
کرونا: رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با 

مدارس و دانشگاه ها از ابتدای آذر باز شوند

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

کسیناســیون دانــش آمــوزان بــاالی ۱۲ ســال و     رئیســی گفــت: بــا توجــه بــه انجــام وا
کز آموزشی با رعایت شیوه  گشایی مرا دانشجویان، از ابتدای آذرماه می توان برایی باز
نامه های بهداشتی اقدام کرد. رئیس جمهور با اشاره به اهمیت و نقش فضای علمی 

و آموزشــی کشــور در پویایی جامعه گفت: وزارت بهداشــت، با همکاری وزارتخانه های 
علــوم و آمــوزش و پــرورش، طــوری برنامــه ریــزی کنــد تــا مدارس و دانشــگاه ها از اول آذر 

گشایی شوند...  | صفحه 2 طبق شیوه نامه ها باز

کاهش نوسانات بازار طال وسکه

 طال از جاذبه سرمایه گذاری 
خارج شد

صفحه 3 
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وزیر نفت پاســخ داد؛

 از پرونده کرسنت
تا سهمیه ویژه بنزین

     وزیر نفــــــت در خصـــــــوص پرونـــــــده 
ویــژه  ســهمیه  شــارژ  زمــان  کرســنت، 
بنزین در کارت های هوشــمند ســوخت 
ترکمنســتان  بــا  کــرات  مذا جزئیــات  و 

 | صفحه 4 توضیحاتی ارائه کرد...

معاون اول رییس جمهور:

دولت برای حمایت از 
سیاست های جمعیت 

اهتمام جدی دارد
     معاون اول رییس جمهور گفت: دولت 
در خــط مقــدم برنامه هــا و سیاســت های 
جمعیــت و ترویــج فرزنــدآوری قــرار دارد و 
در این مســیر از اجرای برنامه های ســتاد 
ملــی جمعیــت بــه طــور جــدی پشــتیبانی 

 | صفحه 2 خواهد کرد...

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

بازار لوازم خانگی 
بحرانی شد!

3

مشکلی در سوخت گیری 
کامیون ها و خودروهای 

دیزلی وجود ندارد
4

 کشف درمانی جدید 
برای کووید

8

خسارت مشترکان 
پرمصرف برق به اقتصاد

4
پای مافیای آموزش دوباره به مدارس باز می شود

؛ علم بیشتر پول بیشتر
7

 شصت میلیون ایرانی
 نیازمند دریافت یارانه نیستند

   علی اکبر لبافی
کار، تعــاون  معــاون اســبق وزیــر 

ورفاه اجتماعی
موضوع حذف ارز ترجیحی و 
ارز دولتــی برای تامین کاالی 
کارت  اعطــای  و  اساســی 
اعتباری به شــصت میلیون ایرانی از جمله اخباری 
اســت که رئیس جمهور در دیدار تلویزیونی با مردم 
بدان پرداختند. آقای رئیسی با اشاره تلویحی به این 
موضوع که حذف ارز 4200 تومانی برای جلوگیری از 
رانت و تداوم فساد ارزی در دستور کار دولت قرار دارد، 
موضوع حذف ارز دولتی مختص کاالهای اساسی را 

به نوعی جامعیت و رسمیت بخشیدند.
آنچه دراین موضوع باید مورد بحث اساسی قرار بگیرد 
این است که آیا جامعه نیازمند و هدف ما در اعطای 
کارت اعتباری ویارانه ۶0 میلیون نفر هســتند؟ آیا 
دولت برای شناســایی جامعه هدف، سامانه یا بانک 
اطالعاتی قابل اتکایی تعریف کرده که براســاس آن 
مشخص شود چه نسبتی از جامعه نیازمند دریافت 

یارانه است؟
اگــر اعطــای یارانه به گــروه ها و دهک های ضعیف 
جامعه را بر مبنای تعریف خط فقر و حقوق و دستمزد 
یا حداقل هایی که ساالنه شورای عالی کار یا سازمان 
بین المللی کار قرار دهیم و تعریفی که »آی ال او« از 
میزان حقوق و دستمزد و ارتباط آن با تامین معیشتی 
که حاصل درآمد از یک فعالیت اقتصادی برای یک 
خانواده چهار نفره باشــد، قطعا بین آنچه ما تعریف 
می کنیم و آنچه سازمان بین المللی کار تعریف می 
کند تفاوت معناداری پیدا می شــود. براین اســاس 
دولت باید سطح درآمدی و سطح هزینه مردم را در 
کالنشهرها و شهرهای بزرگ از شهرها و روستاهای 
کوچک متفاوت ارزیابی کند، چرا که هزینه زندگی در 
شهرهای بزرگی مثل تهران به هیچ وجه قابل مقایسه 
با بســیاری از شهرستان های دیگر کشور نیست. در 
این صورت دولت برای شناسایی و میزان نیاز کمک 
خانوارها در شــهرهای مختلف کشور باید به صورت 
منطقــه ای کار کنــد. آنچه دراین بین حائز اهمیت 
است توجه به نمودارهای بومی است نه نمودارهای 
تعیین شــده از سوی ســازمان بین المللی کار، چرا 
که در صورت توجه به اعداد و ارقام منتشــر شــده از 
سوی سازمان بین المللی کار، قطعا عددها و درآمدها 
بسیار متفاوت از آنچه در ایران رایج است می شود.

به هر شــکل به نظر می رســد دولت در حال حاضر 
از آمادگــی الزم بــرای مدیریــت اعطــای یارانه به 
گــروه هــای هدف به دلیل نبود بانک اطالعاتی الزم 
برخوردار نیســت. متاســفانه فقدان بانک اطالعاتی 
برای شناسایی دهک های درآمدی و گروه های دارا 
از ندار، موجب شده که بسیاری از گروه های دارای 
درآمدهــای باال همچنــان یارانه دریافت می کنند. 
امــروز افــرادی یارانه دولتــی دریافت می کنند که 
درآمــد چند برابری نســبت به رقم خط فقر تعیین 

شده از سوی دولت دارند.
مســاله مهمتــری که دولت و مجلــس باید بین آن 
تفکیکی ایجاد کنند مســاله حذف کدامیک از یارانه 
ها و اعطای کدامیک از یارانه هایی است که تا کنون 
مردم ایران عموما از آن برخودار بوده اند. به عبارت 
دیگر می توان گفت دولت دو ســناریو در نظر دارد. 
دولت مایل به حذف یارانه 45هزار و 500 تومانی و 
اعطای یارانه 253 هزار تومانی به گروه های نیازمند 
واقعی جامعه است. اما اگر دولت مبنای دیگری برای 
حذف یارانه ها داشــته باشــد قطعا عدد پرداختی 
دولت متفاوت از رقم 253 هزار تومانی اعالم شــده 

خواهد بود.
بــه این معنا که اگردولت به دنبال حذف کلیه یارانه 
هــای پیدا و پنهــان اعم از یارانه نقدی و یارانه های 
بنزین، آب، برق، گاز و کاالهای اساسی است، ضمن 
اهمیــت مهــم ظابطه مندی دراین خصوص که نیاز 
به کار بزرگ و گسترده ای از سوی همه ارگان های 
دولتی دارد، قطعا عدد پرداختی دولت به گروه های 
نیازمنــد متفــاوت از رقم 253 هنــزار تومان در ماه 

می شود.
از سوی دیگر قطعا ۶0 میلیون ایرانی نیازمند دریافت 
یارانه دولتی نیستند. به نظر نمی رسد از 85 میلیون 
ایرانــی، نزدیک به ۶0 میلیون نفر نیازمند واقعی در 
کشــور وجود داشته باشــد. به طور طبیعی نیازمند 
واقعی کشــور روی ارقام بین 25 تا 30 میلیون نفر 
قرار دارند. افرادی که در قالب تعاریف خط فقر قرار 
مــی گیرند و قطعا نیازمنــد حمایت های یارانه ای 

دولت هستند.
بی تردید برای تحقق شناسایی نیازمندان واقعی در 
جامعــه نیازمند به روز ســازی بانک های اطالعاتی 
هستیم. برای این منظور همه دستگاه های اجرایی و 
بخش خصوصی باید پای کار قرار بگیرند تا نیازمندان 
واقعی و کسانی که واجد شرایط واقعی هستند را از 
درون افرادی که درآمدهای خوبی دارند شناســایی 
شوند و دولت گروه های نیازمند را مورد حمایت های 

جدی خود قرار دهد.

یادداشت

چرا شیوه نامه رایگان شدن تست کرونا 
ابالغ نمی شود؟

نایب رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس شــورای اســالمی در نامه ای به رییس کمیسیون 
بهداشــت و درمان خواستار شــد که چرایی ابالغ نشدن 
دستورالعمل رایگان بودن تست تشخیص کرونا را بررسی 
کنند. بخشی از متن نامه عباس مقتدایی نماینده اصفهان به 
حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان به 
شرح زیر است: »جناب آقای دکتر شهریاری رییس محترم 

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
همانگونه که مســتحضرید با مصوبه شــورای عالی بیمه 

سالمت، آزمایش)تست( پی سی آر رایگان شد.
در روزهــای اخیر پس از مطالبه هموطنان عزیز، مدیرکل 
محترم درمان غیر مستقیم به سازمان تامین اجتماعی اظهار 
نموده که آزمایش رایگان پی سی آر در انتظار ابالغ شیوه 
نامه اجرایی از سوی شورای عالی بیمه است. عدم ابالغ این 
شیوه نامه، باعث ایجاد سردرگمی فراوان برای هموطنان و 

مجموعه های درمانی و بیمه ای شده است.
اینجانب طی مکاتبه ای با وزیر محترم بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی مورخ 2۱/ ۶/ ۱400 و قرائت تذکر کتبی 
در صحــن علنی مورخ ۱8/ ۷/ ۱400 بر ضرورت تســریع 
در صدور دستورالعمل مربوطه تاکید نمودم که متاسفانه 

تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.«

خبر كوتاه نگاه منطقه به آشتی ایران و عربستان دوخته شده است
 به اعتقاد کارشناسان عرب، گشایش در روابط 
ســعودی-ایرانی می تواند بازتاب های مثبت 

زیادی برای کل منطقه عربی داشته باشد.
به زعم کارشناســان، گرچه ســیر روند بهبود 
روابط به کندی طی می شــود، اما تاثیر آن به 
طرز چشــمگیری در تمام نقاط جهان عرب به 

ویژه مناطق بحران خیز قابل مشاهده است.
به نوشــته رسانه های عربی، چهار دور مذاکره 
در بغداد و یک دور مذاکره در حاشیه نشست 
مجمع عمومی ســازمان ملل در نیویورک نه 
تنها 2 کشــور بلکه بسیاری از کشور های عرب 
را که به دنبال رهایی از فشار های ریاض برای 
عدم همکاری با ایران هستند به بهره مندی از 
توافقنامه های اقتصادی با این کشــور امیدوار 

کرده است.
اگرچه مذاکرات و نتایج آن همچنان محرمانه 
باقی مانده است، اما ازسرگیری مراودات تجاری 
بین تهران و ریاض به خودی خود، برای دیگر 
کشور های عربی که همواره سعی دارند خود را 
در محور عربستان به عنوان قدرت بزرگ عربی 

باقی نگه دارند، امیدوارکننده است.

این در حالی اســت که دیگر بر کســی پوشیده 
نیســت شکست های متوالی ســعودی ها در 
تالش برای تاثیرگذاری بر صحنه های مختلف 
منطقه ای از یمن گرفته تا لبنان و سوریه و حتی 
افغانســتان زیان های بسیار زیادی برای آن ها 
به بار آورده و مراکز تصمیم گیری این کشــور 
همچنان به دنبال راه گریزی آبرومندانه از این 

باتالق ها هستند.
یکی از مهم ترین نشانه های این تحول سخنان 
جورج قرداحی وزیر اطالع رسانی لبنان در مورد 
متجاوز بودن ســعودی ها در یمن است، امری 
کــه گرچه بــا توفان تبلیغاتــی ریاض مواجه 
شــد، اما هرگز نتوانســت این واقعیت را پنهان 
کند که حتی متحدین ســنتی عربســتان هم 

از رویکرد هــای شکســت خورده اش خســته 
شــده اند و دیگر نمی خواهند روی اسب بازنده 

شرط بندی کنند.
به گفته کارشناســان، وقتی عربستان سعودی 
2 ســال بعد از اظهارنظر جنجالی ولیعهدش 
راجــع به انتقال جنگ بــه داخل ایران، خود 
پشت میز مذاکره با این کشور می نشیند، چرا 
آن ها همچنان در صف بازنده ها باقی بمانند؟

امروز ریاض خود را در یک جنگ ابدی در یمن 
می بینــد، جنگی که آن را از داخل خاک یمن 
آغــاز کرد، اما اکنون در عمق شــهر های خود 
آن را ادامــه می دهــد، گرچه همچنان غرور و 
خودبزرگ بینی اجازه قبول شکســت و پایان 
این جنگ را به کاخ الیمامه نداده و برای خروج 
آبرومندانه و پیروزنما از این جنگ به هر دری 
می زند. به گمان کارشناسان، شاید گفتگو های 
مسئوالن سعودی با ایران هم در راستای همین 
هدف باشــد، اما در صــورت تحقق توافق بین 
ریاض و تهران و اعالم پایان خصومت از سوی 
عربســتان، تمام منطقه تحت تاثیر این توافق 

قرار خواهد گرفت.

گهی مزایده عمومی  یک مرحله ای آ

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد کاالی مشــروحه زیــر را از طریــق مزایــده عمومــی  بــه فــروش برســاند. لــذا کلیــه متقاضیــان می تواننــد جهــت 
دریافــت اســناد مزایــده ظــرف مــدت 5 روز کاری پــس از انتشــار نوبــت دوم ایــن آگهــی در روزگار  مــورخ   1400/08/09   بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت )ســتاد( 
بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه نماینــد .الزم بذکــر اســت برگــزاری مزایــده  فــوق از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت انجــام مــی پذیــرد ، لــذا کلیــه 
مراحــل برگــزاری مزایــده  از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مزایــده گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از ایــن طریــق انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مزایــده گــران در صــورت 

عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت امضــای الکترونیکــی جهــت شــرکت در مزایــده را محقــق ســازند .

ح مزایدهشماره  مزایده متقاضیانمبلغ تضمین شرکت در مزایده )به ریال(شر

400/2-404
لومینیومی اسقاط)تجدید مزایده( کلیه شرکت های تولیدکننده سیم1,145,000,000فروش 55000  کیلوگرم انواع کابل آ

 و کابل وکارخانجات ذوب فلزات

توضیحات:
 نوع تضمین شرکت در مزایده : ضمانت نامه بانکی ،  واریز وجه نقد و . . . به شرح مندرج در اسناد مزایده

 زمان بازدید و خرید اسنادکاالی مورد مزایده : از تاریخ  1400/80/09 لغایت  1400/08/13
کت های مزایده:  حداکثر تا ساعت 12:00 روز  یکشنبه مورخ  1400/08/23 ، دبیر خانه شرکت )پاکت الف( و بارگذاری در سامانه ستاد  زمان ومکان تسلیم پا

کت ها: ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 1400/08/23 ، اتاق کنفرانس شرکت در سامانه ستاد گشایی پا  زمان ومکان باز
 در مقابل فروش ، وجه آن نقدًا دریافت و هرگونه مالیات ، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است.

 به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چك شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مزایده واصل می شود ، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  38255575-083 تماس حاصل نمائید.

 نوبت دوم

سازمان آگهی های روزنامه روزگار 
 در استانهای کشور 

سرپرست و نمایندگی  
فعال می پذیرد

66915268 
66917312
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سیاست 2

دستور دادستان کل کشور برای رسیدگی 
به »اهانت به آیت اهلل صافی گلپایگانی«

حجــت االســالم والمســلمین منتظــری از 
صــدور دســتور پیگیــری موضــوع »اهانت 
گلپایگانی«خبــر صافــی  آیــت اهلل   بــه 

 داد.
 به گزارش مرکز رســانه قــوه قضاییه، حجت 
االســالم والمســلمین محمدجعفر منتظری 
دادســتان کل کشــور و رئیــس دادگاه ویژه 
روحانیت در واکنش به حواشــی ایجاد شــده 
در فضــای مجازی پیرامون فرمایشــات آیت 
اهلل العظمــی صافی گلپایگانی مرجع عالیقدر 
شیعه، ضمن اظهار تاسف از اینکه اشخاصی به 
خودشــان اجازه می دهند که حریم مرجعیت 
شــیعه را بــه بهانه هایی مــورد هتک حرمت 
قــرار دهنــد، اظهار کرد: باید حــوزه نقِد یک 
 مطلــب را کامال از حوزه اهانت و هتک حرمت

 جدا کرد.
وی از صدور دستور به دادسرای ویژه روحانیت 
بــرای پیگیــری موضوع خبــر داد و افزود: از 
آنجاییکه شــخص منتشــر کننده این مطلب، 

طلبه و مرتبط با حوزه علمیه اســت، رسیدگی 
به موضوع، درحوزه صالحیت دادسرا و دادگاه 
ویژه روحانیت است که به آن مرجع ابالغ شده 
که ماجرا را در دســتور رســیدگی و پیگیری 

قرار دهد.
دادســتان کل کشــور تصریح کرد: همچنین 
طبق ماده 2۷ قانون مطبوعات، رســیدگی به 
اتهامات شــبکه های خبری که موضوع اهانت 
به مرجعیت را منتشــر و بازنشــر کرده اند، در 
صالحیت هیات نظارت بر مطبوعات است که 
همین امروز دســتور داده شــد که موضوع در 
هیات نظارت مورد بررسی، پیگیری و رسیدگی 
قرار گیرد و طبق قانون با افراد خاطی برخورد 

خواهد شد.
رئیــس دادگاه ویــژه روحانیــت تاکید کرد: 
شــرایط عمومــی کشــور به گونه ای اســت 
کــه بایــد دامنه این مســایل خیلی زود جمع 
 شــود و نباید التهاب مسایل اجتماعی افزوده

 شود.

دولت برای حمایت از سیاست های 
جمعیت اهتمام جدی دارد

معاون اول رییس جمهور از اهتمام جدی دولت 
برای حمایت از سیاست های جمعیت و افزایش 
نرخ فرزند آوری در کشور خبر داد و گفت: دولت 
در خط مقدم برنامه ها و سیاســت های جمعیت 
و ترویج فرزندآوری قرار دارد و در این مســیر از 
اجــرای برنامه های ســتاد ملی جمعیت به طور 

جدی پشتیبانی خواهد کرد.
محمد مخبر در جلسه ای با فعاالن حوزه جمعیت 
و خانواده با اشاره به اینکه خواسته غرب و نظام 
سلطه کاهش جمعیت و کاهش نرخ فرزند آوری 
در جمهوری اســالمی ایران اســت، گفت: نظام 
ســلطه طی ســال های پس از انقالب اسالمی 
در ابعــاد مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی و 
نظامی، ملت ایران را تحت فشــار و تحریم قرار 
داده که به فضل الهی نتوانســته به اهداف خود 
دست پیدا کند اما متاسفانه در بخش جمعیت، 
تبلیغــات و اقدامات غــرب تا حدی موفق بوده 

و امروز ایران با کاهش جمعیت مواجه است.
معاون اول رییس جمهوری به آمار باالی سقط 
جنین در کشور اشاره و تصریح کرد: سقط جنین 

بدون تجویز پزشــک و دالیل پزشــکی اقدامی 
غیرقانونــی و در حقیقــت نوعی قتل اســت که 
دستگاه های مسئول باید بیش از گذشته بر این 
موضــوع تمرکز کرده و از این اقدام غیرقانونی و 

غیرشرعی ممانعت بعمل آورند.
وی همچنین با تاکید بر اینکه باید ســازوکار و 
برنامه مناسبی برای حمایت از درمان ناباروری 
در کشــور تدوین شود، افزود: درمان ناباروری و 
تسهیل شرایط ازدواج از موضوعاتی هستند که 
باید به مطالبه عمومی در جامعه تبدیل شــود 
و ســتاد ملــی جمعیت نیز بایــد موضوعاتی از 
ایــن دســت را به طور جــدی و مطالبه گرانه از 

دستگاه های ذیربط پیگیری کند.
مخبر افزود: خوشبختانه امروز هماهنگی میان 
قوای ســه گانه در باالترین سطح خود قرار دارد 
و این فرصتی اســتثنایی است تا الزامات اجرای 
طرح هــای مرتبــط با جمعیــت و فرزندآوری 
در بودجه هــای ســاالنه لحاظ شــود و وظایف 
و ماموریت هــای هر دســتگاه براســاس برنامه 

زمان بندی مشخص باشد.

اخبار كوتاه

كارزار تحریم اسرائیل در 
سوئد

اعضای فعال یک انجمن 
در سوئد به شهروندان این 

كشور توصیه كردند كه 
ضمن تحریم خرید كاال های 

اسرائیلی از سفر به این 
اسرائیل نیز خودداری كنند.

سفر رییس جمهوری و بانوی 
اول آمریکا به واتیکان. »جو 
بایدن« دومین رییس جمهوری 
كاتولیک مذهب پس از »جان 
اف كندی « در تاریخ ایاالت 
EPA /.متحده آمریکاست

گزارش تصویری

آذربایجان نتیجه عکس خواهد داد؟ چرا سیاست های ضدایرانی 

دردسر بزرگ »الهام علی اف«
 اندیشــکده کوئینســی  در گزارشــی، به اختالفات و تنش های اخیر میان 
ایران و آذربایجان پرداخته و به طور خاص با ذکر استدالل هایی، به رهبران 
آذربایجان توصیه کرده که از سیاست های ضدایرانی خود فاصله بگیرند، زیرا 
این سیاست ها در درازمدت، تبعات به شدت منفی و مخربی را برای این کشور 

به دنبال خواهند داشت.
اندیشکده کوئینسی در این رابطه می نویسد:  امید ها برای تنش زدایی میان 
ایران و آذربایجان در قالب تنش های اخیر میان آن ها و پس از گفتگوی تلفنی 
میان  حســین امیر عبداللهیان  و  جیحون بایراموف  وزرای خارجه ایران و 
آذربایجان، چندان به نقطه رضایت بخشی نرسیده است. تنها چند روز پس از 
این تماس تلفنی، الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در جریان یک نشست 
بین المللی، ایران را به استفاده از منطقه قره باغ جهت قاچاق مواد مخدر به روسیه 
و اروپا متهم کرد. این ادعای علی اف از آن جهت عجیب است که بدون هرگونه 
سند و مدرکی ارائه شده است. دراین راستا، وزارت خارجه ایران نیز ضمن رِد 
مواضع علی اف از آن ها با عنوان  ادعای شگفت انگیز  وی یاد کرد.  رژیم باکو 
همچنین شماری از روحانیون شیعی را نیز که به آن ها برچسب حامِی ایران 
بودن را زده، بازداشــت کرده اســت. اقدامی که در نوع خود بر شــدت تنش ها 
با تهران افزوده اســت. در این زمینه به طور خاص دولت آذربایجان اقدام به 
بازداشت امام جمعه سابق باکو  ایلگار ابراهیم اوغلو  و  سردار بابائف  از مدیران 
یکی از وب سایت های مهم مذهبی آذربایجان کرده است. هر دو فرِد مذکور 
تحصیالت خود را در ایران انجام داده اند با این حال در حالیکه ابراهیم اوغلو 
پس از انجام بازجویی های مفصل و طوالنی آزاد شد، بابائف به طور رسمی به 
خیانت به جمهوری آذربایجان متهم شده است. اتهامی که با توجه به سابقه 
تاریخی دولت آذربایجان، در نهایت می تواند به حبس و شکنجه طوالنی مدت 
بابائف ختم شود. باکو همچنین سعی دارد از اقدامات ضدایرانی خود به عنوان 
یک سند معتبر نزد آمریکا و اروپا استفاده کند و خود را به مثابه قهرمان مبارزه 
با آنچه افراط گرایی از سوی ایران می خواند، معرفی نماید. این رویه های علی اف 
به وضوح نشان می دهند که وی حداقل در شرایط کنونی، هیچ تمایلی جهت 
تنش زدایی با ایران ندارد. موفقیت اخیر نظامی آذربایجان علیه ارمنســتان، 
بــه وضــوح علی اف را در به چالش طلبیدن ایران به عنوان همســایه جنوبِی 
مهم این کشــور جســور کرده است. علی اف در شرایط کنونی جهت مواجهه 
با ایران، بر حمایت ادامه دارِ نظامی و دیپلماتیک اســرائیل از خود و دولتش 
جهــت بازدارندگــی و مقابله در برابر تهران تاکید دارد. از منظر الهام علی اف، 
حمایت های اسرائیل از آذربایجان بایستی ختم به حمایت های آمریکا از این 

