش تأمین گاز در زمســتان است.شهباز 
حســن پور بیگلری ، بــه لزوم صرفه جویی 
در مصرف ســوخت به ویژه ماه های ســرد 
ســال اشــاره کرد و گفت: در شرایطی که 
در بســیاری از شهرها و استان های کشور 
ســرما و برودت هوا آغاز شده، لزوم مصرف 
بهینــه به ویــژه گاز طبیعی الزم و ضروری 
است.وی به شدت مصرف انرژی در کشور 
اشــاره کرد و افزود: مقــدار مصرف انرژی 
در ایران نســبت به دیگر کشورها باالست. 
برای نمونه میانگین ســوخت مصرفی در 
خودروهــای دنیا حــدود ۱۰ درصد کمتر 
از خودروهای داخلی اســت، از این رو باید 
ابتــدا درباره بهینه ســازی مصرف انرژی 
کاالهــا و محصوالت تولیدی گام برداریم.
نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس 
تصریح کرد: در شرایطی که در بخش برق 
نیز مشــکالتی وجــود دارد، اما چند هزار 
مگاوات برق برای تولید رمزارزها اســتفاده 
می شــود کــه باید برای ایــن موضوع نیز 

تدابیری اتخاذ شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق:

هر کیلووات برق مشترکان پرمصرف 
820 تومان حساب می شود

مدیرعامل شــرکت توزیع برق البرز گفت: 
بیــن ۱۰ تا ۱5 درصد مشــترکین البرزی 
پرمصــرف هســتند که مصــرف بیش از 
الگــوی آنها هــر کیلوواتــی ۸۲۰ تومان 
محاسبه می شود.حســن کریمی با اشاره 
به گالیه برخی از شــهروندان در خصوص 
افزایــش چنــد برابری مبلــغ قبوض برق 
اظهــار کرد: آخرین افزایش تعرفه مصرف 
برق در اردیبهشــت ماه اســت و بعد از آن 
افزایشی نداشــته ایم.وی ادامه داد: برخی 
مشــترکین از افزایش مبلغ آخرین قبض 
بــرق خود گالیه دارند کــه این مربوط به 
افزایش مصرف تابستان است و ربطی به باال 
رفتــن تعرفه ندارد.وی توضیح داد: به طور 
میانگین در فصل تابســتان میزان مصرف 
برق حدود ۳۰ درصد بیشــتر می شــود و 
افزایش مبلغ قبوض برق مشترکین به این 
علت اســت.کریمی اضافــه کرد: البته اگر 
مشــترکی بیش از الگوی مصرف مشخص 
شــده از انرژی برق استفاده کرده باشد هم 
مشمول افزایش پلکانی مبلغ برق مصرفی 
شــده است.وی با اشــاره به الگوی مصرف 
بــرق توضیــح داد: الگوی مصرف در فصل 
تابستان ۳۰۰ کیلووات و در سه فصل دیگر 
۲۰۰ کیلووات در ماه اســت.وی ادامه داد: 
مشــترکینی که بیش از ۳۰۰ کیلووات در 
ماه برق مصرف می کنند پرمصرف هستند 
و تعرفه مازاد مصرف آنها به صورت پلکانی 
محاســبه می شــود.وی تاکید کرد: البته 
مشــترکینی که در فصل تابستان کمتر از 
۱۰۰ کیلــووات و در ســه فصل دیگر هم 
کمتر از ۸۰ کیلووات برق در ماه اســتفاده 
کننــد هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند و 

مبلغ برق مصرفی آنها بخشیده می شود.

عضو کمیســیون فاوای اتاق ایران گفت: گردش و حجم بازار رمزدارایی ها فقط 
ظرفیــت دور زدن تحریم هــا برای حجم کوچکی از معامالت را دارد.محمدرضا 
شرفی ، درباره فروش نفت با استفاده از ارز های دیجیتال گفت: حجم نفت بسیار 
باالســت و گردش و حجم بازار رمزدارایی ها ظرفیت این را ندارد که در در ازای 
فروش نفت، رمزارز دریافت کند. این یکی از روش هایی اســت که تحریم های 
بانکــی را دور می زنــد، امــا قابلیت آن فعال در کشــور برای این حجم نفت وجود 
نــدارد. میــزان رمزارز مورد نیاز برای تامین منابــع پرداخت هر محموله نفت ، 
قابل توجه اســت؛ در ثانی، تعداد کشــور های نفتخیز زیاد اســت و حجم رمزارز 

مورد نیاز برای پرداخت وجه فروش نفت این کشــور ها هم بســیار باالســت، اگر 
قرار باشد تمام این کشور ها از این روش استفاده کنند، طبیعتا در شرایط فعلی، 
ارز های دیجیتال توانایی پاسخگویی به این کار را ندارند.شرفی درباره دور زدن 
تحریم های بانکی با استفاده از ارز های دیجیتال گفت: برای حجم های کوچک 
می توان با استفاده از ارز های دیجیتال تحریم ها دور زد، اما اگر به حجم گردش 
روزانه بازار ارز دیجیتال و کل حجم آن توجه شود، مشخص می شود که امکان 
بهره گیری یک کشــور برای تامین نیاز هایش با اســتفاده از ارز های دیجیتال 

امکان پذیر نیست.

عضو کمیسیون فاوای اتاق ایران:

دور زدن تحریم های بانکی و نفتی با ارز های دیجیتال ممکن نیست

کمیسیون انرژی اتاق ایران: رئیس 

یارانه موجب تورم شده است
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران اظهار کرد: ما در 
اســتخراج و اکتشــاف در حوزه نفت کمبود بودجه 
داریم. فرآیند غلط سرمایه گذاری در خارج و داخل 
باعث شده ما حالت تداخل در بحث استخراج داشته 
باشــیم. اگر شرکای مورد نیاز برای صادرات را پیدا 
نکنیم، مشکالت اقتصادی پیدا خواهیم کرد. آرش 
نجفی ادامه داد: عدم توجه کافی به بهینه ســازی 
انرژی یکی از مشــکالتی اســت که می تواند ما را به 
توسعه اقتصادی نرساند.او درباره صنعت برق اظهار 
کرد: بیش از 5۰ درصد از بخش نیروگاهی ما دست 
بخش خصوصی است. در حالی این موضوع را رعایت 
کردیم که به سمت کاهش تولید نیرو رفتیم. ما در 
حوزه نیروگاهی با این روند فرتوت خواهیم شــد و، 
چون ســرمایه گذاری درستی نداریم در این حوزه 
ناتوان خواهیم شــد.رئیس کمیســیون انرژی اتاق 
ایــران بیان کــرد: راه حل هایی که بخش خصوصی 
برای برون رفت از مشکالت حوزه نفت و برق داشته 
اند از این قرار است که؛ در بحث رگوالتوری در صنعت 
برق و نفت با شــورای رقابت همکاری کردیم که تا 
رفتــن به مجلس پیش رفت، اما وزیر نیرو این طرح 
را برگرداند. جای تعجب دارد، طرحی که ۴ ســال 
برای آن تالش شده است به همین راحتی بازگردانده 
می شــود.او افزود: اگــر وزیر روی این الیحه نظری 
دارند باید جلســه ای بگذارند و اگر قرار اســت ما آن 

را تغییر دهیم روند درستی را جلو ببریم.

یارانه نقدی به جای مردم به حوزه وزارت نیرو 
پرداخت شود

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره طرح یارانه 
ادامــه داد: عــددی حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون 

دالر را خرد کردند و در جامعه تقســیم می کردند و 
این کار باعث شــد نقدینگی افزایش پیدا کند. این 
مبلغ ۱۱ ســال است از طرف دولت تامین می شود، 
امــا در واقــع این عدد به دولت تحمیل می شــود و 
هیــچ تاثیــری نیز در جامعه نــدارد.او ادامه داد: ما 
پیشنهاد می کنیم که عدد ۴5 هزار تومان را حذف 
کننــد کــه مبلغ زیادی از دولت کســر می کند، در 
حوزه وزارت نیرو پرداخت کنند تا بتوان در تمامی 
حوزه هــا پیشــرفت کرد. ایــن  یارانه باعث تورم در 

جامعه شده و هیچ چیزی تغییر نکرده است.نجفی 
اظهار کرد: تاثیر تورم در دالر محاســباتی اســت. ما 
نــرخ تورم ایران را ضربدر نرخ دالر آمریکا می کنیم 
و یک نرخی به وجود می آید که در این قســمت ما 
تورم را محاســبه می کنیم.او گفت: خواهشــا بدون 
برنامه ریزی هیچ قیمتی را افزایش ندهید، این راه 
حل اقتصادی نیســت. برخی کارشناسان می گویند 
قیمت ســوخت و انرژی باید افزایش پیدا کند، اما 
این درســت نیســت و باید با دقت قیمت را افزایش 

بدهیم.رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران بیان کرد: 
در چند سال گذشته قیمت بنرین پلکانی باال نرفت 
اما وقتی که ناگهانی گران می شــود، تاثیر خود را 
در اقتصاد کشــور خواهد گذاشت.رئیس کمیسیون 
انرژی اتاق ایران ادامه داد: ما قیمت نفت را به بهانه 
هوب خلیج فارس رساندن افزایش دادیم و همچنان 
در حال حاضر هم قیمت ما نســبت به هوب خلیج 
فارس یک سوم است، پس افزایش قیمت هیچ گاه 

تاثیر گذار نبوده است.
او ادامــه داد: پــس اگر ما پول یارانه را در حوزه های 
مختلف وارد می کردیم و پیشــرفت می دادیم باعث 
می شد اشتغال هم باال برود. اگر در حوزه وزارت نیرو 
وارد می شد، کاهش ۳5 درصدی بهینه برق به وجود 
می آمد.رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ادامه داد: 
در بحــث قطعی برق ما فشــار به صنعت ها آوردیم 
و دالل ها قیمت ســیمان را باال بردند و هر کســی 
ســود خود را برد.نجفی گفت: حاال همین مشــکل 
را در زمســتان امســال هم خواهیم داشت، وقتی ما 
کمبود گاز داریم، فشار به خانوار ها می آید و قیمت ها 
افزایش پیدا می کند.او درباره بحث واردات گاز گفت: 
در حــال حاضــر ما ۲۰۰ میلیون متر مکعب کمبود 
گاز داریم، همســایگان ما هم از بحث نداشــتن گاز 
ما سوء استفاده خواهند کرد. دولت باید روی بحث 
کاهش مصرف ورود کند. رئیس کمیســیون انرژی 
اتاق ایران اظهار کرد: ما در استخراج و اکتشاف در 
حوزه نفت کمبود بودجه داریم. فرآیند غلط سرمایه 
گذاری در خارج و داخل باعث شده ما حالت تداخل 
در بحث اســتخراج داشته باشیم. اگر شرکای مورد 
نیاز برای صادرات را پیدا نکنیم، مشکالت اقتصادی 

پیدا خواهیم کرد.
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55بانک و بیمه
رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون:

 توسعه تعاون 
آمادگی تامین مالی بخش های 

مختلف صادرات کشور را داراست 

رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون بر آمادگی 
تامین مالی بخش های مختلف صادرات کشور از 
جمله تولید کنندگان، حمل و نقل زمینی و دریایی 
تاکید ورزید. سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره 
بانک توســعه تعاون ضمن گرامیداشت روز ملی 
صادرات اظهار داشت: صادرات هر کشور به عنوان 
یکی از مهمترین مولفه های توانمندی اقتصادی 

کشور مطرح است.
وی افزود: این که میزان کاالها یا خدماتی افزون بر 
میزان مصرف داخلی اقتصاد تولید گردند، امکان 
صادرات کاال یا خدمات را فراهم نمی سازد، بلکه 
کیفیت و نحوه مناســب ارائه کاال و خدمات برای 
کشــورهای مقصــد در موفقیت صــادرات حائز 

اهمیت است.
فتاحی با اشــاره بــه راهبردهای دولت جدید در 
افزایش تعامل با کشورهای همسایه و منطقه گفت: 
رویکرد دولت جدید می تواند در افزایش تولید و 
اشتغال موثر باشد و این راهبرد می تواند محرک 
و انگیزه ای قوی برای صنایع و مشــاغل گوناگون 

تلقی گردد.
فتاحــی گفت: در فرآیند صــادرات، بخش های 
مختلــف اقتصادی از جملــه واحدهای تولیدی، 
حمل و نقل، گمرک، اســتاندارد، بهداشت، ارکان 
مالی، بانکی و دیپلماســی وظایفی مهم بر عهده 
دارند و انســجام بخش های مختلف برای اجرای 

موفق فرآیند الزامی است.
وی در تبییــن خدمــات بانکی قابل ارائه به صادر 
کننــدگان گفت: نظام بانکی می تواند با پذیرش 
خدمــات مالی و بانکی به صادر کنندگان موجب 
انتقال ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد گردد 
و به صورت سیســتمی باعث ایجاد تعادل در تراز 

ارزی کشور گردد.
وی تامین مالی ایجاد و توســعه زیرســاخت های 
مورد نیاز صادرات به ویژه بنادر، راه های مواصالتی 
و مناطق ویژه اقتصادی را از خدمات شبکه بانکی 
به صادر کنندگان اعالم نمود و گفت: بانک توسعه 
تعاون تاکنون ارتباطات و تعامالتی با بخش های 
حمل و نقل و ناوگان باری و دریایی کشور داشته 
اســت و تامین مالی بانک در بروزرســانی ناوگان 
حمل و نقل کشور برای صادرات به مقاصد دور و 

نزدیک اثربخش بوده است.
فتاحی به حضور برندهای مطرح در بخش تعاون 
اشاره نمود و گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
طــی بازدیدهایی که از قابلیت های تعاونی ها در 
نمایشگاه های مختلف داشته اند، بر توان صادراتی 

تعاونگران صحه گذاشته اند.
رییس هیات مدیره بانک توســعه تعاون به آمار 
تســهیالتی بانک در بخش بازرگانی به میزان ۴5 
هزار میلیارد ریال طی دو ســال و نیم اخیراشــاره 
کرد و نیز گفت: همکاران بانک از توانمندی و تجربه 
کافی در عملیات ارزی برخوردار هستند و صدور 
حوالجات ارزی و اعتبار اســنادی و انواع خدمات 

ارزی در واحدهای ارزی بانک قابل ارائه است.
فتاحــی گفت: بانک توســعه تعــاون در مناطق 
راهبردی و مستعد صادرات کشور از جمله چابهار، 
بندرعباس، ماکو، بوشــهر و همه استانهای مرزی 
که مبادالت تجاری گسترده دارند خدمات شعبه 
ای ارائه می کند و با گســترش تعامالت بانک با 
واحدهــای فعال در حوزه صادرات، نقش بانک در 

این موضوع مهم اقتصادی پررنگ تر می شود.

