
کمیته اصالح ساختار بودجه مجلس: رییس 

تخصیص دالر ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال ادامه می یابد 

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

   رییس کمیته اصالح ساختار بودجه مجلس با اشاره به اخبار ضد و نقیضی که در خصوص 
الیحه حذف ارز ترجیحی در رسانه ها بازتاب پیدا کرده، گفت: اینکه در برخی رسانه ها عنوان 
شد که دولت قرار است، الیحه مرتبط با حذف یا تداوم ارز ترجیحی را پس بگیرد، مبتنی بر برخی 

اخبار غیر رســمی اســت که به گوش من هم رســیده بودند. اما دولت به طور رســمی، هرگز یک 
چنیــن موضوعــی را بــه نماینــدگان اعــالم نکــرد. نهایتــا امــروز فوریــت الیحــه در صحــن مطرح و 

 | صفحه 3 نمایندگان به آن رای منفی دادند تا روند بررسی موضوع به صورت عادی طی شود...

تیر خالص بر پیکر بیجاِن کارگران؛

 "همسان سازی" برای هیات علمی ها آری
"حداقل دستمزد" برای کارگران نه!
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رهبر انقالب اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی 
برای دوره جدید را منصوب کردند

 "جوانگرایی" 
در مهم ترین نهاد 

فرهنگی کشور
     رهبر انقالب اسالمی در حکمی اعضاء 
شورای عالی انقالب فرهنگی را برای دوره 

جدید منصوب کردند...

کید کرد؛ وزیر بهداشت تا

 لزوم حمایت 
از بیماران دیابتی

     وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
گاه  آ و  اطالع رســانی  لــزوم  بــر  پزشــکی 
ســازی گســترده در جهت خودمراقبتی در 
حوزه بهداشــت و فراهم آوردن داروهای 
مورد نیاز و امکانات حمایتی برای درمان 

کید کرد... بیماران دیابتی تا  | صفحه 7  | صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

فوری؛ به بابای مدرسه 
نیازمندیم

7

بازار ارز در آینده وضعیت 
متعادلی خواهد داشت

3

  دستور مخبر 
 برای رایگان شدن 
تست تشخیص کرونا

2

تبعات سد جدید ترکیه 
برای ایران

4

گهــی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( آ

 رحیم جافری-  شهـردار دورود   

ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهری شــهرداری دورود بــا اســتناد بــه بخشــنامه شــماره 329۴۸ مــورخ 93/11/20 
ســازمان شــهرداریها و دهیاریهــای کشــور و نامــه شــماره ۸3/۴2/۴9516  مــورخ 96/10/12 مدیــر کل محتــرم دفتــر امــور 
شــهری و شــوراهای اســتانداری لرســتان، در نظــر دارد کلیــه امــورات مربــوط بــه حفــظ و نگهــداری را بــه مــدت یــک ســال 
بــه صــورت حجمــی از طریــق مناقصــه عمومــی بــه اشــخاص حقیقــی، حقوقــی و یــا شــرکتهای خدماتــی واجــد شــرایط طبــق 
شــرایط موجــود در مناقصــه واگــذار نمایــد. لــذا کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد، ارائــه پیشــنهاد و 
بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس )setadiran.ir( انجــام خواهــد شــد.

 میزان سپرده فرایند شرکتهای ذیصالحمحل اعتباراتعنوان پروژهردیف
ارجاع کار )ریال(

کلیه امورات جاری  مربوط به حفظ 1
خدماتی دارای جاریو نگهداری فضای سبز شهری

4/450/000/000صالحیت

ــا فیــش واریــزی بــه حســاب شــماره  ــد ارجــاع کار می بایســتی بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی و ی ــزان ســپرده فراین 1- می
0105936۸۸6002 نــزد بانــک ملــی شــعبه بلــوار معلــم بــه نــام شــهرداری دورود باشــد. ضمانتنامــه مــی بایســت از یکــی 
ــر بــوده و همچنیــن ضمانتنامــه و یــا فیــش واریــزی می بایســتی بنــام شــرکت باشــد. بــه ســپرده هــای  از بانکهــای معتب

، چــک شــخصی، ســفته و نظایــر آن ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. ر کمتــر از میــزان مقــر
2- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 3- هــرگاه برنــده اول و دوم و ســوم مناقصــه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند، ســپرده آنــان بــه ترتیــب ضبــط 
خواهد شد.

۴- متقاضیان می بایست دارای گواهی صالحیت و گواهی ایمنی و بهداشت باشند.
5- برنده مناقصه می بایستی توان پرداخت حداقل سه  ماه حقوق را داشته باشد.

ــوخت،  الت )س ــین آ ــه ماش ــن کلی ــن تامی ــه و همچنی ــای تابع ــش ه ــبز و بخ ــای س ــه فض ــوط ب ــای مرب ــه ه ــه هزین 6- کلی
ــد. ــی باش ــه م ــده مناقص ــده برن ــه عه الت ب ــزار آ ــره( و اب ــتهالک و غی اس

7- حد نصاب شرکت کنندگان در مناقصه، حداقل سه پیشنهاد قابل بررسی می باشد.
۸-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

9- زمــان انتشــار آگهــی، توزیــع و تکمیــل اســناد از روز ســه شــنبه مــورخ 1۴00/۸/1۸ تــا روز دوشــنبه مــورخ 1۴00/۸/2۴ 
خواهــد بــود و زمــان ارائــه پیشــنهاد از روز ســه شــنبه مــورخ 1۴00/۸/25 آغــاز و تــا روز پنجشــنبه مــورخ 1۴00/9/۴ 

ــد. ــان می بایســت پیشــنهادات خــود را در آدرس setadiran.ir بارگــذاری نمائی ادامــه خواهــد داشــت و متقاضی
10- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات روز پنجشنبه مورخ 1۴00/9/۴ می باشد.

11- جلسه بازگشایی راس ساعت 1۴:30 روز شنبه مورخ 1۴00/9/6 می باشد.
12- ارائه پیشــنهاد به منزله قبول تمامی شــرایط مناقصه از طرف شــهرداری می باشد.

13- ســایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اســناد مناقصه مندرج می باشــد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف

آدرس: لرستان، دورود، میدان والیت، شهرداری دورود - شماره تماس : 066-۴323۸013-15

خ 1400/8/24 خ 1400/8/18         تاریخ دومین انتشــار روز دوشــنبه مور تاریخ اولین انتشــار روز ســه شــنبه مور   

 نوبت دوم
که بازار موبایل را بهم می ریزد اجرای قانونی 

در قوانین تجاری کشــور قانونی به نام "ســقف و سابقه" 
وجود دارد. بر اساس این قانون میزان واردات هر شرکت 
با توجه به میزان سابقه آن تعیین می شود. نحوه محاسبه 
آن نیز میانگین ســال قبل شــرکت ها است که از طریق 
جمع میزان واردات دالری شــرکت های  واردکننده  کاال 
در سال های قبل تقسیم بر تعداد سال ها به دست می آید 
و طبق آن میزان مجاز ثبت ســفارش و واردات شــرکت 
برای سال آینده تعیین می شود. برای مثال، اگر شرکتی 
در ســال ۹۸ و ۹۹، ۲۰ میلیون دالر واردات انجام داده 
باشد، این میزان بر تعداد سال یعنی ۲ تقسیم می شود، 
در نتیجه شرکت مذکور برای سال آینده مجاز به واردات 

۱۰ میلیون دالر کاال است.
اجرای این قانون از دی ماه ســال گذشــته برای مدتی 
متوقف شــد، اما دولت جدید بار دیگر تصمیم به اجرای 
آن گرفت. به اعتقاد کارشناســان؛ اعمال دوباره ی قانون 
"سقف و سابقه"، توانایی شرکت ها برای واردات را کاهش 
داده و عاملی برای التهاب در بازار کاالهای مشمول این 
قانون است. محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن با تاکید 
بر اینکه اعمال این قانون به معنی کاهش واردات است، 
اظهار کرد: به طور معمول هر ســاله برای مهر ماه بازار 
موبایل رونق می گیرد و پس از آن وارد رکود می شــود. 
وی افــزود: رکــود در این بــازار تا پایان آذرماه ادامه دارد 
و پس از آن به یکباره با افزایش تقاضا مواجه می شــویم. 
عالیان با تاکید بر اینکه در صورت آماده نبودن برای این 
ماه ها التهاب در بازار موبایل اجتناب ناپذیر است، افزود: 
محدودیت شرکت ها با اعمال قانون مذکور موجب کاهش 
ثبت سفارش و افت آمار ورود موبایل به کشور و عرضه در 

بازار می شود. به گفته وی؛ افزایش قیمت از نتایج التهاب 
حاصل از کاهش عرضه در بازار خواهد بود.

عالیان تصریح کرد: ۶۰ تا ۷۰ درصد شرکت ها سابقه ۱ تا ۲ 
ساله در حوزه واردات موبایل دارند و این به معنی کاهش 
قابل توجه عرضه موبایل در پی اجرای قانون "ســقف و 
سابقه" خواهد بود.وی تصریح کرد: این قانون مانع رشد 

شرکت های نوپا در این عرصه نیز می شود.
عالیان از پیش بینی انجمن برای افزایش ۲۰ درصدی 
تقاضا در ماه های پایان ســال خبر داد. ســخنگوی 
انجمن واردکننــدگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی 
گفت: این پیش بینی بر اساس آمار سامانه همتا وزارت 
ارتباطات در رجیســتری موبایل ها انجام شده است. 
عالیان ضمن درخواست از وزارت صمت برای تجدید 
نظر در اعمال این قانون، افزود: اگر این قانون اعمال 
شود قیمت موبایل برای ماه های پیش رو منطقی تر 
خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه تنظیم بازار کاالها نیاز 
به نگاه ملی دارد ، گفت: داشتن نگاه ملی یعنی حفظ 
منابع ارزی کشور همراه با نگاه به منافع مصرف کننده 
در یک زنجیره عرضه و تامین مناسب از طریق اعمال 
قوانین درســت، محقق شــده باشــد. بر اساس این 
گــزارش؛ طبق آمار انجمــن واردکنندگان موبایل، 
تبلت و لوازم جانبی، در ایران در هر یک دقیقه، ۳۳ 
دستگاه تلفن همراه به فروش می رسد؛ یعنی چیزی 
کمتر از یک درصد فروش موبایل در جهان!. این در 
حالی اســت که ایران یک درصد جمعیت جهان را 
دارد و ضریب نفوذ تلفن همراه در کشــور، اکنون به 

۱۵۶۰۶۴ درصد رسیده است.

برخی از سیاست گذاران تصور می کنند که مشکل 
بازار ارز، انتشــار اخبار منفی و ایجاد جو هیجانی در 
میان معامله گران دالر است. برای مقابله با این فرضیه، 
در ماه های اخیر خبرهای مثبت بسیاری انتشار یافته 
اســت. ولی در اولین روز هفته حتی خبرهای مثبت 
نیز نتوانستند، زمینه ساز تغییر مسیر بازار دالر شوند.
بــا توجه به بــی توجهی بازار به اخبار مثبت، به نظر 
می رســد در شــرایط کنونی، بازار در صورتی اصالح 
قیمتی را از سر می گیرد که نسبت به وضعیت عرضه 
بازارساز و آینده مذاکرات هسته ای، اطمینان خاطر 

بیشتری کسب کند.
 در هفتــه های اخیر بیشــتر معامله گران به چنین 
تصوری رســیده اند که قرار نیســت مذاکرات هسته 
ای ۸ آذرماه به نتیجه خاصی برســد و این موضوع 
موجب شــده است که تقاضای جدیدی به بازار وارد 
شــود. در این شرایط، سطح عرضه بازارساز تا اندازه 
ای رشــد کرده اســت،  ولی به میزانی نبوده است که 

خریداران را عقب براند.
این اتفاق از آن جهت اهمیت دارد که در اواخر هفته 
گذشته اعالم شد که ایران به بیش از ۳ میلیارد دالر 
از دارایی های بلوکه شده خود دست پیدا کرده است. 

با توجه به اعالم چنین خبری و افزایش قیمت دالر، 
برای معامله گران ارزی دو باور برجســته می شــود. 
در حالت اول، آن ها تصور می کنند که آزادســازی 
صورت نگرفته است و تنها برای مدیریت روانی بازار، 

چنین خبری منتشر شده است.
 در حالت دوم،  اگر آزادســازی صورت گرفته باشــد، 
افزایــش قیمــت دالر را با دو فرضیه می توان توجیه 
کرد. فرضیه اول این اســت که بازارســاز تمایل دارد 
کــه فعــال قیمت دالر به افزایــش قیمت خود ادامه 
دهــد و عرضــه ارز را از نرخ هــای باالتر کلید بزند. 
حالت دیگر این اســت که ســطح تقاضــا به اندازه 
 ای باالســت که عرضه ارز به تنهایی پاســخگویی 

آن نیست.
مشــخص نیســت کدام یک از سناریوهای یاد شده 
صحــت دارد. به همیــن دلیل معامله گران ارزی در 
روز جاری به متغیرهای محسوس تری دقت خواهند 
کرد. به عنوان مثال، افت قیمت دالر در بازار پشــت 
خطی و مقاومت اسکناس آمریکایی در محدوده ۲۸  
هزار و ۸۰۰ تومانی دو عاملی هســتند که احتمال 
اصــالح بازار در ابتــدای روز جاری را برای بازیگران 

ارزی برجسته کرده اند.

دو سناریو پیش روی بازار ارز

 حالوت قیمت گذاری دستوری 
الن خودرو! برای دال

علی حیدری  
 کارشناس بازار سرمایه 

قیمت گذاری دستوری خودرو 
عالوه بر تحمیل زیان انباشته به 
صنعت خودروی کشور موجب 
زیان خریداران مصرفی خودرو 
و ســهامداران شده اســت و سود آن را فقط دالالن 
در کــف بازار می برند.با وجود اینکه حافظه تاریخی 
ما ایرانی ها ضعیف اســت اما شــاید هنوز برخی ها 
به خاطر داشــته باشــند که تا همین ۵ ســال پیش 
وقتــی صفحــات روزنامه ها و جراید را ورق می زدیم 
حتماً آگهی فروش شرایطی و اقساطی خودرو توسط 
شرکت های سازنده خودروی داخلی برمی خوردیم… 
با انواع شرایط جذاب و متنوع… اما با وجود همه آن 
شرایط جذاب، باز هم این شرکت ها با مشکل فروش 
مواجه بودند.چه شد که امروزه با وجود اینکه در خانه 
اکثر ایرانی ها حداقل یک خودرو پارک شــده است، 
اما باز هم مسئولین و خودروسازان می گویند تولید 
ما جوابگوی تقاضا نیســت!به راســتی چرا این همه 
تقاضــا!؟ و جنــس این تقاضاها از چه نوعی اســت؟ 
تقاضای مصرفی یا تقاضای سرمایه گذاری؟اگر سری 
به پارکینگ های عمومی ســطح شــهر زده باشید و 
حجــم انبوه ماشــین های صفر کیلومتری که ماه ها 
در آنجا پارک شــده اند، را دیده باشــید به جواب این 
ســوال پی خواهی بــرد. بله، اختالف قیمت فاحش 
بیــن قیمت کارخانه خودروســازی و قیمت بازاری 
خودروها ســبب شده اســت که حداقل ۴۰ درصد 
تقاضاهــای موجود بــرای ثبت نام التاری خودروی 
داخلی از جنس تقاضای ســرمایه گذاری باشــد نه 
تقاضــای واقعی و مصرفی!این جزو بهترین تخصص 
مسئولین و دالالن ایرانی است که از هر نیاز و کاالی 
مصرفی یک تقاضای کاذب ســرمایه گذاری بسازند..
چــرا بایــد اصاًل چنین تفاوت فاحشــی بین قیمت 
کارخانــه ای خــودرو و قیمت بازاری وجود داشــته 
باشــد کــه همه افراد جامعــه، از زن خانه دار گرفته 
تــا بقــال و مهندس و دکتر و حتی امالکی ها به فکر 
سرمایه گذاری پس اندازهای خود برای خرید خودرو 
به قیمت کارخانه و فروش در بازار آزاد باشــند؟آیا 
می توان انتظار داشــت در چنین جامعه ای که همه 
افراد آن به فکر داللی هستند، پول ها و پس اندازها 
به ســمت سرمایه گذاری و تولید هدایت شود؟قطعاً 
و بالشــک چنین جامعه ای سرنوشــتی جز تباهی و 
چنین اقتصادی نتیجه ای جز سقوط نخواهد داشت.
چه کسانی به هر طریقی و از هر راهی البی می کنند 
تا همچنان ســفره های رانت و چنین سیاســت های 
غلطی در اقتصاد این کشور حاکم باشد؟آمارها نشان 
می دهــد حداقل ۴۰۰ هزار نفر به طور مســتقیم و 
غیرمستقیم در صنعت خودروسازی و صنایع وابسته 
با آن مشغول به کار هستند، که اگر بخواهیم تعداد 
افــراد خانــوار آنها را نیز به ایــن جمع اضافه کنیم 
می تــوان گفــت در حدود ۱.۵ میلیــون نفر از کنار 
صنعت خودروسازی کشور مشغول ارتزاق هستند.

همچنین بر اساس آخرین آمار شرکت سپرده گذاری 
مرکــزی اوراق بهــادار، تعــداد ســهامداران خرد 
شرکت های موجود در صنعت خودروسازی و قطعات 

در حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر می باشد.
همه اینها در حالی اســت که طی ســال های اخیر 
و با اتخاذ سیاســت های نرخ گذاری دســتوری روز 
به روز بر زیان انباشــته شــرکت های خودروسازی 
افزوده می شــود، به طوری که بر اساس آخرین آمار 
صورت های مالی این شــرکت ها، زیان انباشته تنها 
دو شــرکت خودروســازی ایران خودرو و سایپا بالغ 
بر ۵۳ هزار میلیارد تومان شــده اســت!قطعاً باید در 
ماه ها و سال های آینده شاهد تقاضای کمک از طرف 
این شرکت ها از دولت، برای اختصاص بودجه برای 
پوشــش هزینه های جاری این شــرکت ها باشیم… 
اتفاقی که بارها و بارها در بخش ها و صنایع مختلف در 
این کشور شاهد بودیم و هیچگاه نیز نتیجه درستی 
دربر نداشته است و تقاضای کمک آنها هر روز بیشتر 
و بیشتر می شد.آیا باید با ادامه این سیاست های غلط 
و با تحمیل زیان های سنگین به صنعت خودروسازی، 
در سال های آینده با نابودی این صنعت مواجه شویم 
و انبوه کارگران بیکار این صنعت سربار جامعه شوند؟ 
به راستی چرا باید ۱.۵ میلیون نفر خانواده کارگران 
و همچنیــن نزدیک به ۲ میلیون ســهامداران خرد 
این صنعت هر روز زیان بیشــتری متحمل شــوند تا 
در مقابل چند هزار نفر با ســرمایه گذاری و فروش 
خودرو با قیمت بازار آزاد ســود سرشــار نصیب خود 
کنند؟به نظر می رسد چنین تصمیمات خلق الساعه 
که از ســوی مســئولین و دولتمردان اتخاذ می شود 
آسیب های جدی به تولید و سرمایه گذاری در اقتصاد 
این کشــور در وهله اول و ســپس جامعه و مردم در 
مرحله بعد به خصوص قشــر ضعیف و آســیب پذیر 

وارد می کند.

یادداشت
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سیاست 2

وزیر خارجه عربستان: 

کراتمان با ایران ریشه ای نبوده   مذا
اما پیشرفت داشته است

وزیر امور خارجه عربستان سعودی در گفت وگویی 
مواضع این کشــور را درباره تداوم مذاکرات با ایران 
و تحوالت پیرامون مذاکرات وین و برنامه هسته ای 

ایران بیان کرد.
 فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی 
در گفت وگو با این شبکه در پاسخ به سوال خبرنگار 
مبنی بر این که تاکنون ایران و عربستان چهار دور 
مذاکرات دوجانبه برگزار کرده اند، مذاکرات میان دو 
کشور چگونه پیش می رود؟ گفت: مذاکرات تاکنون 
مقدماتی بوده  و ریشه ای نبوده اند. ما در مذاکراتی 
ریشه ای و جامع با ایران به طرح نگرانی هایی که خود 
و دیگر کشورهای منطقه داریم، متعهد هستیم. این 
ما را قادر خواهد ساخت روابطی عادی با همسایه مان 
ایران داشته باشیم. ما بر این عقیده ایم که یکی شدن 
منافع امکان پذیر است اما این مستلزم پرداختن به 
نگرانی هایی اســت که همه ی ما داریم. تاکنون به 
نتایجی کلی برای این مذاکرات دست نیافته ایم اما 
به اندازه کافی پیشرفت داشته ایم که به ما اجازه دهد 
جلو برویم.بن فرحان در پاسخ به این که آیا این به 
معنای دور دیگری از مذاکرات در آینده ای نزدیک 
است یا نه، گفت: امیدواریم. ما هنوز برنامه ای برای 

آن نداریم اما پذیرای آن هستیم.

وزیر امور خارجه عربستان سعودی درباره این که آیا 
محل دور بعدی مذاکرات با ایران در عراق خواهد بود 
یا جایی دیگر، بیان کرد: هنوز در این باره صحبتی 

نشده است.
این وزیر سعودی عالوه بر این درباره این موضوع که 
آیا تصمیمی از ســوی دو طرف مبنی بر بازگشایی 
کنسولگری عربستان سعودی در ایران یا کسولگری 
ایران در جده عربســتان به عنوان نشــانی از وجود 
پیش رفت و حســن نیت در ایــن مذاکرات وجود 
داشته است یا نه، توضیح داد: مطمئنا ما حاضریم 
تمامی مسائل و پیش نهادها را اگر جدی و مرتبط با 
پیش رفتی اساسی باشند، بررسی کنیم.او در پاسخ 
به این که آیا چنین چیزی امکان پذیر اســت یا نه، 
گفت: ممکن اســت اما هنوز هیچ تصمیمی گرفته 

نشده است.
فیصــل بن فرحان دامه داد: ما امیدواریم مذاکرات 
بــه گونه ی مثبت و موثــری پیش بروند و ایران به 
توافقی برســد که به ما همســایگانش اجازه دهد 
اطمینــان بیابیــم برنامه هســته ای آن تنها برای 
اهداف غیرنظامی اســت. چون تهدید ناشی از یک 
برنامه هســته ای نظامــی اول از همه متوجه ما در 

منطقه است. 

اعتراض شدید یک نماینده به مسئولین صدا و سیما: 

 چرا از دالر 2۷ هزار تومانی 
حرفی به میان نمی آورید؟

نماینــده مردم ارومیه در مجلــس گفت که امروز این 
کشور به خاطر سوء مدیریت بر زمین مانده آن وقت ما 
برای سرک کشیدن به حریم خصوصی مردم به دنبال 
مصوبه هستیم. روح اهلل حضرت پور در نطق میان دستور 
خود در نشست علنی امروز مجلس گفت: باید به مردم 
برگردیم به خواســته ها و انتظــارات مردم عمل کنیم 
متاسفانه بسیاری از مواضع رفتار ها اعمال و تصمیمات 

ما با اراده مردم مغایر و حتی متضاد شده است.
نماینده مردم ارومیه اظهار داشــت: برخی مسئولین از 
طریق شــکم سیری اتفاقات را نگریسته و لذا کم کاری 

و شرمساری مردم کرده اند.
وی افزود: باید از این ملت عذرخواهی کنیم دیگر آرا و 
نظرات مردم در کشــور به طور واقعی شنیده نمی شود 
مــردم از افزایــش روز افزون تنش ها در روابط با جهان 
ناراحت و کالفه هســتند یک عقیده و تفکر همیشــه 
تبلیــغ و ترویج می شــود و هر کــس هم که خالف آن 
را بگویــد مــورد بی احترامی و حجم قــرار گرفته و به 
طور طبیعی این وضع مردم را خشمگین ساخته است 
مراجــع عالیقــدر هم وقتی حرف می زنند مورد هجمه 
قرار می گیرند مردم می خواهند از حق زندگی بهره برده 

و عدالت را تجربه کنند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی اظهار 

داشــت: من نمی دانم در فردای آخرین شــب انتخابات 
چه شــد گویا خیلی از اســتاندارد های سیاسی کشور 
عوض شده چرا که صدا و سیما از دالر ۲۷ هزار تومانی 
حرفی به میان نیاورد نمی دانم که چرا این نگرانی های 
افسارگســیخته دیگر رسانه ای نمی شود نمی دانم چرا 
دیگر بورس دغدغه ملی نیست چه شد که داماد ساالری 
و خویشاوندساالری که تقدیر می شود باز توسط تقبیح 

گرایان احیا شده است.
وی افزود: مذاکره با جهان که از سوی برخی قبیح بود 
حاال با جدیت دنبال می شود باز خدا را شکر ما هم راضی 
هستیم هر کسی می تواند این مشکالت را حل کند ما 

هم در کنارش هستیم.
حضرت پور خاطرنشان کرد: البته دیگر هیچ کدام از این 
ســوال ها و جواب ها برای این ملت رنج کشــیده ارزشی 
ندارد، اگر می توانید در عمل به داد مردم برسید وگرنه 

تحوالت اساسی در سیستم کشورداری را آغاز کنید.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشــت: آمار مهاجرت نخبگان و خروج ثروت از کشور 
فاجعه است؛ با این مردم چه کرده ایم که سرمایه های 
خــود را صرف خرید ملک و خانه در ســایر کشــور ها 
می کننــد؟ ما با عــزت ایرانیان چه کرده ایم؟ دیگر این 

دولت و آن دولت برای مردم فرقی ندارد.