کشور نیز شود. این مساله مخصوصا با توجه به اینکه سرنوشت توافق برجام 
چندان روشن نیست و مسووالن آمریکایی و مخصوصا وزیر خارجه این کشور 
از گزینه های جایگزین در صورت شکســت خوردن روند دیپلماســی با ایران 
صحبت می کنند، بیش از پیش از اهمیت برخوردار می شود. در شرایط فعلی 
که ایران با برخی کشور های عرب حاشیه خلیج فارس نظیر امارات و عربستان 
به سمت تنش زدایی حرکت می کند، آذربایجان در حال تقویت موضع خود 
به عنوان کشوری است که در سیاست های ضدایرانی، فعال است. در واقع، از 
سال 2020 که تنش ها میان آذربایجان و ارمنستان بار دیگر اوج گرفته اند، 
شماری از اندیشکد ه های آمریکایی بر این مساله متمرکز شده اند که بایستی 
این درگیری را به داخل ایران کشاند و با تحریک جنبش های جدایی طلب 
در داخل ایران، این کشور را ضعیف کرد و عمده توجِه آن را معطوف به فضای 
داخلی اش کرد. در این چهارچوب هر نتیجه ای که حاضل شود، به نفع اسرائیل 
خواهد بود. در این زمینه، علی اف نیز احساس می کند که مزایای نزدیک شدن 
آذربایجان به اسرائیل و آمریکا، به هزینه هایی که جهت اتخاذ مواضع ضدایرانی 

باید پرداخت، برتری دارد.
 با این همه، این رویکرد علی اف غیرمنطقی و غیرسازنده است. ایران با مانور 
اخیــر نظامــی خود در نزدیکی مرز های آذربایجان به دنبال این نبود که یک 
پیام تهاجمی را به باکو بفرستد بلکه برعکس تهران سعی داشت تا توجه باکو 

را به ناخرســندِی خود نســبت به سیاست های غیردوستانه اخیر آذربایجان 
در رابطه با ایران جلب کند. ایران در دهه گذشــته، عمده توجهات خود را به 
به چالش هایش در منطقه خلیج فارس معطوف کرده و همین مساله عمال 
موجب شد تا در مورد منطقه قفقاز، توجه کمتری را متمرکز کند. با این حال، 
ایران همواره نشان داده که کشوری است که خود را با شرایط متغیر، به آسانی 
سازگار می کند و می تواند خیلی زود با تهدیدات مقابله کند. یکی از پیامد های 
ابتدایی تحرکات اخیر علی اف علیه ایران این خواهد بود که وی عمال بایستی 
با اقدامات گسترده بازدارنده ای که تهران در ادامه راه علیه آذربایجان تجهیز 
خواهد کرد، مواجه شود. امری که به هیچ عنوان به نفع آذربایجان نیست. در 
سال های اخیر، هم الهام علی اف و هم پدرش حیدر، تالش های زیادی انجام 
داده اند تا اکثریت جمعیت شیعه کشور خود را از ایران دور نگه دارند و در این 
رابطه به طور خاص نوعی شیعیسِم ملی گرا در آذربایجان را که تحت کنترل 
دولت باشد، در برابر ایران شکل داده اند. با این حال، آذربایجاِن کنونی با طیف 
گسترده ای از شهروندان خود که از اوج گیری بی عدالتی در آذربایجاِن تحت 
حاکمیت خاندان علی اف رنج می برند، رو به رو است. بدون تردید پیروزی اخیر 
آذربایجان در جنگ با ارمنستان برای دوره ای محدود می تواند این نارضایتی ها 
را ســاکت کند، اما در دراز مدت، این نارضایتی ها فرصت بروز و ظهور پیدا 
می کنند و زمینه را برای کنشــگری های الزم از ســوی ایران فراهم خواهند 
کرد. نباید فراموش کرد که اصرار های آذربایجان بر جنبه  پان ترکیسِم  نزاع 
خود با ایران، برای آذربایجان تبعات معکوسی را به بار خواهد آورد. تاکید بر 
ریشه ترکِی برخی سلسله های تاریخی ایران نظیر صفویه و قاجار، آنگونه که 
برخی ایدئولوگ ها در باکو می گویند، دلیلی بر جدایی آذری ها از ایران نیست 
بلکه بر عکس آذری های ایران را قوی می کند و موجب تقویت ارتباطات آن ها 
با دولت مرکزی این کشور و ایجاد ایرانی قدرتمند می شود. باید به یاد داشت 
که آذربایجان بخشی از خاک ایران بوده که در قرن نوزدهم از این کشور جدا 
شــده اســت. از این رو، رویه های اخیر دولت آذربایجان علیه سرزمین مادری 
موجب خواهد شــد تا در دراز مدت، روحیه ملی گرایی ایرانی تحریک شــود 
و این مســاله بدون تردید تبعات ســنگین را برای دولت آذربایجان و شخص 
علی اف خواهد داشــت. از ســویی، اقدامات و سیاســت هاِی ضدایرانی دولت 
علی اف موجِب نزدیکی هر چه بیشــتر ایران به ارمنســتان شده است. در این 
راستا شاهد بودیم که ایران، ارمنستان را به جای آذربایجان به عنوان مجرای 
 تجارت شــمال به جنوب خود انتخاب کرد. پروژه ای که آذربایجان به شــدت

 روی آن حساب کرده بود.

خبر ویژه

رئیســی گفت: با توجه به انجام واکسیناســیون دانش آموزان باالی ۱2 ســال و دانشجویان، از ابتدای آذرماه 
می توان برایی بازگشایی مراکز آموزشی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی اقدام کرد.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت و نقش فضای علمی و آموزشی کشور در پویایی جامعه گفت: وزارت بهداشت، 
با همکاری وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش، طوری برنامه ریزی کند تا مدارس و دانشــگاه ها از اول 

آذر طبق شیوه نامه ها بازگشایی شوند.
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور روز گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، با تاکید بر اینکه به رعایت 
اصول و شــیوه نامه های بهداشــتی همچنان باید مورد توجه جدی مردم باشــد، افزود: در مسیر مقابله و غلبه 
بر بیماری کرونا، حساس بودن نسبت به رعایت موارد بهداشتی ضرورت اجتناب ناپذیر است. همچنان باید 

از اجتماعات و هرآنچه امکان ابتالء به بیماری را افزایش می دهد، دوری کرد.
رئیســی تاکیــد کــرد: بــا توجه به انجــام واکسیناســیون دانش آموزان باالی ۱2 ســال و دانشــجویان، 
 از ابتــدای آذرمــاه می تــوان برایــی بازگشــایی مراکــز آموزشــی با رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی

 اقدام کرد.
رئیس جمهور گفت: با مجموعه اقدامات پیشگیرانه و مناسبی که از طریق دستگاه های مربوطه بویژه بهداشت 
و درمان در پیش گرفته شده است امیدواریم از موج بعدی جلوگیری و از سالمت مردم بطور موثر صیانت شود.
رئیسی با اشاره به پیشنهاد وزارت کشور برای تدوین نقشه راه یکساله به منظور مقابله با کرونا تصریح کرد: 

در تدوین این نقشه راه، باید از نظرات دستگاه های مختلف و تمامی استان ها استفاده شود.

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

مدارس و دانشگاه ها از ابتدای آذر باز شوند

 جریان صدر در عراق قدرت را 
 به دست می گیرد 
یا »دولت قانون«؟

در کش و قوس رقابت  برای تسخیر »منطقة الخضراء« 
مرکز سیاســی بغداد، تحلیلگران رقابت اصلی را بین 
جریان صدر و دولت قانون به رهبری »نوری المالکی« 

می دانند.
به دنبال ناآرامی ها و اعتراضات عراق در سال 20۱۹ و 
استعفای نخست وزیر وقت، قرار شد که دولت موقتی 
تشــکیل شــود تا زمینه را برای برگــزاری انتخابات 
زودهنگام فراهم کند. پس از آن »مصطفی الکاظمی« 
نخســت وزیر شــد. او تالش کرد ضمن برطرف کردن 
مشــکالت موجود، زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی 

عراق را فراهم کند.
انتخابات پارلمانی عراق یک سال زودتر از موعد قانونی 
خود در تاریخ  ۱8 مهرماه برگزار شد. میزان مشارکت 
در این انتخابات در مقایسه با انتخابات پارلمانی گذشته 
این کشور، کاهش قابل مالحظه ای یافت و بر اساس 
آمار رسمی 43 درصد در این انتخابات شرکت کردند.

مرکز امور انتخاباتی »صوت« عراق با اســتناد به آمار 
اعالمی کمیســیون عالی انتخابات عراق پس از پایان 
بازشــماری بخشــی از آرا اعالم کرد، »جریان صدر« 
به رهبری »مقتدی صدر« با کســب ۷3 کرســی از 
مجموع 32۹ کرســی اول شد و پس از آن فراکسیون 
»التقــدم« به رهبــری »محمد الحلبوســی« رئیس 
پارلمان منحل شده با 3۷ کرسی و فراکسیون »دولت 
قانون« به ریاست »نوری المالکی« نخست وزیر پیشین 
عراق با 34 کرسی و »حزب دموکرات کردستان« با 32 
کرســی و »ائتالف الفتح«  ۱۷ کرسی در جایگاه های 

بعدی قرار گرفتند.
پس از اعالم نتایج انتخابات پارلمانی عراق، شماری از 
احزاب و ائتالف های سیاسی از جمله »ائتالف الفتح« 
به ریاست »هادی العامری« و ائتالف »نیروهای دولتی« 
به رهبری »عمار حکیم« و »حیدر العبادی« نخست 
وزیر پیشین عراق به نتیجه اعالمی اعتراض کردند و 

این اعتراض همچنان ادامه دارد. 

  گمانه زنی ها درباره تشکیل 
دولت توافقی در عراق

نتایج انتخابات اخیر نشان می دهد که هیچ جریان به 
تنهایی نتوانسته است اکثریت کرسی های پارلمان را از 
آن خود کند. با توجه به این موضوع و همچین با توجه 
به ساختار سیاسی عراق که سهم ریاست جمهوری از 
آن کردها، ریاست پارلمان از آن اهل تسنن و نخست 
وزیری از آن شــیعیان اســت پیش بینی می شود که 

دولت توافقی در این کشور تشکیل شود. 
»عبداهلل ناهض« تحلیلگر مسائل سیاسی عراق در گفت 
و گو با شبکه اطالعاتی »النباء« عراق اظهار داشت با 
توجه به اینکه هیچ یک از جریان های سیاسی موفق 
نشده اند بیش از نیمی از کرسی های پارلمان را کسب 
کنند، دولت آینده در نتیجه توافق جریان های سیاسی 

تشکیل خواهد شد.
»زهیر المیالی« وکیل عراقی هم در گفت و گو با شبکه 
اطالعاتی النباء بیان داشت دولت آینده عراق در نتیجه 
توافق همه طیف های سیاســی که در انتخابات عراق 
شرکت کرده اند، تشکیل خواهد شد. نشانه های این 
توافق در حال ظاهر شــدن است. جریان های شیعی 
هم در حال به توافق رســیدن هســتند و تنها جریان 
صدر در این زمینه تاکنون با جریان های شیعی همراه 
نشده است. اما این جریان هم پس از تفاهم میان جریان 
های اهل تســنن از جمله جریان »العزم« به رهبری 
»خمیس خنجر« و ائتالف »التقدم« به رهبری »محمد 

الحلبوسی« با جریان های شیعه همسو خواهد شد.
به نوشــته شــبکه »الجزیره« قطر، »محمد نعناع« 
تحلیلگر مســائل سیاســی عراق هم معتقد اســت 
سناریویی که درباره تشکیل دولت جدید عراق احتمال 
رقم خوردن آن به واقعیت نزدیک تر اســت آن اســت 
که تشکیل دولت آینده این کشور بر پایه آرای ائتالف 
پیروز در انتخابات و فراکســیون دارای کرسی بیشتر 
در پارلمان نباشد، بلکه برای تشکیل دولت مذاکرات 
صورتی گیرد که هر یک از جریان ها سهم خود را در 

دولت آینده بگیرند.

  شانس جریان صدر و ائتالف دولت قانون 
برای تشکیل دولت آینده عراق چقدر است؟

 جریان شــیعی صدر که چندان تمایلی برای حضور 
در انتخابات نداشــت و تا مرز تحریم انتخابات پیش 
رفت سرانجام با مذاکرات صورت گرفته بین الکاظمی 
و مقتدی صدر حاضر به شــرکت در انتخابات شــد و با 
شــعارهایی چون خروج همه بیگانگان از عراق و خلع 
سالح همه گروه های نظامی و شبه نظامی به نفع ارتش 
قانونی عراق توانســت بیشترین کرسی در پارلمان را 
در میان ائتالف های موجود کسب کند. ائتالف دولت 
قانون به رهبری نوری المالکی نخســت وزیر پیشین 
عراق نیز که رتبه سوم را در مجلس عراق کسب کرده 
اســت با وجود اعتراض به نتایج انتخابات تالش هایی 
را برای رایزنی با گروه های مختلف آغاز کرده تا بتواند 

دولت آینده را تشکیل دهد.
»اثیل النجفی« سیاستمدار عراقی درباره شکل نقشه 
ائتالف های سیاســی عراق برای تشکیل دولت برای 
روزنامه »عربی 2۱ « مصر نوشت مهمترین موضوع در 
این زمینه چگونگی ائتالف های شیعی- شیعی است. 
زیرا دیگر طرف ها به دنبال آن است تا ببینند که کدام 
ائتالف شیعی قدرتمندتر است تا به آن ملحق شوند. 
اهل تســنن و کردها برنامه مشخصی ندارند و آنها در 
حالتی از انتظار به ســر می برند تا ائتالف قدرتمندتر 
شیعی مشخص شود تا با آن مذاکره کنند. اکنون جریان 
صدر و شــورای هماهنگی شــیعی متشکل از ائتالف 
دولــت قانون، الفتــح و جریان های نزدیک به آنها در 

حال رقابت هستند.

 بیانیه مشترک بایدن و مکرون 
درباره برنامه هسته ای ایران

روسای جمهوری فرانسه و آمریکا در بیانیه ای مشترک 
با تکیه بر اعا های بی اساس خود علیه برنامه هسته ای 
کشــورمان، تاکید کردند که ایران نباید به سالح اتمی 

دست پیدا کند.
امانوئل مکرون و جو بایدن روســای جمهور فرانســه و 
آمریکا پس از دیدار خود در رم بیانیه ای مشترک منتشر 

و در بخشی از آن به ایران نیز اشاره کردند.
در این بیانیه که متن آن از سوی کاخ الیزه منتشر شده، 
آمده است که روسای جمهور فرانسه و آمریکا در دیدار 
روز جمعه خود بر لزوم اطمینان یافتن از عدم دستیابی 

ایران به سالح هسته ای تاکید کردند.
 این ادعا در حالی به طور مکرر از ســوی غرب و آمریکا 
مطرح می شــود که مقامات جمهوری اســالمی ایران 
همــواره بــر ماهیت کامال صلح آمیز برنامه هســته ای 
کشــورمان تاکید می کنند و یادآور می شوند که سالح 

هسته ای هیچ جایی در دکترین دفاعی ایران ندارد.

کنش مسکو به تحریم های  وا
 جدید آمریکا علیه ایران

دیپلمات ارشد روسیه در وین در واکنش به تحریم های 
جدید آمریکا علیه کشورمان تاکید کرد که طرف های 
مذاکرات وین باید از اقداماتی که بازگشت به رایزنی ها 

را پیچیده تر می کند، پرهیز کنند.
میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمان های 
بین المللی در وین با انتشــار پیامی در حســاب کاربری 
خود در توئیتر به اظهارات ریچارد گلدبرگ کارشناس 
آمریکایی عضو بنیاد دفاع از دموکراسی ها واکنش نشان 
داد که در توئیتی بدون اشــاره به نقض برجام از ســوی 
واشــنگتن و بدعهــدی طرف هــای اروپایی در اجرای 
تعهداتشــان در این توافق از ایران به دلیل وقفه ایجاد 
شــده در مذاکرات برجامی و توســعه برنامه هسته ای 

اش انتقاد کرده بود.
اولیانوف در پاسخ نوشت: به طور قطع یک جنبه روشنی 
وجود دارد که در دســته تبلیغات قرار نمی گیرد؛ این 
حقیقت که تمامی مشــکالت ناشــی از سیاست فشار 
حداکثری دولت پیشین آمریکا است. فقط یک به یک 
گزارش های فصلی آژانس در سال های 20۱۶ تا 202۱ 

را مطالعه کنید.
این دیپلمات روس همچنین توئیت وزارت امورخارجه 
کشورمان در محکومیت تحریم های جدید آمریکا علیه 
ایران را بازنشر داده و نوشت: تمامی طرف ها در مذاکرات 
وین باید از هرگونه اقدامی که بازگشت و تکمیل موفقیت 
آمیز مذاکرات درخصوص احیای برجام را پیچیده تر می 

کند، پرهیز کنند.
ســعید خطیــب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه 
کشــورمان جمعه شــب در واکنش به اقدام اخیر خزانه 
داری آمریــکا در تحریــم اشــخاص حقیقی و حقوقی 
کشورمان ضمن محکوم کردن و مردود دانستن آن اظهار 
کرد: اعمال تحریم های جدید نشان دهنده رفتار کامال 
متناقض کاخ سفید است. دولتی که از قصد بازگشت به 
برجام سخن می گوید و همان روش ترامپ را در تداوم 
اعمال تحریم ادامه می دهد این پیام را ارسال می کند 

که واقعا قابل اعتماد نیست.
وی افزود: دولت های مختلف در این کشور نشان داده اند 
کــه تا چه میزان ناتوان از درک واقعیت های جمهوری 
اسالمی ایران هستند. اینگونه اقدامات آمریکا در تداوم 
سیاست شکست خورده فشار حداکثری دولت ترامپ 
و تحریم های غیر قانونی و ظالمانه این کشــور اســت و 
همانطور که تاکنون این سیاســت هیچ یک از اهداف 
آمریکا را محقق نکرده اســت باز هم دســتاوردی برای 
این کشور جز ناکامی های جدیدتر در پی نخواهد داشت.

سخنگوی وزارت امورخارجه تاکید کرد: این فشارها و 
تحریم ها خللی در عزم جمهوری اسالمی ایران در دفاع 
از امنیت و آرامش مردم ســرافراز کشــور ایجاد نخواهد 
کرد و تهران مســیر توســعه پایدار اقتصادی را با قدرت 

ادامه می دهد.

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس :

 محرمانگی اموال مسئوالن 
برای مقابله با هک شدن 

ح شده است اطالعات مطر
ســخنگوی کمیســیون قضائی مجلس درباره طرح 
نظــارت بــر اموال مقامات کشــور گفــت: موضوع 
محرمانگــی اموال بــرای مقابله با اقدام هکرها بود تا 

اطالعات هک نشود. 
ســید کاظم دلخوش ســخنگوی کمیسیون قضائی و 
حقوقی مجلس شورای اسالمی با اشاره به بررسی طرح 
نظــارت بر اموال مقامــات و کارگزاران نظام جمهوری 
اســالمی ایران و لزوم ثبت اموال آنها در یک ســامانه 
مشخص گفت: در بخشی از این طرِح در حال بررسی، 
مسائل فنی و امنیتی و همچنین محرمانگی بیان شده 
که وجه محرمانگی برای مقابله با اقدام هکرها بوده است 
تا اطالعات هک نشود.  وی تأکید کرد: همچنین در طرح 
مذکور پیش بینی های الزم برای نظارت بر اموال از سوی 
قوه قضائیه انجام می شود تا مشکلی رخ ندهد. کمیسیون 
قضائی و حقوقی مجلس در حال اصالح قانون مربوط به 

نظارت بر اموال مقامات و کارگزاران است.
دلخوش افزود: بر اساس این طرح در دست رسیدگی، 
مسئوالن در ابتدای دوره مسئولیت، حتی پیش از آن و 
انتهای دوره فعالیت، باید اموالشان را در سامانه مشخص 

شده ثبت کنند.

تحلیل
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هرگاه صحبت از افزایش دســتمزد و مستمری کارگران، 
معلمان و بازنشستگان به میان می آید، برخی رسانه ها با 
اشاره به نقش افزایش نقدینگی در رشد تورم، به صورت 
هماهنگ پروپاگاندایی علیه بهبود معیشت کارگران به راه 
می اندازند، با اینحال غالباً در این تحلیل ها از عوامل اصلی 
افزایــش تــورم در ایران به علت منافع افراد خاص، درآمد 

دالری ها و ثروتمندان، چشم پوشی می شود.
اخیراً نیز خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان »تبعات 
ناگــوار افزایش حقوق ۱2 میلیــون کارمند از جیب 80 
میلیــون نفر« اجرای رتبه بندی معلمان را که تا حدی بر 
افزایــش حقوق معلمان اثرگذار بــوده و با تأخیر به اجرا 
در می آید، خالف منافع عمومی برشــمرده است. در این 
گزارش با اشــاره به اینکــه دولت برای اجرای رتبه بندی 
معلمان که منابع مالی مورد نیاز آن حدوداً 3۷ هزار میلیارد 
تومان برآورد شــده، مجبور به چاپ پول و اســتقراض از 
بانک مرکزی خواهد شد، آن را دست کردن در جیب 80 
میلیون ایرانی دانسته است. این نخستین باری نیست که 
بحث معیشــت کارگران و حقوق بگیران بخش دولتی و 
غیردولتی با این دست استدالل ها مواجه می شود، بی آنکه 
نقش واقعی عوامل واقعی ایجادکننده تورم برشمرده شود.
پرســش اینجا اســت که دولت چرا سال ها است در قالب 
مالیات، دست در جیب ثروتمندانی نکرده که در همین 
شــرایط فروپاشی اقتصادی و معیشتی جامعه سود های 
نجومی داشته اند؟ زمانی که دولت برای اخذ مالیات دست 
در جیــب دهک های پایین درآمدی جامعه می کند، چرا 
دلواپسان سکوت می کنند؟ همچنین در شرایطی که بار 
تورم کاال ها بر دوش کارگران ســنگینی کرده، بنگاه های 
اقتصادی که نه تنها در حال ورشکستگی نیستند، بلکه 
شــرایط ایده آلی را از ســر می گذرانند، امروز در چه حالی 
هستند؟به نظر می رسد همه عوامل ایجاد تورم باال در ایران 
مادامی که به منافع گروهی خاص متصل باشــد و انواع 
بودجه هــای کالن و ریخت و پاش ها در نهادهای خاص، 
جیب ملت ایران را به خطر نمی اندازد، بلکه تنها افزایش مزد 
معلمان که مجموعاً به اندازه یک خرید سوپرمارکتی نیز 
نمی ارزد، ضربه مهلکی به جیب ملت ایران خواهد زد! جالب 
است که در اقتصاد بیمار کنونی هر نوع اقدامی برای رفاه در 
جامعه توسط رسانه ها با تبلیغات منفی مواجه شود.  احسان 

ســلطانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصاد24 در 
اینباره اظهار داشت: اینکه گفته می شود اگر حقوق معلمان 
باال برود، دولت مجبور می شود، دست در جیب 80 میلیون 
ایرانی بکند، حرف وقیحانه ای است. در سال گذشته فوالد 
مبارکه 53 هزار میلیارد تومان سود خالص داشته است؛ 
حاال بگذریم از هزینه ها و پول هایی که در این سیســتم 
جابه جا شده است. همچنین 20 بنگاه خصولتی به خاطر 
شوک قیمت ارز و رانت هایی که دولت به آن ها داده، 253 
هزار میلیارد تومان سود خالص داشته اند. آیا این ها دست 
در جیب ملت نکرده اند؟ کسیکه قیمت واحد مسکونی اش 
۱0 برابر شده دست در جیب ملت نکرده است؟ آنوقت اگر به 
فرهنگیان زیر خط فقر رسیدگی شود، دست در جیب ملت 
کردن است؟ بنابراین این حرف بسیار زشت است.او ادامه 
داد: عده ای در 4 ســال اول دولت روحانی سکوت کردند؛ 
بــا وجود اینکه بانک ها خلق نقدینگی می کردند. همین 
امر منجر شــد تا ضریب فزاینده خلق نقدینگی باال برود. 
بار ها اتفاقاتی افتاد که منجر به خلق نقدینگی و رشد تورم 
می شد، اما همین جماعت سکوت کردند و حاال که بحث 

معیشت مردم به میان آمده، دلواپس نقدینگی شده اند.
چالش خلق نقدینگی در ایران

این کارشــناس اقتصادی خاطرنشــان کرد: اگر از نگاه 
نقدینگی بخواهیم به موضوع نگاه کنیم، راه حل این است 
کــه دولت ضریب فزاینده خلق نقدینگی را مثل آمریکا، 

اتحادیه اروپا یا خیلی از کشور ها روی 3 یا 4 بیاورد. به این 
ترتیب 200 تا 300 هزار میلیارد تومان منابع آزاد می شود 
که می توان این منابع را صرف بهبود معیشت فرهنگیان یا 

دهک های پایین جامعه و بهبود تولید کرد.
ســلطانی تصریح کرد: البته باید توجه کرد که مشــکل 
معیشــت در جامعه ما فقط با افزایش حقوق حل نشــده 
اســت، چه بســا بیشتر هم شده است؛ چراکه سوداگرانی 
هستند که به محض افزایش حقوق و افزایش قدرت خرید 
مجدداً دور باطل افزایش قیمت کاال ها را در پیش گرفته 
و حتــی کارگــران و دهک های پایین جامعه را در باتالق 
عمیق تری انداخته اند.او ادامه داد: در چنین شرایطی بخش 
زیادی از افزایش حقوق را افزایش قیمت ها می بلعد. چنانکه 
اجاره خانه حتی در شهر های کوچک در یک سال گذشته 
رقمی حدود50 تا ۷0 درصد  باال رفته است. چون برخی 
از حوزه ها و کاال ها منتظر هستند که پول تزریق شود تا 

قیمت ها باالتر ببرند.
کنترل تورم بی رویه کاالها

وی با تاکید بر اینکه دولت ها در ایران در برخی مسائل خود 
را به تجاهل و ندانستن زده اند، تصریح کرد: در فاصله قبل 
از انتخابات تا امروز دولت 25 درصد قیمت دالر را باال برده 
است. این مسئله به همینجا ختم نمی شود. همانطوری 
کــه قیمت نفت و کاال های اساســی مثــل خوراک، مواد 
اولیه، محصوالت بسته بندی، محصوالت پالستیکی و ... 