مانع زدایی عملیاتی بانک ملی 
ایران از مسیر تولید

مدیرعامل بانک ملی تاکید کرد که مانع زدایی از 
مسیر تولید در این بانک، یک شعار نیست و تاکنون 
در این راستا ده ها جلسه حضوری و غیرحضوری 
با فعاالن اقتصادی کشور توسط مدیران ارشد این 

بانک برگزار شده است.
محمــد رضا حســین زاده با بیــان اینکه هزاران 
میلیــارد تومان تســهیالت بــه منظور کمک به 
توسعه فعالیت تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی 
در ســال جاری توســط بانک ملی ایران پرداخت 
شده است، گفت: البته کمک به رونق تولید تنها 
در حوزه پرداخت تســهیالت خالصه نمی شود و 
در همین زمینه، صدها ساعت مشاوره تخصصی 
از سوی کارشناسان بانک به صاحبان بنگاه ها ارائه 

شده است.
وی با تاکید بر اینکه روند جاری در پشــتیبانی از 
تولیــد همچنان در بانک ملی ایران ادامه خواهد 
داشــت، اظهار کرد: به روایت آمار بانک مرکزی، 
بانک ملی ایران بیشــترین ســهم را در پرداخت 
تسهیالت به عموم مردم به ویژه فعاالن اقتصادی 
دارد و این مشخصات نشان دهنده عزم جدی این 

بانک در مانع زدایی از تولید است.

اخبار

اخبار

برندگان قرعه کشی حساب های 
صندوق قرض الحسنه بانک 

پارسیان مشخص شدند

آیین قرعه کشــی سپرده های پس انداز ریالی 
صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان)عملکرد 
ســال 99 -۱۴۰۰( روز ســه شنبه مورخ ۲۷ 
مهرماه سال جاری برگزار و برندگان نیکوکار 

این قرعه کشی مشخص شدند.
در ایــن دوره از قرعــه کشــی کــه با حضور 
اعضای هیات نظارت بر قرعهکشی متشکل از 
نمایندگان دادستانی کل کشور و بانک مرکزی 
و همچنیــن محمد رضا فقیــری مدیرعامل 
صندوق قرض الحســنه و جبیب اهلل نگهبان 
مدیر بازرســی و نظارت بانک پارسیان و دیگر 
مدیران این بانک برگزار شد؛ به پاس قدردانی 
از نیت خیر سپرده گذاران قرض الحسنه پس 
انداز، جوایز ارزنده ای به برندگان تعلق گرفت.
۳۰ فقره کمک هزینه خرید واحد مســکونی 
هــر یک به ارزش یک میلیارد ریال، ۶۰ فقره 
کمــک هزینه خرید خودرو داخلی هر یک به 
ارزش5۰۰ میلیــون ریــال،۷۰ کمک هزینه 
خریــد لوازم خانگی تولیــد داخل هر یک به 
ارزش ۳۰۰ میلیــون ریــال، ۸۰ کمک هزینه 
تحصیلــی بــرای یک مقطع بــه ارزش ۲۰۰ 
میلیــون ریال،9۰ کمک هزینه ســفر عمره، 
تمتــع و عتبات عالیات هر یک به ارزش ۱۰۰ 
میلیون ریال،۱۰۰ کمک هزینه خرید صنایع 
دســتی هر یک بــه ارزش5۰ میلیون ریال و 
۲۰۰ جایــزه نقــدی ۲۰ میلیون ریالی، ۴۰۰ 
جایزه نقدی ۱5 میلیون ریالی و هزاران جایزه 
نقدی دیگر از جوایز قرعه کشــی حساب های 
قرض الحســنه پس انــداز ریالــی صنــدوق 

قرض الحسنه بانک پارسیان است.
اســامی برندگان جوایز قرعه کشــی پس از 
تاییــد هیات نظارت و انجام کنترل های الزم 
بر روی ســایت های اینترنتی بانک پارســیان 
www.parsian-bank.ir به نشــانی اینترنتی

و صندوق قرض الحســنه بانک پارســیان به 
 www.sandogh.parsian-bank.ir نشــانی 

قرارخواهدگرفت.
گفتنی است؛ صندوق قرض الحسنه این بانک 
به منظور نقش آفرینی موثرتر و در راســتای 
ایفــای نقش مســئولیت اجتماعــی خود، از 
ابتدای تاســیس تا ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۰ ، بیش 
از ۴۰ هزارمیلیارد ریال تســهیالت در بخش 
های ازدواج، درمان، مسکن، اشتغال و ضروری 
به بیش از ۱۶۸ هزار نفر از هموطنان پرداخت 

کرده است.

نزدیک شدن سوت قطار اردبیل 
با مشارکت بانک ملی ایران

تکمیــل راه آهــن  اردبیل به میانه که از جمله 
طرح هــای زیربنایی در حال اجرا در اســتان 
اردبیل و یکی از دغدغه های مردم این استان 
اســت، با همت و پشــتوانه بانک ملی ایران به 

پایان می رسد.
آیت اهلل رییسی در روز سی ام مهرماه و در ادامه 
بازدید از پروژه های استان اردبیل، از پروژه راه 
آهن میانه – اردبیل بازدید و در جریان  آخرین 

وضعیت پیشرفت آن قرار گرفت.
پیــش تر محمدرضا حســین زاده مدیرعامل 
بانــک ملی ایران در بازدید از پروژه بزرگ راه 
آهــن میانــه – اردبیل، بر تکمیل این پروژه و 
استفاده از همه ظرفیت های بانک تاکید کرده 
بود. همچنین بهنام جو استاندار سابق اردبیل 
نیــز ضمن تقدیر از نقش بانک ملی ایران  در 
توســعه اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار در این 
اســتان ، تکمیل پــروژه راه آهن با اعتبار ۱۱ 
هزار و 5۰۰ میلیارد ریال را بزرگترین فاینانس 
بانکــی خوانده و گفته بود: بهره برداری از راه 
آهن اردبیل میانه بدون مشــارکت بانک ملی 
ایران عمال غیر ممکن اســت.گفتنی اســت، 
عملیات ســاخت راه آهن میانــه- اردبیل از 
اوایل ســال 9۲ شــروع شده است. این پروژه 
ریلی ۱۷5 کیلومتری دارای ۸ ایســتگاه است 
که از این تعداد دو ایســتگاه تشــکیالتی در 
اردبیل و میانه واقع شده است. برای این مسیر 
همچنین ۳ ایستگاه مسافری و ۳ ایستگاه فنی 

پیش بینی شده در حال احداث است.

با تصویب هیات مدیره بانک تجارت و تایید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ، هادی اخالقی به عنوان مدیرعامل این بانک انتخاب شد
 در جلســه ای که عصر چهارشــنبه بیســت و هشــتم مهرماه برگزار شــد اعضای هیات مدیره بانک به نمایندگی از ســوی ســهامداران ، هادی اخالقی را به عنوان 

مدیرعامل جدید بانک تجارت منصوب کردند .
اعضای هیات مدیره بانک تجارت در این جلسه از زحمات صادقانه و ارزشمند رضا دولت آبادی در دوران تصدی سمت مدیرعاملی این بانک تقدیر به عمل آوردند. 

همچنین دولت آبادی به عنوان مدیرعامل جدید بانک ملت منصوب شد .

هادی اخالقی مدیرعامل جدید بانک تجارت شد

خبر ویژه

مدیر فناوری اطالعات شرکت بیمه رازی:

صدور بیمه نامه های عمر بیمه رازی برخط می شود
مدیر فناوری اطالعات شرکت بیمه رازی 
از رونمایــی صدور برخط بیمه نامه عمر 
بــرای اولین بار در صنعت بیمه کشــور 

توسط شرکت بیمه رازی خبر داد.
سه شــنبه های  برنامــه  نوزدهمیــن 
پاســخگویی بــا حضور مهنــدس رضا 
جمالــی- مدیــر فنــاوری و اطالعات و 
دکتر ناصرالدین اسالمی فرد مدیر روابط 
عمومی شرکت بیمه رازی برگزار شد.در 
این برنامه جمالی اذعان کرد شرکت بیمه 
رازی در راســتای صــدور بیمه نامه عمر 
بر بستر وب ســایت توسط نمایندگان، 
برنامــه مدون و برپایه فناوری های به روز 
را طراحی و به مرحله اجرا در آورده است.

مدیــر فناوری و اطالعات شــرکت بیمه 
رازی، ادامــه داد: ایــن برنامه در دو فاز 
طراحی شــده که فاز اول آن در اواســط 
آبانمــاه و فاز دوم بعد از اجرای موفقیت 
آمیز فاز اول به بهره برداری خواهد رسید .

او در رابطه با درخواست واحد بیمه های 
عمــر مبنی بر صدور برخــط بیمه نامه 
تصریح کرد: در فرآیند صدور، با افرادی 
که درخواســت بیمه نامه عمر را تکمیل 
کــرده باشــند تماس تصویــری برقرار 
خواهد شــد و بعد از تائید هویت آن ها، 
بیمــه نامــه عمر در مدت زمان بســیار 

کوتاهی صادر می شود.
جمالــی تاکید کرد: طــرح صدور بیمه 
نامه هــای برخط شــرکت بیمه رازی در 
صنعت بیمه کشــور بی نظیر اســت و تا 
بــه امروز چنیــن طرحی در این صنعت 

اجرایی نشده است.
او در پاســخ به این سوال که آیا می توان 
زیرساخت و شرایط صدور بیمه نامه های 
الکترونیک را به دیگر بیمه نامه ها بســط 

داد خاطرنشــان کرد: صدور الکترونیک 
بیمــه نامه عمر بــا توجه به تائید هویت 
افراد بسیار سخت است فلذا در صورتیکه 
بیمــه رازی به عنوان اولین شــرکت در 
صنعت بیمــه ایران، این مهم را اجرایی 
کند، می تواند دیگر رشــته های بیمه را 
نیــز به صورت برخط برای بیمه گذاران 

خود صادر نماید.
مدیــر فناوری و اطالعات شــرکت بیمه 

رازی بــا اشــاره به تمدیــد برخط بیمه 
نامه های شخص ثالث گفت: نمایندگان 
در صنعت بیمه در زمینه صدور و تمدید 
بیمــه نامه بــه صورت برخط به دو گروه 
تقسیم می شــوند یک گروه که توانایی 
صــدور برخط را دارنــد و گروهی دیگر 
که هیچگونه زیرســاختی برای استفاده 
از امکانــات بــه روز و برخط را ندارند، از 
این رو به دنبال آن هســتیم تا طی یک 

برنامــه جامع خدمات برخط را به گروه 
دوم ارائه کنیم.

جمالــی ادامــه داد: در دو مــاه آینــده 
نمایندگان امکان دریافت وب ســرویس 
برای صدور بیمه نامه های شــخص ثالث 
به صورت برخط را خواهند داشت و این 
مهــم در حالی محقق می شــود که در 
ماه های گذشــته با ریل گذاری مناسب، 
زیرســاخت های فناوری شــرکت بیمه 
رازی بــا هزینه کرد بیش از 5۰ میلیارد 

ریال ارتقاء یافته است.
وی بیــان کرد: از دســتاوردهای ارتقاء 
زیرساخت های فناوری شرکت می توان 
به عدم قطعی شــبکه ارتباطی در یکماه 

گذشته اشاره کرد.
مدیر فناوری و اطالعات شــرکت بیمه 
رازی یادآور شــد: بستر ارتباطی شعب 
بیمه رازی با ســتاد برپایه اینترنت و از 
کانال ایمن است و در آینده نزدیک برای 
ســهولت در انجام امور به نمایندگان و 
همکاران شــرکت بیمه رازی تنها یک 
نام کاربری و رمز عبور برای دسترســی 
به تمام درگاه های شــرکت بیمه رازی 
ارائه خواهد شد که این مهم قدم بزرگی 
در کاهــش فرآیندهای اجرایی در این 

شرکت است.