خبر

پیامدهای تالش برای ترور نخست وزیر عراق
 آیا جایگاه ایران در عراق تضعیف می شود؟ 

 عراق همچنان صحنه تنش میان شکست 
خوردگان انتخابات اخیر و دولت وقت است. 
پس از تالش برای ترور الکاظمی رسما پای 
ایران به این تنش ها باز شد و حاال چالش های 
جدیدی در عرصه سیاست داخلی عراق به 

روی ایران گشوده شده است.
یــک پهپاد مملو از مواد منفجره صبح روز 
هفتم نوامبر بــه منزل مصطفی الکاظمی 
نخست وزیر عراق حمله کردند که نافرجام 
ماننــد. در اثــر این این انفجار چند محافظ 
زخمی شــدند، مصطفــی الکاظمی بدون 
حتی برداشــتن یک خــراش زنده ماند و 

در ها و بخشی از پله ها تخریب شد.
دقایقی بعد از انتشار خبر حمله پهپادی به 
منزل مصطفی الکاظمی، ایران هم به بقیه 
کشور هایی که ترور را محکوم کرد پیوست.

ســایت خبری ان بی ســی آمریکا به نقل از 
مقامات ســابق و کنونی آمریکایی نوشته 
احتماال ایران دســتور حمله پهپادی اخیر 
به نخست وزیر عراق را صادر نکرده، هرچند 
روشن است که این حمله از سوی نیرو های 
شــیعه مورد حمایت تهران در عراق انجام 

شده است.
الجزیره نیز مدعی شــده ســاعاتی بعد از 
ایــن حادثه تهران که نفوذ زیادی در عراق 
دارد، اســماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس 
را راهــی بغــداد کرد تــا تنش هایی که در 
ماه های گذشــته میــان دولت و گروه های 
مورد حمایت ایران تشدید شده را آرام کند.

این رسانه قطری گفته مشخص نیست ایران 
از قبل از این حمله اطالع داشــته یا نه، اما 
رفتار های بعدی تهران نشان می دهد دست 
کــم این اتفاق بدون تایید و رضایت تهران 
صورت گرفته اســت. همین مساله نفوذ و 
قدرت ایران بر روی گروه های شیعه را زیر 

سوال برده است.
یک مقام ارشد دفاعی آمریکا و دو مقام ارشد 
سابق در پنتاگون به ان بی سی گفته اند که 
این حادثه نشان می دهد چطور تهران بعد 
از ترور سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه 
قــدس برای هدایت ســران این گروه های 

شــیعه دچار چالش شــده اســت. آن ها 
مدعی اند که ایران بعد از ســلیمانی اساسا 

کنترلی روی این گروه ها ندارد.
بحران نبود سردار سلیمانی

نیرو های شــبه نظامی مورد حمایت ایران 
با الکاظمی که ســعی در به حاشــیه راندن 
این گروه ها داشــته دچار مشکل هستند. 
کاندیدا های سیاسی آن ها هم در انتخابات 
اخیر رای کمی آورده اند. این گروه در تاریخ 
دهــم اکتبر یک اعتراض سراســری به راه 
انداخت و مدعی تقلب در انتخابات شــد، 
اما مدرکی برای این ادعای خود ارائه نکرد.

اگرچــه هنــوز هیــچ گروهــی در عراق 
مســئولیت حمله به خانه نخست وزیر این 
کشــور را بر عهده نگرفته، اما تحلیل گران 
و منابــع اطالعاتــی و امنیتی بر این باورند 
که گروه های شــیعه مــورد حمایت ایران 
به دلیل شکســتی کــه در انتخابات اخیر 
متحمل شــده اند دســت به چنین اقدامی 
زده انــد. فرانک مکنزی رئیس مقر مرکزی 
فرماندهی آمریکا در گفتگو با ان بی ســی، 
گروه های مورد حمایت ایران را مسئول ترور 
الکاظمــی معرفی کرده و مقامات کنونی و 

ســابق پنتاگون هم مدعی اند سالح های به 
کار رفتــه و تاکتیک این گروه برای حمله، 
همگی نشان از دخالت این گروه ها در ترور 

داشته است.
سجاد جیاد تحلیلگر سیاسی عرقی در بنیاد 
قرن به الجزیره گفته به ســختی می توان 
قبول کرد که ایران این حمله را سازماندهی 

کرده باشد.
تحلیلگران بر این باورند که بعد از شکست 
نیرو هــای مورد حمایت ایران در انتخابات 
عراق، ایران باید همه زمینه ها را برای احیای 
نفوذش در این کشور فراهم کند و در نتیجه 
ایجــاد یک درگیری بین شــیعیان اصال با 

طرح های ایران در عراق همخوانی ندارد.
رعد حسن تحلیلگر سیاسی دیگری از عراق 
به الجزیره گفته اگر این ترور موفقیت آمیز 
بود باید انتظار درگیری شدید میان شیعیان 

را می داشتیم.
نفوذ ایران در عراق کاهش پیدا می کند؟

الجزیره در یادداشتی گفته از نظر نیرو های 
شــبه نظامی مورد حمایت ایران، حمله به 
الکاظمی دلیل موجهی داشــته؛ این حمله 
بعد از آن صورت گرفت که خشــم آن ها از 

مقتدا صدر رهبر پرنفوذ سیاســی که سعی 
داشــت نیرو های نزدیک به ایران را حذف 
کند، دامنه دار شد. سر گروه حشد الشعبی 
عمال در انتخابات اخیر بی کاله ماند. گروه 
صدر بیشــترین کرسی ها را نسبت به سایر 
گروه هــا کســب کــرده و از مجموع ۳۲۹ 
کرســی، ۷۳ کرســی به این گروه سیاسی 

تعلق یافته است.
حمدی مالک محقق حوزه مطالعات عراق 
در موسســه واشنگتن به الجزیره گفته این 
یک اقدام شوکه کننده است که یک گروه 
سیاسی بگوید اگر ما به حاشیه رانده شویم، 

کشور را به آتش می کشیم.
اما باید در همه تحلیل ها این مســاله را مد 
نظر قرار داد که چنین حمله ای برای ایران 
خطرناک است. تشدید درگیری ها ممکن 
است منجر به به حاشیه رانده شدن گروهی 
از عراقی ها شــده و از طرفی گروه های شبه 
نظامی را تقویت کرده و به آن ها این اعتماد 
بــه نفــس را می دهد که بدون نیاز به تایید 

تهران می توانند اقدام نظامی کنند.
قبــل از این حمله هم گروه شــبه نظامی 
عصائب اهل حق که یک گروه وابســته به 

حشد الشــعبی هستند شکاف میان شبه 
نظامیــان عراق و ایران را آغاز کرده بودند: 
حمله به کاظمی تهران را نسبت به از دست 
دادن نفوذش در بین شیعیان شبه نظامی 

عراق نگران کرده است.
شــکاف در میان شــبه نظامیان عراقی در 
ماه های اخیر تشــدید شــده است. گروه 
عصائب اهل الحق به رهبری قیس خزعلی 
بار ها آتش بس بین کتائب حزب اهلل و دیگر 
گروه شبه نظامی نزدیک به ایران و آمریکا را 
شکسته است. تحقیقات گروه دیدبان شبه 
نظامی که یک نهاد نظارتی در واشــنگتن 
اســت اعالم کرده عصائب اهل حق بیش از 
۱۲ بار در ســال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ آتش 

بس را نقض کرده است.
خود گروه کتائب حزب اهلل که مورد حمایت 
ایران هم هست درون خودش به چند دسته 
تقسیم شده؛ گروهی از آن ها بیش از چیزی 
که تهران از آن ها انتظار دارد خواستار اقدام 
تهاجمــی علیه آمریــکا و نتایج انتخابات 

هستند.
الجزیره به سقوط نفوذ ایران در عراق اشاره 
کــرده و گفته گروه هایــی که از نظر مالی 
و نظامی به ایران وابســته بودند با کاهش 
این نفوذ سیاسی از سوی ایران، مستقل تر 
عمل می کنند. از ســوی دیگر کمک های 
مالی ایران هم با تشدید تحریم ها علیه این 
کشور محدود تر شده. ترور قاسم سلیمانی 
و ابومهندس المهدی تاثیر شگرفی بر نحوه 
تعامالت ایران و با گروه های مورد حمایتش 

در عراق گذاشته.
این رسانه قطری نوشته: شخصیت شکست 
ناپذیر سلیمانی قابلیت نفوذ بیشتری نسبت 
به قاآنی که حتی نمی تواند عربی را به صورت 
فصیح صحبت کند و فاقد سابقه مقاومت در 

عراق است، داشت.
با وجود این کاهش نفوذ چشــمگیر ایران 
در عــراق، برخــی محققان بــر این باورند 
کــه نفوذ نظامــی ایران بســیار قوی تر از 
 چیزی اســت که با این گونه حوادث از بین 

برود.

گزارش

 در جلسه علنی دیروز؛

مجلس با فوریت الیحه حذف 
ارز ترجیحی  مخالفت کرد 

نمایندگان مجلس با دو فوریت و یک فوریت 
الیحــه  حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند 
این الیحه به صورت عادی در دســتور کار 
مجلــس قرار گرفت. در جلســه علنی روز 
یکشــنبه نماینــدگان مجلس به بررســی 
تقاضــای دو فوریت الیحه »تامین مطمئن 
کاالهای اساســی، نهاده های دائمی، دارو و 
تجهیزات پزشــکی و سیاست های جبرانی 
برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر« 

پرداختند. 
بعد از توضیحات میرکاظمی رئیس سازمان 
برنامه و بودجه و اظهارات مخالفان و موافقان 
دو فوریــت الیحــه حــذف ارز ترجیحی یا 
الیحــه »تامین مطمئن کاالهای اساســی، 
نهاده های دائمی، دارو و تجهیزات پزشــکی 
و سیاســت های جبرانی بــرای حمایت از 
معیشت اقشار آسیب پذیر«  به رای مجلس 
گذاشت.نمایندگان مجلس با ۹۹ رای موافق 
و ۱۲۷ رای مخالفــت و ۷ رای ممتنــع از 
مجمــوع ۲۴۹ نماینده حاضر با تقاضای دو 
فوریت مخالفت کردند.مجددا تقاضای یک 
فوریت به رای مجلس گذاشــته شد این بار 
هم نمایندگان با ۱۰۲ رای موافق ۱۱۹ رای 
مخالــف و ۱۰ رای ممتنــع از مجموع ۲۵۰ 
نماینده  حاضر با بررسی این الیحه به صورت 
یک فوریت نیز مخالفت کردند.سپس محمد 
باقــر قالیباف رئیــس مجلس گفت که این 
الیحه به صورت عادی اعالم وصول می شود. 

نماینده اصفهان در مجلس خبر داد؛

 دستور مخبر برای رایگان 
شدن تست تشخیص کرونا

نماینده اصفهان در مجلس از دستور مخبر 
معاون اول رئیس جمهور برای ابالغ شــیوه 
نامه رایگان شــدن تســت تشخیص کرونا 

خبر داد.
عبــاس مقتدایی در گفــت و گو با خبرنگار 
پارلمانــی خبرگزاری تســنیم، اظهار کرد: 
طبق مصوبه شــورای عالی بیمه ســالمت، 
تســت پی ســی آر رایگان شده اما مدیرکل 
درمــان غیر مســتقیم به ســازمان تامین 
اجتماعــی اظهار کــرده که این آزمایش در 
انتظــار ابالغ شــیوه نامه اجرایی از ســوی 
شــورای عالی بیمه اســت. عــدم ابالغ این 
شــیوه نامه، باعث ایجاد سردرگمی فراوان 
برای هموطنــان و مجموعه های درمانی و 

بیمه ای شده است.
وی افزود: در مکاتبه ای با وزیر بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی در ۲۱ شــهریور 
سال جاری و همچنین بیان تذکر کتبی در 
صحن علنی در ۱۸ مهرماه خواستار تسریع 
در صدور دســتورالعمل مربوطه شدم. وزیر 
بهداشت در پاسخ اعالم کرد که پس از تذکر، 
نامه ای را به سازمان برنامه بودجه نوشته و 
این مسئله منتظر ابالغ از سوی هیات وزیران 
است. به تعبیری همه امور انجام شده و صرفا 
با پیگیری ســازمان برنامه و بودجه، باید در 

هیات وزیران مصوب شود.
نماینده اصفهان اضافه کرد: بعد از پاسخ وزیر 
بهداشــت، با رییس سازمان برنامه بودجه و 
معــاون اول رییــس جمهور مکاتبه کردم و 
آقای مخبر نیز ضمن رونوشت به وزیر کشور، 
طی دســتوری به وزیر بهداشــت، خواستار 

رسیدگی شد.
مقتدایی در پایان بیان کرد: به نظر می رسد 
در صورت همت ســازمان برنامه و بودجه، 

بزودی این موضوع حل و ابالغ می شود.

در جلســه علنی دیروز؛

رئیسی درباره انتصابات 
فامیلی تذکر گرفت

تذکــر کتبی جمعــی از نمایندگان مجلس 
بــه رئیس جمهور درباره ضرورت جلوگیری 
از انتصابــات فامیلی و انتقاد از بی توجهی به 
شایسته ســاالری در دستگاه های دولتی در 

صحن پارلمان قرائت شد.
در ادامه جلسه علنی روز )یکشنبه ۲۳ آبان 
ماه( مجلس شورای اسالمی، هیئت رئیسه 
مجلــس تذکرات کتبی نمایندگان خطاب 
به مســئوالن اجرایی کشور را به شرح زیر 
قرائــت کرد: تذکر محمدحســن آصفری 
نماینده اراک به همراه ۳۴ نفر از نمایندگان 
بــه رئیس جمهور در خصــوص ضرورت 
جلوگیری از انتصابات فامیلی و بی توجهی 
به شایسته ساالری در دستگاه های دولتی، 
تذکر وی به همراه ۲۸ نفر از نمایندگان به 
وزیر علوم درباره لزوم اقدامات الزم جهت 
برگزاری کالس های حضوری دانشجویان، 
تذکر وی به همراه ۲۲ نفر از نمایندگان به 
وزیر بهداشت و درمان درباره جلوگیری از 
برگزاری کالس های مجازی دانشــجویان 
رشــته های پزشــکی و پیراپزشــکی و 
 ضــرورت تشــکیل کالس هــا به صورت 

حضوری.

رهبر انقالب اعضای شورای عالی انقالب 
فرهنگی برای دوره جدید را منصوب کردند

 "جوانگرایی" 

در مهم ترین نهاد فرهنگی کشور

رهبــر انقــالب اســالمی در حکمــی اعضاء 
شــورای عالی انقالب فرهنگــی را برای دوره 

جدید منصوب کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در حکمی با انتصاب 
اعضاء شــورای عالی انقالب فرهنگی برای یک 
دوره جدید و چهار ساله، ضمن تشکر از زحمات 
اعضاء ســابق بویژه دانشمندان و اساتیدی که 
در دوره جدید حضور نخواهند داشت، شاکله 
و آرایــش عمومــی فرهنگ بر اســاس نظم و 
محتوای انقالبی را یگانه وســیله مصون سازی 
در برابر هجوم فرهنگی و رســانه ای بیگانگان 

دانستند.
متن حکم رهبر انقاب اســامی به این 

شرح است:
"بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمداهلل والصالة علی رســوله المصطفی و آله 
االطهار. سالم اهلل علیهم اجمعین.

ورود در دومین چهلواره  انقالب اســالمی که 
با آغاز سده ی جدید هجری شمسی همزمان 
شــده اســت، نگاهی نو، آسیب شناســانه و 
روزآمدســاز، به مجموعه ئی از زیرساختهای 
تمدنــی را ضــروری میســازد. در رأس این 
مجموعــه، مقوله ی فرهنگ اســت. فرهنگ، 
جهــت دهند ه ی همه ی اقدامهای اساســی 
و زیر بنائی جوامع بشــری و شــتاب دهنده یا 

ُکندکننده  آن است.
این رویکرد در مقطع کنونی، عمدتاً ناظر به ارتقاء 
نگاه و احساس مسئولیت متصدیان فرهنگی و 
نخبگان و فعاالن عرصه های گوناگون کشور به 
مقولــه ی فرهنگ و پدیدآمدن این باور عمیق 
اســت که فرهنگ ســازی در هریک از اجزاء 
تمّدنی جامعه، برترین وســیله ی پیشرفت و 
موفقیت آن و بی نیازکننده از ابزارهای الزام آور 

و تحّکمی است.
همچنین ناظر به این نکته ی حیاتی است که 
شــاکله و آرایــش عمومی فرهنگ در همه ی 
بخشــهای گســترده ی آن، نیازمنــد نظم و 
محتوای انقالبی اســت. این یگانه وســیله ی 
مصون ســازی فرهنگ عمومی کشور در برابر 
هجوم فرهنگی و رسانه ئی برنامه ریزی شده ی 

بیگانگان بدخواه است.
مأموریت شــورای عالــی انقالب فرهنگی، از 
آغاز، ســاماندهی به وضعیت فرهنگ و دانش 
در کشــور، و سیاست گذاری در این دو مقوله، 
و هدایت دســتگاههای متصدی آن به سمت 
ارزشها و هدفهای انقالب، و برآوردن نیازهای 
فکری این دســتگاهها و ظاهر شدن در نقش 

قرارگاه فرهنگی کشور بوده است.
شورای عالی خدمات با ارزشی در این زمینه ها 
ارائه داده است و اینجانب بر خود فرض میدانم 
از همه ی اعضاء محترم که در دوره های مختلف 
نقش آفریده اند، بویژه از دانشمندان و اساتیدی 
که در دوره ی جدید در شــورای عالی حضور 
نخواهند داشت صمیمانه سپاسگزاری کنم و 
ادامه ی کمکهای مشاوره ئی آنان را به این شورا 

درخواست نمایم.
اینــک برای دوره ی جدید -کــه از ابالغ این 
نوشــته آغاز خواهد شــد- اشخاص حقوقی و 
حقیقی نامبرده در ذیل را برای چهار سال به 
عضویت شورای عالی انقالب فرهنگی منصوب 
میکنم.اشخاص حقوقی: فعاًل رؤسای سه قوه 
و دســتگاههائی که تاکنون عضو شورای عالی 

بوده اند.
و اشــخاص حقیقــی: جناب آقــای اعرافی، 
جنــاب آقــای ایمان افتخــاری، جناب آقای 
امیرحســین بانکــی پور فرد، جنــاب آقای 
حمید پارســانیا، جنــاب آقای عادل پیغامی، 
جناب آقای غالمعلی حدادعادل، جناب آقای 
حسن رحیم پور ازغدی، جناب آقای علی اکبر 
رشاد، جناب آقای حسین ساعی، جناب آقای 
ابراهیم ســوزنچی، جناب آقای ســعیدرضا 
عاملــی، جناب آقای منصور کبکانیان، جناب 
آقــای علی الریجانی، جنــاب آقای محمود 
محمدی عراقی، جناب آقای محمدرضا مخبر 
دزفولی، جناب آقای مرتضی میرباقری، جناب 
آقــای صادق واعــظ زاده، جناب آقای احمد 
واعظی.نــکات حائز اهمیتی در پیوســت این 
حکــم به نظر حضرات اعضای محترم خواهد 
رســید. توفیــق همــگان را از خداوند متعال 

مسألت میکنم.
سّیدعلی خامنه  ای
" 1400/8/2۳

فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی از شناور ها به عنوان زیرساخت سیال 
قدرت دریایی کشور نام برد و گفت: فناوری های مربوط به کیفیت بخشی شناور های 
رزمی در اختیار ما اســت و شــناور ها هویت حقیقی تاکتیک ما هســتند که حامل 

پیام های استراتژیک در دریا است.
 سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه با همراهی دریادار پاسدار 
علیرضا تنگســیری فرمانده نیروی دریایی ســپاه، از مراکز و یگان های مســتقر در 
دانشگاه علوم و فنون دریایی امام خامنه ای )مدظله العالی( بازدید کرد و در یادواره 

شهدای گمنام دانشگاه امام خامنه ای )مدظله العالی( حضور یافت.
سرلشــکر ســالمی در این مراســم از اساتید و دانشــجویان دانشگاه امام خامنه ای 
)مدظله العالی( به عنوان آینده ســازان قدرت دفاعی ایران در دریا ها یاد کرد و با 
تاکید بر اینکه پاسداران دریادل سپاه پاسداران انقالب اسالمی به هیچ کس اجازه 

تجاوز به کشور را نخواهند داد، گفت: ایستادگی و حمایت ملت عزیز ایران اسالمی 
از کالم حق، موجب حذف توطئه های دشمن شده است.فرمانده کل سپاه، انقالب 
اســالمی ایران را ظرف تحقق ســنت های الهی دانســت و اظهار داشت: خداوند در 
بستر انقالب سنت غلبه مستضعفان بر مستکبران برای وراثت زمین و سنت تحقق 
عدالت الهی را جاری ســاخته است.سرلشــکر سالمی با بیان اینکه شما دانشجویان 
ملبس به لباس جهاد شده اید، آماده باشید تا حق جهاد را به جا آورید، گفت: شما 
زینت والیت، سپر بالی امت و زره مستحکم برای حفاظت از امت اسالمی هستید.
فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه پیش از انقالب تمام سازه های قدرت ما را دیگران 
می ســاختند، تاکید کرد: این یعنی پایه های قدرت ما در اختیار دیگران بود، اما به 
حول و قوه الهی، بعد از انقالب اســالمی به این قدرت و فناوری دســت یافته ایم و 

دشمنان از این بابت در هراسند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی

فناوری های نوین دریایی را در اختیار داریم

اخبار کوتاه
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3اقتصاد

 سال هاست که بورژوازی سودجو و حامیان 
فرادســت آن تــالش کرده انــد گفتماِن 
اشــتغالزایی را در تقابل با گفتماِن حقوق 
کار قــرار دهنــد؛ به این مفهوم که اگر قرار 
است فرصت های شغلی جدید ایجاد شود 
بایــد کارگران رضایــت دهند تا از حقوق 
قانونی آن ها به نفع کارفرمایان کاسته شود.

در ادامه ی همین رویکرد تقابلی اســت که 
۳۸ نماینده مجلس، طرحی را برای افزودن 
یــک تبصــره به ماده ۴۱ قانون کار به امضا 
رســانده و قصد دارند در ســالروز تصویب 
قانون کار، آخرین امید کارگران به احقاق 
حق را با از میان برداشتِن حق مسلِم تمام 
کارگران بر »حداقل دســتمزد« مخدوش 

سازند.
تیر خالص بر پیکر بیجاِن کارگران!

نــادر مــرادی )فعــال کارگــری و عضو 
هیات مدیره کانون هماهنگی شــوراهای 
اســالمی کار اســتان تهران( از این طرح 
نماینــدگان مجلس به عنواِن »تیر خالص 
بر پیکر نیمه جــان کارگران« یاد می کند 
و می گویــد: کارگران امــروز در حال نزع 
هستند و جامعه ی کارگری به مثل تن بیمار 
و بیجانی اســت که در بخش مراقبت های 
ویژه بستری است، حاال نمایندگان مجلس 
شورا خیز برداشته اند که تیر خالص بر این 
پیکر بیجان بزنند و هرآنچه برای کارگران 

باقی مانده، به زور از آن ها بگیرند!
در ایــن میــان، از همه تاســف برانگیزتر، 
عملکــرد نمایندگان مجلس شوراســت؛ 
انتقاد اساســی به عملکرد دوگانه یا شاید 
چندگانه ی نمایندگان مجلس شــورا وارد 
است؛ نمایندگانی که تا به کارگران می رسد، 
مدعی زیاد بودن دستمزد ۴ میلیون تومانی 
می شــوند اما بــرای گروه هایی که با آن ها 
اشتراک منافع دارند و از یک پایگاه طبقاتی 
مشــترک برخاسته اند، معتقدند ۴۰ یا ۵۰ 
میلیــون تومان حقــوق ماهانه هم کافی 

نیست و نمی تواند انگیزه بخش باشد!
تالش برای اجرای همسان ســازی حقوق 

اعضای هیات علمی دانشگاه ها
بیســت و هفتم تیرماه سال جاری، محمد 
خدابخشی )نائب رئیس کمیسون برنامه و 
بودجه مجلس( درباره نشست کمیسیون 
متبوعش اظهار داشت: نشست کمیسیون 
برنامــه و بودجه با حضــور نمایندگانی از 
سازمان برنامه و بودجه و دیوان و محاسبات 
مجلــس برگزار و در مورد بند »و« تبصره 
۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ بحث و گفتگو شد.

