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کرونا اعالم شد؛ بر اساس نقشه جدید رنگ بندی 

خروج همه شهرهای کشور از وضعیت »قرمز« کرونایی
   بر اســــــاس نقشـــــــه جدید رنگ بندی کرونا که از ســوی اپلیکیشــن ماســک 
منتشــر شــده اســت، برای نخســتین بار پس از 290 روز همه  شــهرهای ایران از 
« کرونا خارج شــدند.بر همین اســاس با عبور از خیز پنجم کرونا  وضعیت »قرمز

کسیناســیون گســترده، تمامی شهرســتان ها از وضعیت قرمز  خارج شــدند.   و وا
آخرین بار در 2۴ بهمن 99 و در آستانه شروع خیز چهارم هیچ شهری در ایران 

 | صفحه 7 قرمز نبود...

صفحه 3 

دارو گران است

ترکش های ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو
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 رئیس سازمان 
محیط زیست کشور:

 مازوت سوزی 
ممنوع شد

     رئیــس ســازمان محیــط زیســت کشــور 
گفــت: هیــچ یــک از نیروگاه هــا و واحد هــای 
صنعتی و معدنی حق اســتفاده از ســوخت 

مازوت را ندارند...

خطیب زاده:

آمریکا باید تحریم ها را 
یکجا بردارد

    ســعید خطیــب زاده ســخنگوی وزارت 
کید کرد: تمام تحریم های آمریکا  خارجه تا
باید به صورت یک جا، موثر و قابل راســتی 

 | صفحه 2  | صفحه 4 آزمایی برداشته شود...

 زور ُپر مصرف ها 
به توانیر رسید

4

کنش ها به حقوق های نجومی  ادامه وا

نماینده یزد: دولت جلوی 
ولنگاری ها را بگیرد

2

؛ معیشت سخت  پزشکان بیکار
و شغل هایی زیرزمینی

7

تصمیم گیری درباره ۲ قرص 
جدید ضدکرونا

8

شوک ارزی بعید است
3

معطلی برجام؛ خم به ابروی 
 مردم آمریکا نمی آورد  
اما کمر ما را می شکند!

  مصطفی داننده 
کارشناس اقتصادی

شــرایط اقتصــادی 
کشور به سامان نیست. 
همه منتظر هستند تا 
اقتصاد دان های تیم رئیســی کاری برای 
وضعیت معیشت مردم کنند. البته انصاف 
نیســت که از آنها انتظار معجزه داشت اما 
می شود از این تیم و شخص رئیس جمهور 
پرسید که چرا وضع کشور هر روز بدتر از 
دیروز می شود و ما شاهد کاهش قیمت ها 

نیستیم؟
این تیم در زمان حســن روحانی هر روز 
یــک ایده اقتصــادی از خود ارائه می داد و 
می گفت اگر دولت بخواهد مشــکالت به 
راحتی حل می شود. به طور مثال وزیر کار 
و رفاه اجتماعی دولت ســیزدهم در زمان 
ریاست جمهوری روحانی گفته بود:» بانک 
مرکزی به راحتی آب خوردن می تواند دالر 

را به ١۵ هزارتومان برساند.«
حاال چه اتفاقی افتاده است که امروز دالر 
در آستانه رسیدن به 30 هزار تومان است 
و ســفره مردم هر روز کوچک تر از دیروز 

می شود. 
مردم تصور کردند با آمدن رئیســی و تیم 
او مشــکالت بورس بر چشــم برهم زدنی 
حل خواهد شد. قاضی زاده که االن معاون 
رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید است و 
در انتخابات نامزد ریاســت جمهوری بود، 
می گفت که می شود »سه روزه مشکالت 
بورس را حل کرد!« خوب وزیر اقتصاد برای 
چند ساعتی به دفتر معاون آقای رئیسی 
بروند و معجون سه روزه را به دیگ بورس 

بریزند تا تلخی این بازار، شیرین شود. 
تیــم اقتصــادی دولت به کنــار، وزارت 
خارجه با مذاکرات هســته ای به گونه ای 
برخــورد می کنــد که گویــا   ریال ایران 
به 28 هزار دالر امریکا رســیده اســت. 
مشــکالت اقتصادی مــردم را نگاه کنید 
و ســریعتر به پشــت میز مذاکره بروید و 
تکلیــف برجام را معلوم کنید. تا کی باید 
معطــل ایــن توافق نامه بمانیم.    مذاکره 
کنندگان محترم هسته ای و اعضای دولت 
بــه این نکته توجه کنیــد که اگر برجام 
بــه همین صــورت در ُکما بماند، خم به 
ابروی مــردم آمریکا و اروپا نمی آید ولی 
کمر مردم ایران زیر بار فشــار اقتصادی 
می شــکند. یک بار محمد رضا رحیمی 
معــاون اول احمدی نژاد گفته بود ما اخم 
کنیم خودروسازی فرانسه از هم می پاشد 
و تحریم ها اثر ندارد. کافی اســت قیمت 
اتومبیل های فرانسوی مونتاژ ایران را قبل 

و بعد آن اخم مقایسه کنیم!
 آقای رئیس جمهور می دانید که نمی شود 
بــا این میزان حقــوق یک خانواده را اداره 
کرد. لطف کنید هرچه زودتر به هر طریقی 
که خودتان می دانید، فکری به حال سفره 
زندگی مردم کنید که سفره به اندازه یک 

دستمال یزدی کوچک شده است. 
منبع: عصر ایران

یادداشت

معاون اقتصادی رئیس جمهور

تعلل در ترخیص کاالهای 
اساسی را نمی پذیریم

رضایی گفت: هدف و سیاست دولت در بحث 
ترخیص کاال های وارداتی که گا ها در گمرک و 
بنادر معطل می شوند این است که حمل کاال را 
یکسره کنیم. محسن رضایی معاون اقتصادی 
رئیس جمهور گفت: امسال سال تالش برای ما 
است و همه باید کمک و تالش کنند تا مسائل 
و مشکالت معیشتی مردم و محرومیت هایی 
که در هرمزگان و دیگر اســتان ها وجود دارد 
برطرف شود. رضایی با اشاره به بازدید از اسکله 
و انبار های بندر شهید رجایی بیان کرد: هدف 
و سیاســت دولت سیزدهم در بحث ترخیص 
و حمل کاال های وارداتی که گا ها در گمرک و 
بنادر معطل می شوند این است که حمل کاال 
را یکسره کنیم به صورتی که کاال ها به صورت 
مستقیم از کشتی تخلیه و بر روی وسایل نقلیه 
منتقل شود و به مقصد استان ها ارسال شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد: باید 
اطالعات کشتی ها بالفاصله قبل از رسیدن به 
بندرگاه ثبت و وارد ســامانه شود و به محض 
اینکه وارد بندرگاه شد با کمترین توقف بار ها 
تخلیه و از طریق ریل و ماشین اقالم به دست 
مردم برســد تا زمان کمتری صرف ترخیص 
کاال های اساسی شود چرا که هر چقدر معطلی 
کاال ها بیشتر باشد قیمت تمام شده آن ها نیز 
مــورد تاثیر قرار می گیرد. محســن رضایی 
گفت: اخیرا به استان خوزستان سفر کرده و 
از بندرامام خمینی بازدید کردیم در این بندر 
در ۶ ماهه نخســت امســال 2 هزار کامیون از 
این بندر تخلیه و بارگیری شده بود، اما اکنون 
روزانه به ســه هزار کامیون رســیده است که 
امیدواریم این مهم در بندرشــهید رجایی و 
مساله کانتینر های انباشت شده در این بندر 

نیز به زودی اتفاق بیافتد .

خبر ویژه ، برگشت خورد! نخل های صادراتی به قطر

ماجرای نافرجام صادرات ۵۸۸ نفر نخل بوشهری
به دنبال حواشی مربوط به صادرات نخل 
از ایران به قطر، گمرک ایران ضمن تایید 
صادرات صورت گرفته اعالم کرد که این 

محموله ها برگشت خورده است.
در مــدت اخیر اخبار متناقضی در مورد 
صــادرات و البته قاچاق درخت نخل به 
قطر مطرح و گفته شــده بود که با توجه 
بــه میزبانی قطر در جام جهانی 2022 ، 
این صادرات صورت گرفته است. گرچه 
مســئوالن مربوطه به صراحت در رابطه 
این موضوع شفاف سازی نکردند و اما و 
اگرهایی وجود داشــت  ولی آمار گمرک 
ایران نشان می دهد که این صادرات انجام 

شده است.
 صادرات ۶۵۰ تنی در ۷ ماه

طبق اعالم مهرداد جمال ارونقی ، معاون 
فنی گمرک ایران در هفت ماهه اول سال 
جاری، صادرات قطعی نخل و نهال خرما ، 
بیش از ۶۵0 تن بوده که از این میزان ، ۶00 

تن نخل و مابقی نهال خرما بوده است.
 صادرات ۶۰۰ تن در دو ماه گذشته

به گفته وی در فاصله مهر تا آبان امسال 
در گمرک منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 
چهار فقره اظهار نامه صادراتی نخل ثبت 

شــده که در مجموع ۵88 اصله نخل به 
وزن ۶00 تن به ارزش ١3۶.١ هزار دالر و  
همگی صادرات به مقصد قطر بوده است.

 خروج با مجوز وزارت جهاد
این مقام مسئول در گمرک ایران با اشاره 
بــه این که در صــادرات نخل از گمرک 
بوشــهر، با توجه به حساســیت کاالی 
اظهاری، قبل از اتمام تشریفات گمرکی 
مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی استان 
بوشهر از آن بازدید کرده بودند، گفت: این 
محموله ها بعداز اخذ مجوز الزم از جمله 
قرنطینه نباتی و مجوز ســازمان جهاد 
کشــاورزی استان بوشــهر و بارگذاری 
آن در ســامانه جامع امور گمرکی صادر 

شده است.

 

محموله های صادراتی نخل 
برگشت خورد

امــا اعالم ارونقی از این حکایت دارد که 
نخل های صادراتی از سوی قطر پذیرفته 
نشــده است. وی گفت: با وجود صادرات 
صورت گرفته تعداد کل نخل های صادر 
شــده یعنی مجموع ۵88 نفر به  قطر، 
به ایران برگشــت خورده اســت. معاون 
فنی گمرک یادآور شــد: بعد از برگشت 
خــوردن نخل ها ، صاحب کاال بار دیگر 
نسبت به اظهار این محموله ها از محل 
اظهار نامه صادرات برگشتی تحت عنوان 
کاالی صادرات برگشــتی اقدام و مجددا 
مجوزهای الزم از جمله قرنطینه سازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان را اخذ کرده و 

در حــال انجام تشــریفات برای ورود به 
کشــور است. می گویند جنوبی ها تعداد 
نخل هایشــان را هم جزو فرزندان شان 
به حساب می آورند و معتقدند این درخت 
را حضرت آدم از بهشــت به زمین آورده 
اســت؛ درختی که به همین مناســبت 
درخــت زندگی، جاودانگــی، ارتزاق و 
معیشــت نام گرفتــه و به دلیل همین 
جایگاه، سرمایه ارزشمندی چه در نگاه 
نخــل دار و چه در نگاه ملی محســوب 
می شود. حاال اما چند سالی است همین 
ســرمایه های ارزشمند از ریشه درآورده 
شده و به کشورهای حوضه خلیج فارس 
قاچاق می شــوند. در آخرین نمونه هم 
نخل داری از دشتســتان بوشهر که توان 
آبیاری نخل های خود را نداشــت، از آنها 
دل کند و نخل هایش را روانه کشورهای 
عربی  کــرد. ایران ۵0 میلیون نفر نخل 
دارد کــه در ســطح 2۶2 هــزار هکتار 
نخیالت خوزســتان، هرمزگان، کرمان، 
فارس، سیســتان  و بلوچستان و بوشهر 
پراکنده اند و با تولید ساالنه یک  میلیون  
و 300 هــزار تن خرما در ۴00 رقم، نان 

بیش از یک میلیون نفر را می دهند.

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

66917312      66915268 



روزنامه اقتصادی صبح ایران
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سیاست 2
 بازدید رئیس جمهور

 از آخرین دستاوردهای 
صنعت فضایی

رئیس جمهــور صبح دیــروز از آخرین 
دستاوردهای صنعت فضایی بازدید کرد.
حجت االســالم ســید ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهــور روز گذشــته از آخرین 
دســتاوردهای صنعت فضایی کشــور 
بازدیــد کــرد. در ایــن بازدیــد وزرای 
ارتباطــات، صمت و دفاع، رئیس جمهور 

را همراهی می کردند.

 رایزنی امیرعبداللهیان 
 و همتای ترکمنستانی 

کو در آستانه نشست سران ا
امیرعبداللهیان و همتای ترکمنستانی در 
آســتانه نشست سران اکو در عشق آباد 

تلفنی گفت وگو کردند.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
کشورمان عصر روز پنجشنبه با »رشید 
مردوف« معاون نخست وزیر و وزیر امور 
خارجــه ترکمنســتان در گفت وگویی 
تلفنی درباره روابط دو جانبه و برگزاری 
نشست سران اکو در عشق آباد در هفته 

پیش رو به بحث و تبادل نظر پرداخت.
امیرعبداللهیان ضمن ابالغ سالم رئیس 
جمهور کشــورمان بــه قربانقلی بردی 
محمدوف رئیس جمهور ترکمنســتان، 
برای مســاعدت بــه برگزاری موفق این 

اجالس اعالم آمادگی کرد.
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به حضور 
آیت اهلل رئیســی در اجالس ســران اکو، 
این رویداد را فرصت مغتنمی برای گفتگو 
درباره مسائل مورد عالقه و سطح باالی 
دو کشــور برشــمرد. وزیر امور خارجه 
ترکمنستان نیز در این تماس با اشاره به 
برگزاری همایش اقتصادی فوق با حضور 
مقامات ارشد اقتصادی کشور های عضو 
اکــو از جمله اتاق های بازرگانی و فعاالن 
اقتصادی و جلســات اقتصادی در وزارت 
خارجه ترکمنســتان و نشســت وزرای 
خارجــه در روز شــنبه، از حضور فعال 
جمهوری اسالمی ایران در نشست های 
یاد شــده و نشست اصلی )سران( تقدیر 
و تشــکر و ابــراز امیــدواری کــرد این 
نشســت ها بیش از پیش در راســتای 
توسعه و گسترش روابط و همکاری بین 

کشور های منطقه ثمربخش باشد.

 ایران تمام تعهدات خود 
در چارچوب پادمانی را 

انجام داده است
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی گفت: 
ایران بدنبال صنعت هسته ای صلح آمیز 
بــوده و تمام تعهدات خود در چارچوب 
پادمانــی را انجــام داده اســت. بهروز 
کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
در شــبکه خبر گفت: قدرت های جهانی 
بخشــی از صنعت هســته ای صلح آمیز 
ایران را سیاسی کرده اند، اما ایران بدنبال 
صنعت هســته ای صلح آمیز بوده و تمام 
تعهدات خود در چارچوب پادمانی را انجام 
داده اســت. وی ادامه داد: ســازمان های 
بین المللی تحت نفوذ قدرت های بزرگ 
هســتند و رفتار نامناسب آژانس با ایران 
واقعیتی است که در این مورد بار ها تذکر 
داده ایم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
معتقد اســت که باید برای احقاق حقوق 
ایران تــالش کنیم و از مخدوش کردن 
چهره کشورمان جلوگیری کنیم که در 
گفت وگوی مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در تهران با وزیر امور خارجه 

به همه این نکات تاکید شد.

ســخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: تمام تحریم های آمریکا باید به صورت یک 
جا، موثر و قابل راســتی آزمایی برداشــته شــود. سعید خطیب زاده در خصوص 
برخی گمانه زنی های رســانه ای در مورد پیشــنهاد برداشتن گام به گام تحریم ها 
از ســوی طرف غربی در مذاکرات وین گفت: مواضع جمهوری اســالمی ایران در 
این خصوص از ماه ها پیش گفته شده و دولت جدید نیز بدون هیچ لکنتی مواضع 
خود را اعالم کرده اســت. وی اضافه کرد: تمام تحریم های آمریکا باید به صورت 

یکجا، موثر و قابل راستی  آزمایی همراه با تضمین های عینی برداشته شود.
خطیب زاده تصریح کرد: تمام تمرکز ما در مذاکرات وین این است که به صورت 

جــدی و بــا اراده کامــل برای رفع تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران، هفته بعد 
وارد مذاکرات شویم.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: موضع جمهوری اسالمی ایران هم قاطع 
و هم روشن و منطقی است.

وی در گفت وگو با خبرگزاری صدا و ســیما در ادامه در پاســخ به ســوالی در مورد 
اصــرار احتمالــی طرف مقابل بر این خواســته گفت: ما طرف مقابلی نداریم، ما و 
١+۴، تمرکزمان بر چگونگی رفع تحریم های آمریکاست که پس از خروج ترامپ 

به صورت غیرقانونی علیه مردم ایران اعمال شده است. 

خطیب زاده:

آمریکا باید تحریم ها را یکجا بردارد

خبر ویژه بین الملل

کنش ها به حقوق های نجومی ادامه وا

نماینده یزد: دولت جلوی ولنگاری ها را بگیرد
 نماینده مردم یزد در مجلس شــورای 
اسالمی با بیان اینکه رییس جمهوری 
به خوبی بر موضوع حقوق های نجومی 
دست گذاشته است، گفت: دولت باید 
بــه طور جــدی به موضوع حقوق های 
نجومــی ورود کــرده و جلو ولنگاری و 
بی سر و سامانی در این بخش را بگیرد.

محمدصالــح جوکار در گفت وگویی با 
بیــان اینکه قانــون حداقل و حداکثر 
حقوق دریافتی اشــخاص را مشخص 
کرده و دریافت بیشتر از آن تخلف است؛ 

گفت: امروز به قانون مدیریت خدمات 
کشوری عمل نمی شود و هر دستگاهی 
به میل خود عمل می کند و این موضوع 
مشــکالت جدی برای کشور به وجود 

آورده است.
 نماینده مردم یزد در مجلس شــورای 
اســالمی تصریح کــرد: این که رییس 
جمهــوری بــر موضوع حقــوق های 
نجومی دســت گذاشــت، کار بسیار 
خوبی است و امیدوارم منتج به نتیجه 
شــود و از ولنگاری در پرداخت حقوق 

که تبعیض درون آن کاماًل روشن است 
جلوگیری شود.

وی افزود: مشکل صرفا حقوق نجومی 
چند نفر نیست که قطع شود یا نشود، 
موضوع نظام پرداخت هماهنگ اســت 
کــه بایــد به آن عمل شــود و هر کس 
به اندازه زحمتی که می کشــد حقوق 

دریافت کند.
جــوکار خاطرنشــان کــرد: در برخی 
شــرکت های دولتــی هرکس به میل 
خــود حقوق ها را افزایش می دهد که 

این موضوع قابل قبول نیســت.ممکن 
است یک شرکت دولتی و یک دستگاه 
حقوق ها را افزایش دهد و دستگاه دیگر 
 تــوان و امکان این موضوع را نداشــته 

باشد.
این نماینده مجلس با اشــاره به اینکه 
باید براســاس قانــون مصوب مجلس 
عمــل کــرد؛ گفت: کســی نباید حق 
خالف نظــام هماهنگ پرداخت عمل 
کند و باید با ولنگاری در حوزه پرداخت 

حقوق مقابله شود.

تظاهرات زنان در 
اقصی نقاط جهان 

در روز جهانی منع 
خشونت علیه زنان/ 

رویترز

کشیدن گوش رییس جمهوری 
برزیل از سوی همسرش طی 
مراسمی از سوی برنامه ملی 
مدارس نظامی مدنی در کاخ 
»پالنالتو« در برزیلیا )پایتخت(/ 
رویترز

گزارش تصویری

 پاسپورت امارات
اول در جهان

پاســپورت امارات با امکان ورود بدون 
ویزا یا ویزای فرودگاهی به ١۵۹ کشور 
در مقــام اول معتبرتریــن جهان قرار 

گرفت.
شــهروندان امارات برای سفر به ١0۴ 
کشور نیازی به ویزا ندارند و ۵۵ کشور 
هم بــرای آنها ویزای فرودگاهی صادر 

می کند.
هم اکنون اماراتی ها تنها برای سفر به 
3۹ کشــور جهان نیز به دریافت ویزای 

قبل از سفر دارند
بعــد از امــارات، نیوزیلند بــا امکان 
ســفربدون ویزا یا ویزای فرودگاهی به 

١۵١ کشور در جایگاه دوم است.
در جایگاه سوم، آلمان اسپانیا ایتالیا کره 
جنوبی و استرالیا قرار دارند. دارندگان 
ایــن گذرنامــه ها بدون ویزا یا با ویزای 
فرودگاهی می توانند به ١۵0 کشــور 

سفر کنند.

اولیانوف خبر داد

برگزاری نشست های 
غیررسمی آمادگی برای 
کرات وین ازسرگیری مذا

نماینــده روســیه در ســازمان های 
بین المللــی در ویــن از برگــزاری 
نشســت های غیررســمی اعضــای 
برجــام، پیــش از آغاز رســمی دور 

هفتم مذاکرات وین خبر داد.
میخائیل اولیانوف نماینده روســیه 
در ســازمان های بین المللی در وین 
در آســتانه ازســرگیری مذاکــرات 
احیــای توافق هســته ای در وین، در 
صفحه توییترش نوشت: نشست های 
در  برجــام  اعضــای  غیررســمی 
فرمت هــای مختلف و جهت آمادگی 
برای از ســرگیری مذاکرات وین این 
هفتــه در پایتخــت اتریــش برگزار 

خواهد شد.
اظهــارات اولیانوف در پی این مطرح 
می شــود که مذاکرات احیای توافق 
هســته ای در وین که شــش دور آن 
میان ایران و کشــورهای عضو توافق 
هســته ای و با حضور هیات آمریکا در 
محــل مذاکرات تا ماه ژوئن ]خرداد[ 
برگزار شــده بود، پــس از انتخابات 
ریاســت جمهوری ایــران به تعویق 

افتاد.

توافــق ایران و کویت برای 
گسترش روابط دوجانبه

معــاون سیاســی وزیــر خارجه در 
توئیتــر خود از توافــق ایران و کویت 
برای گسترش بیشتر روابط دوجانبه 

خبر داد.
علــی باقری معاون سیاســی وزیر 
خارجــه کشــورمان در تشــریح 
دیدار با مقامــات کویت در توئیتر 
خود نوشــت:» امــروز در کویت در 
دیدار دوســتانه با دکتر احمدناصر 
المحمدالصباح، وزیر خارجه و وزیر 
مشــاور در امور هیــأت وزیران و با 
حضور مجدی الظفیری، قائم مقام 
وزیــر خارجه و ولید علی الخبیزی، 
معاون کشــور های آسیایی وزارت 
خارجــه، توافق کردیــم افق های 
جدید در روابط دو کشور را با اراده 

و تالش مشترک پدیدار سازیم.«

گروسی در ایران یک حرف می زند؛ در وین حرفی دیگر رافائل 

یک بام و دوهوا
کارشناس مســائل بین الملل 
گفت: گروســی سبکی دارد که 
قبل از اینکه وارد ایران بشــود 
حرفــای بی طرفانه می زند، اما 
وقتی به وین بازمی گردد شروع 

به لفاظی می کند.
در آستانه نشست شورای حکام 
و مذاکــرات نمایندگان ایران و 
١+۴، رافائل گروسی مدیر کل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی 
دوشنبه اول آذرماه وارد تهران 

شد
مدیــرکل آژانــس بین المللی 
انــرژی اتمــی صبح روز ســه 
شــنبه 2 آذر، با محمد اسالمی 
معاون رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان انرژی اتمی کشورمان 

دیدار و گفت وگو کرد.
محمد اســالمی در ابتدای این 
نشســت خبری گفت که آقای 
گروســی امــروز چندیــن بار 
تاکیــد کرد کــه هیچ انحرافی 
در برنامه های هســته ای ایران 
مشاهده نکرده اند و ایران طبق 
معاهدات و ضوابط، فعالیت های 

هسته ایش در حال انجام است. 
اظهاراتی که او در دیدار با وزیر 
خارجه کشورمان هم تکرار کرد 
و گفــت رویکرد آژانس در قبال 
برنامه اتمی ایران فنی، حرفه ای 

و بی طرفانه است.
ایــن اظهارات مدیر کل آژانس 
بیــن المللی انــرژی اتمی در 
حالیست که او پس از بازگشت 
به وین در اولین نشست شورای 
حــکام آژانــس بیــن المللی 

انــرژی اتمی گفتــه که درباره 
بخش هایــی از برنامــه اتمی 
ایــران نگران اســت. او از ایران 
خواســته برای برطرف کردن 
این نگرانی ها فورا گام های الزم 
را بردارد. او می گوید مذاکرات 
برای بررسی مسائل باقی مانده 

پادمانی بی نتیجه ماند.
فواد ایزدی کارشــناس مسائل 
بین الملل در گفت وگو با باشگاه 
خبرنــگاران جــوان می گوید: 

آقای گروســی سبکی دارد که 
قبل از اینکه وارد ایران بشــود 
حرفــای بی طرفانــه می زند، 
همــکاری می کند و با مقامات 
مختلف دیــدار دارد، اما وقتی 
به وین بازمی گردد در فرودگاه 
شــروع به لفاظــی می کند که 
دقیقا بــه همین علت از طرف 
کشور های غربی انتخاب شده 

است.
ایــزدی می گوید ایــن اولین 

باری نیســت که گروسی پس 
از بازگشــت از ایران اظهاراتی 
متناقض نسبت به آنچه در ایران 
گفته ارائه می کنند سه ماه پیش 
بود که گروســی در ایران گفت 
فعالیت های هسته ای ایران بر 
اساس ضوابط آژانس است، اما 
پس از بازگشت به وین اظهارات 
متفاوتــی ارائه کرد. او ایران را 
متهم کرد کــه همکاری های 
خوبی با آژانس انجام نمی دهد.
رئیس ســازمان انــرژی اتمی 
ایران دو ماه پیش در کنفرانس 
عمومــی آژانــس بین المللی 
انــرژی اتمی گفته بود که ایران 
همــواره با آژانــس همکاری 
کرده است و آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی باید از سیاســی 
کاری بپرهیزد و اســتقالل، بی 
 طرفــی و حرفه ای بودن خود را 

حفظ کند.
حاال با توجه به اظهارات مقامات 
ایرانی بایــد دید که آیا آژانس 
می توانــد بی طرفی خود را در 

عمل به ایران اثبات کند؟

کوتاه از سیاست
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3اقتصاد
دارو گران است

 ترکش های 
ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو

 موضوع ارز دارو همچنان با حواشی 
کــه دارد، در رأس گفتگوهــا و 
اظهارات دست اندرکار صنعت دارو 
قرار دارد و هر روز شاهد هستیم که 
اخباری از قول موافقان و مخالفان 
ارز ۴200 تومانــی در رســانه ها 
منعکس می شــود. اما، واقعیت امر 
این اســت که همگان می دانند ارز 
۴200 تومانی فسادزا بوده و صنعت 
را دچار مشکل ساخته است. با این 
تفاسیر، مشکل در نحوه تخصیص 
ارز دولتــی بــه دارو اســت که با 

گالیه هایی همراه بوده است.
بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و 
دارو، در واکنش به حاشــیه هایی 
که برای ارز ۴200 تومانی دارو به 
راه افتاده است، گفت: ما موظفیم 
حتمــاً ارز ۴200 تومانی که حق 
ملت اســت و ما با این تحریم های 
ظالمانه در حال تأمین آن هستیم 
را به دست مردم برسانیم، در حالی 
که متأسفانه شــاهدیم به دست 
افــرادی افتاده که کاال و دارو را با 
ارز آزاد محاســبه کردند و پولش 
را از مــردم گرفتند، حتماً پیگیر 
این موضوع هســتیم و باید آنها را 
به مردم و مراجع ذیصالح معرفی 

کنیم.
مخالفان ارز ۴200 تومانی دارو بر 
این عقیده اند که تخصیص این نوع 
ارز به صنعت داروســازی، نه تنها 
مشــکلی را حل نکرده است، بلکه 
باعث شده تا رانت و فساد در بازار 
دارویی کشور شدت بگیرد. این در 
حالی است که مخالفان حذف ارز 
۴200 تومانی، عنوان می کنند که 
ســهم زیادی از تخصیص ارز دارو 
ندارند و در عین حال، علت گرانی 

دارو را ناشی از فساد می دانند.
فرامــرز اختراعــی رئیس هیئت 
مدیره سندیکای تولیدکنندگان 
مواد دارویی، شــیمیایی و بسته 
بندی دارویی، با عنوان این مطلب 
که چه دست هایی پشت پرده است 
که می خواهد ارز دارو آزاد شــود، 
گفت: منافع آزاد شــدن ارز عمدتاً 
برای مافیای دارو است. چون واحد 
قیمت دارو گران شود، منفعت آنها 

هم بیشتر می شود.
وی بــا تاکید بر اینکه آزاد شــدن 
ارز دولتی برای ما هم خوب است، 
افزود: تأثیر ارز ۴200 تومانی دارو، 
برای مردم و بنگاه های تجاری فرق 
دارد. اینکه بــه یکباره ارز دولتی 
حذف شــود، سم اســت. دارو با 
ســایر کاالها فرق دارد و نمی توان 

قیمت ها را به یکباره باال برد.
اختراعــی گفت: فعــاًل ارز دولتی 
برای دارو باید حفظ شود تا زمانی 
که بیمه ها را بتوان قوی ســاخت 
تــا هزینه های دارویی را پرداخت 
کننــد. نابســامانی در تخصیص 
ارز باعث شــده امضاهای طالیی 
همچنان وجود داشــته باشد. باید 
تخصیــص ارز بر اســاس عدالت 

محوری صورت بگیرد.

گزارش

 احتمال حذف ارز
 ۴٢٠٠ تومانی نهاده دامی 

بسیار قوی است
  موســی رهنمایی، قائم مقام نظام 
صنفی کشــاورزی و منابع طبیعی 
کشور با اشاره به تجمع دو روز قبل 
دامداران مقابل ســاختمان وزارت 
جهاد کشاورزی گفت: شرایط تولید 
محصوالت دامی بسیار نامساعد و 
بحرانی اســت.وی بــا بیان اینکه 
دامداران توانایی مالی برای تأمین 
نهاده های دامــی را ندارند، افزود: 
از طرفــی در بازار آزاد نیز شــرایط 
تعزیراتی ایجاد شده و فروشندگان 
مانند گذشته نهاده نمی فروشند و 
تولیدکنندگان برای تأمین نهاده ها 
به طور کلی دچار مشــکل شده اند.
ایــن فعــال بخــش خصوصی در 
بخــش دیگری از ســخنان خود با 
اشــاره به کارشکنی ها در صادرات 
شیرخشــک نیز گفت: قرار بر این 
بود که تعرفه صادرات شیرخشک 
کــه رقمی معــادل ١۶ هزار تومان 
است، حذف شود اما هنوز این اتفاق 
نیفتاده و چند روزی است که مجدداً 
مباحثی مطرح شده مبنی بر اینکه 
تعرفه صادرات از ١۶ هزار تومان به 
۴ هزار تومان کاهش یابد.رهنمایی 
با اشــاره به اینکه به نظر می رســد 
حذف ارز ۴200 تومانی نهایی شده 
و در حال انجام اســت، تاکید کرد: 
شرایطی که ایجاد شده نشان از این 
دارد که کار در مرحله نهایی اســت 
و دولت باید در این زمینه صادقانه 
با تولیدکنندگان برخورد کند.وی 
بــا تاکید بر اینکه حذف ارز ۴200 
تومانی باید حساب شده و با برنامه 
ریزی دقیق باشد، گفت: پیشنهاد 
ما این اســت که دولت به ماده 20 
قانــون نظام جامع دامپروری عمل 
و محصــوالت تولیدی دامداران را 
خرید تضمینی کند در این شرایط 
خیــال تولیدکننده راحت اســت 
که محصول تولیدی روی دســت 
او نمی مانــد یا قیمت آن ســقوط 
آزاد نمی کنــد تــا تولیدکننده را 
دچار مشکل کند.رهنمایی درباره 
مباحث مطرح شده مبنی بر کاهش 
قدرت خرید مردم در صورت حذف 
ارز ۴200 تومانــی، اضافــه کرد: 
معیشــت مردم که فقط ماســت و 
دوغ نیســت، معیشت مجموعه ای 
شــامل مسکن، مواد غذایی و سایر 
کاالهاســت که باید مصرف کننده 
قادر به تأمین آنها باشــد بنابراین 
دولــت باید ســطح درآمد، قدرت 
خریــد و رفاه مردم را افزایش دهد 
که در این حوزه نیز باید کارشناسان 
مربوطه اظهارنظر کنند که چگونه 
انجام آن ممکن است؟وی همچنین 
شناسنایی دقیق دهک های آسیب 
پذیر و تحت پوشــش قــرار دادن 
آنان را از دیگر اقداماتی دانست که 
 دولت در این زمینه ضروری است، 

انجام دهد.