آسان به خدمات بانکی با موبایل بانک رفاه دسترسی 
ورود تکنولوژی و فناوری های نوین به سیســتم بانکی کشــور سبب شده 
اســت تا هم مشــتریان و هم مدیران بانک ها اســتفاده و بهره برداری از 

ابزارهای جدید بانکی را در دستور کار خود قرار دهند.
موبایل بانک رفاه به عنوان ابزاری کاربردی با کاربردی آسان برای مشتریان 
به منظور اســتفاده از ســرویس های بانکی و غیربانکی طراحی شده که از 

بارزترین ویژگی های آن می  توان به موارد زیر اشاره کرد:
SMS/GPRS/WiFi  قابلیت استفاده بر بستر های

قابلیت مشاهده لیست تسهیالت اصلی و ضامنین و پرداخت اقساط آن ها

قابلیت استفاده از رمز دوم و رمز یکبار مصرف )OTP( برای انجام تراکنش 
های مالی در بستری امن

امکان انتخاب نام کاربری دلخواه
پرداخت قبض با استفاده از  بارکد خوان

بانک رفاه کارگران به منظور ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات بانکداری 
 Android الکترونیک، طراحی و تهیه سامانه موبایل بانک رفاه مبتنی بر
iOS  ، و PWA را انجام داده و نســخه های جدید این ســامانه در اختیار 

مشتریان قرار گرفته است.

موافقت بانک مرکزی با ارتقای موسسه اعتباری ملل به بانک
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران طی نامه شماره ۲۱۴5۸۲/۰۰ 
مورخ ۲۸/۰۷/۱۴۰۰ موافقت خود را با ارتقاء موسسه اعتباری ملل به 
بانک ملل، منوط به تعهد هیئت مدیره موسســه در خصوص اقدامات 

اعالم شده ظرف مدت شش ماه را اعالم کرد.
طبق اعالم بانک مرکزی، موسســه ملل در مدت ۶ ماه باید ســرمایه 
خود را به میزان ۱۰۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی افزایش دهد و 
از محل آورده ســپرده گذاران ســرمایه خود را به میزان ۲ هزار میلیارد 
تومان برســاند و نســبت کفایت ســرمایه را بهبود ببخشد. با انجام این 

شروط موسسه اعتباری ملل رسما به بانک ملل تبدیل خواهد شد.
مؤسســه اعتباری ملل در ســال ۱۳۶۶ با نام صندوق قرض الحســنه 
عســکریه و در شــب والدت با سعادت امام حسن عسکری )ع( فعالیت 
خود را آغاز کرد و در ســال ۱۳۷۳ با شــکل گرفتن وزارت تعاون به 
عنوان اولین تعاونی اعتبار آزاد در ســطح کشــور مجوز فعالیت خود را 
از وزارت تعاون اخذ نمود و پس از آن حوزه عملیات خود را به سراسر 

کشــور گســترش داد و همزمان پیگیری های الزم را جهت اخذ مجوز 
فعالیت تحت عنوان مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران آغاز کرد.

در سال ۱۳۸5 توافق نامه ای بین هیأت مدیره مؤسسه و بانک مرکزی 
برای تبدیل تعاونی اعتبار عســکریه به مؤسســه مالی و اعتباری امضاء 
شد که در نهایت این توافق نامه منجر به صدور موافقت اصولی بانک 
مرکزی گردید و سپس مؤسسه با فراهم آوردن اسناد و مدارک مورد 
نیاز و اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در ابتدای سال ۱۳9۰ 
جهت تأمین ســرمایه مورد نیاز و تبدیل شــدن به ســهامی عام، اقدام 
به پذیره نویســی ســهام نمود که پس از اتمام مراحل پذیره نویسی، و 
بررسی و تائید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در مورخه 
۱۲/۰۴/۱۳9۰ نزد اداره کل ثبت شــرکت ها به عنوان مؤسســه مالی 
و اعتباری ســهامی عام به شــماره ۳۶۰۷۴۷ ثبت و تغییرات آن در 
روزنامه رسمی درج گردید و پس از آن نام مؤسسه با شماره ۱۰۸۴۰ 
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید و سهام مؤسسه نیز در 
شــرکت فرا بورس ایران مورد معامله قرار گرفته و در حال حاضر نیز 

معامالت آن در حال انجام می باشد.

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید
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مدیر کل بنیاد شهید استان خراسان رضوی:

 وحدت مردم، توصیه شهدای 
اهل سنت و تشیع است

مشهد / گروه استان ها: مدیر کل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران خراسان رضوی گفت: وصیت نامه به جا 
مانده از شهدای اهل سنت و تشیع، دعوت مردم به 
وحدت بوده است.حجت االسالم حسین معصومی 
به مناســبت هفته وحدت با خانواده  شــهید اهل 
سنت »محمد رحیم حیدری« و جانبازان سرافراز 
اهل ســنت »درمحمد دوستی « و »گلریز نعمتی 
کاریزک« دیدار و ضمن تبریک هفته وحدت گفت: 
اختالف در روز میالد پیامبر اکرم )ص( عاملی سو 
اســتفاده برای دشمنان اســالم بود، که با بصیرت 
بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسالمی این ایام به 
عنوان هفته وحدت انتخاب و توطئه دشمنان خنثی 
شد.مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان 
رضوی،خطاب به خانواده ایثارگران خاطر نشان کرد: 
مهم ترین رویکرد فکری، فداکاری توســط والدین 
شهدا به فرزندان انتقال داده شده است، و شهیدان 
به آن جامعه عمل پوشــانیدند و به درجات عالیه 
رســیدند.وی با بیان اینکه خانواده شهدا مروجین 
فرهنگ ایثار و شهادت و وحدت در جامعه هستند، 
افزود: وقتی آثار به جا مانده شــامل دســت نوشته 
ها، وصیت نامه ها، و خاطرات شــهدا را بررسی می 
کنیم، یک عامل مشــترک در بین همه آثار به جا 
مانده دیده می شود، توجه به فرامین الهی و وحدت 
در جامعه، که مهمترین توصیه شهدا به مردم است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در بنیاد خراسان رضوی 
ادامه داد: شهدای اهل سنت نماد وحدت و تقریب 
جهان اسالم هستند و وقتی برادران اهل سنت در 
جبهه های جنگ حضو پیدا می کنند و برای دفاع 
از کشور اسالمی جان خویش را به خطر می اندازند 
نتیجــه اعتقــاد  آنان به گفتمان وحدت و تقریب و 
فداکاری در ســایه والیت فقیه است.شهید معظم 
»محمد رحیم حیدری« در ۱5 اردیبشهت ۱۳۴9 
در مشــهد چشــم به جهان گشود و در یکم اسفند 
۱۳۷۴ به مقام رفیع شهادت نائل آمد.گفتنی است؛ 
ســند هویت انقالبی مردم خراسان رضوی، پرونده 
۱۷ هزار و ۳۲۱ شهید، 5۰ هزار و  ۳95 جانباز و سه 
هزار و ۳9۲ آزاده است که به نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران عزت بخشیدند.

برگزاری جشن بزرگ میالد 
 پیامبر)ص( و امام صادق)ع( 

در باشگاه فلق شهرستان نظرآباد 
البرز / گروه استان ها: همزمان با هفدهم ربیع االول 
جشــن میالد با ســعادت نبی مکرم اسالم حضرت 
محمدبــن عبــدا...)ص( و امام جعفــر صادق )ع( 
ششــمین امام شیعیان در  باشگاه فلق شهرستان 
نظرآباد برگزار شــد. این مراســم باشکوه با حضور 
شــهردار ،رئیس و اعضای شورای شهر ،مسئولین 
شهرستانی و شهروندان نظرآبادی با فاصله گذاری 
اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار و 
ارادتمندان و شیفتگان سالله رسول اهلل به سرور و 
شــادمانی پرداختند.این مراسم با همکاری وهمت 
شــهرداری وشــورای اسالمی شــهر ، حوزه ۷۱۴ 
حضرت زینب )س( ، پایگاه بسیج حضرت ابوالفضل ، 
پایگاه شهید زین الدین حوزه ۷۱۱ عمار یاسر ، اداره 
ورزش و جوانان شهرستان نظرآباد و ستاد بازسازی 
عتبات و عالیات این شهرســتان برگزار شد.قرائت 
قرآن با نوای قاری ، اجرای گروه تواشیح ویژه والدت 
پیام آور مهربانی  و مدیحه سرایی مداحان و پخش 
موســیقی های مذهبــی از بلندگو ، تجلیل از تازه 
عروس و دامادها ،برگزاری مسابقه با جایزه از جمله 
برنامه های این جشــن بزرگ  و مردمی بود که با 

حضور مسئولین برگزار شد.

باهم مهربان باشیم، سخنی با اعضای شورای جدید

 شورای اسالمی
 و پیش نیازهای کارآمدی

شــورا در اســالم از اهمیت باالیی برخوردار است، 
توجه اســالم به این امر مهم در اختصاص سوره ای 
از قرآن کریم به این نام تجلی یافته اســت. شــورا به 
عنوان یکی از ارکان نظام اسالمی به شمار می رود 
و خداوند متعال در قرآن کریم شورا را مبنای اصلی 
سلوک و رفتار متقابل مردم دانسته و آن را یکی از 
خصایص برجسته مومنان ودر ردیف اطاعت امر خدا 
و برپاداشــتن نماز قرار داده است.والذین استجابرا 
لویهم و اقامو الصلوه و امرهم شــوری بینهم و مما 
رزقناهم ینفقون تا بدین ترتیب راه استبداد بر روی 
افراد بسته شود و با تعامل افکار و تضارب اندیشه ها 
زمینه تفاهم و ایجاد امنیت خاطر بین افراد فراهم 
آیــد و هم اینکه مناســب ترین تدبیر اتخاذ گردد. 
حتی پیامبر اکرم )ص( علی رغم داشــتن مراتب 
کمال عقل و اندیشه و به عنوان بزرگترین راهنمای 
بشریت ماموریت به مشورت گردیده تا بدین وسیله 
ســایر زمامداران به مقام شــامخ او تاسی جویند و 
خود رایی و ســخت دلی و خشــونت را از ذهن خود 
بزداینــدو رابطــه ای توام با نرمش و عطوفت را بین 
خود و فرمانبرداران ایجاد نمایند.آن حضرت هیچ 
پشتیبانی و یاوری را در اداره جامعه برتر و قدرتمندتر 
از مشورت و مشارکت مردم نمی دانند، پس بجاست 
با هم مهربان باشــند اعضای محترم شورای جدید 
نیز با الگو قرار دادن ســیره رســول اعظم )ص( امور 
را با شــور و مشــورت به پیش ببرند تا نتایج بهتری 

نصیب گردد.

 در نخستین دوره جشنواره روابط عمومی 
و مسئولیت اجتماعی؛

ذوب آهن اصفهان نشان عالی 
و جایزه مروج برتر مسئولیت 

اجتماعی را کسب کرد
اصفهان / گروه استان ها: ذوب آهن اصفهان 
موفق شد در نخستین دوره جشنواره روابط 
عمومی و مســئولیت اجتماعی نشان عالی  
و جایزه مروج برتر مســئولیت اجتماعی را 
کســب نماید و علیرضا امیری مدیر روابط 
عمومی ذوب آهن اصفهان به عنوان نماینده 
شــرکت این نشــان و جایزه را دریافت نمود 
.نخســتین دوره جشنواره روابط عمومی و 
مســئولیت اجتماعی با حضور کارشناسان 
و فعــاالن حــوزه روابط عمومــی و مدیران 
برخی ســازمان ها و صنایع کشــور در مرکز 
همایش های صدا و سیما برگزار شد .فلیپ 
بورمانــس رئیس انجمن بین المللی روابط 
عمومــی در پیامــی بــه این جشــنواره به 
اهمیت مســئولیت اجتماعی برای سازمان 
های پیشرو اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود 
که برگزاری این جشنواره بتواند در نهادینه 
سازی مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از 
وظایف روابط عمومی ،یاری رســان باشــد.
پرفســور وی آن ویزر رئیس ســازمان بین 
المللی مسئولیت اجتماعی و رئیس انجمن 
بین المللی مسئولیت اجتماعی صنفی نیز در 
سخنرانی ویدئویی ، پرداختن به مسئولیت 
اجتماعــی را در یک برنامه بلند مدت برای 
سازمان ها ، ضروری دانست و گفت : روابط 
عمومی باید به سازمان کمک کند تا بتواند 
نقــش خود را در مســئولیت اجتماعی ، به 
صورت هدفمند و سودمند ایفا کند.هوشمند 
ســفیدی رئیس خانــه روابط عمومی ایران 
و علــی مطیع جهانی عضو هیات رئیســه و 
معاون پشــتیبانی، تحقیقات و برنامه ریزی 
اتــاق تعــاون ایران نیز از دیگر  ســخنرانان 
این جشــنواره بودند .ذوب آهن اصفهان با 
بیش از نیم قرن فعالیت در صنعت کشــور 
، پیشــگام و پیشــرو صنایع کشور در حوزه 
مســئولیت اجتماعی محسوب می شود که 
برخــی از فعالیــت هــای ذوب آهن در این 
حوزه مشــتمل است بر مشارکت در توسعه 
صنایع کشــور ، آموزش نیروهای متخصص 
و ماهر برای کلیه صنایع کشــور، پشتیبانی 
فنی و اعزام نیرو در دوران حماســه ســازی 
مردم ایران در دفاع مقدس ، مشــارکت در 
توسعه فعالیت های فرهنگی و ورزشی کشور 
از طریق باشگاه فرهنگی ورزشی این شرکت 
، تاســیس بیمارستان شهید مطهری و ارائه 
خدمــات درمانــی به جامعه کــه در دوران 
شــیوع بیماری کرونا نیز تداوم یافت، کمک 
به توســعه عمرانی و زیرساخت های منطقه 

، تولید محصوالت مورد نیاز جامعه و.....