نائــب رییس کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس خاطرنشان کرد: مواردی که مربوط 
به همسان ســازی حقــوق اعضای هیأت 
علمی بود با توجه به اینکه اعتراضاتی توسط 
هیأت علمی های پژوهشی در وزارت علوم و 
اعضای هیأت علمی در سایر دستگاه های 
اجرایــی صورت گرفته بود، مقرر شــد با 

رییــس مجلس مکاتباتی در این خصوص 
صورت دهیم.

خدابخشــی خاطرنشان کرد: قرار شد نظر 
کمیسیون به این شکل انعکاس داده شود تا 
اعضای هیأت علمی که در وزارت علوم اعم 
از آموزشی و پژوهشی و سایر اعضای هیأت 
علمی در سایر دستگاه های اجرایی مطابق 
با ضوابط وزارت علوم فعالیت و مجوز دارند 

نیز مشمول همسان سازی شود.
تالش مجلســی ها برای همسان ســازی 
حقوق هیات علمی ها در حالی ادامه دارد که 
تحقیقات میدانی نشان می دهد، حقوق این 
عده در سال جاری در بسیاری از دانشگاها تا 
مرز ۸۰ درصد افزایش یافته است و بازهم 
نماینــدگان تالش دارند این حقوق تقریباً 
نجومــی را از محل اعتبار بند )و( تبصره ۲ 

بودجه ۱۴۰۰ همسان سازی کنند.
در قانون بودجه ۱۴۰۰، به طور مشــخص 
۸۹ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی 
دولت به ســازمان تامین اجتماعی در نظر 
گرفته شــده اما همین نمایندگان تا امروز 
هیچ تالشــی برای اجرایی شــدن این بند 
واضح و پرداخت به سازمان تامین اجتماعی 
صــورت نداده انــد؛ با این حال، همه ی هم 
و غــم خــود را روی افزایش حقوق اعضای 
هیات علمی دانشگاه ها گذاشته اند؛ دلیلش 
هم کاماًل واضح است: با این گروه اشتراک 
منافع دارند؛ نمایندگان یا خودشان از بدنه 
علمی دانشگاه ها )حاال فرقی نمی کند کدام 
دانشــگاه با کدام پشتوانه و کیفیت علمی( 
آمده انــد یا قرار اســت بعــد از اتمام دوره 
وکالت، به عنوان هیات علمی به دانشگاه ها 
بروند؛ به همین دلیل است که اصرار دارند 
حتما اعتبار بند )و( به اساتید دانشگاه برسد 

و حقوق این گروه بازهم زیاد شود.
نماینده کدام گروه هستید؟!

همیــن نماینــدگان وقتی بــه کارگران 
می رســند، ســرنا را از سر دیگر یعنی سر 
گشــادش می نوازند و مدعی می شــوند 
حداقــل حقوق ۴ میلیون تومانی کارگران 

مشکل زاســت و مانع اشــتغال زایی!نادر 
مرادی این پارادوکس آزاردهنده را نشــانه  
فقدان مســئولیت نمایندگی و وکالت عام 
در وکالی پارلمــان می داند و می گوید: آیا 
این نماینــدگان نباید حافظ منافع نیمی 
از جمعیت کشــور باشــند؛ آیــا نماینده 
کارگران و بازنشســتگان نیستند؛ آیا نباید 
منافــع حداقلی ایــن گروه انبوه از مردم را 
در تصمیم گیری ها مدنظر داشته باشند؟!
به گفته مــرادی، نمایندگان طرحی ارائه 
داده اند که می تواند کامل حداقل دستمزد 
را از میــان بردارد چراکه وقتی کارفرمایان 
بدانند اگر کارگاه ها را در روستاها دایر کنند 
می توانند به کارگران مزدی بســیار کمتر 
از حداقل مصوب شورایعالی کار بپردازند، 
کاماًل بدیهی اســت که همــه کارگاه ها را 
از شــهرها جمع می کنند و به روستاهای 
حاشــیه ی شــهرها می برند؛ فقط اگر ده 
دقیقه از شــهر دور شوند، می توانند به اذن 
همین نمایندگان، راحت قانون را دور بزنند.
او تاکید می کند: تالش برای ارزان ســازی 
نیروی کار آنهم با این صراحت و خشونت، 
مصداق این است که این نمایندگان دیگر 
نماینده کارگران و جامعه ی کارگری کشور 
نیستند و نباید توقع داشته باشند کارگران 
بــه آن ها رای مجــدد بدهند؛ ضمن اینکه 
اطمینان داشــته باشــید کارگران ساکت 
نمی نشینند و با همه قدرت به این تعرضات 
اعتراض خواهند کرد؛ درســت است که ما 
البــی قدرتمند در مجلس یا دولت نداریم 
امــا بیــش از ۴۲ میلیون نفریم و قدرت در 

جمعیت است؛ شک نداشته باشند.
تــالش نمایندگان مجلس برای تخصیص 
اعتبار محدود خزانه ملی به اعضای هیات 
علمی دانشگاه ها در کنار معافیت این گروه 
و البته قضات از پرداخت مالیات به دولت، 
نشــان می دهد که در سیستم فرادستان، 
هرکه پول دارد، زورش بیشــتر اســت و 
منافعش به راحتی بر منافع اکثریت مردم 
غلبه می کند؛ مرادی در این رابطه می گوید: 

هر کارگری که بیش از ۴.۵ میلیون تومان 
درآمــد ماهانه دارد، بایــد ده درصد مازاد 
حقوق را به خزانه مالیات بدهد اما اعضای 
هیات علمی دانشگاه و قضات با وجود حقوق 
نجومی از پرداخت مالیات معاف هستند و 
تــازه نمایندگان قصد دارند حقوق اینها را 
بازهم افزایش دهند؛ از حقوق ما کارگران 
بکاهند و به حقوق نجومی بگیران بیفزایند؛ 
آیــا این رویکرد معنای عدالت در وکالت و 

نمایندگی است؟!
خروج از شمول قانون کار به دهان 

سرمایه داران خوب مزه داده!
کارگران به دلیل تسلط قراردادهای موقت 
کار، قــدرت چانه زنــی و اعتراض چندانی 
ندارند اما این قدرت نداشــتن به این معنا 
نیست که نمایندگان می توانند حقوق چهار 
برابــر زیر خط فقــر آن ها را بازهم کاهش 
دهند، بدون تردید، طبقه کارگر این اجازه 
را نخواهد داد.حسین حبیبی )عضو هیات 
مدیره کانون عالی شــوراهای اسالمی کار 
کشــور( موضــوع را از منظــر دیگری نقد 
می کند: الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون 
کارتوسط نمایندگان انقالبی مجلس، ایده 
و طرح ســرمایه داری برای سرکوب مزدی 
کارگران اســت و در روز روشــن به دنبال 
استثمار و بردگی کارگران هستند؛ چراکه 
ماده ۱۹۱ قانون کار می گوید"  کارگاه های 
کوچک کمتر از ۱۰ نفر را براحتی می توان 
برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از 
مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص 
مصلحت و موارد اســتثنا به موجب آئین 
نامه ای خواهد بود که با پیشــنهاد شورای 
عالــی کار به تصویب هیات وزیران خواهد 
رسید" ماده ۱۹۱ برای کارگاه های کوچک 
کمتر از ۱۰ نفر یک حالت تنفس قرار داده تا 
در شرایط غیرعادِی خارج از اراده کارگر و 
کارفرما که به مصلحت و موقت نیز هست، 
از بعضی مقررات قانون کار  اســتثنا شوند؛ 
ولی با تصویب الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ 
قانــون کار می خواهند ماده ۱۹۱ را دائمی 

تلقی نموده و کارگران کارگاه های کوچک 
کمتر از ده نفر را کاماًل از حمایت های قانون 
کار و قانون اساسی خارج نمایند و این یعنی 
اینکه منافع و ســود حاصله از خارج شدن 
این گونه کارگاه ها از شــمول قانون کار، به 
دهان سرمایه داران خیلی مزه داده و چه بسا 
درصــدد تکه تکه کردن کارگاه های بزرگ 
به کوچک باشند تا از این معافیت و قرار از 

قانون بطور قانونی بهره ببرند!
او ادامه می دهد: الحاق یک تبصره به ماده 
۴۱ باعث می شــود کارگــران کارگاه های 
کوچک، روستایی و مناطق محروم نه تنها 
از حداقل مزد قانونی و مزد جدید  محروم 
شوند بلکه از ساعات کار قانونی نیز محروم 
خواهند شــد. در تبصره الحاقی، پرداخت 
مزد و بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران، 
بر اساس قرارداد فی مابین بوده یعنی مزد 
توافقی؛ و جالب اســت بدانید پیشــنهاد 
دهنــدگان مزد توافقی، حداقل مزد را پول 
زوری می دانند که کارگران با حمایت قانون 
از کارفرمایان می گیرند و می گویند این پول 
زور، قانونی و شــرعی نیست و برای همین 

آن را صدقه می دانند!
ک منافع! فقط اشترا

و اما حرف آخر؛ دوازدهم مردادماه ســال 
جاری، دیوان محاسبات کل کشور با اشاره 
بــه جزء ۲ بنــد »و« تبصره ۲ ماده واحده 
قانــون بودجه امســال اعــالم کرد اعمال 
همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی 
دانشــگاه ها از این محل بدون تحقق منابع 
بند مذکور، غیرقانونی است.در گزارش این 
نهاد نظارتی درباره این موضوع آمده است: 
»در خصوص همسان سازی حقوق اعضای 
هیات علمی دانشگاه ها از محل جزء ۲ بند 
»و« تبصــره ۲ مــاده واحده قانون بودجه 
ســال ۱۴۰۰ کل کشــور ذکــر این نکته 
الزامی اســت باتوجه به اینکه بودجه سال 
۱۴۰۰ دو ســقفی می باشد و همانطور که 
مفــاد قانونی فوق الذکر اشــاره دارد که از 
شــش ماهه دوم ســال ۱۴۰۰ و صرفا پس 
از اطمینــان از تحقق منابع و متناســب با 
روند واریزی به خزانه در شــش ماهه اول، 
قابل ابالغ به مصارف مصوب می باشــد، لذا 
اعمال همسان سازی حقوق اعضای هیات 
علمی دانشگاه ها از این محل بدون تحقق 
منابع بند فوق غیرقانونی می باشد.«با این 
حــال، نمایندگان بــا همه وجود به دنبال 
اجرایی شدن این همسان سازِی غیرقانونی 
هســتند اما از آن ســو، می خواهند حقوق 
قانونی کارگران را از میان بردارند؛ از یکسو، 
تالش برای افزایش غیرقانونِی حقوق یک 
عده و از ســوی دیگر، حــذف غیرقانونی 
حقوق عــده ای دیگر؛ این تضاد و تناقض، 
جز اشتراِک ســنگیِن منافع و نمایندگی 
به شــیوه جناحی و مغرضانه چه معنایی 

می تواند داشته باشد؟!

تیر خالص بر پیکر بیجاِن کارگران؛

"همسان سازی" برای هیات علمی ها آری، "حداقل دستمزد" برای کارگران نه!

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان :

حذف بی صدای قیمت گذار خودرو!
در جریان حواشــی اخیر در مورد افزایش قیمت خودرو، حذف دوباره شــورای رقابت از قیمت گذاری خودرو 
قابل توجه اســت، آن هم در شــرایطی که اعضای شــورا از این تصمیم بی خبر بوده و حتی می گویند ابالغ 
رســمی در این رابطه به آنها نشــده اســت. در حالی قیمت گذاری خودرو از نیمه اول امســال از سوی شورای 
رقابت در آبان ماه به پایان می رسید که اما و اگرهای زیادی در رابطه با ادامه روند موجود مطرح بود.در این 
مدت اخبار متناقضی در مورد حذف قرعه کشی، نحوه  قیمت گذاری و حتی این که قیمت گذاری خودرو در 

اختیار وزارت صمت قرار بگیرد نیز مطرح بود.
پیچیدن صدای گرانی، تائید، اطالعیه و لغو!

آنچه در هفته گذشــته اتفاق افتاد پیچیدن صدای افزایش قیمت خودرو بدون اعالم رســمی بود که 
در همین جریان شــورای رقابت اطالعیه ای منتشــر و خودروســازان را به انجام تعهداتشان در رابطه با 
مصوبه های شــورا مکلف کرد.اما به فاصله ای کوتاه خبر رســمیت یافت و خودروســازان در رسانه ملی 

حاضر شــده و با مشــارکت وزارت صمت خبر از قیمت گذاری جدید دادند و حتی مســئوالن وزارت 
صمت اعالم کردند که مقصر این عدم هماهنگی با شورای رقابت هستند، هر چند که افزایش قیمت 

هم به دستور رئیس جمهور لغو شد.
شــورای رقابت در رابطه با جریان پیش آمده ســکوت کرد تا این که در نهایت روز گذشــته، وزیر صمت رســما 

از واگذاری قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد. 
شورا حدف شد، ولی بی اطالع !

این در حالی اســت که پیگیری ها از شــورای رقابت با این توضیح به ایســنا همراه بود که تصمیم در مورد 
حذف شــورای رقابت از قیمت گذاری خودرو در جلســه ســران ســه قوا اتفاق افتاده و این شورا در جریان این 
تصمیم گیری قرار نداشته است. همچنین تاکنون ابالغیه رسمی مبنی بر کنار گذاشته شدن شورای رقابت 

از قیمت گذاری خودرو به این شورا اعالم نشده است.

رئیــس  کل بانک مرکزی ضمن اشــاره به اینکه وضعیت 
درآمدهای ارزی کشــور و ورود ارز حاصل از صادرات به 
چرخه تجاری کشور نسبت به قبل بهبود پیدا کرده است، 
گفت: رفع تعهد ارزی از واردکنندگان برای ما بسیار اهمیت 

دارد و جزو سیاست های بانک مرکزی است.
 علــی صالــح آبادی با بیان اینکه اکنون خوشــبختانه در 
حوزه بازار ارز از یک ثبات نسبی برخوردار هستیم، گفت: 
از برنامه های جدی بانک مرکزی بحث برگشت ارز حاصل 
از صادرات غیرنفتی و عرضه آن در ســامانه نیماســت که 

در حال انجام است.

طبــق اعــالم بانک مرکــزی، وی ادامه داد: در هفت ماه و 
نیم ابتدایی امســال نسبت به کل سال گذشته، عرضه ارز 
در ســامانه نیما بیشــتر انجام شده و این موضوع حاکی از 
آن اســت که وضعیت درآمدهای ارزی کشــور و ورود ارز 
حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشــور نســبت به قبل 
بهبود پیدا کرده است. ورود ارز به کشور یک نقطه مثبت 

بوده و این سیاست را حتما تداوم خواهیم داد.
بازار ارز به تعادل می رسد

صالــح آبــادی با تاکید براینکه ارز حاصل از صادرات نفت، 
میعانــات و گاز نیــز در بازار عرضه می شــود، اظهار کرد: 

مشکالت و موانع یک سری از وجوهی که در خارج از کشور 
محدودیت استفاده داشت، رفع می شود و تا کنون وضعیت 
خوبی در این زمینه وجود دارد. باز شدن این موضوع هم 

توانسته به میزان عرضه ارز ما در بازار کمک کند.  
رئیس  کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بحث رفع تعهد 
ارزی از واردکنندگان برای ما بســیار اهمیت دارد و جزو 
سیاست های بانک مرکزی است و دنبال خواهد شد، گفت: 
در بازار متشــکل ارزی عرضه و تقاضا به شــکل متعادلی 
وجود دارد و آن را نیز تقویت می کنیم و فکر می کنم بازار 

ارز وضعیت متعادلی را در آینده داشته باشد.

پیش بینی رئیس بانک مرکزی از آینده بازار ارز

بازار ارز در آینده وضعیت متعادلی خواهد داشت

خبر
رییس کمیته اصالح ساختار بودجه مجلس:

 تخصیص دالر ۴۲۰۰ تومانی 
تا پایان سال ادامه می  یابد 

رییس کمیته اصالح ســاختار بودجه مجلس با 
اشــاره به اخبار ضــد و نقیضی که در خصوص 
الیحه حذف ارز ترجیحی در رســانه ها بازتاب 
پیدا کرده، گفت: اینکه در برخی رسانه ها عنوان 
شد که دولت قرار است، الیحه مرتبط با حذف 
یــا تــداوم ارز ترجیحی را پس بگیرد، مبتنی بر 
برخی اخبار غیر رســمی است که به گوش من 
هم رســیده بودند. اما دولت به طور رســمی، 
هرگــز یک چنین موضوعــی را به نمایندگان 
اعالم نکرد. نهایتا امروز فوریت الیحه در صحن 
مطــرح و نماینــدگان به آن رای منفی دادند تا 
روند بررسی موضوع به صورت عادی طی شود.

زنگنه در ادامه افزود: واقع آن است که مجلس 
در بودجه ۱۴۰۰ ، اجازه استفاده ۸میلیارد دالر 
ارز ترجیحــی برای تامین اقالم اساســی را به 
دولــت داده اســت. امروز کــه ما با هم صحبت 
مــی کنیــم، دولت نه تنها ایــن ۸میلیارد دالر 
تخصیص داده شده را استفاده کرده، بلکه اعداد 
و ارقامی بیش از آن را نیز صرف کرده اســت. 
در این شــرایط تداوم اســتفاده از ارز ترجیحی 
برای تامین کاالهای اساســی باید در مجلس 

تعیین تکلیف شود.
او ادامــه داد: در ایــن میان مجلس یا به دولت 
اجــازه مــی دهد که برای ماه های باقی مانده تا 
پایان سال، باز هم از ارز ترجیحی استفاده کند 
و یا اینکه یک چنین اجازه ای داده نمی شــود. 
البتــه دولت برای حذف ارز ترجیحی نیازی به 
مصوبــه مجلــس ندارد و از فردا می تواند، روند 
حذف ارز ترجیحی را برای نهاده ها، دارو ، گندم 

و سایر اقالم اساسی آغاز کند.
در صورت تداوم تخصیص ها چه باید کرد؟

نماینــده مردم تربت حیدریه در مجلس گفت: 
امــا دولــت، اگر بخواهد رونــد تخصیص ارز را 
تداوم بخشد و یا به خاطر باال رفتن قیمت های 
جهانی، نیاز به افزایش اعتبار داشته باشد، باید از 
مجلس مصوبه بگیرد. یا مجلس اجازه می دهد 
و یــا اینکه نمی دهد. رای امروز مجلس رای به 
فوریت الیحه »تامین مطمئن کاالهای اساسی، 
نهاده هــای دامی، دارو و تجهیزات پزشــکی و 
سیاســت های جبرانی برای حمایت از معیشت 
اقشــار آسیب پذیر«  است و به هیچ عنوان رای 
به حذف یا تداوم تخصیص ارز ترجیحی نیست. 
بنابراین رســانه ها نباید هیچ تفســیری در این 

زمینه داشته باشند.
او در خصــوص زمــان تعیین تکلیف نهایی ارز 
ترجیحی در مجلس گفت:زمان نهایی بررســی 
موضــوع به معاونت قوانین مجلس ارتباط دارد 
که این موضوع را ســریعتر به کمیسیون برنامه 
و بودجه ابالغ کنند تا بررســی ها آغاز شــود.

البتــه بــا توجه به اینکه هفتــه آینده مجلس 
به خاطر سرکشــی نماینــدگان به حوزه های 
انتخابیه تعطیل است، فکر می کنم، در خوش 
بینانــه ترین حالت، حداقل ۲هفته زمان برای 
مطرح شــدن موضوع نیاز اســت. ضمن اینکه 
برای اینکه موضوع وارد صحن شــود ، نیازمند 
امضای ۵۰نماینده اســت تا به صورت اولویت 

مطرح شود.
زنگنــه در پاســخ بــه این پرســش خبرنگار 
اقتصادآنالیــن در ایــن خصــوص که فکر می 
کنیــد، آرایش نیروهــا در مجلس به گونه ای 
اســت که ارز ترجیحی تا پایان سال شارژ شود 
یا اینکه باید آن را حذف شده فرض کرد؟ گفت: 
فکر می کنم، دولت در حال حاضر هم در حال 
تخصیص ارز ترجیحی باالتر از ســقف بودجه 
است. بر اساس آمار نهادهای دولتی تا به امروز 
بیــش از ۸میلیــارد دالر در قالب ارز ترجیحی 
برداشــت شده است. اخیرا روابط عمومی بانک 
مرکزی نیز اعالم کرد که ۱میلیارد دالر دیگر در 
قالب دالر ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاالهای 

اساسی تخصیص داده شده است.
رییس کمیته اصالح ســاختار بودجه مجلس 
یادآور شد: نکته اصلی اما این است که مجلس 
می بایســت در جایگاه درست نظارتی خود در 
خصــوص بودجــه قرار بگیــرد. دولت با مجوز 
مجلس اســت که می تواند هر اقدامی را برنامه 
ریزی و اجرا کند.یعنی اگر دولت می خواهد از 
ارز ترجیحی بیشتری استفاده کند، قبل از هر 
اقدامــی، باید از مجلس مجوز بگیرد. البته اگر 
یک چنین مجوزی کســب نشود و دولت قصد 
تداوم تخصیص این نوع ارز را داشــته باشــد، 
مــی توانــد ارز ۴۲۰۰ تومانی را تا پایان ســال 
تخصیص و روند قانونی آن را در بودجه ۱۴۰۱ 
پیگیری کند.زنگنه خاطرنشان کرد: برای اینکه 
دولت مشکلی با دستگاه های نظارتی و دیوان 
محاسبات نداشته باشد، در قانون ۱۴۰۱ بند یا 
تبصره ای در خصوص مابه التفاوت ارز تخصیص 
داده شــده قــرار می دهد تا مجــوز الزم برای 
افزایش ســقف ارز ترجیحــی را دریافت کند. 
البته همانطور که اشــاره کردم، راهکار معقول 
تر آن اســت که این روند قانونی در نیمه دوم 
ســال جاری طی شــود تا ابهامی پیرامون روند 

تخصیص ها شکل نگیرد.

گفت و گو

لوازم خانگی خارجی یا قاچاق اســت یا تقلبی!