بررســی عوامل موثر در بازار 
آزاد ارز نشــان مــی دهــد، 
احتمــال تثبیت شــرایط و 
کاهش نرخ ها بسیار بیشتر از 
وقوع یک شــوک ارزی دیگر 
اســت. در صورت تحقق این 
سناریو افراد غیر مطلع که به 
صــورت هیجانی قصد ورود 
بــه بــازار ارز را دارند، ممکن 
است با ضررهای جدی روبه 

رو شوند.
در یکی دو هفته اخیر شاهد 
بازگشت صفهای نسبتا شلوغ 
خرید ارز در مقابل صرافی ها 
هســتیم. موج خرید دالر و 
سایر اســعار خارجی بعد از 
تغییــرات اخیر نــرخ ارز در 
بازار و افزایش تالشــها برای 
کنترل نرخ دالر در کانال 27 
و 28 هزار تومان تشدید شده 

است.
گفتنــی اســت، قیمت دالر 
کــه طی چند روز گذشــته 
روند صعودی با شیب مالیم 
داشت و تا مرز 2۹ هزار تومان 
هــم افزایش یافته بود، از روز 
گذشــته مجدد نزولی شد و 
بــه کانال 28 هــزار تومان 

برگشت.
طی روزهــای اخیر با ایجاد 
فاصله بیــش از هزار تومانی 
بیــن نرخ صرافی هــا و بازار 
آزاد، صــف هایی برای خرید 
ســهمیه 2 هــزار یورویی با 
هــر کارت ملی ایجاد شــده 
بــود که به نظر می رســد، با 
انتشار اخباری از بهتر شدن 
وضعیــت ارزی و ورود 3.۵ 
میلیارد دالر به کشــور، این 

وضعیــت بهبود یابد. بازار ارز 
در روز گذشــته برای دالر با  
١۶2 تومان کاهش نســبت 
بــه روز چهارشــنبه و با رقم 
28۹۴0 تومــان آغاز شــد 
و  در ادامــه روز هم شــاهد 
کاهش بیشــتر قیمت دالر 
بودیم.اخیرا دادستان تهران  
به خرید و فروش ارز سهیمه 
ای اشــخاص اشــاره کرد و 
گفــت: بانک مرکــزی بابت 
هــر کارت ملی حدود 2 هزار 
یــورو ارز واگذار می کند که 
این اقدام باعــث ایجاد بازار 
سیاه شــده است، به نحوی 
کــه عــده ای از طریق اجاره 
کارت ملــی، ارز تعلق گرفته 
به آن ها را دریافت کرده و در 
قبــال آن، رقم ناچیزی بابت 
اجــاره کارت ملــی به آن ها 

پرداخت می کنند.
علی القاصــی مهر افزود: در 
ایــن پرونده پنج متهم که از 

طریق کارت ملی حدود ســه 
هزار نفر، چند میلیون دالر ارز 
از بانک مرکزی دریافت کرده 

اند دستگیر شده اند.
الزم به ذکر است، علت شکل 
گیری بازار سیاه ارز این بود  
که برخی افراد با هدف خرید 
ارز بــه نرخ صرافی بانکی و 
فروش آن بــه نرخ آزاد که 
تا چنــد هزار تومان تفاوت 
دارد، اقــدام بــه خرید این 
ارزهــا می کنند. با تصمیم 
سیاست گذار پولی کشور، 
ســاالنه برای هر نفر معادل 
دو هزار یورو تعلق می گیرد. 
افــراد متقاضی می توانند با 
ارایــه کارت ملی، ارزهای 
مــورد نظر خــود را به نرخ 
صرافی بانکــی ارز تحویل 
داده می گیرند. البته برخی 
برای مصرف شخصی مانند 
ســفر خارجی، تحصیل و 
درمان در خارج از کشــور 

اقدام به اخذ ارز سهمیه ای 
می کنند.

امــا اختالف قیمــت ارز در 
صرافیهای دولتی و بازار آزاد 
باعث شــده است که برخی 
ســفته بازان که از گذشته در 
بــازار آزاد ارز فعــال بوده اند 
حاال با اجاره کارت ملی مردم 
عــادی در صف خرید ارز قرار 
گرفتــه و با فروش ارز منتفع 

شوند.
پایان کرونا و افزایش خیره 

گشت ارز  کننده روند باز
صادراتی به کشور

جدای از این دســت اقدامات 
ســودجویانه، به نظر میرسد 
برخی مردم عادی نیز با قصد 
سرمایه گذاری بدنبال ورود 
به بازار ارز هستند، همین جا 
باید تاکید کرد که شــرایط 
کالن اقتصاد کشور از یک سو،  
عبور از چالش کرونا و تسهیل 
تجــارت خارجی کشــور و 

افزایش میزان فروش نفت و 
اقالم غیر نفتی از سوی دیگر 
باعث افزایش قابل توجه روند 
ورود ارز به کشــور شده است 
کــه این موضوع به طور حتم 
مانــع تنش جــدی ارزی در 

کوتاه مدت خواهد شد.
احتمال آزادسازی چندین 

میلیارد دالر از ارزهای 
 بلوکه شده کشورمان 

در آینده نزدیک
از سوی دیگر بحثهای جدی 
در خصــوص از ســرگیری 
مذاکرات احیــای برجام در 
هفته پیش رو مطرح شــده 
کــه در صورت توافق نهایی، 
میلیاردها دالر ارز بلوکه شده 
کشــورمان در نقاط مختلف 
جهــان در دســترس بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی 
قــرار خواهد گرفت که از این 
جهت نیــز احتمال کاهش 
قیمــت دالر در بــازار آزاد به 

شدت تقویت می شود.
افت شاخص کل بورس و 

تایید سوم بازار نزولی ارز
افت شاخص کل بورس ناشی 
از افزایــش عرضــه ها در پی 
پیش بینی کارشناسان خبره 
بزرگ سرمایه  شــرکتهای 
گذاری از آینده نزولی قیمت 
ارز نیــز موید همین ادعا می 
باشد. حدود ۶0 درصد ارزش 
بازار ســهام کشور متعلق به 
شرکتهای صادرات پایه می 
باشد که با کاهش قیمت ارز و 
به تبع کاهش سودهای خارج 
از قاعده این شــرکتها با افت 
محسوس مواجه خواهد شد.

ریسک باالی خرید هیجانی دالر در روزهای پیش رو

شوک ارزی بعید است 

 ماجــرای حقوق های نجومــی برخی مدیران دولتی 
ســابقه ای چندین ســاله دارد که اکنون با دســتور 
رییس جمهــوری برای تدوین نظام پرداخت عادالنه 
حقوق و دستمزد، به پایان خود نزدیک می شود، توقف 
پرداخت حقوق های نجومی، عالوه بر مبارزه با فساد، 

باعث تحقق عدالت در جامعه نیز می شود.
 مسدود کردن راه های صدور 

فیش های حقوق نجومی
با روی کار آمدن دولت سیزدهم که با هدف مبارزه با 
فساد، عدالت محوری و شفافیت مالی بر سرکار آمده 
اســت، توجه به مبارزه با پرداخت حقوق های نجومی 
بیشــتر شــد. تا آنجا که برخورد با نجومی بگیران در 
کمتــر از 2۴ ســاعت باعث اخــراج و برکناری از کار 
شــده است.همچنین تالش شد تا جلوی ردیف های 
عجیب و غریب فیش های حقوقی برای پیشگیری از 
اتفاقات مشابه گرفته شود.در این زمینه »احمد خانی 
نــوذری«، معاون امور اقتصادی وزارتخانه تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی تاکید کرد که بخش زیادی از مبالغ 
فیش های نجومی در شرکت های زیرمجموعه وزارت 
کار از محل کارت هدیه و ســکه بوده اســت، با ابالغ 
وزیر در هفته گذشته، هر گونه خرید و اعطای سکه، 
کارت هدیه و بودجه محرمانه ممنوع اســت. در این 
خصوص تاکنون ســه نفر برکنار شده اند.اشاره معاون 
وزیــر کار به برکناری 3 مدیر پتروشــیمی امیرکبیر 

است که حقوق های باالی ١00 میلیون تومان دریافت 
کرده بودند.

عــالوه بر واکنش ســریع وزارتخانــه های مختلف 
بــه فیش هــای نجومی حقــوق برخــی از مدیران، 
رئیس جمهوری نیز در همین زمینه از سازمان اداری 
و اســتخدامی کشــور خواست هر چه سریعتر و قبل 
از نهایی شــدن بودجه ١۴0١ نســبت به تدوین نظام 

پرداخت عادالنه حقوق و دستمزد اقدام کند.
این دستور از آن جهت، صادر شده که راه بر پرداخت 
حقوق هــای نجومــی در آینده گرفته شــود.رئیس 
جمهوری روز چهارشنبه )سوم آذر( در جلسه هیات 
دولــت از پرداخــت حقوق نجومی در برخی نهادهای 
دولتی انتقاد کرد.آیت اهلل ابراهیم رئیسی گفت: حقوق 
یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل 
در دولت و شرکت های دولتی مشخص شود و بیش از 
آن میزان هم نباید پرداخت شود. مردم انتظار شنیدن 
اخباری درباره حقوق های چند ده میلیونی را ندارند و 

به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود.
رئیــس جمهوری تاکید کرد که شــاید طبق قانون، 
دســتگاه هایی اجازه تعیین حقوق برای شــرکت ها 
و یــا افراد دولتی را داشــته باشــند کــه باید در این 
زمینه نیز اقداماتی انجام شــود. پرداخت های نابرابر و 
غیرمتعارف در دولت و شرکت های دولتی قابل تحمل 
نیســت.در همین حال مالک شریعتی، رییس هیات 

تحقیــق و تفحــص از حقوق های نجومی اعالم کرده 
بــود که مجموع دریافتــی کارکنان دولت حتی وزرا 

و نمایندگان، نباید بیش از 3۵ میلیون تومان باشد.
معاون اقتصادی وزیر کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره 
به این فیش ها، اظهار داشت: همه پرداختی ها این گونه 
نبوده، اما در برخی ماه ها غیرمتعارف بوده و این افراد 
برکنار شــده اند. او وعده داد به زودی گزارشی شفاف 

منتشر می شود.
نکته مهمی که در این بین وجود دارد این اســت که 
پرداخت های نجومی آن هم در شرایطی که اکثر مردم 
در وضعیت معیشــتی ســختی قرار دارند، می تواند 

ناامیدی را در جامعه بیشتر کند.
سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری 
بــا توجــه به این مهم و با اشــاره به بحث حقوق های 
نجومــی، گفته بود کــه برای مردم و نیازمندان، قابل 
پذیرش نیســت که چنین حقوق هایی وجود داشته 
باشد و دولت برنامه دارد تا جلوی پرداخت های نجومی 
را بگیرد. در انتخابات ریاست جمهوری آیت اهلل رئیسی 
اعالم کرده بود بخشنامه ای که منجر به دریافت حقوق 
نجومی توسط برخی مدیران شده را در دولتش، ابطال 
خواهد کرد. اشاره رئیس جمهوری به بخشنامه صادره 
از ســوی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشــور در 
١١ مــرداد ١3۹۵ بــود که دریافت تا 2١ برابر حداقل 

دستمزد توسط مدیران را جایز دانسته بود.

مبارزه با نجومی بگیران از طریق تدوین نظام پرداخت عادالنه

گزارش
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کوتاه از انرژی

بین الملل

 رئیس سازمان 
محیط زیست کشور:

 مازوت سوزی 
ممنوع شد

رئیس ســازمان محیط زیست 
کشــور گفــت: هیــچ یــک از 
نیروگاه هــا و واحد های صنعتی 
و معدنی حق استفاده از سوخت 

مازوت را ندارند.
علی ســالجقه معــاون رئیس 
جمهور و رئیس سازمان حفاظت 
از محیط زیســت کشور با بیان 
اینکه استفاده از سوخت مازوت 
بــرای نیروگاه هــا و واحد های 
صنعتی و معدنی ممنوع اســت، 
اظهــار کرد: با توجه به نزدیکی 
فصل ســرد سال و احتمال قطع 
شدن گاز نیروگاه ها و واحد های 
صنعتی و معدنی، برای سوخت 

جایگزین آن ها باید فکر شود.
وی گفــت :  وزارت خانه هــای 
صمــت، نیرو و نفــت باید برای 
تامیــن ســوخت نیروگاه ها و 
 واحد های صنعتی و معدنی باید 

برنامه ریزی بکنند .

اعالم جزئیات تعرفه مصرف گاز 
بخش خانگی؛ 

 قبض ها نجومی می شود
صرفه جویی کنید

بر اســاس مصوبه جدید هیات 
وزیران بــرای تعرفه گاز بخش 
خانگی، جدول ١2 پلکانی برای 
تعرفه گاز تعیین شده که 3 پله 
اول بدون تغییر تعرفه هستند و 
از پله ۴ تا ١2 هر پله ۴0 درصد 
به مبلغ گازبها اضافه می شود. 

مقایســه تعرفه گــذاری جدید 
نشــان می دهد که تعرفه جدید 
برای فصل سرد امسال برای سه 
پله نخســت در ۵ اقلیم تغییری 
نکرده است اما در پله های بعدی 
از حدود ۹ تا 3١3 درصد نسبت 
به تعرفــه قبلی، افزایش اعمال 

شده است. 
به نظر می رسد با این تغییرات، 
درصورت تغییر نکردن شــیوه 
مصــرف گاز، قبض های گاز نیز 
همانند قبض های برق به زودی 
نجومی خواهند شــد و مصرف 
کننــدگان باید هزینه بســیار 
زیادتــری را نســبت به قبل در 
ازای مصرف گاز بپردازند.  البته 
بنــا به گفته مســئوالن متولی 
ایــن بخش، حــدود 2۵ درصد 
از مصرف کننــدگان گاز، جزو 
گروه پرمصرف قــرار دارند. اما 
سرپرســت مدیریت هماهنگی 
امور گازرســانی شــرکت ملی 
گاز در این باره گفت: بر اســاس 
مصوبــه جدید هیــات وزیران 
در خصــوص تعرفــه گاز بخش 
خانگــی، جــدول ١2 پلکانی 
برای تعرفه گاز تعیین شــده که 
3 پلــه اول بــدون تغییر تعرفه 
هســتند و از پله ۴ تا ١2 هر پله 
۴0 درصد به مبلغ گازبها اضافه 
می شود. سید جالل نورموسوی 
افزود: نورموســوی  ادامه داد: در 
پله دوازدهم مبلغ هر مترمکعب 
گاز به ١۹۹۵ تومان رســیده که 
نســبت بــه پلــه اول که ۴83 
 تومــان  اســت حــدود ۴ برابر 

تفاوت دارد.