در یکسال گذشته 50 درصد افزایش قیمت داشته اند. با 
توجه به 25 درصد افزایش اسمی قیمت دالر و از آنطرف 
افزایش 50 درصدی قیمت جهانی کاال ها و مواد اولیه خام و 
کاال های اساسی و مواد غذایی عماًل قیمت واقعی ۷5 درصد 
باال رفته و قیمت واقعی دالر به 3۶ هزار تومان رسیده است. 
در واقع دالر در ایران 2۷ هزار تومان نیســت؛ این قیمت 
اسمی دالر است.وی افزود: اگر دولت قیمت دالر را به ۱۷ 
هزار تومان می رساند با افزایش قیمت جهانی قیمت کاال ها 
تازه به رقم واقعی دالر 23 هزار تومان می رسیدیم. اما دولت 
ترجیح داد قیمت دالر را باال ببرد. در چنین شرایطی هرچه 
دســتمزد ها را افزایش دهیم، به جیب کسانی می رود که 
به دنبال افزایش قیمت ها هستند.این کارشناس اقتصادی 
تصریح کرد: این رانت جویان از هر مسیری مجدداً راهکار 
تورم کاال ها را روی میز می گذارند؛ بنابراین در شــرایط 
فعلــی به نظر مــن باید هرچه زودتر قیمت دالر را واقعی 
کنیم. اگر منافع رانتی ها اقتضا نمی کند که دالر ۱2 هزار 
تومان بشــود، الاقل تا ۱۷ هزار تومان آن را کاهش دهیم 
تا فشار بر دهک های پایین جامعه کمتر شود.سلطانی با 
اشــاره به شرایط سخت معیشتی کارگران گفت: با ادامه 
این شرایط به قدری فشار های معیشتی و رکود تورمی در 
ماه های آینده تشــدید خواهد شد که واقعاً معلوم نیست 
چه اتفاقی بیفتد. متاسفانه در دولت جدید هم عده ای در 
سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نشسته اند که دقیقاً 
همان راه دولت روحانی را می روند و به همان ریل گذاری 
ادامه می دهند.او تاکید کرد: در شرایط فعلی باید به کمک 
فرودستان جامعه رفت، اما نه صرفاً با افزایش حقوق، بلکه با 
نگاه ژرف به مشکالت اقتصادی باید به مسئله دالر و تورم در 
ایران رسیدگی شود؛ قیمت ها واقعی شود و حباب قیمت ها 
تخلیه شــود. بخشــی از مشکالت فعلی با کاهش قیمت 
دالر تا حد زیادی حل می شود. در دو ماه گذشته قیمت 
کاال هــا و حتــی یک بطری آب معدنی به صورت هفتگی 
باال رفته است. 85 درصد روغن کشور، وارداتی است و در 
این مدت قیمت روغن در بازار های جهانی دو برابر شــده 
اســت. به هرحال عده ای سودجو بهانه های زیادی دارند 
تا این افزایش قیمت ها را با سرعت بیشتری پیش ببرند، 
منافع خود را هر چه بیشــتر تأمین کرده و فقر و فالکت 

مردم را عمیق تر کنند.

افسانه رشد تورم ناشی افزایش دستمزد ها

مانع تراشی برای افزایش حداقلی مزد

کرات پیش بینی قیمت دالر تا برگزاری مذا

رفتار معامله گران تعیین کننده مسیر بازار 
انتشار اخبار مثبت درمورد برجام در آخرین روز هفته گذشته مانع تداوم 
روند صعودی بازار ارز شد و حاال با باالرفتن احتیاط معامله گران، دالر در 
معامالت امروز به سطح 2۷420تومان کاهش یافته است.هفته پیش جو 
بــازار ارز متاثــر از باال رفتن انتظارات تورمی صعودی بود و دالر تا ســطح 
2۷850تومان هم افزایش یافت، اما روز پنجشنبه انتشار اخبار مثبت درمورد 
برجام و خبر آغاز مذاکرات تا پیش از هفته دوم آذر از سوی معاون سیاسی 
وزیر خارجه، مانع پیشــروی دالر به قیمت های باالتر شــد؛ با تغییر روند 
بازار در آخرین روز هفته دالر تا 2۷450تومان افت کرد اما روز جمعه یک 
توییت  توجه نوسان گیران را به خود جلب کرد.الورنس نورمن روزنامه نگار 
وال اســتریت ژورنال در یک پیام توییتری در واکنش به درخواســت ایران 
برای اخذ ضمانت از آمریکا در خصوص عدم خروج دوباره از برجام نوشت: 
»در واقع، علناً اعالم شد که ضمانت دائمی منتفی است. هیچ رییس جمهور 
آمریکا اختیار ملزم کردم دولت بعدی به یک معاهده غیرالزام آور که از تأیید 

کامل سنا برخوردار نیست را ندارد.«
درحالیکــه بــا اعالم زمان برگزاری مذاکــرات در آخرین روز هفته حجم 
فروش ها افزایش یافته بود، این خبر باعث شــد برخی فروشــنده ها دست 
نگه دارند؛ از همین رو دالر در معامالت پشــت خطی روز جمعه تا ســطح 
2۷550تومان باال رفت، اما با این وجود حجم خرید ها نسبت به هفته قبل 
به شدت کاهش یافته است و معامله گران در این شرایط توصیه ای به خرید 
دالر نمی کنند.حاال با عقب نشینی خریداران و افزایش احتیاط معامله گران، 
نوسان قیمت دالر کاهش یافته و جو عمومی بازار به گفته فعاالن آن نزولی 
اســت؛ بر همین اســاس درحالی که دالر اولین معامالت امروز را در همان 
سطح روز گذشته یعنی 2۷550تومان آغاز کرده بود، تا ظهر به محدوده 
2۷420تومان کاهش یافته است.البته عالوه بر وجود سیگنال های مثبت 
سیاســی، افت ارزش درهم به ۷4۹0تومان هم در پایین آمدن انتظارات 
تورمــی و کاهــش تمایل معامله گران به خرید دالر موثر بوده اســت؛ حاال 

چنانچه این جو نزولی ادامه داشــته باشــد و دالر تحت تاثیر عوامل گفته 
شده زیر سطح 2۷500تومان تثبیت شود، می توان به کاهش بیشتر قیمت 
دالر در روز های آینده امیدوار بود.اگرچه برخی فعاالن بازار بر این باورند که 
طی یکماه آینده یعنی تا زمان اعالم شده برای برگزاری مذاکرات برجام، 
دالر متاثر از رفتار معامله گران بین 2۷400 تا 2۷۶00تومان نوسان خواهد 
داشت؛ به اعتقاد این افراد، از آنجا که زمان اعالم شده هنوز قطعی نیست و 
از طرفی، محرک های منفی اقتصادی از جمله تشدید تورم و کسری بودجه 
باال همچنان پابرجاســت، به نظر نمی رســد کاهش قیمت دالر به پایین تر 
از محدوده گفته شــده ماندگار باشــد.در مقابل، با توجه به خوشبین بودن 
بیشــتر معامله گران نســبت به حصول توافق و احتمال ریزش قیمت دالر، 
انتظار نمی رود در این مدت حجم خرید ها افزایش قابل توجهی داشــته 
باشــد، از همین رو درصورت پیشــروی دالر به باالی سطح گفته شده هم 

بادوام نخواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک های کشور در سال های پیش رو، باید 
پیشــقراول گشودن جبهه های جدید در سرمایه گذاری های بزرگ در کشور 
شــوند که این امر، مســتلزم خروج از بخش بزرگی از سرمایه گذاری های غیر 
ضروری اســت. ســید احسان خاندوزی که در معارفه مدیر عامل جدید بانک  
سپه، اظهار داشت: افزایش سرعت حرکت به سمت عدالت محوری و حمایت 
از تولید و تحقق کامل بانکداری بدون ربا، در صدر مطالبات دولت سیزدهم 
از نظام بانکی کشور قرار دارد.وزیر اقتصاد با اشاره به نامه اخیر خود به رئیس 
کل بانک مرکزی تصریح کرد: آنچه در این نامه مطرح شــد، مربوط به یکی 
از الیه های بســیار کوچک حقوق اعتباری و بانکی کشــور اســت که متضمن 
دسترسی فعاالن اقتصادی و تسهیالت گیرندگان به قراردادهای خود و نحوه 
محاسبه سودها در سیستم بانکی، تضامین و وثائق، جرائم و ... است که باید 

به شکلی شفاف، عادالنه و با قابلیت دادخواهی در اختیار آنها قرار گیرد.
خاندوزی اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و تسریع حرکت به سمت اهداف 
توســعه ای بانکی، از جمله خروج از بنگاهداری غیر ضرور و حرکت به ســمت 
ســرمایه گذاری های بزرگ را از دیگر انتظارات وزارت اقتصاد از نظام بانکی 
خواند و افزود: از افتخارات بانک سپه این است که در زمانی که کشور نیازمند 
به سرمایه گذاری در پروژه هایی چون گل گهر، چادر ملو، سیمان هرمزگان، 
بید بلند و بویژه موضوع انتقال آب از خلیج فارس بود مشارکت خوبی کرده 
است.وی از سایر بانک ها نیز خواست، پتانسیل های خود را به سمت پروژه های 

پیشران توسعه ای جدید در کشور هدایت کنند.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشــاره به موفقیت بانک ســپه در اجرای طرح ادغام 
بانک های نظامی در این بانک، اظهار داشــت: بانک ســپه در این خصوص، از 

یک آزمون بزرگ، سربلند بیرون آمد؛ گر چه می دانیم، ابعادی از پروژه ادغام، 
هنوز باقی مانده و تکمیل نشده است.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: باید از همه مدیران بانک های ادغامی و بانک سپه که 
نهایت تالش خود را کردند که این پروژه بدون هیچ آســیب جدی به ســپرده 
گذاران، سهامداران و سرمایه گذاران مدیریت شده و به نتیجه برسد، تقدیر 
کرد، این کار به شکلی ادامه یابد که در پایان سال ۱40۱ شاهد فیصله کامل 

این پروژه باشیم.
وزیر اقتصاد با اشــاره به برخی چالش های مهم پیش روی بانک ســپه عنوان 
داشت: دارایی های غیر مولد و بدون بازده، معضلی است که هم در بانک سپه 
و هم در سیســتم بانکی کشــور وجود دارد، اما در بانک ســپه باید با اولویت 

بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

وزیر اقتصاد:

بانک ها از سرمایه گذاری های غیرضروری باید خارج شوند

خبر
 رئیس کل بانک مرکزی پاسخ می دهد

خ ترجیحی   سرنوشت ارز با نر
چه می شود؟ 

 رئیس کل بانک مرکزی رییس شــورای پول و 
اعتبار درباره ارز با نرخ ترجیحی )4200 تومانی( 
گفــت: به ایرادها و مشــکالت مرتبط با این ارز 

واقف هستم.
»علــی صالــح  آبــادی« در دیدار بــا جمعی از 
فعاالن اقتصــادی، اعضای اتاق های بازرگانی و 
تولیدکنندگان با اشــاره به بهبود شاخص های 
اقتصادی، گفت: در هفت ماهه امسال میزان ارز 
عرضه شده در سامانه نیما توسط صادرکنندگان، 

معادل کل سال گذشته بوده است.
حمایــت از بخــش تولید، صادرات و نیز واردات 
کاالهای ســرمایه ای، ماشین آالت و مواد اولیه 
از ضروریات کشــور اســت که باید به گونه ای 
برنامه ریزی شــود که عالوه بر تشویق صادرات، 
واردات مواد اولیه و ماشین آالت نیز مدنظر باشد.

وی تصریح کرد: ارز حاصل از صادرات یا ناشــی 
از نفت و میعانات و بخشی از آن که در بازار نیما 
نیز عرضه می شــود برای واردات مواد »اولیه و 
مصرفی« و بخشــی نیز بــرای واردات کاالهای 

سرمایه ای استفاده می شود.
رئیــس کل بانــک مرکزی ادامــه داد: البته با 
برنامه ریزی های انجام شده، تأمین ارز و سرمایه 
برای پروژه های با توجیه اقتصادی را نیز به طور 

جدی مدنظر داریم.
رییس شــورای پــول و اعتبار دربــاره احیای 
واحدهای تملک شــده توســط بانک ها عنوان 
کــرد: در حال حاضر بــرای جلوگیری از توقف 
تولید واحدها، این موضوع در دستور کار شورای 
و پول و اعتبار اســت و دســتورالعملی در این 
زمینه تدوین شده که امیدوارم مشکالت تولید 

به واسطه این تصمیم ها برطرف شود.
وی در خصوص بازار ارز گفت: به طور مشخص 
دو بازار رســمی در کشــور یعنی بازار نیما و بازار 
متشــکل معامالت ارزی وجــود دارد؛ بازار نیما 
معطوف به حواله و واردات کشــور اســت و در 
بازار متشــکل معامالت ارزی، اسکناس معامله 
می شود که عمق این بازار نیز نسبت به گذشته 

بیشتر شده است.
صالــح آبادی تاکیــد کرد: بانک مرکزی در بازار 
متشــکل معامالت ارزی به عنــوان بازارگردان 
حضور دارد اما خود صادرکنندگان هســتند که 
در این بازار نســبت به فروش اســکناس ناشی از 

صادرات خود اقدام می کنند.  
وی ادامه داد: از ابتدای آغاز به کار بازار متشکل 
معامــالت ارزی در اول آبــان ماه ۱3۹8 تا پایان 
ســال ۹8، در این بازار حدود 50 میلیون دالر، 
در سال ۹۹ حدود ۷00 میلیون دالر و در امسال 
حدود ۱ میلیارد و ۱00 میلیون دالر معامله شده 
است که این امر نشان از عمیق شدن بازار دارد و 
قطعاً برای بهبود عملکرد این بازارها نیز از فعاالن 

اقتصادی کمک خواهیم گرفت.
ارز ترجیحی چه می شود؟

رییــس شــورای پول و اعتبار دربــاره ارز با نرخ 
ترجیحــی )4200 تومانــی( گفت: به ایرادها و 
مشکالت مرتبط با این ارز واقف هستم و البته در 
تعامل با اعضای دولت ضروری است سازوکاری 
در این باره اندیشــیده شــود که در آینده و در 
صــورت اتخاذ هرگونه تصمیــم در این زمینه، 

اطالع رسانی الزم انجام خواهد شد.
وی ضمــن تأکیــد بر اســتقالل بانک مرکزی 
عنوان کرد: از آنجایی که طی ســالیان طوالنی، 
اقتصــاد ایران متکی به نفت بوده اســت، عماًل 
بانــک مرکزی به عنوان فروشــنده ارز دولت و 
تأمین کننده ریال دولت تلقی شــده اســت و لذا 
طی این ســال ها سلطه سیاســت های مالی بر 
سیاســت پولی غلبه داشــته است. این درحالی 
اســت که در کشورهای پیشرفته دولت ها برای 
تأمین کســری خود به بانــک مرکزی مراجعه 
نمی کننــد، بلکه از درآمدهــای مالیاتی خود، 

کشور را مدیریت می کنند.
صالح آبادی خاطرنشــان کرد: اگر به دنبال آن 
هستیم که منابع اقتصادی به سمت تولید هدایت 
شــود بایــد تالش کرد که در سیاســت گذاری 
مالیاتــی، تعادل ایجاد شــود تــا در نهایت این 
منابــع بــه صورت خودکار و به دور از دســتور و 
رویه های موجود، به سمت تولید هدایت شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: با همکاری وزرای 
اقتصــاد و ســایر ارکان اقتصادی دولت موضوع 
اســتقالل بانک مرکزی را دنبال می کنیم و در 
این باره ضروری اســت که تأمین کسری بودجه 
دولت نیز از منابع دیگری پی گرفته شود و البته 
باید با مجلس نیز تعامالت و همکاری های الزم 

را داشته باشیم.
وی تصریح کرد: استقالل بانک مرکزی به معنای 
آن اســت که بخش مالی از بخش پولی مستقل 
باشــد و در نهایــت با تــالش و همکاری فعاالن 
اقتصــادی کنترل تورم غیــر رکودی را محقق 

کنیم.
رئیس شــورای پول و اعتبار بیان کرد: در بخش 
دولتی در هفت ماهه سال جاری معادل کل سال 
قبل از محل صادرات نفتی و فرآورده های نفتی 

ارزآوری داشتیم.

گفت و گو

 بازار لوازم خانگی
 بحرانی شد!

مشــاهده وضعیت بازار لوازم خانگی نشان از آن 
دارد که نه تنها لیســت شــرکت ها اصالح نشده 
بلکــه قیمــت ها از 5 تــا 20 درصد هم افزایش 
یافته اســت.اواخر مهرماه امســال بود که تابش 
رئیــس ســازمان حمایت در پاســخ بــه اینکه 
ســازمان حمایــت در واکنش به افزایش قیمت 
لوازم خانگی توســط برخی تولیدکنندگان چه 
اقدامی انجام داده است، گفته بود " اخیراً برخی 
از تولیدکنندگان لوازم خانگی بین 3 تا ۷ درصد 
قیمت بعضی محصوالت تولیدی خود را افزایش 
داده بودند که پیرو جلسه سازمان حمایت با این 
تولیــد کنندگان، آنها مکلف شــدند تا افزایش 
قیمــت را لغــو و قیمت هــا را اصالح و به قیمت 
قبل بازگردانند".رئیس سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه به تولید 
کنندگان لوازم خانگی اعالم شــده قیمت ها را 
اصــالح کنند، گفت:  مطابق این دســتور تولید 
کننــدگان هــم قیمت ها را به قیمت های قبلی 
بازگردانده اند.اظهارات رئیس ســازمان حمایت 
در توقــف افزایش قیمت لوازم خانگی در حالی 
مطرح می شــود که با گذشت ۱0 از این دستور 
نــه تنهــا قیمتی اصالح نشــده بلکه تعدادی از 
کارخانجات افزایش بیشــتر قیمت ها را اعمال 
کرده اند.مشــاهدات از بازار لوازم خانگی نشان 
می دهد با شروع فصل سرما یکی از کاالهایی که 
شاهد افزایش 20 درصدی قیمت ها بوده بخاری 
اســت. عالوه بر این تعــدادی از تولیدکنندگان 
جشــنواره ها و تخفیفات خود را در محصوالت 
برداشته و با افزایش بیش از ۱0 درصدی کاالها 
را در بــازار عرضــه می کنند. تعــداد دیگری از 
تولیدکننــدگان هم لیســت جدید قیمت ها را 
به عرضه کنندگان ارســال کرده اند تا در عرضه 
جدید محصوالت آن قیمت ها را اجرایی کنند.

جالب اینجاست به دلیل رکود شدید بازار لوازم 
خانگــی عرضه محدود شــرکت های تولیدی 
محســوس نیســت در حالی که اگر تقاضایی در 
بازار بود به طور حتم کاهش عرضه کاال به بازار 
خود را نشــان می داد.روی هم رفته مشــاهده 
وضعیت بازار لوازم خانگی نشــان از آن دارد که 
نه تنها لیست شرکت ها اصالح نشده بلکه قیمت 
ها از 5 تا 20 درصد هم افزایش یافته اســت. به 
نظر می رسد سازمان حمایت به جای برگزاری 
جلسات بی حاصل با تولیدکنندگان باید ضمن 
شنیدن دغدغه واحدهای تولیدی فکری به حال 
بازار بالتکلیف لوازم خانگی کند که مدام با حجم 
باالی کاالهی قاچاق و گرانی محصوالت داخلی 

روبه رو است.

پیش بینی امیدوارکننده از بازار 
مسکن تا پایان سال 1400

معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا پیش بینی 
امیدوارکننــده بــودن بازار مســکن تــا پایان 
ســال ۱400 گفت: قانون جهش تولید مسکن 
کمک شــایانی به خروج بازار مســکن از فضای 
ســرمایه گذاری می کند.محمــود محمودزاده  
اظهــار کرد: تکلیف حوزه زمین و تحویل اراضی 
دولتــی بــه وزارت راه و شهرســازی در قانون 
جهش تولید مســکن مشــخص شده است.وی 
بــا بیان این که منابــع بانکی، خدمات و مصالح 
ســاختمانی در قانون جهــش تولید پیش بینی 
شــده است، افزود: در این قانون 2 ساختار مهم 
یعنی شورای عالی مسکن و صندوق ملی مسکن  
ایجاد می شود که کمک شایانی به مسکن کشور  
خواهد کرد.وی درباره پیش بینی بازار مســکن 
ابراز کرد: امیدواریم با توجه به این که طرح های 
تولید انبوه مســکن در جریان اســت و اضافه تر 
می شــود بازار مصرفی بتواند از این فضای بازار 
سرمایه گذاری، بیشتر جدا شود.معاون وزیر راه 
و شهرســازی تأکید کرد: باید بازار مســکن را از 
رقابت موجود بین بازارهای اقتصادی جدا کنیم. 
یکــی از راهکارها برای دســتیابی به این هدف 
افزایش تولید مســکن در استطاعت خانوارهای 

متقاضی مسکن است.
محمودزاده پیش تر با بیان این که قانون جهش 
تولید مسکن کمبودهای حوزه مسکن را پوشش 
داده اســت ،گفته بــود: تشــکیل صندوق ملی 
مســکن یک اتفاق نادر در ســاختار برنامه ریزی 
مســکن ایران است.وی اضافه کرد: وزارت راه و 
شهرســازی معتقد اســت که مبلغ تسهیالت و 
هم ســود آن در قانون جهش تولید مســکن با 
توجه به متغیرهایی مانند قیمت تمام شــده در 
شــهرهای مختلف باید ســیال باشد.وی با ابراز 
این که قیمت تمام شــده واحدهای طرح قانون 
جهش تولید مسکن متفاوت است، توضیح داد: 
به عنوان مثال در کالن شهرها قیمت ساخت وساز 
با توجه به این که ارتفاع ساختمان باالتر می رود 
به طور طبیعی بیشتر است. در شهرهای کوچک 
ارتفاع ساختمان ها یک و 2 طبقه است و شرایط 
متفاوت خواهد بود. سود تسهیالت نهضت ملی 
مسکن با توجه به استطاعت جامعه هدف، تنظیم 

خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
درباره برنامه اجرایی قانون جهش تولید مسکن 
گفــت: این آیین نامه به دســتگاه های ذی ربط 
ارســال شــده اســت که پس از اعالم نظر آن را 

رسانه ای خواهیم کرد.

