
کنندگان و تولیدکنندگان : سازمان حمایت مصرف 

افزایش قیمت نان غیرقانونی است
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   در پی اعالم قیمت ۲۵ قلم کاالی اساسی از سوی وزارت جهادکشاورزی از جمله انواع نان، 
ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان در اطالعیــه ای اعــالم کــرد کــه بــر اســاس 
دستورالعمل ها و ضوابط تدوین شده قبل، هرگونه تغییر در قیمت نان پیش از این به کارگروه های 

گذار شده و قیمت های اعالمی اخیر  استانی گندم آرد و نان با ریاست استانداران سراسر کشور وا
 مربوط به شهر تهران است که پیش از این در کارگروه استانی 

ً
توسط وزارت جهاد کشاورزی صرفا

 | صفحه 3 مصوب شده و ارتباطی به سایر استان ها و شهرستان های سراسر کشور ندارد...

حذف دالر ۴۲۰۰ تومانی، باعث گرانی  بهداشت و درمان می شود 

تیر خالص بر مصرف کننده دارو

صفحه 3 
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وزیر نیرو:

همه از تصمیمات غلط 
در حوزه آب متضرریم

     وزیــر نیــرو گفــت: امــروز بایــد بــا رعایت 
اصول علمی و کارشناسی و فنی، تدابیری 
اتخاذ شــود که اشــتباهات گذشته جبران 
شــود، چــرا کــه همــه از تصمیمات غلط در 

حوزه آب متضرر هستیم...

نماینده مجلس: 

ح صیانت  طر
به نتیجه نمی رسد

     یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور 
و شــوراها در مجلــس شــورای اســالمی، 
ح صیانت از حقوق کاربران  کید کرد: طر تا
در فضای مجازی شانســی برای موفقیت 

در مجلس ندارد...  | صفحه 2  | صفحه 4 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 دورکاری مادران شاغل
از حرف تا عمل

7

حذف رانت نورچشمی ها 
باید با تمهیدات مناسب 

انجام شود
2

پیشگیری از سرماخوردگی 
کسن های کرونا با وا

8

 صادرات نفت ایران 
 به آرامی 

در حال افزایش است
4

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

66917312      66915268 

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای   آ
تامین 11469 مجموعه پکیج انشعاب آب با کنتور دیواری و زمینی در اقطار 

مختلف برای شهرهای استان گیالن به شماره مناقصه ج/1400/12

 روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان گیالن

 نوبت اول

:شرکت آب و فاضالب استان گیالن با کد اقتصادی 411184746598 و شناسه ملی 10720161277 گزار 1-نام دستگاه مناقصه 
۲-موضوع مناقصه:تامین 11469 مجموعه پکیج انشعاب آب با کنتور دیواری و زمینی در اقطار مختلف برای شهرهای استان گیالن.

کنندگان:کلیه تولیدکنندگان و یا تامین کنندگان معتبر در خصوص انجام موضوع این مناقصه واجد شرایط میباشند. 3-شرایط شرکت 
ــر تــا تاریــخ 1400/9/1 از طریــق ســایت ملــی  ۴-مهلــت و محــل دریافــت دعوتنامــه مناقصه:متقاضیــان شــرکت در مناقصــه میتواننــد حداکث
رگانــی ایــن شــرکت  مناقصــات کشــور اســناد را دریافــت یــا بــه نشانی:رشــت،جنب پــارک قدس،شــرکت آب و فاضــالب اســتان گیالن،امــور باز

مراجعــه نماینــد.
: بودجه منابع جاری 5-محل اعتبار

6-قیمــت خریــد اســناد:200/000ریال بــه حســاب شــماره 1-12222222-43-2902 بانــک انصــار شــعبه شــهدای گمنــام رشــت بنــام شــرکت 
آب و فاضــالب اســتان گیــالن

رگانــی فاکــس و تاییدیــه دریافــت گــردد و اصــل فیــش واریــزی در پــاکات  7-تصویــر فیــش واریــزی بابــت خریــد اســناد مناقصــه بــه امــور باز
مناقصه)پاکــت ب(گذاشــته شــود.

ــارد و هشــتصد و پنجــاه و دو  ــد ارجــاع کار بــه مبلــغ 3/852/965/350 )ســه میلی :مبلــغ تضمیــن فراین کار ــغ تضمیــن فراینــد ارجــاع  8-مبل
میلیــون ونهصــد و شــصت و پنــج هــزار و ســیصد و پنجاه(ریــال میباشــدکه بــا اعتبــار ســه مــاه و قابــل تمدیــد بــرای ســه مــاه دیگــر و بــه یکــی از 
انــواع ذیــل مــی باشــد:ضمانتنامه بانکــی از بانکهــای دولتــی یــا خصوصــی کــه مــورد تاییــد بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران باشــد در وجــه 
شــرکت آب و فاضــالب اســتان گیــالن یــا واریــز نقــدی بحســاب شــماره 6-12222222-43-2902 بانــک انصــار شــعبه شــهدای گمنــام رشــت.به 
پیشــنهادهای فاقــد امضاء،مشــروط،مخدوش،فاقد ســپرده و ســپرده هــای مخــدوش یــا ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقرر،چــک شــخصی و چــک 
شــرکتی،چک مســافرتی و نظایــر آن و همچنیــن پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــای مــدت مقــرر واصــل شــود مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

9-محــل تحویــل پیشــنهادها:پاکتها حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری مــورخ 1400/9/13 بــه دبیرخانــه ســتاد ایــن شــرکت بــه نشــانی مذکــور 
تحویــل و رســید دریافــت گــردد.

10-هزینه دونوبت درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
11-زمان بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح مورخ 1400/9/14 می باشد.

کارت ملی الزامی است. 1۲-جهت دریافت اسناد مناقصه داشتن معرفی نامه و 
 WWW.abfa-guilan.ir:و آدرس سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان گیالن http://iets.mporg.ir: کشور نشانی سایت ملی مناقصات 

گهی نوبت دوم:1۴۰۰/8/۲5                         آ گهی نوبت اول:1۴۰۰/8/۲3       تاریخ چاپ  آ تاریخ چاپ 

 دومینوی افزایش دستمزد
هیزمی بر آتش تورم

  مجتبی اسالمیان
دانشجوی دکتری اقتصاد
دانشگاه عالمه طباطبائی

از مهم ترین دالیل تورم سال های 
اخیر می توان به کســری بودجه 
اشــاره کــرد. حمایت از اقشــار 
ضعیــف و نیازمنــد وظیفه ذاتی 
هر دولت و جامعه ای اســت؛ چه بســا اینکه در ایران نگاه 
بــه دولت، نگاهی اســت که وظیفــه حمایتگر دارد. به این 
ترتیب شاهد افزایش های مکرر حقوق و دستمزد کارکنان 
دولتی هســتیم. روزی با عنوان همسان ســازی و دیگر بار با 
عنوان تســری فوق العاده ویژه. با وجود اینکه دولت وظیفه 
حمایتگری از اقشــار ضعیف را دارد اما بســیار مهم است که 
مخارج مالی خود را با اطمینان از وجود منابع مالی سالم و 
پایدار انجام دهد. به عبارتی اگر منابع مالی مناسب و پایدار 
برای این تصمیمات وجود نداشــته باشــد، هر اقدامی و با 
هــر نیتی قابل دفاع نیســت. اقدامات ناصحیح اما با هدف 
حمایت برای عده ای محدود منجر به از دست رفتن قدرت 
برای همه مردم می شود.توزیع افراد در دهک های مختلف 
نشــان می دهد که سیاست حمایت از بازنشستگان عمدتاً 
اصابت به گروه هایی دارد که در مقایسه با دهک های پایینی 
جامعه، وضعیت درآمدی بهتری دارند، از این نظر می توان 
گفت اجرای چنین سیاست هایی، به شکل ناعادالنه، توزیع 
منابع یک نســل را از بخشــی به بخش دیگر جامعه انتقال 
می دهند. کارکنان دولت طبق آمارها و بر اساس داده های 
بودجه خانوار مرکز آمار حدود ۸۰ درصد در ۵ دهک باالی 
جامعه قرار دارند و حدود ۶۰ درصد کارمندان در سه دهک 
بــاال قــرار دارند. این آمار برای ســال ۱۳۹۸ بوده و با توجه 
بــه افزایش قابل توجه حقوق اقشــار مختلف کارمندان در 
سال های اخیر، وضعیت نسبی معیشتی این قشر نسبت به 
سایر اقشار جامعه بهتر شده است. دولت حتی اگر بتواند با 
چاپ پول دستمزد کارکنان خود را افزایش دهد چه بر سر 
بخش خصوصی و دیگر نهادها که از منابع عمومی استفاده 
نمی کنند خواهد آمد؟ این دو بخش از یکدیگر مجزا نیستند 
و بازار کار مشــترکی دارند.در خصوص اثر افزایش حقوق و 
دســتمزد بر تورم می توان به نظریه تورم فشار هزینه اشاره 
کرد که علت اصلی تورم ناشــی از فشــار هزینه و افزایش 
سریع تر دستمزد نسبت به بهره وری کارکنان می داند. این 
نوع تورم با تعدیل دستمزدها برای جبران افزایش هزینه های 
زندگی تشــدید می شود. می توانیم شاهد باشیم که دولت 
مجبور اســت برای جبران هزینه های جاری خود دست به 
هر کاری حتی چا پ پول بزندجنگ بین افزایش حقوق ها 
تمامی نخواهد داشــت و اقشــار مختلف هر روز با مقایسه 
خود با دیگران و از سویی افزایش قیمت ها، خود را مستحق 
دریافت بیش از پیش می دانند و موجب برهم خوردن نظام 
و تعادل بازار کار خواهد شــد.   از تورم همه جامعه متضرر 
می شــود و بارها نشــان داده شده است که قشر مستضعف، 

بیشترین ضرر را از این پدیده شوم می بینند.

یادداشت

همزمان با رشد سکه ؛
قیمت دالر مرز جدید را شکست 

قیمت دالر آمریکا عصر روز پنجشنبه تا 2۸ هزار و 4۰۰ تومان باال رفت و رقم هایی را ثبت کرد که از ابتدای سال 
سابقه نداشت، در بسیاری از مواقع تغییرات ناگهانی قیمت برگشت می کنند، اما قیمت دالر در شروع معامالت هفته 
گذشته روند صعودی خود را ادامه داد و روی 2۸ هزار و 47۰ تومان قرار گرفت. صبح دیروز قیمت دالر تا 2۸ هزار و 
۶۱۰ تومان نیز باال رفت.همراه با رشد قیمت دالر، قیمت درهم امارات نیز افزایش یافت. قیمت درهم 7 هزار و 7۹۰ 
تومان بود و معادل دالری قیمت درهم 2۸ هزار و ۶۱۳ تومان به دســت می آمد که نشــان می داد قیمت درهم نیز 
همراه با دالر به سمت باال حرکت می کرد. قیمت درهم مرز 7 هزار و ۸۰۰ تومان را نیز لمس کرد.برخی تحلیل گران 
معتقد بودند اگر صحت خبر آزاد شدن ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر از اموال بلوکه شده ایران صحت داشته باشد، 
می تواند رشد قیمت دالر را متوقف کند، اما توضیحات تکمیلی از این خبر بیرون نیامد و قیمت دالر صبح دیروز برای 
اولین بار در سال جاری رقم 2۸ هزار و ۵۰۰ تومان را لمس کرد.  برخی معتقدند که چون دولت جدید و تیمش از 
منتقدان برجام بودند در تالش برای احیای برجام با سردرگمی برخورد می کنند و این مسئله چالش هایی را به وجود 
می آورد. قیمت طال در روزهای پایانی هفته گذشته عملکرد خوبی داشت و در پایان معامالت روز جمعه روی ۱۸۶۵ 

دالر قرار گرفت. قیمت سکه معامالت دیروز را نیز صعودی آغاز کرد و روی ۱2 میلیون و ۵۹۰ هزار تومان ایستاد.

گهی مناقصه خرید آسفالت   آ
)مرحله اول(

روابط عمومی شهرداری بردسیر 

 نوبت اول

شــهرداری بردســیر در نظــر دارد بــر اســاس مجــوز شــماره 2/268 
مــورخ 1400/8/8 شــورای محتــرم اســالمی شــهر بــه میــزان 7500 
تــن آســفالت از نــوع بینــدر با مشــخصات فنی 19-0 بــا کیفیت مطلوب 
عالقمنــدان  لــذا  نمایــد  خریــداری  الشــرایط  واجــد  پیمانــکاران   از 
آگهــی  تاریــخ درج  از  مناقصــه  اســناد  تواننــد جهــت دریافــت  مــی 
نوبــت دوم بــه مــدت 10 روز کاری بــه واحــد فنــی ایــن شــهرداری و 
بــه ســامانه www.setadiran.ir مراجعــه نماینــد در ضمــن هزینــه 
درج آگهــی بــه عهــده برنــده مناقصــه مــی باشــد و شــهرداری در رد 

ــت.  ــار اس ــنهادات مخت ــول پیش ــا قب ی
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سیاست 2

در آستانه بحران آلودگی هوا هستیم

به سازمان محیط زیست اخطار دادیم
معاون نظارت و بازرســی امور تولیدی ســازمان 
بازرســی کل کشــور بــا برشــمردن تکالیــف 
دستگاه های مسئول در موضوع آلودگی هوا گفت: 
در حال حاضر در خصوص موضوع آلودگی هوا در 
شرایط اضطراری و آستانه بحران قرار داریم و اگر 
شــرایط کرونا و کاهش محدودیت ها نبود، امروز 
در بحران واقعی قرار داشتیم؛ بنابراین با توجه به 
وضعیــت اضطــرار و مفاد قانون مدیریت بحران، 
نیازمند راهبری واحد برای پیگیری و هماهنگی 

بین دستگاه ها هستیم.
 غالمعباس ترکی معاون نظارت و بازرســی امور 
تولیدی ســازمان بازرسی کل کشور در نشست 
اجرای قانون »هوای پاک«، ضمن تبیین اهمیت 
موضوع آلودگی هوا و وضعیت نامناسب آلودگی 
هــوا در کالنشــهرها به خصوص شــهر تهران، 
گفت: انتظار داریم عالوه بر پیگیری دســتگاه ها، 
رسانه ها و افکار عمومی نیز عمل به وظایف قانونی 
دستگاه های اجرایی مرتبط را مطالبه و نقد کنند.
معاون نظارت و بازرســی امور تولیدی ســازمان 
بازرســی کل کشــور بــا برشــمردن تکالیــف 
دســتگاه های مســئول گفت: در حال حاضر در 
خصوص موضوع آلودگی هوا در شرایط اضطراری 
و آســتانه بحران قرار داریم و اگر شــرایط کرونا و 
کاهش محدودیت ها نبود، امروز در بحران واقعی 
قرار داشتیم؛ بنابراین با توجه به وضعیت اضطرار و 
مفاد قانون مدیریت بحران، نیازمند راهبری واحد 

برای پیگیری و هماهنگی بین دستگاه ها هستیم.
ترکی تصریح کرد: بررســی های سازمان بازرسی 
کل کشور حاکی از آن است که بسیاری از تکالیف 
قانونی دستگاه ها، اجرا نشده است. در این قانون 
اعتبار الزم نیز پیش بینی شده و در ماده ۳۳ قانون 
هوای پاک به طور صریح تعیین شــده اســت. از 
طرفی بررسی های ســازمان بازرسی کل کشور 
نشان می دهد مفاد ماده ۳۳ مذکور و سایر مقررات 
در زمینه تامین بودجه و هزینه کرد به درستی و 
کامل محقق نشده و ما نیز پیگیری های الزم در 
این زمینه را انجام خواهیم داد تا مشخص شود که 
آیا منابع، برای کنترل آلودگی هوا مورد استفاده 

قرار گرفته و یا تخطی شده است.
وی افزود: در این قانون، سازمان حفاظت محیط 
زیست دو تکلیف قانونی دارد؛ یک دسته از آن ها، 
ناظر بر تکالیف خود دستگاه است و دسته دیگر 
نیز نظارت بر اجرای قانون و آیین نامه های قانونی 
است. بنابراین انتظار داریم این سازمان به هر دو 
وظیفه خود عمل کند و در این زمینه اخطار الزم 
را داده ایم.ترکی خاطرنشــان کرد: در سال ۹۹ و 
هم در سال جاری بازرسی های متعددی را انجام 
داده ایم و نشســت های تخصصی در این زمینه 
برگزار شــده است. در همین راستا دستگاه های 
متخلف را به مراجع قانونی معرفی کرده و با احراز 
تخلف و ترک فعل چند دستگاه، موضوع به هیات 
تخلفات نهاد ریاست جمهوری اعالم شده است

مردم در حذف ارز 4200 تومانی نباید متضرر شوند 

حذف رانت  نورچشمی ها باید با تمهیدات 
مناسب انجام شود

عضــو کمیســیون برنامه و بودجــه مجلس گفت: اگر 
هدف دولت، حذف رانت افراد نورچشــمی در ماجرای 
دالر 42۰۰ تومانی اســت، باید تمهیدات مناسبی هم 
اندیشیده شود که مصرف کننده نهایی که عموم مردم 

هستند، متضرر نشوند.
ســه روز پیش الیحه دولت با عنوان »تامین مطمئن 
کاالهای اساســی،  نهاده های دامــی، دارو و تجهیزات 
پزشــکی و سیاســت های جبرانــی بــرای حمایت از 
معیشــت اقشار آســیب پذیر« با امضای رئیس جمهور 
تقدیم مجلس شــده اســت. این الیحه در دو ماده و یک 
تبصره به دنبال اصالح بند )ب( تبصره یک قانون بودجه 
ســال ۱4۰۰ کل کشور است که برخی کارشناسان آن 
را به منزله اقدام رســمی دولت برای حذف دالر 42۰۰ 
تومانی و مقابله با رانت های پنهان موجود در آن قلمداد 
کرده اند، اما مجتبی رضاخواه نماینده مردم تهران و عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، معنای این الیحه را 

لزوما به معنای حذف ارز ترجیحی نمی داند.
رضاخواه در گفت وگویی، با اشاره به ارائه الیحه »تامین 
کاالهای اساسی، نهاده های دامی و دارو و سیاست های 
حمایتی از اقشار آسیب پذیر« و ارتباط آن با ارز 42۰۰ 
تومانی اظهار داشت: درباره این الیحه به اشتباه این طور 
تصور شده که برای حذف ارز 42۰۰ تومانی به مجلس 
ارائه شــده اســت. وی ادامه داد: در بودجه سال ۱4۰۰ 
مجوز تخصیص ۸ میلیارد دالر ارز 42۰۰ تومانی برای 
تامین کاالهای اساسی، نهاده های دامی،  دارو تجهیزات 

پزشکی به دولت داده شده است و دولت در الیحه جدید 
خواستار افزایش سقف تخصیص این ارز به ۱2.۵ میلیارد 
دالر شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
تأکید کرد: بنابراین وقتی دولت خواستار افزایش حدود 
۵۰ درصدی میزان ارز ترجیحی در ســال جاری شده، 
ایــن لزوما به معنای حذف ارز 42۰۰ تومانی نیســت. 
رضاخواه در ادامه و در رابطه با حذف شدن یا نشدن ارز 
ترجیحی در آینده تصریح کرد: اینکه حذف این نوع ارز 
کار مناسبی هست یا خیر، بستگی به تمهیدات دولت 
برای جبران تبعات آن و حمایت از اقشار کم درآمد دارد.

وی ادامــه داد: اگــر هــدف دولت از ایــن اقدام، حذف 
رانت افراد نورچشــمی در ماجرای دالر 42۰۰ تومانی 
اســت، باید تمهیدات مناســبی هم اندیشیده شود که 
مصرف کننده نهایی که عموم مردم هســتند، متضرر 
نشوند.  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه 
با حذف یکباره یا تدریجی ارز 42۰۰ تومانی هم گفت: 
مدل حذف این نوع ارز هم به تمهیدات جبرانی و حمایتی 
دولت بستگی دارد و اگر تدبیر مناسبی اندیشیده نشود، 
قطعا نباید دنبال شود و مجلس نیز مخالف این موضوع 
است.رضاخواه با تاکید بر لزوم رعایت حال عموم جامعه 
به ویژه اقشار کم درآمد اظهار داشت: نمی توان یک کار 
خطــای قبلــی را با خطای جدید جبــران کرد و آن را 
یکباره به عموم جامعه تعمیم داد، لذا در این خصوص 
بایــد ببینیــم تدابیر جبرانی دولت در صورت کاهش یا 

حذف ارز 42۰۰ تومانی چیست.

اخبار کوتاه

کنش دولت به اخبار انتصابات فامیلی وا

انتقادات آلوده به تخریب،توهین و تمسخر برنامه هاست!
خبرگزاری دولت، نوشت: برجام و کیفیت و شیوه 
برخورد با آن از سوی دولت سیزدهم اصلی ترین 
محور انتقادها به قوه مجریه در هفته ها و ماه های 
اخیر بوده اســت. واقعیت آن اســت که سیاست 
خارجی و دیپلماســی دولت سیزدهم با آنچه در 
دولت های یازدهم و دوازدهم تجربه شد، متفاوت 

بود.
ایــن تفــاوت در تاکتیک روابط بین الملل گرچه 
امری مرســوم و معمول در همه دولت ها بوده و 
خواهد بود اما همین تفاوت دســتاویز بسیاری از 

هجمه ها به دولت و وزارت خارجه شده است.
دولت درباره برجام بیش و پیش از هر موضوعی، 
در پــی نتیجه گیری هدفمند و عملی اســت؛ در 
این راستا تمام هدف سیاست دستگاه دیپلماسی 
متعهد ساختن جهان برای عمل به تعهدات خود 
اســت. منتقدان با نادیده گیری این مهم مدعی 
کندی و تعلل دولت در پرداختن به برجام و روشن 
ساختن تکلیف این تعهد بین المللی هستند. گروه 
دیگری از همین مخالفان ضمن ســرزنش دولت 
به تعلل در مذاکره، رویکرد عقالیی دولت در این 
زمینــه را هم مورد انتقاد قرار می دهند. منتقدان 
در قالب بیانیه های مختلف در حالی موضع دولت 
را در زمینه برجام و روابط بین الملل مورد انتقاد 
قرار می دهند که برجام نه از ســوی ایران که از 
سمت ایاالت متحده آمریکا نقض شد و طرف های 
اروپایی هم تاکنون جز در مقام وعده و سخن اقدام 
دیگری برای حراســت از این ســند بین المللی 

انجام نداده اند.
تــالش وزارت امور خارجه و مســئول مذاکرات 
معطــوف بــه این مهم اســت که مذاکــره را به 
گونــه ای پیــش برد کــه نتیجه آن لغــو موثر و 
قابل راســتی آزمایی تحریم ها و بازگشــت کامل 
طرف های مقابل به تعهدات شود. عجوالن امروز 
مذاکره و بازگشــت به برجام صبوران دولت های 
پیشین هستند اما برای ثمربخشی مستمر برجام 
بایــد طرف هــای مقابل هم به اندازه ایران متعهد 

تعهد خود باقی بمانند.
انتصابات دولت و وزارتخانه ها هم کانون انتقادی 
علیــه دولت در ۱۰۰ روز گذشــته بوده اســت. 
توییت ها، پســت ها، تحلیل ها و اینفوگرافی های 
متنوع از انتخاب مســئوالن جدید در هفته های 
اخیر نشــان داد که این موضوع تا چه اندازه برای 
منتقدان اهمیت دارد. عمده انتقادها به انتصابات 
جدید در دولت سیزدهم معطوف به سه موضوع 
بــود؛ انتصــاب نظامیان به اســتانداری، انتخاب 
همفکــران تحصیل کرده از دانشــگاهی خاص 
و در نهایــت انتصابات فامیلــی. این اتهامات در 
حالی از سوی رسانه های خارج از کشور با حاشیه 
هــای فراوان مورد تحلیل قرار گرفت که به گفته 
»محمدخرمشــاد« معاون سیاسی وزارت کشور؛ 
تعداد افراد به کار گرفته شده در استانداری ها به 
تعداد انگشتان یک دست هم نبوده است. انتقاد از 
به کارگیری برخی از تحصیلکردگان دانشگاه امام 
صادق )ع( در حالی از سوی منتقدان مطرح شد که 
در تمام دولت ها، رییس جمهوری و وزرا به منظور 

پیشــبرد هرچه بهتر برنامه ها، افرادی همســو و 
همفکــر را در مدیریت هــا دعوت به همکاری می 
کردند. رویه ای که منتقدان امروز تا پیش از این، 
بدان اعتقاد داشتند و حتی دولت قبل را متهم به 
کم کاری در حوزه به کارگیری نیروهای همفکر 
خــود کردند. انتصابات فامیلی اما از عجیب ترین 
هشتگ هایی بود که علیه دولت به کارگرفته شد 
و دولت سیزدهم و وزرا در حالی متهم به انتصاب 
بر اســاس نسبت ســببی و نسبی شدند که هیچ 
مدرک قابل اســتناد، جز چند تیتر و نقل قول از 
منابع ناشناس مبهم در این زمینه وجود نداشت. 
همین اندازه ابهام هم از ســوی آیت اهلل رییســی 
به ســرعت مورد پیگیری و هشــدار قرار گرفت و 
به وزرا دســتور داده شد تا هرگونه شائبه و شبهه 

موجود در این زمینه را رفع کنند.
ســفرهای استانی هم از همان هفته نخست آغاز 
آن، از سوی منتقدان با انواع اتهامات مورد هجمه 
قرار گرفت. برخی آن را پوپولیستی، برخی هزینه 
زا، برخی غیرکارآمد و برخی فرافکنی مشــکالت 

توصیف کردند. با این حال هنوز به این پرســش 
پاســخ داده نشــده است که حضور مداوم در کاخ 
ریاست جمهوری و دوری از مردم چه تاثیری در 
بهبود شــرایط کشــور داشته و چرا سفرهای یک 
روزه و اغلب بی هیچ تشــریفاتی از ســوی رییس 
جمهــوری به مناطق مختلف کشــور چه مانعی 
در اداره کشــور به وجود خواهد آورد که چنین 

منتقدان را هراسناک کرده است؟
مهم ترین و موثرترین انتقاد منتقدان اما معطوف 
به شرایط اقتصادی کشور است که می توان آن را 
انتقادی منصفانه و در راستای دغدغه های مردم 

ارزیابی کرد. 
موضوعی دغدغه بزرگ دولت هم بوده و در مسیر 
رفع و حل آن از همه صاحبنظران یاری خواسته 
است. جلسات علنی شده و یا نشده با اقتصاددانان 
مختلــف یکــی از راه هایی اســت که دولت برای 
پاســخگویی و همراهــی بــا منتقدان شــرایط 
اقتصادی کشــور برداشــته است. معضل بورس، 
تورم، رکود رشــد نقدینگی نیازمند راهکارهایی 
اســت که قوه مجریه و رییس جمهوری درصدد 

اجرای بهترین و البته موثرترین آن ها هستند.
انتقــادات آلوده به تخریب و توهین به شــخص 
رییــس جمهوری، تمســخر برنامه ها و اقدامات 
دولــت و ناکارآمــد جلــوه دادن وزرا هم از دیگر 
محورهایی هستند که شماری در فضای مجازی با 
توسل به آن ها درصدد عقده گشایی های سیاسی 
نــه فقــط از دولت بلکه نظام و مردم هســتند که 
باتوجه به تاکید رییس جمهوری مبنی بر دوری 
از حاشــیه ها می توان از آن ها عبور کرد. واقعیت 
آن است که دولت از انتقادات سازنده ای که بتواند 
گرهی از کار مردم باز کند اســتقبال می کند اما 
بیش از هر موضوعی در شرایط کنونی هم دولت 
و هم جامعه نیازمند تاکید بر نکات مثبت در کنار 
کاستی ها است و با توجه به اهمیت و گستردگی 
فضــای مجازی اهمیت ایــن موضوع برای تمام 
فعاالن این عرصه بسیار بیشتر از همیشه است.