 پایان کامل حضور کره ای ها 
در بازار لوازم خانگی

انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
با تاکید بر اینکه لوازم خانگی تولید داخل که با 
برچسب برند خارجی در بازار عرضه می شوند 
فاقــد اصالت خارجی و فاقــد تکنولوژی روز 
شــرکت صاحب برند خارجی هستند، تاکید 
کــرده که فروش این کاالهــا، از جمله انواع 

برندهای کره ای، مصداق تقلب است.
 انجمــن ملــی حمایــت از حقــوق مصرف 
کننــدگان طــی اطالعیه ای با اشــاره به بند 
۱ مــاده ۱۲ قانــون حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان، اعالم کرد که در حال حاضر واردات 
هرگونه لوازم خانگی خارجی با نشان تجاری 
و ســاخت کشــور کره جنوبی به داخل کشور 
ممنوع است و شرکت های خارجی نیز به دلیل 
تبعیت از تحریم های ظالمانه تحمیل شده به 
ملت ایران هیچ تولیدی در داخل کشور ندارند. 
بنابراین ورود لوازم خانگی با برندهای کره ای 
به داخل کشور و عرضه آن در بازار بعد از اعمال 
ممنوعیت واردات، قاچاق محســوب شــده و 
خرید و فروش آن ممنوع است. همچنین لوازم 
خانگی تولید داخل که به هر نحو با برچسب 
برند خارجی در بازار عرضه می شوند نیز فاقد 
اصالت خارجی و فاقد تکنولوژی روز شــرکت 

صاحب برند خارجی هستند.
ایــن انجمن همچنیــن از مصرف کنندگان 
خواســته که برای حمایت از کاالهای تولید 
داخــل و ارج نهــادن بــه تــالش کارگران، 
مهندســان و تولید گران ایرانی، به برند های 
خارجی موجود در بازار اعتماد نکنند و از خرید 

این قبیل کاالهای خارجی اجتناب کنند.
در ایــن رابطه مهدی نجف پور، رئیس انجمن 
ملــی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: کاالهایی که در 
حال حاضر با برند خارجی فروخته می شــود، 
ممکن اســت از قدیم وارد کشــور شده باشد. 
اما همانطور که در اطالعیه ذکر شــده بعد از 
ممنوعیت واردات، این کاالها قاچاق یا تقلبی 

تلقی می شوند. 
بنابرایــن بــه گفته وی در حــال حاضر تمام 
برندهــای خارجی که در ایران روی کاال درج 
می شــود و به عنوان کاالی خارجی یا کره ای 
فروخته می شــود، قطعا کاالی کره ای نیست 

و مصداق تقلب است. 
رئیــس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان با بیان اینکه انجمن نامی از برندی 
نمی آورد، چون هنوز محرز نیســت، تصریح 
کرد: این بحث فقط مربوط به برندهای کره ای 
نیست و در حال حاضر برندهای زیاد دیگری 
هم به این شــکل فعالیــت می کنند. به ویژه 
برخــی برندهای ایتالیایی، محصوالت ایرانی 
را با بسته  ایتالیایی می فروشند. اما هیچ اسمی 
از هیــچ برندی نمی آوریم و به طور مصداقی 

اعالم می کنیم. 
 تکلیف کاالهای ایرانی 
با برند خارجی چیست؟

وی در پاســخ به اینکه این برندهای خارجی 
بــرای فعالیت باید چه اقداماتی انجام دهند، 
تصریح کرد: اول اگر این برندها مشمول تخلف 
تقلب می شــوند باید با آنها برخورد و کاالها 
جمع آوری شــود. اما اگر شرکت تولید کننده 
باشــد، حتما باید با برندی که مجوز فعالیت 
تولید آن را گرفته، محصول را عرضه کند. اگر 
شرکت برچسب یک برند دیگر، بخصوص برند 
خارجی را روی محصوالت تولیدی خود بزند و 
به اسم کاالی خارجی بفروشد، مصداق تقلب 

است و باید با آن برخورد شود.
اصل ماجرا چیست؟

گفتنی اســت که دو ســال پیش و با تشدید 
تحریم هــای آمریــکا دو شــرکت کره ای 
ال جی و سامســونگ کــه در صنعت لوازم 
خانگی ســرمایه گذاری کــرده بودند، ایران 
را تــرک کردنــد. در حال حاضر برند این دو 
شــرکت در ایران به جی پالس و سام تغییر 
کــرده و قطعات آنها از کشــورهای دیگری 
به جز کره به ایران وارد می شــود. بنابراین 
کاالهای برند ال جی و سامســونگ موجود 
در بــازار به صورت قاچاق وارد می شــوند و 
گارانتی ندارند. اما میانه شــهریور ماه دوباره 
بحــث واردات لوازم خانگی کره ای ال جی و 
سامســونگ به جای بدهی های کره به ایران 
در رسانه های مختلف مطرح شد که در نهایت 
دفتر رئیس جمهوری طی نامه ای به وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت )صمت( و وزارت 
امــور اقتصادی و دارایــی، اعالم کرد که بر 
اســاس دستور مقام معظم رهبری، واردات 
لوازم خانگی به کشور همچنان ممنوع است.
اما بعد از مطرح شدن دوباره ممنوعیت لوازم 
خانگی کره ای، یک برند دیگر کره ای که گفته 
می شود صاحب آن کل خط تولید را خریده، 
اما به دلیل مســائل مربوط به تحریم ها دچار 
مشکالتی شده، تبلیغاتی با نام بردن از کشور 
کــره ارائه کــرد که انتقادات زیادی در فضای 
مجازی به دنبال داشت. حاال به نظر می رسد 
تصمیمــات جدیدی برای این برند و ســایر 
کاالها با وضعیت مشابه در راه باشد و احتماال 
زمــان پایان کامل حضور قانونی کره ای ها در 

بازار لوازم خانگی فرا رسیده است.

گزارش
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نفت و انرژی 4

وزیر نیرو:

روستاهای باالی 20 خانوار به منابع آب پایدار متصل می شوند
وزیر نیرو گفت: شورای جهادی آب در کشور از یک ماه قبل فعال 
شده و بنا داریم آب آشامیدنی تمام روستاهای باالی ۲۰ خانوار را 
تأمین کنیم.علی اکبر محرابیان در پایان سفر خود به چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه شورای جهادی آب در کشور از یک ماه قبل 
دایر و فعال شــده و بنا داریم آب آشــامیدنی روســتاهای باالی ۲۰ 
خانوار جمعیت بی بهره از آب شرب را تأمین و مشکالت مربوط به 
تأمین آب در روستاهای دیگر را رفع کنیم، اظهار کرد: در این راستا 
با استفاده از ظرفیت های جهادی مانند قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( و 
قرارگاه امام حسن )ع(، بخش خصوصی، خیران نیک اندیش، توان 
مهندسی و بسیج امکانات آبرسانی به این روستاها انجام می شود.

وزیــر نیــرو ادامه داد: اگر مدیری در حوزه آب یک ســند اشــتباه 
امضــا کنــد نه تنها یک عده بلکه یک نســل از حقوق خود محروم 
می شوند از همین رو رعایت عدل و عدالت بنای ما در وزارت نیرو 
اســت.وی با اشــاره به برنامه های سفر یک روزه خود به چهارمحال 
و بختیاری گفت: روش های تســریع در رفع مشــکالت آب در این 
اســتان به طور کامل بررســی شــد. همچنین طرح ها و پروژه های 
این اســتان و روش های رفع مشــکالت و تسریع در روند اجرای آن 
بررســی و همچنین خواســته های مردم به طور کامل مرور شد.وی 
افزود: امیدواریم با تصمیم گیری های این ســفر و بعد از آن بتوانیم 
مشــکالت مردم چهارمحال و بختیاری در بخش آبرسانی، تسریع 

در روند اجرای طرح ها و تملک های حوضه های آبی انجام شــود.
محرابیان با اشــاره به بررســی دقیق مشکالت طرح های انتقال آب 
بین حوضه ای بهشت آباد و تونل کوهرنگ۳ و طرح قانونی انتقال آب 
بن به بروجن اظهار داشــت: تصمیم گیری در خصوص این طرح ها 
به گونه ای اســت که مورد رضایت مردم باشــد.وزیر نیرو با اشاره به 
نشست خود با نمایندگان کشاورزان چهارمحال و بختیاری ، اظهار 
کرد: برای تأمین آب شرب شهرها و روستاهای کشور برنامه کامل 
داریم به طوری که در شــهرها مشــکل تأمین آب نخواهیم داشت.
به گفته وی، این برنامه یک شــبه اجرا نمی شــود و نباید انتظار 

معجره داشت.

کنیم باید به مجامع بین المللی شکایت 

تبعات سد جدید ترکیه برای ایران

کوتاه از انرژی

بین الملل

مدیرعامل شرکت انتقال گاز اعالم کرد:

گاز  کامل برای انتقال پایدار   آمادگی 
در فصل سرما

مدیرعامل شــرکت انتقال گاز ایران از آمادگی 
کامــل ایــن مجموعه برای انتقال پایدار گاز در 
فصل ســرما خبر داد و بر ضرورت صرفه جویی 
در مصرف گاز طبیعی توسط مردم تأکید کرد.

مهدی جمشــیدی دانا اظهــار کرد: با توجه به 
اهمیت پایداری انتقال گاز، تعمیرات اساســی 
تأسیســات تقویت فشــار، مراکز بهره برداری 
خطوط لوله، پیگرانی هوشمند، تعویض پوشش 
و بازدیدهای دوره ای به موقع انجام شده تا خللی 
در فرآیند انتقال بهینه گاز طبیعی به هموطنان 
در فصل ســرد ســال به وجود نیاید.وی افزود: 
شرکت انتقال گاز ایران و همه مناطق عملیاتی 
آن اکنون با تکمیل این اقدام ها برای گذر موفق 
از فصل ســرما آماده هستند.مدیرعامل شرکت 
انتقال گاز ایران  با بیان اینکه این شرکت همه 
توان خود را برای انتقال پایدار گاز به کار بسته، 
گفت: با توجه به افزایش مقدار مصرف گاز در اوج 
مصرف، همه مناطق عملیاتی با حداکثر آمادگی 
و استفاده از واحدهای یدکی در پایداری انتقال 
گاز در تالش هستند تا هیچ گونه خللی در تأمین 
این انرژی طبیعی به مصارف خانگی، تجاری و 

نیروگاهی نداشته باشیم.جمشیدی دانا با اشاره 
به گستردگی خطوط لوله در اقلیم های مختلف 
کشور، تصریح کرد: برای مجموع خطوط فشار 
قوی، ۸۶ تأسیسات تقویت فشار نیز وجود دارد 
که هر کدام از سه، چهار یا پنج توربوکمپرسور 
تشکیل شده و در مجموع، ۳۲۰ توربوکمپرسور 
می توانند عملیاتی شــوند. این اتفاق گاهی در 
فصل زمستان رخ می دهد که با افزایش مصرف، 
حتی واحدهای یدک نیز در جهت فشارافزایی 
به کار گرفته می شوند.وی ادامه داد: از مهم ترین 
اقدام هایی که برای عبور موفق از فصل سرما در 
سال ۱۴۰۰ انجام شده است، تکمیل تعمیرات 
اساسی و بازدیدهای دوره ای تا حدود ۷۵۰ هزار 
نفرساعت کارکرد در کل شرکت انتقال گاز بود 
که بر اساس برنامه زمان بندی، انجام شد تا برای 
ورود به زمستان دغدغه ای وجود نداشته باشد.

مدیرعامل شــرکت انتقــال گاز ایران در پایان 
تأکید کرد: انتظار می رود هموطنان در استفاده 
از این انرژی خدادادی صرفه جویی و مصرف را 
مدیریت کنند تا  ماه های ســرد امســال را نیز با 

سربلندی سپری کنیم.

معاون شرکت تامین و تصفیه آبفای تهران:

کمبود 41 درصدی  ذخایر آب تهران با 
مواجه است

معاون شــرکت تامین و تصفیه آبفای تهران با 
اشــاره به خشکســالی امسال تهران که در ۵۰ 
سال گذشــته بی سابقه بوده ، گفت: اقدام های 
الزم را برای گذر از پیک خشکســالی در تهران 
انجام دادیم اما امســال نسبت به سال گذشته 
گرم تر بود و بارندگی های کمتری داشــتیم . از 
همــان ابتدا، عمده نگرانی ما برای فصول پاییز 
و زمســتان بود چون در این فصول، آب جاری 
وارد سدها نمی شود.عبدالحسین  مجدی زاده 
دربــاره وضعیت کم آبــی در پایتخت گفت: در 
ایــن ایام شــاهد بارندگی هایــی بودیم که در 
پیش بینی های اولیه لحاظ نشده بود. براساس 
پیش بینی هــای اولیــه، بارندگی های موثر در 
تهــران، از نیمــه دوم آذرماه آغاز می شــود اما 
خوشــبختانه این اتفاق زودتر به وقوع پیوست.

وی با اشاره به آمار کمی از بارندگی های فصل 
پاییز در تهران، افزود: این میزان بارندگی تنها 
دو درصد از ســال پیش بیشتر بوده  است. سال 
گذشــته ۱۶۸ میلی متر و امســال ۱۷۰  میلی 
متر بارش داشــتیم . درصورتی که کاهش ۴۱ 
درصــدی در ذخایــر آب تهران همچنان ثابت 

و ۲۶۷ میلیون مترمکعب از آب پشــت سدها، 
نسبت به سال گذشته کمتر شده  است .او با بیان 
اینکه ۳۵ درصد از میزان آب ذخیره در پشت سد 
کرج، کاسته شده  است، ادامه داد: بارندگی های 
فعلی به صورت آب جاری وارد سدها نمی شود و 
عمدتا به صورت برف است  بنابراین نمی توانیم 
خیلی سریع منتظر تاثیر آن بر مشکل کم آبی 
باشــیم.مجدی زاده اظهار کرد: بخش عمده ای 
از آب تهــران از طریق ذخایر زیرزمینی تامین 
می شــود. اگر هریک از شــهروندان در مصرف 
روزانــه خــود، ۱۰ درصد صرفه جویی را لحاظ 
کننــد، تاثیــر مهمی در ســرانه آب مصرفی و 
جلوگیری از جیره بندی آب خواهد داشت.وی 
افزود: امسال به دلیل ویروس کرونا و گرمی هوا، 
مصرف آب شهروندان تهرانی تنها در ۱۸ روز از 
ماه، کمتر از ۳ میلیارد لیتر بوده است. معموال 
روزانه ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون لیتر آب مصرف 
کرده انــد کــه ۱۰ درصد این آمار، معادل ۳۰۰ 
هزار مترمکعب خواهد شــد و با دقت مردم به 
امــر صرفه جویی، ایــن حجم از آب، در ذخایر 

پشت سدها باقی خواهد ماند.

کتشاف نفت عراق   ا
 در چهار نقطه 

از صحرای غربی
وزیر نفت عراق اعالم کرد کار اکتشاف 
نفــت در چهار پایگاه در صحرای غربی 
این کشــور در جریان است.احســان 
عبدالجبار گفت: شــرکت اکتشــاف 
نفــت عراق کار اکتشــاف را انجام می 
دهــد. وی افزود: وزارت نفت همچنین 
سرگرم همکاری با شرکتهای آمریکایی 
در پایگاههای اکتشــاف نفت دیگر در 
منطقه نصیریه است.عبدالجبار گفت: 
عــراق وجود مقادیــر بزرگی از ذخایر 
نفت را در نصیریه پیش بینی می کند.

بر اســاس گزارش رویترز، خبرگزاری 
دولتی عراق سه شنبه گذشته گزارش 
کرده بود هیات دولت عراق به شرکت 
ملــی نفــت اجازه داده اســت با گروه 
آمریکایی شورون درباره توسعه میادین 
نفتی در نصیریه واقع در استان جنوبی 

ذی قار مذاکره کند.

 آیا نفت واقعا 
بی ارزش خواهد شد؟

تحقیقات جدید نشــان می دهد اگر 
گذار به انرژی ســبز با ســرعت پیش 
 COP۲۶ بینــی شــده در کنفرانس
پیــش بــرود، حداکثــر نیمــی از 
داراییهای ســوخت فسیلی جهان تا 
سال ۲۰۳۶ بی ارزش خواهند شد.اگر 
ایــن داراییها ارزش خود را از دســت 
بدهنــد، با فروپاشــی روبرو خواهیم 
شــد که نظیر آن از زمان بحران مالی 
سال ۲۰۰۸ مشاهده نشده است. با این 
حال کســانی که زودهنگام به سمت 
زیرســاخت و فنــاوری تجدیدپذیر 
رفتنــد، می تواننــد از اقتصاد جدید 
سود ببرند و از ایجاد فرصتهای جدید 
اشتغال و ساخت صنعت انرژی جدید 
پشــتیبانی کنند.دولتها به برنامه ای 
برای ســقوط احتمالــی نفت و گاز و 
تضمیــن این کــه فعالیتهای انرژی 
سوخت فسیلی در زمان گذار نیازهای 
انــرژی را بــرآورد می کند، نیاز دارند 
امــا این تامین مهمتر از تحلیل رفتن 
غایی تقاضای بین المللی نخواهد بود. 
در نرخ تولید پیش بینی شــده فعلی، 
بین ۱۱ تا ۱۴ تریلیون دالر به دلیلی 
بی ارزش شــدن داراییهای سوخت 
فســیلی از دست خواهد رفت. ممکن 
است تجربه مشابه سقوط تقاضا برای 
نفــت در آوریل ســال ۲۰۲۰ در اوج 
پاندمــی کوویــد ۱۹ را ببینیم که در 
جریــان آن قیمت نفــت به زیر صفر 
سقوط کرد. فقط این بار تقاضا دوباره 
افزایش پیدا نخواهد کرد و شرکتهای 
نفتی و اقتصادهای وابســته به بخش 
نفت دشواری اقتصادی قابل مالحظه 
ای را تجربه خواهند کرد.بیل گیتس، 
یکی از چهره های مشهوری است که 
پیش بینی کرده است سرمایه گذاری 
در غولهــای نفتی یک اشــتباه بزرگ 
خواهــد بود. این میلیاردر فناوری در 
کنفرانــس اقلیمــی COP۲۶ که ماه 
جاری برگزار شد، تاکید کرد بعضی از 
این غولهای نفتی سقوط خواهند کرد. 
از هم اکنون تا ۳۰ ســال آینده بعضی 
از این شــرکتهای نفتی ارزش اندکی 
خواهند داشت.این پیش بینی بدنبال 
ســقوط قیمت سهام چندین ابرغول 
نفتی نظیر اکســون موبیل، بریتیش 
پترولیــوم و رویال داچ شــل در پنج 
ســال گذشته صورت می گیرد. اوایل 
امسال پس از یک سال محدودیتهای 
کرونایی، شرکت اکسون موبیل ضرر 
بیش از ۲۰ میلیارد دالر در سه ماهه 
پایانی ســال ۲۰۲۰ را اعالم کرد. این 
داســتان مشابه داســتان بسیاری از 
شرکتهای نفتی در سراسر جهان است 
و شــرکتهایی که از ورشکستگیهای 
دوران پاندمــی جان به در بردند، باید 
برای دوباره ســر پا شدن، بجنگند. در 
گزارش اندیشــکده "کربن تِرِکر" که 
اوایل امســال منتشر شد، تاکید شد: 
ســوخت فسیلی و ســهام شرکتهای 
مرتبــط بــا آن ۱۲۳ میلیارد دالر در 
یک دهه گذشــته از دســت داده اند. 
این برآورد نشان می دهد روند مذکور 
پــس از کنفرانس COP۲۶ ادامه پیدا 
مــی کند و فشــار فزاینده از ســوی 
ســازمانهای بین المللی برای فاصله 
گرفتن از ســوختهای فســیلی تازه 

شروع شده است. 

در دانشگاه امیرکبیر انجام می شود؛ 

اجرای برنامه شتابدهی 
حوزه نفت و انرژی 

برنامــه مشــترک دو شــتابدهنده در 
راستای شتابدهی استارت آپ ها، تیم ها 
و واحدهای فناور و نوآور حوزه انرژی، با 
هدف حل چالش های صنعت به وسیله 
نوآفرینان داخلی در دانشــگاه صنعتی 
امیرکبیر برگزار می شود که متقاضیان 
تــا ۳۰ آبان ماه می توانند در این برنامه 
ثبــت نام کنند.ایــن برنامه با محوریت 
موضوعات تحول دیجیتال، فناوری های 
نوین، بهینه ســازی مصرف، مدیریت و 
برنامه ریزی، نرم افزار و پلتفرم، تجهیزات 
و قطعات و مواد و محصوالت شیمیایی 
برگزار می شود.تمامی محورهای اعالم 
شــده در زمینــه نفــت، گاز، پاالیش و 
پخش، پتروشــیمی، برق و انرژی های 
است.ســرمایه گذاری  تجدیدپذیــر 
نقــدی تا ســقف ۳۰۰ میلیون تومان، 
منتورینگ تخصصی، فنی و کسب وکار 
توسط خبرگان صنعت، امکان استقرار 
در فضای کار اشــتراکی مدرن، استفاده 
از شــبکه غنی از مدیران در راســتای 
فروش محصول/خدمت، توســعه بازار و 
جذب سرمایه و آموزش و توانمندسازی 
تیم هــا از مزایــای حضور در این برنامه 
شــتابدهی اســت.همچنین شــرکت 
کننــدگان در این شــتابدهنده فرصت 
همکاری با شــرکت های بزرگ، مدیران 
و افراد کلیدی صنعت نفت و انرژی کشور 
را کسب خواهند کرد.به نقل از دانشگاه 
امیرکبیر، تســهیل جذب ســرمایه در 
مراحــل بعدی، دسترســی به شــبکه 
ســرمایه گذاران خطرپذیر، دسترسی 
به گنجینه ای از اســتعدادها و موقعیت 
مکانی مناسب در تهران از دیگر مزایای 

حضور در این شتابدهنده است.

 نفت ایران 
حذف شدنی نیست

صحبــت های اخیر جــو بایدن واکنش 
های زیادی را دربرداشــته است؛ او اعالم 
کــرده کــه مطابق بــا تصمیمات قبلی، 
عرضه کافی نفت و فرآورده های نفتی از 
کشورهایی غیر از ایران )به بازار جهانی( 
وجــود دارد تا امکان کاهش قابل توجه 
خریــد نفت و فرآورده های نفتی از ایران 
توســط موسســات مالی خارجی فراهم 
شــود. این مواضع ضــد و نقیض ایاالت 
متحــده در قبــال بازار نفــت و ایران در 
حالی است که در جریان مذاکرات هفته 
گذشــته ی اوپک پالس همواره با فشار بر 
تولیدکننــدگان خواهان تولید و عرضه 
بیشتر نفت بوده و عالوه بر آن مدعی است 
برای بازگشــت به برجام که قطعا نتیجه 
آن لغو محدودیــت صادرات نفت ایران 
است، آمادگی دارد.جواد یارجانی - مدیر 
پیشین امور اوپک و روابط با مجامع انرژی 
وزارت نفت در همین رابطه گفت: باتوجه 
به اینکه قرار اســت مذاکرات آغاز شود، 
طرفین مذاکره حتی اگر به طور مستقیم 
نیــز با یکدیگــر مذاکره نکنند، مواضعی 
را اعالم می کنند که شــاید هم مواضع 
حداکثری باشــد، در نتیجه می توان این 
مســاله را به این موضــوع ارتباط داد.به 
گفته وی اینکه بازار نفت به بشکه اضافه 
ای نیــاز دارد و یــا خیر باید مورد ارزیابی 
کارشناسی قرار بگیرد و اگر فرض شود که 
در بازار توازن میان عرضه و تقاضا وجود 
دارد و واقعا نفت ایران مورد نیاز نیست، 
بازهم ایران برای اینکه صادرات داشــته 
باشد منتظر اجازه کسی نخواهد بود و این 
جزو  مسائلی است که ایران با جدیت آن را 
دنبال می کند تا بتواند جایگاه سابق خود 
را بدســت آورد.مدیرپیشین امور اوپک و 
روابط با مجامع انرژی وزارت نفت با اشاره 
بــه تحریم های ظالمانه آمریکا بر ایران، 
گفــت: این موضوع مانع اصلی رســیدن 
ایــران بــه جایگاه خود بــوده و با وجود 
ایــن تحریم هــا هیچوقت نیاز بازار نفت 
دنیا به ایران از بین نرفته اســت و با تمام 
تالش هایی که صورت گرفت، نتوانستند 
صادرات نفت ایران را به صفر برســانند 
اما باید به این مســاله نیز تاکید کرد که 
جایــگاه ایران به عنــوان یکی از قدیمی 
ترین تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
خیلی بزرگ تر از موقعیت فعلی اســت و 
ما باید بتوانیم جایگاه سابق خود را بدست 
آوریم.یارجانی  گفت: همچنین ایران باید 
به عنوان یک صادرکننده مهم باقی بماند 
چراکه صادرات نفت یا دیگر بخش های 
انرژی فقط منبع درآمد نیســتند، بلکه 
بخشی از تامین امنیت ملی نیز به حساب 
می آید لذا طبیعی اســت که وقتی برای 
مذاکــره آماده می شــوند این عدم نیاز 
را اعــالم کنند، همانطــور که ایران نیز 

مواضعی را اعالم کرده است.

هفته گذشته رئیس جمهور ترکیه سد بحث برانگیز 
»ایلیســو« را بــر روی رود دجله افتتاح کرد. این 
ســد ســنگی با سطح بتنی بر روی رودخانه دجله 
نزدیک روستای ایلیسو و در امتداد مرز استان های 
»ماردین« و »شرناق« ترکیه است. این سد یکی از 
۲۲ سد پروژه جنوب شرقی آناتولی است و هدف 
آن تولید برق، کنترل ســیل و ذخیره آب اســت. 
ســاخت این ســد در ســال ۲۰۰۶ آغاز شد و ابتدا 
انتظار می رفت تا ســال ۲۰۱۶ تکمیل شود.ســد 
ایلیســو گنجایش ۴۳ میلیــارد متر مکعب آب را 
دارد و پس از سد آتاتُرک، دومین سد بزرگ ترکیه 
محســوب می شود. گفته می شــود با احداث این 
سد حجم قابل توجهی از آب ورودی به دجله کم 
خواهد شد در نتیجه باید منتظر پیامدهای منفی 
زیست محیطی در ایران و عراق بود.در همین راستا 
جمال محمد ولی ســامانی، مدیر گروه مطالعات 
آب مرکز پژوهش های مجلس با اشــاره به اینکه 
این سد یکی از مجموعه پروژه های ترکیه موسوم 
به گاپ اســت، افزود: با اجرای کامل این طرح در 
کنار طرح های دیگر از جمله سد بزرگ آتاترک که 
می تواند کاماًل حجم رود فرات را در اختیار گیرد، 
ترکیه عماًل کنترل آب های باالدست منطقه ای را 
در اختیار می گیرد و می تواند با توجه به شــرایط 
خشکسالی یا ترسالی از این اهرم به منظور اهداف 
سیاســی خود اســتفاده کند.وی افزود: بر اساس 
پیش بینی ها حداقل ۵۰ درصد »آورد« رود دجله 

تحــت کنترل این ســد کاهــش می یابد. در واقع 
هرچه در این ســال ها عراق و ایران تالش کردند 
به نتیجه نرسید و در حال حاضر افق تاریکی از این 
جهت وجــود دارد.مدیر گروه مطالعات آب مرکز 
پژوهش های مجلس در پاســخ به سوالی مبنی بر 
وضعیت فعلی رود دجله گفت: با توجه به اینکه در 
خود کردستان عراق هم سدهای متعددی بر روی 
دجله ساخته شده است، در این سال ها حجم آب 
این رود کاهش جدی داشــته اســت و با وجود سد 
جدید ترکیه قطعاً پایتخت این کشــور هم دچار 

مشکل می شود.