یک گلستانی مدال برنز 
نوزدهمین دوره مسابقات ملی 

مهارت را کسب کرد
گلســتان / گروه اســتان ها: ابوالفضل عرب 
باالجلینی از اســتان گلستان در نوزدهمین 
دوره مســابقات ملی مهارت که به میزبانی 
اســتان سیستان و بلوچســتان برگزار شد 
در رشــته جواهرســازی مدال برنز را کسب 
کرد.نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت 
در  رشــته جواهرســازی به میزبانی استان 
سیســتان وبلوچســتان، طی ۴ روز  از ۲۶ تا 
۲9 مهرماه سال جاری، با حضور ۲۱ شرکت 
کننده برگزار شــد.بنا براین گزارش، در این 
رقابت ها 9 نفر زن و ۱۲ نفر مرد از اســتان 
های گلســتان، آذربایجان غربی، اصفهان،  
البرز، تهران، سیستان و بلوچستان، فارس، 
ســمنان، قم، کرمــان، گیــالن، مرکزی، 
همدان، یزد، بوشهر،کهکیلویه و بویراحمد، 
اردبیل،کردســتان و شــرکت کنندگانــی 
مستقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، آموزش 
و پرورش ،حضور داشتند.شــایان ذکر است 
شرکت کنندگان نوزدهمین دوره مسابقات 
ملی مهارت در رشته جواهرسازی به میزبانی 
استان سیستان وبلوچستان موفق به کسب 
۱  مدال طال، ۱ مدال نقره، ۲ مدال برنز و ۷ 
دیپلم افتخار شــدند.در نهایت پس از اعالم 
نظرات داوران، اســامی برگزیدگان به شرح 

ذیل اعالم شد:
رشته جواهرسازی

مدال طال: راضیه جاللی از استان تهران
مــدال نقــره: علی معصومی نیا از اســتان 

مرکزی
مــدال برنــز: ابوالفضل عــرب باالجلینی از 

استان گلستان
مدال برنــز: محمد صادق پور از آذربایجان 

غربی
برگزیــدگان نهایی نوزدهمین مســابقات 
ملی مهارت برابر تصمیمات ســتاد اجرایی 
مســابقات ملی مهارت پس از طی اردوهای 
آماده ســازی به مســابقات جهانی مهارت 
اعزام خواهند شــد.الزم به ذکر است شرکت 
کنندگان در مسابقات ملی مهارت در سطح 
کشوری، برگزیدگان مسابقات استانی بودند.
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همزمان با هفته وحدت و به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش؛

همایش پیاده روی در شهر جدید هشتگرد برگزار شد
البرز / گروه اســتان هــا: همایش پیاده 
روی خانوادگــی همزمــان بــا هفتــه 
وحــدت و به مناســبت هفتــه تربیت 
بدنــی و ورزش بــا حضــور گســترده 
شــهروندان و حضــور نماینده مجلس 
شورای اســالمی،مدیرکل اداره ورزش 
و جوانان استان،شهردار،اعضای شورای 
کالنتری،فرمانــده  اســالمی،فرمانده 
حــوزه بســیج،رئیس کالنتــری در 
شهرجدیدهشــتگرد برگــزار شــد.در 
ایــن همایش،شــرکت کننــدگان از 
میــدان مــادر واقع در فاز دو مســیر را 
آغــاز و در ادامه بــا عبور از بلوار انقالب 
اســالمی و بلوار جمهوری، در بوســتان 
گلســتان حضــور یافتند.علی حدادی 
نماینده مردم شــریف شهرستان های 
ســاوجبالغ،نظرآباد،طالقان و چهارباغ 
کــه در همایش پیــاده روی خانوادگی 
شهرجدیدهشــتگرد حضور داشت طی 
ســخنانی از برگــزار کنندگان همایش 
پیــاده روی کــه باعث شــور نشــاط 
شــهروندی شدند و بسترسازی سالمت 
را بــرای شــهروندان شــهر فراهم می 
کننــد تقدیر کرد و از مدیران شــهری 
در شهرجدیدهشــتگرد خواســت بــا 
برنامه ریزی ســرانه فضای ورزشــی در 
این شــهر را افزایش دهند.وی پیرامون 
مســئله مترو،مسکن مهر،مسکن اقدام 

ملــی ســخنانی را ایفاد کرد. شــهردار 
شهرجدیدهشــتگرد نیز طی سخنانی 
گفــت: پیــاده روی در پویایــی افراد و 
تامین سالمت جامعه نقش مهمی دارد 
که باید مورد توجه قرار گیرد.محســن 
آســوبار افزود: ترویج و توســعه ورزش 
همگانی، ایجاد شور و نشاط در بین آحاد 
مردم در مناطق مختلف شهری از اهداف 

برگزاری این همایش است که قرار است 
به صورت مستمر برگزار شود.وی ورزش 
همگانی را پایه ورزش قهرمانی دانســت 
و گفت: باید مردم را تشــویق و ترغیب 
بــه اهمیت ورزش دهیم تا اثربخشــی 
بیشــتر آن در میان اقشار مختلف مردم 
شاهد باشیم.آسوبار با اشاره به اینکه در 
حال حاضر ۷ ســالن ورزشــی، ۸ زمین 

چمــن مصنوعی،دو زمیــن بازی چند 
منظوره،یک زمین چمن طبیعی فوتبال 
و چند جاده تندرســتی در ســطح شهر 
وجود دارد که می بایست استفاده بهینه 
تر از آنها صورت پذیرد،ادامه داد:مدیریت 
شهری و شرکت عمران به شدت به دنبال 
افزایش ســرانه فضای ورزشی با در نظر 
گرفتــن توزیع عادالنه در نقاط مختلف 
شهری است.شهردار افزود:ورزش افزون 
بر اینکه به حفظ سالمت جسم کمک می 
کند، ارتباط نزدیکی با ســالمت روان به 
ویژه پیشــگیری از بروز ناهنجاری های 
روانــی دارد و از اضطراب و افســردگی 
مــی کاهد و اعتمــاد به نفس را افزایش 
می دهد.رئیس شــورای اســالمی طی 
سخنانی گفت: ترویج وتوسعه_ورزش_

همگانی، ایجاد شور و نشاط در بین آحاد 
مردم در مناطق مختلف شــهر از اهداف 
برگزاری این همایش است که به صورت 
مستمر برگزار می شد که با شروع کرونا و 
محدودیتهای اعمالی مدتی برگزار نمی 
شــد.محمدکاظم موحدی پور با اشاره 
بر نقش مدیریت شــهری در گســترش 
ورزش های همگانی بر آمادگی شــورای 
اســالمی شــهر و شــهرداری در انجام 
وظایــف فرهنگــی و ورزشــی تأکید 
کــرد و گفت: برای توســعه ورزش و به 
خصوص ورزش های همگانی همچنان 

بــا همکاری بخش هــای مختلف اقدام 
های شایســته ای به عمل آمده اســت 
و در اینخصــوص برنامــه ریزی ویژه ای 
داریم که جا دارد با قدردانی از همکاری 
نهاد های مختلف برای برگزاری همایش 
پیاده روی خانوادگی در شــهرجدید به 
اهمیت همــکاری بخش های مختلف 
برای تداوم این برنامه تأکید داشته باشم.

در ادامــه و پس از طی مســافت حضار 
با حضور در بوســتان گلســتان، پس از 
انجــام نرمش صبحگاهی و صرف تغذیه 
در مســابقات و برنامه های شاد تدارک 
دیده شده مشارکت کردند.گفتنی است 
در حاشیه این همایش تست های فشار 
خون،اکســیژن خون،قندخــون و تب 
ســنج توسط اداره بهداشــت و درمان 
از شــرکت کنندگان گرفته شد.در این 
مراســم اعضای هیئت موتورســواران 
در محــل همایش حضــور پیدا کردند 
و اقــدام به حرکات نمایشــی نمودند.

در پایــان ایــن همایش کــه به همت 
معاونت فرهنگی اجتماعی شــهرداری 
با همــکاری شــورای اســالمی،اداره 
ورزش و جوانان،شــرکت عمران،اداره 
امام  بهداشت،کالنتری،بهزیستی،دفتر 
جمعه،بســیج برگــزار می شــد، با قید 
قرعه جوایزی به شــرکت کنندگان این 

همایش اهدا شد.

با بهره گیری از پساب استاندارد محقق شد؛

حفظ فضای سبز تصفیه خانه های فاضالب استان اصفهان 
اصفهان / گروه اســتان ها: اســتفاده مجدد از پســاب اســتاندارد 
تصفیه خانه هــا، بــه عنوان راهکاری پایدار بــرای مقابله با کم آبی، 
از طرح های مهم آبفای اســتان اصفهان اســت.رییس اداره فضای 
سبز شرکت آب و فاضالب استان اصفهان هدف از این کار را حفظ 
فضای ســبز و تلطیف هوای کالن شــهر اصفهان دانست و افزود: در 
حال حاضر مساحت تقریبی فضای سبز تصفیه خانه های فاضالب 
شمال، جنوب، شرق اصفهان، بهارستان، سپاهان شهر، شاهین شهر 
و فوالد شهر  ۸۴۰  هزار متر مربع است که با استفاده از پساب همان 
تصفیه خانه ها و مطابق با استاندارهای زیست محیطی آبیاری می 

شود.حسین عروجی گفت: هم اکنون تصفیه خانه فاضالب شمال 
با ۲۰۰ هزار متر مربع  بیشــترین مســاحت فضای ســبز را به خود 
اختصاص داده و پس از آن به ترتیب تصفیه خانه فاضالب شاهین 
شهر با ۱9۰ هزار متر مربع، تصفیه خانه فاضالب فوالدشهر با ۱۸۰ 
هزار متر مربع، تصفیه خانه فاضالب جنوب با ۱5۰ هزار متر مربع، 
تصفیه خانه فاضالب شــرق و تصفیه خانه فاضالب بهارســتان هر 
کدام با 5۰ هزار متر مربع و تصفیه خانه فاضالب ســپاهان شــهر با 
۲۰ هزار متر مربع قرار دارند.وی با بیان این که در ایام سخت کم آبی 
و خشکســالی سعی شــد تا با غرس درختان سازگار با خشکسالی 

و بهره گیری از شــیوه های نوین آبیاری، فضای ســبز تصفیه خانه 
ها کمترین آســیب را ببیند .وی گفت: درختان کاج، توت زینتی 
کاکوزا، سرو نقره ای، زیتون میراکل، اکالیپتوس، سرو بادبزنی، زبان 
گنجشــکی، سرو خزنده و سرو شــیرازی از جمله درختان کاشته 
شــده در فضای ســبز تصفیه خانه های فاضالب تحت پوشش است 
که بیشــترین ســازگاری با پساب را درختان زیتون و کاکوزا دارند.

وی در عین حال اظهار کرد: اگر پساب مورد نیاز تامین شود امکان 
توسعه فضای سبز تصفیه خانه های فاضالب تا 5۰۰ هزار متر مربع 

دیگر نیز وجود دارد.

مدیر کل بیمه سالمت استان گلستان:

گلستان تحت پوشش بیمه سالمت هستند 58 درصد جمعیت استان 
گلستان / گروه استان ها: مدیرکل بیمه سالمت گلستان با بیان این که 
5۸ درصد جمعیت اســتان تحت پوشش بیمه سالمت هستند، گفت: 
میزان تحقق نسخه الکترونیک در کشور 5۸ درصد بوده اما در گلستان 
این رقم 9۱ درصد اســت.مهرداد کمانگری اظهار کرد: یک میلیون و 
۱5۸ هزار نفر در گلســتان تحت پوشــش بیمه سالمت بوده که از این 
تعداد ۱۱9 هزار نفر بیمه شده صندوق کارکنان دولت، ۸۳۰ هزار نفر 
بیمه شده روستایی، ۱۳5 هزار نفر صندوق بیمه همگانی، ۶۰ هزار نفر 
ســایر اقشــار شامل خانواده های شهدا، ایثارگران، طالب و روحانیون 
و بقیه هم بیمه شــده صندوق ایرانیان هســتند.مدیرکل بیمه سالمت 
گلســتان گفت: 5۸ درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه سالمت 
بوده که ۸۴ درصد آنها به صورت رایگان بیمه  شده اند.وی بیان کرد: 
هزار و ۷۰۰ بیمار خاص تحت پوشــش بیمه ســالمت بوده که شــامل 
بیماران ام اس، هموفیلی، تاالســمی، دیالیز و پیوند کلیه اســت.طبق 

گفته کمانگری هزار موسسه تحت قرارداد با بیمه سالمت بوده که افراد 
بیمه شده می توانند از آنها خدمات دریافت کنند.مدیرکل بیمه سالمت 

گلستان بیان کرد: میزان تحقق نسخه الکترونیک در کشور 5۸ درصد 
بوده اما در گلســتان این رقم 9۱ درصد اســت و سومین استان کشور 
در این زمینه هستیم.وی بیان کرد: از آذرماه در کل کشور و گلستان 
هیچ پرداختی بابت نســخه کاغذی نداریم و تمام نســخه ها به صورت 
الکترونیک خواهد بود.کمانگری در خصوص بیمه همگانی ســالمت 
هم گفت: از سال قبل چهار استان کشور پایلوت نظام ارجاع بیمه ای 
بودند که در ســال جاری اســتان گلســتان هم به آن اضافه شده است.