خبر ویژه

مرکز بررســی های اســتراتژیک ریاست جمهوری نوشت:رئیس جمهوری به رییس 
مرکز بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهوری برای مطالعات علمی در زمینه 

احیای زاینده رود ماموریت داد.
 در پی ماموریت رئیس جمهور آیت اهلل ســیدابراهیم رئیســی به مرکز بررســی های 
استراتژیک، که در جمع نمایندگان استان های سمنان، قم و اصفهان گفته بودند: "به 
رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری مأموریت دادم مطالعات علمی 
در زمینه احیای زاینده رود را آغاز کنند. کمیته و کارگروه فعالی برای رسیدگی به 
این مســأله تشــکیل خواهد شد تا احیای زاینده رود و رفع مشکل مربوط به آن مثل 
فرونشســت زمین در مناطق مرکزی کشــور به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته و 
یک طرح علمی و عملیاتی برای رفع آن تهیه شود."، محمدصادق خیاطیان، رئیس 
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 

این اولین ماموریت ویژه رییس جمهور محترم به مرکز بررســی های اســتراتژیک 
ریاست جمهوری است و بنا داریم با کمک تمامی صاحبنظران و اساتید دانشگاهی 

و مراکز علمی کشور به صورت علمی و عملیاتی به این موضوع بپردازیم.
ماموریت رئیس جمهور به مرکز بررسی های استراتژیک برای احیای زاینده رود

خیاطیان در ادامه می نویسد: مناطق مختلف کشور از چالش آب رنج می برند و رفع 
این چالش در کشور یکی از اولویت های اساسی دولت سیزدهم است.

 وی می افزاید: مردمان شــریف و نجیب اســتان های اصفهان، قم، ســمنان و یزد در 
طول سال های گذشته، رنج های فراوانی را در پی بی آبی و خشکسالی کشیده اند.

رئیس مرکز بررســی های اســتراتژیک در انتها می نویســد: ما از مطالعات پیشین و 
ظرفیت نخبگان اســتفاده خواهیم کرد تا راه حل های مناســبی برای برون رفت از 

این مشکالت فراهم کنیم.

اعتراض کشاورزان اصفهانی به نتیجه رسید؛

رئیس جمهور دستور احیای زاینده رود را صادر کرد 

نکاتی چند درباره مذاکرات هسته ای

 برگه برنده هایی که
 در اختیار ایران است

رامین فخاری، دانشــجوی ارشد مطالعات 
خاورمیانه دانشگاه عالمه طباطبایی

 بر اساس اخبار منتشر شده قرار بر این منوال است که 
مذاکرات احیای برجام از تاریخ هشتم آذر آغاز شود، 
در این نوشتار قصد داریم به این مساله بپردازیم که 
چرا باید یک پشــتیبانی ملی در همه سطوح دولت 
و ملــت ایــران از مذاکرات آتی بدون در نظر گرفتن 

دستاورد آن برای یک جناح سیاسی انجام شود؛
الف- مساله نخست در مذاکرات برجام یا مذاکرات 
احیای برجام نتیجه آن اســت، چه شــخص دکتر 
محمد جواد ظریف،چه شخص امیر عبداللهیان هر 
دو فرزندان ملت ایران هستند و مهم نتیجه برجام و 
تاثرات بر اقتصاد و معیشت مردم ایران است. راهی که 
دکتر ظریف و آقای عراقچی آغاز کرد اگر هم توسط 
امیر عبداللهیان به ثمر برسد، حاصل کار دو دولت 
از دو جناح سیاسی مختلف بوده است و حداقل باید 
در این باره همه جناح های سیاسی داخلی ایران یک 
صدا باشند و مساله مذاکرات به دعوای جناح های 

سیاسی تبدیل نشود.
ب- مســاله مهمتر از مذاکرات و جنبه سیاســی آن 
اقتصاد و معیشــت مردم ایران است که تحت تاثیر 
تحریــم ها قرار گرفته اســت. به همین دلیل همه 
جناح های سیاســی نباید به هیچ وجه ممکن در 
برابر مذاکرات مخالفت بورزند. ده ســال قبل پدیده 
ای بنام زباله گرد در ایران بسیار نادر بود، اما امروزه به 
دلیل تحت فشار قرار گرفتن ایران از دیدگاه اقتصادی 
و تورم افسارگسیخته، زندگی مردم را در همه ابعاد 
تحت تاثی منفی قرار داده اســت و اقتصاد ایران در 
خطر شبیه شدن به جنبه منفی اقتصاد هند و ظهور 
افراد بیخانمان همانند هند اســت. مساله پشت بام 
فروشی مقدمه ای برای رفتن ایران به آن سو است. 
مساله اقتصادی همه مردم ایران را تهدید می کند و 
اتفاقا باید افزود بدنه اجتماعی حامیان آقای رئیسی 
بیشتر از جنبه تحریم ها تحت فشار اقتصادی هستند 
و در رده بعدی بدنه اجتماعی طبقه متوسط حامیان 
دولت روحانی تحت فشار اقتصادی هستند. در نتیجه 
حداقل بخاطر مساله اقتصاد باید یک انسجام ملی در 

زمینه مذاکرات آتی وجود داشته باشد.
ج- مذاکره ای که دولت آقای رئیســی با آمریکا به 
نتیجه برساند می تواند بسیار قوی تر از مذاکره ای 
باشد که دولت روحانی آن را به نتیجه خواهد رساند. 
زیرا دولت رئیســی از حمایت حاکمیتی بیشــتری 
نسبت به دولت روحانی برخوردار است. رئیسی اقتدار 
بیشــتری نسبت به روحانی دارد در نتیجه در روند 
مذاکرات دســت بازتری خواهد داشت و در نتیجه 
هرچند متاســفانه روسای بعدی جمهوری آمریکا 
مــی توانند بازهم برجــام را تحت تاثیر قرار بدهند 
ولــی در نهایت اگر قراردادی بین دولت رئیســی و 
آمریکا منعقد شود قرارداد منسجم تر و محکم تری 

خواهد بود.
د- از بعد داخلی و مردمی نیز قراردای که توسط دولت 
رئیسی منعقد شود با انتقاد کمتری از سمت جناح 
انقالبی و مذهبی و گروه های اصولگرا مواجه خواهد 
شد. از طرفی ممکن است با انتقاد های پیاپی کیهان 
هم مواجه نشود. عالوه بر آن در صورت انجام مذاکرات 
طبقه متوســط نیز از دولت رئیسی حمایت خواهد 
کرد. دولت رئیسی برخالف دولت روحانی که تنها از 
حمایت طبقه متوسط برای مذاکرات برخوردار بود، از 
حمایت همه گروه های اجتماعی در روند مذاکرات 
برخوردار است و با انتقادهای کمتری مواجه خواهد 
شد که البته این مساله نیز می تواند زمینه ای برای 
کاهش شکاف های اجتماعی بین گروه های مختلف 
سیاسی و اجتماعی ایران باشد. منسجم شدن همه 
گروه های اجتماعی و سیاسی در این زمینه می تواند 
زمینه انسجام اجتماعی و سیاسی در سایر موارد را 
سبب شود. یک انتظار از کاربران هوادار دولت قبل 
نیز وجود دارد که در شبکه های اجتماعی مثل توئیتر 
حداقل بخاطر معیشت مردم، اقدام به مقابله به مثل 
بــا مخالفــت هایی که در دوران روحانی با مذاکرات 

می شد نکنند.
و مورد آخر که باید اشاره کرد که نتیجه این مذاکرات 
محکم تر از مذاکرات گذشــته می تواند باشــد چرا 
که در این میان مســاله جنگ ســرد بین آمریکا و 
چین مطرح است که باید گفت آمریکا راهی به جز 
پذیرفتن ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای ندارد. 
البته این مساله نیز نباید در دیدگاه مذاکره کننده 
ایرانی اثر داشته باشد زیرا می تواند اصل مذاکرات را 
به حاشیه براند، اما در صورتی آمریکا بخواهد عرصه 
را بر ایران تنگ کند نزدیک تر شدن ایران به چین 
و پاکستان می تواند در جنگ سرد جدیدی که در 
جهان شکل گرفته است از این پتانسیل برخوردار 
باشد که موازنه را به ضرر آمریکا بر هم بزند. اما در 
صورتــی که آمریکا تا اندازه ای از تمامیت خواهی 
خود صرف نظر کند و ایران نیز سیاســت موازنه و 
دوستی بین شرق و غرب را برقرار کند، این مساله 
یک ســد دوجانبه را از لحاظ اقتصادی برای ایران 
و از لحــاظ ژئوپولتیک برای آمریکا رقم خواهد زد. 
ضمن اینکه باید افزود ایران نباید به هیچ وجه در 
این جنگ سرد جدید به دام چین یا آمریکا بیفتد. 
ضمن اینکه هم با چین و هم با جهان غرب روابط 
حســنه ای را برقرار کند. در نتیجه وجود عنصر و 
یک قدرت جهانی جدید به نام چین که شــاید در 
دوران مذاکرات قبلی به صورت امروز در معادالت 
بین المللی نقش بازی نمی کرد، می تواند یک برگ 
برنده ایران باشد، در نتیجه این نیز یکی از دالیلی 
می تواند باشــد که از مذاکرات حمایت بیشــتری 

صورت بگیرد.

آیت اهلل رئیسی: 

پرهیز از هر اقدامی که موجب 
سســتی در رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی شود، ضروری است
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا، اقدام شرکت های داخلی 
در تولید واکسن کرونا را بسیار ارزشمند دانست 
و اظهار داشت: حمایت از فعالیت و تولید واکسن 
داخلی توســط این شــرکت ها، جزو اولویت های 
دولــت اســت و در این راســتا پیــش  خرید این 
تولیدات، می تواند آنها را نسبت به ادامه و گسترش 

فعالیت هایشان امیدوارتر کند.
رئیــس جمهور با قدردانــی از تالش و فداکاری 
شــبانه روزی و خســتگی ناپذیر کادر بهداشت و 
درمان و همه کسانی که در مقابله با بیماری کرونا 
نقــش دارند، گفــت: امیدواریم با همکاری مردم 
شریف کشورمان بتوانیم به نقطه اطمینان بخشی 
در مهــار این بیماری برســیم و با افزایش میزان 
واکسیناســیون به بیش از ۸۰ درصد از ســالمت 
مــردم صیانت کنیم.رئیســی پرهیــز از هرگونه 
اقدامی که موجب سستی در رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی می شود را ضروری دانست و گفت: نباید 
نتیجه هوشمندسازی برخی محدودیت ها باعث 
عادی انگاری و سستی در مراعات مقررات بهداشتی 
باشــد.وی با تأکید بر کنترل رفت و آمد از طریق 
مرزهای زمینی، دریایی و هوایی، اظهار داشــت: 
با توجه به اینکه برخی از کشــورهای همســایه با 
موج جدید بیماری مواجه شــده اند، الزم است از 
تردد افراد بدون داشــتن تست منفی از مرزهای 
کشور جلوگیری شود.رئیس جمهور همچنین با 
تأکید بر لزوم بازنگری در مصوبات قبلی ستاد ملی 
مقابله با کرونا، گفت: در این بازنگری باید مشخص 
شود که چه میزان از مصوبات اجرایی و عملیاتی 
شده و چه تعداد از آنها، موضوعیت خود را بعضاً با 
توجه به تغییر شرایط از دست داده است و انجام 
ایــن کار می تواند در تصمیم گیری های بعدی به 

ستاد مؤثر باشد.

نماینده مجلس: 

ح صیانت به نتیجه نمی رسد طر
یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها 
در مجلس شــورای اســالمی، تاکید کرد: طرح 
صیانــت از حقــوق کاربــران در فضای مجازی 
شانســی برای موفقیت در مجلس ندارد.احمد 
علیرضابیگــی نماینده مــردم تبریز در مجلس 
شــورای اســالمی در صفحه شــخصی خود در 
توئیتــر، نوشــت:»طرح صیانت هرگز به نتیجه 
نخواهد رسید!مدافعان طرح در اقلیت هستند و 
اکثریت مجلس، آگاه و کنار مردم است؛ مجلس 
تسلیم جوسازی نخواهد شد و این طرح شانسی 
بــرای موفقیت ندارد.« طــرح صیانت از حقوق 
کاربــران در فضای مجــازی از چندی پیش در 
مجلــس کلید خورد و از همان روز های ابتدایی 
بــا موجی از انتقادات همــراه بود. منتقدان این 
طرح معتقد هســتند که اجرای چنین طرحی 
در کشور محدودیت دسترسی کاربران به فضای 
مجازی و آســیب به کســب و کار های مجازی را 
به دنبال دارد.از ســوی دیگر موافقان این طرح 
هرگونه محدودسازی دسترسی کاربران به فضای 
مجازی را تکذیب کرده اند و تاکید دارند که این 
طرح صرفا به دنبال ساماندهی فضای مجازی و 
صیانت از حقوق کاربران اســت.این طرح اکنون 
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسالمی بر 
اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیونی ویژه 
در دست بررسی است که جلسات این کمیسیون 

نیز به صورت آنالین و زنده پخش می شود.

نماینده شهرضا در مجلس:

ح شفافیت آراء  تصویب کلیات طر
بعید است

نماینــده شــهرضا در مجلس گفــت: با وجود 
تغییرهای اندک در اصالحیه طرح شفافیت آراء 
نماینــدگان، بعید می دانم کلیاتش رأی موافق 
بیاورد.سمیه محمودی با اشاره در دستور کار قرار 
داشــتن طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس، 
گفت: با توجه به رد کلیات این طرح مقرر شــد 
۵۰ نفر درخواســت بررســی مجدد دهند و در 
کمیســیون آیین نامه داخلــی تغییراتی ایجاد 
کنیم. اما با وجود تغییرهای اندک بعید می دانم 
کلیاتش رأی موافق بیاورد.وی اضافه کرد: تنها دو 
یا سه بند به طرح پیشین اضافه شده و تغییرهای 
قابــل توجهی که بتوانــد نظر مخالفان را تأمین 
کنــد، به وجود نیامده اســت. ضمن اینکه طرح 
شــفافیت آراء نمایندگان دو ســوم رأی نشست 
علنی را نیاز دارد.وی با اشاره به رد کلیات طرح 
اصالح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس 
گفت: پیشــتر گفته بودم متن این طرح جامع و 
کامل نیست. پیشنهادم در کمیسیون آیین نامه 
داخلی این بود که باید با آســیب شناسی دست 
بــه اصــالح زده می شــد و حداقل برای تصمیم 
گیــری از هیئــت نظارت بر رفتــار نمایندگان 
 دعــوت می کردیم تــا کمبودهای قانون را بیان

 می کردند.

یادداشت
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3اقتصاد

 آمار رسمی بیانگر افزایش هزینه بهداشت 
و درمــان خانوار های ایرانی در چند ســال 
اخیر و ســهم حدود ۱۱.۵ درصدی از کل 
هزینه های آن ها اســت.گزارش مرکز آمار 
ایــران در بخش بهداشــت و درمان از این 
حکایت دارد که هزینه خالص آن نسبت به 
کل هزینه خانوار ها در سال گذشته ۱۱.2۹ 
درصد اســت که در مقایسه با سال ۱۳۹۶ 
کــه ۱۰.۵۹ درصد بوده، ۰.7 درصد رشــد 
دارد.این آمار ها نشــان می دهد که اقشــار 
ضعیــف جامعه تحت تأثیر تورم و گرانی ها 
به قدری روز های سختی را می گذرانند که 
حتــی از درمان ســرپایی هم باز مانده اند. 
هــر چند دولت ها با توجه به حضور تأمین 
اجتماعی بار منتی بر ســر مردم گذاشــته 
اند، اما آیا این ســازمان هزینه های مردم را 
به ویژه اقشار آسیب پذیر را تقبل می کند؟ 
یا اینکه نوش دارویی پس از مرگ مردم هم 
وجود ندارد؟فرامرز توفیقی، رییس کمیته 
دســتمزد کانون عالی شورای اسالمی کار 
گفت: یکســان ســازی که معادل افزایش 
قیمــت کاال و خدمــات باشــد، تاب آوری 
مصرف کننــده را هدف می گیرد. از طرفی 
حذف قیمت وآزادســازی آن برای دولت، 
درآمدزایــی را به دنبال خواهد داشــت و 
اینگونه بخشــی از کســری بودجه خود را 
برطــرف می کنــد.وی ادامه داد: زمانی که 
قیمت در تراز جدید قرار گیرد، نه تنها خود 
این کاال ها و خدمات افزایش قیمت خواهند 
داشت؛ بلکه بطور مستقیم و غیرمستقیم بر 
روی سایر کاال ها و خدمات هم اثر می گذارد 
در نتیجه بطور طبیعی یک افزایش شدید 
قیمــت بــر روی این کاال و یک افزایش هم 
متناســب با قیمت های جدید بر روی سایر 
کاال ها و خدمات خواهیم داشــت که تورم 
را به دنبال خواهد داشــت.توفیقی تصریح 
داشت: در این میان گروه هایی که با افزایش 
قیمــت مواجه می شــوند، زیان کنندگاِن 
طبیعی ایــن بازار ها خواهند بود؛ از جمله 

کســانی که مســتقیماً با این قیمت ها در 
ارتباط هســتند. در حوزه دارو و تجهیزات 
پزشکی هم به محض اینکه قیمت در سطح 
جدید قرار گیرد، سازمان های بیمه گر مانند 
بیمه سالمت با کسری منابع قابل توجهی، 
برای ارائه ی این خدمات مواجه می شــوند. 
با اینکه یکســان ســازی نرخ ارز، باید در 
سیاســتگذاری هر نظام اقتصادی باشــد و 
چند نرخی بودن کاال در درونش فســاد و 
رانــت ایجاد می کند، اما نباید از یاد برد که 
این اتفاق، هزینه ها را به ســمت گروه های 

دیگر سوق می دهد.
لزوم تجدید نظر در حقوق و دستمزد

بــه گفته رییس کمیته دســتمزد کانون 
عالی شــورای اســالمی کار؛ در نتیجه  این 
وضعیــت، در بخش درمان غیرمســتقیم 
تامین اجتماعی هم سهم بیمه شده از ۱۰ 
درصد در بســتری و ۳۰ درصد در درمان 

سرپایی و پاراکلینیکی، به شکل معنادارای 
افزایش پیدا خواهد کرد و تاب آوری بیمه 

شده از بین می رود.
وی گفــت: حاال اگــر دولت بخواهد که در 
بودجه ســال ۱4۰۱، ارز 42۰۰ را حذف و 
برروی قیمت دیگری قرار دهد، قاعدتاً باید 
جبران هزینه های ناشی از آن در مستمری 
و حقوق بازنشستگان و شاغالن دیده شود.

تغییر رفتار و الگوی مصرف
توفیقــی با تأکید بــر اینکه حتی در حوزه 
تجهیزات پزشــکی هم چنین اتفاقی دور 
از نظر نیست، گفت: چنین اتفاقاتی اساسا 
خالف »قانون الزام درمان تامین اجتماعی« 
اســت. با چنین وصفــی باید پیش از قطع 
تخصیــص ارز 42۰۰ بــه دارو و تجهیزات 
پزشــکی یا حذف آن در قانون بودجه سال 
آینده و پیش بینی نرخ جدید برای جایگزینی 
آن، عوارض و عوایدش را بسنجیم. تصمیمی 

در این ابعاد آثار غیرقابل چشم پوشی بر جای 
خواهد گذاشــت.وی تصریح داشت: تجربه 
بنزین را دیدیم؛ کاالیی که عموم مردم هم 
از آن استفاده نمی کنند، اما درمان کاالیی 
اســت که همه از آن اســتفاده می کنند و 
بازتاب آن گسترده تر از بنزین است. ممکن 
است که از بابت آثار اجتماعی آن، ممانعت 
بــه عمل آوردنــد و بگویند که مردم راضی 
هستند و ناچارا آن را تحمل می کنند، اما در 
جامعه به راحتی تغییر رفتار و الگوی مصرف 
را خواهید دید. اینگونه نیست که قیمتی را 
افزایــش دهند و تغییری در الگوی مصرف 
بــا توجه به محدودیت بودجه خانوار اتفاق 
نیفتد.بــه گفته ایــن فعال کارگری؛ تغییر 
الگوی مصرف، بازتاب اجتماعی، سیاسی، 
اقتصادی و... خواهد داشت؛ از جمله می توان 
بــه کاهش آرام آرام نرخ باروری به زیر یک 
درصــد اشــاره کرد؛ این اتفــاق به معنای 

کاهش نرخ جایگزینی جمعیت اســت.وی 
ادامه داد: در این شرایط به ازای افرادی که 
فوت می کنند، جایگزینی اتفاق نمی افتد. 
در نســل های بعد، یک گروه باید کار کنند 
تا گروه هایی از محل ارزشی که آن ها خلق 
می کننــد، مصرف کنند. در این شــرایط 
این دولت ها هســتند که با مشــکل بدهی 
و فروپاشی مالی روبرو می شوند. در نتیجه 
اینکه فکر کنیم اتفاقی رخ نمی دهد و مردم 
با شــرایط جدید عــادت می کنند، بیهوده 
وخطرناک اســت.توفیقی تأکید داشــت: 
هــر تصمیم که تــاب آوری جامعه را هدف 
بگیرد، در کوتاه مدت و میان مدت آثار دارد، 
اما این پایان کار نیســت و آثار بین النسلی 
آن در آینــده بــروز خواهند کرد. آن زمان، 
دیگر، کاری از دســت دولت ها برنمی آید؛ و 
جامعه مانند بیماری می شــود که سرطان 
کل بدنش را فرا گرفته است.رییس کمیته 
دســتمزد کانون عالی شورای اسالمی کار 
گفت: حذف ارز 42۰۰ یا محو تدریجی آن 
از اقتصاد، آثار بسیار گسترده ای را در حوزه 
معیشــت بر جای خواهد گذاشت. قاعدتا 
قیمت هــای جدید برای حقوق بگیرانی که 
معیشتشان در سطح حداقل های درآمدی 
و زیر خط فقر قرار دارد، قابل تحمل نخواهد 
بــود. از باب نمونــه مجید مهدوی، رئیس 
اتحادیه دامدران خراســان رضوی، اعالم 
کرده که حذف ارز 42۰۰، قیمت گوشــت 
قرمز را به ۳۰۰ هزار تومان و قیمت مرغ را 
به ۱۰۰ هزار تومان می رســاند.وی تصریح 
داشت: این گفته نشان می دهد که برخالف 
روایت رسمی که تفاوتی میان قیمت ها در 
شــرایط حذف ارز 42۰۰ و برقراری کج دار 
و مریــز آن، قائل نیســت، از لحاظ فشــار 
ناشــی از کاهش تقاضــا، در آینده با تورم 
بیشتری مواجه خواهیم شد؛ تورمی که در 
هر گــروه کاالیی و خدماتی قرار می گیرد 
 و قیمت ها را به ســمت ســطوح باالتر هل 

می دهد.