هشدار اوپک درباره 
عواقب آزادسازی 

ذخایر نفت استراتژیک
اوپــک پیش بینــی می کند 
آزادسازی ذخایر نفت از سوی 
مصرف کنندگان بزرگ باعث 
افزایش قابل توجه مازاد عرضه 
جهانی در چند ماه آینده شود. 
چنیــن دورنمایــی تصمیم 
گیــری اوپک پــالس درباره 
سیاســت تولید در ماههای 
آینــده را پیچیــده می کند 
امــا چندین منبع آگاه اظهار 
کــرده اند که هنوز مذاکراتی 
درباره توقــف افزایش تولید 
برنامه ریزی شــده این گروه 
وجود ندارد.گروه کمیسیون 
اقتصادی اوپک که متشــکل 
از کارشناســان اســت و بــه 
وزیران این گروه مشاوره می 
دهد، هفته جاری در آســتانه 
دیــدار دوم دســامبر وزیران 
اوپک پالس تشــکیل جلسه 
داد. ایــن پنل پیش بینی کرد 
آزادسازی نفت باعث می شود 
بازار ١.١ میلیون بشکه در روز 
مازاد عرضه پیدا کند. اوپک در 
روزهای اخیر نسبت به ایجاد 
مازاد عرضه در ســال 202١ 
هشدار داده است.به گفته یک 
منبع آگاه، کارشناسان اوپک 
انتظار دارد در صورت اجرایی 
شــدن آزادسازی ذخایر نفت 
کشــورهای مصرف کننده، 
۴00 هزار بشکه در روز مازاد 
عرضه در دسامبر شکل بگیرد 
و به 2.3 میلیون بشکه در روز 
در ژانویــه و بــه 3.7 میلیون 
بشکه در روز در فوریه افزایش 
پیــدا کند.دولــت بایدن در 
واکنــش به بی اعتنایی اوپک 
پالس به درخواستهای مکرر 
برای افزایش بیشــتر تولید، 
ســه شــنبه هفته جــاری با 
هدف پایین بــردن قیمتها، 
آزادسازی ۵0 میلیون بشکه 
نفت از ذخایر اســتراتژیک در 
اقدامــی هماهنــگ با چین، 
هنــد، کره جنوبــی، ژاپن و 
انگلیــس را اعالم کرد.بایدن 
کــه بــا کاهــش محبوبیت 
عمومی در آســتانه انتخابات 
میــان دوره ای کنگــره در 
ســال آینده روبروســت، از 
بــی اعتنایی اوپــک پالس 
بــه درخواســتهای مکررش 
بــرای افزایش بیشــتر تولید 
نفت به خشــم آمده اســت. 
قیمــت بنزیــن در آمریــکا 
ســال گذشــته بیش از ۶0 
افزایــش یافت.بانک  درصد 
آمریکایــی گلدمن ســاکس 
اعالم کرده اســت برداشــت 
70 تــا 80 میلیون بشــکه از 
ذخایر اســتراتژیک قطره ای 
در اقیانوس خواهد بود.اوپک 
پالس در برابر درخواستهای 
آمریکا برای افزایش سریعتر 
تولیــد ایســتادگی کرده و 
ســرگرم تســهیل تدریجی 
محدودیت عرضه است که تا 
پایان دسامبر به 3.8 میلیون 
بشکه در روز خواهد رسید. 

نفت و انرژی 4

ح تامین برق رمزارزها در شرکت تولید، انتقال   مجری طر
و توزیع نیروی برق ایران اعالم کرد

کامل برق در انتظار   حبس و قطع 
کنندگان غیرمجاز رمز ارز استخراج 

پدیده استخراج غیرمجاز رمز ارز دو 
تا سه سالی است که سایه شوم خود 
را برروی صنعت برق ایران افکنده و 
موجب خسارات زیادی هم به شبکه 
برق و هم به تاسیســات برقی شده 
است.گرچه شرکت مدیریت تولید، 
انتقــال و توزیع نیــروی برق ایران 
همــواره تالش کــرده با این پدیده 
برخــورد کنــد اما جذابیــت زیاد 
رمزارزها هــر روزه تعداد زیادی از 
مردم را وادار به فعالیت در این زمینه 

و کسب در آمد کرده است.
اکنــون و در تــازه تریــن گام برای 
جلوگیــری از سواســتفاده از برق 
رایــگان برای اســتخراج غیرمجاز 
رمز ارز مسوول تامین برق رمزارزها 
در توانیر خبر از تشــدید برخورد با 
آنــان را می دهد.محمد خدادادی 
در ایــن باره گفــت: در صورتی که 

فردی برای نخســتین  بار مرتکب  
استفاده از برق یا گاز یارانه ای برای 
اســتخراج رمزارز شود، جریان برق 
یا گاز محل وقوع تخلف حداکثر به 
مدت ســه ماه قطع شده و خسارتی 
به اندازه حداکثر ۵ برابر هزینه برق 
یا گاز مصرف شــده برای استخراج 
رمزارز با قیمت صادراتی از متخلف 
اخذ خواهد شــد.وی ادامه داد: در 
صورتــی که متخلف اقدام به تکرار 
قانون شکنی کند مجازات وی عالوه 
بر جرایــم فوق، حبس و قطع دائم 
و جمع آوری انشــعاب برق و یا گاز 
محل وقــوع تخلف خواهد بود.وی 
گفــت: الزام بــه تامین برق و گاز با 
قیمــت تکلیفــی و یارانه ای از مهم 
تریــن عوامل شــیوع اســتخراج 
غیرمجــاز رمزارزها در کشــور به 

شمار می رود .

رئیس مرکز خشکسالی :

کشت محصوالت آب َبر  کشاورزان از 
کنند امتناع 

رئیــس مرکز خشکســالی گفت: با 
توجه به شرایط جوی به کشاورزان 
توصیــه مــی شــود که از کشــت 
محصــوالت آب بَر به ســبب تنش 
هــای آبی امتناع کنند.احد وظیفه 
گفت: از ابتدای سال زراعی تاکنون 
بارندگی ها 23 درصد کمتر از دوره 
نرمال بلندمدت بوده است و بنابراین 
به کشاورزان توصیه می شود که از 
کشــت محصوالت آب بَر به سبب 

تنش های آبی امتناع کنند. 
اســتان های ایــالم، کرمانشــاه، 
کردســتان، خوزســتان از جمله 
اســتان هایی هستند که کم بارشی 
قابــل مالحظــه ای دارند و  بارش 
هــای ایالم ۴0 درصد و کرمانشــاه 
۶0 درصــد کمتر از نرمال اســت. 
در اســتان هــای چهارمحــال و 
بختیاری، خوزســتان، آذربایجان 
شــرقی، آذربایجان غربی و اردبیل 

هم بارندگی ها کمتر از نرمال بوده 
است.رئیس مرکز خشکسالی گفت: 
در حوزه فالت مرکزی شامل استان 
های اصفهان، قم، یزد، تهران، البرز 
و قزویــن بارندگی ها در حد نرمال 
اســت یا اختالف زیــادی با نرمال 
ندارد، اما در اســتان های شــمال 
کشــور همچون مازندران و گیالن 
بــارش ها نرمال و قــدری فراتر از 

نرمال است. 
مدل ها نشان می دهد که در نیمه 
اول آذر، بارش ها به صورت قطعی 
کمتر از نرمال و دما گرم تر از نرمال 
خواهــد بود کــه با این وجود طی 
١۵ روز آینــده بی هنجاری مثبت 
دمایــی ) باالتر از نرمال( و بارش 
های کمتر از نرمال انتظار می رود. 
طی 2 هفته جاری در غرب و نوار 
شمالی بارش پراکنده پیش بینی 

می شود.

قطع برق معابر یا تأمین برق ُپر مصرف ها

زور ُپر مصرف ها به توانیر رسید 
دبیرکل فدراســیون صادرات 
انــرژی و صنایــع وابســته 
معتقداســت؛ به جای نســخه 
پیچی هــای موقتی مانند قطع 
بــرق معابر و بزرگراه ها، دولت 
دســت از رقابت با سرمایه گذار 
صنعــت برق بــردارد و اجازه 
مشــارکت بخش خصوصی در 
قیمــت گــذاری را صادر کند.

دبیرکل  حمیدرضا صالحــی 
فدراســیون صــادرات انرژی 
و صنایــع وابســته در واکنش 
بــه قطع معابــر و خیابان های 
تهــران همزمان بــا به تعویق 
افتــادن حذف یارانــه برق پُر 
مصرف هــا  گفــت: مجموعه 
متولیــان و سیاســت گذاران 
در صنعــت بــرق و سیســتم 
حاکمیتی شرکت توانیرسال ها 
قبل باید اقداماتی در راســتای 
افزایش تولید انجام می داند که 
متأسفانه تا کنون اجرای چنین 
برنامه هایــی عملیاتی نشــده 
اســت.نایب رئیس کمیسیون 
انرژی اتــاق بازرگانی، صنایع 
ومعــادن تهــران ادامــه داد: 
مســکوت ماندن سیاست های 
واقعــی ســازی قیمت هــا از 
برنامه ســوم توســعه تا کنون 
وعــدم اجرای سیاســت های 
کارآمد شــرایط را برای تأمین 
بــرق مصرفی مورد نیاز خانه ها 
را بابحــران جدی مواجه کرده 
اســت.وی تصریــح داشــت: 
توســعه انرژی بــرق از همان 
ابتدای برنامه ســوم توسعه با 
شــیب بســیار باالیی در حال 
حرکــت بود کــه به دلیل عدم 
هماهنگی بین دســتگاهی و 
مجلــس ایــن رونــد متوقف 

شــد.صالحی تأکید داشــت: 
علــی رغم اهمیــت تولید برق 
و تأمیــن انرژی مصرفی مردم، 
متولیــان این بخــش بدنبال 
اتخاذ سیاســت های مقطعی 
بــرای رفــع نیاز چنــد ماهه 
جامعه هســتند و این موضوع 
بحــران جــدی را درمصرف 
بــرق بــه وجود آورده اســت.

دبیرکل فدراســیون صادرات 
انرژی و صنایع وابســته گفت: 
قطــع برق معابــر و خیابان ها 
جهــت تأمین بــرق مورد نیاز 
واحد های مســکونی دقیقاً از 
همان سیاســت هایی است که 
عالوه بر اینکه مشــکل اصلی 
)تولیــد برق( را از بین نمی برد 
بلکــه تبعات منفی را به همراه 
دارد.صالحــی می گویــد: این 
نــوع برنامه ها و نحــوه تأمین 
نمی تواند مشــکل کمبود برق 
را برطــرف کنــد. باید بدنبال 
اجــرای برنامــه جامع جهت 

تولیــد و تأمیــن برق داشــته 
باشــند.تبعیض و بی عدالتی 
در اســتفاده برخی از خانوار ها 
ازیارانه انرژی موضوعی اســت 
که بار ها برآن تأکید شــده، اما 
به دلیــل پرداخت قبض های 
جریمــه نجومی دولت ها اقدام 
بــه حذف یارانه انــرژی برای 
ایــن افراد خاص نکرده اند.وی 
تصریح داشــت: برخی از یارانه 
انرژی بیش از حد مصوب شده 
استفاده می کنند و قطع انرژی 
را بــرای مابقی افــراد جامعه 
بــه وجود می آورنــد. از این رو 
حــذف یارانه پُر مصرف ها یکی 
از اقدامات ضروری اســت که 
می بایســت از همیــن ســال 
جاری کلید می خورد.صالحی 
در پاسخ به این سوال که حذف 
یارانه انرژی پُر مصرف ها تا چه 
حــد در تأمین بــرق مورد نیاز 
خانوار های کــم مصرف تأثیر 
دارد، گفت: بدون هیچ تعارفی 

بایــد پذیرفت که کشــور در 
تولید برق بسیار ضعیف است. 
بخش خصوصــی مهمترین و 
اصلی ترین ابزار برای توســعه 
تولیــد انــرژی اســت.نایب 
رئیس کمیســیون انرژی اتاق 
بازرگانــی، صنایــع ومعادن 
تهــران ادامه داد: مشــارکت 
بخــش خصوصی در تولید برق 
مورد نیاز کشــور راه نرفته ای 
اســت که هیچ یک از دولت ها 
جسارت پذیرفتن و اجرای آن 
را ندارند.  وی یادآور شد: سهم 
خواهــی دولت ها از تولید برق 
بیشــترین خســارت را به این 
صنعــت وارد کرده اســت. در 
صورتــی که اگــر خصوصی ها 
طبق برنامه توسعه اقتصادی در 
تولیــد انرژی به ویژه برق نقش 
اصلی خود را بدســت بگیرند، 
قطعاً هم دولت متنفع می شود 
و هم تأمین برق مصرفی مورد 
نیــاز کشــور از ایــن وضعیت 

بحرانی خارج می شود.دبیرکل 
فدراســیون صادرات انرژی و 
صنایــع وابســته گفت: دولت 
اجــازه بدهند بخش خصوصی 
به کمک تولید برق بیاید. برای 
رفــاه مــردم از قیمت گذاری 
دولتی و تحمیلی و ســرکوب 
قیمت هــا بپرهیــزد و بگذارد 
توسعه تولید به روال استاندارد 
خود برگــردد. چراکه زیبنده 
مردم یک پایتخت یا شهر های 
کالن یک کشور دارای ظرفیت 
باالی انرژی نیســت که کوچه 
و خیابان های بدون روشــنایی 
داشــته باشــد.صالحی گفت: 
بخش خصوصــی هنوز امکان 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
در بخش تولید برق را ندارد. وی 
خطــاب به دولتمردان گفت: به 
جای دستور العمل های موقت 
ماننــد قطع معابر و خیابان ها، 
امکان حضور ســرمایه گذار در 

بخش تولید برق را بدهید. 
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5بانک و بیمه
اخبار

دکتر شیری مدیرعامل 
 پست بانک ایران 

به استان بوشهر سفر کرد
دکتر بهزاد شــیری مدیرعامل پست 
بانــک ایران  به اتفــاق هیات همراه، 
در قالب ســه گروه کاری و به منظور 
دیدار با همکاران ، مسئولین استانی و 
محلی، شرکت در جلسه شورای اداری 
و بازدیــد از شــعب، باجه های بانکی 
روستایی و بررسی پتانسیل های مالی 
برای افزایش ســهم بانک از بازارهای 
هدف و حمایت از تولید ، اشــتغالزایی 
و نظــارت بر رونــد فعالیت و عملکرد 
مدیریت شعب استان، وارد بوشهر شد. 
در این ســفر، بهزاد شیری مدیر عامل 
بانک به اتفاق  بهروز جعفر خانی رییس 
اداره کل اعتبــارات وحیدر پور رهنما 
مدیر شعب پست بانک استان بوشهر  ، 
وضعیت عملکرد شعب مرکزی و باجه 
های بانکی روستاهای گورک ،جائیک 
و  منطقــه ویژه بوشــهر را بازدید می 
کنند. همچنین سیدعلی اصغر جلیلی 
نیــا معاون اعتباری و بین الملل، داود 
قزلباش رییس اداره کل امور شــعب 
و مجتبــی حقی رییس اداره کل امور 
بین الملل در قالب گروه دوم از شعبه 
مرکزی برازجان وانقالب و باجه ها ی 
بانکی کالل دشتستان و زیارت بازدید 
می کنند و مسعود مهدوی رییس اداره 
کل بررسی و نظارت بر طرح ها و علی 
خلیلی رییس اداره کل پیگیری وصول 
مطالبــات در گروه ســوم وضعیت و 
شاخص های عملکرد شعبه خور موج 
و باجه های بانکی روســتاهای کالل 
دشــتی و الور شرقی را مورد ارزیابی 
قرار می دهند و از طرح تولیدی آهک 
هیدراته که از بانک تسهیالت دریافت 

کرده اند، بازدید می کنند.