مدیرکل بیمه سالمت گلستان توضیح داد: بر این اساس افراد می توانند 
به مطب پزشکان بخش خصوصی مراجعه کرده و مانند پزشک خانواده 
از آنها خدمات دریافت کنند.وی ادامه داد: تاکنون ۱۱۰ هزار بیمه شده 
در گلستان به ۱۱۷ پزشک منتسب شده اند.طبق گفته کمانگری در 
اجرای این طرح بیمه ســالمت تعدادی از متخصصان اطفال، داخلی، 

خانواده، عفونی و طب سنتی هم مشارکت دارند

خبر ويژه

مشــهد / گروه اســتان ها: ســه مرکز یاددهی یادگیری زنده یاد 
مهندس سمیرا ده نبی روداب، توحید شهر و دولت آباد با حضور 
معاون سواد آموزی استان و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی 
در سبزوار افتتاح شد.با حضور معاون سوادآموزی استان خراسان 
رضوی، رئیس اداره ســنجش و ارزیابی اســتان ، مسئول مراکز 
یادگیــری اســتان. معاون مدیــر کل و رئیس اداره ی آموزش و 
پرورش  شهرســتان سبزوار، بخشدار روداب ، نماینده ولی فقیه 
روداب ، رئیس اداره ســواد آموزی شهرســتان  ودیگر مسئولین 
سه مرکز یاددهی یادگیری در شهرستان سبزوار افتتاح گردید.
معاون ســوادآموزی اداره  کل آموزش و پرورش خراسان رضوی 
در حاشیه مراسم آغاز بکار مرکز یاددهی و یادگیری سوادآموزی 
در بخش روداب سبزوار اظهار داشت: با افزایش این مراکز، افراد 
بیشــتری زیر پوشــش فعالیت های سواد آموزی قرار می گیرند.
مصطفی اسدی افزود: هم اینک ۱۱۰ مرکز یاددهی و یادگیری 
در سطح این استان فعال است که از این تعداد ۱۷ مرکز یاددهی 

و یادگیری این استان مجری طرح ملی سواد و زندگی است.وی با 
اشاره به برنامه زیری برای افزایش مراکز یاددهی برخوردار از طرح 
ملی سواد و زندگی به 9۰ مورد در سطح خراسان رضوی تصریح 

کرد: از این طریق عالوه بر سوادآموزی، آموزش مهارت های فنی 
و حرفه ای و ایجاد اشتغال و تولید مورد توجه قرار گرفته است.
رییس نهضت سوادآموزی سبزوار نیز گفت: عالوه  بر فعالیت های 
نهضت سوادآموزی مراکز محلی یادگیری با هدف توسعه کمی و 
کیفی مراکز یادگیری و یاددهی، در شهرســتان سبزوار فعالیت 
دارد.عبدالمجید شــجاع افزود: در ایــن مراکز یادگیری محله، 
ســوادآموزان عالوه بر آموزش دوره های ســواد، یک مهارت نیز 
در رشــته های مختلف چرم دوزی، خیاطی، دوخت عروســک، 
تولید ماســک و  فرت بافی را  فرا می گیرند.میانگین باســوادی 
در جمعیت شــهروندان متعلق به گروه ســنی ۱۰ تا ۴9 سال در 
اســتان خراسان رضوی  ۶/9۸ درصد است.گفتنی است کارگا ه 
های سه مرکز یادگیری- یاددهی سمیرا ده نبی روداب، توحید 
شهر و دولت آباد شهرستان سبزوار با کمک خیرین محترم خانم 
ها جیبا،تشکری و سعادت با اعتباری بالغ بر 55۰میلیون   ریال 

تجهیز و راه اندازی شد.

با حضور معاون سواد آموزی استان خراسان رضوی:

3 مرکز یاددهی و یادگیری سوادآموزی در سبزوار افتتاح شد

خبر ویژه
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جانشین پلیس راهور ناجا در خصوص چگونگی تردد 
در جاده های کشــور با توجه به رنگ بندی جدید 
کرونایی، اظهار کرد: بر اســاس مصوبات ســتاد ملی 
مقابله با کرونا کماکان تردد »به« و »از« شــهرهای 
قرمــز و نارنجی ممنــوع بوده و جریمه یک میلیون 
تومانی تردد به شهر قرمز و 5۰۰ هزار تومانی تردد به 
شهر نارنجی توسط دوربین های هوشمند جاده ای و 

ماموران گشت پلیس راه و راهور ناجا اعمال می شود. 
ســردار ســید تیمور حســینی در ادامه در پاسخ به 
پرسشــی دیگر در خصوص شایعاتی مبنی بر تغییر 
محدودیت تردد شبانه، اعالم کرد: محدودیت تردد 
شبانه به قوت خود باقی است. وی در ادامه توضیح 
داد: بر این اساس تردد از ساعت ۲۲ تا ۳ صبح ممنوع 
بــوده و متخلفان جریمه ۲۰۰ هزار تومانی خواهند 

شــد. جانشــین پلیس راهور ناجا در ادامه وضعیت 
جاده های کشــور را عادی و روان توصیف کرد و با 
توجــه به بارندگی در برخی از جاده ها از هموطنان 
درخواست کرد که در صورت نیاز به تردد در جاده ها 
از سالمت برف پاک کن و سیستم گرمایشی خودرو 
اطمینان حاصل کرده و با رعایت سرعت مطمئنه و 

فاصله طولی مجاز تردد کنند. 

جانشین پلیس راهور ناجا:

محدودیت تردد شبانه برقرار است

خبر ویژه

پس از دی ماه 99 که جمعی از محکومان 
مهریه و خانواده هایشان در مقابل مجلس 
شــورای اسالمی تجمع کرده و خواستار  
تغییر قوانین مهریه شدند، تجمع ۲۷ مهر 
امسال، دومین تجمعی بود که حاضران 
در آن خواســتار کاهش »تعداد پرداخت 
سکه های مهریه که منجر به حبس می 
شود«، بودند.بعد از تجمع مردان در دی 
ماه  99 مقابل مجلس شــورای اسالمی، 
طرح نحوه اجرای محکومیت های مالی 
مهریه در مجلس اعالم وصول شــد. طی 
یک ســال گذشته هر بار اخباری  مبنی 
بــر حذف زندان برای بدهکاران مهریه و 
یا تعیین ســقفی برای پرداخت آن اعالم 
شــد که آخرین آن نیز بــه خبر تعیین 
سقف ۱۴ سکه برای مهریه باز می گردد 
که از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس 
رد شــد و هنوز تغییراتی که مجلس در 
پی اعمال آن بر قوانین مهریه اســت به 
طور کامل مشــخص نیست.در این بین 
اما گرچه نمی توان مشــکالت پیرامون 
پرداخت مهریه برای مردان و فشــارهای 
اقتصــادی ناشــی از آن را نادیده گرفت 
اما به گفته فعالین حقوق زنان از ســال 
گذشــته تاکنون با ابالغ بخشنامه ای از 
ســوی رئیس قوه قضائیه وقت مبنی بر 
اینکــه »آقایان تا حد امــکان در زندان 
نباشــند مگر آنهایی که مالی دارند و آن 
را پنهــان می کنند«، عمال مردان برای 
مهریه زندانی نشده و از سوی دیگر طبق 
قانون »اعسار« مردان در صورت نداشتن 
اســتطاعت مالی برای پرداخت مهریه به 
جای زندانی شــدن می توانند مهریه را 
تا ســقف ۱۱۰ ســکه  قسط بندی کرده 
و بعضا با دادخواســت تعدیل می توانند 
همیــن مقــدار پرداخت اقســاط را هم 
کاهش دهند.حال آنکه طی یک ســال 
گذشــته آنطور که مشکالت مالی مردان 
در پرداخــت مهریه مد نظر قرار گرفته، 
معضالت زنان برای وصول مهریه و حتی 
چرایــی روی آوردن آنهــا به مهریه های 
سنگین که معطوف به عدم توازن حقوق 
برابر در زندگی مشــترک می شود، دیده 
نشده و علیرغم تاکیدات اخیر رئیس قوه 

قضاییه مبنــی بر لزوم بازنگری و تغییر 
برخــی رویکردها، رفتارهــا و قوانین به 
نفــع زنان و خانــواده، برنامه ریزی برای 
جلوگیری از افزایش طالق و تبعات ناشی 
از آن در کشــور، همچنان صدای خسته 
زنان برای گرفتن حقوق اولیه خود نظیر 
حــق طالق، حق خروج از کشــور، حق 
تحصیل و... به جایی نرسیده که اگر این 
حقوق واصل شــوند به طور حتم تعیین 
مهریه های ســنگین برای زنان محلی از 

اعراب نخواهد داشت.

مردانی که استطاعت مالی ندارند 
 ملزم به پرداخت مهریه 
مازاد بر 110 سکه هستند؟

سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری 
و فعال حقوق زنان در این باره گفت: هم 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 
و هم بخشــنامه ســال گذشته رئیسی به 
این مســاله اشــاره دارد که اگر مرد هیچ 

گونه مالی برای پرداخت مهریه نداشــته 
باشد و قادر به پرداخت آن نباشد می تواند 
مهریه را قسط بندی کرده و اقساط آن را 
تا سقف ۱۱۰ سکه پرداخت کند.در واقع 
مردی که اســتطاعت مالی نداشته باشد 
پس از اتمام اقســاط مهریه تا سقف ۱۱۰ 
سکه، اگر اموالی از او یافت نشود و حقوق 
واریزی ثابتی هم نداشته باشد از زیر دین 
پرداخت مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه خارج 
می شــود و می تواند مهریه مازاد بر ۱۱۰ 

سکه را نپردازد.

« و »تعدیل«   »اعسار
دو حامی مردان در پرداخت مهریه

وی با اشــاره به حمایت های قانون اعسار 
از مــردان در پرداخت مهریه، تاکید کرد: 
قانون اعسار می گوید مرد با ارائه دو شاهد 
مرد و با ثابت کردن اینکه هیچ خانه دیگری 
جز خانه ای که در آن ســاکن است ندارد 
می تواند درخواست اعسار دهد و به راحتی 

درخواست اعســار او پذیرفته می شود و 
پرداخــت مهریــه برایش قســط بندی 
می شــود. عالوه بر آن بحث »تعدیل« نیز 
برای آقایان وجود دارد و اگر مرد نتوانست 
اقســاط ماهانه مهریه را به دالیل مختلف 
پرداخــت کند می تواند »دادخواســت 
تعدیل« دهــد و از پرداختی های ماهانه 

اقسط مهریه کم کند.

آیا خانه و زندگی مرد برای پرداخت 
مهریه از دست می رود؟

وی ادامــه داد: علی االصــول تمام آقایان 
مهریه را قسط بندی می کنند و این قسط 
بندی با توجه به اینکه شغلی دارند یا مالی 
به نامشان هست یا خیر، متفاوت است. در 
عیــن حال ایــن را هم باید در نظر گرفت 
کــه اگــر خانه ای به نام مرد هســت و زن 
برای دریافت مهریه اقدام کند، نمی تواند 
به خاطر گرفتن مهریه خانه مرد را صاحب 
شود چرا که مطابق با قانوِن »مستثنیات 

دین« داشتن یک خانه در حد عرف برای 
بدهکاران مالی الزم است و زن نمی تواند 
به بهانه گرفتن مهریه آن خانه را صاحب 
شود. تنها یک سوم تا یک چهارم از حقوق 
افراد دارای درآمد ثابت برای وصول مهریه 
توقیف می شــود و مردانی که شــغل آزاد 
دارند نیز اکثرا مال و درآمد خود را پنهان 
می کنند و یا به حساب والدین خود واریز 
می کنند و همین امر منجر به این می شود 
که برای مثال در طول یک سال تنها یک 
ســکه و یا حتی نیم ســکه برای اقســاط 
پرداخت کنند. بنابراین اینگونه نیســت 
کــه از هر طریقــی زن بتواند خانه مرد را 
صاحب شود. ضمن اینکه باالخره زن هم 
در اموال جمع آوری شــده و همان خانه 
خریداری شده نقش داشته و حمایت هایی 
در خانواده انجام داده است که مرد توانسته 

این اموال را جمع آوری کند.