تبعات ایلیسو برای ایران
ولی ســامانی با اشاره به تبعات احتمالی ساخت این سد 
برای ایران گفت: در گذشته هم که این سد وجود نداشت، 
خروجی بسیار کمی به هورالعظیم در ایران وارد می شد 
و عمالً فقط ایران سهم ناچیز خود را به تاالب می ریخت 
و در این سال ها بخش های عمده ای از تاالب هورالعظیم 
در عراق خشــک شــده است. با احداث سد جدید ترکیه، 
احتمال خشکی بیشتر این تاالب و افزایش گرد و غبار و 
ریزگردها در استان های مرزی ما وجود دارد.این کارشناس 
ادامــه داد: از همین جهت پیش بینی می کنم با توجه به 
حجم ۷-۶ میلیارد متر مکعبی آب های مرزی ایران، در 

آینده ای نزدیک فشار عراق به ایران برای استفاده از این 
آب ها افزایش پیدا کند.وی افزود: ضمن اینکه ترکیه در 
حال ساختن سدی بر روی رود ارس است که می تواند کاماًل 
این رود را تحت کنترل خویش درآورد و میان ما و ارمنستان 
مشکل جدی ایجاد کند. به طور کلی این طرح های آبی 
از سوی ترکیه به منظور اهداف سیاسی در منطقه ایجاد 
شده و باید هرچه سریع تر اقدامات متقابل انجام شود.مدیر 
گروه مطالعات آب مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: 
برای مقابله با اقدامات ترکیه و افرایش قدرت دیپلماسی 
آب اوالً ما باید عراق را حمایت کنیم، زیرا ضرر سد مذکور 

به طور مستقیم به این کشور می رسد.

باید به مجامع بین المللی شکایت کنیم
ولی ســامانی با تأکید بر اینکه در ســال های گذشته در 
کشــورمان برای فعالسازی دیپلماســی آب، اقداماتی 
جدی انجام نشــده، ادامه داد: همچنین باید با تشــکیل 
کارگروهی متشکل از وزارت خارجه، وزارت نیرو، سازمان 
محیط زیست و با حمایت شورای عالی آب شکایت های 
زیست محیطی خود را، از جمله مشکل ریزگردها که در 
عراق و ایران نمود جدی پیدا کرده، به مجامع بین المللی 
ارســال کنیم.وی در پایان تأکید کرد: علی رغم اقدامات 
و تالش هایی که در این ســال ها توســط ایران و عراق به 
منظور جلوگیری از ساخت سد ایلیسو انجام گرفت ولی 
در نهایت این سد ساخته شد و دلیل آن عدم وجود یک 
توافق بین المللی الزم اإلجرا در منطقه به منظور بهره مندی 

عادالنه از آب است.

خبر ویژه

عضو کمیســیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه توزیع قیر امســال که از موعد 
مناسب خود عبور کرده و هم اکنون امکان اجرای عملیات در بسیاری از شهرها 
و وجود ندارد گفت:موضوع توزیع قیر باید به حکم دائمی تبدیل شود تا عملیات 
راه ســازی در فصل کاری انجام شــود.اقبال شــاکری ، در رابطه با علل افزایش 
سرسام آور قیمت قیر اشاره کرد و گفـ: در سال های اخیر شیوه توزیع قیر میان 
دســتگاه های اجرایی با مشــکالت زیادی همراه بوده و به دلیل عرضه در فصول 
نامناسب اجرای عملیات راهسازی در بسیار از شهرها از جمله شهرهای شمالی 
به دلیل بارندگی ممکن نبوده اســت.وی ادامه داد: در بودجه ســال جاری برای 

توزیع قیر میان دستگاه های اجرایی ۱۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد 
تا بر اســاس آن ۲ میلیون قیر تهیه و به دســتگاه های اجرایی تحویل داده شــود. 
در ابتدا بحث قیر رایگان مطرح بود اما با توجه به نظر دســتگاه های نظارتی و 
احتمال بروز رانت و فساد، مقرر شد به دستگاه های اجرایی ردیف اعتباری داده 
شود تا آنها خود با مراجعه به پاالیشگاه ها و بخش خصوصی قیر مورد نیاز خود 
را دریافــت کننــد. وی  اضافــه کرد: در ماه های اخیر به دلیل عرضه قیر در بورس 

شاهد افزایش قیمت این فرآورده نفتی بودیم .

عضو کمیسیون عمران مجلس:

کاری شد تاخیر در توزیع قیر باعث از دست رفتن فصل 
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5بانک و بیمه
خبر ويژه

علیرضا قاســمی فرزاد اســتاندار همدان در دیدار دکتر بهزاد شیری 
مدیرعامل و مهندس بهمنی عضو هیات مدیره پست بانک ایران با وی 
گفت: فعالیت ها و همکاری های بیشتری با پست بانک ایران در استان 
همدان در قالب یک تفاهم نامه انجام می گیرد و حمایت و پشتیبانی 
مالی این بانک می تواند به توســعه و ایجاد اشــتغال در استان کمک 
کند.استاندار همدان اظهار داشت: پست بانک ایران با ارائه تسهیالت 
می تواند نقش موثری در اشتغال روستایی داشته باشد.وی با تاکید بر 
تحت پوشش قرار دادن مناطق بیشتری از روستاهای استان همدان 
توسط پست بانک ایران گفت: تقویت و ارتقاء کیفیت خدمات بانکی و 
نظام ارتباطات و فناوری اطالعات و زیرساخت های ارتباطی در مناطق 
روستایی تقویت و گسترش یابد.قاسمی فرزاد اظهار داشت: با توجه 
به شناختی که از پست بانک ایران دارم این بانک در روستاها منحصر 
به فرد اســت و ظرفیت های بســیار مهم و بزرگی دارد که با همکاری 

اســتانداری اســتان همدان می توان از این ظرفیت و توانمندی ها در 
توسعه بیش از پیش استان استفاده کرد.استاندار همدان در پایان از 
زحمات و تالش های پســت بانک ایران بویژه مدیریت شــعب استان 
در زمینه توســعه خدمات مالی و بانکی در مناطق روســتایی تقدیر و 

تشکر کرد و بر همکاری همه جانبه دستگاه های اجرایی با پست بانک 
ایران تاکید کرد.در این دیدار دکتر شیری ضمن ارائه تاریخچه فعالیت، 
ماموریت و اهداف پست بانک ایران، به تشریح دستاوردها و اقدامات 
این بانک در زمینه توسعه خدمات مالی و بانکی در مناطق روستایی 
و کمتر توســعه یافته کشــور و تاثیرات گسترش این نوع خدمات در 
کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال این مناطق تبیین کرد.

در ادامه این دیدار عباداله نیازی مدیر شــعب اســتان همدان گزارش 
جامعی از اقدامات و فعالیت های پست بانک استان در زمینه ایجاد 
و توســعه خدمات مالی – بانکی در مناطق روســتایی و کمتر توسعه 
یافته اســتان همدان ارائه کرد که مورد اســتقبال استاندار استان قرار 
گرفت.شــایان ذکر است: دیدار مدیرعامل و عضو هیات مدیره پست 
بانک ایران با استاندار همدان با همراهی نیازی و در جریان سفر یک 

روزه به این استان صورت گرفت.

کند کمک  پست بانک ایران می تواند به توسعه و ایجاد اشتغال در استان 

خبر ویژه

5
بیمه دی میزبان مدیران ارشد 

پژوهشکده بیمه و شرکت بیمه دی

دکتر حمید کردبچه رئیس پژوهشکده بیمه با 
محمدرضا کشاورز مدیرعامل شرکت بیمه دی 
دیــدار و گفتگو کرد. در این دیدار که با حضور 
مدیران ارشــد پژوهشکده بیمه و تیم مدیریت 
امور مشــتریان شــرکت بیمه دی برگزار شد، 
ضمن بررســی رونــد کار و پروژه های جاری و 
 دردست اقدام در حوزه مشتری، از مرکز ارتباط

)Call Center( و زیرساخت های سخت  افزاری 
و نرم افزاری مدیریت امورمشــتریاِن بیمه دی 
بازدید به عمل آمد و بر همکاری مشــترک در 
زمینــه مباحث مربوط به ارتقای ســطح کمی 
و کیفــی حــوزه مشــتریان در صنعت بیمه با 
اســتفاده از حجم انبوه داده های شــرکت بیمه 
دی بــا روش هــای داده کاوی و در راســتای 

پژوهش های حوزه بیمه تاکید شد.

افتتاح شعب میدان توحید 
 تهران و بلوار ارتش تبریز 

بانک اقتصادنوین

شــعب میدان توحید تهران و بلوار ارتش تبریز 
بانک اقتصادنوین بر اســاس هویت بصری جدید 
این بانک طراحی، اجرا و افتتاح شــدند. با اتمام 
عملیات بازســازی و تجهیز این شــعب، شــعبه 
میــدان توحیــد )کد ۱۲۴(، از تاریخ ۲۲ آبان ماه 
۱۴۰۰، در محل تهران، میدان توحید، نرســیده 
به تقاطع نواب، پالک ۳۱ آماده خدمت رســانی 
به مشــتریان این بانک است.شــعبه بلوار ارتش 
تبریــز )کــد ۱۰۰۱( نیز از تاریخ مذکور در محل 
تبریز، خیابان ارتش جنوبی، نبش کوچه صدر این 
آمادگی را دارد تا به مشتریان ارجمند این بانک 
خدمت رسانی کند.مشتریان ارجمند می توانند 
برای کسب اطالعات بیشتر با کارشناسان مرکز 
۲۴ ساعته ارتباط با مشتریان بانک اقتصادنوین به 
شماره ۴۸۰۳۱۰۰۰ – ۰۲۱ تماس حاصل کنند. 

معاون فنی شرکت بیمه ایران:

زمان بروز خسارت، عرصه 
هنرنمایی حرفه ای بیمه گران است 

معاون فنی شــرکت بیمه ایران، اظهارکرد:در 
بخــش خدمات بیمه ای، زمان بروز خســارت 
و اعالم خســارت زمان شــروع عرصه هنرمایی 
حرفه ای تمامی بیمه گران است. احمد صفرزاده 
تصریح کرد: بیمه گذار در سندی تحت عنوان 
بیمه نامه،مشخصات ریسک، تعهدات و سرمایه 
پیشنهادی خود را به بیمه گر اعالم کرده تا بیمه 
نامه صادر شــود و در زمان پرداخت خســارت 
بیمه گذار هر ادعایی داشته باشد توسط ارزیاب 
خســارت برمبنای سوابق بیمه نامه،تعهدات و 
شرایط آن تطبیق داده می شود که این فرآیند 
دربیمــه گذار نارضایتــی ایجاد می کند.وی، با 
بیــان اینکه علت نارضایتی در بیمه گذاران به 
چند عامل برمی گردد، افزود: به طور معمول در 
زمان ارائه اطالعات از ســوی بیمه گذاران، ریز 
اطالعات و مشخصات به بیمه گر ارائه نمی شود 
یــا در برخی موارد ،اطالعات غیرواقعی به بیمه 
گران ارائه می شــود.صفرزاده، خاطرنشان کرد 
کــه به عنوان مثال کارگاهی عنوان می کند که 
۲۰۰ کارگر دارد ولی کارشناس بیمه در زمان 
پرداخت خســارت با توجه به اســناد و مدارک 
متوجه می شود که آن کارگاه ۵۰۰ کارگر دارد و 
در بیمه قاعده ای به نام قاعده نسبی خطر وجود 
دارد که منجر به قاعده نسبی حق بیمه می شود.

وی، ادامه داد: کارشــناس بیمه به نسبت ۲۰۰ 
بــه ۴۰۰ تعهــد دارد و بار تعهدی که بیمه گذار 
بــه صورت واقعی اعالم نکرده به عهده خودش 
می افتد .معاون فنی شــرکت بیمه ایران، گفت: 
برخی  از بیمه گذاران ســند مکتوب بیمه نامه 
را نمی خوانند و در زمان بروز خســارت تازه از 
فرانشــیز وبســیاری از موارد ذکر شده در بیمه 
نامــه مطلع می شــوند.صفرزاده، بخش عمده 
نارضایتــی کــه هم بیمه گــذار و هم بیمه گر 
را تحت فشــار قرار می دهد شــرایط اقتصادی 
جامعه برشمرد و افزود: به دلیل عدم ثباتی که 
در برخی مولفه ها و شاخص های اقتصادی وجود 
دارد زمانی که خسارت ایجاد می شود جوابگوی 
پوشش کامل هزینه ها نیست.وی، اذعان داشت 
که در بســیاری از موارد وقتی مورد بیمه دچار 
حادثه می شود و کال از بین می رود و با وجود آنکه 
بیمه خســارت ۱۰۰ درصدی آن را می پردازد 
بــاز بیمه گذار بــه دلیل تورم و افزایش قیمت، 
از خدمات شرکت های بیمه ای ناراضی است.

اخبار

اخبار

از کجا مشاوره بانکی بگیرم؟

شعب ملی پالس بانک ملی ایران مشاور محور 
هســتند و شــما می توانید خدمات مشاوره ای 
و آموزشــی در حوزه های اعتبارات، ســرمایه 
گــذاری، بانکداری بیــن الملل، بورس و اوراق 
بهادار و بانکداری الکترونیک را از شعب دریافت 
کنید.در این شعب در کنار ارائه خدمات مشاوره 
ای، خدمات بانکی نظیر افتتاح حســاب، صدور 
کارت، دریافــت و پرداخت، انتقال وجه، حواله 
های بین بانکی و… از طریق تجهیزات مکانیزه 
نیز قابل انجام خواهد بود.همچنین بهره گیری 
از کتابخانه ســلف سرویس شعب، امکان بهره 
گیری از ســرویس های کافی شــاپ شــعبه، 
اســتفاده از تجهیزات اینترنت )Web Stand( و 
امکان رزرو اتاق جلسات از جمله خدمات رفاهی 
 )Waiting Zone( بخش سالن انتظار مشتریان
اســت.الزم به ذکر است، محدودیتی برای بهره 
گیــری از خدمات ملی پالس وجود ندارد و اگر 
شــما مشتری بانک ملی نیستید، می توانید با 
همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه در اولین 
حضور در ملی پالس، به جمع مشــتریان این 
بانــک بپیوندید. شــعب ملی پالس در خیابان 
انقالب، مابین خیابان فخر رازی و دانشــگاه و 
همچنیــن میدان قدس، ابتدای خیابان با هنر 

قرار دارند.

نواختن زنگ بیمه در مدارس 
استان فارس توسط بیمه »ما«

نوزدهــم آبان ماه؛ زنگ بیمه با حضور مقامات 
آمــوزش و پرورش اســتان فارس، مدیر روابط 
عمومــی و تبلیغــات بیمه “ما”، مدیر اســتان 
فارس این شــرکت، اولیای مدرســه و تعدادی 
از دانــش آموزان در مدارس اســتان فارس به 
صدا درآمد. با مشــارکت گســترده و همکاری 
بیمه مرکزی ج.ا.ا در مراسم نمادین زنگ بیمه 
مشارکت و تالش کرد در راستای فرهنگ سازی 
و تعمیم فرهنگ بیمه حضور فعال داشته باشد.
بر اســاس این گزارش، توزیع نوشــت افزار بین 
دانــش آمــوزان مدارس، توزیــع پک تغذیه با 
رعایــت کامل پروتکل های بهداشــتی، توزیع 
کتاب داستان بیمه زندگی “ما” با محتوای بیمه 
های عمر و سرمایه گذاری و اجرای برنامه های 
مفرح با موضوع بیمه توسط گروه های موزیکال 
و نمایشــی جهت تبیین ساده مفاهیم بیمه و  
افزایش ضریب نفوذ بیمه از جمله اقدامات انجام 
شــده توســط بیمه “ما” در این روز بود.گفتنی 
است زنگ بیمه امسال به صورت نمادین نواخته 
و مقرر شد در آذرماه و پس از بازگشایی کامل 
مدارس استان ادامه و به صورت کامل، مطابق 

سال های گذشته اجرا شود.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی 
به سامان رسید 

در اولین روز هفته معامالت بورس و فرابورس 
تهران، شــاهد افت شــاخص سهام بانک ها و 
موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.  بهاره 
تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی 
و موسســات اعتباری حاضر دربورس به نماد 
بانک ملت بــا کاهش ۴.۸۲ درصد اختصاص 
یافــت و کمترین افت به نماد بانک خاورمیانه 
با کاهش ۰.۳۶ درصد رسید.بیشــترین افت 
قیمــت ســهام بانکی و موسســات اعتباری 
حاضــر دربــورس به نماد موسســه اعتباری 
ملــل با کاهش ۲.۱۳ درصد اختصاص یافت و 
کمترین افت به نماد بانک ایران زمین با کاهش 
۰.۶۷ درصد رسید.بیشترین رشدقیمت سهام 
بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به 
نماد بانــک کارآفرین با افزایش ۰.۴۶ درصد 

اختصاص یافت.
بیشــترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات 
اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سامان 
با افزایش ۲.۸۳ درصد اختصاص یافت و کمترین 
رشــد به نماد بانک گردشگری با افزایش ۱.۵۹ 
درصد رســید.بانک قرض الحسنه رسالت روز 
جاری را بدون هیچ معامله ای به پایان رســاند.
در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری 
فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۲ بانک 
و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۴ بانک و 

موسسه اعتباری سبزپوش شد.

؛  از ابتدای سال جاری تا پایان مهر

تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون به 119 هزار میلیارد ریال رسید 
ایــن بانک از ابتدای ســال جاری حدود 
۶۰ درصد از تســهیالت پرداختی خود 
را بــه بخش صنعــت و معدن پرداخت 
کرده اســت. میزان تسهیالت پرداختی 
بــه فعاالن اقتصــادی در حوزه صنعت و 
معدن به ۶۸ هزار میلیارد ریال رســیده 
اســت.بانک توسعه تعاون به عنوان یک 
بانک توســعه ای در بخش کشــاورزی 
نیز اقدامات مناســبی انجام داده است.

میزان تســهیالت پرداختی در سرفصل 
کشاورزی از ابتدای سال تا پایان مهر ماه 

به ۱۶ هزار میلیارد ریال رسیده است .
بخش خدمات نیز از تسهیالت پرداختی 
بانک توســعه تعاون بهره مند شده است 
.میزان تسهیالت پرداختی به این بخش 
در مدت مذکور به ۱۶ هزار میلیارد ریال 
رســیده اســت.در هفت ماه سال جاری 
میزان تسهیالت پرداختی بانک توسعه 
تعاون به بخش بازرگانی نیز به ۱۴ هزار 

میلیارد ریال رســید. ضمــن آنکه این 
تســهیالت به بخش مسکن و ساختمان 
از ۶ هزار میلیارد ریال عبور کرده است.

بانک توســعه تعاون به عنوان جوانترین 
بانک دولتی ایران امسال پرداخت ۲۵۰ 
هــزار میلیارد ریال تســهیالت را هدف 
گذاری کرده اســت.بانک توسعه تعاون 
به عنوان بانک عامل در طرح ملی اشتغال 
پایدار روســتایی و عشایری بیش از ۲۶ 
هــزار میلیارد ریال تســهیالت در این 
ســرفصل اعطا کرده اســت.تا پایان مهر 
مــاه ســال جاری به بیــش از ۲۶ هزار و 
۵۰۰ طرح در سراســر کشور تسهیالت 
اشــتغالزایی پرداخت شــده است. این 
میزان تســهیالت توانسته است حدود 
۵۲ هزار شــغل پایدار در اســتان های 
کشور ایجاد کند.پرداختی بانک توسعه 
تعاون به بخش های مختلف اقتصادی به 

۱۱۹ هزار میلیارد ریال رسید .

به همراه جمعی از مدیران ارشد صورت گرفت ؛ 

بازدید مدیرعامل بانک سپه از شعبه سیدالشهدا)ع( تهران
مدیرعامل بانک ســپه به همراه جمعی از مدیران ارشد 

از شعبه سیدالشهدا)ع( تهران بازدید کرد .
آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک ســپه، هدف از این 
بازدید را دیدار با مشــتریان ویژه بانک و نیز کارکنان 
شعبه و شناسایی موانع و مشکالت موجود در تسهیل 
و سرعت بخشــی به فعالیت های حرفه ای و تخصصی 
آنــان قلمــداد کرد  و گفت: بازدید مســتمر از شــعب 
موجــب افزایــش کیفیت و راندمــان کاری و حصول 
 نتایج مثبت مطابق با اهداف و سیاست های مورد نظر 

خواهد شد.
ابراهیمــی پــس از اســتماع گزارش عملکرد شــعبه 

مذکور و گفتگو با مشــتریان، تصریح کرد: اســتفاده از 
ظرفیت هــای بانک های ادغامــی، توجه به  بانکداری 
الکترونیک، پیش بینی نیازهای مشتریان، تغییر ترکیب 
منابع، یکسان سازی نرخ سود سپرده ها، مصارف بهینه 
و ارائه تســهیالت با ریســک کمتر، وصــول مطالبات 
و تقویت بخش کنترل، نظارت و بازرســی از شعب در 

دستورکار مدیران مناطق قرار گیرد.
در پایان بازدید؛ مدیر عامل بانک سپه با قدردانی از  همت 
و تالش بی وقفه کارکنان شــعبه در خدمت رســانی به 
مشــتریان بانک بر تواضع و رویکرد و رفتار متعهدانه با 
مشتریان و توکل بر خدا در میدان خدمت تاکید کرد.

نایب رییس هیئت مدیره بانک دی: 

ارتقای رعایت بهداشت اعتباری در بانک دی قابل توجه است
نایب رییس هیئت مدیره بانک دی در نشســت هم اندیشــی مدیران و 
روسای شعب این بانک بر لزوم تسریع در امور اعتبارسنجی مشتریان 

با رعایت کامل بهداشت اعتباری تأکید کرد.
فریدون رشــیدی، نایب رییس هیئت مدیره، در نشســت هم اندیشی 
مدیران و روسای شعب بانک دی که با هدف تبیین و تشریح سیاست ها 
و برنامه های عملیاتی بانک برگزار شد، با اشاره به بهبود شاخص های 
عملیاتی بانک گفت: در دو ســال گذشــته با پیاده ســازی برنامه های 
استراتژیک در حوزه های گوناگون و اصالح فرایندها، به ویژه در حوزه 
اعتباری، شــاهد بهبود بســیاری از شاخص های عملیاتی و چابکی در 

ارائه خدمات بوده ایم.
وی افزود: مهم ترین مســائل بخش اعتباری بانک دی در حال حاضر 
طوالنی بودن فرایند اعتبارسنجی و اصالح نسبت مصارف به منابع است 

که با تشکیل کارگروه های مشترک میان شعب و ستاد، اصالحاتی در 
فرایندها و سیاست های اعتباری بانک انجام شده است که امیدواریم 
نتیجه آن را در افزایش رضایتمندی مشتریان مشاهده کنیم.رشیدی 
با اشــاره به لزوم تالش بیشــتر در افزایش سهم درآمدهای کارمزدی 
و غیرمشــاعی بانک گفت: آموزش کارکنان شــعب در حوزه ارزی و 
حضور کارشناسان ارزی در جلسات تخصصی با مشتریان کالن برای 
ارائــه خدماتــی مانند ضمانت نامه، اعتبار اســنادی و  ... باید جزوی 
از برنامه های غنی ســازی شــعب باشــد تا بتوانیم تأثیر منابع ارزی و 
درآمدهای کارمزدی را در بهبود ساختار ترازنامه بانک شاهد باشیم.

نایب رییس هیئت مدیره بانک دی خواســتار تالش مســتمر شــعب 
در وصول مطالبات با همراهی کارشناســان معاونت حقوقی و وصول 

مطالبات شد.