اسامی برندگان قرعه کشی 
حساب های قرض الحسنه 

پس انداز بانک رفاه
اســـــــامی 
صاحبان 200 
هزار حســـاب 
لحسنه  قرض ا
بانک رفـــــاه 
کارگـــــران 
بــه عنـــوان 
دوره  ســی وپنجمین  برنــدگان 
قرعه کشی حساب های قرض الحسنه 
پس انداز این بانک، منتشــر شــد. به 
دنبال برگزاری ســی وپنجمین دوره 
قرعه کشی حساب های قرض الحسنه 
پس انداز بانک رفاه کارگران در اواخر 
مهر ماه ســال جاری و تایید این مهم 
توسط هیات نظارت شامل نمایندگان 
دادســتان کل کشور و بانک مرکزی، 
اسامی صاحبان حساب های برگزیده 
اعالم و جوایز مربوطه در تاریخ 2 آذرماه 
به حساب برندگان واریز شد. بر اساس 
این گزارش، جوایز سی وپنجمین دوره 
قرعه کشی حساب های قرض الحسنه 
پس انداز بانک رفاه کارگران شامل، ١۶0 
فقره جایزه ویژه نقدی هر یک به ارزش 
یــک میلیارد ریال، ١0۶0 فقره کمک 
هزینــه خرید خودرو داخلی هر یک به 
ارزش ۵00 میلیــون ریال، 2۶0 کمک 
هزینه تحصیلی هر یک به ارزش 300 
میلیون ریال، ۶۶0  فقره کمک هزینه 
خرید صنایع دســتی هر یک به ارزش 
ســی میلیون ریال و ١۹7هزار و 8۶0 
فقره جایزه نقدی هر یک به ارزش یک 

میلیون ریال، می شود.

نقش بانک توسعه تعاون 
در محرومیت زدایی از 
سیستان و بلوچستان 

برجسته است

نماینــده مردم زاهــدان در مجلس 
شــورای اســالمی بر نقــش بانک 
توســعه تعاون در محرومیت زدایی 
از سیستان و بلوچستان تأکید ورزید.

دکتر مالکی در نشست کمیسیون 
هماهنگی بانک های اســتان که با 
حضور نماینده مردم شریف زاهدان 
در مجلــس شــورای اســالمی به 
میزبانی بانک توســعه تعاون استان 
سیســتان و بلوچستان برگزار شد، 
اظهار داشــت: نقش بانک توســعه 
و  محرومیت زدایــی  در  تعــاون 
ایجاد اشــتغال در استان سیستان 
 و بلوچســتان برجســته اســت.
در این جلســه محمدعلی محترم 
مدیر شــعب بانک توســعه تعاون 
اســتان سیســتان و بلوچســتان 
گزارشــی از عملکــرد این بانک در 
ایجاد اشــتغال در استان با تمرکز 
بر پرداخت تسهیالت به متقاضیان 
طرح های اشــتغال زایی و مشاغل 
خانگــی ارائــه کــرد و همچنین 
گزارشــی از چالش های سیســتم 
بانکــی و موانع ســرمایه گذاری در 
اســتان سیســتان و بلوچستان و 
پیشــنهادهایی در جهــت مرتفع 
 شــدن ایــن چالش ها بیــان کرد.
محترم گفت: خرســندیم از اینکه 
در کنــار تولیدکنندگان هســتیم 
و بــار اصلــی توســعه اقتصادی را 
 در کشــور بــه دوش می کشــیم
دکتــر مالکی نماینده مردم زاهدان 
نیز در این نشست گفت: کلیدی ترین 
استان های کشور استان های مرزی 
هستند و این استان ها ظرفیت های 
بزرگی ازلحاظ اقتصادی برای کشور 
به شــمار می روند. استان سیستان 
و بلوچســتان با توجــه به هم مرز 
بــودن با کشــورهای همســایه و 
داشــتن بنــدر تجــاری و نزدیک 
بــودن این بنــدر به آب های آزاد از 
اهمیت و جایگاه ویژه ای در ســطح 
 ملــی و بین الملل برخوردار اســت

مالکــی افزود: مــا به دنبال احداث 
پروژه هــای بــزرگ در اســتان 
هســتیم که یکی از ایــن پروژه ها 
که هم اکنون در دســت بررســی 
و اخــذ مجوز اســت پــروژه ایجاد 
پتروشیمی در شهرستان میرجاوه 
اســت که زمینی به مساحت ١00 
هکتار در این شهرســتان برای این 
طرح پیش بینی شــده اســت. وی 
بیــان کرد: با کمک بانک ها و ایجاد 
پروژه های کالن در استان می توان 
برای توسعه و رفع محرومیت استان 
گام برداشت که برخی از بانک ها از 
جمله بانک توسعه تعاون با پرداخت 
تسهیالت اشتغال پایدار در مناطق 
روســتایی و عشــایری، عملکــرد 
 خوبی در این زمینه داشــته است.
در ادامــه این جلســه هــر یک از 
مدیران عضو کمیسیون هماهنگی 
بانک های استان به بیان دیدگاه ها 

و نظرات خود پرداختند.

بیمه سرمد در هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه 
و خصوصی  سازی در جزیره کیش از 8 لغایت ١١ آذرماه حضور 

موثر خواهد داشت.
ســیزدهمین نمایشــگاه معرفی فرصت های ســرمایه گذاری 
کشــور و هشــتمین نمایشــگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و 
خصوصی سازی )کیش اینوکس 202١( از 8 تا ١١ آذرماه ١۴00 
در جزیره کیش برگزار می شــود. بیمه ســرمد نیز در کنار ١۵0 

شــرکت داخلی و خارجی، حضوری فعالی در این نمایشــگاه خواهد داشت و با 
حضور مدیران ارشــد و کارشناســان فنی، محصوالت و خدمات نوین خود را به 
بازدیدکنندگان معرفی می کند. بیمه سرمد یکی از هشت شرکت صنعت بیمه 
کشور است که مجوز قبول اتکایی را از بیمه مرکزی دریافت کرده و مشتریان 
بزرگی مانند بانک صادرات ایران، کمیته امداد امام خمینی )ره(، سازمان فنی 

و حرفه ای، صنایع شــیر ایران، نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
دارد و به این سازمان ها خدمات بیمه ای ارائه می کند. این شرکت 
هم چنین در سال های گذشته تمرکز ویژه ای بر جذب بیمه های 
مهندسی و انرژی و همکاری با مجموعه های بزرگ صنعتی کشور 
داشــته اســت. سرمد در حوزه استفاده از فناوری اطالعات برای 
ارائه خدمات بیمه ای نیز، جزو سرآمدان شرکت های بیمه کشور 
است و کلیه خدمات بیمه ای مشتریان را از طریق وب اپلیکیشن 

سرمد و مرکز تماس 2۴ ساعته ١۵١۶ تسهیل کرده است.
نمایشــگاه کیش اینوکس یکی از بزرگترین رویدادهای اقتصادی کشــور است 
که در طول ســالیان گذشــته، بیش از ١700 شــرکت داخلی و خارجی در آن 
حضور داشــته اند و بیش از ۵0 هزار نفر از کارشناســان و مســئوالن اقتصادی 

کشور در آن مشارکت کرده اند.

حضور بیمه سرمد در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه

خبر ویژه

قای دکتر فرزین عنوان شد: در مراسم قدردانی از آ

بانک کارآفرین در مسیر نوآوری و پیشرفت قرار گرفته است
مراســم قدردانــی از آقــای دکتــر 
محمدرضــا فرزین بــا حضور اعضاء 
هیات مدیــره، ســهامداران عمده، 
مدیــران و معاونین بانک و همچنین 

روسای شعب بانک  برگزار شد.
محمدرضا خرســندی رییس هیات 
مدیــره بانک کارآفرین در مراســم 
قدردانــی ازآقای دکتــر محمدرضا 
فرزین گفت: بنیاد هســتی بر آمدن و 
رفتن است، اما آنچه  از این آمدن ها و 
رفتن ها باقی می ماند تنها عملکردها 

و خاطرات است.
وی ادامه داد: بانک کارآفرین22 سال 
پیش تاســیس شد و تا کنون بعنوان 
بانکی خوش نام شــناخته شده است، 
بانکی که در تمام دوران خود از مدیران 
خوشــفکر ،خوشنام و فرهیخته بهره 
برده اســت.بانک کارآفرین اگر چه در 
تعداد شعب همانند بسیاری از بانکها 
نیســت اما در میزان سرمایه با توجه 
به افزایش سرمایه ای که اخیرا اتفاق 
افتاده در شبکه بانکی جایگاه مناسبی 

دارد.
خرســندی بــا بیان این که شــرایط 
بانک موجب شــده تــا کار کردن در 
بانک کارآفرین موجب افتخار باشــد، 
افزود: دکتر فرزین فرد بسیار شناخته 
شده  و با ســوابق درخشان هستند، 
وی بــا توجــه به این که زمانی رییس 
هیات مدیره بانــک کارآفرین بودند 
شناخت بسیار خوبی از بانک داشتند 

و در زمــان مدیریت شــان در بانک 
توانســتند کارنامه درخشانی از خود 

بر جای بگذارند.
رییس هیــات مدیره بانک کارآفرین 
گفــت: آقای دکتــر  فرزین از ابتدای 
حضورش در بانک معتقد بود که بانک 
باید بزرگ شــود و بــر همین اعتقاد 
نیز کار بزرگی انجام شــد و در دوران 
مدیریــت اش توانســت  بــا متقاعد 
کــردن ســهامداران ســرمایه اولیه 
بانــک را بعد از ســالها،  از 8٫۵ هزار 
میلیــارد تومان به 3۹٫۵ هزار میلیارد 
تومان  برســاند . کار بسیار ارزشمند 
و ســختی که  موجب شد تا بانک در 
اشــل بانکهای بزرگ بخش خصوصی 

قرار گیرد.
وی همچنین انجام برند بوک را از دیگر 
اتفاقات  انجام شــده در مدیریت  وی 
در  بانــک خوانــد و تاکید کرد: آقای 
دکتر فرزین با برنامه به بانک آمد و این 

امر موجب شــد تا بانک به  موفقیت 
هــای زیادی  برســد و قطعــا اثرات 
فعالیت های مثبت ایشــان تا ســالها 

باقی خواهد ماند.
غ از  فرزین ، مدیری منطقی فار

نگاه های خاص
در ادامه  این مراسم آقای دکتر روستا 
از سهامداران بانک نیز ضمن تقدیر از 
زحمات دکتر فرزین در زمان مدیریت 
شــان در بانک کارآفرین  گفت: من 
عــادت ندارم امری را بدون ادله موثق 
تائید و یا تکذیب  کنم  اما با توجه به 
شناختم از دکتر فرزین از دوران هیات 
علمی دانشگاه و بعد از آن  زمانی که  
در کنار ایشان به عنوان نماینده بخش 
دولیــت و خصوصــی در بانک همکار 
بودیــم وی را فردی منطقی و فارغ از 
نگاه های خاص  دیدیم که با منطق  
با موضوعات برخورد می کند و همیشه 

جانب منطق و عقل را داشت.

وی با بیان این که ای کاش مراســم 
قدردانــی از دکتــر فرزیــن در روز 
برگــزاری مجمــع عمومی انجام می 
شــد که با اســتناد به  آمارها و ارقام  
ارائه شــده به خوبی عملکرد ایشــان 
را بر می شــمردیم، افزود:  به خوبی 
مــی دانم که پســت های باالتری در 
دولت  پیشــنهاد شده بود که ایشان 
قبول نکردند اما باالخره حضورشــان 
در  بانک  ملی قطعی شــد هر چند از 
دســت دادن ایشــان برای بانک قابل 
تامل اســت، اما از بعد وطن پرستی  
برای بانک ملی خوشــحال هستم که 
مدیر الیقی را در راس خود می بیند.

وی با  ابراز امیدواری  از ادامه موفقیت 
های حاصل شــده برای بانک  گفت: 
امیدوارم  مدیرعامــل جدید نیز راه 
طی شــده را ادامه دهد و در ســالهای 
آتی شاهد موفقیت های بیشتر بانک 
باشــیم. چرا که کشــور با مشکالت 
شــدید اقتصادی مواجه اســت  و با 
توجــه به رقبای جدیــدی که برای 
بانکها ایجاد شــده است، نظام بانکی 
در آینده با چالش های جدیدی مواجه 

خواهد بود .
به گفته روستا، صندوق های سرمایه 
گــذاری بــا درآمدهــای ثابت یکی 
از معضــالت جدید نظــام بانکی در 
آینده اســت که موجب کاهش تمایل 
 مردم به ســرمایه گــذاری در بانکها 

خواهد شد .

آسان از خدمات بانکی فرهنگ سازی استفاده 
مدیرعامل بانک قرض الحســنه رســــالت گفت: به 
دنبال فرهنگ ســــازی ارائه خدمت آســان، ارزان و 

شرعی به صورت غیرحضوری به مشتریان هستیم.
محمدحســین حســین زاده، درباره نگاه بانک قرض 
الحسنه رســــالت به بانکداری بدون شــعبه افزود: 
حدود چهار ســال پیش این بانک جمع آوری شــعب 
و اســتفاده از زیرســاخت هــای فنــاوری اطالعات 
و ارتباطــات در ســطح کشــور بــرای ارائه خدمات 
غیرحضوری به مشتریان را در دستور کار قرار داد.  وی 
اظهارداشت: ما نزدیک به 300 شعبه در سطح کشور 
داشــتیم که به تدریج تمام فرایندهای شعب مستند 
و پس از بررســی ریســک های ارائه خدمت به صورت 
مجــازی، راهکارهای جدیــدی تدوین کردیم. حتی 

چارت ســــازمانی ما نیز به مرور تغییر کرد و شعب 
تعطیل و ابزار و فناوری روز با احراز هویت غیرحضوری 

جایگزین آن شد.
مدیرعامل بانک قرض الحســنه رســــالت  با تاکید 

براینکه هدف ما فرهنگ ســازی اســتفاده آســان از 
خدمــات بانکی اســت، گفت: به ســــمتی خواهیم 
رفــت که تمام ملزومات فیزیکی حذف شــوند و یک 
بانک دیجیتال داشته باشیم. در راستای این فرهنگ 
ســازی نیزپیشــخوان مجازی رسالت را ایجاد کردیم 
که فرایندهای شــعب در آن به صورت غیرحضوری 

انجام می گیرد.
وی با بیان اینکه ســامانه پیشــخوان مجازی رسالت 
برای مدیریت درخواســت های مشــتریان عملیاتی 
شــده اســت، افزود: مشتری با ورود به این سامانه ۹۵ 
درصد  درخواست های خود را ارسال و در کوتاه ترین 
زمان ممکن  پاسخ را دریافت خواهد کرد و مابقی را  از 

کارمند بانک دریافت می کند.