حذف دالر ۴۲۰۰ تومانی، باعث گرانی  بهداشت و درمان می شود 

تیر خالص بر مصرف کننده دارو

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان :

افزایش قیمت نان غیرقانونی است
در پی اعالم قیمت 2۵ قلم کاالی اساسی از سوی وزارت جهادکشاورزی 
از جمله انواع نان، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در اطالعیه ای اعالم کرد که بر اساس دستورالعمل ها و ضوابط تدوین 
شــده قبل، هرگونه تغییر در قیمت نان پیش از این به کارگروه های 
استانی گندم آرد و نان با ریاست استانداران سراسر کشور واگذار شده 
و قیمت های اعالمی اخیر توسط وزارت جهاد کشاورزی صرفاً مربوط 
به شــهر تهران اســت که پیش از این در کارگروه استانی مصوب شده 
و ارتباطی به سایر استان ها و شهرستان های سراسر کشور ندارد.بنابر 
اطالعیه ســازمان حمایت قیمت های اعالم شده برای شهر تهران نیز 
پیش از این در کارگروه گندم آرد و نان اســتان تهران مصوب شــده 

و در حال اجرا اســت و نباید هیچ گونه افزایشــی صورت گیرد.در این 
اطالعیه تأکید شــده که کلیه بازرسان سازمان های جهادکشاورزی، 
صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف سراســر کشــور مکلفند با هر 
گونه افزایش قیمت انواع نان برخورد و پرونده تخلف را برای برخورد 
قانونی در اسرع وقت به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کنند.

نان چند؟قیمت نان در تیر ماه امسال افزایش یافت و بر اساس ابالغیه 
اتحادیه نانوایان سنتی تهران، بر اساس گندم یارانه ای)نوع یک(، نرخ 
مصوب نان بربری با وزن چانه خمیر۶۰۰ گرم به ۱۸۰۰ تومان، تافتون 
سنتی با وزن چانه 2۵۰ گرم به ۹۰۰ تومان، تافتون گردان )ماشینی 
جدیــد( بــا وزن چانه 22۰ گرم به 7۰۰ تومان، لواش و تافتون گردان 

)ماشــینی( با وزن چانه ۱۶۰ گرم به ۵۰۰ تومان تافتون خراســانی با 
وزن چانــه ۳۰۰ گــرم به ۱۰۰۰ تومــان و لواش اتوماتیک هر کیلو به 
۵۰۰۰ تومان رســید. همچنین در ســال جاری بر اساس قیمت گندم 
یارانــه ای نــوع 2 )گندم ۹۰۰ تومانی(، قیمت بربری با وزن چانه ۶۰۰ 
گرم به 2۵۰۰ تومان، تافتون سنتی با وزن چانه 2۵۰ گرم به ۱2۰۰ 
تومان، تافتون گردان )ماشینی جدید( با وزن چانه 22۰ گرم به ۱۰۰۰ 
تومــان، لــواش و تافتون گردان )ماشــینی( با وزن چانه ۱۶۰ گرم به 
۶۵۰ تومان، ســنگک با وزن چانه ۶۵۰ گرم به ۳۰۰۰ تومان، تافتون 
خراســانی با وزن چانه 2۰۰ گرم به ۱۵۰۰ تومان و لواش اتوماتیک 

هر کیلوگرم به ۶۰۰۰ تومان رسید.

بعــد از ماه هــا گالیــه مردم درباره کندی ســرعت اینترنت، وزیر 
ارتباطات به معاون جدید خود ســه ماموریت برای حل ســرعت 
اینترنت داده است.ســه ماموریتی که عبارتند از »ارتقای جایگاه 
ســازمان در تنظیم گری ارتباطات و فناوری اطالعات«، »توســعه 
زیرســاخت های ارتباطی ثابت پرســرعت و با کیفیت« و »ارتقای 
کیفیــت ارتباطات ســیار با تاکیــد بر فناوری هــای نوین.«این 
ماموریت ها، وعده جدید دولت برای حل مشــکل کندی ســرعت 
اینترنت در ایران اســت. مشــکلی که ماه هاســت کاربران را دچار 
مشکل کرده است.اگرچه کاربران معتقدند کاهش سرعت اینترنت 
و قطعی هــای مکــرر، پیش زمینه اجرای طــرح صیانت از فضای 
مجازی اســت، اما وزیر ارتباطات اخیرا گفته بود مشــکل اصلی 

تحریم هاســت. چون تحریم ها به اپراتور ها اجازه نداده تجهیزات 
خود را ســریع تر وارد کنند و پهنای باند شــبکه خود را توســعه 
دهند.اما حاال این وزارتخانه در حالی وعده حل مشــکل اینترنت 
را داده که تحریم ها رفع نشده. یعنی مشکلی که وزیر پیش از این 
اعــالم کــرده بود هنوز برطرف نشــده. پس باید دید معاون جدید 
وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی چگونه 
قرار اســت مشــکل اینترنت را حل کند.به تازگی دو اپراتور همراه 
اول و ایرانســل به علت افزایش تعرفه بســته های اینترنتی خود 
۱۳۰۰ میلیارد تومان جریمه شــدند، وزیر ارتباطات نیز از رئیس 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستار اصالح نظام 
تعرفه گذاری شــد.زارع پور عالوه بر اصالح نظام تعرفه گذاری در 

خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات، خواســتار توزیع و مصرف 
ترافیک و محتوای داخلی در برابر ترافیک بین الملل ضمن حفظ 
و ارتقای سرمایه گذاری پایدار و ایفای تعهدات توسعه ای اپراتور ها 
شد.با این حال به نظر می رسد، دولت دارای برنامه هایی برای بهبود 
ســرعت اینترنت اســت، چرا که مسئله کندی اینترنت در چند ماه 
اخیر که باعث گالیه های فراوانی از سوی کاربران شده است.پیش از 
این نیز معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطالعات رگوالتوری 
از بهبود وضعیت اینترنت کشــور خبر داده بود. همچنین او اعالم 
کرده اســت که فرایند پایش کیفیت در شــبکه دیتای کشــور، به 
طور مرتب در دســتور کار ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

رادیویی قرار دارد.

وزیر ارتباطات  خبر داد؛ 

برنامه دولت برای حل مشکل اینترنت

خبر
در هفته گذشته تحقق یافت؛

گشت سهام عدالت  باز
 به گردونه رشد

ارزش سهام عدالت تحت تاثیر رشد بی سابقه 
شــاخص بورس در چند ماه ابتدایی سال ۹۹ 
بــه بازدهی قابل توجهی دســت پیدا کرد به 
طــوری که ارزش ســبد ســهام عدالت یک 
میلیون تومانی تا قبل از شــروع اصالح بازار 
سهام در تابستان پارسال به بیش از ۳۸ میلیون 
تومان رسید. البته ارزش سهام عدالت به مرور 
و بــا قــرار گرفتن روند بورس در فاز اصالحی،  
وارد مدار نزولی شد.نوســان معامالت بورس 
در چند ماه گذشــته بر ارزش ســهام عدالت 
تاثیرگــذار بــود و کاهش روزانــه ارزش این 
ســهام منجر به نگرانی ســهامدارانی شد که 
ســال های زیادی در انتظار آزادسازی سهام 
عدالت بودند.مســیر بازار در ماه گذشته، پس 
از تعیین تکلیف رییس جدید سازمان بورس، 
تغییر کرد و در نهایت شــاخص بورس بعد از 
مدت ها افت شدید بر مدار صعودی قرار گرفت 
که این امر بر ارزش سهام عدالت بی تاثیر نبود 
و سبب رشد آن شد. البته معامالت بازار سهام 
بعــد از مدتی کوتاه تحت تاثیر ریســک های 
احتمالــی تهدیدکننــده بازار و نیز رفتارهای 
هیجانی ســهامداران قــرار گرفت و به دنبال 
چنین روندی ارزش ســهام عدالت با کاهش 
دوباره همراه شد.سهام عدالت که تا دو هفته 
گذشــته و به دلیل اصالح پرشــتاب شاخص 
بورس بر مدار نزولی شدید قرار داشت، از روز 
دوشــنبه )۱۰ آبان مــاه( تحت تاثیر حمایت 
صــورت گرفته از بازار توســط دولت با تغییر 
مسیر همراه و وارد روزهایی پر رونق شد.بعد 
از ســخنان حمایتــی رییــس جمهوری در 
راستای بهبود روند شاخص بورس، وزیر امور 
اقتصــادی و دارایی با برگزاری جلســه ای با 
مدیران هلدینگ ها و ســهامداران حقوقی به 
کمک این بازار آمد که این موضوع،  بار دیگر 
منجر به بازگشــت رشد به معامالت بورس و 
امید دوباره ســهامداران در این بازار شــد که 
تحت تاثیر چنین حمایتی، ارزش سهام عدالت 
به گردونه صعود بازگشــت و ارزش روزانه آن 
با افزایش همراه شــد. پس از برگزاری جلسه 
علنی مجلس شورای اسالمی در روز سه شنبه 
)۱۸ آبان ماه( به منظور بررسی وضعیت بازار 
با حضور "ســید احسان خاندوزی"، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی و "مجید عشــقی"، رییس 
ســازمان بورس و اوراق بهــادار، روند صعود 
شاخص بورس سرعت گرفت و به دنبال چنین 
روندی، ارزش ســهام عدالــت نیز با افزایش 
دوباره همراه شــد.بعد از برگزاری این جلسه 
در مجلــس، معامالت بورس تا پایان هفته بر 
مدار صعودی قرار گرفت و سبد سهام عدالت 
تحت تاثیر  چنین رشدی در بازار توانست به 

بازدهی قابل توجهی دست پیدا کند.

توسط وزارت راه و شهرسازی؛

گذاری پروژه نهضت ملی  وا
مسکن به شرکت ترکیه ای 

تکذیب شد
    وزارت راه و شهرســازی واگذاری ســاخت 
پروژه های نهضت ملی مســکن به سازندگان 
خارجــی از جمله کوزو ترکیه را تکذیب کرد. 
برنامه ریزی برای ســاخت 4 میلیون  واحدی 
مســکونی طی چهار سال )تا سال ۱4۰4( از 
سوی دولت و اعالم آغاز ساخت 2 میلیون واحد 
طی امسال و سال آینده باعث شده تا وزارت 
راه و شهرسازی به فکر ورود فناوری های نوین 
ســاخت باشــد و مذاکراتی را در این  رابطه با 
برخی شــرکت های خارجی انجام دهدرستم 
قاســمی وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته 
با بیان این که ساخت وســاز مسکن در ایران 
در ســطح ۳ اســت، گفته بود: این در حالی 
اســت که ساخت وســاز در دنیا در ســطح ۸ 
انجام می شــود. از ســوی دیگر انتشار برخی 
شــایعات در خصوص واگــذاری پروژه های 
نهضت ملی مســکن به شرکت های خارجی 
از جمله شــرکت ترکیه ای واکنش هایی را از 
سوی انبوه سازان و سازندگان مسکن به دنبال 
داشت. آنها این اقدام را بر خالف منافع کشور 
ارزیابی کرده و نســبت به نادیده گرفتن توان 
سازندگان داخلی اعتراض کردند.پیگیری ها 
از وزارت راه و شهرســازی حاکی از آن اســت 
کــه تاکنــون هیچ پــروژه ای از نهضت ملی 
مســکن به ســازندگان خارجی واگذار نشده 
اســت. اردیبهشــت ماه امسال در قالب طرح 
ملی مسکن ساخت ۳۵۰۰ واحد در اصفهان 
به شرکت کوزو واگذار شد، این در حالی است 
که نیمه ماه جاری شرکت عمران  بهارستان 
از آغاز عملیات بتن ریزی اولین پروژه نهضت 
ملی مســکن این شهر خبر داده و اعالم کرد:  
این پروژه مجموعا شامل احداث ۳۵۰۰ واحد 
مسکونی است که در فاز 4 این شهر جدید در 

حال احداث است.

اخبار اقتصادی

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی:

 کدام لوازم خانگی ایرانی
 به اروپا صادر می شود؟

دبیــر انجمن صنایع لوازم خانگــی از صادرات برخی 
اجــزا و قطعــات به ترکیه و آبگرمکن گازی به ایتالیا و 
برخی کشــورهای بلوک شرق خبر داد.عباس هاشمی 
در پاســخ بــه اینکه کدام لــوازم خانگی ایرانی به اروپا 
صادر می شود، اظهار کرد: در حال حاضر صادرات اجزا 
و قطعات بیشتر به ترکیه انجام می شود و آبگرمکن های 
گازی نیز به برخی کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا و 
برخی کشورهای بلوک شرق صادر می شود. به طور کلی 
بیشتر صادرات لوازم خانگی در حوزه محصوالت بزرگ 
است.به گفته وی از صادرات ساالنه حدود ۳۰۰ میلیون 
دالر، حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار دالر از آن به کشورهای 
اروپایی و مابقی به کشورهای همسایه، سی آی اس و 
حوزه خلیج فارس انجام می شود.هاشــمی همچنین 
در پاسخ به سوالی درباره ظرفیت کنونی صادرات لوازم 
خانگــی، تصریح کرد: در حــال حاضر یک بازار ۵۵۰ 
میلیون نفری در منا، یعنی خاورمیانه، آفریقای شمالی و 
کشورهای سی آی اس وجود دارد که ارزش این بازار به 
۳7 میلیارد دالرمی رسد.به گفته وی ورود به این بازارها 
وابسته به حمایت دولت، انعقاد قراردادهای ترجیحی 
منطقه ای، وضعیت اقتصادی و سیاســی کشور، فعال 
شــدن رایزن های بازرگانی، سفارتخانه ها و تعامالت با 
دنیا است.دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی با بیان اینکه 
در صورت فراهم شدن شرایط صادرات، ظرفیت تولید 
نیز در داخل ایجاد می شود، تصریح کرد: همانطور که 
شاهد بودیم تولید طی یک سال بعد از تحریم ها رشد 
کرد و همچنان امکان توسعه در این صنعت وجود دارد.

یک دامدار:

 ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام دامدار 
به کام سودجویان

کریمــی یک دامدار با گالیه از اینکه نهاده های دولتی 
به میزان کافی و در زمان مناســب به دســت دامداران 
نمی رسد و دامداران تحت فشار بسیاری هستند، گفت: 
مصوبه خرید حمایتی و صادرات دام زنده که اخیرا اعالم 
شده هیچ به نفع دامدار نیست. از آقای وزیر انتظار داریم 
که بر اساس قیمت تمام شده دام، مصوبه ها را ابالغ کند.  
چرا که هزینه های دامداران چند برابر شــده و قیمت 
دام در این چند ســال بخاطر سیاســت های دستوری 
ســرکوب شــده اســت.روح اهلل کریمی ، با بیان اینکه 
یکی از مشــکالت اصلی دامــداران ارز 42۰۰ تومانی 
اســت، گفت: می گویند به نهاده های دامی ارز 42۰۰ 
تومانی تخصیص داده شده، ولی این ارز کجاست؟ چرا 
به اســم دامداران تمام می شود ولی به دست آنها نمی 
رســد و به جیب یک عده افراد ســودجود می رود؟وی 
ادامــه داد: برای مــا دامداران حذف ارز 42۰۰ تومانی 
اتفاق خوبی است به شرط اینکه صادرات دام به صورت 
گســترده انجام و بازار بر اســاس عرضه و تقاضا تعیین  
شــود. همچنین تصدی گری دولت در این صنعت نیز 
کم شود. در این صورت تکلیف دامدار روشن می شود 
و از آن طــرف دولــت می تواند به مصرف کننده برای 
خرید گوشت و لبنیات در قالب کارت اعتباری  یارانه 
دهد و این یارانه مستقیم دست مصرف کننده  برسد.
این دامدار افزود: سهمیه نهاده های دولتی نصف شده 
و دیر به دستمان می رسد. به دامدار  روستایی، سنتی، 
پرواربند و گوسفنددار اصال سهمیه ای تعلق نمی گیرد. 
هر گوسفند برای پروار شدن در ماه به حداقل2۰ کیلو 
کنسانتره نیاز دارد.  سهمیه دولتی به عدد ۶ کیلو برای 
هر گوسفند و برای گاوداران سنتی و روستایی ۶۰ کیلو 
در ماه می رســد. تازه این ۶ کیلو هم اخیرا نصف شــده 
است.وی تصریح کرد: همین سهمیه های اندک دولتی 
هم گران شــده اســت. دو ماه پیش کنسانتره دولتی را 
کیلویی ۳4۰۰ تومان می خریدیم ولی حاال قیمت آن 
به 4۱۰۰ تومان رسیده است. در استان های شرقی نرخ 
نهاده ها باالتر است. مِن دامدار چگونه باید این افزایش 
هزینه ها را در کنار  سایر هزینه های دیگر تحمل کنم؟

پیش بینی تحلیگلران در نظرسنجی هفتگی؛

افزایش قیمت طال در راه است
کارشناسان وال استریت و سرمایه گذاران ُخرد در پی 
ثبت بهترین عملکرد هفتگی طال در شش ماه گذشته، 
به میزان چشمگیری نسبت به افزایش قیمت این فلز 
ارزشمند در هفته جاری خوش بین شدند.قیمت طال 
هفته گذشته روند نزولی خود را معکوس کرد و تحت 
تاثیر نگرانی های تورمی که پس از انتشــار شــاخص 
قیمت مصرفی آمریکا ایجاد شد، به باالترین حد پنج 
ماه اخیر صعود کرد. شاخص قیمت مصرفی آمریکا بر 
مبنای ساالنه ۶.2 درصد افزایش داشت که بزرگترین 
رشــد در بیش از ۳۰ سال اخیر بود.فیلیپ استرایبل، 
استراتژیســت ارشــد شــرکت "بلو الین فیوچرز" به 
کیتکونیوز گفت: ســرمایه گذاران زیادی منتظر این 
اتفــاق بودنــد. طال دقیقا کاری را انجام داد که قرار بود 
انجام دهد و از سرمایه گذاران در برابر تورم رو به رشد 
حمایت کرد.در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از 
کارشناســان وال اســتریت، ۱۸ نفر شرکت کردند که 
از میــان آنهــا ۱۵ نفر معادل ۸۳ درصد افزایش قیمت 
طــال و دو نفــر معادل ۱۱ درصد کاهش قیمت طال را 
پیش بینی کردند. یک نفر معادل شــش درصد نظر 
خنثی داشــت.خوش بینی در میان ســرمایه گذاران 
ُخــرد بــه باالترین حد از اوایل ماه مه رســید و میزان 
مشــارکت آنها در نظرســنجی هم باالترین تعداد در 
یک ماه گذشته بود.نه تنها با ادامه افزایش تورم، طال 
با تجدید عالقه سرمایه گذاران روبرو شد بلکه بعضی 
از تحلیلگران اظهار کردند این نگرانی که بانک مرکزی 
آمریکا کنترل تورم را از دست خواهد داد، همچنان از 

قیمتها پشتیبانی می کند.

یک کارشناس:

بی اعتمادی سهامداران پاشنه آشیل ثبات بازار سرمایه است
 یک تحلیلگر بازار سرمایه اظهار کرد: با توجه به نقشی که پیشتر وزیر اقتصاد 
در کســوت نماینده مجلس داشــته است، انتظار می رود به نقدهایی که به 
عملکرد دولت به ویژه در حوزه بازار سرمایه وارد است که تبعات سنگین 
اجتماعی برای کشــور نیز داشــته، نگاه ویژه ای داشــته باشد.محمدعلی 
احمــدزاده  اصــل ادامــه داد: طی مدت کوتاهی کــه از عمر دولت جدید 
می گذرد، این انتظارات به نحو مطلوبی برآورده نشــده اســت. با توجه به 
شــرایط ویژه ای که در کشــور حاکم است و اینکه دولت در ابتدای فعالیت 
خود اســت، نمی شــود انتظار داشــت به تمام مباحثی که به ویژه در حوزه 
بازار سرمایه مطرح شده است، جامه عمل پوشانده شود.وی با بیان اینکه 
یکی از وعده های اقتصادی، به ثبات رســیدن بازار ســرمایه بوده اســت، 
خاطرنشان کرد: الزمه این امر، مرتفع کردن مؤلفه و متغیرهایی است که 
در آسیب شناسی اقتصادی و بازار سرمایه مد نظر بوده است. از جمله این 
موارد که خواسته عمومی فعاالن بازار سرمایه بوده، می توان به رها کردن 
بازار ســرمایه و اجتناب از هر تصمیمی که برهم زننده آرامش و ثبات آن 

است، اشاره کرد. به بیانی دیگر، از هر اقدام یا تصمیمی که برخالف تعهدات 
شــرکت های ناشــر، ارکان و ســازمان بورس و نهادهای مالی فعال در این 
حوزه است، پیشگیری شود.این تحلیلگر بازار سرمایه، اعتمادسازی در بازار 
سرمایه را از جمله اقدامات اساسی تیم اقتصادی دولت خواند و تصریح کرد: 
بازار سرمایه پس از ریزش خود در سال گذشته، هنوز موفق به جلب اعتماد 
عمومی و جذب سرمایه  نشده است. البته در این راستا باید به بازارهای موازی 
که از قدرت باالیی نیز برخوردارند و در برهه هایی نیز رقیب سرسختی برای 
بازار سرمایه محسوب می شوند، توجه شایانی داشت.وی افزود: برای نمونه 
در بازار خودرو به عنوان یکی از بازارهای رقیب بازار سرمایه، علیرغم اینکه 
هیچ مزیتی در صنعت خودرو مشاهده نمی شود، این بازار حتی برای دو سال 
آینده نیز فروش های خود را انجام داده  است. این در حالی است که آثار آن 
در بازار سرمایه و در میان سهامداران این بازار نمود پیدا نخواهد کرد. حتی 
این اقدام در صنعت خودروسازی منفعت چندانی به همراه نداشته است.

به گفته احمدزاده اصل، از میان برداشــتن قیمت گذاری دســتوری افزون 

بر اینکه از الزامات صنعت خودرو سازی به شمار می رود، یکی از انتظارات 
اهالی بازار ســرمایه نیز بوده اســت. علیرغم تمام تالش ها و وعده وعیدها، 
این موضوع تحقق نیافته و صنعت خودروســازی را با چالش هایی مواجه 
کرده است.وی با بیان دغدغه دیگر در صنعت پتروشیمی اذعان کرد: این 
بازار اکنون نگران قیمت خوراک اســت. الزمه مرتفع کردن این نگرانی ها 
و بازگرداندن اعتماد نســبی در بازار ســرمایه، این است که وزارت اقتصاد 
به عنوان پیشــانی بازار ســرمایه که مســئولیت این بازار را عهده دار است، 
نخست باید موضوعات را برای فعاالن و متخصصان این بازار تشریح کند. 
گام بعدی، ایجاد سیاست گذاری هایی در راستای همسو شدن بخش های 
مختلف اقتصادی وزارتخانه های مربوطه اســت.این تحلیلگر بازار سرمایه 
با اشــاره به صحبت های مطرح شــده در مجلس شورای اسالمی با حضور 
وزیر اقتصاد و رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: صحبت ها در 
ادامه همان وعده ها و سخنان پیشین بوده است و امید می رود در قوانین 

و مقررات شاهد ثبات باشیم .