کاهش نوسانات بازار طال وسکه
 طال از جاذبه سرمایه گذاری خارج شد

نائب رئیس اتحادیه فروشــندگان طال و جواهر گفت: بازار طال و ســکه با 
نوسان کمی همراه بوده و فقط قیمت طال باتوجه به نوسانات قیمت ارز 
و قیمت جهانی در حال تغییر است.محمد کشتی آرایدرباره روند قیمت 
هفته گذشته طال نسبت به دیروز  و همچنین حباب سکه و عواملی که 
در انس )واحد ِجرم - »ounce«( جهانی سکه مؤثر بوده است، گفت: در 
هفته گذشــته قیمت انس جهانی نوســان حدود 30 دالری را داشته که 
در طول هفته بر روی قیمت طال و سکه داخل کشور تأثیر گذاشته است.

وی افزود: قیمت ارز نیز در طول هفته گذشــته نوســان افزایشی داشته، 
ولی در پایان هفته مجدداً به ســطح اولیه قیمت هفته گذشــته بازگشته 

اســت. با نوســاناتی که قیمت انس و ارز پیدا کرده می بایست قیمت طال 
و سکه نیز تغییراتی کند، ولی باتوجه به کاهش تقاضا برای خرید سکه 
قیمت انواع ســکه در طول هفته تغییری نداشــته، ولی هم پای نوسانات 
قیمت ارز و قیمت جهانی، قیمت طال در نوســان بوده اســت.نائب رئیس 
اتحادیه فروشــندگان طال و جواهر گفت: اگر بخواهیم قیمت های ابتدا 
و انتهای هفته را با یکدیگر مقایســه کنیم تغییر مخصوصی در قیمت ها 
به وجود نیامده است و فقط در حد افزایش و کاهش چند دالری قیمت 

انس جهانی، قیمت ها نوسان داشته است.
وی خاطر نشــان کرد: این روز ها کاهش تقاضا و داد و ســتد ها به دلیل 

کاهش قیمتی که در طول ســال گذشــته اتفاق افتاده باعث شــده است 
که ســرمایه گذاری و جاذبه طال برای ســرمایه گذاری از دســت برود به 
همین دلیل بازار طال و ســکه با نوســان کمی همراه بوده و فقط قیمت 

طال باتوجه به نوسانات قیمت ارز و قیمت جهانی در حال تغییر است.
کشتی آرای اظهار کرد: امروز هر انس طال هزار و ۷85 دالر است و این 
در حالی بوده که هفته گذشته هر انس طال تا هزار و 805 دالر افزایش 
داشته است.نائب رئیس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر گفت:، چون 
تقاضا کاهش پیدا کرده حباب سکه نیز کاهش داشته  و در حال حاضر 

2۷0 هزار تومان است.

اخبار اقتصادی
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نفت و انرژی 4

تنوع  بخشی به سبد سوختی الزم است 

 LPG و CNG ضرورت  توسعه همزمان صنعت 
 توســعه صنعت CNG از ســال 82 که به طور رســمی به عنوان سوخت 
پاک و در صدر برنامه های وزارت نفت قرار گرفت فراز و فرودهای بسیاری 
داشــته اســت. از ســال 84 تا ۹۱ را می توان سالهای اوج CNG در کشور 
دانســت و پس از آن روند تبدیل خودروها به دوگانه ســوز به شــدت کند 
شد. به منظور جبران عقب ماندگی های این صنعت در سالهای گذشته 
ســندهای مختلفی از جمله قانون »حمایت از تولید و تبدیل کارگاهی 
یک میلیون و 4۶4 هزار دســتگاه خودرو به CNG« و همچنین مصوبه 
شورای عالی انرژی کشور و در بخش دوم »سند تأمین انرژی بخش حمل 
و نقل کشور تا افق ۱420« برای افزایش خودروهای دوگانه سوز در کشور 

تهیه و تدوین شد اما اقدام عملی به این منظور برداشته نشد.کارشناسان 
اصلی ترین دلیل کند شدن توسعه صنعت CNG را کمتر شدن اختالف 
قیمت گاز و بنزین و از بین رفتن انگیزه مشترکین می دانند. با این وجود 
دولت می توانست این انگیزه را افزایش دهد. هرچند به گفته محمودیان، 
رئیس اتحادیه سوخت های جایگزین، ایران بیشترین تعداد خودروهای 
CNG ســوز در دنیا را دارد ولی باز هم با هدف گذاری انجام شــده تفاوت 
معناداری وجود دارد. بر این اســاس پیش بینی صورت گرفته در ســند 
»تأمین انرژی بخش حمل و نقل کشور تا افق ۱420«، در صورت اعمال 
حمایت های ویژه از صنعت CNG میزان مصرف این ســوخت پاک در 

خودروها بایستی از ساالنه ۹.۹ میلیارد لیتر در سال ۹8، به ساالنه ۱۹.4 
میلیارد لیتر )53.2 میلیون متر مکعب در روز( در افق ۱420 برســد.به 
طور کلی عمده مزیت CNG در کشور را می توان آالیندگی پایین، صرفه 
 CNG اقتصادی باال و وجود منابع مکفی در کشور دانست. در خودروهای
سوز در مقایسه با خودروهای بنزینی میزان انتشار دی اکسید کربن در 
شرایط بدون ترافیک 25 درصد کاهش می یابد و در شرایط ترافیک مشابه 
تهران این میزان به 35 درصد نیز خواهد رسید. همچنین با گازسوز شدن 
یک میلیون و 500 هزار خودروهای عمومی، روزانه ده میلیون لیتر بنزین 

صرفه جویی می شود. 

وزیر نفت پاسخ داد؛

 از پرونده کرسنت تا سهمیه ویژه بنزین

كوتاه از انرژی

بین الملل

مدیرعامل اسبق شرکت بهینه سازی مصرف سوخت:

گازی  بودجه الزم برای توسعه میادین 
در اختیار نداریم

نصرت اهلل ســیفی مدیرعامل اســبق شرکت 
بهینه ســازی مصرف سوخت ضمن تاکید بر 
این که کســری گاز از حدود 20 ســال پیش 
شروع شده و اکنون به درجه بحرانی رسیده ، 
گفت:، چون میادین گازی را گســترش نداده 
ایم این مشکل بروز پیدا کرده و طبیعی است 
که باید در این میادین ســرمایه گذاری کنیم. 
هنوز مقادیر زیادی از منابع ما استخراج نشده 
اند ، اما این کار سرمایه هنگفتی می خواهد. با 
این وجود، از یک سو مصرف در حال رشد است 
و از ســوی دیگر، پولی برای ســرمایه گذاری 
کــردن وجود ندارد.او افــزود: افزایش یافتن 
شدت انرژی برخالف ابالغ سیاست های کلی 
انرژی، نشان می دهد که مصارف انرژی به ویژه 
گاز، در محل درست خود نبوده است. به طور 
مثــال، گاز را باید در صنایعی که کمتر انرژی 
نیاز داشــتند، استفاده می کردیم، اما آن را به 
سمت صنایع انرژی بر برده ایم یا این که باید 
ســاختمان های خود را عایق و از بخاری های 
پربازده اســتفاده می کردیم، اما این اتفاقات 
نیفتاده اســت. امثال این مســائل زیاد است 

و از طرف دیگر، اوضاع اقتصادی کشــور هم 
طوری نبوده که بتوان شدت انرژی را کاهش 
داد.سیفی ادامه داد: می توان گفت، آن چیزی 
که عامل اصلی ایجاد تمامی مشــکالت بوده، 
قیمت نادرســت حامل های انرژی است. این 
مســئله به همه عالمت می دهد که به ســمت 
مصرف بیشتر انرژی حرکت کنند که محدود 
به گاز نمی شود، بلکه بنزین، گازوئیل و سایر 
حامل های انرژی را هم در بر می گیرد. بخش 
خانگــی یا صنایــع، هیچ کدام به دنبال بهبود 
مصرف نیستند، زیرا این کار نه زیانی به آن ها 
می رســاند و نه سودی دارد اما اگر در شرایط 
فعلــی بخواهیم به ســمت اصــالح قیمت ها 
حرکت کنیم، ســبب ایجاد تورم می شــود.

منصور دفتریان رئیس انجمن مهندســی گاز 
کشور نیز ضمن تاکید بر این که به دلیل ضعف 
های مدیریتی در ســایه تحریم های خارجی، 
از تکنولوژی روز دنیا برای توســعه و افزایش 
ظرفیت تولید گاز عقب مانده ایم، اظهار کرد: 
ظهور تکنولوژی جدید به معنی غیراقتصادی 

شدن تکنولوژی قدیمی است. 

سخنگوی کمیسیون انرژی :

گیری برای تخصیص سهمیه  تصمیم 
مازاد بنزین به مردم با دولت است

ســخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد: سهمیه مردم برای استفاده 
از بنزیــن در ســر جای خــود قرار دارد و یک 
تاخیری در اســتفاده از این ســهمیه به وجود 
آمده است اما اینکه آیا سهمیه بیشتری برای 
ایــن ماه به مردم داده شــود یا خیر به دولت 
بازمی گردد.مصطفی نخعی ، با اشاره به ورود 
کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی 
به حمله ســایبری صورت گرفته به سیســتم 
هوشــمند سوخت رسانی کشور، بیان کرد: از 
لحظــه ای کــه این اتفاق افتــاد ما پیگیر این 
موضــوع بودیم و تاکیــد ما بر این بود که کار 
مــردم بایــد راه افتاده و مشــکل آنان مرتفع 
گردد. خوشبختانه تیم های پشتیبان سامانه 
هوشمند در جایگاه ها حضور یافتند و امکان 
ســوخت گیری با بنزین نرخ 3 هزار تومانی و 
نفت و گاز ۶00 تومانی فراهم شــد. به صورت 
مقطعی تا حدود زیادی مشکل برطرف شد.وی 
در ادامه اظهار کرد: راهکار راه اندازی سیستم 
هوشــمند نیز پیدا شده و جایگاه ها یکی یکی 
در حال وارد شــدن به مدار هســتند تا مردم 

بتوانند در بســتر ســامانه هوشمند از سهمیه 
سوخت خود استفاده کنند. کمیسیون انرژی 
بــه صورت مرتــب موضوع را رصد می کند تا 
مشــکلی به وجود نیاید.سخنگوی کمیسیون 
انرژی مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: 
طبیعتــا بعــد از اینکــه این مشــکل ظرف 
روزهای آتی مرتفع گردید، حتما کمیســیون 
انرژی در جلســات کارشناســی این موضوع 
را بررســی خواهد کــرد. اینکه چرا این اتفاق 
روی داده، خالءهای سیســتم چه بوده، چرا 
در بحــث پدافنــد غیرعامل پیش بینی های 
الزم انجام نشده و چرا سیستم های جایگزین 
درنظر گرفته نشده است، باید روشن گردد و 
کمیسیون انرژی این موضوع را دنبال می کند.
ســخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی در ادامه تاکید کرد: ســهمیه مردم 
برای اســتفاده از بنزین در سرجای خود قرار 
دارد و یک تاخیری در استفاده از این سهمیه 
به وجود آمده است اینکه آیا سهمیه بیشتری 
برای این ماه به مردم داده شود یا خیر به دولت 

بازمی گردد .

خبر ویژه
پیش بینی اوپک پالس از 
کمبود محدود عرضه نفت

نماینــدگان اوپک پالس به بلومبرگ 
گفتنــد: کمیته فنی مشــترک اوپک 
پالس در نشســت روز پنج شنبه پس 
از بازبینــی جدیدترین آمار از تقاضای 
جهانی برای نفت، انتظارات از کمبود 
عرضه در بازار را به میزان قابل مالحظه 
ای پایین برد.این کمیته وضعیت بازار 
نفت را رصد کرده و پیش از هر بار دیدار 
وزیران اوپک پالس تشکیل جلسه می 
دهد. وزیران این گروه قرار است چهارم 
نوامبــر )۱3 آبان( برای مذاکره درباره 
چگونگی تســهیل محدودیت عرضه 
جمعی دیدار کنند.پیش بینی کمبود 
کمتر عرضه، تداوم رویکرد محتاطانه 
اوپک پالس در افزودن عرضه به بازار 
را توجیه می کند. اوپک پالس از اوت 
ســرگرم تسهیل محدودیت عرضه به 
میزان 400 هزار بشکه در روز در هر ماه 
تا نوامبر بوده است و به درخواستهای 
کشــورهای مصرف کننده نفت نظیر 
آمریــکا برای عرضه بیشــتر و کنترل 
رشــد قیمتها توجهی نکرده اســت.

بازبینــی نزولی کمبــود پیش بینی 
شده عرضه همچنین موضع عربستان 
سعودی را توجیه می کند که به عنوان 
بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان 
مــی گوید فعاالن بــازار باید فراتر از 
ســه ماهه چهارم امســال را ببینند.

شــاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر 
انرژی عربستان سعودی هفته گذشته 
در مصاحبــه با بلومبرگ اظهار کرده 
بود اوپک پالس با وجود رشــد قیمتها 
باید در رویکرد خود برای تنظیم تولید 
احتیــاط کند. وی متذکر شــد تولید 
باالتــر تنها هنگامــی توجیه دارد که 
هدف روشــنی برای آن وجود داشته 
باشــد . وزیر انرژی عربستان سعودی 
گفت: انتظار دارد مجموع عرضه اوپک 
پــالس تا پایان ســال 2022 افزایش 

پیدا کند.

 قیمت گاز در اروپا 
کاهش یافت

قیمــت گاز طبیعــی در اروپا کاهش 
یافــت و بــه کمتــر از هــزار دالر  به 
ازای هــر هزار مترمکعب رســید زیرا 
شــرکت بزرگ گازپروم روســیه قول 
داد ذخیره ســازی های زیرزمینی گاز 
اروپــا را تــا ماه آینده میالدی پر کند.

قیمــت گاز در مرکــز تی تی اف هلند 
- شــاخص قیمــت گاز اروپــا  - برای 
تحویــل در ماه نوامبر هشــت درصد 
کاهــش یافــت و ۹5۶ دالر بــه ازای 
هــر هــزار مترمکعب یعنی ۷۹ یورو و 
80 ســنت برای هر مگاوات بر ساعت 
در مصارف خانگی اعالم  شد.الکســی 
میلــر، مدیرعامل گازپــروم چندی 
پیش اعالم کرده بود که این شــرکت 
آماده است ماه آینده و پس از تکمیل 
ســاخت تأسیسات ذخیره سازی های 
زیرزمینی در روسیه، دوباره تأسیسات 
ذخیره ســازی گاز خود در اروپا را پر 
کند.بــه گفتــه میلر، ســطح کنونی 
ذخیره سازی گازپروم در اروپا، از جمله 
در اتریش و آلمان، بسیار پایین است.

روند افزایش عرضه نفت 
 اوپک پالس نباید 

تغییر کند
محمد عرقاب، وزیــر انرژی الجزایر( 
اظهــار کرد که افزایــش تولید نفت 
خام ســازمان کشورهای صادرکننده 
نفــت )اوپــک( و متحدانش )ائتالف 
اوپک پالس( در ماه دســامبر نباید از 
400 هزار بشکه در روز تجاوز کند زیرا 
همچنــان ابهام ها و خطرهایی وجود 
دارد.خبرگــزاری دولتی ای پی اس به 
نقل از وی اعالم کرد که شــرایط بازار 
نفت نشــان می دهد که افزایش تولید 
کشــورهای عضو اوپک پالس در ماه 
دســامبر نباید از 400 هزار بشکه در 
روز بیشــتر شــود.اوپک پالس در ماه 
ژوئیــه موافقت کرد کــه تولید خود 
را حداقل تا ماه آوریل ســال 2022، 
400 هزار بشکه در روز افزایش دهد، 
امــا ایــن ائتالف با درخواســت های 
مصرف کننــدگان بزرگ برای عرضه 
بیشــتر نفت روبه رو شده است.عرقاب 
گفــت: اوپک پــالس با در نظر گرفتن 
این که ریســک ها و تردیدها همچنان 

باالست، باید فعاالنه عمل کند.

سخنگوی صنعت برق کشور خبر داد؛

 تکمیل سوخت 
نیروگاه های کشور تا آذر

ســخنگوی صنعــت برق کشــور از تکمیل 
ســوخت نیروگاه های کشــور طی ماه آذر 
خبر داد. مصطفی رجبی مشهدی در نشست 
خبری بیست و یکمین نمایشگاه صنعت برق 
کشــور گفت: شناســایی رمز ارز ها از طریق 
کنتور هــای ارزیابی و مصرف دوران ماهیانه 
و الگوی مصرف رصد می شوند.او با اشاره به 
اینکه استفاده کنندگان از برق غیرمجاز برای 
اســتخراج رمز ارز یا هر فعالیت دیگری، به 
حقوق مردم تجاوز می کند، افزود: این گروه 
با سوء استفاده و افزایش مصرف، باعث بروز 
آسیب به شبکه برق می شوند.رجبی مشهدی 
با بیان اینکه صنعت برق مشوق هایی را برای 
کاهش هزینه های اســتفاده کنندگان مجاز 
از برق برای استخراج رمز ارز در نظر گرفته 
اســت که می تواند هزینه های آن ها را بیش 
از 30 درصــد کاهــش دهــد، ادامه داد: در 
صورتــی که اســتخراج کنندگان مجاز رمز 
ارز از اســتخر های داخلی استفاده کنند و از 
ســطح فوق توزیع برای این کار بهره گیرند، 
می توانند تا بیش از 30 درصد از هزینه های 
بــرق مصرفی خود را کاهش دهند.به گفته 
سخنگوی صنعت برق کشور، در حال حاضر 
220 مگاوات معــادل ۱000 هزار مگاوات 
رمز ارز غیر مجاز کشــف و شناســایی شده 
است.رجبی مشهدی در خصوص تمهیدات 
ســوخت نیروگاهی تصریح کــرد: مخازن 
سوخت مایع حدود 450 هزار لیتر نسبت به 
سال گذشته افزایش یافته است به طوری که 
آبان و آذر سوخت نیروگاه تکمیل می شود، 
در حال حاضر ۷0 درصد سوخت نیروگاه ها 
کامل اســت.او ادامه داد: این ســوخت در 
شــرایط اضطراری اســتفاده می شود، ولی 

بیشتر از سوخت گاز استفاده خواهد شد. 

 سخنگوی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی:

مشکلی در سوخت گیری 
کامیون ها و خودروهای دیزلی 

وجود ندارد
ســخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتــی گفت: مشــکلی در ســوخت گیری 
کامیون هــا و خودروهــای دیزلــی وجود 
ندارد.فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی با اعالم این خبر 
افزود: هم اکنون بیشــتر جایگاه های عرضه 
نفت گاز )گازوئیل( در سراســر کشور فعال 
اســت و یا بصورت آزاد و یا از طریق ســامانه 
هوشــمند ســوخت و بصورت ســهمیه ای 
درحال خدمت رســانی هســتند.وی گفت: 
از 4 هزار جایگاه موجود در کشــور 3۹00 
جایگاه به مدار بازگشــته کــه از این تعداد 
در ۱۹00 جایــگاه بصــورت آزاد و در 2 هزار 
جایگاه ازطریق سامانه هوشمند و با استفاده 
از کارت، ســوخت عرضه می شود.کاهی در 
پایان تاکید کرد: تنها تعداد معدودی جایگاه 
که در مناطق دور دســت واقع شده اند هنوز 
وارد مدار نشده اند و در بیشتر جایگاه ها انواع 
فرآورده های نفتی شــامل بنزین و گازوئیل 

عرضه می شود.

یک مقام مسئول:

 ۸۶ درصد مشترکان 
 کمتر از الگوی متعارف 

مصرف داشته اند
مدیــرکل دفتــر مدیریت مصــرف و امور 
مشــترکان توانیر با اشــاره به تقسیم بندی 
کشــور از لحاظ تعرفه بنــدی قبوض برق، 
گفــت: در تابســتان امســال 8۶ درصــد 
مشــترکان کمتر از الگو، مصرف داشته اند.
عبداالمیر یاقوتی، در تشریح نحوه محاسبه 
قبــوض بــرق، اظهــار کرد: کشــور از نظر 
تعرفــه ای به پنج بخش تقســیم می شــود 
که چهار بخش آن گرمســیری اســت و یک 
منطقه عادی است، اما طیف وسیعی از این 
مشترکان ما در مناطق عادی مستقر هستند.
یاقوتی خاطرنشان کرد: مشترکان هم به دو 
دســته تقسیم می شوند شامل مشترکانی با 
مصرف تا ســقف الگو و مشترکانی که بیش 
از الگو مصرف می کنند، هســتند.وی با بیان 
اینکه در مناطق گرمســیر یک الگو 3 هزار 
کیلووات ساعت است و در مناطق عادی 300 
کیلووات ساعت است، افزود: اگر مشترکانی 
تا سقف الگو مصرف کنند تعرفه برق آنها ۷ 
درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته 
است، اما مشترکانی که بیش از دو برابر الگو 
مصرف کننــد، تعرفه برق آنها مجموعا 23 
درصد افزایش داشــته است.یاقوتی تصریح 
کرد: اما مشــترکانی که بیش از دو برابر الگو 
مصرف داشــام اند، امســال در سه ماه تیر و 
مرداد و شــهریور، مابــه التفاوت بیش از دو 
برابر الگوی مصرف آنها با نرخ 820 تومان به 
ازای هر کیلووات ساعت محاسبه می شود.

ســخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: مشترکانی که بیش 
از الگوی مصرف از برق استفاده می کنند، باید بر اساس نظام افزایش پلکانی از 

یارانه کمتری برخوردار شوند.
مصطفی نخعی ، با تاکید بر ضرورت کاهش یارانه برق مشــترکانی که بیش از 
الگوی مصرف اســتفاده دارند، اظهار داشــت: مجلس گام خوبی را در این حوزه 
برداشته است. در بند »ی« تبصره 8 قانون بودجه سال ۱400 به این مطلب تاکید 
شــده تا افرادی که در ســقف الگوی مصرف از برق، آب یا گاز اســتفاده می کنند، 
از یارانه انرژی برخوردار باشــند و افرادی که بیشــتر از الگوی مصرف اســتفاده 

می کنند، یارانه کمتری به آنان تعلق گیرد. اخیراً جلساتی در کمیسیون انرژی 
مجلس شــورای اســالمی در این حوزه برگزار شــد و مدیران توانیر و وزارت نیرو 
برنامه هــای خــود را برای اجرای دقیق این نظام ارائه کردند.نظام پلکانی باید به 
صورت دقیق اجرایی شود و افرادی که مصرف بیشتری از الگوی مصرف دارند، 
باید یارانه کمتری به آنان تعلق گیرد و یا اینکه باید مبالغ باالتری را نســبت به 
مشــترکانی که در چارچوب الگوی مصرف اســتفاده می کنند، بپردازند. با این 
موضوع ، شاهد عدالت در توزیع برق و جبران خسارات وارده از سوی مشترکان 

پرمصرف به اقتصاد برق خواهیم بود.