اخبار
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با همکاری کمیسیون  حقوق بشر اسالمی؛ 

مراســم اهدای جوایز سومین 
 جایزه ساالنه »به مهربانی« 

در مشهد برگزار شد
مشــهد / گروه استان ها: موسسه خیریه 
و عــام المنفعه داراالکــرام اهدای جوایز 
ســومین جایزه ســاالنه )به مهربانی( را با 
همکاری کمیسیون حقوق بشر اسالمی در 
مشهد برگزار کرد.در این مراسم مدیرعامل 
موسســه خیریه و عام المنفعه داراالکرام 
گفت: مجموعــه فعالیت های اجتماعی 
ویژه کودکان، شبکه ســازی، رفع نیازهای 
خود یا خانواده و تعامل با مراجع دولتی یا 
غیردولتی از معیارهایی بود که هیات داوران 
در روند انتخاب برترین ها مد نظر قرار دادند. 
جنبه ایجابی و مثبت و نیز جنبه سلبی و 
جلوگیری کننده فعالیت های صورت گرفته 
نیــز در فرآیند شناســایی فعالیت های 
برجسته مورد ارزیابی قرار گرفتند.مصطفی 
میراحمدی زاده افزود: بر اساس بیانیه هیات 
داوری جایزه ساالنه به مهربانی، زهرا فرمانی 
بــه خاطر تالش های مجدانــه در زمینه 
ارتقای وضعیت و حقوق فرهنگی و هنری 
کودکان از جمله کودکان نابینا و ابتکارات 
ارزشــمند در حوزه کودک از جمله ایجاد 
موزه مجازی بین المللی هنر کودک و نیز 
یاسمن رومینا به دلیل فعالیت های متنوع 
بــرای بهره مندی کودکان از ظرفیت های 
دیجیتال و نوآوری های مرتبط ســومین 
جایزه ساالنه به مهربانی را دریافت کردند.

وی ادامه داد :همچنین موسسه نیکوکاری 
جامعــه یاوری فرهنگی بــه دلیل ایجاد 
زیرســاخت های الزم، تهیه مواد آموزشی 
و کمــک به تولیــد محتواهای فرهنگی 
مورد نیاز کودکان از جمله طرح مدرســه 
مجازی »بیا بیاموزیم« از برندگان سومین 
جایزه ســاالنه بود.میراحمدی زاده یاد آور 
شد :از میان مراجع حاکمیتی و دولتی نیز 
کانــون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
ذیل فعالیت های ایجابی به دلیل ابتکارات 
متنوع و فرصت شناسی درست و همچنین 
پلیس فتا به دلیل فعالیت های ســلبی در 
مقابله با جرایم و آسیب زنندگان به حقوق 
کــودک در فضای مجازی و اجرای تدابیر 
پیشگیرانه و سیاست گذاری های جدید در 
این حوزه موفق به دریافت سومین جایزه 
ساالنه به مهربانی شدند.مدیرعامل موسسه 
خیریــه و عام المنفعه داراالکرام در خاتمه 
اظهار امیدواری کرد: معرفی تالشــگران 
ملــی و یــادآوری فعالیت ها و تالش های 
مربوط به کودکان، به ترویج هر چه بیشتر 
فرهنگ رعایت حقوق کودک و مشارکت 
روزافــزون همگان برای همیاری در روند 
بهبود شرایط عموم کودکان این سرزمین 
به ویژه در مناطق کم برخوردار منتهی شود 
و آینــده ای بهتر برای همه کودکان ایران 
تحقق یابد.شایان ذکر است این جایزه که 
بــا هدف تقدیــر و ترویج تالش های ملی 
بــرای ارتقای وضعیت، جایگاه و نیز دفاع 
از حقوق کودکان با همیاری کمیســیون 
حقوق بشــر اســالمی ایران طراحی شده 
هر ســاله همزمان بــا روز جهانی کودک 
برگزار می شــود.موضوع دو جایزه پیشین 
بــه مهربانی تقدیــر از برترین تالش های 
خبرنــگاران در حوزه حقوق کودک و نیز 
تالش های مربوط به تغییر موفق ســبک 
زندگی متناســب با شــرایط بحران کرونا 
با تمرکز بر تحصیل کودکان بود.مراســم 
اهدای جوایز ســومین جایزه ســاالنه به 
مهربانــی نیز بــا موضوع کودکان و فضای 
دیجیتال که دوم آذر ماه در محل ســتاد 
مرکزی موسسه داراالکرام در مشهد برگزار 
شد و به نفرات برتری که از میان نهادهای 
عمومی حاکمیتی، نهادهای غیردولتی و 
بخش خصوصی و فعالیت های افراد انتخاب 

شده بودند، جوایزی اهدا شد.

در نشست زراعت چوب انجام شد؛

بررسی راهکار های افزایش 
زراعت چوب

گیالن / گروه استان ها: استاندار گیالن 
در نشســت زراعت چوب گفت : اولویت 
اصلــی در طرح زراعــت چوب حفظ و 
حراســت از جنگل های هیرکانی است.
اســدا... عباســی افزود : در طرح زراعت 
چوب که بر اســاس برنامه ششم باید در 
گیالن اجرا می شد ۶ هزار و ۶00 هکتار 
از زمین های گیالن باید به طرح زراعت 
چــوب اختصاص پیدا کند که شــامل 
اراضی منابع طبیعی و مستثنیات جهاد 
کشاورزی است.اســتاندار گفت: رونق 
صنایع چوب، اشــتغال زایی، جلوگیری 
از قاچاق چوب عمده ترین فواید زراعت 
چوب در کشور به ویژه در گیالن است.

وی تصریح کرد: کشور به ١١ میلیون متر 
مکعــب چوب نیاز دارد که نیاز گیالن ۵ 

میلیون متر مکعب چوب است.

با حکم شهردار رشت؛

سرپرست معاونت خدمات 
شهری شهرداری رشت 

منصوب شد
گیالن / گروه استان ها: جلسه تودیع بابک 
رمضانی معاون سابق و معارفه محمدرضا 
شیرزاد سرپرست جدید معاونت خدمات 
شــهری شهرداری رشــت برگزار شد.در 
این جلســه که با حضور شــهردار رشت، 
معاونین و مدیران شــهرداری برگزار شد، 
ضمن معارفه محمدرضا شیرزاد به عنوان 
سرپرست جدید معاونت خدمات شهری 
شهرداری رشــت، از زحمات و تالشهای 
معاونت اسبق در طول مدت خدمت تشکر و 
قدردانی شد.در حکم شهردار رشت خطاب 
به معاون خدمات شهر آمده است:با عنایت 
به منویات مقام معظم رهبری و مفاد گام 
دوم انقالب، انتظار می رود با برنامه ریزی 
دقیق، اهداف و سیاستهای تعیین شده در 
اولویــت برنامه های آن معاونت قرار گیرد.

شهردار رشت همچنین در حکم انتصاب 
خود برای این مدیر جدید اظهار امیدواری 
کرده است که با با اتکاء به اسناد باالدستی و 
با بهره گیری از استعداد و توانمندی کارکنان 
خدوم شــهرداری رشت و نخبگان شهر و 
ظرفیتهــای تخصصی، موجبات خدمت 
رســانی به رشتوندان عزیز و تحقق اهداف 
عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

موفق و مؤید باشید.

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج؛

 تجمع بزرگ بسیجیان 
در شهر قدس برگزار شد

تهران / گروه اســتان ها: به مناســبت 
گرامیداشــت هفته بسیج و در راستای 
نمایش اقتدار و آمادگی این نهاد انقالبی 
در سالروز فرمان تاریخی بنیانگذار انقالب 
اســالمی ایران مبنی بر تشکیل بسیج 
مســتضعفین، تجمع بزرگ بسیجیان 
در سالن فرهنگ و هنر شهرداری قدس 
برگزار شد.به مناسبت گرامیداشت هفته 
بسیج، صبح امروز تجمع بزرگ بسیجیان 
در ســالن فرهنــگ و هنر شــهرداری 
قدس برگزار شــد.در این مراســم که با 
حضــور امام جمعه، فرماندهان ســپاه، 
رئیــس و اعضای شــورای اســالمی و 
دیگر مســئوالن شهرستان برگزار شد، 
بســیجیان با مشت های گره کرده و سر 
دادن شعارهایی علیه استکبار جهانی، با 
آرمان های امام خمینی)ره( و شــهدای 
انقالب اســالمی تجدید میثاق کرده و 
با رهبــر معظم انقالب حضرت آیت اهلل 

خامنه ای بیعتی دوباره نمودند.

استانها 6

برگزاری مراسم تودیع و معارفه در شهرداری هشتگرد
البــرز / گــروه اســتان هــا: با حکم 
مهنــدس جلیل امینی سرپرســت 
شهرداری هشــتگرد مشاور شهردار 
در امور ایثارگران ، سرپرســت نظارت 
بــر امــور اجرایــی دفتر شــهردار و 
سرپرســت امالک شهرداری معرفی 
شــدند. مهندس امینی سرپرســت 
شهرداری هشتگرد در ابتدای جلسه 
تودیــع و معارفه برخی از مســئولین 
واحدهای شــهرداری از زحمات کلیه 
پرسنل شهرداری در خدمات رسانی 
به شــهروندان و پیشــبرد پروژه های 
عمرانی و برنامه های فرهنگی و انجام 
به موقع امور خدمات شــهری تقدیر 
و تشــکر نمود .وی با اشــاره به تالش 
شبانه روزی واحدهای حوزه درآمدی 
شهرداری در وصول درآمد و پرداخت 
بــه موقع حقوق و مزایا و امور رفاهی 
پرســنل ، از اقدامــات اساســی در 
زمینــه ارتقاء گروه کارکنان و تبدیل 
وضعیــت خدمتی فرزنــدان ایثارگر 

شــهرداری سخن گفت .امینی افزود : 
خوشبختانه با همدلی و همکاری کلیه 
پرســنل شهرداری و حمایت رئیس و 
اعضای محترم شورای اسالمی شهر ، 
اقدامات خوب و موثری در زمینه های 
مختلف خدماتی ، فرهنگی و عمرانی 
در ســطح شهر صورت گرفته است و 
پروژه های عمرانــی طبق زمانبندی 
انجام شــده و از پیشــرفت مناسبی 
برخوردارنــد . وی در ادامه با تقدیر از 
زحمات مسئولین قبلی  آقای محسن 
احمدی مســئول بازرسی شهرداری 
و فرزنــد شــهید گرانقدر هوشــنگ 

احمــدی را با حفظ ســمت به عنوان 
مشــاور شــهردار در امور ایثارگران  
ســرکار خانم مریم قاســمی منش را 
بــه عنوان سرپرســت نظارت بر امور 
اجرایی حوزه شــهردار  آقای مهندس 
محســن زارعی به عنوان سرپرســت 
واحــد امالک شــهرداری  منصوب 
شــدند .امینــی در تشــریح وظایف 
مشاور شــهردار در امور ایثارگران به 
اهتمام در زمینه هماهنگی واحدهای 
شهرداری و تالش جهت ارتقا و ترویج 
فرهنــگ ایثارگری ، تجلیل و تکریم 
خانواده های معظم شــهدا ، پیگیری 

و نظــارت بر حســن اجرای قوانین و 
آییــن نامه های مربوطه ، رســیدگی 
ویــژه بــه درخواســتهای ایثارگران 
از شــهرداری و در تشــریح وظایــف 
واحد امالک شهرداری بر ساماندهی 
امالک و مســتند سازی این سرمایه 
هــا که متعلق  به شــهروندان گرامی 
است تاکید نمود و همچنین پیگیری 
مکاتبــات و نظارت بر امورات اجرائی 
دفتــر و برگزاری منظــم دیدارهای 
چهــره به چهره با شــهروندان نیز از 
جمله توقعات سرپرســت شهرداری 
از حــوزه نظارت بر امور اجرایی دفتر 
شــهردار می باشــد  . وی در ادامه بر 
اســتفاده پرسنل از تجارب ارزشمند 
کارکنانی که در آســتانه بازنشستگی 
هســتند تاکید کرد و خواستار تالش 
برای خدمت رســانی و تکریم ارباب 
رجوع شد و در پایان جلسه با آرزوی 
توفیق برای همکاران ، احکام مسولین 

جدید به آنها اهدا گردید .

گلستان / گروه استان ها:  کارکنان شرکت توزیع نیروی 
برق استان گلستان  با هدف ترویج فرهنگ نوع دوستی 
و مشــارکت در فعالیت های اجتماعی، اقدام به اهدای 

خون کردند. 
مهندس علی اکبر نصیری مدیرعامل شرکت توزیع برق 
استان هدف از این اقدام را کمک به هم نوعان و نجات جان 

بیماران در شــرایط تداوم بیماری کرونا دانست و گفت: 
مســئولیت آحاد جامعه در ترویج این امر خداپســندانه 
بــه عنوان یک رفتار حســنه و امــر به معروف اجتماعی 
مورد تاکید است.گفتنی است تعداد 2۵ نفر از کارکنان 
توزیع نیروی برق اســتان گلستان توانستند خونشان را 

به بیماران اهدا کنند.

با هدف ترویج فرهنگ نوع دوستی صورت گرفت؛

گلستان در صف داوطلبان اهدای خون کارکنان شرکت توزیع برق استان  گرفتن  قرار 

خبر ویژه

کرد؛ ح  گاز استان خراسان رضوی مطر مدیر مالی شرکت 

پاداش 33۰ میلیاردی شرکت گاز به مشترکین خوش مصرف 
مشــهد / گروه اســتان ها: مدیرمالی 
شرکت گاز خراسان رضوی گفت: در 
یک سال گذشته گازبهای دو میلیون 
و ١00 هزار مشــترک خوش مصرف 
گاز در بخــش خانگــی و عمومی این 
اســتان به مبلــغ 330 میلیارد ریال 
مشــمول معافیت شــده است.عارف 
نعیمی نیــا بــا بیان ایــن مطلب که 
طرح تشــویقی مدیریت مصرف گاز 
طبیعی از دی ماه ســال ١3۹۹ آغاز 
شده گفت: از ابتدای اجرای این طرح 
تاکنون ۹0 درصد مشــترکین بخش 
خانگی و عمومی اســتان معادل 330 
میلیارد ریال مشــمول بخشــودگی 
مصوبه مجلس شــورای اســالمی در 
قانون بودجه ســال ١3۹۹ شدند.وی 
افزود: الگوی مشترکین کم مصرف در 

تمامی شــهرهای خراسان رضوی از 
نیمه فروردین تا نیمه آبان  هر سال ۴۵ 
مترمکعب در ماه و در فصل سرد سال 
یعنی از نیمه آبان ماه تا نیمه فروردین 
ســال به بعد 200 مترمکعب در ماه 
است.مدیرمالی شــرکت گاز استان 

تصریح کرد: گازبها و کلیه هزینه های 
مرتبط با آن شــامل مالیات، عوارض 
ارزش افــزوده و عوارض گازرســانی 
مشترکین کم مصرف با الگوی تعیین 
شده در سکونتگاه های دایمی شهری 
و روستایی و همچنین سکونتگاه های 

عشــایری از ابتدای دی ماه ١3۹۹ به 
بعد رایگان اســت.نعیمی نیا در مورد 
جریمه مشترکین پرمصرف هم گفت: 
مطابق آخرین اعالم شــرکت ملی گاز 
ایران، مشترکینی که مصرف گاز آنها 
باالتر از سقف پلکان باشد و در جدول 
تعرفه وارد پله چهارم و بعد از آن شوند 
مشــمول جریمه خواهند شــد.وی 
افزود: شــهروندان محترم می توانند 
با اســتفاده از ســامانه تلفنی ١۵۹۴ 
عالوه بر اطالع از صورت حســاب گاز 
مصرفی خود، نســبت به پرداخت آنی 
آن نیز اقدام کنند. مزیت این سیستم 
نســبت به سایر سامانه های پرداخت 
آنی، کسر فوری بدهی و امکان وصل 
مجدد جریان گاز بدون نیاز به پیگیری 

بعدی توسط شهروندان است.