کوتاه از اقتصاد
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نفت و انرژی 4

وزیر نیرو:

همه از تصمیمات غلط در حوزه آب متضرریم
وزیر نیرو گفت: امروز باید با رعایت اصول علمی و کارشناسی و فنی، 
تدابیری اتخاذ شــود که اشــتباهات گذشته جبران شود، چرا که همه 

از تصمیمات غلط در حوزه آب متضرر هستیم.
علی اکبر محرابیان در دیدار با نماینده ولی فقیه در چهارمحال وبختیاری 
با اشــاره به اینکه شــرط عدالت در توزیع آب اولین اصل برای اجرای 
پروژه ها اســت، اظهار کرد: قوانین روشــن و شــفاف اســت، بنابراین 
در رعایــت قانــون نباید اختالفی ایجاد شــود، مهم ترین عناصر برای 
بهره برداری از موهبت الهی آب، تدبیر، وحدت و مباحث کارشناســی 
و تخصصــی در محیــط ویژه این مباحث اســت، بنابراین انتقال این 
مباحث به میان مردم سودمند نخواهد بود.وزیر نیرو ادامه داد: جلسات 

متعددی با نمایندگان چهارمحال وبختیاری و دیگر اســتان ها برگزار 
شده و در اصول، هیچ اختالفی وجود ندارد، امروز نیز از پروژه ها بازدید 
و مشکالت احصا می شود تا بتوان با عنایت خداوند به آنچه باید انجام 

گیرد، عمل کنیم.
محرابیان با اشــاره به اینکه نارضایتی هایی در نقاط مختلف کشــور و 
در میان اقشــار گوناگون مردم در حوزه آب وجود دارد، افزود: بخشــی 
از این نارضایتی ها ناشــی از ســوءتدبیر و بخشــی دیگر مربوط به نبود 
شــفافیت و تصمیم گیــری به موقع بــوده، ضمن اینکه میزان تقاضای 
آب در تمام نقاط کشــور به شــدت باال رفته و نزوالت آســمانی کاهش 
شدیدی داشته، سرانه آب در این مدت نیز کاهش چشمگیری داشته 

اســت.وزیر نیرو بیان کرد: بارگذاری هایی که بر روی منابع آبی انجام 
شده نامتعادل بوده و باعث بروز مشکالت فراوانی در حوزه سفره های 
زیرزمینی و نیز ناتوانی در اجابت خواسته های مردم شده است، می طلبد 
که مالحظات بیشــتری در این خصوص در نظر گرفته شــود، وقتی در 
نقطه ای که امکان تامین آب وجود ندارد مســکن های چند ده هزاری 
و چندصد هزاری احداث می کنیم یا صنایع را بیش از اندازه گسترش 
داده ، نتیجه ای جز وضعیت امروز نخواهیم داشــت.محرابیان با تأکید 
بر ضرورت اتخاذ یک تدبیر ملی و همفکری دسته جمعی، گفت: امروز 
باید با رعایت اصول علمی و کارشناســی و فنی، تدابیری اتخاذ شــود 

که اشتباهات گذشته جبران شود .

ح شد؛ در نشست تخصصی »نیمه پنهان یارانه پنهان« مطر

بهینه  سازی مصرف انرژی نیازمند بسته جامع سیاستی است

کوتاه از انرژی

بین الملل

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی :

رسیدگی به وضعیت نیروی انسانی وزارت 
نفت باید به طور جدی دنبال شود

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
تاکیــد کرد: شــاید برخی افــراد باور نکنند که 
کارگران در سکوهای نفتی حدود ۶ تا 7 میلیون 
تومان حقوق می گیرند لذا کمیســیون انرژی 
تالش می کند این پرسنل و نوار مرزی کشور را 
مشمول معافیت مالیاتی کرده تا افزایش حقوق 

آنها نیز محقق شود.
فریدون حســنوند ضمن تشــریح سفر دو روزه 
اعضــای کمیســیون انرژی مجلس شــورای 
اســالمی به عســلویه، گفت: طی دو روز حضور 
اعضای کمیســیون انرژی در اســتان بوشهر و 
به ویژه منطقه عســلویه، جلســات مشترکی با 
حضــور مدیران عامل شــرکت ملی نفت و گاز 
پارس جنوبی و منطقه ویژه اقتصادی برگزار شد 
که در این جلسات نیازها،  چالش ها، عملکرد و 
میزان پیشرفت پروژه ها مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت. نظارت میدانی وظیفه ذاتی کمیســیون 
انرژی است که تعهدات دستگاه های مختلف را 
بر اساس قانون برنامه توسعه، بودجه سنواتی و 
احــکام دائمی رصد کند.وی ادامه داد: از طرفی 

کمیسیون نگاهی نیز به بودجه سنواتی سالیان 
بعد دارد که باید متناسب با نیاز مجموعه های 
مرتبط با کمیســیون رشــد کنند لذا در تالش 
هســتیم تصمیم گیری  هــای منطقی در این 
حوزه داشته باشیم. از آنجا که مشترکان خانگی، 
نیــروگاه هــای جدید و فعلی و صنایع بزرگ به 
گاز نیــاز دارنــد و بخش قابل مالحظه ای از این 
نیاز در همین منطقه عســلویه تولید می شــود 
لذا این منطقه به حمایت مالی نیازمند اســت. 
ما در این ســفر بازدیدی از سکوی گازی پارس 
جنوبی داشتیم. به یقین فعالیت در این سکوها 
بســیار ســخت و طاقت فرسا است اما کارکنان 
عملیاتــی وزارت نفت در خط مقدم تولید قرار 
دارند و پرچم استقالل کشور را در حوزه تولید و 
صادرات برافراشته اند. دوری از خانواده و شرایط 
سخت آب و هوایی و  مسئولیت خطیری که بر 
عهده دارند شرایط را برای آنها سخت کرده است 
لذا کمیسیون انرژی درصدد است که در قانون 
بودجه سال آینده حتما ۱4.۵ درصد سهم وزارت 
نفت به طور کامل به این صنعت اختصاص یابد.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی خبر داد؛ 

نگرانی از وقوع خاموشی
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی 
با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت نیروگاه 
ها نامناسب نیست، گفت که وزارت نفت تعهد 
داده بود در این ایام میزان مشخصی سوخت 
گاز را تامین کند اما به دلیل افزایش مصرف 
خانگــی و تجاری این تعهد عملی نشــده و 
ما نیز با هماهنگی انجام شــده از ســوخت 
مایع و جایگزین در نیروگاه ها اســتفاده می 
کنیم و اکنون مشــکل خاصی وجود ندارد.

محســن طرزطلب ، با اشــاره به محدودیت 
تامین سوخت در نیروگاه ها، اظهار کرد: در 
هر نیروگاهی که نتوانســتند سوخت گاز را 
تامین کنند از ســوخت جایگزین و سوخت 
گازوئیل اســتفاده می شــود، تعداد نیروگاه 
هایی که از ســوخت جایگزین  استفاده می 
کنند به هشت مورد نیز نمی رسد و اکثرا در 
این نیروگاه ها شرایط اینگونه است که تنها 
واحدهایی که در مدار هستند، آن هم نه به 
صورت صددرصد از سوخت مازوت و گازوئیل 
اســتفاده می کنند.مدیرعامل شرکت مادر 
تخصصــی بــرق حرارتی با بیــان اینکه اگر 

واحدی در مدار باشد سعی شده که سوخت 
آن بــه صــورت ترکیبی از مازوت و گازوئیل 
تامین شود، گفت: ممکن است یک نیروگاه 
شش واحد داشته باشد که همه واحدهای آن 
از مازوت استفاده نکنند و به صورت ترکیبی 
از مــازوت و گازوئیل تامین ســوخت کنند.
طرزطلــب در ادامه با اشــاره به عدم اجرای 
تعهد وزارت نفت برای تامین ســوخت گاز، 
گفــت: مخــازن گازوئیل و ذخیره کردن آن 
برای همین مواقع اســت که اگر مشــکلی به 
وجود آمد بتوانیم از گازوئیل استفاده کنیم 
تا شــرایط نرمال شــود.مدیرعامل شرکت 
مــادر تخصصی برق حرارتی درباره احتمال 
خاموشــی در زمســتان امسال نیز، گفت: از 
اکنــون نمی توان این مســاله را پیش بینی 
کرد، نگرانی هایی وجود دارد، در حال رصد 
شــرایط هستیم تا مشــکلی به وجود نیاید، 
اما من به شــخصه نگران هستم، پیش بینی 
خاموشی ها را نمی توان با خیال راحت و یا 
مضطرب اعالم کرد، اما در مجموع به دنبال 

این هستیم که مشکلی به وجود نیاید.

 نفت از افزایش دالر 
ضرر کرد

بهای معامــالت نفت برنت در روزهای  
گذشــته  7۰ ســنت معادل ۰.۸ درصد 
کاهش یافت و در ۸2 دالر و ۱7 ســنت 
در هر بشــکه بسته شد. بهای معامالت 
وســت تگــزاس اینترمدیت آمریکا ۸۰ 
ســنت معادل یک درصد کاهش یافت 
و در ۸۰ دالر و 7۹ ســنت در هر بشــکه 
بسته شد.هر دو شاخص تحت تاثیر رشد 
ارزش دالر آمریــکا و گمانه زنی ها درباره 
احتمال اقدام دولت بایدن برای برداشت 
نفت از ذخایر نفت استراتژیک به منظور 
کنتــرل قیمتها، برای ســومین هفته 
متوالــی کاهش پیــدا کردند. بر مبنای 
هفتگی، نفت برنت ۰.7 درصد و وســت 
تگــزاس اینترمدیت ۰.۶ درصد کاهش 
داشــتند.لوییس دیکســون، تحلیلگر 
ارشــد بازارهای نفت در شرکت ریستاد 
انــرژی در این بــاره گفت: هفته جاری 
یادآور خوبی برای بازارهای نفت بود که 
قیمتهــا تنها تحت تاثیر عوامل عرضه و 
تقاضــا قرار ندارنــد بلکه پیش بینیهای 
سیاست پولی و اشکالی از دخالت دولت 
هم بر آنها تاثیرگذار است. نرخهای بهره 
باالتر از ارزش دالر پشــتیبانی می کند 
و فشــار نزولــی روی قیمتهای نفت را 
تشــدید خواهد کرد.جنیفر گرانهولم، 
وزیر انرژی آمریکا دوشــنبه هفته پیش 
گفته بود بایدن ممکن اســت در همین 
هفته برای رســیدگی به مسئله افزایش 
قیمتهــای بنزین اقدامــی انجام دهد.

فیلیــپ فالیــن، تحلیلگر ارشــد گروه 
پرایــس فیوچرز اظهار کــرد: ما بر این 
باوریم که هر تصمیمی از ســوی دولت 
آمریکا اعالم شــود، تنها یک تاثیر کوتاه 
مدت بر قیمت خواهد داشت اما به دلیل 
ابهــام، بازار اندکی عقب نشــینی کرده 
است.شــرکت خدمات انرژی بیکرهیوز 
روز جمعه اعالم کرد شــرکتهای انرژی 
آمریکایی هفته گذشــته برای سومین 
هفته متوالی به شــمار دکلهای حفاری 
نفت و گاز طبیعی اضافه کردند. شــمار 
دکلهــای حفاری نفت و گاز طبیعی که 
معیاری برای ســنجش تولید آتی است، 
در هفته منتهی به ۱2 نوامبر، شش حلقه 
افزایش یافت و به ۵۵۶ حلقه رســید که 
باالترین میزان از آوریل سال 2۰2۰ بود.

 تولید سوخت های 
 کربن خنثی 

در خودروسازان ژاپنی
 تویوتــا اعــالم کــرد با چهار شــرکت 
خودروســازی ژاپنی دیگر برای بررسی 
امکان اســتفاده از سوختهای پاک برای 
خودروهای موتور احتراق داخلی شامل 
هیدروژن و سوختهای مصنوعی مشتق 
شده از زیست توده همکاری خواهد کرد. 
این شرکتها عالوه بر تویوتا، شامل مزدا 
موتور، ســوبارو، یاماها موتور و کاوازاکی 
هوی اینداســتریز هستند. این خبر در 
رویدادی در اوکایاما واقع در غرب ژاپن 
اعالم شد.این خبر، باور فراگیر در میان 
خودروسازان ژاپنی را نشان می دهد که 
انواع مختلف خودروها شامل هیبریدی، 
برقی و هیدروژنی در کربن زدایی صنعت 
خــودرو در دهه های آینــده نقش ایفا 
خواهــد کرد. دیــدگاه مذکور برخالف 
دیــدگاه خودروســازان دیگــر مانند 
جنــرال موتورز، جگــوار لندروور و ولوو 
کار اســت که قصد دارند فقط با فروش 
خودروهای برقی، از هم اکنون تا دو دهه 
آینــده به وضعیت کربن خنثی دســت 
پیدا کنند.موتورهایی که با ســوختهای 
کربن خنثی کار می کنند، تالشی برای 
نجات صدها هزار شغل مربوط به قطعات 
موتــور احتراقی هســتند که در صورت 
تغییر جهت کامل صنعت خودروسازی 
به سوی خودروهای برقی در ژاپن محو 
خواهند شد.بر اساس گزارش بلومبرگ، 
نائویوکی ســاکاموتو، مهندس ارشــد 
تویوتــا ماه گذشــته در اظهاراتی گفته 
بود موتورهای ســنتی نیاز به تغییرات 
جزئــی مانند تغییر سیســتم تامین و 
تزریق ســوخت دارند تا قادر باشــند با 
هیدروژن کار کنند.با تشــدید مقررات 
محیط زیســتی از ســوی کشــورهای 
جهان، خودروسازانی نظیر تویوتا تولید 
خودروهــای برقی را افزایش می دهند. 
ژاپن اعالم کرده که قصد دارد تا ســال 
2۰۵۰ به وضعیت کربن خنثی دســت 
پیدا کند و استفاده از سوخت هیدروژنی 

را ترویج می کند.

معاون دیسپچینگ شرکت ملی گاز:

ســرمای زودرس مصرف گاز 
کشور را افزایش داد

مســعود کاظمی معاون دیســپچینگ 
شــرکت ملــی گاز بیــان کــرد: امروز 
میــزان تولید گاز حــدود ۸۰۰ میلیون 
مترمکعــب اســت که نزدیــک به ۵۰۰ 
میلیــون متر مکعب از آن، در بخش های 
خانگــی، تجــاری و صنایــع غیرعمده 
مصرف می شــود و مابقی این گاز نیز به 
صنایع عمده نظیر پاالیشــگاه های نفت، 
پتروشیمی ها، فوالد، سیمان، آلومینیوم 
و ...  اختصــاص پیدا مــی کند.او افزود: 
حــدود ۱۳۰ میلیــون متر مکعب نیز به 
نیروگاه هــا اختصــاص دارد و مابقی آن، 
به مصارف صادراتی و عملیاتی می رسد. 
در این فصل، بیشترین مصرف مربوط به 
بخش خانگی است، اما از نیمه دوم آبان 
ماه امســال، نسبت به پنج سال گذشته، 
مصرف خانگی به شدت افزایش پیدا کرده 
اســت.کاظمی اظهار کرد: این مصرف در 
برخــی روز ها بین ۱۰۰ تا ۱4۰ میلیون 
مترمکعب افزایش داشــته و دلیل اصلی 
آن، ســرمای زودرس هواست؛ به طوری 
که نیمه دوم آبان امســال، دمایی مشابه 
نیمه دوم آذر سال قبل است. با توجه به 
این که اولویت شــرکت ملی گاز، تامین 
پایدار بخش های خانگی و تجاری است؛ 
به همین دلیل، ممکن است گاز کمتری 
به سایر بخش ها و صنایع اختصاص پیدا 
کند.او گفت: 2۵ درصد مشــترکان، ۵۰ 
درصد مصرف خانگی را به خود اختصاص 
داده انــد و اگــر الگوی مصرف را رعایت 
نکنند، جریمه شــامل حال آن ها خواهد 
شد.این مقام مسئول گفت: استان تهران 
بیشترین مصرف گاز را به خود اختصاص 
داده بــه طوری که نزدیک به یک چهارم 
مصرف کل کشــور در این اســتان انجام 

می شود. 

معاون وزیر نفت:

 مصرف گاز در ایران 
با 1۲ کشور ثروتمند اروپایی 

برابری می کند
معــاون وزیر نفت گفت: ایران ســومین 
تولیدکننــده گاز جهــان و چهارمیــن 
مصرف کننده آن پس از روســیه، آمریکا 
و چیــن اســت و میزان مصــرف گاز در 
کشورمان تقریبا با ۱2 کشور ثروتمند اروپا 
برابــری می کند.مجید چگنی افزود: این 
ارقام نشــان می دهد که چرا دغدغه های 
ما درخصوص مصرف انرژی در کشــور به 
ویــژه در حوزه گاز طبیعی افزایش یافته 
است؟وی با بیان اینکه عوامل زیادی روی 
مصرف تاثیرگذار است، اظهار داشت: در 
زمینه مکانیزم هایی که در همه دنیا برای 
کاهش مصرف به کار گرفته می شود، در 
کشور ما کم کاری شده و مردم به درستی 
توجیه نشده اند، بنابراین نتیجه این شده 
کــه صادرات گاز و توســعه صنایع مهم 
وابســته به گاز باید متوقف شود.چگنی با 
تاکید بر لزوم عزم ملی برای فرهنگ سازی 
در زمینه مصرف گاز، گفت: امســال نیز 
شــرایط ما از نظر تولید و مصرف مطلوب 
نیســت و مجبوریــم محدودیت هایی را 
اعمال کنیم تابتوانیم از فصل ســرد عبور 
کنیــم، ایــن در حالی اســت که با وجود 
پیش بینی ها، امسال فصل سرما زودتر از 
ســال گذشته آغاز و همین موضوع باعث 
شد که میزان مصرف گاز افزایش یابد.وی 
خاطرنشان کرد: امروز میزان مصرف گاز 
در بخش خانگی و تجاری به 4۸۰ میلیون 
مترمکعب رســیده که نســبت به مدت 
مشابه سال گذشته، نزدیک به ۹۰ میلیون 
مترمکعب افزایش یافته اســت و همین 
موضوع باعث شده که محدودیت هایی را 
در حــوزه نیروگاهی اعمال کنیم و بخش 
نیروگاهی به ســمت استفاده از سوخت 
دوم و مایع بروند؛ به این ترتیب با افزایش 
مصرف گازوییل، میزان صادرات محدود 
می شــود و بر همین اساس، صادرات گاز 
بــه ترکیه و عراق نیز کاهش می یابد.وی 
بــا تاکید بــر اینکه باید در زمینه مصرف 
بهینه گاز دقت کنیم تا بتوانیم از زمستان 
عبــور کنیم، خاطرنشــان کرد: در حوزه 
مشــترکان دولتی بخش نامه هایی صادر 
شده که مشترکان نسبت به مصرف بهینه 
اقــدام کــرده و میزان مصرف گاز خود را 
کاهش دهند.چگنی ابراز امیدواری کرد 
بتوانیم ســوخت مورد نیاز صنایع عمده 
و نیروگاه هــا را تامین کنیــم؛ زیرا عدم 
تامیــن ســوخت این دو بخــش، تبعات 
دیگری نیز خواهد داشــت و در واقع هر 
قدر مصرف خانگی بهینه باشد، به حوزه 
فعالیت صنایع کمک کرده ایم. اکنون 2۵ 
میلیون مشترک گاز در کشور وجود دارد 
که از این میزان، 7۶ درصد از مشترکان در 

سه پله نخست مصرف قرار دارند.

نشست نیمه پنهان یارانه پنهان پیرامون مسئله یارانه 
انرژی با همکاری مرکز رشــد دانشــگاه امام صادق )ع( 
و اندیشــکده اقتصاد مقاومتی در دانشــگاه امام صادق 
)ع( برگزار شــد.در ابتدای این نشســت همت قلی زاده، 
کارشناس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در بین 
اقتصاددانان هم اتفاق نظری در خصوص نحوه مواجهه 
با یارانه پنهان وجود ندارد، افزود: شــیوه محاسبه یارانه 
پنهان که از طریق اختالف قیمت جهانی و قیمت فروش 
داخلی انجام می شود، از مبنا مشکل دارد و نباید اسم آن را 
یارانه انرژی گذاشت. رقمی که از این روش محاسبه شود 
صرفاً با افزایش قیمت جهانی نفت چند برابر می شود، 
حتی در صورتی که میزان مصرف مردم کاهش می یابد. 
چنین مفهومی به هیچ عنوان نمی تواند به یارانه به مردم 
محســوب شود؛ چراکه یارانه ماهیت حمایتی دارد و به 
مواردی اطالق می شود که بخشی از هزینه های مردم را 
پوشش داده باشد و هدف آن بهبود عدالت و حمایت از 
اقشــار کم درآمد است.وی افزود: نکته مهم دیگر اینکه 
حذف یا کاهش یارانه ای که از این ناحیه محاسبه شود، 
چندین بار در اقتصاد کشور امتحان شده و هر بار نتیجه 
ادعا شــده، یعنی بهبود عدالت و کاهش مصرف محقق 
نشــده است. یکی نمونه های تالش برای کاهش یارانه 
پنهــان، در آبــان ۹۸ رخ داد که نتایج مطلوبی به همراه 
نداشت.این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه مبنای 
افزایش قیمت حامل های انرژی به دلیل کسری بودجه 
دولت مبنای صحیحی ندارد، تصریح کرد: یک نکته مهم 

در زمینه یارانه پنهانی که عنوان می شود اینکه بسیاری 
از محصوالت و فرآورده های نفتی که شمار آن ها به ۳۰ 
عدد نیز می رسد، مدتهاست که دارد با قیمت جهانی در 
بازار داخلی عرضه می شود و این مسئله عالوه بر دادن 
یک رانت به پاالیشگاه ها، موجب رکود در بازارهای داخلی 

به دلیل افزایش قیمت ها شده است. 

 بازار بی ضابطه ارزی
 ریشه ارقام باالی یارانه ای است

حســن سبحانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز 
دیگر سخنران این همایش بود. وی با بیان اینکه یارانه 
پنهان، هم از بعد مبانی علم اقتصاد و هم اقتصاد سیاسی 
قابل بحث است، افزود: در عین حال مسئله اصلی یارانه 
پنهــان را به جای مباحث اقتصــادی، باید در مباحث 

سیاســی دنبال کرد. به طور خاص ارقام نجومی یارانه 
انرژی در گزارشــاتی مثل تفریغ بودجه، با به رســمیت 
شناختن نرخ ارزی محاسبه شده که در بازار بی ضابطه 
موجود بدســت می آید و این یک مشکل اساسی است.
وی بــا تاکیــد بر اینکه یارانه کمکی اســت که دولت به 
مردم می کند تا بخشــی از هزینه های خود را پوشــش 
دهند، ادامه داد: بنابراین ارقامی که از این روش محاسبه 
شود، اساساً نباید یارانه نامیده شود. در بودجه دولت نیز 
اساساً مشخص نیست که شرکت های دولتی چه میزان 

از یارانه بهره می برند .

 کاهش مصرف انرژی نیازمند
یک بسته جامع سیاستی است

همچنیــن میثم پیله فروش، کارشــناس اقتصادی و 

مشــاور وزیر اقتصاد دیگر سخنران این همایش بود. 
وی با بیان اینکه نداشتن اطالعات دقیق از همه ابعاد 
مســئله یکی از نقاط ضعف اصلی در مواجهه با یارانه 
پنهان انرژی است، افزود: به طور خاص ترکیب مصرف 
انرژی نهایی در کشور در بخش خانگی و تجاری ۳۵ 
درصد است. 24 درصد این مصرف مربوط به حمل و 
نقل اســت، 24 درصد صنعت و 4 درصد کشاورزی و 
باقی هم عمدتاً اتالف هســت.این کارشناس با تأکید 
بر اینکه ما نمی توانیم تمام تقصیر اتالف انرژی و بهینه 
نبودن مصرف را گردن خانوار بیاندازیم، افزود: طبق 
محاســبات در حال حاضر بیش از یک میلیون بشکه 
نفت در روز اتالف انرژی رخ می دهد. تجربه سال ۸۹ 
نشــان می دهد الزاماً افزایش قیمت با کاهش اتالف 
انرژی رابطه مســتقیم ندارد و باید راهکار این بحث 
را در جای دیگر دید.وی با تاکید بر اینکه سیاســت 
قیمتی زمانی مؤثر می شــود که یک بســته سیاستی 
کامل شــامل انتقال فناوری، بهبود زیرســاخت ها و 
کمک هــای جبرانی در نظر گرفته شــود و بتواند در 
کنار افزایش قیمت ها مردم و بخش تولید را به سمت 
اصالح الگوی مصرف و کاهش شــدت مصرف انرژی 
سوق دهد، افزود: به طور مثال اگر می خواهیم مصرف 
برق را کنترل کنیم باید بدانیم ۳۵ درصد مصرف برق 
در بخش خانگی است. اگر برنامه ای برای سایر بخش ها 
وجود داشــت، سیاست قیمتی در اینجا هم می تواند 

مؤثر باشد وگرنه نمی تواند.