ح کرد؛ سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی مطر

خسارت مشترکان پرمصرف برق به اقتصاد

وزیر نفت در خصوص پرونده کرســنت، زمان شــارژ 
ســهمیه ویژه بنزین در کارت های هوشمند سوخت 
و جزئیات مذاکرات با ترکمنســتان توضیحاتی ارائه 
کرد.جواد اوجی، اظهار داشــت: موضوع کرســنت و 
پرونــده مربوط به آن در شــورای عالی امنیت ملی و 
معاونت حقوقی ریاســت جمهوری در حال بررسی و 
تصمیم گیری است و وزارت نفت نیز مطیع تصمیماتی 
است که در شورای عالی امنیت ملی و معاونت حقوقی 
ریاســت جمهوری در این خصوص گرفته می شود و 
در صورت نیاز، اقدامات الزم انجام خواهد شــد.این 
عضو کابینه دولت در خصوص آغاز دوباره تجارت گاز 
بین ایران و ترکمنســتان گفت: ما به مقامات کشــور 
ترکمنســتان پیشــنهادات خودمان را در خصوص 
نحوه تسویه بدهی گازی و احیای قرارداد واردات گاز 
ارائه داده ایم و ترکمن ها درحال بررســی پیشنهادات 
ما هستند.وی افزود: احتمال آغاز دوباره تجارت گازی 
بین دو کشور با احیای قرارداد، وجود دارد و اساساً این 
رخداد به نفع هر دو کشور است؛ در این زمینه مذاکرات 
همچنان ادامه خواهد داشــت.وزیر نفت در خصوص 
کسری تراز گاز در زمستان امسال گفت: با تدابیری که 
در خطوط لوله و ایستگاه های تقویت فشار اندیشیده 
شــده و با ذخیره سازی ســوخت مایع برای صنایع و 
نیروگاه ها و تدابیری که در حوزه دیسپچینگ اعمال 
شده است، در تالش هستیم تا جای ممکن مردم در 
بخش خانگی دچار مشــکلی در زمستان نشوند.وی 
ادامه داد: بخشــی از کســری تراز گاز با ذخیره سازی 
سوخت مایع و بخشی نیز با ذخیره سازی گاز در مخازن 

مربوطه جبران خواهد شــد؛ تمامی اورهال های الزم 
برای تأسیسات مرتبط با تأمین انرژی اولیه زمستان 
هم در باالدست و هم در پایین دست انجام شده است 
و امیدواریم با این تمهیدات اندیشیده شــده، مشکلی 
برای مردم در زمستان پیِش رو رخ ندهد.اوجی توجه 
مردم به اصول مدیریت مصرف در بخش گاز را الزمه 
تأمین پایدار انرژی در تمامی طول سال دانست و گفت: 
مشترکان پرمصرف و بدمصرف در زمستان امسال با 
افزایش قیمت در بهای مصرفی مواجه می شوند و آن 
دسته از مشترکینی که در سقف مصرف الگو و یا نسبت 
به سال گذشته کمتر مصرف می کنند شامل تخفیف 
می شــوند.وی اضافه کرد: ســاالنه ۱0 تا ۱2 درصد به 

مصرف گاز طبیعی کشور افزوده می شود و این مسئله، 
ضرورت سرمایه گذاری در بخش گاز و افزایش ظرفیت 
عرضه را نشان می دهد تا هم بتوانیم حفظ نگهداشت 
تولید داشــته باشیم و هم افزایش ظرفیت های تولید 
گاز را محقــق کنیــم؛ اما در عین حال مدیریت بخش 
تقاضا نیز حائز اهمیت است و می توانیم مصارف گاز 
در بخش های مختلف را بهینه سازی کنیم.وزیر نفت 
با اشاره به اختالل اخیر در سامانه هوشمند سوخت، 
خاطرنشــان کرد: این که توانستیم به فوریت بیش از 
4000 جایگاه ســوخت را به صورت آف الین درآوریم 
و عملیات سوخت گیری را در تمامی جایگاه ها فعال 
کنیم، تا سوخت رســانی به مردم از ســر گرفته شود، 

کار بزرگی انجام شــد که این اقدام بزرگ در ســایه 
همکاری تمامی بخش های وزارت نفت و 4 شــرکت 
اصلی زیرمجموعه به ویژه همکارانمان در شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی محقق شــد و جای تقدیر و 
تشــکر از همراهی مردم، نیروهای محترم انتظامی و 
امنیتی، رسانه ملی و جایگاه داران و نیروهای خدماتی 
آنها وجود دارد که اگر همراهی همه این عزیزان نبود، 
تحقق این کار بزرگ در ابعاد گسترده، در این زمان کوتاه 
امکان پذیر نبود؛ در وزارت نفت فراخوان دادیم و همه 
دست به دست هم دادند تا مردم برای تأمین سوخت 
دچار مشکل نشوند.وی ابراز کرد: در مرحله دوم فعال 
کردن کارت هوشمند در تک تک جایگاه های سوخت 
بود که جایگاه ها با پیاده سازی نرم افزار OS به سامانه 
هوشمند متصل می شوند؛ این کار نیز در سریع ترین 
زمان ممکن در حال انجام است و ساعت به ساعت به 
تعداد جایگاه هایی که امکان ســوخت گیری با کارت 

هوشمند سوخت دارند، افزوده می شود.
زمان واریز سهمیه ویژه بنزین 

پایان ماه جاری است
اوجی در خصوص ســهمیه ویژه بنزین که به موجب 
تقدیــر از همراهــی مردم در این اختالل نرم افزاری از 
ســوی دولت درنظر گرفته شده است، گفت: در حال 
بررسی این سهمیه ویژه برای کلیه وسایل نقلیه اعم 
از خودروهای ســواری، وانت ها، موتورســیکلتها و... 
هستیم.وی ادامه داد: تا پایان ماه جاری، این سهمیه 
ویــژه بــرای تمامی خودروها و موتورســیکلت ها در 

کارت های هوشمند سوخت آنان شارژ می شود.
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55بانک و بیمه
 بانک ملی ایران

 برگزیده در جشنواره 
شهید رجایی استان کردستان

در جشــنواره شــهید رجایی استان کردستان از 
بانک ملی ایران به عنوان دســتگاه اجرایی برتر 
در زمینه انجام اقدامات شاخص در توسعه استان  

تقدیر شد. 
مراســم تجلیل از برگزیدگان جشــنواره شهید 
رجایی اســتان کردستان  که با حضور ماموستا 
فایق رستمی نماینده مردم کردستان در مجلس 
خبرگان رهبری، شیوا قاسمی پور نماینده مردم 
مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسالمی، علی 
اشــرف یوسفی قیاسی رئیس اداره امور شعب،  
بهمن مرادنیا استاندار و دیگر مدیران و مسئوالن 
دستگاه های اجرایی برگزار شد بانک ملی ایران 
به عنوان دســتگاه اجرایی برتردر استان معرفی 
گردید. از جمله اقدامات شاخص این بانک عالوه 
بــر خدمات بانکی  می توان به ایفای نقش موثر 
مسئولیت اجتماعی، حمایت از تولید و اشتغال ، 
حضور کارا در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 

استان اشاره کرد.
گفتنی اســت این جشــنواره با هدف قدردانی از 
تالشگران عرصه خدمت شایسته به مردم و ایفای 
هرچه بهتر رسالت سازمانی همه ساله در استان 

ها برگزار می شود.

قدردانی دبیر شورای عالی 
 مناطق آزاد 

از خدمات بانک رفاه کارگران
دبیر شــورای عالی مناطق آزاد با حضور در غرفه 
بانک رفاه کارگران در نخستین نمایشگاه معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری در توسعه حوزه نفت، 
گاز، پتروشــیمی و انرژی هــای تجدیدپذیر، از 

خدمات این بانک تقدیر کرد.
ســردار سعید محمد در راس هیاتی از معاونان، 
مدیران و کارشناســان شورای عالی مناطق آزاد 
تجــاری، صنعتی و ویژه اقتصــادی، همزمان با 
افتتاح نخســتین نمایشگاه معرفی فرصت های 
ســرمایه گذاری در توســعه حوزه نفــت، گاز، 
پتروشــیمی و انرژی های تجدیدپذیر در جزیره 
کیش، از بخش های مختلف این نمایشگاه بازدید 
کرد و در گفت و گو با مسئوالن غرفه های حاضر 
در نمایشــگاه از جمله غرفه بانک رفاه کارگران، 
در جریان برخی از فعالیت های آنان قرار گرفت.

دبیر شــورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی 
و ویــژه اقتصــادی در بازدیــد از غرفه بانک رفاه 
کارگــران در نمایشــگاه مذکور، پس از دریافت 
گــزارش برخــی از فعالیت های بانک در حمایت 
از واحدهــای صنعتــی و تولیدی فعال در حوزه 
نفت،  گاز و پتروشــیمی و همچنین خدمات به 
بازنشســتگان و مستمری بگیران سازمان تامین 
اجتماعی و حمایت های  آن از حوزه سالمت در 
دوره همه گیری بیماری کرونا، از این خدمات و 

حمایت ها قدردانی کرد.

برگزاری نخســتین رویداد جایزه 
 بزرگ نقاشی معاصر ایران 

با حمایت بیمه سامان
شــرکت بیمه ســامان و انجمن نقاشــان ایران، 
نخســتین رویداد جایزه بزرگ نقاشــی معاصر 

ایران را برگزار می کند.
در این رویداد که با همکاری انجمن هنرمندان 
نقــاش ایران برگزار خواهد شــد، جایزه بزرگ 
نقاشی معاصر ایران به ارزش ۷00 میلیون ریال 
به یک هنرمند و دو جایزه تقدیری هر کدام به 
ارزش ۱50 میلیون ریال به هنرمندان برگزیده 
تعلق خواهد گرفت. اعتالی رســانه نقاشــی به 
طــور خاص و هنرهای تجســمی به طور عام، 
ایجــاد بســتری جهت نمایــش رویکردهای 
معاصر در نقاشــی ایران، زمینه ســازی رشد و 
بالندگی هنرمندان ایران، رشد فرهنگ بصری 
مخاطبان در سطوح مختلف جامعه، انتخاب و 
معرفی ساالنه هنرمندان نقاش معاصر ایران به 
جامعه مخاطبان، ارج گذاری فعالیت هنرمندان 
منتخــب، ایجاد فضایــی پویا و زنده در صحنه 
هنرهــای تجســمی ایران با تمرکز بر رســانه 
نقاشی و نیز تشویق و ترغیب نهادهای گوناگون 
اقتصادی در حمایت از هنر و هنرمندان از جمله 

اهداف این رویداد است.
جمعه هفتم آبان ماه، ثبت نام و ارسال آثار برای 
مشارکت در این رویداد آغاز می شود و این روند 
تا ســاعت ۱۶ یکشنبه 30 آبان ماه ادامه خواهد 
داشت. همچنین به منظور نمایش آثار منتخب، 

دوازدهم آذرماه نمایشگاهی برپا خواهد شد.
اطالعات بیشــتر درباره این رویداد که توســط 
جمشــید حقیقــت شــناس، هلیــا دارابــی و 
شــهرام کریمی داوری می شــود، در ســایت 
 انجمــن هنرمنــدان نقــاش ایران به نشــانی

www.iranpainters.com قابل دریافت است.

اخبار

اخبار

 بیمه آسیا خسارت
51 میلیارد ریالی صنایع غذایی 

ک تلیسه را پرداخت کرد پا
بیمه آسیا خسارت بیش از 5۱ میلیارد ریالی 
آتش سوزی شرکت صنایع غذایی پاک تلیسه 

در استان البرز را پرداخت کرد.
در پی وقوع حادثه و اعالم خســارت از سوی 
شــرکت صنایع غذایی پاک تلیســه )202( 
در اســتان البرز که به دلیــل انفجار ظروف 
تحت فشار صنعتی دچار حادثه آتش سوزی 
شــد، کارشناســان بیمه آسیا در این استان 
بالفاصلــه به محل حادثــه مراجعه و پس از 
بازدید و بررسی کارشناسی به برآورد خسارت 

پرداختند.
این گزارش می افزاید: پس از بررســی های 
کارشناســی و ارزیابی خسارت های ناشی از 
حریق، میزان خســارت به مبلغ بیش از 5۱ 
میلیارد ریال برآورد شــد و چک خسارت در 
کوتاه ترین زمان ممکن طی مراسمی در دفتر 
بیمه گذار، توســط رییس شــعب بیمه آسیا 
در اســتان البرز به مدیرعامل شرکت صنایع 

غذایی پاک تلیسه تحویل شد.
بنا بر این گزارش: شرکت صنایع غذایی پاک 
تلیســه از سال ۱3۹2 تا کنون تحت پوشش 
بیمه های آتش ســوزی، اتومبیل، مسئولیت 
مدنی، درمان و عمر و پس انداز بیمه آســیا 

بوده است.
این گزارش می افزاید، شرکت صنایع غذایی 
پاک تلیسه تولید کننده محصوالت غذایی با 
برند تجاری 202 و از واحدهای صنعتی فعال 
در استان البرز است و در حال حاضر با بیش 
از ۱000 نفر پرســنل به عنوان یکی از بزرگ 
ترین شــرکت های فرآورده های گوشتی به 

شمار می آید.

سه در یک؛ 

ح تسهیالتی جدید   طر
بانک مهر ایران

بــا توجه به نرخ تورم و وضعیت معیشــتی و 
اقتصادی مردم، این بانک طرح ســه در یک 
را ارائه کرده که شــخص را قادر می سازد سه 

بار وام قرض الحسنه دریافت کند.
در این طرح متقاضیان به واسطه تودیع مبلغی 
در چارچوب سپرده بانکداری اجتماعی شعب 
می توانند از 3 فقره تســهیالت بانک مطابق 

شرایط و ضوابط مربوطه بهره مند شوند.
تسهیالت اول معادل مبلغ واریزی شخص به 
صندوق اجتماعی بانک خواهد بود. تسهیالت 
دوم که همزمان با تســهیالت اول پرداخت 
می شــود، معادل 50 درصــد مبلغ واریزی 
شــخص و حداکثر 500 میلیون ریال اســت 
که به صاحب ســپرده یا بســتگان درجه یک 

وی تعلق می گیرد.
بعد از تســویه این دو وام و با احتســاب امتیاز 
حاصل از بازگشت اقساط تسهیالت بانکداری 
اجتماعی، وام سوم نیز تا سقف مجاز بانک به 
صاحب ســپرده یا افراد معرفی شده از طرف 

وی پرداخت می شود.

لذت دریافت تسهیالت قرض الحسنه
کارمزد تسهیالت اول تنها یک درصد در سال 
است. تسهیالت مرحله دوم نیز از محل منابع 
بانک و با کارمزد 4 درصد در ســال پرداخت 

می شود.
مدت بازپرداخت اقساط هر یک از تسهیالت 
مرحلــه اول و دوم حداکثر ۶0 ماه، به صورت 

مستمر متوالی ماهانه است.
در رابطه با تســهیالت ســوم نیز الزم اســت 
بدانید که این تسهیالت بسته به میزان امتیاز 
میانگین کســب شده مشتری و با کارمزد 4 
درصــد و مــدت بازپرداخت حداکثر ۶0 ماه 

پرداخت می شود.
بانــک مهــر ایــران به عنوان نخســتین و 
بزرگ ترین بانک قرض الحسنه کشور امیدوار 
است با گسترش سبد محصوالت خود بتواند 
به نیازهای اقشار مختلف جامعه برای دریافت 
تسهیالت قرض الحســنه با شرایط منعطف 

پاسخ دهد.

بانک تجارت در شــش ماهه نخســت امسال به 33۱ شرکت دانش بنیان کشور 
تسهیالت ارزان قیمت پرداخت کرده است.

در اجــرای تفاهــم نامــه با صندوق نوآوری و شــکوفایی و در اجرای تبصره ۱۶ 
قانون بودجه سال ۱400، با هدف اعطای تسهیالت ارزان قیمت به شرکت های 
دانش بنیان، بانک تجارت از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور بیش از 3۱ هزار 
و هشتصد و چهار میلیارد ریال تسهیالت به 33۱ شرکت دانش بنیان پرداخت 

کرده است. این در حالی است که تسهیالت پرداختی این بانک به 32۹ شرکت 
دانش بنیان در ســال ۹۹ نیز معادل ۱۹ هزار و یکصد و چهل و شــش میلیارد 
ریال بوده است. بانک تجارت با اشراف کامل به این مهم که یکی از راهکارهای 
پیشــرفت اقتصادی کشــور در گرو رشد شرکت های دانش بنیان است، بویژه در 
سالهای اخیر با مشارکت در مسیر اهداف توسعه محور دولت و برای حمایت از 

سیاست های اقتصادی کشور قدم های مثبتی را برداشته است.

اعطای ۳100میلیارد تومان تسهیالت بانک تجارت به شرکت های دانش بنیان

خبر ویژه

کرد: مدیرعامل بانک رفاه اعالم 

آمادگی بانک رفاه برای توسعه همکاری ها با شرکت های حوزه نفت و گاز
مدیرعامل بانک رفاه کارگران از آمادگی 
ایــن بانک به منظور توســعه تعامالت و 
همکاری هــای متقابل با شــرکت های 
 فعــال در حوزه نفت، گاز، پتروشــیمی 

خبر داد.
اســماعیل هلل گانی در بازدید از غرفه ها و 
بخش های مختلف نخســتین نمایشگاه 
معرفی فرصت های ســرمایه گذاری در 
توســعه حوزه نفت، گاز، پتروشــیمی و 
انرژی هــای تجدیدپذیر که با حضور این 
بانــک در جزیره کیش در حال برگزاری 
است، با اعالم این مطلب، افزود: بانک رفاه 
کارگران به ســهام داری سازمان تامین 
اجتماعی یکی از بانک های فعال و معتبر 
در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی محسوب 
می شــود و با تجربه ســال ها فعالیت در 
ایــن صنعت، از ظرفیت های مناســب و 
شایســتگی های قابل توجهی به منظور 
توسعه فعالیت ها در این حوزه برخوردار 

است.
وی به افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران 
اشــاره کرد و گفت: با افزایش ســرمایه 

بانــک به حدود 200 هزار میلیارد ریال 
کــه اوایل ســال جاری بــه ثبت نهایی 
رســید، ظرفیت های این بانک به منظور 
توسعه فعالیت ها در بخش های مختلف 

اقتصــادی ازجملــه حوزه نفــت، گاز، 
پتروشیمی افزایش یافته است.

هلل گانــی ادامــه داد: بانک رفاه کارگران 
در راســتای حمایــت از تولیــد ملی و 

تحقق اهداف ســال تولید؛ پشتیبانی ها 
و مانع زدایی هــا، اقدامات قابل توجهی را 
در ســال جاری داشــته و به سهم خود 
سعی کرده است تا از واحدهای تولیدی 

در بخش های مختلف اقتصادی از جمله 
واحدهای صنعتی فعال در صنعت نفت، 
گاز و پتروشیمی به نحو مطلوبی حمایت 

مالی و تسهیالتی داشته باشد. 
وی تاکید کرد: بانک رفاه طی سال های 
اخیر در راســتای توســعه فعالیت ها در 
صنعت نفت، گاز و پتروشــیمی اقدامات 
قابل توجهــی داشــته  اما به واســطه 
ظرفیت هایــی ویــژه ای کــه این بانک 
در اختیــار دارد و همچنیــن باتوجه به 
فعالیت های گســترده ســازمان تامین 
اجتماعــی در صنعــت مذکور، جایگاه و 
نقــش آفرینی بانــک در این حوزه باید 

بیشتر شود.
هلل گانــی در پایــان ابــراز امیــدواری 
کرد که برگزاری نخســتین نمایشــگاه 
معرفی فرصت های ســرمایه گذاری در 
توســعه حوزه نفت، گاز، پتروشــیمی و 
انرژی هــای تجدیدپذیر، نقطه عطفی به 
منظــور توســعه فعالیت های بانک رفاه 
کارگران در صنایع بزرگ و زیرســاختی 

به ویژه صنعت نفت باشد.

مدیرعامل بانک ســپه در آیین تجدید 
میثاق با آرمانهــای امام خمینی)ره( 
تأکید کرد: امــروز همه مدیران بانک 
ســپه در این مکان مقدس هم قســم 
می شویم تا نخستین بانک ایرانی را در 
تراز انقالب اسالمی قرار دهیم. آیت اله 
ابراهیمی مدیرعامل جدید بانک سپه 
به همراه اعضای هیئت مدیره و مدیران 
ارشد این بانک با حضور در حرم مطهر 
امــام خمینی)ره( بــا آرمانهای معمار 
کبیر انقالب اســالمی ایــران تجدید 

میثاق کردند.
بر اســاس این گزارش مدیران ارشــد 
بانک ســپه با اهدای تاج گل و قرائت 
زیارت نامــه حضــرت امــام )ره( یاد 
و خاطره بنیان گذار جمهوری اسالمی 
ایران را گرامی داشته و به روح پر فتوح 

امام راحل درود و صلوات فرستادند.
دکتــر آیت اله ابراهیمــی مدیرعامل 
بانک ســپه در حاشــیه این مراسم با 
اشاره به ابعاد و ویژگی های شخصیتی 
امام خمینی ) ره ( زهد و ساده زیستی 
را از صفــات بارز آن حضرت دانســت 
و گفــت: عامــل موفقیــت و بزرگی 
حضرت امام)ره( خدامحوری و ایمان 

به وعده های الهی بود.
وی افزود :  اطمینان  به کمک و یاری 

خداوند، توســل به ائمــه معصومین، 
استعانت  از روح بلند امام خمینی)ره( 
و شــهدای گرانقدر تنهــا راه عبور از 

گذرگاه های  پرخطر زندگی است.
مدیر عامل بانک ســپه خاطر نشــان 
کــرد:  امــام راحــل )ره( بی اعتنا به 
تجمالت و قدرت مادی بودند و ارتباط 
قلبی ایشان با خداوند متعال باعث شد 
فرمایشــات ایشان پس از گذشت 32 

ســال از رحلتشان نسخه  شفا و حل 
مسائل و مشکالت امروز ما باشد.

ابراهیمــی با بیان اینکه خداوند متعال 
همواره یاور مجاهدان راه خویش است 
و مــا اگر خودمــان را در راه خدا قرار 
دهیم هرچه قدر فشار از ناحیه دشمنان 
داخلی و خارجی ایجاد شود نخواهیم 
شکســت تصریــح کرد:  مــا و آحاد 
مســئوالن باید ابتدا از خودمان شروع 

کنیم  و بیشــتر از ســایرین از منافع 
مردم مراقبت کنیم.

ابراهیمــی خطاب به مدیران ارشــد 
بانک ســپه بر ضــرورت کار برای خدا 
در جهــت خدمت به مــردم با روحیه 
بسیجی و انقالبی تأکید و خاطرنشان 
کرد: در بانک ســپه با مشــکالت زیاد 
و مسیر پر پیچ و خمی روبه رو هستیم 
و الزمه موفقیت در این مسیر حرکت 

در راه رضــای خداونــد متعــال و در 
راســتای تحقق آرمان هــای انقالب 
، کاهــش فاصلــه مدیران  با ســایر 
کارکنــان، توجه به بیت المال ، پرهیز 
از تجمالت و حفظ ارتباط با مردم  در 
کنار مســئولیت پذیری و کار و تالش 

مضاعف است.
وی افزود: کارهــای بزرگ و ماندگار 
توســط انســان های بزرگ و با تقوی 
انجام می شــود و امروز مدیران بانک 
ســپه در ایــن مکان مقــدس میثاق 
می بندند که به فضل الهی و با تاســی 
به آموزه های امامین انقالب اســالمی 
؛ همــت ،همدلی و همــکاری برای 
خدمــت صادقانه و توقــف ناپذیر  به 
مردم را ســرلوحه کارخود قرار دهند 
و بانک سپه را به بانکی در شأن و تراز 

انقالب اسالمی تبدیل کنند.
ابراهیمــی در پایــان از مجاهــدت 
مومنانــه  و تالشــهای  هــا 
و مجاهدانه  مدیــران جهادگر بانک 
ســپه خصوصاً محمدکاظم چقازردی 
مدیرعامل پیشین قدردانی و سپس با 
همراهی مدیران ارشــد بانک با حضور 
در مزار شهدای مدافع حرم و شهدای 
ســالمت به مقام شامخ  شهیدان ادای 

احترام کرد.

کارآفرین کانون مربیان فوتبال ایران و شرکت بیمه  امضا تفاهم نامه همکاری میان 
تفاهم نامه همکاری میان کانون مربیان فوتبال ایران و شرکت 
بیمــه کارآفریــن با موضوع عرضه انواع خدمات بیمه ای و صدور 

بیمه نامه های مورد نیاز کانون به امضا رسید.
در جلسه ای که در روز 5 آبان ماه ۱400 برگزار گردید، که در 
این مراســم با حضور مدیرعامل و معاون توســعه بازار و شــبکه 
فروش و جمعی از مدیران بیمه کارآفرین و اعضا کانون مربیان 
حضور داشتند، این تفاهم نامه به امضا دکتر بیژن ذوالفقار نسب 

و مدیرعامل بیمه کارآفرین رسید.
در آغاز این این جلسه محمد حیدری، مدیرعامل شرکت بیمه 

کارآفرین؛ با عرض تشکر از کانون مربیان فوتبال ایران، تاریخچه 
ای از فعالیت ها و اهداف بیمه کارآفرین را بیان نمود.

وی ابراز خوشــحالی نمود، امضا این تفاهم نامه باعث همکاری 
های بیشتری با ورزش کشور گردد.

سپس، بیژن ذوالفقارنسب در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری 
میان این کانون و شــرکت بیمه کارآفرین، با آرزوی توفیق روز 
افروزن برای همکاران شــرکت بیمه کارآفرین نمود و پیشــینه 

ای از فعالیت های کانون مربیان فوتبال ایران را بیان نمود.
وی ابراز داشــت: خوشــحالیم که امروز در کنار شــرکت بیمه 

کارآفرین در حال بسط گام های مثبت در جهت خدمات رسانی 
بهتر به پیشکســوتان و مربیان فوتبال هســتیم و امیدواریم این 

تالش ها ثمر بخش باشد.
الزم به ذکر است، این تفاهم نامه شامل عرضه انواع خدمات بیمه 
ای و صدور بیمه های مورد نیاز کانون شامل بیمه اموال اعم از 
اتومبیل، آتش سوزی)منازل مسکونی، غیر صنعتی و صنعتی(، 
بیمه های مســئولیت مدنی و … بیمه های اشــخاص)درمان 
خانواده، عمر و حوادث، درمان مســافرین خارج از کشــور و عمر 

اندوخته دار امید( می گردد.