گلستان / گروه استان ها: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان با اشاره 
به بســتری ١۹3 بیمار مبتال به کووید١۹ در بیمارســتان های اســتان گفت: 
تاکنون 8۵ درصد از جامعه هدف در اســتان نوبت اول و ۶۴ درصد نیز هر دو 
نوبت را دریافت کرده اند. عبدالرضا فاضل در جلســه ســتاد استانی پیشگیری 
و مقابله با ویروس کرونای اســتان گلســتان اظهار داشــت: براســاس آخرین 
رنگ بندی رســمی شهرستان های کشور در استان گلستان وضعیت گرگان و 

علی آبادکتول، زرد و وضعیت بقیه شهرســتان ها آبی اســت.وی با بیان اینکه 
در حال حاضر ١۹3 بیمار مبتال به کووید١۹ در مراکز درمانی استان بستری 
هستند افزود: در کل هفته گذشته در استان متاسفانه ۴ نفر بر اثر کرونا جان 
خود را از دست دادند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان خاطر نشان 
کرد: تاکنون 8۵ درصد از جامعه هدف در اســتان نوبت اول و ۶۴ درصد نیز 

هر دو نوبت را دریافت کرده اند.

ح کرد؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان مطر

گسترش رنگ آبی کرونایی در استان گلستان
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کوتاه از جامعه

 پاسخ مدیر واحد پایش 
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

کی   باران، مایه پا
 یا تشدیدکننده 

لودگی هوا؟ آ
در پی بارش باران هنگام آلودگی 
هوای تهــران روزنه های امیدی 
نســبت به افزایش کیفیت هوا به 
وجود می آید این در حالیست که 
به گفته مدیر واحد پایش شرکت 
کنترل کیفیت هوای تهران بارش 
باران لزوما باعث کاهش آلودگی 
روشنی  نمی شود.محســن  هوا 
درباره تاثیر بارش باران بر کاهش 
آلودگی هوا خاطرنشان کرد: ما در 
شهری زندگی می کنیم که میزان 
تولید آالینده ها در آن به شــدت 
باالســت همچنین به علت وجود 
کوه های بلند اطراف شهر تهران، 
باد مناسبی در این شهر نمی وزد. 
این وضعیت سبب می شود تهویه 
هوا در شــهر به خوبــی صورت 
نگیرد.مدیر واحد پایش شرکت 
کنتــرل کیفیت هــوای تهران 
تاکید کرد: این ذهنیت نادرست 
اســت که بارش باران لزوما باعث 
کاهش آلودگی هوا خواهد شــد. 
معموال وزش باد با سرعت حداقل 
چهار یا پنج متر بر ثانیه می تواند 
»کیفیت هوا« را افزایش دهد اما 
بارش باران اگر با تهویه مناســب 
همراه نشــود، نمی تواند به بهبود 
کیفیــت هوا کمــک کند.وی با 
اشاره به افزایش غلظت آالینده ها 
در پی بارش باران در شــهرهای 
آلــوده گفت: یکی از پدیده هایی 
که برخی مواقع در شرایط بارش 
باران رخ می دهد، کم شدن ارتفاع 
الیه اختالط هواست. این پدیده 
ســبب افزایش غلظت آالینده ها 
می شــود. کاهش ارتفــاع الیه 
اختالط، باعث کوچک تر شــدن 
فضای گردش آالینده ها می شود 
و در نتیجه غلظت آن ها را افزایش 
می دهد. لذا انتظار پاک شدن هوا 
با بارش باران لزوما به جا نیســت.

روشنی با اشاره به تاثیر وزش باد 
بر بهبــود کیفیت هوا ادامه داد: 
میزان تولید آالینده ها در شــهر 
تهران بســیار باال است. به همین 
علت زمانی که باد و باران متوقف 
می شــود، به سرعت آلودگی هوا 
تشــدید می شــود و شــرایط به 
حالت ســابق خــود برمی گردد. 
وی با اشــاره به امکان مشــاهده 
باران اســیدی در پایتخت اضافه 
کرد: با توجه به اینکه غلظت این 
دو آالینده در تهران زیاد نیست، 
آن پدیــده به صــورت جــدی 
مشــاهده نمی شــود. لذا بارش 
باران اسیدی در پایتخت مسئله 
نگران کننــده ای نیســت. باران 
اســیدی در نواحی صنعتی - که 
تولید آالینده آن ها بســیار زیاد 
است - مشاهده می شود. معادن 
و کارخانه هــا به ویژه واحدهای 
صنعتــی اســتخراج مس، بیش 
از دیگر نقاط مســتعد مواجهه با 
باران اســیدی هستند. دلیل این 
موضوع انتشــار مقادیر زیادی از 
 )SO۲(گاز گوگرد دی اکســید
است که در فرایند استخراج مس 
تولید می شود.روشــنی گفت: ما 
در شــهری زندگی می کنیم که 
 منابــع آلودگــی در آن بســیار 

زیاد است. 

رئیس دبیرخانه شورای ملی 
سالمندان کشور:

جمعیت سالمندان 
در کشورمان ۲ برابر 

خواهد شد
رئیــس دبیرخانــه شــورای 
ملی ســالمندان کشور درباره 
توجــه به افزایــش جمعیت 
ســالمندان در آینده و نگرانی 
از گســترش ســالمندآزاری 
سیاســتگذاری های  در 
این حــوزه، گفــت: قطعا در 
سیاســتگذاری ها توجه کافی 
به این مســاله صورت نگرفته 
اســت. ما در بحث گذار چرخه 
جمعیتی منحصر به فرد ترین 
شــتاب گذار جمعیتی از ١0 
درصــد جمعیت ســالمند به 
20 درصد جمعیت ســالمند 
را در ایــران داریم.بــر ایــن 
اســاس از ســال ١3۹8 تــا 
ســال ١۴2١ یعنی فقط طی 
23 ســال جمعیت سالمندان 
مــا دو برابر می شــود و از ١0 
درصد بــه 20 درصد افزایش 
پیدا می کند.طبق سناریو های 
فعلی در حدود سال ١۴3۵ این 
جمعیت به یک ســوم خواهد 
رسید.عالوه بر این تغییر کمی 
منحصــر به فرد، یک تغییرات 
کیفــی هــم در دوره جوانی و 
میانسالی ما در دوره کنونی در 
حال اتفاق افتادن اســت که بر 
طبق آن ساختار های خانواده 
محــور فعلی که عامل حمایت 
از ســالمندان هم هســت به 
تنهایی پاسخگوی آن شرایط 
و آن تغییرات کیفی نیســت.

حســام الدین عالمــه افزود: 
زندگی آپارتمانی و هســته ای 
شــدن و متمرکــز شــدن و 
کوچک شدن خانواده ها عامل 
دیگری اســت که فرصت برای 
نگهداری از والدین سالمند را 
کاهش می دهد.همچنین نبود 
زیرســاخت ها در کشور های 
درحال توســعه کــه با پدیده 
ســالمندی مواجه شده اند در 
کشور ما هم وجود دارد که باز 
وضعیــت را وخیم تر می کند. 
مانند نبود تسهیالت مربوط به 
بیمه مراقبت طوالنی مدت که 
در کشــور های دیگر یک مبلغ 
ناچیز از حقوق فرد شاغل کسر 
می شود تا در دوران سالمندی 
به این فرد خدماتی ارائه شود. با 
این تمهید این افراد می توانند 
از خدمــات بیمــه مراقبــت 
اســتفاده بکننــد. همچنین 
نگهداری  مدل هــای  نبــود 
موقت و روزانه ســالمندی هم 
ماســت.در  جزو کمبود های 
کشــور های توسعه یافته دنیا 
به خاطر اینکه جلوی گسترش 
بی رویه  پدیده بزرگ شــدن 
سرا های ســالمندان و مراکز 
اقامتی شبانه روزی را بگیرند. 
بــا وجود چنیــن مراکزی اگر 
خانواده احتیاج به مســافرت 
داشتند یا وقفه ای در نگهداری 
سالمند پیش آمد الزم نخواهد 
بــود که ســالمند را به مراکز 

دایمی بسپارند.

7جامعه

بــر اســاس نقشــه جدیــد رنگ بنــدی کرونا که از ســوی 
اپلیکیشــن ماسک منتشر شده است، برای نخستین بار پس 
از 2۹0 روز همــه  شــهرهای ایــران از وضعیت »قرمز« کرونا 
خارج شــدند.بر همین اســاس با عبور از خیز پنجم کرونا و 
 واکسیناسیون گسترده، تمامی شهرستان ها از وضعیت قرمز 

خارج شدند. 
آخرین بار در 2۴ بهمن ۹۹ و در آســتانه شــروع خیز چهارم 

هیچ شــهری در ایران قرمز نبود.شهرســتان هایی که در وضعیت نارنجی 
قرار دارند اشــنویه، پیرانشهر )آذربایجان غربی(، چرداول )ایالم(، بیرجند، 
طبس، فردوس )خراســان جنوبی(، بردســکن، گناباد )خراسان رضوی(، 

طارم )زنجان(، دامغان، شــاهرود )ســمنان(، زابل )سیستان 
و بلوچســتان(، ممســنی )فارس(، زرند، سیرجان، شهربابک 
)کرمــان(، کهگیلویــه )کهگیلویــه و بویر احمــد(، پلدختر 
)لرستان(، بافق، بهاباد، خاتم، مهریز )یزد( هستند. در  آخرین 
وضعیت رنگ بندی تعداد صفر شهرســتان به رنگ قرمز، 22 
شهرستان به رنگ نارنجی، 207 شهرستان به رنگ زرد و 2١۹ 
شهرستان آبی اعالم شده است. بر اساس آمار وزارت بهداشت 
تا کنون  پنج میلیون و 830 هزار و ۶۵3 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 
بیمارســتان ها ترخیص شــده اند و  38 میلیون و 2١۹ هزار و 2۴7 آزمایش 

تشخیص کووید١۹ در کشور نیز انجام شده است. 

بر اساس نقشه جدید رنگ بندی کرونا اعالم شد؛

کرونایی   » کشور از وضعیت »قرمز خروج همه شهرهای 

خبر ویژه

بیکاری پزشکان زنگ خطری برای نظام سالمت و جامعه است

؛ معیشت سخت و شغل هایی زیرزمینی پزشکان بیکار
پزشکان عمومی اکثریت جامعه پزشکی 
کشــور را تشــکیل می دهند، آنها پس از 
شــش تا هفت سال تحصیل در دانشگاه، 
بــا خواندن ســوگند نامه بقــراط دکتر 
خطاب می شــوند تا بتوانند حکیم گونه 
مرهمــی بر زخمی بگذارنــد و از رنجی 
فروکاهند. در ســال های اخیر مشکالت 
بسیاری گریبان گیر این گروه از پزشکان 
شده است. بیکاری، بسیاری از آنان را به 
مشاغل دیگری سوق داده و برخی دیگر را 

روانه کشور های دیگر کرده است.

آمار پزشکان بیکار
بــر اســاس برخی آمار ها در ســال ۹0 
حــدود 200 هــزار نفر پزشــک اعم از 
عمومــی، متخصــص و فــوق تخصص، 
داروســاز، دندانپزشــک و... در کشــور 
وجود دارد که از این تعداد 7 تا ١0 هزار 
نفر به شــغل های دیگــری روی آورده 
و یــا شــغل دیگری هــم دارند. تنها ١0 
درصد پزشکان درآمد خوبی دارند و ۴0 
درصد می توانند مخارجشــان را تامین 
کننــد، اما ۵0 درصد بقیه که اکثر آنها را 
پزشکان عمومی تشکیل می دهند دچار 
مشــکل هستند. این آمار ها در سال های 
اخیر با فارغ التحصیلی شــدن ســالیانه 
دانشــجویان پزشکی افزایش هم داشته 
اســت. به گفته حمید اکبری، قائم مقام 
معاونت آموزشی وزارت بهداشت در سال 
۹8، از تعداد ١80 هزار پزشــک عمومی 
فارغ التحصیل شده در کشور حدود ۴۶ 
هزار نفر متخصص شده و یا فوق تخصص 
را گرفته انــد. در ادامه ١۶ هزار نفر از این 
تعداد پزشــک عمومی در حال تحصیل 
در دوره دســتیاری تخصصی هستند و 
دانشجوی تخصصی محسوب می شوند 
کــه مجموع این تعداد از آمار ١80 هزار 
نفر کم می شــوند در نتیجــه ما به عدد 

١20 هزار پزشــک عمومی فعال و فارغ 
التحصیل می رسیم.

ورود پزشکان به مشاغل زیرزمینی
اکبــری در ایــن مــورد می گویــد: در 
مجموع می تــوان گفت که 20 هزار نفر 
از مجموع ١20 هزار پزشک عمومی فعال 
و فارغ التحصیل شده به دلیل فعالیت در 
امور غیر پزشــکی، خروج از کشور، فوت، 
عدم تمدید پروانه و ... از جمع پزشــکان 
عمومی فعال کشــور خارج شدند. با این 
حال به گفته اکبری در سال های آینده بر 
تعداد این پزشکان بیکار افزوده می شود. 
این تعداد پزشــک بیکار و درآمد پایین 
سایر پزشکان عمومی برخی از آنان را به 
مشاغل زیر زمینی پزشکی سوق می دهد 
کــه گاه عملکرد آنان موجب فاجعه ای، 
چــون افزایش خطا های پزشــکی و گاه 
مرگ انســان ها مانند آنچه در هفته های 

اخیر بر نخبه اهوازی رخ داد، می شود.

افزایش تعرفه های پزشکی
علی ســاالریان، معاون نظارت سازمان 
نظام پزشــکی در مــورد راه حل بهبود 
وضعیت پزشــکان عمومی در کشــور، 
اظهار کرد: تعداد بســیار زیادی از افراد 
جامعــه پزشــکی را پزشــکان عمومی 

تشــکیل می دهند. پزشکی عمومی طب 
پایه اســت و عمده بار درمان را پزشکان 
عمومی به دوش می کشند. وی افزود: باید 
وضعیت پرداخت ها و تعرفه ها واقعی شده 
و حقوقی که پزشــکان عمومی از مراکز 
درمانی دریافت می کنند یا درآمدشــان 
از مطب هــا بــه حدی برســد که این ها 
بتواننــد به ارائه خدمــات خود به مردم 
ادامه دهند. ســاالریان بیان کرد: وقتی 
درآمد آنها به صرفه نباشــد طبیعی است 
که اگر در جایی دیگر و در حرفه ای دیگر 
درآمد بهتری باشد، با توجه به استرسی 
که پزشکی دارد، طبابت را رها کرده و به 
آن شغل روی بیاورند یا مهاجرت کنند. 
ساالریان یادآور شــد: عمده مسئولیت 
ســازمان نظام پزشکی هم این است که 
پزشکی را نظام مند و تعرفه را واقعی کرده 
و در تماس با مســئوالن و مدیران ارشد 
مملکت حق و حقوق پزشــکان مملکت 

را حفظ کند.

ورود به کار های زیبایی برای پزشکان 
عمومی ممنوع نیست

وی بیــان کرد: صنــف خاصی از جامعه 
پزشــکی تخلف دارد و اینگونه نیســت 
که همه این قشــر خطاکار باشند. اینکه 
پزشــک عمومی رو بــه خدمات زیبایی 

بیــاورد ایــن خدمات بــرای او ممنوع 
نیســت، اما هر پزشــکی چه متخصص و 
چه عمومی ممکن است در حوزه خدمات 
رسانی خود دچار قصور یا خطا شود، اما 
باید به اندازه علم و مهارتی که دارد قدم 
بردارد. معاون فنی و نظارت سازمان نظام 
پزشــکی یادآور شد: چنانچه اقدامی که 
پزشــکی انجام می دهد به کسی آسیب 
بزنــد مراجــع ذی ربط و ســازمان نظام 
پزشــکی مکلف هســتند به این موضوع 
ورود کــرده و آن را پیگیــری کنند، اما 
در نهایت باید با بهبود وضعیت معیشت 
پزشکان عمومی و بهبود تعرفه خدمات، 
آنان را به تشــویق به تــداوم طبابت در 

حیطه تخصصی خود کرد.