خبر ویژه

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: ایران به آرامی در حال 
افزایش فروش نفت است و با برنامه ریزی های انجام شده می توان به صادرات 

بیشتر نیز امیدوار بود.
سید موسی موسوی گفت: هرچند صنعت نفت ایران با تحریم روبه رو است، 
اما در همین مدت شاهد افزایش فروش و صادرات نفت هستیم.وی افزود: با 
برنامه ریزی های وزارت نفت می توانیم صادرات و فروش نفت را بیش از این 
نیز افزایش دهیم، این موضوع می تواند بعضی از مشــکالت اقتصادی کشــور 
را برطرف کند.عضو کمیســیون انرژی مجلس به موضوع تهاتر نیز اشــاره و 
تصریح کرد: برای تأمین منابع مالی تکمیل پروژه ها باید چاره ای اندیشیده 

شود، از این رو استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی 
از راه های تأمین منابع مالی پروژه های عمرانی کشــور است.موســوی بیان 
کرد: استفاده از تهاتر نفتی سبب افزایش جذابیت برای سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در پروژه های زیرســاختی و حمل ونقل ریلی و جاده ای می شــود.

جواد اوجی، وزیر نفت در حاشیه نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی گفته بود: با توجه به نیاز دنیا به انرژی و با استفاده از توان و 
ظرفیت دســتگاه سیاســت خارجی، فروش نفت به صورت تهاتری در دستور 
کار ما قرار گرفته اســت، در این زمینه تهاتر نفت با کاال و ســرمایه گذاری از 

روش هایی است که انجام می شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

آرامی در حال افزایش است صادرات نفت ایران به 
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55بانک و بیمه
دیدار مدیرعامل و اعضای 

هیأت مدیره بانک مهر 
ایران  با شهردار گرگان

دکتر مرتضی اکبری که به منظور بازدید 
از شعب استان گلستان و بررسی ظرفیت 
های اقتصادی به این اســتان سفر کرده 
بود با ســبطی شــهردار و اعضای شورای 
شــهر گرگان دیدار و در زمینه گسترش 
تعامالت دو جانبه گفت وگو کرد.بر اساس 
این گزارش، دکتر اکبری در این دیدار با 
اشاره به اهمیت تعامل میان نظام بانکی 
و شــهرداری ها در راستای ارتقای سطح 
زندگی شــهروندان آمادگی این بانک را 
به منظــور برقراری تعامالت بیشــتر با 
شــهرداری گرگان اعالم داشت و ارتباط 
مفید و مؤثر بانک مهر ایران و شهرداری 
گــرگان را باعث توفیق بیشــتر خدمت 
رســانی به شــهروندان عنوان کرد.وی 
افــزود: موفقیت یک بانک حاصل تعیین 
مکان مناســب شــعب، ارائــه خدمات 
مطلوب و برخورد مناسب با مشتری است 
و بانــک مهر ایــران با در نظر گرفتن این 
ویژگی ها توانسته است در کالن شهرها 
و شهرهای کوچک به ارائه خدمات قابل 
قبولی بپردازد.در ادامه، سبطی، شهردار 
گــرگان نیز ضمن قدردانی از تعامل همه 
جانبه و خدمات مطلوب بانک مهر ایران 
در ایــن اســتان گفت: تعامل مناســب 
میــان این دو نهــاد موجب رضایتمندی 
شهروندان از خدمات شهری خواهد شد.

وی همچنین با اشــاره به  این که تکریم 
ارباب رجوع، مشــتری مداری و همکاری 
بانــک مهر ایــران با نهادهــای عمومی 
غیردولتی همچون شهرداری مثال زدنی 
اســت، توسعه فعالیت های این بانک در 
گرگان را خواســتار شد.گفتنی است در 
این دیدار، عیســی امامی، حسن تلیکانی 
و ناصر ســیف الهی اعضای هیات مدیره 
بانــک مهر ایران و مجید وکیل مشــاور 
مدیرعامــل و رییــس اداره کل حــوزه 
مدیریــت، مدیرعامل بانک مهر ایران را 

همراهی کردند.

مدیرعامل بانک مســکن خبر داد؛

آغاز پرداخت 63 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت بانک برای 

نهضت ملی مسکن

مدیــر عامل بانک مســکن، با بیان آغاز 
پرداخت تسهیالت نهضت ملی مسکن در 
بانک، به منظور تسریع روند اجرای طرح 
جهش مسکن، نسبت به دریافت عاملیت 
بانک مســکن در پرداخت تســهیالت 
تحــت تعهد ســایر بانکها اعالم آمادگی 
کرد.دکتر شایان با اعالم این خبر گفت: 
سهم بانک مسکن در پرداخت تسهیالت 
برای ساخت 2۱۰ هزار واحد مسکونی به 
مبلغ ۶۳ هزار میلیارد تومان اعالم شده 
که در حال حاضر این تکلیف به شــبکه 
شعب بانک مسکن ابالغ و اجرای آن آغاز 
شــده است.وی افزود: با تصویب شورای 
پول و اعتبار، سقف تسهیالت این طرح 
در شــهر تهران به 4۵۰ میلیون تومان، 
شهرهایی با جمعیت باالی یک میلیون 
نفر 4۰۰ میلیون تومان، مراکز استان ها 
۳۵۰ میلیون تومان، ســایر شهرها ۳۰۰ 
میلیون تومان و برای ســاخت مســکن 
روســتایی 2۵۰ میلیون تومان افزایش 
یافته است.دکتر شایان با اشاره به اینکه 
در تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال ۳۶۰ 
هزار میلیارد تومان تکلیف تســهیالتی 
بر عهده شــبکه بانکی بــرای پرداخت 
تســهیالت ســاخت مســکن گذاشته 
شــده اســت که بانک مرکزی با اجرای 
این قانون، ســهمیه 2۸ بانک و موسسه 
اعتباری را ابالغ کرده است افزود: با هدف 
تســریع روند اجرای طرح جهش تولید 
مسکن، بانک مسکن با گستردگی شعب 
در ســطح کشــور و با پشتوانه تجربه در 
مسکن مهر و بخش ساختمان ، آمادگی 
دارد در صورتی که سایر بانک ها تمایل 
داشــته باشــند، با امضای تفاهم نامه ، 
عاملیــت اعطای تســهیالت آن ها را بر 
عهده بگیرد و به جای آن ها تســهیالت 

پرداخت کند.

اخبار

اخبار

تــداوم و افزایش حمایت های 
 بانک شهر از مدیریت شهرها 

در سال جاری

معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر 
با اشاره به نقش تاثیرگذار و بی بدیل این 
بانک در کمک به توسعه و آبادانی شهرها 
گفت: در تالش هســتیم در سال جاری با 
افزایش حمایت از مدیریت شهرها، موانع 
موجود در پیشــرفت پروژه های شهری را 

مرتفع کنیم.
بهبود ساســانیان افزود: طی ســال های 
گذشته به واسطه حمایت ها و تعامل بانک 
شــهر با شــهرداری ها ؛ اقدامات مناسبی 
در راســتای افزایش خدمات رســانی به 
شــهروندان در حــوزه هــای مختلف به 
خصــوص حمــل و نقل عمومــی انجام 
شده است.ساســانیان با اشاره به بررسی 
درخواســت های مدیریت شــهرها از این 
بانــک در کوتاه ترین زمان ممکن، تصریح 
کرد: تالش کرده ایم در چارچوب مقررات 
بانک مرکزی و ضوابط ، دستورالعمل ها و 
خط مشــی بانک خواست شهرداری ها را 
محقق کنیم.وی در همین راستا افزود: طی 
هفته های اخیر نیز نشست های مهمی با 
شهرداران شهرهای مختلف و کالنشهرها 
برگزار و ضمن تاکید بر افزایش همکاری ها 
بر ادامه حمایت بانک از پروژه های شهری 

تاکید کرده ایم.
معــاون شــعب و توســعه بازاریابی بانک 
شــهر با بیان اینکه خوشبختانه مجموعه 
اقدامــات این بانک در حمایت از مدیریت 
شهرها باعث افزایش رضایتمندی عمومی 
شهروندان از عملکرد مدیریت شهرها شده 
اســت، تصریح کرد: شهروندان شهرهای 
سراســر کشور می دانند که سرمایه اصلی 
ما آنها هستند و مدیران بانک برای خدمت 
رســانی هرچه بهتر و بیشــتر به آنان تمام 
تالش خود را انجام می دهند.ساســانیان 
در پایان گفت: بانک شــهر در بیش از یک 
دهــه فعالیــت خود با تــوان حداکثری ، 
نقش تاثیرگذاری در توســعه زیرساخت 
های شــهری به خصوص دربخش حمل و 
نقل عمومی داشته است؛ و درادامه ارتباط 
با شهرداری های شهرهای کوچک نیز در 
سال جاری مورد توجه جدی قرار خواهد 

گرفت.

 به منظور ارائه 
 خدمات بهینه مالی و بانکی 

به مشتریان و تکمیل نیروی انسانی؛

بانک سینا استخدام می کند

بانک ســینا به منظور ارائه خدمات بهینه 
مالی و بانکی به مشتریان و تکمیل نیروی 
انســانی خــود، از بیــن متقاضیان واجد 

شرایط استخدام می کند.
 این بانک از بین متقاضیان واجد شرایط در 
مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی 
ارشــد، بومی و ســاکن یکی از شهرهای 
مندرج در جداول ضمیمه در رده شــغلی 
بانکدار، فناوری اطالعات و فنی و مهندسی 
مطابق با ضوابط و آیین نامه اســتخدامی 
بانک با رابطه استخدامی قراردادی موقت 
قانــون کار، بــه تعداد محــدود دعوت به 
همکاری می نماید.متقاضیان می بایست 
با توجه به شرایط استخدام بانک با مراجعه 
به پایگاه اینترنتی بانک ســینا به نشــانی 
از طریــق  https://www.sinabank.ir و 
 https://sinabank.iran-azmoon.ir لینک
نسبت به تکمیل فرم ثبت نام از ساعت ۸ 
روز پنجشــنبه 2۰ آبان ماه ۱4۰۰ لغایت 
ســاعت 24 روز ســه شنبه 2 آذر ماه سال 

جاری اقدام نمایند.

زیرساخت مناسب ایران زمین در توسعه کیف پول الکترونیکی
پرداخــت یکــی از فرآیندهای کلیــدی و مهم در زندگی روزمره مردم 
جامعه است. توسعه و تکامل ابزارهای پرداخت همواره با تکامل بشری 
همراه بوده است. با وقوع انقالب دیجیتال در ابتدای هزاره سوم صنعت 
الکترونیک و فناوری اطالعات وارد فرآیندهای اجتماعی و زندگی مردم 
شــد. به همین تناســب در صنعت پرداخت نیز ابزارهای ســنتی مانند 
ســکه، اسکناس، چک و ســفته به مرور ابزارهای پرداخت الکترونیک 

را در کنار خود دیدند. 
تکنولوژی کارت های مغناطیسی، تراش های و بیومتریک، درگاه های 
پرداخــت اینترنتــی، تلفن همراه و شــبکه های اجتماعی هرکدام به 
تدریــج ســهمی در فضــای پرداخت به خود اختصــاص دادند.کیف 
پــول الکترونیکــی یک مفهوم جدیــد در صنعت پرداخت برای انجام 
پرداخت های خرد به صورت برون خط است که منطق این ابزار مبتنی 
بر تجمیع پرداخت های خرد و ســندزنی به صورت برون خط اســت، 
کیف پول ابزاری مناسب برای ایجادحلقه های بسته پرداخت در کسب 
و کارهایی با مبالغ خرد مانند دانشــگاه، مدارس و حمل و نقل اســت.

توسعه ابزار پرداخت برخط با سرعت باال و قیمت ارزان سبب شده تا 
حجم قابل توجهی از تراکنش ها به صورت متمرکز و بین بانکی انجام 
شــود که این مســاله هزینه های زیادی )بیش از شش هزار میلیارد در 
ســال( بر شــبکه بانکی تحمیل می کند. از طرف دیگر تمرکز شدید و 
تقارن شبکه بانکداری و پرداخت الکترونیک موجب عدم تنوع پذیری 
در خدمات شــده اســت.از این رو توســعه کیف پول الکترونیک عالوه 
بر کاهش هزینه بانکداری الکترونیک میتواند تنوع پذیری زیادی در 
مدل های کســب و کار و خدمات ارایه شــده به پذیرندگان و دارندگان 
کارت ارایه کند.بر این اســاس موسســات اعتباری می توانند »کیف 
الکترونیک پول« مبتنی بر حســاب را صادر کنند و برخی از خدمات 
پرداخت را از طریق انعقاد قرارداد با راهبران »کیف الکترونیک پول« 

و انجام تراکنش های برون خط در شبکه پرداخت کشور، میسر سازند.
به اســتناد بند »الف« ماده »یک« تصویب نامه شــماره ۱۰7۸۳7.ت 
۵42۵۱ مورخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹7 هیات وزیران و بند »ب« ماده ۱۰ 
قانون پولی و بانکی کشور و به منظور توسعه شبکه پرداخت و ساماندهی 
و پشــتیبانی از خریدهای با مبالغ بســیار ُخرد )پرداخت ریز(، خدمات 
مربوط به کیف پول با تعاریف و شــرایط مندرج در الزامات حاضر به 
رسمیت شناخته شده و صالحیت متقاضی راهبری کیف الکترونیکی 

پول بر مبنای آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
فرهــاد اینالوئــی، معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین درباره این 
مصوبه، اظهار داشت: کیف پول یک ابزار برای پرداخت های ُخرد است 
که جای خالی آن در سیســتم بانکی و پرداخت کشــور محسوس بود و 

پس از مدت ها این نســخه آماده و ارائه شــده است.وی افزود: برای فاز 
اول اقدامات خوبی انجام شده، البته به تنهایی کافی نیست و باید هم 
زمان مکانیزم اصالح کارمزد را هم آغاز کنیم؛ در غیر اینصورت مشتریان 
کیف پول رغبتی برای استفاده از این ابزار ندارند.معاون فناوری اطالعات 
بانک ایران زمین ادامه داد: در اینجا بانک هم می تواند عامل باشــد و 
هم راهبر )کســی که ســرویس کیف پول را در اختیار قرار می دهد( و 
بانک ها هم می توانند کیف پول را خود به مشــتریان ارائه کنند و هم 

به متقاضیان ارائه این سرویس به مردم، خدمات ارائه کنند.
بــه گفته اینالویــی، البته برخی محدودیت  از جمله همکاری راهبرها 
صرفــا بــا ۳ بانک یا تعیین ســقف 2۰۰ هــزار تومان تراکنش در روز از 
جمله مواردی اســت که الزم اســت به مرور مورد بررســی مجدد قرار 
گیــرد. در بانــک ایران زمین نیز زیرســاخت های ابزار کیف پول برای 
ارائه خدمات به راهبرها در نظر گرفته شــده تا هر شــرکتی که تمایل 
به ارائه خدمات به مردم در قالب کیف پول را دارد از زیســت بوم بانک 

ایران زمین استفاده کند.
وی درباره مقایسه این ابزار با نمونه بین المللی آن توضیح داد: انتظاری 
برای مقایسه با نمونه بین المللی وجود ندارد، زیرا سیستم پرداخت در 
کشور ما متفاوت از دنیا است. پس در این زمینه هم نمی توان انتظاری 
برای هماهنگی و مقایســه با نمونه های بین الملی داشــت.عبدالمجید 
پورســعید، مدیر عامل بانک ایران زمین با اشــاره به روند توسعه شبکه 
های اجتماعی و کیف پول الکترونیکی در جهان و ضرورت های پیاده 
سازی آن در کشور بیان داشت: شبکه های اجتماعی و خدمات در بستر 
آنها یکی از زمین های بازی بانکداری دیجیتال هســتند و در برگیری 
آنها به حدی است که ایجاد تغییر در آنها می تواند اقتصاد یک کشور را 
با چالش مواجه سازد و کسب و کارهای امروزی نیز دیگر بدون شبکه 

های اجتماعی نمی توانند به ارائه خدمات بپردازند.

اســماعیلی  علــی  اینجانــب  التحصیلــی  فــارغ  مــدرک 
ــع  ــکا در مقط ــادره از ن ــه ش س 368ص ــدی ب ــد مه فرزن
کارشناســی رشــته حقــوق صــادره از واحــد دانشــگاهی 
و  گشــته  128614200033مفقــود  شــماره  بــا  دامغــان 
از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل  فاقــد اعتبــار اســت 
دامغــان   واحــد  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  بــه  را  مــدرک 
بــه نشــانی دامغــان بلــوار چشــمه علــی بعــد از میــدان 
ســعدی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد دامغــان کد پســتی 
39998-36716اداره دانــش آموختــگان ارســال نمایــد.

خبر ویژه

جلسه کارگروه بیمه های باربری سندیکای بیمه ایران به میزبانی بیمه رازی در راستای بررسی آیین نامه 7۹ بیمه مرکزی 
و ایجاد وحدت رویه در صنعت بیمه در مواجه با مســائل مرتبط برگزار شــد.در این جلســه که اولویت آن به روزرســانی و 
توافقات صورت گرفته میان اعضا جهت شــفاف ســازی در پوشــش ها و ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر از سوی بیمه گران 
فعال در رشته بیمه های باربری صنعت بیمه به بیمه گزاران بود، موارد فوق مورد بررسی قرار گرفت و خروجی های قابل 
قبولی برای اعضای کارگروه بیمه های باربری سندیکا در راستای ایجاد وحدت رویه، تعامالت سازمانی و ارتقاء جایگاه 
فنی داشــت.بر اســاس این گزارش، کارگروه بیمه های باربری ســندیکای بیمه ایران با برگزاری این جلســات در تالش 
اســت تا حقوق بیمه گزاران و بیمه گران بیش از پیش رعایت شــود تا در نهایت نارضایتی و اختالف در بین بیمه گران و 

بیمه گزاران کاهش یابد.

کارگروه بیمه های باربری سندیکا به میزبانی بیمه رازی برگزار شد

مدیرعامل بانک دی: 

آینده نزدیک به صفر خواهد رسید زیان بانک دی در 
مدیرعامــل بانــک دی با ابراز امیدواری نســبت به تداوم روند کاهش 
زیان انباشته بانک گفت: با ادامه مسیر فعلی در آینده ای نزدیک زیان 
انباشــته بانک دی به صفر خواهد رســید. نشست هم اندیشی مدیران 
صف و ستاد بانک دی با موضوع تبیین و تشریح سیاست ها و برنامه های 
عملیاتی آغاز بکار کرد. برات کریمی مدیرعامل در سخنرانی آغازین این 
همایش گفت: هر سازمانی برای رشد و دستیابی به موفقیت نیازمند 
همدلی ســازمانی اســت و بانک دی با تالش و همدلی همه پرســنل 
خود به موفقیت های بزرگی دست یافته است.وی افزود: خوشبختانه 
با برنامه ریزی های انجام شــده توانســته ایم ۵۰ درصد از زیان انباشته 
خود را کاهش دهیم و مسیر ما برای ادامه این روند فراهم شده است.

کریمی با اظهار امیدواری نســبت به تداوم روند کاهش زیان انباشــته 
بانک دی گفت: با ادامه مســیر فعلی در آینده ای نزدیک زیان انباشــته 

بانــک دی به صفر خواهد رســید.مدیرعامل بانک دی افزود: افزایش 
ســرمایه بانک کاری بزرگ بود که خوشــبختانه به ســرانجام رسید و 
موجب شد بانک از شمول ماده ۱4۱ بانک مرکزی خارج شود.کریمی 
با اشاره به برنامه های درحال اجرا گفت: تا پایان سال جاری افتخارات 
بســیار  دیگری بدســت خواهد آمد که باعث سربلندی و رشد جایگاه 
بانک در نظام بانکی کشــور خواهد شــد.مدیرعامل بانک دی با اشاره 
به راه اندازی باجه های خدمت بانک در شــعب بنیاد شــهید در سراسر 
کشــور،از مدیران شــعب خواست حداکثر توان و امکانات را برای ارائه 
خدمــات به خانواده معظم شــهدا، ایثارگــران و جانبازان بکار گیرند.

کریمی همچنین گفت: بانک دی با توســعه خدمات الکترونیک خود 
تالش دارد عالوه بر گســترش خدمات غیرحضوری خود، ســردمدار 

بانکداری دیجیتال در کشور باشد.
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پلیس فتا:

کنید گوگل پلی خودداری  از نصب همراه بانک های جعلی در 
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از همراه بانک های جعلی بانکی 
در گوگل پلی خبر داد و به عموم مردم توصیه کرد که از دریافت 
و نصب اپلیکیشن های آلوده که از طریق ارسال پیامک ها برای 
آنها ارســال می شــود، جدا خودداری کنند. ســرهنگ "رامین 
پاشــایی" معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در تشــریح این خبر 
اظهار داشــت: طراحی و پیاده ســازی اپلیکیشن های جعلی با 
اهداف مقرضانه نظیر دستیابی به اطالعات شخصی، خصوصی 
و بانک کاربران یکی از ترفندهای مجرمان ســایبری اســت. وی 
ادامه داد: در اهدافی جدید مجرمان سایبری با طراحی و ارسال 
اپلیکیشــن های جعلی بانک های صادرات، کشــاورزی و سپه 
به گوگل پلی و تشــویق کاربران مبنی بر بروزرســانی یا نصب 
اپلیکیشــن های جعلی و مخرب زمینه دسترســی غیرمجاز با 
مقاصد شــوم کالهبرداری، اخاذی و آلوده ســازی گوشی تلفن 
همراه کاربران، هدایت آنان به صفحات جعلی مرسوم به فیشینگ 

و برداشــت غیرمجاز از حســاب بانکی آنان را فراهم می سازند.
این مقام انتظامی افزود: بر اســاس رصدهای صورت گرفته در 
فضای مجازی، گزارشات متعدد دریافتی از هموطنان و بررسی 
هــای فنــی، ضمن تاکید بر این فرآیند مجرمانه و اخذ دســتور 
قضائی مبنی بر شناســایی، برخورد با مرتکبان و ســایر اقدامات 

بین المللی در خصوص حذف این اپلیکیشن های جعلی از اپ 
اســتورهای خارجی در جریان است.ســرهنگ پاشایی در ادامه 
به شــهروندان توصیه کرد: در صورت نیاز به نصب اپلیکیشــن 
های بانکی حتما بر دریافت از مارکت های داخلی و یا ســایت 
های رسمی بانک های عامل اقدام کنند و سایر اپلیکیشن های 
فعــال مــورد نیاز خود را نیز بــه همین طریق دریافت کنند و از 
دریافت و نصب اپلیکیشن های آلوده که اکثرا لینک آنها توسط 
مجرمان ســایبری از طریق ارســال پیام و یا پیامک ها به وسیله 
پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی برای آنها ارسال می شود، 
اکیدا خودداری کنند .معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا همچنین 
از شهروندان خواست که در صورت مواجهه با موارد مشکوک و 
یا نیاز به اخذ مشاوره و راهنمایی تخصصی می توانند از طریق 
ســایت رســمی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir ; و یا 

شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ اقدام کنند.
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با حضور مدیر مخابرات منطقه مرکزی؛

از کارکنان بازنشســته مدیریت تجاری تقدیر شــد
مرکزی / گروه استان ها: طی مراسمی که به پیشنهاد مدیریت 
تجاری با حضور مدیر منطقه وجمعي از همکاران  این مدیریت 
برگــزار شــد از دو نفــر همکاران  آن حوزه کــه اخیرا به افتخار 
بازنشســتگی نایل گردیده اند تقدیر وتشــکر بعمل آمد.در این 
مراســم مهندس لطفی ضمن تقدیر وتشــکر از  زحمات وتالش 
های همکارانی که اخیرا  در حوزه تجاری بازنشســته  شــده اند 
بیان کرد: آنچه که ماندگار است خدمت به مردم است وخدمت 