مدیرعامل بانک سپه: 

کرد بانک سپه را به بانکی در تراز انقالب اسالمی تبدیل خواهیم 

گهی مفقودی آ
بــرگ کمپانــی و بــرگ ســبز خــودروی ســواری پرایــد بــه 
رنــگ نقــره ای متالیــک مــدل 1388 بــه شــماره پــالک 
41 _313 د 83 و شــماره موتــور 3048705 و شــماره 
از  و  گردیــده  مفقــود   S1412288308294 شاســی 

باشــد. مــی  اعتبارســاقط  درجــه 
لرستان
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معاون سواد آموزی استان خراسان رضوی اظهار کرد:

آموزش مهارت ها  کارگاه  تبدیل استان خراسان رضوی به 
مشهد / گروه استان ها: معاون سواد آموزآموزش 
و پرورش خراســان رضوی با شرکت در جلسه 
شــورای پشــتیبانی اولین مرکــز یاددهی- 
یادگیــری محلی نیایش شهرســتان گلبهاررا  
افتتاح کرد.مصطفی اسدی دراین جلسه گفت: 
در ترکیب شورای پشتیبانی سواد آموزی،عالوه 
بر مسئولین آموزش و پرورش بعضی از مسئولین 
برون بخشی مانند فرماندار، مدیر کل اداره ثبت 
احوال و.. از اعضای اصلی این شورا می باشند.وی 
ادامه داد: انسداد مبادی بی سوادی از معضالت 

آموزش و پرورش است.میانگین جذب پایه اول 
در اســتان خراسان رضوی 3/۹۷ می باشد و به 
جزء حدود 2 درصد جامعه که معلولین تربیت 
ناپذیرند، حدود 5/۱ درصد افراد پایه اول ترک 
تحصیل دارند که چنانچه آموزش نبینند  همین 
افراد سه سال بعد مشمول آموزش بزرگساالن 
می شوند و بدین صورت هر سال بی سواد تولید 
می شــود مگر این که جذب را به ۱00 درصد 
برسانیم.اسدی افزود: مقام معظم رهبری تمام 
دســتگاه ها را مکلف کردنند که در امر ســواد 

آموزی برای زدودن این لکه ننگ کمک کنند.
وی بــه تعریف جدید ســواد پرداخت و اظهار 
داشــت: امروزه ســواد از حالت صرفا خواندن و 
نوشتن خارج شده و وارد سایر حوزه ها شده است 
و یونسکو فردی را بی سواد می خواند که سوادش 
جامعیت نداشــته باشد هر چند دارای مدارک 
تحصیلی باال باشــد.این مقام مسئول ادامه داد: 
در تمام دنیا مراکزCLC برای افراد باسواد و بی 
ســواد وجود دارند. در دولت جمهوری اسالمی 
ایران این مراکز به نهضت ســواد آموزی محول 

شــده است تا مشوقی برای افراد بی سواد باشد 
تا در کنار ســواد ،مهارت های نظری و عملی را 
فــرا بگیرند به همین منظــور برای اجرای این 
مهم تمام اســتان خراسان یک کارگاه آموزش 
مهارت ها شــده است.اســدی با اشاره  اهمیت 
مراکــز یاددهی – یادگیری در توانمند ســازی 
افــراد و کمک به اقتصاد خانواده گفت: از 4۹۷ 
مرکز یاددهی- یادگیری حدود ۱۱0 مرکز آن 
با پوشش بیش از 8000 نفر در خراسان رضوی  

فعال می باشد.

آستان قدس رضوی: تولیت 

مهمترین رسالت صالحین بسیج هدایت جامعه اسالمی است
مشــهد / گــروه اســتان هــا:  تولیت 
گفــت:  رضــوی  قــدس  آســتان 
مهمتریــن رســالت طــرح صالحین 
بســیج هدایت جامعه اسالمی است. 
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 
در پنجمین اجالسیه سراسری اساتید 
شــبکه تربیتی صالحین بسیج که در 
تــاالر قدس حرم مطهر رضوی برگزار 
شد، به مقوله فرمان رهبر معظم انقالب 
برای جهاد تبیین پرداخت و اظهار کرد: 
در »جهاد تبیین« شناخت راه صحیح و 
اعتقاد به آن حائز اهمیت است؛ رعایت 
عدالــت و اخــالق از دیگر موضوعاتی 
بوده که در مقوله »تبیین« بسیار مهم 
اســت که رهبری معظم نیز نسبت به 
آن ها تأکید دارند.وی با تأکید بر اینکه 
بایــد به تمام رهنمودهای رهبر معظم 
انقالب اقتدا کرد و نباید نسبت به آن ها 
برخورد ســلیقه ای داشت، عنوان کرد: 
نبایــد »نؤمن ببعــض و نکفر ببعض« 
بــود؛ نباید میان فرمایشــات رهبری 
تعــدادی را گلچیــن کــرد و تنها به 
آن ها پرداخت، اگر موضوعی ضرورت 
نداشــته باشــد رهبری حکیم انقالب 
اصاًل آن را بیان نمی کنند، هنگامی که 
ایشــان موضوعــی را مطرح می کنند 
قطعــاً پرداختن به آن ضرورت جامعه 

است.تولیت آستان قدس رضوی افزود: 
زمانی می توانیم هدایتگر جامعه و مورد 
اعتماد مردم و نســل جوان باشیم که 
در گفتــار و موضع گیری هــای خود 
تقــوا، عدالت و انصاف را رعایت کنیم 
و میان اشــخاص خط کشــی نداشته 
باشــیم. نباید این طور باشــد که اگر 
بنــده خالفی انجــام دادم، چون بنده 
مرتکــب شــد ه ام دیگر آن فعل خالف 

نیست، اما اگر رقیب من خالفی انجام 
داد کفر مطلق اســت.وی رمز موفقیت 
و توفیق در امور و اهداف را »اخالص« 
و »تقــوا« معرفی کرد و گفت: در طول 
42 ســال پس از پیروزی انقالب، تمام 
موفقیت هایی که در حوزه های مختلف 
کســب شده نتیجه اخالص و کار برای 
خدا بوده اســت، در نبرد نابرابر با رژیم 
صدام در هشــت ســال دفاع مقدس و 

امروز در برابر جهان اســتکبار با تمام 
امکانــات و ابزارهایــی کــه در اختیار 
دارنــد، »اخــالص« باعث موفقیت ما 
است.حجت االسالم والمسلمین  بوده 
مروی در بخش دیگری از سخنان خود 
بــا بیان اینکه برگزاری این اجتماعات 
در کنــار مضجع شــریف امام علی بن 
موسی الرضا)ع( می تواند موجب الهام 
گیــری برای اتخــاذ تدابیر صحیح و 

موفقیت در امور شود، به جایگاه رفیع 
ارشــاد و هدایت جامعه و نســل جوان 
اشاره و تصریح کرد: سوره مبارکه حمد 
خالصــه قرآن و گنجینه ای نفیس در 
عرش الهی اســت که قرائتش در تمام 
نمازهــا واجب شــده، در این ســوره 
مبارکــه یک دعا وجــود دارد و آن هم 
»اهدنا الصراط المســتقیم« است که 
در آن بنــدگان از خداوند متعال طلب 
»هدایــت« می کنند.تولیت آســتان 
قــدس رضوی به توفیقات رهبر معظم 
انقــالب در هدایت جامعه اســالمی 
اشاره و رمز آن را توسالت معظم له به 
وجود مقدس حضرت رضا)ع( دانست 
و عنــوان کــرد: بــرکات رهبر معظم 
انقالب، تأثیــرات در حوزه بین الملل، 
شجاعت، اقتدار و قدرت آفرینی معظم 
له که دشمنان را به زانو درآورده است، 
از برکات توسالت به حضرت رضا)ع(، 
شب زنده داری ها، تهجدها، اخالص و تنها 
رضای الهی را در نظر داشــتن است. افراد 
باهــوش و سیاســتمدار فراوانی در طول 
تاریــخ در عالم وجود داشــته اند اما هیچ 
اثرگذاری مثبتی برای جامعه نداشتند؛ آن 
امری که به شــجاعت و اقتدار، اثرگذاری 
مثبت می دهد؛ اخالص و توســل و توجه 

به اهل بیت)ع( است.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی خبر داد؛ 

حذف یکی دیگر از نقاط پر حادثه از 
سطح جاده های استان مرکزی

مرکزی / گروه اســتان ها: در آســتانه هفته پدافند 
غیرعامــل پروژه تقاطع غیرهمســطح شــهرک 
صنعتی شــهید مهــدی پرندک بــا 34 میلیارد 
ریال اعتبار آماده بهره برداری شــد.مهرداد جهانی 
مدیرکل این اداره کل از توســعه ابنیه فنی راه ها 
در محورهای مواصالتی اســتان مرکزی یاد کرد و 
افزود: با تالش بعمل آمده در راستای اهداف سال 
تولید، پشــتیبانی ها و مانــع زدایی ها یکی دیگر 
از نقاط پرحادثه از شــبکه راه های اســتان مرکزی 
حذف شد.وی تصریح کرد: در آستانه هفته پدافند 
غیرعامل با هدف تحقق اهداف ســازمان راهداری 
و حمــل و نقل جاده ای در کاهش میزان ســوانح 
رانندگی و تلفات ناشــی از آن در شــبکه راه های 
اســتان مرکــزی، با جدیت بکار گرفته شــده در 
پیشــبرد طرح های توسعه زیرساخت های حمل 
و نقل، عملیات اجرایی برای احداث یک دســتگاه 
تقاطع غیرهمســطح در محور قدیم ساوه-تهران 
محدوده شهرک صنعتی شهید مهدی پرندک به 
پایان رسید.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی گفت: طی روزهای آتی با انجام خط 
کشی سطح رمپ و لوپ ها و زیرگذر، نصب عالئم 
ایمنی و تابلوهای مورد نیاز و آشکارسازی الزم، این 
زیرگذر مورد بهره برداری کامل قرار خواهد گرفت 
تا هم اســتانی های عزیز و کاربران راه ها از ایمنی 
کافی در عبور از این تقاطع برخوردار شوند.به گفته 
وی برای تکمیل پروژه تقاطع غیرهمسطح شهرک 
صنعتی شهید مهدی پرندک بیش از 34 میلیارد 
ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی هزینه شده است 
که شــامل اقدامات گودبرداری، اجرای پل بتنی، 
اجرای عملیات زیرســازی و روسازی رمپ و لوپ 
ها، جدول گذاری، تأسیسات زهکشی، اجرای الیه 
آسفالت، خط کشی، نصب انواع تابلو و عالئم ایمنی 
و بسیاری موارد دیگر می باشد.جهانی ضمن اشاره به 
محقق شدن وعده های داده شده برای بهره برداری 
از این پروژه خاطرنشان کرد: طی دو ماه اخیر این 
دومین تقاطع غیر همسطحی است که در راه های 
برون شهری استان مرکزی مورد بهره برداری قرار 
می گیرد که این امر نشــان از تالش این اداره کل 
برای ارائه بهترین خدمات به کاربران جاده ای دارد.
بهره برداری از تقاطع های غیرهمسطح نادرآباد در 
محور آشــتیان-فرمهین و شهرک صنعتی شهید 
مهــدی پرنــدک در محور قدیم ســاوه-تهران با 
اعتباری حدود ۷0 میلیارد ریال اقدامی جهادگونه 
بود که امیدواریم با استمرار این اقدامات روز به روز 
شــاهد افزایش ضریب ایمنی در سطح محورهای 
مواصالتی باشــیم که مهم ترین نتیجه آن کاهش 

آمار تصادفات و تلفات ناشی از آن است.

شهردار اصفهان:

رفع معضل کارتن خوابی با تعامل 
بین دستگاهی محقق می شود

اصفهان / گروه اســتان ها: شهردار اصفهان گفت: 
رینــگ چهارم ترافیکــی و خط دو مترو، دو پروژه 
شــاخص عمرانی شهر اصفهان محسوب می شود 
که در کاهش ترافیک و آلودگی هوا تاثیر بسزایی 
دارد.علی قاســم زاده اظهار کــرد: در حال حاضر 
رینــگ چهارم و خط دو متــرو به عنوان دو پروژه 
شــاخص شهرداری اصفهان در حال احداث است.
وی بــا بیــان اینکه رینگ چهارم ترافیکی با هدف 
کاهش ترافیک و آلودگی هوای شهر در حال احداث 
است، افزود: هفته گذشته عملیات عمرانی مسیر 
حدفاصل کیلومتر دو و نیم و تا چهارم پروژه رینگ 
چهارم آغاز شد که امیدواریم شاهد اتصال این بخش 
به ادامه رینگ باشیم.شــهردار اصفهان با اشاره به 
پروژه خط دو متروی اصفهان، تصریح کرد: بخشی 
از کار در ایســتگاه کهندژ تعطیل شــده بود که با 
حضور در این ایســتگاه و تدابیر اندیشــیده شده، 
تی. بی. ام خاموش در ایســتگاه، روشن و عملیات 
حفاری تونل آغاز شد که امیدواریم در آینده شاهد 
افتتاح این خط نیز باشیم.قاسم زاده با ابراز نگرانی 
در مورد برخی از نقاط محروم شهر از جمله حصه، 
گفت: در این محله شاهد حضور کارتن خواب هایی 
هستیم که عمدتاً مهاجر بوده و با توجه به نداشتن 
محلی برای سکونت در حاشیه شهر کارتن خواب 
شــده اند و این مسئله غصه مشترک خدمتگزاران 
مردم در شهرداری، مردم و برخی از کارگزاران نظام 
اســت که امیدواریم در یک تعامل بین دستگاهی 
بتوانیم این دغدغه را نیز برطرف کرده و شاهد این 
پدیده ناخوشایند در حاشیه شهر فرهنگی اصفهان 
نباشیم.وی با تبریک فرارسیدن روز نوجوان، اظهار 
کرد: شهر متعلق به نوجوانان و آینده متعلق به این 
افراد است که امیدواریم شهر اصفهان مهد زندگی 

خوبی برای نوجوانان باشد.

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان اردبیل:

پیگیر تامین اعتبار بهسازی معابر 
شهرک صنعتی هستیم 

 اردبیل / گروه اســتان ها: مدیرعامل شــرکت 
شــهرک های صنعتی اســتان اردبیل گفت: 
ترمیــم آســفالت معابــر شــهرک صنعتی 
اردبیل)2( از اواخر ســال ۹8 آغاز شده است 
که کامل کردن آن نیاز به اعتبارات استانی دارد 
کــه پیگیر تخصیص اعتبارات الزم هســتیم. 
محمــد اهلــی در جریان بازدید از پروژه های 
در دســت اجرای شهرک صنعتی اردبیل)2( 
در جمــع خبرنگاران اظهار داشــت: اخیراً با 
مشــکل فرســودگی معابر در شــهرک های 
صنعتی مواجه هســتیم و چون عمر طبیعی 
آســفالت شهرک صنعتی 20 سال است االن 
نیز دقیقاً در نقطه ای قرار داریم که عمر شهرک 
صنعتی اردبیل)2( ، 20 ساله شده و آسفالت 
آن نیز فرســوده شده اســت.وی افزود: برای 
ترمیم آســفالت معابر، برنامه ریزی های الزم 
انجام یافته و در ســال گذشته آسفالت ریزی 
۱۱ خیابان را کامل کردیم و امسال نیز مرمت و 
بازسازی خیابان ها را شروع کرده ایم و طبیعتاً 
کامل کردن آن نیاز به اعتبارات اســتانی دارد 
کــه پیگیر آن هســتیم.مدیرعامل شــرکت 
شهرک های صنعتی استان اردبیل بیان کرد: 
۹5 درصد از واحدهای صنعتی فعال در استان 
اردبیل شــامل صنایع کوچک بوده اند و طبق 
تعریف این صنایع مربوط به واحدهایی است 
که اشتغال آنها زیر 50 نفر باشد و خوشبختانه 
ظرفیت بسیار مناسبی در واحدهای صنعتی 
کوچــک اســتان اردبیل وجــود دارد.اهلی 
ادامــه داد: در مجمــوع 20 شــهرک و ناحیه 
صنعتی در اســتان اردبیل فعال اســت که در 
آن ۱400 قــرارداد واحد صنعتی داشــته ایم 
و از ایــن تعــداد ۶00 واحــد صنعتی در حال 
بهره برداری بوده و مابقی نیز در مرحله احداث، 
نصب تجهیزات و راه اندازی و نصب سوله قرار 
دارند.وی با اشــاره به تامین زیرســاخت های 
مــورد نیاز در شــهرک های صنعتی تصریح 
کرد: زیرســاخت های شــهرک های صنعتی 
شــامل آیتم های مختلف از قبیل تامین آب، 
برق و گاز و … بوده که خوشبختانه مشکلی در 
تامین آن نداریم.اهلی با اشاره به احداث مدول 
دوم تصفیه خانه شــهرک صنعتی اردبیل)2( 
گفت: مدول دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی 
اردبیل)2( را با 30 میلیارد تومان آغاز کردیم 
و در حال حاضر نیز با پیشرفت ۷0 درصد در 
حال انجام اســت و جزو پروژه های بزرگ در 
این شرکت است که در مجموع بیش از 400 
میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشــت.وی 
اظهــار کرد: تصفیه خانــه از دو بخش ابنیه و 
الکتریکال و مکانیکال تشــکیل شده که ابنیه 
آن پیشــرفت ۹0 درصــدی دارد و در بخش 
الکتریکال نیز نصف ماشــین آالت خریداری 
شــده و به محض اتمام کار نصب می شــود و 
در تالش هستیم که این پروژه تا آخر آذرماه 

به اتمام برسد

کید کرد؛ سرپرست شهرداری قدس تا

لزوم ارتقای ســطح کیفی 
 زیرساخت های فرهنگی 

شهرستان قدس با مشارکت نخبگان
البــرز / گروه اســتان ها: مهندس محســن 
چیبایی، سرپرست شهرداری قدس در دومین 
جلســه شــورای فرهنگی شهرستان در سال 
جاری با اشــاره به لزوم ارتقای ســطح کیفی 
زیرساخت های فرهنگی شهرستان متناسب 
با نیازهای امروز جامعه، بر مشارکت نخبگان 
شهرســتان در تحقــق این امــر تاکید کرد.
سرپرســت شهرداری قدس در دومین جلسه 
شورای فرهنگی شهرستان در سال جاری که در 
دفتر امام جمعه شهرستان برگزار شد، با اشاره 
به لزوم ارتقای ســطح کیفی زیرساخت های 
فرهنگی شهرستان متناسب با نیازهای امروز 
جامعه، بر مشــارکت نخبگان شهرســتان در 
تحقــق این امر تاکید کرد.مهندس محســن 
چیبایی اظهار داشــت: اولیــن کار فرهنگی 
مهم در دوره ششــم بــا برگزاری طرح بزرگ 
قرآنی تحفیظ فاطمی کلید خورد که بازخورد 
خوبی داشــت. تداوم این قبیل امور در شــهر 
با توجه به اهداف شــهرداری در تامین اوقات 
فراغت، برنامه ریزی شــده اســت.وی افزود: 
حمایت و تشــویق اســتعدادهای درخشان 
شهر نیز در دستور کار مدیریت شهری است 
و بر همین اســاس در هفته های اخیر شــاهد 
تجلیل از قهرمانان ورزشــی و نخبگان علمی 
بودیم.سرپرست شهرداری قدس با بیان اینکه 
پروژه های عمرانی و توســعه زیرساخت های 
فرهنگی توســط شهرداری در حال اجراست، 
تصریــح کرد: تامین اوقــات فراغت جامعه با 
توجه به شیوع کرونا و محدودیت های موجود 
از دغدغه های مدیریت شهری است. در همین 
راســتا، برگزاری کالس های روانشناســی و 
فعالیت هایی که موجب ایجاد نشاط و امید در 
جامعه می شود، حایز اهمیت است. همچنین 
امیدواریم  با توجه به واکسیناســیون عمومی 

بتوانیم فعالیت کتابخانه ها را از سر بگیریم.

استانها 6
خبر ویژه

اصفهان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان 
این که اگر بخواهیم توسعه محور باشیم، توسعه سرمایه انسانی 
نخستین محور توسعه است، گفت: توسعه سرمایه انسانی شامل 
ابعاد فردی، جمعی و دانش کســب و کار اســت که برنامه ریزی 
برای توسعه آن در یک سازمان بسیار ضروری است.محمدیاسر 
طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در کمیته مدیریت این 
شرکت با بیان این که برنامه ریزی دقیق و همکاری باال در سطوح 
مختلف ســازمانی در فوالد مبارکه قابل تقدیر است، اظهارکرد: 
وجود نگاه مشترک میان مدیران فوالد مبارکه نسبت به جایگاه 
این شــرکت به عنوان یک صنعت مادر در کشــور ضروری است.

وی در ادامه افزود: در یک مقطع زمانی در شــرایط اقتصادی، 
شــرایط جنگ، فوالد مبارکه و دیگر مجموعه های صنعتی، به 
عنوان یک ســرمایه ملی بنا نهاده شــدند که نقش خود را در 
همــان مقطــع و مقاطع بعــدی به خوبی ایفا کردند اما امروز در 
اوج تحریم ها و فشــارهای اقتصادی از ســوی دشمنان، باید به 

ســمت اقتصاد بدون نفت برویم که یکی از منویات رهبر معظم 
انقالب، هدف گذاری های کالن کشور و سیاست های کلی نظام 
جمهوری اســالمی اســتوی در ادامه با اشاره به این که رمز بقا و 

پایداری ما توازن در زنجیره اصلی فوالد است، ابراز داشت: اگر 
در ایــن زنجیره توازن ایجــاد نکنیم و ناپایداری های موجود را 
ســریعاً اصالح نکنیم، نمی توانیم بهره وری باالیی داشته باشیم 
و حداکثر اســتفاده را از سرمایه گذاری ها بکنیم.طیب نیا تأکید 
کرد: اگر می خواهیم چشــم اندازی در تراز جهانی داشته باشیم 
باید تراز سرمایه های انسانی مان را به تراز جهانی برسانیم؛ باید 
شرایطی فراهم کنیم که فعالیت در صنعت فوالد آن قدر جذاب 
باشــد که نخبگان آرزوی فعالیت در آن را داشــته باشند.وی با 
بیان این که اگر بخواهیم توســعه محور باشــیم، توسعه سرمایه 
انسانی نخستین محور توسعه است، عنوان داشت: توسعه سرمایه 
انسانی شامل ابعاد فردی، جمعی و دانش کسب و کار است که 
برنامه ریزی برای توسعه آن در یک سازمان بسیار ضروری است؛ 
اگر می خواهیم ســازمانی جهان تراز باشیم باید اخالق محوری 
را مبنــای کار خــود قرار دهیــم، کاری که در تمام دنیا در حال 

اجرا شدن است

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

رمز بقا و پایداری فوالد مبارکه، توازن در زنجیره اصلی فوالد است

خبر ویژه

نشست صمیمی اصحاب رسانه شهرستان مهدیشهر با نماینده مردم در مجلس 
ســمنان / گروه اســتان ها: به دعوت جامعه خبرنگاران شهرستان 
مهدیشــهر نشستی باحضور جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه 
شهرســتان و جناب آقای چتری مدیریت اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی شهرستان مهدیشهر با نماینده مردم شهرستانهای سمنان 
مهدیشهر سرخه در مجلس شورای اسالمی در محل دفتر نماینده 

در مهدیشهر برگزار گردید. 
در این نشست آقای چتری با اشاره به کمبود اعتبارات پروژه های 
فرهنگی شــهر بویژه فرهنگســرای نیســتان و پرسنل اداری اداره 
متبوع خواســتار کمک ومســاعدت نماینده و همراهی ایشان در به 
ثمر رساندن طرح های فرهنگی شهرستان با جذب اعتبارات الزم 
از ســوی مســئولین استان و کشور شدند .آنگاه خبرنگاران جامعه 
خبرنگاران شهرســتان مهدیشهر  به دیدگاههای خود پرداختند و 
خواستار پیگیری جهت جذب اعتبارات برای پروژه های نیمه تمام 
که مهدیشهر رکورددار بیشترین پروژه های نیمه تمام و مصوبات 

آغاز نشــده اســت در ســفر آتی رئیس جمهور به استان و تاکید بر 
حضور ایشــان به مهدیشــهر که در طول دوران انقالب هیچ رئیس 
جمهوری به مهدیشــهر ســفر نداشتند شدند سر وسامان دادن به 