 مشکالت حقوقی که زنان را 
 به سمت تعیین مهریه های سنگین 

سوق می دهد
وی با بیان اینکه اغلب زنان قوانین مربوط 
به ازدواج را یک طرفه دانسته و از این رو 
برای جبران خالءهای موجود به تعیین 
مهریه های سنگین روی می آورند، افزود: 
زنــان در تالش ند بــا تعیین مهریه های 
ســنگین خالء های حقوقــی را جبران 
کنند.برای مثال بســیاری از زنان برای 
گرفتــن حضانــت فرزندان پس از هفت 
سال، در پی این هستند با تعیین مهریه 
ســنگین و بخشش آن حضانت فرزند را 
بگیرند.از ســوی دیگر زنان بعد از فوت 
همسرشــان اگر بچه داشته باشند یک 
هشــتم و اگر بچه نداشــته باشــند یک 
چهارم از اموال همسر خود ارث می برند 
و در واقع مهریه می تواند در این راستا به 
داد آنها  رسد تا باقی ورثه مثل فرزندان و 
پدر و مادر مرد ادعای وراثت نکرده و زن 
را از خانه بیرون نکنند چرا که در چنین 
مواقعــی ورثه می توانند با پرداخت یک 
هشتم یا یک چهارم از پول خانه به زن، 
او را از خانــه بیــرون کنند و اکثر زنان در 

این زمینه با ورثه به مشکل می خورند.

کسیرانی های شهری کشور اعالم کرد؛ مدیرعامل اتحادیه تا

کسی به تامین اجتماعی ارائه لیست 7 هزار نفره بیمه رانندگان تا
مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانی های شــهری 
کشــور گفت: در آخرین اطالعــات مربوط به 
بیمه رانندگان تاکســی یک لیست هفت هزار 
نفره به تامین اجتماعی داده شد تا بر آن اساس 

این اطالعات به روز شود.
مرتضــی ضامنی افزود: براســاس تفاهمنامه با 
سازمان تامین اجتماعی مبنی بر به  روزرسانی 
لیست بیمه رانندگان تاکسی، قرار بود افراد غیر 
راننده تاکسی از لیست حذف و رانندگان واقعی 
جایگزین شوند، اما این اقدامی انجام نشده است.

وی گفت: بیمه تامین اجتماعی به عنوان یکی 
از خدمات دولتی که برای تاکســیرانان در نظر 
گرفته شده چندسالی هست که جاری است، اما 
بسیاری از این رانندگان از این خدمات بهره مند 
نمی شوند و این یکی از دغدغه های تاکسیرانان 
اســت، طبق قانون هدفمندی یارانه ها در سال 
۱۳۸۶ تاکســیرانان نیز مشــمول بیمه تامین 
اجتماعی شــدند و مقرر شد اعتبار این موضوع 
از منبع درآمد های هدفمندی یارانه ها تامین 
شــود که متاســفانه هم اکنون 5۰ درصد این 

قشر بیمه نیستند.
وی افــزود: بــر اســاس اعالم ســازمان تامین 
اجتماعــی نام حدود ۴۷۰ هــزار نفر به عنوان 
راننــده در لیســت بیمــه ثبت شــده و این در 
حالیســت که بر اســاس پایش های انجام شده 
نام 5۰ درصد این افراد در هیچ یک از بانک های 
اطالعاتــی مرجع کــه رانندگان فعال در حوزه 
حمــل و نقــل عمومی را ثبت می کنند به ثبت 
نرسیده و این افراد همچنان از یارانه اختصاص 
یافته استفاده می کنند.وی ادامه داد: باید این 

افراد از فهرســت بیمه خارج شــوند و به جای 
آنها افراد جدید که راننده واقعی و دارای پروانه 
فعالیت در حوزه حمل و نقل شــهری هستند، 
جایگزین و ثبت شوند. وی گفت: بر اساس قانون 
باید همه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی 
تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند 
کــه 5۰ درصــد از این بیمه از طریق یارانه های 
دولتی و بقیه آن توســط خود راننده پرداخت 
می شــود تا بتواند از مزایــای تامین اجتماعی 

برخوردار شوند.

معاون فنی و حرفه ای:

مدرک تحصیلی 70 درصد شاغالن غیرمرتبط با شغل شان است
معاون سازمان فنی و حرفه ای اظهار کرد: بر اساس گزارش مرکز 
آمار ایران از افراد شاغل، مشخص شده که به صورت میانگین عدم 
تطبیق مدارک دانشــگاهی با گروه های شــغلی بیش از ۷۰ درصد 
است و حتی در برخی از گروه های شغلی این عدم تطبیق به بیش 
از 9۰ درصد رسیده است.این مساله باعث هدر رفت منابعی است 
که دولت برای آموزش های رســمی اختصاص می دهد و از ســویی 
دیگر نیز فرد ۴ تا ۱۰ سال اقدام به خواندن دروسی کرده که فقط 
منجر به هدر رفت عمرش شده است و پس از این دوران وارد مراکز 
فنی و حرفه ای می شــود و با فردی که دارای مدرک ســیکل است 

همزمان اقدام به مهارت آموزی می کند.علیرضا حاتم زاده در ادامه 
اظهار کرد: موضوعی که در حوزه برنامه ریزی کالن به آن توجهی 
نمی شــود، تقســیم بندی مشاغل بر اساس سطح مهارت است؛ اگر 
طبقه بندی مشــاغل بین المللی ای ســکو را بررسی کنید متوجه 
می شوید که کلیه مشاغل در ۱۰ گروه تقسیم بندی و سطح مهارت 
در آنها دســته بندی شــده است که بر اساس آن حداقل 5۰ درصد 
از مشاغل موجود در بازار کار نیاز به تحصیالت عالی و دانشگاهی 
ندارند و افراد می توانند با حداقل آموزش های رســمی در آموزش 
و پــرورش و گذرانــدن دوره هــای کوتاه مدت در فنی و حرفه ای به 

شغل مورد نظر خود برسند. وی در ادامه خاطر نشان ساخت: این 
مســاله از دو جهت دارای اهمیت اســت یکی اینکه منابع اضافه 
بــرای آموزش هــای اضافه اختصاص نمی یابــد و دوم اینکه فرد به 
جای اینکه با ورود به دانشــگاه به مدت چهار ســال نقش مصرف 
کننده را برای کشــور داشــته باشــد، وارد بازار کار شده و اقدام به 
ایجاد ارزش افزوده می کند. معاون ســازمان فنی و حرفه ای اظهار 
کرد: کمیســیون آموزش مجلس باید پیگیر باشــد و مشخص کند 
که مبنای برنامه های درســی دانشــگاه ها یافتن شغل در بازار کار 

است یا حرکت در لبه های دانش؟!. 

 دبیر مرکز مطالعات راهبردی 
جمعیت کشور اعالم کرد؛

شاخص های جمعیتی ایران 
در وضعیت هشدار 

پژوهشگر جمعیت و دبیر مرکز مطالعات 
راهبردی جمعیت کشور با بیان اینکه در 
حال حاضر تمام شــاخص های جمعیتی 
ایران در وضعیت هشــدار قرار گرفته اند، 
اظهار کرد: امید اســت دولت ســیزدهم 
حمایت از فرزندآوری را در دســتور کار 
قرار دهد و به مصوبه  مجلس درباره طرح 
جوانــی جمعیت توجه ویژه کند. چرا که 
در صورت غفلت، در هشــت سال آینده 
پنجــره  طالیی جمعیت در کشــور را از 
دست می دهیم و دیگر کاری از دست مان 
بر نمی آید. صالح قاســمی با بیان اینکه 
جمعیت موضوعی راهبردی و زمینه ای 
اســت که تمام ســاختارهای کشــور - 
اقتصــاد، اجتماع و سیاســت - را تحت 
تاثیــر قرار می دهد، گفت: جمعیت باید 
به عنوان مســئله ای راهبردی در کشور 
مــورد توجه قرار بگیرد. شــاخص های 
اجتماعی و اقتصادی کشــور همیشه از 
تغییرات جمعیت متاثر می شــوند. دبیر 
مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور 
بــا بیان اینکه در حــال حاضر جمعیت 
کشــور بیش از ۸5 میلیون نفر اســت، 
اظهــار کــرد: شــاخص های جمعیتی 
کشــور رکوردهــای نگران کننده ای را 
ثبت کرده اســت. به طوری که نرخ رشد 
جمعیتی ایران حدود ۰.۶ درصد است و 
پیش بینی می شود حدود ۱۰ تا ۱5 سال 
آینده، نرخ رشــد جمعیت صفر درصد و 
ســپس نرخ رشد منفی جمعیت )یعنی 
کاهش جمعیت( را ثبت کنیم.قاسمی با 
اشاره به شاخص  نرخ باروری، اظهار کرد: 
امروز نرخ باروری کشور )میانگین تعداد 
فرزنــدان یک زن( بــه حدود ۱.۶ فرزند 
به ازای هر زن رســیده است. پایین ترین 
نــرخ باروری امروز در تمام منطقه غرب 
آســیا، شمال آفریقا و منطقه معروف به 
MENA به نام ایران ثبت شده است. عالوه 
بــر این موضوع، رکورد ســرعت کاهش 
نرخ باروری هم در ســه دهه گذشــته به 
نام ایران ثبت شــده و این در حالیســت 
که در ســال ۶5 نرخ باروری ۶.5 فرزند 
بــه ازای هر زن بود. دبیر مرکز مطالعات 
راهبردی جمعیت کشور در ادامه با اشاره 
به شــاخص موالید در کشور، اظهار کرد: 
در حالی که در سال ۱۳9۴ یک میلیون 
و 5۷۰ هزار تولد ثبت شــد، این میزان 
موالید ساالنه کاهش پیدا کرد و هر سال 
میزان روند کاهشــی هم بیشــتر شد. تا 
جایی که در ســال ۱۳99 تعداد موالید 
به حدود یک میلیون تولد رســید؛ یعنی 
در یک دوره پنج ساله بیش از 55۰ هزار 
تولد را از دســت دادیم. این پژوهشــگر 
در ادامه اظهار کرد: پیش بینی می شــود 
کــه روند کاهش تعداد تولدها همچنان 
ادامه داشته باشد و با توجه به خروج زنان 
دهه ۶۰ از سن باروری و باتوجه به رکود 
اقتصــادی حاکم بر اقتصاد ایران و البته 
تغییر نگرش ها و ســبک زندگی خانواده 
ایرانی، این روند تعداد تولد در خانواده ها 

همچنان ادامه پیدا کند. 

سخنگوی دانشگاه آزاد خبر داد؛

تمدید ثبت نام پذیرفته 
شدگان آزمون کارشناسی 

ارشد دانشگاه آزاد 
ســخنگوی دانشگاه آزاد اسالمی درباره 
تمدید مهلت ثبت نام پذیرفته شــدگان 
آزمون کارشناســی ارشــد، اظهار کرد: 
مهلت ثبت نام دانشجویان ارشد دانشگاه 
آزاد تــا زمانی که به روند آغاز ترم جدید 
آنهــا لطمه نخورد، تمدید خواهد شــد. 
احمــد حیدری درباره زمان اعالم نتایج 
استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد هم 
اظهار کرد: نتایج استعدادهای درخشان 
نیز در حال بررســی است و پس از اعالم 
نتایج؛ روند ثبت نام این دانشجویان برای 
تحصیل در ترم ماه بهمن آغاز خواهد شد.
ســخنگوی دانشگاه آزاد اسالمی درباره 
تمدید مهلت ثبت نام پذیرفته شــدگان 
آزمون کارشناســی ارشــد، اظهار کرد: 
مهلت ثبت نام دانشجویان ارشد دانشگاه 
آزاد تــا زمانی که به روند آغاز ترم جدید 
آنهــا لطمه نخورد، تمدید خواهد شــد. 
احمــد حیدری درباره زمان اعالم نتایج 
استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد هم 
اظهار کرد: نتایج استعدادهای درخشان 
نیز در حال بررســی است و پس از اعالم 
نتایج؛ روند ثبت نام این دانشجویان برای 
تحصیل در ترم ماه بهمن آغاز خواهد شد.

 ُدز »اضافه« 
کسن کرونا چیست ؟ وا

دبیــر کمیته علمی کشــوری درباره 
وضعیــت تزریــق دز بوســتر، گفت: 
بایــد توجه کرد کــه بعد از تزریق دو 
دز واکســن ضــد کرونــا، دو نوع دز 
وجود دارد؛ یکی دز بوســتر یا یادآور 
اســت و دیگری دز اضافه است.دکتر 
حمیدرضا جماعتی افزود: دز بوســتر 
یــا یادآور را زمانی تزریق می کنند که 
تقریبا همه افراد واکسینه شده باشند و 
ایمنی در برابر ویروس به وجود آمده، 
اما به مرور زمان ایمنی در برابر عامل 

ویروسی کمرنگ می شود.
در اینجــا بــه تدریج و بــا مرور زمان 
اثربخشــی واکسن در سیستم ایمنی 
از بین می رود که معموال در مطالعات 
یــک بازه زمانی شــش ماهه را اعالم 
کرده اند.بــه طوری که نشــان داده 
شده که شش ماه بعد از تزریق دو دز 
واکسن به تدریج سطح آنتی بادی های 
ضدویروس کرونا، بســیار پایین آمده 
و از حالت ایمنی بخشــی که در برابر 
ویــروس انتظار داریم، کاهش یافته و 
فرد در معرض عفونت مجدد با ویروس 
کرونا قــرار می گیرد.جماعتی افزود: 
حــال برای اینکــه حالت یادآوری در 
سیســتم ایمنی ایجاد شود، معموال از 
دز سوم استفاده می کنند که به عنوان 
دز بوســتر یاد می شود. تزریق این دز 
در کشورهایی انجام می شود که تمام 
افراد جامعه واکســینه شده باشند و 
بعد از گذشــت زمان، ایمنی در برابر 

ویروس کم شده باشد. 
در نتیجه در این کشــورها دز بوستر 
در  افــراد پــر خطر و افــرادی که در 
مواجهه مرتب با ویروس هستند، مورد 
اســتفاده قرار می گیرد.وی افزود: در 
کشور ما هم با توجه به اینکه پرسنل 
و کادر درمــان، در درمان مبتالیان به 
ویــروس کرونا دخیــل بودند و مدت 
طوالنی از دو دز واکسن شان گذشته، 
توصیه شــد که دز خاطره و بوستر به 
آنها تزریق شــود.زیرا این افراد روزانه 
در معرض ویــروس کرونا قرار دارند.