اداری  می تواند این مجال را برای انسان فراهم کند که از فرصت 
ها خوب اســتفاده نماییم.وی گفت: اگر بگوییم اداره خانه اول 
ماســت ســخن به جایی اســت چرا که  در واقع بیشــتر عمرما 
دراداره صرف می شــود وهمین امر وابستگی وعالقه خاصی در 
همــکاران  نســبت به هم ایجاد می کنــد . همچنین در ابتدای 
این مراســم مهندس فرهادی اظهار داشــت: از سنوات گذشته 
تاکنون برگزاری اینگونه مراسم به مناسبت های مختلف از جمله 

جابجایــی وتقدیــر ازخدمات وفعالیت های خاص همکاران  در 
حوزه تجاری برگزار می گردد واین جلسه  نیز به روال گذشته وبه 
منظور  تقدیر وتشکر از زحمات وخدمات آقایان محمد پورکاویان 
واسماعیل در خشان که اخیرا در این حوزه به افتخار با زنشستگی 
نایل گردیده اند منعقد شده است. گفتنی است است  در پایان 
این مراسم هدایایی از طرف حوزه مدیریت تجاری به همکاران 

بازنشسته محمد پور کاویان واسماعیل در خشان اهدا گردید

گرفت؛ کشور صورت  برای اولین با در 

راه اندازی دایرکتوری فعاالن اقتصادی استان در اتاق بازرگانی کرمانشاه
کرمانشاه / گروه استان ها:  رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و 
کشاورزی استان کرمانشاه از دایرکتوری فعاالن اقتصادی استان با 
بیش از ۶۵۰ واحد صنعتی رونمایی کرد.کیوان کاشفی رئیس اتاق 
بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشــاورزی اســتان کرمانشاه در نشست 
خبری که بمناسبت بیست و پنجمین سالروز ملی صادرات در سالن 
همایش های اتاق بازرگانی استان کرمانشاه برگزار شد دایرکتوری 

فعاالن اقتصادی استان را رسماً رونمایی کرد .
کاشــفی با بیان اینکه این دایرکتوری می تواند زمینه های رشــد 
اقتصادی و صادرات استان را بهمراه داشته باشد برای اولین بار توسط 
کارشناســان اتاق بازرگانی اســتان طراحی و راه اندازی شده است 
کــه مرجــع کاملی از فعاالن اقتصادی را در اختیار فعاالن اقتصادی 

سراسر دنیا قرار می دهد .
رئیس اتاق کرمانشاه افزود ؛ در این دایرکتوری اطالعات کامل بیش از 
۶۵۰ فعال اقتصادی استان بارگزاری شده است که شامل ، مشخصات 
کارخانه و محصوالت ، آدرس ، تلفن ، ایمیل و هرگونه اطالعات الزم 

برای دسترســی به فعاالن اقتصادی اســت را در اختیار عالقمندان 
قــرار می دهد .کاشــفی بیان کرد یکــی از مهمترین مولفه های که 
باعث شــد اتاق بازرگانی کرمانشــاه رتبه نخست را در بین اتاقهای 

جهان کســب کند راه اندازی همین دایرکتوری بود که مورد توجه 
بسیاری از کشورها و مسوالن کنفدراسیون جهانی فعاالن اقتصادی 
قرار گرفت .عضو هیات رئیســه اتاق ایران گفت دایرکتوری فعاالن 
اقتصادی کرمانشاه با سه زبان فارسی ، انگلیسی و عربی در اختیار 
عالقمندان قرار گرفته اســت که هر لحظه در حال بروزرســانی می 
باشــد و در تالش هســتیم تعداد اعضای آن را به بیش از هزار واحد 
برســانیم.کیوان کاشفی با اشــاره به نقش اطالعات و ارتباطات در 
زمینه رشــد صادرات و توســعه آن گفت در این دایرکتوری لینک 
های مختلفی برای دستیابی فعاالن اقتصادی داخلی به سفارتخانه 
ها و معاونت های مختلف اقتصادی دیگر کشورها نیز قرار داده شده 
اســت که تعامل و تبادل اطالعات بین فعاالن اقتصادی را با خارج 
از کشــور آســانتر می کند .وی در پایان گفت در حال حاضر این 
دایرکتوری که ابداع کارشناسان اتاق کرمانشاه است مورد استقبال 
اســتانهای دیگر قرار گرفته اســت و در حال پیاده ســازی آن  برای 

چند استان دیگر نیز هستیم

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 رئیس اداره سیما و منظر شهری 
ح کرد؛ شهرداری هشتگرد مطر

اصالح تشتک آبخوری درختان 
توسط کارگران اداره سیما و منظر 

شهرداری هشتگرد 
البرز / گروه اســتان ها: مهندس آلیانی رئیس اداره 
سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری هشتگرد گفت 
: ایجاد تشتک پای درختان می تواند بهترین راهکار 
برای افزایش راندمان مصرف آب، پیشگیری از انواع 
بیمــاری های قارچی_باکتریایی همچون گموز و 
انواع شانکر که به دلیل برخورد آب با تنه درختان 
و افزایش دما و رطوبت در سایه انداز درخت ایجاد 
و به واسطه رشد علف های هرز که شرایط مناسبی 
را برای انواع عوامل بیماری زا فراهم می سازند، باشد. 
در این سیستم آبیاری با جلوگیری از تماس مستقیم 
آب بــا تنه، طوقــه و پیوندک درختان و همچنین 
پیشگیری از رشد علف های هرز حول تنه درختان 
که توأم با رشد و تکثیر انواع عامل بیماری زای زنده 
همچون قارچ و باکتری است می توان تا حد زیادی 
از بیماری هــای گموز و انواع شــانکر که در باغات 
اســتان به شدت شایع می باشند پیشگیری نموده 
و حتــی این بیماری ها را با همراه کردن روش های 
دیگــری درمــان نمود. در این روش با توجه به عدم 
تجمع خاک در اطراف طوقه نیز رشد و تکثیر عوامل 
بیماری زا کاهش یافته و تابش خورشید به قسمت 
پایین تنه درختان اثرات مفیدی به همراه دارد. این 
روش موجب افزایش راندمان مصرف آب می گردد 
زیرا در هنگام آبیاری نیازی به خیس شــدن تمام 
ســطح خاک نبوده و نفوذ و جذب آب در ناحیه با 
حداکثر جذب صورت می گیرد. سطح تبخیر نیز تا 
حدی کاهش می یابد. با توجه به عدم تجمع آب در 
کل ناحیه ســایه انداز درختان، کمتر شاهد عارضه 
تن پروری که به دلیل غیر فعال ســازی مکانیســم 
های جذب نیتروژن در اثر غرقاب شدن رخ می دهد 
خواهیم بود.نحوه اجرای سیستم تشتکی  به دور تنه 
درخت یک حلقه با فاصله ۳۰_7۰ ســانتی متری) 
بسته به سن درخت( ایجاد کرده تا آب با تنه تماس 
نداشته باشد.ناحیه داخلی حلقه ایجاد شده حول تنه 
و پیوندک بصورت متناوب دو سال خاک را برداشته 
و یک ســال خاک دهی صورت می گیرد.خاک در 
کل ناحیه ســایه انداز درخت نرم شــده، در انتهای 
منطقه سایه انداز پشته ای به جهت عدم خروج آب 
دور تا دور این ناحیه ایجاد می گردد.مسیر عبور آب 
بصورت یک شــیار حلقوی عریض در 2/۱ انتهایی 

سایه انداز خواهد بود.

طی نشستی مشترک توافق شد؛

پیگیری اجرای مصوبات سفر 
 ریاست جمهوری 
به استان اردبیل 

اردبیل / گروه استان ها: در نشست مشترک استاندار 
اردبیــل با معاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت و 
مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شــهرکهای 
صنعتی ایران، مصوبات ســفر ریاست جمهوری به 
اســتان اردبیل مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت. 
محمد اهلی در خصوص دستاوردهای این نشست 
گفت: در این جلســه که در محل ســازمان صنایع 
کوچک و شــهرکهای صنعتی ایران برگزار شــد، 
مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان اردبیل و 
همچنین کمک به راه اندازی واحدهای راکد و حل 
مشکالت واحدهای تولیدی مورد تاکید طرفین قرار 
گرفت.مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان 
اردبیل افزود: اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
شهرک صنعتی اردبیل)2( با پیش بینی هزینه کرد 
تا ۵۰۰ میلیارد ریال، با پیشرفت فیزیکی باالی 7۰ 
درصد در حال اجراست که ادامه اجرای آن نیاز به 
تزریق منابع ملی و اســتانی دارد.وی تصریح کرد: 
تامیــن اعتبــارات الزم از محل کمکهای بالعوض 
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران 
بــرای تکمیل و بهره بــرداری از این مدول تا پایان 
سال جاری، از جمله دستاوردهای این سفر بود.اهلی 
ادامه داد: از جمله مصوبات سفر ریاست جمهوری 
به اســتان اردبیل، موضوع احداث پست برق برای 
توســعه شهرک صنعتی اردبیل)2( بود که در این 
نشســت توافق شد این موضوع با همکاری وزارت 
نیرو، اســتانداری اردبیل و سازمان صنایع کوچک 
و شــهرکهای صنعتی ایران، مورد اجرا قرار گیرد.

رئیس هیات مدیره شــرکت شــهرکهای صنعتی 
اســتان اردبیل، توسعه شهرک صنعتی اردبیل)2( 
را با توجه به نزدیکی این شهرک به مرکز استان و 
همچنین با توجه به اینکه بیش از نیمی از مساحت 
کل شهرکهای صنعتی استان اردبیل مختص به این 
شهرک صنعتی است، بسیار حائز اهمیت برشمرد و 
افزود: با توجه به اهمیت شهرک صنعتی اردبیل)2(، 
توسعه آن مورد تاکید معاون وزیر صمت و استاندار 
اردبیــل قرار گرفت و مقــرر گردید عملیات آماده 
سازی زیرساختهای توسعه آن با استفاده از منابع 
ملی و اســتانی هرچه سریعتر آغاز شود.مدیرعامل 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل در پایان 
یادآور شد: در جریان هشتمین سفر استانی رئیس 
جمهوری و هیات دولت به استان اردبیل، مصوبات 
بسیار ارزشمندي براي توسعه و آباداني شهرکهاي 
صنعتي به امضا رسیده است که یقیناً اجراي آن باعث 

رونق تولید و صنعت استان خواهد شد.

مدیرعامل جدید شرکت شهرک های 
صنعتی استان گلستان:

 شهرک های صنعتی 
توسعه می یابند

گلســتان / گروه استان ها: مدیرعامل جدید 
شرکت شهرک های صنعتی گلستان با اشاره 
بــه اینکه زمین های مؤثر در شــهرک های 
اســتان تقریباً تمام شده است، گفت: توسعه 
شــهرک های صنعتی در اســتان در دستور 
کار قرار گرفته اســت.رضا شهمرادی اظهار 
کرد: در اســتان گلستان ۱۳ شهرک صنعتی 
و ۱۰ ناحیــه صنعتــی داریم که ۸2۵ واحد 
صنعتــی در آنهــا بــا اشــتغال ۱۳ هزار نفر 
دارای پروانــه بهره برداری هســتند. با توجه 
بــه مشــکالت اقتصادی و تولیــدی، حدود 
22۰ واحــد تولیدی در شــهرک ها و نواحی 
صنعتی اســتان راکد هستند.وی با اشاره به 
اینکه 4۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در 
شهرک ها و نواحی صنعتی استان انجام شده 
اســت، افزود: واحدهای صنعتی ما در زمینه 
صنایع تبدیلی، شــیمیایی، فلزی، سلولوزی 
و غیره مشغول به فعالیت هستند.مدیرعامل 
جدید شــرکت شهرک های صنعتی گلستان 
خاطرنشــان کرد: در حــال حاضر تعدادی 
واحــد خــوب در زمینه صنایــع تبدیلی در 
استان مشغول به فعالیت هستند اما با توجه 
بــه اینکه محصوالت کشــاورزی زیادی در 
اســتان تولید می شود، پتانسیل برای ایجاد 
واحدهــای جدید صنایع تبدیلی وجود دارد.
شهمرادی با اشاره به اینکه از سال ۹۰ بر اساس 
مصوبه مجلس سیاست گذاری، برنامه ریزی 
و صــدور مجوزها در حوزه صنایع تبدیلی از 
وزارت صنعــت به وزارت کشــاورزی واگذار 
شــد، گفت: امیدواریم با گســترش صنایع 
تبدیلی، از خام فروشــی محصوالت تولیدی 
در استان جلوگیری و ارزش افزوده در همین 
جا ایجاد کنیم؛ با این کار اشــتغال و درآمد 
ســرانه مردم اســتان افزایش می یابد.وی در 
خصوص اقدامات انجام شده در شهرک هزار 
هکتاری اترک، گفت: از حدود یک هزار هکتار 
مساحت این شهرک، 2۵۰ هکتار آن وارد فاز 
عملیاتی شده است. با توجه به تصویب منطقه 
آزاد اینچه برون، انتظار داریم که استقبال از 
ســرمایه گذاری در این شهرک افزایش یابد، 
البتــه الزمه این کار تأمین زیرســاخت های 
موردنیاز از جمله آب، برق، گاز و تلفن است.
مدیرعامل جدید شرکت شهرک های صنعتی 
گلستان خاطرنشــان کرد: بر اساس مصوبه 
هیــات دولت، 2۰۰ میلیــارد تومان اعتبار 
بــرای انتقال برق از نیروگاه علی آبادکتول به 
شــهرک صنعتی اترک در نظر گرفته و مقرر 
شــد شرکت شــهرک های صنعتی، سازمان 
مدیریــت و برنامه ریزی، اســتانداری و برق 
منطقــه ای مازنــدران و گلســتان هر کدام 
۵۰ میلیــارد تومان بــرای این کار پرداخت 
کنند. تاکنون شــرکت شهرک های صنعتی 
2۰ میلیــارد تومــان و ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی 4۰ میلیارد تومان پرداخت کرده 
و مابقــی آن باقی مانده اســت. امیدواریم با 
تأمین منابع مالی موردنیاز، هر چه زودتر این 
کار انجام گیرد.شــهمرادی در ادامه با اشاره 
به مشــکالت قطعی برای واحدهای تولیدی 
اســتان، گفت: بر اساس تصمیم هیات دولت 
مقرر شــد که سازمان صمت 4 هزار مگاوات 
از طریــق واحدهــای صنعتی بــزرگ مانند 
سیمان و فوالد صرفه جویی برق داشته باشد 
و در عــوض شــهرک های صنعتی که در آن 
واحدهای کوچک و متوسط مستقر هستند، 
از قطعی برق مستثنی شوند اما در عمل برای 
اینکه خاموشی برق بخش خانگی به حداقل 
برســد و یا اعمال نشــود، برق شــهرک های 
صنعتی اســتان از ساعت 2 الی 4 بعدازظهر 
قطــع می شــود.وی با بیان اینکــه با قطعی 
برق از ســاعت 2 الی 4، عماًل دو شیف کاری 
واحدهــای تولیدی ناقص می شــود، گفت: 
قطعی برق عالوه بر آســیب به دستگاه های 
الکترونیکــی، موجب از بین رفتن مواد اولیه 
برخی از واحدهای تولیدی که در دستگاه ها 
قرار دارند، می شود و تولیدکنندگان را با ضرر 
روبــه رو می کند. مدیرعامل جدید شــرکت 
شــهرک های صنعتی گلستان با بیان اینکه 
تولیدکننده انتظار دارد تنها دغدغه اش تولید 
باشد، تصریح کرد: سود تسهیالت بانک ها در 
بخش صنعت باالســت و باید اصالح شود. ما 
باید زیرساخت های الزم را برای تولیدکننده 
فراهم کنیم و به گونه ای نباشد که با قطعی برق 
در تابســتان و قطعی گاز در زمستان روبه رو 
شود. اگر شرایط فراهم شود، سرمایه گذاران 
خوبی را در گلســتان داریم که عاشــق تولید 
و آوردن ســرمایه در همین اســتان هستند.
شهمرادی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 
زمین های مؤثر در شهرک های استان تقریباً 
تمام شده است، توسعه شهرک های صنعتی 
از جمله گنبدکاووس، گمیشان و ناحیه دهنه 
شهرستان کالله اولین برنامه ای است که در 
سال ۱4۰۰ در دستور کار قرار دادیم.وی بیان 
کرد: پرداخت بخشی از هزینه های حضور در 
نمایشــگاه های داخلی و خارجی و برگزاری 
دوره هــای آموزشــی از جملــه برنامه های 

حمایتی ما از صنایع کوچک است.

استانها 6

در جلسه کمیته رفع موانع تولید شهرک های صنعتی بجستان و گناباد اعالم شد؛
، به ازای هر هکتار زمین در  نواحی صنعتی خراسان رضوی  اشتغالزایی ۴5۰ نفر

مشهد / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان 
رضوی گفت: اشتغال ایجاد شده به ازای هر هکتار زمین کارگاهی واگذار 
شده به متقاضیان در شهرکهای صنعتی استان به طور متوسط 4۵۰ 
نفر و به ازای هر واحد کارگاهی ۱۵ نفر است.علی بهرامی زاده افزود: 
کل زمینهای کارگاهی واگذار شده تا کنون ۹.۶ هکتار در قالب انعقاد 
قرارداد برای ایجاد ۳۰۱ واحد کارگاهی و اشتغالزایی برای چهار هزار 
و ۱۰۰ نفر اســت.وی بیان کرد: قراردادهای منعقد شــده برای ایجاد 
واحدهــای کارگاهی مربوط به شــهرکهای صنعتی تربت حیدریه2، 
خیام، ســبزوار، کاشــمر، ماشین سازی و فناوریهای برتر، کالت، توس 
و زاوین اســت.وی اظهار داشــت: از کل قراردادهای منعقد شــده با 
متقاضیان در زمینهای کارگاهی شهرکهای صنعتی مزبور تاکنون 2۸۳ 
واحد کارگاهی به بهره برداری رســیده و برای چهار هزار و ۱۵7 نفر 
شغل ایجاد شده است.مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان 
رضوی عالوه بر تاکید و دستور اخیر استاندار خراسان رضوی ،توسعه 

واحدهای کارگاهی کوچک را از راهبردهای امســال ســازمان صنایع 
کوچک و شــهرکهای صنعتی ایران برشــمرد و گفت: تعهد امسال این 
شــرکت ایجاد ۸۰ واحد کارگاهی اســت که از این تعداد تاکنون 7۰ 

واحد به متقاضیان در شــهرکهای صنعتی توس و کالت واگذار شــده 
اســت.بهرامی زاده افزود: ایجــاد ۱۰ واحد کارگاهی باقیمانده نیز در 
تعهد شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی در سال جاری است 
که در نظر است  نسبت به ساخت آنها در شهرک فناوری صنایع غذایی 
اقدام و واگذار کند که این مهم در حال انجام است.وی بیان کرد: وفق 
مصوبــه کمیتــه مانع زدایی و تدبیر اســتان تغییر کاربری 4۶۳ واحد 
خدماتی در شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی به کارگاهی در 
دســتور کار کمیســیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک استانداری بوده که 
بزودی مراحل اداری آن انجام شده و انشاله تا پایان سال یا در ابتدای 
ســال آتی به متقاضیان واگذار می شــود.گفتنی اســت: ۵۰ شهرک و 
ناحیه صنعتی مصوب در اســتان وجود دارد که از این تعداد 2۹ مورد 
شهرک صنعتی و 2۱ مورد ناحیه صنعتی است، از مجموع این موارد، 
2۶ شــهرک صنعتی و ۱۶ناحیه صنعتی فعال و واگذاری زمین در آن 

در حال انجام است.

خبر ویژه

گرگان / گروه اســتان ها: معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از شــهرداری گرگان به علت در اختیار گذاشــتن 
مکان برای ســاخت کارخانه نوآوری گرگان تقدیر کرد.با حضور ســورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رئیس 
 جمهور، استاندار گلستان، مقامات استانی و مهندس سبطی شهردار گرگان، آیین افتتاح کارخانه نوآوری گرگان 

برگزار شد. 
دکتر ستاری در این مراسم از شهردار گرگان بابت اختصاص فضا و مکان به منظور راه اندازی این کارخانه تقدیر و 
تمجید کرد. در همین راستا مهدی غفاری مدیرکل پارک علم و فناوری گلستان نیز گفت: اگر کمک های شهردار 
و اعضای شــورای شــهر گرگان نبود امکان عقد قرارداد و راه اندازی کارخانه نوآوری در گرگان وجود نداشــت.

 الزم به ذکر اســت، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بابت افتتاح چند پروژه فناوری و دانشــگاهی به گرگان 
سفر کرده است.

گرگان  تقدیر کرد معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از شهردار 

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان رضوی اظهار کرد:

آمادگی استان خراسان رضوی برای ورود زائران عراقی
مشهد / گروه استان ها: معاون گردشگری اداره کل 
میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی خراسان 
رضوی گفت: آمادگی خراســان رضوی برای ورود 
زائران عراقی به مشهد در در نشست هم اندیشی با 
مدیران شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری 

بررسی شد.
یوسف بیدخوری با اعالم این خبر در این باره افزود: 
باتوجه به ابالغ دستورالعمل نحوه ورود گردشگران 
خارجی به کشــور، جلســه هم اندیشی با مدیران  
شــرکت های خدمات مســافرتی و گردشگری که 
در زمینه تورهای ورودی فعالیت دارند و هم چنین 
مدیران هتل ها و مراکز اقامتی که بیشتر میزبان زائران 
خارجی هستند با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی 

در محل هتل پردیسان مشهد برگزار شد.وی با اشاره 
به دســتورالعمل نحوه ورود گردشگران خارجی به 
کشــور اظهار کرد: براساس این دستورالعمل ارائه 
کارت واکسیناســیون، آزمایش پی ســی آر منفی، 
بیمه کرونایی و تاییدیه رزرو اتاق در هتل از ســوی 
زائران الزامی اســت.معاون گردشــگری اداره کل 
میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی خراسان 
رضــوی  افزود: هم چنین برابر این دســتورالعمل 
ضــرورت دارد که خارجی هایی که به ایران ســفر 
می کنند در واحدهای اقامتی مجاز اقامت داشــته 
باشــند.بیدخوری تصریح کرد: در این جلسه نقطه 
نظرات مدیران و دست اندرکاران بخش خصوصی 
گرفته شد تا در جلسه با مدیران و دست اندرکاران 
بخش دولتی در کشــور عراق مطرح و موارد مورد 

نیاز اعالم شــود.وی با اشــاره به جلسه هم اندیشی 
اظهار کرد: در این جلســه دغدغه ها و راهکارهای 
بخش دولتی و خصوصی به منظور اســتفاده بهینه 
از ظرفیتی که این دســتورالعمل در اختیار ما قرار 
داده مطرح شــد و ایجــاد محدودیت و جلوگیری 
از فعالیــت واســطه ها و افراد غیرمجــاز در اولویت 
برنامه هــا قرار گرفت.معاون گردشــگری اداره کل 
میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی خراسان 
رضوی درباره اقدامات انجام شده برای پذیرش زائران 
و گردشــگران گفت: واکسیناسیون پرسنل شاغل 
در تاسیســات گردشگری استان، برنامه هایی برای 
نظارت بر واحدهای اقامتی و برنامه هایی برای نظارت 
بر نحوه رعایت شیوه نامه های بهداشتی ویژه کرونا 
در استان انجام شده است.بیدخوری وضعیت رعایت 

شــیوه نامه های بهداشتی در تاسیسات گردشگری 
اســتان را مطلوب ارزیابــی و تاکید کرد: باتوجه به 
اینکــه از ابتدای آبان ماه ویزای گردشــگری برای 
کشــورهای خارجی در نظر گرفته شــده ، ضرورت 
دارد که ما هم با توجه به این که بیشــترین زائران 
خارجی ورودی به مشهد را اتباع کشور عراق تشکیل 
می دهند هماهنگی هایی را در برای میزبانی از زائران 
و گردشــگران خارجی انجام دهیم که خوشبختانه 
هماهنگی مقدماتی انجام شده است.او یادآور شد: 
هم چنین دســتورالعمل نحوه ورود گردشــگران 
خارجی به کشور در جلسه کمیسیون ارتقاء امنیت 
گردشــگران خارجی بررســی و برای اجرای این 
دســتورالعمل با دستگاه هایی که وظایفی برای آن 

ها تعیین شده، هماهنگی الزم انجام شده است.
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کوتاه از جامعه

که تصویب شد اما اجرا نه قانونی 

دورکاری مادران شاغل؛ از حرف تا عمل
در عصــری زندگی می کنیم که کار کردن 
محدود به مردان نیســت و زنان نیز دوش 
به دوش مردان برای حل مســائل اقتصادی 
مشغول فعالیت و اشتغال در بازار کار هستند 
و حاال 2۳ ماه است که با همه گیری ویروس 
کرونــا دنیای کار وجهه جدیدی را به خود 
گرفته اســت؛ پس از شیوع کووید ۱۹ یکی 
از تغییراتی که در ساختار اجتماعی کشور 
ما رخ داد، دورکاری کارکنان نهادها و ادارات 
بــود؛ امــری که اگرچه با فــراز و فرودهای 
زیــادی همراه بود و در بســیاری از نهادها 
زیرساخت های آن فراهم نبود اما رفته رفته 
پذیرش آن امری آســان شد و اشتغال افراد 
را تغییر داد. آئین نامه دورکاری یا همان کار 
در خانه مصوب کمیسیون امور اجتماعی و 
دولت الکترونیک در 7 تیر ۱۳۹۸ و به استناد 
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی است 
که با هدف افزایش بهره وری و کاهش تردد 
کارمندان به تصویب رســید و براساس این 
قانون تمامی افراد شاغل در نهادها و ادارات 
مختلف اعم از خانم و آقا از حق اســتفاده از 

مزایای دورکاری بهره مند شدند.