 )Google play store( بدین وسیله به اطالع می رساند با عنایت به اینکه نسخه های تقلبی همراه بانک برخی از بانک ها روی فروشگاه نرم افزاری شرکت گوگل 
قرار گرفته، الزم است برای استفاده از نرم افزار همراه بانک »مهریران« صرفاً از لینک هایی استفاده کنید که در وب سایت بانک به آدرس www.qmb.ir و بخش 

»بانکداری الکترونیک/همراه بانک« معرفی شده است.
الزم است مشتریان محترم از دانلود نرم افزار از سایر لینک های غیرمعتبر و مشاهده شده در موتورهای جست وجو خودداری کنند و تنها از طریق لینک های 

معرفی شده در وب سایت بانک مهر ایران اقدام کنند.

اطالعیه بانک مهر ایران درباره دانلود همراه بانک
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معاون وزیر صمت در مشهد:

کاهش است کشور رو به  کد در  واحد های تولیدی را
مشــهد / گروه اســتان ها: معاون وزیر صمت و 
مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای 
صنعتــی ایــران گفت: روند کاهــش واحدهای 
تولیدی تعطیل در کشــور آغاز شــده و از ابتدای 
امســال تاکنون ۸۸۷ واحد راکد به چرخه تولید 
بازگشــته اند که ۳۷ واحد از این تعداد مربوط به 

خراسان رضوی است.
علی رســولیان در مراسم بهره برداری از دو طرح 
زیرســاختی در و یک واحد صنعتی احیا شــده 
در شــهرک صنعتی توس مشــهد افزود: رییس 
جمهوری بر کاهــش واحد های تولیدی تعطیل 
و احیای آنها در کشور تاکید ویژه دارند و امسال 
واحد های صنعتی کمی تعطیل شدند.وی اظهار 
داشــت: احیای واحد های راکــد مرهون تالش 

واحدهای تولیدی اســت که با وجود مشــکالت 
اقتصادی و مشــکالت موجود در مبادالت مالی، 
تامین مالی، کمبود سرمایه در گردش و مواد اولیه 
توانسته اند فعالیت خود را حفظ و توسعه دهند.

معاون وزیر صمت اضافه کرد: از دو ماه گذشــته 
طرح پایش واحدهای صنعتی در کشــور آغاز  و 
گزارش بســیار خوبی تدوین شــده است، در این 
گزارش بیش از ۶۰ مورد مشــکل که واحدهای 
صنعتــی راکد با آن مواجه بودند احصا شــد.وی 
بــر تامین زمین بــرای فعاالن اقتصادی بویژه در 
خراسان رضوی تاکید کرد و گفت: امسال ۱۰ هزار 
هکتار زمین به گستره شهرکها و نواحی صنعتی 
کشور اضافه می شود که این مهم براساس طرح 
آمایش سرزمینی و شناسایی ظرفیتهای منطقه 

ای هر اســتان انجام می شود.رســولیان گفت: در 
این راســتا امســال حداقل ۳۰۰ هکتار زمین به 
گســترده شــهرکهای صنعتی خراسان رضوی 

اضافه می شود.
مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای 
صنعتی ایران ادامه داد: امســال ۵ هزار میلیارد 
تومان صرف زیرســاختهای شــهرکها و نواحی 
صنعتی ایران شــده اســت که در این راستا فقط 
در خراســان رضــوی ۳۰۰ میلیارد تومان پروژه 
برای حوزه زیرساختهای آب و برق و غیره تعریف 
شده است.وی اضافه کرد: سازمان صنایع کوچک 
و شــهرکهای صنعتی ایران بخشی از هزینه های 
مربوط به تامین برق شــهرکها و نواحی صنعتی 
را تقبل کرده اســت که اختصاص بخشــی از این 

مبالغ برای ایجاد پســتهای برق در شــهرکهای 
صنعتی خراســان رضوی در حال انجام اســت.

رسولیان اظهار داشت: تامین آب شهرکها و نواحی 
صنعتی ایران از اولویتهای جدی ماست، در صدد 
هستیم بخشی از پساب شهری را خریداری کرده 
تا واحدهای صنعتی با مشــکل تامین آب مواجه 
نشوند.کانال آبهای سطحی در فاز ۱ و ۲ شهرک 
صنعتــی توس به طول ۶ کیلومتر با اعتباری بالغ 
بر ۷۵ میلیارد ریال و شــبکه روشــنایی در فاز 
۴ شــهرک صنعتی توس به طول هفت کیلومتر 
بــا بیش از ۲۰ میلیــارد ریال اعتبار بهره برداری 
شــد.همچنین یک واحد صنعتی راکد با سرمایه 
گذاری ۳۰۰ میلیارد ریال و اشتغال ۶۲ نفر در فاز 
۱ شهرک صنعتی توس امروز بهره برداری شد.

کرد؛ ح  سرپرست معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی مطر

لزوم بهره گیری از تمام ظرفیت ها برای خدمت به زائران 
مشــهد / گــروه اســتان ها: سرپرســت 
معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران 
اســتانداری خراســان رضوی گفت: ۷۰ 
درصد زائران از طریق جاده به این شــهر 
ســفر مــی کنند و از ایــن رو باید از تمام 
ظرفیــت هــای الزم به ویژه بقاع متبرکه 

بهره ببریم .
حجــت االســالم والمســلمین حجت 
گنابــادی نژاد در دیدار با مدیرکل اوقاف 
و امور خیریه خراســان رضوی و معاونین 
ایشــان بیان کــرد: در معاونــت زیارت 
استانداری خراسان رضوی چند کارگروه 
و کمیته وجود دارد و یکی از آنها کارگروه 
بقاع متبرکه اســت که باید این کارگروه 
فعالیت بیشــتری داشته باشد.سرپرست 
معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران 
استانداری با اشاره به کرونا که شرایطی را 
تقریبا برای همه دستگاهها به وجود آورد 
که برای مدتی دچار مشــکل کرد؛ گفت: 
اکنون کرونا برای ما ناشــناخته نیست و 
ما با استفاده از تجربه یک سال و اندی از 
کرونا باید در همه شرایط کرونایی برنامه 
ریزی الزم برای فعالیت های خود داشته 
باشیم.وی با بیان اینکه ۷۰ درصد زائران 

از طریق جاده به این شهر سفر می کنند؛ 
اظهار کرد: از این رو باید از تمام ظرفیت 
های الزم در بخش جاده ای به ویژه بقاع 
متبرکه به عنوان میقات الرضا بهره برد؛ در 
این خصوص باید یک دستگاه محور قرار 
گیرد و مابقی دستگاهها حول این دستگاه 

محور، خدمات ارائه دهند.حجت االسالم 
والمســلمین گنابادی نژاد بیان کرد: باید 
برای زائری که قصد سفر به مشهد مقدس 
را دارد از ابتــدا حرکت زائر، برنامه ریزی 
فرهنگی و معنوی صورت گیرد و در تمام 
طول مسیر از این برنامه ها بهره مند شود 

و دیگر نگران فراهم آوردن نیازهای خود 
در جاده نباشد.وی با اشاره به بحث زائران 
پیاده گفت: ما در طول ســال شاهد ورود 
زائران پیاده به مشهد مقدس هستیم اما 
اوج آن مربــوط به دهه آخر صفر اســت 
در ایــن خصوص نیز ما دســتگاه متولی 

و محــور ایــن امر نداریم اگر چه جمعیت 
خدمتگــذاران زائران پیاده هســتند اما 
کافــی نیســت باید دســتگاهی محور و 
تشکل هایی چون جمعیت خدمتگذاران 
زائران پیاده حول این دستگاه قرار گیرند.

سرپرســت معاونت هماهنگی و مدیریت 
امور زائران استانداری با اشاره بر ضرورت 
برگزاری جلسات برای این منظور و ارائه 
راهکارهــای الزم گفت: مســئله اقامت 
زائران نیز بســیار مهم است، اقامت های 
ارزان قیمت یک ظرفیت خوبی اســت اما 
باید این زائرسراها وقف شوند در غیر این 
صــورت در آینده دچار مشــکل خواهند 
شد و اگر چه در بحث اقامت ارزان قیمت 
ظرفیت زائرسراها، حسینیه ها، مدارس، 
ظرفیت امکانات شــهرداری و در شرایط 
بحرانی از جمله ورزشگاهها وجود دارد اما 
باید در این خصوص جلساتی برگزار شود.

وی در پایان گفت: زائری که به مشــهد 
مقدس مشــرف می شود، متوسط در ۲۴ 
ســاعت دو ساعت در حرم است و ما بقی 
در بیــرون از حرم؛ لــذا باید برنامه ریزی 
الزم در مــدت زمانی که در خارج از حرم 

است نیز صورت گیرد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

طی حکمی از سوی شهردار گرگان؛

سرپرست جدید سازمان سیما 
و منظر شهری شهرداری گرگان 

منصوب شد

گلســتان / گروه استان ها: آیین تودیع و معارفه 
مســئوالن سازمان ســیما، منظر و فضای سبز 
شهری شــهرداری گرگان منصوب شدند.طی 
حکمی از سوی مهندس سبطی شهردار گرگان،  
خانــم مهندس مهســتی قدس ولــی به عنوان 
سرپرســت سازمان ســیما، منظر و فضای سبز 
شــهری شهرداری گرگان منصوب و از زحمات 
۷ ساله مهندس یحیی ستوده نیا در این جایگاه 
تقدیر و تشکر شد.حکم انتصاب سرپرست جدید 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از سوی 
مهندس سیدالنگی قائم مقام شهردار و معاونین 
شــهردار به خانم قدس ولی اعطا شد.همچنین 
در حکمــی دیگر مهندس مهرداد مجتهدی به 
عنوان سرپرســت اداره ســیما و منظر شهری 

)زیباسازی( شهرداری منصوب گردید.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان: 

بیش از 28 هزار سرویس پر سرعت  
در استان اصفهان  فعال است

اصفهان / گروه اســتان ها: مدیر مخابرات منطقه 
اصفهان در  نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره 
به اینکه در استان  اصفهان سه میلیون شماره تلفن 
ثابت وجود دارد، گفت: از این تعداد دو میلیون  و 
۵۰۰ هزار تلفن ثابت مشغول به کار است که حدود 
۵۰۰ هزار تلفن ثابت برای شرکت مخابرات کارکرد 
ماهیانه ندارد.وی افزود: ضریب نفوذ تلفن ثابت در 
استان ۴۶.۳۳  و ضریب نفوذ بر خانوار ۱۲۱ است، 
همچنین میانگین رفع خرابی تلفن ثابت در استان 
۳ ساعت و ۱۸ دقیقه است.قربانی گفت: حوزه دیتا 
طی ده سال گذشته به سمت توسعه رفته است که 
طی دو ســال گذشته به دلیل شیوع کرونا شاهد 
افزایش ۵ برابری مصرف اینترنت در اســتان بوده 
ایم که متناسب بر آن ظرفیت اینترنت در استان 
افزایش یافته است.وی تاکید کرد: با پیگیری های 
چند ماه گذشــته ۴۰ گیگابیت سرعت اینترنت 
اســتان افزایش یافت.وی گفت: تعداد پورت های

ADSL  استان ۹۳۳ هزار پورت است که ۷۲۱ هزار 
مورد آن مشغول به فعالیت است، همچنین۹۶۰۰ 
پورت VDSL  در استان فعال است.وی تاکید کرد: 
تعرفه های مخابراتی همچون تلفن ثابت و اینترنت 
طی سال های گذشته نه تنها افزایش نداشته بلکه 
کاهش داشته است، به نوعی که امروز هزینه یک 
دقیقه مکالمه داخل استان ۴۵ ریال است و هزار 
دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت در استان ۴۵۰۰ 
تومان می شود که این عدد جوابگوی هزینه های 
مخابرات نیســت.مدیر مخابرات منطقه اصفهان 
اضافــه کرد: یکی از ســرویس هــای مخابرات، 
ســیرویس مبتنی بر فیبر نوری اســت که آینده 
تلفن ثابت بر پایه آن اســت و طی پنج تا ده ســال 
آینــده باید این اتفاق بــه صورت کامل رخ دهد.

مدیر مخابــرات منطقه اصفهان گفت: در برنامه 
هفتم توسعه افزایش سرعت اینترنت باید به ۱۰۰ 
مگابیت بر ثانیه افزایش یابد که این مهم تنها در 
بستر فیبر نوری مهیا خواهد شد که رسیدن به آن 
نیازمند حمایت دولت، مجلس و مدیریت شهری 
است.قربانی تاکید کرد: مطالبه فیبر نوری به ایجاد 
زیرساخت پرسرعت در حوزه اینترنت و مخابرات 
کمــک مــی کند و در حال حاضر بالغ بر ۶۷ هزار 
پورت پرسرعت قابل واگذاری در استان وجود دارد 
که از این تعداد نزدیک ۲۸ هزار سرویس پرسرعت 

در استان فعال داریم.

با هدف همکاری مشترک شرکت های مخابرات و 
تامین اجتماعی استان مرکزی صورت گرفت؛

دیدار مدیر مخابرات منطقه 
مرکزی با مدیر کل تامین 

اجتماعی استان
مرکزی / گروه استان ها: مدیر مخابرات منطقه 
مرکزی با حضور در دفتر مدیرکل تامین اجتماعی 
اســتان، بــا وی دیــدار و در خصوص همکاری 
های بین دو دســتگاه با یکدیگر گفتگو کردند. 
مهندس لطفی مدیر منطقه باتفاق میریت مالی 
وپشتیبانی مخابرات با حسینی مدیر کل تامین 
اجتماعی اســتان دیدار ودر خصوص  پرداخت 
بیمه حق جدب معوقه کارکنان مخابرات استان 
گفت و گو کردند.براساس این گزارش ،حسینی 
مدیر کل تامین اجتماعی استان اظهار امیدواری 
کــرد بــا  توجه به تعامالت خوب مخابرات با این 
اداره کل از طریق مکاتبه با ادارات ستادی واخذ 
مجــوز الزم موضــوع  پرداخت بیمه حق جذب 
معوقه کارکنان مخابرات اســتان پیگیری واین 

مشکل مرتفع گردد .

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اردبیل عنوان کرد؛

 سهم ۳8 درصدی سی ان جی 
در سبد سوخت خودروها

 اردبیل / گروه استان ها: مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی منطقه اردبیل با اعالم خبر 
ســهم ۳۸درصدی سی ان جی در سبد سوخت 
خودروهای اســتان اردبیــل، گفت: ۳۸ درصد 
مصرف ســوخت خودروها در اســتان اردبیل به 
گاز طبیعی فشــرده اختصــاص دارد، بطوریکه 
مصرف این سوخت پاک در ۲۱۶ روز گذشته از 
سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۴۰ میلیون متر مکعب 
بوده و در قیاس با مدت مشــابه ســال قبل ۵.۴ 
درصد رشد داشته است.سید حجت مدنی اظهار 
کرد: اســتان اردبیل به لحاظ مصرف ســی ان 
جی به عنوان ســوخت خودرو جزو استان های 
پیشرو در کشور محسوب شده و میانگین مصرف 
این فرآورده در اســتان از میانگین کشور باالتر 
است.وی با اشاره به پتانسیل تولید گاز طبیعی 
فشــرده در کشور تصریح کرد: تالش شده سهم 
گاز طبیعی در سبد سوخت کشور افزایش یابد 
و از ســوی دیگر با توجه به اینکه شــبکه گاز در 
سراســر کشور گســترده شده امکان استفاده از 
این ســوخت به عنوان سوخت خودروها وجود 
دارد.مدنــی افزود: بــا دارا بودن ۶۹ باب جایگاه 
ســی ان جی به طور میانگین روزانه ۶۴۸ هزار 
متر مکعب گاز طبیعی فشــرده به خودروهای 
گازسوز در سراسر استان تحویل داده  شده است.

 »IPV6« از مولف کتاب 
در مخابرات منطقه گلستان 

تجلیل شد
گلســتان / گروه اســتان هــا: از مهندس بهرام 
عیدی ، بابت تالیف کتاب IPV۶ تجلیل شد. در 
جلسه شورای مدیران از اقدام علمی و ارزشمند 
مهندس بهرام عیدی مدیر دیتا مخابرات استان 
،  بابــت تالیــف کتاب IPV۶ تجلیل شــد.دکتر 
غالمعلی شــهمرادی، مدیــر مخابرات منطقه 
گلســتان با اشــاره به اقدام ارزشمند ایشان در 
تالیف این کتاب و قدردانی از تالشــهای انجام 
شده گفت: نشر یافته های جدید علمی و انتقال 
آن از طریق چاپ کتاب حرکت علمی و فرهنگی 
شایســته ای اســت که میبایست از فعاالن این 
حوزه بشایســتگی تقدیر شــود. وی با تشکر از 
زحمــات مهنــدس بهرام عیــدی ، چاپ کتاب 
IPV را افتخاری برای مجموعه مخابرات منطقه 
گلستان دانست و ابراز امیدواری کرد با استمرار 
اینچنیــن فعالیتهای علمی ، رشــد و بالندگی 

کشور را شاهد باشیم  .

توسط کارگران اداره سیما و منظر شهری 
شهرداری هشتگرد صورت گرفت؛ 

اصالح تشتک آبخوری درختان 
شهرستان هشتگرد

البرز / گروه استان ها: مهندس آلیانی رئیس اداره 
ســیما ، منظر و فضای سبز شهرداری هشتگرد 
گفــت: ایجاد تشــتک پای درختــان می تواند 
بهتریــن راهکار بــرای افزایش راندمان مصرف 
آب، پیشــگیری از انواع بیماری های قارچی _ 
باکتریایــی همچون گموز و انواع شــانکر که به 
دلیل برخورد آب با تنه درختان و افزایش دما و 
رطوبت در ســایه انداز درخت ایجاد و به واسطه 
رشــد علف های هرز که شرایط مناسبی را برای 

انواع عوامل بیماری زا فراهم می سازند، باشد. 
در این سیســتم آبیــاری با جلوگیری از تماس 
مســتقیم آب با تنه، طوقه 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 اســت 
می تــوان تا حد زیــادی از بیماری های گموز و 
انواع شــانکر که در باغات اســتان به شــدت 
شــایع می باشند پیشــگیری نموده و حتی این 
 بیماری هــا را با همراه کردن روش های دیگری 

درمان نمود. 
در ایــن روش بــا توجه بــه عدم تجمع خاک در 
اطراف طوقه نیز رشــد و تکثیر عوامل بیماری زا 
کاهش یافته و تابش خورشید به قسمت پایین 
تنــه درختــان اثرات مفیدی به همراه دارد. این 
روش موجــب افزایــش راندمــان مصرف آب 
می گــردد زیرا در هنگام آبیاری نیازی به خیس 
شدن تمام سطح خاک نبوده و نفوذ و جذب آب 
در ناحیه با حداکثر جذب صورت می گیرد. سطح 
تبخیــر نیز تــا حدی کاهش می یابد. با توجه به 
عدم تجمع آب در کل ناحیه سایه انداز درختان، 
کمتر شــاهد عارضه تن پروری که به دلیل غیر 
فعال ســازی مکانیســم های جذب نیتروژن در 
اثر غرقاب شــدن رخ می دهد خواهیم بود.نحوه 
اجرای سیســتم تشتکی  به دور تنه درخت یک 
حلقه با فاصله ۳۰_۷۰ ســانتی متری) بسته به 
ســن درخــت( ایجاد کرده تــا آب با تنه تماس 
نداشته باشد.ناحیه داخلی حلقه ایجاد شده حول 
تنه و پیوندک بصورت متناوب دو سال خاک را 
برداشته و یک سال خاک دهی صورت می گیرد.
خاک در کل ناحیه سایه انداز درخت نرم شده، 
در انتهای منطقه ســایه انداز پشته ای به جهت 
عــدم خــروج آب دور تا دور این ناحیه ایجاد می 
گردد.مسیر عبور آب بصورت یک شیار حلقوی 

عریض در ۲/۱ انتهایی سایه انداز خواهد بود.

استانها 6

کید کرد؛ مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تا

ضرورت توجه به سبد سهام داری و سرمایه گذاری در فوالد مبارکه
اصفهــان / گروه اســتان ها: محمدیاســر طیب نیــا، مدیرعامل فوالد 
مبارکه، در جلسه کمیته عالی تحول این شرکت که با موضوع »تدوین 
جهت گیری های استراتژیک آینده فوالد مبارکه« برگزار شد، با تأکید 
بــر ضرورت تســریع در اجرای پروژه های جــاری فوالد مبارکه اظهار 
کــرد: پروژه های مرتبــط با پایداری، تولید، افزایش بهره وری، کاهش 
 ضایعات، افزایش تاب آوری و توازن در زنجیره تولید در اولویت شرکت 

قرار دارند.
وی با تأکید بر ضرورت ترسیم افق چشم انداز ۱۴۱۰ و ۱۴۵۰ در فوالد 
مبارکه افزود: از امروز باید برای تدوین برنامه های بلندمدت برای افق 
ده ســاله و پنجاه ســاله اقدام کنیم و در پروژه های فوالد مبارکه سهمی 
برای تبدیل شــدن به یک شــرکت موفق همچون شرکت های نامدار 
جهانی داشــته باشــیم؛ چراکه فوالد مبارکه باید در تراز شرکت های 
موفق و مشــهور جهان همچون پوســکو، ال. جی و تویوتا قرار داشــته 
باشد.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه اگر قرار است تنها 
به حفظ سهم کّمی فوالد در کشور بیندیشیم، به طور قطع این جایگاه 

و سهم را نیز از دست خواهیم داد، خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه برای 
افزایش و حفظ سهم کمّی خود از تولید فوالد، تنها نباید به فکر احداث 
و ایجاد واحد جدید برای تولید باشد؛ چراکه در حال حاضر این شرکت 
در مجموعه های مختلف صنعتی و معدنی همچون »گل گهر« به عنوان 

یکی از تولیدکنندگان فوالد، سهام دار عمده است؛ بنابراین بهتر است 
به ترکیب ســهام داران گروه فوالد مبارکه اندیشــیده شودوی تصریح 
کرد: زمانی که افق بلندمدت برای ســال ۱۴۵۰ را ترســیم کرده و به 
نقش آفرینی در عرصه بین المللی و استراتژی های خود توجه می کنیم، 
شــاید نیاز به مشــارکت دیگر بخش ها برای حوزه های اســتراتژیک و 
سودآور وجود داشته باشد؛ برای مثال در حال حاضر، شرکت معدنی 
و صنعتــی »چادرملــو« در بحــث معدن حاضر بــه همکاری با فوالد 
مبارکه است، اما باید محدودیت ها، ظرفیت ها و منابع مالی نیز در این 
راستا در نظر گرفته شوند.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تأکید کرد: 
باید افق فکری موجود در شــرکت فوالد مبارکه را از زنجیره فوالد و 
حفظ ســهم فوالد در کشــور دور کرد؛ چراکه این شرکت قادر به انجام 
فعالیت هایی اســت که بســیاری از شرکت های داخلی توان انجام آن 
را ندارند. پس باید به فکر این باشــیم که فوالد مبارکه در افق بعدی، 
در پله های باالتری از زنجیره فوالد قرار  گیرد و مصداق آن حوزه های 

معدنی است که مکمل زنجیره فوالد هم به شمار می آیند.