بنابراین دز بوستر باید برای آنها تزریق 
شود تا سیستم ایمنی شان در برابر این 
ویروس ایمنی کامل را داشــته باشد 
که این اقدام در بیمارستان ها در حال 
انجام اســت.جماعتی افزود: حال دز 
اضافــه کرونا زمانی تزریق می شــود 
که یا واکســن تزریق شده، واکسنی 
باشــد که کارایی خوبی نداشته باشد 
یا سیســتم ایمنی فرد پاسخ مناسب 
را به واکســن ندهد و علی رغم تزریق 
واکســن، ایمنی در برابر ویروس را به 
دســت نیاورند.مانند افرادی که به هر 
علتی دچار اختالل سیســتم ایمنی 
هســتند یا افراد مسن.زیرا با افزایش 
ســن، سیســتم ایمنی به تدریج و به 
طور طبیعی کارایی خودش را از دست 
می دهد.بنابراین توصیه می شــود که 
در ایــن افراد دز اضافه را تزریق کنیم 
کــه معموال زمــان تزریق دز اضافه از 
حــدود یــک ماه بعــد از دز دوم آغاز 
می شود و طوالنی تر شدن آن بر اساس 
استراتژی های کشــورهای مختلف، 
متفاوت اســت و بر اســاس  پروتکل 
کشــورها ممکن است دز اضافه بعد از 
زمان طوالنی تری تزریق شود.زمانی 
هم تزریق می شــود که ایمنی جمعی 
ناشی از واکسن ایجاد شده باشد.مثال 
در جامعه خودمان که ســطح ایمنی 
جمعی را واکسیناسیون ۷5 درصدی 
درنظر می گیریم، باید ابتدا این میزان 
محقق شــده باشــد و بعد تزریق دز 
اضافه آغاز شــود.بنابراین ابتدا باید به 
هدف مان برســیم. هدفی که وزارت 
بهداشت، با توجه به ویروس های کرونا 
و ســوش های در گردش، ۷5 درصد 
ایمنی جمعی را در نظر گرفته اســت. 
بــا توجه بــه اینکه هنوز به این میزان 
نرســیده ایم، به نظر نمی رسد که فعال 
اســتراتژی به این ســمت رود که دز 
اضافه یا سوم را تزریق کنیم، بلکه ابتدا 
باید ایمنی جمعی را ایجاد کنیم و دو 
دز واکســن را در ۷5 درصد جمعیت 
تزریق کنیم و بعد وارد تزریق دز اضافه 
و اســتراتژی های مربوط به آن شویم 
کــه باید در کمیته علمی کرونا مورد 
بحث قرار گرفته و استراتژی های این 
کار  مشخص شود.جماعتی همچنین 
گفت: فعال سازمان بهداشت جهانی در 
زمینه دز اضافه به این نتیجه رســیده 
کــه بایــد در افراد باالی ۶۰ ســال بر 
حسب نوع واکسن تصمیم گیری شود 
که آیا دز اضافه برایشــان تزریق شود 

یا خیر؟.

مجلس هر دو روی سکه مهریه را ببیند؛

روی سرخ سکه های »مهریه«
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باغ شازده ماهان؛

 معجزه ای سبز
 در میان کویر کرمان

یکی از شهرهایی که در فاصله نه چندان دوری از 
کرمان قرار گرفته اما داری زیبایی های بســیاری 
اســت، شــهر ماهان است. این شــهر عالوه بر باغ 
معروف شــازده که نامش در ســازمان یونسکو به 
ثبت رسیده است دارای آب و هوای دلپذیری می 
باشــد.باغ شــازده همانند نگین سبز رنگی در دل 
کویر می باشد که تاریخ احداث آن به زمان قاجار 
برمی گردد. این باغ به دســتور محمد حسن خان 
در اواسط جاده بم- کرمان که در گذشته بخشی 
از جاده ابریشــم بوده اســت احداث شده و همین 
امر باعث رونق این شهر در دوران قدیم بوده است. 
بعــد از ورود به باغ شــازده فراموش می کنید که 
این باغ درمیان گرما و بیابان  های کرمان ساخته 
شده است. درختان سربه فلک کشیده، حوض های 
مملو از آب با فواره هایی خروشان که جوی های آن 
تا انتهای باغ کشــیده شده است.شاید سرسبزی 
و آبیــاری ایــن باغ در میان کویر کاری غیر ممکن 
و عجیب باشــد اما باید بگوییم باغ شــازده توسط 
آب های قنات و رودخانه ای که توســط کوه های 
چوپار اطراف تامین و آبیاری می شود. همچنین به 
علت وجود شیب در معماری باغ های ایرانی باعث 
می شود صدای آب تا انتهای باغ طنین انداز شود و 
در آخر نیز به جویی ریخته می شود و برای آبادانی 
به طرف روســتایی که در نزدیکی باغ شازده قرار 
داد می ریزد. این باغ بزرگ به اندازه ۷۰5 هکتار از 
بیایان را همانند فرش سبزرنگی درآورده است که 
با حصارهای بلندی از فضای بیرون جدا می شود.

قسمت های مختلف باغ شازده ماهان
این باغ بزرگ از قســمت های مختلفی تشــکیل 
شده است که مجموعه ی بی نظیری را به نمایش 

عموم می گذارد:
سردرخانه

این قسمت که قبل از ورود به باغ شازده قرار دارد 
نقش واسه از محیط خشک بیرون به داخل باغی 

سرسبز را ایفا می کند.
باالخانه

در انتهای این باغ عمارتی دو طبقه وجود دارد که به 
عمارت شاه نشین معروف است. در زمان قدیم این 
ساختمان سکونتگاه اصلی یا دائمی مالک باغ بوده 
اســت. اگر می خواهید تصویر فراموش نشدنی از 
باغ شازده کرمان در ذهنتان نقش ببندد پیشنهاد 
می کنیم از طریق پلکانی که داخل این ساختمان 

قرار دارد به طبقه دوم باالخانه بروید.
باغ خلوت

در پشــت قســمت باالخانه باغ شــازده کرمان 
فضایــی وجود دارد کــه امکان باغی خصوصی تر 
را به ســاکنینش می دهد. این قسمت نیز با وجود 
باغچــه های میــوه و گذرگاه هایی با درخت های 
ســایه دار و پیاده راه هایی موازی با بنای باالخانه 

همانند تیکه ای از بهشت می ماند.
حمام

ساختمان حمام را چندین فضای تو در تو با ابعاد 
مختلف شامل می شود که در وشت دیوار پیرامونی 

قرار گرفته است.
ج مراقبت خانه زعیم باشی و بر

این قسمت که در باالی ساختمان حمام قرار دارد 
محل ســکونت محافظ اصلــی باغ بوده. برج های 
مراقبــت این خانه را از قســمت حمام جدا کرده 
اند همچنین انتهای این برج ها توسط یک قسمت 
مســطح و باریک به دو طرف سردرخانه می رسد.

اگرچه این باغ به تازگی در ســال ۱۳9۰ به ثبت 
ســازمان یونسکو رسیده است اما اطالعات آن به 
۳5 زبان دنیا ترجمه شده تا همگان از وصف این 
بــاغ بــه وجد بیایند. اگرچه این باغ بر اثر زلزله ای 
که در ســال ۱۳۶۰ آمد دچار خســاراتی شــد اما 
دوباره مورد بازسازی قرار گرفت. این باغ عالوه بر 
تفرجگاهی زیبا رستوران، هتل و اقامتگاهی را در 
خود جای داده اســت تا ســفر به کرمان را برایتان 
دلپذیــر تر کند. همچنین غرفه هایی برای خرید 

سوغاتی نیز وجود دارد.
گفته های باغ شازده ماهان از نا

اگرچه جای خالی چند کاشی بر روی سردر باغ 
خود نمایی می کند اما بر اثر تخریب و گذشــت 
زمان نیســت بلکه حکایت از ظلم وســتم حاکم 
آن زمــان دارد کــه وقتی خبــر فوتش به گوش 
معمار باغ رســید ابزار کار خود را به دیوار کوبید 

و از آنجا گریخت.
هزینه و زمان بازدید از باغ شازده ماهان

بازدید از این باغ زیبا مشمول اندکی هزینه است 
همچنین زمان پیشــنهادی بــرای بازدید از باغ 
شازده به این بستگی دارد چه چقدر بخواهید در 
این باغ قدم بزنید و از هوای مطبوع آن لذت ببرید.

گردشگری

منتقد سینما:

»بازی مرکب«، الگوواره »پینوکیو« را 
در شکل مدرن  تکرار می کند

 ســریال بازی مرکب، ســاخته هوانگ دونگ هیوک 
داســتان ۴5۶ نفر را روایت می کند که همگی مشکل 
مالی دارند. آنها توســط ســازمانی اســرارآمیز به یک 
چالش دعوت می شــوند تــا در ازای رقابت در ۶ بازی 
کودکانــه ۴۰ میلیون دالر پول نقد به جیب بزنند.این 
سریال کره ای پرطرفدار در چند هفته گذشته با اقبال 
گســترده مردم جهان به بزرگترین سریال نتفلیکس 
تبدیل شد.آنتونیا شرکا منتقد سینما به اشاره به این 
که ســریال بازی مرکب، الگوواره پینوکیو را در شــکل 
مدرن تکرار می کند، اظهار داشــت: اسطوره پینوکیو 
در طــول قــرن ادامه پیدا کرده و شــکل مدرنش را در 
بازی مرکب می بینیم. در داستان پینوکیو آدم هایی که 
وارد آن شــهربازی می شوند بچه هستند. آنجا بچه ها 
فریب جذابیت ها را می خورند و عاقبت بخیر نمی شوند. 
بچه ها گول کالسکه ای را می خورند که قرار است آنها 
را به یک شــهر بازی ببرد. در آن شــهر بازی فانتزی، 
قرار اســت بچه ها فقط بخورند و بخوابند. ولی دســت 
آخر االغ می شوند.وی افزود: در پینوکیو آدم هایی که 
می خواهند زحمت نکشند، وارد یک شهربازی رویایی 
می شــوند؛ ولــی در نهایت تبدیل بــه حیواناتی باربر 
می شــوند. در هر دو داســتان بازی مرکب و پینوکیو 
بازی، راحت طلبی و قربانی شدن وجود دارد. در بازی 
مرکب انسان ها بزرگسال و بازی ها غول پیکر هستند اما 
در پینوکیو بچه ها مشغول بازی در شهربازی می شوند.

وی افزود: بازی مرکب نشان می دهد مسائل مالی و پول 
چقدر می تواند خوی ددمنشانه انسان ها را آشکار کند. 
این موضوع به خودی خود یک موضوع و دستاورد جدید 
در ســینما نیســت. ولی در سریال بازی مرکب بیشتر 
تکنیکی که به کار رفته جلب توجه می کند. نشــان 
می دهد انســان ها در کودکی بازی های معصومانه ای 
دارند. اما وقتی بزرگ می شوند، بازی هایشان وحشیانه 
و مرگ آفرین می شــود. همان طور که می بینیم آن 
عروســک و آن زمین بازی در ابعاد غول پیکر و مرگ 

آفرین هستند.

 تبلیغ فرهنگ ملی 
و آداب و رسوم کره جنوبی

شــرکا با بیان این که کره جنوبی خیلی هوشمندانه و 
نامحسوس دارد فرهنگ و بازی های خودش را تبلیغ 
می کند، گفت: مثال در یکی از قسمت ها شیرینی هایی 
را می بینیم که شبیه نان قندی هستند. من شنیدم نان 
قندی کره جنوبی از طریق همین ســریال محبوبیت 
جهانی پیدا کرده اســت. وقتی سریالی خوش ساخت 
باشــد و برد جهانی پیدا کند، خیلی خوب اســت که 
کشــوری فرهنگ ملی و آداب و رســوم خودش را از 
طریق آن ســریال به جهانیان معرفی کند.این منتقد 
سینما با بیان این که چند سال پیش سریال پلتفرم را با 
همین شکل و شمایل داشتیم بیان کرد: آن سریال هم 
انسان را در موقعیت ابتدایی ترین غرایز و خوی خودش 
نشان می دهد و می گوید وقتی انسان می خواهد برای بقا 
تالش کند از یک حیوان شاید وحشی تر بشود.وی افزود: 
در سریال بازی مرکب دستگاهی که دارد این بازی را 
تعریف می کند، خیلی دموکراتیک است. این دستگاه 
در دموکراتیک ترین شــکل ممکن قوانین ضد حقوق 
بشری را پیاده می کند و انسان ها در دموکراتیک ترین 
شکل ممکن همدیگر را به کشتن می دهند. چون آدم ها 
حق انتخاب دارند که در این نظام بمانند یا نمانند. این 
تناقضی که در ذات ســریال وجود دارد، خیلی جذاب 
اســت. یک بازی کودکانه می تواند مرگ آفرین باشد. 
همچنیــن نظام دموکراتیک وقتــی منجر به قوانین 

مستبدانه می شود، می تواند ترسناک باشد.