لغو قوانین دورکاری 
در آستانه پیک ششم کرونا

تقریباً مدت زمان زیادی نیست که دورکاری 
ها در آســتانه ورود به موج ششــم کرونا به 
کشور لغو شده است؛ موضوعی که نگرانی 
بســیاری از کارمندان را به همراه داشــت 
چــرا که روند واکسیناســیون هنوز کامل 
نشــده اســت و از طرفی طیف گسترده ای 
از شــاغالن ما را زنان دارای فرزند کوچک 
تشــکیل می دهند که خــود دغدغه های 
بسیار زیادی را دارند و معترضان اصلی لغو 
دورکاری هســتند اما از بیم اخراج شــدن 
و یا از دســت دادن شــغل خود چندان بر 
اجــرای این قانون پا فشــاری نمی کنند.

اگر چه خبر از بازگشــایی بیشــتر مراکز و 
مدارس با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
می آیــد اما تاکنــون هیچ خبری مبنی بر 

بازگشایی مهدهای کودک نیامده است هر 
چند که اگر مهدهای کودک هم باز شوند در 
شرایطی که کودکان نیز از ابتالء به ویروس 
کرونا مستثنی نیستند کمتر مادری حاضر 
می شــود که برای چندین ساعت کودک 
خردســال خود را به مهدکودک بسپارد و 
مــدام از او بخواهد که نکات بهداشــتی را 
رعایت کند؛ همه اینها باعث ســردرگمی 
مادران شاغل شده است؛ مسئله ای که باید 
از ســوی مسئوالن به آن توجه شود.طبق 
اعالم ســازمان اداری و استخدامی؛ گرچه 
بخشنامه دورکاری در دوران کرونا لغو شده 
اســت اما همچنان دستگاه ها می توانند به 
استناد مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۸۹ 
و به صالحدید خود نحوه دورکاری و حضور 
کارکنــان در ادارات را تعیین کنند این در 
حالی اســت که در آینده بخشــنامه ای در 
خصوص جریان حضور کارکنان در مناطق 
بــا رنگ بندی های مختلف تدوین و صادر 
شد که تنها مخصوص شرایط کرونایی نبود 
و مشــکالتی مانند آلودگی هوا را نیز در بر 
می گرفت.تقریباً از آبان ماه ۱۳۹۹ بود که 

بنا بر اعالم ســازمان اداری و اســتخدامی 
بخشنامه ای در خصوص دورکاری و حضور 
کارکنان ادارات در دوران شــیوع کرونا در 
مناطق زرد، نارنجی و قرمز صادر شــد؛ اما 
حــاال چند روزی اســت که این قانون لغو 
شده اســت!.البته بنا بر درخواست انسیه 
خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان 
و خانواده مادران شــاغل دارای فرزند زیر 
شش سال همچنان از قانون دورکاری بهره 
مند هستند؛ بنابراین طبق این درخواست 
نامه ای به ریاست سازمان اداری استخدامی 
مبنــی بر مجوز اســتفاده از دورکاری به 
شماره 42۵7۳ مورخ ۱2/ ۰۸/ ۱4۰۰  صادر 
شــد.در این نامه تصریح شده است که در 
ارتبــاط با اولویت دورکاری کارکنان خانم 
شاغل دارای فرزند خردسال، طبق تبصره 
ذیــل ماده 4 آئین نامه دورکاری شــماره 
4472۶/7۶4۸۱ مورخ ۰7/ ۰4/ ۱۳۸۹  با 
ایــن مضمون کــه »در صورت وجود چند 
کارمند واجد شــرایط متقاضی دورکاری، 
مادران باردار یا دارای فرزند کمتر از شش 
سال و معلولین از اولویت برخوردار خواهند 

بود« مبنای عمل قرار گیرد.

 مادران کودکان زیر 6 سال 
می توانند دورکار باشند 

اما ســعید صدرائیان، رئیس سازمان اداری 
و اســتخدامی پس از لغو قوانین دورکاری و 
در خصــوص قوانین دورکاری برای مادران 
شاغل دارای فرزند زیر شش سال این چنین 
توضیح داده اســت: »اعالم معاون امور زنان 
ریاست جمهوری مبنی بر دورکاری مادران 
شــاغل دارای فرزند زیر شــش سال، اعالم 
نظر بوده و سازمان اداری و استخدامی هیچ 
بخشنامه جداگانه ای در این رابطه صادر و به 
دستگاه ها ابالغ نکرده است«. البته به گفته 
صدرائیان با توجه به شــرایط خاص مادران 
کودکان زیر شش سال و عدم فعالیت بخشی 
از مهدکودک ها این مادران براساس مصوبه 
دورکاری ســال ۱۳۸۹ در اولویت دورکاری 
هستند و دستگاه ها باید نسبت به این موضوع 
توجه داشــته و آن را رعایت کنند ولی در 
مــورد مادران صاحب فرزندان دبســتانی 

چنین استثنایی وجود ندارد.

قوانینی که باید شامل همه مادران شود
نیــاز فرزندان به حضور مــادران در طول 
دوره تحصیل امری بســیار ضروری است 
و هیچکس نمی تواند این مسئله را کتمان 
کند که مطالب و آموخته هایی که توســط 
معلمان به دانش آموزان منتقل می شود با 
تالش مادران در ذهن کودکان می نشیند؛ 
بنابرایــن بــا توجه به اینکــه در عصری 
زندگی می کنیم که انواع و اقســام وسایل 
ارتباط گیری مهیا است مجموعه هایی که 
می توانند شرایط دورکاری را برای مادران 
فراهم کنند ولی این کار را نمی کنند به نوعی 
رشد و پویایی کشور را متوقف کرده اند.بنا 
بر اعتقاد معاونت ریاست جمهوری در امور 
زنان و خانواده دورکاری، جنبه ای عام دارد 
و هیــچ منعی برای اســتفاده از این قانون 
در خصــوص دورکاری زنــان دارای فرزند 
دبســتانی یا دبیرستانی و حتی افرادی که 
فرزنــد ندارند وجود ندارد و این مصوبه به 
صورت عام به تمامی کســانی که تمایل به 
دورکاری دارنــد اختصاص می یابد، حتی 
افــرادی که فرزنــد ندارند هم می توانند از 
این بخشنامه استفاده کنند و تنها اولویت 
با معلوالن، زنان باردار یا مادرانی است که 
فرزند زیر ۶ ســال دارند و هیچ منعی برای 
اســتفاده مادران دارای فرزند دبستانی یا 
دبیرســتانی وجود نــدارد.در حال حاضر 
راهکار استفاده سازمان اداری و استخدامی 
هم از مصوبه ســال ۸۹ بســیار خوب است 
اما طبیعتاً این مدیران هستند که با توجه 
به شــرایط کاری هر اداره یا سازمان مقدار 
حضور یا دورکاری را تعیین می کنند، همان 
وضعیتی که در زمان بخشنامه ایام کرونا و 
دورکاری ســال گذشته بوده است و انتظار 
مــی رود در مواردی کــه امکان دورکاری 
وجــود دارد و لطمه ای به کیفیت کار وارد 
نمی شود همکاری الزم صورت پذیرد چرا 
که این کار سبب افزایش بازدهی کاری به 
سبب آرامش روانی در مادران دارای فرزند 

خواهد شد.

7جامعه
رئیس مرکز مدیریت بیماری های 

گیر وزارت بهداشت: وا

نگران آنفلوانزا هستیم
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
اظهار داشــت: مقاوم شدن میکروب ها 
به داروها، نگران کننده اســت. محمد 
مهــدی گویا با عنــوان این مطلب که 
بعضــی از بیماری ها بــه داروها مقاوم 
شــده اند، افــزود: باید یک عزم جهانی 
وجود داشته باشد تا از بروز هر چه بیشتر 
مقاومت میکروبی جلوگیری کرد. گویا 
ادامه داد: اکثر موارد مقاومت میکروبی 
متأسفانه در بیمارستان ها به خصوصی 
بخش های آی ســی یــو رخ می دهد و 
چنانچه با برنامه ریزی مناســبی جلوی 
ایــن اتفاقات را بگیریم، شــاید بتوانیم 
امیدوارانــه تــر به آینده نگاه کنیم. وی 
افــزود: داروهایی که تجویز می شــود، 
اگر با حســاب و کتاب باشــد، می توان 
امیدوار بود پدیــده مقاومت میکروبی 
دیرتر رخ دهد. گویا ادامه داد: به عنوان 
مثال همین کووید ۱۹، بیمار مبتال که 
در آی سی یو بستری می شود حداکثر 
۱۵ درصد بــه آنتی بیوتیک نیاز دارند 
اما بیش از 7۵ درصد آنها آنتی بیوتیک 
مصرف می کنند که نشان می دهد چقدر 
بی رویه آنتی بیوتیک ها تجویز می شود. 
وی افــزود: تجویز و مصــرف بی رویه 
دارو، مصرف کمتر از حد داروهای ضد 
میکروبی، کار را بسیار سخت کرده است. 
وی گفت: با میکروارگانیزم های مقاوم 
به دارو و ســخت درمان مواجه هستیم 
که هر روز به تعداد آنها اضافه می شود. 
گویــا در ادامه به موضوع تاریخ مصرف 
واکســن های وارداتی کووید ۱۹ اشاره 
کــرد و افزود: نظارت بر واکســن هایی 
که تجویز می شــود کاماًل دقیق اســت 
و هیچ واکســنی تــا وقتی از فیلترهای 
ســختگیرانه ســازمان غذا و دارو عبور 
نکرده باشد، اجازه مصرف آنها را نداریم. 
وی در ادامه گفت: امکان ندارد واکسنی 
که تاریخ مصرف آن توسط سازمان غذا و 
دارو تعیین شده باشد و یک روز از تاریخ 
آن گذشته باشد، مصرف شودوی تاکید 
کــرد: تعداد موارد آنفلوانزای فصلی در 
حــال حاضر زیاد نیســت و در چندین 
اســتان دیده شــده است. گویا از تولید 
کیت هایی با همکاری انســتیتو پاستور 
برای تشخیص همزمان آنفلوانزا و کرونا 
خبر داد و گفت: داریم بیماری آنفلوانزا را 
رصد می کنیم و اگر تبدیل به همه گیری 
بشود، حتماً اطالع رسانی خواهیم کرد. 
وی افــزود: البته یک نگرانی وجود دارد 
که در سالی که موارد آنفلوانزا خیلی کم 
دیده می شود، شانس ابتالء و همه گیری 
به همان نســبت در ســال بعد افزایش 
می یابــد. بنابرایــن، با توجــه به اینکه 
سال گذشته شــیوع آنفلوانزای فصلی 
را نداشــتیم، می توان نگران شیوع این 
بیماری در پاییز و زمستان امسال بود.

یک نماینده مجلس:

تخریب محیط زیست 
 تهدیدی برای جان 

انسان ها است
عضــو کمیســیون حقوقــی و قضایی 
مجلــس در خصــوص چرایی آلودگی 
هــای اخیر هوای شــهرهای شــمالی 
کشــور، بیان کــرد: اگرچه آلودگی هوا 
در شهرهای شمالی مانند تهران نیست، 
ولی به هر شــکل علل و عواملی در این 
خصــوص دخیل اســت؛ ســاالنه یک 
میلیون خودرو به خودروهای کشــور 
اضافه می شــود، ساخت و ساز و تغییر 
شــرایط اقلیمی و شرایط جوی نیز در 
این خصوص حائز اهمیت اســت. ما از 
جمله کشورهای خشک جهان هستیم 
و به ســوی خشــکی پیش می رویم و 
متاسفانه نزوالت آسمانی ما هم کاهش 
پیدا کرده است، البته ازدیاد کارخانجات 
هــم مزیــد بر علت اســت که همه این 
مــوارد باعــث آلودگی هوا می شــود.
ســیدکاظم دلخوش افزود: هر سه قوه، 
تمامی نهادها و دســتگاه ها و همچنین 
همه مردم باید در حفظ محیط زیست 
کشور تالش کنند، بی توجهی به محیط 
زیست کشور می تواند خطرآفرین باشد 
چرا که تخریب محیط زیست می تواند 

تهدیدی برای جان انسان ها باشد.

فایده »مثبت اندیشی« 
چیست

  تینا چهارسوقی امین ، زبان شناس 
اینکــه می گوییم مثبــت باش یک واژه 
اســت اما انجام دادن آن بســیار سخت 
اســت.ما چهار نگرش معمول نسبت به 
خود و دیگــران داریم؛ اینکه می گوییم 
من بد هستم دیگران خوب اند، من خوبم 
دیگران بد هستند، من بد هستم دیگران 
هم بد هســتند و این ســه نگرش منفی 
اســت و نگرش منفی در روابط به وجود 
می آورد، نگرش مثبت این اســت که من 

خوبم دیگران هم خوب هستند.
این موضوع مثبت اندیشی کاذب نیست 
بلکــه ما را یک قــدم به پذیرش نزدیک 
می کند و مرحله مهم در مثبت اندیشــی 
همین پذیرش وضع موجود است.اینکه 
بدانیم علی رغم همه مشکالت،کاستی ها 
و ناتوانی هــا در ارتباطــات کالمی و غیر 
کالمــی را بقیه هــم دارند و بتوانیم این 
مشــکالت را باهــم هم تــراز کنیم. هنر 
ارتبــاط موثر همین اســت که علی رغم 
همه مشــکالت ارتباط مفیدی را با هم 
شــکل بدهیم و به تفاهمی برســیم که 

نتیجه خوبی از آن ارتباط بگیریم.
پذیرش به این معنا نیســت که کســی 
تالشــی برای حل مشکالتش نکند. بعد 
از پذیرش باید به دنبال آنها رفت، آنها را 
کشــف کرد و برایشان راه حل پیدا کرد؛ 
این موضوع به یک باره حاصل نمی شود 
و تــالش مســتمر را می طلبد.وقتی به 
این می رســیم که بر آمده از خودآگاهی 
مشــکالتمان را کشف کردیم و فهمیدیم 
طــرف مقابل هم از این مشــکالت رنج 
می برد راه حل هایی وجود دارد اما بخش 
مهــم آن که برای ارتباطات کالمی مهم 
اســت تمایل و میل به گفت وگو اســت.

تا این میل را نداشــته باشــیم قدمی به 
سمت حل مشــکالتمان بر نداشته ایم. 
چاره ای جز گفت وگو نداریم باید تمرین 
کنیــم، در دفعه های اول شــاید نتیجه 
خوبــی نگیریم و بعد بهتر می شــویم.در 
ایــن زمینه خودآگاهی موضوع بســیار 
مهمی اســت؛ اینکه در گفت وگو کردن 
مــا نقــاط ضعف خود را می شناســیم و 
ســعی می کنیم یک قدم به طرح مقابل 
نزدیک تر شــده و نقطه ضعف هایمان را 
رفع کنیم گام مهم و موثری اســت.این 
تالش باید دو طرفه باشــد؛ چون تالش 
یک طرفه پاسخگو نبوده و نهایتا دیدگاه 
منفی نسبت به ارتباط و گفت وگو ایجاد 
می شود و فکر می کنند این ارتباط و گفت 
و گو نمی تواند نتیجه مثبت داشته باشد و 
از کل گفــت وگو کردن فاصله می گیرد. 
در صورتــی که اگر هــر دو طرف قدمی 
به ســمت هم برداشته و قدمی به سمت 
همدیگر بردارند آنها را به سمت هنر گفت 
وگو کردن پیش می برد.با گفت وگو کردن 
اســت که می توانیم از آن افکار منفی که 
ذهن ما را از بین می برد و مورد فرسایش 
قــرار می دهد فاصله بگیریم؛ در غیر این 
صــورت این انباشــت تله های ذهنی هر 
انسانی را فرســوده می کند. اگر نتوانیم 
اینها را بیرون بریزیم و با طرف مقابلمان 
مطرح کنیم آنقدر همه چیز اطرافمان را 
سیاه و منفی می بینیم که مثبت اندیشی 
برایمان افسانه می شود.همه ما روزهای 
پر فراز و نشیب داریم و ناخودآگاه حس 
منفــی به همه چیز داریم؛ اینکه در عین 
نــکات منفی بتوانیم بــا همدیگر حرف 
بزنیم و حتی احساس های منفی خود را 
بــرون ریزی کنیم و با طرف مقابلمان به 
اشــتراک بگذاریم می بینیم که این برون 
ریــزی همه آنها از بیــن می برد و دیگر 
آن احســاس منفی را نداریم؛ به شرطی 
کــه مخاطبمان هم همــراه و همدل ما 
باشــد.در خصوص راه حل های رهایی از 
احساســات منفی بایــد گفت که اول از 
همه باید تشخیص دهیم در چه مواقعی 
دچار احســاس منفی می شویم؛ شاید در 
یک حس غریبه این طور شــود و برخی 
در جمــع افراد آشــنا این حس را دارند 
برخی مواقع این احســاس با هم متفاوت 
اســت باید اول کشــف کنیم که در چه 
مواقعی دچار این احســاس می شویم.به 
طــور کلی نگرش منفی نســبت به خود 
از کمبــود عــزت نفس و اعتماد به نفس 
ناشــی می شود. در موارد دیگر خودمان 
را قبــول داریــم اما در امــر گفت وگو و 
ارتبــاط کالمی خودمان را قبول نداریم 
یا واژه برای صحبت کردن نداریم.مغزمان 
بــه اندازه کافی ورودی واژگانی ندارد که 
این ورودی به مطالعه بستگی دارد. با هر 
ورودی که به شــما داده اضافه کند و در 
حــال حاضر انواع ابزارها برای خواندن و 

شنیدن را داریم.

خبر ویژه

جانشین رییس پلیس راهور تهران بزرگ گفت:  برابر ماده 72۰ قانون 
مجازات اسالمی هر فردی که در ارقام و مشخصات پالک وسیله نقلیه 
موتوری تغییری ایجاد کرده یا پالک وسیله دیگری را به آن الصاق کند 

به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
این موضوع نشان می دهد که مخدوش کردن پالک نه تنها یک تخلف 
رانندگی است؛ بلکه جرم نیز محسوب شده و از این رو پلیس به جد با 
آن برخورد می کند.سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور با بیان اینکه 
مرتکبان چنین جرائمی عالوه بر توقیف خودرو و جریمه به دادسرا نیز 

معرفی خواهند شد، گفت:  این طرح همواره در حال اجرا بوده اما از دیروز 
با شدت بیشتری اجرای آن ادامه خواهد داشت و مأموران پلیس راهور 
با استقرار در مبادی ورودی طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا و 
همچنین در هنگام شب و ترددهای شبانه نسبت به شناسایی و برخورد 
با خودروهای دارای پالک مخدوش، دستکاری یا پوشانده شده اقدام 
خواهند کرد.همچنین تخلفاتی نظیر ناخوانا بودن پالک، تغییر محل 
نصب پالک ، تردد با پالک اعزام به تعمیرگاه بعد از مهلت زمانی تعیین 
شده و ... نیز از جمله مواردی است که پلیس با آن برخورد خواهد کرد.

جانشین رییس پلیس راهور تهران بزرگ خبر داد؛

ک های مخدوش و دستکاری شده  تشدید برخورد با پال

معاون پرستاری وزیر بهداشت خبر داد؛

کارکنان حوزه سالمت ارتقای قابل توجه پرداختی  و پاداش  
معاون پرســتاری وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی در خصوص موضوعات مطرح شده مبنی بر 
اینکه پرستاران کمترین حقوق را در میان کارمندان 
دولــت دریافت می کنند، اظهــار کرد: در دوره همه 
گیری بیماری کرونا در ایران و جهان، خوشــبختانه 
کارکنان نظام سالمت در ایران به ویژه همکاران خدوم 
پرستاری نشان دادند که در زمان بحران در کنار مردم 
هســتند.مردم و رسانه ها هم بازخورد مناسبی برای 
قدردانی خدمات همکاران ما داشتند. به موازات آن 

تا حدودی در طول 2۰ و چند ماه گذشته با توجه به 
گزارش سازمان برنامه و بودجه، به شکل قابل توجهی 
میزان پرداختی ها برای کلیه کارکنان نظام سالمت 
از جمله پرستاران افزایش یافته است. عباس عبادی 
در ادامه تاکید کرد: البته گاها در برخی از ســازمان 
ها که ممکن اســت خدمات ســالمت ارائه کنند ولی 
زیر مجموعه وزارت بهداشــت نیستند مثل نهادهای 
خصوصی و یا نهادهای عمومی شــاهد شــکاف بین 
حقــوق بخش های دولتی و غیردولتی هســتیم که 

امیدواریم دریافتی های  همکارانمان در بخش های 
غیــر دولتی هم ترمیم شــود. عبادی اضافه کرد: هر 
چند شایســته همه همکاران بیش از ترمیم حقوق، 
پرداخت هاست اما با برنامه هایی که در دولت سیزدهم 
پیش بینی شده، امیدواریم با بسته حمایتی اخیری 
که در وزارت بهداشــت آماده شــده و به کمیته ملی 
کرونا ارســال خواهد شــد بتوانیم گام دیگری برای 
ترمیم این حقوق برداریم.وی افزود: براســاس اعالم 
سازمان برنامه و بودجه پرداختی ها در بخش دولتی 

به همکاران سالمت و پرستاران از اسفند ۹۸ تا امروز، 
عالوه بر افزایش های معمول که برای کارکنان دولت 
لحاظ شــده اســت، با اضافه شدن فوق العاده ویژه و 
پــاداش های مربوط به کرونا این موضوع تا حدودی 
اصالح شــده اســت. معاون پرستاری وزیر بهداشت 
افزود: امیدوارم فوق العاده خاص و معافیت از مالیات 
و سایر مزایا در بسته پیشنهادی وزارت بهداشت مورد 
توجــه قــرار گیرد و بتوانیم تا حــدی از زحماتی که 

همکارانمان داشتند، قدردانی کنیم.

کید کرد؛ وزیر علوم تا

لزوم ادغام وزارتخانه های علوم و بهداشت
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه ۱۵۵ شورای ستاد راهبری نقشه 
جامع علمی کشور، اظهار کرد: شورای عالی انقالب فرهنگی اصل تاسیس 
و کارکردش این اســت که فراتر از تعارض منافع و مســائل سیاســی باید 
موضوعات را پیگیری بکند. هر چه زودتر دو وزارتخانه بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و وزاتخانه علوم با هم ادغام شوند، جلوی ضررهای بیشتر 
گرفته خواهد شد. محمدعلی زلفی گل در ادامه اظهار کرد: بحث سالمت 
فقط به جســم انســان برنمی گردد، بلکه سالمت روحی هم مدنظر است. 
همچنین سالمت جسمی فقط در حوزه پزشکی نیست بلکه تغذیه هم در 
این مقوله جای دارد بنابراین فاکتور تغذیه، دانش کشاورزی و دامپزشکی 

هم در ســالمت انســان نقش دارد. وی ضمن بیان اهمیت تجهیزات و 
تکنولوژی در بحث سالمت، افزود: با این پیش زمینه رشته های مهندسی 
را از رشــته های پزشــکی نمی توان جدا کرد. همچنین اگر بحث سالمت 
روح را لحاظ کنیم، سالمت روحی دیگر در مقوله پزشکی نمی گنجد بلکه 
به رشــته های علوم انســانی، رشته روانشناسی و علوم دینی برمی گردد. 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه تاکید کرد: در واقع شــخصیت 
علمی باید متوازن باشد. شخصیت را مثل جورچینی در نظر بگیرید که 
اگر تکه های آن را از هم جدا کنید، شالوده  آن از حالت متوازن می افتد. 
تحقیقات بین رشــته ای، چندرشــته ای همگی کنار گذاشته شده است؛ 

حال چه زمانی این گسســتگی اصالح خواهد شــد! مگر می توان رشــته 
داروسازی را از شیمی و داروسازی را از بیوشیمی جدا کرد! مگر می توان 
رشــته انگل شناســی پزشکی را از دامپزشــکی و کشاورزی جدا کرد. او 
گفت: اگر دانشــگاه های وزارت بهداشــت و وزارت علوم در کنار هم قرار 
بگیرند، رتبه بندی دانشگاه های ایران در ابعاد بین المللی فرق خواهد کرد. 
در خصوص بخش ظرفیت های پزشــکی، یک اســتاندارد جهانی نسبت 
به پزشــک عمومی با جمعیت وجود دارد. اگر طبق آمار جهانی ایران از 
اســتانداردها جهانی در ســرانه پزشکی عقب است. بنابراین باید در عمل 

به این میزان دست یابد.