خبر ویژه

 اردبیل / گروه اســتان ها: مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اردبیل گفت: در هفت ماهه گذشته نزدیک به ۵۴۷ میلیون لیتر انواع فرآورده های 
نفتی مایع شامل بنزین، نفت سفید،نفتگاز و نفت کوره در منطقه اردبیل توزیع 
شد.سید حجت مدنی درباره تامین و توزیع سوخت استان بیان کرد: این میزان 
فرآورده   در سال ۱۴۰۰ و از ابتدای سال تا پایان مهر ماه در استان اردبیل و دیگر 
مناطق زیر پوشش سوخت رسانی این منطقه مصرف شد که در قیاس با مدت 
مشــابه ســال قبل ۵.۵ درصد افزایش مشاهده می شود.این مقام مسئول درباره 
مصرف سوخت بنزین اعم از معمولی، سوپر و یورو ۴، در بازه زمانی فوق نسبت 

به همین مدت در ســال ۹۹ گفت: با آنالیز و قیاس ارقام مصرفی امســال و ســال 
قبل افزایش ۱۴ درصد داشته است.وی تصریح کرد: مصرف نفتگاز )گازوئیل( هم 
در ۲۱۶ روز سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حکایت از برابری 
برداشــت با ســهمیه تعیین شــده دارد.مدنی از کاهش ۱۵ درصد نفت سفید و 
۲۸درصد نفتکوره هم در همین مدت نسبت به سال ۹۹ خبر داد و افزود: درصد 
میزان مصرف فرآورده های نفتی در مدت زمانی فوق در بخش های حمل و نقل 
۶۵ درصــد، حرارتی ۳ درصد، برق)نیروگاه( ۱۹درصد، کشــاورزی ۱۰ درصد، 

صنایع و پروژه ها بترتیب ۱و ۲درصد اعالم کرد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل اظهار کرد:

توزیع نزدیک به 54۷ میلیون لیتر سوخت در استان اردبیل
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کوتاه از جامعه

کمبود سرایدار و نیروی خدماتی در مدارس رسید کمبود معلم به 

فوری؛ به بابای مدرسه نیازمندیم
دو روز قبــل از اینکه مدارس باز شــوند و 
دانش آمــوزان دبیرســتانی بعــد از یک و 
نیم ســال سخت کرونایی به کالس درس 
بازگردند، با مادر و پدر یکی از دانش آموزان 
که می دانســته اند کار نظافت منزل انجام 
می دهند، تماس گرفته و از آنها خواسته شده 
که یک روز عصر، طوری که پسرشان نفهمد، 
به مدرسه بیایند و کالس ها و سرویس های 
بهداشــتی را تمیز کنند.آنها هم می آیند، 
مدرسه را تمیز می کنند، پول شان را گرفته و 
می روند یا چون مدرسه شان سرایدار ندارد، 
مجبور شده که چراغ های خانه کوچک او 
را در حیاط روشن بگذارد تا مردم نفهمند 
که شب ها کســی در مدرسه نیست.اینها 
روایت چند مدیر مدرســه در منطقه ۱۵ 
تهران است که از کمبود نیرو به تنگ آمده 
و می خواهند قید مدیریت مدرسه را بزنند؛ 
»تا دو سال پیش اگر کمبود معلم داشتیم 
و باید پله های اداره را باال و پایین می رفتیم 
که به آقا یا خانم مدیر منابع انسانی بگوییم 
االن هفته ســوم مهر اســت و چند کالس 
مدرسه ما بدون معلم مانده، حاال باید عالوه 
بر معلم، دنبال نیروی سرایدار و خدماتی هم 
باشــیم و به همه التماس کنیم که برای ما 
نیرو بفرســتید که مدرسه در خطر است«.
چند بار از مدرسه هایشان دزدی می شود؛ 
یک بار کابل های تلفن را می برند، بار دیگر 
دســتگاه پرینتر و کپی را و این آخری هم 
چند رایانه که در آزمایشــگاه بوده را و این 
جدا از معتادانی است که در کوچه مدرسه 
می نشــینند و مــواد می کشــند؛ »وقتی 
مدرسه سرایداری ندارد که در آنجا سکونت 
داشــته باشــد و از اموال مدرسه محافظت 
کند، امکان دزدی و حتی کارتن خوابی در 
کنار آن باال می رود؛ مخصوصا در محله هایی 
که فقر و بحران های اجتماعی مثل اعتیاد 
و کارتن خوابی زیاد است.این فقط مشکل 
یک یا دو مدرســه نیســت. در منطقه ۱۵ 
تهران ۲۷ مدرسه هست که سرایدار ندارند، 
اما جرأت نمی کنیم که نام آنها را رسانه ای 
کنیم؛ چون امنیت مدرســه بیشتر از االن 
بــه خطر می افتــد و احتمال دزدی در آن 
باال می رود.چندین بار همراه مدیران دیگر 
مشــکالتمان را به اداره آموزش و پرورش 
منطقه و حتی آموزش و پرورش شهر تهران 

گفتیم، اما می گویند نیرو نداریم، پول هم 
نداریم، بروید فعال یک دوربین مداربســته 
بگذارید تا بعد فکری برایتان بکنیم«.البته 
مشــکل مدارس به کمبود معلم و سرایدار 
ختم نمی شــود و برخــی از آنها با کمبود 
نیروی خدماتی هم مواجه هســتند.آنطور 
که گفته های مدیــران مدارس از مناطق 
مختلف کشــور نشــان می دهد، کمبود 
نیــرو هم در بخش آموزشــی مانند معلم، 
مربی بهداشــت، مربی پرورشی و... تبدیل 
بــه بحران شــده و هــم در بخش نیروی 
خدماتی مدارس به مرحله معضل رسیده 
اســت.به این بهانه با علی الهیارترکمن که 
تا ۲  ماه پیش معاون برنامه ریزی و توسعه 
منابع وزیر آموزش وپرورش بود، گفت وگو 
کردیم تا ببینیم دقیقا میزان مشکل در هر 

بخش چقدر است.

از مدیــران  گذشــته دائــم  در 5 ســال 
مــدارس در شــهرها و مناطــق مختلــف 
کنــده، امــا مســتمر گزارش  به صــورت پرا

نیــروی  کمبــود  دچــار  مــا  کــه  داریــم 
انســانی به ویــژه معلــم هســتیم. چقــدر 
ایــن کمبودهــا جــدی اســت و چــرا حل 

نمی شود؟
موضــوع کمبود نیروی انســانی در آموزش 
و پــرورش بــه یک یا ۲ عنوان شــغلی ختم 
نمی شود، بلکه یک بسته کامل است؛ یعنی هم 
کمبود معلم، مربی بهداشت، مربی پرورشی، 
مربی کمک آموزشــی داریم و هم با بحران 
نبود ســرایدار و خدمتکار مواجه هستیم که 
اگر بخواهیم با عدد و رقم روایت کنم، بسیار 
بزرگ است، ولی بدانید که در بخش معلم ۱۹۷ 
هزار نفر و در بخش سرایدار و خدمتکار ۱۱۰ 
هزار نیرو در سراســر کشور کم داریم که نیاز 
به ساماندهی فوری دارد. بحث مربی بهداشت 

و پرورشی و... هم که بماند.

کنــار  چــرا در ایــن ســال ها هیــچ گاه در 
پرداختــن بــه کمبــود معلــم در مدارس، 
بــه بحــث نبــود ســرایدار یا همــان بابای 
مدرســه و نیــروی خدماتــی کــه رقــم آن 

بسیار باالست، اشاره نکرده بودید؟
دلیلــش این بود که اولویت برای آموزش و 
پرورش تامین معلم اســت که باید آموزش 
کــودکان و نوجوانــان را برعهده بگیرد. در 
واقع این نیاز فوری است و تامین سرایدار و 
نیروی خدماتی در اولویت بعدی قرار دارد 
که مهم هم هســت. البتــه فقط در تهران 
یا چند شــهر بزرگ با کمبود نیرو روبه رو 
نیســتیم، بلکه در شهرستان ها این معضل 
دردسرهای بیشتری برای آموزش و پرورش 
ایجاد کرده اســت؛ مثــال از مدارس دزدی 
می کنند یا اســتهالک مدرسه به این دلیل 
که کســی نبوده از ســاختمان و اموال آن 
مراقبت کند، باال رفته و مشــکالتی از این 

دست که دامنه دار هم شده است.

یعنی شــما هیچ برنامه ای را برای تامین 
ایــن 110 هــزار نیــروی مورد نیاز در بخش 
دنبــال  مدرســه  ســرایدار  و  خدمــات 

نکردید؟
طبق قانون مدیریت خدمات کشــوری، 

آموزش و پرورش امکان استخدام رسمی 
در این ۲ بخش را ندارد و باید از نیروهای 
شــرکتی اســتفاده کند. ما به دنبال این 
بودیم که ۵۰هزار نیروی شرکتی را در این 
۲ بخش به کار بگیریم، اما بودجه آن تامین 
نشد، ولی بدانید که هم اکنون مدارس به 
۷۰هزار نیروی خدماتی و ســرایدار نیاز 

ضروری و فوری دارند.

موضــوع دیگر بحث کمبود معلم اســت 
که در 4 سال گذشته مدام از سوی شما 
و دیگــر معاونــان وزیــر آموزش و پرورش 
تکرار شد، اما هنوز حل نشده و می بینیم 
که کالس های درس در مناطق شــهری 
بــا جمعیــت بــاالی ۳5 تــا 40 دانش آمــوز 
غیراســتاندارد  کــه  می شــود  تشــکیل 
هســت. حــاال هم که می گوییــد 1۹۷ هزار 
معلــم در مــدارس کشــور کــم داریــد. چرا 

این معضل برطرف نشد؟
بحــث این بــود که بازنشســتگی انبوه 
نیروهایــی کــه در اواخر دهه ۶۰ و اوایل 
دهه ۷۰ استخدام شده بودند، به یکباره در 
سال های گذشته شروع شد که همچنان 
هم ادامه دارد؛ یعنی هم اکنون ساالنه بین 
۶۰ تا ۸۰ هزار نفر از فرهنگیان بازنشسته 
می شوند که رقم بسیار بزرگی است. این 
مــوج تا ســال ۱۴۰۳ ادامه دارد و بعد به 
یک ثبات در بازنشستگی نیروها می رسیم 
کــه رقمــی برابر با ۲۲ هزار نفر در ســال 
خواهد بود؛ بنابراین اگر تا سال ۱۴۰۳ با 
برنامه هایی همچون به کارگیری نیروهای 
حق التدریس، سربازمعلمان، معلمانی که 
در ســن زیر ۵۰سال بازنشسته شده اند و 
همچنیــن با روش مازاد تدریس معلمان 
شــاغل، کمبود را جبران و بعد هم تعادل 
و تناســب معلم در اســتان های مختلف 
را برقرار کنیم، مشــکل حل خواهد شد؛ 
فقط مســئوالن فعلی آموزش و پرورش 
باید بدانند که این ایده ها موقت اســت و 
باید به فکر تامین نیرو با روش های قانونی 
برای سال های آینده باشند؛ چون دومین 
موج شدید بازنشستگی معلمان در سال 
۱۴۱۵ رخ خواهد داد که می تواند آموزش 
و پــرورش را با بحــران بزرگ تری از نظر 

منابع انسانی روبه رو کند.

7جامعه
خبر ويژه

معــاون اجتماعــی و فرهنگ ترافیک پلیــس راهور اظهار کرد: در 
ماه های گذشــته پلیس راهور گزارش هایی را به ســتاد کرونا داده 
که با توجه به آغاز فصل پاییز و ورود سرما به کشور و آغاز بارش ها 
که اســتفاده از خودروهای شــخصی افزایش می یابد محدودیت 

تردد شبانه لغو شود. 
سرهنگ عین ا... جهانی در ادامه بیان کرد: محدودیت تردد شبانه 
موجب افزایش بار ترافیکی و تراکم جمعیت در وسایل نقلیه عمومی 
در ســاعات پایانی روز شــده و اضطراب و اســترس شــهروندان را 
رقم می زند. ســرهنگ جهانی در ادامه اظهار کرد: میزان و شــدت 

اجرای طرح محدودیت های تردد شــبانه در کالنشــهرها، در طول 
اجرای این دوره به تناسب شهرهای کوچک تر، کمتر بوده و توجه 
کمتری به آن شده است و در شهرهای کوچک تر علیرغم نداشتن 
 دوربین های کنترلی و ثبت تخلف طرح محدودیت دقیق تر اجرایی 

شده است. 
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور در پاســخ به این 
سوال که اجرای طرح محدودیت تردد شبانه چقدر در کاهش کرونا 
موثر بوده است، اظهار کرد: وزارت بهداشت با کمک وزارت کشور 

می توانند اثر بخشی این محدودیت ها را اعالم کنند. 

ح کرد؛ معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور مطر

درخواست پلیس برای لغو منع تردد شبانه با آغاز بارش ها

خبر ویژه
عضو کمیسیون بهداشت مجلس 

شورای اسالمی :

در صورت محرز شدن 
تخلف در مسأله مفقودی 
پانسمان ها برخورد می کنیم

عضــو کمیســیون بهداشــت مجلس 
شــورای اســالمی در مــورد موضوع 
مفقود شدن بخشی از محموله اهدایی 
پانسمان بیماران پروانه ای، گفت: طبق 
اخبار منتشــر شده؛ حدود ۲۵۰۰ کیلو 
از پانســمان های اهدایی بــه بیماران 
پروانه ای »ای بی« مفقود شده است، اما 
متاسفانه در بازار آزاد به فروش می رسد. 
قبل از هر قضاوتی باید صحت و ســقم 
ایــن ماجرا تایید شــود. در مجموع در 
خانــه »ای بی« نظــم، نظافت، تمیزی 
و حتــی مدیریــت درســت را به عینه 
می توان رویت کرد، در مورد بازشــدن 
بســته های پانسمان بیماران پروانه ای 
باید توضیحاتی از طرف دانشــگاه علوم 
پزشــکی ارسال شــود و قصاص قبل از 
جنایت صــورت نگیرد؛ باید چرایی باز 
شــدن این بسته های اهدایی یونیسف 
مشــخص شــود. محمد علی محسنی 
بندپــی ادامــه داد: طی توضیحاتی که 
در خصوص باز شــدن بسته  ها و مفقود 
شــدن این محتوای آنها باید دانشــگاه 
علوم پزشــکی توضیــح دهد آیا مراکز 
دیگــری غیر از خانــه »ای بی« وجود 
داشته است که مستقیما به آنها سرویس 
می دهنــد و یا در جهت مقاصد دیگری 
این بســته ها گشــوده شــده اند. عضو 
کمیســیون بهداشــت مجلس شورای 
اســالمی تاکید کرد: مقرر گردید دکتر 
شــادنوش رئیس مرکز مدیریت پیوند 
و درمــان بیمــاری در خصوص مفقود 
شــدن بسته های پانســمانی بیماران 
پروانه ای، جلســه ای را با بچه های ایران 
برگــزار کند تا تکلیــف این موضوع به 
درســتی مشــخص گردد و همچنین 
مســئوالن بین المللی وزارت بهداشت 
به دنبال برگزاری جلســه ای به موازات 
برنامه های یونیسف در ایران هستند تا 
بتوانند پانســمان بیماران پروانه ای را 
بعد از ۴ ماه تالش تامین کنند. محسنی 
بندپی تصریح کرد: اگر باز شــدن این 
بســته ها به منظور ســرویس دهی به 
برخی از بیماران پروانه ای است، تخلف 
محســوب نمی شــود؛ اما اگر باز شدن 
این  بســته ها به دلیلــی غیر از مقاصد 
این چنینی و فروش در بازار آزاد باشد، 
تخلف محســوب می شــود. وی افزود: 
کمیســیون بهداشت به عنوان ناظرین 
ایــن ماجــرا اگر پی ببرد که باز شــدن 
این بســته ها برای فروش در بازار آزاد 
با قیمت های نجومی اســت با متخلفان 
برخوردی از جنس قانون خواهد داشت.

رئیس اداره سالمت سالمندان وزارت 
بهداشت اظهار کرد:

لزوم ارتقای سواد خود 
 مراقبتی سالمندان 

در دوران کرونا
رئیس اداره ســالمت سالمندان وزارت 
بهداشــت با اشاره به تولید محتوا برای 
ارتقای سواد سالمت سالمندان، اظهار 
کــرد: با تالش متخصصان در رشــته 
هــای مختلف، کتابی در زمینه ارتقای 
ســواد سالمت ســالمندان تهیه شده و 
در اختیار مراکز جامع خدمات سالمت 
و خانه های بهداشــت قرار گرفته است. 
محتوای این کتاب شــامل اصول خود 
مراقبتی ســالمندان و ارتقای ســطح 
سالمت آنهاســت. محسن شتی ادامه 
داد: یکی از مشــکالت جدی سالمندان 
در دوران همــه گیــری کرونــا بحث 
قرنطینه و ماندن آنها در منزل اســت، 
این موضوع سبب شده تا این افراد دچار 
مشــکالت روحی و روانی، افسردگی و 
عدم کنترل بیماری های غیر واگیرشان 
شود. رئیس اداره سالمت سالمندان در 
ادامــه بیان کرد: محتوای تولید شــده 
به ســالمندان این امکان را می دهد تا 
بیمــاری های مختلــف خود را کنترل 
و از خــود مراقبت کننــد. در تدوین و 
انتشــار این محتوا بیش از ۴۰ اســتاد 
از سراســر کشور مشارکت داشته اند تا 
بهترین مطالب مورد نیاز ســالمندان را 
در اختیار آنها قرار دهند. شتی در پایان 
اظهــار کرد: کتــاب خود مراقبتی ویژه 
ســالمندان، به صورت چاپی و مجازی 
موجود اســت. این کار با هدف حفظ و 
ارتقای سالمتی سالمندان انجام گرفته 

شده است. 

رئیس جامعه تورگردانان ایران:

کسیناسیون ایرانی ها  چرا از وا
با دنیا حرف نمی زنید

رییس جامعه تورگردانان در ارزیابی وضعیت 
سفر گردشگران خارجی با ازسرگیری صدور 
ویزای توریســتی و اقداماتی که برای جذب 
این گردشــگران انجام می شود، گفت: ما  با 
همه بازارها شــروع بــه گفت وگو کرده ایم، 
خوشــبختانه ارتبــاط ایران بــا بازارهای 
جهانــی گردشــگری و شــرکت هایی که 
ســابقا با ایران کار می کردند، قطع نشــده 
اســت. به ویژه آنکــه در این  مدت ارتباط و 
دیدارهای مجازی را تجربه و حفظ کردیم.

البته با توجه به اخباری که در دوران کرونا 
از ایران پخش شــد، اکنون به اعتماد سازی 
بیشــتری در بازار جهانی نیاز داریم تا نشان 
دهیم امنیت بهداشــتی و تزریق واکســن 
کووید در ایران در چه ســطحی قرار گرفته 
اســت. باید به جهان از آمار واکسیناسیون 
ایرانی ها اطالعات بدهیم. این وظیفه وزارت 
امور خارجــه،  ســفارتخانه ها، رایزن های 
اقتصــادی و فرهنگــی، وزارتخانه هــای 
بهداشت و گردشــگری است. دیگر دوران 
دســت روی دست گذاشتن گذشته است.

ابراهیم پورفرج افزود: بسیاری از مردم دنیا 
به واکسن عالقه نشان نداده اند، اما در ایران 
استقبال بسیار خوب بوده، ولی متاسفانه آمار 
و اطالعات آن پخش نشده است.آمارهای آن 
فقط در شبکه های داخلی منتشر می شود؛ 
دنیــا از کجا بداند وضع واکسیناســیون در 
ایران چگونه اســت؟ ایــن اطالعات باید به 
دست منابع اصلی برسد. حتی ما به عنوان 
فعال گردشــگری آمــار و اطالعات دقیقی 
نداریــم، فقط می توانیــم اعالم می کنیم از 
واکسیناســیون در ایران اســتقبال خوبی 
شــده اســت، یا تمام شــرکت ها، هتل ها و 
راهنماها واکسینه شده  و آماده کار هستند. 
گردشــگر و توراپراتــور خارجی می خواهد 
بداند وضعیت ایمنی و بهداشــت در ایران 
چگونه اســت. تمــام توراپراتورهای ایرانی 
آماده انــد این اطالع رســانی را با آمار دقیق 
انجام دهند، ولی به منابع رســمی و اصلی 
دسترســی ندارند.او سپس دربار کیفیت و 
کمیت حال حاضِر سفر گردشگران خارجی 
به ایران، گفت: ارزیابی حاکی از این اســت 
کــه با توجه به شــرایط کرونــا در دنیا فعال 
حضور گروه های کوچک تر را در ایران شاهد 
خواهیم بود و پیش بینی ها بر این است که در 
فصل بعدی سفر به ایران، یعنی بهار ۱۴۰۱ 
خورشیدی )۲۰۲۲ میالدی( تعداد سفرها و 
گروه های گردشگری در ایران بیشتر خواهد 
شــد و  در پاییز ۱۴۰۱ )۲۰۲۲( اگر وضع به 
همین منوال پیش برود و اتفاق دیگری رخ 
ندهد، تعداد گروه های گردشــگری بیشتر 
از بهار خواهد شــد که البته مســتلزم انجام 
یک ســری اقدامات است؛ باید در بازارهای 
بین المللی حضور جدی تر داشــته باشیم، 
دوبــاره غرفــه ایران را در نمایشــگاه های 
بین المللی راه اندازی کنیم و بیشــتر درباره 
ســفر ایمن و واکسیناسیون ایرانی ها تبلیغ 
و اطالع رســانی کنیم.وی افزود: امیدواریم 
با همکاری دســتگاه های متولی و مسؤول، 
دوباره گردشگران خارجی و گروه های بزرگ 
را به ایران برگردانیم  و فکر می کنم تا ســال 
۱۴۰۲ بازار گردشگری ایران را به شرایط قبل 
از کرونا برگردانیم.وی با بیان اینکه بازگشت 
بازار گردشگری ایران در ِگرو همکاری همه 
بخش ها به ویژه ارائه دهندگان خدمات است، 
برای اعتمادسازی گردشگران از بخش های 
خدماتی درخواســت کــرد رعایت اصول و 
دستورالعمل های بهداشتی را جدی بگیرند 
و همــکاری کنند تا بــا ارائه خدمات بهتر، 

رضایت بیشتر گردشگران حاصل شود .

رئیس مرکز ملی پیش بینی وضع هوا خبر داد؛

 ورود سامانه بارشی جدید 
به ایران از سه شنبه 

رئیــس مرکز ملــی پیش بینی و مدیریت 
بحران مخاطرات وضع هوا گفت: سه شنبه 
)۲۵ آبان ماه( با ورود سامانه بارشی به کشور 
در غرب، جنوب غرب، نواحی مرکزی کشور 
مثل اســتان اصفهان و برخی مناطق یزد، 
شمال شرق استان های واقع در دامنه های 
جنوبی البرز، ســواحل شــمالی، اردبیل، 
برخی نقاط آذربایجان شرقی، بارش باران 
گاهــی رعد و بــرق و وزش باد پیش بینی 
می شــود. در مناطق سردسیر و مرتفع نیز 
بــارش بــرف رخ می دهد.صادق ضیاییان 
گفــت: چهارشــنبه )۲۶ آبان ماه( فعالیت 
سامانه بارشی در مرکز، شرق، شمال شرق، 
شرق ســواحل شمالی کشور و در زاگرس 
مرکزی شامل چهارمحال و بختیاری، شرق 
لرســتان و غرب و جنــوب غرب اصفهان 
پیش بینی و به تدریج این ســامانه در اواخر 
وقت چهارشــنبه از شرق کشور خارج می 
شود.به گفته وی، پنجشنبه )۲۷ آبان ماه( 
در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و آسمانی 

آفتابی انتظار می رود.

کید کرد؛ وزیر بهداشت تا

لزوم حمایت از بیماران دیابتی
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی بر لزوم 
اطالع رســانی و آگاه ســازی گســترده در جهت 
خودمراقبتی در حوزه بهداشــت و فراهم آوردن 
داروهای مورد نیاز و امکانات حمایتی برای درمان 
بیماران دیابتی تاکید کرد.بهرام عین اللهی افزود: 
از میان بیماری هایی که به شیوه و سبک زندگی 
و برنامه غذایی افراد جامعه مربوط است، دیابت را 
می توان تلخ ترین و دردناک ترین آنها برشمرد. 
وی ادامه داد: بیش از ۴۶ میلیون نفر در سراســر 

جهان با این بیماری و عوارض آن مبارزه می کنند 
و میلیون ها نفر دیگر در معرض خطر ابتال به این 
بیماری هســتند. اطالع و آگاهی، باور و اعتقاد و 
تغییــر نگرش و رفتار مردم، مهم ترین عوامل در 
پیشــگیری از بیماری های غیر واگیری هستند 
که می توانند آســیب هــای جدی و پرهزینه به 
ســالمت مردم وارد کنند. عین اللهی ادامه داد: 
باید با استفاده از تمام ظرفیت ها، زمینه آشنایی 
و آگاهــی مردم در مورد دیابت، عوارض و درمان 

آن و خطرات ناشی از این بیماری خاموش فراهم 
شــده و از نقص عضو و مرگ انسان ها پیشگیری 
شود. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
پایــان تاکید کرد:  به امید روزی که با بازگشــت 
جامعه ایرانی به شیوه های زیست سالم بر مبنای 
غذای ســالم و کار متحرک، بتوانیم کاهش آمار 
این بیماری و تبعات تلخ و پرهزینه آن در کشور 
عزیزمان را شــاهد باشــیم. بر اساس اعالم وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در ایران ۱۱ 

درصد افراد باالی ۲۵ سال به دیابت مبتال هستند 
که معادل ۵.۵ میلیون نفر در کشور است و البته 
شــیوع این بیماری در کشور روند افزایشی دارد. 
بر اساس آمارهای منتشره شده فدراسیون جهانی 
دیابت، شیوع دیابت نوع ۱ و ۲ رو به افزایش است، 
به طوری که تعداد افراد مبتال به دیابت در منطقه 
خاورمیانه و شــمال آفریقا که ایران نیز در همین 
منطقه واقع شده، تا سال ۲۰۴۰ دو برابر افزایش 

خواهد یافت.

معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا خبر داد؛

گوگل پلی حذف نرم افزارهای جعلی 8 بانک ایرانی از 
معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا از انتشــار نسخه جعلی موبایل بانک 
هشت بانک در گوگل پلی خبر داد و گفت: مجرمان سایبری در اقدامی 
جدیــد با طراحی و ارســال نرم افزارهای جعلــی بانک های صادرات، 
کشــاورزی و ســپه و پنــج بانک دیگر در نرم افــزار گوگل پلی ، قصد 
سوءاســتفاده از حساب بانکی شــهروندان را داشتند که کارشناسان 
پلیس فتا در جریان رصدهای خود و نیز دریافت گزارش های مردمی 
متوجه آن شدند.ســرهنگ رامین پاشــایی با بیان اینکه این اقدامات 
منجر به سوءاستفاده و برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان می شود، 
افــزود: بــا پیگیری ها و مکاتبات انجام شــده از ســوی پلیس فتا، در 

حال حاضر نرم افزارهای جعلی این هشــت بانک از  بســتر گوگل پلی 
حذف شــده اســت.وی درباره دستگیری عامالن طراحی و انتشار این 
نرم افزارها نیز گفت:  اقدامات پلیس فتا برای شناســایی و دســتگیری 
سودجویان در حال انجام است.پاشایی از شهروندان خواست که برای 
نصب نرم افزارهای مالی و بانکی خود از نرم افزارهای خدماتی داخل 
استفاده کنند، چرا که پلیس فتا راحت تر می تواند به نرم افزارهای و 
اپ اســتورهای ایرانی دسترســی پیدا کند، از این رو برای دور شدن از 
اینگونه خطرها توصیه می شــود مردم از نرم افزارها و اپ اســتورهای 
داخلی استفاده کنند.همچنین الزم است کاربران برای نصب این نرم 

افزارها نشانی اینترنتی بانک ها را به صورت کامل در مرور گر خود وارد 
کنند، چرا که این اقدام تا حدی زیادی می تواند از ترفندهای سودجویان 
جلوگیری کند. عالوه بر آن کاربران باید توجه داشــته باشــند که از 
نصب نرم افزارهایی که در کانال ها و ... جابه جا می شود هم خودداری 
کنند.وی افزود:  از بانک ها و مدیران عامل بانک ها می خواهیم که این 
فضاها را رصد کرده و در صورت مواجهه با نرم افزارهای جعلی، حتما 
موضوع را به پلیس، مشــتریان و کاربران خود اطالع دهند. همچنین 
الزم اســت که کاربران رمز عبور و رمز کارت بانکی خود را نیز پس از 

حذف نرم افزار جعلی تغییر دهند.
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روستای چوپانان منظم ترین 
روستای خشتی جهان 

در محــدوده پناهگاه حیات وحش »عباس  آباد« و 
حاشــیه کویر »ریگ جن« در محدوده شهرستان 
نائین، روستای زیبایی به نام چوپانان خودنمایی می 
 کند. این روستا از نظر صاحب  نظران به  عنوان منظم 
 ترین روســتای خشــتی از منظر بافت و معماری، 
معرفی شده است. بافت قدیمی این روستا با معابر 
منظــم عمــود برهم و خانه  هایی به  شــکل حیاط 
مرکزی و خشتی که بدون استثنا دارای بادگیرهای 
زیبا هســتند، چشم  اندازی بســیار دیدنی به این 
روستا داده است. وجود ۱۲۰ بادگیر زنده به عنوان 
کولر هــای طبیعی این روســتا را در کویر مرکزی 
ایران به عنوان یک مکان گردشــگری در مســیر 
طبیعتگردی کویر تبدیل کرده اســت. این روســتا 
با ۱۲۰ ســال قدمت، با شــرایط اقلیم گرم و خشک 
کویری، خانه  هایش از خشت و گل ساخته شده و 
در تابستان خنک و در زمستان گرم است. از جذابیت 
 های منحصر به  فرد این روستا، قرار گرفتن آن روی 
ارتفاع و تسلط بیننده بر کویر منطقه است، درعین 
حال اســتفاده از خاک قرمز رنگی که در ســاخت 
خانه  ها )برگرفته شــده از مناطق  کویری پیرامون 
روســتا( بکار رفته جذابیــت  آنرا صد چندان کرده 
است. در حاشیه این روستا طبیعت کویری، زمین 
 های کشــاورزی به عنوان قطب کشاورزی نایین و 

خدمات زیر ساختی و دامداری نیز وجود دارد.
در حدود ســال ۱۲۸۰ خورشــیدی چنــد نفر از 
شــترداران و صاحبان گله ها تصمیم می گیرند که 
قناتــی در منطقــه حفر کنند. پس از تکمیل قنات 
معلوم شــد که آب زیادی از قنات بدســت می آید و 
می توان برای کشــاورزی نیز از آن اســتفاده کرد؛ و 
بدین صورت سنگ بنای روستا گذاشته شد. قبل از 
آن در محل این روستا چاهی بوده است که چوپانها 
و گله داران و ساربانان برای آب دادن به گوسفندان 

و شتران خود از آن استفاده می کردند.
روســتای چوپانان، منظم ترین روســتای ایران از 
لحــاظ معماری ســاخت، دارای جمعیتی حدود 
۲۳۰۰ نفر اســت. این دهســتان از شمال به ریگ 
جن و اســتان ســمنان و از جنوب به اســتان یزد از 
غرب به انارک و از شــرق به شهرستان خور منتهی 
می شــود. در سرشــماری سال ۱۳۹۰ شغل عمده 
اهالی کشاورزی و دامداری و رانندگی کامیون است. 
عمده محصوالت کشاورزی آن از مزرعه  های اطراف 
اســت و شامل گندم، جو، خربزه )کالک(، هندوانه، 

یونجه، پسته، انار و زردآلو است.  
جاذبه های گردشگری

جاذبه های گردشگری این دهستان شامل مسجد 
جامع چوپانان، امامزاده سید جالل الدین، غار بونو 
در چوپانان، کارونســرای عباسی عباس آباد، قلعه 
کبودان، ریگ جن )کوچه، چاله ریگها، رشته قناتها(، 
حوض حاج مدرحیم، حوض ابریشــم، کاروانسرای 
مشجری )منظریه(، بوکند های معدن شیخ، چشمه 
سارهای گراز، کشکی، کرسم، حوض شیخ حسن، 
ِهَجرگ، ُصَور، برجکهای باد شکن دشت می باشد.

مسیر دسترسی
این روســتا در ۹۰ کیلومتری بخش انارک و ۱۸۰ 
کیلومتری شــرق شهرستان نایین واقع شده است. 
این روســتا تنها دهستان بخش انارک نایین است. 
راه  های ورودی روستا از جاده چوپانان به انارک و 
دیگری جاده چوپانان به جندق و چاملک اســت و 
نیز جاده چوپانان به اردکان است. فاصله این روستا 
تا تهران ۵۳۰ کیلومتر، تا اصفهان ۲۹۰ کیلومتر، تا 

یزد ۲۰۰ کیلومتر است.
کویر مخوف چوپانان

آرامش مرموزی در بیابان حاکم است، در یک غروب 
رویایی و زیبای خورشــید دراز کشــیدن روی شن 
هــای گــرم بیابان یک حس آرامش بســیار زیبا و 
وصف ناپذیر به شــما می دهد به طوری که شــاید 
هرگز نتوانید در یک مکان دیگر آن را تجربه بکنید.

ماسه زارهای معروف ریگ جن این کویر مخوف و 
مرموز را احاطه کرده است. سفر شما با شتر سواری 
در این کویر، پیاده روی در طول تپه های شن و ماسه 
طالیی، بازدید از چند ضلعی های نمکی، تماشای 
آسمان پر از ستاره های درخشان نشستن کنار آتش 
در شب شب بسیار خاطره انگیز رقم خواهد خورد.

به همان زیبایی که خورشید کم کم از آسمان محو 
میشــود، صحنه های بســیار بی نظیر از درخشش 
ســتارگان بیشماری به آرامی پدیدار میشود. شما 
میتوانید نزدیکتر از هر گوشــه دنیا درخشــش راه 

شیری را در این منطقه به خوبی لمس کنید.
باید بدانید که هتلی در روستای چوپانان نخواهید 
دید، از طرفی همین اتفاق باعث می شــود که شما 
هیجان زندگی در خانه های محلی این روســتا را 

تجربه کنید.

گردشگری

دانشــمندان دانشــگاه پزشــکی وین در تحقیقات خود دریافتند داروهای ضد 
انعقاد تاثیر بســیاری بر بقای بیماران کرونایی داشــته و مدت زمان عفونت را 

نیز کاهش می دهند.
 مشکالت لخته شدن خون و عوارض ناشی از آن در بیماران کووید-۱۹ شایع 
اســت. اکنون محققان دانشــگاه پزشــکی وین نشان داده اند که یکی از اعضای 
گروه دارو های ضد انعقاد نه تنها تاثیر بسیاری بر بقای بیماران کووید-۱۹ دارد، 
بلکه بر مدت زمان عفونت فعال با ویروس سارس-کوو-۲ نیز تاثیر می گذارد. 

بیماری کرونا )کووید-۱۹( یک بیماری عفونی چند وجهی است. در حالی که 
در آغــاز همه گیــری جهانــی، فرض بر این بود که کووید-۱۹ در درجه اول یک 
بیماری ریه است، اکنون مشخص شده است که چندین سیستم عملکردی در 

بدن انسان به دنبال عفونت با پاتوژن سارس-کوو-۲ تحت تاثیر قرار می گیرند. 
یکی از این سیســتم های عملکردی لخته شــدن خون اســت. بیماران مبتال به 
کووید-۱۹ خطر افزایش ترومبوز و آمبولی مانند سکته مغزی، انفارکتوس ریوی 
یا میوکارد و حتی ترومبوز ورید عمقی را دارند. استفاده از دارو هایی که انعقاد 
خون را مهار می کنند از ژوئیه ۲۰۲۰ بخشی از دستورالعمل های درمانی برای 

کووید-۱۹ بوده است.
آلیس آسینگر، رهبر گروه در مؤسسه بیولوژی عروقی و تحقیقات ترومبوز در 
دانشگاه پزشکی وین و آخرین نویسنده این نشریه می گوید: انعقاد مشاهده شده 
در بیماران کووید-۱۹ جدید اســت و از بســیاری جهات با مشــکالت انعقادی 
شناخته شده قبلی متفاوت است. کواگولوپاتی مرتبط با کووید-۱۹ ویژگی هایی را 

نشان می دهد که اگرچه تا حدی با سایر بیماری های انعقادی قابل مقایسه است، 
اما نمی توان آن ها را به طور کامل توضیح داد، بنابراین، گروه آلیس آسینجر در 
بهار ۲۰۲۰، در مرحله اولیه همه گیری، شروع به جستجوی توضیحی برای این 

شرایط فرعی کووید-۱۹ کردند.
در یــک تجزیــه و تحلیــل چند مرکزی از بیماران کوویــد-۱۹ در وین، لینز و 
اینسبروک، این گروه مشاهده کردند که انعقاد ناشی از کووید-۱۹ منحصرا در 
بیمارانی که نیاز به مراقبت های ویژه دارند یا در بیمارانی که در نتیجه کووید-۱۹ 
جان خود را از دســت می دهند، رخ می دهد. اگرچه دارو های ضد انعقاد بقای 
بیماران کووید-۱۹ را بهبود می بخشــد، اما هیچ تاثیری بر فرآیند های ایمنی 

مرتبط با انعقاد خون )ایمونوترومبوز( ندارند.

داروی ضد انعقادی که بقای بیماران کرونایی را افزایش می دهد

دریچه علم

 تابلوی 
ورود به 
 اصفهان 

عوض شد!
پیام پور فالح با انتشار 

کارتونی در صفحه 
اینستاگرام خود به 
درگیر شدن استان 

اصفهان با بحران آب، 
فرو نشست زمین، 

آلودگی هوا، سرطان و ... 
در واکنش نشان داد.

کارتون 

داوود میرباقری:  سلمان فارسی جذاب ترین سریال من است
برای آنهایی که بیشتر اهل تماشای سریال هستند، 
داوود میرباقری و پروژه های ماندگارش همچون امام 
علی)ع(، مختارنامه و معصومیت از دســت رفته به 
خاطراتشان پیوند خورده است ولی این هنرمند در 
سینما نیز آثاری چون آدم برفی، ساحره و مسافر ری 
را نیز دارد که جزو آثار ماندگار محسوب می شوند.
داوود میرباقری چندان اهل مصاحبه نیســت و از 
آنهایــی اســت که حرفــش را در آثارش می زند اما 
هنگام بازدید رئیس رسانه ملی از کارگاه های سلمان 
فارســی فرصتی فراهم شــد تا با او گفت وگو داشته 
باشیم. بخش هایی از این گفتگو را مرور می کنیم. 
شــنیده ایم شــما در صحبت هایــی کــه بــا رئیــس 
کرده ایــد ســلمان  اعــالم  رســانه ملــی داشــتید، 
فارســی از دیگــر کارهــای تاریخی تــان  یعنــی امــام 
علــی)ع( و مختارنامــه برایتــان جذاب تر اســت. از 
چــه لحــاظ این ســریال تاریخــی برایتان جذابیت 

بیشتری دارد؟
مقطع تاریخی ای که ســلمان فارسی در آن زندگی 
می کرد، بسیار پرحادثه و پرتنش بود. طبیعی است 
در آن مقطع حوادث سیاســی و اجتماعی متفاوتی 
هــم رقم خورده بود. بنابراین وقتی می خواســتم 
سریال ســلمان فارسی را بسازم، حوادث سیاسی، 
اجتماعی و مختصات آن خیلی جذاب تر از مقاطع 
تاریخی ســریال های امام علی)ع( و مختارنامه بود. 
ما در آن مقاطع خیلی حادثه نداشــتیم اما در این 
دوره از تاریخ که ســلمان زندگی می کرد، حوادث 
زیادی روبه رو هستیم. حوادثی که باعث شد زندگی 
سلمان هم فرازونشیب های زیادی داشته باشد. به 
همین دلیل ســاخت ســریال سلمان فارسی برایم 
جذابیت زیادی به همراه داشــته است. وقتی تاریخ 
۱۰۰ ســاله از انوشــیروان تا خسرو پرویز و اتفاقات 
را مرور می کنیم، خواندن این بخش ها از تاریخ هم 
جذاب اســت. به ویژه برای ما ایرانی ها. بنابراین به 

تصویر کشیدن تاریخ هم جذاب است و ویژگی های 
خودش را برای مخاطبان دارند.

 به نظرتان سریال سلمان فارسی می تواند هم نظر 
مخاطبان عام را جذب کند و هم مخاطبان خاص؟
مسلما وقتی از همه پرسیده شود که قصه خسرو و 
شــیرین را دوست دارند یا نه، پاسخ مثبت خواهند 
داد. جنــگ بهرام چوبین و خســرو پرویز و... اینها 
مواردی اســت که برای تاریخ ایران جذاب است. به 
همین دلیل ســریال سلمان فارسی می تواند برای 
همه جذاب باشد، حتی برای خودم هم این جذابیت 
زیاد بود. وقتی در تاریخ جست وجو می کردم و درباره 
این شــخصیت پژوهش داشتم، برایم جالب بود که 
این کار را بسازم. روایت ما در این سریال به گونه ای 
است که مخاطب با یک اثر تاریخی روبه رو می شود 
و قصه هایی خواهد دید که برایش جالب خواهد بود.

 جذابیت های زندگی ســلمان فارســی کم نیست، 
حتــی به فرمــوده  پیامبر)ص(، صاحب علوم بود و 
اشــراف زیادی به حوزه های گوناگون داشت. پس 

ما مقاطع مختلف زندگی سلمان را شاهد هستیم؟
سلمان، زندگی پرفرازونشیبی داشته و داستان سریال 
تلویزیونی سلمان فارسی از ابتدای تولد سلمان شروع 
می شود و تا پایان واقعه غدیر خم ادامه دارد. در این 
سریال به مهم ترین اتفاقات تاریخ پرداخته می شود.

ســلمان در حقیقــت پــروژه بررســی تاریــخ ادیــان 
هم هست؟

سلمان با توجه به عشق به حقیقتی که داشت تقریبا 
همــه ادیان را درنوردید تا در کنار پیامبر)ص( آرام 
بگیرد و این نکته مهمی است. پس بررسی سلمان 

فارسی یعنی بررسی تاریخ ادیان.
ســاخت ســریال ســلمان فارســی مســاوی اســت با 
دشــواری های فراوان، چطور تا این میزان نســبت 
به تاریخ دغدغه دارید که باعث می شــود ســراغ 

ثاری بروید؟ ساخت چنین آ
کارهای ســخت را دوســت دارم و همیشــه دنبال 
کارهای سخت رفته ام. من همیشه حریف کارهای 
سخت می شوم و فی نفسه این موضوع برایم جذاب 

اســت. بنابراین، این موضوع، پیچیده نیســت که 
بخواهم به پیچیدگی هایش فکر کنم. سر هر کاری 
که می روم و می خواهم بســازم، عاشقانه و باانگیزه 
کار می کنم. به این دلیل است که خودم مساله دارم 
و برای بهتر و بیشــتر فهمیدن، دارم تالش می کنم 
جهان وســیع تری را کشف کنم. از سوی دیگر این 
مجال را پیدا کرده ام که درباره تاریخ بســازم و این 

موضوع چیز عجیبی نیست.
درحال حاضر بخش های بیزانس را کار می کنید. 

تا چه میزان از این فصل کار باقی مانده است؟
برای ســاخت فصل بیزانس ســراغ لوکیشن های 
متفاوتــی رفته ایــم و همچنان این فصل از کار باقی 
مانده است. حدود ۲۵درصد از تصویربرداری سریال 
انجام شده است. از فصل بیزانس حدود ۸-۷ درصد 
مانده که جزو بخش های سخت کار است. ایده آل من 
این اســت که بعد از بیزانس، ایران را بتوانیم شروع 
کنیم. به دلیل این که هرچقدر جلوتر می رویم، این 
قســمت ها سخت می شود و نیاز به انرژی بیشتری 
دارد. بنابرایــن تا هنوز دوســتان انرژی دارند بهتر 
است این بخش از کار را انجام دهیم. اما اگر نتوانیم 
طبــق برنامه بخش های مربوط به ایران را شــروع 
کنیــم، ادامــه کار را از حجاز شــروع خواهیم کرد 
که به لحاظ بخش های ساخت وســازی اش کمی به 
نسبت ایران آماده تر است. چون شهرک ساخته شده 
داریم و می توانیم در آنجا کار کنیم. از ســوی دیگر 
وقتــی درباره بخش های مختلف زندگی ســلمان 
تحقیق می کردم به نشــانه هایی دســت پیدا کردم 
که شخصیت او را نشان می داد و من هم تالش کردم 
به این موارد در سریال سلمان فارسی بپردازم. من 
ســال ها درباره سلمان تحقیق کردم و می خواستم 
بدانم مساله این شخص چه بوده است. پژوهش هایی 
که برای این پروژه داشتم، خیلی علمی پیش رفت. 

در مجموع سلمان پروژه پیچیده و سختی است.

چهره ها 

نوای دوتار خراسان در عمارت 
روبرو طنین می اندازد

صدای موسیقی اصیل خراسان با حضور نوازندگان 
پیشکســوت به مدت چهار شــب از ۲۷ تا ۳۰ آبان 

ماه در مجموعه عمارت روبرو شنیده می شود.
شــانزدهمین دوره برنامــه »پروژه صدا« ســراغ 
موسیقی اصیل خراسان رفته و این برنامه با حضور 
دوتارنوازان و پیشکسوتان موسیقی مقامی و محلی 

این منطقه به مدت چهار شب برگزار می شود.
ایوب ســعیدی، حشمت رهنما، هادی پورعطایی 
و مجتبــی ضابطــه نوازندگان حاضر در این پروژه 

هستند.
پورعطایی نوازنده دوتار خراســان در شهرســتان 
تربــت جام اســت. وی فرزند زنــده یاد غالمعلی 
پورعطایــی خواننــده و نوازنده دوتار خراســان 
می باشــد و از ســن ۷ سالگی نواختن دوتار را نزد 

پدر آغاز کرده است.
ســعیدی آموزش دوتار را از ۶ ســالگی در قوچان 
نزد محمد یگانه آغاز کرده و در نوجوانی شــاگرد 
حاج قربان ســلیمانی بوده اســت و از سال ۸۰ به 
گردآوری موسیقی شمال خراسان پرداخته است.

حشمت رهنما و مجتبی ضابطه نیز از دوتارنوازان 
خراسان هستند که سال ها به موسیقی و پژوهش 

اهتمام داشته اند.

لبوم »خانه تنهایی«   آ
با صدای ساالر عقیلی منتشر شد

تازه ترین قطعات ســاالر عقیلی خواننده موسیقی 
ایــران در قالب آلبومی با عنوان »خانه تنهایی« از 
سوی مرکز موسیقی حوزه هنری منتشر می شود.

 ســعیدفرجپوری و ساالر عقیلی که طی سالهای 
اخیر همکاری های متعددی در قالب کنسرت و یا 
تولید آلبوم داشتند، جدیدترین کار مشترک شان را 
به زودی از سوی مرکز موسیقی حوزه هنری منتشر 
خواهند کرد. در این اثر که »خانه تنهایی« نام دارد؛ 
قطعاتی چون »گریه پنهان« در مایه شوشتری با 
شعری از شهریار، »نگاه آشنا« در دستگاه همایون 
با شعری از حافظ، »ساز و آواز« در مایه شوشتری با 
شعری از رهی معیری، »حرف بزن« در گوشه بیداد 
با شعری از محمدعلی بهمنی، »خانه تنهایی« در 
مایه افشــاری با شعری از سایه، »یار من« در مایه 
افشاری با شعری از موالنا در کنار تکنوازی کمانچه 

سعید فرجپوری به چشم می خورد. 
سعید فرجپوری و ساالر عقیلی طی سال های اخیر 
همکاری های بی شماری را در قالب کنسرت و آلبوم 
داشته اند که از آن جمله می توان به اجرا در داخل 
و خارج از کشور با گروه دستان و آلبوم هایی چون 
میخانه خاموش، دریای بی پایان و… اشاره کرد. 

 همچنین آلبوم موســیقی »افسانه روزگار: از این 
هنرمند چندی پیش توسط مرکز موسیقی منتشر 

شده است. 
پیــش فروش آلبوم »خانه تنهایی« هم اکنون در 
پلتفرم های داخلی همچون بیب تونز و نواک آغاز 
شــده و عالقمندان می تواننــد هفته آینده آلبوم 

فیزیکی را از مراکز معتبر تهیه کنند.

»بزک« در گالری ژاله
 مجموعــه ای از آثار مولود عــکاف زاده با عنوان 
»بــزک« در گالــری ژاله به نمایــش درمی آید. 
عکاف زاده برای به وجود آوردن آثار این مجموعه 
از طراحــی و دوخــت اســتفاده کرده اســت. او 
تجربه گرایی و کار با متریال های مختلف را از آغاز 
فعالیت هنری خود در ۱۲ سالگی از استادش خانم 
طاهری شــیرازی فراگرفت. می توان گفت عنصر 
اتفاق و سیال بودن مهم ترین ویژگی آثار اوست.در 
آثار متأخر عکاف زاده، در پی این سیالّیت، پیوسته 
در حال وصل و فصل وجودش با ســنت ها بوده و 
بازیگوشــانه میان پیوند های رنگی و خاکستری 

پرسه می زند.
در استیتمنت این نمایشگاه آمده است: »با کوک 
زدن های پی در پی، ر هایی را در سکون جستجو 
می کنــم و زیبایــی مصنوع را بــه اجبار گل های 
قالــی وصله می زنــم. گاه گل های کوکی با  امید 
از میــان روزمرگی بیرون می زنند و گاه در میانه 
راه قطع می شوند. با پیوستن به مکان و ابزار های 
زیســته ام خودم را جستجو می کنم. می پوشانم 

آنچه پوشاندنی است.«
منمایشگاه »بزک« از ۲۸ آبان تا ۸ آذر در گالری 
ژاله به نشانی خیابان سمیه، بعد از خیابان مفتح، 

بن بست پروانه، پالک ۴ برپاست.

 نمایش »قتل در کاخ«
 تمدید شد

 نمایــش »قتــل در کاخ« بــه کارگردانی پوریا 
جعفرپور کاشــی و بر اســاس متنی از جاناتان 
سییر که در تماشاخانه سپند روی صحنه است، 
تمدید شد.این نمایش قرار بود از تاریخ ۱۰ تا ۲۵ 
آبان روی صحنه باشــد که اکنون تا تاریخ ۳ آذر 
تمدید شده است.در خالصه داستان نمایش آمده 
اســت: یک گروه تئاتری سعی بر اجرای نمایشی 
جنایی دارند که در حین اجرا با مشکالتی روبرو 
می شوند و ...مترجم و دراماتورژ این نمایش پوریا 
جعفرپور کاشی و بازیگران آن )به ترتیب حروف 
الفبا( عبارتند از مهدی رضایی، روژین صدرزاده، 
کامران طاهری، مجید عراقی، میالد کرباســی، 

فرنوش مرواری، نکیسا نوری هستند.

فرهنگ و هنر