بیمارســتان داخل شــهر ، تکمیل و دسترسی راه ارتباطی آسان به 
بیمارســتان جدید دربند ،ورزشــگاه ۷هزار نفری ،جاده ارتباطی 
مهدیشــهر به آهوان ،جاده ارتباطی مهدیشــهر به گنداب آبگرم 
فیروزکوه ،جاده مهدیشــهر دوآب ســاری ،احداث خط راه آهن 
سمنان مهدیشهر ساری ،تامین آب شرب مهدیشهر از سد فینسک 
و انتقال آب چشمه اسپی رو ،موزه ،کلینیک تخصصی کارگران در 
درمانــگاه طالــب آباد و دهها طرح دیگر که مورد تاکید خبرنگاران 
بود و از خواسته های مهم استقرار اداراتی همچون پزشکی قانونی 
،فراورده های نفتی ،مرکز انتقال خون ،دادستانی و دیگر ادارات و 
باز گرداندن اختیارات ادارات برای خدماتدهی الزم در مهدیشــهر 
بود و از مدیران کل دســتگاههای اجرایی اســتان اجازه مصاحبه و 
اشتراک روزنامه ها را به مدیران شهرستان داده شود.در این نشست 
آقای دکتر عباس گلرو گزارشــی از عملکرد یکســال اخیر خود در 

حوزه انتخابیه را ارائه نمودند.
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ســخنگوی سازمان آتش نشــانی تهران با اشاره به تفکیک تماس هایی که با 
آتش نشانی گرفته می شود، گفت: روزانه چهار هزار تماس به طور میانگین 
با سازمان آتش نشانی تهران گرفته می شود که از این تعداد تنها حدود ۱3 
درصد تماس ها از سوی آتش نشانان عملیاتی می شود و مابقی تماس ها برای 
ما غیر عملیاتی است.آتش نشانان به طور میانگین 250 تا 300 عملیات در 
طول روز در پایتخت انجام می دهند.جالل ملکی در مورد میزان مزاحمت های 
ایجاد شــده برای آتش نشــانی، گفت: میزان مزاحمت های ما بسیار کم شده 
اســت و در روز خیلی بیشــتر از شب ها اســت.تعدادی از تماس ها مربوط به 

مشاوره گرفتن است که ما از این تماس ها و افزایش آنها استقبال می کنیم.
گاهی هم ممکن اســت افراد حین تماس با پلیس و اورژانس هول شــده و 
اشــتباه به آتش نشــانی زنگ بزنند.ملکی در مورد زمان حاضر شــدن آتش 
نشانان برای رفتن به عملیات؟ گفت: بر اساس استاندارد تعریف شده، آتش 
نشانان 45 ثانیه بعد از به صدا در آمدن زنگ حریق در ایستگاه خودرو، باید 
به همراه آتش نشانان از ایستگاه خارج شده باشند.برای همین آتش نشانان 
در بیشتر مواقع در زمان اندک لباس را بر تن می کنند یا در داخل خودرو تا 

رسیدن به محل حادثه لباس ها را می پوشند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران:

فقط 1۳ درصد تماس ها با 125 عملیاتی می شود

خبر ویژه

یادداشت

كوتاه از جامعه

آمــوزش و پرورش بــه دنبال مصوبه ای 
برای گذراندن کالس های زبان خارجی 
در آموزشــگاه ها بــه جای مــدارس و 
پذیــرش نمرات آن در کارنامه تحصیلی 
دانش آموزان اســت. هفته گذشته دبیر 
کل شــورای عالی آموزش و پرورش در 
نشســتی خبری، دربــاره ناتوانی دانش 
آموزان از مکالمه و سخن گفتن به زبان 
انگلیسی و عربی پس از فارغ التحصیلی، 
گفته بود: » باید ابتدا بین عربی و انگلیسی 
تمایز قائل شد. مأموریت آموزش این دو 
با یکدیگر متفاوت اســت. مأموریت زبان 
عربی، زبان ارتباطی نیســت، بلکه زبان 
دین است و دانش آموزان باید بتوانند از 
متون دینی که می خوانند درک معنایی 
پیــدا کنند، اما درباره زبان انگلیســی، 
کســب مهارت های ارتباطی مهم است. 
در ایــن باب آموزش ها هم به زمان و هم 
به کیفیت نیــاز دارند؛ بنابراین رویکرد 
کنونی برنامه درســی زبان انگلیسی اول 
و دوم متوســطه که ارتباط محور اســت 
و دســتور زبان محور نیســت، رویکرد 
صحیحی اســت؛ امــا در کل موافقم که 
این زمان و حجم آموزش با انتظاری که 
داریم متفاوت است«. وی در ادامه با بیان 
اینکه زبان امری نیمه تجویزی و انتخابی 
است و باید فضایی را ایجاد کرد که افراد 
بتوانند با توجه به اقتضائاتشــان دســت 
بــه انتخاب بزنند، اظهــار کرد: »اخیرا 
روی مصوبه ای مشــغول کار هســتیم 
کــه امکان انتخاب گری را به دانش آموز 
می دهــد و حتی دانش آمــوز می تواند 
بــه جای گذراندن زبان در مدرســه، در 
آموزشــگاه های مجــاز دوره بگذراند و 
نمره اش از سوی مدرسه پذیرش و ثبت 

شود«.

 امکان یادگیری زبان 
برای خانواده های مرفه بیشتر است

ایــن ســخنان دبیر کل شــورای عالی 
آموزش و پرورش، به این معناســت که 
دانش آموزانی که وقت و هزینه فراگیری 
زبــان انگلیســی در آموزشــگاه های 
خصوصی را دارا هستند، از امتیاز بیشتر 

و نمره های بهتر و قابل قبول تری بهره مند 
خواهند بود. این امر موجب می شــود که 
آمــوزش این زبــان در مدارس تضعیف 
شــود، زیرا دانش آموزان و خانواده های 
آنــان ترغیب می شــوند بــرای آموزش 
زبان به آموزشــگاه های خارج از مدرسه 
مراجعــه کنند. در این شــرایط طبیعی 
اســت خانواده هایی که از وضعیت مالی 
مناسبی برخوردار هســتند، می توانند 
فرزنــدان خود را به آموزشــگاه های آزاد 
بفرســتند تا زبان انگلیســی را فرا گیرند 
و در مقابــل افــرادی کــه وضعیت مالی 
مناســبی ندارند، این امکان را ندارند. از 
زمانــی که ضرورت ایجاد تحول بنیادین 
در نظام آموزش عالی کشور مورد تاکید 
و توجه قرار گرفته اســت، شاهد تدوین 
اسناد و سیاست گذاری هایی مانند سند 
چشم انداز بیست ساله کشور، نقشه جامع 
علمی کشــور و در سطح خردتر نیز سند 
برنامه درسی ملی و همچنین سند تحول 

بنیادین آموزش و پرورش هستیم که قرار 
اســت زمینه ساز تحقق تحول اساسی در 
عرصه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی 
ایران شوند. این اسناد باالدستی به مثابه 
نقشــه راه و قطب نمای حرکت نهاد های 
فرهنگی و آموزشــی کشــور شــناخته 
می شــوند. اگر چه کــه آموزش زبان در 
تعلیــم و تربیــت یکــی از مکانیزم های 
اساسی پیاده سازی اهداف آموزش زبان 
است، اما تاکنون شرایط علمی، سیاسی و 
فرهنگی کشور توجه زیادی به این مقوله 
نداشته و حتی هیچ سند ملی و یا آموزشی 
در این ارتباط وجود ندارد. در عین حال، 
برخالف اهمیت زبان انگلیسی به عنوان 
زبان خارجی اول و کاربرد آن، هیچ سندی 
در ارتباط با این زبان وجود ندارد و ما برای 
درک جهت گیری دولتمردان نســبت به 
آموزش زبان انگلیسی ناچاریم به اسنادی 
رجوع کنیم که به اختصار به این موضوع 

اشاره کرده اند. 

امکانات آموزشی در همه جای کشور 
کنده نشده است به طور یکسان پرا

همــه این ها در شــرایطی اســت که 
امکانات آموزشی در همه جای کشور به 
طور یکسان پراکنده نشده، به گونه ای 
که در شــهر های بزرگ آموزشگاه های 
زبان بیشــتری وجود دارد و این مراکز 
و آموزشگاه های خصوصی در شهر ها و 
مراکز دور از پایتخت کمتر و محدودتر 
است. در چنین شرایطی دانش آموزان 
این مناطق با مشــکل مواجه خواهند 
شــد. این اقدام و صحبت از گذراندن 
دوره آمــوزش زبــان انگلیســی در 
آموزشــگاه ها به جای مدرسه، مشابه 
همان طرحی اســت که سال ها پیش 
تحت عنوان رفع انحصار آموزش زبان 
انگلیســی از ســوی مجلس شــورای 
اســالمی دنبال می شــد که به عقیده 
کارشناســان مغایر با عدالت آموزشی 
بود. حال آن که در اســناد باالدستی و 

در سند تحول بنیادین بر رعایت عدالت 
آموزشی تاکید شده است.

ارتقای کیفیت آموزش زبان یا 
خصوصی سازی و حمایت از 

آموزشگاه داران؟
بر اســاس این گزارش ، آموزش زبان های 
خارجی بســتر مناســبی را برای درک و 
دریافــت و انتقــال میــراث فرهنگی و 
دستاورد های دانش بشری در قالب های 
متنوع زبانی به صورت شفاهی، دیداری و 
نوشتاری برای مقاصد و مخاطبان گوناگون 
در مبادالت بین فرهنگی فراهم می کند. 
اما آیا هدفی که آموزش و پرورش از اقدام 
فوق الذکر با شعار ارتقای کیفیت آموزش 
زبان انگلیسی دنبال می کند، حاصل کار 
کارشناســی و درگیر کردن ذی نفعان آن 
اعم از دانش آموزان و خانواده ها است؟ و 
یا به دنبال حمایت از ایده خصوصی سازی 
آموزش زبان و آموزشــگاه داران است؟ آیا 
با این کار پای مافیای آموزش به مدارس 
دوبــاره باز نخواهد شــد و چنبره آنها بر 
سیستم آموزشی کشور را تقویت نخواهد 
کرد؟. بنابراین، آموزش زبان های خارجی 
بایــد از دایره تنگ نظری ها، رویکرد ها و 
روش های تدوین شــده فراتــر رود و به 
بســتری بــرای تقویت فرهنــگ ملی و 
باور ها و ارزش های خودی در نظر گرفته 
شــود. سیاســت های آموزش زبان های 
خارجــی باید به طور واضح دیدگاه خود 
را نسبت به آموزش زبان مشخص کنند. 
این سیاســت ها همچنین باید بر اساس 
جهت گیری ها و سیاست های واضح زبانی 
باشند که بحث آموزش زبان های خارجی 
را در کنار زبان مادری و زبان های محلی 
در نظر بگیرند. از دیگر سو، یکی از اهداف 
آموزش زبان های خارجی توانایی خواندن 
و درک متون ساده تخصصی است. نتایج 
حاصل از تدریس زبان انگلیسی تخصصی 
در سطح دانشگاه ها مطلوب نیست و برای 
دســتیابی به هدف ذکر شده در مدارس 
کشــور، وضع سیاســت های اصولی تر و 
افزایش ســاعات تدریس زبان انگلیسی 

در مدارس مورد نیاز است.

7جامعه

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد:

ضرورت توجه به معضل زباله گردی در برنامه هفتم توسعه
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای 
اســالمی در مورد تشکیل اردوگاه کار کودکان 
در آرادکوه، اظهار کرد: ایجاد اردوگاه در جایی 
که محل تجمع زباله اســت جدا از آسیب های 
اجتماعــی که این کــودکان را تهدید می کند 
تضعیــف حقوق آنها و مخالف نص صریح آیات 
قرآن است و نباید اجازه گسترش چنین اقدامی 
در کشور داده شود. علی اکبر بسطامی در ادامه با 
انتقاد از اینکه کودکان زباله گرد قربانی مافیای 
پسماند هستند، افزود: متاسفانه زباله گردی در 

مراکز اســتان ها به ویژه تهران در حال افزایش 
اســت و عمده افرادی که در این حوزه فعالیت 
می کنند جوانان یا کودکان هســتند که اغلب 
مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار می گیرند. 
نماینده مــردم ایالم، ایوان، چرداول، مهران و 
ملکشاهی و سیروان در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه باید با همکاری دستگاه ها به پدیده 
زشــت زباله گردی پایــان داد، ادامه داد: بیش 
از 20 تــا 30 دســتگاه، مســئولیت پیگیری 
آســیب های اجتماعی را بر عهــده دارند و در 

بودجه های ســاالنه بودجه ای بــرای مقابله با 
آســیب های اجتماعی پیش بینی می شود که 
بخشــی از آن در اختیار وزارت کشــور است اما 
مشخص نیست این وزارتخانه که حوزه انتظامی 
ناجا هم با آن در ارتباط اســت چه اقداماتی را 
انجام می دهد و در حالی که افرادی ســودجو 
در کشور کودکان را استثمار کرده و از آنها بهره 
کشی می کنند اقدام مناسبی توسط دستگاه ها 
انجام نمی شود؛ وزارت کشور، ناجا، بهزیستی 
و همچنین کمیســیون اجتماعی مجلس باید 

با ورودی جدی به موضوع زباله گردی کودکان 
برنامــه ای برای پایان فعالیــت کودکان کار و 
زباله گــردی طراحی کنند. عضو کمیســیون 
اجتماعی مجلس شــورای اســالمی در پایان 
یادآور شــد: در مــورد کار کودکان کار، قانون 
داریم و زباله گردی هم نیازمند برخورد قانونی 
مناسب با افراد سودجو است در این رابطه دولت 
می تواند این موضوع را در برنامه هفتم توســعه 
مورد توجه قرار دهد و در صورت لزوم مجلس 

شورای اسالمی در قالب طرحی ورود کند.

رئیس سازمان جنگل ها:

پیشگیری از تخریب منابع طبیعی نیازمند تامین اعتبارات است
رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بر ضرورت توجه به مقوله منابع  پایه کشور از جمله آب، خاک 
و  پوشــش گیاهی در بودجه ۱40۱ و برنامه هفتم توســعه تاکید کرد و گفت: از دولت و مجلس شــورای اسالمی 
می خواهیم بیش از  پیش به این مقوالت توجه کنند.این توجه باید از نوع  پیشگیرانه باشد تا بتوانیم ضمن تامین 
به موقع اعتبارات کافی، با انجام اقداماتی مانع از تخریب خاک و پوشش گیاهی و کاهش منابع آب شویم.اگر اقدامات 
 پیشگیرانه از جمله اقدامات آبخیزداری، جنگل کاری، مدیریت مراتع و مقابله با ریزگردها کمیت و کیفیت بهتری 
 پیدا کنند، می توانیم از بروز خسارات احتمالی که بار تامین هزینه های جبران آن برعهده حاکمیت و دولت است، 
جلوگیری کنیم.مسعود منصور ارتقای کیفیت و کمیت اقدامات  پیشگیرانه از مخاطرات و تخریب منابع طبیعی 
را وابسته به تامین منابع اعتباری دانست و گفت: در صورتی که اعتبارات کافی جهت انجام اقدامات  پیشگیرانه 
علیه تهدیدات منابع طبیعی به موقع تخصیص  پیدا کند می توانیم با صرف هزینه های بسیار کمتر مانع از بروز 

خسارت شویم بنابراین خواهشمندیم که منابع کافی را برای این  گونه اقدامات از جمله اقدامات آبخیزداری که 
هم از فرسایش جلوگیری می کند و هم باعث تقویت سفره های آب زیرزمینی و احیای قنوات می شود، اختصاص 
داده شود.این اعتبارات عالوه بر اینکه بر تولیدات بیشتر کشاورزی و در نتیجه امنیت غذایی کشور اثرگذار است، 
می تواند از تخریب زیرساخت ها و اراضی کشاورزی جلوگیری کند و تا ۷0 درصد مانع خسارات سیالب ها شود.

وی همچنین بر ضرورت تامین اعتبارات جهت  پرداخت حقوق نیروهای حفاظت از منابع طبیعی تاکید و اظهار 
کرد: نیروهای حفاظت از منابع طبیعی، عمدتا ثبات استخدامی مناسبی ندارند بنابراین الزم است این نیروها در 
وهله نخست ثبات استخدامی  پیدا کنند تا شرایط جذب آنان نیز فراهم شود.وی افزود: باید ساز و کاری فراهم 
شود تا منابع مورد نیاز برای  پرداخت حقوق نیروهای حفاظت از منابع طبیعی خیلی وابسته به تخصیص و طرح ها 

نباشد و این اعتبارات به موقع در اختیار سازمان جنگل ها قرار گیرد.

وزیر علوم تشریح کرد؛

آخرین تصمیم وزارت علوم 
گشایی دانشگاه ها  درباره باز

وزیــر علوم بــه آخرین تصمیمات وزارت 
علوم برای بازگشایی دانشگاه ها از ۱5 آبان 
اشــاره کرد و گفت: ما اختیار بازگشــایی 
مراکــز آمــوزش عالی و آغــاز آموزش 
حضوری دانشــجویان را به دانشگاه ها و 
موسســات آموزشــی دادیم تا این مراکز 
بر اســاس امکاناتی که دارند برای حضور 
دانشجویان اولویت بندی کنند و مشخص 
شود کدام گروه ها می توانند در دانشگاه ها 
حضــور فیزیکی داشــته باشــند.دکتر 
محمدعلی زلفی گل خاطر نشان کرد: نگاه 
و سیاست وزارت علوم در مورد بازگشایی 
دانشــگاه ها و موسسات آموزش عالی این 
است که به مرور دانشجویان در این مراکز 
حضور فیزیکی داشــته باشند. وزیر علوم 
ادامه داد: در حال حاضر ستاد ملی مقابله 
با کرونا اجازه بازگشایی دانشگاه ها و آغاز 
آمــوزش حضوری دانشــجویان را صادر 
کرده اســت اما همان طور که عنوان شده 
دانشــگاه ها بر اساس شــرایط و امکانات 
خود، حضور دانشــجویان را اولویت بندی 
می کننــد. دکتر زلفــی گل افزود: البته 
امکان حضور برای دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی که فعالیت های آزمایشــگاهی و 
عملــی داشــتند در دانشــگاه ها وجود 
داشــت، اما بحث آمــوزش حضوری ما 
درمورد دانشجویان سال اول کارشناسی 
ارشد و مقاطع کارشناسی است که برای 
حضور آنها دانشگاه ها برنامه ریزی خواهد 
شــد. او گفت: بحث سالمت دانشجویان 
در اولویت وزارت علوم و دانشــگاه ها قرار 
دارد اما دانشــگاهی که بدون دانشــجو 
باشــد مانند کالبد بدون روح اســت و ما 
تــالش خود را می کنیم هرچه ســریع تر 
دانشــجویان بــه دانشــگاه ها برگردند و 
آمــوزش حضوری را تجربــه کنند. وزیر 
علــوم همچنین خاطرنشــان کرد: مهر 
ســال جــاری تاکیــد کردیــم معاونان 
آموزشی دانشگاه ها برنامه ریزی مستقلی 
بــرای حضــور دانشــجویان دوره های 
مختلف داشــته باشند. اما تاکید کردیم 
دانشــجویان دوره کارشناسی ارشد به آن 
دلیل که تعداد واحدهای کمتری نسبت 
به دانشــجویان کارشناسی دارند، تعداد 
کالس های بیشــتری را برگــزار کنند و 
کمبود فشرده شــدن جبران شــود. او در 
پایــان بیان کرد: در حــال حاضر فرایند 
واکسیناســیون اعضای هیــات علمی و 
کارکنان دانشگاه ها به اتمام رسیده است 
و ما واکسیناسیون دانشجویان را با سرعت 

بیشتری انجام می دهیم. 

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات 
الکترونیک قضایی:

 مردم شناسه و رمز ثنای خود را 
در اختیار کافی نت ها قرار ندهند

مدیرعامــل کانــون دفاتــر خدمــات 
الکترونیــک قضایــی گفت: مــردم در 
مراجعــه به کافی نت هــا برای انجام امور 
قضایــی از دادن شناســه و رمــز خود به 
آنها خــودداری کنند، زیرا این اطالعات 
مانند کلید گاوصندوقی اســت که بدون 
آگاهــی در اختیــار دیگری قرار داده اند. 
علــی اصغــر تدین افزود: مــردم از دفاتر 
خدمات الکترونیک قضایی مجاز خدمات 
خــود را دریافت کننــد و اگر این امکان 
برای آنها فراهم اســت قبل از مراجعه به 
دفاتر نســبت به نوبت گرفتن الکترونیک 
اقدام کنند. وی خاطر نشان کرد: بخشی 
از افشــای اطالعات به واسطه دسترسی 
افراد غیرمجاز به اطالعات مردم به وجود 
می آید و بخش دیگر ممکن است اطالعات 
هک شــود. تدین درباره امنیت اطالعات 
توضیــح داد:  در مرکــز آمــار و فناوری 
اطالعــات قوه قضاییه بــرای حفاظت و 
صیانت از اطالعات کاربران بســیار تالش 
شــده اســت. اطالعاتی که در سامانه ها 
ثبــت و ذخیره می شــود به هیچ وجه در 
اختیــار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی 
قــرار نــدارد که بتوانند ذخیره ســازی و 
نگه داری کنند و وقتی اطالعات مردم در 
ســامانه های خدمات الکترونیک قضایی 
ذخیره می شــود، دفاتر دیگر دسترســی 
ندارنــد و زمانی که به ســرورهای مرکز 
ارسال می شود، امکان دسترسی غیرمجاز 
به هیچ وجه نیست. وی افزود: اگر بخشی از 
اطالعات فاش شود، ممکن است به دلیل 
استفاده غیرمجاز از سوی افرادی باشد که 
مجاز به دسترسی به اطالعات هستند که 
این افراد در دســتگاه قضایی مشغول به 

خدمت هستند.

حواس پرتی چیست؟
   محمد مهدی بدیعی 

روانپزشک
فراموشی های گاه به گاه همیشه مسئله 
نگران کننده ای نیست و دالیل بسیاری 
می توانــد در بــروز این مســائل دخیل 
باشــد.اما گاهی حــواس پرتی ها آنقدر 
زیاد می شــود که ممکن اســت زندگی 
فــرد را مختــل کند و باید به فکر درمان 
حواس پرتی خود باشیم.در واقع یکی از 
عواملی که ممکن است بسیاری از افراد 
را از رسیدن به دستاورد ها و اهداف خود 
بازدارد، حواس پرتی است. حواس پرتی 
به این معنا اســت، افراد کاری را که قرار 
بــود انجام دهند، کامال فراموش کنند و 

در ذهنشان نباشد. 
فراموشکاری آن تکالیفی است که قبال در 
ذهنمان سپرده ایم و در حافظه بلند مدت 
آنها را ذخیره کرده ایم و بعد از مدتی به 
فراموشی سپرده شده است. بین حواس 
پرتی و فراموشــکاری یک تفاوتی وجود 
دارد. حــواس پرتی را در مورد مســائل 
روزمره و مواردی که در طول یک روز یا 
هفتــه برای خودمان برنامه ریزی کرده 
ایــم بــه کار برده می شــود، نه در مورد 
مســائلی که در گذشته یا در طول زمان 
طوالنــی اقدام کرده ایم. به عنوان مثال، 
فرامــوش کردن متن نماز می تواند جزء 
فراموشــکاری باشد. ولی اگر حواسمان 
پرت شود که وقت نماز گذشته است این 
نوع می تواند حواس پرتی به شــمار آید.