گوناگون
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r 8 ربیع الثانی 1443   14 نوامبر 2021یکشنبه 23 آبان 1400  شماره پیاپی 1966

                 1966 پیاپــی:  شــماره  جعفــری                        آناهیتــا  سیاســت:  ملــک                             وحیــد  مدیرمســئول:  و  امتیــاز  صاحــب 
یوســفی            بهــاره  گوناگــون:  و  اقتصــاد  ســردبیری                       شــورای  نظــر  زیــر  کشــور                    مطبوعــات  تعاونــی  عضــو 
آرا : داود احمــدی                                   جامعــه: مریــم کاظمیــان فــرد                                                                  نفــت و انــرژی: ســعیده کاظمیــان فــرد  صفحــه 
آدرس: تهــران میــدان انقــاب اســامی خیابــان جمالــزاده شــمالی تقاطــع نصــرت  پــاک 275 واحــد 17                                      کدپســتی: 1418844678

                                                     66791365  -  66 گل آذیــن  چــاپ:  و  لیتوگرافــی                             02166126139 دورنــگار:                       66915268  -  66917312 تلفــن: 

 آب گرم سادات محله رامسر
یک جاذبه گردشگری دیدنی

آب گرم سادات محله یکی از جاذبه های گردشگری 
طبیعی در شهرستان رامسر است که عالوه بر منظره 
دیدنــی، دارای ویژگی های منحصر به فرد دیگری 
نیز می باشد. این چشمه آب گرم به دلیل دارا بودن 
امالح معدنی در سراسر کشور معروف است. در دنیا 
نمونه های کمی مثل این چشمه آب گرم وجود دارد. 
چرا که آب گرم سادات محله عالوه بر زیبایی ذاتی و 
طبیعی، به بازدیدکنندگان امکان استفاده از آب گرم 
حاوی امالح معدنی را هم می دهد. این ویژگی را در 
کمتر چشــمه آب گرمی می توان دید که هم قابل 

استفاده باشند و هم منظره جذابی داشته باشند.
همان طور که گفتیم این چشمه در منطقه خوش 
آب و هوای ســادات محله قرار دارد. ســادات محله 
یکی از بخش هایی است که در فاصله ی ۵ کیلومتری 
شهرستان رامسر قرار گرفته و به دلیل بهره مندی از 
آب های گرم معدنی با ویژگی های درمانی و دارویی، 
همواره انتخاب اول بسیاری از گردشگران داخلی و 
خارجی می باشد. این چشمه آب گرم دارای خواص 
کلربیکربناته کلســیک و منیزین گازدار گوگردی 
بوده و برای درمان بیماری های عصبی، بیماری های 
عضالنی، رماتیســم و بیماری های قلبی و عروقی 

بسیار مفید می باشد.
چنانچــه دارای یکــی از این بیماری ها بوده و قصد 
داریــد عالوه بــر کمک به درمان آن ها از حضور در 
یک منطقه خوش آب و هوای گردشگری هم لذت 
ببرید، ما به شما سفر به آب گرم سادات محله رامسر 

را پیشنهاد می کنیم.
گی چشمه های آب گرم ویژ

آب گرم سادات محله که در رامسر وجود دارد، از دل 
کوه های البرز جوشــیده و در پایین کوه در منطقه 
ییالقی اربکله از زمین بیرون می زند. برای رسیدن 
به این چشمه آب گرم بایستی با عبور از جاده ای که 
در این منطقه کشیده شده، بوی باروت را احساس 
کنید. این بو نشانه نزدیک شدن به چشمه های آب 
گرم گوگردی اســت که آب گرم ســادات محله نیز 
یکی از آن هاســت. امروزه این چشمه آب گرم زیبا 
به صورت استخرهایی مدرن در اختیار همگان قرار 
می گیرد و افراد مختلفی که قصد اســتفاده از آن را 
دارنــد می توانند به صورت رایگان از آن ها بهره مند 
شوند.چشــمه های آب گرم زیادی در رامسر وجود 
داشته و آب گرم سادات محله رامسر معروف ترین و 
زیباتریِن آن هاست. این چشمه های آب گرم عالوه 
بر خاصیت درمانی، طبیعت زیبا و دیدنی را در اطراف 
خود به وجود آورده اند که می تواند برای گردشگران 
بسیار جذاب و جالب باشد. این چشمه آب گرم از نوع 
گوگردی بوده و جزو آب های کلربیکربناته کلسیک 
می باشند. از این رو مزه شوری داشته و تحت هیچ 
شــرایطی نباید نوشیده شود. از طرفی آب موجود 
در این چشــمه ها از نــوع منیزین گازدار گوگردی 
بوده و برای درمان بیماری های جلدی رماتیســم 
و دردهای عصبی و عضالنی بســیار مفید می باشد. 
همچنین گردشگران با استفاده از چشمه آب گرم 
ســادات محله می توانند عوارضی که پس از تب به 

وجود می آید را رفع کنند.
یک روز عالی در کنار آب گرم سادات محله

اگر به چشــمه آب گرم ســادات محله رامسر سفر 
کنید، در واقع با یک تیر چند نشــان زده اید. چرا 
که این چشــمه عالوه بر خواص درمانی از منظره و 
آب و هوای بی نظیری بهره مند اســت که به شــما 
کمــک می کنــد یک روز خاص و به یادماندنی را در 
کنار دوستان و خانواده تان تجربه کنید. در سفر به 
چشــمه آب گرم ســادات محله، می توانید به چند 
روش از این چشــمه اســتفاده کنید. یکی این که 
می توانید در فضای آن نفس کشیده و یا به صورت 
بخور از آن استفاده کنید.طبیعت رامسرمواد طبیعی 
و عناصری که در آب گرم سادات محله رامسر وجود 
دارد بسیاری از بیماری ها را برطرف می کند و از این 
رو تنفس آن باعث ایجاد حال بهتر در شما خواهد 
شد. این چشمه آب گرم معموال برای پیشگیری و 
درمان بیماری های تنفسی، جلدی و رماتیسمی به 
کار می رود. همچنین ورود به چشــمه و استراحت 
در آن احساس آرامش خاصی را برایتان به ارمغان 
مــی آورد.  دمای این آب گرم ها حدود 4۰ درجه ی 
ســانتی گراد بوده و می توانید در آن نهایت آرامش 
را تجربه کنید.آب گرم سادات محله ی رامسر یکی 
از جاذبه های گردشگری طبیعی شهرستان رامسر 
محســوب می شود که به دلیل وجود امالح معدنی 
خاص در آن در کل کشــور معروف و شناخته شده 
است. این ناحیه از رامسر به دلیل وجود این چشمه 
آب گرم همواره میزبان عده زیادی از گردشــگران 
داخلی و خارجی بوده اســت. این چشــمه آب گرم 
یک مکان دیدنی فوق العاده خوش آب و هوا است 
که در ســفر به شــمال ایران حتما می بایست از آن 

دیدن فرمائید.

گردشگری

محققان بریتانیایی می گویند نسل بعدی واکسن های »کووید-۱۹« می توانند 
در برابر ویروس های خانواده کرونا که از قبل موجود بودند و عامل سرماخوردگی 

هستند نیز محافظت ایجاد کنند.
  محققان بریتانیایی در حال بررسی گروهی از کارکنان مراقبت های بهداشتی، با 
مقاومت عجیب و غریبی که از قبل در برابر عفونت کووید-۱۹ داشتند، آنتی ژنی 

جدیدی برای نسل بعدی واکسن های کووید-۱۹ کشف کردند.
 محققان حدس می زنند نســل بعدی واکســن هایی که از این آنتی ژن استفاده 
می کنند می توانند به طور بالقوه در برابر همه ویروس های خانواده کرونا از جمله 

آنهایی که عامل سرماخوردگی هستند، محافظت ایجاد کنند.
واکسن ها با ارائه ی یک مولکول به بدن کار می کنند که به سیستم ایمنی کمک 

می کند تا نحوه شناسایی پاتوژن های خاص را بیاموزد. این مولکول ها به عنوان 
آنتی ژن یا تولیدکننده آنتی بادی شناخته می شوند و آنتی ژن بزرگی که اولین 
نســل از واکســن های کووید-۱۹ مورد هدف قرار دادند، پروتئین بدنام سنبله 

کروناویروس است.
این تحقیق جدید با مطالعه گروهی از کارکنان کادر درمان در بریتانیا آغاز شد 
که به  شکل عجیبی با وجود سطوح باالی قرار گرفتن در معرض ویروس کرونا، 

مدام نتیجه آزمایش شان منفی می شود.
نتیجــه آزمایش هــای رایــج آنتی بادی و PCR این گروه بــه طور مداوم منفی 
می شد، با این حال، محققان برخی از نشانگرهای خونی را که حاکی از ابتال به 
عفونت کووید-۱۹ درآنها بود را شناســایی کردند. افزایش ســلول های T ایمنی 

که به طور خاص برای هدف قرار دادن ویروس "SARS-CoV-2" طراحی شده 
بودند، شناســایی شــد که نشان می دهد این کارکنان کادر درمان به طور بالقوه 
عفونت سطح پایینی را تجربه کرده اند، اما توانسته اند به نحوی با آن مقابله کنند.
"لئو سوادلینگ" نویسنده اصلی این مطالعه جدید توضیح می دهد: ما می دانیم 
که برخی از افراد برخالف قرار گرفتن در معرض ویروس، سالم باقی می مانند. 
چیزی که ما نمی دانســتیم این اســت که آیا این افراد واقعاً توانســته اند به طور 
کامل از ابتال به ویروس جلوگیری کنند یا اینکه به طور طبیعی ویروس را قبل 
از اینکه با آزمایش های معمول قابل تشخیص باشد، شکست داده اند و با نظارت 
شدید روی کارکنان کادر درمان برای تشخیص نشانه های عفونت و پاسخ های 

ایمنی، گروهی را با این نوع خاص از پاسخ سلول T شناسایی کردیم.

پیشگیری از سرماخوردگی با واکسن های کرونا

دریچه علم

 

  رضا کریمی | منتقد فیلم و سینما: 
فیلم منصور درباره زندگی شــهید ســتاری نیست بلکه 
دربــاره تالش هــای یک مرد برای توانا شــدن و منصور 
شــدن اســت، غربت و مظلومیت این مسیر که همراه با 
تحریم های بیگانه و فساد و کارشکنی داخلی همراه است 
با فرم آرام و ســرد اثر ســازگار است.در این فیلم 2 بار به 
مراسم زیارت عاشورا تصریح می شود. یک بار می شنویم 
فرمانده در آن شرکت کرده و بار دوم فرمانده مسئولی را 
که بیش از حد در تعقیبات آن مراسم مانده با خشونت 
بیرون می کشــد! این نکته اشــاره به جایگاه واقعی ابعاد 
معنوی و اجتماعی دین دارد و نشان می دهد دین فقط 

در دعا و زیارت خالصه نمی شود؛ نکته دیگر این است که 
در این زیارت همزمان ســخن از 2 امام مظلوم و منصور 
اســت؛ منصوری که آنقدر تواناســت که به مظلوم یاری 
برساند؛ تیمسار ستاری در این فیلم مظلوم و گاه منکسر 
است اما با اعتقاد به ما می توانیم پرتوی از منصور بودن 

را کسب می کند.
معتقدم شــعار ما می توانیــم برای آنکه با گزافه گویی 
پوشانده نشود باید با پرسش هایی نظیر »چقدر و چگونه 
می توانیم« باز تفســیر شــود. جایگاه این نکته در فیلم 
چندان مشــخص نیســت و اگر حال تضرع هم دیده 
می شــد نه تنها نشــان ضعف نبود بلکه روح توحیدی 

مبــارزه و جهاد را نشــان می داد. ایــن فیلم ظرایف و 
جزئیــات مؤثری دارد که در مخاطب اثر می گذارد )به 
جز گریم ناموفق چهره های فرعی!(. با این وجود هیجان 
و جذابیــت فیلم هــای معمول نیروی هوایی را ندارد و 
بیش از حد خونسرد است و گویا عامدانه موقعیت های 
احساســی را قطع می کند. اگر چه همین خصوصیت 
سبب شده بدون شعارزدگی از افتخارات بگوید طوری 
که تماشای آن برای همه هم وطنانی که در مسیر کار 
و پیشــرفت مسئولیتی دارند الزم است؛ برای مدیران، 
کارمندان و کارگران… شاید انگیزه بگیرند یا در منش 

خود تغییر ایجاد کنند.

خانه های 
ارزان چینی  
در راه است!

وزیر راه گفته 
شرکت های 

چینی پیشنهاد 
ساخت وساز 
مسکن را با 

قیمتی پایین تر 
از داخلی ها 

می دهند... این 
موضوع سوژه 

انتشار کارتونی از 
مهدی عزیزی در 

خبرآنالین شد.

کارتون 

رمزگشایی از زیست سیاسی یکی از رجال قاجار و پهلوی
کتاب »میرزا جعفرخان خواجه نوری: موفق الدوله و ســفارت نامه لرســتان« 

نوشته ساسان والی زاده منتشر شد.
 این کتاب با طرح جلد و گرافیک صفحات توسط سیداحسان نوری نجفی، در  

2۶۵ صفحه رقعی در انتشارات هاویر به چاپ رسیده و مولف
آن را به »سه کوشنده فرهنگ لرستان؛ سیدفرید قاسمی، سیدیداهلل ستوده 

و علیمردان عسگری عالم« تقدیم کرده است.
در معرفی کتاب »میرزا جعفرخان خواجه نوری: موفق الدوله و ســفارت نامه 
لرســتان« عنوان شــده اســت: »زنگار گرفتن از رخ تاریخ و شناخت رجال و 
وقایع تاریخی، بازنمایی فرهنگ و بازســازی قطعات شــکل گیری هویت هر 
جامعه اســت. واقعیت این اســت که هنوز دانسته های ما از بسیاری از رجال 
و شــخصیت های تاریخی اندک اســت، این شــناخت حتی برای رجال عصر 
حاضــر هــم کامل نیســت. هنوز ُحکام والیات به ترتیــب تاریخی احصاء و 
فهرست نشده اند و شرح احواالت ایشان یا استخراج نشده یا خالی از اغالط 

و ابهام و نواقص نیست. 
ساسان والی زاده، نویسنده، روزنامه نگار و پژوهشگر در تازه ترین اثر خود از یکی 
از این رجال تاریخی رازگشایی کرده است؛ میرزا جعفر خواجه  نوری معروف به 
موفق الدوله که از خاندان مشهور خواجه نوری ها است سال ها به عنوان حاکم 
یا نایب الحکومه در استان های مختلف کشور مانند زنجان، همدان، کرمانشاه، 
قزوین، اصفهان، کرمان، بلوچستان، لرستان، گرگان و بوشهر حاکمیت داشته 

است. اما شاید شگفت آور باشد بدانیم که راجع به چنین شخصیتی که اتفاقاً 
سه دوره نماینده مردم فیروزآباد فارس و در دوره ای عضو هیات رئیسه مجلس 

شورای ملی هم بوده است، هیچ گونه اطالعات یا تصویری وجود نداشت!
موفق الدوله از ســرکردگان خاندان خواجه نوری و از کارگزاران دو سلســله 
پادشــاهی اســت که در اکثر ایاالت و والیات کشــور ریاست داشته است. این 
کتاب تالش کرده است تا ضمن اشاره به عقبه و خاندان و خانواده او که اکثراً 

از معاریــف زمان خود بوده اند، مســیر زندگــی او را در حکومت های مختلف 
بپیماید و شخصیت او را از پس اسناد و اقوال کشف کند.

کاری که والی زاده انجام داده بازنمایی و شناخت کامل قطعات و مراحل زندگی 
این شخصیت تاریخی بر اساس اسناد موجود است. سندپژوهی روشی دشوار 
و ناگزیر برای شناخت این شخصیت تاریخی بوده که نویسنده آن را به انجام 
رسانده است. در واقع این کتاب وظیفه ای دوگانه ای را به عهده گرفته است؛ 
هم یکی از شــخصیت های موثر دوره قاجار و پهلوی را معرفی و فراز و فرود 
زندگی خصوصی و سیاسی او را در آینه اسناد کشف و عرضه کرده و هم اثری 
مهجور از او درباره ایالت و جغرافیای لرســتان را تصحیح  کرده اســت. رســاله 
کم حجم ولی باارزش موفق الدوله راجع به لرســتان یکی از مهم ترین اســناد 

تاریخی راجع به طوایف لرستان در عصر قاجار است.
گزارشــی که موفق الدوله راجع به لرســتان نوشــته و والی زاده از آن به نام 
ســفارت نامه یاد کرده اســت می تواند از منابع معتبر برای پژوهش های قومی 
و تاریخی قرار گیرد، به ویژه آن که نویســنده شــرح و تعلیقات دقیق و مفصلی 

بر آن نوشته است.
والی زاده در سالیان اخیر یکی از پژوهشگران در حوزه تصحیح متون و واکاوی 
ابعاد فرهنگی بوده و آثاری چون »نامه لرستان«، »سفرنامه معین السلطان«، 
»ســفرنامه مقصــود جهان«، »کتاب شــناخت«، »هانــا و بوطیقای ایوار«  و 

»ترانه های زنان زاگرس« را منتشر کرده است.«

کتابکده 

 »دینامیت« از »قهرمان« 
فرهادی جلو زد

در هفتــه ای که گذشــت،» قهرمان« اصغر فرهادی 
با ۸۰۰ میلیون تومان کاهش فروش مواجه شــد و 
فیلم ســینمایی»دینامیت« با اختالف فروش ۱۰۰ 
میلیون تومانی از »قهرمان« جایگاه نخســت گیشه 
را بدســت آورد. از ابتــدای پاییز امســال فیلم های 
ســینمایی »قهرمان« با کارگردانی اصغر فرهادی، 
»منصور« با کارگردانی سیاوش سرمدی، »پوست« 
با کارگردانی برادران ارک و »تومان« ساخته مرتضی 
فرشــباف روی پرده سینما رفتند که هر یک فروش 
نســبتا خوبی را تجربه کردنــد.دو هفته پیش فیلم 
ســینمایی »قهرمان« با فــروش دو میلیارد و 4۰۰ 
میلیون تومانی صدرنشین جدول فروش بود و فیلم 
ســینمایی »دینامیت« با فروش یک میلیارد و 7۰۰ 
میلیــون تومانی در جایگاه دوم قرار داشــت، اما در 
هفته ای که گذشــت، ساخته اصغر فرهادی با ۸۰۰ 
میلیون تومان کاهش فروش مواجه شد در حالی که 
فروش فیلم سینمایی»دینامیت« هیچ تغییری نکرد 
و »دینامیت« با اختالف فروش ۱۰۰ میلیون تومانی 

از »قهرمان« جایگاه نخست گیشه را بدست آورد.
»درخت گردو« هم که دو ماه است روی پرده آمده، 
در هفته گذشــته ۱۶7 میلیون تومان فروخت، این 
فیلم تا پیش از اکران فیلم سینمایی »منصور« جایگاه 
ســوم جــدول فروش را به خــود اختصاص داده بود 
اما پس از اکران اثر ســیاوش ســرمدی، در جایگاه 
چهارم نشست چون »منصور« با فروش 2۱7 میلیون 
تومانی در ســه روز جایگاه ســوم فروش هفتگی را به 
خود اختصاص داده اســت.فیلم سینمایی »پوست« 
با کارگردانی بهمن و بهرام ارک نیز که اکران خود را 
سه هفته است که آغاز کرده، هفته گذشته با فروش 
۹۹ میلیون تومانی، با 7 میلیون تومان کاهش فروش 
نسبت به هفته گذشته، جایگاه پنجم جدول فروش 

را به دست آورد/

ک«   صدرعاملی: »بر سرخا
هشدار جدی به جامعه است!

همزمان با اکران آنالین مســتند »بر ســرخاک« 
به کارگردانی محســن خان جهانی، برخی از فیلم 
ســازان از جمله رسول صدرعاملی به تماشای این 
فیلم نشستند.رســول صدرعاملی کارگردان »من 
ترانــه پانزده ســال دارم«، »دختری با کفش های 
کتانی« پس از تماشای مستند »بر سرخاک« گفت: 
مســتند »بر سرخاک« که این روزها اکران آنالین 
شده، مستند مهمی است و دوستش دارم.او ادامه 
داد: این مســتند یکی دیگر از مســتندهای تکان 
دهنده محسن خان جهانی است، او در این مستند 
مخاطبش را وادار می کند که متوجه شرایط زیست 
محیطی اطرافش بشــود و متوجه باشد که فجایع 
و تراژدی هــای هولناکی در اطرافش در حال وقوع 
است که آنها را نادیده می گیرد و از کنارش می گذرد.
صدرعاملی با اشــاره به ســوژه مستند بر سرخاک 
که درباره فرســایش خاک است، خاطرنشان کرد: 
با تماشــای این مستند، متوجه می شویم آنچه در 
زمیــن، خاک و محیط زیســت مان در حال اتفاق 
افتادن است و همگی به بقای انسان مربوط است را 
باید بر روی آن تامل کنیم.او یادآور شد: مستندهای 
خان جهانی را چند سالی هست که دنبال می کنم، 
از او مستندهای سیاسی، ژورنالیستی و تاثیرگذاری 
را بــه خاطــر می آورم، به نظــرم فضا و جهان فیلم 
مســتند در ســرزمین ما مظلوم است و اهمیت آن 
درک نشده است. بنابراین فیلم سازی مثل او کمتر 
شــناخته شده اند.این کارگردان گفت: فیلم سازی 
چون محســن خان جهانی، سراغ سوژه های صرفا 
کنجکاو برانگیز و جذاب نمی رود، او هدفمند و جدی 
تالش می کند، دنیای را به تصویر بکشد که ما را به 
تامل وادارد. و هشدار جدی باشد برای ما و متولیان 
جامعه و در عین حال چنین آثاری در دنیا هم مورد 
توجه قــرار خواهند گرفت.او ادامه داد: کارگردان 
مستند "بر سر خاک" بسیار صبورانه و هنرمندانه 
وقت گذاشــت و کامال واضح است که تالشی برای 
تحقیقات و پژوهش این کار انجام داده و امیدوارم 
مخاطبان جدی سینما، این فیلم ساز و بقیه فیلم 
سازان جدی سینمای مستند را دنبال کنند و برای 

دیدن کارهایش وقت بگذارند.
صدرعاملی گفت: فیلم سازان جدی سینمای مستند، 
هرگز به دنبال جنجال، حاشــیه، فرش قرمز و دیده 
شــدن نیســتند. به همین دلیل به حمایت مخاطب 
جدی نیاز بیشــتری دارند. بنابراین فیلم های چون 
"مســتند بر ســرخاک" را باید دید و درباره اش بحث 

و گفت وگو کرد.

بررسی ازدواج با سلبریتی ها
 برنامه "با هم حرف بزنیم" که از شنبه تا چهارشنبه 
ســاعت ۱4 و ۵ دقیقه از رادیو ســالمت در قالب یک 
مجله تخصصی به مشــکالت نســل جدید و مقایسه 
آن با نســل گذشــته می پردازد، یکشنبه، 2۳ آبان 
ماه به بررسی ازدواج با سلبریتی ها اختصاص دارد.

ملیحه کاظمی، تهیه کننده و ســردبیر برنامه "با هم 
حــرف بزنیم" گفت: خیلــی از جوانان عالقه مند به 
ازدواج با افراد مشــهور هستند، حتی برای خودشان 
خیالبافی هایی هم انجام می دهند، به همین دلیل ما 
روز یکشنبه، 2۳ آبان ماه را به این موضوع اختصاص 
دادیــم که برای داشــتن ازدواج به دنبال معیارهای 
کاذب نباشیم و فقط به شهرت فرد مقابل نگاه نکنیم. 
همچنین به این موضوع می پردازیم که ازدواج با افراد 

مشهور منجر به چه اتفاقاتی می شود.

فرهنگ و هنر

« برای مسئولین الزم است دیدن »منصور