 در نظام سرمایه داری 
آدم های ضعیف له می  شوند

شرکا با اشاره به حرص و طمع شخصیت های بازی 
مرکــب گفت: آدم هــا وقتی می خواهند با تنبلی و 
بدون زحمت به دنبال پول آسان بروند، در دام این 
نظام ها می افتند. این نظام ها ظاهرشان دموکراتیک 
است، ولی ذاتشان استبدادی است. قسمت انتخاب 
کردنش دموکراتیک است؛ ولی بعد از آن مجبورید 
در کانال هایی که نظام ســرمایه داری تعریف کرده 
بیفتید. در نظام ســرمایه داری آدم های ضعیف له 
می شوند و آدم های قوی به شکل دموکراتیکی باال 
می آیند. این آدم های ضعیف همیشه دنبال شانس 
و اقبال و قمار و دزدی هســتند. آنها در یک نظام 
کالنی بازیچه قرار می گیرند و جالب اســت که این 
سرنوشت را خودشان انتخاب کرده اند. در یک شکل 
فلسفی وقتی قبول می کنی که خودت را بازیچه قرار 
بدهی، بازی بدی می خوری.به گفته وی این تفکر 
فلسفی که پشت سریال هست کار را جذاب کرده. 
بازی مرکب یک قدم جلوتر از فیلم هایی است که 
درباره حرص و طمع صحبت می کنند. در فیلم های 
وســترن همه دنبال گنج هســتند و به خاطر گنج 
همدیگر را می کشند. پیام این جور فیلم های وسترن 
که می گویند دنبال مال دنیا نباش خیلی ساده است. 
ولی در فیلم بازی مرکب یک سیســتم انسان ها را 
وارد هــزار تویــی می کند که قدرت انتخاب دارند؛ 
ولی نمی توانند از آن بیرون بیایند. آنها در گروه های 
دوستانه باید همدیگر را بکشند. چون برنده نهایی 
یک نفر است. این سریال تفکر جالب و پیام جدیدی 
دارد.شرکا ادامه داد: سریال بازی مرکب ما را آگاه 
می کند که همیشه دموکراسی نیست که حرف اول 
را می زند؛ ولی تا اطالع ثانوی چاره ای جز پذیرفتن 
این دموکراسی نداریم. شخصیت ها همه خودشان 
بابت وارد شــدن به یک ناکجاآباد  مقصر هســتند. 
ولی از لحظه ای که انتخاب کردند و وارد ناکجا آباد 
شدند مجبور هستند بین بد و بدتر انتخاب کنند.

کارشناسان موسسه کارولینسکا پاسخ قابل توجهی در آنتی بادی های کووید-۱9 
در مجاری تنفسی، پس از عفونت با سارس-کوو-۲ در افراد واکسینه شده با دو 
دوز واکسن مشاهده کردند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که دریافت دوز دوم 
واکسن کووید-۱9 پس از بهبودی از بیماری ممکن است به محافظت در برابر 

عفونت مجدد و جلوگیری از انتقال کمک کند.
آنا اسمد-سورنسن، سرپرست گروه تحقیق در گروه پزشکی Solna این موسسه 
می گوید: آنچه این مطالعه را منحصربه فرد کرده این است که ما نمونه هایی از خون 
و راه های هوایی را بررسی کرده ایم که به ما دانش جدیدی از پاسخ ایمنی محلی، 
جایی که عفونت ویروسی ایجاد شده است، ارائه می کند. از آنجا که نمونه برداری 
از راه های هوایی دشوارتر است اطالعات ما در این مورد کمتر از میزان آنتی بادی 

در خــون اســت. این گروه برای انجــام مطالعه خود، نحوه تغییر آنتی بادی های 
کووید-۱9 در افرادی که مبتال به کووید خفیف تا شدید بودند را تجزیه و تحلیل 
کردند، این تحقیق بین مارس تا مه ۲۰۲۰ با تعداد ۱۴۷ بیمار و هشت ماه پس از 
عفونت آنان انجام شد.محققان سطح آنتی بادی را پس از واکسیناسیون با واکسن 
آستزارنکا، فایزر یا مدرنا در ۲۰ فرد مورد بررسی قرار دادند و نتایج را با یک گروه 
کنترل که قبال به کووید مبتال نشده بودند، مقایسه کردند.نتایج نشان داد، افرادی 
که شدیدترین عفونت  کووید-۱9 را تجربه کرده اند، در مقایسه با افراد مبتال به 
بیماری خفیف، ســطوح باالتری از آنتی بادی های کووید-۱9 در زمان بهبودی 
داشــتند. آنتی بادی های موجود در خون حداقل برای هشــت ماه در سطح قابل 
اندازه گیری باقی ماندند، در حالی که آنتی بادی های موجود در مجاری تنفسی 

کوتاه مدت بودند و تنها پس از سه ماه کاهش یافتند.دکتر اسمد سورنسن بیان 
کرد: خبر خوب این است که آنتی بادی ها پس از واکسیناسیون به سرعت در افرادی 
که قبال به کووید-۱9 مبتال شده بودند، نه تنها در خون بلکه در مجاری تنفسی 
نیز بازگشت کردند.وی افزود: ما دریافتیم که سطح آنتی بادی در مجاری تنفسی 
پس از دو دوز واکســن اغلب حتی بیشــتر از دوره بیماری بود. افرادی که قبل از 
واکسیناسیون به کووید-۱9 مبتال نشده بودند، سطوح بسیار پایین تر یا غیرقابل 
تشخیص داشتند.دوز دوم واکسن تاثیری قوی بر آنتی بادی های کووید-۱9 در 
خون نداشت. این به مطالعات قبلی مربوط می شود که در آن پاسخ آنتی بادی قوی 
پس از اولین دوز واکسن در خون افرادی که مبتال به کووید-۱9 بودند نشان داده 

شد، در حالی که پس از دومین بار فقط اندکی افزایش یافت.

کسن در افزایش آنتی  بادی های مجاری تنفسی موثر است وا

دریچه علم

  تهدید اداره گاز 
اثر کرد!

مدیر دیسپاچینگ شرکت 
ملی گاز با اشاره به افزایش 

صد در صدی مصرف گاز 
از یک هفته پیش تهدید 

کرد که با مشترکان پر 
مصرف برخورد می شود. 

موضوعی که سوژه 
کارتونی از مهدی عزیزی 

در خبرآنالین شد.

کارتون 

 منظــر فرهنگی هورامــان/ اورامانات در 
چهل وچهارمین اجــالس کمیته میراث 
جهانــی یونســکو )5 مــرداد۱۴۰۰( به 
عنــوان بیست وششــمین اثــر میــراث 
فرهنگــی ملمــوس ایران در فهرســت 
جهانی یونســکو ثبت شد.منظر فرهنگی 
هورامان/اورامانــات منطقــه ای فرهنگی 
در غرب کشــور بین دو اســتان کردستان 
و کرمانشــاه واقع شده که دارای کوه های 
ســربه فلک کشــیده و رودهای خروشان 
است. وجود این عوامل طبیعی دره هایی را 
شکل داده که ساکنان هورامان/ اورامانات، 
هزاران ســال در تعامل با طبیعت زندگی 
کــرده و این تعامل را می توان در باغ های 
پلکانــی، معمــاری پلکانــی زندگی هوار 
نشــینی )کوچ گاه های موقت(، جشن ها 
و آیین های اصیل، صنایع دســتی منحصر 

بفرد منطقه و... مشاهده کرد.
هورامان یا اورامانات نام منطقه ای تاریخی 
با بافت پلکانی و آداب و رسوم بسیار خاص 
اســت که بخش هایی از شهرســتان های 
ســروآباد، ســنندج و کامیاران در استان 
کردســتان و شهرســتان های روانســر، 
پاوه، جوانرود و ثالث باباجانی در اســتان 
کرمانشــاه را شامل می شود. بخش اصلی 
منظر فرهنگی هورامان/ اورامانات شــامل 
دره هــای ژاوه رود، اورامــان تخت، لهون 

است.
ایــن منطقــه  دارای قدمــت تاریخی با 
پیشینه ای کهن فرهنگی، آداب و رسوم و 
نمادهای فرهنگی ویژه ای است که هر کدام 
از این نمادها گوشه هایی از زوایای فرهنگ 
غنی و پربار این منطقه را نمایان می کند. 
پیشــینه  ســکونت در این منطقه به پیش 
از تاریخ بر می گردد که کشــف قباله های 
هورامان وجود حاکمیت آشوریان، مادها، 
هخامنشــیان و یونانیــان را تأییــد کرده 

اســت. کهن ترین آثار ســکونت انسان در 
بررســی ها و کاوش های باستان شناسی 
در اطراف روســتای هجیج یافت شــده و 
مربوط به دوران پارینه ســنگی اســت که 
طبق گزارش باستان شناســان بیش از ۴۰ 
هزار تا حدود ۱۲ هزار سال قدمت دارند.

مردم اورامانات به دلیل کمبود زمین 
به فناوری ساختار پلکانی رسیدند

علــی طالب نیا درباره موقعیت جغرافیایی 
منظر فرهنگــی هورامان/اورامانات اظهار 
داشت: منظر فرهنگی این منطقه به مفهوم 

مجموعه ای از تعامل انســان و طبیعت در 
طول تاریخ و همچنین جاذبه های طبیعی 
و تاریخی و فرهنگی در یک منطقه است، 
هورامــان/ اورامانات شــامل جاذبه های 
طبیعی، تاریخی و فرهنگی است. این منظر 
فرهنگــی کوه ها، رودخانه ها و جاذبه های 
طبیعــی در کنار بناها و بافت های تاریخی 
و روستایی این منطقه را شامل  می شود.  
در هورامان/ اورامانات دره هایی عمیق وجود 
دارد و زندگی مردم در دامنه کوه شکل گرفته 
اســت، در این منطقه زمین به شکل تخت 
و مسطح خیلی کم است. ایرانی ها در کویر 

وقتی آب کم بود به فناوری قنات رسیدند در 
هورامان هم از قدیم به دلیل کمبود زمین به 
فناوری ساختار پلکانی رسیدند، این ساختار 
در بافت روستایی و در باغ داری وجود دارد. 
مــردم این منطقه زمین را خلق می کنند؛ 
برای باغ سازی سکوهای پالکانی را با سنگ 
چیدمان می کنند و خاک را می آورند و روی 

این سکوهای سنگی می ریزند.  
وی خاطرنشان کرد: شیوه زندگی در این 
منطقه بر مبنای این فلســفه که »بر روی 
بسترهای نامرغوب شهرها و سکونت گاه ها 
را شکل دهید تا بسترها و زمین های مرغوب 

برای کشــاورزی و دامداری بماند« شکل 
گرفت است. مردم در این منطقه، بدترین 
و ســخت ترین نقطه از نظر زمین شناسی 
ماننــد مناطق ســنگالخی را انتخاب می 
کنند و خانه های خود را می سازند تا بتوانند 
قطعه زمین ها و مراتع کوچک مســطح را 
حفظ کنند. ساخت وســازها از سنگ خود 
منطقه و مصالح محلی است این فرایند در 
طول تاریخ بوده و همچنان هم ادامه دارد.  

 هوارنشینان هورامان 
کوچ عمودی دارند

هوارنشــینی  زندگــی  بــه  طالب نیــا 
)کوچ نشــینی( مردم هورامان/ اورامانات 
اشــاره کرد و افزود: خانه، مکان زندگی و 
باغ های بیشتر مردم این مناطق در دره ها 
ایجاد شــده اســت. از نیمه خرداد تا اواخر 
شــهریور در این منطقه هوا گرم می شود 
مردم برای دسترســی به آب و هوای بهتر 
و مراتع مناسب دام های خود به ارتفاعات 
کوچ می کنند. ســاختار کوچ در هورامان 
عمودی اســت و با ســاختار کوچ عشایر 
قشقایی و بختیاری بسیار متفاوت است.

وی تصریح کرد: هوارنشینان، چادرنشین 
نیستند، هر کدام از آنها اگر چه در روستا 
زندگــی می کنند اما در منطقه هوار خود 
هم یک ساختار مسکونی جداگانه، خانه و 
زندگی و محل سکونت مشخص دارند. آنها 
فقــط به یک ارتفاع باالتر کوچ می کنند تا 
در فصل گرم ســال )خرداد تا مهر( در آب 

و هوای بهتری زندگی کنند.
مدیر پایگاه جهانی منظر فرهنگی هورامان/ 
اورامانــات بیان کرد: مناطق هواری فاصله 
زیادی با روســتای سکونت مردم منطقه 
نــدارد، اما آنها با ایــن تغیر ارتفاع، تداوم 
زندگی را در این مســیرها حفظ می کنند 
این شــیوه زندگی از شاخص های تعامل 

مردم هورامان با طبیعت است.

میراث فرهنگی 

پرده نقره ای

مردم اورامانات زمین را خلق می کنند؛ 

کوچ عمودی هوارنشینان