حواس پرتی یا فراموشــی مشکلی است 
که افراد بســیاری را درگیر خود می کند 
و می تــوان آن را یک شــکایت رایج در 
زندگی هــای امروزی به حســاب آورد. 
حواس پرتی می توانــد دالیل متعددی 
داشــته باشــد کــه حافظه ی افــراد را 
درگیــر می کند. بعضی از فراموشــی ها 
کامال عادی اســت و احتمال دارد برای 
هر انســانی با قوی تریــن حافظه اتفاق 
بیافتد. ضعف حافظه ممکن اســت برای 
همه پیش آید.حافظه هر فرد با فرد دیگر 
از جنبه های ژنتیکی و ارثی تفاوت دارد. 
برخــی از افــراد حافظه تصویری قوی و 
برخی حافظه شنیداری و بعضی حافظه 
ریاضیاتــی قوی و ... دارند. بهتر اســت 
که افراد خودشــان را کشــف کنند تا از 
حــواس پرتی جلوگیــری کنند. یکی از 
علــل حواس پرتی می تــوان به دغدغه 
ها، مشــغله ها و پرکاری بیش از اندازه ی 
ذهنی فرد باشــد. یکسری از بیماری ها 
مانند افســردگی منجر به حواس پرتی 
نیز می شود.از جمله عواملی که می تواند 
حواس پرتی را با خود همراه داشته باشد، 
ابتال به اختالل کمبود توجه و بیش فعالی 
در دوران بزرگ سالی است. این اختالل 
در دوران کودکی تشخیص داده می شود. 
به عبارت دیگر، فقط زمانی می توان یک 
فرد را در بزرگ سالی مبتال به این اختالل 
دانســت که عالئم آن در دوران کودکی 

وجود داشته باشد. 
در مورد پیشــگیری از حواس پرتی هم 
باید گفت که وقتی فردی مشغله  ذهنی 
بیــش از انــدازه ای دارد که مانع از ثبت 
رسیدن در حافظه ذهنی می شود اولین 
کاری که باید انجام دهند این اســت که 
تعــداد موضوعاتی که برایشــان دارای 
اهمیت اســت را تفکیک یــا کم کنند. 
یکــی از روش های جلوگیری از حواس 
پرتی، نوشــتن کار های روزمره اســت. 
قبل از لیســت کردن برنامه ها، فرد باید 
اولویت کارهایش را نیز مدنظر داشــته 
باشد.کار هایی که باید همان موقع انجام 
دهیــم را به ســاعات و یا روز های دیگر 
موکــول نکنیم. باز بودن پرونده ی کاری 
فرد، باعث حواس پرتی او نیز می شــود. 
افراد باید تمام کار ها را دسته بندی کنند 
و مدیریت زمانی را مدنظر داشته باشند.

رهایــی از حواس پرتــی و ایجاد تمرکز 
حواس در افراد مختلف، متفاوت است و 
به حالت درونی، تجربه ها مکان و موقعیت 
آنها بســتگی دارد. برخی از افراد اظهار 
می دارند که من آدم کامال حواس پرتی 
هستم و برخی دیگر می گویند نمی توانم 
تمرکز حواســم را بــه روی کاری حفظ 
کنم. در حالی که این تفکر غلط اســت 
و هیــچ کس نبایــد خود را فردی کامال 
حواس پرت یا فاقد تمرکز حواس بداند.

یکــی از علت های عدم تمرکز و حواس 
پرتی، کار کردن در شرایطی که نگرانی 
وجــود دارد می باشــد. امکان دارد مرور 
دائمی نگرانی ها و یا کال افکار آزار دهنده 
باعث شود که فرد نتواند بر مسائل فعلی 
خود تمرکز پیدا کند. زمانی که فرد مدام 
کار های یکنواخت و خسته کننده انجام 
می دهد، ممکن اســت فراموشکار شود و 
در برخی از مواقع نتواند به خوبی تمرکز 
کنند و از نهایت دقت خود استفاده کند.

آموزش دوباره به مدارس باز می شود پای مافیای 

؛ علم بیشتر پول بیشتر
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باغ دولت آباد یزد؛ جواهری سبز 
در دل کویر

یزد شهر جهانی کویری است؛ البته به جز کویر 
پرســتاره و زیبا، مکان هــای تاریخی، فرهنگی 
و دیدنی بســاری دارد که هرساله، تعداد زیادی 
از گردشگران داخلی و خارجی را به خود جذب 
می کند. در این مقاله از مجله گردشــگری علی 
بابا، قصد داریم از یکی از این جاهای دیدنی یزد، 
بــه نام باغ دولــت آباد بازدید کنیم که در محله 
چهار منار و خیابان شهید رجایی واقع شده است.
باغ دولت آباد در گذشــته، محل زندگی یکی از 
حکمرانــان یــزد و خانواده اش بود. عالوه بر این، 
محل رســیدگی به کارهای حکومتی هم بوده، 
به همین دلیل یکی از زیباترین ســاختمان های 
حکومتی و تاریخی یزد را در خود جای داده است. 
باغ زیبا و بی نظیر دولت آباد، امروزه از سراســر 
دنیا میزبان گردشگران ایرانی و خارجی است و 
درهای خود را به روی این گردشگران باز می کند.
باغ دولت  آباد یزد که یکی از ۹ باغ ایرانی در میراث 
جهانی یونسکو است، در بیست و سوم اسفند سال 
۱34۶ با شــماره ۷۷4 به عنوان آثار ملی ایران 
ثبت شــد. همچنین این اثر تاریخی توانست در 
در سال ۱3۹0 در لیست آثار جهانی قرار گیرد.

ایــن باغ کــه به آن باغ چهار منار هم می گویند، 
یکی از باغ های قدیمی شــهر یزد است که بنای 
آن و مجموعه باشکوهش در سال ۱۱۶0 به دست 
محمدتقی خان بافقی که به خان بزرگ معروف 
بود، ساخته شد. این باغ حدود 2۶0 سال قدمت 
دارد و در گذشــته محل ســکونت حاکم وقت و 
معاصر با شاهرخ میرزا و کریم خان زند بوده است.
ایــن بنا و باغ باید در اختیار نوادگان محمد تقی 
خــان، بزرگ خاندان رحیمی، می بود اما میراث 
فرهنگی آن را در تملک خود گرفت. شد و در حال 
حاضر هم محمدعلی معزالدینی، داماد نماینده 

ولی فقیه، آن را اداره می کند.
مجموعــه باغ دولت آباد از دوره های افشــاریه 
و زندیــه به یادگار مانده اســت که بخش هایی 
مانند عمارت سردر، ساختمان هشتی و بادگیر، 
عمارت بهشت آئین و تاالر آینه، عمارت تهرانی، 

آب انبار دو دهانه و باغ ناصر را شامل می شود.
درختان سرســبز و بلند قامت مثل انگور، کاج، 
سرو، انار و گیالس در همه جای این باغ باشکوه 
دیده می شوند و منظره ای زیبا و خرم را در قاب 
چشمان گردشگران ساخته اند. فصل بهار هم با 
نســیمی مالیم، عطــر و بوی گل های محمدی 
و ســرخ را در هــوا پخش کــرده و فضای باغ را 

آرامش بخش و رویایی می کند.
هدف از ساخت باغ دولت آباد چه بود؟

محمدتقــی خــان در دوره زندیــه و معاصر با 
حکمرانــی کریم خان زند، سرسلســله خاندان 
خوانین یزد بود. او تصمیم گرفت قناتی به طول 
۶5 کیلومتــر از مهریــز به یزد بکشــد، این کار 
را انجــام داد و ایــن قنات طوالنــی را دولت آباد 

نام گذاری کرد.
ایــن قنات کــه از ارتفاعات مهریز سرچشــمه 
می گرفــت، بــه آن منطقــه زندگــی و آبادانی 
می بخشید. عالوه بر این در طول مسیر، زمین های 
کشــاورزی بسیاری را سیراب و چندین آسیاب  
آبی را  راه اندازی می کرد. بعد از ساخت این قنات 
و زندگی بخشــیدن به منطقه، خان بزرگ، باغ 

دولت آباد را در این مکان بنا کرد.
در آن زمــان، بــاغ چهار منــار خارج از محدوده 
شــهر یزد قرار داشــت، با وجود این، اطراف باغ با 
درختان بلندقامتی پوشــیده شده بود و از خارج 
از باغ، داخل آن دیده نمی شد. اما مدت ها از آن 
زمان گذشــته و شهر یزد پیش روی کرده، حاال 

این باغ را در مرکز این شهر می بینیم.
دیدنی های شگفت انگیز باغ زیبای یزد

باغ زیبای دولت آباد یکی از اصیل ترین طرح های 
باغ ایرانی را در دل خود جای می دهد. فضای باغ 
در وســط مجموعه قرار گرفته و ساختمان ها در 
اطراف آن بنا شده اند، درست مانند سایر باغ های 
ایرانی. باغ زیبای دولت آباد چهار بنای اصلی دارد 
که هشتی، تاالر طنبی و سردر از جمله این چند 
بنا هستند. همچنین چند اتاق زمستانی هم در 

این مجموعه ساخته شده است.
باغ دو بخش مســتطیل شــکل دارد و اندرونی و 
بیرونی را تشــکیل می دهند که به صورت عمود 
بر روی یکدیگر قرار گرفته اند. یکی از دیدنی ترین 
و ممتازترین بخش های معماری باغ، بادگیر بلند 
آن اســت که بیش از 33.8 متر ارتفاع دارد. این 
بادگیر هشت ضلعی بلندترین بادگیر جهان است. 
تلفیق باد و آب در این بخش از بنا باعث می شود 
نسیمی خنک از زیر بادگیر به قسمت شاه  نشین 

و تاالرها بوزد.

گردشگری

متخصصان علوم پزشــکی از شناســایی درمانی جدید برای بیماری 
کووید۱۹ خبر دادند که مانع از تکثیر ویروس سارس-کوو2، ویروس 

عامل این بیماری می شود.
 تمامی ویروس ها از جمله کروناویروس پس از ورود به بدن برای تکثیر 
خود، سلول ها را آلوده کرده و باعث تولید ویروس های جدید می شوند.

 Metabolite داده های این مطالعه جدید که توســط مجله تخصصی
منتشر شد، نشان داد که سلول های آلوده به سارس-کوو2 تنها زمانی 
می توانند کروناویروس های جدید تولید کنند که مسیر "متابولیک پنتوز 
فســفات" در آنها فعال شــود و این در حالی اســت که استفاده از داروی 
"بنفوکســی تیامین" که به عنوان یک مهارکننده این مســیر شناخته 

می شود، مانع از تکثیر سارس- کوو2 شده و سلول های آلوده به آن، 
کروناویروس تولید نکردند.

مسیر "متابولیک پنتوز فسفات"، مسیری است که هگزوزها و پنتوزها را 
به یکدیگر تبدیل می کند. این مسیر که در بیشتر اندامگان رخ می دهد 
بــه عنــوان منبع تولید ترکیبات کاهنــده )NADPH( و پنتوزها برای 
فرایندهای بیوســنتز عمل می کند و فعال شــدن آن به تکثیر ویروس 

در سلول های آلوده منجر می شود.
داده های مطالعه دانشــکده علوم زیســتی دانشگاه کنت در انگلیس و 
موسسه ویروس شناسی پزشکی در دانشگاه گوته، فرانکفورت نشان داد 
که این دارو همچنین فعالیت ضد ویروســی داروی "2-داکسی-دی-

گلوکز" را نیز افزایش می دهد؛ دارویی که متابولیسم سلول میزبان را 
برای کاهش تکثیر ویروس تغییر می دهد.

داده های این مطالعه نشان می دهند که مهارکننده های مسیر پنتوز 
فسفات مانند بنفوکسی تیامین چه به صورت مستقل و چه در ترکیب با 
سایر درمان ها، گزینه درمانی جدیدی برای بیماری کووید۱۹ محسوب 

می شوند.
به گزارش هندوســتان تایمز، عالوه بر این، مکانیســم ضد ویروســی 
بنفوکسی تیامین نسبت به سایر داروهای کووید-۱۹ مانند رمدسیویر 
و مولنوپیراویر متفاوت است. بنابراین ویروس های مقاوم به داروهای 

قبلی ممکن است در برابر بنفوکسی تیامین آسیب پذیرتر باشند.

کشف درمانی جدید برای کووید ۱۹

دریچه علم

ماموران 
مالیات در حال 

پیدا كردن 
پردرآمدها!

وزیر تعاون، كار و رفاه 
اجتماعی با بیان اینکه پر 
درآمدها تا اطالع ثانوی 

یارانه بگیر می مانند، 
گفت: تا زمانی كه بانک 
اطالعات اقتصادی كامل 

نشود، امکان حذف 
افراد )پر درآمد( از 

دریافت یارانه وجود 
ندارد. موضوعی كه 

سوژه كارتونی از مهدی 
عزیزی در خبرآنالین 

شد.

كارتون 

بازمانده  روز؛

دنیا و زبان آدم های »بازمانده«
بازمانده  روز ، سومین رمان کازوئو ایشی 
گورو نویســنده ی انگلیسی-ژاپنی است 
که در ســال ۱۹8۹ موفق شده جایزه ی 
بوکر را از آن نویسنده اش کند. این کتاب 
با ترجمه ی نجف دریابندری توسط نشر 
کارنامــه در ذهــن و ضمیر اهل ادبیات 
ایران ثبت شده است. زبان متکلف رمان 
احتمــاالً مهم ترین چالش ترجمه اش به 
زبان های دیگر بوده که نجف دریابندری 
تصمیم گرفت برای برگردان انگلیســی 
متکلــف ایــن پیشــخدمت قصرهای 
اشــرافی، از نثر قاجاری بــرای ترجمه 

کالم او استفاده کند.
رمان بازمانده  روز سرگذشت مردی است 
به نام اســتیونز که بیش از ســی سال در 
خانه ی یکی از اشــراف انگلســتان به نام 
لرد دارلینگتن پیش خدمت بوده اســت. 
سال ها گذشته است، لرد دارلینگتون از 
دنیا رفته و عمارت اشرافی اکنون اربابی 
آمریکایــی دارد که اســتیونز را دعوت 
می کند که با شوخ طبعی به مسائل نگاه 
کنــد و زندگی را ســخت نگیرد. او را به 
ســفر می فرستد و استیونز خاطراتش را 
به صورت یادداشــت هایی از یک ســفر 
شش روزه به غرب انگلستان برای ما نقل 
می کند. »لحن غالــب رمان بازمانده ی 
روز لحن رسمی و مضحک پیش خدمتی 
اســت که یک عمر ناچار بوده اســت در 
دایــره ی زبــان خشــک و بی جانی که 
بیــرون رفتــن از آن در حد او نیســت، 
حــرف بزند. می توان گفت که سراســر 
این داســتان، سلسله ی بی پایانی است 
از کلیشه های فرسوده ی زباِن نوکرمآب 
و اداری انگلیســی؛ اما استیونز می تواند 
با همین زبان بی جان نه تنها سرگذشت 
خود را به رشــته ی تحریر بکشــد، بلکه 
تصویرهای ظریف و زیبایی هم از چهره 

و کاًل آدم هــای داســتان و صحنه های 
زندگی آنهــا و کش مکش های تاریخی 
و از مناظر بزرگ طبیعت در انگلســتان 

ترسیم کند«.
 من از تماشــای ســریال دانتون ابی و از 
طریق شخصیت آقای کارسون فهمیده 
بودم که تشــخص اگر بارزترین جنبه ی 
شخصیت یک سرپیش خدمت انگلیسی 
نباشــد، قطعاً یکی از مهم ترین هاســت. 
دنیای افرادی مثل آقای کارسون سریال 
و آقای اســتیونز رمان صرف حفاظت از 
ســنت های اشــرافی بعضاً فرســوده ی 
اربابان انگلیســی می شود. آنها تشخص 
اربابان را تحســین می کنند و تالش شان 
برای حفظ تشخص خودشان هم در آن 

راستاســت که شایسته ی خدمت در آن 
خانه های اشــرافی باشــند. هم سریال و 
هــم رمان به خوبی نشــان می دهند که 
دنیای اشــرافیت انگلیسی در دهه های 
ابتدایی قرن بیستم و پس از آن تا پس از 
جنگ جهانی دوم، رفته رفته دچار تحول 
و حتی فروپاشــی شــده است. تغییر در 
چنان ساختار سنت زده ای امری ناگزیر 
بوده اســت؛ اما حتی اگر ارباب ها تغییر 
کنند، امالک فروخته یا کوچک شــود، 
نیــازی به آن همه خدمه نباشــد و همه 
بخواهند از آن ســنت های دست وپاگیر 
کمی فاصلــه بگیرند، پیش خدمت های 
خوگرفته به تشــخص و روابط اربابی چه 
کنند؟ عمر و حرفه ی آنها صرف حفاظت 

از همان ساختار و سنت ها شده است.
در رمان بازمانده  روز تشــخص است که از 
استیونز یک »سرپیش خدمت ممتاز« در 
سال های رونق خانه ی اشرافی ساخته و در 
رفتار و گفتار او متبلور شــده است. او برای 
حفاظت از هویتش، پیوسته حس تشخص 
درونــی و بیرونی را حفظ می کند. همین 
موضوع زمانی که ارباب جدید از او می خواهد 
شوخ طبع باشــد به چالش بزرگی تبدیل 
می شــود. دریابنــدری در مقدمه ی رمان 
می نویســد: »راز ایــن کار را باید در حس 
شــوخی نویسنده جست وجو کرد. در واقع 
نویســنده همه جا پشت سر راوی ایستاده 
است و او را مانند عروسک خیمه شب بازی به 
حرف زدن وا می دارد. برای درک و دریافت 

زبان این رمان هم نظیر این نکته را در نظر 
داشته باشیم؛ این کلیشه های مستعمل و 
مکرر، زبان نویسنده – یا مترجم – داستان 
نیست. این ها زبان راوی داستان است، که 
جز این نمی تواند حرف بزند، زیرا که زندگی 
او هم چیزی جز تکرار یک مشت کلیشه ی 
فرسوده نیست، زندانی است که استیونز آن 
را در عین زندگی تصور می کند و شــرایط 
بزرگــی خود را در آن می بیند که بتواند از 
حدود آن – آن چه به اصطالح خود تشخص 
و متانت می نامد – بیرون نرود. حاصل این 
تالش کمیک و در عین حال تراژیک همان 
چیزی است که در پایان روز برای استیونز 

باز می ماند«.
اهمیــت کار نجــف دریابنــدری در 
ترجمه ی این رمان، برگرداندن آن زبان 
ســخت و متکلف به فارســی است. خود 
او هم درآوردن زبان رمان به فارســی را 
آســان نمی دیده اســت. مشکل در واقع 
پیــدا کردن »صدایی« بــوده که بتواند 
جانشــین صدای راوی داســتان شود و 
مترجــم زود به این نتیجه می رســد که 
چیزی بسیار نزدیک به این صدا در البالی 
سفرنامه ها و خاطرات و مکاتبات دوره ی 
قاجــار به گوش می رســد. آنچه از زبان 
ارباب و نوکرهــا و پیش خدمت های آن 
دوره در خاطــر مانده اســت، کلید حل 
معمای ترجمه بوده اســت. آن زبان که 
سفرنامه نویســان و وقایع نگاران دوره ی 
قاجار آن را برای شرح زندگی و توصیف 
محیط اطراف شــان بــکار بردند و ما از 
خــالل آن ما خاطرات اعتمادالســلطنه 
و حاج ســیاح را خواندیم، توانســت به 
کار برگردانــدن زبان شــخصیتی بیاید 
که سرگذشــت خود را نقــل می کند و 
توصیف هایی نیز از وضعیت سیاســی و 

طبیعت انگلستان ارائه می دهد.

كتابکده 

 کارگردان 1۷ ساله »حیات« را 
آماده نمایش کرد

انیمیشــن »حیات« به نویســندگی و کارگردانی 
متیــن احمدی آماده نمایش شــد. انیمیشــن 
»حیات« به نویسندگی و کارگردانی متین احمدی 
در قالب طرح حمایت از فیلمسازان نوجوان از سوی 
کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان تولید 
شــد.این انیمیشن با تکنیک کات اوت دیجیتال با 
مدت زمان پنج دقیقه ساخته شده است.پویانمایی 
»حیات« در مورد پســربچه ای است که در پارک 
مشــغول دوچرخه ســواری اســت، هنگامی که 
بــرای آب خــوردن توقف می کند، ناگهان متوجه 
می شــود که ... .به گفته متین احمدی کارگردان 
۱۷ ساله، »حیات« انیمیشنی در ستایش زندگی 
با پیام مســئولیت پذیری اجتماعی است.احمدی 
در ادامــه گفت: در آیین پایانی ســومین المپیاد 
فیلمســازی نوجوانــان ایران اعالم شــد که ایده 
انیمیشــن »حیات« مورد حمایت کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان قرار خواهد گرفت.این 
کارگــردان افزود: قرارداد این انیمیشــن در نیمه 
دوم ســال ۱3۹۹ منعقد و ســاخت آن در شهریور 
۱400 بعد از هفت ماه به پایان رسید و آماده نمایش 
شد.وی توضیح داد: این انیمیشن در اولین حضور 
خود، موفق به کسب مدال برنز در بخش »فیلم« 
پنجمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران شد.

عبداهلل علیمراد به عنوان اســتاد راهنما، مرتضی 
احمــدی به عنــوان مدیر تولید و احمد جعفریان 
به عنوان مشــاور تولید در تهیه این اثر همکاری 
داشــته اند.مژگان منصــوری و فهیمــه حاتمی 
انیماتــور و علی ابوترابی آهنگســاز انیمیشــن 
»حیات« هســتند و اطهر جعفریان طراحی فضا 
و کاراکتــر، اکبر جعفریان تنظیم و متین احمدی 

تدوین و صداگذاری آن را بر عهده داشته اند.
»حیات« اولین انیمیشن متین احمدی و دومین 

فیلم کوتاه این هنرمند نوجوان است.

شنیدن صدای »قاب عکس کهنه«

نه تکرار می شوم و نه تمام!
»قــاب عکــس کهنه« یکــی از تازه تریــن آثار 
موســیقایی است که به تازگی با استفاده از اشعار 
مصطفی طالبی و هوشــنگ ابتهاج به آهنگسازی 
بهنام ارجمندی و خوانندگی علیرضا وکیلی منش 
منتشــر شده اســت.»آلبوم قاب عکس کهنه« به 
آهنگسازی بهنام ارجمندی و خوانندگی علیرضا 
وکیلی منــش با اشــعاری از مصطفــی طالبی و 
هوشنگ ابتهاج پیش روی مخاطبان قرار گرفت.
»رخ تو« با شــعر مصطفی طالبی، »آواز نگاه« با 
شــعر هوشنگ ابتهاج، »ســایه« با شعر مصطفی 
طالبــی، »رهایی«، »قاب عکس کهنه« با شــعر 
مصطفــی طالبی، »آن من«، »تبســم« با شــعر 
مصطفی طالبی، »ما خزانه ایم« با شــعر مصطفی 
طالبی، »پرستوهای شاد« با شعر مصطفی طالبی 
آثاری هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.در 
توضیح این اثر آمده است: انتشار بخشی از اشعار 
ســحرآمیز دردانه ای که در اوج بی نیازی، چشمه 
خروشان اندیشه ناب بود و آفتاب درخشان عشق 
در کیش مهر، کاری است مانا که به سعی دوست 
همــدل و هنرمندش بهنام ارجمندی در قالب اثر 
موســیقایی حاضر متجلی شــده است.مصطفی 
طالبــی بزرگ مردی که دانش آموخته فلســفه، 
تفکر خالق، مطالعه و پژوهش خستگی ناپذیر خود 
بود، در شعر، موسیقی اندیشه و اخالق مرزهایی را 
در نوردید که همگان در عین شــگفتی، مجذوب 
و شــیدای خود می کرد.جادوی کالمش در قالب 
اشعار و جمالت ماندگار به سان نسیمی دل انگیز، 
نوازشگر روان است و جان های تشنه را به سخاوت 
سیراب می کند. آن عزیز ناباورانه در پاییز ۱3۹۶ 
در جان دوســتدارانش هبوط کرد. یادش در دل 
عاشقانش همیشه در فزون باد.چه زیبا گفت: »نه 

تکرار می شوم و نه تمام«

الن  دستگیری سریالی دال
 عتیقه در تهران

فرمانــده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی تهران از دستگیری 
یک دالل اشــیاء عتیقه در منطقه پاکدشــت خبر 
داد. این چهارمین دســتگیری دالالن و کاشفان 
عتیقه از تهران در یک ماه گذشــته اســت. شهرام 
صابــری درباره دســتگیری جدیــد توضیح داد: 
این دالل اشــیاء عتیقه با همکاری پلیس آگاهی 
پاکدشت دستگیر شد. در بازرسی از منزل و مغازه 
این شــخص 200 قطعه اثر کشــف و ضبط شــد 
کــه بــرای تعیین قدمت و اصالــت تاریخی آن ها 
در اختیار کارشناسان میراث فرهنگی قرار گرفته 
اســت.او افزود: اشیاء کشف شــده شامل انگشتر 
فلزی، ســرپیکان، النگو، دستبند و پیکرک است.
فرمانــده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی تهران یادآور شد: این 
عملیات در راســتای مشــارکت های اجتماعی و 
باهدف پیشــگیری از جرایم علیه میراث فرهنگی 
و تعامل حداکثری با نیروهای انتظامی انجام شد.
یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی تهران حدود ۱0 روز پیش نیز از 
دستگیری یک دالل اشیاء عتیقه همراه با مقادیر 
زیادی اشــیاء تاریخی در محله یوسف آباد تهران 
خبر داده بود. پیش از آن نیز فردی با ۱05 کاشی 
قاجاری در خیابان منوچهری تهران دستگیر شد. 

فرهنگ و هنر