ویزیت باید ۱۲۰ هزار تومان شود
محمد رییس زاده، رئیس ســازمان نظام 
پزشکی کشــور هم چندی پیش درباره 
آمار مهاجرت پزشــکان، اظهار کرد: آمار 
مهاجرت پزشــکان نسبت به کل جامعه 
پزشکی عدد قابل توجهی نیست اما یک 
نفــر نیــز برای ما مهم اســت زیرا وقتی 
یک پزشــک تربیت می کنیم هزینه های 
زیادی می شــود و باید به مردم کشورش 
خدمت کند؛ بنابراین این مســئله برای 
ما قابل توجه و نگران کننده اســت. علت 
این مسئله این است که همکاران شرایط 
ادامه کار در رشــته پزشــکی را مناسب 
نمی بینند و در ســال های اخیر به دلیل 
غیرواقعی بودن تعرفه ها و دشواری های 
دوره تخصصــی و فوق تخصصی تمایل 
پزشــکان به ماندگاری در کشور یا ورود 
به رشــته های تخصصــی کاهش یافته 
اســت.وی ادعا کرد: تعرفه ها با نرخ تورم 
در تناســب نیست و باید ویزیت پزشک 
عمومی حداقل به ١20 هزار تومان برسد 

تا بتواند مطب را اداره کند.

رییس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ خبر داد؛

کز قمار و فساد برخورد پلیس با مرا
رییــس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از برخورد 
قاطع پلیس با مراکز قمار و فســاد خبر داد.ســرهنگ 
پیام کاویانی درباره اینکه آیا مشــابه طرحی که اخیرا 
پلیــس امنیت برای برخورد بــا مراکز قمار در تهران 
اجرا کرد، دوباره اجرا خواهد شــد یا خیر، گفت: ما به 
عنوان پلیس طرحمان مقابله با مراکز جرم و فســاد 
است و مستمرا این طرح ادامه خواهد داشت.وی ادامه 
داد: اما یک نکته وجود دارد و موضوع این اســت که 
آیا این افراد اصالح می شــوند یا خیر. این موضوع در 

حیطه وظایف و اختیارات پلیســی نیست.آنچه که ما 
در قمارخانه می بینیم معلول یک ســری علت هایی 
اســت که در جامعه وجود دارد. شــاید این موضوع از 
نهاد خانواده آغاز شــده و یکســری کم کاری ها و عدم 
نظارت و تربیت صحیح سبب آن شده  و در ادامه نیز 
به نهادهای باالتر اجتماعی نظیر دوســتان ناباب و ... 
می رســد، لذا دســتگاه هایی که متولی پیشگیری از 
آســیب های اجتماعی هستند، بتوانند اقدامات خود 

را انجام داده و در این زمینه موفق شوند .
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کنسرت در ترکیه؛ 

ارزآوری یا وسوسه بلیت 
۳میلیون تومانی؟!

رضا صادقی، خواننده شناخته شده 
موســیقی پاپ 2۵ دسامبر 202١ 
)۴ دی ١۴00( بــه تهیه کنندگــی 
موسســه لیما در اســتانبوِل ترکیه 

روی صحنه خواهد رفت.
 در این میان پرســش هایی هســت 
که مخاطب شــان رضــا صادقی و 
تهیه کننده کنسرتش میالد ماهان راد 
و موسســه لیما هستند. این که چرا 
دست کم برای جلوگیری خروج ارز 
از کشور، کیش را به جای استانبول 
انتخاب نکردند؟ و همچنین ادعای 
ارزآوری بــا برگزاری کنســرت در 
ترکیــه که در خبــر اولیه برگزاری 
کنســرت رضا صادقی در این کشور 
در اختیار رسانه ها قرار گرفت، چگونه 
محقق خواهد شد؟ پرسش هایی که 
در پی عدم دسترسی به رضا صادقی، 
از میــالد ماهان راد که این روزها در 

ترکیه به سر می برد پرسیده شد.  
او در جــواب این ســوال که چرا 
او و رضــا صادقی بــه برگزاری 
کنســرت در داخل کشــور و از 
جملــه در جزیــره کیــش فکر 
نکردنــد و بــه صرافت  برگزاری 
کنســرت در ترکیه افتادند، نیز 
چنین گفت: »برگزاری کنسرت 
در خارج از کشــور با شیوه ای که 
ما برنامه ریزی کرده ایم ارزآوری 
دارد و می توانــد بــه توســعه 
فعالیت هــای فرهنگــی هنری 
ایرانیــان در خارج از کشــور هم 

کمک کند. «
ماهــان راد در پاســخ به این که 
جزئیات ادعای ارزآوری چیست 
و چگونــه رخ خواهد داد، توضیح 
داد: »مــا بــا فــروش بلیت در 
داخل کشــور و امکان پرداخت 
در ایــران، دریافتی برای بلیط را 
در همین جا به دست می آوریم و 
سپس با هزینه های معمول، برای 
برگزاری کنسرت در ترکیه اقدام 
می کنیم که طبعا ارزآوری دارد و 

نه خروج ارز.«
ادعــای ارزآوری یا وسوســه کف و 
ســقف بلیتی که زمین تا آســمان با 

کنسرت داخلی متفاوت است؟
نکتــه ای که میــالد ماهان راد برای 
اثبات ادعــای ارزآوری بر آن تاکید 
دارد فــروش بلیت کنســرت رضا 
صادقی در یکی از سایت های فروش 
بلیت ایرانی اســت. سایتی که امکان 
خریــد با لیر نیز دارد و بلیت هایی از 
١00 تا ١300 لیر )قیمت لیر ترکیه 
در بــازار امروز ششــم آذر ١۴00 ، 
2۹۹0 تومان اعالم شــده است( در 
آن در دســترس است. قیمت بلیت 
کنســرت رضا صادقی برای خرید با 
تومــان نیز از 300 تــا دو میلیون و 
هفتصد هزار تومان اســت و این در 
حالی اســت که کف و ســقف بلیت 
کنســرت های جزیره کیش ١80 تا 
۴۵0 هزار تومان است. اعداد و ارقامی 
که شاید تمایل به برگزاری کنسرت 
در استانبول نسبت به کیش را بیش 

از ادعای ارزآوری توجیه کند.

فرهنگ و هنر

کارگاه لنج سازی قشم روایتی 
زنده از داستان کشتی نوح!

کارگاه لنج ســازی قشــم جایی 
است که داســتان های بسیاری 
بــرای روایت کردن دارد. »لنج« 
بــرای جنوبی ها فقــط یک نوع 
کشــتی نیســت، لنج در جنوب 
کشــور مفهوم زنده ای است که 
نفس می کشــد، می تــوان آن را 
دید، شــنید و حتی با آن صحبت 
کــرد. مفهوم لنــج با ناخدا پیوند 
خورده است! تصور مردم هر نقطه 
از جهــان دربــاره ناخدا متفاوت 
است، زیرا داستان های متفاوتی 

از ناخداها روایت می شود.
در کارگاه لنج سازی قشم سبک 
زندگــی منحصر به فرد و هزاران 
داستان و نقل و روایت جریان دارد. 
در بعضی قســمت های کارگاه، 
لنج های جوانــی را می بینید که 
در مراحل مختلف تکمیل شدن 
هستند و بی صبرانه منتظرند تن 
به آب بزننــد و ماجراجویی های 
دریایی شان را با ناخدایی که هنوز 

مالقاتش نکرده اند، آغاز کنند.
در گوشــه ای دیگــر از کارگاه 
لنــج ســازی کشــتی هایی را 
می بینید خســته و فرســوده که 
مدت کوتاه بــا دریا خداحافظی 
کرده انــد و برای تعمیر و تجدید 
قــوا بــه کارگاه آمده انــد. پای 
صحبت هــای ناخدای لنج ها که 
بنشــینی، می بینــی هر ترک در 
بدن لنج های سالخورده داستانی 
دارد، یکبار طوفان شده و موج ها 
چوب های لنج را شکســته اند، بار 
دیگــر صخــره ای از داخل آب به 
کشتی خورده و گاهی اوقات هم 
ماهی های بزرگ به حســاب بدنه 

لنج دریایی رسیده اند!
به کارگاه که می رســید انگار در 
زمــان ســفر کرده اید و به دوران 
نوح رفته اید؛ زمانی که خدا به نوح 
و یارانش گفت کشــتی را چنین 
و چونــان بســازید. نوح از فرمان 
خــدا پیروی کرد، حتی زمانی که 
باران نمی بارید، او ایمان داشــت 

و کشتی ساخت.
پیشــنهاد می کنم هنگامی که به 
کارگاه لنج سازی رسیدید، درباره 
داستان نوح در اینترنت جستجو 
کنیــد و یک بار دیگر روایت را در 
آن محیــط بخوانیــد. با این کار 
احســاس می کنید در زمان سفر 
کرده ایــد و صدای میخ و چکش 
یاران نوح را می شــنوید و دوست 

دارید با آن ها همراه شوید.

گردشگری

دبیر کمیته علمی کشــوری مقابله با کرونا، درباره وضعیت بررســی و 
تصمیم گیــری درباره اســتفاده از دو قــرص ضد کرونای مولنیپیراویر و 

پکسلووید در کشور توضیح داد.
دکتــر حمیدرضا جماعتی درباره آخرین بررســی های انجام شــده بر 
روی قرص ضد کرونای مولنیپیراویر و پکســلووید، گفت: درباره قرص 
مولنیپیراویر، باتوجه به اینکه چند شرکت در کشور روی آن کار کرده و 
در حال ساختش هستند و حتی یکی از شرکت ها مولکول این قرص را 
هم ساخته است،  ان شاءاهلل در جلسه ای که شنبه در زیر کمیته درمان 
کمیته علمی کشــوری کرونا داریم، این موضوع بررســی و درباره آن 

تصمیم گیری می شود.
وی افزود: البته به هر حال داروهایی که به صورت خوراکی در دسترس 
ما اســت، برای شــرایطی که ویژه بوده و پیک ایجاد می شــود،  باید در 
دســترس مان باشــد. بر اساس مطالعاتی که انجام شده، اگر در پنج روز 
اول ابتال به کرونا برای فرد مبتال، به ویژه در افرادی که ریســک فاکتور 
دارند که منجر به افزایش میزان مرگ و میرشان می شود، مانند مبتالیان 
به دیابت، فشــار خون، بیماری های قلبی و تنفســی و... از مولنیپیراویر 
استفاده شود، نشان داده شده که حدود ۵0 درصد می تواند از پیشرفت 

بیماری جلوگیری کند و میزان بستری و مرگ ومیر را کاهش دهد.

تصمیم گیری درباره ۲ قرص جدید ضدکرونا

دریچه علم

کتابکده 

کارتون 

 »بی ام و« 
بخاطر نماینده مجلس 

خودکشی کرد!
اظهارات یک نماینده مجلس 
که گفته بود قطعه سازان ما به 
کمپانی هایی مثل بی ام و بنز 

صادرات دارند، بعد از تکذیب 
این شرکت ها، سوژه کارتونی 

از پروانه  ایزدخواست در 
صفحه اینستاگرامش شد.

محسن هجری در »بی نشان های ارس« 
دربــاره مقاومــت چند مرزبــان ایرانی 
می گوید که در سال ١320 در برابر ورود 
ارتش ســرخ شــوروی به ایران مقاومت 
کردند و علی رغــم آن که دولت مرکزی 
تســلیم شده بود، تا پای جان جنگیدند 
و حاال هیچ ردی از آن ها نیســت جز سه 
مــزار کــه در کنار پل جلفا در نقطه صفر 

مرزی به چشم می خورد.
 »بی نشــان های ارس« تألیف محســن 
هجری در بخش داستان نوجوان مرغک 
زرین کتاب ســال کانون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان را به خود اختصاص 
داد. با نویســنده ایــن رمان به گفت وگو 
نشستیم تا از پس زمینه های شکل گیری 

این رمان جویا شویم
 قصه »بی نشان های ارس« چگونه 
شــکل می گیرد؟ آیا ما با یک رمان 
تاریخی مواجهیم یا این که کمبود 
اطالعات موجب شــده که شما به 

یک روایت اسطوره ای رو بیاورید؟
بــه باور من »بی نشــان های ارس« یک 
رمان تاریخی اســت، چرا که با وفاداری 

بــه متن تاریخ، داســتان خــود را پیش 
می برد. به هرحال ما با مزار ســه مرزبان 
در منطقه صفر مرزی جلفا مواجهیم که 
طی درگیری با نیروهای متجاوز کشــته 
شــده اند. همین طور تردیــدی نداریم 
کــه ایــن درگیــری در بحبوحه جنگ 
جهانــی دوم اتفاق افتاده و طرف مقابل 
ایــن درگیری نیروهای ارتش شــوروی 
بوده انــد. و همین طــور می دانیم که در 
همان مقطعی که این مرزبانان تصمیم به 
مقاومــت می گیرند، دولت مرکزی ایران 
تســلیم شــده بود. قصه »بی نشان های 
ارس« در چارچــوب همیــن واقعیت ها 
شکل می گیرد و به همین دلیل بیش از 
آن که یک روایت اســطوره ای تلقی شود، 

یک رمان تاریخی به حساب می آید.
در روایت شــما از این درگیری حماسی، 
تصویــر متفاوتی از نیــروی مهاجم داده 
می شــود. ما در صفــوف ارتش مهاجم 
شاهد حضور کسانی هستیم که تمایلی 
بــه انجام این حمله ندارند. آیا این روایت 

پایه در واقعیت هم دارد؟
 این روایت مشهور وجود دارد که پیکرهای 

مرزبانان ایرانی به توسط سربازان روسی 
به خاک ســپرده می شــوند. این اتفاق 
دریچــه دیگری را در جهان داســتانی 
گشود. چراکه آن ها می توانستند اجساد 
را در رودخانه بیندازند تا هیچ نشــانی از 
آن ها باقی نماند، ولی چنین نمی کنند و 
حتی گفته می شود که فرمانده لشکر ۴7 
ارتش شــوروی به پیکرهای این سه تن 
ادای احترام نظامی می کند که این اتفاق 
در پایان بندی قصه حس و حال متفاوتی 
را در مخاطب به وجود می آورد. یک نکته 
دیگر که پایه در واقعیت تاریخی دارد این 
است که پل جلفا را مهندسان روس سال ها 
پیش ساخته بودند که معبری برای رفت 
و آمد صلح آمیز دو کشــور باشد. ولی در 
مقطعی کــه رمان آن را تصویر می کند، 
این پل محل نزاع دو کشــور می شود که 
می توانــد در هــم آمیختگی تاریخی دو 

طرف را به مخاطب نشان دهد.
به نظر می رسد در روایت شما مخاطب 
فقط با توصیف آن 4۸ پایانی مواجه 
نمی شود و در فرازهایی از داستان 
از زمــان حال فاصله می گیرید و به 

گذشته می روید. چه هدفی را در این 
شکست زمانی دنبال می کرده اید؟

وقتــی ما شــخصیت پردازی می کنیم، 
نمی توانیم فقط ظاهر کاراکتر را توصیف 
کنیم بی آن که به ریشه های شکل گیری 
این شــخصیت توجه کنیم. سه یا چهار 
نفر تصمیم می گیرند که جان خود را در 
نقطه صفر مرزی فدا کنند. چرا؟ در پاسخ 
به این پرســش ما نیاز داریم که از زمان 
حال آن شــخصیت ها فاصله بگیریم و به 
گذشته آن ها سرک بکشیم تا زمینه های 
شــکل گیری این وضعیت استثنایی را 
درک کنیــم. این کــه آن ها چگونه فکر 
می کرده اند، در کدام شــرایط اجتماعی 
حضور داشــته اند و پرســش هایی از این 
قبیــل مــا را ناچار می کنــد که فقط به 
توصیف آن ۴8 ســاعت پایانی نپردازیم، 
بلکــه یک روند تاریخی را توصیف کنیم 
تا مخاطب به هوش باشــد که این واقعه 
3۵ سال پس از رشادت مردم در انقالب 
مشروطه رخ می دهد و این که آذربایجان 
منطقه ای اســت که همواره مانعی جدی 

برای متجاوزان به ایران بوده است.

»بی نشان های ارس« ، روایتی از سه مزار در نقطه صفر مرزی


